اخبار

حسینیکیا:

واردات قطعات خودرو در اختیار افرا د محدودی است

احتمال صدور اوراق قرضه  ۵۰ساله
و  ۱۰۰ساله در آمریکا

رییس خزان هداری آمریکا ،استیون منوچین،
گفت در ص��ورت وجو د تقاضای مناس��ب،
آمریکا اوراق قرضه  ۵۰س��اله منتشر خواه د
کرد.به گزارش مهر به نقل از رویترز ،رییس
خزان هداری آمریکا ،اس��تیون منوچین ،گفت
در ص��ورت وجو د تقاضای مناس��ب ،آمریکا
اوراق قرضه  ۵۰س��اله منتش��ر خواه د کرد.
ای��ن اقدام برای کاهش ریس��ک بدهی ۲۲
تریلی��ون دالری دولت و محدو د کردن نرخ
بهره پایین صورت گرفته اس��ت.منوچین در
مصاحبه با نیویورک تایمز گفت :ما با اوراق
 ۵۰س��اله ش��روع خواهیم کر د و در صورت
موفقیت این اوراق ،صدور اوراق  ۱۰۰س��اله
را هم م د نظر ق��رار خواهیم داد .او گفت از
 ۲س��ال پیش به صدور اوراق قرضه بسیار
بلندمدت فکر میکرده است .در حال حاضر
بلندم دتترین اوراق قرضه آمریکا ،اوراق ۳۰
س��اله است.این اظهارات در حالی انجام ش د
که در هفته پیش رو اجالس سیاستگذاری
فدرالرزرو برگزار خواه د ش د و انتظار میرو د
ط��ی آن نرخ بهره آمری��کا  ۲۵صدم درص د
کاهش داده ش��ود .دونال د ترامپ به تازگی
از افزایش پرداختهای دولت به ازای بهره
بده��ی  ۲۲تریلی��ون دالری دولت��ی ،انتقا د
ک��رده بو د و خواهان کاهش نرخ بهره برای
کاهش هزینههای دولت شده بود.
رشد  ۱۲۱هزار واحدی شاخص
بورس از ابتدای امسال

ش��اخص بورس از ابتدای امسال تاکنون در
م��دت  ۱۱۱روز معامالتی ،رش�� د  ۱۲۱هزار
واحدی را به ثبت رس��انده است.به گزارش
مهر ،از ابتدای امسال تاکنون در مدت ۱۱۱
روز معامالت��ی تع��دا د  ۴۴۷میلی��ار د و ۷۰۱
میلیون س��هم و حق تقدم ب��ه ارزش ۱۴۲۶
ه��زار و  ۶۵۳میلیار د ری��ال در  ۳۷میلیون و
 ۲۳هزار و ۳۹۶دفعه م��ور د در بورس اوراق
بهادار معامل��ه قرار گرفته اس��ت.همچنین
بررسی معامالت بازار سهام به تفکیک بازار
یده د در این مدت  ۳۰۲میلیار د و
نش��ان م 
 ۱۹۶میلیون س��هم ب��ه ارزش  ۷۳۳هزار و
 ۵۴میلی��ار د ریال در  ۱۷میلیون و  ۶۲۲هزار
و  ۴۵۴نوب��ت در ب��ازار اول؛  ۱۳۸میلیار د و
 ۶۵۹میلیون سهم به ارزش  ۵۷۶هزار و ۴۰
میلیار د ریال در  ۱۹میلیون و  ۹۳هزار و ۹۲۵
نوبت در ب��ازار دوم؛  ۴۶میلیون و  ۹۰۰هزار
برگ��ه به ارزش  ۴۵هزار و  ۱۷۹میلیار د ریال
در  ۱۱هزار و  ۷۴۴نوبت در بازار بدهی۱۳۳ ،
میلی��ون و  ۵۳هزار قراردا د ب��ه ارزش ۷۴۷
میلیار د ریال در  ۴۰هزار و  ۳۳نوبت در بازار
مش��تقه و  ۶میلی��ار د و  ۶۶۵میلیون واح د از
صندوقهای س��رمایهگذاری قابل معامله در
ب��ورس تهران ب��ه ارزش  ۷۱ه��زار و ۶۳۴
میلیار د ریال در  ۲۵۵هزار و  ۲۴۰نوبت مور د
معامله قرار گرفته است.شاخص کل نیز که
معامالت امسال بورس را از ارتفاع  ۱۷۸هزار
و  ۶۵۹واح د آغاز کرده اس��ت ،تاکنون ۱۲۱
هزار واح د رش د را به ثبت رسانده و به ارتفاع
 ۲۹۹هزار و  ۹۳۱واح د رسیده است.
الیحه اصالح قانون مالیات های
مستقیم در حال نهایی شدن است

وزیر امور اقتصا د و دارایی گفت :الیحه اصالح
ت مستقیم در وزارت امور اقتصا د و
قانون مالیا 
دارایی در حال نهایی ش��دن است.به گزارش
خانه ملت ،فرها د دژپس��ن د درباره سرنوش��ت
الیحه مالیات بر عایدی سرمایه ،اظهار داشت:
در ح��ال حاضر این الیح��ه در قالب اصالح
ت مس��تقیم در وزارت امور اقتصا د
قانون مالیا 
و دارایی در حال نهایی شدن است.وزیر امور
اقتصا د و دارایی اف��زود :پس از اینکه اصالح
قانون مالیات مستقیم در وزارت اقتصا د نهایی
شود ،به دولت ارسال شده و پس از بررسی به
مجلس تقدیم میشود.به گزارش مهر ،پیش
از این دژپسن د از ارسال الیحه مذکور در مهر
ماه به مجلس خبر داده بود.

عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و
معادن مجلس میگوی�� د واردات قطعات
خ��ودرو در اختیار افرا د محدودی اس��ت
که این امر فسا د و انحصار ایجا د میکند.
سیدجوا د حس��ینی کیا عضو هیات رئیسه

کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای
اس�لامی در گفتوگ��و با خان��ه ملت در
تشریح دالیل گرانی خودرو در یک سال
اخی��ر ،گفت :نقدینگی موج��و د در جامعه
یک��ی از دالیلی اس��ت ک��ه در ماههای
اخیر به نابس��امانی بازار خودرو دامن زده
و موجب تالطمهای بس��یار در این حوزه
شده است چراکه در حال حاضر نقدینگی
باالیی در اختیار مردم است.نماینده مردم

س��نقر در مجلس شورای اسالمی با بیان
اینکه مردم برای حفظ ارزش پول خو د به
دنبال خری د مسکن ،سکه ،خودرو ،ارز و..
هستن د در نتیجه زمینه افزایش قیمتها و
سوداگریها در این بازارها فراهم میشود،
افزود :بای د از ظرفیت شورای رقابت برای
کنترل قیمتها اس��تفاده ک��ر د چراکه با
حذف این ش��ورا به��ای چهارچرخها بی
ضابطه افزایش یافت.وی انحصار صنعت

خودروسازی را یکی دیگر از دالیل گرانی
خ��ودرو طی یک س��ال اخیر برش��مر د و
اظهار کرد :زمانی ک��ه مردم ناچارن د تنها
از دو خودروس��از داخلی خودرو خریداری
کنن د فسا د در این صنعت جاری میشود.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان
اینک��ه واردات قطعات خ��ودرو در اختیار
افرا د محدودی اس��ت که این امر فسا د و
انحصار ایجا د میکند ،اضافه کرد :عالوه

بر فعالیت مافیا در صنعت خودروس��ازی،
س��وداگرانی نی��ز در بازار قیم��ت خودرو
را س��لیقهای افزایش م��ی دهند.به زعم
حسینی کیا افزایش نرخ ارز در طول یک
سال گذش��ته یکی دیگر از عواملی است
که موج��ب افزایش قیم��ت چهارچرخها
ش��ده چراکه برخ��ی از موا د اولی��ه تولی د
خودرو وارداتی است در نتیجه قیمت تمام
شده افزایش پیدا می کند.
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زنگ خطر سوءاستفاده از حسابهای بانکی بیهویت

یک میلیون حساب بیهویت تنها در یک بانک

گ�روه اقتصادی :ساماندهی حسابهای بانکی یکسال است
آغاز شده و هنوز نظام بانکی نتوانسته به صورت کامل راه
سوءاس��تفاده از این حسابهای بیهویت را ببن دد؛به نحوی
که تنها در یک بانک،یک میلیون حساب بیهویت وجو د
دارد.به گزارش مهر ،بیش از یکسال از آغاز رون د ساماندهی
حس��ابهای بانکی میگذر د و همچنان تعدا د حس��ابهای
بیهویت در نظام بانکی ،بسیار باال است .همان روزهایی
که بحث ساماندهی حس��ابهای بی مالک در نظام بانکی
مطرح شد ،رئیس کل وقت بانک مرکزی صحبت از وجو د
 ۳۰۰میلیون حساب بانکی به میان میآور د و اعالم میکر د
که بخشی از این حسابها ،هویت مشخصی ندارند .از آنجا
بو د که ساماندهی حسابهای بانکی در بانکها کلی د خور د و
اکنون بیش از یک س��ال است که به طور جدی ،وار د فاز
عملیاتی شده اس��ت؛ اما همچنان آمار و اقامی که در این
رابطه مطرح میشود ،عجیب و غریب است و برای برخی از
بانکها ،ع د د یک میلیون حساب بانکی بی هویت نیز به ثبت
رسیده است.هر چن د که حسابهای بانکی به لحاظ اهمیت
امنیتی ،بسیار حائز اهمیت هستند؛ اما به هر حال این یک
واقعیت اس��ت که مش��خص نبودن صاح��ب هر کاالیی
میتوان د باعث سوء اس��تفاده دیگران شو د و این عملیات،
صرفا مرتبط با حسابهای بانکی نیست؛ همانطور که زمانی
یک زمین بیصاحب باشد ،دیگران میتوانن د با کشیدن یک
حصار ،از آن بهره ببرن د یا یک س��اختمان بیصاحب نیز،
ب ه مرور زمان ،تخریبش��ده یا محل تجمع افرا د پرحاشیه
شود.پس حساب بانکی نیز از این ماجرا مستثنی نیست و
وقتی که به هر دلیلی ،نظام بانکی از هویت فر د یا در قی د
حیات بودن آن مطلع نباش��د ،دیگران میتوانن د از آن سو د
ببرند .روی دیگر س��که هم ،عدم وجو د اطالعات درست
برای یک حس��اب بانکی اس��ت که خو د میتوان د موجب
س��وء استفاده مجرمین اقتصادی از آن برای پنهان کردن
مفاس د اقتصادی شود .به عبارت دیگر ،مفسدینی که برای
مخفی کردن تراکنشهای کالن خود ،به استفاده از حساب
اطرافیان یا اجاره حساب روی میآورند ،مطمئن ًا از فرصت
حساب بیهویت نیز بهره خواهن د برد.
شروع ساماندهی حسابهای بانکی از سال ۹۵


پس از گس��ترش حسابهای بانکی و استفاده روزافزون

مردم از کارتهای بانکی برای انجام معامالت ،تشخیص
هویت صاحبان حسابها موردتوجه قرار گرفته است که
در همین راستا ،از اواخر سال  ۹۵تحلیل ،تولی د و توسعه
سامانه نهاب (نظام هویت س��نجی اطالعات مشتریان
بانکی) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت .در واقع،
این س��امانه با اتصال به دا دههای س��ازمان ثبتاحوال،
ثبت اس��نا د و اطالعات بانکهای تجاری امکان اعتبار
سنجی مش��تریان را فراهم میکند.در ادامه این فرآیند،
بانک مرکزی وظیفه بروز رس��انی این سامانه بهصورت
م��دام را در آذر  ۹۷ب��ه بانکها و مؤسس��ات غیر بانکی
ابالغ کرده و در نهایت ،پایان فرصت بانکها برای این
بروز رس��انی اردیبهش��ت  ۹۷اعالم ش د و بانک مرکزی
در این ماه بخشنامه مس��دو د کردن حس��ابهای فاق د
اطالع��ات هویتی کامل را صادر میکن��د.در این میان،
اولین آمار از وضعیت س��اماندهی حسابهای بیهویت
در کش��ور به بانک مل��ی ایران بازمیگ��ر دد .طبق آمار
ارائهش��ده ،در ح��ال حاضر  ۹۵درص د حس��ابها در این
بانک احراز هویت ش دهاندکه این ع د د در نگاه اول اگرچه
رضایتبخش اس��ت ،اما یک محاس��به سرانگشتی از ۵
درص د باقیمانده حسابها ،روی دیگر این آمار را نمایان

میسازد.محمدرضا عرب مقدم ،کارشناس مسائل بانکی،
در گفتگو با مهر گفت :طبق آخرین آمار منتش��ر شده از
سوی یکی از بزرگترین بانکهای دولتی ایران ،بانک ملی
با  ۳۲۳۶ش��عبه ،دارا ب��ودن بزرگترین هلدینگ در بین
بانکها و رتبه دوم از نظر تعدا د کارتبانکی از مهمترین
بانکهای کش��ور اس��ت و با توجه به آمار  ۵۰۰میلیونی
حس��ابهای بانکی در کش��ور میتوان ب��ا یک تخمین
حداقل��ی گفت که  ۲۰میلیون نفر در این بانک حس��اب
دارند .با محاس��بهای س��اده  ۵درص د از حسابهای این
بانک برابر با  ۱میلیون مور د بیهویت است.وی افزود :بر
این اس��اس ،اگر ع دهای فقط از  ۱درص د این  ۲۰میلیون
حساب برای پنهان کردن فسا د و فرار مالیاتی بهره ببرند،
یعنی از  ۱۰هزار حساب بانکی برای این کار استفاده شده
اس��ت.به گفته عرب مقدم ،با اندکی تأمل و توجه به این
نکته که بانک ملی یکی از معتبرترین بانکهای کشور
است ،میتوان به عمق ماجرا پی برد .برای مثال با همین
 ۱۰هزار حس��اب بانکی ۱۰ ،مفس�� د اقتصادی در سطح
وحی د مظلومین یا همان س��لطان سکه میتوانن د مفاس د
خو د را پنهان کنند؛ اما این فقط یکی از  ۴۱بانک موجو د
در اقتصا د کشور اس��ت و مطمئن ًا اگر تعدا د حسابهای

بیهویت در بس��تر  ۴۱بانک کشور بررس��ی شود ،بای د
منتظر اعدادی بسیار بیشتر از  ۱میلیون حساب بیهویت
بود.وی اظهار داشت :این حجم از حسابهای بیهویت
ندهنده وضعیت نابسامان حسابهای بانکی در کشور
نشا 
اس��ت که به مأمنی برای فسادهای گسترده تبدیل شده
است .مطمئن ًا با مس��دو د کردن بیهویتها و قاع دهمن د
ساختن استفاده از دیگر حسابها میتوان با پدی دههایی
همچون حسابهای نیابتی در کشور مقابله کرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی تا پایان خردادماه سال جاری،
 ۲۲۸میلیون و  ۷۹۵هزار و  ۸۳۱کارت برداشت ،دو میلیون
و  ۶۸۷ه��زار و  ۷۲۱کارت اعتباری و  ۱۰۹میلیون و ۵۱۹
ه��زار و  ۸۴۷کارت خرید/هدی��ه و یک میلی��ون و ۹۷۸
هزار و  ۷۲۵کارت پول الکترونیک توس��ط بانکها صادر
ش��ده است ،بنابراین در مجموع  ۳۴۲میلیون و  ۹۸۲هزار
و  ۱۲۴کارت تا این تاریخ در کش��ور صادر و توزیع ش��ده
اس��ت .البته این رقم در پایان فروردین سال  ۱۳۹۶بیش
از  ۴۱۲میلیون فقره بوده اس��ت ،به بیان دیگر کم شدن
یده د که این آمار شامل کارتهای
نم 
این کارتها نشا 
منقضی شده نیس��ت و تنها کارتهایی را شامل میشو د
که در تاریخ مذکور فعال هستند.اما الزم به یادآوری است
که این آمارها دقیق نیس��تند .دا دهه��ای بانک مرکزی از
تعدا د کارتهای صادر ش��ده به تفکیک بانکها و تاریخ
آنها منتش��ر میشود .دا دههای بسیاری از این بانکها که
در تاریخهای جدی د بهروز ش��ده ،تازه نیستن د و مربوط به
سالهای قبل است .بهطور مثال ،در جدیدترین آمارهای
بانک مرکزی که مربوط به خردا د س��ال  ۱۳۹۸میشود،
دا دهه��ای بانک انصار مربوط به ش��هریور س��ال ،۱۳۹۳
بانک صنعت معدن و س��رمایه هم مربوط به سال ۱۳۹۴
اس��ت .حتی در این لیست دو بانک قرضالحسنه رسالت
و مؤسس��ه اعتباری ملل هیچ آماری از میزان کارتهای
صادره خو د ارائه نکرده و در مس��تطیلها ،جلوی آنها خط
تیره گذاش��ته شده اس��ت .جالب است بدانیم از میان ۳۸
بانک و مؤسس��ه اعتباری موجو د در این لیست ،تنها ۱۱
مور د آنها با تاریخ مور د نظر بانک مرکزی (خردا د )۱۳۹۸
همس��انن د و دا دههای مابقی بانکها و مؤسسات اعتباری
مربوط به تاریخهای قبل از آن میشود.

تحریم نقش مهمی ندار د

رئی��س انجم��ن توس��عه و تروی��ج ایمنی
هوانوردی گف��ت :از  ۳۱۱فرون د هواپیمایی
که در کش��ور داری��م تنه��ا  ۱۲۴فرون د آن
فعال است که به ضعف مدیریت هوانوردی
برمی گ��ر د د و نقش تحریم ه��ا در آن ۲۰
درص د اس��ت.علیرضا خیری در گفت وگو با
مهر در خص��وص وضعیت مدیریت صنعت
هوانوردی ای��ران و نقاط ضع��ف آن اظهار
داش��ت :پایهایترین اشکالی که در صنعت
هوان��وردی وج��و د دارد ،مس��ائل مدیریتی
این صنعت اس��ت ک��ه راه رفع ای��ن ایراد،
آم��وزش مدیری��ت هوانوردی اس��ت.وی با
بیان اینکه تحریمه��ا حداکثر  ۲۰درص د در
عدم توسعهیافتگی صنعت هوانوردی نقش
دارند ،اف��زود ۸۰ :درص د مش��کالتی که در

د مشکالت صنعت هوانوردی ضعف مدیریت است
 ۸۰درص 

این صنع��ت میبینیم ،به ضع��ف مدیریت
برمیگر دد.رئی��س انجمن توس��عه و ترویج
ایمن��ی هوانوردی با بیان اینکه چش��مانداز
خوبی ب��رای صنعت هوان��وردی پیشبینی
نمیش��ود ،یادآور ش��د :در حال حاضر ۳۱۱
فرون د هواپیما در صنعت هوانوردی کش��ور
وجو د دار د که تنها  ۱۲۴فرون د آن عملیاتی و
فعال هستند .همچنین از میان شرکتهای
هواپیمایی ،تنه��ا  ۱۵ایرالین فعال داریم و
عمر ناوگان هوایی کشور به  ۲۴سال رسیده
است.به گفته خیری ،بر اساس سن د چشمانداز
 ،۱۴۰۴تعدا د ناوگان هوانوردی بای د به ۶۰۰
فرون د برس�� د که با وجو د آنکه تنها  ۶سال تا
رسیدن به زمان  ۱۴۰۴باقی است ،در بخش
صنعت هوانوردی یک سوم مسیر طی شده

اس��ت.وی با تأکی د بر اینکه میتوان صنعت
هوانوردی را با استفاده از همین متخصصان
و نخبگان داخلی اصالح کرد ،گفت :مدیران
صنعت هوانوردی ما نگاه س��نتی دارن د و ما
بای د هم��گام با تحوالت مدیریت��ی در دنیا،
در ای��ران نی��ز در این صنع��ت دچار تحول
شویم.کارش��ناس صنعت هوانوردی درباره
اقتص��ا د هوان��وردی تصریح ک��رد :اگر قرار
باش د شرکتهای هواپیمایی ایرانی بر اساس
قانون تجارت اداره ش��وند ،تقریب ًا همه آنها
ورشکس��ته محس��وب میش��ون د که نشان
یده د اقتصا د هوانوردی ما ضعیف اس��ت.
م
خیری ادامه داد :این در حالی اس��ت که این
صنعت ظرفیت باالیی در کش��ور دار د و این
ظرفیت سبب شده بو د که تا دو سال پیش در

صادرات نفت آمریکا در ماه ژوئن از عربستان پیشی گرفت

آژانس بی��ن المللی انرژی در گ��زارش ماهانه خو د
اعالم کرد« :ش��کوفایی تولی د نفت شیل به آمریکا
اجازه داده اس��ت تا صادرات نفت این کشور در ماه
ژوئن به عربس��تان نزدیک ش��ده و اندکی از آن به
عنوان نخس��تین صادرکننده نفت در جهان پیش��ی
بگی��رد ».به گزارش فارس به نقل از رویترز ،آژانس
بی��ن المللی ان��رژی در گزارش ماهان��ه خو د اعالم
کرد« :ش��کوفایی تولی د نفت ش��یل به آمریکا اجازه
داده اس��ت تا در ماه ژوئ��ن و پس از اینکه صادرات
نف��ت این کش��ور از  3میلیون بش��که در روز عبور
کرد ،به عربس��تان نزدیک ش��ده و اندکی از آن به
عنوان نخس��تین صادرکننده نفت در جهان پیش��ی
بگیرد».ای��ن نها د بین المللی ب��ا فرض اینکه هیچ
شکس��تی در مذاکرات تجاری آمری��کا و چین رخ
نده�� د و با در نظر گرفتن کاهش تنش های مربوط

ب��ه ایران ،برآور د خ��و د برای رش�� د در تقاضا برای
نفت در جهان در س��ال  2019را در س��طح روزانه
 1.1میلیون بش��که و برای س��ال بع د در سطح 1.3
میلیون بش��که در روز حفظ کرد.صادرات نفت خام
آمریکا بیش از  3میلیون بشکه در روز در ماه ژوئن
افزایش یافت زیرا عربس��تان تولی د خو د را به شدت
کاهش دا د و روس��یه نیز با بحران آلودگی در یکی
از مهم ترین خط لوله های صادراتی خو د دس��ت و
پنجه نرم می کرد.به گزارش فارس ،متوس��ط تولی د
ماهانه کشورها ممکن است در بعضی ماههای سال
افزایش یا کاهش چشمگیری داشته باش د اما میزان
تولی د کش��ورها عموما به صورت متوس��ط س��االنه
محاسبه میشود.به نظر می رس د تولی د غیراوپکی ها
در سال  2020به روزانه  2.3میلیون بشکه افزایش
یاب د که  400هزار بش��که بیش از امس��ال اس��ت.
آژان��س بین المللی انرژی اعالم کرد« :بازار با مازا د
چش��مگیری مواجه خواه د ش د که بر قیمت ها تاثیر
می گذارد ...چالش مدیریت بازار همچنان در س��ال
 2020ادام��ه می یابد».این نه��ا د بین المللی اعالم
کر د روس��یه ،عراق ،نیجریه در ماه آگوس��ت روزانه
 600هزار بش��که بیش از سهمیه خو د تولی د کردن د
اما عربستان بیش از تعه د خو د کاهش تولی د داشت
که سبب ش د تا توافق در مجموع صدمه نبیند.

این حوزه بیکار نداشته باشیم اما در دو سال
اخی��ر با افزایش قیمت دالر و کاهش ارزش
پول ملی ،بخش قابل توجهی از متخصصان
این صنعت و خلبانان ایرانی ،به کش��ورهای
همس��ایه و عربی مهاجرت کر دهان د چرا که
اگ��ر در ایران میانگی��ن پرداختی ماهانه هر
خلبان  ۱۰میلیون تومان باشد ،این شاخص
در ترکی��ه یا برخی کش��ورهای عربی حوزه
جنوب خلیجفارس ،ت��ا  ۱۰هزار دالر برآور د
میش��ود.مدیرکل بررس��ی های اقتصادی
یکی از ش��رکت ه��ای هواپیمای��ی با بیان
اینک��ه آماری از می��زان مهاجرت خلبانان و
متخصصان صنعت هوانوردی ایرانی نداریم،
خاطرنشان کرد :برای جلوگیری از این روند،
بای د به توسعه صنعت بپردازیم که مهمترین

آن ،توسعه ناوگان اس��ت .در حال حاضر بر
اس��اس قوانین اعالم��ی وزارت خزان هداری
آمری��کا ،هواپیماه��ای با عمر کمت��ر از ۱۵
سال ،ش��امل تحریم میشون د و برای خری د
هواپیماهای  ۱۵س��ال و بیشتر ،محدودیت
داریم؛ ن��ه تحریم.رئیس انجمن توس��عه و
تروی��ج ایمنی هوان��وردی گفت :روشهای
مختلفی برای توس��عه ناوگان هوایی وجو د
دارد .به عنوان مثال بسیاری از شرکتهای
خارج��ی ،حاضر ب��ه ف��روش هواپیماهای
تدوم خو د به ش��رکتهای هواپیمایی
دس�� 
ایرانی به روش اجاره به شرط تملیک هستن د
و تا زم��ان بازپرداخت اقس��اط آن ،ایرالین
ایرانی میتوان د با لوگوی ش��رکت فروشنده
هواپیما ،اقدام به برقراری پروازها کند.

خصوصیسازیصنعتخودرویکضرورتاجتنابناپذیراست

مرتضی مصطفوی ،کارش��ناس ارش د اقتصا د با بیان
اینکه حذف مداخله دولت در صنعت خودرو از جمله
مهم ترین اصالحات اس��ت ،گفت :خصوصی سازی
ش��رکت های خودروس��ازی یک ض��رورت اجتناب
ناپذیر است.به گزارش خط بازار مرتضی مصطفوی،
پژوهشگر و کارشناس ارشد ،در گفتگو با رادیو با بیان
اینکه ،مجموعه ای از اتفاقات نش��ان از آغاز اصالح
در صنعت خودرو اس��ت ،گفت :برنامه وزارت صمت
برای واگذاری ایران خودرو و سایپا ،برخور د با برخی
از مدیران خودروسازی بیانگر آن است که حاکمیت با
محوریت وزارت صمت به دنبال اصالح این صنعت
است.وی با اش��اره به اینکه از جمله مهم ترین این
برنامه ها ،حذف مداخ�لات دولت در صنعت خودرو
است ،خاطر نشان کرد :خصوصی سازی یک ضرورت
اجتناب ناپذیر است.مصطفوی افزود :خصوصی سازی

درس��ت قطعا می توان د با حذف دست دولت از بنگاه
داری ،ناکارآمدی صنعت خودرو را کاهش دهد .وی
خصوص��ی س��ازی را مقدمه ای ب��ر اصالح صنعت
دانس��ت و گفت :اگر خصوصی سازی در قالب یک
برنامه مدون و جامع صورت نگیرد ،خصوصی سازی
تبدیل به رهاس��ازی می شو د و نمی توان د به اهداف
مور د نظر دس��ت یافت.این کارشناس ارش د تصریح
کرد :ع�لاوه بر خصوصی س��ازی ،اقدامات دیگری
نیز بایستی انجام پذیرد.مصطفوی ،رابطه خودروساز
با قطعه س��از ،هزینه تمام شده خودرو ،نیروی مازاد،
بدهی خودروس��ازان ،زیان انباشته ،بهره مندی از ارز
دولت��ی ،بنگاه داری را از جمل��ه موضوعات مهم در
خصوص خودروس��ازان عنوان کر د و گفت :قطعا در
بسته سیاس��تی تحول صنعت خودرو ،تکلیف چنین
مسائلی روش��ن ش��ود.وی تاکی د کرد :در این بسته
سیاستی ،نقش تمام بازیگران صنعت خودرو از جمله
حاکمیت ،مجلس ،دولت ،خودروس��از ،قطعه س��از و
مردم بایستی روشن شود.مصطفوی در پایان تصریح
کرد :قطعا اگر چنین بسته سیاستی به درستی تدوین
و اجرا ش��و د که قدم اول آن خصوصی سازی است،
می توان انتظار رش د بهره وری عوامل تولی د از جمله
سرمایه و نیروی کار و همچنین توسعه ارزش افزوده
و افزایش کیفیت محصوالت را داشت.

قیمت طال در بازارهای جهانی با  8.01دالر
افزایش به  1507.27دالر در هر اونس رسید.
ب��ه گزارش فارس به نقل از رویترز ،به دنبال
بالتکلیفی در مور د سیاست های پولی بانک
ه��ای مرکزی در جه��ان قیمت طال تقویت
ش د اما خوش بینی در مور د مذاکرات تجاری
آمریکا و چین مانع از افزایش بیش��تر قیمت
ها ش��د.هر اونس طال در بازارهای جهانی با
 8.01دالر افزای��ش  1507.27دالر فروخته
ش��د .قیمت ها در این هفته تاکنون حدو د 3
درص د کاهش یافته اس��ت که سومین هفته
کاهش��ی متوال��ی خواه د بود.ب��ه گفته یک
تحلیلگر بازار« ،کم ش��دن تنش ها میان دو
اقتصا د بزرگ جهان ،س��رمایه گ��ذاران را برا
آن داش��ته اس��ت تا پولهایشان را از طال به
عنوان دارای��ی امن خارج کرده و به س��وی
داراییهای ریسک دار سوق داده شوند».موج
ب��زرگ بع��دی حرکت قیمت طال ناش��ی از
نتیجه نشس��ت آتی فدرال رزرو خواه د بود...
احتماال قیمت ها در بازه  1480تا 1550دالر
در هر اونس نوسان کنند».ترامپ دیروز گفته
بو د که یک ق��راردا د تجاری جامع با چین را
ترجی��ح می ده د اما انعقادیک قراردا د موقتی
را غیرمتحمل دانست و حتی گفت یک توافق
آسان ممکن نخواه د بود.
ایران به بازارهای نفتی بازمیگر د د

وزی��ر نفت ع��راق گفت کش��ورهای اوپک
پ�لاس بای د قبول کنن د و با این حقیقت کنار
بیاین د که ایران و ونزوئال به بازارهای نفتی از
«راه ع��ادی » بازخواهن د گش��ت .به گزارش
فارس به نق��ل از رویترز ،ثامر الغضبان ،وزیر
نف��ت عراق گفت عراق تا ماه اکتبر کامال به
توافق کاه��ش تولی د که میزان کاهش تولی د
نف��ت بغ��دا د در آن روزانه  175هزار بش��که
است ،پایبن د خواه د بود.وی پیش از این گفته
بو د کش��ورش تولی د نفت خو د را از ماه اکتبر
(ماه آینده) کاهش خواه د داد.وی گفت :اوپک
پالس (اوپک و هم پیمانانش) بای د قبول کنن د
و با این حقیقت کنار بیاین د که ایران و ونزوئال
(ک��ه صادرات نفتش��ان به عل��ت تحریم ها
کاهش یافته) به بازارهای نفتی از «راه عادی
» بازخواهن د گش��ت.وی افزو د وزرای انرژی
عربستان ،روسیه و کویت در  26سپتامبر (4
مهر) در عراق دیدار خواهن د کرد.هفته گذشته
رویترز گ��زارش داده ب��ود ،تولی د نفت اوپک
در ماه آگوس��ت برای نخس��تین بار در سال
جاری ،به علت پیش��ی گرفتن افزایش تولی د
عراق و نیجریه از کاهش تولی د عربس��تان و
از افت فروش نفت ایران به علت تحریمهای
آمریکا ،افزایش یافته اس��ت.دومین افزایش
تولی د مربوط به کش��ور عراق ب��ا روزانه 960
هزار بشکه در روز بوده است که صادرات خو د
را شمال و جنوب افزایش داده است
پیگیریها برای تعیین تکلیف برنجهای
د
وارداتی بی نتیجه مان 

درحالی هزاران تن برتج وارداتی در گمرکات
به ص��ورت بالتکلی��ف مانده ک��ه مکاتبات
ب��ا وزارت صم��ت برای تعی��ن وضعیت آنها
بدون جواب مانده اس��ت .به گزارش تسنیم،
در روزه��ای اخیر موضوع برنج های وارداتی
ش��ده در گمرکات کش��ور به یکی از چالش
های تجارت خارجی تبدیل ش��ده اس��ت .در
اردیبهش��ت ماه امسال س��تا د تنظیم بازار بر
واردات محمولههای برنج در فصل ممنوعیت
تاکی د ک��رده بو د اما با ورو د رئیس س��ازمان
برنامه و بودجه ای��ن تصمیم تغییر کر د و در
نهایت در هفته های اخیر مج د داً بر ممنوعیت
واردات برنج در فصل برداش��ت تاکی د شد.در
مکاتبه زیر نیز مع��اون فنی گمرک جزییات
نح��وه ممنوعیت واردات برنج را از قائم مقام
وزارت صمت پیگیری کرده است که تاکنون
پاسخ مشخصی درباره زمان فصل ممنوعیت
به گمرک اعالم نشده است.

