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پیشنهاد  تجارت

»ماليات سبز«
در مقابل آلودگی

12هزار ميليارد تومان
بدهي قطعي بابک زنجاني

»رم« ميانجي کاهش 
تنش های اروپا با مسکو
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درحاليکه دوره جهاني 
س��ازي رو ب��ه پاي��ان 
م��ي رود، اين پرس��ش 
مط��رح اس��ت ک��ه تن��ش و رويک��رد 
حمايتگ��ري چ��ه نتيج��ه اي به دنبال 
داش��ت. اين امر درس��ت نيست که بشر 
ق��ادر به يادگيري از گذش��ته نيس��ت. 
بش��ر مي تواند وغرب درسهايي از دوره 
تاريک 1914 و 1945 آموخته است. اما 

به نظر مي رسد که... 
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اقتصاد جهاني
روبه بي نظمي و آشفتگي

مارتين وولف
فايننشال تايمز

سرمقاله

در حال��ی ک��ه التهاب 
ارزی چند هفته گذشته 
در ب��ازار آزاد ب��ه يکی 
از مهم تري��ن رويداده��ای اقتص��ادی 
در ايران تبديل ش��ده اس��ت، راه اندازی 
معامالت آتی به عنوان يکی از ابزارهای 
مهم در کنترل تالطم ارزی و نيز فراهم 
کردن بستری برای اطالع از روند آينده 

می تواند در کنترل نرخ ارز ...
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مزايای راه اندازی
»بازار آتی ارز«
مجتبي آزاديان

روزنامه نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com

يادداشت

ترامپ تمام سفيران دولت 
اوباما را برکنارکرد!

اختالف امري عادي است که همواره در مديريتها پيش مي آيد، اما مهمترين گام اين 
است که اين اختالفات مديريت شود و به چالشي بين مسووالن تبديل نشود. بي 
شک اختالف بين مسووالن از يک سو باعث نااميدي بين مردم مي شود و از سوي 
ديگر اظهاراتي از سوي آنان عنوان مي شود که سوءظن را تقويت مي کند و انگشت 
اتهام مغرضان را به سوي مسووالن نشانه مي رود. اگرچه مدتهاست اختالف بين 
مسووالن وجود داشته است اما مدتي است اظهاراتي بين دولت و دستگاه قضا رد 

و بدل مي شود که باعث نگراني شده و با شدت گرفتن ...

اختالفات، مردم را نا امید می كند
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والدت امام حسن عسکری )ع( مبارک باد
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اعتراف ربيعی درخصوص نحوه اجرای طرح تحول سالمت؛

اشتباه کردم
عبور دولت و مجلس

از فاجعه بيکاری!

فرشاد مؤمنی برنامه ششم توسعه را نقد کرد؛

فرشاد مومني معتقد است در حالي که در شرايط خطير و پيچيده اقتصاد 
ايران اکنون نيازمند آن بوديم که سياستگذار به دنبال ارائه برنامه مناسب 
ميان مدت براي توسعه کشور باشد، ولي برخورد سهل انگارانه اي با برنامه 
ششم توسعه شد و ارائه و تصويب آن را مي توان به اجراي نوعي مناسک 
تش��بيه کرد. به گزارش ايس��نا، فرش��اد مومني در نشست هفتگي موسسه 
دين و اقتصاد با انتقاد از تصويب آنچه که تحت عنوان برنامه ششم توسعه 
به مجلس توس��ط دولت تدوين ش��ده اس��ت، گفت: تشديد نهايي آنچه به 
نام اليحه برنامه شش��م توس��عه تقديم مجلس ش��وراي اسالمي شده بود، 
اکن��ون از مرحل��ه ميان��ي عبور کرده و برآوردها از آن حکايت دارد که تا دو 
س��ه هفته آينده احتماال در مجلس نهايي ش��ده و به طور طبيعي و پس از 
آن نوبت ايفاي نقش از سوي شوراي نگهبان مي رسد و در نهايت انتظار 

مي رود پرونده برنامه ششم در مجلس تصويب شده و براي اجرا به دولت 
ابالغ شود. اين اقتصاددان اظهار کرد: بارها در اين باره صحبت کرده ام و 
گفته ام که با توجه به شرايط پيچيده و چالش هاي فراواني که با آن روبه رو 
هستيم، انتظار مي رفت که مسئله برنامه ريزي توسعه اي بسيار جدي گرفته 
و متناسب با اقتضائات و شرايط براي آن تدابير راهگشايي در دستور کار 
قرار مي گرفت، ولي به واسطه کاستي هاي بنيادين در نظام تصميم گيري 
و تخصيص منابع ملي، تدوين برنامه توس��عه در س��طح اجراي گونه اي از 
مناس��ک به نام تدوين و تصويب برنامه شش��م توس��عه سقوط کرديم. وي 
افزود: از زاويه هاي گوناگون در سندي که تحت عنوان اليحه برنامه ششم 

توسعه توسط دولت ارائه شد حتي مي توان ...

گزارش ويژه 

4بورس

5اصناف

6بانك و بیمه

بازنگری در دستورالعمل 
توقف و بازگشایی نمادها

پيگيری  تسهيل
 فعاليت »فين تک ها«

جامعه در انتظار افشاي
پشت پرده سيب در مقابل موز

ويـتـريـن

حل مشکل نقدینگي صنعت 
با فاینانس خارجي

دبير س��ي و پنجمين جش��نواره فيلم فجر، اس��امي ۲۸ فيلم منتخب هيأت داوران براي حضور در بخش اصلي جش��نواره را اعالم کرد.به گزارش فارس، محمد حيدري 
اس��امي ۲۸ فيلم  منتخب هيأت انتخاب جش��نواره براي ش��رکت در بخش مس��ابقه س��ينماي ايران )س��وداي س��يمرغ( را بدين شرح اعالم کرد:1- کارگر ساده نيازمنديم 
)منوچهر هادي(۲- مادري )رقيه توکلي(3- ايتاليا ايتاليا )کاوه صباغ زاده (4- انزوا )مرتضي علي عباس ميرزايي(5-نگار )رامبد جوان(6-سدمعبر )محسن قرايي(7-

چراغ هاي ناتمام )مصطفي سلطاني(۸-ماه گرفتگي )مسعود اطيابي(9- يک روز به خصوص )همايون اسعديان(10-کمدي انساني )محمدهادي کريمي(11-وياليي ها 
)منير قيدي(1۲-گش��ت۲ )س��عيد سهيلي(13-س��وفي و ديوانه )مهدي کرم پور(14-رگ خواب )حميد نعمت اله(15-پش��ت دروازه بهش��ت )علي نوري اسکويي(16-

اس��رافيل )آيدا پناهنده(17-فراري )عليرضا داودنژاد(1۸-ماجراي نيمروز )محمدحس��ين مهدويان(19-بدون تاريخ، بدون امضا )وحيد جليلوند(۲0-س��ارا و آيدا )مازيار 
ميري(۲1- زير سقف دودي )پوران درخشنده(۲۲- خفگي )فريدون جيراني(۲3-پشت ديوار سکوت )مسعود جعفري جوزاني(۲4-آذر )محمد حمزه اي(۲5-قاتل اهلي 

)مسعود کيميايي(۲6-تابستان داغ )ابراهيم ايرج زاد(۲7- بيست و يک روز بعد )سيد محمدرضا خردمندان(۲۸- شماره 17 سهيال )محمود غفاري(.

ظريف خواستار جّدي به وضعيت اسفبار مسلمانان روهينگيا شد
وزيرامورخارجه در نامه اي به دبيرکل سازمان ملل متحد، نسبت به وخامت فزاينده اوضاع مسلمانان روهينگيا در ميانمار ابراز نگراني کرد و از وي خواست لزوم توقف سريع 
نقض حقوق اين مس��لمانان و دسترس��ي فوري و بدون مانع کمک هاي بشردوس��تانه به مناطق آس��يب ديده را به مقام هاي ارش��د آن دولت تاکيد کند.به گزارش ايرنا محمد 
جواد ظريف در اين نامه خطاب به آنتونيو گوترش آورده است: مسلمانان روهينگيا عالوه بر اينکه از مهمترين حق اساسي و اوليه خود يعني تعلق به سرزمين و دولتي که 
از آنها حمايت کند، محروم شده اند؛ روزانه در معرض کشتار و رفتارهاي خشن و غير انساني هستند و بسياري از آنان مجبور به ترک خانه و آواره شدن در کشورهاي ديگر 
شده اند. وزير امور خارجه تصريح کرده است: اين وضعيت که در تناقض آشکار با مفاد منشور ملل متحد و اسناد بنيادين حقوق بشر است، نگراني عميقي را در جامعه جهاني 
و نيز مسلمانان جهان پديد آورده است. نشست فوق العاده وزيران خارجه کشورهاي عضو سازمان همکاري اسالمي که قرار است در تاريخ 19 ژانويه ۲017 در کواالالمپور 
براي رس��يدگي به وضعيت مس��لمانان روهينگا برگزار ش��ود، مويد عمق نگراني دولتهاي اس��المي درباره وضعيت جاري در آن منطقه اس��ت. ظريف در اين نامه مي افزايد: 
بديهي است پيامدهاي نقض سيستماتيک و گسترده حقوق اساسي مسلمانان روهينگيا و محروميت آنان از اعطاي حق تابعيت و شهروندي جامعه اي که قرن ها است به 

آن تعلق دارند و نيز اجبار آنها به ترک خانه و کاشانه مي تواند پيامدها و آثار نامطلوبي بر صلح و ثبات در آن کشور و نيز کشورهاي همسايه و منطقه ايجاد کند.

افتخاري ديگر براي گروه صنعتي زر رقم خورد؛

معرفي زرماکارون و آرد زر به عنوان پرچم داران کيفيت

اسامي 28 فيلم بخش اصلي جشنواره فجر اعالم شد

تيم ترامپ از همۀ ديپلمات هاي آمريکايي خواسته است 
پيش ازمراسم تحليف، کناره گيري کنند.به گزارش ايسنا، 
تي��م دولت انتقالي دونالد ترامپ، رئيس جمهور منتخب 
آمريکا از همه ديپلمات هاي اين کشور در خارج خواسته 
اس��ت مأموريت خود را تا پيش از مراس��م تحليف در کاخ 
سفيد تحويل دهند و بازگردند.روزنامه نيويورک تايمز با 
انتشار اين خبر به نقل از چند ديپلمات آگاه امريکايي اعالم 
کرد که اين درخواست بدون هيج استثنايي مطرح شده 
اس��ت.بر اس��اس يکي از اسناد وزارت امور خارجه امريکا 
مورخ ۲3 دسامبر، در صورت اجرايي شدن اين درخواست 
تي��م ترام��پ، آمريکا ب��ه مدت چند ماه در کش��ورهاي 
مهمي مانند آلمان، کانادا و انگليس نماينده ديپلماتيکي 
که به تأييد سنا رسيده باشد، نخواهد داشت.اين درخواست 
درحالي است که در دولت هاي قبلي آمريکا از هر دو حزب، 
مأموريت برخي نمايندگان و هيات هاي ديپلماتيک پس 
از روي کار آمدن دولت جديد براي چند هفته يا چند ماه 
تمديد مي شد.بر اساس ادعاي يک مقام عاليرتبه دولت 
انتقالي دونالد ترامپ به نيويورک تايمز، هيچ سوء نيتي 
پشت اين درخواست نيست و هدف از آن، اطمينان از اين 
موضوع اس��ت که همه نمايندگان دولت اوباما در تاريخ 
تعيين شده پست خود را تحويل مي دهند.به گزارش العالم 
اين درحالي است که ديپلمات هاي آمريکايي به نيويورک 
تايمز گفته اند اين اقدام تيم ترامپ، حتي زندگي شخصي 
آنها را تحت تأثير قرار داده است و به همين دليل برخي از 
آنها که فعاليت هاي ناتمام در کشورهاي مقصد دارند براي 
مثال فرزندانشان در اين کشورها به مدرسه مي روند بايد 

براي تمديد اقامت خود درخواست ويزا دهند.
کري: توافق هسته اي اثبات قدرت ديپلماسي بود ���

اين در حالي اس��ت که وزيرامور خارجه امريکا در آخرين 
روزهاي کاري خود بار ديگر از توافق هس��ته اي ايران و 
گروه 1+5 دفاع کرد و آن را نشان دهنده قدرت ديپلماسي 
دانس��ت.جان کري در آخرين نشست خبري خود گفت: 

موضوعي که مي خواهم به آن اشاره کنم، توافق هسته اي 
ايران و گروه 1+5 است که در واقع اثبات قدرت ديپلماسي 
بود تا ما بتوانيم بدون جنگ به يک مس��ئله بين المللي 
رس��يدگي کنيم. برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( از 
اسرائيل و متحدان آمريکا در منطقه محفاظت کرده است.

بر اساس گزارش پايگاه اينترنتي وزارت امور خارجه امريکا، 
کري در ادامه با اش��اره به محدوديت هايي که برجام بر 
فعاليت هاي هس��ته اي ايران اعمال کرده است، تصريح 
کرد: اين توافق، سخت ترين رژيم بازرسي ها را که تاکنون 
بر س��ر آن مذاکره ش��ده، ايجاد کرده اس��ت. به طور ساده 
بگويم که ما نمي توانس��تيم به تنهايي هيچکدام از اين 
اقدامات را انجام دهيم. اين فرصت به ما اجازه داد تا وارد 
اقدامي ديپلماتيک و مشترک شويم. نتيجه اين است که 

ما اکنون جهان را در کنار خود داريم. 
جه��ان از اين تواف��ق حمايت مي کند. جهان از حقيقتي 
دفاع مي کند که بر اساس آن پتانسيل ساخت تسليحات 
اتمي در يک منطقه بي ثبات در جهان از بين رفته است. 
نتيجه اين اس��ت که اگر ما اهرم خود را حفظ کنيم و به 
تعهدات خود عمل کنيم، آن گاه ما مي توانيم اين موضوع 
را تضمي��ن کني��م که ايران دليل و نيازي براي انجام کار 
مشابهي نداشته باشد.وي با تکيه بر ادعاهاي تکراري و 
ساختگي غرب و آمريکا عليه برنامه هسته اي کشورمان 
افزود: اکنون کامال روشن و شفاف است که نابود کردن 

توافق هس��ته اي ما را با دو گزينه بدي که در گذش��ته با 
آن مواج��ه بودي��م، روب��رو خواهد کرد؛ يک ايران مجهز 
به تس��ليحات هس��ته اي يا جنگ ديگري در خاورميانه. 
برجام تمام راه هاي دستيابي ايران به سالح هسته اي را 
مسدود کرده است.رييس دستگاه ديپلماسي آمريکا که 
آخرين روزهاي فعاليت خود را س��پري مي کند، تصريح 
کرد: من الزم است اين موضوع را اضافه کنم که ايران 
با انتخاب خودش اين توافق را پذيرفته است. اين توافق 
ب��ه خ��ودي خود اين کار را نکرده، بلکه پايبندي ايران به 
توافق اين کار را انجام داده است. اين يک توافق بوده و 
ايران به مفاد توافق پايبند بوده است. براي حصول يک 
تواف��ق ب��ه دو ط��رف نياز اس��ت و در برجام ما گروه 5+1 
را داش��تيم که اين نتايج را در پي داش��ت.کري در بخش 
ديگري از اين نشس��ت خبري به موضوع جنگ س��وريه 
اش��اره و تاکيد کرد که تنها راه پايان دادن به خش��ونت 
در س��وريه، اتحاد مردم اين کش��ور و بازسازي آن راه حل 
سياسي است تا سرانجام صلح به اين کشور بازگردد.وي 
با بيان اين که واشنگتن از هرگونه تالش براي برقراري 
صلح در سوريه حمايت مي کند، گفت: ما از تالش هاي 
روسيه، ايران و ترکيه براي مذاکره پشتيباني مي کنيم و 
به طور مرتب با وزيران امور خارجه روسيه و ترکيه درباره 

اين روند گفت وگو کرده ايم.
به گزارش ايسنا، مقامات آمريکا در حالي ادعاهاي خود 
عليه برنامه هسته اي گذشته کشورمان را تکرار مي کنند 
که ايران همواره ضمن رد اين ادعاهاي بي اساس تاکيد 
کرده است که برنامه هسته اي کشورمان ماهيت کامال 
صلح آميز داشته و دارد و تسليحات هسته اي هيچ جايي 
در دکترين دفاعي تهران ندارد. آژانس بين المللي انرژي 
اتمي که نيز وظيفه نظارت بر برنامه هسته اي کشورمان 
را ب��ر عه��ده دارد، به طور مکرر در گزارش��ات خود تاييد 
کرده که هيچ ش��واهدي دال بر وجود انحراف در مواد و 

فعاليت هاي هسته اي وجود ندارد.

وزيررفاه دربرنامه تلويزيوني درباره طرح تحول سالمت، 
وضعيت خط فقر و بيکاري،قتل هاي زنجيره اي،برجام 
وحاشيه نش��يني و انتش��ار فيش ه��اي حقوقي توضيح 
داد.ب��ه گ��زارش فارس،علي ربيعي دربرنامه تلويزيوني 
دست خط دررابطه با وضعيت هدفمندي يارانه ها و حذف 
برخي ازمردم گفت:درموضوع يارانه ها مس��ير درس��تي 
نرفته ايم. مي توانستيم در کم  کردن فقر بهتر عمل کنيم 
وبا دادن شوک ازطريق يارانهها آن را کم کنيم اما اکنون 
چيزي است که مردم به آن عادت کرده اند و بايد آن را 
جدا کنيم.وي افزود:ازطرفي نمي خواهيم س��رک مالي 
بکشيم چون در جامعه ناامني رواني شديد است، اکنون 
نيز توان اطالعاتي ما بسياررشد کرده وحدود 4 ميليون 
نفر را از دريافت يارانه حذف کرده ايم، تعدادي برگردانده 
شده و تعدادي را اصال نگرفته ايم. ربيعي گفت:ما نبايد 
اشتباه کنيم، حدود 7 ميليون نفر در جامعه درآمد خيلي 
باال و رفتار غيرقابل کنترل اقتصادي دارند اما حدود يک 
دهک تحت پوش��ش بهزيس��تي هستند که اگر به آنها 
کمک نکنيم با بحران تغذيه مواجه مي ش��وند و با يک 
بيماري از يک طبقه به طبقه ديگرمي روند وسرنوشت 
خان��واده ب��ا بيماري يک فرد تغيي��ر مي کند. وزير رفاه 
گفت: طبقه متوسط نيزدرکشور تعريفش مخدوش شده 
است. افرادي ازنظر اقتصادي فرودست اما از نظر منزلت 
اجتماعي و فرهنگي فرادس��ت هس��تند. وي درپاسخ به 
اين س��وال که گفته مي ش��ود دولت از ش��يب انتخاباتي 
که رد ش��ود يارانه ها را حذف مي کند، گفت: متاس��فانه 
درجامعه همه چيز را سياس��ي تحليل مي کنيم که اين 
آس��يب مي زن��د، بنده فعال ص��الح نمي دانم که اوضاع 
خيلي تغيير کند و همين روال ادامه خواهد يافت. اکنون 

نيزبراي س��ه گروه 3 ميليون نفري پيامک داده ايم که 
اگر س��وال يا اعتراضي دارند مطرح کنند. گام بعدي ما 
حذف س��ه ميليون نفرديگر از طرح هدفمندي يارانه ها 
اس��ت. وزير رفاه با اش��اره به افزايش نرخ مش��ارکت به 
معني مش��ارکت افراد جوياي کاردرکشورگفت:درحال 
حاضر پنجره جمعيتي 4.5 ميليون دانش��جو باز ش��ده و 
اکنون براي دوره اي بايد س��رمايه گذاري اشتغال کنيم 
ک��ه دوره ه��اي قبلي را هم به همراه داريم. دوره اي اگر 
60 هزار شغل ايجاد مي کرديم پاسخگو بود اما در يک 
س��ال 700 هزار ش��غل ايجاد کرديم اما 500 هزار بيکار 
داريم. به نظر مي رس��د بايد حدود يک ميليون ش��غل 
ايج��اد کني��م. حدود دو ميلي��ون نفرنيز از خدمات بيمه 
بيکاري اس��تفاده مي کنن��د. وزيررفاه همچنين درمورد 
طرح تحول سالمت گفت: براي همه وزرا احترام قائليم 
اما درمنظرافکارعمومي نبايد هرچيزي را گفت. فايده اي 
ندارد اگردررس��انه بگوييم دولت پول را ديرداده اس��ت. 
وزير بهداش��ت قابل احترام اس��ت اما رس��انه اي کردن 
بعضي ازموضوعات مشکلي را براي مردم حل نمي کند. 
وي ادامه داد: درست است که پيش بيني مي شده فقط 

5 ميليون نفرافراد نيازمند داش��ته باش��يم که براي آنها 
دفترچه بيمه صادر کنيم اما در يک بررس��ي ديديم که 
11 ميليون نفرهستند.از طرفي امسال دربودجه سالمت 
16 هزارميليارد تومان نيازاس��ت و س��رانه هرنفر براي 

بيمه 35 هزار تومان. 
ح��اال اگ��ر ف��رض کنيم که 5 ميليون ه��م اضافه بيمه 
کرديم رقم کسري بيمه سالمت کجا ورقم اين سرانه 
بيم��ه کجا؟ برخ��ي آدرس غلط مي دهند.درحال حاضر 
همپوشاني دفترچه هاي بيمه را هم حذف کرده ايم و ۲ 
ميليون نفرنيزازتعداد نيازمندان به بيمه کم شده است. 
ربيعي با طرح اين س��وال که هزينه از کجا ش��روع ش��د، 
گفت:اگر5 ميليون نفراضافي بيمه نمي ش��دند که رقم 
آن ه��زار و 500 ميلي��ون تومان اس��ت فرقي نمي کرد 
چون رقم کس��ري بسياربيش ازاينهاست. ما کاربزرگي 
کرده اي��م ک��ه 11 ميليون نفر ف��ردي که بيمه نبودند را 

بيمه کرديم.
 طرح تحول سالمت براي فقرا و بيچاره ها بوده و طبق 
قانون برنامه بايد بيمه همه ايرانيان فراهم ش��ود. من 
چطور مي توانم بي رحمانه اين بيمه ها را قطع کنم؛ من 
اين کار را نمي کنم. وزير رفاه ادامه داد: با کمال صداقت 
مي گويم وزارت بهداش��ت درش��وراي عالي بيمه يک 
راي نبوده و من هميش��ه پش��ت او بودم اما هزينه هايي 
ک��ه ب��راي طرح تحول داديم کم نبود. ما ۲k را افزايش 
داديم. هزينه ماندگاري پزشکان تعرفه ها را باال برديم. 
نمي گويم بد کرده آيم اما اش��تباه ما اين بود که منابع و 
مصارف را يکي نکرديم. کتاب ارزش گذاري نسبي که 
تدوين ش��د فکرمي کرديم ۲00 ميليارد بارمالي داش��ته 

باشد اما آمارهاي وحشتناک تري داشتيم.

اشتباه کردمترامپ تمام سفيران دولت اوباما را برکنارکرد!
اعتراف ربیعی درخصوص نحوه اجرای طرح تحول سالمت؛زلزله در وزارت خارجه امريکا

در ششمين همايش تجليل از برترينهاي کيفيت استان البرز که با حضور نيره پيروزبخت رئيس سازمان 
اس��تاندارد کش��ور، س��يد حميد طهايي استاندار البرز و فتانه شکرالهي مديرکل استاندارد استان البرز 
برگزار شد، شرکتهاي زرماکارون و آرد زر بار ديگر به عنوان شرکتهاي موفق درتوليد محصوالت با 
کيفيت معرفي شدند. در اين همايش همچنين مديرکل استاندارد استان البرز با اهداء لوحي از تعامل 
هوش��مندانه و همکاري اين ش��رکتها در جهت اس��تاندارد س��ازي، استمرار در کيفيت و ايجاد اعتماد 
براي مصرف کنندگان در سال 95 تقدير کرد. گفتني است زرماکارون و آرد زر پيشتر در سطح ملي 

به عنوان واحد نمونه استاندارد معرفي شده اند.
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