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پس از پنج ماه توزيع نامناس�ب گوشت تنظيم 
بازاري طي هفته گذش�ته دولت مكانيسم هاي 
جديدي براي توزيع گوش�ت يارانه اي طراحي 
كرد. پ�س از توزيع گوش�ت اينترنت�ي، اين بار 
نوبت به راه اندازي سامانه جامع گوشت وارداتي 
رسيده است تا عمليات واردات و توزيع گوشت 
قرمز وارداتي از طريق اين س�امانه ثبت شود. 
به گفته فعاالن بازار در سال هاي گذشته، سازمان 
گوشت كش��ور، مجتمع گوش��ت فارس، لرستان 
و... در كش��ور فعال بودند و دولت از توليد و توزيع 
گوشت حمايت مي كرد. مجتمع هاي گوشت فعال 
در سراسر كش��ور در تابستان گوش��ت دامداران 
را خري��داري مي ك��رد و در فصل زمس��تان كه به 
اصطالح س��ياه بازار گوش��ت بود، با توزيع گوشت 
ب��ازار را به تعادل مي رس��اند. در راس��تاي اجراي 
سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي، اين سازمان ها 
و مجتمع هاي گوشتي واگذار شدند و بازار تنظيم 
گوشت به حال خود رها شد تا عرضه و تقاضا قيمت 
را تعيين كند. اكنون آن تشكيالت دولتي به انجمن 
وارد كنن��دگان و صادركنندگان گوش��ت تبديل 
شده اند و كل بازار به خارج از كش��ور واگذار شده 
است. امسال با افزايش قيمت ارز و نبود نظارت بر 
قاچاق دام زنده، وضعيت توليد و تأمين گوشت قرمز 
به شرايط بحراني رسيد. وزارت جهاد كشاورزي در 
پنج ماه گذش��ته با توزيع نامناسب گوشت دولتي 
و فعال ش��دن دالالن نتوانس��ت بازار را به تعادل 
برس��اند و هر روز صف هاي خريد مردم طوالني تر 
ش��د تا اينكه هفته گذش��ته دولت از طرح فروش 
اينترنتي گوش��ت تنظيم ب��ازاري ب��ا ارائه آدرس 
پستي و كد ملي با تحويل ۴۸ تا ۷۲ ساعته رونمايي 
كرد. اين طرح كه فقط مختص گوشت هاي منجمد 
وارداتي اس��ت و هنوز توزيع گوش��ت گرم در اين 
فروشگاه هاي اينترنتي آغاز نشده، مورد نقد فعاالن 

بازار و مصرف كنندگان قرار گرفت. 
  راه اندازی سامانه

روز گذشته مديركل دفتر برنامه ريزي تأمين، توزيع، 
تنظيم بازار و ذخاير راهبردي وزارت جهاد كشاورزي 
در گفت وگو با مهر از طراحي سامانه اي براي توزيع 
گوشت وارداتي خبر داد و گفت: چند روز قبل اين 
س��امانه در كارگروه تنظيم بازار معرفي و قرار شد 
صفر تا صد عمليات واردات و توزيع گوش��ت قرمز 

وارداتي از طريق اين سامانه ثبت شود. 
بصيري با بيان اينكه اين سامانه به تأييد كارگروه 
تنظيم بازار رسيده است، گفت: بخشي از عمليات 
اين طرح توسط شركت پشتيباني امور دام و بخشي 
توس��ط وزارت صنعت انج��ام مي ش��ود و به ثبت 
مي رسد.  وي با بيان اينكه س��امانه جامع گوشت 
قرمز وارداتي، اقدامات اوليه خود را آغاز كرده، اما 
كارهاي تكميلي آن باقي مانده است، درباره اينكه 
اين س��امانه چه زماني رس��ماً فعاليت خود را آغاز 
مي كند، گفت: اين سامانه قرار است فعاليت خود 
را رسماً از ۲۵ بهمن ماه آغاز كند، با اين حال بايد 

منتظر ابالغيه كارگروه تنظيم بازار باشيم. 
بصيري اضافه كرد: هدف از راه اندازي سامانه مذكور 
اين است كه جلوي خروج گوشت يارانه اي از شبكه 
توزيع گرفته ش��ود و واس��طه  هايي كه نقشي در 
رساندن كاال به دست مصرف كننده نهايي ندارند، از 

اين فرآيند حذف شوند. 
وي درب��اره نحوه عم��ل اين س��امانه توضيح داد: 
تمام گوش��ت قرمزي كه وارد كش��ور مي شود در 
اين سامانه ثبت خواهد ش��د. به عبارت بهتر ما در 

كشتارگاه هاي مبدأ دامپزشك داريم، دامپزشك 
حاضر در آن كش��تارگاه، گوش��ت قرم��ز را بعد از 
آماده شدن وقتي كه قرار اس��ت بارگيري شود در 
س��امانه ثبت مي كند. زماني كه محموله گوش��ت 
وارد گمرك ش��د و واردكننده آن را تحويل گرفت 
مجدداً ثبت خواهد ش��د و وقتي هم كه به شركت 
مباشر توزيع داده مي شود، شركت مباشر توزيع نيز 
مقدار تحويلي را ثبت مي كند كه بايد برابر با مقدار 
ورودي باش��د و اگر مغايرتي وجود داشت علت آن 
بايد ذكر شود. بعد از آن در فروشگاه هاي منتخبي 
كه عمليات عرضه به م��ردم را انجام مي دهند، نيز 
در زمان فروش به مردم با ثب��ت اطالعات خريدار 
و كشيده شدن وجه گوشت در دستگاه كارتخوان، 
ميزان فروش ثبت مي شود و مي توان آن را با ميزان 
گوشت تحويل داده شده به فروشگاه تطبيق داد. 
بنابراين در اين س��امانه ثبت و مش��خص مي شود 
الشه اي كه وارد كشور و خرد شده، به كجاها رفته و 

به دست چه كساني رسيده است. 
  تعرفه  واردات صفر شد

اين مقام مسئول در بخش ديگري از سخنان خود 
با اشاره به صفر ش��دن تعرفه واردات گوشت قرمز 
كه چند روز قبل از سوي معاون اول رئيس جمهور 
اعالم شد، اظهار داش��ت: حدود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار 
تن ميانگين واردات گوشت قرمز به كشور است و 
اين واردات با ارز دولتي انجام مي ش��ود. با توجه به 
افزايش قيمت گوشت داخلي، تقاضا براي گوشت 
وارداتي باال رفته و وارداتي كه انجام ش��ده جامعه 
هدف را نمي تواند پوشش دهد، بنابراين ما مجبوريم 
براي جامعه هدفمان تدابيري را بينديشيم كه اين 
تدابير در حال انجام اس��ت. ب��راي مابقي جامعه 

هم كه توان خريد باالي��ي ندارند، اعالم كرديم هر 
واردكننده اي هر چقدر مي خواهد با ارز نيمايي و با 
سود بازرگاني صفر مي تواند گوشت وارد كند و در 

بازار به فروش برساند. 
بصيري س��رانه مصرف گوش��ت قرمز در كشور را 
حدود ۱۱كيلوگرم و نياز كشور به اين كاال را ساالنه 
حدود ۹۶۰ هزارتن اعالم و اضافه كرد: ما س��االنه 
پتانس��يل توليد حدود ۸۵۰ هزار تن گوشت را در 
داخل كشور داريم و در س��ال هاي گذشته حدود 

۱۴۰ هزارتن واردات انجام مي داديم. 
وي گفت: گوشت هاي وارداتي مصارف خاص خود 
را داش��ت و هر كسي س��مت آن نمي رفت، بيشتر 
مصارف صنف و صنعت داش��ت و مقداري گوشت 
گوس��فندي نيز براي نياز خانوار وارد مي ش��د كه 
خانوارها از آن اس��تفاده مي كردن��د. چون فاصله 
قيمتي گوشت وارداتي و گوشت توليد داخل زياد 
نبود.  اين مقام مسئول تصريح كرد: در سال جاري 
فاصله قيمتي بين گوشت وارداتي و گوشت توليد 
داخل بس��يار افزايش يافت. در نتيجه تقاضا براي 

گوشت هاي وارداتي بسيار زياد شده است. 
  افزايش 1۴۶ درصدی واردات گوشت

بصيري گفت: تا تاري��خ دوازدهم بهمن ماه جاري 
حدود ۱۳۲ هزارتن گوشت قرمز وارد كشور شده 
كه اين رقم س��ال گذش��ته تا همي��ن تاريخ ۱۱۱ 
هزار تن بوده اس��ت. ضمن اينكه در زمينه واردات 
گوش��ت گوس��فندي حدود ۱۴۶درصد افزايش 
داريم. به طوري كه پارسال تا اين تاريخ حدود ۱۴/۵ 
هزارتن واردات داشتيم امس��ال اين رقم به ۳۵/۶ 
هزارتن رسيده اس��ت. از نظر تخصيص ارز نيز در 
اين زمينه نسبت به سال گذشته رشد ۲۲ درصدي 

را شاهد هستيم. 
وي تصريح كرد: در واقع شرايط به گونه اي است كه 
ما اگر عين ۹۶۰ هزارتن نياز كشور را هم وارد كنيم 
باز هم بازار مي طلب��د. بنابراين ما در بحث واردات 
مشكلي ايجاد نكرديم و به آنچه با مقررات بهداشتي 
و قرنطينه اي كشور همخواني داشت، اجازه واردات 
داديم. هم تعداد كشورهاي مبدأ بسيار زياد شده، 
هم نوع گوشت وارداتي متنوع تر شد. در بحث انتقال 
ارز مقداري مشكل داريم كه در حال رفع و رجوع 
است. تمام هدف ما اين است كه براي شب عيد و ماه 

مبارك رمضان بازار آرامي را داشته باشيم. 
   با تخلفات در حوزه توزيع گوشت لحظه اي 

و به شدت برخورد مي شود 
بصيري تصريح كرد: با همكاري دادستاني و ساير 
دستگاه هاي نظارتي، نظارت در اين زمينه به شدت 
تقويت ش��ده، اكيپ هاي نظارتي فراواني در سطح 
اس��تان تهران و شهرس��تان ها فعال هستند تا اگر 
تخلفي صورت گرفت در لحظه با آن برخورد شود. 

وي افزود: به هر ح��ال تخلفاتي صورت مي گيرد و 
نمي توانيم آنها را كتمان كنيم، اما به ش��دت و در 
لحظه با آنها برخورد مي شود. بصيري گفت: بررسي 
روند افزايش قيمت دام طي هفته هاي گذشته نيز 
نش��ان مي دهد نرخ دام طي هفته هاي گذشته با 
سرعت زياد افزايش يافته است كه بيشترين دليل 
اين موضوع مسائل رواني است. چون شرايط بازار 

حاصل عرضه و تقاضا است. 
به گفته اين مقام مسئول، دستگاه هاي نظارتي به 
شدت به اين مس��ئله ورود كرده اند. دستگاه هاي 
نظارتي، مرزباني و ناجا تالش زيادي در اين زمينه 
داشته اند و كنترل ها بيش��تر شده است؛ كشفيات 
زيادي هم داشته اند؛ شايد ميزان قاچاق چشمگير 

نباشد، اما آثار رواني آن قابل انكار نيست. 
   شرايط آرام ترمی شود

اين مقام مس��ئول درب��اره اينكه ع��ده اي عنوان 
مي كنند دولت براي كنترل رانت ها و فس��ادهاي 
ايجاد شده در حوزه كاالهاي اساسي بايد ارز ۴۲۰۰ 
توماني را حذف كند، گفت: همينطوري نمي توان 
گفت كه ارز ۴۲۰۰ توماني را بايد حذف كرد، بايد 
بررسي كارشناسي صورت بگيرد  و آثار حذف آن 
را نيز به طور كامل بررسي كرد. االن در كميسيون 
اقتصادي مجلس، كميسيون كش��اورزي و مركز 
پژوهش ها اين بحث ها مطرح اس��ت. ما بايد تمام 

جوانب را در نظر بگيريم. 
بصيري تصريح كرد: فك��ر مي كنم طي چند وقت 
آينده با تصميماتي ك��ه گرفته و برنامه ريزي هايي 
كه انجام شده جو آرام تري در بازار خواهيم داشت. 
ذخاير راهبردي به اندازه كافي است. هر وقت الزم 
باشد دولت ورود خواهد كرد؛ ما االن از ذخايرمان 
اس��تفاده نمي كنيم، بلكه تنها وارداتي را كه انجام 

مي شود عرضه مي كنيم. 
 همچنين مديرعامل شركت پش��تيباني امور دام 
اس��تان تهران از واگذاري طرح ف��روش اينترنتي 
گوشت به وزارت صنعت خبر داد و گفت: مسئوالن 
وزارت صنعت به دنبال ساز و كار مطلوب تري براي 

اجراي اين طرح هستند. 
رضا س��المي درباره سايت »به روزرس��ان« افزود: 
س��ايت »به روز رس��ان« حدود يك هفته است كه 
كار خود را در اين زمينه آغاز كرده و طبق روال به 
توزيع خود ادامه مي دهد، اما براي باقي موارد وزارت 
صنعت تصميم خواهد گرفت و جزئيات كار را بايد از 

وزارت صنعت جويا شويد. 
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وضعیت سفید درانتظار بازار گوشت قرمز
سامانه جامع گوشت وارداتي راه اندازي مي شود 

بهنازقاسمی
  گزارش  یک

۳۴ هزار نفر از تسهیالت صندوق پس انداز 
مسکن انصراف دادند

اگر چه در 1۰ ماه نخس�ت س�ال به دلي�ل افزايش قيمت مس�كن 
انصراف از دريافت تسهيالت مس�كن به ۳۴ هزار فقره رسيد، اما 
بانك مركزي گزارش داد: منابع صندوق پس انداز مسكن در آبان 
ماه نسبت به مدت مشابه س�ال قبل 1۷درصد رشد داشته است. 
به گزارش فارس، بانك مركزي آمارهاي پول��ي و بانكي در آبان ماه را 
در حالي منتش��ر كرد كه منابع صندوق پس انداز مس��كن در آبان ماه 
سال جاري نسبت به مدت مش��ابه س��ال قبل ۱۷ درصد رشد داشته 

است. 
رش��د بيش از حد قيمت مس��كن در يك سال گذش��ته باعث شد تا 
تسهيالت ۸۰ ميليوني كفاف خريد مسكن را آنچنان كه سال گذشته 
داشت، نداشته باشد و همين موضوع منجر به انصراف بيش از ۳۴ هزار 

نفر از دريافت تسهيالت مسكن در ۱۰ ماه نخست شود. 
پيشتر رحيمي اناركي، مدير عامل بانك مسكن گفته بود كه »از ابتدا 
تاكنون ۶۰ هزار نفر از س��پرده گذاران صندوق پس انداز مس��كن يكم 
انصراف دادند كه متأسفانه ۳۴ هزار فقره از اين رقم در ۱۰ ماهه نخست 

امسال بوده كه دليل آن افزايش قيمت مسكن است.« 
حال بانك مركزي در تازه ترين گزارش خود اعالم كرده است كه منابع 
صندوق پس انداز مسكن در آبان ماه سال جاري نسبت به مدت مشابه 
سال قبل ۱۷درصد رشد داشته است، بنابراين اين آمار نشان مي دهد، 
هنوز هم خريد مسكن و س��رمايه گذاري در صندوق پس انداز مسكن 

نسبت به ساير بازارهاي موازي مثل طال جذاب تر است. 
اين گزارش آمارهاي مهمي نظير دارايي و بدهي بانك ها، دارايي و بدهي 
بانك مركزي، نقدينگي و سپرده ها را دربر دارد. يكي از بخش هاي اين 
گزارش در بخش سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز، »منابع صندوق 

پس انداز مسكن« است. 
بررسي هاي آمارهاي پولي و بانكي بانك مركزي نشان مي دهد كه در 
آبان ماه اين رقم به سطح ۸/۹ هزار ميليارد تومان رسيده است. منابع 
صندوق پس انداز مسكن در آبان ماه سال ۹۵ در سطح ۴/۶ هزار ميليارد 
تومان قرار داشت كه تا آبان سال ۹۶ سطح اين منابع به رقم ۷/۶ هزار 
ميليارد تومان افزايش يافته بود. طي سال گذشته نيز ۱۷ درصد به اين 
منابع افزوده شد، تا روند صعودي جذب اين منابع در سال جاري تداوم 

داشته باشد. 
افزايش سرمايه گذاري در صندوق پس انداز مسكن يكم، نشان مي دهد 
كه سپرده گذاران حتي در ش��رايطي كه برخي بازارها نظير ارز و طال، 
داراي بازدهي بااليي هستند، به سپرده گذاري صندوق پس انداز مسكن، 

به عنوان يك نوع سپرده گذاري امن و بلندمدت نگاه مي كنند. 
  سطح نقدينگي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان 21/1 

درصد رشد كرده است
بانك مركزي در كن��ار اين آم��ار، رقم نقدينگ��ي را ني��ز در آبان ماه 
سال جاري به روز كرد. آمارها نشان مي دهد كه اين رقم در ماه دوم پاييز 
به سطح ۱۷۲۵ هزار ميليارد تومان رسيده است. سطح نقدينگي نسبت 
به مدت مشابه سال قبل به ميزان ۲۱/۱ درصد رشد كرده است. در آبان 
ماه سال قبل، رشد نقدينگي در س��طح ۲۲/۶ درصدي قرار داشت. دو 
بخش پول و ش��به پول، اجزاي اصلي نقدينگي را تش��كيل مي دهند. 
آمارهاي بانك مركزي نش��ان مي دهد كه حجم پول در اقتصاد كشور 
به رقم ۲۴۴ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به آبان ماه سال قبل 
افزايش ۴۳ درصد را ثبت كرده است. همچنين سطح شبه پول نيز به 
۱۴۸۰ هزار ميليارد تومان رسيده كه افزايش اين رقم نيز نسبت به سال 

قبل ۱۸/۱ درصد بوده است. 
  رشد پول نسبت به شبه پول بيشتر بوده است

اين موضوع حاكي از آن است كه همچنان در اقتصاد كشور، رشد پول 
نسبت به شبه پول بيشتر بوده اس��ت. به اعتقاد اقتصاددانان، افزايش 
رشد پول نس��بت به رشد شبه پول، باعث مي ش��ود كه ظرفيت ايجاد 
تورم از سوي نقدينگي بيشتر باشد. به بيان ديگر، افزايش نسبت پول به 
شبه پول باعث مي شود كه پتانسيل تورمي ايجاد شده توسط نقدينگي 

تخليه شود. 
به نظر مي رسد كه جرقه اين كار در س��ال جاري با نوسانات نرخ ارز در 
نيمه سال جاري آغاز ش��د و تا پايان س��ال جاري نيز با شدت كمتري 
تداوم داشته است.  بانك مركزي در اين گزارش، آمار كل سپرده بخش 
غيردولتي را نيز منتشر مي كند. بر اساس اين آمار كل سپرده ها تا پايان 
سال جاري به رقم ۱۶۷۹ هزار ميليارد تومان رسيده است.  اين سپرده ها 
در هفت ماه نخست سال جاري به ميزان ۱۳درصد رشد كرده است. اين 
در حاليست كه رشد سپرده ها در هفت ماه نخست سال قبل به ميزان 
۱۴/۴ درصد ثبت شده بود. اين موضوع گوياي اين مطلب است كه رشد 
سپرده بانك ها در سال جاري نس��بت به مدت مشابه سال قبل تفاوت 

معناداري نداشته است. 

فروش اموال مازاد بانك ها با ارزهاي ديجیتال
يك مقام مسئول در نظام بانكي از آغاز فروش اموال مازاد بانك ها در 
زنجيره بالكچين و با توكن هاي داراي پشتوانه طال خبر داد و گفت: 
مردم مي توانند براي حفظ دارايي خود، اموال مازاد بانكي را بخرند. 
كوروش پرويزيان در گفت وگو با مه��ر، در خصوص فروش اموال مازاد 
بانك ها با توكن هاي با پشتوانه طال گفت: فروش اموال مازاد بانك ها از 
طريق توكن هايي در زنجيره بالكچين، به لح��اظ تكنولوژيكي كاماًل 
امكانپذير شده است.  رئيس كانون بانك هاي خصوصي افزود: مشتريان 
اموال مازاد بانك ها كه از طريق توكن با پشتوانه طال به فروش خواهد 
رس��يد، عموم مردم خواهند بود و مي توانند ضمن حفظ دارايي خود، 
سرمايه شان را با استفاده از اين ابزار در جاي مطمئني سرمايه گذاري 

كنند. 
وي تصريح كرد: در ماه هاي اخير، فروش اموال مازاد بانك ها رونق گرفته 
و البته فروش اين اموال در قالب بالكچين نيز به تازگي شروع شده است. 
بانك ها تمام تالش خود را به كار بس��ته اند كه اموال مازاد را كه ارزش 
افزوده ايجاد نمي كند تبديل به دارايي نقدي كنند.  پرويزيان در پاسخ 
به اين سؤال كه آيا فروش اموال مازاد بانك ها با توجه به افزايش قيمت 
مسكن، با استقبال مواجه شده است، گفت: البته شرايط بازار متفاوت 
است و قيمت ها تغيير داشته است، ولي شرايط خريد و فروش سخت تر 
شده است. به هر حال بازار ملك و امالك، سختي هاي خود را دارد، ولي 
استفاده از ابزارهايي مثل بالكچين مي تواند به بانك ها كمك كند كه 
هم دارايي ها را در قالب ارزش افزوده به مردم بفروشند و هم اينكه مردم 

بتوانند ارزش اموالي كه دارند را، در مقابل تورم حفظ كنند. 
به گفته وي، بانك ها تمايلي براي خري��د اموال جديد ندارند، اما به هر 
حال چارچوب كار آنها، در حوزه ايجاد ارزش و خدمت به مردم است و 
اين حوزه را بايد پايه كار خود قرار دهند. در عين حال در آينده غير از 

اين نيز راه ديگري وجود ندارد.

رانت ايرالين ها براي چند چارتركننده خاص
سازمان هواپيمايي در نظارت  ضعف دارد

درحالي حمل ونق�ل هوايي ب�ه واس�طه فعاليت چارتركنن�دگان و 
نب�ود نظ�ارت س�ازمان هواپيماي�ي همچن�ان نابس�امان اس�ت 
ك�ه رئي�س هيئ�ت مدي�ره انجم�ن دفات�ر مس�افرتي مي گوي�د: 
ايرالين ه�ا فق�ط ب�ا چن�د چارتركنن�ده خ�اص هم�كاري دارن�د 
ك�ه اي�ن مس�ئله باي�د توس�ط دس�تگاه نظارت�ي پيگيري ش�ود. 
حرمت اهلل رفيعي در گفت وگو با تسنيم در پاسخ به اين پرسش كه برخي 
كارشناسان حمل ونقل بر اين باورند وجود روابط غيرمعمول باعث شده 
تا پروازهاي چارتري به چالش حمل ونقل هوايي تبديل شود، اظهار كرد: 
بنده نمي توانم اين موضوع را تأييد يا تكذيب كنم، چون معتقدم بيان اين 

مسئله نمي تواند كاري را اصالح كند. 
وي با بيان اينكه بايد به دنبال راهكار براي حل اين معضل باشيم با طرح 
اين پرس��ش كه »چرا ش��ركت هاي هواپيمايي فقط با چند چارتركننده 
همكاري مي كنند«، ادامه داد: قطعاً سيستم قضايي و نظارتي بايد به اين 

داستان وارد شوند كه البته اين كار نيز انجام شده است. 
وي با تأكيد بر اينك��ه چارتر در دنيا تعريف و قانون دارد، افزود: س��ازمان 
هواپيمايي بايد مش��خص كند كه مثاًل بليت پرواز پن��ج هواپيماي يك 
ايرالين چگونه عرضه شود؛ به عنوان نمونه پرواز چهار هواپيما برنامه اي و با 
قيمت مشخص باشد كه مردم بتوانند بليت آن را از روي سيستم خريداري 
كنند و پرواز يك فروند هواپيماي ديگر چارتري باشد، اما نه به شيوه اي كه 
االن در كشور رايج است.  رئيس هيئت مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات 
مسافرتي توضيح داد: پروازهاي چارتري نبايد ساالنه باشد؛ متأسفانه در 
كش��ورمان اين پروازها چارتري اس��ت، در حالي كه در دنيا اين نوع پرواز 

حداكثر يك سيزن )فصل( است و ايرالين ها بايد براي آن برنامه بدهند. 
رفيعي با بيان اينكه پروازهاي چارتري نبايد حذف ش��ود؛ چراكه صنعت 
گردش��گري كش��ور بايد بر مبناي چنين پروازهايي باش��د، اظهار كرد: 
پروازهاي چارتري بايد مشخص باشد كه براي چه زماني هستند؛ مثاًل براي 
۱۵ روز عيد. شركت هاي هواپيمايي نيز نبايد تمام سهميه خود را از رده 

سيستمي خارج كنند و آن را به چند چارتركننده خاص بدهند. 
وي با تأكيد بر اينكه ايرالين بايد اول به نياز مردم پاسخ بدهد و اگر پروازي 
اضافه آمد آن را به چارتركننده واگذار كند، يادآور شد: متأسفانه ايرالين ها 
برعكس عمل كرده و بليت پروازهاي خ��ود را در ايام پيك و غيرپيك به 
چارتركننده مي دهند، چارتركننده نيز در ايام غيرپيك بليت را با قيمت 
پايين به فروش مي رسانند، اما در زمان پيك سفرها مانند ايام تعطيلي ۲۲ 
بهمن امسال با قيمت باال بليت ها را مي فروشند و مي گويند اينگونه زيان 

خود را در ايام غيرپيك به خوبي جبران مي كنيم. 
رفيعي بيان كرد: در اين صورت مردم زيان مي كنند و ايرالين و چارتركننده 
به س��ود خوبي دس��ت مي يابند. بليتي كه مث��اًل ۷۰۰ هزار توم��ان بوده را 
چارتركننده ۲ تا ۳ ميليون تومان مي فروشد و اين فشار مضاعفي را به مردم 
وارد مي كند.  رئيس هيئت مديره انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي با 
اش��اره به اينكه خوشبختانه سيس��تم نظارتي پاي كار آمده تا بتواند فضا را 
كنترل كند، گف��ت: مهم ترين نياز كنوني بازار پروازهاي داخلي مس��افري 
كشور ايجاد يك فضاي رقابتي است. در حال حاضر چارتركنندگان اندكي 
بر اس��اس روابطي كه با ايرالين دارند، بازار را انحصاري كرده اند. متأسفانه 
ميدان براي دفاتر باز نشده كه اين مس��ئله به زيان صنعت حمل ونقل تمام 
شده است.  وي با بيان اينكه چارتركننده پول هاي كالن ۱۰، ۲۰ ميلياردي به 
ايرالين ها مي دهند، افزود: به عنوان مثال چارتركننده به شركت هواپيمايي 
مي گويد »من مسير تركيه را رفته ام و بايد فالن مس��يرت را به من بدهي. 
ايرالين نيز بر همين اساس پروازهاي خود را به كس ديگري كه با او همكاري 
نكرده واگذار نمي كند؛ چون از اين ترس دارد كه كار را انجام مي دهد يا خير. 
از اين رو ايرالين هميشه سعي مي كند با چارتركننده هميشگي ادامه دهد 
چه اين روابط سالم بوده يا ناسالم.« رفيعي تصريح كرد: در اين بين سازمان 
هواپيمايي كش��وري بايد به وظيفه قانوني خود يعني نظارت عمل كرده تا 

ايرالين ها نتوانند همه پروازهاي خود را چارتري كنند. 
براساس اين گزارش، س��ازمان هواپيمايي كشوري با تأخير يك هفته اي 
پس از اظهارنظر قاطع وزير راه و شهرس��ازي درباره ممنوعيت پروازهاي 
چارتري و تأكيد بر انجام اين قبيل پروازها در قالب تور، توپ نابساماني هاي 
حمل ونقل هوايي كش��ور را به زمين س��ايت هاي آنالين فروش انداخت. 
سايت هايي كه با چارتركننده در ارتباط هستند و اساساً هيچ ارتباطي به 

قيمت هاي درج شده براي اين نوع پروازها ندارند. 

  ما ب�راي صادركنن�دگان و وارد كنن�دگان در 
بخش هاي مختلف در گمرك ف�رش قرمز پهن 
مي كنيم، اما مثل عقاب چشم تيزبين خواهيم 
داش�ت و اخاللگ�ران را ش�كار خواهي�م كرد. 
فرهاد دژپس��ند وزير اقتصاد و دارايي در جلس��ه 
ش��وراي گفت وگوي دول��ت و بخ��ش خصوصي 
استان گلستان اظهار كرد: برخي از مباحث عنوان 
شده توس��ط بخش خصوصي به خاطر نقصان در 
زيرساخت هاست و رفع اين نقصان ها با صدور يك 

فرمان حل شدني نيست. 
وي افزود: در جلسات بارها از گمرك گاليه شده و 
در جلسه اي با معاون اول رئيس جمهور مشكالت 
مطرح ش��د، اما به اين نتيجه رس��يديم مشكل از 

گمرك نيست و مشكل از جاي ديگري است. 
وزي��ر اقتص��اد و داراي��ي بيان ك��رد: اگ��ر اين 
س��وءتفاهم ها برطرف نش��ود يك كدورت بين 
بخ��ش خصوصي و دول��ت ايجاد خواهد ش��د و 
من معتقدم اگر غير از اي��ن فكر كنيم كه بخش 
خصوصي در ساختن اقتصاد يك همراه توانمند 
براي دولت است، ضرر خواهيم كرد و معتقدم هر 
چقدر بخش خصوصي توانمندتر باشد دولت هم 
موفق تر خواهد شد. معتقديم بخش خصوصي يك 
مهاجم فوتبالي است كه در حال حاضر كه تيم در 
شرايط دفاعي قرار گرفته به كل تيم كمك كند. 
دژپسند تأكيد كرد: مداخله دولت در مسائل اندازه 
دارد و نبايد بيش از اندازه باشد و اين اصل نيازمند 
مطالعه است. در زمان تحريم بخش خصوصي يك 
گام جلوتر است و در صادرات كاال و برگرداندن ارز 
به كشور بخش خصوصي بسيار مؤثر است. وزير 
اقتصاد و دارايي در خصوص سخت گيري دولت 
در بازگرداندن ارز به كشور تأكيد كرد: هيچكس 

قبول ندارد در شرايط تحريم ارز به كشور برنگردد، 
اما انتظار داريم بخش خصوصي در شرايط فعلي 
در اين حوزه پررنگ وارد ش��ود. دژپسند تأكيد 
كرد: بازگرداندن ارز به كشور كار ساده اي نيست، 
اما با توجه به ش��رايط تحري��م معتقديم بخش 
خصوصي يك مهاجم فوتبالي اس��ت كه در حال 
حاضر كه تيم در ش��رايط دفاعي ق��رار گرفته به 
كل تيم كمك كن��د. وي اضافه كرد: براي جذب 
س��رمايه گذاري خارجي هر كمكي ك��ه بتوانم 
بي درنگ انجام خواهم داد، چون كشور در شرايط 

امروز به سرمايه گذاري نياز دارد. 
وزير اقتصاد و دارايي خاطرنش��ان كرد: كساني كه 
نگران از دست دادن موقعيت كاغذي و كذايي شان 
هس��تند، س��نگ اندازي مي كنند، چون مي دانند 
ايران با اين اقت��داري ك��ه در بخش هاي مختلف 
دارد در ح��وزه اقتصادي هم مقتدر ش��ود به يك 
ابرقدرت جهاني تبديل خواهد شد.  دژپسند تأكيد 
كرد: امريكا بارها به كش��ورهاي مختلف پيشنهاد 
حمله نظامي به ايران دادند ت��ا آنها حمله كنند و 
امريكا هزين��ه اش را بدهد، اما موفق نبوده اس��ت. 
وي به آخرين ابالغيه دولت ب��راي بازگرداندن ارز 
به كشور اشاره و بيان كرد: اين ابالغيه به شدت به 
سود بخش خصوصي بوده است و فعاالن اقتصادي 
در خصوص ارزهاي بازگردانده شده در ۸۰ درصد 
ارز تصميم گيرنده است و ۲۰ درصد دولت مشخص 

مي كند كجا هزينه شود. 
وزي��ر اقتص��اد و داراي��ي تصري��ح كرد: م��ا براي 
صادركنن��دگان و واردكنن��دگان در بخش ه��اي 
مختل��ف در گمرك ف��رش قرمز په��ن مي كنيم، 
اما مث��ل عقاب چش��م تيزبين خواهيم داش��ت و 

اخاللگران را شكار خواهيم كرد. 

 وزير اقتصاد: گمرك اخاللگران را 
همانند عقاب شكار خواهد كرد
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