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عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است تقسیم بندی جامعه به  ۴و  ۹۶درصد میتواند در مورد داراییهایی یک جامعه درست باشد ،اما چنین تقسیمبندیهایی در مورد درآمدهای افراد ،علمی و دقیق
نیست .جمشید عدالتیان با ارزیابی برخی شعارهای اقتصادی کاندیداهای ریاست جمهوری از جمله افزایش دو یا سه برابری یارانه سه دهک پایین جامعه و ایجاد  ۵میلیون شغل طی چهار سال آینده گفت :در مورد
یارانه امکان پذیر است که دهکهای پایین یارانهشان سه برابر شود به این شرط که باید یارانه دهکهای باال حذف و به دهکهای پایین اضافه شود .وی ادامه داد :اما این اقدام مشکالت عجیبی را ایجاد خواهد کرد،
اگر فرض کنیم که دهکهای پایین  ۱۵۰هزار تومان یارانه دریافت کنند یک خانواده چهار نفره  ۶۰۰هزار تومان یارانه خواهد گرفت ودر این صورت به طبقه متوسط فشار میآید،در این روش یارانه طبقه باال حذف
میشود و یارانه طیقه متوسط به میزان  ۴۵هزار تومان ثابت میماند و در عین حال باید تورم زیادی را هم تحمل کند .این فعال اقتصادی گفت :ایجاد  ۵میلیون شغل امکانپذیر نیست ،چون نیاز به سرمایهگذاری
خیلی سنگین دارد و برای این کار حتما باید جذب سرمایه خارجی شود چون صرفا با سرمایه داخلی چنین امری ممکن نیست.

رئيسجمهور در مراسم افتتاح دو خودرو «دناپالس» و «پژو :»2008

برای اولین بار در صنعت خودرو وارد رقابت جهانی شدهایم

تولید انبوه دو خودرو دناپــاس ایران خودرو و پژو 2008
شــرکت ایکاپ با حضور رئیس جمهور در ســایت مرکزی
گروه صنعتی ایران خودرو آغاز شد .محصول دناپالس مدل
جدیدی از خودروی ملی دنا اســت كــه در مركز تحقیقات
ایران خــودرو از جنبههای كیفی و تجهیزات و ظاهری ارتقا
یافته است .دناپالس نخســتین خودروی داخلی است که با
چهار ایربگ ســاخته شــده و از این جهت در سطح مطلوبی
از استانداردهای ایمنی قرار دارد .طراحی خودروی دنا پالس
صرفا توسط كارشناسان ایران خودرو انجام شده و در ساخت
ماشــین آالت مورد نیاز خط جدید تولیــد ،همکاریهایی با
شرکتهای بین المللی صورت گرفته است.
دناپــاس دارای امكانــات و تجهیزاتی اســت که برای
نخستین بار در یک خودروی ساخت داخل با برند ملی وجود
دارد .این خودرو نخستین محصول ملی است که با سانروف،
دوربین دید عقب و جایگزینی سیستم چندرسانه ای جدید با
مالتی مدیای فعلی به بازار عرضه میشــود .تحول گرافیک
داخلی چراغها ،باعث جذابیت بیشتر خودرو شده البته شکل
کلی چراغ و ابعاد فیزیکی آن بدون تغییر باقی مانده است .پژو
 2008نیز نخستین محصول «ایكاپ» ،شركت مشترك ایران
خودرو و پژو فرانسه است كه در ایران به مرحله تولید رسیده
اســت .دور تازه همكاریهای ایران خودرو و پژو با امضای
قرارداد بین مدیران دو گروه خودروســاز و در حضور روسای
جمهور ایران و فرانســه به امضا رسید .این قرارداد نخستین
قرارداد پسابرجامی ایران با كشورهای غربی بود كه منجر به
تولید محصوالت به روز اروپائی در ایران شد .سرمایهگذاری
مســتقیم طرف خارجی ،انتقال دانش و تكنولوژی و صادرات
 30درصد محصوالت تولید این شركت از الزامات این قرارداد
به شمار میآید .پژو  2008از یک پیشرانه  ۴سیلندر به حجم
 1.6لیتر و با تنفس طبیعی نیرو میشــود .موتور پژو 2008
تولیدی در ایران از محصول مشابه آن در اروپا قوی تر است
و توان خروجی آن معادل  163اسب بخار و گشتاور تولیدی
برابر با  240نیوتن متر است .نیروی حاصل از این پیشرانه به
وسیله یک جعبه دنده  ۴سرعته اتوماتیک به چرخهای جلوی
آن منتقل میشود.
رییس جمهور کشورمان اظهار کرد :برای اولین بار صنعت
خودرو کشور وارد رقابت جهانی شده و  30درصد خودروها به
دنیا صادر میشود .حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی
در حاشــیه افتتاح دو خودرو «دناپالس» و «پژو  »2008در
گروه صنعتی ایران خودرو در جمع خبرنگاران گفت :اســاس
پیشرفت کشور ما در ســایه تولید است ،حتی مسأله اشتغال
در ســایه تولید میباشد .اســتقالل اقتصادی،خوداتکایی و

روســیه در تالش است تا از موقعیت خود به عنوان رهبر
گرو ه کشــورهای تولیدکننده خــارج از اوپک برای نیل به
توافقات باالدستی وارد مذاکره شود .تحلیلگران می گویند،
روســیه در نظر دارد ،در ديدار وزراي نفت عراق و كويت و
اجالس گفتوگوي ســاالنه ميان اوپك و روســيه كه قرار
است قبل از پايان ماه ژوئن برگزار شود ،اين رويهرا در پیش
بگیرد و به مذاكره براي توافقات دوجانبه بپردازد.
پيش از جدي شدن مذاكرات ميان اعضاي اوپك و ساير
كشــورهاي توليدكننده نفت ،مشاركت روسيه در توليد نفت
كشــورهاي عضو اوپــك ،حول محور چند مورد شــراكت
معدود ميچرخيد .موارد موفقيتآميز آنها شامل فعاليتهايي
در عراق ميشــود كه مربوط به حضور گازپروم در ميادين
نفتي كردســتان عراق و ميدان بدره و حضور لوكاويل در
ميدان  West Qurnaاست .به عالوه موقعيت روسيه
به عنوان يكي از سه توليدكننده بزرگ جهان ،اين شور را به

اصالح نحوه استرداد مالیات و
عوارض صادرات

دســتورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده
صادرکنندگان کاال اصالح شد .به گزارش ایبِنا ،گمرک ایران
دستورالعمل جدید  ۱۵ماده ای معاونت مالیات بر ارزش افزوده
سازمان امور مالیاتی کشور را منتشر کرد که طی آن اعالم شد:
این دســتورالعمل در  ۱۵ماده و  ۱۵تبصره تهیه و تنظیم شده
که برای انجام امور استرداد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض
مربوط جاری خواهد بود .در مقدمه این دستورالعمل آمده است:
برابر مفاد ماده ( )۱۷قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات هایی
که مؤدیان در موقــع خرید کاال یا خدمت برای فعالیت های
اقتصادی خود به اســتناد صورت حساب های صادره موضوع
این قانون پرداخت نموده اندَ ،ح َســب مــورد از مالیات های
وصول شــده توسط آنها کســر و یا به آنها مسترد می گردد.
ماشــین آالت و تجهیزات خطوط تولیــد نیز از جمله کاالی
مورد اســتفاده برای فعالیت های اقتصادی مؤدی محسوب
می گردد .تبصره  -۱در صورتی که مؤدیان مشــمول حکم
این ماده در هر دوره مالیاتی اضافه پرداختی داشــته باشــند،
مالیات اضافه پرداخت شــده به حساب مالیات دوره های بعد
مؤدیان منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مؤدیان ،اضافه
مالیات پرداخت شده به حساب مالیات دوره های بعد مودیان
منظور خواهد شد و در صورت تقاضای مودیان ،اضافه مالیات
پرداخت شــده ظرف دوره بعــد ،از محل وصولی های جاری
درآمد مربوط مسترد خواهد شد .در این چارچوب دستورالعمل
حاضر به عنوان ضوابط اجرایی و فرم های اســترداد مالیات و
عوارض ،برای آن دســته از مؤدیان که مانده اضافه پرداختی
اظهار نموده و متقاضی استرداد گردیده اند ،توسط سازمان امور
مالیاتی کشور تدوین گردیده است.

خودکفایی در ســایه تولید ملی ما خواهد بود .وی ادامه داد:
امروز در اینجا دو خط تولید خودرو رســم ًا افتتاح و شروع به
بهرهبــرداری میکند ،یکی دناپالس بود که قطعات آن 100
درصد ایرانی اســت و دیگری خودرو پژو  2008است که به
صورت مشــترک و با ســرمایهگذاری  50-50میان ایران و
فرانسه تولید میشــود .رییس جمهور اظهار کرد :این برای
اولین بار است که ایران در صنعت خودرو وارد رقابت جهانی
میشــود .یعنی  30درصد خودروهایی کــه در اینجا تولید و
مونتاژ نهایی میشــوند به دنیا صادر خواهند شد و خودرویی
که امروز در اختیار ایرانیان ما قرار میگیرد خودرویی است که
یک ماه و نیم قبل در فرانســه به بازار آمده است .وی تأکید
کرد :بنابراین ما در مسأله خودروســازی وارد رقابت جهانی
شدیم و این روز مبارکی برای صنعت خودرویمان ،مهندسین،
کارگران و کشورمان خواهد بود.
همچنين مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در حاشــیه
مراسم آغاز تولید انبوه دو خودرو دنا پالس ایران خودرو و پژو
 2008با حضور رئیس جمهور گفت :امروز خودروی دناپالس
که طراحی آن از سال  94آغاز شده افتتاح شد  .مهندس یکه
زارع افــزود :پس از برجام قرارداد پژو منعقد شــد و با تولید
خودروی پژو  2008این قرارداد عملیاتی و آغاز شد .وی اظهار
داشــت :پیش فروش خودروی دناپالس از فردا و خودروی
 2008به زودی آغاز می شود و جایگزینی خودروهای قدیمی
با ورود خودروهای جدید بــه زودی عملیاتی می گردد .وی
افــزود :دو قرارداد جوینت ونچر با شــرکت بنز نیز به زودی
امضا خواهد شــد .یکه زارع در ادامه اظهار داشــت :در سال
 92کــه مدیریت گروه صنعتی ایران خــودرو به بنده واگذار
شــد  20هزار کارگر از صنعت قطعه ســازی جدا شده بودند
که با تالش دولت تدبیر و امید این کارگران در ســال  93به

کار بازگشــتند به طوری که هم اکنون کارخانه های قطعه
ســازی حتی جمعه ها هم کار می کنند .وی افزود :همچنین
به زودی قراردادی  1000میلیارد تومانی با  5شــرکت بزرگ
صنعتی بین المللی منعقد خواهد شــد که این قرارداد شامل
طراحــی و تولید  2پلتفرم بــرای تولید  23محصول جدید و
همچنین دو خودروی برقی و هیبریدی با همکاری دانشگاه
صنعتی شریف و دانشگاه امیرکبیر خواهد بود .مدیرعامل گروه
صنعتی ایران خودرو اعــام کرد در جریان این قرارداد تمام
قطعه سازان در طراحی حضور خواهند داشت و این خودروها
با  70درصد ساخت داخل و پیش بینی صادرات  50درصدی
تولید خواهند شد.
رئیس جمهور در حاشــیه مراسم آغاز تولید انبوه دو خودرو
دنا پالس و پــژو  2008در گروه صنعتی ایران خودرو اظهار
داشت  :صنعت خودرو ایران امروز وارد گام های نو و تحوالت
جدیدی می شود .دکتر حسن روحانی در این مراسم با اشاره
به اینکه صنعت خودرو ایران روزهای ســختی را پشت سر
گذاشته است  ،افزود  :ایران در صنعت خودرو در طول سالیان
دراز کارهای بزرگی را انجام داده اســت .وی تاکید کرد  :ما
باید صنعت خودرو ایران را به روز نموده و همپا با دنیا حرکت
نماییم .ما امروز در صنعت خودرو سرمان را باال نگه می داریم
و وارد تحوالت جدیدی می شویم.
وی خاطر نشان کرد  :در دنیای امروز باید از فضا و فرصت
های ایجاد شده استفاده کرد و اگر سرمایه های خارجی مایل
به ورود به کشور اســت از این فرصت استفاده کرد چنانچه
تکنولوژی در بیرون از مرزها وجود دارد نباید فرصت استفاده
از آن را ازدست داد .وی گفت  :چنانچه امروز بازار در منطقه
و دنیا اماده اســتفاده از تولیدات ایرانی است باید این فرصت
را مغتنم بشماریم.

روحانــی با تاکید بر اینکه ما امــروز در صنعت خودرو گام
بســیار مهمی را برداشــته ایم ،اظهار داشت :تالش دولت
یازدهم از آغاز بر این بوده که از فرصت ها برای کارآفرینان
داخلی و اشــتغال جوانان و رشد طراحان داخلی در کنار فن
آوری های روز اســتفاده نماید .رئیس جمهور تاکید کرد :کار
دولت این اســت که از تمامی فرصت ها اســتفاده کند .وی
افزود :اینکه امروز قطعه ســازان ما از تمــام روزهای هفته
حتــی روزهای تعطیل اســتفاده کرده و تولیــد می کنند به
معنای حرکت چرخه تولید اســت این همان قولی است که
در سال  92داده شد .وی گفت  :اگر امروز به تولید داخلی نه
بگوییم قطعا حرکت درســت و قشنگی نیست .ما هیچ زمان
به تولید داخلی نه نمیگوییم .وی همچنین با اشاره به جریان
تولید خودرو در سال جاری گفت  :خوشبختانه امسال میزان
تولیــد خودرو در ایران به یک میلیون و  600هزار دســتگاه
خواهد رسید که قطعا رقم بسیار خوبی است .وی با اشاره به
اینکــه صنعت خودرو در میان صنایع داخلی رتبه اول را دارد،
تصریح کرد :هم اکنون  18درصد از رشــد صنعت متعلق به
صنعت خودرو است .وی گفت :هر گونه کاهش تولید خودرو
قطعا منجر به توقف تولید و کاهش تولید و خدمات در سایر
بخشهای وابسته به این صنعت خواهد شد.
رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به توافقات ســال  94در
جریان سفر به فرانسه اظهار داشت :در آن زمان روزنامههای
خاص نوشــتند که توافقات همه کاغذی است و هیچ کدام
عملی نخواهد شد.
روحانی تصریح کــرد  :با تولید پژو  ، 2008همگی دیدند
که توافقات کاغذی نبوده است به طوری که ظرف یک سال
و چند ماه ایــن خودرو تولید و وارد بــازار داخل و بازارهای
صادراتی می شــود  ،ایا این توافقات کاغذی بوده است؟ وی
گفت :ما هیچ زمان بــه مردم دروغ نگفته ایم و مبنای ما بر
اساس صداقت است .دکتر روحانی در ادامه افزود :تا محصولی
در بازار رقابت قرار نگیرد نه قیمت و نه کیفیت آن درســت
نمی شود بنابراین با ورود به بازارهای جهانی ناچار می شویم
کیفیت را افزایش داده و قیمت را متعادل کنیم.
امروز یک روز افتخار آفرین برای همه مدیران و مهندسان
و کارگران ماســت و امیدواریم کــه این حرکت یک قدم نو
بین ایران و شــرکتهای خارجی برای ساخت خودروهای تراز
اول جهان باشــد و بتواند ما را در مسیر پیشرفت باالتر قرار
دهد .همچنین الزم به ذکر اســت به دستور رییس جمهور
شانزده دســتگاه خودروي نخستي كه از خط توليد دناپالس
خارج خواهد شــد ،به خانواده شــهداي پالسكو اهدا خواهد
شد.

روسیه رفیق اوپک میماند؟

جاي يك شريك ،تبديل به رقيبي براي اعضاي اوپك كرده
اســت .بنابراين وقتي چشمانداز حصول توافق براي كاهش
عرضه شــكل گرفت ،فضاي زيادي براي افزايش همكاري
ميان روسيه و ساير اعضاي اوپك شكل گرفت.
از آن موقع ،موقعيت چانهزني روســيه بسيار تقويت شده
اســت چرا كه نقشــي كليدي در حصول توافق ايفا كرد و
توانســت كشــورهايي مانند آذربايجان و قزاقستان را وارد
توافق كند و همچنين ســهم بزرگي از كاهش عرضه يعني
 300000بشكه را بر عهده بگيرد .وزاري اوپك تالشهاي
روســيه را پاس داشتند و در سه ماه نخست توافق نيز انتقاد
زيادي از روسيه مطرح نكردند .اين در حالي است كه روسها
با ســرعت كمتري نسبت به اعضاي اوپك ،تعهدات خود را
اجرايي كردهاند .سفر اخير آلكساندر نواك ،وزير انرژي روسيه
به اجالس نظارتي در كويت ،نشــاندهنده تمايل روسها
به تركيب موضوع اصلــي كار كميته با مذاكرات همكاري
دوجانبه بود.
يك روز قبل از تشــكيل جلســه كميته ،مقامات كويت
و روســيه به مذاكره در مورد توليد نفــت خام و پروژههاي
الانجي پرداختنــد .به گفته نواك ،اين مذاكرات شــامل
از دالیل عمده کاهش واردات چوب بستنی
راهانــدازی کارخانههای تولیــدی محصول
مذکــور نظیر کارخانه تولیــدی در زرندیه به
اســتان مرکزی در ســالهای اخیر بهشمار
میرود .گمرک ایران در پاســخ به اظهارات
یکــی از کاندیداهــای ریاســت جمهوری
درخصوص وارات چوب بســتنی اعالم کرد:
کاهــش واردات چوب بســتنی از نظر وزنی
ســبب صرفه جویی  3میلیون دالری در این
حوزه شده اســت .در این گزارش با اشاره به

احتمال سرمايهگذاري شركتهاي روسي مانند لوكاويل در
پروژههاي توليد و اكتشاف كويت بود .در عوض به گفته وي،
شركت گازپروم متمايل به جذب سرمايهگذاري كويتيها در
پروژههاي توليد نفت روسيه است.
اينها متعاقب فعاليتهاي روسنفت در ماه فوريه است كه
به امضاي توافقات عرضهاي با ليبي و دولت اقليم كردستان
عراق منتهي شده بود و همچنين عمليات اكتشاف در بلوك
 12جنوبي عراق را نيز آغاز كرده بود .اين شــركت گفته بود
كه احتمال دارد مقادير بيشــتري از اين مناطق خريد كند و
اينكه نقش مهمي براي نفت خام كردستان براي تنوعبخشي
به عرضه قائل است .در همين حال رييس شركت ملي نفت
ليبــي گفت كه قــراردادي با روسنفت بــراي تفحص در
فرصتهاي اكتشاف و توليد نفت امضا كرده است .اما تمام
اين اتفاقات مثبت ،تضميني براي توسعه همكاريها در آينده
نخاوهد بود .يادداشتهاي تحليلگران متعاقب اين رويدادها،
بر ريســك موجود در هجوم شــركتهاي نفتي روسي به
بازارهــاي خارجي تاكيد داشــتهاند .آنها بــر خروج گران و
هزينهبر از اين پروژههاي خارجي در گذشته و ريسك باالي
بيثباتي سياســي در برخي كشورهاي منطقه از جمله ليبي

و كردســتان تاكيد دارند .عالوه بــر اين انتظارها از امضاي
قراردادهاي مهم در ســفر ماه مــارس رييسجمهور ايران،
حسن روحاني به مسكو درست از آب در نيامد.
آنطــور كــه خبرآنالين گــزارش داده پيــش از ديدار با
شركتهاي روســي ،مقامات ايراني گفته بودند كه ممكن
است قراردادهاي مهمي با همتايان روس خود براي عرضه
نفت و ورود شــركتهاي روسي به بخش صنايع باالدستي
ايران امضا كنند .همچنين عليرغم تاكيد مقامات دو كشور،
قرارداد مورد انتظار نفت در برابر كاال مبني بر فروش روزانه
صدهزار بشكه نفت در ازاي كاال ،خدمات و پول نقد روسيه
امضا نشــد .بيترديد روابط روسيه و اعضاي اوپك در سال
گذشــته دچار تحول عظيمي شد اما ممكن است ثابت شود
كه اين تحول ،موقتي بوده اســت چــرا كه در حال نزديك
شــدن به اجرايي شــدن توافق كاهش توليد ،قراردادهاي
همكاري دوجانبه در مراحل اوليهشان راكد ماندهاند .تفسير
مثبت و خوشبينانهتر اين است كه ممكن است شاهد رسيدن
مذاكــرات به همكاريهاي بلندمــدت در خصوص توليد و
عرضه نفت خام و الانجي ميان روسيه و اوپك ،صرفنظر
از بهاي نفت و بيثباتي سياسي باشيم.

جزئیات معمای واردات «چوب بستنی»

اینکه الکترونیکی شــدن گمرک سبب شده
تمام آمــار و اطالعات واردات به تفکیک نوع
کاال ،ارزش ،تعرفه ،مجوزها و شــرکتهای
حقیقی و حقوقی واردکننده در دسترس باشد،
آمده است :براساس دادههای موجود در سامانه
جامع گمرکی مبنی بر واردات چوب بســتنی
از کشور چین در دولت یازدهم؛ واردکنندگان
این کاال شــرکتهای صنایــع غذایی لبنی
و بســتنی بودهاند و تمامــی واردات این کاال
به شــرکتهای تولیدی اختصــاص دارد و

مجوزهای آن نیز موجود است .همچنین میزان
واردات چوب بستنی در سال  1395براساس
ثبت سفارشات انجام شده و مجوزهای قانونی
بهداشت و ســامت اخذ شده به وزن بالغ بر
 617تن بــا ارزش  993هزار دالر بوده که از
سال  1384تاکنون از کمترین میزان واردات
برخوردار بوده .واردات مذکور از کشــورهای
چین ،دانمارک و امارات متحده عربی صورت
گرفته اســت .براساس ارقام مربوط به کاالی
مذکور ،در سال  1384بیانگر واردات بالغ بر 1

هــزار و  614تن به ارزش یک میلیون و 484
هزار دالر صرف ًا از کشور چین بوده است .روند
افزایش واردات کاالی مذکور طی ســالهای
پس از آن نیز منجر بــه واردات یک هزار و
 843تن به ارزش  4میلیون و  401هزار دالر
در ســال  1391گردید .این میزان با افزایش
حدود  25درصــدی در وزن به رقم  2هزار و
 309تن در ســال  1392به دلیل سفارشات
ثبت شده قبلی و حقوق مکتسبه برای صاحب
کاال جهت انجام واردات ،رسید.

چهارشنبه
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حاشیه بازار

کاهش قیمت
سیبزمینی و
گوجهفرنگی
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که قیمت سیبزمینی و گوجهفرنگی در بازار
کاهش یافته و این روند با ورود تولیدات جدید از استانهای خوزستان ،فارس و گرگان
ادامه پیدا خواهد کرد .عباس کشــاورز در گفتگو با ایســنا ،اظهار کرد :ساالنه حدود ۵
میلیون و  ۲۰۰هزار تن سیبزمینی و  ۵.۵میلیون تن گوجهفرنگی در کشور تولید میشود
و نه تنها هیچ کمبودی برای تامین این محصوالت نداریم بلکه جزو صادرکنندگان آن
به شمار میرویم .چرا که سال گذشته بالغ بر  ۶۰۰هزار تن سیبزمینی و  ۵۷۰هزار تن
گوجهفرنگی به کشــورهای مختلف صادر کردیم ،اما برخی بازههای زمانی وجود دارد
که ممکن است به صورت مقطعی و کوتاهمدت قیمتها افزایش یابد که البته هماکنون
معتدل شــده است .وی با بیان اینکه قیمت سیبزمینی و گوجهفرنگی متعادل شده و
کاهش یافته اســت ،گفت :هفته گذشــته قیمت گوجهفرنگی در شیراز کیلویی ۱۴۰۰
تومان بود و در دیگر مناطق نیز قیمتها نســبت به گذشــته کاهش یافته است .البته
تولید گوجهفرنگی از اســتان خوزستان و سیبزمینی از مناطقی مانند دشت گرگان در
حال ورود به بازار اســت که قیمتها را مجددا کاهش میدهد و میتوان گفت مزارع
استانهای خوزستان ،گرگان و فارس آماده عرضه به بازار است.

رخداد

آغاز تحویل هواپیماهای بوئینگ به
ایران در سال ۲۰۱۸

شرکت بوئینگ پیشرفت مستمری برای تکمیل شرایط فروش  ۸۰فروند هواپیما به
ایران ایر داشته و انتظار می رود نخستین فروند از این هواپیماها در سال آینده تحویل
داده شود که نخستین صادرات هواپیما از سوی آمریکا به ایران از زمان انقالب اسالمی
خواهد بود .دنیس مویلنبرگ ،مدیرعامل بوئینگ در نشست عمومی ساالنه این شرکت
هواپیماســازی ضمن بیان مطلب فوق ،به خبرنگاران گفــت :این موضوع به اندازهای
مهم است که در هر مرحله از فرآیند فروش با دولت همکاری نزدیکی داریم .براساس
گزارش بلومبرگ ،قرارداد  ۱۶.۶میلیارد دالری بوئینگ با ایران ایر و یک قرارداد جداگانه
دیگر با شــرکت هواپیمایی آسمان ،شــعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ ،رئیس جمهور
آمریکا را به چالش میکشد .وی از یک سو وعده داده بود رویکرد سخت گیرانهای در
قبال ایران خواهد داشت و از ســوی دیگر ،قول داده بود صادرات آمریکا را با حمایت
از هزاران موقعیت شــغلی بخش تولید ،تقویت کند .ایرباس که رقیب اروپایی بوئینگ
اســت ،تحت قراردادی به ارزش  ۱۹میلیارد دالر ،تحویل هواپیما به ایران را آغاز کرده
است .قراردادهای فروش هواپیما به ایران پس از امضای توافق هستهای و برچیده شده
تحریمهای بین المللی ،امکان پذیر شد.
دورنمــای فروش هواپیما به ایران همچنان محافظه کاران آمریکایی را بر آشــفته
میکند .این گروه مدعی هستند هواپیماهای مسافربری برای اهداف نظامی یا حمایت
از گروههای تروریستی مورد استفاده قرار خواهند گرفت .مجلس آمریکا سال گذشته به
بلوکه کردن فاینانس فروش هواپیما به ایران رای داد و مارکو روبیو ،سناتور آمریکایی
و پیتر روسکام ،نماینده مجلس آمریکا که هر دو جمهوریخواه هستند ،خواستار مداخله
ترامپ شــده اند .دیوید الماســی ،نایب رییس "مرکز ملی تحقیقات عمومی" در یک
نشست ساالنه اظهار کرده بود که توافقهای بوئینگ با شرکتهای هواپیمایی ایرانی با
ماموریت این شرکت برای حمایت از ارزشهای آمریکایی سازگار نیست .قرارداد فروش
هواپیما به ایران ایر ،فروش مدل  ۷۷۷بوئینگ را رونق میبخشــد .مشتریان بوئینگ
منتظر مدل ارتقا یافته  ۷۷۷هستند که در سال  ۲۰۲۰وارد بازار میشود .بوئینگ ۱۲۴
ســفارش برای نســل کنونی  ۷۷۷دارد که بزرگترین هواپیمای دو موتوره این شرکت
اســت ۱۵ .فروندی که ایران ایر ســفارش داده اســت ،ادامه تولید این مدل در سال
 ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹را تضمین میکند .مویلنبرگ گفت :ما در حال گذراندن فرآیند دریافت
مجوز هستیم .این شرکت سرگرم کار روی ساختار فاینانس است .مدیرعامل بوئینگ
خاطرنشــان کرد :اگر هواپیماهایی که از ســوی ایران ایر سفارش داده شده است ،به
فهرست سفارشها اضافه شود ،فروش  ۹۰درصد از تولید بوئینگ در دو سال آینده قطعی
است و این موضوع ریسک کاهش تولید و اخراج احتمالی کارگران را کاهش میدهد.

آخرین خبر

ورود هواپيماهاي  ATRاز  ۱۰روز دیگر

حسين راغفر مطرح كرد:

وعدههای یارانهای تحقق پذیر نیست

حســین راغفر ،اقتصاددان میگوید :متاســفانه
این روزهــا وعدههایــی درباره افزایــش یارانهها
مطرح میشــود که عالوه بر اینکه برای اقتصاد ما
آسیبزاســت تحقق پذیر نیست و نگاهی به منابع
مالی موجود مشــخص میشود که دولتی که ۷۰۰
هزار میلیــارد تومان بدهی دارد و  ۵۰۰هزار میلیارد
تومان باید صرف تامین پروژههای عمرانی خود کند،
نمیتواند این افزایش یارانههایی که وعده میدهد
را عملی کند .راغفر در گفتگويي كه با ایسنا داشته
دربــاره وعدههای انتخاباتــی در خصوص یارانهها
اظهار کرد :اکنــون وعدههایی درباره افزایش مبالغ
مربوط به یارانهها مطرح میشود که صرفا انتخاباتی
اســت و زمینههای اجرایی شــدن آن به هیچ وجه
وجود ندارد .چون چنین منابع مالی در کشور موجود
نیســت .او افزود :عالوه بر این تجربه بســیاری از
کشــورها نشان داده اســت این گونه سیاستهای
بازتوزیعی که به شــکل پرداخت یارانههای نقدی

به خانوادههایی که توانایی کار کردن ندارند ،انجام
میشود ،آسیب زا است .چون افراد جامعه به چنین
پرداختهایی عــادت میکنند و بعــد از آن دیگر
ســاماندهی وضعیت به این راحتی میســر نیست.
به ویژه آنکه در شــرایطی قــرار بگیریم که مانند
اقتصاد ایران شبکه اطالعاتی دقیقی وجود نداشته
باشــد و فرصتهای بســیاری برای تقلب و ارائه
اطالعات ناصحیح نیز وجود داشته باشد.اين مدرس
دانشــگاه همچنین ادامه داد :تجربه کشور خود ما
هم در زمینه پرداخت یارانهها و نحوه اجرایی آن با
انتقادات گستردهای روبرو بود .متاسفانه در کشور ما
در سالهای متوالی یارانههای نقدی به همه اقشار
جامعه پرداخت شد وعالوه بر اینکه منجر به ایجاد
تورم شد که قربانیان همین تورم فقرا و دهکهای
پایین جامعه بودند ،بخش مهمی از منابع مالی کشور
از دســت رفت که میتوانست منجر به خلق شغل
شود .این پرداختها نتایجی مانند افزایش بیکاری

داشــت .او افزود :نکته مهمی که باید بر آن تاکید
کنم این اســت که اصال منابع افزایش یارانهها در
کشــور وجود ندارد .دولت پیشتر اذعان کرده بود
که آخر هر ماه که وقت پرداخت یارانهها فرا میرسد
ماتــم میگیرد که چگونه میتوانــد وجوه را تامین
کند .چنین موضوعی نشان میدهد که برای تامین
منابع یارانهها از منابع مالی دیگری اســتفاده شده
است که میتوانســت صرف افزایش رفاه جامعه و
اشــتغال کشور شــود .در حالی که این منابع عمال
هدر رفته و از بخشهایی که به آن نیاز داشته دریغ
شده است .راغفر همچنين ادامه داد :در نظر داشته
باشــیم که دولت اکنون  ۷۰۰هزار میلیارد تومان به
پیمانکاران ،بانکها و  ...بدهکار است .ضمن اینکه
بــرای اینکه پروژههای عمرانــی موجود خود را به
اتمام برســاند نیاز به  ۵۰۰هزار میلیارد تومان منابع
مالــی دارد که عدم پرداخت این موارد مشــکالت
عدیدهای را بر اقتصاد ما تحمیل میکند.عضو هیات

علمی دانشــگاه الزهرا گفت :بنابراین تاکید میکنم
که تحقق این وعدههــای انتخاباتی درباره یارانهها
غیرممکن هستند و کارکرد سیاسی دارند که باعث
تاسف اســت .متاسفانه عدهای داعیه کمک به حل
مشکالت مردم را دارند ولی به مصالح ملی بیتوجه
هســتند و فقط بر ظرفیتهای فقــر ،ناکامیها و
مصیبتهای مردم سرمایهگذاری میکنند .میبینند
که مردم به چه چیزی حساسند و از همان استفاده
سیاســی میکنند .راغفر اضافه كرد :البته وضعیتی
که امروز با آن روبرو هستیم محصول سیاستهای
غلط دولتهای گذشته است که وضعیت نابسامان
امروز را به وجود آورده و منجر به آن شده که بستر
برای دادن چنین وعدههای سیاسی فراهم شود .در
صورت تحقق مشــکالت زیادی بــرای اقتصاد ما
ایجاد میکند ضمن آنکه امکانپذیر نیســت و فقط
منجر به افزایش انتظارات جامعه شده و زمینههای
بحرانها و درگیری را در جامعه فراهم میکند.

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران از سفر تیم دوم کارشناسان این شرکت به
فرانسه برای تحویل نهایی هواپیماهای ای تی ار خبر داد و گفت :از  ۱۰روز دیگر پروسه
ورود این هواپیماها به ایران آغاز میشود .فرهاد پرورش با یادآوری اینکه تیم کارشناسان
هما که هفته گذشته برای تحویل هواپیماهای ای تی آر به فرانسه سفر کرده بودند امروز
برمیگردند ،اظهار کرد :بخشــی از کارهای تحویل هواپیماهای ای تی آر توسط این تیم
انجام شد و امروز یک تیم جدید از کارشناسان برای تحویل نهایی به فرانسه سفر میکنند.
وی تصریــح کرد :کار این تیم حدود یک هفته تا  10روز زمان میبرد و پس از آن زمینه
ورود  4فروند هواپیمای فراهم میشــود .وی بیان کــرد :دو فروند از این هواپیماها آماده
شده و کارهای مربوط به تست فالیت (پروازهای آموزشی) آنها نیز به اتمام رسیده است.
وی ادامه داد :چکهای این هواپیماها توســط کارشناسان ایرانی انجام شده ،ضمن آنکه
مواردی که اشکال گرفته شده بود هم برطرف شده است .مدیرعامل هما با اشاره به اینکه
باید ســوابق و مدارک هواپیما را درســت تحویل بگیریم که زمانبر است ،گفت :سوابق و
مدارک  2فروند  ATRانجام شده و امیدواریم ظرف یک هفته آینده کار دو فروند دیگر
نیز در این زمینه به اتمام برسد.

