اپراتورهای همراه اول و ایرانسل؛
از جریمه  2میلیارد تومانی هم واهمه ندارند

برنده زورآزمایی قانون و دو اپراتور قدرتمند کیست!؟ 6

هربامداد در سراسر کشور

پوپولیسم

محمدلسانی کارشناس و پژوهشگر رسانه
در گفت و گو با آفتاب یزد؛

در مبارزه با فساد
5

ستاد مقابله با نابودی روزنامه نگاری

رائفی پور در پردهای جدید از اقدامات عجیب خود اعالم کرده
مجوز رسمی امر به معروف و نهی از منکر مسئوالن را
جهت مبارزه با فساد اخذ کرده است

تشکیلشود!
11
سهشنبه  24تیر1399

احمدتوکلی:

مذاکره با امریکا
نه مثل شراب حرام و

نه مثل نماز واجب است!
11

واکنش ایران به انفجار
درناوشکنآمریکاییدربندرسندیگو

شاید کار
یوزپلنگان آمریکایی
است!

قیمت در سراسر کشور  2000تومان
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پیام انتقادی آیتاهلل مکارم شیرازی

این گرانیهای لجام گسیخته متوقف نمیشود و همچنان افزایشها ادامه دارد و مجلسیان محترم نیز جز انتقاد،
چندان که الزم است ،راهکارهای عملی ارائه نداده ،و حتی بعض ًا به امور حاشیهای میپردازند
صفحه2

مراقب باشید
بیماریکووید19
گران است
تست کرونا برای هر فرد
یکمیلیونتومان
و بستری احتماال
بین 5تا 25میلیون تومان
هزینهدارد

2

سقوط دولت روحانی
خیری ندارد

صفحه3

11

یادداشت1-

دکتر حمید اخیانی

پزشک تغذیه

کیفیت زندگی در برخی از بیماران بهبود یافته
از کرونا ویروس جدید برای مدتی ممکن اس��ت
تحت تاثیر قرار بگیرد بدین خاطر برای آنها پس از
بهب��ود از ابتال به کووید  19مراقبت غذایی الزم
است .بدین خاطر برای کوتاه کردن دوره نقاهت و
بازگشت به سالمت کامل در صورت نیاز این افراد
میتوانند با متخصص تغذیه مشورت کنند اما به
طورکلی اصول رژیم غذای��ی پس از بهبودی از
ابتال به کووید 19این است که افراد از یک تغذیه
متعادل که حاوی همه مواد مغذی است ،پیروی
کنند و از رژیمهای غذایی که بر پایه حذف یک
عامل غذایی مثال حذف مطلق پروتئین ،چربی
یا کربوهیدرات است ،اجتناب شود.غذاهای تازه
ی فرآوری شده
مصرف کنند و از مصرف مواد غذای 
مثل غذاهای کنس��روی یا سوسیس و کالباس
پرهی��ز نمایند.مصرف چربی ،ش��کر و نمک را
ت��ا حد ام��کان کاهش دهند و ب��ه میزان کافی
(شش تا هش��ت لیوان آب در روز ) آب بنوشند
و اگرفردی از س��المند بهبود یافت��ه کووید،19
مراقبت میکنند باید دقت شود که وی به میزان
کافی آب مصرف نماید .رژیم غذایی معتدل که
پس از بهبودی ابتال به کووید  19افراد میتوانند
از آن بهره بگیرند بدین صورت اس��ت که برنامه
غذایی روزانه شان میتواند شامل دو پیمانه میوه،
دوونیم پیمانه سبزیجات 180 ،گرم غالت160 ،
گرم گوش��ت و حبوبات باش��د ( گوشت قرمز را
میشود یک تا دو بار در هفته و گوشت سفید را
دو تا سه بار در هفته مصرف کرد).
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سید علیرضا کریمی

حتیاظهارشرمندگیهمنمیکنند

آخرینوضعیتطلب
 7میلیارد دالری ایران
از کره جنوبی

نکات تغذیهای
برای بهبود یافتگان کووید19-

التماسمیکنم؛
رحمکنید

مسئوالن در برابر گرانیها خونسرد هستند

2

مبلغ:

سرمقاله

یادداشت2 -

بحران
مرجعیت رسانه
امجد عبدی

بامداد  ۲۰تیرماه و در همان س��اعات اولیه بود که
کاربران فضای مجازی خبر از وقوع انفجار در غرب
استان تهران و منطقه گرمدره میدادند؛ خبری که
به دلیل تاثیر پذیری از حوادث چند روز اخیر بسیار
نگرانکنندهبود.
خوشبختانه پس از چندساعت این خبر تکذیب شد
و مش��خص شد هیچ صدایی مبنی بر وقوع انفجار
ن مناطق رخ
شنیده نشده و یا آتش س��وزی در ای 
نداده ،اما مس��ئلهای که بس��یار قابل تامل است و
ب��ه راحتی نمیتوان از کن��ار آن عبور کرد ،مبحث
مرجعیت رس��انه ،اطالعرسانی ،تائید و یا تکذیبیه
گرفتن رس��انهها در خصوص این شایعه و پوشش
اخبار غیر رسمی منتشر شده است.
اگر نگاهی گذرا به اخبار منتش��ر شده در رابطه با
خبر وقوع انفجار در غرب اس��تان تهران بیاندازیم،
ش��اهد خواهیم ب��ود ک��ه از همان دقای��ق اولیه
مراجع رس��می خبری در ایران با استناد به گفتو
ش��نودهای کاربران مجازی ،اقدام به بازنشر اخبار
مرتبط با وقوع انفجار کردند و صداوس��یما نیز به
عنوان رس��انه اصلی و ملی کش��ور این اخبار غیر
رسمی را پوشش داد.
پ��س از دقایق��ی به یکباره رس��انه مل��ی در صدد
تکذی��ب وق��وع انفج��ار برآم��د و مصاحب��های را
ب��ه نقل از خبرگزاری ایرنا ،تحت عنوان مصاحبه با
مدیرکل امنیتی_انتظامی استانداری البرز منتشر
ن مصاحبه آمده ب��ود :صدای انفجار
ک��رد که در ای 
ن مناطق بوده و جای هیچ
مرب��وط به حفاری در ای 
نگرانینیست.
پس از اعالم این خبر که در کانال تلگرامی صداوسیما

یادداشت3 -
منتشر شده بود ،بیشتر رسانههای رسمی نیز پیرو
ن مطلب از سوی رسانه ملی ،اقدام به بازنشر
انتشار ای 
این مصاحبه س��وخته و تاریخ مصرف گذشته که
مربوط به شهریور ماه سال  ۹۷بود ،کردند.
البت��ه الزم به ذکر اس��ت چ��ون این رس��انهها و
خبرگزاریها ،رسانه ملی را به عنوان یکی از مراجع
بزرگ اطالعرسانی قبول دارند و در صحت و سقم
اخبار منتش��ر ش��ده از سمت این رس��انه شک و
شبههای راه نمیدهند ،نمیتوان اشکالی را متوجه
آنها کرد.
چندی نگذش��ت که صداوسیما به اشتباه خودش
ی برد و بدون هیچگونه عذرخواهی از مخاطبان،
پ
پُس��تی را در کانال تلگرام��ی خود مبنی بر اینکه
این مصاحبه در س��ال  ۹۷منتشر شده و محتوای
آن ش��رح حال االن نیست ،منتش��ر کرد .در واقع
ان��گار نه خانی آمده و نه خانی رفته در صورتیکه
صداوسیما به عنوان اصلیترین رسانه و بزرگترین
مرجع اطالعرسانی(از لحاظ داشتن نیرو ،امکانات
ن خصوص
و تجهیزات در سطح کشور) باید در ای 
پاسخگو میبود و توضیحاتی را در این خصوص که به
چ ه دلیلی خبر سال  ۹۷را بازنشر کرده ارائه میداد،
همچنین از مخاطبان خود نی��ز باید عذرخواهی
میکرد ،چون به هرحال موجی از س��ردرگمی در
میان مخاطبانی که تا پاسی از شب برای دریافت
خبری موثق بی��دار بودند ،به وج��ود آمده بود .با
ش��رایط به وجود آمده هر لحظه ش��اهد خبرهای
ی از سوی رسانههای
ضد و نقیض و ش��ایعه پراکن 
خارج��ی بودی��م و در همین راس��تا نی��ز یکی از
شبکههای وابسته به رژیم اشغالگر قدس ،خبری را
به همراه تصویری در فضای سایبر منتشر کرد که
در خبر این تصویر ادعا شده بود ،این عکس متعلق
به انفجار غرب تهران است.
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جناب آقای دکتر احسان اله حجتی

مدیرکلمحترممطبوعاتوخبرگزاریهایداخلی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت
والده همسر محترمهتان را تسلیت
عرض نموده ،از خداوند منان برای آن
مرحومه علو درجات و برای جنابعالی
به ویژه همسر محترمهتان صبر و
طولعمرباعزتمسئلتمینماییم.
مدیرمسئول – سردبیر و تحریریه روزنامه آفتاب یزد

شاخص بورس
تا کجا رشد میکند؟
سعیدچولکی

روزنامه نگار

ش��اخص کل ب��ورس در حالی که ابتدای س��ال
ج��اری با  ۵۱۲واحد کار خ��ود را آغاز کرد ،حاال
پس از گذش��ت  ۱۱۵روز از س��ال  ۹۹خود را به
کان��ال یک میلی��ون و  ۸۰۰هزار واحد رس��انده
است .این در ش��رایطی است که شاخص بورس
در ابتدای سال  ۹۸با  ۱۷۹هزار واحد کار خود را
شروع کرد و با  ۵۱۲هزار واحد با  ۳۳۳هزار رشد
نیز به پایان برد.
ش��اخص کل ب��ورس در روز  ۲۳تیرماه  ۱۳۹۹با
۹ه��زار واحد افزایش به یک میلیون و  ۸۲۲هزار
واحد رس��ید .این درحالی است که شاخص کل
در اواس��ط خرداد ماه در کانال یک میلیون واحد
قرار داش��ت و در طول یک ماه گذش��ته بیش از
 ۸۰۰هزار واحد رشد را تجربه کرده است .ابتدای
سال تا اواسط خردادماه نیز شاخص کل بورس از
 ۵۱۲ه��زار واحد خود را به ابر کانال یک میلیون
واحد رساند.
از  ۸۰۰هزار واحد رشد در طول یک ماه گذشته،
بیش از  ۳۶۰هزار واحد افزایش متعلق به  ۱۰روز
کاری گذشته است.
میانگین روزانه ارزش دادوس��تد سهام بورس نیز
در سال  ۹۷معادل  ۵۰۰میلیارد تومان و در سال
 ۹۸کمی بیشتر از  ۱۸۰۰میلیارد تومان بود .البته
این میزان در انتهای سال  ۹۸متوسط به  ۵هزار
میلیارد تومان رسید.
در بهار امسال نیز ،بهطور میانگین روزانه  ۸هزار
و ۸۴۶میلیارد تومان در بازار سهام مورد دادوستد
قرار گرفت و در برخی روزهای معامالتی ش��اهد
رس��یدن این متغیر تا س��طوح باالتر از  ۲۰هزار
میلیارد تومان نیز بودیم.
براس��اس آمارهای ارائه ش��ده ازسوی مسئوالن
س��ازمان ب��ورس در ط��ول س��ه م��اه گذش��ته
بیش از  ۴۰هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب بازار
س��رمایه شده است ،که  ۱۰هزار میلیارد بیشتر از
نقدینگی جذب شده در سال  ۹۸بوده است.
در پای��ان معامالت روز دوش��نبه  ۲۳تیرماه نیز،
ارزش کل بازار به  ۶۷میلیون و  ۸۷۴هزار میلیارد
ریال رس��ید که نس��بت به روز گذش��ته رشدی
 ۳۰۰ه��زار میلی��ارد تومانی را نش��ان میدهد.
در ای��ن روز می��زان معامالت س��هام  ۲۷هزار و
۱۳۳میلیاردتومان بود.
> چرا رشد شاخص بورس بیوقفه ادامه یافت؟

درحالحاض��ر ،بیم��اری کرون��ا طیف وس��یعی
از تقاض��ای مصرف��ی در صنای��ع حم��ل و نقل،
رس��تورانها ،توریسم ،کس��ب و کارهای خرد و
بخش خدمات را تحتتاثیر قرار داده است و این
مسئله تا جایی پیش رفته که بسیاری از ناظران،
احتمال رش��د اقتصادی منفی را در س��الجاری

در س��طح جهانی میدهند .البته در حال حاضر
نیز رش��د اقتصادی ایران سیر منفی خود را طی
میکن��د .اما با وج��ود رک��ود در بخش صنعت،
کاه��ش ش��دید تقاضای مصرف��ی و تحریمهای
اقتصادی -سیاسی شاخص بورس همواره در حال
رشد است.
در ای��ن رابطه برخ��ی کارشناس��ان از گروههای
مختلف چه تکنیکال و چه بنیادی از شرایط فعلی
بازار اب��راز نگرانی میکنن��د و درخصوص خطر
حبابی شدن هشدار میدهند.
به اعتق��اد این گروه قیمته��ا دیگر توجیهپذیر
نب��وده و حتی در م��وارد زیادی ب��ا حباب قابل
توجه��ی مواج��ه بودند .در این می��ان برخی نیز
نظری متفاوت داشتند .همزمان ،اما یکی از نقاط
اش��تراک تمام کارشناسان بازار ،اعتراف به حجم
عظیم پولهای ورودی به بازار سهام بود.
جایی که افزایش انتظ��ارات تورمی و همزمان با
آن نبود جذابیت دیگر گزینههای سرمایهگذاری
س��بب ش��د تا بورس به مامن جدی��د پولهای
سرگردان تبدیل شود .این موج نقدینگی در سال
جاری با شدت باالتری مس��یر بورس را برگزید.
جای��ی که دیگر ارزش معامالت  ۲۰هزار میلیارد
تومانی نیز در یک روز جایی برای تعجب نداشت.
البته حمایت دولت از بازار س��رمایه نیز بیتاثیر
نبود .در واقع حمایت دولت باعث شد تا معامالت
ب��ازار در ابتدای س��ال جاری با توجه به ش��یوع
ویروس کرونا افت نکن��د و همچنان مورد توجه
سهامداران واقع شود.
ب��ا این ح��ال در کن��ار حمایت دول��ت ،موضوع
کاهش نرخ س��ود بانکی نیز باعث ش��د تا از نظر
سرمایهگذاران ،سپردهگذاری در بانک از جذابیت
چندان زیادی برخوردار نباشد.
از س��وی دیگر نزدیک شدن نرخ کامودیتیها به
قیمتهای قبل از کرونا و رش��د نرخ ارز بیش��تر
از انتظ��ار از دیگر عواملی بودند که منجر به روند
صعودی پرشتاب شاخص بورس در بازار شدند.
> رشد بورس تا کجا پیش روی میکند؟

ام��ا مس��ئلهای ک��ه ه��م اکن��ون م��ورد توجه
س��رمایهگذاران اس��ت ،پیشبین��ی زمانی برای
رش��د ش��اخص بورس اس��ت .پرسش��ی که به
عقیده کارشناس��ان اقتصادی به عوامل متعددی
بستگی دارد.
با این حال شاخص بورس بعد از اصالح در کانال
ی��ک میلیون واحد بیوقفه ت��ا کانال دو میلیون
واحد رش��د کرده است .کارشناسان بازار سرمایه
معتقدند این حرکت شاخص برای صعود یکباره
یک اصالح بلندمدت و یک ماهه را میخواهد.
به اعتقاد این کارشناس��ان بعید به نظر میرسد
که با وجود حجم ورود گس��ترده نقدینگی اجازه
چنین اصالحی به بازار داده شود.
آنها میگویند ممکن اس��ت بازار با یک اصالح
کوتاه به مسیر خود ادامه دهد.
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سردبیر

بازار وحش��تناک اس��ت.نگاهی ب��ه قیمتها
بیاندازید.دالر وارد کانال  24هزار تومان ش��ده
است.سکه نیز وارد کانال  11میلیون تومان.پای
خودرو روی پدال گاز گرانی است.مسکن که
دیگر رویایی دست نیافتنی است.اگر کمتر از
یک میلیارد تومان پول داشته باشید بهتر است
به مش��اورین امالک رجوع نکنید زیرا مشاور
معزز با خندههای چندش آورش آبروی ش��ما
را میبرد.برای اجاره هم ماجرای ایجاد سقف
افزایش اجاره که 25درصد برای تهران مصوب
شده یک شوخی تلخ بیشتر نیست.صواب آن
اس��ت اگر این بار به عنوان مس��تاجر خدمت
مش��اورین امالک رفتید از ماجرای 25درصد
سخنی نگویید چون اصال جواب سالم تان را
هم نمیدهند.بازار مواد غذایی و خوراکی مثل
بازار دالر و سکه در  3سال یا 4سال قبل شده
است.دیروز که سوپر مارکت رفتم برای خرید
یک پاکت چیپس و هوا(!) فروشنده با ویزیتور
تماس گرفت و قیمت جدید گرفت!خنده تلخی
تحویل فروش��نده دادم به نش��انه کنایه اما وی
مصمم گفت اگر قیمت به روز نگیرم باید ضرر
بدهم.آیا تو حاضری ضرر من را جبران کنی؟!از
سر اجبار و استیصال به او حق دادم تا ناسزایی
بارم نکند و از مغازه خارج شدم.
خالصه قصه پرغصهای است نازنین.کرونا هم
غوز باالی غوز شده است.در حالی که به خود
مینازیدیم و میبالیدیم که موفق عمل کردیم
و ویروس منحوس را شکست دادهایم و فالن
کشور نتوانسته و دسته جمعی فوتیهای خود
را دفن میکند اکنون آنها میزان فوتیهای شان
صفر و نزدیک به صفر شده و ما هر روز رکورد
تازهمیزنیم.
آری؛خبر خوب در این ملک کیمیا شده است.
دیگر شعر و شعارهای مسئوالن هم تهییجکننده
نیس��ت که منِ روزنامه نگار از امید بنویس��م.
خیلیها که روزگاری سرش��ار از امید وآرزو
بودن��د این روزها سرش��ار از ن��ا امیدی و غم
هستند.این گرانیها مگر چیزی میگذارد باقی
بماند؟!خانمانبراندازاست.
راس��تی گفتم خبر خوب.شاید گفته شود خبر
خوب یعنی شاخص بورس.لیکن آن هم قصه
هولناکی دارد.فقط همین آمار را بدانید میفهمید
داستان از چه قرار است:ایران در دنیا رتبه دوم
افزایش ش��اخص بورس را دارد و رتبه اول در
اختیارزیمبابوهورتبهسومدردستونزوئالست.
زیمبابوه رکوردار تورم در دنیاس��ت و پس از
آن ونزوئال و پ��س از ونزوئال ،ایران قرار دارد.
توضیح بیشتر پس الزم نیست.مسئوالن نیز در
خفا نگران این افزایش بیدلیل شاخص بورس
هستند و خدا کند ماجرای موسسات مالی به نوع
دیگری تکرار نشود.
قب�لا گفتم باز هم عرض میکنم؛دالر  23هزار
تومانی برای مسئولی که همین چند روز پیش
 231میلیون تومان به حس��اباش واریز شده
محلی از اعراب ندارد.ای��ن موضوع از بیان و
ادبیات آقایان نیز مشخص است.از شکم سیری
تز و طرح میدهند برای مردم نه از سر نگرانی.
بنده به معجزه «واژه» یقین و اعتقاد دارم.و قلم
را دارای حرم��ت و مق��دس میدانم.عاجزانه
از مسئوالن میخواهم در هر منصب و مقامی
هس��تند حال م��ردم را ببینند.ش��اید در عالم
روزنامه نگاری «التماس» وجهی نداشته باشد
اما ایراد ندارد در این شرایط.این ملت پس چه
زمانی باید روی آسایش و آرامش را ببیند؟چه
زمانی باید به یک رفاه حداقلی برسند؟چه زمانی
بناس��ت دوره شعر وش��عار تمام شود وعمل
مشاهده ش��ود؟این مردم گناه دارند و در حال
خرد ش��دن زیر بار این گرانی هستند.کمی به
مردم رحم کنید.
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خوانندگان گرامیای که تمایل دارند

میتوانند با ارس�ال ش�ماره همراه
خ�ود ب�ه ش�ماره 09213553193
عضو گروه همراه�ان آفتاب یزد در
پیامرسان واتساپ ش�وند .در این

گروه پ�یدی اف صفح�ات روزنامه
بارگزاری میشود.

