فساد ستیزی
به سبک صدا و سیما

چرا تلویزیون فقط سراغروزنامهنگار روزنامهاصالحطلب رفت؟

میر لوحی در گفتوگو با آفتاب یزد :
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محمدرضا باهنر:

پنجمیلیون و
دویست هزار تومان
حقوقبازنشستگیمیگیرم

به دلیل مشکالت مالی
دهه فجر را به صورت
غیر مستقیم تبلیغ کردیم
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چهارشنبه  18بهمن 1396
دو روز از آتش سوزی ساختمان
51ساله وزارت نیرو گذشت
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سرمقاله

دالر ارزان در محله پاستور!
علیرغم افزایش قیمت دالر در روزهای اخیر ،مسئوالن همچنان معتقدند که بحرانی در این راستا وجود ندارد

رئیس کل بانک مرکزی:
نوسانات ارزی اتفاق جدیدی نیست

رئیس جمهور:
در زمینه ارزی آینده خوبی داریم

وزیر اقتصاد:
سوداگران ارز قطعا ضرر میکنند

چراییپرخاشگری
کارگردان رسمی و دولتی

هیرش سعیدیان

روزنامهنگار

دولت کره ش��مالی وب سایتی رسمی
دارد که در آن قسمتی نیز برای فروش
محصوالتفرهنگیساختاینکشوراز
جمله فیلمهای سینمایی اختصاص یافته
است ،فیلم A Forest is Swaying
که با قیمت  4.99یورو در این سایت
ق��رار گرفته ب��رای من بهعن��وان یک
مخاطب ایرانی دارای صحنههای بسیار
آشنایی بود.

آب و تاب

عصبانیت عجیب عوامل التاری

با پشت دست
بزن تو دهن مجری!
9

سخنگوی دولت:

بنزینقطعا
گران نمیشود
2

یادداشت1

اشتباهترامپ
یااشتباهخیلیها؟!

رضا بردستانی    

روزنامهنگار

حس��ن روحانی پس از آن گفت و ش��نود
پرحاش��یه با رضا رش��یدپور این بار خود را
در معرض خیل عظیمی از خبرنگاران داخلی
و بینالمللی قرار میدهد .سؤاالت داخلیها
مش��خص اس��ت ،دغدغه ی بینالمللیها
هم مشخص.
برجام اما محوری ترین بحث است و حسن
روحانی دس��ت میگذارد روی یک اشتباه
تاریخی از س��وی ترامپ که دس��ت بر قضا
مصرف داخلی نیز دارد«:اشتباه ترامپ این
اس��ت که فکر میکند برج��ام تعهد حزب
دموکرات است!»
فهم این مسئله در حوزه سیاست بین الملل
خیلی سخت نیست اما وقتی به این مسئله
از زاویه سیاست داخله بنگریم موضوع اندکی
قابل تأمل تر میشود.
ای��ن ک��ه ترامپ جمه��وری خ��واه خیال
میکن��د یا چنی��ن باوری در س��ر دارد که
برجام یک تعهد حزبی است و مسئولیتش
با دموکراتهاست چندان خوشایند جامعه
بین الملل نیز نمیتواند باش��د اما نکته در
این جاس��ت که این سوی ماجرا هم برخی
علت العلل تاختنشان به برجام این است که
موفقیتهای این برجام که تعهدی 7جانبه
اس��ت به پای دولت حس��ن روحانی که با
حمایت قاطع اصالحطلب��ان روی کار آمده
نوشته نشود و تمام هم و غم ،درشت نمایی
ش��کافهایی اس��ت که یک طرف بیتعهد
بهنام آمریکا ایجاد کرده است...

نوس�ان قیمت روز ب�ه روز،حاکی از آن
است که عالوه بر آلودگی هوا ،ترافیک،
زلزل�ه ،ب�رف و...گویا زور مس�ئوالن به
تخممرغ هم نرسیده!!
آفتاب یزد :بازار ارز این روزها شرایط متالطمی را
تجربه میکند و با یک بی ثباتی کم س��ابقه روبهرو
ش��ده است .ارزهای مهم بازار یعنی دالر و یورو که
عمده معامالت ایران با آنها انجام میشود با افزایش
قیم��ت زیادی روبهرو ش��دهاند؛ بهطوریکه یورو با
افزایش ۹۰۰تومانی طی یکماه ،از مرز ۶۰۰۰تومان
عبور ک��رده و دالر هم با افزای��ش ۵۰۰تومانی در
یک ماه اخیر (نیمه دی تا نیمه بهمن) به ۴۸۰۰تومان
رس��ید .صرافیهای پایتخت روز سه شنبه هر دالر
آمری��کا را چه��ار هزار و 675توم��ان میفروختند.
دی��روز در ب��ازار آزاد هر یورو با کاهش نس��بت به
روز گذش��ته پنج هزار و 935توم��ان و هر پوند با
ارزش ش��ش ه��زار و 720تومان و دره��م امارات
1315تومان دادوس��تد میشد .این همه در حالی
است که مسئوالن مربوطه از جمله رئیس جمهور
و رئی��س کل بانک مرکزی معتقدند که بحرانی در
بازار ارز وجود ندارد و حتی آینده این بازار را مثبت
ارزیابی میکنند.
آینده خوب ارزی!

رئیس جمهوری کشورمان دیروز در نشست خبری
تاکید کرد که بحران ارزی در کار نیس��ت و شرایط
ارزی به سمت و سوی خوبی در حال حرکت است.
حسن روحانی گفت« :ارز باید به تعادل برسد؛ اگر
نرخ ارز امروز باالتر از هفتههای پیش اس��ت حتما
نمیتواند دالیل تجاری و اقتصادی داش��ته باش��د.
در تامی��ن ارز و مخارج ارزی تراز ما مثبت اس��ت
یعنی درآمد ارزی ما بیش از مخارج ارزی است .ما
امسال کسری بودجه نداریم ،یعنی همان بودجهای
که در ماههای اولیه در دولت تصویب کردیم همان
رقم و عدد محقق خواهد ش��د .س��الهای قبل در
دی و بهم��ن ماه برای تامین نیازهایمان مش��کل
داشتیم اما امسال اینچنین نیست ،بنابراین دالیل
روانی و تبلیغاتی دارد .در زمینه ارزی آینده خوبی
داریم ،چ��ون قبال منابع ارزی م��ا درآمد خودمان
ب��ود اما امروز  30میلیارد دالر فاینانس خارجی در

اختیار ماست .توصیه من
به مردم این اس��ت در این
مسیر پرریس��ک به خاطر
منافع خود ق��دم نگذارند،
مسیرهای بهتر از ارز وجود
دارد تا از پ��ول و مایملک
خود اس��تفاده کنند ،این
مسیر با ثبات نخواهد بود».
عوامل غیراقتصادی مقصر

مشکالت ارزی!

محسن جالل پور:
بحث اینجاس�ت در کشوری که در
آن ما محدودیت ارز داریم و به دنبال
کاه�ش واردات ،افزایش صادرات و
مثبت کردن تراز تجاری هس�تیم،
تولیدمان به ش�دت دچار خدش�ه
است و رقابت یارانههای نقدی عمال
به بنگاههای ما فش�ار ج�دی وارد
میکند ،چه کس�ی پاسخگوی این
میزان ارز مبادلهای که در سالهای
گذشته با گشایش اعتبارهای ویژه
اتفاق افتاده است ،میباشد؟!

همچنین ولی اهلل س��یف،
رئیس کل بان��ک مرکزی
ضمن تحلیل شرایط بازار
ارز ،ریشه نوسانات اخیر را
عوامل غیراقتصادی دانست
و ب��ا بی��ان توصیههایی به
مخاطبان ب��ازار ارز تاکید
ک��رد« :متاس��فانه برخی
سعی در تشویق مردم به
رویگردان��ی از پول ملی و هدایت آن به بازار ارز ،آن
هم با ایجاد سراب کسب سود از التهابات و نوسانات
ب��ازار ارز دارن��د .طی چند ماه اخیر ب��ازار ارز دچار
نوسان ش��ده و قیمت دالر به بیش از٤٧٠٠تومان
هم رسیده است .نوسان بازار ارز در نیمه دوم سال
البته اتفاق جدیدی نیست و با توجه به برخی عوامل
به ویژه عوامل فصلی به طور طبیعی هر س��ال رخ
میدهد ولی برای امسال اوضاع تا حدی متفاوت تر
از سالهای قبل بوده است».
س��یف افزود« :واقعیت این اس��ت که نرخ ارز یک
متغی��ر مهم و کلی��دی اقتصادی اس��ت که تحت
تاثیر عوامل مختلف قرار دارد .در یک نگاه میتوان
گفت که نرخ ارز از یک سو تابع عوامل اقتصادی و
متغیرهای بنیادین تاثیرگذار بر آن بوده و از سوی
دیگر متاثر از عوامل غیراقتصادی همچون انتظارات
و تحوالت سیاس��ی است .از بعد اقتصادی ،رویکرد

جناب آقایان

همراهان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشکالت ،دغدغهها و مشاهدات خود را
در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران آفتاب یزد آنها را پیگیری و
منتشرنمایند.البتهتاپیشازاینستونهایپیاممردمیروزنامه،منبعمهموغنیچنین
سوژههایی بوده اما آفتاب یزد به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منسجمتر
از قبل به این مهم بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و سوژههای خود را از
طریق پیامک 3000141428ارسال نمایند.

محمد و محسن بقایی
با نهایت تاس�ف و تاثر در آستانه چهلمین روز
درگذشت ابوی گرامیتان

حاجهاشم بقایی پور

قرار گرفته ایم .ما نیز فقدان این خادم اهلبیت
را به شما و خانوادههای محترمتان به ویژه همسر
محترمه آن مرحوم تسلیت عرض مینماییم.

علی میرحسینی  /علیاکبر حسنزاده

کل��ی بانک مرک��زی و دولت
در زمین��ه مدیریت ب��ازار ارز
ط��ی س��الهای اخی��ر این
بوده اس��ت ک��ه ضمن حفظ
ثب��ات در بازار ،ن��رخ ارز را در
راستای متغیرهای بنیادین و
تاثیرگ��ذار بر آن هدایت کند.
در کن��ار عوام��ل اقتص��ادی
بای��د توجه داش��ت ک��ه نرخ
ارز از تح��والت سیاس��ی و
مقول��ه انتظ��ارات نی��ز متاثر
میش��ود و به همین دلیل در
برخی از کش��ورها نظیر ایران
شکلگیری انتظارات برخاسته
از متغیره��ای غیراقتص��ادی
میتواند تاثیرات قابل توجهی
ب��ر روند ن��رخ ارز ب��ه همراه
داشته باشد».
تاثیر عوامل بنیادین

وی ادام��ه داد« :ب��رای تحلیل مؤلفهه��ای مؤثر بر
نرخ ارز ،الزم اس��ت نگاه��ی به وضعیت متغیرهای
اقتصادی داش��ته باش��یم و البته به سایر تحوالت
سیاس��ی و انتظاراتی نیز نگاه کنیم .نرخ تورم یکی
از مهمترین مؤلفههای تاثیرگذار بر نرخ ارز اس��ت
ک��ه از محدوده ۴۰درصد در س��ال ۱۳۹۲و بعد از
۲۶سال به محدوده تک رقمی در سال ۱۳۹۵رسید؛
ضمن این که تولید ناخالص داخلی نیز در این سال
رش��د دو رقمی داشت .اگرچه در سال گذشته نرخ
رش��د اقتصادی عمدتا تح��ت تاثیر تحوالت بخش
نفت قرار داشت ،ولی نتایج اولیه در خصوص رشد
ل جاری نشاندهنده آن است که
اقتصادی در س��ا 
در س��ال ۱۳۹۶رش��د اقتصادی در روندی فزاینده
از ٤.٤درص��د در فصل بهار ب��ه ٤.٦درصد در فصل
تابس��تان رس��یده و در نیمه نخست سال نیز رشد
اقتصادی به ٤.٥درصد و رشد اقتصادی بدون نفت

نیز به ٤.١درصد رسیده است .بررسی اجزای تولید
ناخالص داخلی در ش��ش ماهه اول امس��ال نشان
میدهد ک��ه ارزش افزوده تمام گروهها مثبت بوده
و ارزش افزوده بخشهای کشاورزی ٤.٢درصد ،نفت
٥.٨درص��د ،صنایع و مع��ادن ٤.٥درصد و خدمات
٣.٨درصد رش��د را نشان میدهد .بنابراین وضعیت
متغیرهای کالن اقتصادی تاثیرگذار بر نرخ ارز (نظیر
تورم و رش��د اقتصادی) در دو سال اخیر از روندی
مطلوب و مناس��ب برخوردار بوده اس��ت .از طرف
دیگر ،نگاهی به روند تراز تجاری نشان میدهد که
اقتصاد ایران از مازاد تراز تجاری مناسبی برخوردار
ب��وده و درآمدهای ارزی همواره در س��طح باالتر از
نیازهای وارداتی قرار دارد .به عالوه ،گش��ایشهای
قابل توجه در بحث فاینانسها که بالغ بر ۴۰میلیارد
دالر خطوط اعتباری فاینانس را ش��امل شده است
و همچنین گس��ترش روابط کارگ��زاری بانکهای
داخل��ی در س��طح بینالمل��ل به واس��طه برجام،
در مجموع چش��مانداز مناسبی را برای ثبات ارزی
ترسیم میکند».
تقصیر به گردن ترامپ افتاد!

رئی��س کل بانک مرکزی تاکید کرد« :در مجموع،
نگاهی به روند متغیرهای اقتصادی نشان میدهد
که نوس��انات اخی��ر نرخ ارز ارتب��اط معنیداری با
تح��والت متغیرهای کالن اقتص��ادی ندارد .علت
نوس��انات اخی��ر ارزی را بای��د در ج��ای دیگری
جس��ت وجو کرد که همان مقوله روابط سیاسی و
انتظارات مرتبط با آن اس��ت .واقعیت این است که
آمریکا بهویژه بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور
جدی��د ،با بهرهگی��ری از جایگاه خ��ود در اقتصاد
جهان��ی ،آرامش اقتصاد ایران را نش��انه گرفته و با
سناریوی ایجاد التهاب تصنعی و تزریق نگرانی در
ذه��ن فعاالن داخلی و خارج��ی به دنبال تضعیف
س��رمایهگذاری در اقتص��اد ای��ران و ع��دم انتفاع
کشورمان از فرصتهای پسابرجام است.

یادداشت2

کلیگویی
بود

عبداهلل ناصری *

نشست خبری دیروز رئیس جمهوری اگرچه
نسبت به مصاحبه اخیر روحانی در تلویزیون
مباحث بهتری را ش��امل میشد اما به نظر
میرس��د کماکان این نشست نیز نتوانست
جامعه و مردم را در راس��تای مطالباتی که
دارند قانع کند .اقناع مردم به عنوان یکی از
مهمترین اهداف این نشست به نطر میرسد
آن طور که باید و شاید رقم نخورد .به عنوان
نمونه یکی از مواردی که جامعه مطالبه گر
امروز در میان نشس��ت دیروز به دنبال آن
ب��ود ذیل تجمعات اخیر ق��رار میگرفت و
اینک��ه روحانی وقتی میگوید صدای مردم
شنیده ش��ده به طور عملی چه اقدامات و
چه پیگیریهایی انجام شده است .به طور
کلی بیان کلی حس��ن روحانی و اظهاراتی
که آمران��ه بود مبنی بر اینکه باید این کار
انجام شود و باید آن کار انجام شود بهگونهای
نبود که مردم را قانع کند و مش��خص بود
رئیس جمهور در این مورد چندان عالقهمند
نبود ک��ه به تش��ریح جزئی��ات بپ��ردازد.
از سوی دیگر درحالی که چندی پیش وزیر
دف��اع دولت گفت که س��تاد کل نیروهای
مس��لح با هماهنگی رهبری دستورالعملی
مبنی بر خروج نهادهای نظامی از بنگاههای
اقتصادی صادر شده است اما دیروز روحانی
به جای اینکه از پیگیری عملی این موضوع
بگوی��د ک��ه در همین حدود ی��ک ماه چه
نتایجی بدست آمده بازهم تکرار کرد که این
کار باید بشود.

