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اقتصاد

ابالغ بخشنامه
اعطای تسهیالت
به  10هزار واحد
تولیدی

معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت :بخشنامه اعطای تسهیالت به بیش از  10هزار واحد تولیدی و صنعتی در سال  96از سوی وزیر صنعت ،معدن و تجارت ابالغ شد ،اما
به نتیجه رســیدن آنها کمی زمانبر اســت .فرشــاد مقیمی در گفتگو با ایرنا با اشاره به طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی این سازمان افزود :سال گذشته خروج از رکود  10هزار واحد صنعتی و تولیدی با اعطای تسهیالت پیشنهاد
شده بود که در نهایت با رقم هفت هزار و  500واحد موافقت شد .وی گفت :به این منظور پارسال بیش از  160هزار میلیارد ریال تسهیالت برای راه اندازی یا افزایش ظرفیت بنگاه ها یا طرح های در دست ساخت که به مرحله بهره
برداری نزدیک شده بودند ،در نظر گرفته شد .مقیمی تصریح کرد :در نهایت مطابق آمارهای موجود 240 ،هزار میلیارد ریال به بیش از  16هزار واحد صنعتی در سال  95اعطا شد که بسیار بیشتر از ارقام پیش بینی شده بود .وی بیان
داشت :سال گذشته و با تسهیالت اعطایی 2 ،هزار و  411طرح جدید در داخل شهرکها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسید که در مقایسه با سال  94از نظر تعدادی  10درصد و از نظر اشتغال  20درصد رشد را به ثبت رسانید.

راهكارهاي برنامه ششم توسعه براي پرداخت بدهي پيمانكاران دولت

ضرورت همگرایی میان نرخ بازار پول ،سرمایه و بدهی

هرچند توســعه بــازار بدهی در نــگاه کالن میتواند بر
افزایش کارایی بازار مالی تاثیرگذار باشــد ،اما اگر الزامات
توســعه این بازار بهخصوص مسئله هدایت و مدیریت نرخ
ســود رعایت نشود ،مشکالتی در بازار سرمایه و پول ایجاد
خواهد شــد .بر اساس قانون برنامه ششــم توسعه ،دولت
میتواند معادل کل بدهیهای خود به اشــخاص حقیقی و
حقوقی که تا پایان ســال  ۱۳۹۵قطعی شــده یا میشود را
بهوسیله اوراق بهادار تسویه نماید .این اختیار باعث توسعه
هر چه بیشــتر بازار بدهی کشــور خواهد شد .بازار سرمایه
کشــور که بهطور سنتی بر پایه سهام و معامالت آن استوار
بود ،طی سالهای گذشــته با ورود ابزارهای مالی جدیدی
همچون اخزا رونق بیشتری گرفته است.
طراحی اسناد خزانه اسالمی و تایید کمیته فقهی سازمان
بورس و اوراق بهادار باعــث رونق گرفتن و افزایش حجم
بازار بدهی در کشــور شــده است .اســناد خزانه اسالمی
بهعنوان راهــکاری جهت پرداخت مطالبــات پیمانکاران
توسط دولت شــناخته می شود .تحلیل بازار بدهی با توجه
به حجــم معنادار این ابزار و ادامه اســتفاده از این ابزار در
سال های آینده و احتما ًال «اوراق مصون از تورم» منوط به
تحلیل این ابزار و مولفه های اصلی آن اســت .شاید اصلی
ترین مولفه این اوراق تعیین نرخ سود آن باشد.
نرخ بازده مورد انتظار در یک اقتصاد ســالم نرخی است
که بتوان بهوسیله فعالیت های اقتصادی بدان رسید و مورد
انتظار اغلب سرمایه گذاران است؛ چراکه این نرخ به نوعی
متوسط نرخ های بازده و نرخ مطلوب در اقتصاد است .نرخ
بازده مورد انتظار جزء مولفههای اصلی ســرمایهگذاری در
سهام به عنوان بازار بدیل است .این نرخ در بازار سهام خود
را در  P/Eصنعت و یا ســهام نشان می دهد که در واقع
عکس بازده اســت .این نســبت یکی از اصلی ترین روش
های انتخاب سهام در بازار ســرمایه و شاخص کلیدی در
برآورد ورود سرمایه به یک صنعت و یا سهام است.
حال اگر ســه نرخ بازده یعنی نرخ سپرده در شبکه بانکی
(بازار پول) ،نرخ تنزیل در اســناد خزانه اسالمی و نرخ بازده
بازار سرمایه با یکدیگر همگرا نباشند ،جریان نقدینگی بین
این ســه بازار از حالت تعادل خارج شده و بازارها را متزلزل
خواهــد کرد .به عبارت دیگر ،رقابت قیمتی کنترل نشــده
(جنگ قیمتی) ایجاد خواهد شد .عمده توجه سیاستگذاران
بهخصوص دولت در ارائه اوراق بدهی و تنزیل آنها در بازار
بدهی باید متوجه این مســئله باشد؛ چراکه تضاد منافع بین
دولــت بهعنوان بدهکار و دارنــدگان اوراق بدهی بهعنوان

حسین راغفر می گوید :زدودن فساد از جامعه و اقتصاد ایران
دوره ای طوالنــی می طلبد ،هرچند کــه دولت دوازدهم باید
برنامه ای جدی برای از بین بردن آثار فســادی که در دولت
پیشین اتفاق افتاد ،در دستور کار خود قرار دهد .حسین راغفر،
تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرآنالین گفت :اگرچه
عملکرد دولت یازدهم در مقابله با فسادی که در دولت پیشین
رخ داد قابل تایید اســت ،اما واقعیت اینجاست که زدودن آثار
این فســاد از جامعه و اقتصاد ایــران ،دوره ای طوالنی را می
طلبــد .وی با اشــاره به اینکه آنچه در این ســال ها رخ داد
ســبب شــد تا ارکان اقتصادی ایران تحت تاثیــر قرار گیرد،
اظهارداشت :متاســفانه آنچه در این دوره زمانی شکل گرفت
ســب شد فساد همه سطوح مدیریتی از رده های باال تا پایین

ک مرکزی توصیه
بخشنامه بان 
بود نه الزام

بخشــنامه پرداخــت وام  ۵میلیون تومانی با پشــتوانه
یارانه نقدی به عنوان وثیقه در تاریخ  ۲۷اردیبهشــت ماه
به بانکها ابالغ شــد و مقرر شــد تا بانکها در صورت
صالحدیــد آنرا اجرا کنند .در این راســتا یک منبع آگاه
در بانک مرکزی به ایلنا گفت :هر چند بانک مرکزی این
بخشنامه را ماه گذشته ابالغ کرد اما اجباری در اجرای این
طرح از ســوی بانکها نیست .وی افزود :منابع و مصارف
در دســت بانکهاست و این اجازه از سوی بانک مرکزی
به آنها داده شده تا یارانه نقدی را جایگزین وثیقه بانکی با
نرخ ســود  ۱۸درصد کنند .وی تصریح کرد :بر این اساس
متقاضیان کارتهای اعتباری با ضمانت قرار دادن حساب
یارانهای خود میتوانند از این وام استفاده کنند و با وثیقه
حســابهای یارانه ای خود ،حداکثر تا ســقف  ۵میلیون
تومان با عقد مرابحه و امکان بازپرداخت حداکثر  ۵ســاله
وام دریافت کنند .در این خصوص کامرانندری ،مدیرگروه
بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی به ایلنا گفت:
بانــک مرکزی ممکن اســت به بانکها اجــازه پرداخت
وام  ۵میلیونی با وثیقه یارانه نقدی را داده باشــد اما این
بخشــنامهها صرفــا میگوید پرداخــت وام از نظر بانک
مرکزی بالمانع است .وی تصریح کرد :اما بانک مرکزی
تکلیــف نکرده که پرداخــت وام  ۵میلیونــی برای همه
بانکها الزامی اســت ،زیرا هر نوع تکلیفی از سوی بانک
مرکزی برای بانکها خالف اصــول بانکداری حرفهای
است .مطلبی که از سوی بانک مرکزی به بانکها اعالم
شد در واقع توصیه بود و نه الزام .ندری خاطر نشان کرد:
در صورتیکه منابع بانکها اجازه دهد طبعا میتوانند وام
را پرداخــت کنند اما در شــرایط فعلی بانکها منابع الزم
برای پرداخت تسهیالت در این حجم وسیع برای افرادی
که یارانه دریافت می کنند را ندارند .مدیر گروه بانکداری
اسالمی پژوهشــکده پولی و بانکیافزود :این اطالعیهها
الزام نمیکند که حتما این وام پرداخت شود اما در صورت
داشتن منابع الزم میتوانند این وامها را بپردازند.

طلبکار وجود خواهد داشت.
از طرفــی دولت می خواهد بدهی خود را بهوســیله این
اوراق در آینــده پرداخت کند و از طــرف دیگر پیمانکاران
درصدد رســیدن به نقدینگی در زمان حال هســتند .این
امر باعث خواهد شــد نرخ تنزیل این اوراق در بازار بدهی
افزایش یابــد و به تبع آن نرخ بازدهی ایــن بازار افزایش
یابد که منجر به ورود نقدینگی به این بازار خواهد شــد که
ناگزیر رکود در سایر بازارهای رقیب را در پی خواهد داشت.
راهکار جلوگیری از این معضل ،ایجاد توازن بین نرخها در
بازارهای رقیب اســت .این تعادل باید برآمده از نرخ واقعی
تورم و واقعیت اقتصادی کشــور باشــد .از جمله مشکالت
ایجاد این تعادل نیاز به نقدینگی از ســمت بانک ها از یک
طرف و از سمت طلبکاران دولت از طرف دیگر خواهد بود
که مدیریت آن بهوسیله اهرم های نظارتی و اولویتبندی
پیمانکارها در تخصیص این اوراق میسر خواهد بود.
همچنين شایان ذکر است که هر چند بهرهگیری از بازار
بدهی توســط دولت جهت مدیریت دیون خود میتواند در
تحقق رشــد پایدار غیرتورمی در اقتصاد کشور مفید باشد،
لیکن باید توجه داشــت که عدم نظــارت دقیق این بازار،
میتوانــد باعث انحراف جریان نقدینگی شــده و منجر به
جنگ قیمتی ،ســفته بازی و ایجاد نرخهای کاذب شــود و
سایر بازارها را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد.
از طرف ديگر یکی از مشــکالت اقتصادی ایران که در
دهه اخیر به شــدت رو به گسترش و تعمیق بوده ،افزایش
بدهیهای دولتی است .اقتصاد کشور در اکثر سالها با کسر
بودجه شــدید مواجه بوده و این کسری در سالهای اخیر
تبدیل به انبوه بدهی دولتی شده است .راهکار دولت یازدهم
برای کاهش این بدهیها ،استفاده از اوراق بدهی و تشکیل
و تعمیق بازار بدهی بوده اســت .در این راســتا ،مسئولین
و مدیران اقتصادی دولت و نیز بســیاری از کارشناســان
اقتصادی ،به بررســی اهمیت بازار بدهــی و ارائه نظراتی
پیرامون ضرورت تشکیل این بازار پرداخته اند؛ تا جایی که
بسیاری از صاحبنظران ،تشکیل بازار بدهی را از ضروریات
اولیه اقتصاد ایران و یکی از راهکارهای اصلی خروج اقتصاد
از رکــود معرفی کردند .اما به نظر میرســد در این مدت،
آنچنان که شایســته و الزم است به بررسی الزامات و پیش
نیازهای موفقیت این اوراق پرداخته نشده است.
این در حالی اســت که به نظر میرســد یکی از الزامات
اولیه و اساسی موفقیت اوراق بدهی ،داشتن تورم تکرقمی
پایدار است .این دقیق ًا همان شرایطی است که در چهار دهه

اخیر ،هیچگاه در اقتصاد ایران وجود نداشته است .بطوریکه
نه تنها شاهد ثبات تورم نبوده ایم ،بلکه تورم پایین و حتی
نزدیــک به تک رقمی را برای دورههــای زمانی بلندمدت
تجربه نکرده ایم .به بیان دقیقتر ،در چهار دهه اخیر ،تورم
نوســانات زیــادی را تجربه کرده و به جز چهار ســال ،در
تمامی ســال ها تورم دو رقمی بوده است .بررسی آمارهای
اقتصادی نیز نشان میدهد که میانگین تورم در چهل سال
اخیر حدود  ۱۷درصد بوده اســت .این بدان معناســت که
حدوداً هر پنج ســال یک بار ،قیمت ها دو برابر شده است.
همه این آمارها به خوبی بیانگر وضعیت نامناســب اقتصاد
ایران در شاخص تورم اســت؛ وضعیتی که می تواند سبب
ناکارایی اوراق بدهی و حتی تبدیل شــدن آن به مشــکلی
جدید و بزرگ برای اقتصاد ایران شود.
اما تورم چگونه میتوانــد اوراق بدهی را به یک بحران
اقتصادی تبدیل کند؟ تصور کنید دولت هفتم در سال پایانی
دوره خود اقدام به انتشــار اوراق بدهــی برای بدهیهای
دولتی می کرد تــا در دوره بعدی خود بتواند از مزایای آن
بهره ببرد و به رشد اقتصادی کشور کمک کند .در شرایطی
که میانگین تــورم را به عنوان نرخ ســود اوراق بدهی به
صورت حدودی و تقریبی در نظر بگیریم ،دولت باید به این
اوراق ســاالنه  ۱۷درصد سود پرداخت می کرد .با توجه به
عملکرد اقتصادی دولتها و آمارهای اقتصادی ،عم ً
ال دولت
ها توان بازپرداخت اوراق بدهی را نداشته اند و لذا مجبورند
برای پرداخت اوراق و حتی ســود آنها ،دوباره اوراق منتشر
کنند .نتیجه این وضعیت آن میشــد که اکنون با گذشت
حدود  ۱۵سال ،بدهی دولت حدوداً هشت برابر شده است.
اکنون نیز که دولت درصدد گســترش اوراق بدهی است،

ناچار خواهد بود که به بدهی های خود ســودی بین  ۱۵تا
 ۲۰درصد پرداخت کند .شرایط مالی دولت هم به گونه ای
نیســت که این اوراق را بتواند به زودی تسویه کند .از این
رو ،مدام به حجم بدهی دولت افزوده خواهد شــد و چیزی
نخواهد گذشــت که بدهی دولت به نزدیک دو برابر ارقام
فعلی خواهد رسید .در این شرایط بدهیهایی که هر دولت
برای دولــت بعدی خود به ارث میگذارد ،میتواند حتی به
دو برابر بدهیهایی برســد که در حالت عادی ایجاد خواهد
شد .این وضعیت میتواند به مرور تبدیل به بحرانی بزرگ
برای اقتصاد ایران شــودکه ابعاد آن میتواند مشــابه ابعاد
بحران  ۲۰۰۸باشــد؛ زیرا حجم بــاالی بدهی و نبود بازار
عمیق و کارا می تواند منجر به شــکل گیری سفته بازی و
ایجاد بی ثباتی های شدید در بازارهای پولی و مالی شود.
بنابرایــن ،تا زمانی که تورم به نقطه مطلوبی نرســیده و
دارای بی ثباتی زیادی است ،نمی توان به صورت گسترده
از اوراق بدهی اســتفاده کرد .این نکتهای است که چندان
پیچیده و غیرشفاف نیســت؛ اما تاکنون توجه کافی به آن
نشــده اســت و از این رو تمایل زیادی در استفاده از اوراق
بدهی دولتی موجود اســت .بر این اساس ،دولت باید ابتدا
تورم تکرقمی را حفظ کند و ســپس به توســعه گسترده
بازار بدهی اقدام ورزد .با توجه به آنچه مطرح شــد ،به نظر
میرســد اگر بدون توجه به این پیش نیاز مهم (حفظ تورم
تکرقمــی) ،دولت بدهی های خود را تبدیل به اوراق کند،
باید هر روز شــاهد افزایش بدهی دولتی با نرخی چشمگیر
باشیم .به این ترتیب ،اقتصاد ایران در معرض چالشی بزرگ
و حتی غیر قابل کنترل و با پیامدهای گسترده قرار خواهد
گرفت.

مقابله با این وضعیت راه دشــوار و پیچیده ای را در پیش رو
دارد .او گفت :هر چه دولت در این حوزه تالش بیشــتر کند،
ساختارهای فســاد زا نیز تالش عمدهتری را برای بسط خود
در دستور کار قرار میدهند اما بدون تردید ظرفیت های الزم
برای مقابله با این وضعیت در جامعه و دولت وجود دارد و باید
از این فرصت تاریخی بهره باالیی را برد.
آثار رشد اقتصادی در مقابله با فساد
این اقتصاددان رشــد اقتصادی در دولــت یازدهم را مورد
تاکید قرار داد و گفت :یکی از مهمترین عواملی که می تواند
به آشکار شدن تاثیرات رشــد و توسعه در جامعه منجر شود،
مقابله با عوامل فســادزایی اســت که بهره بردن از موقعیت
را بــه نفع خود مورد تاکید قرار می دهنــد؛ از این رو هر چه
ساختارها شفاف تر شده وسالم ســازی فضا بیشتر در دستور
کار قرار گیرد ،امکان توســعه عمیق تر در جامعه فراهم تر از
قبل شده و به جهش اقتصادی کمک می کند .او فساد را یکی
از عوامل فرار سرمایهها خواند و گفت :توفیق دولت دوازدهم
در این حوزه می تواند اعتماد ســرمایهگذاران خارجی و داخلی

به حضور در اقتصاد ایران را بیشــتر از قبل کند .راغفر یکی از
مظاهر فســاد در دولت پیشین را رونق فعالیت های ضد مولد
و داللــی در اقتصاد خواند و گفت :در ایــن دوره چگونه غیر
مولدها توانستند خود را تقویت کنند و منابع کشور را به سمت
خودشان بکشانند ،اما خوشبختانه مناسبات اقتصادی در چهار
ســال گذشته تغییر کرد و همین مساله سبب شد فعالیت های
غیر مولد و داللی با کاهشی چشمگیر روبرو شود .وی هدایت
منابع کشــور به ســمت فعالیت های مولد را از مظاهر سالم
ســازی برشمرد و حاطرنشان کرد :بسیاری از مشکالت امروز
اقتصاد ایران تحت تاثیر اتفاقاتی است که در این دوره رخ داد،
به عبارت دیگر فرار ســرمایه ها و حاشــیه رانده شدن بخش
های مولد جامعه در این سال ها سبب شد اقتصاد قدرت خود
را بیش از پیش از دســت بدهد .این کارشناس اقتصاد تاکید
کرد :مطمئنــا اقتصاد ایران باید در ســال های پیش رو باید
هزینه های ســنگینی را برای جمع کردن دامنه فساد بپردازد
و اگر بخواهیــم پرداخت این هزینه ها را به تعویق بیندازیم ،
مطمئنا با مشکالت بیشتری روبرو می شویم.

افزایش تجارت با اوراسیا در دستور کار
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ضمن تشریح سیاستهای
ایران در زمینه انرژیهای پــاک ،به توانمندیهای ایران
در بخــش انرژیهای بادی و گاز طبیعی اشــاره کرد .به
گزارش ایسنا ،محمدرضا نعمت زاده که به منظور شرکت
در اکسپوی قزاقستان به این کشور سفر کرده است ،ضمن
تشریح سیاســتهای ایران در زمینهی انرژیهای پاک،
ی بادی،
گفت :ایران سیاســتهای خــود را در زمینه انرژ 
انرژی خورشیدی ،گاز طبیعی و زغال سنگ دنبال میکند.
وی با اشاره به این که ایران کشوری با منابع غنی انرژی
پاک است و برنامههای مختلفی را در این راستا در دستور
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حاشیه بازار

صادرات اولین محموله  ۳۵هزار تنی گندم در سال جاری
رئیس کانــون انجمنهای صنایع غذایی ایران از بارگیری اولین محموله  ۳۵هزار
تنی گندم در ســال جاری به مقصد عمان خبــر داد .به گزارش کانون انجمن های
صنایع غذایی ایران ،سید محمدرضا مرتضوی تصریح کرد :این اقدام بیانگر آن است
که ایران می تواند به کشــورهای حوزه خلیج فارس در سطح باالیی صادرات گندم
داشته باشد .وی ادامه داد :با توجه به مذاکرات صورت گرفته و روند مداوم ارائه گندم
ایران ،به نظر می رســد که این معامله می تواند آغازگر معامالت آتی ایران با سایر
کشورهای دنیا باشــد .بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی ظرفیت صادرات گندم
کشــور در سال جاری برابر با دو میلیون تن است که نشان می دهد ایران هیچ گونه
نیازی به وارداتی این محصول ندارد و با برنامه ریزی می تواند به صادرکننده بزرگی
در بخش گندم و آرد تبدیل شود .مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود به ارسال
محموله های کوچک و بزرگ آرد ایران به عراق اشــاره کرد و گفت :ایران ظرفیت
فراوانی در زمینه صادرات این محصول به کشورهای همسایه خود دارد.

رخداد

راغفر :موانع جهشاقتصادی برداشته شود

نظــام اداری را درگیر خود کند .او اضافــه کرد :در حالی که
مبارزه با فســاد مستلزم عزم سیاسی جدی است و به نظر می
رســد نوعی انقالب از درون الزم است تا وضعیت پیش آمده
تحت کنترل قرار گرفته و شــرایط برای ســالم سازی فضای
اداری ایران فراهم شود .استاد دانشگاه الزهرا با تاکید بر اینکه
فساد خود موجب گسترش فساد می شود ،یادآورشد :این جمله
بدان معنی است که ایجاد هر فسادی میتواند در شکل گیری
فســاد در بخش های دیگر موثر واقع شود و در حقیقت باید
مقابل ساختارهای فسادزا ایستاد .او با بیان اینکه برای مقابله
با این وضعیت اســتفاده از تمامی ظرفیــت ها ضرورت دارد،
تصریح کرد :اســتفاده از ظرفیت های قانونگذاری ،برخورد با
عوامل فساد زا و پییشــگیری از حیات این ساختارها اقدامی
اســت که دولت دوازدهم باید در دســتور کار خود قرار دهد.
راغفر گفت :نباید به مساله فساد ساده نگاه کنیم  ،بدون تردید
الیه هایی که از فســاد منتفع شده اند ،تالش دارند بار دیگر ،
در صورت ایجاد شرایط  ،انتفاع مادی و معنوی خود را از این
ساختارها از سر بگیرند و به نظر می رسد دولت دوازدهم برای
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کار خود قــرار داده ،اظهار کرد :در زمینه انرژیهای بادی
طراحی و مهندسی ساخت توربینهای بادی با ظرفیت ۵.۲
مگابایت در ایران وجود دارد و قراردادی نیز با قزاقســتان
مدنظر قرار گرفته تا یک نیروگاه بزرگ در این کشور ایجاد
شود .وزیر صنعت ،معدن و تجارت ادامه داد :عالوه بر این
باید بدانیم که ایران جزو  ۱۰کشــور دنیا از نظر طراحی و
احداث سدهای بزرگ است .وزیر صنعت ،معدن و تجارت
همچنین به عالقهمندی ایران برای حجم مبادالت ارزی با
کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا از جمله روسیه،
ارمنستان ،قزاقســتان ،بالروس و قرقیزستان اشاره کرد و

گفت :اتحادیه اوراسیا جمعیتی بالغ بر  ۱۸۰میلیون نفر دارد
و امیدواریــم که با موافقتنامه بازرگانی آزاد بتوانیم حجم
مبادالت خود را با کشــورهای عضو این اتحادیه افزایش
دهیم .نعمــت زاده در پایان با بیان این که ایران صادرات
میوه و صیفیجات را به بازارهای روسیه در دستور کار خود
قرار داده ،اظهار کرد :ایران غنی از محصوالت کشاورزی
است و صادرات محصوالت کشاورزی به روسیه را مدنظر
قــرار داده هرچند حجم ایــن صادرات زیاد نیســت ،اما
افزایش صادرات این محصوالت در دستور کار قرار گرفته
است.

بازنشستگان صاحب بزرگترین
ناوگان بوئینگی کشور

پس از آنکه شرکت هواپیمایی ایرانایر توانست با نهایی کردن مذاکرات خود قراردادهایی
جداگانه با سه شرکت ایرباس ،بوئینگ و  ATRبه امضا برساند ،شرکت هواپیمایی آسمان
نیز مذاکراتی را آغاز کرد که روز گذشته نخستین نتیجه آن با انعقاد قرارداد خرید  ۶۰فروند
بوئینگ امضا شــد .به گزارش ایسنا ،شرکت هواپیماساز بوئینگ آمریکا که برای نزدیک
به چهار دهه امکان حضور در بازارهای ایران را از دســت داده بود ،پس از اجرایی شــدن
برجام توانســت مذاکرات خود را با ایرالینهای ایرانی از سر بگیرد که نتیجه آن در گام
نخســت قرارداد فروش  ۸۰هواپیما به ایرانایر و سپس  ۶۰فرورند هواپیما به آسمان بود.
شرکت آسمان که در طول سالهای گذشته مانند دیگر ایرالینهای ایرانی برای حضور
در بازارهای بینالمللی با مشکالتی جدی مواجه بود ،در طول چند ماه قبل مذاکراتی را با
بوئینگ ترتیب داد که در نخستین گام به امضای یک توافقنامه ابتدایی انجامید .با برطرف
شــدن آخرین مشکالت و مسائلی که در مذاکرات مطرح بود ،شرکت آسمان روز گذشته
قرارداد رسمی را با مسئوالن بوئینگ در تهران امضا کرد تا به این ترتیب در گام نخست
خریــد  ۳۰فروند هواپیمای بوئینگ  ۷۳۷ MAXرا نهایی کند .طبق برآوردهای صورت
گرفته  ۹۵درصد از این قرارداد را فاینانس پوشــش خواهد داد و آســمان در گام نخست
تنها  ۵درصد از قرارداد را به شــکل نقدی پرداخت میکند .این قرارداد که با پشــتیبانی
صندوق بازنشستگی کشوری اجرایی میشود ،میتواند وضعیت ناوگان هواپیمایی آسمان
را با مدرنترین ایرالینهای منطقه و جهان سازگار کند ۳۰ .فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۷
جدید در شرایطی به ایران فروخته خواهد شد که در حال حاضر تنها یک ایرالین بینالمللی
نخستین فروند از ســفارشهای خود از این خانواده را دریافت کرده است .طبق آمارهای
ارائه شده شرکت بوئینگ تاکنون بیش از  ۳۷۰۰فروند از این مدل هواپیما سفارش دریافت
کرده و تاکنون تنها دو فروند آن را تحویل داده است .بوئینگ  ۷۳۷ MAXکه مدل جدید
از خانواده مطرح هواپیماهای  ۷۳۷به حساب میاید ،از سال  ۲۰۱۱وارد مرحله برنامهریزی
شد و توانست نخستین پرواز خود را در ژانویه  ۲۰۱۶انجام دهد پس از آن بوئینگ فرآیند
رسمی تحویل این هواپیما را به ایرالینهای سفارشدهنده آغاز کرد که ایرالین مالزیایی
مالیندو در می ســال  ۲۰۱۷توانســت دو فروند از این هواپیما را تحویل بگیرد .بوئینگ
همزمان با آغاز برنامه اجرایی خود تحویل ســفارش برای این هواپیما را نیز آغاز کرد که
در ســال  ۱۵۰ ،۲۰۱۱فروند ۹۰۸ ۲۰۱۲ ،فرونــد ۷۰۸ ،۲۰۱۳ ،فروند ۸۹۰ ،۲۰۱۴ ،فروند،
 ۴۰۹ ،۲۰۱۵فروند ۵۴۰ ،۲۰۱۶ ،فروند و  ۲۰۱۷تاکنون  ۹۴فروند سفارش جذب کرده که
البته با ورود سفارشهای شرکت آسمان رقم آن از  ۳۷۰۰فروند اعالمی نیز باالتر خواهد
رفت .این هواپیما در کالسهای مختلف توانایی جابهجایی مسافران را خواهد داشت که
از  ۱۳۸مسافر در بوئینگ  ۷۳۷-۷آغاز میشود و تا  ۲۲۰مسافر در بوئینگ  ۷۳۷-۹ادامه
پیدا میکند همچنین این هواپیما توانایی پرواز چند هزار کیلومتری را نیز دارد و از این رو
هواپیمایی آسمان میتواند پس از تحویل آنها چه در مسیرهای داخلی و چه در حوزههای
بینالمللی از آن استفاده کند .با اضافه شدن  ۶۰فروند هواپیمای جدید سفارشی ایران تعداد
کل خریدهای قطعی پس از اجرای برجام به  ۲۶۰فروند هواپیما میرسد .طبق اعالم وزیر
راه و شهرسازی ایران در قالب برنامهای  ۱۰ساله به خرید حدود  ۵۰۰هواپیمای مسافربری
جدید احتیاج خواهد داشت.

آخرین خبر

سبد مصرفی خانوار  40درصد گران شد

عراق تولید نفت خود را سه برابر افزایش میدهد
عراق طرح ســه برابر کردن ظرفیت تولید نفت خود را با
پروژه های جدید آغاز کرده است .سومين كشور صادركننده
نفت جهان برنامه دارد كه با طرح هاي ســه گانه تا ســال
 2021با افزايش صــادرات نفت ،بازار جهاني را متاثر كند.
فياض نعمه معاون وزير نفت عــراق مي گويد :عراق 1.5
ميليون بشــكه در روز به ميزان توليد خود مي افزايد،البته
اين رقم به جز توليد منطقه خودمختار كردســتان است .او
گفته اســت كه كشــورش بيش از  2ميليارد دالر در سال
بنزين و گازوييل وارد مي كند.
افزايش توليد نفت طبق برنامه هاي قبلي در دســتور كار
دولت اين كشــور بوده كه البته با تاخير هم مواجه شــده
است.اين تاخير حتي شامل مناطقي خارج از مناطق نظامي
اســت.تا قبل از ســال  2012ميالدي ،دولت عراق اعالم
كــرده بود كه مي خواهد ظرفيــت توليد خود را  760هزار
بشكه در روز افزايش دهد كه اين برنامه از آن سال شروع
شده اســت.اين هدف البته به دليل كاهش قيمت نفت در
بازار جهاني از ســال  2014به كندي در حال انجام است.
برنامه اي كه با ايجاد دومين پااليشگاه در بصره رسما آغاز

شــد،اگرچه از آخرين مهلت مناقصه براي توليد  300هزار
بشــكه نفت در روز از اين پااليشگاه نزديك به سه ماه مي
گذرد،اما آنطور كه النعمــه گفته در كركوك مناقصه براي
توليد روزانه  700هزار بشكه طي همين ماه برگزار خواهد
شــد.در نصيريه هم دو شركت چيني براي توليد  150هزار
بشكه در روز به توافق رسيده اند .عراق همچنين به زودي
مناقصه تازه اي را براي به روز كردن قرارداد توليد در بصره
و دورا برگزار خواهد كرد.
در كربال پروژه برداشــت  140هزار بشكه در روز توسط
شركت ســاخت و توسعه مهندســي هيوندايي تاخير دارد.
دولت به ازاي ســرمايه گذاري  2ميليــارد دالري كه اين
شــركت انجام مي دهد ،نفت در اختيار هيوندايي قرار مي
دهد .اين كشور همچنين برنامه سرمايه گذاري در خارج از
كشور را نيز دنبال مي كند؛ البته نه فقط با صدور نفت خام
بلكه با ســرمايه گذاري در پااليشگاههايي در عمان و چين
به دنبال مشــتري هاي ثابت براي نفتي كه توليد مي كند،
است .عراق براي افزايش ظرفيت هاي توليد نفت خام كار
مي كند ،حتي اگر در توافقي كه كشورهاي صادركننده نفت

عضو اوپك براي توقف توليد داشتند ،مشاركت كرده باشد.
جابــر العیبی وزير نفت عراق در جريان نشســت اوپك
در وين كه اخيرا برگزارشــد،گفته بود كه اين كشور برنامه
افزايش توليد نفت تا  5ميليون بشكه در روز را تا پايان سال
جاري محقق خواهد كرد .عــراق در حال حاضر مي تواند
بيش از  4.7ميليون بشــكه در روز نفت توليد كند .العيبي
مي گويــد :توليد نفت عراق روز بــه روز در حال افزايش
اســت و ما براي اين ميزان توليد نيــاز به انبار و البته بازار
داريم.

کارشــناس نظام بانکداری گفت :بازگشت سایه ســنگین تورم دو رقمی
بر جامعه نشــان دهنده یک زنگ خطر جدی برای مســئوالن است .بیژن
عبدی کارشناس نظام بانکداری در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان ،درباره
بازگشــت تورم دو رقمی اظهار داشــت :رسما اعالم شــده که تورم در ماه
گذشته دو رقمی بوده ،عالوه بر این بحث تورم از آن دسته دعواهایی است
که با عنوان ســازیهایی که بر روی آن صورت میگیرد امکان مشــخص
کردن اوضاع جامعه بر اســاس آن میسر نیست .وی ادامه داد :از اول امسال
هزینه ســبد مصرف خانوار یعنی انواع گوشت (قرمز و مرغ) ،برنج ،حبوبات،
پوشاک و مسکن بالغ بر  30الی  40درصد رشد داشته است .این کارشناس
نظام بانکداری افزود :همچنین امســال سفره ماه رمضان خانوار  60درصد
کوچکتر شــده و این یعنی تورم از همان ابتدا تک رقمی نشــده و به طور
متوســط سالیانه  15درصد تورم داشــتهایم .عبدی گفت :امسال نسبت به
سال گذشته قیمت ســبد هزینه خانوار که توسط بانک مرکزی اعالم شده
به طور متوســط نزدیک به  40درصد افزایش داشــته است .این کارشناس
اقتصادی بیان داشــت :هزینه سبد خانوار برای مردم ملموس تر است ،حاال
اگر این سبد ر ا با کاالهایی که مصرف عمومی ندارند ترکیب کنید یا تعداد
آنها را به  300یا  400رســانده ،وزن داده و بــه آنها ضریب دهید ،قیمت
عمومی کاهش مییابد ،اما مردم چیزی را لمس نمیکنند ،دقیقا اتفاقی که
این روزها شاهد آن هستیم.

