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دیدار وزیر
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
از تحریریه آفتاب یزد
1

تقدیر
سرلشکرسلیمانی
از مواضع اخیر
حسن روحانی
2

گزارش آفتاب یزد از تبعات
ناخوشایندمحیطزیستی
دفع غیر علمی پسماند
در جنوب پایتخت

آفتاب یزد بررسی کرد

چگونه میتوان آقازادهها را
به کشور بازگرداند

مدتهاس��ت که س��فر ،تحصیل ،تجارت و اساس��ا چگونگی گذران
آقازادههای دولتی وغیردولتی آنهم از محل منابع بیت المال از سوی
کارب��ران فضای مجازی مورد نقد ق��رار دارد .منتقدان معتقدند در
شرایطی که کشور با مشکالت اقتصادی و تهدید بازگشت یکجانبه
تحریم از سوی آمریکا و احتمال لغو برجام و تحریمهای چند جانبه
دس��ت و پنجه نرم میکنند چرا باید فرزندان برخی مس��ئوالن و
حتی آقازاده های مخالفان دولت همچنان درخارج از کشور به بهانه

روز گذشته صورت گرفت

هجوم
زبال ه تهرانیها
به شهرری
4

دستگیری مردی
با دو تن سکه
در تهران

تحصیل ،سفر ،تجارت و ...با امکانات و سرمایههای مردم ایران زندگی
کنند .حتی مخالفانی که مدام از دولت به دلیل زندگی فرزندانشان
در خارج از کشور ایراد میگیرند خود نیز در جرگه استفادهکنندگان
از مناب��ع بیت المال قرار دارن��د و نه تنها برخی از این افراد با هدف
تحصیل ،افتخارآفرینی برای وطن ،کسب اعتبار و تجارت به خارج
از کش��ور مهاجرت و س��فر نمیکنند بلکه این افراد صرفا به دلیل
خوشگذرانی به خارج از کشور می روند ...

5

چرا ایران سراغ تهاتر کاال
رفته است

احتیاط وتدبیر
دولت روحانی

فیلتر اینستاگرام در دستور کار قرار گرفت؟

2

رئیس اسبق ستاد افغانستان
در وزارت خارجه
در گفت و گو با آفتاب یزد:

اختالف اصلی طالبان
و دولت افغانستان
بر سر حضور
نیروهای خارجی است
3

خشم اسرائیل از دلجویی
اروپا از تهران
پیامدهای تشکیل
بازار ثانویه ارز

ماجرای ادعای تابعیت
 2500مقام ایرانی به واسطه برجام

عضو جبهه پایداری
چگونه به ترامپ پاس گل داد
11

ضیاءمصباح

11

خوابهایفیفا
برایعلیرضافغانی

اقتصادکشور
در گیر و دار تصمیمات موقتی!
یادداشت1

نسل جوان و تعاریفی دیگر
در مدیریت کسبوکار
دبیر کانون علوم اداری ایران

9

حسین سالحورزی

سعید مظفری زاده داور سابق فوتبال

یادداشت2

دولت بورس ارز را
راه اندازی کند

نایب رئیس اتاق ایران

جوانان ما حتی در این ش��رایط با همه تنگناها به مرور در حال تبدیل ش��دن
به مدیران و رهبران کسبوکارند و این اتفاق ،باعث انقالبی در تعاریف اساسی
کسبوکار که مملکتمان به شدت به آن نیازمند است ،خواهد شد.
نسلی که در جهان با نام نسل  vشناخته میشود و در دههی  ۱۳۶۰تا ابتدای
 ۱۳۸۰شمسی به دنیا آمده و تا کمتر از دو سال دیگر به بزرگترین دستهبندی
سنی کسبوکار در جهان تبدیل خواهد شد .این نسل در حال حاضر تغییراتی
ی نسلهای قبلی،
اساسی در دنیای تجارت ایجاد کرده و با افزایش بازنشستگ 
در حال تبدیل شدن به مدیران و رهبران کسبوکار میباشند .
چ��ه بهتر که مدیران تصمیم گیر آگاه در دولت مخصوصا به این مهم عنایت
ویژه مبذول داشته  ،برون رفت از معضالت گوناگون فعلی را از این نسل انبوه
متخصص در دسترس مطالبه نمایند.
کارشناسان معتقدند رفتارهای نسل جوان تفاوتهایی اساسی با گذشته دارد و
حضور این نسل در جایگاههای مدیریتی ،بسیاری از اصول آن را تغییر خواهد داد.
یکی از این اصول ،نحوهی نگرش ما به مدیریتی اقتدارگرا میباشد که از نظر او
و علم روز از همه مهمتر ضرورتها منسوخ شده و به مرور « ،رهبری حمایتی و
مشارکتی » جایگرین آن خواهد شد .در این بحث ،سبک رهبری هدایتگر در
مقابل دستوردهنده در حال رشد است.
ع�لاوه بر تعاریف ،نحوهی ارتباط برقرار کردن و مش��ارکت واحدهای مختلف
س��ازمانی نیز در حال تغییر ونسل فعلی بر این باور است که تمامی واحدها و
سلسلهمراتب سازمانی باید به راحتی با هم ارتباط برقرار کنند و در جریان روند
امور قرار بگیرند .آنها این سبک از ارتباط را باعث ایجاد اعتماد ،وفاداری و تعهد
در کارمندان میدانند.
دورانی که مدیران شرکتها و بسیاری ادارات د ر نقش دیکتاتور ظاهر میشدند
و جدا از کارمندان در گوش��های از ش��رکت به امر و نهی میپرداختند در حال
منسوخشدن است .نسل جوان کنونی حتی تعریف رئیس را نیز از مدیریت کسب
و کار حذف کرده و اصطالح رهبر را برای این پست سازمانی ترجیح میدهد.
نس��ل جوان در جای��گاه رهبری ،ارزش زی��ادی برای محی��ط کار باز بدون
اهمیتدادن به سلسله مراتب سنتی قائل است .آنها محیطهای مشارکتی
ف نظر از موقعیت ش��غلی) حق و
را ترجیح میدهند که هر کس در آن (صر 
امکان اظهارنظر دارد.

یک��ی از عجیبترین دیدگاهها در ایران ،که گروهی حتی در س��طح وزیر،
وکیل ،جامعهش��ناس و روشنفکر به آن معتقد بوده و آن را بهسادگی رواج
میدهند این است که دالر را بهمثابه یک ارز معتبر جهانی ،کاال نمیدانند.
این ش��بهه از آنجایی به وجود آمد که نهاد دولت در ایران ،درآمد حاصل از
صادرات نفت را تحت تملک انحصاری خویش درآورده است.
از آنجایی که صادرات فرآوردههای پتروش��یمی در ایران بس��یار نزدیک به
نفت خام بوده و فوالد صادراتی نیز تقریباً همان فروش گاز بهحساب میآید
و ب��ا لحاظ کردن اینکه درآمد حاصل از ص��ادرات نفت خام و فرآوردههای
پتروش��یمی و فوالد تقریباً بیش از 95درصد ارزش کل صادرات ایران را به
خود اختصاص میدهند و عرضه این منابع نیز دولتی است بنابراین برخی
به اینکه دالر یک کاال باشد اعتقادی ندارند.
از آنجایی که این نگاه به ارز و دالر را منطقی دانس��تهاند ،بنابراین با عنایت
به سیاست میخکوب ارزی که دولت اعمال میکند ،میتوان گفت که دالر
هرگز به معنای واقعی بازار آزاد نداشته است.
اما اکنون و در دهههای اخیر به دلیل برخی از پیامدهای خصوصیس��ازی
و ش��رایط اقتصادی ،تقاضاهای شهروندان روندی فزاینده داشته است .بازار
ارز معموالً دو بخش یکی با نرخ دستوری و دیگری با نرخ آزاد داشته است.
درحالیکه جامعه ایرانی ،دولت و سایر نهادهای قدرت ،بنگاهها و شهروندان
با این دو بازار خو گرفته و آن را پذیرفته بودند  ،از زمس��تان پارس��ال نرخ
تبدیل دالر به ریال ناگهان روند افزایشی داشته و به نقطه اوج رسید .در این
وضعی��ت که عرضه ارزهای معتبر به دلیل احتمال کاهش درآمدهای ارزی
در وضعیت دشوار قرار گرفت و از سوی دیگر تقاضای ارز افزایش عجیبی را
تجربه کرد ،دولت با شرایط خاص مواجه شد.در این موقعیت ویژه اما دولت
با تصمیمی که به نظر اقتصاددانان و کارشناس��ان یک تصمیم عجوالنه بود
بهجای اینکه بازار ارز را بهگونهای مدیریت کند که تقاضا و عرضه در شرایط
طبیعی به هم نزدیک ش��وند ،سیاس��ت تثبیت ارزی را اتخاذ و بازار ارز را با
التهاب مواجه کرد.
این روش اجرایی و تعیین قیمت دس��توری که از همان روزهای نخس��ت
ازسوی فعاالن اقتصادی با انتقاد مواجه شد و اکنون پیامدهایی چون رانت و
فساد را در این بازار گستردهتر کرده است... ،

سیاست روزنامه آفتاب یزد
گران نکردن است

کمتر کسی است که از نرخ کاغذ باخبر نباشد و اما خیلیها نمیدانند
که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اصال و ابدا از رسانههای تاثیرگذار
حمایت نمیکند .رگ حیات روزنامهها آگهی است که آن هم به دست
چند دالل افتاده و گویا برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان
حامی اصلی رسانهها ،بود و نبود رسانههای تاثیرگذار و مردمی چندان
تفاوتی ندارد.
س�خت تالش میکنیم همچنان وضعیت اقتصادی م�ردم را مدنظر
داشت ه باشیم.
سیاستروزنامهآفتابیزدگراننکردناستاماانتظارداریمخوانندگانی
که میتوانند چند نسخه روزنامه تهیه کنند و به دوستان و آشنایان
خ�ود هدی�ه بدهن�د ی�ا آن�ان را تش�ویق ب�ه خری�د و مطالع�ه
روزنام�ه نماین�د .ای�ن تنه�ا خواس�ته ماس�ت ک�ه همچن�ان
بتوانی�م در ای�ن مس�یر ،مس�تقل و منتقلکنن�ده حرفه�ای
بط�ن جامع�ه و م�ردم باش�یم .م�ا نی�ز منتظ�ر ایدهه�ای ش�ما
مخاطبان محترم میباشیم.

یاریمان کنید

سرمقاله

رویداد روز
روز گذشته صورت گرفت

دیداروزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیازتحریریهآفتابیزد

علی ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم
روز گذش��ته با اعضای هیئت تحریریه روزنامه آفتاب یزد
دیدار کرد  .وی دراین دیدار صمیمی ضمن آشنایی با اعضای
روزنامه ،با آن ها به گفتگو پرداخت و درددل ها و صحبت های
آنها را ش��نید .ربیعی دراین دیدار به تالش های وزارتخانه
متبوعش در شرایط امروز اشاره کرد و توجه به همبستگی
بیشتردرشرایطفعلیمیاناقشارمختلفمردمراخاطرنشان

ساخت .وزیر کار تاکید کرد همه ما برای بهبود زندگی امروز
دغدغه داریم و باید ازاین مرحله حساس کنونی گذرکنیم.
او همچنین با توجه به مسائل روز نقطه نظراتی را ابراز کرد.
مشروح گفتگوی آفتاب یزد با وزیر کار به زودی منتشر خواهد
شد .ضمنا مدیرمسئول روزنامه که برای عیادت از والدهشان
به یزد سفر کرده بود تلفنی از وزیر محترم عذرخواهی و مقدم
ایشان را به روزنامه گرامی داشت.

مخاطبان محترم
و همراهان گرامی

لطفا بزرگواری نموده نحوه توزیع روزنامه را در منطقه
و محل کار خود در سراسر کشور به ما گزارش نمایید.

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما
درخصوص نحوه توزیع روزنامه می باشیم.

پیامک( 09213553193:شبانه روز)
تماس( 09128197782:ساعت 6عصر تا 9شب)

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

سالهااستفغانیرامیشناسم.
او علیرضای دوس��ت داشتنی
از بر و بچهه��ای داوری ایران
اس��ت .صب��ور و آرام ،در کنار
تمامی مشکالتی که جامعهی
داوری ،کم و بیش با آن آش��نا
اس��ت؛ هم��واره ب��ه افقهایی
بلند میاندیشد .فصل 93-94
لی��گ برتر ب��ود ک��ه آن بازی
معروف(تراکتورسازی ـ نفت)
به جنجال کشیده شد و علیرضا
از همان روز که زیر شدیدترین
هجمهها خ��ود را تنها یافت به
درس��تی فهمید در این مس��یر
کس��ی او را یاری نخواهد کرد
مگر موفقیتها و بزرگیهایی
که برای کس��ب کردن باید از
جان مایه گذاشت .همان روزها
بود که ورزشیها و سیاسیها و
کمیتهی داوران با هم ،هم قسم
شدندکهفوتبالایرانراازوجود
یک علیرضای با شخصیت و
جنتلمنمحرومکنندوامافغانی
ایستاد و خم به ابرو نیاورد.
روزهای س��ختی ب��ود؛ یادم
میآی��د وقت��ی فغان��ی را
میدیدیم فق��ط به یک جمله
بسنده میکردیم که علیرضا!
غ��م و هراس ب��ه دل راه نده!
بجنگ که صبح زیبای پیروزی
نزدیک است.
کمیته داوران فیفا اما فغانی را
در قامت یک داور بینالمللی
زی��ر نظر داش��ت و به خوبی
درک ک��رده بود که این جوان
رعنای ایران��ی میتواند برای
سالیانی متوالی عصای دست
فیفا در بازیهای بزرگ باشد.

