گفتگوی آفتاب اقتصادی با ابوذر نجمی
کارشناس بینالمللی ارز

فروشارزراپشتگیتفرودگاهانجامدهیدنهداخلشهر
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استعفای شهردار باالخره پذیرفته شد.
آفتاب یزد بازتاب این تصمیم را در گفتوگو
با چند چهره اصالحطلب بررسی کرده است

دیروز برخی نمایندگان مجلس
به شکل عجیبی با رئیس بانک مرکزی برخورد کردند

کنار رفتن نجفی
به اصالح طلبی صدمه زد؟

خودنمایی مقابل دوربین

انتخاب عجیب اعضای شورای شهر

یکاصولگراسرپرستشهرداریتهرانشد
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سرمقاله

جای خالی نظارت وزارت بهداشت

درباره تنش دیروز
در مجلس

دالر ارزان شد
داروگرانماند!

هادی حق شناس

نماینده سابق مجلس

مجلس روز گذش��ته با ورود س��یف
ب��ه پارلم��ان به تنش کش��یده ش��د،
نماین��دگان دور رئی��س کل بان��ک
مرکزی جمع ش��دند و در اقدامی که
به نظر میآمد بیشتر نمایشی است در
اعتراض به سیف در مقابل دوربینها
به او تاختند.

3

آفتاب یزد در گفتگو با
دو جامعهشناس سیاسی بررسی کرد

دروغ  13ما
دروغ اول آوریل آنها

چهره روز

6

دو آمار
هشدارآمیز

ماموریت بر زمین مانده جهانگیری

4

آمریکا ،انگلیس ،فرانسه و آلمان
از آمادگی برای حمله به سوریه
خبر میدهند

جنگ
نزدیک است؟

بررسی تاثیر دستور ارزی دولت در بازار؛
آیا دالر  ۴۲۰۰تومانی راهگشاست؟

صفحه 3

3

یادداشت1

صنایع
و ارز تک نرخی

معصومه آقاپور

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

تصمیم دول��ت و بانک مرکزی ب��رای تکنرخی
ک��ردن ارز در رق��م  4200تومان آث��ار و تبعات
مستقیم و غیرمس��تقیم زیادی بر بخش صنعت
و تولید خواهد گذاش��ت .با توجه به اینکه از این
ب��ه بعد دیگر ارز مبادلهای وجود نخواهد داش��ت
تولیدکنندگان باید مواد اولیه موردنیاز خود را با
قیمت دالر باالتری وارد کنند .این موضوع باعث
میش��ود که تولیدکنندگان هزینه بیشتری برای
واردات م��واد اولی��ه بپردازند .از طرف��ی در آغاز
سال جدید شاهد افزایش میزان حقوق کارگران
بودیم پس قاعدتا قیمت تمام شده تولید افزایش

خواه��د یافت و این موضوع موجب کاهش تقاضا
برای محصوالت داخلی -البته به صورت موقتی-
خواهدشد.درعینحال،تکنرخیشدنارزیکمزیت
نسبی کوتاهمدت برای صادرات ایجاد خواهد کرد.
در مجموع اگر بخواهیم یک چشمانداز برای سال97
ترسیم کنیم باید بگوییم که امسال برای واحدهای
صنعتی کوچک و متوسط ،سال سختی خواهد بود.
البته باید توجه کرد تک نرخ��ی کردن ارز در رقم
 4200تومان تنها راهی بود که دولت در ش��رایط
کنونی میتوانست انجام بدهد.
دول��ت وظیفه س��نگینی دارد .از یک طرف باید از
تولیدکنندگان حمایت کن��د و از طرف دیگر باید
پاس��خگوی دالر مورد نیاز مردم اعم از مسافرتی،
دانش��جویی و .. .باش��د .به عبارت دیگر دولت باید
کمرکزی
پاسخگویهمهتقاضاهاباشد.اگردولتوبان 

این وظیفه خود را ب��ه خوبی انجام دهند میتوان
امی��دوار بود ک��ه ارز در رق��م  4200تومان پایدار
بماند ولی اگر این اتفاق نیفتد یک «شبه بازار» در
کنار بازار رس��می شکل میگیرد و دوباره ارز چند
نرخی خواهد ش��د و نرخ ارز به شکل صعودی باال
خواهد رفت.
در مقط��ع کنون��ی ،دول��ت باید در ش��کلهای
گوناگ��ون از تولی��د حمایت کند یعن��ی هم ارز
موردنی��از را به تولیدکنن��دگان بدهد تا آنها مواد
اولیه خ��ود را وارد کنند و هم در زمینه صادرات
محص��والت و نیز موضوع مالی��ات ،حمایتهای
دقیقی از تولیدکنندگان داشته باشد.
اگ��ر از تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان حمایت
خوبی صورت نگیرد آنها دچار ضرر و زیان فراوانی
خواهند شد.

یادداشت2

سال نو
اندیشههاینوین

مجید ابهری

رفتارشناس

س��الی ک��ه گذش��ت مجموع��های از تلخیه��ا،
ش��یرینیها ،زش��تیها وزیباییه��ای مختلف و
متعددی در خود داش��ت .تجربه یعنی آموزههای
تل��خ و اندوهناک را در راس��تای اهداف ش��یرین
وارزنده ب��کار گرفته واجازه تک��رار مجدد به آنها
ندهیم .درکن��ار حوادث اس��فناک طبیعی که از
اراده وکنترل ما خارج هستند ،رخدادهای دیگری
نیز زیانه��ای جانی ومالی به مل��ت ودولت وارد
ساخت؛هرچند درمورد حوادثی نظیر زلزله وسیل
نمیتوان دخل وتصرفی نم��ود اما با آموزشهای
دفاع مدنی وغیرنظامی و همچنین مستحکمسازی

ساختمانها وتاسیسات ،میتوان عوارض وزیانها
را به حداقل رساند یعنی همان کارهایی که کشور
ژاپن برروی خطوط زلزله خیز صورت داده اس��ت
به ط��وری که درقبال روزانه دهه��ا زلزله بیش از
پنج ریشتری ،مردم به کار وزندگی عادی مشغول
هستند .انصافا حضور وهمدلی شگفت انگیز مردم
سراس��ر کش��ورحیرت آور و ماندگار ب��ود و دنیا
درمقابل این همه انسانیت سر تعظیم فرود آورد.
عدم ش��فافیت خدمات نهاده��ای خیر عمومی و
فقدان انس��جام در هدایت مشارکتهای مردمی
باع��ث ظه��ور و ورود چهرهه��ا وش��خصیتهای
حوزههای مختلف و اس��تقبال چش��مگیر مردم
ازآنه��ا موجب جمع آوری کمکهای کالن وقابل
توج��ه گردید که هنوز بخش قابل توجهی از این
کمکه��ا بالتکلیف وبی پاس��خ باقی مانده که در

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.

صورت تداوم این وضعیت ،اینگونه افراد نیز جایگاه
خاص خودرا ازدست خواهند داد .سقوط هواپیما،
ریزش مع��دن ،تصادفهای هولن��اک و پرتلفات
نش��ان از عدم کنترل وضعف نظارت ومدیریت در
این وجوه را آشکار میسازد .تاخیرهای آزاردهنده
خطوط هوایی و ضعف زیرساختهای گردشگری
باعث سرازیر ش��دن میلیاردها دالر ازپول کشور
به جیب بیگانگان ش��د واین روند زش��ت و فاقد
توجیه همچنان ادامه دارد.از آنجا که هرگردشگر
به طور مس��تقیم برای  ۸تا ۱۰نفر وغیرمستقیم
برای  ۱۵نفر اشتغالزایی میکند توسعه گردشگری
داخلی در حد ح��رف وهمایش ومقاله باقی ماند.
جاذبههای منحصر بفرد گردشگری در ایران هنوز
ناشناخته مانده اند.

روز گذشته باز هم مردم مقابل صرافیها صف کشیدند اما ارزی فروخته نشد -عکس :ایرنا

تجویز ُ ّ
مسکن

طبق اعلام خبرگزاریه�ا آمار طالق
در س�ال گذش�ته بیش�ترین تع�داد
ثب�ت ش�ده در تاری�خ ایران اس�ت.
ازسوی دیگر میزان باروری زنان ایرانی
نسبت به تمام دنیا کاهش چشمگیری
داشته است

اسحاق در گوشه
عافیت اعتدال

6

