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برای دور زدن قانون منع بهکارگیری بازنشستگان

پیگیری مبالغ واریز شده به حساب افشین ولی خانی
برای کمک هزینه درمان پسرش

پول مردم تهران توسط شهرداری کجا خرج میشود؟

بازی با اعتماد مردم!؟

بیمارستانپروفسورسمیعی؛
الکچری و پرخرج
یا پروژهای ضروری

نکتهای که حائز اهمیت است این است که نه تنها در برنامه فرمول یک ،حتی قبل و بعد از این برنامه هم هیچکس
به این موضوع اشاره نکرد که علی ولی خانی ،پسرک 8سالهای که از 4سالگی با سرطان دست و پنجه نرم کرده
حاال بهبود یافته و تنها برای چکاپ هر از گاهی راهی محک میشود! آفتاب یزد در اینباره با روابط عمومی محک
و مادر علی ولیخانی گفتوگو کرده است

پیروزیحقوقیدیگرایراندربرابرآمریکا
کاندیداهای نمایندگی آمریکا
در سازمان ملل چه کسانی هستند

جایگزین
سوگلیترامپ
به احتمال فراوان دینا پاول که مصری تبار
و از خانواده ای متمول است جایگزین نیکی هیلی میشود

آفتاب یزد گزارش میدهد

آفتاب یزد گزارش میدهد

داستان محبت رسانه ملی
به چند وزیر
یادداشت

چرا ترامپ نگران است
آمریکا ونزوئال شود؟

امیررضاپرحلم

روزنامه نگار

ترامپ رئیس جمهور امریکا اخیرا در سخنرانی انتخاباتی به نفع
جمهوریخواهان گفته که برخ��ی اصالحات صورت گرفته از
سوی باراک اوباما در حوزه سالمت و درمان به تشدید نابرابری
و فقر در امریکا دامن زده است .ترامپ از مخالفان برنامه درمان
و سالمت دوره اوباما ملقب به « اوباما کر» است و تالش دارد با
پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات پیش رو از شر این معضل
خالص شود.
اما اس��تدالل جمهوریخواهان چیست که موجب شد ترامپ
در ت��ازه ترین اظه��ارات خود بگوی��د این ط��رح ،امریکا را
ونزوئال میکند؟
اوباما کر همان طرح بیمه همگانی دولتی است که افراد مسن
و ک��م درآمد امریکایی را تحت پوش��ش قرار میدهد .طرحی
که مش��ابه آن در ایران با عنوان بیمه سالمت همگانی در دوره
نخست دولت روحانی هم اجرا شد و در اواسط کار به مشکالتی
برخورد .موضوع از این قرار اس��ت که طبق طرح بیمه سالمت
اوباما نزدیک به  50میلیون امریکایی مجبور هس��تند خود را
تحت پوش��ش یک بیمه خصوصی ق��رار دهند وگرنه جریمه
خواهند شد .نکته غامض موضوع این است که اگر کسی از یک
شرکت خصوصی ،بیمه سالمت به قیمت  5200دالر در سال
خریداری نکند ،باید جریمه پرداخت کند .حال ترامپ میگوید
چنین الزام و اجباری غیرقابل قبول و به نوعی دخالت دولت در
آزادیهای فردی است که مغایر با روح لیبرالیسم در امریکاست.
از س��وی دیگر اجرای این طرح طی کمتر از چند سال بارمالی
یک تریلیون دالری به خاطر تخصیص یارانه به افراد برای خرید
بیمه برای دولت بهمراه خواهد داشت.
ترامپ که به شدت س��رش در حساب و کتاب است حاضر به
قبول چنین پدیدهای نیست و میگوید با چنین بی انضباطی
مالی ،امریکا شبیه به ونزوئال میشود.

اصالح و پوزش

در پی درج گزارشی با
عنوان «بیدنیا شدیم»
در صفحات یک و  4در
ش��ماره دیروز روزنامه
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت
که تصویر گ��زارش به
اشتباه درج شده بود که
بدینوسیله ضمن اصالح
از خوانن��دگان روزنامه
پوزش میطلبیم .ضمنا
تصویر صحیح مرحومه
دنیا ویس��ی دانشآموز
خردسال سنندجی در
روبهرو درج است:

سرمقاله

جنگ شدید مجازی
برای تعیین قیمت دالر
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آفتاب یزد گزارش میدهد
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گزارش1

جنگشدیدمجازی
برایتعیینقیمتدالر

آفتاب یزد :در تب و تاب روزهایی که خبرها از کاهش قیمت
دالر و دیگ��ر ارزهای خارجی حکایت داش��ت ،نوس��ان قیمت
همچون چماقی باالی سر بازار قرار داشت ،چرا که دالر ،تقالی
اوج گرفتن داشت و در این میان اتفاق جالبی که رخ داد حذف
کلمه دالر در برخی سایتها و حتی تابلوی فروش بانکها بود.
طبق بررسیهای صورت گرفته طی یکی دو روز گذشته عمال
قیمت ارز چند درصدی نسبت به رقمهای اعالم شده در اوائل
هفته رشد خزنده و کاذب داشت .
بر طبق اعالم منابع رسمی ،قیمت دالر که اوائل هفته در بازار
 14100معامله میشد با تصویب افای تی اف در مجلس از بعد
از ظهر یکشنبه به بعد سیر نزولی کاهشی به میزان هزار تومان
را داش��ت و از روز دوشنبه حتی در هرات و سلیمانیه 12800
هم معامله شد.
این کاهش قیمت در س��ایر ارزها نیز به میزان  800تا 1000
تومان از روز یکش��نبه و بعد از تصویب معاهده جنجالی پولی
بینالمللی در مجلس مشاهده شد.
اما از اوائل صبح چهارشنبه (دیروز) روند کاهش قیمت متوقف
شد و شاهد شروع رشد هرچند اندک قیمت دالر و یورو بودیم.
روز چهارشنبه یورو در بازار آزاد  17500به مشتری قیمت داده
شد اما خریداران دالر تا  14300هم برای خرید اعالم آمادگی
کردند اما خرید و فروش واقعی در رنج قیمت  14700تا 15300
صورت گرفت که البته نرخهای بازار به صورت کاذب میباشد.
قیمتها حتی در بازار آزاد نیز متنوع و دلبخواهی شده است .روز
چهارشنبه یورو حتی در مرز 18هزارتومان هم قیمتگذاری شد
در حالیکه کمی آن سوتر قیمت  17500تومان هم به مشتری
داده میشد.
با این حال آنالیز قیمتها در بازار آزاد ارز نشان داد که نسبت به
هفته گذشته ( چهارشنبه) تفاوت چندان محسوسی در قیمت
دالر و یورو مشاهده نشده است.

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما
درخصوص نحوه توزیع روزنامه میباشیم.

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

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

سردبیر

داستان محبت رسانه ملی به چند وزیر

آفتاب یزد :رابطه نه چندان دلچسب
صدا و سیما با دولتها در ایران موضوع
جدیدی نیس��ت به خصوص که این
سازمان بعضا با دولتهای اصالح طلب
بیشترین چالش را داشته است.
در نخستین دوره دولت روحانی که با
اقبال اصالح طلبان بر سر کار آمد این
رابطه به شدت تیره بود بطوریکه حتی
ص��دای علی الریجانی ک��ه خود دیر
زمانی در مس��ند ریاست این سازمان
قرار داش��ت هم در آمد و وزیر صدا و س��یمایی دولت او یعنی
رحمانی فضلی هم نتوانس��ت ناامیدی خود را از این س��ازمان
عری��ض و طویل مخفی ن��گاه دارد و در نتیجه ناچارا گفت که
صدا و سیما اثرگذاری خود را از دست داده است.
در اواخ��ر دوره نخس��ت دولت روحانی تقریب��ا از صدر تا ذیل
دولت وزیر یا مقام مس��ئولی در قوه مجریه نبود که از عملکرد
صدا و س��یما در قبال دولت رضایت داشته باشد .حتی برخی
وزرا و معاون��ان حس��ن روحانی به صراح��ت میگفتند دل ما
از دست عملکرد این سازمان خون شده است .راس قوه مجریه
نیز شخصا از اقدامات رسانه ملی ناراضی بود  .هنوز یک سال
از دور نخست ریاست جمهوری روحانی نگذشته بود که رئیس
جمهور وقت نیش تند کالم خود را متوجه عملکرد این سازمان
کرد و از انتقادات غیرس��ازنده کارشناسان و برنامههای صدا و
سیما گالیه کرد.
اما اکنون و در اواس��ط دوره دوم دولت روحانی شرایط قدری
ف��رق ک��رده و البیهای دول��ت و وزارتخانهها ق��دری قویتر
شدهاند .به خصوص عالیمی از بهبود رابطه میان یک وزارتخانه
و صدا و س��یما نمایان ش��د که حتی صدای خود رسانههای
اصولگرا را هم در آورد .البته پیش��تر هم دولت تا حدی پرچم
صلح را باال برده تقریبا نشان داد که سر ناسازگاری و اختالف
با صدا و سیما ندارد در همین راستا بود که در سال  95بودجه
این س��ازمان از سوی دولت  8درصد افزایش یافت ضمن آنکه

لطفا بزرگواری نموده نحوه توزیع روزنامه را در منطقه
و محل کار خود در سراسر کشور به ما گزارش نمایید.

سیدعلیرضاکریمی

گزارش2

آفتاب یزد گزارش میدهد

مخاطبان محترم
و همراهان گرامی

وا انصافا

در اواس�ط دوره دوم دول�ت روحانی
ش�رایط قدری فرق کرده و البیهای
دولت و وزارتخانهه� ا قدری قویتر
شده اند .به خصوص عالیمی از بهبود
رابطه میان ی�ک وزارتخانه و صدا و
سیما نمایان شد که حتی صدای خود
رسانههای اصولگرا را هم درآورد
تعامل چیست ؟

در س��ال  97نیز بودجه صداوسیما
در الیحه تقدیمی دولت  ،نسبت به
س��ال  ٩٦حدود  ٣ ٠٠میلیارد تومان
افزایش پیدا کرد .اما اتفاقات روزهای
اخیر و س��یگنال ده��ی مثبت صدا
و س��یما به برخ��ی وزرا حاکی از آن
بود که ظاهرا مناسبات جالبی بین
طرفین شکل گرفته که موجب شده
چند رپرتاژ آگهی خاص به نفع چند
وزیر پخش ش��ود .اماپشت پرده این

>تسلیم در برابر یک وزیر

اواسط سال  96و در حالیکه فقط چند روز از شروع بکار دوره
جدید دولت دوم روحانی گذش��ته بود ،صدا و س��یما باالخره
در برابر یک وزارتخانه دولتی تس��لیم فش��ار ش��د و یکی از
برنامههای خود را مطابق میل وزیر مربوطه تغییر داد.
خبر 20:30دارای آیتمهای مختلفی اس��ت که یکی از آنها،
بخش چالشی «حاشیههای مرتبط با یک حرفه» بود که با تمی
انتقادی به آس��یب شناسی بخش سالمت کشور میپرداخت.
این بخش در طول زمان پخش خود به تعداد زیادی از شکایات
مردم��ی دراین زمینه پرداخته و اقدامات قابل توجهی را انجام
داده ب��ود .همین رویه بدون تع��ارف و انتقادی ظاهرا ً به مزاج
آق��ای وزیر خوش نیامده و فش��ارهایی را ب��ه تلویزیون برای
تعطیل شدن این بخش وارد کرد.
این وزیر بعدا در برنامه «نگاه یک» حاضر ش��د و در بخش��ی
از صحبتهای��ش از مدی��ران تلویزیون باب��ت تعطیل کردن
بخش حاشیههای خبر 20:30تشکر کرد! این اتفاق از معدود
دفعاتی بود که یک مدیر جمهوری اس�لامی از تعطیل شدن
یک برنامه تلویزیونی تخصصی ،آنهم روی آنتن همان رسانه
تشکر میکرد...

دیروز در روزنامه کیهان و وطن امروز نسبت به
تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات به س��بک و
سیاق خود گالیه و انتقاد کردند .کیهان تیتر زد:
«افسار دالر را دولت پاره کرد ،از کیهان شکایت
کردندُ ».قل مدرن کیهان هم صفحه نخس��ت را
سفید کرد و نوشت« :تیغ بنفش» .بنفش اشاره به
رنگ انتخاباتی حسن روحانی دارد.
القصه اینکه بنده هر بار این لوس بازی و نُنُر بازی
این روزنامهها را میبین��م هم خندهام میگیرد
و هم تاس��ف میخورم .خن��دهام میگیرد زیرا
از آنج��ا که از این رس��انهها در جامعه تصویر
خاصی وجود دارد با این به اصطالح اقدامات
ژورنالیس��تی تالش دارند القاء نمایند که اخیرا
اپوزیسیون شده و زیرفشار سنگین قدرتمندان
هس��تند .هیهات ،چه کسی اس��ت که باورش
ش��ود این مهمل را؟ اما تاسف میخورم از این
بابت که این روزنامهها در ش��رایطی برای خود
اش��ک تمساح میریزند که در دولت آقایهاله
ن��ور(!) به دنبال سندس��ازی و مچگیری بودند
جهت توقیف رسانههای منتقل و مستقل .آری،
منصفان گواه میدهن��د این مدعا را .کافی بود
یک رس��انه مکتوب که ب��ا دیدگاههای دولت
وقت زاویه داش��ت گافی ده��د و یا اعتراضی
کن��د؛ ای��ن رونامهه��ا علیالخص��وص همین
دو روزنام��ه که امروز ژس��تهای ناباورانهای
گرفتهاند با پرو پا گاندای سیاه ،مسئوالن مرتبط
را مجاب میکردند که با رسانه مذکور برخورد
سخت نمایند.
اتفاق��ا همین که امروز میبینید این روزنامهها و
امثالهم در برابر رای هیئت نظارت گردنکش��ی
میکنند و بس��ان یک کودک ن��ق نقو و مدعی
اما بی س��ود مقابله میکنند س��ر منشأش همان
نکتهای اس��ت که در یادداش��ت پیش��ین قلمی
کردم .در واقع این رس��انهها صرفا نام رسانه را
یدک میکشند وظیفهشان روشنگری و دیدهبانی
نیست .خیر؛ اینها ابزار عدهای قلیل اما ذینفوذ
هس��تند و در برهههای مختلف کارکردش��ان و
رنگشان تغییر میکند.

