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رهبر معظم انقالب اسالمی:

در نظرخواهی آفتاب یزد مشخص شد
برخالف نظر نمایندگان مازندران در مجلس
مردم این استان نظر مثبتی نسبت به سریال پایتخت دارند
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«حرامشرعی»است

جنبهباالیعلیآبادیها

2

4
سهشنبه  21فروردین 1397
گزارشی درباره چالش خودرو که
این روزها در شبکههای اجتماعی
مد شده است

چالشلوسها
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ش�هردار تهران دوباره اس�تعفاء داد،
دخال�ت ناصواب کارگزاران ،ش�ورا را
دچ�ار چالش ک�رده اس�ت .معتقدیم
الزم اس�ت ش�ورای سیاس�تگذاری
اصالحطلبان که ریاس�ت آن برعهده
عارف است وارد میدان شود

آش بدمزه
کارگزارانیها
برای اصالح طلبان
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تاثیر نرخ ارز
بر گروههای کمدرآمد جامعه؛

کارگرانامسال30دالر
ارزانترشدهاند
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تداومضدونقیضگوییها
درخصوصفیلترتلگرام
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محمدهاشمی:

بهاینزودیازفاجعهاقتصادی
زماناحمدینژاد
خالصنمیشویم
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سرمقاله

پاسخی ندارند
توضیح و
دولتمردان
است اما
دولتملتهب
تدابیر مهمبازار ارز
ارزی
مشکل
برای رفع
تدبیر

شعارجهانگیری
کدآشنا-
ُ
دالر ۴۲۰۰تومان

کلیگویینوبخت-سکوتروحانی!
جهانگیری :عرضه دالر باالتر از  ۴۲۰۰تومان ،قاچاق است
به هر کس دالر بخواهد ،با همین نرخ میدهیم

از  ۳۰میلیــارد دالر حتــی ضمانتنامــهاش در ســطح
جهانگیــری ایجــاد ثبــات اقتصــادی را از وظایــف
معــاون اول رئیــس جمهــوری ،عرضــه دالر بــه قیمــت
مستاصل و سردرگم
ایــن ارز،
واقعی
چهارراه
یزد از
آفتاب
گزارش
کشــور صــادر شــد.
نیازمندانکهــای
استانبول؛دولــت بــه نــام بان
یکــی از مهمتریــن
اظهــار کــرد:
برشــمرد و
میدانیدولتهــا
ـام کــرد به
باالتــر از  ۴۲۰۰تومــان را مشــمول قاچــاق اعـ

گـزارش ایســنا ،نــرخ دالر از امروز (سهشــنبه) بـرای تمام
فعــاالن اقتصــادی و ب ـرای رفــع همــه نیازهــای قانونــی
و اداری آنــان ،نیازهــای خدماتــی مســافران ،دانشــجویان،
محققــان و دانشــمندانی کــه بـرای کارهــای تحقیقاتــی
خــود بــه ارز نیــاز دارنــد ۴۲۰۰ ،تومــان خواهــد بــود
اســحاق جهانگیــری شــامگاه دوشــنبه و در پایان جلســه
فوقالعــاده ســتاد اقتصــادی دولــت بـرای مدیریــت بــازار
ارز بــه ریاســت حســن روحانــی رئیسجمهــوری،
گفــت :بــا ایــن رقــم ،ارز مــورد نیــاز همــه بخشهــا
از طریــق بانــک مرکــزی و صرافیهــا و بانکهــای
تحــت کنتــرل بانــک مرکــزی ارز تامیــن میشــود.
وی تصریــح کــرد :فعــاالن اقتصــادی و مــردم هیــچ
دغدغ ـهای ب ـرای تأمیــن ارزشــان بــا ایــن نــرخ نبایــد
داشــته باشــند .معــاون اول رئیسجمهــوری بــا
بیــان اینکــه جلســه دوشــنبه شــب در پــی جلســات
روزهــای گذشــته در ارتبــاط بــا مســائل ارزی تشــکیل
شــد ،تصریــح کــرد :در ایــن جلســه تصمیمــات نهایــی
بــا حضــور آقــای رئیــس جمهــور اتخــاذ شــد کــه
جهــت اطــاع ملــت عزیــز ایــران اعــام میکنــم.

دســتاوردهای دولــت یازدهــم ثبــات اقتصــادی کشــور
بــود کــه در ایــن حــوزه میتـوان بــه کاهــش نــرخ تــورم
کواحــدی شــدن ایــن نــرخ اشــاره کــرد .دولــت
وت 
بایــد شــرایطی بــه وجــود بیــاورد کــه شــاخصهای
اصلــی اقتصــادی هماننــد نــرخ ارز و ســود بانکــی
بــرای فعــاالن اقتصــادی قابــل پیشبینــی باشــد.
معــاون اول رئیسجمهوری گفــت :متأســفانه در روزهای
اخیــر اتفاقاتــی در نــرخ ارز روی داد کــه موجــب نگرانــی
مــردم و فعــاالن اقتصــادی شــد و از طرفــی ثبــات
اقتصــادی کشــور بــه عنــوان یکــی از دســتاوردهای
اقتصــادی دولــت مــورد تهدیــد قــرار گرفــت وی بــا
اشــاره بــه تــاش دشــمنان و مخالفــان و بخصــوص
آمریکاییهــا بعــد از توافــق برجــام و روی کار آمــدن
ترامــپ بــرای متالطــم نشــان دادن فضــای اقتصــادی
کشــور بــا هــدف جلوگیــری از تشــویق دیگــران بــه
همــکاری اقتصــادی بــا ای ـران گفــت :خوشــبختانه بــا
کار جــدیای کــه در عرصــه بینالمللــی انجــام گرفــت،
بــا دولتهــای مختلــف میلیاردهــا دالر توافــق کردیــم
کــه فاینانــس بــه ای ـران اختصــاص داده شــود و بیــش

جهانگیــری افــزود :یک حجم وســیعی از منابــع خارجی
در حــال حرکــت بــه ســمت کشــور اســت و در چنیــن
شـرایطی اینگونه تغییـرات در نــرخ ارز خیلی غیرطبیعی
اســت و بــه نظــر میآیــد کــه عوامــل غیراقتصــادی،
غیرقابــل توجیــه و پیشبینینشــده در ایــن موضــوع
مؤثــر بــوده و در چنیــن شــرایطی نمیتوانیــم اجــازه
دهیــم فضــای اقتصــادی کشــور متالطــم شــود.
معــاون اول رئیسجمهــوری بــا بیــان اینکــه «در ایــن
چارچــوب تصمیــم گرفتــه شــد در ارتبــاط بــا مســائل
ارز و نیازهــای ارزی کشــور یــک بررســی دقیــق انجــام
گیــرد» ،اظهــار کــرد :در شــرایط فعلــی بیــش از ۹۰
میلیــارد دالر حجــم صــادرات ایــران اســت .مجموعــه
کاالهایــی کــه طــی ســالهای گذشــته و ســال  ۹۶وارد
کشــور شــده بــه طور متوســط ســالی حــدود  ۵۰میلیارد
دالر بــوده اســت و در کنــار آن مقــداری ارز هــم بــرای
ارائــه خدمــات بــه مســافران ،دانشــجویان ،امــور درمانی و
از ایــن قبیــل امــور نیــاز داریــم کــه بایــد تامیــن شــود.
جهانگیــری افــزود :در پنــج ســال اخیــر می ـزان ارز مــا
خیلــی بیــش از نیــاز بــوده و در برخــی از ســالها تــا

 ۱۵الــی  ۲۰میلیــارد ،ارز اضافــه بــر ارز مــورد نیــاز بـرای
نیازهــای ضــروری اقتصــاد ،واردات کاال و واردات خدمــات
صفحهـ 11
اقتصادیزاد
ـادیوکـ3ـه همواره مــا
داشــتهایم .وی تاکیــد کــرد :اقتص
ارزی دارد ،نبایــد در آن یــک اتفــاق اینگون ـهای بیفتــد و
ایــن غیرطبیعــی اســت .بعضیهــا میگوینــد کــه
دسـتهای مداخلهگــر بیرونــی فضــای اقتصــاد کشــور را
آشــفته میکنــد و بعضیهــا میگوینــد فضاســازیهای
برخــی از جریانــات در داخــل کشــور ممکــن اســت بــه
چنیــن موضوعــی دامــن بزنــد تــا نگذارند فضــای باثباتی
بــر اقتصــاد کشــور حاکم شــود .جهانگیــری اظهــار کرد:
دولــت مصمــم اســت بــه مــردم اطمینــان دهــد کــه
قــادر اســت اقتصــاد کشــور را باثبــات ،بااطمینــان و
قابــل پیشبینــی اداره کنــد .بــه همیــن دلیــل تصمیم
گرفتیــم کــه نــرخ دالر از فــردا (سهشــنبه) بــرای تمــام
فعــاالن اقتصــادی و بــرای رفع همــه نیازهــای قانونی و
اداری آنــان ،نیازهــای خدماتی مســافران ،دانشــجویان،
محققــان و دانشــمندانی کــه بــرای کارهــای تحقیقاتی
خــود بــه ارز نیــاز دارنــد 4200 ،تومــان باشــد و بــا
ایــن عــدد و رقــم ،بــه همــه نیازهــای ارزی کشــور
از طریــق بانــک مرکــزی و صرافیهــا و بانکهــای
تحــت کنتــرل بانــک مرکــزی پاســخ داده خواهد شــد.

یادداشت1

تفکیکجنسیتی
وصداوسیما

عبداهلل ناصری

کارشناس رسانه

سانسور و محدودیتهایی که در برخی برنامههای
س��ازمان صداوس��یما وج��ود دارد در س��الهای
اخی��ر افزایش یافته اس��ت .این درحالی اس��ت که
م��ردم بهگون��های نارضایت��ی خود نس��بت به این
اقدام صدا و س��یما را اعالم کردهاند اما کمتر مورد
توجه تصمیمگیران این رس��انه واقع ش��ده است.
محدودیتهای��ی که در برخی موارد مبنای خاصی
نداش��ته و به نظر میرسد بیشتر س��لیقهای بوده

و مصلح��ت مخاطبین و جذب آنه��ا را مورد توجه
قرار نمیدهد .حتی این سانسورها گاه در رساندن پیام
برنامهها به مخاطبان هم مشکل ایجاد کرده است.
شاید بیشترین میزان این سانسورها را در تعطیالت
نوروزی  97مشاهده کردیم که شامل برنامههای طنز
تا ورزشی ش��ده و واکنشهای بسیاری را در میان
عوامل سازنده آنها و مردم در پی داشته است .صدا
و سیما در سهدهه اخیر فعالیتش ،خود را به عنوان
یک رسانه غیرحرفهای که برخی استاندارها را رعایت
نمیکند در میان مردم معرفی کرده است .هرچند در
این زمینه فراز و نشیبهایی وجود داشته است اما با
مدیریت فعلی که بر رسانه ملی حاکم است اگر یک

روز جناحی عمل نکرده و دست به سانسور برنامه یا
سریالهای تلویزیونی نزند باید از او تعجب کرد .من
معتقدم چون این سازمان گاهی جناحی و سیاسی
عم��ل میکند و بی طرف نیس��ت بنابراین ضوابط
نوشته و نانوشته صدا و سیما اقتضا میکند که باید
برخی موارد را سانسور کند .برای همه مردم از جامعه
نخبگان گرفته تا عموم و جامعه مدنی این موضوع
پدیدهای جا افتاده است .هرچند که بعد از سانسور
برنامهها ،قس��متهای حذف شده توسط برخی از
عوامل تهیه کننده یا خود صدا و س��یما باالخره در
فضای مجازی منتشر میشود اما.. .

یادداشت2

دورنمایجنگتجاری
چینوآمریکا

علیاصغر زرگر

کارشناس اقتصادی

نزاع تج��اری که اخیرا میان آمریکا و چین به وجود
آمده از چند زاویه قابل تحلیل اس��ت .هر دو کشور
فکر میکنند که از این نزاع تجاری میتوانند به عنوان
یک اهرم کوتاهمدت علیه همدیگر اس��تفاده کنند
این درحالی اس��ت که این دو کشور ممکن است در
یک جنگ تمام عیار تجاری با یکدیگر فرو بروند و به
دنبال بلند کردن دیوارهای تعرفهای باشند .در اوایل
قرن بیستم نیز برخی کشورها نظیر آلمان ،تعرفههای

تجاری را باال بردند و این موضوع یکی از عوامل وقوع
جنگ جهانی اول بود.
در هر صورت منطق این است که با توجه به مبادالت
تجاری عظیم میان چین و آمریکا ابعاد جنگ تجاری
میان دو کشور کوتاه باشد .البته ساکنان کنونی کاخ
س��فید یک تیم یکدست تندرو هس��تند و به نظر
نمیآید که در کاخ سفید یک نیروی تعدیل کننده
عاقلهای وجود داشته باشد .چین و آمریکا مجبورند
در جاهایی با همدیگر مصالحه کنند .به هر حال باید
منتظر نتایج این جنگ تجاری بود.
اصوالچینیهااقتصاددانانچیرهدستیداشتهوازیک
دید اقتصادی تیزبینانهای برخوردارند .به همین دلیل

باید چند ماهی صبر کرد تا دو کشور به ارزیابی نتایج
جنگ تجاری بپردازن��د تا در صورت لزوم مذاکراتی
میان واشنگتن و پکن انجام شود .در عین حال باید
توجه کرد که هر چند اختالفات تجاری میان اتحادیه
اروپا و آمریکا نیز در مس��ائل تعرفهای وجود دارد اما
شدت این اختالفات خیلی کمتر از اختالفات تجاری
آمریکا با چین بوده و تنها درباره چند قلم کاالست.
احتماال آمریکاییها با اروپا راحتتر کنار خواهند آمد
چون به هر حال ش��رکای سیاس��ی و اس��تراتژیک
یکدیگ��ر هس��تند و رواب��ط دیرینهای می��ان آنها
حاکم است.

بقامختصذاتالهیاست

حاجسیدباقرطباطباییمیرکآباد
(بزرگخاندان)

ک�ه عم�ری در س�المت و نیکنام�ی گذران�د در
نخستین جمعه ما رجب رخت از عالم فانی بر بست
و میهمان خوان پربرکت اجداد طاهرینش شد.
به همین مناسبت مراسم بزرگداشت و یادبودی از
طرف بازماندگان در روز چهارش�نبه  22فروردین
 1397در محل مسجد نور میدان فاطمی تهران از
ساعت  16الی  17:30منعقد خواهد شد.
همسر :شمس السادات طباطبایی
فرزندان :فاطمه سادات ،سیدحسین ،زهرا سادات،
مریم سادات ،سیدمحمدمهدی ،سیدمحمدهادی،
سیدمحمدعلی
خانوادهه�ای مع�زا :طباطبایی ،واف�ی ،تجملیان،
بلورانی ،پارس�انیان ،شخص ،نژاد اصغری ،پشمی،
صائب ،قبله ،زارع می�رک آباد ،طباطبایی خلفی،
قندریز ،مجنون

همراهان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشکالت ،دغدغهها
و مش��اهدات خود را در قالب س��وژه با روزنامه در میان گذاشته
ت��ا خبرنگاران آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتش��ر نمایند .البته
تا پیش از این س��تونهای پی��ام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی
چنین سوژههایی بوده اما آفتاب یزد به دلیل جایگاه مردمیخود
در نظر دارد منس��جمتر از قبل به این مهم بپ��ردازد .خوانندگان
محت��رم میتوانند ایدهها و س��وژههای خ��ود را از طریق پیامک
 3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

اینشرایط
بهنفعهیچکسنیست

جالل جاللی زاده

نماینده مجلس ششم

افزایش قیمت ارز در هفتههای گذشته
روندی صع��ودی به خ��ود گرفته بود
که موج��ب نگرانیهای��ی در این باره
ش��د .هرچند در این باره در چند نوبت
تذکراتی داده شد اما در پاسخ دولتیها
از موقتی بودن افزایش قیمتها و وجود
حبابقیمتسخنگفتند.اماشیببسیار
تند افزایش قیمت دالر و سایر ارزها در
دو روز گذش��ته نشان میدهد که بازار
ارز نیاز به برنامهای منسجم دارد .در واقع
همه تالشهایی که دولت روحانی در
5سال گذشته...

چهره روز
صفاییفراهانی:

مدیریتدرکشور
درتمامسطوح
بهسطحنازلیرسیدهاست
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