
اقتصادی 6

رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعالم کرد؛

پرداخت تسهیالت ریالی و ارزی به 
صادرکنندگان از محل صندوق توسعه ملی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ؛

برگه مالیات به مالکان خانه های خالی دی 
ماه ارسال می شود

گروه اقتصادی -رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران از پرداخت 
تسهیالت ریالی سرمایه در گردش صادراتی و تسهیالت ارزی در قالب اعتبار 

خریدار و فروشنده از محل منابع صندوق توسعه ملی خبر داد.
علیرضا پیمان پاک گفت: امیدواریم با همکاری صندوق توســعه ملی در 
خصوص تخصیص منابع الزم و همچنین هماهنگی با بانک های عامل، ضمن 
پرداخت تســهیالت ریالی و ارزی به صادرکنندگان، شاهد کاهش هزینه های 
حضــور صادرکنندگان در بازارهای هدف و افزایش قدرت رقابت پذیری آنها 
باشیم. معاون وزیر صمت افزود: بر اساس مفاد این دستورالعمل که با بهره گیری 
از نظرات سایر بخشهای اثرگذار بر تجارت خارجی کشور تدوین شده، تالش 
کردیم تا فرآیند تخصیص و پرداخت تســهیالت سرمایه در گردش صادراتی 
بــه صورت برخط و در حداقل زمان ممکن انجام شــود و تمامی اطالعات و 
ارزیابی ها نیز در سامانه و به صورت هدفمند و شفاف صورت گیرد. رئیس کل 
سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: پرداخت تسهیالت از طریق سامانه های 
بهیــن یاب و ســپیدار بوده که پس از احراز اهلیــت صادراتی صادرکنندگان، 
درخواست متقاضیان به کارتابل بانک های عامل و احراز اهلیت اعتباری ارجاع 
و در نهایت اعتبار پرداخت می شود.پیمان پاک اضافه کرد: شاخص های در نظر 
گرفته شده جهت احراز اهلیت صادراتی شامل میانگین صادرات در طول سه 
سال گذشته، بازرگانی یا تولیدی بودن متقاضی، نوع کاالی صادراتی بر اساس 
ارزش افزوده و اولویت کشــورهای همسایه و اوراسیا است که با توجه به این 
وزن دهی سعی در حمایت حداکثری از صادرکنندگان را داریم.وی با اشاره به 
ضرورت اســتفاده از ابزارهای تشویقی جهت تسریع و تسهیل ایفای تعهدات 
ارزی صادرکنندگان، تصریح کرد: یکی از شاخص های اثرگذار در احراز اهلیت 
صادراتی صادرکنندگان جهت دریافت تسهیالت سرمایه در گردش صادراتی از 
محل منابع صندوق توسعه ملی، میزان ایفای تعهدات ارزی بوده و صادرکنندگانی 
که نسبت بیشتری از تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باشند دارای امتیاز بیشتری 
بوده و جهت دریافت تسهیالت سرمایه در گردش از اولویت باالتری برخوردار 
خواهند شــد. پیمان پاک بیان داشت: ارزیابی و اثرگذاری پرداخت تسهیالت 
سرمایه در گردش از سوی سازمان توسعه تجارت ایران انجام می شود و بر این 
اساس، پرداخت مجدد تسهیالت سرمایه در گردش با نرخ های ترجیحی انجام 

خواهد شد.

گروه اقتصادی - امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، در 
واکنــش به برخی انتقادات در خصوص عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های 
خالی توســط این سازمان گفت: تشخیص خانه های خالی برای اخذ مالیات با 
وزارت راه و شهرســازی اســت و آن ها این اطالعات را در اختیار سازمان امور 
مالیاتی کشور قرار می دهند تا مالیات الزم دریافت شود. او ادامه داد: طبق قانون 
مالیات بر خانه های خالی باید ۱۲۰ روز یا ۴ ماه یک خانه خالی مانده باشد، بنابراین 
خانه هایی که از ابتدای امســال تا مرداد ماه خالی مانده باشد، مشمول این قانون 
می شــوند و اطالعات آن ها را وزارت راه و شهرســازی در اختیار سازمان امور 
مالیاتی قرار می دهد و ما در دی ماه امسال اولین سری برگه تشخیص مالیاتی را 
برای مالکان خانه های خالی ارسال خواهیم کرد.رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کشــور تاکید کرد: ســازمان امور مالیاتی در انتظار اطالعات الزم در خصوص 
اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی است.

گــروه اقتصــادی - هرچند 
توقف صادرات سنگ گچ هرمزگان 
عوامــل متعــددی از افزایش هزینه 
تولید تــا کاهش قیمــت منطقه ای 
داشــت اما از سرگیری صادرات تنها 
بــا یک عامل همگرایــی و همکاری 
 بخــش خصوصــی و دولتی محقق 

شد.
رییس ســازمان صنعت، معدن 
وتجــارت هرمــزگان در ایــن باره 
گفت:توقف صادرات مواد معدنی و 
به ویژه سنگ گچ از نگرانی های جدی 
دولت وفعاالن بخش خصوصی بود 
که نشست های متعددی برای حل آن 
در کارگــروه های رفع موانع تولید و 

رفع موانع صادرات برگزار شد.
خلیل قاسمی ادامه داد: سازمان 
صمت، انجمن معدن استان واعضای 
آن را همکار همیشگی و شرکای دولت 
می داند و به همین دلیل تمام ظرفیت 
ها برای شروع مجدد صادرات سنگ 

گچ به کار گرفته شد.
وی اضافــه کرد: بــا همکاری 
بخش خصوصی ، بنادر و دریانوردی 
و سازمان صنعت، معدن وتجارت نه 

تنها ، موانع صادرات برطرف شد، بلکه 
با بکارگیری شیوه ای جدید،می توان 
به سمت افزایش ظرفیت صادرات و 

کاهش قیمت بارگیری پیش رفت.
دبیر کارگــروه رفع موانع تولید 
استان توضیح داد:در این شیوه با یک 
طراحی جدید ، از جرثقیل های دروازه 
ای )گنتری کرین(که مخصوص جابه 
جایی کانتیتر است، برای بلند کردن بار 

فله سنگ گچ استفاده می شود.
قاســمی اعالم کرد: با توجه به 
تغییرات صورت گرفتــه، صادرات 
ســاالنه حدود پنج میلیون تن سنگ 

گچ هدف گذاری شده است.
تغییرکاربری گنتری کرین 

ها به نفع گچ
مدیــرکل بنــادر و دریانوردی 
هرمــزگان نیــز درباره تغییر شــیوه 
بارگیری ســنگ گچ جهت تســهیل 
صــادرات آن گفــت: بارگیری مواد 
و محصــوالت معدنی با اســتفاده از 
پاکت های دریچه دار و گنتری کرین 
)جرثقیــل هــای دروازه ای( از بندر 
شــهید رجایی آغاز شده است که در 
مرحله نخست اجرای این طرح، یک 

فروند کشــتی ۵۵ هزار تنی بارگیری 
و محصول ســنگ گچ را به بازارهای 

هدف صادر خواهدکرد.
علی رضــا محمدی کرجی ران 
توضیــح داد: هم اکنون بارگیری مواد 
معدنی با استفاده از پاکت های دریچه 
دار و گنتری کرین عالوه بر ســرعت 
بخشی در عملیات بارگیری و کاهش 
هزینه های تمام شده، ایمنی و سالمت 
کار مطابق با مصادیق بین المللی و نیز 
ارتقای ظرفیت اسکله های بارگیری 
و بهره وری هرچه بیشتر از تجهیزات 

موجود را در پی دارد.
مدیــرکل بنــادر و دریانوردی 
هرمزگان اظهارداشــت: توسعه بنادر 
و در کنــار آن بهــره وری حداکثری 
از ظرفیت های موجــود در آن، ایده 
اســتفاده از فناوری های نوین و اقدام 
عملی در راستای بارگیری موادمعدنی 
با اســتفاده از پاکت های دریچه دار و 
گنتری کرین )جرثقیل دروازه ای( در 
بندر شهید رجایی را مورد توجه قرار 

داد.
محمدی کرجی ران یادآورشد: 
قیمت اجاره باالی کشتی های دارای 

کرین )جرثقیل دار( از یک سو و رکود 
بازار موادفله از سوی دیگر ، موجب 
مشکالت مالی برای صادرکنندگان و 
بازرگانان فعال در این حوزه  شده بود 
کــه برای رفع این دغدغه طرح انتقال 
محصوالت معدنی با استفاده از پاکت 
هــای دریچه دار و گنتری کرین آغاز 

شد.
وی اضافه کرد: با استفاده از این 
طرح، کشتی گیرلس )بدون کرین( با 
اســتفاده از گنتری کرین های مستقر 
در ترمینال یک بندر شــهید رجایی با 
استفاده از فناوری های نوین بارگیری 

شد.
این مســوول  ســرعت بخشی 
عملیــات بارگیری، کاهــش هزینه 
هــای تمام شــده بارگیری و حمل و 
نقل، ایمنی و ســالمت کار در فرآیند 
عملیات بارگیری مطابق با شــاخص 
هــای جهانــی، باال رفتــن ظرفیت 
اســکله های بارگیری و بهره وری از 
تجهیزات موجود، نیاز نداشتن به جابه 
جایی تجهیزات سنگین در شناورهای 
بــدون کرین و همچنین کاهش خطر 
خرابی تجهیزات را از مزایای اجرای 

این طرح اعالم کرد.
کاهش دستوری کرایه حمل 

با اهرم قضایی
رییس کل دادگستری هرمزگان 
نیز پس از بارگیــری اولین محموله 
ســنگ گچ گفت: با صدور دســتور 
ویژه قضایی در این استان کرایه حمل 
مواد معدنی ساماندهی شده و کاهش 

می یابد.
علی صالحی اظهارداشــت: به 
منظور تســهیل در صــادرات مواد 
معدنی؛ موضوع ضرورت ساماندهی 
به کرایه حمل مواد معدنی در ســتاد 
اســتانی پیگیری سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی به تصویب رســید و 
پس از آن آن دســتور ویژه قضایی در 

این باره صادر شد.
وی افــزود: بــر این اســاس از 
اداره کل بنــادر و دریانوردی اســتان 
هرمزگان خواســته شــد در راستای 
حمایت از واحدهای تولیدی، نسبت 
به ســاماندهی و تعدیل کرایه حمل 
مــواد معدنــی به ویژه ســنگ گچ و 
بازگرداندن قیمت ها به نرخ ســابق، 

تدابیر الزم صورت گیرد.
ایــن مقام قضایی خاطر نشــان 
کــرد: با هدف حمایت از معدن داران 
استان هرمزگان و به منظور تسهیل در 

صادرات مواد معدنی استخراج شده و 
رفع توقف ایجاد شــده در این حوزه، 
دستور ویژه قضایی دیگری نیز جهت 
فراهم کردن امکانات و تجهیزات الزم 

برای بارگیری کشتی ها صادر شد.
صالحــی تصریــح کــرد: در 
پــی صدور ایــن دســتور قضایی با 
هماهنگــی و همکاری اداره کل بنادر 
و دریانوردی اســتان هرمزگان، هم 
اکنون شرایط الزم برای بارگیری مواد 
معدنی و سنگ گچ با استفاده از گنتری 
کرین و کشتی های جرثقیل دار برای 
نخســتین بار پس از ماه ها توقف در 
بندر شهید رجایی بندرعباس فراهم 

شده است.
با یک َکشتی بهار نمی شود

رییس انجمن گچ هرمزگان نیز 
تعامــل و همراهی بخش های دولتی 
برای از ســرگیری صادرات ســنگ 
گچ را اقدامی کم نظیر و نشانگر آغاز 
فصلی جدید در این حوزه توصیف و 
در عین حال اضافه کرد: موفقیت این 
اقدام تنها در اســتمرار آن تعریف می 
شود و الزم است این روند ادامه یابد.

فــرزاد نجــارزاده تصریح کرد: 
ســنگ گچ معادن هرمزگان کارکرد 
صادراتــی دارد که ایــن موضوع هم 
فرصت اســت و هــم تهدید قلمداد 

می شود.
وی ادامــه داد: افزایــش هزینه 
های تولید، حمایت نشــدن از سوی 
بانک ها، فراهم نبودن امکان استفاده 
مناســب از خدمــات حمــل و نقل 

دریایــی، محدودیت  در بده بســتان 
های مالی بین المللی مانند گشایش ال 
سی، افزایش چندبرابری هزینه حمل 
و نقل دریایی و کاهش قیمت فروش 
منطقه ای به دلیل شرایط شیوع کرونا 
موجب شد از اســفند سال گذشته ، 
دریچه صادرات سنگ گچ بسته شود 
و ۲هزار و ۵۰۰نیروی کار معادن بیکار 

شوند.
بــه گفته نجــارزاده تــا قبل از 
مســدود شــدن مســیر صادرات از 
حدود ۵۸معدن ســنگ گچ هرمزگان 
۳۰معــدن فعال بود اما در مدت کمتر 
از ۶ماه تعداد معادن فعال به پنج معدن 

کاهش یافت.
روزنه ای رو به اشــتغال 

جدید 
وی یادآور شــد: اگر صادرات 
ادامــه یابد و به حدود روزانه ۲۴هزار 
تن برســد، نه تنها معادن تعطیل شده 
بازگشــایی می شــوند بلکه حدود 
۱۰معدن جدید نیز فعال خواهد شد 
و عــالوه بر بازگشــت ۲۵۰۰نیروی 
کار قبلی، بین ۷۰۰تا یکهزار فرصت 

شغلی جدید نیز ایجاد می شود.
نجــارزاده با  اشــاره به ســهم 
۲۵درصدی هرمزگان از کل صادرات 
مواد معدنی کشور اظهار داشت: اداره 
کل بنــادر و دریانوردی در ســه ماه 
گذشته تالش هی زیادی برای تسهیل 
و از ســرگیری صادرات داشــت که 
این رویه نه تنها به ســود معدنکاران 
و صادرکنندگان اســت بلکه با فراهم 

شدن امکان پهلوگیری تعداد بیشتری 
از کشتی ها و پرداخت هزینه خدمات 
بنــدری از ســوی آنهــا و همچنین 
بانکرینگ )تامین سوخت، آب ، غذا 
و دیگر مواد مورد نیاز کشتی (درآمد 
ارزی بنــادر و دریانوردی نیز افزایش 

خواهد داشت.
افق هــای نو با قــدم های 

کوتاه و بلند
نجارزاده اضافه کــرد: در حال 
حاضر حدود یک میلیون و ۷۰۰هزار 
تن ســنگ گچ در معادن استان و بندر 
شهید رجایی انبار شده که می توان در 
یک برنامه کوتــاه مدت در نیمه دوم 
امسال یک میلیون و ۵۰۰هزار تن آن 
را صادر کرد و در برنامه بلند مدت نیز 
باید سه میلیون و ۵۰۰هزار تن سنگ 

گچ تا پایان سال ۱۴۰۱ صادر شود.
این فعــال معدنــی تحقق این 
اهداف را در گرو فراهم شدن شرایطی 
می داند که مهمترین آنها، اختصاص 
اســکله و حداقــل چهــار جرثقیل 
دروازه ای )گنتری کرین( و همچنین 
تخصیص کشتی های بدون جرثقیل 

با قیمت مناسب است.
هرچند به گفتــه مدیران دولتی 
و قضایی و تاییــد معدنکاران بخش 
خصوصــی اســتان از ســرگیری 
صادرات ســنگ گــچ اقدامی بزرگ 
و شایســته تقدیر و حاصل همکاری 
جمعی اســت اما به به نظر می رســد 

این تنها ابتدای راه باشد.
شــاید بتــوان در حرکت های 

مقطعــی و حتی تدابیر دســتوری و 
چکشی به طور موقت روزنه ای برای 
فرستادن سنگ گچ به بازارهای مقصد 
باز کرد اما تــداوم این راه و بازماندن 
مســیر صادرات مســتلزم پایداری 

شرایط فراهم شده است.
چنانچــه رویکــرد منطقــی و 
عملیاتــی میان مــدت و بلندمدت 
ضمیمه این کار نشود چه بسا موانعی 
سخت تر از اسفند سال گذشته دوباره 

نان مردان گچ را آجر کند.
برای درک بهتر اهمیت موضوع 
کافیســت بدانیم میزان ذخیره واقعی 
سنگ گچ صادراتی معادن هرمزگان 
بر اســاس اعالم انجمن گچ اســتان 
حدود ۷۰۰میلیون تن برآورد شــده و 
قیمت هر تن سنگ گچ صادراتی نیز 
در حــال حاضر بین پنج تا هفت دالر 

برآورد می شود.
شاید همین اعداد و ارقام بود که 
موجب شد عمان به عنوان مهمترین 
رقیب منطقه ای هرمزگان در صادرات 
ســنگ گچ، میزان تولید خــود را از 
۳۰۰هزار تن در سال ۲۰۱۰به هشت 
میلیون تن در سال ۲۰۱۸افزایش دهد.
بــا رقیبی چنیــن نزدیک و گام 
هایی چنان بلند، نداشتن راهبردهای 
درازمدت و فراهم نکردن زیرساخت 
های پایدار در بحــث صادرات گچ 
مصداق بارز فرصت ســوزی خواهد 
بــود و بیم آن مــی رود که این چراغ 
دوباره افروخته ، به کوچکترین بادی 

دوباره خاموش شود.

توســعه بنــادر و در کنــار آن بهــره وری حداکثــری از ظرفیــت هــای موجــود در آن، ایــده اســتفاده 
از فنــاوری هــای نویــن و اقــدام عملــی در راســتای بارگیــری موادمعدنــی بــا اســتفاده از پاکــت هــای 
دریچــه دار و گنتــری کریــن )جرثقیــل دروازه ای( در بنــدر شــهید رجایــی را مــورد توجــه قــرار داد.

بازگشت معدن کاران هرمزگانی 
به روزهای طالیی

هرمزگان تا اسفند سال گذشته ۳۰معدن سنگ گچ صادراتی داشت که حدود ۶ماه فعالیت صادراتی آنها متوقف شد
 اما طی هفته گذشته صادرات سنگ گچ از سر گرفته شد که نویدبخش بازگشت معدن کاران گچی به روزهای طالیی است.

گــروه اقتصادی - مقایســه 
نرخ بلیط  شــرکت های هواپیمایی 
بندرعباس با سایر نقاط کشور نشان 
دهنــده قیمت گــذاری متناقض در 
هرمزگان است به گونه ای که قیمت 
پــرواز از بندرعباس حداقل دو برابر 

استان های دیگر است.
اســتان هرمزگان به واســطه 
قــرار گرفتن در نوار مرزی کشــور 
و دارا بــودن ظرفیت های دریایی به 
یکی از قطب های اقتصادی کشــور 
بدل شده اســت. وجود بنادر شهید 
رجایــی و با هنر که بخش اعظمی از 
عملیات صادرات و واردات کشــور 
را بر عهــده دارد، این اســتان را به 
منطقه ای مهاجرپذیر و پر رفت آمد 
تبدیــل کرده اســت.عالوه بر رفت 
و آمدهــای مرتبط بــا فعالیت های 
اقتصــادی در هرمزگان، هر ســاله 
شــاهد ورود تعداد زیادی مسافر از 
سراسر اســتان هرمزگان هستیم که 
بخشی از چرخه اقتصادی هرمزگان 
را تشــکیل می دهد. به همین جهت 
قیمت بلیط ناوگان های حمل و نقل 
از جمله هواپیما، قطار و اتوبوس از 
اهمیت باالیی برای زنده نگاه داشتن 
این بخش از اقتصاد برخوردار است.
بررسی قیمت بلیط های پرواز 
مسافری استان هرمزگان، نشان دهنده 
افزایش قیمت است؛ از طرفی مقایسه 
این قیمت های با سایر استان ها نتایج 
جالبی را نشــان می دهــد. حداقل 
قیمــت پرواز بندرعبــاس – تهران 
حدود سه تا چهار برابر حداقل قیمت 
پرواز کیش – تهران اســت. با توجه 
به بعد مســافتی بندرعباس نسبت 
به دبــی، انتظار می رود که بلیط های 
بندرعبــاس – دبی از قیمت کمتری 
نســبت به تهران – دبــی برخوردار 
باشــند؛ اما در حالیکه حداقل قیمت 
پرواز بندرعباس – دبی، تقریباً ســه 
برابــر حداقل نرخ پــرواز تهران – 
دبی اســت.تفاوت سه تا چهار برابر 
حداقل قیمت بلیط کیش – تهران با 
حداقل قیمت بلیط تهران – کیش از 
دیگر نکات جالب قیمت گذاری های 
ســفرهای هواپیمایی اســت که در 

صورت عــدم نظــارت صحیح و 
افزایش افســار گسیخته آن، فعاالن 
اقتصادی و بخش گردشگری استان 

هرمزگان لطمه خواهد دید.
تغییــرات لحظــه ای قیمــت 
بلیط های هواپیمایی که نشان دهنده 
قیمت گذاری مبتنی بر تقاضاست، از 
دیگر مســائلی است که باعث ایجاد 
نارضایتی در میان مردم شده است و 
از دستگاه های نظارتی و نمایندگان 
مجلس انتظــار نظارت و برخورد با 
عواملــی که از توســعه یافتگی یک 
منطقــه جلوگیری می کنــد، وجود 

دارد.
قیمت ها کنترل نشــود از 
اهرم هــای نظارتی اســتفاده 

می کنیم
احمد جباری عضو کمیسیون 
عمران مجلس شــورای اسالمی و 
عضو مجمع نمایندگان هرمزگان در 
خصــوص افزایش قیمت بلیط های 
هواپیمایــی، اظهار کرد: ســازمان 
هواپیمایی کشــوری و وزیر راه در 
مجلس شورای اسالمی وعده دادند 
که هیچگونــه افزایش قیمتی لحاظ 

نشود.
عضو مجمع نمایندگان با ذکر 
این نکته که اگر افزایش قیمتی باالتر 
از نــرخ مصوب صورت بگیرد خود 
سرانه است و با آن برخورد می شود، 
تصریح کرد: بر اساس نشست های 
برگزار شده کمیته حمل و نقل هوایی 
کمیســیون عمران مجلس شورای 
اســالمی مســئول پیگیری بررسی 

قیمت بلیط های هواپیمایی شد.
وی مطرح کــرد: حمل و نقل 
هوایــی راحت ترین و ســریع ترین 
امــکان بــرای جابجایــی را فراهم 
می کند به همین جهت افزایش قیمت 
می تواند نقش مهمی در گردشگری و 
اقتصاد داشته باشد به خصوص برای 
استانی مانند هرمزگان که اقتصاد آن 
متأثــر از مولفه هایی مانند بازرگانی، 
گردشــگری، تجــاری، صنعتــی، 

کشاورزی و … است.
عضو مجمع نمایندگان استان 
هرمزگان اظهار کــرد: با وزیر راه و 

شهرسازی در خصوص این افزایش 
قیمت نرخ پروازهای هوایی صحبت 
شــده و اگــر ســازمان هواپیمایی 
کشــوری تمکین نکنــد مجلس از 
اهرم هــای نظارتی خــود در برابر 
افزایش خود ســرانه قیمت استفاده 

می کند.
جباری بیان داشــت: مقرر شد 
کــه جلســه ای با حضور ســازمان 
هواپیمایی کشــور در کمیســیون 
عمران برگزار شــود تــا چگونگی 

افزایش بلیط پروازها بررسی شود.
وی اذعــان کــرد: متأســفانه 
اقدامات خودســرانه در راســتای 
افزایش و شناور کردن قیمت بلیط ها 
انجام می شود که در یک فاصله زمانی 
بسیار کوتاه شاهد افزایش چند صد 
هزار تومانی هستیم. این موضوع به 
هیچ عنوان قابل توجیه نیست و ما نیز 
تذکرات الزم را به سازمان هواپیمایی 

کشوری و مدیر ایرالین ها داده ایم.
کمیته ویژه بررسی نرخ 
بلیط هواپیمای »اســتان های 
دارای بعد مســافت طوالنی با 

مرکز« در مجلس تشکیل شد
عضو کمیسیون عمران مجلس 
شــورای اسالمی با ذکر این نکته که 
طی روزهــای آینده بررســی های 
بیشــتری انجام خواهد شد، تشریح 
کرد: با توجه به اینکه امســال شاهد 
راه پیمایی اربعین نبودیم و سفرها به 
صورت هوایی انجام خواهد شــد، 
قیمت بلیط های هواپیمایی به سمت 
عــراق افزایش پیدا کــرد که پس از 
ورود سریع رئیس کمیسیون عمران 

مجلس قیمت ها به تعادل رسید.
وی خاطرنشــان کــرد: برای 
بررســی نرخ بلیط های هواپیمایی 
اســتان هایی کــه دارای آخرین بعد 
مسافتی کشور هستند مانند هرمزگان 
و سیستان و بلوچستان، کمیته ای ویژه 
ایجاد شده است و با توجه به تأثیری 
که نرخ پرواز بر اقتصاد این استان ها 

دارد نیاز به نگاه ویژه وجود دارد.
نظارتــی  دســتگاه های 
گــزارش از بــروز تخلف در 
قیمت گذاری در نرخ بلیط ارائه 

نکرده اند
مدیــرکل  ایــزدی  حســین 
تعزیرات اســتان هرمــزگان نیز در 
پاســخ به این سوال که »آیا اداره کل 
تعزیرات بر قیمت گذاری و فروش 
بلیط هــا نظارت می کنــد؟«، اظهار 
کرد: تعزیرات حکومتی یک مرجع 
رســیدگی به تخلفات است؛ یعنی 
نهادهــای ناظر بــر قیمت گذاری 
تخلفــات را احصاء می کنند و برای 
رسیدگی به تعزیرات ارجاع می شود.
وی بــا ذکر ایــن نکته که ما در 
بازرسی ها و قیمت گذاری ها نقشی 
نداریم، عنوان کرد: در حوزه نظارت 
بر قیمت بلیط های هواپیما، سازمان 
هواپیمایــی کشــوری و ســازمان 
حمایــت باید اقدام به بازرســی و 
تشکیل پرونده دهند تا پس از ارسال 
پرونده به تعزیرات نسبت به بررسی 

تخلف احتمالی اقدام شود.
مدیــرکل تعزیــرات اســتان 
هرمزگان بیان داشت: در حال حاضر 

هیچ گزارشی از دستگاه های ناظر در 
رابطه با قیمت بلیط هواپیما دریافت 
نشده اســت و به محض اینکه این 
گزارش ها دریافت شود در کمترین 

زمان با آن برخورد می کنیم.
ایــزدی تصریح کــرد: حاضر 
هســتیم که رئیس شــعبه گشــت 
مشــترک اداره کل را کنار نهادهای 
نظارتی قرار دهیم تا به همراه رئیس 
شعبه از دفاتر شرکت های هواپیمایی 
بازرسی کنند و تخلفات احتمالی را 
صورت جلسه کنند و به سرعت رأی 

مقتضی صادر شود.
تشــکیل پرونده برای دو 
شــرکت متخلف هواپیمایی / 

جریمه ۷ میلیارد ریالی
مدیــرکل تعزیــرات اســتان 
هرمــزگان بــا ذکــر ایــن نکته که 
مــردم می توانند از طریــق آدرس 
ir.tazirat۱۳۵، برای ثبت شکایت 
جهت بررســی توسط دستگاه های 
نظارتــی اقدام کنند، تشــریح کرد: 

طی ســه سال گذشته هفت شکایت 
مربــوط بــه تخلف شــرکت های 
هواپیمایی در سامانه ۱۳۵ ثبت شده 
که یک شکایت مربوط به سال جاری 

است.
وی بــا اشــاره به فعــال بودن 
گشــت های سیار اداره کل تعزیرات 
در ســطح اســتان هرمزگان، ابراز 
داشت: با توجه به فعالیت گشت های 
ســیار، برای دو شــرکت به جهت 
تخلــف در افزایــش نــرخ بلیــط 
هواپیماها پرونده تشکیل شد. ایزدی 
در پایــان با ذکر ایــن نکته که دفتر 
شــرکت هواپیمایی مستقر در استان 
هرمزگان وجود ندارد، خاطرنشــان 
کرد: با توجه به اینکه دفاتر در تهران 
هستند بررسی های کلی عملکرد به 
دلیل اتخاذ سیاســت های واحد در 
مرکز انجام می شــود؛ اما در مواردی 
که محل وقوع جرم هرمزگان است، 
توسط تعزیرات حکومتی هرمزگان 

بررسی می شود.

نظارتی بر نرخ ها نیست؛

قیمت گذاری عجیب بلیط پروازهای بندرعباس
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بررسی قیمت بلیط های پرواز مسافری استان هرمزگان، نشان دهنده افزایش قیمت است؛ 
از طرفی مقایســه این قیمت های با سایر استان ها نتایج جالبی را نشان می دهد. حداقل 
قیمت پرواز بندرعباس – تهران حدود سه تا چهار برابر حداقل قیمت پرواز کیش – تهران 
اســت. با توجه به بعد مســافتی بندرعباس نسبت به دبی، انتظار می رود که بلیط های 
بندرعباس – دبی از قیمت کمتری نسبت به تهران – دبی برخوردار باشند؛ اما در حالیکه 
حداقل قیمت پرواز بندرعباس – دبی، تقریباً سه برابر حداقل نرخ پرواز تهران – دبی است.


