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برنامه های سرگرم کننده تلویزیون 
برای نوروز: تقریبا هیچ!
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داستان نرخ ارز داستانی است که سبب شرایط 
خاص یک ملت و ســود باد آورده برای یک 
عده خاص شده است. شاید به جرات بتوان 
گفت رانت نرخ ارز یکی از رانت های تاریخی 
اقتصاد ایران است. ارز جهانگیری که سبب شد 
بخش مهمی از درآمدهای ارزی کشور صرف 
کاالهایی شود که یا اصال خریداری نشدند، یا 
خریداری شدند و با ارز آزاد به فروش رسیدند 
و یا کاالهای خریداری شده با ارز جهانگیری 
اصال وارد کشور نشدند و مجدد صادر شدند. 
فشــار بیش از حدی برای باال نگه داشــته 
شدن نرخ ارز وجود دارد و صنایع سنگین و 
شرکتهای صادرات محور با البی های بسیار 
قدرتمند که هر صاحب قدرتی را تحت فشار 
قرار می دهد، از مشتریان پر و پا قرص افزایش 
نرخ ارز هســتند. آن ها بدون یک ریال ارزش 
افزوده بیشــتر محصوالت خود را به چندین 
برابر قیمت به فروش می رسانند. هزینه ریالی و 
درآمد ارزی یا این حد اختالف بیشتر شبیه یک 
رویاست. حاشیه سود چند صد درصدی هرگز 
در صورتهای مالی این شرکت ها منعکس نشد 
و باعث زمین خوردن بورس شــد. به واسطه 
این دســتکاری نرخ ارز که به بهانه تحریم و 
قاچاق ارز صورت گرفته مردم قدرت خرید 
خود را از دست داده اند و قادر به خرید حتی 
مایحتاج ضروری زندگی خود نیستند. تقاضای 
خارجی به سادگی و با تخفیفات زیاد جایگزین 
مصرف کننده داخلی می شود که قادر نیست 
به عنوان مثال مرغ را دو دالر خریداری کند. 
از ســوی دیگر هم کمپین های اعتراضی با 
صادرات با شکســت مواجه می شوند. شاید 
برخی تولیدکنندگان مایلند مصرف کننده داخلی 
خرید نکند تا بتوانند گرانتر بفروشند. در سایه 
افزایش بی رویه و عمدی نرخ ارز قاچاق همه 
چیز در تولید تولید همه چیز صرفه اقتصادی 
پیدا کرده و شق خوب ماجرا بازگشت بسیاری 
از صنایع، کارخانجات و کارگاه ها به مدار تولید 
اســت. اما بعلت نبود طرح های توزیع مجدد 
ثروت، مردم ما روز به روز فقیرتر و ناتوان تر 
می شوند. سیاست کاهش ارزش پول ملی در 
چین موفقیت آمیز بود و باعث رشد صادرات و 
تولید شد اما در ایران بعلت نبود بسترها و قوانین 
الزم باعث افزایش شدید نابرابری و قاچاق شد. 
خوراک تقریبا مفت و کارگر ۱۵۰ دالری و نیز 
هزینه های زیســت محیطی صفر، ایران را در 
معرض غارت قرار داده اســت. نابرابری های 
اجتماعی و توزیع گسترده فقر نتیجه دستکاری 
نرخ ارز اســت و تحریم و قاچاق تنها یک 
بهانه دهان پر کن است. دعوای اتاق بازرگانی 
و مجلس بر سر کارت های بازرگانی و سهم 
زیاده خواهان اتاق بخشی از دالیل بهم ریختگی 
بازار را شامل می شود. دولت هم که جرات و 
جسارت واقعی کردن قیمت خودرو و بنزین 
را ندارد، با تامین کسری بودجه محقق نشده از 
طریق نوسانات قیمت در بازار ارز بنظر می رسد 
مشکلی ندارد. این وسط مردم مانده اند و فشار 

کمرشکن افزایش قیمتها.

داستان 
غم انگیز ارز

مجید گودرزی
کارشناس اقتصادی

سرمقاله

شرکت ملی گاز: 
تعرفه های گاز 

از ابتدای سال 1۴۰۲ بدون تخفیف 
محاسبه می شوند

 مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز 
ایران گفت: بر اساس مصوبه مورخ ۱۶ بهمن ماه 
سال ۱۴۰۱ هیئت وزیران، تنها تا پایان امسال، 
رشد تعرفه های مندرج در جدول دوره سرد سال 
خانگی نسبت به تعرفه های پیش از مصوبه و با 
هــدف کاهش هزینه های مربوط به مصارف گاز 
طبیعی خانوارها، ۷۰ درصد تا سقف تعیین شده 
کاهش یافته و تعرفه ها از ابتدای ســال ۱۴۰۲ 

بدون تخفیف محاسبه خواهند شد.
به گزارش ایسنا، مسلم رحمانی در این باره توضیح 
داد: این مصوبه به دلیل کاهش شدید دمای هوای 
کشور در فصل سرد امســال و با هدف کاهش 
هزینه های مربوط به مصارف گاز طبیعی خانوارها 
که به دلیل نبــود آمادگی الزم آنها برای کنترل 
مصارف گاز متناسب با الگوی بهینه مصرف بوده، 

به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
به گفتــه وی، این کاهش گازبها برای اقلیم های 
۱ تا ۵ به ترتیب تا سقف ۱۳۰۰، ۱۲۵۰، ۱۲۰۰، 
۱۰۰۰ و ۸۰۰ مترمکعب در ماه به ازای هر واحد 
خانگی قابل اعمال اســت، اما مالک محاســبه 
گازبهــای مشــترکان از ابتدای ســال ۱۴۰۲، 
تعرفه های مندرج در مصوبه مــورخ ۱۶ آذرماه 

۱۴۰۱ خواهد بود.

تعرفه های گاز از ابتدای سال ۱۴۰۲ 
بدون تخفیف محاسبه می شوند
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نویسنده ی این رقعه به عنوان کسی که دو دهه 
از زندگی خود را صرف فعالیت های داوطلبانه، 
خصوصا در زمینه ی کودکان کار نموده، طبعا به 
ارزشمندی و اهمیت این فعالیت ها باور داشته، 
آن را عاملــی موثر در ایجــاد و تداوم فرهنگ 
یاریگری و رفع مشــکالت طبقات آسیب دیده 
می داند. فعالیت هایی که در نزدیک کردن مردم 
جامعه به یکدیگر نیز نقشی محوری داشته، از 
شروط اولیه برای »جامعه« نام گرفتن یک جمع 

انسانی تلقی می شود.
مســئله مهم و قابــل توجه اما این اســت که 
فعالیت های داوطلبانه در عین ارزشمندی ذاتی و 
دستاوردهای غیرقابل انکار خود، هرگز نمی تواند 
در قامــت یک راه حل جامع و مانع برای از بین 
بردن محرومیت و ریشــه کنی فقر در جامعه 

مطرح باشد.
چرا که فقر و محرومیت معلول عوامل متعدد 
اقتصادی و اجتماعی بوده، شــرط های اصلی 
ایجــاد یک جامعــه ی مترقی بــدون فقر و 
محرومیت، تحقق فرهنگ شایسته مداری و 
توزیع منصفانه ی فرصت ها و امکانات اســت. 
دو عاملــی که به هم مرتبــط و واجد اثرات 
مثبت و مضاعف بر یکدیگر بوده، پیاده شدن 
آن ها منوط به تحقــق مالحظات فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی فراوانی است که حداقل 
در ابتدای اجرا و جاافتادن به عنوان یک رویه 
معمول در جامعه، به تضمین های حاکمیتی 

نیز نیازمند است.

در لزوم و کفایت 
فعالیت های داوطلبانه

بابک خطی
طبیب و فعال اجتماعی

یادداشت-1

ادامه در صفحه 2

صــدای قدم هایــش گوش ها را پــر کرده. 
پلک کــه بهم بزنیم ســالنه ســالنه از راه 
خواهد رســید و پایان فصل ســرد و عبوس 
را نقطــه خواهد گذاشــت. بهار قرار اســت 
بیاید؛ بی دروغ و خیانت. قرار اســت در پناه 
تبســمش به اندوه مردمانی که مدت هاست 
در نیمه تاریک زندگی نفس می کشند پایان 
دهــد و کاری کند در انــدوه بی پایان من و 
تو خوشباشــی جایی برای خود پیدا کند تا 
فروردین از رودخانه هــای صامت صورت ها 
بگــذرد و کمی حال خــوب به این جماعت 

مغموم هدیه دهد.
بیرون از متن چشــم ها ســنجد و سمنو به 
دنبال گرفتــن اجازه از روزگار هســتند تا 
ترانه های بهاری را صیقل دهند و کاری کنند 
که ما پای سفره هفت سین آیه های عاشقانه 
را به نیت سالی خوش تر و چشم نوازتر زمزمه 
کنیم و چشــم در چشــم ماهــی قرمز در 

چشمه های زالل غوطه ور شویم.
حتــی اگر گرانی و تورم و بیکاری ســوهان 
بر اعصاب بکشــند و حالمان را شــبیه حاِل 
درختان سترون کنند، باز این بهار است که 
ســماجت باد را در حروف خود می نشاند و 

طراوت و تازگی را هجی خواهد کرد.
در چنین شــرایطی گریزی نداریم جز آنکه 
خیره به تخم مرغ های رنگــی، بارش اندوه 
بــر مرغزارهای حیات را فراموش و لختی به 

چیزهای خوب فکر کنیم. 

در اشک های فروردین
قنوت بگیر!

امید مافی
روزنامه نگار

یادداشت-2

ادامه در صفحه 2

دومین بازی ایران قطعی شد
 کنیا، رقیب شاگردان قلعه نویی

تیم ملی کنیــا دومین رقیب تیم ملی فوتبال 
ایران در نوروز است.

به گزارش ایســنا، تیم ملی فوتبــال ایران در 
دومین دیدار تدارکاتــی خود در نوروز ۱۴۰۲ 

به مصاف تیم ملی کنیا می رود.
بعد از لغو دیدار ایران با عراق، فدراسیون فوتبال 
ایران به سراغ گزینه های جدید رفت و اکنون 
بر اســاس خبری که در صفحه توییتر رسمی 
تیم ملی کنیا قرار گرفتــه، این تیم در تاریخ 
۲۸ مارس - ۸ فروردین - در تهران به مصاف 

شاگردان امیر قلعه نویی خواهد رفت.
کنیا در رنکینگ فیفــا در رده ۱۰۱ دنیا قرار 

داشته است.
ایران ابتدا ســوم فروردین در تهران به مصاف 
روســیه می رود و هشتم فروردین هم میزبان 

کنیا است. 

شرکت ملی گاز: 

گزارش آفتاب یزد از بی عدالتی در اقتصاد درمان

درآمد بوتاکس
از جراحی قلب بیشتر است!

تیتر
آفتاب یزد در گفتگو با محسن جلیلوند،

کارشناس روابط بین الملل، 
ادعای »پل کیتینگ«، نخست وزیر سابق استرالیا 

درباره ی خرید »زیر دریایی های هسته ای« را 
بررسی می کند

وزیر دارایی عربستان: 

نخست وزیر ســابق استرالیا مدعی است: 
»قرارداد کشورش با آمریکا و انگلیس برای 
خرید زیردریایی های هســته ای »بدترین 
قرارداد تاریخ« اســت. « جلیلوند اما این 
اظهار نظــرات را فاقد ارزش و یک دعوای 
حزبی دانسته، پیمان آکوس را مهم، کارآمد 

و بازدارنده بر می شمارد!

»پیمان آکوس«، 
مهم، کارآمد 
و بازدارنده!

سرمایه گذاری در ایران 
با سرعت باال 

انجام خواهد شد
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آفتاب یزد: برخورد با فساد و »گشت ارشاد 
مدیران« برای رســانه ملی جدی شده است، 
بیشــتر از آن چه در واقعیت رخ می دهد آن 
دو مقوله )برخورد با فســاد و »گشــت ارشاد 
مدیــران«( را جــدی گرفتیــم و حــال که 
می بینیــم گاهی اهتمامی برای دفاع از دولت 
 رئیســی و برخورد با انحراف و سوء استفاده 
و تخلــف نیســت، حداقل خواســته مان آن 

اســت که از ما شکایت 
کنیــد تــا در دادگاه از 
شــأن و جایگاه رســانه 
دفــاع کنیم شــاید در 
ایــن صــورت معلــوم 
شــد؛ الکچری سازهایی 
کــه بــه نــام »نهضت 
در  مســکن«  ملــی 
مناطق  گرانقمیت ترین 
شهر یزد برای خودشان 
میلیاردی  آپارتمان های 
به  پشت شان  می سازند، 

کجا گرم است؟!
داســتانی که از میانه ی 
تابســتان ۱۴۰۱ شروع 
شــده بود و هنــوز در 
گودبرداری  مرحلــه ی 
بود حــاال بــه طبقه ی 

ششــم رســیده، دریغ از آن که یک دستگاه 
مســئول در اســتان یا ریاســت جمهوری یا 
دیگر دســتگاه های نظارتی بنــای مداخله و 

پاسخگویی داشته باشند!
در گردونه ی دولت رئیســی، از مدیرکل راه و 
شهرسازی استان یزد تا نماینده دولت در یزد 
گرفته تا وزرای سابق و الحق راه و شهرسازی 
و دم و دســتگاه بازرسی و اطالع رسانی دولت 

را مخاطــب قرار دادیــم اما همــه به جای 
پاسخگویی به مسئله ای که اظهر من الشمس 
اســت یا تهمت زدند یا فرافکنــی کردند یا 
ســکوتی سخت و ســنگین اختیار شد. حال 

بگویید شکایت به کجا ببریم؟
حال که آن مجموعه ی آپارتمانی به طبقه ی 
ششــم رسیده و ما به دو ســطر پاسخ دست 
پیدا نکردیم )پیغام فرســتادند هرچه بیشتر 
بنویســید ما با سرعت 
می ســازیم  بیشــتری 
در  رســانه  بدانید  تــا 
مبارزه با فســاد محلی 
راضی  ندارد!(  اعراب  از 
بــه ایــن شــده ایم تا 
حوزه ی حقوقی ریاست 
جمهــوری از آن جایی 
با  برخــورد  بنــای  که 
متخلفــان ندارند الاقل 
یزد  آفتاب  روزنامــه  از 
شــکایت کننــد تا در 
دادگاه از حــق دولــت 
و رســانه و مردم، یکجا 
شــاید  کنیــم  دفــاع 
باالخره یکی پیدا شــد 
و پذیرفــت، این دولت 
و آن دولت ندارد وقتی 
مشی سوء استفاده مالک و رایج باشد در هر 
طرحی می توان به هرآن چه در نظر داشــت 

رسید!
آقای رئیســی می دانیم و بدانید انتقاد حتی 
انتقاد منصفانه برای حمایت و صیانت از دولت 
هزینه دارد. ولی بــرای دفاع از رئیس جمهور 
را  تالشــگرمان حاضریم هرگونــه هزینه ای 

پرداخت کنیم.

حاال که بنای برخورد با متخلفان را ندارید 

حداقل از  آفتاب یزد
شکایت کنید!

الکچری سازهایی که به نام »نهضت ملی مسکن« در گرانقمیت ترین 
مناطق شهر یزد برای خودشان آپارتمان های میلیاردی می سازند، 

پشت شان به کجا گرم است؟!

آقای رئیسی می دانیم و بدانید انتقاد حتی انتقاد منصفانه برای حمایت 
و صیانت از دولت هزینه دارد. ولی برای دفاع از 

رئیس جمهور تالشگرمان حاضریم هرگونه هزینه ای را پرداخت کنیم

آفتاب یزد
تلفنی آگهی 

می پذیرد
۰91۲819778۲

از مدیرکل راه و شهرسازی 
استان یزد تا نماینده دولت 
در یزد گرفته تا وزرای سابق 
و الحــق راه و شهرســازی 
و دم و دســتگاه بازرســی 
و اطالع رســانی دولــت را 
مخاطــب قــرار دادیم اما 
همه بــه جای پاســخگویی 
بــه مســئله ای کــه اظهر 
تهمت  یا  است  من الشمس 
زدند یــا فرافکنی کردند یا 
سکوتی سخت و سنگین اختیار 
شکایت  بگویید  حال   شــد. 

به کجا ببریم؟

برآورد شرایط امروز را در آینده به این شکل می بینم که نسل 
بعدی پزشــکان دیگر کارهای درمانی مناسب انجام ندهد. کار 
پزشــکان ایرانی االن خوب است اما در دهه آینده این فعالیت 
به شــدت در معرض خطر قرار می گیرد. بســیاری از اتفاقات 
 ناگوار در حال شکل گرفتن هستند که دلیل آن اقتصاد فاسد 

درمان است

بابک قرائی مقدم: پزشکی در حال حرکت رو به زوال است و کار 
به جایی رســیده است که پزشکان به فکر رفتن به سمت انجام 
کارهای زیبایی هستند. در بسیاری از اوقات تنها از اسم پزشکان 
استفاده می شود و افراد دیگری کارهای زیبایی را در یک مرکز 
انجام می دهند. اگر پزشکان بخواهند تعرفه واقعی را بگیرند به 

آن زیرمیزی گفته می شود و خالف قانون به حساب می آید

 اخبار ضد و نقیض در مورد افزایش قیمت 70 درصدی خودرو

آشفتگی وزارت صمت
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