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دالر مرز 4 هزار و 800 تومان را رد کرد و صف های طوالنی در خیابان فردوسی ایجاد کرد

اجاره کارت ملی به دالالن دالر
  هر کارت ملی در خیابان فردوسی 40 تا ۷0 هزار تومان اجاره داده می شود

  سیف، رئیس بانک مرکزی: اسامی معامله گران بزرگ ارز به سازمان امور مالیاتی ارسال شد

4

شــهروند|  دالر رکورد تازه ای به جا گذاشت و 
به 4 هزار و 900 تومان رســید. رکوردشکنی دوباره 
دالر موجب شد بســیاری از صرافی ها از فروش دالر 
خودداری کنند و قیمت ها را از تابلوهایشان بردارند. 
این موضوع در حالــی رخ می دهد که با ناآرامی های 
اخیر بازار دالر، دالالن به اجاره کارت ملی افراد روی 
آورده و با آن ارز خریداری می کنند. نوسان دالر که 
موجب تشــکیل صف های طوالنی در فردوســی و 
سبزه میدان شده است، واکنش ولی اله سیف، رئیس 
بانک مرکزی را به دنبال داشــته است. سیف دیروز 
خبر داد نامه ای به کامل تقوی نژاد، رئیس ســازمان 
امور مالیاتی نوشته و در آن اسامی خریداران بزرگ 
دالر را ارســال کرده تا از آنها مالیات دریافت شــود. 
این موضــوع در حالی رخ می دهد کــه پیش از این 
اســحاق جهانگیری، معــاون اول رئیس جمهوری 
اعالم کرده بود معامالت ارزی ســاماندهی می شود 
و برای کوتاه کردن دســت دالالن از بــازار و کنترل 
 نوســانات نرخ ارز، از معامالت عمــده دالر مالیات

 دریافت می شود. 
عرضه ارز کم شد

در شرایطی که بانک مرکزی اعالم می کند دخالتی 
در بازار برای گران کردن دالر نداشته است، صرافی ها 

اعالم می کنند که بانک های توزیع ارز میزان عرضه 
را کاهش داده اند. آنها همچنیــن از کاهش عرضه 
ارز توســط نمایندگان پتروشیمی خبر می دهند و 
معتقدند همین موضوع باعث شــده است تا قیمت 

دالر روند صعودی داشته باشد. 
دیروز با وجود بارش باران و نزدیک شدن به پایان 
وقت کاری صرافی ها، صف هــای خریداران مقابل 
صرافی های عرضه کننده دالر بانکی تا پایان ساعات 
کار بازار ادامه داشــت. صرافی هایــی که هر قطعه 
اسکناس آمریکایی را با قیمت 4 هزار و ۷۸۸ تومان به 
خریداران عرضه می کردند. یکی از صرافی ها که مایل 
به درج نامش نیست به »شهروند« می گوید: دالر هر 
سال در نیمه دوم  ســال دچار نوسان می شود و این 
موضوع به آن خاطر است که کسری بودجه را از محل 

افزایش قیمت ارز تأمین می کنند. 
این در حالی است که دولت این ادعا را قبول ندارد 
و اعالم می کند به اندازه کافی ذخایر ارزی در کشور 
موجود است و دولت به دنبال دستکاری در بازار ارز 

نیست. 
اجاره کارت ملی برای خرید دالر 

یکی دیگــر از دالالن بــازار آزاد ارز هــم به ایلنا 
گفته اســت: دلیل افزایش قیمت دالر عدم تعیین 

سیاســت های بانک مرکزی بــرای دالر به صورت 
صحیح و تصمیم گیری های لحظه ای و ساعتی برای 
کنترل بازار بوده اســت. همچنین امروز نمایندگان 
پتروشیمی هیچ دالری عرضه نکردند و نمایندگان 
بانک نیز میزان عرضه را کاهــش دادند که این امر 
باعث شد تا قیمت دالر به صورت انفجاری رشد داشته 
باشد.یکی از صرافان خیابان فردوسی هم از برخورد 
جدی با دالالن خبر می دهد و می گوید: باالخره بعد 
از چند هفته بانک مرکزی به این نتیجه رسید که با 
دالالن ارز و کســانی که کارت ملی اجاره می دادند، 
برخورد کند؛ البته برخی صرافان مانند دالالن عمل 
می کنند و این ضرورت وجــود دارد تا بانک مرکزی 

نظارت بیشتری داشته باشد.
او افزود: برخی در خیابان فردوسی کارت ملی اجاره 
می دادند و برای هر کارت ملی 40 تا ۷0 هزار تومان 
دریافت می کردند و حاال با ایجــاد مالیات بر درآمد 

ضربه سنگینی به این سودجویان وارد می شود.
دیروز قیمت خرید هر دالر آمریکا از 4 هزار و ۸۶0 
تومان تا 4 هــزار و 900 تومان متغیر بود. همچنین 
قیمت فروش دالر از 4 هــزار و ۸00 تومان تا 4 هزار و 

۸۳0 تومان بسته به فروشنده متغیر است.
دالر دیروز همچنین تا 4 هزار و 9۵0 تومان افزایش 

قیمت پیدا کــرد و این احتمال وجــود دارد که در 
صورت تداوم کاهش عرضه و عدم عرضه نمایندگان 

پتروشیمی قیمت دالر از مرز ۵ هزار تومان عبور کند.
فروش دالر متوقف شد 

رکوردشــکنی دوباره قیمت دالر در حالی رخ داد 
که با افزایــش تقاضا و گران شــدن ناگهانی قیمت 
 دالر اغلــب فعاالن بــازار و صرافی ها از فــروش ارز

 خودداری کردند.
تازه ترین خبرها از بازار ارز و سکه حاکی از افزایش 
حداقل ۵4 تومانی قیمــت دالر و افزایش ۲0 هزار 
تومانی قیمت سکه اســت. روز یکشنبه قیمت دالر 
در بازار به 4۶9۵ تومان رسیده بود و بهای سکه نیز 
تا  یک میلیون و ۵۲۵ هزار تومان گران شــد. این در 
حالی است که قیمت دالر دیروز دوباره جهش داشت 
و افزایش قیمت سکه را رقم زد. براساس  این گزارش، 
کمبود دالر و افزایش تقاضای خرید در بین دالالن 
موجب بی ثباتی بازار شده است که معموال صرافان در 

چنین شرایطی از انجام معامله خودداری می کنند.
دیــروز همچنیــن صرافی  بانک ملت با ســقف 
پرداخت ۳0 هزار دالر با قیمــت 4۸۳9 تومان دالر 
عرضه کرد که استقبال مردم را به دنبال داشته است. 
قیمت هر دالر آمریکا در آخرین ساعات فعالیت بازار 

آزاد به 4 هزار و ۸۵0 تومان رسید. 
اعالم اسامی خریداران بزرگ ارز

جهش دوباره قیمت دالر، واکنش ولی اله ســیف، 
رئیس بانک مرکزی را به دنبال داشت. رئیس بانک 
مرکزی در نامه ای به ســازمان امور مالیاتی نوشته 
اســت که حجم عمده ای از معامالت بــزرگ ارزی 
توسط تعداد معدودی انجام شــده است. بنابراین 
ضمن معرفی خریداران عمده ارز به همراه میزان دالر 
خریداری شده از ابتدای  ســال  جاری تا ۱۷ دی  ماه، 
خواستار رسیدگی به مبادالت این اشخاص و اقدام 

الزم درخصوص وصول مالیات های متعلقه شد.
سیف به تقوی نژاد رئیس ســازمان امور مالیاتی 
نوشته اســت: پیرو مکاتبات پیشین منتهی به نامه 
شماره ۱00۵۵۶   /9۶ مورخ 0۷   /04   /۱۳9۶ موضوع 
گردآوری و ارسال اطالعات خریداران عمده دالر به 
استحضار می رساند، با عنایت به لزوم استقرار ثبات 
در بازار ارز، استمرار روند معرفی خریداران موصوف 
در راستای اجرای سیاســت های کنترل بازار ارز و با 
هدف جلوگیری از اقدامات سوداگرانه و فعالیت های 
داللی که منجر به کتمان درآمد واقعی و فرار مالیاتی 
می شــود، بانک مرکزی به منظور ارتقاي ســطح 
تعامالت خود با آن سازمان تا سر حد امکان شناسایی 
و وصول دقیــق درآمدهای مالیاتــی دولت، ضمن 
ردیابی و تشخیص دالالن ارزی، اقدام به استخراج و 

ارایه اطالعات این اشخاص کرده است.
بر همین اساس و بنا بر نتایج حاصل از بررسی های 
صــورت گرفتــه در ارتباط بــا مبــادالت ارزی در 
دوره زمانی مربــوط به ابتدای  ســال جاری لغایت 
۱۷  /۱0  /۱۳9۶، حجم بسیار زیادی از مبادالت دالر 
به نام اشخاص معدودی ثبت شــده که به پیوست 
مشخصات هویتی به همراه میزان دالر خریداری شده 
توسط ایشان ارسال می شود. بنابراین خواهشمند 
است پس از رسیدگی به مبادالت اشخاص مذکور، 
اقدامات الزم درخصوص وصول مالیات های متعلقه 

انجام شود.

 تمامی برندهای موبایل 
تا پایان   سال رجیستری می شود

ایلنا|  حسین فالح جوشــقانی، رئیس سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هیچ گونه 
باگی مبنی بر غیرفعال شدن گوشی های تلفن همراه 
که قبل از اجرای طرح در شبکه رجیستر شده بودند، 
وجود ندارد و مســائلی که در ایــن موضوع مطرح 
می شود، کذب اســت. به گفته او، درحال حاضر با 
اجرای طرح رجیستری برای برندهای اپل، گوگل، 
بلک بری و موتورال ۲۵ هزار دستگاه تلفن همراه در 
شبکه قطع شده است. او گفت: برنامه مورد نظر برای 
طرح ثبت تلفن همراه، قرار گرفتن تمامی برندهای 
موبایل تا پایان  سال جاری اســت و تمامی برندها 

مشمول رجیستری خواهند شد.

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

مردم نزدیک پرندگان وحشی نشوند
 مهر| رئیس ســازمان دامپزشــکی با تشریح 
اقدامات کنترلی برای جلوگیری از شیوع آنفلوآنزای 
فوق حاد در کشور گفت: تمام مرغ وتخم مرغ های 
آلوده معدوم می شــود و مردم نباید نگران باشند. 
علیرضــا رفیعی پور به مردم توصیــه کرد نزدیک 
پرندگان وحشــی خصوصا پرندگان آبزی نشوند، 
چراکه تمام پرندگان آزاد پرواز وحشــی که در آب 
زندگی می کننــد، می توانند ویروس های مختلف 
آنفلوآنزا را داشته باشند که این ویروس برای خود 
پرنده مشــکلی ایجاد نمی کند اما برای انســان یا 
دیگر پرندگانی که ویروس به آنان منتقل می شود، 

خطرناک خواهد بود.

 5500 میلیارد تومان 
برای نوسازی ماشین آالت کشاورزی

کامبیز عباســی، رئیس مرکز مکانیزاســیون 
کشــاورزی وزارت کشــاورزی گفــت: دولت های 
یازدهم و دوازدهم فرصت بســیار مناســبی را در 
اختیار مکانیزاســیون قرار دادنــد و جمعا بیش از 
۵ هزار و ۵00 میلیارد تومان خط اعتباری برای تأمین 
ماشین آالت جدید کشاورزی و گسیل داشتن آنها به 
مزارع اختصاص دادند. او با اشاره به کاشت مکانیزه 
گندم گفت: در حوزه کاشــت مکانیــزه گندم ۸ تا 
۸.۲ میلیون هکتار گندم و جو دیم داریم که ۱۲ هزار 
دستگاه بذرکار در این خصوص وارد کشور شده اند. 
در گذشــته ۳۵ هزار دســتگاه موجودی داشتیم 
که این میزان افزایش یافــت و ۲.۲ میلیون هکتار 
به سطح زیر کشــت گندم مکانیزه کشور با تکیه بر 
9۵ درصد صنعت داخلی افزوده شد. رئیس توسعه 
مکانیزه وزارت جهاد کشاورزی افزود: ادوات تولیدی 
داخلی یک پنجم قیمت ادوات جهانی قیمت دارد 
به همین دلیل روی صنعت داخلی سرمایه گذاری 
شد. درحال حاضر ۲۵0 عرضه ماشین آالت فعال در 
حوزه کشاورزی داریم. وی افزود: با توجه به توسعه 
مکانیزاســیون در همه بخش هــای زراعی و باغی 
در اسفند ماه امســال دومین نمایشگاه بین المللی 
کشاورزی در محل دایمی نمایشــگاه های تهران 
برگزار می شــود. عباســی در رابطه با شرکت های 
خارجی شرکت کننده در این نمایشگاه خاطرنشان 
کرد: تا امروز 4۵ شــرکت مستقل خارجی ازجمله 
پاویون ترکیه با ۲۲ شــرکت، چین با ۱۶ شرکت، 
سوییس، هند، فرانسه و تایوان با شرکت های خود 
ثبت نام و در مجموع ۱۵0 شرکت ایرانی و خارجی 

حضور خود را اعالم و ثبت نام کرده اند.

 یارانه خوراک پتروشیمی
 در جیب ترکیه

بیوک صحاف، رئیس انجمن پالستیک می گوید: 
مزیت تولید پالســتیک در ایران خوراک گاز ارزان 
است که آن هم در اختیار پتروشیمی ها قرار گرفته 
است. قرار بود که پتروشیمی ها خوراک پلیمری را با 
قیمت مناسب در اختیار صنایع تکمیلی قرار دهند، 
اما این اتفاق نه تنها هیــچ گاه رخ نداد بلکه پلیمر را 
۱0 تا ۳0 درصــد باالتر از فوب خلیج فارس دریافت 
می کنیم. او که معتقد است به راحتی بازارمان را به 
ترکیه واگذار کردیم، می گویــد: یارانه دولت برای 

خوراک پتروشیمی ها به جیب ترک ها می رود.

زمان تسویه انتقال وجه بین بانکی 
ساعت ۱4 شد

براساس اعالم مرکز تسویه ساتنای بانک مرکزی 
دستور پرداخت و انتقال وجه بین بانکی مشتریان 
به حساب های دیگر در ســــایر بانک ها صرف نظر 
از زمان دریافت آن از مشتری توسط بانک مبدأ، تا 

ساعت ۱4 روزهای اداری صورت می گیرد.

یارانه بهمن، پنجشنبه واریز می شود 
هشــتادوچهارمین مرحله یارانه نقدی ساعت 
۲4 روز پنجشنبه ۲۶ بهمن به حساب سرپرستان 
خانوار واریز خواهد شد. گفتنی است یارانه پرداختی 
به هر یک از مشموالن دریافت یارانه نقدی، همانند 
ماه های گذشته همان چهل و پنج هزار و ۵00 تومان 

است.

ویترین جهان

اقتصاد مجازی

 کشورهایی با باالترین نرخ 
کفایت سرمایه 

ایســنا| طبق آمار بانک جهانی، کشــورهای 
توســعه یافته از نسبت ســرمایه به دارایی )کفایت 
ســرمایه( کمتری برخوردارند. این نســبت  درصد 
ریســک بانکی در برابر ریســک اعتباری را نشان 
می دهد. به گــزارش بانک جهانی، آمارها نشــان 
می دهد بین ســال های ۲0۱0 تا ۲0۱۶، متوسط 
نسبت ســرمایه های بانکی به دارایی افزایش یافته 
اســت و از حدود 9.۸ به ۱0.۵ رسیده است. در  سال 
۲0۱۶، کشور مالدیو با نسبت ۲۳.۷بیشترین نسبت 
سرمایه به دارایی را داشته است و پس از این کشور 
تونگا با نســبت ۲۱.۲، آفریقای مرکزی با نســبت 
۱9.۲۲، قرقیزستان با نسبت ۱۷.4، ساموآ و جزایر 
سلیمان با نسبت ۱۶.۳ و ارمنستان با نسبت ۱۶.۲، 
به ترتیب در رده های ســوم تا هفتم قرار دارند. این 
نســبت برای منطقه اروپای مرکزی و بالتیک برابر 
۱0، آسیای شرقی و اقیانوســیه 9.۷، منطقه یورو 
۸.۱، اتحادیه اروپا ۸.4 و جنوب آسیا برابر با ۷.۸ است. 

نسبت ایران در رده بندی اعالم نشده است. 

سبقت اپل واچ از ساعت های سوییسی 

ایسنا| اپل با ارایه ســاعت های هوشمند خود،  
عنوان بزرگترین ســازنده ســاعت در جهان را به 
خود اختصاص داد. به گزارش بیزینس اینســایدر، 
ســاعت های هوشــمند اپــل  از زمانی کــه برای 
نخستین بار رونمایی و عرضه شده اند تاکنون به یکی 
از موفق ترین محصوالت اپل تبدیل و موجب شدند 
این شرکت با پشت سرگذاشــتن قرن ها و سال ها 
تجربه سازندگان مشهور سوییسی تولید ساعت، در 
صدر فهرست  برترین و بزرگترین سازندگان ساعت 
در جهان قرار بگیرد.اپل در ســه ماهه پایانی  سال 
گذشته ۲0۱۷ میالدی توانســت به فروش بسیار 
بیشتری از ساعت های برندهای مشهوری همچون 

رولکس،  امگا و و سواچ دست یابد. 

سوددهی توییتر پس از ۱۲  سال 
ایسنا| توییتر سرانجام توانست پس از ۱۲ سال 
به سوددهی برسد به گونه ای که در سه ماهه پایانی  
سال ۲0۱۷ میالدی موفق شــد ۷۳۲ میلیون دالر 
 business کســب کند. به گزارش وب ســایت
insider،  توییتر با انتشار گزارش مالی خود در سه 
ماهه چهارم  سال ۲0۱۷ میالدی اعالم کرده است 
که باالخره توانسته با کســب ۷۳۲ میلیون دالر به 
سود خالص 9۱ میلیون دالری دست یابد که این امر 
نشان می دهد پس از ۱۲سال،  این غول تکنولوژی 
به موفقیت و سوددهی قابل مالحظه ای دست یافته 
است. درآمد توییتر در مقایسه با درآمدش در مدت 
مشابه  سال گذشته نزدیک به دو درصد افزایش پیدا 

کرده است. 
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عدد روز

ناصر نبی پور، رئیس اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران گفت: باال رفتن قیمت تخم مرغ 
در خرده فروشی ها به تولیدکنندگان مربوط نیست. تولیدکنندگان طبق توافق با ستاد 
تنظیم بازار تخم  مرغ را با قیمت کیلویی ۵ هزار و ۳00 تومان در اختیار تشــکل ها قرار 
می دهند تا در میادین توزیع شود. به گزارش ایرنا، نبی پور افزوده است بالغ بر ۲۵ میلیون 
مرغ برای حفظ سالمتی مردم معدوم شده و 40 درصد مرغ ها از بین رفته اند. واقعیت این 
است که تولیدکننده و سرمایه اش از بین رفته اند و این موضوع را باید مصرف کنندگان 

بدانند که بازگشت به شرایط عادی دو تا سه سال زمان می برد.

محمد عطاردیان، کارشناس بازار کار با اشاره به این نکته که رشد اقتصادی باال و پایدار 
به افزایش درآمد سرانه خالص کشور و در نتیجه به بهبود رفاه جامعه منجر می شود، ادامه 
داد: آمارهای بانک مرکزی نشــان می دهد، طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳94، درآمد سرانه 
خالص کاهش قابل توجهی داشته، به طوری که در  سال 94 این شاخص حدود ۲۷ درصد 
کمتر از درآمد ســرانه  سال ۱۳۸۶ بوده است. او با بیان این که کاهش درآمد سرانه به معنی 
کاهش سطح رفاه جامعه است، افزود: جبران این کاهش، مستلزم رشد اقتصادی مستمر و 

باال طی چندین  سال آینده است. 

40 
درصد

2۷ 
درصد

درآمد سرانه خانوار کمتر شدمرغ ها به دلیل آنفلوآنزا از بین رفتند

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

باگشــایش شــعبه نمونه بانکداری اســالمی تحت 
نظارت مشترک علمای شــیعه وأهل سنت در ارومیه، 
استان آذربایجان غربی هم به شــبکه بانکداری نمونه 
اسالمی پیوست . در آیین افتتاح این شعبه که با هدف 
ارایه خدمات بانکی به هموطنان أهل ســنت اســتان 
آذربایجان غربی صورت گرفت، بــر اعتمادآفرین بودن 
این حرکت بانک انصار و تســری آن به همه استان های 
دارای ساکنین أهل سنت تأکید شــد. به گزارش اداره 
کل روابط عمومی وتبلیغــات، در نشســت آغازین این 
افتتاحیه که در ســالن جلســات مجتمع حمزه استان 
آذربایجان غربی برپاشــد، دکترابراهیمی، بانک انصار را 
بانکی معرفی کرد که قاعده ســود حداکثری بانک های 
تجاری را به هرقیمتــی تعقیب نمی کنــد و با اولویت 
دادن به مســئولیت های اجتماعی خود و بــا اتکال به 
خداوندبزرگ، شاهد برکت افزایی التزام عملی به موازین 
شرعی در حوزه بانکداری بوده است. وی گفت: تأسیس 
بانک انصار با پیشــینه صندوق قرض الحسنه و موسسه 
اعتباری، واکنش مســئوالن وقت به تحوالت محیطی، 
توسعه نیازهای مشــتریان و احساس مسئولیت مبتنی 

بر مدیریت جهادی و استحکام بانکداری اسالمی بود.
مدیرعامــل بانک انصار با تشــکر ازپیــام رئیس کل 
محترم بانک مرکزی و حمایت های ایشان از این نوآوری 
بانکی؛ با برشمردن مزیت های رقابتی این بانک در عرصه 
قرض الحســنه، شــفافیت اطالعاتی، اقتصادمقاومتی، 
سالمت اداری، بانکداری اســالمی و اشتغالزایی افزود: 
اگر امروز شاهد بازگشــایی برخی از کارخانه های بسته 
شده این استان و بازگشت کارگران آن ها به سرکارشان 
هســتیم، برگرفته از رویکردبانک انصــار در حمایت از 
شــرکت ها و بنگاه های کوچک و متوسط و خدمت به 

مردم و اقشار متوسط وضعیف است.
دکترابراهیمی در ادامه با اشاره به حضور دوازده و نیم 
میلیون مشتری در بانک انصار و تأثیر بانکداری ُخرد بر 
کاهش معوقات بانکی، رونق تولید در کشــور وکمک به 
اقشار ضعیف و متوسط اظهارداشت: در حوزه بانکداری 
ُخرد ورود ما همواره با سیاســت اشتغالزایی همراه بوده 
است و ارایه خدمت به همه مردم أهل سنت برای ما یک 
اولویت است تا همچون ســایر هموطنانمان برای آنان 

زمینه کار و اشتغال و سنت نیکوی ازدواج فراهم شود.

نخستین شعبه نمونه بانکداری اسالمی بانک 
انصار تحت نظارت علمای شیعه و اهل سنت 
در ارومیه استان آذربایجان غربی افتتاح شد

ویژه شهروند| ســوخو ۱00 برای بازاریابی در آشیانه 
هواپیمایی آسمان فرود آمد. در حالی  که دیروز برخی 
رسانه ها خبر از خرید سوخوهای روسی و عقد قرارداد 
با ایران داده اند، دبیر انجمن شــرکت های هواپیمایی 
به »شهروند« می گوید: یک فروند هواپیمای سوخو 
سوپر جت ۱00 روسی با حضور مدیران شرکت های 
هواپیمایی داخلی برای بازاریابی به نمایش گذاشــته 
شده است. تا زمانی که سازگاری سوخو ۱00ها پس از 
انجام آزمایش های الزم با آب و هوای ایران اثبات نشود، 
نمی توان نســبت به خرید آنها نظر قطعی اعالم کرد. 
مقصود اسعدی سامانی تأکید می کند که هنوز تعداد 
سوخوهایی که ممکن است از روسیه خریداری شود 
مشخص نیست اما به نظر ما هر فروند سوخو بین ۲0 
تا ۲۵ میلیون دالر بیشتر ارزش ندارد و نباید بیشتر از 
این مبلغ برای خرید آنها توسط کشور ما پرداخت شود. 
از طرفی روس ها که پیش از این به علت استفاده از 
قطعات آمریکایی در هواپیماهای سوخو مجوز اوفک را 
دریافت نکرده و برای بازاریابی خود در ایران به مشکل 
خورده بودند، حاال خبر از جایگزینی این قطعات با نوع 
اروپایی آن داده اند؛ اما آیا این جابه جایی سطح امنیت 

پرواز سوخوها را پایین نمی آورد؟ 
در حالی روز گذشــته یک فروند سوخو ۱00 برای 
خریداران ایرانی به نمایش گذاشته شد که زمزمه های 
خرید احتمالی این هواپیماهای مسافربری به اواخر 
 سال ۲0۱۵ برمی گردد. هواپیماهای کوچکی که بین 
۷0 تا 90 مسافر را جابه جا می کنند و مسافت پرواز نوع 
پایه آن ۳04۸ کیلومتر و نوع LR آن 4۵۷۸ کیلومتر 

است. 

روس ها دیــروز با به نمایش گذاشــتن یک فروند 
هواپیمای سوخو ۱00 برای ایرالین های ایرانی بار دیگر 
برای فروش این هواپیما به ناوبری هوایی کشــورمان 
ابراز عالقه کردند. در حالی روسیه برای تسهیل فروش 
ســوخوها به ایران تالش می کند که رقبایش مانند 
ایرباس با ایران به تفاهم رســیده و بخش اعظمی از 

ناوگان هوایی کشور را تصاحب کرده اند. 
 جایگزینی قطعات

 امنیت پرواز را کاهش نمی دهد 
مقصود اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی به »شــهروند« می گوید: قرار است سوخو 
۱00 با حذف قطعات آمریکایــی و جایگزینی آنها با 
قطعات اروپایــی مجوزهای الزم را بــرای حضور در 

آسمان ایران دریافت کند. 
حذف قطعات حذف شــده خللی در امنیت سوخو 
۱00 ها ایجاد نمی کند. ســامانی نگرانی برای کاهش 
ســطح امنیت این هواپیماها را بــا حذف قطعه های 
آمریکایی رد کرده و توضیح می دهد: قطعات جایگزین 
از شــرکت های معتبر اروپایی تهیه می شوند و البته 
هیچ هواپیمایی در آســمان ایران مورد استفاده قرار 
نمی گیرد، مگر این که سازمان هواپیمایی کشور مجوز 
مربوط به آن را صادر و امنیت پرواز آن را تضمین کند. 

 عدد های منتشر شده در رسانه ها 
تأیید   نمی شود 

برای خرید سوخو۱00 هنوز قراردادی امضا نشده 
است. ســامانی با تأکید بر این موضوع ادامه می دهد: 
شرکت روســی در حال عرضه ســوخو۱00 است و 
تمایل به فروش آن بــه ایران دارد اما با توجه به این که 

تاکنون این هواپیما در آسمان ایران پرواز نکرده، الزم 
اســت فعال با شــرایط آب و هوایی ایران چک شود و 
بعد نســبت به خرید آن اقدام شود.  دبیر شرکت های 
هواپیمایــی ادامه می دهد: معموال در شــرایطی که 
هواپیمایی مانند سوخو ۱00 هنوز در ایران استفاده 
نشده، شــرکت ها هواپیماهای پیشــنهادی را اجرا 
و بعد از مدتی نســبت بــه خرید یا عــدم خرید آنها 
اقدام می کنند. این درحالی اســت که هواپیماهایی 
مانند بویینگ و ایرباس دیگر نیاز به دوره آزمایشــی 
ندارند و نسبت به آب و هوای ایران از گذشته سازگار 
بوده اند. او در گفت وگو با »شــهروند« می افزاید: هنوز 
قــراردادی برای خرید ســوخو ۱00 امضا نشــده و 
معلوم نیســت در صورت تأیید ســازمان هواپیمایی 
 کشوری چند فروند از این هواپیما به کشور ما فروخته 

خواهد شد. 
مشکل مجوزهای اوفک بود 

دیروز مقصود اســعدی ســامانی، دبیــر انجمن 
شــرکت های هواپیمایی در جمع خبرنگاران با اشاره 
به قابلیت این هواپیما گفت: پیــش از این بحث ورود 
هواپیماهای سوخو به ناوگان هوایی کشورمان مطرح 
بود اما موضوع گرفتــن مجوزهای اوفــک از وزارت 
خزانه داری آمریکا به میان آمد. او افزود: چند ماه گذشته 
چند شرکت هواپیمایی داخلی برای اجاره چند فروند 
ســوخو ابراز تمایل کردنــد اما از آن جا کــه بیش از 
۱۵ درصد قطعات این هواپیما از شرکت های آمریکایی 
تأمین شــده بود، برای اجاره یا فروش این هواپیماها 
به ایران نیاز به مجوز اوفک داشــتند که حاال به نظر 
می رسد این مشکل با جایگزینی قطعات اروپایی حل 

خواهد شد. چرا که شرکت روسی با اعمال تغییراتی در 
قطعات هواپیمای سوخو و جایگزینی قطعات آمریکایی 
این هواپیما با قطعات اروپایی میزان استفاده از قطعات 
آمریکایی را به کمتر از ۱0 درصد رساند و در حال حاضر 
 برای اجاره ایــن هواپیماها به ایران نیــازی به مجوز

 اوفک ندارد. 
چرا باید سوخو100 بخریم؟ 

ســوخوهای روســی بــرای رونــق فرودگاه های 
کوچک بهترین گزینه هســتند؛ این موضوع را پیش 
از این آرمان بیات، کارشــناس صنعت هوایی هم به 
»شهروند« گفته بود. دیروز هم اسعدی سامانی درباره 
خرید این هواپیماها گفت: در 4۵ فرودگاه کشورمان 
کمتر از ۱0 درصد پروازها انجام می شــود که با ورود 
هواپیماهای ســوخو ۱00 می توانیم تعداد پروازهای 
 کوتاه برد را افزایش دهیم که باعث رونق فرودگاه های

 کوچک می شود. 
ســامانی با بیان این که در مرحله اول بحث اجاره 
این هواپیماها به ایرالین های داخلی مطرح اســت، 
گفت: ابتدا این هواپیماها به اجاره ایرالین های داخلی 
درمی آینــد تا میزان قابلیت ایــن هواپیما با توجه به 
شــرایط آب و هوایی کشور و پشــتیبانی آن از لحاظ 

تعمیر و نگهداری آزمایش شوند. 
حاال باید منتظر ماند و دید هواپیماهای روسی که 
میان مسافران ایرانی چندان خوشنام نیستند تا چه 
اندازه موفق می شــوند راه خود را به بازار ایران جلب 
کنند. هواپیماهایی که گفته می شــود برای صنعت 
هوایی ایران بیشتر از هواپیماهای اروپایی و آمریکایی 

هزینه بردار است. 

تالش تزارها برای بازاریابی سوخو 100 در ایران ادامه دارد 

فرود تبلیغاتی هواپیمای روسی در تهران
 دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در گفت وگو با »شهروند«: هنوز قراردادی برای خرید سوخو 100 روسی امضا نشده است

ند
رو

شه
 / 

دی
تما

 اع
یم

س
س: ن

عک
  


