سخنگوی قوه قضاییه خبرداد

محکومیت حسین هدایتی به 20سال حبس و  74ضربه شالق در انظار عمومی
هربامداد در سراسر کشور

این اینستاگرام پرحاشیه

2

رهبرمعظمانقالباسالمی:

راجع به زبان فارسی نگرانم

از شبکه اجتماعی اینستاگرام این روزها خبرهای
عجیبی به گوش میرسد؛ از رویکردهای سیاسی
گرفته تا هک  49میلیون اکانت کاربران این شبکه

نگذارید زبان فارسی

فرسوده و ویران شود
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جلسهدادگاهمتهمانپروندهبانکسرمایه

متهم:رسانهها
حرفهای من را
پخشکنند!
3

کاهش 47درصدی
معامالتمسکن

مناطقسیلزده
کاندیدایقویتر
برای وقوع زلزله
آفتابیزدگزارشمیدهد
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لزوم استفاده از
فرصتها در FATF
غالمرضاظریفیان

فعال سیاسی اصالحطلب

مهلت ایران برای الحاق به لوایح چهارگانه
جهانی  FATFبه تدریج رو به پایان است اما
با این همه سرنوشت پالرمو و  CFTهمچنان
در آینده مبهی به سر میبرد ،چنانکه برخی
از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
از امکان عــدم تصویب این دو الیحه مهم
در مجمع سخن به میان میآورند .از این رو،
باید اذعان داشت که ایران با توجه به شرایط
موجود باید به دنبال خلق فرصتهای جدید
در صحنه بینالملل برای خود باشد .حتی اگر
عدم الحاق به  FATFفرصتی هم برای ایران
ایجاد نکند در مقابل دیگران به ویژه آمریکا
تهدید علیه ایران را افزایش خواهند داد .امروز
شرایط کشور به گونه ای است که ایران نباید
از هیچ فرصتی به ویژه در زمینه دیپلماسی و
اقتصادیبگذرد.
ادامه در همین صفحه

آیت اهلل مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص
در گفتوگو با آفتاب یزد گمانهزنیها در مورد از دستورکار
خارج شدن  CFTرا تایید نکرد اما گفت درنهایت رد خواهد شد
چرا که معایبش بیش از مزایایش است
2
گفتوگوی آفتاب یزد با دو کارشناس بهرهوری در روز بهرهوری و بهینهسازی مصرف:

هیوندا و ایران خودرو
همزمان شروع کردند
آنهاکجاهستند
و ما کجا؟

4

بارایهیئتعمومیدیوانعدالتاداری

ارائهخدماتحقوقی
دانشآموختگاندرقالب
موسسه حقوقی آزاد شد!

آب و تاب

حسن روحانی اعالم کرد

درخواستبرای اختیارات بیشتر
آفتاب یزد درباره پیشنهاد رئیسجمهور

گزارش

چهکسانیازانفعالبخشخصوصینفعمیبرند؟

کشور در شرایط حساس و سخت اقتصادی است،
اما گویا برخــی گروههای داخلی به آن باور ندارند
و اگر دارند نیــز در هیاهوی تحریمها و تهدیدات
که تمامیت اقتصادی را نشانه رفته ،منافع خود را
دنبال میکنند که پیامد این منفعت طلبیها آسیب
عظیم به بخش خصوصی ،اعتماد و اطمینان مردم
به این بخش و از همه مهمتر پیامهای مخابره ای
به دنیای غرب دارد!
به گــزارش پایگاه خبری خــرد و کالن ،نام یکی
از بنیانگذاران یک بانــک خصوصی همواره بااین
بانک عجین بوده اســت؛ بنیانگــذاری که برخی
ادعا میکنند بالغ بر  ۱۴۰۰میلیارد تومان از بانک
خودش تسهیالت دریافت کرده است! ادعایی که
مطرح کنندگان آن با توجــه به فضای اقتصادی
فعلی باور پذیر جلوه اش میدهند .اســتراتژی ای
که گوبلز درباره اش میگوید «دروغ هر قدر بزرگتر
باشد ،باور آن برای تودههای مردم راحتتر است».
پوپولیســت نماها در شــرایطی بــه جان بخش
خصوصی افتادهاند که حلقه تحریمها هر روز تنگتر
میشود و تنها راه برون رفت از این ورطه تکیه به
بخش خصوصی و به میدان آمدن این بخش برای
جلوگیری از تنگناهای اقتصادی است.
بنابراین در شرایطی که کمتر پروژه ملی را میتوان
یافت که در طی ســالهای گذشته بدون حمایت
بانکهای غیردولتی به سرانجام رسیده باشد و در
شــرایطی که ســهام داران خصوصی تمام دارایی
خود را برای حمایــت از تولید و صنعت داخل در
اختیار کشور قرارداده اند ،آنها که به طبل بیگانگان
میکوبند و سخنان تفکر ترامپیزم را تکرار میکنند
چه هدفی دارند؟
مسلما کارآفرینان و صاحبان بزرگ کسب و کارها
در بخش خصوصــی ،دارای ترازنامههای کاری در
دوبخش بدهی و دارایی هستند و در اخذ تسهیالت

امورشهرستانها

از استانهای فاقد
نماینده

نمایندهفعال
میپذیرد.

 9و 66567767

امورآگهیهایروزنامهآفتابیزد
09128197782
( 10صبح الی  6عصر)
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توگو کرده است
با یک فعال سیاسی اصالحطلب و اصولگرا گف 
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ادامه از همین صفحه:
چراکهعدماستفادهازظرفیتهایموجودبهویژه
 FATFایران را در تنگنای بیشتری قرار داده و
بهانهبیشتریبرایمخالفانلوایحچهارگانهفراهم
خواهد کرد .زیرا در صورت عدم الحاق به این
لوایح ،مخالفان خواهند گفت که دولت خود
عاملی برای افزایش تحریمها بود .در حالی که
همگان به خوبی میدانند که تحریمها برخورد
ظالمانه آمریکا با ایران است .بنابراین اگر ایران
نتواند از فرصت پیوستن به  FATFاستفاده کند
حتی کشــورهایی نظیر روسیه وچین به دلیل
عدمالحاق ایران به لوایح چهارگانه ممکن است
همکاریهای الزم را در شرایط خاص کنونی با
ایران به عمل نیاورند .به همین دلیل استفاده از
حداکثر ظرفیتها در داخل میتواند تا حدی از
تنگناهای ناشی از تحریم بکاهد .زیرا در صورت
الحاق به لوایح چهارگانه مسیر ارتباطی با سایر
کشورها باز خواهد ماند .عدم الحاق به FATF
افکارعمومی را به دلیل تشدید فشارهای ناشی
از تحریم و بستنهای روزنههای ارتباطی ایران با
جامعهجهانیبهویژهکشورهایدوستناامیدتر
خواهدکرد.حالآنکهدر نظام بینالملل،قوانینی
حاکم است و ایران هم با حفظ استقاللش برای
تسهیل راههای ارتباطی و بانکی خود ناگزیر به
پیروی از این قوانین است .همانطور که برجام
ظرفیتهایی برای ایران جهت روابط با جامعه
جهانی ایجاد کرد و اجماع و ائتالف منطقه ای و
بینالمللی علیه ایران را شکست ،ایران با پیوستن
به لوایح چهارگانه میتواند مسیرهای جدیدی
برای ارتباط با جامعه جهانی به ویژه در حوزه
اقتصادی باز کند و جلوی برخوردهای سیاسی
برخی از کشورها را بگیرد .اگرچه اروپاییها در
بسیاری از مسائل به ویژه تعهدات بانکی خود با
ایران همراهی نکردند اما این توان دیپلماسی بود
کــه جامعه جهانی را مجاب کرد و ایران را از
یک گردنه سخت نجات داد .بنابراین نظامی که
به منافع ملی اش میاندیشد باید حداکثر بهره را
از پروتکلها ،توافق نامهها و ...ببرد .از این رو،
ممکن است که نظام در جمع بندی اش به این
نتیجهبرسدکهفرصتبرایتصمیمگیریدرباره
 FATFرا طوالنــی تر کند اما به هر میزان که
تصمیم گیری درباره لوایح چهارگانه به تعویق
بیفتد تنگناهای بیشــتری در عرصه سیاسی و
اقتصادی برای ایران ایجاد خواهد شد.

سرمقاله

اخبار ضد و نقیض
درباره FATF

تبلیغ سطحی روزه
در تلویزیون!؟

لزوماستفاده
از فرصتها در FATF

قیمت در سراسر کشور  2000تومان

از شــبکه بانکی همواره از کانال اعتبار ســنجی
گذشــتهاند و در قبال تســهیالت دریافتی وثایق
قابل اتکایی ارائه داده اند ،اما انتشــار یک جانبه و
دروغ بخش بدهیهای این افراد بدون ارائه اســناد
و مدارک و با توجه به حال و شــرایط روز جامعه
که از افشاگریهای مالی استقبال میشود تنها از
افرادی بر میآید که نیات و اســتراتژی دیگری را
درســر میپرورانند و قصد دارند تا با سوار شدن بر
موج افکار عمومی سریع تر به نیات و مقاصد غیر
سالم خود دست پیدا کنند.
این در حالی اســت کــه در کارنامــه کاری این
کارآفرینان پروژههای بزرگ در ســطح ملی از آزاد
راه و سدسازی گرفته تا خانه سازی و مدرسه سازی
و ...نیز دیده میشود.
از سوی دیگر سازوکارهای مقرراتی که از سوی نهاد
ناظر بر بخش خصوصی اشراف دارد همواره عملکرد
این بخش را رصــد کرده و تائیدیههای خود را در
مجامع ساالنه شرکتها اعالم میکند.
حاکمیــت شــرکتی،قانون تجــارت ،کنترلها و
بازرســیهای داخلی و … تنها بخشی از ابزارهای
کنترلی در بخش خصوصی اســت ،در حالی که
تائیدیه مدیران بانکهای خصوصی همواره از سوی
مقام ناظر صورت میپذیرد.
بنابراین ادعای اینکه بنیانگذاری میتواند منابع بانک
خود را به راحتی استخراج کند ،نه تنها ادعایی گزاف
است بلکه مشروعیت و عملکرد دستگاههای اجرایی
و نظارتی و کنترلی را هم زیر سوال خواهدبرد.
ادعای خروج منابــع و راه اندازی موج منفی برای
بانکهای خصوصی نه تنها اعتماد به بخش را که
ســالهای زیادی برای آن تالش شده است ،را از
بین خواهد برد بلکه اجحاف مسلم به سهام داران و
سپردهگذاران خردی است که...
ادامه در صفحه 15

وزیرآموزش و پرورش:

مهر  ۹۸کمبود معلم داریم
همهشون رفتن تو اسنپ
مشغول شدن
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