
 

در مورد تغییر ریاست بانک مرکزی باید گفت که 
نکته مهم تغییرات افراد نیست. نه اینکه افراد مهم 
نیستند، قطعا در همه جای دنیا از کارآمدترین افراد 
در مس��ئولیت هایی مثل رئیس  کل بانک مرکزی، 
وزارت اقتصاد و ... اس��تفاده می ش��ود؛ همچنین 
در چنین س��مت هایی از افرادی استفاده می شود 
که عالوه بر اینکه چهره های علمی هستند، دارای 

تجربه مدیریتی نیز هستند. 
به عنوان مث��ال، می توان از فدرال رزرو در آمریکا 
ب��ه عنوان بانک بزرگی که گردش مالی آن حدود 
12هزار میلیارد دالر در سال است، نام برد. در زمان 
دولت اوباما یک اقتصاددان و چهره آکادمیک برای 
ریاس��ت فدرال رزرو انتخاب شد اما کنگره به او 
رای نداد، چون تجربه الزم را نداشت. این درحالی 
بود که همین فرد دو ماه بعد جایزه نوبل اقتصاد را 
به دست آورد. این نشان می دهد که در این راستا 
هم تجربه دارای اهمیت اس��ت و هم علم. اما در 
مورد وضعیت کنونی اقتصاد ایران و تغییر ریاست 
بانک مرکزی، مهم رویکرد است. باید رویکرد بانک 

مرکزی و رویکرد اقتصادی دولت عوض شود. 

سرمقاله

مهدی پازوکی      اقتصاددان

ضرورت تغییر 
رویکرد بانک مرکزی 
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بسته اروپایی همچنان در ابهام
 دولت کماکان اظهارنظر مشخصی در خصوص بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا مطرح نکرده است 
و مسئوالن مختلف درباره میزان رضایت از بسته مذکور اظهارنظرهای متفاوتی را بیان نموده اند.

آفتاب یزد چرایی این موضوع را بررسی کرده است

رئیس سابق بانک مرکزی غرق در حاشیه

خانواده سیف کجا هستند؟

4246

چند نکته درباره حواشی اخیر درخصوص سیف:
< برخالف ادعای حمید رسایی دو پسر و همسر رئیس سابق بانک مرکزی در ایران بوده و تابعیت 

کشوری را هم ندارند
< یکی از دختران سیف سال هاست که با خانواده خود در کانادا زندگی می کند

< دختر دیگر او در استرالیا زندگی می کند که البته اطالعی از تابعیت وی در دست نیست
< گفته می شود سیف به زودی به عنوان سفیر ایران در استرالیا معرفی خواهد شد

< یوسفیان مال: اگر کسی از بانک مرکزی بازنشسته شد و به سفارت رفت، نباید غیرمنتظره بدانیم
< معموال وزرا بعد از برکناری عالقه مند هستند سفیر شوند مانند آقایان زاهدی و مصری

< یک نماینده مجلس: مسئوالن در هر منطقه ای که خدمت می کنند خانواده آنها نیز باید در همان 
منطقه باشند

بان��ک مرکزی در اقدامی قابل تحس��ین به مدیران مس��ئول 
روزنامه ها  پیشنهاد داده اس��ت تا هرکس که ارز دولتی برای 
واردات کاغ��ذ روزنامه می خواهد مراجع��ه و به اندازه مصرف 
یک س��اله اش کاغ��ذ روزنامه با ارز دولتی وارد کند. مش��کل 
آن  اس��ت ک��ه  پرداخت مثاًل دو تا پنج میلی��ارد تومان پول 
نق��د برای دریافت ارز با نرخ معادل 4200 تومان مس��ئله ای 
اس��ت که از توان بس��یاری از آنان خارج است. نشریات غالباً 
ب��ه صورت روزانه و ماهانه مخارج خود را مدیریت می کنند و 
قدرت تامی��ن چنین نقدینگی ای را ندارند تا نیازهای خود را 
به کاغذ مورد نیازش��ان تامین کنند. از دیگر سو 34 میلیون 
یورو به شرکت ها ی وارد کننده کاغذ روزنامه که توسط صمت 
به این نهاد معرفی ش��ده اند ارز دولتی پرداخت ش��ده اما نرخ 

کاغذ روزنامه از اردیبهش��ت تا مرداد ماه تقریباً دو برابر شده 
اس��ت.  فروش��ندگان ظهیر االس��الم به آفتاب یزد گفته اند 
ک��ه واردکنندگان اصلی انبارهای مملو از اجناس ش��ان را به 
روی بازار بس��ته اند تا قیمت ها ش��یرین تر شود. این حاصل 
سیاس��ت گذاری معاون بازرگانی وزارت صمت اس��ت که در 
گفت وگوی��ی خبرن��گاران را از »چرت و پرت « گویی بر حذر 
داش��ته بود. مطبوعات تحت فشار و تنگنای گرانی کاغذ کمر 
خ��م کرده ان��د و در این بین فایده و خاصیت وزارت ارش��اد 
در قبال مطبوعات به اندازه خاصیت توییت ها ی وزیر ارش��اد 
برای جامعه اس��ت. شرکت نش��ر آوران که متعلق به معاونت 
مطبوعاتی است می تواند با استفاده از این فرصت ایجاد شده، 
مطبوعات را از این تنگنا برهاند و با تخصیص تنخواه گردانی، 
کاغذ روزنامه را با ارز دولتی وارد کرده و به هر نشریه به اندازه 
نیازش در طول س��ال کاعذ اختصاص دهد. اگر چنین کنند، 

گرانی کاغذ یک شبه تمام می شود.

400 آژانس مسافرتی 
غیرمجاز در تهران

قدرت خرید کارگران 
طی ۶ ماه 
نصف شد

کاهش خطر 
جنگ تجاری 

میان آمریکا و اتحادیه اروپا

نفت مان را بیمه کنیم 
یا صادرات نفت مان 

متوقف شود؟

رئیس مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان 
در گفت وگو با آفتاب یزد خبر داد

عضو کارگری شورای عالی کار: ایران بر سر یک دوراهی؛روزنامه گاردین خبر داد 

همراهان و خوانندگان آفتاب یزد می توانند مشکالت، دغدغه ها 
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��تون های پی��ام مردمی روزنامه، منبع مهم و غنی 
چنین سوژه هایی بوده اما آفتاب یزد به دلیل جایگاه مردمی خود 
در نظر دارد منس��جم تر از قبل به این مهم بپ��ردازد. خوانندگان 
محت��رم می توانند ایده ها و س��وژه های خ��ود را از طریق پیامک 

3000141428 و یا تلگرام 09213553163 ارسال نمایند.

 مخاطبان محترم
           و همراهان گرامی

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

منتظر انتقادات و پیشنهادات شما 
درخصوص نحوه توزیع روزنامه می باشیم.

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

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

 

انقالب سال ها ی 1789 تا 1799 فرانسه از حوادث بسیار مهم 
تاریخ جهان به شما می رود. انقالب دگرگونی های بس شگرفی 
در فرانسه پدید آورد. انقالب فرانسه به ظهور پدیده دموکراسی 
و ناسیونالیس��م در جهان منجر شد و ضربه ای بر پیکر اقتدار 
سنتی شاهان و اشراف وارد کرد. وفاداری به شاه برچیده شد 
و جای آن را وفاداری دولت به ملت گرایی گرفت. ش��هروندان 
با حقوق اشنا و از آن برخوردار شدند. تفکر حکومت مردم بر 
مردم از آفریده ها ی انقالب فرانس��ه است و بعد از آن بود که 
اندیشه ها ی مهم سیاسی در جهان متولد شد. در سال 1789 
مجلس ملی فرانسه اعالمیه  حقوق بشر را به تصویب رساند و 

با اعالم آن لرزه به اندام همسایگان خویش انداخت.

یادداشت 1

فرانسه چگونه 
فرانسه شد
رامین نخستین انصاری        روزنامه نگار

 

اگر از من به عنوان یکی از افراد پیگیر و مؤثر در ثبت شهر یزد در 
فهرست جهانی یونسکو در خصوص ضرورت این اقدام سؤال شود 
استفاده از این ابزار و ظرفیت مهم برای حفظ میراث فرهنگی را 
به عنوان اصلی ترین هدف عنوان خواهم کرد. با تذکر این نکته که 
اکتفا کردن موضوع میراث فرهنگی به بافت گسترده و معماری 
اصیل و خش��تی یزد جفا به فرهنگ و ادب یزدی ها اس��ت. یزد 
س��الم  ترین برجا مانده از اوج دوران س��نت با همه ی ویژگیهای 
مثبت و منفی آن است. به همین دلیل مهم و در عین حال ساده، 
دنیا وظیفه دارد مفهوم جامع ش��هر یزد را بشناسد و برای آنها 
که می خواهند با شناخت صحیح دوره ی سنت، دوران مدرن و 
فرامدرن را تحلیل و یا ترسیم کنند، کتاب فاخر یزد را معرفی نماید.

یادداشت 2

برای یزدی ماندن 
باید با هم برویم

محمد مهدی شرافت

چشم هب مهراتن داریم

شماره حساب 700805498089
شماره کارت 5047-0610-5249-8488
بانک شهر به نام منصور مظفری - مدیرمسئول روزنامه آفتاب یزد

از آنجا که بارها برخی از خوانندگان روزنامه با دفتر تماس گرفته و خواس�تار 
کمک به نش�ریه بودند، مدیریت روزنامه شماره حسابی را اینجا قید می کند 
تا آنان که توان اقتصادی داشته و عالقه دارند آفتاب یزد کماکان بدرخشد و 
همراهان آن هم ضرر و زیانی ننمایند، کمک های مالی خود را به این حساب 
بانک�ی واریز کنند. آفتاب یزد تالش دارد با کمک دوس�تداران فرهنگ و به 
پشتوانه و دلگرمی خوانندگان محجوب و فهیم اش مصیبت های فعلی را به جان 
بخرد تا همچنان با همان کیفیت سابق همراه شما باقی بماند. به هرحال امروز 

دست یاری خود را به سوی شما دراز کرده ایم و چشم به مهرتان داریم.

امور                     آگهی های                     روزنامه آفتاب یزد

09128197782
)10 صبح الی 6 عصر( aftab.yz@gmail.com

< مشخص خواهد شد شورا در قبال عدم انتخاب 
محسن ها شمی به عنوان شهردار دچار چه صعوبتی می شود
< جدایی اصالح طلبان از روحانی نه عملیاتی است، نه ممکن
< کارگزاران واقع بینانه حرکت می کنند

گفت وگوی تفصیلی آفتاب یزد
با محمد عطریانفر عضو حزب کارگزاران:

نباید الریجانی را 
از دست بدهیم

یادداشت 3

پیشنهاد پرداخت ارز دولتی 
به روزنامه ها 

هیرش سعیدیان

محمدرضا عارف:

مشخص بود که 
سیاست ارزی دولت

مشکالتی را 
به وجود می آورد




