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جهانگیری:

سوءاستفاده از ارز  ۴۲۰۰تومانی
خیانت به کشور است
صفحه  9را بخوانید

اقتصاد یا سیاست؛ اولویت کدام است؟
امراهلل امینی

یادداشت

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه تهران

اقتصاد کشــور مدتی اســت که از ریل اصلی خود خارج شــده و این حرکت خارج
از ریل خود را در معیشــت مردم نیز نمایان کرده اســت .اما ســؤال اینجاســت که
آیا اقتصاد کشــور آن طور که در سیاســتهای اقتصاد مقاومتی ،چشمانداز 1404
و اصــل  44قانــون اساســی تبیین شــده ،اولویــت سیاســتگذاران بوده اســت؟ اگر
خیــر؛ باید چه کــرد تا اقتصاد در اولویت سیاســتگذاریها قرار بگیرد و بیتوجهی
بــه آن چــه عواقبی خواهد داشــت؟ در نگاهــی کلی ،در جهــان دو اولویت اصلی
روند سیاســتگذاری کشورها را تعیین میکند؛ یک اولویت اقتصاد است و دیگری
سیاســت .کشــورهای درحال توســعه الزم اســت که اولویت اول سیاســتگذاری را
اقتصــاد قــرار دهند اما بررســی تجربیات جهانی نشــان داده کــه اغلب برعکس
عمل میکنند و سیاست را محور قرار میدهند .علت آن هم مسائلی مانند نبود
شفافیت داخلی و وضعیت دولت هاست .چراکه در اولویت قرار گرفتن اقتصاد،
به مسائل متعددی وابسته است.

صفحه  8را بخوانید

«ایران» گزارش می دهد

آزاد سازی  13000معدن در راه است

گزارش

از سوی صندوق بینالمللی پول برای کشورهای حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا ارائه شد

 7راه حل کلیدی برای مقابله با

صفحه  9را بخوانید

آسیب شناسی کارکردی رسانه ملی از لنز اقتصاد

خسارت اقتصادی کرونا

الجزیره

 کشورهای صادرکننده نفت و واردکننده نفت در خاومیانه و آسیای مرکزی

 15کشــور در خاورمیانــه و آســیای مرکــزی صادرکننــده نفــت
هســتند :الجزایــر ،جمهــوری آذربایجــان ،بحرین ،ایــران ،عراق،
قزاقســتان ،لیبی ،عمان ،قطر ،عربســتان ســعودی ،ترکمنستان،
امــارات متحــده عربــی ،ازبکســتان و یمــن 17 .کشــور واردکننــده
نفت هســتند :افغانستان ،ارمنســتان ،جیبوتی ،مصر ،گرجستان ،اردن ،قرقیزستان،
لبنان ،موریتانی ،مراکش ،پاکســتان ،ســومالی؛ سودان ،ســوریه ،تاجیکستان ،تونس،
کرانه باختری و نوار غزه.

برش

 -4کســری باالتــر بودجــه بــه معنــای
نیازهــای بیشــتر مالــی اســت .بــا افزایــش
کسریها ،انتظار میرود که نیازهای متوسط
مالــی بیــش از  4درصــد تولیــد ناخالــص
داخلــی افزایــش یابــد چــون پاندمــی باعث
شــده کــه مجمــوع نیازهــای مالــی عمومــی
در ســالجاری بــه  613میلیــارد دالر برســد
کــه ایــن میــزان در ســال  2021بــه 571
میلیــارد دالر خواهــد رســید .حــوزه منــاپ
هماننــد واردکننــدگان نفــت در مقایســه بــا
صادرکنندگان نفت ،بیشتر از آسیای مرکزی
و قفقــاز نیازمنــد تأمیــن مالی خواهنــد بود.
انتظار مــیرود که در کشــورهای حوزه مناپ
بیشتر بر منابع داخلی متکی شوند .در حالی
کــه حــوزه آســیای مرکــزی وقفقاز بــه تأمین
مالی خارجی وابستهتر هستند.
 -5بدهیهــای باالتــر فضــای مالــی را
محدودتــر خواهد کرد و ریســک مالــی را باال
خواهــد بــرد .بســیاری از کشــورهای منطقــه

بویژه واردکنندگان نفــت حوزه مناپ ،تقریباً
با فضای مالی کمتر و یا بدون آن وارد بحران
شــدند .ترکیب اثــر بدهی باالتر کــه تقاضای
تأمیــن مالــی را بــاال میبــرد و چالشهــای
اعمال تعدیلهای مالی توانایی آنها را برای
حمایت بهبود فضا محدود خواهد کرد.
 -6بــرای بهبود فضــای مالی ،بســط این
فضــا بســیار مهــم اســت .بــا توجــه بــه آنکه
کوویــد  19هنــوز بــرای بهداشــت عمومــی و
عــادی کردن فعالیــت اقتصــادی از اهمیت
ویژهای برخوردار اســت ،حمایت مالی برای
بنگاههایــی که به شــدت ضربــه خوردهاند و
نیز خانوارهای آسیبپذیر همچنان ضروری
اســت .در ایــن صــورت ،کشــورها چگونــه
میتواننــد در کوتــاه مدت ،کمکهــای مورد
نیاز را تأمین کنند و در میانمدت هم فضای
مالی خود را گســترش بدهند؟ اولویتبندی
کــردن هزینهها بــرای حمایت از بهداشــت،
آمــوزش و بخشهــای آســیبپذیر در حالی

که باید گالیههــای پرداختکنندگان مالیات
را به ســطوح پیش از بحران مدنظر داشــت،
کلیــد راه حــل مشــکالت در آینــده نزدیــک
اســت .در میانمــدت ،اقدامــات هزینــهای و
درآمــدی کــه مبتنــی بــر انصــاف و کارآمدی
باشد به گســترش فضای مالی از قبیل نظام
مالیاتی پیشرفته کمک خواهد کرد .دولتها
باید بــه تدریج روی کاهش یارانه ســوخت و
کاهش هزینههای غیراولویتی کار کنند.
 -7برنامههــای میانمــدت بودجــهای و
بهبــود حکمرانی نه تنها به گســترش فضای
مالــی کمــک خواهد کــرد بلکه ریســکهای
مالــی را هــم کاهش خواهــد داد .یک برنامه
میانمــدت بودجــهای بــه کشــورها کمــک
میکنــد تا هزینــه کامــل سیاستهایشــان را
حسابرســی کننــد و قابلیتهــای اعتبــاری
تعدیلهــای هزینــهای را هــم تقویــت کنند.
ایــن طرحهــا بایــد از طــرف قواعــد مالی که
محدودیتهای عددی را بر احکام بودجهای
اعمــال میکند و پایــداری میانمــدت مالی
را تضمیــن میســازد ،حمایــت شــود .فقــط
یکسوم کشورهای منطقه چنین قواعدی را
دارند .در آخر ،بهبود حکمرانی و مهار فساد
در حالــی که کشــورها برای گســترش فضای
مالــی خــود کار میکنند مهم اســت و آنها را
منعطفتــر خواهــد کــرد .افزایش شــفافیت
میتوانــد ریســکهای مالــی را کاهش دهد.
در حالــی که کاهش فــرار مالیاتــی و اجتناب
از آن میتوانــد بــه رونــق درآمدهــای دولت
کمک کند.

بخش عمده تأمین منابع مالی در اصالح ساختار بودجه مربوط به مالیات است
رئیس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه
عمده منابعی که در اصالح ســاختار بودجه
اســتفاده میشــود مربــوط به مالیات اســت،
گفــت :از تصویب اصالح ســاختار بودجه در
مجلس استقبال میکنیم.
محمدباقــر نوبخــت در حاشــیه جلســه
هیــأت دولــت درباره اصالح ســاختار بودجه
سنواتی کشور ،افزود :اخبار خوشی از مجلس
شورای اســامی و عزم نمایندگان در اجرای
برنامه اصالح ساختار بودجه وجود دارد.
وی افــزود :ســازمان برنامــه و بودجــه
دو ســال اســت کــه در چنــد جلــد بهطــور
کامــل برنامه اصــاح ســاختار را تهیــه کرده
اســت؛ قرار بود ایــن برنامه در شــورای عالی
هماهنگــی اقتصــادی تصویــب شــود ،امــا
بهدلیل اینکه در این شــورا اتفاق نظر درباره
برنامــه پیشــنهادی وجــود نداشــت تصویب
نشــد .رئیس ســازمان برنامــه و بودجه تأکید
کرد :ما از تصویب اصالح ســاختار بودجه در
مجلس استقبال میکنیم و مجلس نیز نظر
دارد که بخشی از این برنامه در الیحه بودجه
 ۱۴۰۰گنجانده شود.
وی خاطرنشــان کرد :حتــی بیش از آنچه
که مجلس شورای اسالمی بر اصالح ساختار
در الیحــه بودجه ســال آینده توجــه دارد ،ما
انجام میدهیم.
نوبخت در توضیح اصالح ساختار بودجه
گفت :اولین ویژگی اصالح ساختار در ارتباط
بــا موضــوع منابع اســت ،عمــده منابعی که

در اصالح ســاختار بودجه اســتفاده میشــود
مربــوط بــه مالیــات اســت .رئیــس ســازمان
برنامــه و بودجــه ادامــه داد :در حــال حاضر
نیز اصــاح قانــون مالیاتهای مســتقیم در
دســتور کار مجلس و دولت اســت و مجلس
میتوانــد در فرآیند تصویــب الیحه  ۱۴۰۰آن
را تصویب کند.
وی افــزود :موضــوع دیگــر مربــوط بــه
هزینههاســت ،بخشــی از هزینههایی که االن
انجــام میشــود بهدلیــل تعــدد و کارهــای
مــوازی دستگاههاســت؛ اگــر مجلــس بتواند
بــرای دســتگاههایی کــه کار واحــد دارنــد
ایــن قانــون را اجرایــی کــرده و مشــکالت را
رفــع کنــد ،دولــت حمایــت میکنــد .رئیس
ســازمان برنامــه و بودجــه دربــاره مطالبات
بازنشســتگان در ســال  ۹۸نیز افزود :هر سال
پاداش بازنشستگی سال قبل را به طور کامل
پرداخــت میکنیــم ،بر ایــن اســاس مطالبه
فرهنگیــان پنــج هــزار و ۳۰۰میلیــارد تومان
بود که پرداخت شــد .نوبخت افزود :مطالبه
پاداش بازنشستگان سایر دستگاهها به مبلغ
ســه هزار و  ۴۵۰میلیارد تومان نیز یک هفته
اســت کــه در حســاب خزانه محفــوظ بوده و
انتظار داریم دســتگاههایی کــه تاکنون اقدام
نکردهاند ،اقدام به این کار کنند.
وی ادامــه داد :در طــرح همسانســازی
حقــوق بازنشســتگان کــه از اول مهرمــاه
اجرایــی شــد ،دو هــزار و  ۴۰۰حکــم اصــاح
شــد و در برخــی مــوارد مشــکالتی بــود کــه

رســیدگی میکنیــم و در حقــوق آبانمــاه
اصــاح میشــود .رئیــس ســازمان برنامــه و
بودجه درباره پرداخت فوقالعاده ویژه کادر
درمــان گفت :بعــد از ماهها تأخیــر و تعویق
در پرداخــت کارانه کادر درمــان این فرصت
برای ســازمان برنامه و بودجه فراهم شد که
پنج هــزار و  ۵۰۰میلیارد تومان شــامل تمام
مطالبات کادر درمان که در وزارت بهداشت
مطالبات داشتهاند ،تسویه شود.
نوبخــت دربــاره منابع حاصــل از فروش
فرآوردههــای نفتــی ســال گذشــته ،گفــت:
بخشــی از فــروش فرآوردههــای نفتی ســال
قبــل که قرار بود تا اســفندماه  ۹۸به حســاب
خزانه واریز شود ،بهدلیل تحریم و مشکالت
دیگر در سال  ۹۹وصول شد.
وی افــزود :بهدلیــل اینکــه نمیتوانیــم
درآمــد ســال  ۹۹را بــرای ســال  ۹۸هزینــه
کنیــم ،بنابرایــن مقرر شــد بــرای طرحهایی
اســتفاده شــود کــه تــا پایــان ســال بــه اتمام
برســد .موجودی نقدینگی این درآمد حدود
چهــار هزار میلیارد تومان بود که تاکنون ســه
هــزار و  ۷۵۰میلیــارد تومان بــرای طرحهای
گرمســیری ،آبهــای مرزی ،خطــوط ریلی و
جادهها و عمده طرحهای اساسی تخصیص
داده شد.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفــت:
لیســت تخصیصیهــا منتشــر میشــود و
تلقیهــای دیگــر بــه جهــت ناکافــی بــودن
اطالعات ،دقیق نیست/.ایرنا

گفت وگو

تحریم اخیر امریکا هیچ تأثیری ندارد

وزیر نفت با بیتأثیر خواندن تحریم شــامگاه دوشــنبه (پنجم آبانماه) امریکا تأکید
کــرد :این اقــدام امریکاییها تنها من و همکارانم را در پیمودن اهدافمان مصممتر
کرد .بیژن زنگنه ،در واکنش به تحریم خود از ســوی وزارت خزانهداری امریکا اظهار
داشت :دستگاههای اطالعاتی امریکا پس از هفت سال کشف کردند که بیژن زنگنه،
وزیر نفت بهدلیل ارتباط با وزارت نفت باید تحریم شــود ،این مســأله بســیار ّســری
بــود و بــه ایــن دلیل مــن را تحریم کردنــد! واقعــاً بهخاطر ایــن هوشــمندی باید به
امریکاییها تبریک گفت!
وی دربــاره تأثیر اقدام شــامگاه دوشــنبه امریــکا با تأکید بر اینکــه این تحریم هیچ
تأثیری ندارد و ما تحریم بودیم ،تصریح کرد :من سرمایهای در بیرون از ایران ندارم،
ایــن اقــدام امریکاییها تنها مــن و همکارانم را در پیمــودن اهدافمان مصممترکرد.
وزیر نفت درباره محور نشست با اعضای کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بیشتر
مباحث مطرحشده در این نشست مربوط به عمران شهرها ،روستاها و زیرساختهای
آن بود ،تصریح کرد :همچنین درباره موضوع قیر صحبت زیادی شد که ما اعالم کردیم
آمادگــی داریــم آن را پــس از نهایی شــدن قانونی که مجلس آن را تصویــب کرده ،اجرا
کنیم .این موضوع سبب رونق و عمران در شهرهای کوچک و روستاها خواهد شد .زنگنه
«بدهی دولت به پیمانکاران» را که قرار اســت از طریق تهاتر نفت انجام شود ،موضوع
دیگــر این نشســت عنوان کــرد و افزود :درباره چگونگی عملیاتی شــدن ایــن موضوع و
مسیری که برای اجرای آن باید طی شود ،توضیحاتی داده شد .وی از گازرسانی روستا و
شــهرها هم بهعنوان دیگر محور یاد کرد و گفت« :همچنین در این نشســت بر رعایت
حریم خطوط لوله و تأسیسات نفتی تأکید کردم ».وزیر نفت با اشاره به اینکه موضوع
مربوط به بهینهســازی مصرف ســوخت هم در این نشســت مطرح شد ،تصریح کرد:
در این زمینه توضیح داده شــد که دو ســند همســو با این موضوع تدوین شده که سند
نخســت مربــوط بــه عرضه و تقاضــای گاز تا افــق  1420اســت کــه در آن بهطور جدی
موضوع بهینهســازی دیده شده اســت .این موضوع بویژه مرتبط با کمیسیون عمران
(مبحث  19ساختمان) است .زنگنه ادامه داد :سند سوخت و حملونقل تا افق 1420
هم تدوین شــده که قرار اســت جزئیات بیشــتر آن با حضور دوســتان تشریح شود و از
دیدگاههای کمیسیون عمران در این بخش استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه طیف وسیعی از پرسشها در این نشست از اکتشاف تا گازرسانی
مطرح شــد ،افزود :البته فرصت نشــد بههمه پرسشها پاســخ دهم ،اما در فرصت
دیگر خدمت دوستان خواهم رسید ،از نظر من نشست مفیدی بود/.تسنیم

بودجه غیرشفاف از جیب مردم

از هــر  ۱۰ایرانــی ۳ ،نفــر معتقــد هســتند رســانه ملــی واقعیــت جامعــه را منعکــس
میکند(مرکز افکارسنجی ایسپا -خرداد )99دادهای که یکی از بزرگترین شکافهای این
سازمان را با مردم و مخاطبانش آشکار میکند .سازمانی که عمومیترین و ملیترین
رسانه کشور نام گرفته ،سختترین دوران حیات خود را پشت سر میگذارد .از یک سو
بودجههــا و افزایــش حقوقهــا و درآمدها کفاف هزینههایــش را نمیدهد و همچنان
زیانده اســت و از سوی دیگر ضریب نفوذش در میان مخاطبان به محاق رفته است.
حاال دیگر نه انحصارش قدرت آفرین اســت و نه گستردگی سازمان و تعداد نیروهای
انســانی .اینها که گفتیم گزارههایی برای توصیف وضعیت کنونی یک رســانه نیست،
پرسشهایستکهاذهانعامهمردمبهدنبالپاسخشهستند.مرتضیکاظمیدانش
آموخته اقتصاد و مدیریت در این رابطه میگوید«:بودجه این سازمان غیرشفاف است
و درگام نخست باید به مردم گزارش عملکرد و صورت حساب ارائه کند».
صفحه  10را بخوانید

 ۹درصد از چکهای مبادلهای در شهریور برگشت خورد

اخبار

گروه اقتصادی  /حدود  10ماه از شــیوع کرونا
در جهــان میگــذرد .در این مــدت ،دولتها
برای مقابله با این بحران که رشــد اقتصادی
جهان را به منفی  3درصد خواهد رساند و در
 100سال اخیر هم بیســابقه است اقداماتی
را انجام دادهاند .اما این اقدامات با توجه به
نوع اقتصاد و توســعهیافتگی اقتصادی آنها
متنوع بوده اســت .در این خصوص صندوق
بینالمللــی پــول بــرای کشــورهای حــوزه
منا(خاورمیانــه و شــمال آفریقــا) و آســیای
مرکــزی  7توصیه بــرای مقابله کوتاه مدت و
میان مدت پیشنهاد کرده است:
 -1کشــورها بــرای مقابلــه بــا پاندمــی
کرونــا اقدامــات متنوعــی را بــه کار گرفتهاند.
طبیعــت بیماننــد بحــران نیازمنــد کنــش
نــرم بــود .واردکننــدگان نفــت در خاورمیانه
و آســیای مرکــزی بــر افزایــش هزینههــای
بهداشــتی و واگذاریهای هدفمند اجتماعی
متمرکــز شــده بودنــد .ایــن در حالــی اســت
کــه صادرکننــدگان نفــت اولویــت خــود را
بــر کاهــش موقــت مالیــات ،تمدیــد مهلــت
بازپرداختیهــا و افزایش هزینههــای دیگر از
قبیــل پرداختهــای بخشــی از حقــوق برای
محافظت از اشتغال را در پیش گرفته بودند.
 -2میانگیــن واکنش مالــی در خاورمیانه
و آســیای مرکــزی پایینتــر از متوســط
اقتصادهــای نوظهــور بــود کــه نشــاندهنده
فضای منقبــض مالی در این منطقه اســت.
میانگیــن بســتههای درآمــدی و هزینهای در
کشــورهای واردکننــده نفــت ایــن منطقه در

ســال جاری دو برابر صادرکنندگان نفت بود
( 2درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی در برابر
یک درصــد تولید ناخالــص داخلی) .برخی
از صادرکننــدگان نفــت بــا نظامهــای قــوی
بهداشتی و رفاهی نیاز کمتری برای افزایش
هزینههــا داشــتند .دیگر کشــورها هم فضای
کمتری بــرای افزایــش هزینهها داشــتند .به
بیــان دیگــر ،فضــای محــدود مالی داشــتند.
هــر چنــد کــه افزایــش هزینههــا بــا کاهــش
هزینههــا در دیگر بخشهــا بویژه هزینههای
سرمایهای تعدیل شده بود.
 -3انتظــار مــیرود کــه کســری بودجــه
و بدهــی عمومــی افزایــش یابــد .هزینــه
اقدامــات فــوری همــراه بــا افت قابــل توجه
درآمدها در سراســر منطقه اثر قابل توجهی
گذاشــته اســت .این امــر بویژه در کشــورهای
صادرکننــده نفــت بــه خاطــر ســقوط تقاضا
و قیمــت نفــت کامالً مشــهود اســت .انتظار
میرود که درآمد آنها در سال جاری میالدی
حــدود  224میلیــارد دالر کاهــش یابــد کــه
معــادل  8درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی
آنهاســت .همچنیــن پیشبینی میشــود که
بدهــی دولت بــه طور قابل توجهــی افزایش
یابد .برای مثال برای کشــورهای خاورمیانه،
شــمال آفریقا ،افغانســتان و پاکستان (حوزه
منــاپ) بدهــی پیشبینــی شــده دولــت از
 64درصد تولید ناخالص داخلی ســال 2019
به  75درصد در ســال  2022خواهد رســید و
در یک ســوم کشــورها به باالتــر از  80درصد
هم افزایش خواهد یافت.

اولین حوزهای که وزیر صمت بعد از رأی اعتماد خود از مجلس ،نسبت به آن واکنش
نشان داد حوزه معدن و صنایع معدنی بود؛ علیرضا رزم حسینی بر این امر تأکید کرد
که تا سه ماه آینده باید تکلیف  13هزار پهنه معدنی و معدن محبوس شده مشخص
شــود 15 .ســالی اســت که در مورد تعیین تکلیف پهنههای معدنی و معادن صحبت
میشود و باوجود شمارش معکوس برای اصالح این رویه هیچ معدن و پهنه معدنی
آزاد نشــده اســت .در این جریان ،کشور با دو نوع شرایط مواجه است .اولین نوع آن این
است که بخشی از معدن یا پهنه معدنی در تملک افراد است یعنی آن معدن در جایی
قرار گرفته که جزو اموال یک فرد محسوب میشود و صاحب معدن تحت هر شرایطی
که بعضاً کمبود منابع مالی است نمیتواند آن معدن و پهنه معدنی را فعال کند.

براساس آمار بانک مرکزی در شهریور ماه سالجاری از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله
شده ،به ترتیب  9.2درصد و  10.1درصـد برگشت داده شده است .براساس تازهترین آمار
بانک مرکزی ،بیش از  9میلیون و  400هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر  312هزار میلیارد
ریال در شهریور ماه  ١٣٩٩در کل کشور مبادله شد که نسبت به مـــاه قبـــل از نظر تعداد و
مبلـغ بـه ترتیب  10.5درصد و  4.7درصد افزایش نشان میدهد .در ماه مورد گزارش در
استان تهـران حدود  3میلیـون فقـره چک بـه ارزشی بالغ بر  241هزار میلیارد ریال مبادله
شد .در شهریورماه  49.6 ،١٣٩٩درصد از تعداد چکهای مبادلهای کل کشور در سه استان
تهران ،اصفهان و خراســان رضوی مبادله شــده اســت که بیشترین سهم را در مقایسه با
سایر استانها دارا بودهاند .همچنــین  ٨.٦٢درصد از ارزش چکهــای فوق در سه استان
تهــران ( 50درصد) ،اصفهان ( 6.4درصد) و خراســان رضوی ( 6.0درصد) مبادله شــده
است که بیشترین سـهم را در مقایسه با سایر استانها دارا بوده است.
ëëچکهایوصولی
در شـــهریور ماه  ،١٣٩٩در کل کشـــور بـیش از  8.5میلیون فقـــره چک بـه ارزشی بـالغ بـر
 ١٨٢٦هزار میلیارد ریال وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیـب
7.1درصد و  4.6درصد افزایش نشان میدهد .از کل تعداد و مبلغ چکهای مبادله شده
در ماه مذکور بـه ترتیب 90.8درصد و  89.9درصد وصول شده است .درصد تعداد و مبلغ
چکهای وصول شده در مرداد مـاه  ١٣٩٩به ترتیب معادل  90.7درصد و 90.2درصد و
در شهریور ماه  ١٣٩٨به ترتیب برابر  90.8درصد و  87درصد بوده است .در شهریور ماه
 ،١٣٩٩در استان تهران بیش از  2.7میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ٩٣٤هزار میلیون
ریال وصول شد که از نظر تعداد  91.6درصد و از نظر ارزش  91.2درصد از کل چکهـا ی
مبادلهای وصول شده است .در ماه مذکور در بین سایر استانهای کشور ،بیشترین نسبت
تعداد چکهای وصـــولی بـه کـل چکهای مبادلهای در استان ،به ترتیب به استانهای
گـــیالن ( 93.6درصد) ،البـــرز ( 92.2درصـــد) و گلســــتان ،مازنــــدران و یــــزد (هــر کــدام
٨.٩١درصــــد) اختصاص یافته است و استانهای کهگیلویه و بویراحمد ( 84.7درصد)،
چهارمحال و بختیاری ( 86.6درصد) و کردستان ( 87.1درصد) پایینترین نسبت تعداد
چکهای وصولی به کل چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند.
در ماه مورد بررســی در بین ســایر اســتانهای کشــور ،بیشترین نسبت ارزش چـکهـــای
وصـــولی بـه کـل ارزش چـکهـــای مبادلـهای در اسـتان بـه ترتیـب بـه اسـتانهـای گـیالن
( 93.2درصـــد) ،البــرز ( 91.6درصــد) و مازنــدران ( 90.7درصد) اختصاص یافته اســت
و استانهـــای خراســـان جنـــوبی ( 82.5درصـــد) ،لرســتان ( 83.5درصد) و سیســتان و
بلوچستان و قم (هرکـدام  83.9درصـد) کمتـرین نسـبت ارزش چکهای وصولی به کل
ارزش چکهای مبادله شده در استان را به خود اختصاص دادهاند/.تسنیم

سایتها و چارترکنندهها عامل گرانی بلیت هواپیما

دبیــر انجمن شــرکتهای هواپیمایــی اعالم کرد :برخی اشــتباهات و تخلفات از ســوی
ســایتهای فــروش اینترنتی و چارترکنندهها باعث گرانی بلیت هواپیما شــده اســت و
ایرالینها تاکنون گرانفروشــی نداشــتهاند .مقصود اسعدی ســامانی اظهار کرد :تاکنون
هیچ گزارشــی از افزایش قیمت بلیت هواپیما طی هفتههای گذشــته از سوی ایرالینها
نداشتهایموهمهشرکتهایهواپیماییطیاینبازهزمانیسعیکردهاندبلیتهواپیما
را در دامنه نرخ تعیین شده قبلی بفروشند اما برخی سایتهای فروش بلیت هواپیما و
چارترکنندهها اشتباهات و تخلفاتی مرتکب شدهاند و از این وضعیت بازار سوءاستفاده
میکنند .در این میان همه این تخلفات بهنام شــرکتهای هواپیمایی نوشته میشود و
مردم آن را از چشــم ما میبینند .وی افزود :اگر وعدههایی که مســئوالن برای حمایت از
ایرالینها در این شرایط دادهاند مانند تأمین ارز نیمایی با نرخ مناسب و ارائه تسهیالت
ارزان قیمت عملی شود ،شرکتهای هواپیمایی نیازی به افزایش قیمت بلیت هواپیما
ندارند ،چرا که هزینههای افزایش یافته آنها جبران میشــود .دبیر انجمن شــرکتهای
هواپیمایی اعالم کرد :اگر مردم شــاهد باال رفتن نرخ پروازهای داخلی تا تعیین تکلیف
و اعالم نتیجه جلســات بودند بهتر است ابتدا به سایت انجمن شرکتهای هواپیمایی
مراجعــه کننــد و قیمتهای اعالمــی را با نرخهــای مندرج در نرخنامه رســمی موجود
در ســایت مقایســه کنند و اگر باالتر از سقف تعیین شــده بود آن را به انجمن یا سازمان
هواپیمایی کشوری گزارش کنند تا با متخلفان برخورد الزم صورت گیرد .بهعنوان مثال
قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران-مشهد که نهایتاًباید قیمتی حدود ۷۰۰هزار تومان
داشته باشد توسط چارترکنندهای یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان فروخته شده است/.ایسنا

