سال «حمایت از کاالی ایرانی» و تبلیغ کاالهای خارجی در واگنهای مترو !
هربامداد در سراسر کشور

تبلیغاتمنفیمجلس
علیه خود
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و به معیشت مردم
و طبقاتضعیف

اهتمام ویژه کنید
پنجشنبه  20دی 1397

تضعیف
بانکها ؛

هدفشایعهپردازان
وزیر تعاون « :ایران مال» موجب
اشتغالزایی شده است
مدیرعاملشستا:

1

در اکثر شاخصها
ایرانول رشد خوبی
داشته است
3

جلسهتودیعومعارفهاستاندارمشهد

وزیر کشور :رزم حسینی
استانداری موفق است
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ایجاد کانال مالی
ناکامماند؟

ظریف برای دومین بار زیر تیغ شایعه استعفا قرار گرفت

میخواهند ظریف را
خستهکنند

پس از ماهها انتظار سرانجام اروپاییها آب پاکی را روی دست ایران ریختند و بر ناتوانی خود در اجرای تعهدات
مرتبط با کانال مالی اذعان کردند .این اتفاق در حالی رخ داد که پیش��تر بسیاری از صاحبنظران بدبینیهای
زیادی به شکل گیری کانال مالی میان اروپا و ایران داشتند .استدالل کارشناسان این بود که دولتها در اروپا
نمی توانند شرکتهای فعال در کشور خود را ملزم به همکاری و پذیرش سیستم مالی نمایند چرا که آنها
نگران تحریم شدن از سوی امریکا هستند.
6

هادی حق شناس

نماینده سابق مجلس

ایج��اد کانال مالی میان ایران و اروپا بنا به
دالیل��ی نامعلوم متوقف ش��ده اما به نظر
میرسد که این موضوع هنوز کامال منتفی
نشده اس��ت .خانم موگرینی گفته بود که
با پایان س��ال  2018و آغاز س��ال جدید
میالدی ای��ن کانال فعال خواهد ش��د اما
بنا به دالیل غیرعادی هنوز این امر محقق
نشده است.
واقعیت این است که بعد از خروج امریکا از
برجام  ،حمایت سیاسی اروپا از برجام ادامه
پیدا کرد و ایران امیدوار بود که این حمایت
سیاس��ی تبدیل به حمایت اقتصادی شود.
با این حال هنگام��ی که امریکا با خروج از
برجام قوانین بین المللی را نقض کرد  ،اروپا
مایل بود که از دس��تاورد ایجاد شده نهایت
حمایت را داشته باشد.

امید مافی

محافظ
یا فاصله انداز

امیر حسین ذاکری

درباره لباس
استوک خارجی

علی اکبر فرقانی
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یادداشت1

 Spvهنوز
منتفینشدهاست

بوفتنها
پشت دیوار خط خطی!

خودمانمیدانیم
حذف صفر
بی تاثیر است !

6

سرمقاله

یادداشتها

رئیس کل بانک مرکزی:

جوابیهسازمان
برنامه و بودجه
به خبر آفتاب یزد

3

قیمت :استان تهران و البرز  2000تومان | سایر استانها 1000 :تومان

ب�ه گفته واعظ�ی اروپاییها ب�ه دلیل آنک�ه هنوز نتوانس�تند  SPVرا
راهان�دازی کنن�د از ای�ران عذرخواه�ی کردهاند .همزمان اس�حاق
جهانگیری نیز گفته قاره س�بز توان ایس�تادن مقابل آمریکا را ندارد.
در همی�ن حال همزمان با اعالم برخ�ی تحریمهای امنیتی علیه تهران
از سوی اروپا ،یک مقام آگاه در وزارت خارجه گفته است در این باره
به زودی تصمیمات جدیدی اتخاذ میگردد .با توجه به اخبار فوق آیا
باید نتیجه گرفت ایجاد کانال مالی منتفی شده است؟

2

16

16

9

یادداشت2

واعظی چرا حرفهای
کیهان را تکرار میکند؟

پول چاق

رضابردستانی

حامدهدائی

روانکاو فروش ایران

زنگ تلفن به صدا درآمد ،گوشی را پاسخ داد،
صدای تیز گستاخی پشت خط پرسید :سالم،
آقا ملکتان کجای زعفرانیه اس��ت؟ و مش��اور
پاس��خ داد :حوال��ی خیابان ثاراهلل ،مش��تری:
متری چند!؟ و مشاور پاسخ داد :بیست و پنج
میلیون تومان ،خانم پشت خط با شتاب شروع
به صحب��ت کرد و گفت :ببینی��د آقا من یک
آپارتمان حداقل صدو پنجاه متری میخواهم
که حتما طبقه باال باش��د ،بهترین لوکیش��ن
زعفرانی��ه به همراه البی ش��یک و مش��اعات
فول امکانات ،س��ه خواب مس��تر هم باش��د،
مشاور پاس��خ میدهد :با یک و نیم میلیاردی
که دارید میتوان��م آن را برایتان به مدت یک
س��ال رهن کنم .قیمت خرید ملکی که ش��ما
س��فارش دادهاید حداقل شش میلیارد تومان
است نه یک و نیم میلیارد ،شاید از قیمت خبر
ندارید که ایرادی ندارد ،با این حال با این پول
میتوانید چند منطق��ه پایینتر یک آپارتمان
چند ساله خرید کنید و یا اگر چنین آپارتمانی
در ذهن دارید باید پولش را بپردازید.

رهبرمعظمانقالباسالمی:

از اشرافیگری پرهیز

اخبار ضد و نقیضی از نمایندگان در مورد درخواست آنان
برای ممنوعالتصویری زائری به واسطه انتقادات اخیر وی به مجلس
منتشر میشود اما در مجموع اخبار فوق به نفع مجلسیها نیست
و به نوعی یک خودزنی تمام عیار تلقی میشود

بیانیهبانکآیندهدربارهشایعاتاخیر
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روزنامه نگار

دولته��ا در دور دوم حضور خود ،معموالً به جای
این که چش��م به «پاس��تور» داشته باشند به طور
کام ً
ال طبیعی به «بهارس��تان» چشم میدوزند؛ به
دو دلیل ،دلیل نخس��ت این که عم ً
ال کاندیداتوری
رئیس دولت از منظر قانون محال و غیرممکن است
و دیگر این که به حکم تجربه ،نیروهای حتی نزدیک
به دولت هم در انتخابات تصاحب پاس��تور توفیقی
به دست نیاورده اند.
ب��ا این توضیح و ش��اید با این فرضیه ـ چش��م به
بهارستان دوختن به جای باقی ماندن در بهارستان ـ
بهت��ر و بیش��تر بتوان ب��ه عمق و پش��ت پرده ی
جبههگیریها ،مواضع و حمالت واعظی نسبت به
اصالحطلب��ان پی برد خاصه آن ک��ه اصالحات در
واقعبینانهترین ش��کل ممکن ،اگر انتقادات تندی
به نحوه ی عملکرد روحان��ی و حلقه ی اول و دوم
نزدیک به روحانی داش��ته باشد به این دلیل است
که پایگاه رأی خود را دس��تمایه ی پیروزی رئیس
دولته��ای یازدهم و دوازدهم ق��رارداده ،حتی اگر
واعظی این مسئله را از بیخ و بن منکر شود.
چن��د هفته پی��ش نیز ،برخ��ی بگ��و ـ مگوها که
یکسوی آن واعظی بود و سوی دیگرش چهرههایی

وزیر تعاون :

«ایران مال» موجب
اشتغالزاییشدهاست

وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به تجرب��ه موفق ایران مال در
اش��تغالزایی ،گفت :از بدو آغاز وزارتم در وزارت کار به دنبال آن بودم که
بخش��ی از بار حل مش��کالت را بر دوش شرکای اجتماعی بگذارم و برای
کمک به محرومان از مشارکت آنان بیشتر استفاده کنیم.
به گزارش ایلنا ،محمد ش��ریعتمداری ،وزیر تع��اون ،کار و رفاه اجتماعی
پساز بازدید از مجموعه بازار بزرگ ایران (ایران مال) در جمع مدیران این
مجموعه ادامه داد :بازدید امروز من از ایران بسیار مفید بود و با جزییات
این پروژه ارزش��مند آش��نا ش��دم .مجموعه ایران مال قطعا با بلندنظری
و همت بلند بانیان آن ش��کل گرفته اس��ت .ایده احداث ایران مال قطعا
ایده ارزشمندی بوده و تبدیل این ایده به عمل و اجرای آن بر روی زمین
نیز کار طاقت فرسا و ارزشمندی بوده است .هدف من از حضور در اینجا
و بازدی��د از این مجموعه در درجه اول به قصد تقدیر و تش��کر از عوامل
ایران مال است.
وزیر کار اظهار داشت :ایران مال یک مجموعه چند منظوره است .برخالف
تبلیغات برخی ایران مال ،مجموعه صرفا برای فروش محصوالت خارجی
نیس��ت بلکه مرکزی برای فروش کاالهای ایرانی و صنایع دس��تی ایرانی
اس��ت .در ضمن مجموعه ایران مال را باید یکی از نقاط قوت گردشگری
ایران دانس��ت که پس از راهاندازی ،گردشگران داخلی و خارجی را جذب
میکن��د .ای��ران مال در واقع یک ایران کوچک اس��ت و تم��دن ایرانی و
اسالمی و تمدن دوران کنونی در اینجا به خوبی دیده میشود.

همچ��ون ابطحی ،تاجرنیا ،عبداهلل ناصری و ...باعث
شد تا واکنشها نسبت به برخی موضعگیریهای
عجی��ب و غری��ب رئی��س دفت��ر رئیسجمهور به
ج��دال گفتاری«کیه��ان پس��ند» مبدل ش��ود تا
آن جایی که حس��ین ش��ریعتمداری ،پیروزمندانه
تیتر«اصالحطلبان پش��ت روحانی را خالی کردند؛
همه ی افتخارات مال خودتان» را روی نیم صفحه
اول کیهان نشانید!
نظی��ر بگو ـ مگوه��ای چند هفته قبل ای��ن بار با
درونمای��های طلبکارانه تر! از س��وی واعظی که او
را«خَ لقاً ،خُ لقاً و منطقاً» ـ چون ساخته و پرداختهی
«مکت��ب علیاکبر والیتی» اس��ت ـ ب��ه ایدههای
اصولگرای��ان میانه رو ـ معروف به طیف الریجانی ـ
ِ
نزدیکت��ر میدانند؛ با چند ریش��تر بیمالحظگی
بیش��تر تَک��رار ش��د ب��ا گفتههای��ی نظیر«:ما با
اصالحطلبان ائتالف نکردیم ،آنها فقط همراهمان
بودن��د!»« ،بهنظر میرس��د برخ��ی از آن مصاحبه
سوءبرداشتهایی کردند»« ،برخی از واژه "ائتالف"
برداش��تهای دیگری در س��ر دارند ،ممکن است
ائتالف در ذهن برخی یک معنی داشته باشد» و «ما
میگوییم اینها همراهان بودند و با ما کار کردند».
واعظ��ی در ادامه ی این پاس��خگوییها به دو نکته
دیگر نیز اش��اره میکند؛ نخس��ت این که« :تعداد
افراد حاضر ما در دولت از همه کمتر بوده اس��ت».
و دومین نکته که به نظر میرسد شاه بیت مسئله
در همین قس��مت نهفته باش��د« :ع��دهای اكنون

مخاطبان محترم و همراهان گرامی
لطفا بزرگواری نموده نحوه توزیع روزنامه را در منطقه پیامک09213553193:
و محل کار خود در سراسر کشور به ما گزارش نمایید( .شبانهروز)
تماس09128197782:
منتظر انتقادات و پیشنهادات شما
درخصوص نحوه توزیع روزنامه می باشیم( .ساعت 6عصر تا 9شب)
روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

انتق��اد كرده و خودش��ان ه��م مق��داری دولت را
تضعیف میكنند .آنها فكر میكنند كه این انتقاد
موج��ب رأی آوری در انتخابات میش��ود در حالی
كه این روند هم به ضرر خودش��ان میش��ود و هم
به ضرر دولت».
واعظی اندکی بعد از این کالم مدعی میش��ود که:
«زمان زیادی برای این انتخابات مجلس باقی مانده
و زود اس��ت در این باره اظهارنظر کنیم و بستگی
دارد وضعیت چطور باش��د .اگر قرار باش��د نتیجه
کار مجلس اعتدالی باش��د ما با همه کسانی که در
این مسیر باشند و به این مشی اعتقاد داشتهباشند،
همکاریمیکنیم».
> حق با واعظی است!؟

واعظ��ی تعریفی از ائتالف ارائه میدهد که چون به
یاران حلقه ی
پیکره ی دولت و نح��وه ی برخورد ِ
اولی که گرداگر ِد حس��ن روحان��ی را گرفتهاند به
دقت بنگری��م خواهیم دید دقیقاً نقطه ی اعتراض
اصالحطلب��ان نیز در نحوه ی کم��ک به رأی آوری
روحانی است!
واعظی به صراح��ت میگوید«:ائت�لاف در ادبیات
سیاس��ی به این معنی است که ما بنشینیم قول و
قرار بگذاریم که دولت را چطوری تشکیل بدهیم،
چند نفر از این طرف و چند نفر از آن طرف در دولت
باشند .چهمقدار سهم وزیر و چهمقدار سهم استاندار
دارند ،پس ما چنین ائتالفی با هیچ گروهی نداشتیم،

نهتنها با اصالحطلبان بلکه با اعتدال و توس��عه نیز
چنین ائتالفی نکردیم .بههرحال حزب اعتدال تنها
حزبی بود که در سال  92زمانی که همه میگفتند
چرا حمایت میکنید بیانیه دادیم ،ایستادیم ،استان
به استان سفر کردیم و پیروز شدیم .خب مگر دکتر
روحانی حاال با ما ائتالف کرد؟»
محمدعل��ی ابطح��ی رئی��س دفتر رئی��س دولت
اصالحات در مصاحبه با آفتاب یزد که چهارش��نبه
 26اردیبهش��ت  97منتشر ش��د در انتقاد از شیوه
رفت��اری اصالحات و نوع حمایت ب��دون گرویی و
پشتوانه از حسن روحانی میگوید:
«دیگر اینکه ما در هیچ کجا در کش��ورمان حزبی
رفتار نکردیم یعنی اگر حزبی قرار است رفتار کنیم
باید همه جا حزبی باش��یم نه فقط شورای شهر و
تنها در مقطع انتخاب شهردار! فرض کنید جریان
اصالحطلب وقتی از عارف خواست در انتخابات اول
ب��ه نفع روحانی کنار برود در رفتار حزبی درس��ت
این است که برویم با آن کسی که ائتالف میکنیم
ح��رف بزنیم و با مذاکره چن��د وزارتخانه را قطعی
کنی��م و نیروهای��ی را بیاوریم اما ای��ن کار انجام
نمیش��ود و یک مرتبه بدون اینکه پیش ش��رطی
گذاشته شود ،عارف کنار کشیده میشود! عمال بعد
از این که رئیسجمهور وسط میآید خیل عظیمی
از افرادی که میخواس��تند به ع��ارف رای بدهند
سرخورده میشوند.

بیانیهبانکآیندهدربارهشایعاتاخیر

تضعیفبانکها؛
هدفشایعهپردازان

بانک آینده ،بهعنوان یک بانک خصوصی ایرانی ،در
طول پنج س��ال گذشته ،همواره با اتکاو اعتماد به
ذینفعان ،به ویژه مشتریان و دانش و تجربه مدیران
و کارکنان خود ،توانس��ته اس��ت؛ عالوه بر کسب
افتخارات ملی ،نظیر :رتب��ه دهم از نظر فروش در
میان 500شرکتبرتر،کسبعنوانشرکتپیشرو
در اقتصاد ملی در دو س��ال پیاپ��ی ،نام و اعتباری
شایسته درکشورو مجامعبینالمللیکسب نماید؛
که از آن جمله میتوان به :کسب عنوان بانک سال
ایران در سالهای  2017و  2018میالدی توسط
نشریهمعتبربَنکِر،بانکتحولسازخاورمیانهدرسال
 2017میالدی و بانک برتر س��ال  2018میالدی
از طرف مؤسس��ه وزین یورومانی ،و سودآورترین و
پربازدهترین بانک در اقتصاد ایران اشاره کرد.
در همی��ن چارچ��وب ،ارزشآفرین��ی و
مشتریمحوری ،گسترش شعب در سراسر کشور،
ارائه خدمات بانکداری نوین و روزآمد به مشتریان
و سرمایهگذاری در پروژههای سودآور و اشتغالزا
و عمل به مس��ئولیت اجتماعی نظی��ر :احداث
10مدرس��ه در مناطق کم برخ��وردار25 ،خانه
بهداشت در مناطق زلزلهزده غرب کشور...،

