
گــروه اقتصــادی - اســتاد 
اقتصاد دانشگاه الزهرا اظهار داشت: 
آمــاری که ارائه می دهند تناســبی با 
واقعیت هــای روزمره نــدارد. مردم 
برای خرید اقالم های اساســی خود 
شــاهد رشــد قیمت ها به صورت 
روزانــه و هفتگــی هســتند چطور 
می شــود در این شــرایط اعالم کرد 

نرخ تورم کاهش یافته است.
حســین راغفر درباره گفته های 
رییس جمهوری مبنی بر آغاز ســیر 
نزولــی نرخ تــورم اظهار داشــت: 
سال هاســت که داده هــای غلط در 
اقتصاد ایران تولید می شــود و همین 

موضــوع هم موجــب بی اعتمادی 
شدید مردم نســبت به داده و آمار و 

اطالعات رسمی شده  است.
وی با اشــاره بــه اعالم کاهش 
نرخ تورم در کشور گفت: آمارهایی 
که ارائه  می شــوند باید تناســبی با 
واقعیت هــای زندگی مردم داشــته 
باشــند و این موضوعی است که در 
چند سال گشــته غایب بوده  است. 
مســئوالن باید توجه کنند که مردم 
به وضعیت زندگی و سفره خودشان 
نــگاه می کنند و نه به آمارهای دولتی 

که ارائه می شود.
این کارشــناس اقتصادی ادامه 

داد: متاســفانه در بســیاری از موارد 
آمارهایی که اعالم می شود یا ناقص 
هســتند یا واقعیت ندارند و مهم تر 
اینکه، این آمار را به مســئوالن اصلی 
و تصمیم ساز کشــور ارائه می کنند 
و براســاس این آمارهای نادرســت 

برنامه ریزی می شود.
وی افــزود: برای مثال گزارش 
می دهند 63 میلیارد دالر رانت انرژی 
در کشــور وجود دارد حال حتی اگر 
این آمار واقعیت هم داشــته باشــد 
آمار ناقصی اســت چراکه مشخص 
نکرده اند چه کسانی از این رانت بهره 
می برند اما وقتی این موضوع مطرح 

می شــود زمینه ای فراهم خواهد شد 
تــا قیمت انــرژی، آب و برق مورد 
اســتفاده مردم به شدت افزایش پیدا 
کنــد در حالی که 4 درصد از مصرف 
آب در کشــور مربــوط به مصرف 
آشامیدنی است و مابقی برای صنایع 
و بخش کشاورزی استفاده می شود.

راغفر ادامــه داد: حتی اگر آمار 
رانت انرژی درســت باشــد دولت 
باید سراغ معدن کاران، شرکت های 
فــوالدی و پتروشــیمی ها برونــد. 
معتقدم هر چند این آمار درست هم 
باشد اما ناقص است و نه تنها در این 
حوزه بلکه در بســیاری موارد مانند 

نــرخ تورم، اشــتغال و بیکاری اما و 
اگرهای زیادی در این آمارها وجود 
دارد و در برخــی از حوزه ها هم این 

اعداد و ارقام واقعیت ندارند.
این کارشــناس اقتصــادی با 
بیــان اینکه ماشــین تولید اطالعات 
غلط دولت ســیزدهم را در برگرفته 
و احاطه کرده اســت، اظهار داشت: 
موضوع مهم این اســت؛ آماری که 
ارائه می دهند تناسبی با واقعیت های 

روزمره نــدارد. مردم بــرای خرید 
اقالم های اساســی خود شاهد رشد 
قیمت ها به صورت روزانه و هفتگی 
هستند چطور می شود در این شرایط 
اعــالم کرد نرخ تــورم کاهش یافته 

است.
وی با اشــاره به دو طرح تغییر 
یارانــه بنزین و حــذف ارز 4200 
تومانی گفت: طرح های خلق الساعه 
که دولت مطرح کــرده اصلی ترین 

محل هــای تولید انتظــارات تورمی 
هستند. وقتی اعالم می شود که قیمت 
بنزین در دو منطقه کشور با 90 درصد 
فوب خلیج فارس قرار است محاسبه 
شود یا اینکه مبنای محاسبات قیمت 
کاالهای اساســی قرار است دالر 27 
هزار تومانی باشــد، قطعا انتظارات 

تورمی ایجاد می شود.
راغفر افزود: انتظارات تورمی را 
خود دولت ایجاد می کند و از ســوی 

دیگر آمارهایی که ارائه می شود هیچ 
قرابتی بــا واقعیت های جامعه امروز 

ما ندارد.   

 استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا ؛

اعالم کاهش نرخ تورم با سفره مردم همخوانی ندارد

اقتصادی 6
گــروه اقتصــادی -برخــی 
شنیده های غیر رسمی حاکی است در 
روزهای اخیر شرکت های هواپیمایی 
در نشستی درون تشکلی تصمیم گرفته 
اند با توجه به کاهش تقاضای سفرهای 
هوایــی )Low Season( رقم 600 
هــزار تومان را به عنــوان کف قیمتی 

فروش بلیت تعیین کنند.
نرخنامه بهمن ۹۸ اندکی قبل 

از شیوع کرونا
در بهمن مــاه ۱39۸ جدیدترین 
نرخ نامه بلیت هواپیما برای پروازهای 
داخلی و اندکی پیش از شــیوع کرونا 
منتشــر شد؛ اما در اسفند ماه همان سال 
و با شــیوع ویروس کرونا به دســتور 
وزیر راه و شهرسازی، تمام پروازهای 
مســافری داخلی و خارجی در نوروز 
۱399 متوقف شــد و سپس در اواخر 
اردیبهشــت ۱399 بار دیگر پروازها از 

سر گرفته شد.
خرداد ۱۳۹۹ و افزایش مجدد 
قیمت هــا با نرخنامــه مصوب 

سازمان هواپیمایی
در پی کاهش تقاضای پروازهای 
داخلی و خارجی، برخی ایرالین ها در 
اواخر خرداد ماه ۱399 اقدام به افزایش 
نــرخ پروازها کردند. در این بازه زمانی 
بلیت برخی مسیرها که تا پیش از کرونا 
کمتر از 200 هزار تومان بود به دامنه 300 

تا ۵00 هزار تومان رسید.
ابالغ نرخنامه جدید در مهر 
۹۹ و افزایــش قیمت ها به بهانه 
مســافرگیری  محدودیت هــای 

کرونایی
ایــن روند ادامه داشــت تا اینکه 
در مهر ماه ۱399 انجمن شــرکت های 
هواپیمایی به صورت خودسر نرخنامه 
جدیدی منتشر کرد این در حالی است 
که تا پیش از آن، نرخ نامه ها با تصویب 
شــورای عالی هواپیمایی یا نظر نهایی 
وزیــر راه و شهرســازی تعیین و ابالغ 
می شد. اقدامی که با واکنش منفی وزیر 
ســابق راه و شهرسازی و رئیس اسبق 
ســازمان هواپیمایی کشــوری مواجه 
شــد و محمد اســالمی وزیر وقت راه 
دســتور توقف اجرای این نرخنامه را 
صادر کــرد. در این نرخنامه، تغییرات 
قیمتــی عجیبی رقم خورد و ســقف 
قیمتی پرواز تهران-مشهد یک میلیون 
و 360 هزار تومان در نظر گرفته شــده 
بود؛ گران ترین قیمت بلیت برای مسیر 
تبریز-بندرعبــاس با حداکثر قیمت 2 
میلیون و 674 هزار و 200 تومان بوده، 

همچنین مسیر کرمانشاه- بندرعباس در 
حداکثر قیمت خود 2 میلیون و 60 هزار 
تومان تعیین قیمت شــد. قیمت بلیت 
پروازهای تهران-کیش و تهران-قشم 
هم به ترتیب بین »700 هزار تا ۱ میلیون 
و 7۵0 هزار« و »722 هزار تا ۱ میلیون و 
۸90 هزار« تومان دامنه گذاری شد. بهانه 
شرکت های هواپیمایی برای صدور این 
نرخنامه جدید، ابالغ مصوبه ستاد ملی 
مقابله با کرونا مبنی بر الزام ایرالین ها به 
فروش بلیت پروازهای داخلی حداکثر 
تــا 60 درصد ظرفیت هــر هواپیما از 

ابتدای آبان ماه ۱399 بود.
وزیر ســابق راه شــبانه 

نرخنامه مهر ۹۹ را ابطال کرد
وزیر سابق راه شامگاه ۱۸ مهر ماه 
۱399 دستور توقف اجرای این نرخنامه 
را صادر کرد و ۱9 مهر ماه نیز ســازمان 
هواپیمایی با اعالم مخالفت خود با این 
افزایــش قیمت بلیــت، وعده اصالح 
قیمت هــا در آبــان 99 را داد. آخرین 
روز مهر ماه سال گذشته مدیران عامل 
ایرالین ها و مدیران صنعت هوانوردی 
به دیدار اسالمی وزیر راه رفتند تا درباره 
وضعیت این صنعت و تعیین نرخ بلیت 
هواپیمــا با وی رایزنی کننــد؛ در این 
نشست بود که وزیر راه خواستار شفاف 
ســازی صورت های مالــی ایرالین ها 
و همچنیــن تعیین ریــز به ریز جدول 
هزینه های هر ساعت-صندلی پروازی 

از سوی شرکت های هواپیمایی شد.
الزام ایرالین ها به شــفاف 
ســازی صورت های مالی برای 

اولین بار
اتفاقی که برای نخســتین بار قرار 
بود رقم بخــورد؛ اما نهایتــاً تعدادی 
از ایرالین هــا به بهانه اینکه وابســته به 
نیروهای مسلح هستند، از شفاف سازی 
صورت های مالی خــود طفره رفتند؛ 
برخی هم صورت هــای مالی خود را 
به صورت ناقص به سازمان هواپیمایی 

کشوری دادند!
افزایــش ۱۰ درصدی قیمت 

بلیت در آبان ۹۹ 
نهایتــاً اواخر آبان ماه شــورای 
عالــی هواپیمایی با حضور نمایندگان 
شرکت های هواپیمایی برگزار و مقرر 
شــد تا قیمت بلیت هواپیما ۱0 درصد 
نرخنامه خرداد ۱399 تغییر افزایشــی 
کند.  از دیگر اقدامات خوب وزیر سابق 
راه در این خصوص، حذف کف قیمتی 
از نرخنامه بود؛ در این جلسه مقرر شد 
محدودیــت ارزان تریــن نــرخ برای 

شرکت های هواپیمایی از جدول فوق 
حذف شده و هیچ حداقل قیمتی وجود 
نداشته باشــد؛ همچنین هیچ شرکت 
هواپیمایی مجاز به افزایش قیمت، باالتر 
از ســقف تعیین شده نبود. در این نرخ 
نامه، حداکثر قیمت پرواز تهران-مشهد 
77۱ هزار تومان، تهران-شــیراز 674 
هزار تومان و تهــران کیش 996 هزار 
تومان تعیین شــده بــود؛ این در حالی 
است که قیمت همین مسیرها در خرداد 
همان سال )۱399( به ترتیب 70۱، 6۱3 

و 90۵ هزار تومان تعیین شده بود.
افزایش مجــدد قیمت ها در 

خرداد ۱۴۰۰
روند اعتبــار نرخنامه آبان ۱399 
تا ســفرهای نوروز ۱400 و حتی بهار 
امســال هم ادامه یافت امــا در نهایت 
در اواخــر خرداد امســال بــار دیگر 
شرکت های هواپیمایی اقدام به افزایش 

قیمت بلیت هواپیما کردند.
اتفاقــی کــه با برکنــاری رئیس 
وقت ســازمان هواپیمایی و آغاز به کار 
سرپرســت این ســازمان که همزمان 
مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و ناوبری 
هوایــی ایران بود، همزمان شــد؛ این 
موضوع به چالش سنگینی میان انجمن 
شــرکت های هواپیمایی و ســازمان 
هواپیمایی کشوری بر سر قانونی بودن 
یا نبودن تغییرات قیمت بلیت هواپیما 

منجر شده بود.
افزایش  ایرالین هــا:  انجمن 
قیمت بلیت قانونی است /   سازمان 

هواپیمایی: غیر قانونی است
از یک ســو انجمن شرکت های 
هواپیمایی با استناد به بند ب ماده ۱6۱ 
قانون پنجم توســعه کشور موسوم به 
قانون آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، 
این تغییرات قیمتی را قانونی می دانست.

از سوی دیگر سیاوش امیرمکری 
سرپرست وقت ســازمان هواپیمایی 
کشوری با استناد به بند ب ماده ۵ قانون 
هواپیمایی کشــوری و بنــد ج ماده 6 
این قانون، تعیین نرخ بلیت پروازهای 
داخلی را در زمره اختیارات شــورای 
عالی هواپیمایی کشوری عنوان می کرد.
امســال؛  آذر  ابتــدای  از 
در  مســافرگیری  محدودیــت 

پروازها لغو شد
ســتاد ملی مقابله بــا کرونا نهایتًا 
در اواخر آبان ماه امســال مصوب کرد 
تــا محدودیت پذیــرش 60 درصدی 
ظرفیــت هواپیمــا از ابتــدای آذر ماه 
امســال برداشته شود. شــورای عالی 
هواپیمایی نیز در 2۵ آبان ماه امســال به 
ریاســت رستم قاسمی برگزار شد و به 
دســتور وی، قرار شد از ابتدای آذر ماه 
و همزمــان با رفع محدودیت کرونایی 

مســافرگیری، قیمت بلیت پروازهای 
داخلی کاهش شود. نرخ نامه جدید هم 

همان روز منتشر شد.
رئیس سازمان هواپیمایی: 
کاهش ۱۵ درصدی قیمت بلیت از 

ابتدای آذر الزامی است
محمــد محمدی بخــش معاون 
وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان 
هواپیمایــی کشــوری در پایــان این 
نشســت اعالم کرد: با توجه به تصمیم 
اتخاذ شده در شورای عالی هواپیمایی 
و موضوعاتی نظیــر رفع محدودیت 
60 درصدی ظرفیــت پذیرش پرواز 
و افزایش ظرفیــت پروازها و با توجه 
به اســتدالل های مطرح شــده توسط 
ســازمان هواپیمایی کشوری، نماینده 
شرکت های هواپیمایی و سایر اعضای 
شــورا، توافق بر این شد که از اول آذر 
نرخ بلیت هواپیما به طور متوســط ۱۵ 

درصد کاهش یابد.
دبیر انجمــن ایرالین ها )۲۶ 
آبــان(: کاهش قیمت بلیت از ۲ تا 

۳۳ درصد است!
مقصود اســعدی ســامانی دبیر 
انجمن شرکت های هواپیمایی فردای 
همان روز )26 آبان( درباره این نشست 
گفــت: دامنه کاهش قیمت هــا از 2 تا 
33 درصد اســت که بیشترین کاهش 
قیمــت به پرواز تهــران- بم با کاهش 
33 درصــدی اختصــاص دارد اما به 
طور متوســط کاهــش قیمت ها ۱2 تا 
۱3 درصــد بوده اســت. دبیر انجمن 
شــرکت های هواپیمایی گفت: سقف 
قیمت مسیر پروازی تهران- مشهد قباًل 
یــک میلیون و 7۸ هزار تومان بود که با 
کاهش 9 درصدی در جلســه 2۵ آبان 
سازمان هواپیمایی به ریاست وزیر راه، 
به 9۸2 هزار و 4۸2 تومان کاهش یافت.

اسعدی سامانی با بیان اینکه کف 
قیمتی در نرخنامه جدید برداشته شده 
و فقط ســقف قیمت اعالم شده است 
گفــت: نرخ ها شــناور بــوده و مردم 
می توانند بر اساس ساعت یا روز پرواز 
بلیــت با قیمت های پایین تر خریداری 
کنند. مثاًل در روزهای میانی هفته پرواز 
تهران- مشهد با قیمت ۵66 هزار تومان 
وجــود دارد. به گفتــه وی ارزان ترین 
سقف قیمتی مسیرهای پروازی به پرواز 
تهران- اراک با ۵66 هزار و ۸00 تومان 

اختصاص دارد.
وزیــر راه )۴ آذر امســال(: 
کاهــش ۱۵ درصدی قیمت بلیت 

اجباری است

رســتم قاســمی وزیــر راه و 
شهرســازی نیز در 4 آذر ماه امســال 
با انتشــار توییتــی در فضای مجازی، 
ایرالین ها را موظف به اعمال کاهش ۱۵ 

درصدی بلیت هواپیما کرد.
افزایــش ۴ درصــدی بلیت 
پروازهــای داخلی از ۱۳ دی ماه / 
  بهانه جدید: اجرای قانون مالیات 

بر ارزش افزوده!
بالفاصلــه پــس از کاهــش ۱۵ 
درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی 
از ۱3 دی مــاه امســال قانون مالیات بر 
ارزش افــزوده بــرای بلیت پروازهای 
داخلی و خارجی اعمال شد که با توجه 
بــه لغو قانون اخذ عوارض ۵ درصدی 
شهرداری ها از فروش بلیت پروازهای 
داخلــی، عماًل بــه افزایش 4 درصدی 

پروازهای داخلی منجر شد.
بلیت پروازهــای خارجی ۹ 

درصد گران شد
همچنین بلیت پروازهای خارجی 
نیز مشــمول 9 درصد مالیات بر ارزش 
افزوده شد که با توجه به قابل توجه بودن 
قیمت بلیت پروازهای خارجی، عماًل 
بین 2 تا ۵ میلیون تومان به قیمت بلیت 

پروازهای خارجی اضافه شد.
شــرکت های  توافــق 
هواپیمایی برای نفروختن بلیت 

پرواز کمتر از ۶۰۰ هزار تومان
در کنــار این اتفاقــات، انجمن 
شــرکت های هواپیمایــی اخیــراً به 
ایرالین ها ابالغ کــرده که کف قیمت 
بلیــت پروازهای داخلــی 600 هزار 

تومان باشد.
رئیس سازمان هواپیمایی: 
بــا ارزان فروشــی ایرالین هــا 

برخورد می کنیم!
محمــد محمدی بخــش معاون 
وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان 
هواپیمایی کشوری نیز در اظهار نظری 
عجیــب به ایرالین هایی کــه اقدام به 
فروش بلیت در نرخ های پایین می کنند، 
هشــدار داده و اعالم کرده که با ایرالین 
هایــی که اقدام به »رقابت مضره« کنند، 

برخورد می شود! 
بــر  نظــارت  مدیــرکل 
ایرالین های سازمان هواپیمایی: 
کف قیمتی ۶۰۰ هزار تومان برای 

بلیت، غیر قانونی است
حسن خوشخو مدیرکل نظارت 
بر فرودگاه ها و شرکت های هواپیمایی 
در خصوص تعییــن کف قیمتی 600 
هــزار تومانی اظهار کــرد: اعالم کف 

قیمتی 600 هزار تومان برای ایرالین ها 
را فاقــد وجاهت قانونی اســت. وی 
گفت: کف و سقف نرخ بلیت هواپیما 
در جلســه شــورای عالی هواپیمایی 
در آبــان ماه ۱399 مورد بررســی قرار 
گرفــت در این نشســت تعیین کف 
قیمتی برای بلیت هواپیما حذف شــد؛ 
شــرکت های هواپیمایی هم داوطلبانه 
پذیرفتند کــف نرخ بلیت دیگر وجود 
نداشــته باشــد. این مقام مســئول در 
ســازمان هواپیمایی کشــوری یادآور 
شد: در آخرین جلســه شورای عالی 
هواپیمایی در سال جاری که با موضوع 
حــذف محدودیت مســافرگیری در 
پروازهای داخلی برگزار شــد با توافق 
انجمن شرکت های هواپیمایی تصمیم 
گرفته شــد حدود ۱۵ درصد از قیمت 
بلیت ها کاهش یابــد. وی تأکید کرد: 
در این جلســه تعیین کف قیمتی 600 
هزار تومانی برای پروازهای داخلی در 
این جلســه مورد بررسی قرار نگرفت 
بنابراین سازمان هواپیمایی کشوری این 
اتفــاق را فاقد وجاهت قانونی می داند. 
رئیس انجمــن آژانس های هواپیمایی: 
وقتی می خواهند سقف قیمتی بدهند، 
می گویند قانون آزادســازی داریم اما 
برای کــف قیمتی، 600 هــزار تومان 
تعییــن می کنند! حرمــت اهلل رفیعی 
رئیس انجمن آژانس های هواپیمایی نیز 
دربــاره این موضوع گفت: تعیین کف 
قیمتی 600 هزار تومان برای پروازهای 
داخلی، با قانون آزادسازی قیمت بلیت 
هواپیما مغایرت دارد و حقوق مردم در 
این زمینه پایمال می شود ولی ایرالین ها 
به کسی هم پاسخگو نیستند. وی ادامه 
داد: ایرالین ها جلسه ای داشته اند و با هم 
توافق کرده اند که هیچ ایرالینی کمتر از 
600 هزار تومان بلیت نفروشــد؛ وقتی 
چند سال است که قانون آزادسازی اجرا 
می شود، همواره درخواست داشته ایم 
تا این قانون به صورت دقیق اجرا شود؛ 
چرا وقتی ایرالین ها می خواهند سقف 
قیمتی را بال ببرند، به قانون آزادسازی 
نرخ بلیت هواپیما اســتناد می کنند؛ اما 
وقتی می خواهند کف قیمتی را تعیین 

کنند، اعتنایی به این قانون نمی کنند؟
رئیــس انجمن دفاتــر خدمات 
مسافرت هوایی گفت: در حال حاضر 
که به دلیــل کاهش تقاضــای پرواز، 
قیمت هــا کاهش یافته، شــرکت های 
هواپیمایی بین خود توافق می کنند که 
هیچ ایرالینی حــق ندارد کمتر از 600 

هزار تومان بلیت بفروشد.

کف 6۰۰ هزار تومانی قیمت بلیت؛

نگاهی به تحوالت دوساله قیمت 
بلیت هواپیما 

در حالی که در دو سال اخیر تغییرات قیمت بلیت هواپیما به دلیل اتفاقات متعدد، متنوع بوده، سازمان هواپیمایی کشوری
 در اقدامی عجیب از ارزان فروشی بلیت ممانعت کرد.

گروه اقتصادی -وضعیت این  
روزهــای بازار ســرمایه به گونه ای 
است که بیشتر ســهامداران حقیقی 
به دلیل شــایعات این روزها بیشــتر 
بــر روی دو صنعت خودرو و بانک 

توجه دارند.
با خــروج آمریــکا از برجام، 
مقرر شد تحریم ها علیه ایران دوباره 
فعال شــود به طوریکه به قول ترامپ 
سنگین ترین تحریم های تاریخ روی 
اقتصاد ایران وضع شــد. از جمله این 
تحریم هــا می توان بــه تحریم بانک 

و مبــادالت ارزی، تحریــم خودرو 
و قطعــات خودرو ســازی، تحریم 
فــروش نفت و صنعت نفت اشــاره 

کرد.
با آغاز به کار دولت ســیزدهم 
مذاکرات با کشــورهای اروپایی به 
منظور رفع این تحریم ها و بازگشت 
به معاهده برجام از سوی تیم سیاسی 
و اقتصادی ایران آغاز شد و هم اکنون 

این مذاکرات در حال انجام است.
اگرچه هنوز منابع رسمی اخباری 
در خصوص توافقات احتمالی ایران 

و کشــورهای اروپایی اعالم نکرده و 
هر از گاهی شایعاتی از توافق از طریق 
منابع غیر رسمی به گوش می رسد اما 
همین شایعات نیز روی بازار سرمایه 
تأثیر گذاشته است به طوریکه رصد 
بازار ســرمایه نشــان می دهد عمده 
معامله گران حقیقــی در بازار اخبار 
ایــن روزهای مذاکرات سیاســی را 
دنبال کرده و بــا کوچک ترین اخبار 

و شــنیده ها سیاستگذاری و تصمیم 
گیری می کنند.

چنــد روز پیش شــایعه ای در 
خصوص رفع تحریم های خودرویی 
مطرح شــد و قبل از آن نیز شــایعه 
رفع تحریم هــای مبادالت ارزی؛ که 
بالفاصله مقامات سیاسی و اقتصادی 
کشور به این مسئله ورود کرده و این 

اخبار را تکذیب کردند.

این که این شــایعات چگونه و 
از چه طریقی مطرح می شود چندان 
حائز اهمیت نیست اما قطعاً مشخص 
است که هدف این شــایعه پراکنان 
چیست، به نظر می رسد آنها به دنبال 
تأثیــر گذاری در بازار هســتند تا از 
طریق این شــایعات و نوسانات بازار 
نوسانگیری کنند و پول های کالنی به 

جیب بزنند.

امیر مصلحی یکی از کارشناسان 
بازار ســرمایه در همین رابطه گفت: 
در دو هفته گذشته شایعات متعددی 
از توافقــات ایــران وکشــورهای 
اروپایی مطرح شــده است که بعد از 
بررسی های صورت گرفته مشخص 
شد که هیچ کدام از آنها واقعی نیست.

وی ادامه داد: عمده این شایعات 
در حــوزه خــودرو و بانک صورت 

می گیرد به طوریکه اول گفته می شود 
روابــط مالــی ایران و کشــورهای 
اروپایی در حال بازگشــت به شرایط 
عادی اســت و بعــد از آن موضوع 

صنعت خودرو مطرح می شود.
وی گفت: به نظر می رســد این 
شــایعات به دلیل تأثیرگــذاری در 
بازار اســت زیرا مشخص است که 
ایجاد روابــط بانکی ومالی می تواند 
وضعیت اقتصاد را بهبود بخشــد و 
به همین دلیل اول روی این مســئله 
ورود می کنند تا صنعت بانک و بیمه 

بتوانند در بازار رشد کرده و عده ای از 
این طریق نوســان گیری کنند و بعد 
از آنکه نوســانات خوابید به ســراغ 
خودرو خواهنــد رفت و احتماالً در 
روزهای آتی نیز خبر از صنایع دیگر 

به گوش می رسد.
مصلحــی تصریح کرد: نکته ای 
که باید به آن توجه کرد این اســت که 
عمدتاً حقیقی هــای بازار در دام این 
شایعات می افتند و آنچه مسلم است 
حقوقی ها آرام نشسته و فقط بازار را 

رصد می کنند.

خودرو و بانک در کانون توجه حقیقی های بازار

کف و ســقف نرخ بلیت هواپیما در جلســه شــورای عالی هواپیمایی در آبان ماه ۱۳۹۹ 
مورد بررســی قرار گرفت در این نشست تعیین کف قیمتی برای بلیت هواپیما حذف شد؛ 
شــرکت های هواپیمایی هم داوطلبانه پذیرفتند کف نرخ بلیت دیگر وجود نداشته باشد.

گروه اقتصادی - نائب رئیس 
هیئــت مدیــره و مدیرعامل گروه 
کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
گفت: استفاده مطلوب از بندر چابهار 
و احیاء کریدور شــمال- جنوب از 
طریــق آن فرصتــی طالیــی برای 
کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران 

است.
مــدرس خیابانــی، مدیرعامل 
گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی 
ایران در جمع مدیران ارشــد گروه 
کشــتیرانی با بیان اینکه بندر چابهار 
امروز به عنوان نقطه ای راهبردی در 
توسعه کشــور مطرح است، گفت: 
بندر چابهار به عنوان فرصتی طالیی 
برای گروه کشتیرانی تلقی می شود و 
الزم اســت خطوط منظم به این بندر 

راه اندازی شود. 

وی راهبــرد ملی احیاء کریدور 
شــمال- جنوب، موضوع توســعه 
فعالیت هــای گروه کشــتیرانی در 
بندر چابهــار را رویکرد اصلی این 
گروه دانســت و گفت: ایــن اقدام 
بــزرگ بــا همکاری شــرکت های 
گروه کشــتیرانی جمهوری اسالمی 
ایــران عملیاتــی و کاال از مبــدأ 
هند بــه بندر چابهــار و در ادامه به 
 روســیه و اروپا ترانزیــت خواهد 

شد. 
مدرس خیابانــی این مهم را از 
طریــق حمل و نقل ترکیبی و اتصال 
بندر چابهار به شبکه راه آهن اجرایی 
ارزیابــی کرد و ادامه داد: کاال از هند 
وارد بندر چابهار شــده، از طریق این 
بندر به بنادر شــمالی کشور و سپس 
به بنادر روسیه در دریای خزر گسیل 

می شــود، پس از آن در دو مســیر به 
سمت مسکو و ســن پترزبورگ در 
روسیه رســیده از آنجا نیز به شمال 

اروپا حمل می شود. 
وی افــزود: از منظر سیاســی 
و توســعه روابط کشــور در سطح 
بین الملــل نیــز این مســیر حمل و 
 نقلی قادر بــه ایجاد تحوالتی مثبت 

است.
مــدرس خیابانی اجرای پروژه 
یاد شــده را وظیفه ای ملی قلمداد و 
خاطر نشــان کرد: ایــن کار بزرگ با 
همکاری گروه کشتیرانی جمهوری 
اســالمی ایرانی ایران کاماًل قابلیت 

اجرایی دارد.
مدیرعامــل گروه کشــتیرانی 
در ادامه با تأکید بر اهمیت توســعه 
فعالیت های گروه کشتیرانی در بندر 

چابهار و کریدور شــمال- جنوب، 
گفت: توســعه بندر چابهار به عنوان 
تنها بندر اقیانوســی کشــور و نقطه 
تالقی ترانزیــت کاال، با نگاهی ملی 
در حــال انجام اســت، بنابراین باید 
با بــاور به این مهــم از هیچ اقدامی 
مضایقــه نکنیم چرا کــه حجم قابل 
توجهی از کاالی ترانزیتی هم اکنون 
از طریق کشــورهای همسایه در این 
مسیر در حال عبور است که می تواند 
از داخل کشــور و به وســیله گروه 
 کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران 

انجام شود. 

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران مطرح کرد :

اتصال هند به اروپا با راهبرد ملی احیای کریدور 
شمال-جنوب در ایران 
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نوبت اول

شناسه: ۱۲۵۸۲۳۰روابط عمومي و آموزش همگاني - شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

تجدید فراخوان مناقصه عمومی  دو  مرحله ای
شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه 
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ( به آدرس 
www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه :  خرید , حمل و تحویل 7۰۰۰ متر کابل های قابل استفاده در چاه های آب شرب مورد نیاز مجتمع های روستایی استان هرمزگان

مبلغ برآورد اولیه : ۱۹,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال )نوزده میلیارد و سیصد و هشتاد میلیون ریال (
  ) اعتبار پروژه فوق " از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی  تامین میگردد (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال )نهصدو شصت و نه میلیون ریال (.
رتبه و رشته مورد نظر : دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت , معدن و تجارت

مبلغ خرید اسناد : ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به شماره حساب سپهر ۰۱۰۲۹۳۴۹۹۰۰۰۳ بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ ساعت ۱۴ تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۴

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت ۱۰  مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰

محل بازگشایی : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفی الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )7۰%(بازگشایی خواهد گردید.

پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه 
مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در سامانه فوق درج نمایند .

سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .
 اطــالعات تمـاس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب 
بیمارستان شریعتی – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن ۸7-۸۶-۳۳۳۵۰۵۸۲ سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانی :  

WWW.Abfa Hormozgan.com اطالعات سامانه ستاد جهت
انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس تهران :۲7۳۱۳۱۳۱  دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹7۳7 و ۸۵۱۹۳7۶۸. 


