برگزاری دومین جلسه رسیدگی به اتهامات
متخلفان بازار دارو

متهم  :پول نداشتیم حقوق پرسنل را بدهیم اما شبنم نعمتزاده در لواسان ویال خرید
هربامداد در سراسر کشور

فشار برای تحت پوشش قرار دادن تاکسیهای اینترنتی

شهرداری دست به دامان اسنپ
برای کسب درآمد!
6

شهردار اسبق تهران

هفته  دفاع مقدس گرامیباد

اسنپ :زیر بار نمیرویم!

دوشنبه اول مهر 1398

با شعار «مجلس نو» آمد

قالیباف سرلیست
اصولگرایان؟

حوثیهامیخواهند
در اوج مذاکره کنند
9
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فوق لیسانسها در پیک موتوری!
4

گفتوگویآفتابیزدبارانندهاسنپیکه

به مسافران خود کتاب هدیه میدهد
وآنانراتشویقبهمطالعهمیکند

3

فراخوان آشنا
به ملت

سرمقاله

زنگ شروع سال تحصیلی
یا زنگ خطر؟
مهدی مالمیر
روزنامه نگار

هر چه سخن از نظام آموزشی و ضرورت
آن بگوییــم ،کم گفته ایم .بــه ویژه روز
نخستین سال تحصیلی بهترین مجالی است
که میشود درباره نظام آموزشی کشور و
مشکالت فراوانش گفت و شنید .از تکرار
هزار باره این نکات غم بار گریزی نیست
که هنوز در کشــور ما امکانات آموزشی
به گونه مطلوب در سراسر کشور گسترده
نمیشــود،خیلی از دانش آموزان ما هنوز
در کپرهــا و چادرهــا درس میخوانند
وصد البته که خشونت هم در میان مدارس
ما کم نیست و ...
ادامه در صفحه11

یادداشت 1

لیست پیشنهادی به سفیر ایران
برای سخنرانی در سازمان ملل
12
از فحاشی به یک کارتونیست
تا دستور حمله برای ریپورت صفحه

جنجال عجیب
مسترتیستر!

2

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

گزارش آفتاب یزد از افزایش اشتغال تحصیلکردهها در مشاغل خدماتی

«پیام جدید انصارالله یمن»
توگوی آفتاب یزد
در گف 
با محبعلی دیپلمات سابق

11

12

عدم صدور ویزای

حدیث
رنج دربی...

امید مافی

روزنامه نگار

وزیر نفت در حاشیه نمایشگاه ایران پالست:

اگر دروغ گفتن مالیات داشت
درآمد دولت زیاد میشد
 93میلیارد دالر حجم سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی
صفحه 6

برخیهمراهانرئیسجمهور
9

یادداشت2

وضعیتشکننده
صنایعدستیکشور

محمد رضا محبوب فر

پژوهشگر میراث فرهنگی

صنايع دســتي ســفير کشور ماســت و یکی
از صنایعــی اســت کــه بــا کمتریــن میزان
سرمایهگذاری و کمترین ایجاد آلودگی ،میتواند

سهمماازنودمیندربیپایتختبازهمچشماندازی
از التهاب و سکون بود و در ضیافت واپسین رو ِز
تابستان سازها نواختن را از یاد بردند تا آزادی
برای کشته مردههای سربه هوا قفس شود.
یک جدال تهی از بار فنی و کامال احساساتی که
اگر تک گل سرخها را از آن بگیریم فاقد هرگونه
نقطه عطفی خواهد بود و نمره مــردودی را در
کارنامه اش نظاره خواهد کرد .در یک سو قشون
آشــفته و بی روح آبی که پس از آخرین سوت
قاضی میدان ســخت در فراغ روزهای زعفرانی
گریست.
ادامه در صفحه11

سهم بزرگی در اشتغال و رشد اقتصادی داشته
باشــد و با توجه به اینکه اقتصاد جوامع محلی
و مناطــق کمتر برخوردار را به تکاپو میاندازد،
یکــی از راهکارهای جلوگیــری از مهاجرت به
کالنشــهرها و گســترش حاشیهنشینی توجه
و تقویت این صنعت اســت .لــذا توجه به این
صنعت در سطوح کالن سیاستگذاری کشور،
میتواند راهگشــای مشــکالت اساسی کشور

از جمله بیکاری ،آلودگیهای زیست محیطی و
کاهش جمعیت روستاها باشد و در عمل باعث
ایجاد رشد اقتصادی شود .یک سوم صنایع دستی
جهان در حال حاضر در ایران تولید میشود .تا سال
 94شاغلین صنایع دســتی در کشور ،به تفکیک
استانها بیشتر از  42درصد جمعیت کل کشور را
به خود اختصاص میدادند.
ادامه در صفحه 11

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 میباشیم.

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

روابط عمومیروزنامه آفتاب یزد

یادداشت 3

صدا و سیما و
مهمانهایعجیب

مجید ابهری

رفتارشناس

رســانه یکــی از اصلیترین ابــزار اجتماعی در
معرفی چه رههای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی میباشــد که از این طریق مخاطبان با

دیدگاهها  ،نظریات و راهکارهای علمیو کاربردی
آنها آشنا شــده و در بسیاری از اوقات میتوانند
پرسشها و مشکالت خود را با آنها مطرح کنند.
از این رهگذر ارتباط اصیل فرهنگی و علمیبین
رســانه و مخاطبان برقرار میشود اما متاسفانه
در ســالهای اخیــر به علت کمبــود بودجه یا
مشکالت مالی دیگر ،برخی از دستاندرکاران در
مقابل دعوت از مهمانان بــرای هر دقیقه مبالغ

قابل توجهی درخواســت کرده و قید میکنند
که نام و آدرس و تخصص شــما مرتب زیرنویس
میشــود و از این رهگذر مراجعاتتان به چندین
برابر میرسد .چون این موضوع در بین بسیاری از
صاحبنظران پخش شده اینک هر مهمانی که به
برنامههای گفتگو محور دعوت میشود با نگاهی
کاسبکارانه مینگرند و ...
ادامه در صفحه 9

