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واگذاری سهام دولت در  ۷پاالیشگاه

در جلســه اصلــی کمیســیون اقتصــاد هیــأت دولــت،
واگــذاری ســهام دولــت در  ۷پاالیشــگاه ،پیشــنهادات
خبرخوان دســتگاههای اجرایــی در خصــوص ســاماندهی
صندوقهــای قــرض الحســنه تــک شــعبهای ،واگــذاری ســهم دولــت در
بنگاههــای بــزرگ بورســی ،عرضــه گنــدم و جــو در بــورس کاال و تعرفههای
جدید خدمات مرکز آمار ایران بررســی و تصویب شــد /.پایگاه اطالعرسانی
هیأت دولت

سیالب از  ۹۰درصد اراضی کشاورزی تخلیه شد

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی گفت :در
حــال حاضر ،آب بالغ بر  ۹۰درصد اراضی کشــاورزی متأثر از ســیالب تخلیه
شــده اســت .ســیدمحمد موســوی با اعالم این خبر افــزود :هماکنون حدود
 98هزار هکتار اراضی کشــاورزی در اســتانهای خوزســتان و گلستان زیر آب
است .وی خاطرنشان کرد :تخلیه آب موجود در اراضی کشاورزی زیرکشت،
راه انــدازی ایســتگاههای پمپــاژ جهــت امــکان آبیــاری اراضــی زیرکشــت،
آمادهســازی اراضــی آســیب دیده جهت کشــت بهــاره و مرمــت جادههای
دسترســی بین مــزارع از اولویتها و نیازهای اضطراری بخش کشــاورزی در
استانهای سیل زده است /.وزارت جهاد کشاورزی

کشف  ۱۴۰هزار تن شکر احتکاری

پیشنهاد 6گانه اتاق به رئیس بانک مرکزی

رئیــس اتــاق ایران با ارســال نامهای بــه رئیسکل بانک مرکزی 6 ،پیشــنهاد
اتاق ایران برای اصالح سیاســتهای ارزی کشور در حوزه صادرات غیرنفتی
را ارائه کرد.
غالمحســین شــافعی در این نامه پیشــنهاد داده که مهلت رفع تعهد ارزی
صادرکننــدگان بــه روشهــای موردقبول بانــک مرکزی تا پایان شــهریورماه
 98تمدید شــود و پــساز آن بانک مرکزی فهرســت صادرکنندگانی که رفع
تعهــد ارزی نکردهانــد را جهت اخذ مالیات به ســازمان امور مالیاتی کشــور
ارسال کند.همچنین در این نامه با اشاره به مهلت  30روزه استرداد مالیات
بــر ارزشافــزوده ،درخواســت شــده تــا بانک مرکــزی با اعــام ماهانــه رفع
تعهــدات ارزی صادرکننــدگان به ســازمان امور مالیاتی ،زمینــه بازپرداخت
مالیات ارزشافزوده به صادرکنندگان رفع تعهد کرده را فراهم کند.از دیگر
پیشــنهادات اتاق ایران ،کاهش کفایت برگشــت ارزش پروانههای صادراتی
اســت.همچنین پیشــنهاد شــده مهلت بازگشــت ارزهای صادراتــی افزایش
پیدا کند .آخرین پیشنهاد بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشورهای عراق
و افغانستان است/.اتاق بازرگانی

کرهجنوبی نفت بیشتری از ایران خرید

دادههــای اداره کاالی کرهجنوبــی نشــان داد کــه
واردات نفــت کرهجنوبــی از ایــران در مــاه آوریــل
 ۱۷درصد رشد کرده است.
بــا توجــه بــه ایــن کــه معافیتهــای امریــکا برای
واردات نفــت از ایران در ابتــدای این ماه منقضی
میشــود ،به نظر میرســد کــه ایــن واردات در ماه
مه متوقف خواهد شــد .طبق دادههــای اداره کاال،
کرهجنوبی در ماه آوریل  ۱.۴۵میلیون تن ،معادل
 ۳۵۳هزار و  ۲۲۳بشکه در روز ،نفت خام از ایران وارد کرده است ،در حالی
که در ماه مشابه سال گذشته  ۱.۲۴میلیون تن نفت از ایران وارد کرده بود.
کرهجنوبــی در ماه نوامبــر برای خرید نفت ایران از امریــکا معافیتی  ۶ماهه
دریافت کرد و بیشــتر واردات خود را بــه میعانات گازی ،که نوعی نفت خام
فوقسبک است ،اختصاص داد /.مهر

پرداخت خسارت به صادرکنندگانی که
در عراق فعالیت دارند

رئیــس صنــدوق ضمانت صــادرات گفــت 113 :میلیون دالر خســارت برای
صادرکنندگانی که در عراق فعالیت دارند پرداخت شده است.
افــروز بهرامــی در نشســت اتاق مشــترک ایــران و عــراق گفت :اگــر در روند
صادرات ،ریســکهای سیاســی و تجاری رخ دهد ،بازگشــت وجوه حاصل از
صادرات را با مخاطره مواجه میکند.
وی اعــام کرد :در صندوق ضمانت صــادرات  2میلیارد و  300میلیون دالر
پوشــش ریســک داریم که شــامل پنــج درصد صــادرات غیرنفتی میشــود.
هــدف این اســت کــه ضریــب نفوذ خدمــات بیمــهای بــه  10درصــد ،یعنی
استاندارد جهانی برسد.
بهرامــی بــا تأکیــد بــر اهمیت کشــورهای همســایه بــه خصوص در شــرایط
تحریــم ،گفــت :هماکنــون ســهم واردات ایــران از  15کشــور همســایه تنهــا
 2.5درصد است/.ایرنا

تشکیل شعب ویژه حل مشکل تعاونیهای مسکن مهر

معــاون وزیــر راه و شهرســازی از رایزنــی بــا قــوه
قضائیــه بــرای تشــکیل شــعب ویــژه حل مشــکل
تعاونیهای مسکن مهر خبر داد.
مازیــار حســینی با بیــان این که بیشــترین مشــکل
در حــال حاضــر در حــوزه تعاونیهــا در خصوص
مســکن مهــر وجــود دارد ،اظهــار کــرد :بــه عنوان
نمونــه ،هماکنــون بیــش از  800واحــد مســکن
مهــر اســتان قــم باقیمانــده اســت کــه همــه آنها
بــرای تعاونیهایــی هســتند که مشــکالت حقوقی
و قضایــی متعــددی دارنــد و باید حــل و فصل شــوند .وی تصریــح کرد :در
نامــهای از ســوی وزیر راه و شهرســازی به وزیــر تعاون،کار و رفــاه اجتماعی،
اعــام شــده کــه بــا توجه بــه بررســی ســوابق مســکن مهــر ،از این بــه بعد،
تعاونیها برای جمعآوری جمعیت و گردآوری سرمایه اقدام کنند و از ورود
به حوزه ساخت و ساز به صورت مستقیم ،پرهیز کنند .وی ادامه داد :به نظر
میرسد نیازمند رایزنی با قوه قضائیه برای تشکیل شعب ویژهای به منظور
حــل مشــکالت تعاونیهای مســکن مهر هســتیم .زیرا مشــکالت تعاونیها
ریشــه دار و طوالنی شــده است و مردم به تنهایی قادر به حل مشکالت خود
نیستند /.تسنیم

رضا خواجوی رئیس ستاد بازسازی بنیاد مسکن
گفت :در مجموع  3682واحد به ارزش  16میلیارد و
 153میلیون تومان پرداخت بالعوض داشتهایم که
شامل  ۲۰۱۸واحد بالعوض تعمیری ۱۰۷۶ ،واحد
بالعوض معیشتی است.

editorial@iran-newspaper.com
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واحد
شاخص بورس عقبنشینی کرد

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان
معامالت روز گذشته با کاهش  728واحد به رقم 211
هزار و  17واحد رسید .همچنین شاخص کل با معیار
هموزن روز گذشته  506واحد رشد کرده و به رقم 45
هزار و  736واحد رسید.
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هزار میلیارد تومان
چک تضمینی خارج از بانکها

علیصالحآبادیرئیسانجمنمالیاسالمی
گفت۱۲:هزارمیلیاردتومانچکتضمینیپشتنویسی
شده میان مردم وجود دارد که هنوز به بانکها برنگشته
است .براساس دستورالعمل جدید در بازه زمانی
مشخصیبایداینچکهابهبانکهابرگردند.

40

میلیونتومان
تسهیالتمسکنروستاییشد

شورای پول و اعتبار ،افزایش سقف فردی «تسهیالت
یارانهای قابل اعطا بابت بازسازی و نوسازی اماکن
مسکونیروستایی»بهمبلغ ۴۰۰میلیونریال
و«تسهیالتقرضالحسنهاشتغالزایی»بهمبلغ۵۰۰
میلیون ریال را تصویب کرد.

تعویق در اجرای یک طرح بانکی

رمز یکبار مصرفً ،
فعال بیمصرف شد
سیاوش رضایی
خبرنگار

قــرار بود تا پنج روز دیگر یک گزینه دیگر
یعنــی رمزهــای یکبــار مصــرف دوم بــه
کارتهای بانکــی و البته برای خریدهای
اینترنتــی و موبایلــی اضافــه شــود ،امــا
خبرنــگار «ایــران» کســب اطالع کــرد که
ایــن طرح به تعویق افتاده اســت .حدود
یک هفته پیش بود که خبر الزامی شــدن
رمزهــای یــک بــار مصــرف دوم کــه تنها
 60ثانیه اعتبار دارد ،صاحب  80میلیون
کارت بانکــی کــه بــا آن تراکنشهــای
اینترنتی انجام میدهند را نگران کرد.
نگرانــی اول دربــاره دشــوار شــدن
خریدهــا و تراکنشهــا بــود ،امــا وقتــی
بانکهــا پــای کارآمدند نگرانــی دیگری
بــرای صاحبــان کارتهای بانکــی ایجاد
شــد ،چــرا کــه بانکها قصــد داشــتند از
این مســیر برای خــود درآمدزایــی ایجاد
کننــد و حــدود  20هزار تومان بــه ازای هر
کارت بانکــی و بابت اپلیکیشــنی که ارائه
میدهنــد ،دریافت کنند .با یک حســاب
سرانگشــتی درآمد بانکها از این بخش
به هزار و  600میلیارد تومان میرسید.
از ســوی دیگــر طــی هفتههــای اخیــر
تحول دیگــری رخ داد که طــرح رمزهای
یک بــار مصرف دوم را با مشــکل مواجه
کرد و آن از کار افتادن بســیاری از اپهای
ایرانــی بود کــه توســط «اپــل» و «گوگل»
به یکباره از روی گوشــی کاربــران ایرانی و
برخی کشــورهای دیگــر حذف شــد .این

درحالــی اســت کــه بســیاری از بانکهــا
ارائــه خدمــت رمزهــای یکبــار مصــرف
را بــه صــورت اپ آمــاده کــرده بودنــد و
از کارافتــادن اپهــا امــکان اســتفاده از
اپهــا و ادامه فعالیت آنها را بــا اما و اگر
مواجه کــرد .درحالی که طبــق اطالعات
به دســت آمــده تاکنون  25بانــک ایرانی
زیرســاختهای الزم بــرای اجــرای رمــز
یکبار مصرف را آمــاده کردهاند ،تحوالت
رخ داده در هفتههــای اخیــر باعــث شــد
تــا بانــک مرکــزی در بخشــنامه قبلــی
خــود تجدیدنظــر کنــد .براین اســاس در
بخشنامه جدید خود اعالم کرد که نیازی
نیســت مــردم بــرای دریافــت رمزهــای
یکبــار مصــرف اقدامــی کنند .طبــق این
دستورالعمل جدید بانکها نیز اجباری
بــرای ایــن کار ندارنــد ولــی درصورتی که
خســارتی به مشــتریان آنها از این ناحیه
وارد شود و کالهبرداری صورت گیرد باید
خســارت مشــتری را بپردازند.همچنین
بانکها میتوانند راههای جایگزینی هم
ارائه دهند .براین اســاس تا اطالع ثانوی
رمزهای دوم ایستا همچنان فعال است و
زمان دقیقی برای اجرای این طرح اعالم
نشده است.
یهادست هبندیشدند
ëëمشتر 
در شــرایطی کــه اجــرای کلــی طــرح
بــه تعویق افتــاده اســت ،بانــک مرکزی
بــا هماهنگی شــبکه بانکی بــرای کاهش
ریســک تراکنشهــای بانکــی اقــدام بــه
دســتهبندی مشــتریان و تراکنشهــای
بانکی کــرده اســت .براین اســاس دراین

ایرنا

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت :درب انبــار
یک شــرکت نیشکری با حکم دادســتان شکسته و
مشاهده شــد که  ۱۴۰هزار تن شکر خام و سفید در
یک مجتمع این شرکت احتکار شده است.
یــزدان ســیف اظهار کرد:قیمت شــکر در مقایســه
بــا روزهــای قبــل کاهــش یافته اســت ولــی برخی
تمایل ندارند که این اتفاق بیفتد به همین منظور
در شــبکه اجتماعــی تلگــرام اقــدام بــه جوســازی
میکنند تا قیمت شــکر ارزان نشــود .این مقام مسئول اظهار داشت :مشکل
کمبود شــکر در بازار نداریم و آن چیزی که مشــکل است جوسازی در برخی
از شبکههای اجتماعی است.
وی بــا بیــان اینکه موجودی شــکر شــرکت بازرگانــی دولتی در حــال حاضر
 413هزار تن اســت گفت:مصرف ماهانه شــکر در کشــور  180هزار تن اســت
برای همین منظور روزانه حدود  8هزار تن شــکر وارد بازار میشــود؛ از نیمه
فروردین  98اجازه فروش  350هزار تن شکر صادر شده است / .تسنیم

میلیارد تومان
به سیل زدگان لرستان پرداخت شد

www.iran-newspaper.com

مرحلــه تنها مشــتریانی کــه در یــک ماه
اخیر چندین بــار تراکنشهــای اینترنتی
و موبایلــی بیــش از  500هــزار تومــان
داشــتهاند مــد نظــر قــرار دارنــد و بدیــن
ترتیــب بــا حــذف تراکنــش های شــارژ و
مبلغ پایین  ۹۵درصد تراکنش ها حذف
می شــود .چــرا کــه حــدود  5درصــد
تراکنشها باالی  500هزار تومان است.
حال قرار شــده تا بانکها با شناسایی
ایــن بخــش از مشــتریان خود بــا تماس
تلفنی یا پیامکی تنها آنها را برای استفاده
از رمزهای یکبار مصرف ترغیب کنند.
ëëکالهبرداریهایبانکیچقدراست؟
درحالــی که اصلیتریــن هدف بانک
مرکــزی از اجرای رمزهــای یکبار مصرف
افزایش امنیت و کاهش کالهبرداریهای

اوپک 45 :هزار بشکه کاهش؛ریاض 20 :هزار بشکه افزایش

تردید در میزان تولید روزانه نفت عربستان
گروه اقتصادی  /درحالی عربستان متعهد شده
ظرفیــت تولیــد نفــت خــود را بعــد از برقراری
نفت تحریم نفتی ایران در بازارهای جهانی افزایش
دهد که منابع معتبر نفتی از اختالف در میزان تولید نفت این
کشور خبر میدهند.
به گزارش خبرنگار ما ،میان ارقام اعالمی این کشور از تولید
نفت خام با میزان گزارش شــده از سوی منابع ثانویه اختالفی
بــه انــدازه  65هــزار بشــکه در روز وجــود دارد .برپایــه گزارش
ماهانــه اوپــک ،ســعودیها اعــام کردهانــد کــه در مــاه آوریل
( 2019فروردین-اردیبهشــت) روزانــه  9میلیــون و  807هــزار
بشــکه تولید نفت خام داشــتهاند که این میزان  20هزار بشکه
بیشــتر از رقم اعالمی ماه قبل اســت .اما آمــار منابع ثانویه که
از منابع مختلف نظیــر رصد نفتکشها و اطالعات گمرکی به
دســت میآید ،از کاهش  45هزار بشکهای تولید نسبت به ماه
مارس(اسفند-فروردین) خبر میدهد.
بنا بر اعالم منابع ثانویه عربستان در ماه آوریل(فروردین-
اردیبهشــت) روزانــه 9میلیــون و  742هزار بشــکه در روز تولید
داشته است.
اگر قرار باشــد که عربســتان بخشــی از صادرات نفت ایران
را جبــران کند ،باید حــدود  500هزار تا  800هزار بشــکه در روز
افزایش تولید بدهد.
برخی کارشناسان معتقدند که عربستان توان این افزایش
تولید برای جایگزینی نفت ایران را ندارد.
ســید مهدی حســینی ،کارشــناس انرژی به «ایران» گفت:
«بعید اســت کــه «ریاض» تــوان ایــن افزایش تولید را داشــته
باشد .به نظرم آنها در ظرفیت تولیدشان بزرگنمایی میکنند و
تــوان پر کردن خأل نفت ایران را در بازار ندارند .امارات متحده
عربــی کــه در این زمینه با عربســتان و امریکا هم پیمان شــده
نیز شــرایط مشــابهای دارد .آنها در حال افزایش تولید هستند
و ممکن اســت که بخشــی از نیاز بازار را نیز تأمین کنند .اما در
مورد میزان توان تولید خود بلوف میزنند».
بــه گفته حســینی ،عربســتان بــرای تأمین بودجــه خود در
ســالجاری میالدی به دنبال قیمتهای باالتر از  80دالر برای
هر بشکه نفت است و این موضوع نیز روی تولید این کشور اثر
میگذارد .چراکــه در صورت افزایش عرضه قیمت نفت خام
کاهش خواهد یافت.
در همیــن حال ،بر اســاس گزارش منابع ثانویــه امارات در
ماه آوریل  3هزار بشــکه در روز افزایش تولید نفت خام داشته
است .سه میلیون و  60هزار بشکه رقم اعالمی برای تولید این
کشور است.
ëëعربستانوامنیتتأمین
در پی حمله هواپیماهای بدون سرنشــین به ایســتگاههای
پمپاژ نفت عربستان در روزهای اخیر ،شرکت سعودی آرامکو
از توقف فعالیت خط لوله انتقال نفت شــرق به غرب واقع در

غرب ریاض خبرداد .این موضوع در کنار حوادث نفتکشهای
عربســتانی در بندر فجیره امارات یک موضوع را به خریداران
نفت گوشــزد کرد .اینکه نباید تمام تخم مرغها را در یک سبد
گذاشــت و ســهم نفت عربســتان را در ســبد خرید بــه گونهای
افزایش داد که این کشور اولین تأمین کننده باشد.
کابینــه عربســتان ســعودی هم بالفاصلــه پس از دیــدار با
ملک ســلمان ،پادشــاه این کشــور در بیانیهای رســمی مدعی
شــدند که حمل ه به تأسیســات نفتی عربســتان امنیت عرضه
نفت و اقتصاد جهانی را به مخاطره میاندازند.
اتفاقــات اخیــر مانــع افت قیمــت نفت خام در پی شــدت
گرفتــن جنــگ تجــاری چیــن و امریــکا شــد .البته روز گذشــته
قیمــت نفت پــس از آماری که رشــد غیرمنتظــره ذخایر نفت
امریکا و رشــد کمتر از حد انتظار تولید صنعتی چین را نشــان
داد ،کاهــش پیدا کرد .بهطوری که در زمان تنظیم این گزارش
هر بشــکه نفت خام برنت  70دالر و  74سنت معامله میشد
که حدود  50ســنت کمتر از روز قبل بود .این درحالی اســت که
همچنــان قیمتها از تحوالت اخیــر خاورمیانه و تحریم نفت
ایران پشتیبانی میشوند.
ëëآمارتولیدنفتایرانمحرمانهماند
بنــا بر گــزارش منابع ثانویــه در ماه آوریــل تولید نفت خام
ایــران  2میلیــون و  554هــزار بشــکه در روز بوده اســت که 164
هزار بشــکه کمتر از ماه قبل اســت .در مورد رقم اعالمی برای
صادرات نفت خام ایران از ســوی منابع ثانویه یک نکته وجود
دارد؛ اینکــه در دوران تحریــم ،بخشــی از صادرات نفت کشــور
چراغ خاموش انجام میشود و امکان ذکر نشدن آن در آمارها
وجــود دارد .ایــن موضــوع ممکن اســت روی خروجــی منابع
ثانویــه اثر بگــذارد .وزارت نفت ایــران از زمانی که تحریمهای
امریکا بازگشــته اســت ،آمار تولید را به دبیرخانــه اوپک اعالم
نمیکنــد و در گزارش ماهانه این ســازمان جای تولید اعالمی
ایران خالی است .این ماه نیز آمار تولید محرمانه ماند .چراکه
بــا کــم کــردن مصــرف پاالیشــگاههای داخلــی که حــدود یک
میلیون و  700هزار بشکه در روز است ،میتوان میزان صادرات
را محاسبه کرد.
ëëکشورهاییکهافزایشتولیدداشتند
در این ماه کشورهای عراق ،لیبی ،نیجریه ،امارات و ونزوئال
افزایش تولید داشتند .بیشترین افزایش تولید متعلق به عراق
اســت .ایــن کشــور  113هــزار بشــکه در روز نفت خام بیشــتری
را نســبت بــه مــاه قبل بــه بــازار عرضه کرده اســت .بر اســاس
اطالعــات منابــع ثانویه تولید عــراق در ماه آوریــل  2میلیون و
 630هزار بشکه گزارش شده است.
نیجریــه و لیبــی نیــز از فرصــت معافیــت از توافــق کاهش
تولید اوپک و همینطور تحریمهای ایران اســتفاده کردهاند و
به ترتیب  92هزار بشــکه و  71هزار بشــکه در روز افزایش تولید
داد هاند.

بانکــی بوده اســت ،اعــداد و ارقام نشــان
میدهــد کــه بــا وجــود تعــداد بــاالی
پروندههایی که در مراجع قضایی تشکیل
و درحــال پیگیــری اســت ،از نظــر ارزش
مبلــغ ایــن کالهبرداریهــا خیلــی ناچیز
اســت .طبق اعالم مراجع مرتبط ساالنه
بیــن  40تا  50میلیارد تومان کالهبرداری
بانکــی به خصــوص از طریــق کارتهای
بانکــی صــورت میگیــرد .امــا ایــن رقــم
یــک در100هــزار کل ارزش تراکنشهایی
اســت که در شبکه بانکی انجام میشود.
درعین حال مقامات بانک مرکزی اعالم
میکنند که این رقم در ســایر کشــورهای
دنیــا  5درصــد از کل تراکنشهای بانکی
است که فاصله زیادی با ایران دارد.
با وجود این وزارت دادگستری و نیروی

انتظامــی بــرای کاهــش کالهبرداریهــا
از بانــک مرکــزی خواســتهاند بــا افزایش
ضریــب امنیت کارت هــای بانکی زمینه
کاهش پروندههای قضایی را فراهم کند.
ëëرمز دوم تنها در ایران وجود دارد
با مطرح شــدن اجرای طرح رمزهای
یــک بار مصــرف یکــی از پرســشها این
بود که در ســایر کشــورهای دنیا وضعیت
چگونه اســت آیا در این کشــورها هم رمز
دوم دارند؟
بررسیها نشان میدهد که ایران تنها
کشــوری اســت کــه دارای رمــز دوم کارت
بانکی است و این نوع رمز تنها در کشورما
کارایی دارد .درواقع مکانیسم کارتهای
بانکی در ایران و دنیا تفاوتهای بزرگی با
هم دارد .در تمام کشورهای دنیا بانکها

و شــرکتهای ارائــه دهنــده خدمــات
کارتهای کردیت یا اعتباری به مشتریان
خــود میدهند که این کارت ها با ســقف
اعتبــاری مشــخصی و نســبت بــه درآمد
و اعتبــار هــر فــرد تفــاوت دارد .صاحبان
این کارتها نیز تنها با کشــیدن آن و وارد
کردن رمز اصلی پرداخــت خود را انجام
میدهنــد .امــا در ایران به جــای کردیت
کارت ،دبیــت کارت یــا کارتهــای بانکی
توزیع شده اســت .بنابراین فرآیند کارت
به کارت نیز تنها مختص ایرانی هاســت.
درحالــی کــه ایرانیها روزانــه  15میلیون
کارت بــه کارت انجام میدهند در دنیا با
سایر روشهای بانکی پرداختهای خود
را انجام میدهند.
از آنجــا کــه کردیــت کارتهــا اعتبــار
مشــخصی دارنــد امنیــت آنها نیــز باالتر
است و درصورتی که بدون اطالع صاحب
کارت کالهبرداری یا برداشت غیرمجازی
از کارت انجام شــود بانک تمام خسارت
را میپــردازد و خــود از روشهای قانونی
پیگیر متخلفان و کالهبرداران میشود.
امــا در ایــران بــه دلیــل نــوع خــاص
کارتهــای بانکــی ســعی شــده اســت با
افــزودن گزینههای مختلــف امنیت آنها
را که اکثراً به حساب اصلی و تمام دارایی
افراد وصل اســت تأمیــن کنند .برهمین
اســاس رمز دوم ابداع بانکهــای ایرانی
بوده است که در کنار گزینههایی همچون
شماره کارت بانکی ،سی وی دو ،رمزهای
اول و دوم از امینــت کارتهــا صیانــت
میکند.

تخصیص ارز دولتی همزمان با افزایش قیمت بلیت هواپیما؟

دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی :ارز دولتی نگرفتیم

نام بسیاری از شرکتهای هواپیمایی
عطیه لباف
در فهرســت دریافتکننــدگان ارز
خبرنگار
دولتی اســت .بانک مرکزی به تازگی
یکی از این لیستها را که مربوط به سالجاری است ،منتشر کرد.
با این حال ،مقصود اســعدی ســامانی ،دبیر انجمن شرکتهای
هواپیمایــی تأکیــد دارد کــه دولــت از مردادمــاه ســال گذشــته به
شــرکتهای هواپیمایــی ارز دولتی نداده و فقط مقــدار اندکی ارز
نیمایی تخصیص یافته که آن هم کفایت نمیکند .در این گپ و
گفت کوتاه با اســعدی سامانی به بررسی مشکالت ناوگان هوایی
کشــور در تحریمهــای کنونــی پرداختیــم .این مســئول میگوید:
«بســیاری از شــرکتهای تأمین کننده قطعات هواپیمــا از ترس
تحریمهای امریکا پاسخ ما را نمیدهند».
ëëتحریمهــا چقــدر روی صنعــت هوانــوردی کشــور تأثیــر
گذاشتهاند؟
امریکا از همان سال  1358صنعت هوانوردی کشور را تحریم
کرد .به دلیل وابســتگیهای شــدیدی که ایــن صنعت به صنایع
امریکایــی و اروپایــی داشــت ،همــواره تحت تأثیر ایــن تحریمها
بــوده اســت .اما باوجود فشــارها و تحریمهایی که وجود داشــت،
متخصصان و مســئوالن صنعت هوانوردی کشور همواره تالش
کرده اند که نه تنها این صنعت را سرپا نگه دارند ،بلکه همیشه در
حال توسعه و پیشرفت باشد .از این رو در سالهای بعد از انقالب
توانســتهایم تعداد نــاوگان را افزایش دهیم و حــدود  30میلیون
مســافر را هر ســال جابه جا کنیم .ســال گذشــته هم  25میلیون
مسافر را جا به جا کردیم .این تحریمها باعث شد ظرفیتهایی
نظیر تأمین ،آموزش و توانمندســازی نیروهای انســانی در کشور
ایجاد شــود .امــا در بحث تأمین قطعات ،نیاز به موتور و اســناد و
مدارک هواپیما ما مشــکالتی داشــتیم و مجبور شــدهایم که این
نیازها را از بازار سیاه تهیه کنیم.
ëëبــه مشــکالت تأمیــن قطعــات و موتــور اشــاره کردیــد.
وضعیت چگونه است؟
ارتباط شــرکتهای هواپیمایی با تأمین کننــدگان در خارج از
کشور دچار مشکل شده اســت .به خصوص بعد از خروج امریکا
از برجام ،بســیاری از شــرکتهای طرف قرارداد ارتباطات شان با
ما کم شده است.
ëëآیا با وجود این تنگناها ایرالینهای کشــور میتوانند برای
نوسازی و افزایش ناوگان اقدام کنند؟
با توجه به نیاز کشــور شــرکتها در حال تالش بــرای افزایش
ناوگان از طرق مختلف هستند و دست روی دست نگذاشتهاند.
ëëسن ناوگان هوایی کشور بعد از برجام کمتر شد؟
بعــد از برجــام تعدادی هواپیمــای نو به ناوگان هوایی کشــور
اضافه شــد 13 .فروند ای تی آر و  3فروند هواپیمای ایرباس که با
ورود آنها ،ســن ناوگان به حدود میانگین  23ســال رسید .البته با
گذشت هر سال این میانگین تغییر میکند.
 23ëëسال هنوز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.

به نظرتان این شرایط قابل قبول است؟
با توجه به اینکه هواپیماها به صورت دورهای کنترل میشوند
و تعمیرات الزم صورت میگیرد ،از نظر قابلیت پرواز هواپیماها
مشکلی نداریم .استانداردهایی که سازمان هواپیمایی کشوری به
عنوان دستگاه ناظر در این صنعت مدنظر دارد ،اعمال میشود.
ëëایرالینهــا میگوینــد کــه تغییر نــرخ بلیت در یک ســال
گذشــته مربــوط بــه تغییر نــرخ ارز بــوده اســت .امــا بانک
مرکــزی از تخصیص ارز دولتی به آنها خبر میدهد .مشــکل
کجاست؟
از مرداد ماه سال گذشته دالر  4200تومانی یا همان ارز دولتی
بــه ایرالینهــا ندادهاند .نرخ ارز تخصیصی بر اســاس ارز نیمایی
است که آن هم مطابق با نیاز شرکتها داده نمیشود.
ëëآیا لیست اعالمی بانک مرکزی را ندیدهاید؟
ارز تخصیصــی دولتی نیســت .ارز داده شــده بــه ایرالینها بر
اساس نرخ سامانه نیماست .این ارز نیمایی هم تمام هزینهها را
پوشش نمیدهد .بخشی نیازها از بازار آزاد تأمین میشود ضمن
آنکه قیمت بلیت تابع عرضه و تقاضاست.
ëëیعنی عرضه کم شده است؟
عرضه کم نشــده اما تقاضا باالســت .شرکتهای هواپیمایی
برای هر مسیر پروازی ،نرخهایی را تعریف کردهاند که در صورت
افزایــش تقاضا نرخها به کالس باالتر مــیرود .البته دلیل اصلی
تغییرات نرخ ارز است.
ëëقیمت بلیتها بر اساس کدام نرخ ارز تعیین میشود؟
متفاوت است اما بیشتر تابع نرخ ارز بازار آزاد است چراکه ارز
نیماییرابهطورکاملنمیگیرند.
ëëهزینههــای پرواز بــرای یک صندلــی چقدر اســت و آیا با
قیمت فروش بلیت همخوانی دارد؟
بــرای پروازهــای داخلــی هر ســاعت-صندلی  45تــا  50دالر
قیمــت دارد .امــا در حال حاضــر پروازهای داخلی زیــر  200هزار
تومان است .برای مثال نرخ تهران-مشهد که بیشتر از یک ساعت
است ،همین امروز از  45دالر کمتر است.

