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تکذیب ادعای عراق در مورد
قطع آب از سوی ایران

سال بیست و سوم شماره 6390

 ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان پول مردم کجاست!؟
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی
گفــت :بایــد مشــخص شــود  ۶۰۰میلیــارد تومــان
یارانــه پرداختــی دولــت از بیتالمــال بــه شــرکتهای
واردکننــده خــودرو ،کجــا رفتــه و چــه سرنوشــتی
داشــته اســت.

درحالـی کـه چنـدی پیـش سـخنگوی وزارت
خارجـه عـراق مدعـی قطـع آب ایـن کشـور از
سـوی ایـران شـد ،بررسـیها نشـان میدهـد
ایـن مسـاله صحـت نداشـته و کارشناسـان این
حـوزه نیـز این مسـاله را به طـور کامـل تکذیب
کـرده اند.
بـه گـزارش ایسـنا ،براسـاس جلسـات
برگـزار شـده در مورد ادعـای عراقی هـا مبنی بر
قطـع آب ایـن کشـور از سـوی ایـران و ارزیابی
آمـار و اطالعات در وزارت نیرو مشـخص شـد که
در زمـان مذکـور به دلیل بـارش های فـراوان در
داخـل عـراق در برخی مناطق سـیل نیـز رخ داده
و حتـی برخی از سـدهای این کشـور نیز سـرریز
شـده است.
یـک منبـع آگاه در ایـن رابطـه اعلام کـرد:
اعتراضهـای گاه و بـی گاه بدون سـند به ایران
مطـرح میشـود .جالـب اینجاسـت کـه حتـی با
مطـرح شـدن بحـث سـد ایلیسـو کـه بارزترین
سـد بـزرگ منطقـه اسـت و دنیـا نیـز از ایـن
مسـاله اطلاع دارد ،عراقیهـا به جـای اعتراض
بـه ترکهـا ،بـه ایـران معتـرض شـده بودنـد.
بـه گفتـه وی ،ایـران هیـچ سـد جدیـدی را وارد
مـدار نکـرده اسـت و مشـکالت رودخانـه هـای
خوزسـتان و بصـره به ایـران مربوط نمی شـود.
چنـدی پیش احمد محجوب ،سـخنگوی رسـمی
وزارت خارجـه عـراق مدعـی شـد کـه ایـران
بـدون هشـدار قبلـی آب  ۴۲نهر را که بـه عراق
میریزنـد قطـع کـرده و مـا بـا مشـکالت آب
روبـرو هسـتیم و جنوب عـراق به دلیـل قطع آب
از سـوی ایـران بـا مرحلـه سـختی مواجه شـده
ا ست .
همچنیـن حیـدر العبادی ،نخسـت وزیر عـراق با
تاکیـد بر اینکـه آب کشـاورزی و شـرب را برای
شـهروندان خـود تامیـن خواهد کرد گفـت :برای
تضمین دسـتیابی به سـهم آبی عراق بـا مقامات
ایرانـی و ترکیـهای گفتوگوهایـی داریم.
وزارت منابـع آبـی عـراق نیـز مدعـی شـد کـه
ایـران مقـدار زیـادی از آب شـور را در اروندرود
و آبهـای شـیرین را در رودهـای کارون و کرخه
میریـزد کـه ایـن امـر سـبب شـوری آب بصره
شـده است.
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اســت کــه بــه شــرکتهای واردکننــده خــودرو داده
شــده اســت ،خاطرنشــان کــرد :در ایــن شــرایط دولــت
بایــد موضــوع را پیگیــری و از واردکننــدگان خــودرو
ســوال کنــد کــه ارز یارانـهای اختصــاص یافتــه را چــه
کردهانــد.

امــراهلل امینــی در گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد:
متاســفانه در شــرایط جنــگ اقتصــادی کــه حتــی
واردات خــودرو بــا ارز آزاد نیــز نادرســت اســت شــاهد
بودیــم کــه ارز یاران ـهای  ۴۲۰۰تومانــی بــرای واردات
خــودرو بــه واردکننــدگان ایــن محصــول پرداخــت شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن  ۶۰۰میلیــارد تومــان رانتــی

عضــو هیــات علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی
ادامــه داد :حــال کــه پــول بیتالمــال صــرف واردات
خــودرو شــده و کاری هــم نمیتــوان کــرد حداقــل
وظیفــه دولــت ایــن اســت کــه نظــارت کنــد شــرکتهای
واردکننــده ،خودروهــای وارد شــده بــا ارز یارانــهای
دولتــی را بــه نــرخ ارز آزاد نفروشــند.

هشدار جدید بانک مرکزی
فعالیت غیرمجاز دو موسسه اعتباری
«واحــد اعتبــاری شــرکت تعاونــی روســتایی
شــباهنگ شــهریار» و «واحــد اعتبــاری شــرکت
تعاونــی روســتایی انقــاب شــهریار» بــدون اخــذ
مجــوز از بانــک مرکــزی و بــه صــورت غیرقانونــی
مبــادرت بــه عملیــات بانکــی کــرده انــد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از بانــک
مرکــزی ،دو واحــد اعتبــاری بــا نــام هــای
شــباهنگ و انقــاب وابســته بــه شــرکت هــای
تعاونــی روســتایی بــا همیــن عناویــن در شهرســتان
شــهریار و حومــه بــدون اخــذ مجــوز از بانــک
مرکــزی اقــدام بــه عملیــات بانکــی (جــذب ســپرده
از عمــوم مــردم ،ارایــه تســهیالت و )...کــرده انــد.

یک مقام مسئول ؛

ثبتنام در سامانه جامع روابط کار به هفته بعد موکول شد
مدیــرکل روابــط کار وزارت کار ،بــا
اشــاره بــه اینکــه ثبــت نــام در ســامانه
جامــع روابــط کار از دیــروز چهارشــنبه
آغــاز نشــده اســت ،گفــت :کارگــران و
کارفرمایــان فعــا بــرای ثبــت نــام بــه
دفاتــر پیشــخوان مراجعــه نکننــد.
اســماعیل ظریفــیآزاد در گفتگــو بــا
خبرنــگار مهــر گفــت :بــا توجــه بــه وعــده
مســئوالن ســازمان تنظیــم مقــررات و
ارتباطــات رادیویــی بــرای اعــام تعرفــه
ثبــت نــام کارگــران و کارفرمایــان در
«ســامانه جامــع روابــط کار» از طریــق
دفاتــر پیشــخوان دولــت ،برنامهریزیهــای الزم بــرای آغــاز ثبــت نــام از دیــروز صــورت گرفتــه بــود
امــا بــه دلیــل عــدم تعییــن تعرفــه تــا پایــان روز ســه شــنبه ،ثبــت نــام در ســامانه بــه هفتــه آینــده
موکــول مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه کارگــران و کارفرمایــان بــرای ثبــت نــام بــه دفاتــر پیشــخوان دولــت
مراجعــه نکننــد ،ادامــه داد :زیرســاختهای فنــی بــرای راه انــدازی ســامانه جامــع روابــط کار آمــاده
اســت ،ضمــن اینکــه مقدمــات ثبــت نــام از کارگــران و کارفرمایــان و ارائــه نــام کاربــری بــه آنهــا از
طریــق دفاتــر پیشــخوان دولــت نیــز فراهــم شــده امــا بــه دلیــل تاخیــر ســازمان تنظیــم مقــررات در
اعــام تعرفــه کــه در محــدوده  ۵هــزار تومــان خواهــد بــود ،فراینــد ثبــت نــام بــه تعویــق افتــاد.
مدیــر کل جبــران خدمــت و روابــط کار وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی تاکیــد کــرد :قــرار بــود در
روز یکشــنبه هفتــه جــاری تعرفــه نهایــی ثبــت نــام از ســوی ســازمان تنظیــم مقــررات اعــام شــود
کــه تــا امــروز منتظــر اعــام نــرخ بودیــم امــا هنــوز نهایــی نشــده اســت.
ایــن مقــام مســئول در وزارت کار افــزود :طبــق آخریــن وعــده مســئوالن ســازمان تنظیــم مقــررات قــرار
اســت طــی هفتــه آینــده تعرفــه ثبــت نــام در ســامانه جامــع روابــط کار در دفاتــر پیشــخوان نهایــی
شــود کــه در صــورت اعــام نــرخ ،ثبــت نــام نیــز از هفتــه آینــده آغــاز مــی شــود.
کارگــران و کارفرمایــان بــرای ثبــت نــام در ســامانه جامــع روابــط کار بایــد فقــط یکبــار بــا مراجعــه بــه
دفاتــر پیشــخوان دولــت نســبت بــه دریافــت نــام کاربــری اقــدام کننــد تــا بتواننــد اطالعــات خــود را
بــا ورود بــه ســامانه ثبــت کننــد.
در ســامانه جامــع روابــط کار بیــش از  ۳۰نــرم افــزار و زیرســامانه طراحــی شــده کــه در مرحلــه اول دو
زیــر ســامانه ثبــت قراردادهــای کار و ثبــت دادخواس ـتها راه انــدازی مــی شــوند.
بــا رونمایــی از ســامانه ثبــت قراردادهــای کار در آینــده نزدیــک تمــام کارفرمایــان موظــف بــه ثبــت
قراردادهــای منعقــده خــود بــا نیــروی کار در ایــن ســامانه خواهنــد بــود.
مهمتریــن مزیــت ســامانه ثبــت قراردادهــا ،تفکیــک نــوع قراردادهــا اعــم از دائــم و موقــت خواهــد بــود
کــه امــکان شناســایی و ســاماندهی قراردادهــای کار را بــه وزارت کار مــی دهــد.
همچنیــن بــا راه انــدازی ســامانه ثبــت دادخواســت ،تمــام کارگــران و کارفرمایــان مــی تواننــد شــکایات
خــود را بــدون مراجعــه حضــوری و از طریــق سیســتم ثبــت کننــد تــا در نوبــت رســیدگی قــرار گیرنــد.

آمریکا بزرگترین تولیدکننده نفت جهان میشود
دولــت آمریــکا اعــام کــرد تولیــد نفــت ایــن کشــور بــا وجــود محدودیتهــای حمــل در مناطــق شــیل ،در
ســال آینــده افزایــش بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا اعــام کــرد تولیــد نفــت خــام آمریــکا بــه ۱۱.۸
میلیــون بشــکه در روز در ســال  ۲۰۱۹میرســد کــه باالتــر از  ۱۱.۷۶میلیــون بشــکه در روز اســت کــه
در گــزارش دورنمــای ژوئــن بــرآورد شــده بــود.
طبــق پیشبینــی مقامــات اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا ،تولیــد نفــت ایــن کشــور در ســال ۲۰۱۹
بــه حــدود  ۱۲میلیــون بشــکه در روز بالــغ میشــود کــه در صــورت محقــق شــدن ،آمریــکا بزرگتریــن
تولیدکننــده نفــت جهــان خواهــد شــد.
بــه گفتــه منابــع آگاه ،تولیــد نفــت خــام آمریــکا از فوریــه بــاالی  ۱۰میلیــون بشــکه در روز مانــده اســت
در حالــی کــه عربســتان ســعودی – بزرگتریــن صادرکننــده نفــت اوپــک – مــاه گذشــته بــه منظــور
کنتــرل رشــد قیمتهــا ،تولیــدش را افزایــش داد و حــدود  ۱۰.۵میلیــون بشــکه در روز تولیــد کــرد.
نگرانیهــا نســبت بــه محدودیــت ظرفیــت انتقــال نفــت در منطقــه پرمیــان کــه بزرگتریــن منطقــه
شــیل آمریــکا اســت و تاثیــر آن بــر تولیــد داخلــی در نیمــه دوم ســال ،ادامــه دارد.بــه گفتــه اســکات
شــفیلد ،رییــس هیــات مدیــره شــرکت "پایونیــر نچــرال ریسورســز" ،بــه دلیــل محدودیــت ظرفیــت
حمــل در ایــن منطقــه ،تولیــد ممکــن اســت آهســته شــود .مــا در ســه تــا چهــار مــاه آینــده ،دچــار
محدودیــت ظرفیــت میشــویم.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ ،اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا پیشبینــی خــود از تولیــد داخلــی در
ســال جــاری را تغییــری نــداد و میــزان  ۱۰.۷۹میلیــون بشــکه در روز حفــظ کــرد .طبــق پیشبینــی
ایــن نهــاد ،تولیــد نفــت جهانــی در ســال آینــده  ۱۰۲.۵۴میلیــون بشــکه در روز خواهــد بــود در حالــی
کــه پیشتــر ایــن رقــم  ۱۰۲.۲۱میلیــون بشــکه در روز پیشبینــی شــده بــود .بــرآورد اداره اطالعــات
انــرژی از رشــد تقاضــای جهانــی در ســال  ۲۰۱۹نیــز کمتــر شــد.

از ایــن رو ضــروری اســت هموطنــان عزیــز
بمنظــور جلوگیــری از بــه مخاطــره افتــادن امــوال
خــود ،بــا در نظــر داشــتن غیرقانونــی بــودن انجــام
عملیــات بانکــی توســط دو واحــد اعتبــاری مذکــور،
از ســپردن دارایــی هــای خــود بــه آن خــودداری
کننــد.
در غیــر اینصــورت ،بانــک مرکــزی هیچگونــه
مســئولیتی در قبــال تضییــع حقــوق مشــتریان ایــن
واحدهــای اعتبــاری ،بــه خصــوص اســترداد وجــوه
نخواهــد داشــت.
الزم بــه ذکــر اســت بانــک مرکــزی از طریــق
مراجــع قضایــی نســبت بــه پیگیــری موضــوع
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وی افــزود :هرچنــد کــه متاســفانه میتــوان
پیشبینــی کــرد کــه شــرکتهای واردکننــده خــودرو
طبــق روال گذشــته ،خودروهــای وارد شــده بــا ارز
دولتــی را بــا نــرخ ارز آزاد فروختــه و  ۶۰۰میلیــارد
تومــان یارانــه پرداختــی را تصاحــب کننــد.
امینــی تصریــح کــرد :وظیفــه دولــت اســت کــه از ایــن
اتفــاق جلوگیــری و نظــارت کنــد کــه ایــن پــول کجــا
رفتــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،بانــک مرکــزی چنــدی پیــش
لیســت شــرکتهای واردکننــده خــودروی دریافتکننــده
ارز ارزان دولتــی را منتشــر کــرد .برایــن اســاس
بــا توجــه بــه تفــاوت نــرخ ارز دولتــی و آزاد ،حــدود
 ۶۰۰میلیــارد تومــان یارانــه در قالــب ارز دولتــی بــه
واردکننــدگان خــودرو پرداخــت شــده اســت.
شــرکتهای رامــک خــودرو ،بهمــن موتــور ،یــاران
خــودروی الونــد ،ابراهیمــی شــادمان محمــد ،ایــران
خــودرو دیــزل ،جهــان نویــن آریــا ،ایرتویــا ،نــادران
کار موتــور ،کوشــا خــودرو نگیــن ،آریــن موتــور پویــا،
نگیــن خــودرو ،نوشــه تجــارت ســپهر ،پاکــرو ســبز
قشــم ،مامــوت خــودرو ،ایمــن تجــارت جــام جــم،
آریــن موتــور تابــان ،آپــام خــودروی الونــد ،نگیــن
خــودرو ،آژمــان نگیــن کارا ،ملینــا تجــارت آرکا و
کرمــان موتــور دریافتکننــده ارز دولتــی بــرای واردات
خــودرو هســتند.
طبــق اعــام رییــس انجمــن واردکننــدگان خــودرو،
برنــد خودروهــای وارد شــده بــا ارز دولتــی شــامل
برندهــای نیســان ،میتسوبیشــی ،رنــو ،ســانگیانگ،
دیاس ،هیونــدای ،تویوتــا ،هــاوال و فولکسواگــن
بــوده اســت.
اقــدام کــرده اســت.
ضمن ـ ًا بــار دیگــر از هموطنــان گرامــی درخواســت
مــی شــود پیــش از ســپرده گــذاری در بانــک هــا
و موسســات اعتبــاری ،بــا مراجعــه بــه پایــگاه
اطــاع رســانی بانــک مرکــزی بــه نشــانی
 WWW.CBI.IRاز فهرســت بانــک هــا و
موسســات اعتبــاری مجــاز اطــاع پیــدا کننــد.

ردهبندی نوآورترین اقتصادهای جهان

ایران دومین اقتصاد نوآور منطقه آسیای جنوبی
ســازمان مالکیــت فکــری ،ســوئیس
را نوآورتریــن اقتصــاد جهــان در
ســال  ۲۰۱۸معرفــی کــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ردهبنــدی
شــاخص نــوآوری جهانــی بــه طــور
مشــترک توســط دانشــگاه کورنــل،
ســازمان "اینســاد" و ســازمان
مالکیــت فکــری جهانــی اعــام
شــده اســت .طبــق ایــن شــاخص،
ســوئیس بــرای هشــتمین ســال
متوالــی بــه عنــوان نوآورتریــن
اقتصــاد جهــان معرفــی شــد.
پــس از ســوئیس ،هلنــد ،ســوئد،
انگلیــس ،ســنگاپور ،آمریــکا،
فنالنــد ،دانمــارک ،آلمــان و ایرلنــد
در ردههــای دوم تــا دهــم ایــن ردهبنــدی قــرار گرفتهانــد.
کشــورهای کــره جنوبــی ،ژاپــن ،هنــگ کنــگ ،لوکزامبــورگ ،فرانســه ،چیــن ،کانــادا ،نــروژ و اســترالیا نیــز
بــه ترتیــب در ردههــای بعــدی نوآورتریــن کشــورهای جهــان قــرار گرفتهانــد .چیــن بــرای نخســتین بــار
موفــق شــده اســت در جمــع  ۲۰کشــور برتــر نــوآور قــرار گیــرد کــه موفقیتــی بــرای دولــت ایــن کشــور
محســوب میشــود.
فرانســیس گــوری -دبیــر کل ســامان مالکیــت فکــری -گفــت :صعــود ســریع چیــن در ردهبنــدی
نشــاندهنده مســیر اســتراتژیک تعییــن شــده توســط مقامــات عالــی ایــن کشــور بــرای توســعه
ظرفیتهــای نوآورانــه در ایــن کشــور و حرکــت بــه ســمت تغییــرات بنیــادی در بخشهــای اقتصــادی و
صنایــع دانــش بنیانتــر بــرای حفــظ مزیتهــای رقابتــی اســت.
ایــران پــس از هنــد بــه عنــوان دومیــن اقتصــاد نــوآور منطقــه آســیای جنوبــی و مرکــزی و شــصت و
پنجمیــن اقتصــاد نــوآور جهــان معرفــی شــده اســت کــه در مقایســه بــا ســال گذشــته حاکــی از صعــود
 ۱۰پله ای کشورمان است .پس از هند و ایران ،قزاقستان سومین اقتصاد نوآور این منطقه است.
در آمریــکای جنوبــی و مرکــزی ،شــیلی ،کاســتاریکا و مکزیــک صاحــب نوآورتریــن اقتصادهــا هســتند و در
منطقــه شــمال آفریقــا و خاورمیانــه ،امــارات و قبــرس در ردههــای اول قــرار دارنــد .در شــرق آســیا نیــز
ســنگاپور ،کــره جنوبــی و ژاپــن ردههــای اول تــا ســوم را در اختیــار دارنــد.
ایــن هشــتمین ســال متوالــی اســت کــه ســوئیس بــه عنــوان نوآورتریــن اقتصــاد جهــان معرفــی میشــود.
ایــن کشــور در رده اول یــا دوم شــاخصهای ایــن ردهبنــدی چــون شــاخصهای مرتبــط بــا " آی پــی"،
تولیــدات بــا تکنولــوژی بــاال و متوســط ،مخــارج تحقیــق و توســعه و کیفیــت دانشــگاههای داخلــی قــرار
دارد.
بــه گفتــه ایــن ســازمان ،ایــران توانســته اســت در شــاخصهای رشــد بهــرهوری و فــارغ التحصیــان
علمــی و مهندســی رتبــه مطلوبــی را کســب کنــد و مزیــت رقابتــی در زمینههــای ســرمایهگذاری،
انتشــارات علمــی و فنــی و تولیــدات فنــی داشــته باشــد.

مدیرعامل شرکت توتال خبر داد:

توتال ایران را ترک کرد

مدیرعامــل شــرکت توتــال گفــت :ایــن شــرکت بــه دلیــل
عــدم امــکان معافیــت از تحریمهــای جدیــد دولــت آمریــکا ،از
طــرح پارسجنوبــی ایــران خــارج میشــود.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از صــدا و ســیما ،پاتریــک
پویــان ،در گفتگــو بــا شــبکه تلویزیونــی بــی اف ام فرانســه ،بــا
تاکیــد بــر اینکــه راه دیگــری جــز خــروج از ایــن پــروژه نداشــته
اســت ،گفــت :شــما نمیتوانیــد بــدون دسترســی بــه سیســتم مالــی
آمریــکا در  ۱۳۰کشــور جهــان فعالیــت داشــته باشــید؛ بنابرایــن در
حقیقــت مــا قوانیــن آمریــکا را اجــرا مــی کنیــم و مجبوریــم ایــران را تــرک کنیــم.
وی افــزود :شــرکتی مثــل مــا بایــد بــه قوانینــی کــه در مــوردش بــه اجــرا گذاشــته مــی شــود ،احتــرام
بگــزارد؛ بنابرایــن مــا بایــد از ایــران خــارج شــویم کــه بــر ایــن اســاس ،توتــال بــه دلیــل خــروج از طــرح
توســعه فــاز  ۱۱میــدان گازی پــارس جنوبــی در خلیــج فــارس  ۴۰میلیــون دالر متضــرر شــده اســت.
پویــان بــا ابــراز امیــدواری در بــاره اینکــه یــک روز بتوانیــم بــه ایــران برگردیــم گفــت :بــرای شــرکتی در
مقیــاس توتــال کــه ســاالنه  ۱۵میلیــارد دالر ســرمایه گــذاری انجــام مــی دهــد ،زیــان  ۴۰میلیــون دالری
چنــدان قابــل توجــه نیســت.

قراردادهایی که هیچ حقی برای هما ایجاد نکرد
آینده مبهم با کمبود ناوگان

رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس مــی گویــد
قــرارداد ایــران ایــر بــا بوئینــگ و  ۲شــرکت دیگــر
هواپیماســازی بــرای خریــد هواپیماهــای برجامــی
ایــراد دارد و مــا امــکان دریافــت غرامــت از ایــن
شــرکت هــا را نداریــم.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر ،در پــی اعــام انصــراف
قطعی دو شــرکت هواپیماســاز بوئینــگ و ای تی آر از
واگــذاری هواپیمــا بــه ایــران ایــر و نیــز آینــده مبهــم
قــرارداد ایربــاس ،شــرکت هواپیمایــی جمهــوری
اســامی ایــران (همــا) نیــز بــا آینــده نــه چنــدان
روشــنی در صنعــت هوانــوردی روبــه رو اســت.
ایــن شــرکت از یــک ســو بــه دلیــل دســت و پنجــه
نــرم کــردن بــا مشــکل بــزرگ پرداخــت حقــوق و
مزایــای بازنشســتگان همــا و از ســوی دیگــر بــا
داشــتن مشــکل نیــروی انســانی مــازاد ،علــی رغــم
آنکــه عنــوان بزرگتریــن ایرالیــن ایرانــی و نیــز
ایرالیــن حامــل پرچــم ( )Flag Careerرا بــا
خــود بــه یــدک مــی کشــد ،امــکان تأمیــن
هزینــه هــای جــاری و پرداخــت بدهــی هــای
شــرکت را نــدارد.
مدیــران ایــران ایــر کــه در ســال گذشــته اعــام
شــد برخــی از هزینــه هــای خــود را از طریــق
اســتقراض از ســایر شــرکت هــا و ســازمان هــای
تابعــه وزارت راه و شهرســازی تأمیــن کــرده بودنــد،
بــا ایــن برنامــه ریــزی کــه بتواننــد بــا در اختیــار
گرفتــن کل  ۲۰۰فرونــد هواپیمــای برجامــی ،بــه
ســوددهی برســند ،برنامــه ای  ۱۰ســاله بــرای در
اختیــار گرفتــن عنــوان ایرالیــن نخســت منطقــه
را پــس از چنــد دهــه طراحــی کــرده بودنــد
کــه بــه نظــر مــی رســد ایــن برنامــه بــا وجــود
تحریــم هــای جدیــد دولــت ترامــپ ،بــه ســراب
تبدیــل شــده اســت.
در حــال حاضــر ایربــاس تنهــا  ۳فرونــد از  ۱۰۰فروند
و ای تــی آر  ۸فرونــد از  ۲۰فرونــد را تحویــل داده اند
کــه از مجمــوع  ۲۰۰فرونــد ایربــاس ،بوئینــگ و ای

تــی آر ،تنهــا  ۱۱هواپیمــا از محــل  ۳۳۰میلیــون
دالر تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی را در اختیــار
گرفتــه ایــم و احتمــاال تحویــل همــه  ۱۸۹فرونــد
دیگــر بــه فراموشــی ســپرده خواهــد شــد.
کارشناســان معتقدنــد هــم اکنــون بهتریــن راه بــرای
فــرار همــا از وضعیــت نابســامان اقتصــادی موجــود
ایــن شــرکت ،توســعه نــاوگان آن و افزایــش میــزان

خبرنــگار مهــر از ابطــال کامــل مجــوز قبلــی اداره
کنتــرل دارایــی خارجــی وزارت خزانــه داری آمریــکا
(اوفــک) خبــر داده اســت ،امــا اعــام کــرد :مدیــران
شــرکت هواپیماســازی ایتالیایی ـ فرانســوی ای تی آر
بــه دنبــال اخــذ مجــوز مــوردی بــرای تحویــل
 ۶فرونــد دیگــر از هواپیماهــای ای تــی آر ۶۰۰-۷۲
اســت.

درآمــد ایــران ایــر از محــل بــاال بــردن تعــداد
مســافران و مشــتریان شــرکت اســت کــه بایــد در
دوره جدیــد تحریــم هــا علیــه صنعــت هوانــوردی
ایــران ،روش هــای جایگزیــن بــرای خریــد
هواپیمــای نــو از شــرکت هــای بــزرگ هواپیماســازی
دنیــا را در پیــش گرفــت.
شــاید ای تــی آر  ۶فرونــد دیگــر را
تحویــل بدهــد
اگرچــه اصغــر فخریــه کاشــان مشــاور وزیــر راه و
شهرســازی در امــور بیــن الملــل در گفــت وگــو بــا

بوئینگ خسارت نمی دهد
گفتنــی اســت پیــش از ایــن نیــز علیرضــا منظــری
معــاون اســبق هوانــوردی و امــور بیــن الملــل
ســازمان هواپیمایــی کشــوری در گفــت وگــو بــا
خبرنــگار مهــر دربــاره امــکان اخــذ خســارت از
بوئینــگ اظهــار داشــت :بنــدی تحــت عنــوان
«فــورس مــاژور» در قراردادهــای تجــاری رســمی
بیــن المللــی درج مــی شــود کــه البتــه هنــوز اعــام
نشــده اســت کــه آیــا در قــرارداد همــا و بوئینــگ
هــم ایــن بنــد آمــده یــا نــه؛ امــا بــا فــرض درج

افزایش  ۲۰درصدی قیمت لوازم آرایشی و بهداشتی
قیمــت فرآوردههــای آرایشــی ،بهداشــتی و عطریــات
در ســال جــاری بــه طــور متوســط  ۲۰درصــد
افزایــش یافتــه اســت.
حمیــد مقیمــی – نایــب رییــس انجمــن واردکنندگان
فرآوردههــای آرایشــی ،بهداشــتی و عطریــات – در
گفتوگــو بــا ایســنا ،دربــاره آخریــن وضعیــت
قیمــت ایــن فرآوردههــا اظهــار کــرد :فرآوردههــای
وارد شــده در ایــن حــوزه در گمــرک دپــو شــده و
واردکننــدگان منتظــر مشــخص شــدن وضعیــت

ارزی هســتند ،چراکــه بــه آنهــا ارزی اختصــاص
نیافتــه و تنهــا یــک درصــد از شــرکتهای وارداتــی
توانســتهاند از ســوی صرافــی بانکهــا ارز دریافــت
کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه از طریــق ســامانه نیمــا،
ارزی بــه واردکننــدگان فرآوردههــای آرایشــی،
بهداشــتی و عطریــات اختصــاص نیافتــه اســت،
گفــت :قــرار بــر ایــن شــده کــه ارز مــورد نیــاز بــه
صــورت توافقــی بیــن واردکننــدگان و صادرکننــدگان

فراهــم شــود و مــا منتظــر تعییــن تکلیــف در ایــن
راســتا هســتیم.
بــه گفتــه مقیمــی ،واردات فرآوردههــای آرایشــی و
بهداشــتی از گــروه کاالیــی دو بــه گــروه کاالیــی
ســه انتقــال یافتــه اســت.
نایــب رییــس انجمــن واردکننــدگان فرآوردههــای
آرایشــی ،بهداشــتی و عطریــات بــا بیــان اینکــه
لــوازم آرایشــی ،بهداشــتی و عطریــات متقاضــی
زیــادی در بــازار دارد ،تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه

ایــن مــاده در قــرارداد مذکــور ،عنــوان مــی دارد
کــه اگــر اتفاقــات غیــر قابــل پیــش بینــی اتفــاق
بیفتــد ،ایــن قــرارداد خــود بــه خــود فســخ شــده و
مــا امــکان اخــذ خســارت از بوئینــگ را نخواهیــم
داشت.
قرارداد هما با بوئینگ ایراد دارد
محمدرضــا رضایــی کوچــی رئیــس کمیســیون
عمــران مجلــس شــورای اســامی در گفــت وگــو
بــا خبرنــگار مهــر دربــاره امــکان اخــذ خســارات
وارده بــه ایــران ایــر از ســوی بوئینــگ و دیگــر
شــرکت هــای هواپیماســازی طــرف قــرارداد بــا
ایــران ایــر اظهــار داشــت :امــکان دریافــت غرامــت
از غــول هــای هواپیماســازی دنیــا بســتگی بــه نــوع
قــراردادی کــه مــا بــا ایــن شــرکت هــا داریــم ،دارد؛
بایــد دیــد در ایــن قــرارداد چــه میــزان تعهــد بــرای
طــرف مقابــل ایجــاد کــرده ایــم.
وی افــزود :بــر اســاس اطالعاتــی کــه من از قــرارداد
دارم ،مــا هیــچ تعهــدی بــرای طــرف مقابــل ایجــاد
نکــرده ایــم .در ایــن قــرارداد آمــده اســت شــرکت
بوئینــگ هــر زمــان کــه اراده کنــد ،مــی توانــد
قــرارداد را فســخ کنــد.
نماینــده مــردم جهــرم در مجلــس بــه قــرارداد
ایــران ایــر و ای تــی آر اشــاره و تصریــح کــرد:
بــر اســاس ایــن قــرارداد ،مــا حتــی بــرای تعمیــر
اساســی موتــور هواپیمایــی کــه تحویــل گرفتــه
ایــم و نیــز تأمیــن قطعــات آنهــا ،بــاز هــم نیــاز بــه
مجــوز اوفــک داریــم و آمریکایــی هــا بایــد تأییــد
کنند.
بــه گفتــه رضایــی کوچــی ،قــرارداد مــا بــا بوئینــگ و
دیگــر هواپیماســازان ایــراد دارد و تعهــدات الزم را از
طــرف مقابــل نگرفتــه ایــم مــا حتــی بــرای تأمیــن
قطعــات هواپیماهایــی کــه تحویــل گرفتــه ایــم هــم
مشــکل داریــم چــه رســد بــه اینکــه بخواهیــم بابــت
هواپیماهایــی کــه تحویــل نگرفتــه ایــم ،شــکایت
کنیــم.

اینکــه ایــن فرآوردههــا بــازار و مشــتری خــود را
دارد ،اگــر نتوانیــم محصــوالت وارداتــی را از گمــرک
ترخیــص کنیــم ،شــرایط بــرای قاچاقچیــان فراهــم
شــده و بــازار را بــه دســت میگیرنــد و بــه هــر
قیمتــی کــه بخواهنــد بــه دلیــل نبــود محصــول،
میتواننــد فــرآورده قاچــاق خــود را بــه فــروش
برســانند.
بــه گــزارش ایســنا ،در حالــی قیمــت فرآوردههــای
آرایشــی ،بهداشــتی و عطریــات از ابتــدای ســال
جــاری معــادل  ۲۰درصــد افزایــش یافتــه کــه میــزان
افزایــش قیمــت ایــن محصــوالت در ســال گذشــته
حــدود  ۱۵درصــد بــوده اســت.

