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در گفتوگوی آفتاب یزد با تهیه کننده و کارگردان انیمیشن تشریح شد

جزئیاتاختالفات
دیرین دیرین با صدا و سیما

چندنکته از جلسه دیروز مجلس:
> افزای�ش رای ع�ارف و نف�وذ اصلاح طلب�ان > شکس�ت برخ�ی جریانه�ای
اصلاح طل�ب در پ�ی حمای�ت از الریجان�ی > رد کامل ادع�ای معامله فراکس�یون
امی�د بر س�ر مطه�ری > دس�ت برتر فراکس�یون امی�د در هیئ�ت رئیس�ه > و...

اقتصاد در تملک
مارشالهای مصری

نابودی
بخشخصوصیمصر
توسط دولت نظامی
1

ولیعهد عربستان
آفتابی شد
11

گزارش میدانی آفتاب اقتصادی
از بازار عرضه و تقاضای ارز

خطرگرایش
خریداران ارز
به دالالن غیرمجاز
3

آفتاب یزد گزارش می دهد

نظارت و آموزش موثر
راهکار عدم تکرار
ماجرای دانش آموزان
جزئیات دستور رهبر معظم انقالب
به رئیس ق�وه قضائی�ه و پیگیری
آی�تاهلل آملی الریجان�ی را در این
خصوصبخوانید

محمدابوالحسنیتهیهکنندهومالکدیریندیرین:
صدا و سیما ظاهرا ً به خرید کارتونهای خارجی عالقه بیشتری دارد و پای انیمیشن داخلی که به میان میآید مباحث
سنگین مالی را پیش میکشند ،صدا و سیما میگوید که اگر ما اینها را پخش کنیم ،اینها بیشتر مطرح میشوند و از قبال
این مطرح شدن بیشتر ممکن است درآمد کسب کنند ،چنین دیدی در سازمان بازرگانی صدا و سیما هست و نمیتوان
منکر آن شد

4

در این دیدار نکتهای عجیب مطرح شد ،اینکه این برند 350میلیارد
تومان میارزد ،با توجه به اینکه هر یک میلیارد برابر با هزار میلیون
تومان است! این عدد تعجب همگان را بر انگیخت ،آیا دیرین دیرین
واقعاً  350میلیارد تومان میارزد؟ این سوالی بود که از تهیهکننده
و صاحب این برند محمد ابوالحسنی پرسیدم .علت قطع همکاری
آنها با صدا و سیما و عدم بازگشتشان به تلویزیون از دیگر مسائلی
بود که مطرح شد.

1

کارتون محبوب «دیرین دیرین» را تقریباً همه میشناسند ،کاراکتر
«پیرهن قهوهای» و دیگر «کله تهیان» همراهش در فضای مجازی
بسیار آشنا هستند .آیتمهای با میلیونها بیننده در فضای مجازی
ای��ن کارتون را بیش از پیش میان کاربران ش��بکههای اجتماعی
محبوب کرده است .دیدار س��ورنا ستاری معاون علمی و فناوری
رئیسجمهور از دفتر کوچک این ش��رکت اما همگان را متعجب
کرد .او عنوان کرد که این کارتون متعلق به یک استارت آپ است و

زنگنه :به دلیل
سوء استفاده ترامپ
راه فروش نفت را
نمیگویم
شرکت نفتی «لوک اویل»
اعالم کرد فعالیتهای خود
در ایران را معلق میکند

عاقبت اطمینان
به کمپانی روسی
2

محسن چاوشی ممنوعالفعالیت نیست

تاکید مجدد روسها
بر خروج
نیروهایغیرسوری
از جنوب سوریه

خوزستان
اشک مردم جنوب

11

آفتاب یزد به بهانه تکذیب ممنوع الفعالیتی محسن
چاوشی به بررسی آخرین اثر او به نام «خوزستان»
پرداخت�ه اس�ت .این اثر ک�ه در مورد رن�ج مردم
خوزستان میباشد با استقبال بسیار زیادی مواجه
شده است.

«ما» هم مثل
هنرمندانهستیم

سید علیرضا کریمی

یادداشت1

محمد کشتی آرای

دو دلیل
گرانی طال

عضو هیئت مدیره اتحادیه طال

نوس��انات قیمت طال و س��که همچنان ادامه دارد .معموال در
ماه مبارک رمضان در طول س��الیان گذشته قیمت طال گران
نمیشد ولی امسال ش��اهد گرانی طال و سکه هستیم و باید
گفت که این گرانی طبیعی نیست.
در طول هفتههای گذشته قیمتها در بازار طال و سکه افزایش
یافت��ه و دلیل این موضوع نی��ز افزایش تقاضا در بازار اس��ت.
در شرایط فعلی برخی شهروندان ترجیح میدهند که برای حفظ
ارزش سرمایههایشان اقدام به خرید طال و سکه نمایند .از طرف
دیگر نوسانات ارزی نیز در افزایش قیمتها موثر بوده است.
نکته قابل توجه این اس��ت که تقاض��ای عید فطر و تقاضای
معمول��ی در بازار تاثیر آنچنانی بر قیمتها ندارد .این افزایش
اخیر قیمت طال ناش��ی از تقاضای زیاد برای خرید طالس��ت
وگرنه تقاضای سنتی و معمولی در بازار هیچ وقت باعث چنین
افزایش قیمتی نبوده است .در خصوص قیمت جهانی نیز باید
گفت که هر چند در یک ماه اخیر نوساناتی را داشته است ولی
در مجموع این نوسانات آنقدر شدید نبوده و در نتیجه شوک
قیمتی جهانی نداشتهایم .به عنوان مثال چند دالر باال یا پایین
آمدن که در حد تغییرات  2تا  3درصدی قیمت اونس جهانی
طالس��ت را نمیتوان به عنوان شوک قیمتی قلمداد کرد .بار
دیگر تاکید میکنم که دو دلیل اصلی باالرفتن قیمت طال در
بازار داخلی ،افزایش تقاضا و نیز نوس��انات ارزی است .طبیعتا
هرچه تقاضا برای خرید طال کاهش پیدا کند قیمتها در بازار
طال هم کاهش پیدا خواهد کرد.

یادداشت2

صدای مکرر زنگ خطر؛
انکار یا اقدام ؟

بابک خطی

طبیب کودکان

تعرض جنسي در يكي از مدارس کشور ،علیرغم هشدارهای
مک��رر تش��کلهای غیردولتی حمایت از حق��وق کودکان
به لزوم توج��ه و اقدام جدی در مورد س��وءرفتار با کودک
به س��ایر اتفاقات ناگوار از این دست اضافه شد و انذارهای
فعاالن اجتماعی حقوق کودک به انجام مداخلههای عمیق
وپیش��گیرانه باز هم کارگر نیفتاد،هر چند این تش��کلها و
افراد با تمام توان به نقش آگاه سازی خود ادامه میدهند.
نکته مهم این اس��ت که برخورد ب��ا عامل فردی این اتفاق
تنها قسمتی از فرایند مداخله در این مسئله است و باتوجه
به اینکه احتماال کودکان دیگری در معرض خطر هس��تند
نیاز ب��ه مداخله اجتماع��ی و روانی همه جانب��ه از اوجب
واجبات است.
م��اده نوزدهم پیم��ان نامه جهانی حقوق ک��ودک (که در
ای��ران ،الحاق به آن در س��ال ۱۳۷۲شمس��ی به تصویب
مجلس رس��یده اس��ت) دولتها را ب��ه اس��تفاده از تمام
ظرفیته��ای قانون��ی ،اجرایی-اجتماعی ،آموزش��ی و...در
حمایت از کودکان در برابر انواع س��وءرفتار ازجمله جنسی
متعهد نموده است.
اقدامات کوتاه و بلند مدت پیشنهادی در برخورد با مسئله
سوء رفتار با کودکان میتواند به شرح زیر باشد:
الف:توجه جدی سیستم آموزشی کشور به آموزش آگاهی
و مراقبت جنسی به عنوان اصل اساسی پیشگیری از چنین
وقایع��ی که باید مورد توجه قرارگرفته و در س��رفصلهای
آموزش��یدر مدارس و جامعه برای ک��ودکان ،نوجوانان و
والدین آنان به طور ملموس و عملی لحاظ شود.
ب:تصوی��ب الیحه فعل��ی حمایت از ک��ودکان در مجلس
و تعریف مکانیس��می ب��رای روز آمد ک��ردن آن پابه پای
دنی��ا نیز از م��وارد مهم دیگر اس��ت که ضمان��ت اجرایی
بیش��تر در صیانت از س�لامت روانی کودکان کشور ایجاد
خواهد کرد.

یادداشت3

عدو شود سبب خیر
گر خدا خواهد

سید حمید کالنتری

خروج امری��کا از برجام با تصمیم قلدرمآبانه
ترام��پ یک فرصت تاریخ��ی و یک پیروزی
بزرگ برای دیپلماس��ی اروپ��ا و ایران برای
ورود ب��ه توس��عه همکاریهای مش��ترک به
سوی یک تعامل اقتصادی مستقل از امریکا
را فراهم ساخته است.
به نظر میرسد امریکا با این تصمیم نابخردانه
رئیس جمهور دروغگو و هوچیگرش در یک
ان��زوای بزرگ بینالمللی در مقابل ش��ورای
امنی��ت ،اتحادیه اروپا ،ه��م پیمانان غربی و
کش��ورهای بزرگ و قدرتمندی چون چین،
روسیه و هند قرار گرفته است.
شرایطی که شاید قبل از برجام تا حد زیادی
در دولت گذش��ته متأسفانه ایران گرفتار آن
شده بود.
دیپلماس��ی مبتن��ی بر عقالنی��ت ،تدبیر و
بررس��یهای کارشناس��ی بین المللی توسط
دولت تدبی��ر و امی��د و وزارت امور خارجه
ب��ا هدایت و حمایت مق��ام معظم رهبری و
همراه��ی مجلس ش��ورای اس�لامی با یک
تعامل وسیع و گسترده مذاکرات چندجانبه
طاقت فرسای 22ماهه به توافق  5+1رساند
و ایران را از تحریمهای ش��ورای امنیت رها
و زمینه بازگش��ت موثر اقتصادی ،سیاس��ی
ای��ران را ب��ه عرصه بین المل��ل و بهویژه در
تعام��ل با غ��رب را فراهم س��اخت و موجب
اقتدار هر چه بیش��تر ایران اس�لامی ش��د.
هر چن��د ک��ه در دوره پس��ابرجام ش��اهد
بدعهدیها و آزار واذیتهای بازدارنده برای
اج��رای برج��ام از طرف امری��کا و بعضی از
هم پیمانان��ش و بانکهای اروپایی و تعدادی

سیاست روزنامه آفتاب یزد
گران نکردن است
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.

سرمقاله

یاریمان کنید

از ش��رکتها و بنگاهه��ای موث��ر اقتصادی
تح��ت فش��ار امریکا ب��وده ایم و متأس��فانه
در داخ��ل ه��م بعض��ی همصدا ب��ا آنان به
تخریب ی��ا تضعیف برج��ام پرداخته بودند.
ولی رفت��ار هوش��مندانه دولت و دس��تگاه
دیپلماس��ی کش��ور و بزرگان نظ��ام موجب
برخوردها ،تعام�لات و مذاکرات اثربخش و
گسترده ایران با کش��ورهای مختلف بهویژه
کش��ورهای عض��و معاهده برج��ام و تالش
در جداس��ازی صف آن��ان از امری��کا بود و
نتیجه بزرگ و س��تودنی آن محکوم ش��دن
امری��کا در عرصه بین الملل��ی و انزوای این
ابر قدرت گش��ت به گون��های که فقط رژیم
صهیونیس��تی و کشور مرتجع عربستان از او
حمایت کردند حتی 63درصد افکار عمومی
درون امریکا نیز ب��ا تصمیم خروج امریکا از
برج��ام مخالفت کردن��د و در مقابل رئیس
اتحادیه اروپ��ا بالفاصله با موضعگیری قاطع
و بینظیر خ��ود از برجام حمایت و از دولت
و ملت ایران درخواست پایداری در برجام و
اجرای آن شدند.
موضعگی��ری صریح ،س��ریع و س��نجیده و
قاط��ع رئیس جمهور محترم پاس��خ قاطعی
به تصمیم مستکبرانه و ماجراجویانه ترامپ
ب��ود و به خوبی آح��اد ملت را ب��ه وحدت،
همراه��ی و همکاری برای به��ره برداری از
دس��ت آوردهای این رخداد و شرایط جدید
نمود و از اروپا خواس��ت ک��ه در بازه زمانی
چند هفتهای موضع خود را نسبت به برجام
اعالم نماید.
نکته بس��یار مهم و حائز اهمی��ت که امروز
نظام ما ،کشور ما و ملت ما با آن روبروست
اینکه از شرایط پیش آمده بتواند بهرهبرداری
حداکثری نماید .پیش��نهادات زی��ر به نظر
میرسد مورد درخواست و تأکید بسیاری از

نخبگان ،دلس��وزان ،مدیران و ملت شریف
ایران میباشد:
ت�لاش همه جانبه به س��وی وحدت ،وفاق،
تع��اون و مش��ارکت ملی در حل مس��ائل و
مش��کالت فرهنگی اجتماعی و اقتصادی با
هدایت مقام معظم رهبری و پیشتازی سران
قوا و همکاری نخبگان و اندیشمندان وعلماء
و نهاده��ای غیردولت��ی واصحاب رس��انه یا
توسعه فرهنگ گفتگو وهمکاری و پرهیز از
هرگونه رفتارو روشهای تخریبی از جریانهای
سیاسی متفاوت
ام��روز هم��ه اص�لاح طلب��ان ،اصولگرایان،
اعتدالگرای��ان و جریانه��ای فک��ری ملی و
اس��تانی و هم��ه عناص��ر موث��ر در دولت و
مجلس باید دست در دست هم برای اعتالی
کشور و رفع مشکالت مردم تالش نمایند.
دولت باید با چند تصمیم انقالبی با همکاری
دستگاه قضایی با مفسدین اقتصادی برخورد
و فض��ای کس��ب و کار مناس��ب و ت��وام با
س��هولت را پی��ش روی بخ��ش خصوصی و
تعاونی و س��رمایه گذاران داخلی و خارجی
بازنمای��د و به مدیران صدی��ق و توانا جرأت
اقدامات موثر و توام با ریسک پذیری بدهد.
دولت باید ب��ا تدابیر مناس��ب ،امید بخش
و اطمین��ان آفری��ن راه را ب��رای هدای��ت
سرمایههای خرد و بزرگ از مسیر سوداگری
و خری��د و ف��روش ارز و س��که ب��ا اص�لاح
رویههای بانکی به س��وی سرمایه گذاریهای
مفید تولیدی تغییر دهد تا تولید در کش��ور
رونق بگیرد.
بدیه��ی اس��ت که ما در کش��ور س��رمایه و
نقدینگی کم نداریم بلکه باید فضای امنیت،
س��رمایه گذاری و تولید و جو امید ،بهبود و
درآمدآفرینی را توسعه داد.

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.

سردبیر

«م��ا» اص�لاح طلب��ان برخی
اوقات ،هم دگم میشویم و هم
انحصارگرا و چه بسا کم طاقت.
فیالواقع بعضا از محافظهکاران
نیز جلو میزنیم تا روی آنان را
سفیدکنیم.
القص��ه وقت��ی چن��د هنرمند
ی��ا س��لبریتی نام��ه دع��وت
رئی��س جمه��ور را در
اینستاگرامهای خود گذاشتند و
نوش��تند که «به افطاری حسن
روحانی نمیآیی��م» برخی از
رس��انههای اص�لاح طلب به
ش��یوه کیهانی به آنها تاختند.
فیالمثل یکی از این رسانهها
به پرویز پرس��تویی گفته بود:
«تو حرف ن��زن؛ یادت رفته از
قالیباف حمایت کردی؟!» یکی
دیگر تحلیل نوشته بود که اینها
سطحی هس��تند و اقداماتشان
ارزش وقت گذاش��تن ندارد.
دیگری گفته بود این هنرمندان
م��وج س��وار و ن��ان ب��ه نرخ
روزخور هس��تند .خالصه از
ای��ن دس��ت تحلیله��ا این
یکی دو روز کم نوشته نشد.
به ه��ر ح��ال همانط��ور که
عرض ش��د «ما» بعضی مواقع
ش��عار «زندهباد مخالف من»
را نافرم به استهزاء میگیریم.
قطعا اگ��ر ماجرا بالعکس بود
و این هنرمندان خطاب ش��ان
احمدین��ژاد بود بس��یاری از
کس��انی که امروز آن��ان را به
حس��اب نمیآورند برایش��ان
کف میزدند و هورا میکشیدند
و از کم��ال و ش��عور ای��ن
هنرمندان میگفتند.

