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خبر اقتصادی
معاون سازمان هواپیمایی خبر داد:
 انجام پروازهای جام جهانی 

با سه ایرالین داخلی

معاون سازمان هواپیمایی اظهار داشت: فعال قرار 
بر این است که شرکت هواپیمایی ایران ایر پروازهای 
جام جهانی را انجام دهد اما در حال مذاکره هستیم که 
سایر ایرالین های داخلی هم امکان انجام این پروازها را 
داشته باشند و احتماال در نهایت احتماال سه ایرالین این 

پروازها را انجام دهند.
حسن خوشــخو در گفت وگو با ایلنا درباره برنامه 
پروازی به قطر در بازه زمانی جام جهانی اظهار داشت: 
تیم ملی ایران در مرحله نخســت ســه بازی دارد که 
عده ای ممکن است دو روز قبل از بازی عازم قطر شوند و 
تا بازی های دوم و سوم در قطر مستقر باشند یا اینکه بین 
بازی ها رفت و برگشت داشته باشند. به هر حال براساس 
سهمیه بلیت ایران، پیش بینی ها مبنی بر این است که 
۸ الی۱۰ هزار نفر تماشاگر ایرانی برای هر بازی در دو روز 
جابه جا شوند و باید برنامه سفر این تعداد را آماده کنیم.

وی درباره قیمت بلیت پرواز رفت و برگشــت قطر 
گفت: هر چند قیمت هایی اعــالم و توافقاتی در این 
زمینه انجام شــده اما باید توجه داشته باشیم که نرخ 
بلیت پروازی مشــمول قیمت های مصوب و تعیین 

شده نمی شود.
همچنین مقصود اسعدی ســامانی، دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه 
پروازهای جام جهانی را ایران ایر انجام می دهد اما سایر 
ایرالین ها هم آمادگی انجام این پروازها را دارند، گفت: 
طبق توافق اولیه میزان پرواز ایران و قطر در هفته ٧٢ 
پرواز است که این پروازها به صورت مساوی بین شرکت 
هواپیمایی ایران ایر و شــرکت قطری انجام می شود و 
احتماال با توجه به سهمیه ایران در بلیت ها بازی ، همین 
تعداد پرواز برای جابجایی تماشاگران کفایت کند اما 
اگر پروازها افزایش پیدا کرد سایر ایرالین ها هم آمادگی 

برقراری پرواز در این مسیر در این بازه زمانی را دارند.
    

 افت درآمد صادرات انرژی روسیه
به یک سوِم قبل از جنگ اوکراین

در آستانه اجرای تحریم های نفتی اروپا علیه مسکو، 
درآمدهای صادرات نفت روسیه طی یک ماه گذشته به 
شدت سقوط کرده و به یک سوم میزان قبل از تهاجم 

نظامی به اوکراین رسیده است.
در حالی که حدود ۴۰ روز دیگر تحریم های نفتی 
اتحادیه اروپا علیه مســکو به اجرا گذاشــته می شود، 
درآمدهای صادرات نفت روسیه طی یک ماه گذشته 
به شدت سقوط کرده و به یک سوم میزان قبل از تهاجم 

نظامی به اوکراین رسیده است.
تازه ترین آمارهای ســایت تخصصی »راسیا فسیل 
ترکرز« که درآمدهای روزانه صادرات انرژی روســیه را 
محاسبه و منتشر می کند، نشــان می دهد درآمدهای 
روزانه صادرات نفت، محصوالت نفتی، گاز و زغال سنگ 
روســیه از ۱.۱ میلیــارد دالر در نیمه مــاه مارس که 
تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه اعمال شد، به حدود 

۳۳۰ میلیون دالر در هفته گذشته سقوط کرده است.

شتاب افت درآمدهای صادرات انرژی روسیه طی 
دو هفته گذشته به شدت اوج گرفته و درآمدهایش طی 
همین مودت کوتاه تقریبا نصف شده است. در همین 
زمینه خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه از قول منابع 
خود از افت حجم صادرات نفت روسیه طی ماه گذشته 

میالدی خبر داده بود.
آمارهای راسیا فسیل ترکرز نیز نشان می دهد طی 
یک هفته منتهی به ٢۰ اکتبر، هند و کره جنوبی واردات 
انرژی از روسیه را به صفر رسانده اند. درآمدهای صادرات 
انرژی روسیه به چین و ترکیه نیز طی این مدت نصف 

شده است.

رئیس جامعــه انجمن   هــای راهنمایان 
گردشــگری معتقد است: به شــدت شاهد 
خــروج متخصص در کشــور هســتیم و در 
گردشگری داریم نیروی متخصص را از دست 
می دهیم. سرمایه گذاران حوزه گردشگری هم 

سرمایه شان را برمی دارند و می روند.
محســن حاجی ســعید در گفــت و گو با 
»انتخاب« درخصوص تاثیر اختالالت اینترنت 
بر صنعت گردشــگری کشــور، اظهار کرد: 
»موضوعی که وجود دارد این اســت که یک 
سری تصمیم های خلق الساعه ای در نهادهایی 
که متولی اینترنت کشور هستند، بدون اینکه 
حتی نیم نگاهی داشته باشند به فاجعه ای که 
برای یک صنعت بســیار مهم ایجاد می کند، 

گرفته می شود. 
این موضوع را می توان از چند وجه نگاه کرد؛ 
یک اینکه تصمیم می گیرند اینترنت قطع شود 
در حالی که کســب و کار عده ای به اینترنت 
گره خورده است. در این وضعیت نمی توانید 
به همین سادگی بگویید که به دلیل امنیت، 
اینترنت کل کشور را قطع کرده ایم. این تصمیم 
بی برنامگی سیســتم تصمیم گیرنده را نشان 
می دهد و در واقع مثل این می ماند که فردا صبح 
بگویند چون احساس کردیم از آب اشامیدنی 
استفاده غلط می شود، آب را بر روی همه مردم 
می بندیم. در دنیای امروزی اینترنت یک الزام 
است و امرار معاش مردم به اینترنت گره خورده 

اســت. بنابراین نمی توانید به همین سادگی 
تصمیم به قطع کردن آن بگیرید.«

نمی توانیم به گردشگران خارجی بگوییم برای 
ارتباط با خانواده تان، »روبیکا« نصب کنید

وی همچنین درخصوص اثرات فیلترینگ 
شــبکه های اجتماعــی بــر کاهــش رونق 
گردشــگری، گفت: »این دفعه سراغ فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعــی پرطرفدار 
رفته انــد و به یکبــاره آن ها را فیلتــر کرده و 
امکان رد و بدل کردن پیــام را از ما گرفته اند. 
کســب و کار عــده ای در این فضاســت و به 
آن ها گفته اند که به سمت پلتفرم های ایرانی 
بروند؛ فرض بر اینکه این گفتمان هم درست 
باشــد، مگر می توانیم به خارجی ها که در آن 
بســترها فعالیت می کنند بگوییم به پلتفرم 
ایرانی بیایید تا آنجا با هم در راتباط باشیم؟ من 
اصال این منطق را نمی فهمم که به گردشــگر 
بگوییم اگر می خواهید باهم ارتباط داشــته 
باشــیم در »روبیــکا« یا »ســروش« اکانت 
بسازید. مگر اپلیکیشــن های ایرانی در دنیا 
 نفــوذ و مخاطب دارنــد که بگوییــم به این 

فضا بیایید؟«
حاجی ســعید خاطرنشــان کــرد: »ما 
پلتفرم های موجودی در دنیا داریم که در آن ها 
داریم تبلیغ و جذب گردشگری می کنیم. این 
پلتفرم ها فرضا در چین وی چــت و در غرب 

واتس اپ و اینســتاگرام اســت که عدد قابل 
توجهی از افــراد در آن ها به تبلیغ کســب و 
کارشان می پردازند. اینکه استفاده از شبکه های 
اجتماعی خارجی را منــع کنیم، یعنی داریم 
خود تحریمــی می کنیم و به افــراد خارج از 
کشور باید بگوییم که در این فضاها نمی توانم 
با شما ارتباط داشته باشــیم. این ها مسائلی 
است که دست کم گرفته شده است. ما وقتی 
درک نکنیم که کسب و کارهای جهان امروز 
به چه شکلی کار می کند، تصور می کنیم که 
همه باید خودشــان را با مدل ما تنظیم کنند؛ 
در صورتی که این اتفاق امکان پذیر نیســت. 
این یعنی شناختی نســبت به فضای کسب و 
کار در دنیا و نسبت به گردشگری که سومین 
بخش اقتصادی در دنیا شــناخته می شــود، 

وجود ندارد.«
ن  یــا هنما ا ر نجمن   هــای  ا ئیــس  ر
گردشگری ضمن اشــاره به نامشخص بودن 
تصمیم گیرنــدگان فیلترینگ شــبکه های 
اجتماعی، بیان کرد: »مشــخص نیست چه 
کســانی این تصمیم را گرفته اند؟ آیا تصمیم 
دولت بوده؟ آیا تمام اعضای دولت با این تصمیم 
موافق بودند؟ آیا وزارت گردشــگری در این 
خصوص موضع گیری کرده و اگر مخالف بوده 

آیا توجهی شده است؟«
حاجــی ســعید درخصوص مشــکالتی 
که به دلیل محدودیت هــای اینترنتی برای 

گردشگرانی که به ایران سفر کرده اند به وجود 
آمده است، گفت: »در طی یک ماه گذشته ما 
چندین هزار گردشگر داشتیم که به ایران سفر 
کردند. این گردشگران یک وضعیت بالتکلیفی 
دارند؛ اینکه نمی توانند عکس های خود را در 
شبکه های اجتماعی به اشــتراک بگذارند تا 
تبلیغی هم برای ایران باشد که هیچ، بلکه اصال 
نمی توانند به خانواده های خود اطالع دهند 
که جای امنی دارند. چراکــه درحال حاضر 
اپلیکیشن هایی مثل واتس اپ، رایج ترین روش 
ارتباطی مردم در دنیاست تا بتوانند هرجایی 
که هستند، سریع پیام خود را رد و بدل کنند. 
دیگر کسی برای پیام دادن چندان از اس ام اس 
استفاده نمی کند و تقریبا منسوخ شده است. 
بنابراین این گردشگران هم گروهی هستند 

که در ایران سر در گم و بالتکلیف هستند.«
وی افزود: »افزون بــر این موارد، بیزینس 
عده ای از گردشــگران خارجی کــه به ایران 
سفر کرده اند هم مختل شــده است. چراکه 
برخی از آن ها نمی توانند مدیریت کســب و 
کارشــان را از راه دور انجام دهنــد و به اینجا 
که ســفر می کنند، زندگی عادی شان مختل 
می شــود. این وضعیت منجر می شــود که 
یا اصال به ایران ســفر نکنند یا اگــر آمده اند 
هم ســریع تر برگردند. همه این مشــکالت 
 نادیده گرفته شــده در حالی کــه راهکار هم 

داشته است.«
حاجی سعید درباره راهکار خود بیان کرد: 
»خیلی ساده می توانســتند شماره هایی که 
مرتبط با فعاالن گردشگری و گردشگرانی که 
وارد کشور می شود را از این محدودیت ها رفع 
کنند تا کسب و کارشان لطمه نبیند. هر چند 
به طور کلی گردشگری یکی از گروه هایی است 
که دارد آسیب جدی می بیند و بقیه کسب و 

کارها هم در حال آسیب هستند.«
این فعال حــوزه گردشــگری ادامه داد: 
»اگر وضعیت این شــکل باشــد و ادامه پیدا 

کند، توقع ما این اســت که وزارت 
گردشــگری از دولت طرح شکایت 

کند تا این موضوع به این شــکل 
نادیده گرفته نشــود. یکی دو 

روز بحــران طبیعی اســت 
ولی االن نزدیــک به ۴۰ روز 

از فیلترینــگ این شــبکه ها 
گذشته است و کسی پاسخگو 

نیست. حتی صحبت های 
وزیــر ارتباطــات را 
کــه می شــنویم، 
تلویحــا می گویــد 
که تصمیم گیرنده 

نیست. ما اصال نمی دانیم به کجا باید مراجعه 
 کنیم تا مشــکالت مان را به گوش مسئوالن 

برسانیم.«

 با این وضعیت، گردشگری 
نمی تواند به ادامه حیات خود فکر کند

حاجی ســعید همچنین درمورد امکان 
مهاجرت فعاالن گردشــگری، بیان کرد: »با 
این وضعیت گردشــگری نمی تواند به ادامه 
حیــات خود فکر کنــد. بســیاری از فعاالن 
گردشگری از این وضعیت پیش آمده به شدت 
ناراضی هســتند و دارند از این صنعت خارج 
می شوند. ســرمایه گذارانی که در این مدت 
نهادهای متولی گردشگری با چنگ و دندان 
نگه شان داشــتند، به دنبال این هستند که با 
توجه به وضعیت پیش آمده برای ادامه حضور 
خود در این صنعت فکر اساسی بکنند. این ها را 
نباید دست کم بگیریم؛ این ها سرمایه شان را 

برمی دارند و از کشور می روند.«

وقتی مردم را دارید از دست می دهید، 
دیگر تامین امنیت شان چه اهمیتی دارد؟

وی ادامه داد: »نمی توانید بگویید امنیت 
کشور مهم تر است، همه چیز با هم مهم است. 
بودن سرمایه مردم هم مهم است، خود مردم از 
همه چیز مهم تر هستند، وقتی مردم را دارید 
از دست می دهید دیگر تامین امنیت شان چه 
اهمیتی دارد؟ ما در گردشگری داریم نیروی 
متخصص و سرمایه گذار را از دست می دهیم. 
خود نیروی استانی که به دلیل این وضعیت 
دارد خــارج می شــود را نمی توانید عددی 
جلویــش بگذارید؛ چراکه هر کــدام از آن ها 
می توانند در کشور منشا اثر باشند و زمانی که 
مهاجرت می کنند، معلوم نیســت ما به ازای 

مالی این نیروی متخصص چه قدر است.«
رئیس جامعــه انجمن   هــای راهنمایان 
گردشــگری درباره مهاجرات فعــاالن این 
صنعت، مطرح کرد: »در یک سال گذشته به 
شدت شاهد خروج متخصص در کشور بودیم 
و در بخش راهنمایان گردشگری هم به همین 
شکل بوده اســت. راهنمایان گردشگری به 
دلیل تسلط به زبان خارجی و روابط عمومی 
باالیی که دارند به سادگی در کشورهای دیگر 
جذب کار می شــوند چراکه دیگر نیازی 
به صرف وقت بــرای یادگیری زبان 
ندارند و با روابط عمومی باالیی که 
دارند به سرعت و به سادگی جذب 
می شوند. ما در زنجیره خودمان این 
آســیب را خیلی جدی می بینیم. 
بســیاری از همکاران ما و کسانی 
که در اســتان های خودشان 
تاثیرگذار بودند تصمیم به 
مهاجرت گرفتند و 
برخی هم اصال 
مهــــاجرت 

کرده اند.«

مقام صنفی با اشاره به تاثیر اختالالت اینترنت بر صنعت گردشگری کشور:

سرمایهگذارانسرمایهشانرابرمیدارندومیروند

آگهی مفقودی برگ سبز
 141DLXI مفقودی برگ سبز خودرو سواری سیستم پراید تیپ
مدل 1387 به رنگ نقره ای – متالیک به شماره موتور2326160 
وشماره شاسی S1482287245552وشماره انتظامی ایران 61- 853 
ط 39 به مالکیت فاروق مصطفی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط 
می باشد.                                                         دیواندره

قیمت عمده فروشــی گاز طبیعی در اروپا روز دوشنبه 
منفی شد؛ به تعبیری تامین کنندگان گاز مایل بودند که به 
مدت یک ساعت که قیمت به زیر صفر رسید، نزدیک به ۱۶ 
یورو به هر کسی که می توانست یک مگاوات ساعت گاز را 
با خود ببرد، پرداخت کنند، حجمی از گاز که تقریبا معادل 
میانگین مصرف ماهانه یک خانوار بریتانیایی بود. این یک 
چرخش قابل توجه در بازاری بود که تا پایان ماه اوت شاهد 
ثبت رکورد های قیمتی بیش از ۳۰۰ یورو برای هر مگاوات 

ساعت گاز بود.
به گــزارش انتخاب به نقــل از یورونیــوز، از زمانی که 

والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تصمیم گرفت 
عرضه گاز در بازار اروپا را از طریق خط لوله نورداســتریم۱ 
متوقف کند، یعنی از اواخر اوت گذشته، برخالف انتظارها 
قیمت گاز در اروپا در مجموع روندی نزولی به خود گرفته 

است.
هر چند بالفاصلــه پس از اعالم ایــن تصمیم بهای هر 
مگاوات ساعت گاز از حدود ۱٧۰ یورو به ٢۰۰ یورو جهش 
کرد ولی این نرخ طی روزهای اخیر به ۱۰۰ یورو بازگشته که 
نزدیک به قیمت های پیش از آغاز تهاجم نظامی روسیه به 

اوکراین و روزهای آغازین سال ٢۰٢٢ است.

در همین حال، قیمت آتی گاز برای نوامبر سال ٢۰٢۳ 
نیز از رکورد ۳۰۰ یورویی فاصله گرفته و تا ۱۴۰ یورو پایین 

آمده است.
این افت قیمت در شــرایطی رخ می دهد که همزمان 
با پُر شــدن انبارهای ذخیره گاز طبیعی مایــع در اروپا 
محموله های جدید همچنان در بنادر کشــورهای عضو 

اتحادیه اروپا در حال پهلوگیری هســتند. افزون بر این، 
کارشناسان معتقدند که در کنار ســپری کردن پاییزی 
معتدل ، روند صرفه جویی در مصرف چه در میان صنایع 
و چه در میان خانوارها از دیگــر عوامل کاهش قیمت گاز 

است.
اما آنها هشدار می دهند که با وجود پایان نگرانی  جدی 

در مورد رخداد بحــران انرژی در 
زمستان ٢۰٢٢ از هم اکنون زنگ 
خطر برای زمستان ســال آتی به 
صدا درآمده، زمانی که در نبود گاز 
روســیه امکان پرکردن انبارها در 
تابستان آتی فراهم نیست و از هم 
اینک رهبران اروپایی باید به دنبال 
رفع نگرانی موجود در مورد ســال 

آینده باشند.

پایان فرضیه »زمستان سخِت ۲۰۲۲«؛ 

قیمت گاز طبیعی در اروپا منفی شد

گزارش

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی از 
ایجاد ساز و کاری برای مقابله با قاچاق سوخت از نیروگاه ها 

خبر داد و گفت: باید نحوه بازتوزیع یارانه بنزین تغییر کند 
تا عادالنه شود، به طوری که افراد چه خودرو داشته باشند 

و چه نداشته باشند سهمی از یارانه بنزین ببرند.
مالک شریعتی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه یک 
نگرانی در حوزه قاچاق بنزیــن و دیگری در بحث مصرف 
غیربهینه است، اظهار کرد: باید منافع کشور تامین شود. 
آنچه که برای ما نگران کننده  است این بوده که سیاست 
های توزیع یارانه در حــوزه بنزین غلط بــوده و عادالنه 

نیست.
سخنگوی کمیســیون انرژی ادامه داد: امروز افرادی 
که مصرف بنزین بیشتری دارند، یارانه بیشتری دریافت 

و  افرادی که تعداد بیشتری ماشین دارند یارانه بیشتری 
دریافت می کنند. اینگونه نیست که توزیع یارانه در حوزه 
بنزین عادالنه باشد. طرحی که دولت به صورت پایلوت در 
جزیره کیش و قشم برای اصالح توزیع یارانه بنزین دنبال 
کرد، اصلش خوب بود، اما در اجرا ایراداتی داشــت که ما 
پیگیر هســتیم مرتفع شــده و این طرح به نتیجه برسد. 
بدون اینکه تغییری در قیمت ها ایجــاد کنیم باید نحوه 
بازتوزیع یارانه بنزین تغییر کند تا عادالنه شود. افراد چه 
خودرو داشته باشند و چه نداشــته باشند باید سهمی از 

یارانه بنزین ببرند.
شریعتی ادامه داد: مطالبه از ناحیه مردم برای تنظیم 
بازار شکل می گیرد نه اینکه از ناحیه دولت به مردم تحمیل 
شود. زمانی که از ســوی دولت سیاست به مردم تحمیل 
شود بنزین به یک کاالی حساس و تنش زا با اثر تورمی در 
جامعه تبدیل خواهد شد. اگر این مدل ها دنبال نشود، به 
ناچار بعد از چند ســال تحمل، به علت تغییرات قیمت ها 

دولت ها مجبور هستند با تغییر قیمت به بازار شوک وارد 
کنند. بنابراین ما مجبور هســتیم که روش توزیع یارانه 

بنزین را تغییر دهیم.
وی با تاکید بر اینکه امروز توزیع یارانه بنزین ناعادالنه 
است. ۵۰ درصد خانوارهای جامعه ما خودرو ندارند. آیا این 
خانواده ها نباید سهمی از یارانه بنزین داشته باشند؟ این 
روش توزیع یارانه باید تغییر کند. باید برای اصالح آن مدل 
های مختلف بررسی شــود. اگر این کار را نکنیم بهترین 
حالت این است که مانند گذشته سالی ۱۰ تا ٢۰ درصد به 
قیمت بنزین اضافه کنیم. اما نمی توان هیچ کاری نکرد و 
دست روی دست گذاشت.  نه قیمت را به تدریج افزایش 
دهیم و نه مدل توزیع یارانه را تغییر دهیم و به یکباره بعد از 

۶ سال با یک فنر در حال انفجار مواجه شویم.
به گفته وی به زودی با واقعی شــدن قیمت ســوخت 
نیروگاه به دنبال قانون مجلس، جلوی قاچاق ســوخت از 

نیروگاه ها نیز گرفته می شود. 

سخنگوی کمیسیون انرژی: 

نحوه بازتوزیع یارانه بنزین باید تغییر کند

گفت وگو


