علی مطهری :بهتر است فرزند مسئوالن به جای آمریکا و انگلیس به کشورهای دیگری بروند
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هربامداد در سراسر کشور

نشست بین االفغانی میان احزاب افغانستان با طالبان
در مسکو مثبت ارزیابی میشود

الریجانی خبر داد

شهادت بزرگ بانوی اسالم حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد
دستور رهبری
برایاصالحساختاربودجهریزی
در مدت  4ماه آینده

بارقه امید
برای پایان جنگ  40ساله
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پنجشنبه  18بهمن 1397

گزارش آفتاب یزد از دالیل
خسارتهایناشیازسیل
دراستانهایغربیوجنوبغربیکشور

چرا مدیریت بحران،

بحرانها را
مدیریت
نمیکند؟
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مخالفت شدیدبانکها با افزایش وام ازدواج
کمیسیون تلفیق مجلس وام ازدواج را دو برابر کرده است .یعنی  60میلیون به زوجین .بانکها مخالف جدی این تصمیم
هســتند و میگویند عوارض متعددی دارد .ضمن آنکه در صورت اجرایی شدن چنین تصمیمی یک زوج باید درآمد
ماهیانهاش حداقل  4میلیون تومان باشد تا بتواند اقساط آن را بپردازد .البته اگر موفق شوند چنین وامی بگیرند 6

حمیدرضا آصفی در گفت و گو با آفتاب یزد:

اروپا را نه بزرگ کنیم
و نه نادیده بگیریم

4

 10نکته و چند حاشیه
از سخنرانی ساالنه
دونالد ترامپ

>افزایش قیمت گوشت ربطی به
تحریمها ندارد >به دلیل مصالح
کشور در نهایت« افایتی اف »
تصویب میشود >پیام استیصال
و ناگزیری به طرف مقابل ارسال
نکنیم >امروز مذاکره با آمریکا به
هیچ روی به صالح نیست

نانسیپلوسیکدامموضعگیری
ترامپ را با دست زدن تأیید کرد؟!
3
روحانی:

آمریکا توبه کند
آنها را میپذیریم

مرتضی مکی

تحلیلگر مسائل بین الملل

بیانیهاخیروتکمیلیاتحادیهاروپاواشارهبهبرخی
مواردیکباردیگرتردیدهایینسبتبهآیندهسازوکار
مالیموسومبه«اینستکس»بهوجودآورد.درعین
حالبارهابرخیازمقاماتکشورماناعالمکردند
که در صورت عدم اجرای سازو کار مالی ویژه
اروپاباکشورمان،ایرانازبرجامخارجخواهدشد.
حالآنکهخروجازبرجامتبعاتوپیامدهایبسیار
زیادی برای ایران در پی دارد که یکی از پیامدهای
ناگوار،بازگشتتحریمهایشورایامنیتسازمان
ملل میباشد و این خود بازی در زمین نتانیاهو
و ترامپ قلمداد می گردد  .زیرا آمریکا و رژیم
صهیونیستینیزبهدنبالازهمپاشیدنتوافقهسته
ای،بازگشتتحریمهایسازمانمللوسختتر
کردن شرایط برای ایران هستند .ترامپ و نتانیاهو
درصددند تا ایران را وادار به خروج از برجام کرده
ودرنهایتیکاجماعبینالمللیعلیهکشورمان
ایجادکنند.

یادداشتها

آیا هر دکتری
پزشک است؟

ایرج نوربهشت

یادداشت2-

یادداشت1

محمد جوان

نیازواحدهایتولیدی
چالش نظام بانکی

چند نکته درمورد
اظهاراتزنگنه

فرخ نژاد

حسن مرادی

عضو محترم هیئتمدیره بانک رفاه کارگران

کارشناس انرژی

ســرمایه در گردش ،نقدینگــی ،منابع مالی و
واژگانی از این دســت ،مفاهیم آشنایی هستند
که همواره به عنوان مهمتریــن نیاز واحدهای
تولیدی مطرح میباشند و این نیاز در شرایطی
که موانع و عوامــل بیرونی از جمله تحریمها و
محدودیتهای داخلی مانند کمبود منابع بانکی،
دسترسی به منابع مالی داخل و خارج از کشور
را بــرای واحدهای تولیدی محــدود مینماید،
بیش از پیش مشهود است.
بنگاهها و واحدهای تولیدی قلب تپنده اقتصاد
یک کشور محسوب میشوند و جریان نقدینگی
شریان حیاتی برای تداوم فعالیت این عضو مهم
اقتصادی تلقی میشــود .اقتصاد ایران از دیرباز
به عنوان اقتصــادی بانک محور مطرح بوده که
بخش عمــدهای از بار مســئولیت تأمین منابع
مالــی مورد نیــاز واحدهای تولیدی کشــور را
به دوش کشیده و این در حالی است که عمده ترین
منابع در اختیار بانکها برای تســهیالت دهی،
ســپردههای خُ ــرد و بعضــاً کالن مشــتریان
بوده و طوالنی بودن دوره بازپرداخت تسهیالت
واحدهای تولیدی در مقایسه با مدت سپردهها
چالشی جدی را برای بانکها به دنبال داشته و
دارد و دولــت و صاحب نظران اقتصادی همواره
بریافتن مســیری جایگزین بــرای تأمین مالی
منابع به غیر از بانکها بهویژه در اجرای طرحها
تأکید داشته اند.
در شــرایط معمــول ،تأمین نقدینگی مورد
نیاز واحدهــای تولیدی عمومــاً از چهار منبع
عمده شامل بانکها و مؤسسات مالی داخلی،

صندوق توســعه ملی ،بازار سرمایه و در نهایت
خطوط اعتباری و سرمایهگذاری خارجی صورت
میپذیرد که با توجه به ساز و کار اجرایی کشور
تاکنون بیش از  80درصد منابع از طریق بانکها
تأمین شده و نقش بازار سرمایه و سرمایهگذاری
بخش خارجی علیرغم برخورداری از پتانســیل
بسیار باال در مرتفع کردن بخش عظیمی از نیاز
بنگاههای تولیدی ،در این ســالها بهویژه در
دوران تحریم بسیار کمرنگ بوده است.
در چند ســال اخیر ،بــه دلیل محدودیت
منابع بانکها و افزایش روز افزون نیاز واحدها
بــه منابع مالــی ،زمزمهها برای یافتن ســایر
روشها برای دســتیابی به منابع ارزانقیمت
داخلی و خارجی ،بــه منظور کمک به تأمین
جریان نقدینگــی مورد نیاز بخــش تولیدی
باال گرفته و صاحــب نظران اقتصادی بر لزوم
استفاده از ظرفیت عظیم بازار سرمایه و منابع
خارجی تأکید داشــته اند؛ بــه نحوی که در
شــروع مذاکرات هســته ای ،رایزنیها برای
تعیین سهم خطوط اعتباری خارجی از فرآیند
تأمین مالی کشور آغاز شد و به محض امضای
برجام بنا به تکلیــف دولت ،بانکها مکلف به
جذب بالغ بــر  300میلیــارد دالر منابع در
قالب خطوط اعتباری (فاینانس و ریفاینانس)
و ســرمایهگذاری مستقیم ( )FDIشدند و در
فاصله دو سال گذشته چندین قرارداد تأمین
مالی کوتــاه و میان مدت با رقمی بالغ بر 30
میلیــارد دالر با طرفهای خارجــی به امضا
رسید تا بتواند بخشــی از نیازهای واحدهای
تولیدی در زمینه واردات مواد اولیه و ماشین آالت
و تجهیــزات بخش تولید از طریق این خطوط
اعتباری مرتفع شود.
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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 میباشیم.

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

روابط عمومی روزنامه آفتاب یزد

همراهــان و خوانندگان آفتاب یزد میتوانند مشــکالت ،دغدغهها و
مشاهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران
آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشر نمایند .البته تا پیش از این ستونهای
پیام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی چنین سوژههایی بوده اما آفتاب
یزد به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منسجمتر از قبل به این مهم
بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و سوژههای خود را از طریق
پیامک  3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

دكتر سيد مصطفي سيد حسيني

بزن هرچه ميخواهيم پا به سر
سر مست از پا ندارد خبر.
صبح است آقای رئيس جمهور.
صبح روز دوشنبه.
نشسته ام توي درمانگاه.
سرد است هوا .بيرون گرد و غبار است.
آب انتقالي به شهر قطع شده است.
كشــاورزان اصفهان لولهها را شكســتهاند .آب
نيست.آب ! آقای رئیس جمهور.
مريضهايم آمدهاند .نشستهاند پشت در .به من
اعتماد دارند.اعتماد! آقای رئیس جمهور.
درد دارند .من براي دردهايشــان دارو ميدهم.
براي دردهايشان ،ولي خوب نميشوند.
مريضها روحشان درد ميكند .روحشان ! آقای
رئیس جمهور.
قلبم تند تند ميزند .قلب مريضم ولي كند است.
پيس ميكر ميخواهد .ميگويم نيست.
نيست! آقای رئیس جمهور.
دســت مريضــم را ميگيرم .ميگويم درســت
ميشود .البد كسي هست كه فكري بكند .گريه
ميكند .لبخند ميزنم.
اشك و لبخند! آقای رئیس جمهور.
منتقد شماست .میگوید هيچ گرهي باز نشده است.
از شما دفاع ميكنم .دفاع! آقای رئیس جمهور.
هوا ابريست .باران نمي آيد .گلدانها خشكيده اند.
پژمرده اند آقای رئیس جمهور.
پرســتارها دور مريضهــا ميچرخنــد .براي
سالمتيشان دعا ميكنند .با سيلي صورتشان را
سرخ نگه داشته اند.
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خبرآخر

یادداشت3-

برای آقای
رئیسجمهور!

16

حکایت خواب من
و کنکاش موسیو پوآرو

امیر حسین ذاکری

2

وزیر نفت در نشســت خبــری خود به چندین
نکته در زمینه انرژی مثل عرضه نفت در بورس،
صــادرات گاز بــه اروپــا از طریق خــط لوله و
جایگزینکردنکشورهایهمسایهوچینبهعنوان
خریداران نفت ایران اشاره کرد.در زمینه بورس و
فروش نفت از طریق بخش خصوصی باید گفت
که این راهکار تجربه خوبــی بوده و در یکی دو
موردی که اجازه فعالیت به بورس در زمینه فروش
نفت داده شد موفقّیت هایی حاصل شد اما معلوم
نیست که به چه علت این کار متوقف شد .در واقع
باید به بخش خصوصی ایــن اجازه را داد که در
حوزه تجارت نفت وارد شوند و بتوانند به راحتی
این تجارت را از کانال بورس انجام دهند.حمایت
و تشویق از بخش خصوصی در این زمینه آینده
خوبی را برای تجارت نفت ما رقم خواهد زد و در
شرایط تحریم می تواند به اقتصاد ما کمک کند.
صادرات مــا از طریق خط لوله به اروپا هم یک
مســئله ژئوپولتیک و سیاسی اســت .ما باید
صادراتمان به اروپا را از طریق کشوری انجام دهیم
که از لحاظ سیاسی مشکل کم تری می تواند برای
ما به وجود آورد .البته این مسئله یک مسئله فنی
هم هست و باید مزیت های فنی این انتقال را هم
مورد توجه قرار دهیم.ما می توانیم با صادرات گاز
به اروپابرای آنها وابستگی ایجادکنیم .خوشبختانه
برخی از کشــورهای اروپایی مثل ســوییس در
سالیان گذشته طالب خرید گاز ما بوده اند و این
امکان برای ما وجود دارد .متاســفانه استفاده از
ال ان جی در ایران جدی گرفته نشده است و...
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لزوم عدم نگاه جناحی
به منافع ملی

آخر هفته
ماکرون رفته

راهحلمنطقه،راهحلدموکراسی
و احترام به آراء مردم است

سرمقاله

بنفش !آقای رئیس جمهور.
بايد بروم .ظهر است .روز سومي است كه بچه هايم
را نديده ام .روز سوم ! آقای رئیس جمهور.
من خسته نيستم .من پول نميخواهم .من دنبال
شهرت نيستم .من از آسمان نيامدهام .تكيدهام ولي
تكيده! آقای رئیس جمهور.
دانشــجوهايم دارند نگاه ميكنند به ضرباهنگ
قلب مريــض .نبض مريض را مــي گيرند .ولي
حواسشان اينجا نيست.ميفهمم .دارند ميروند.
از دنيــاي تافتههاي جدا بافته به همانجايي كه
بايد مريضها را دستشويي ببرند.
دارند ميروند ! آقای رئیس جمهور.
صداي شما را ميشــنوم .البد از راديوست يا از
تلويزيــون .داريد حرف ميزنيــد .حرف! آقای
رئیس جمهور.
مجلساستالبد.راي،اعتماداستآقایرئیسجمهور.
از پشــت ميز بلند ميشــوم .مريضهــا رفتهاند.
پرستارها دارند درد دل مي كنند .از قيمت گوشت
حرف ميزنند.تلويزيون را خاموش ميكنند .ديگر
كسي گوش نميدهد آقای رئیس جمهور.
داريد بحث ميكنيــد .داريد براي هم راي جمع
ميكنيد .داريد به هم حمله ميكنيد و از هم دفاع
ميكنيد .اعتماد ولي بيرون از آن ساختمان از بين
رفته است .بي اعتمادي! آقای رئیس جمهور.
من دست و پيشــاني مريضم را ميبوسم .من با
خاك لباسش تيمم ميكنم .من با مريضم يكي
شده ام .يكي ! آقای رئیس جمهور.
اين مملكت سرپا بشود يا نه ،مشكالت حل بشود
يا نه ،شــما باشيد يا نه ،هرچه بشود يك چيز را
يادتان نرود .يادتان باشد! آقای رئیس جمهور.
بشكنيد و بســوزانيد .بگوييد و بخنديد .بركنار
كنيد و نصب كنيد .ايــن كارها را قبل و بعد از
شما هم كردهاند و ميكنند.
آقای رئیس جمهور ! اميد ما را به تمسخر نگيريد.
اميد! آقای رئیس جمهور.

 معاون پارلمانــی وزارت تعاون ،کار و رفاه
|
اجتماعی گفت :تفکیک وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی منتفی اســت و این وزارت با
ترکیب فعلی تا پایان دولت دوازدهم به کار
خود ادامه میدهد.به گزارش ایسنا ،میرهادی
رومیانــی در هجدهمین جلســه شــورای
هماهنگی دســتگاههای زیرمجموعه وزارت
تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی اردبیل گفت :تا
پایان دولت تفکیکی در این وزارتخانه صورت
نخواهد گرفت.
 ترکیه به شــدت تصمیم امانوئل ماکرون،
|
رییس جمهور فرانســه مبنی بــر اعالم ۲۴
آوریل به عنوان روز یادبود نسل کشی ارامنه
را محکوم کرد .به گزارش ایســنا ،به نقل از
خبرگزاری رویترز ،ابراهیم کالین ،سخنگوی
دفتر ریاســت جمهوری ترکیــه اعالم کرد:
ما تالشهای ماکــرون را که در حال حاضر
با مشــکالت سیاســی مواجه اســت ،برای
سوء استفاده از تاریخ به عنوان ابزار سیاسی
محکوم میکنیم.
وی ادامه داد :ادعاهای مبتنی بر نسل کشی
ارامنه ،هیچ گونه مبنای حقوقی نداشــته و
برخالف واقعیتهای تاریخی است .این یک
دروغ سیاســی اســت .این تصمیم از منظر
ترکیه هیچ گونه معنایی ندارد .کالین اضافه
کرد :رجب طیب اردوغــان ،رئیس جمهور
ترکیه در ســال  ۲۰۰۵برای روشــن سازی
این مســئله ،پیشنهاد تشــکیل کمیسیون
مشترکی با طرف مقابل داده بود اما از طرف
مقابل پاسخ ملموسی داده نشد .این افراد به
دنبال تحریف تاریخ هســتند .وی ادامه داد:
هیچ کس نمیتواند وجهه ترکیه را به خاطر
گناهی که انجام نداده است ،خدشه دار کند.

