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طالی18عیار

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

هر گرم زعفران نگین

هر گرم زعفران پوشال

134.000
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14.300.000
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سودسرکشی بهحسابهایبانکی

قیمت خودرو دوباره ترمز برید

 ۲۴هزارمیلیاردفرارمالیاتی 8هزارنفرکشفشد
دوشغلههاساعت 14بهبعد
چهمیکنند؟
سال  ،97به آمار دو شغله ها  95هزار نفر
اضافه شد و تعدادشان به  820هزار نفر
رسید .از این تعداد حدود  93هزار نفر،
دارای شغل دولتی بودند .بررسی های
مرکزآمارنشانمیدهدکهدرمیاندولتی
های دو شغله ،حدود  51هزار نفر ترجیح
داده اند در شغل دوم خود به طور آزاد و
مستقل کارکنند 11،هزار نفر کارفرمای
بخشخصوصیبودهاندوهمینتعدادنیز
در جای دیگری از دولت/بخش عمومی
توانسته اند شغل دوم پیدا کنند 17،هزار
نفر حقوق بگیر بخش خصوصی شده اند
و حدود سه هزار نفر نیز ترجیح داده اند در
بنگاه های اقتصادی نزدیکان خود بدون
مزدمشغولکاردومشوند(.منبع:ایرنا)

اخبار

بانکمرکزیرایاخیردیوان
عدالت اداری را ابالغ کرد

ممنوعیتبرداشتمطالبات
غیرمستقیمبانکازحسابضامن

ایرنا -بانک مرکزی با صــدور بخشنامه ای،
بــرداشــت مطالبات غیر مستقیم بانک ها و
موسساتاعتباریازموجودیقابلبرداشتهر
یکازحسابهایانفرادیمشتری یاضامنان
را غیر مجاز اعالم کرد .این بخشنامه بر اساس
رای دیوان عدالت اداری در این زمینه صادر
شده بنابراین از این پس بانک ها و موسسات
اعتباریتنهامیتوانندمطالباتمستقیمخود
راپسازسررسیدودرصورتبرداشتنکردناز
موجودی قابل برداشت هر یک از حساب های
انفرادی مشتری یا ضامنان برداشت کنند و
برداشتمطالباتغیرمستقیمازاینحسابها
مجازنیست.برایناساسبخشنامهقبلیبانک
مرکزیدراینزمینهکهدرسال 94صادرشده
بــود ،اصــاح خواهد شــد .شایان ذکــر است
پیگیری های خراسان از مدیران بانکی برای
تعریف دقیق مطالبات غیر مستقیم به نتیجه
اینرسیدودرعینحالبهنظرمیرسدمنظور
از این عبارت ،هزینه های حقوقی و پیگیری
هایاجرائیهثبتومواردیازایندستباشد.

بارقابت 2خریدارخارجیبرای
صادراتبه 3کشورانجامشد

مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با
پول شویی و فرار مالیاتی سازمان امور
مالیاتی از شناسایی بیش از  ۲۴هزار
میلیارد تومان فــرار مالیاتی با رصد
تراکنشهای بانکی در سه سال اخیر
خبرداد.
به گــزارش فــارس ،هــادی خانی با
اعالم این مطلب افزود :در سه سال
گذشته ،اقدامات الزم برای دریافت
صورتحساب های بانکی حدود 17
هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی
انــجــام شــده اســت کــه از ایــن میان
حــدود شش هــزار مــودی جدید نیز

شناسایی شده اند.
اینمقاممسئول،معافیتمالیاتیماده
 13قانون چگونگی اداره مناطق آزاد
تجاری  -صنعتی جمهوری اسالمی و
همچنینمعافیتمالیاتارزشافزوده
بابت معامله بین فعاالن اقتصادی در
مناطقمختلفاقتصادیوآزادتجاری
صنعتی را محمل مناسبی برای فرار
مالیاتی برخی شرکت ها بیان کرد و
افــزود :از اقدامات مهم این سازمان
علیه فــرار مالیاتی در ایــن مناطق،
شناسایی فرارهای مالیاتی ناشی از
سوءاستفاده از معافیتهای صادرات

جزئیاتمجوزاستخراجرمزارز

مکان وتعرفهبرقرمزارزمشخصشد

سه روز قبل بود که مسئوالن گمرک از آغاز ثبت سفارش واردات دستگاه های
استخراج بیت کوین خبر دادند .موضوعی که در خأل قوانین و آیین نامه های
مربوط ،سوال برانگیز شد .در این خصوص ،دیروز معاون اول رئیس جمهور آیین
نامهفراینداستخراجفراوردههایپردازشیرمزنگاریشدهرمزارزهاواستفادهاز
رمزارزهاراابالغکرد  .
این آیین نامه ،استخراج فــراورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها
(ماینینگ) را به مجوز وزارت صمت منوط و تاکید کرده است که این مراکز به
عنوان واحد تولید صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی هستند .البته
در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک
مرکزی جمهوری اسالمی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند ،مشمول
مالیات با نرخ صفر خواهند بود .همچنین استقرار این واحدها شامل محدودیت
محدوده  120کیلومتری تهران 50 ،کیلومتری اصفهان و  30کیلومتری دیگر
مراکز استان ها نمی شود .سازمان ملی استاندارد نیز موظف است تا برچسب
انرژی و استانداردهای کیفی تجهیزات مربوط را تدوین و ابالغ کند.
براساسآییننامهفوق،متقاضیاناستخراجرمزارزهامیبایستصرف ًایاازشبکه
برقسراسریانشعاببگیرندیانیروگاهجدیددرخارجازشبکهسراسریاحداث
کنند.دراینزمینه،هرگونهاستفادهازانشعاببرقوگازمصرفخانگی،عمومی،
کشاورزی،صنعتیودیگرمصارفبرایاستخراجرمزارزهاممنوعاست.
اینآییننامهدربارهتعرفهبرقاستخراجماینینگتصریحکردهاستکهایننرخبا
قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما (هم اینک 11هزار
و 381تومان)محاسبهخواهدشد.تعرفهسوختگازمتقاضیاناستفادهکننده
از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو نیز معادل با قیمت  70درصد متوسط
ریالیگازصادراتیبانرختسعیرنیمااست.تعرفهسوختمایعنیزباقیمتمتوسط
ریالیسوختمایعصادراتیبانرختسعیرسامانهنیماکهتوسطوزارتنفتاعالم
میشود،محاسبهخواهدشد.براساسآییننامهابالغی،مصرفبرقوگازبرای
استخراج رمزارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است و این
ساعاتتوسطوزارتنیروونفتاعالممیشود.

و مناطق ویژه و آزاد تجاری صنعتی از
محلعرض همحصوالتپتروشیمیدر

حسین بردبار  -موضوع تبصره  14قانون بودجه امسال
درخصوصحذفسهدهکثروتمندیارانهبگیرازفهرست
یارانه بگیران و اختصاص منابع آن به دهک های پایین
درآمدی ،چندسال متوالی از سوی مجلس به دولت ابالغ
می شود اما این موضوع هنوز عملیاتی نشده و اظهارات
اخیروزیرکارکهسازمانبرنامهرامسئولکارگروهشناسایی
یارانه بگیران ثروتمند ذکر کرده است ،در تناقض با مصوبه
مجلس و آیین نامه ابالغی دولت است که وزارت کار را
مسئولاصلیشناساییوحذفپردرآمدهاذکرکردهاست.
▪قانونبودجهچهمیگوید

قوانینبودجهطیسهسالاخیرروندیخاصوروبهجدیت
برای اجرای موضوع داشته اند به طوری که ابتدا در تبصره
 14بودجه سال 96موضوع اهدای یارانه گنجانده شد اما
بعد درسال های  97و سپس  98موضوع جنبه الزامی و
فوری هم پیدا کرده است .بر اساس جزء یک تبصره 14
قانون بودجه سال  ،98دولت موظف است با استفاده از
کلیه بانک های اطالعاتی در اختیار ،نسبت به شناسایی
و حذف سه دهک باالی درآمدی از فهرست یارانهبگیران
اقدامکند.بندبتبصره 14نیزمیگوید:آییننامهاجرایی
این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با
همکاریوزارتخانههایاموراقتصادیودارایی،نفت،نیرو
وتعاون،کارورفاهاجتماعیتهیهمیشودوبهتصویبهیئت
یرسد.
وزیرانم 
اماوزیرتعاون،کارورفاهاجتماعیبهتازگیدرگفتوگوبا
خبرگزاریخانهملتگفت:آییننامهاجراییحذفدهک
هایباالیدرآمدیبهپیشنهادسازمانبرنامهوبودجهدر
دولتتصویبشدهوبهزودیابالغواجرامیشود.بهگفته

روایت نیویورک تایمز از دور زدن
تحریم های نفتی توسط ایران

فروشدومینمحمولهبنزین
دربورس،اینبارهرلیتر
 5600تومان
در حالی کــه کشور بــرای صـــادرات نفت با
مشکالتی مــواجــه اســـت ،بــا تــــداوم عرضه
فــراورده های نفتی به خصوص بنزین برخی
خریداران خارجی با اشتیاق به رقابت با هم
بــرای خرید بنزین از رینگ صادراتی بورس
انــرژی پرداختند .بر این اســاس ،دیــروز ،پنج
هزار تن بنزین اکتان  ،۹۵در رینگ بینالملل
بازار فیزیکی بورس انرژی ایران ،عرضه و پس
ازرقابتدوخریدارخارجی،درنهایتبهقیمت
 ۶۳۰دالرو ۶۳سنتبهازایهرتنمعاملهشد.
گفتنی است هر تن بنزین حدود  1350لیتر
است.ازاینرودرمعامالتدیروزهرلیترازاین
بنزینباکیفیتبهقیمت 0.46دالرمعادلپنج
هزارو 600تومانفروختهشدهاست.
به گــزارش خبرگزاری صدا و سیما از بورس
انرژی؛ بر این اساس ،بنزین اکتان ۹۵شرکت
ملیپخشفراوردههاینفتیایرانبهمقصدسه
کشورافغانستان،ارمنستانواقلیمکردستان
عراق پس از رقابت ،به قیمت میانگین هر تن
 ۷۵میلیارد و  ۹۶میلیون و  ۶۸۱هزار و ۶۶
ریالمعادلبا ۶۳۰دالرو ۶۳سنتمعاملهشد.
ارزشاینمعامله ۳۷۵،میلیاردو ۴۸۳میلیون
و  ۴۰۸هزار و  ۳۰۰ریال است .از نکات قابل
محصول،وجودتقاضای۱۵

توجهدرعرضهاین
هزار تن در برابر عرضه پنج هزار تن در سامانه
معامالت رینگ صادراتی بورس انــرژی بود.
این معامله یکی از مهمترین رویدادهای بازار
نفت ایران برای بنزین سوپر تولیدی کشور در
بازارهایصادراتیاستکهبارقابتدوخریدار
خارجیبالفاصلهخریداریشد.
گفتنی اســت چهارشنبه قبل نیز سه هزار
تن بنزین در بــورس انــرژی بــرای صــادرات به
افغانستانفروختهشدهبود.

نیویورکتایمزبااستنادبهآمارهایدومرجعردیابی
کشتی ها و یک شرکت تحلیل داده های ماهواره
ای ،نوشت :از زمان لغو معافیتهای نفتی در دوم
می(اواسطاردیبهشتامسال)،ایران 12محموله

معامالت شرکت بورس کاالی ایران و
بابتمواداولیهمحصوالتپتروشیمی

بوده است .در این زمینه تا پایان سال
،1397اطالعاتخرید 249شرکت
به  24اداره کل حسب مورد ارسال
و تاکنون منجر به مطالبه مبلغی در
حدود 4260میلیارد تومان (مالیات
و جریمه عملکرد و ارزش اف ــزوده)
شــده اس ــت .همچنین بــا همکاری
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و
ویژه اقتصادی و شرکت بورس کاالی
ایران،طراحیفرایندجدیدشناسایی
فرار مالیاتی در معامالت بورس کاال با
تاکیدبروصولمالیاتبرارزشافزوده
دردستورکارقرارگرفتهاست.

حذف 3دهکیارانهبگیر؛پاسکاریشریعتمداریبانوبخت

▪وعدهشریعتمداری

نفتی خود را در سراسر آسیا و مدیترانه فروخته
است.بهگزارشفارس،نیویورکتایمزتوضیحداده
است که چین و تعدادی از دیگر کشورها در حال
دریافت نفت ایران از نفتکشهای ایرانی هستند و

محمد شریعتمداری کارگروهی برای حذف دهک های
باالیدرآمدیبامسئولیتسازمانبرنامهوبودجهتشکیل
شده است و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و وزارت
کشوردراینکارگروهعضوهستندکهباهمکاریسازمان
ووزارتخانههاآییننامهاجراییمیشود.
▪یکتناقضجدی

همان گونه که ذکر شد وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
درمصاحبهباخانهملتازتشکیلکارگروهیبرایحذف
دهک های باالی درآمــدی با مسئولیت سازمان برنامه
و بودجه خبرداد درحالی که ماده  6آیین نامه اجرایی
تبصره 14قانونبودجهکهمصوبهیئتوزیراندرتاریخ
 19تیرماه است ،به طور مستقیم وزارت کار را مکلف به
شناساییدهکهایدرآمدیمیکند.براساساینماده
وزارتتعاون،کارورفاهاجتماعیموظفاستباهمکاری
وزارت ارتباطات ،سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت
کشورطی دستورالعملی که حداکثر یک ماه پس از ابالغ
این آیین نامه تهیه می کند ،به حذف سه دهک باالی
درآمدیاقدامکند.
بدین ترتیب اوال مشخص نیست که به چه دلیل وزیر کار
مسئولیتتشکیلاینکارگروهراباسازمانبرنامهوبودجه
اعالمکردهاست.یکمقامآگاهدرسازمانبرنامهوبودجهبا
بیاناینکهمسئولیتکارگروهحذفسهدهکطبقماده
 6آییننامهاجراییباوزارتکاراست،بهگزارشگرماگفت:
با توجه به تصویب آیین نامه در تاریخ  19تیرماه و مهلت
قانونییکماههبرایتهیهدستورالعملاجرایتبصره،14
وزارترفاهتنهاچندروزدیگربرایارائهایندستورالعملو
اجرایی کردن قانون فرصت دارد ولی مصاحبه اخیر وزیر
کار احتماال نشان می دهد که عزمی جدی این وزارتخانه
برایاینامرخطیرهنوزجزمنشدهاست.

اینمیزانبیشازمیزانیاستکهقبالبرآوردشده
بود.مسیرایننفتکشهانهتنهابهسویچینبلکه
به تعدادی از کشورهای حاشیه دریای مدیترانه
نیزهست.طبقنوشتهاینرسانهمعتبر،بابررسی
آمار «مارین ترافیک» و «ریفینیتیو» ،دو مرجع
رهیابی کشتیها به همراه تصاویر ماهوارهای از
«پلنتلبز»(شرکتخصوصیآمریکایی)وتحلیل
کارشناسان کشتیرانی و انــرژی ،این موضوع
قطعی شده است که حداقل  12نفتکش ایرانی
از دوم می بارگیری شده و محموله های نفتی را
به سوی اقیانوس هند و چین و تمامی مسیرهای
مدیترانه شرقی احتماال سوریه و ترکیه انتقال
دادهاند .حداقل شش نفتکش از این نفتکشها
محمولههایشانرابهبنادرچینتحویلدادهاند.
گفتنی است معموال هر نفتکش غول پیکر حدود

دو میلیون بشکه نفت در خود جای می دهد .این
بدانمعنیاستکهکشوردرسهماهاخیرحداقل
 260هزار بشکه در روز نفت صادر کرده است.
البته منابع مختلف ،ارقام دیگری هم ذکر کرده
اند .برخی مراجع صنعتی از صادرات 100هزار
بشکه ای در روز خبر داده اند .کپلر ،یک شرکت
ارائهدهندهخدماتردیابینفتکشهارقم417
هزار بشکه در روز را برای ماه جوالی (نیمه تیر تا
نیمه مرداد) بیان کرده است .تانکرترکرز دیگر
موسسه ارائــه دهنده خدمات ردیابی نفتکش
ها ،میزان صادرات نفت کشورمان در جوالی را
 500هزارتایکمیلیونبشکهدرروزتخمینزده
است .با همه این ها بیشتر کارشناسان معتقدند
که مقادیر تخمین زده شده ،حداقل است چرا که
بسیاریازمحمولههاقابلرصدنیست.

رونمایی ربیعی از اقدام نظارتی جدید دولت
اپلیکیشن قیمت روزانه 100قلم کاالی ضروری در اختیار مردم قرار می گیرد
هادی محمدی – سخنگوی دولت با
اعالمنهاییشدناپلیکیشننظارتیو
اعالمروزانهقیمتهاتاچندروزآینده،
اظهار کرد :در این اپلیکیشن قیمت
مصوب  100قلم کاالی ضــروری در
اختیار مردم قرار میگیرد تا مانع از
گرانفروشیایناقالمشود.همچنین
مردممیتواننددرصورتمشاهدههر
نوع گران فروشی از طریق همین ابزار
با سامانه شکایت های  124تماس
بگیرند و بازرسان نیز از نزدیک ترین
محل به مورد شکایت ،حاضر خواهند
شدورسیدگیسریعخواهندداشت.
▪معرفی 5پرونده تعلل در واردات
داروبهدستگاهقضایی

به گــزارش خــراســان ،علی ربیعی در
نشست خبری خــود بــا رســانــه هــا در
خصوص وعــده پیگیری بــا اش ــاره به
تصمیم دولــت در بــرخــورد قضایی با
متخلفان ارزی توضیح داد :از وزیر

بهداشت تشکر مــی کنم کــه کمیته
ذی ربــط بــرای بررسی مصرف ارز را
تشکیل دادنــد و بر اساس آخرین آمار
برایتجهیزاتپزشکیازیکمیلیاردو
 ۴۲۴میلیون دالر ،ارز اختصاص یافته
در سال  ،۹۷فقط  ۲۲۶میلیون دالر
آن مشخص نبود که در حال بررسی
اســت و بررسی هــای آن کامل نشده
است .سخنگوی دولــت در خصوص
ارز اختصاص یافته به دارو هم گفت:
یک میلیارد و  300میلیون دالر که
برای واردات دارو و ۵۵۰میلیون برای
وارداتکارخانههایتولیدیبودهاست
کهبعدازتجهیزاتپزشکی،ارزداروهم
دنبال خواهد شد.وی افــزود :با دقت
وزارتبهداشت،پنجپروندهتعللهمبه
دادگاه معرفی خواهد شد که جزئیات
آنراوزیربهداشتاعالممیکند.
▪هدفدولتازحذف 4صفر

ربیعی در خصوص طرح حذف چهار

صفر نیز بیان کرد :این طرح همواره
مخالفت هایی را داشته است و صرفا
مخالفت هــا ،مــنــوط بــه ایــن دولــت
نیست و در دولــتهــای قبلی هم
مخالفت هایی را شاهد بودیم.ما
باید انطباق با جامعه را لحاظ کنیم.
ما در بحث ریال و تومان مردم را دچار
دوگــانــگــی کــردیــم .کــاهــش هزینه
های محاسباتی ،کاهش اشتباهات
محاسباتی ،کاهش زمان صرف شده
در مبادالت پولی ،تسهیل در بیان
ارقام و مبالغ مورد مبادله واقع شده،
صرفهجوییدرچاپاسکناسدربلند
مدت و آثار روانی مثبت از دیگر تبعات
ایــن موضوع به حساب می آیــد.وی
تصریح کرد :فکر میکنم باز تعریفی
برای پشتوانه پول ملی ما خواهد بود.
اگر برنامه ریزی مناسب نباشد می
تواند تبعات منفی هم داشته باشد.
این موضوع هیچ ربطی به کاهش یا
افزایش تــورم و قــدرت خرید نــدارد.

بازار خبر

ربیعی در خصوص وضعیت مسکن
در الیحه مالیات های فعالیت های
اخــتــال زا اظــهــار کــرد :مالیات بر
مسکن در الیحه فعالیت های اختالل
زا پیش بینی نشده است اما در اصالح
ساختار بودجه و تخفیف های مالیاتی
بــرای تولید ،اقدامات خوبی شکل
گرفته و از تولیدکنندگان حمایت
های مالیاتی صورت گرفته است.
▪قیمت مرغ به 12هزار و900
تومانبازمیگردد

سخنگوی دولــت در انتهای نشست

خبری خود به موضوع افزایش قیمت
مرغ نیز اشــاره کرد و افزایش گرمای
هوا در دو ماه آینده و در نتیجه وزن
نگرفتن مرغ ها و بیماری را دو علت
اصلی افزایش قیمت دانست  .وی
افزود  :حدود20میلیون جوجه ریزی
انجام شده و در کوتاه مدت قیمت مرغ
کاهش می یابد نظر دولت این است
که باید مرغ به قیمت مصوب 12هزار
و  900تومان عرضه شود  .دولــت با
کاهش قیمت نهاده های دامی کمک
می کند تا این کاهش قیمت هر چه
زودترانجامشود.

اگرچه هر چند روز یک بــار ،خــودروســازان
طرحهایی را بــرای فــروش محصوالت خود
در بــازار اجــرا میکنند اما به نظر نمیرسد
که اجرای آن ها تاثیری بر بازار داشته باشد؛
چراکهدوبارهقیمتخودرو،ترمزبریدهاست.

قیمت دام زنده هرکیلوگرم
 ۴۵هزارتومان
ایرنا  -رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی
گــفــت :قــیــمــت هــر کــیــلــوگــرم دام زنــده
گوسفندی کیفی در آستانه عید قربان با
وزن بین  ۴۰تا  ۵۰کیلوگرم بین  ۴۲تا ۴۵
هزارتومان است که نسبت به مدت مشابه
سال گذشته  2برابر افزایش قیمت دارد.

طال به  ۱۵۰۰دالر میرسد؟
ایسنا -قیمت طال پس از آن که انتظارات
بازارها درباره کاهش نرخهای بهره آمریکا
تغییر کــرد و همچنین بــه دلیل افزایش
تــقــاضــای ســرمــایــهگــذاران بـــرای خرید
داراییهای مطمئن به دلیل رشد تنشهای
تجاری ،فضای بیشتری برای صعود پیدا
کرده است .در معامالت آتی روز جمعه بازار
آمریکا ،هر اونس طال  ۲۵دالر و  ۱۰سنت
( 1.8درصــد) افزایش یافت و در ۱۴۵۷
دالر و  ۵۰سنت بسته شد که باالترین قیمت
از نهم مه سال  ۲۰۱۳بود.

ایرانی ها چقدر خانه در ترکیه
خریدند؟
ایسنا  -طبق اعــام مرکز آمــار ترکیه ،در
ماه ژوئن ۶۱هــزار و  ۳۵۵واحد مسکونی
در ترکیه فروخته شده است که از این بین،
 16.4درصــد کل معامالت در استانبول
صورت گرفته است .در این ماه  ۲۶۸۹واحد
مسکونی به خارجی ها فروخته شــده که
در مقایسه با ژوئن سال قبل  30.5درصد
بیشتر شده است .اتباع عراقی با خرید۴۲۹
خانه بزرگ ترین گروه خریدار مسکن ترکیه
بــوده اند و ایرانی ها با  ۴۱۵واحــد ،روس
ها با  ۱۹۰واحد ،آلمانیها با  ۱۲۶واحد،
انگلیسیها با  ۱۱۳واحــد و کویتیها با
 ۱۱۲واحد به ترتیب دومین تا ششمین گروه
بزرگ خریدار مسکن در ترکیه بوده اند.

هواپیما

دبیر ستاد توسعه فناوریهای
فضایی اعالم کرد

برنامه 7سالهبرایتبدیل
ایرانبهسازندهقطعاتیدکی
هواپیما
دبیر ستاد توسعه فــنــاوریهــای فضایی و
حملونقل پیشرفته بــا اشـــاره بــه گرفتن
مجوزهای بینالمللی برای ساخت قطعات
هواپیما توسط سازندگان داخلی گفت :با
این روند امیدواریم تا هفت سال آینده معادل
کشورهایاروپاییکهقطعاتیدکیراباکسب
مجوزهایبینالمللیارائهمیدهند،قطعات
هواپیمایی را بسازیم و حتی عرضهکننده به
دیگرکشورهاباشیم.بهگزارشایرنا،منوچهر
منطقی در حاشیه رویــداد معرفی نیازهای
فناورانهتعمیرونگهداریهواپیمادرصندوق
نـــوآوری و شکوفایی در جمع خبرنگاران
افزود :هواپیما یک محصول پیچیده است و
برای ساخت آن باید مجوزهای بینالمللی
بگیرید ،االن سازندگان ما مجوزها را گرفتند
و وارد مرحله ساخت شدند .وی بیان کرد:
خوشبختانه سازندگان داخلی توانستند با
گرفتن مجوزهای بین المللی بخش عمده
قطعاتی را که در صنعت هواپیمایی ،تحریم
هست ،بسازند .منطقی بیان کــرد :عمده
کشورهای سازنده قطعات هواپیما ،اروپایی
هستند و ما هم میتوانیم امیدوار باشیم با
تــداوم این روند تا هفت سال آینده ،معادل
یکی از کشورهای اروپایی که قطعات یدکی
را با کسب مجوزهای بینالمللی میسازند،
قــطــعــات هــواپــیــمــایــی را بــســازیــم و حتی
عرضهکنندهبهدیگرکشورهاباشیم.

