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شهروند| هواپیماهای سفارشی ایران دوباره خبرساز 
شد و قانون گذاران آمریکایی الیحه ای را تصویب کردند که 
بر اساس آن باید فروش هواپیما به ایران با نظارت آمریکا 
انجام شــود. رخدادی که به گفته فعاالن صنعت هوایی 
نمی تواند مشــکل زیادی برای سفارش های ایران ایجاد 
کند و آمریکا سیاست را به منافع اقتصادی ناشی از فروش 
هواپیما به ایران ارجحیت نمی دهد. حاال کمتر از چند ماه 
به موعد تحویل بویینگ های خریداری شده ایران در یک 
قرارداد 17 میلیارد دالری مانده اســت. بر اساس قرارداد 
دسامبر 2016 بویینگ باید تحویل اولین هواپیمای خود 
را از ماه های نخست  ســال 2018 آغاز کند، این موضوع 
در حالی رخ می دهد که مســئوالن صنعت هوایی ایران 
از حضور قریب الوقوع نماینــدگان بویینگ و ایرباس در 
تهران خبر داده اند؛ امــا حاال قراردادهای تاریخی خرید 
هواپیما که بعد از چند دهه به لطف برجام میان ایران ایر 
و غول هواپیماســاز آمریکایی شــکل گرفته، این روزها 
دستاویز اختالفات سیاسی آمریکا با ایران شده است؛ با 
این حال مســئوالن صنعت هوانوردی کشور می گویند 
که لغو یکجانبه قرارداد ممکن نیســت. از سوی دیگر به 
گفته کارشناســان، حتی اگر این اتفاق بیفتد، بویینگ 
بازنــده اصلی خواهد بود و میدان را به رقبای دیرینه خود 
همچون ایرباس واگذار خواهد کرد. شهبازی، کارشناس 
صنعت هوایی که این الیحه را بیشتر یک جنجال رسانه ای 
برای حمایــت از رئیس جمهوری آمریــکا می داند، به 
»شهروند« گفت: قرارداد ایران با بویینگ بر اساس مجوز 
وزارت خزانه داری آمریکا صورت گرفته بنابر این اگر قرار 
اســت خللی در این رابطه انجام شود باید قانون جدیدی 
به تصویب برسد که این مسأله زمانبر است؛ چرا که طبق 
قرارداد این غول هواپیماسازی آمریکا از نخستین ماه های  
ســال 2018 باید به مرور ظرف مدت 5  ســال 80 فروند 
هواپیمای قیدشده در قرارداد را به ایران تحویل دهد.  او که 
معتقد است لغو یک قرارداد به زیان بویینگ تمام می شود، 
ادامه داد: در صورت فروخته نشدن بویینگ، به  طور قطع 
 ایران گزینه های خوب دیگــری مانند »امبرائر برزیل و
ATR ایتالیا و ایرباس فرانسه را پیش رو خواهد داشت و 
این بویینگ است که در شرایط رکودی بازاری همچون 
ایران را از دست خواهد داد.  در این میان البته برخی دیگر از 
کارشناسان صنعت هوایی الیحه دیروز سنا را منعی برای 
فاینانس و نه فروش هواپیما می دانند. غوابش در این باره 
به »شهروند« می گوید: هنوز جزییات الیحه اعالم نشده 
ولی پیش بینی من این است که این الیحه محدودیت های 
جدیــدی را برای تأمین فاینانس ایجاد کند.  او بر این باور 
اســت که اگر این الیحه به قانون تبدیل شــود، بویینگ 

چاره ای جز اجرای آن نخواهد داشت. 

مصوبه جدید برای فروش هواپیما به ایران
دسامبر  سال گذشــته بود که بویینگ قرارداد فروش 
80 فرونــد هواپیما به ارزش 16.6 میلیارد دالر با ایران ایر 
را به امضا رساند. قراردادی که بر اساس آن مقرر شده بود 
50 هواپیمای جت مسافربری بویینگ 7۳7 و ۳0 فروند 
هواپیمای 777 پهن پیکر به ایران تحویل داده شــود.  اما 
حاال از رســانه های خارجی خبر می رسد، قانون گذاران 
ایاالت متحده دیروز الیحه ای را تصویب کردند که فروش 
هواپیماهــای آمریکایی به ایــران را تحت نظارت دقیق 
کنگره قرار خواهد داد. آن گونه که سی ان بی ســی اعالم 
کرده اســت: این الیحه با 252 رأی مثبت در مقابل 167 
رأی منفی به تصویب رسید و تمامی جمهوریخواهان به 
غیر از ۴ نفر به این الیحه رأی دادند. به موجب این الیحه، 
وزارت خزانه داری بایــد در مورد خریداری هواپیماهای 
آمریکایی توسط ایران و نحوه تأمین مالی فروش آنها، به 
کنگره گزارش دهد. شرکت کلیدی که هدف اصلی این 
الیحه خواهد بود، بویینگ است. رسانه های ایاالت متحده 
این سوال را مطرح کردند که آیا الیحه جدید کنگره مغایر با 
روح برجام است و تعهدات آمریکا به برجام را نقض می کند؛ 
در حالــی  که جمهوریخواهان اســتدالل کردند که این 
قانون، فروش هر نوع هواپیمایی را به ایران ممنوع نخواهد 
کرد. بر اساس گزارش منتشره از »واشنگتن اگزمینر«، به 
موجب این قانون وزارت خزانه داری باید کنگره را در مورد 
فعالیت شرکت های ایرانی که هواپیما خریداری می کنند 
و همچنین تأمین مالی مورد استفاده برای قراردادها آگاه 
کند. در مقابل، مجلس دموکرات ها بر این باور است که این 
الیحه می تواند ایران را برای خروج از برجام تحریک کند؛ 
این در حالی است که با توجه به وعده داده شده بر اساس 
برجام، ایران می تواند با شرکت های آمریکایی در تعامل 

باشد.  »جیم هیمز« نماینده جمهوریخواه کنگره گفت: این 
شرایط جدید نیازمند صدور گواهی از سوی قوه مجریه در 
مورد الیحه جدید است. در حقیقت کامال واضح است که 
اگر این الیحه تصویب شود، ایرانی ها و دیگران می توانند 
به  طور موثق این ادعا را داشته باشند که آمریکا تعهدات 
خود را در مورد برجام نقض کرده است.  بر پایه این گزارش، 
پیش از این ایران چندین بار اعالم کرده بود که آمریکا به 
تعهدات خود به برجام پایبند نیست؛ در حالی  که آژانس 
اتمی اعالم کرده بود کــه ایران کامال به تعهدات خود به 

برجام پایبند است.
لغو برجام باز هم از سوی آمریکا 

شهبازی، کارشناس هوایی که معتقد است هنوز برای 
اظهارنظر در این باره زود اســت به »شهروند« می گوید: 
قرارداد فروش هواپیمای آمریکایی بویینگ به ایران آن هم 
به رغم تداوم تنش های شدید میان تهران و واشنگتن، از 
لحاظ حقوقی بیش از همه بر متن »برجام« تکیه دارد که به 
روشنی می گوید ایاالت متحده اجازه »فروش هواپیماهای 
مســافری و قطعات و خدمات مربوطه به ایران« را صادر 

خواهد کرد.
بویینگ میدان را به رقبای خود واگذاری نمی کند 
از ســوی دیگر همان طور که پیش از این مقامات ایرانی 
بارها اعالم کرده بودند، ورود به بازار ایران برای بســیاری از 
شرکت های بین المللی ازجمله آمریکایی و به طور خاص 
هواپیماســازی بویینگ فرصتی غیرقابل چشم پوشــی 
است و همان طور که تاکنون فعاالن اقتصادی سیاسیون 
را بــا خود همراه کرده انــد در طرح جدید نیز بعید به نظر 
می رسد سیاست بر اقتصاد چیره شود. کاپیتان شهبازی 
در این باره می گوید: »بویینگ حاضر نیست به این راحتی 
میدان را به رقبای خود واگذار کند ضمن این که برآوردهای 

صورت گرفته نشــان می دهد این قرارداد عالوه بر ارزش 
حدود 16.6 میلیارد دالري، ظرف 10 ســال برای 5 هزار 
نفر کار ایجاد می کند.« او با اشــاره به اجرایی شدن قرارداد 
ایران با غول فرانسوی ادامه داد: ایرباس و بویینگ، دو غول 
بزرگ هواپیماسازی در جهان، رقیب سرسخت یکدیگرند. 
از همان آغاز اروپاییان با پایه ریزی کنسرســیوم ایرباس 
می خواســتند به قدرت نمایی بویینــگ خاتمه بدهند. 
کشــمکش میان این دو شــرکت از دهه 1۹70 میالدی 
آغاز شد، درست هنگامی که نخستین هواپیمای ساخت 
ایرباس موسوم به A۳00 به پرواز درآمد. حاال رقابت سختی 
بیــن این دو غول وجــود دارد و بعید می دانم که بویینگ 

به راحتی میدان را به رقیب فرانسوی خود واگذار کند. 
جریمه های سنگین در انتظار بویینگ 

به گفته او، تصمیم اخیر دولت ترامپ برای افزایش فشار 
اقتصادی بر ایران و رویکرد وی در قبال توافق هســته ای 
موجب تغییر در تفکر فــروش هواپیماهای بویینگ به 
ایران شده اســت که نیازمند مجوزهای خاص از وزارت 
خزانه داری برای اجرای این قرارداد اســت. درواقع برای 
لغو قراردادی که براساس مجوز خزانه داری صورت گرفته 
باید قانون جدیدی به تصویب برسد و این پروسه طوالنی 
و زمانبر است .  او معتقد اســت بسیاری از این سخنان و 
تهدیدها، جنبه بازارگرمی داشــته و در عمل در صورت 
نقض توافق ایران می تواند شــکایت خود را در این رابطه 
به مجامع قضائی بین المللی و دادگاه الهه ببرد و بویینگ 
مجبور خواهد شــد جریمه های سنگین پرداخت کند، 

ضمن این که اعتبار حرفه ای خود را از دست خواهد داد.
ایران کوتاه نمی آید

هر چند وزارت امور خزانه داری آمریکا )اوفک( به  عنوان 
مرجعی که باید مجوز نهایی خرید هواپیما را صادر کند، 
می گوید مجوز فروش هواپیما از سوی بویینگ به ایران 
را بازنگری می کند، اما اظهارنظر مســئوالن وزارت راه و 
شهرســازی نشان می دهد ایران حاضر نیست به راحتی 
از این قرارداد کوتاه بیاید. اصغر فخریه کاشــان، قائم مقام 
وزیر راه و شهرســازی در امور مالی پیشتر در گفت وگو با 
پایگاه خبری حمل ونقل در این زمینه اظهار کرد: شکی 
نیست آمریکا همواره به دنبال سنگ اندازی بر سر راه ایران 
بوده است اما این سنگ اندازی ها باید در چارچوب قوانین و 
مقررات باشد.  به گفته او، براساس برجام، آمریکا نمی تواند 
جلوی فروش هواپیما به ایران را بگیرد و در صورتی که به 
هر دلیلی مانع فروش هواپیما به ایران شود، این کار مصداق 
نقض کامل برجام و توافق ایران با کشورهای 1+5 خواهد 
بود. بنابراین بعید اســت این قرارداد لغو شود، زیرا برجام 
معاهده ای بین المللی است که فقط آمریکا در آن دخیل 

نیست. 

فرشاد مومنی، اقتصاددان: 

»بحران معیشت« در راه است

تسنیم| فرشاد مومنی اقتصاددان حامی دولت 
حســن روحانی می گوید، دولت در بودجه  سال 
1۳۹7 سیاســت گذاری هایی به نفع غیرمولدها 
دارد که این تورم زاست و معیشت مردم را تهدید 
می کند. او با اشــاره به اهمیت موضوع نســبت 
نظــام تأمین اجتماعی با اقضائات توســعه ملی 
اختصاص، اظهار کرد: واقعیت این است که غفلت 
از مالحظات سطح توسعه و دل بستن به رویه های 
کوته نگرانه و سلطه غیرمتعارف روزمرگی کشور 
را دستخوش آســیب های بســیاری می کند. 
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشــگاه عالمه 
طباطبایــی ادامه داد: از  ســال 1۳68 تا امروز به 
صورت بی وفقه شاهد مسئولیت گریزی نظام واری 
از مسئولیت های نهادهای قدرت بودیم. این امر 
به ویژه در مســأله تغذیه و آموزش های کلیدی و 
غیره با عریانی شدیدتری قابل توجه است. شما 
نسبت هزینه ای که دولت برای آموزش و بهداشت 
می کند را بررســی کنید، تقریبا نصف میانگین 

جهانی است.
وی ادامــه داد: وقتی  توجه کافی نمی شــود 
به امور اجتماعی که متکفل مســائلی است که 
به توانمندســازی مردم و شــکل گیری چسب 
اجتماعی منجر می شــود، طبیعتا سرمایه های 
انســانی و فیزیکی هم کارکرد خود را از دســت 

می دهند.
مومنی در ادامه سخنانش اظهار کرد: از این رو 
می بینید که با وجــود این که مردم در واکنش به 
سهل انگاری دولت خود بخش اعظم هزینه های 
تحصیل فرزندان خــود را به عهــده گرفتند و 
کمابیش اقتداری در فرآیند انباشــت ســرمایه 
انسانی رخ نداده ولی این انباشت سرمایه انسانی 
قادر نیست که منشأ خلق ارزش افزوده شود چون 
مناسباتی وجود دارد که به موجب آن فعالیت های 
تولیدی مقهور فعالیت های غیرمولد شده است. 

ادامه این وضع هزینه های جبران ناپذیری دارد.

پیشنهاد ویژه

ویترین ایران

 ساخت ساختمان ۲۰ طبقه
روی گسل فعال ولنجک

وزارت راه و شهرسازی| مهدی زارع استاد 
پژوهشگاه زلزله شناسی، با انتقاد نسبت به احداث 
ساختمان و افزایش جمعیت در کنار گسل های 
بزرگ تهران و پردیس گفت: مسأله اصلی، نبود 
پژوهش درباره زلزله نیست؛ بلکه عملیاتی نشدن 
پژوهش ها اســت.او افزود: درحال حاضر با وجود 
تذکرات متعدد صاحبنظران، دو ساختمان 20 
طبقه دقیقا روی گســل فعــال ولنجک احداث 
شده اســت. زارع یادآور شد: شهر جدید پردیس 
در نزدیکی گســل مشاء احداث شــد و باید این 
نکته را مدنظر قرار دهیم که شهر پردیس به  اندازه 
جمعیتی که برای آن پیش بینی شده است، آب 
ندارد و در تالقی دو گســل بزرگ و فعال احداث 
شده اســت. به گفته زارع، با وجود مشکالتی که 
برای شــهر جدید پردیس وجود دارد، متاسفانه 
در درازمدت برای این شــهر که هم اکنون حدود 

60 هزار نفر جمعیت دارد دردسرساز می شود.

افزایش دستمزد  سال ۹۷ کارگران 
بیش از تورم

فارس| احمد مشیریان معاون وزیر کار، تعاون 
و رفاه اجتماعی گفت: دولت در ۴ ســال گذشته 
سعی کرد بخشی از عقب  ماندگی  مزد کارگران را 
با افزایش بیش از تورم جبران کند و امســال هم 
افزایش دستمزد کارگر بیش از تورم اعالمی بانک 

مرکزی خواهد بود.

 سوال از صداوسیما
درباره تبلیغ برای غیرمجازها

ایلنا| حســینعلی حاجی دلیگانــی نماینده 
مجلــس گفــت: بــه زودی از صداوســیما و 
وزارتخانه های راه و شهرســازی، ورزش و جوانان 
و تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرسش خواهم کرد 
که براساس چه مجوزهای قانونی، برای موسسه 
بدون مجوز ثامن الحجج تبلیغات کردند. او ادامه 
داد: نتیجه یک بررســی نشــان می دهد که این 
موسسه مبالغ هنگفتی برای تبلیغات فعالیت های 
 بانکی خود بــه وزارت ورزش و جوانان پرداخت 

کرده است.

گرانی سوخت مصرف را کم نمی کند
 معاون وزیر راه وشهرسازی، از احتمال اجرای 
افزایش نرخ حامل های انرژی در قالب بودجه  سال 
آتی خبر داد و گفت: گرانی سوخت، لزوما مصرف 
را کاهش نمی دهد. به گفته داوود کشــاورزیان، 
رئیس ســازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای، 
دولت در قانون بودجه  سال جاری، مجوز افزایش 
نرخ گازوییل تحت عنوان اخذ مالیات از نفت گاز 
را دارد؛ اما به دلیل پــاره ای مالحظات همچون 

افزایش نرخ تورم، با اجرای آن مخالف بود.
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ویترین جهان

اقتصاد مجازی

کناره گیری مدیرعامل ایرباس 
مهــر| در پــی فشــارهای امانوئــل مکرون 
رئیس جمهوری فرانســه، مدیرعامل ایرباس قرار 
است تا آوریل 201۹ )اســفند ۹7( پس از 1۴ سال 
از قدرت کنــاره گیری کند. به گــزارش ایروتایمز، 
تام إنِدر، مدیرعامل فعلی شــرکت هواپیماسازی 
ایرباس درحالی قرار اســت این شرکت را ترک کند 
که همچنان تحقیقات درباره فســاد مالی تولید و 
ساخت هواپیماهای نظامی جت »موتور متوسط« 
برای »برنامه تولیــد هواپیماهای نظامی برای ناتو« 
در انگلیس و فرانســه ادامــه دارد. ایرباس متهم به 
 A۴00M گرانفروشی ۳.5 میلیارد یورویی هواپیمای
به ناتو است. چند هفته قبل نیز رسانه ها از احتمال 
تغییر در مدیرعاملی ایرباس خبرهایی را منتشر کرده 
بودند؛ شــایعاتی نیز درخصوص اصرار و فشارهای 
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای اجرای 

این تغییر به گوش رسیده است.

تجارت مرموز طال بین ترکیه و امارات 
تسنیم| درحالی که رضا ضراب، تاجر ایرانی ترک 
این روزها در دادگاهی در نیویورک مشغول افشاگری 
درخصوص راه های دور زدن تحریم های ایران است، 
بار دیگر ابعاد مختلف تجارت مرمــوز و قابل توجه 
طالی ترکیه و امارات مورد توجه قرار گرفته است. به 
گزارش المانیتور، پیش از آن که آمریکا تجارت طال 
با ایران را ممنوع کند، افزایش صادرات طالی ترکیه 
به ایران و امارات نشــان دهنده پرداخت پول نفت و 
گاز خریداری شده از این کشورها از طریق طال بود. 
هیچ راه دیگری برای توضیــح چرایی افزایش رقم 
صادرات طــالی ترکی به ایــران از 5۴ میلیون دالر 
در  ســال 2011 به 6.5 میلیارد دالر در  سال 2012 
وجود ندارد. کل میزان صادرات طالی ترکیه در  سال 

2017، 6.1 میلیارد دالر بود. 

ایران رتبه ۶۷ دنیا در سرعت دانلود

مهر| ایران در فهرست رتبه بندی شاخص سرعت 
دانلود موبایل جهان به رتبه 67 دســت یافت. این 
شــاخص در ایران 16.7۴ مگابایت برثانیه محاسبه 
شده که از متوسط جهانی 20.28 مگابایت برثانیه 
کمتر است. به گزارش انگجت، سرعت دانلود موبایل 
جهان طی 12 ماه گذشــته ۳0.1 درصد و سرعت 
آپلود موبایل نیز ۳8.۹ درصد افزوده شده است. طبق 
این شاخص، سرعت دانلود موبایل در ایران 16.7۴ 
 8.۳7 Mbps مگابایت برثانیه و سرعت آپلود موبایل
است. در همین راســتا رتبه ایران در این بخش 67 
است اما در حوزه ســرعت دانلود با پهنای باند ثابت 
ایران با سرعت دانلود 10.28 مگابایت برثانیه و آپلود 
Mbps ۴.۹2 در رتبــه 105 قرار دارد. این درحالی 
است که نروژ با سرعت دانلود موبایل 62.66 مگابایت 

برثانیه در رتبه اول این فهرست قرار دارد. 

 محدودیت موبایلی
برای دانش آموزان فرانسوی

فارس| دانش آمــوزان فرانســوی از این پس 
حق استفاده از گوشــی های تلفن همراهشان را در 
کالس های درس و مدارس تا زمان رسیدن به سن 
15سالگی نخواهند داشت. به گزارش ورج، اگر چه 
دانش آموزان می توانند هنوز گوشی های خود را به 
همراهشــان به مدارس ببرند، اما این گوشی ها باید 
تا پایان روز و زمان خروج از مدرســه قفل شده باقی 
بمانند. دولت فرانسه هدف از این تصمیم را کاسته 
شــدن از حواس پرتی دانش آمــوزان اعالم کرده و 
افزوده امیدوار است از این طریق سالمت و بهداشت 

روانی آنان نیز حفظ شود.
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شهروند| الیحه بودجه ۹7 همچنان سر زبان هاست 
و انتقادهای بســیاری بین عموم مردم به دنبال داشته 
است. انتقادهایی که بیشتر متوجه افزایش قیمت ها و 
بودجه انقباضی است. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه با گفتن این که انتقادهای زیادی درباره 
بودجه شنیده، تأکید کرده است: باید به منتقدین بگویم 
اگر امروز بودجه کامال شــفاف نبود، آیا می توانستید 
اجزای آن را تحلیل کنید؟ البته او بستن بودجه به شیوه 
فعلی را یک جراحی در اقتصاد دانسته و گفته است، البته 
قبول دارم بیماری مزمن اقتصادی در کشور وجود دارد 
که نمی توان آن را با دارو درمان کرد بلکه باید دست به 
جراحی بزرگی زد ولی راه حل دیگــری وجود دارد که 
می توانیم دست روی دست بگذاریم و دو، سه سال آینده 
را نیز بگذرانیم و همین بیماری مزمن را با رعایت امانت 

به دولت بعد بسپاریم.
خروج ساالنه ۹میلیارد دالر ارز مسافرتی 

رئیس ســازمان برنامــه و بودجه با بیــان این که 
رئیس جمهوری از افزایش نرخ ارز بســیار مکدر است، 
گفت: مسافران ایرانی ساالنه ۹میلیارد دالر ارز از کشور 
خارج می کنند که فشار زیادی به بازار ارز وارد می کند.  
نوبخت با تأکید بر این که حق نداریم جامعه را متشنج 
کنیم و باید با آرامــش کار خود را پیش ببریم، گفت: از 
همه می خواهیم انتقاد کنند و هیچ کس در زمینه بودجه 
مسئول نیست بلکه خودم به عنوان محمدباقر نوبخت 
شخصا مسئول بودجه هســتم و اگر اشتباه می کنم، 
بگویید که برگردم. او یکی از ویژگی های بودجه  ســال 
آینده را توجه به اشــتغال دانســت و گفت: در بودجه 
 سال آینده پیش بینی ۹80 هزار فرصت جدید شغلی 
را کرده ایم، زیرا در هر خانه ای که می روید، حداقل سه 
بیکار تحصیلکرده وجود دارد. نوبخــت با بیان این که 

یک هزار و 1۹۴ هزار  میلیارد تومان در کشــور هزینه 
خواهد شد که ما فقط می توانیم ۳68 هزار  میلیارد تومان 
از خزانه دولت برداشــت کنیم، گفت: جامعه حق دارد 
که این سوال را بپرســد که مابقی این هزینه را از کجا 
می خواهید بیاورید؟ نوبخت گفــت: در جدول بودجه 
سال های گذشته 5۹ ردیف و موسسه وجود داشت که از 
دولت کمک می گرفتند و حتی بسیاری از این موسسات 
را ما نمی شناختیم که در  سال جاری این ردیف ها حذف 
شد، البته 1۹۴ هزار  میلیارد تومان نیز از حقوق گمرکی 
و مالیات درآمد کســب خواهیم کرد که درعین حال 
500 هزار  میلیارد تومان نیز طرح و پروژه نیمه تمام در 
کشــور داریم. او ادامه داد: پس باید چیزی بفروشیم تا 
بتوانیم این میزان را تأمین کنیم که اوال ساختمان های 
دولتی است که پیش بینی کردیم یک هزارو 500 میلیارد 
تومان و فروش ســهام شــرکت های دولت که آن نیز 
حدود 106 هزار  میلیــارد تومان خواهد بــود و برای 
تأمین بقیه آن مجبور شدیم اوراق قرضه بفروشیم که 
آن نیز حدود ۴7 میلیارد تومان است. سخنگوی دولت 
افزود:  هزار  میلیارد تومان نیز باید به بازنشستگان برای 
همسان سازی پرداخت کنیم که با این کسری بودجه 
مجبور شدیم 20 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه 

ملی برای اتمام پروژه های نیمه تمام استفاده کنیم.
حداقل فایده برجام افزایش فروش نفت است

نوبخت با بیــان این که برجام توانســت برای دولت 
گشایش ایجاد کند، گفت: برخی می گویند برجام هیچ 
دستاوردی نداشــته ولی من به عنوان رئیس سازمان 
مدیریت می گویم حداقل گشایشــی که داشته، این 
بود که فروش نفت ما از حدود یک میلیون بشــکه به 
دو میلیون و ۴10 هزار بشــکه رســید که توانستیم با 
پــول آن هزینه های جاری دولــت و حقوق کارمندان 

را پرداخت کنیم، البته ترامپ از اقــدام و مذاکرات ما و 
به ثمررسیدن برجام بسیار می سوزد و می داند که اگر 
برجام به ثمر نمی رسید، مشــکالت زیادی در کشور 
وجود داشــت. او ادامه داد: دولــت درحال حاضر برای 
طرح های عمرانی پول کافی ندارد و برای این کار مجبور 
شدیم  سال گذشــته 17 هزار  میلیارد تومان از بانک ها 
پول بگیریم تا بتوانیم واحدهای متوقف و نیمه تعطیل 
را دوباره فعال کرده و فرصت شغلی ایجاد کنیم. نوبخت 
خاطرنشان کرد: تصمیم گرفتیم اگر اصالح قیمتی روی 
حامل های انرژی رخ دهد و مجلس مجوز آن را بدهد، 
17 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد داشــته باشیم تا 
بتوانیم 8۳ هزار واحد صنفی نیمه کاره ای که باید کامل 
شود را تکمیل کنیم و توضیح داد: در قانون هدفمندی 
یارانه ها قرار بــود با اصالح حامل های انــرژی و منابع 
حاصــل از آن نصف آن به مردم بــرای پرداخت نقدی 
یارانه ها و از نصف دیگر ۳0 درصد به واحدهای تولیدی 
و 20 درصد نیز در جیــب دولت قرار گیرد ولی امروز نه 
فقــط آن ۳0 درصد به واحدهای تولیدی داده نشــد و 
20 درصد نیز به جیب دولت نرفت بلکه 12 هزار میلیارد 
تومان نیز به مبلغ قبلی افزوده و به عنوان پرداخت نقدی 
یارانه به مردم دادیم. رئیس ســازمان برنامه و بودجه با 
بیــان این که عده ای بــه این پول نیازمند هســتند و 
نمی توانیم تحت هیچ شرایطی آن را قطع کنیم، گفت: 
بنده قســم می خورم ماهی حدود هشــت میلیون و 
700 هزار تومان حقوق می گیرم و هیچ پول دیگری از 
هیچ جای دیگر دریافت نمی کنم و دریافت این ۴5 هزار 
تومان هیچ تأثیری در زندگی مــن ندارد اما می توان با 
جمع این ۴5 هزار تومان مشــکالت زیادی را حل کرد، 
البته امسال یارانه تحت پوشــش افراد کمیته امداد و 
بهزیستی ۳.۴برابر شده اســت و سعی داریم هرکسی 

که زیر خط فقر باشد، پول دیگری به نام بیمه سالمت 
به آنها بدهیم و  سال آینده به طور قطع سه دهک افراد 
بی نیاز از یارانــه را قطع خواهیم کــرد. او تأکید کرد: 
بــرای ایجاد حدود یک میلیون فرصت شــغلی نیاز به 
اصالح قیمت حامل های انرژی در  ســال آینده است. 
رئیس ســازمان برنامه و بودجه ادامه داد: قیمت فوب 
خلیج فارس که مبنای قیمت گذاری حامل های انرژی 
در کشور است، حدود 2200 تومان است که با قیمت 
کنونی بنزین 1200 ارزان تر است و حتی قیمت بنزین 
و گازوییل در ایران بســیار ارزان تر از افغانستان است. 
نوبخت با بیان این که رئیس جمهوری به او تأکید کرده 
که درباره افزایش نرخ ارز بسیار نگران است، ادامه داد: 
آقای روحانی اصال و به هیچ عنــوان افزایش نرخ ارز را 
برنمی تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است. او با تأکید 
بر این که باید قیمت ارز کنترل شود و برای این کار دولت 
باید در بازار مداخله کند، افزود: بــرای این که بتوانیم 
تقاضای بازار را متعادل کنیم، باید ارز تزریق کنیم ولی 
متاسفانه بانک مرکزی اگر ارز بیشتری داشت، قطعا ورود 
می کرد. سخنگوی دولت ادامه داد: در بازار ما دالر زیاد 
اســت ولی برای کنترل نرخ آن باید بانک مرکزی ورود 
کند که متاسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد. نوبخت به 
میزان سفرهای خارجی از کشور اشــاره کرد و گفت: 
ســاالنه ۹ میلیون و 200 هزار نفر به مسافرت خارجی 
می روند که اگر هرکدام  هزار دالر با خود ببرند، می شود 
۹ میلیارد دالر که همین میزان برای دولتی که تأمین 
200 میلیون دالر برایش سخت است، بسیار زیاد است 
و بار بسیار زیادی را به بازار وارد می کند. او گفت: خروج 
ارز از کشور به بازار فشــار وارد می کند و یکی از عوامل 
جلوگیری خروج ارز از کشور می تواند افزایش عوارض 

خروج مسافران باشد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت انتقادهای مردم درباره بودجه را شنیده است

اقتصاد ایران نیازمند جراحی 
   نوبخت: می توانیم دست روی دست بگذاریم و مشکالت را به دولت های دیگر منتقل کنیم 

عدد روز

مهر | پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، از کاهش میل نقدینه خواهی به 
2.۴ درصد با گسترش بانکداری الکترونیک خبر داد. به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، 
او توضیح داده است؛ براساس آمار، در  ســال 8۳ حدود 8 میلیون قطعه کارت بانکی، 
2 هزار و 28۹ خودپرداز، 18 هزار پایانه فروش و 7 هزار و 522 پایانه شعب وجود داشته 
است. این درحالی است که تا مهر  سال جاری ۳75 میلیون کارت بانکی، 51 هزار و ۹0۳ 
خودپرداز، 5 میلیون و 562 پایانه فروش و 77 هزار و ۴88 پایانه شــعب در کشور فعال 

بوده است. 

امیرحسین نقشینه، کارشناس ســازمان هواشناسی کشور گفت: افزایش غلظت 
آالینده های جوی و ذرات معلق، کیفیت هوا و افق دید در شهر تهران را از 20کیلومتر 
تا حدود 7کیلومتر کاهش داده و کیفیت هوای تهران برای گروه های حساس ناسالم 
شــده اســت. او توضیح داد: وقتی افق دید، در شــهر به بیش از 10کیلومتر برسد، 
کیفیت هوا در شهر برای گروه های مختلف پاک است و با کاهش دید افقی به کمتر از 
2کیلومتر، پروازهای هوایی متوقف می شود و حتی اجازه پرواز از مقصد به هواپیماها 

داده نمی شود.

2/4 
درصد

3 
کیلومتر

کاهش دید افقی تهران با افزایش آالینده ها کاهش میل به نقدینه خواهی

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:19/00- 18/30

گروه مرزبانی-فرمانده مرزبانی اســتان هرمزگان از 
توقیف 10فروندلنج تجــاری حامل بیش از 1۳میلیارد 
ریــال کاالی قاچاق و دســتگیری 10 نفر قاچاقچی در 

2۴ ساعت گذشته در مرزهای آبی هرمزگان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی فرماندهی مرزبانی 
استان هرمزگان، سرهنگ »علی اصغر خرم روی« در 
گفتگو با خبرنگار این پایگاه گفت: در پی ارتقای امنیت 
مرزها و برخورد جدی و قانونی بــا متخلفان اقتصادی 
طرح مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز در مرزهــای دریای 
استان اجرا شد. وی افزود:مرزبانان استان در2۴ساعت 
گذشــته1۳میلیاردو۹18میلیون و50 هزار ریال انواع 
کاالی قاچــاق شــامل:805لیتر روغــن خوراکی،27 
شــکر،70هزارو۴00کیلوگرم  هزارو۹00کیلوگــرم 
برنج،۴هزارو۳۴0کیلوگرم چای،86دستگاه انواع لوازم 
برقی،25هزارو82۴ قوطی انواع نوشــیدنی و... کشف و 
ضبط نمودند. این مقام مســئول تصریح کرد:10فروند 
موتور لنج تجاری فعال در امر قاچاق کاال و 10 نفر متهم 
دستگیر و با تشــکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی 
شدند. سرهنگ»علی اصغر خرم روی« در خاتمه اذعان 
داشت:باتوجه به تاثیرات پدیده شــوم قاچاق کاال و ارز 
بر اقتصاد و تولیــد ملی،مبارزه با این پدیده از مهمترین 

اولویت های مرزبانی در اقصی نقاط استان است.

کشف بیش از 13میلیارد ریال 
کاالی قاچاق از 10فروندلنج 

تجاری در هرمزگان

شهرستان


