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افت قابل توجه سهم خاورمیانه از 
واردات نفت هند

ســهم  رویترز- 
خاورمیانــه از واردات 
نفت خام هنــد در ماه 
مه به کمتریــن مقدار 
در ۲۵ ماه اخیر رسید. 
داده های نفتکش ها نشان داد که سهم خاورمیانه 
در واردات نفت خام هند در ماه مه کاهش یافته و 
به کمترین مقدار در ۲۵ ماه گذشته رسیده است.
سومین واردکننده بزرگ نفت در ماه مارس 
و در واکنــش به امتناع ســازمان کشــورهای 
صادرکننده نفــت )اوپک( از درخواســت هند 
برای افزایش تولید نفت، از پاالیشگاه های خود 

خواسته بود به منابع واردات نفت تنوع بخشند.
سومین اقتصاد بزرگ آســیا در ماه مه به طور 
میانگین روزانه حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه 
نفت وارد کرد، در حالی کــه این رقم کمتر از ماه 
آوریل بود، واردات این کشور در این ماه نسبت به 
مدت مشابه پارسال  ۳۱.۵ درصد افزایش داشت.

ســهم خاورمیانه از واردات نفت هند در ماه 
مــه کاهش یافت و بــه ۵۲.۷ درصد رســید که 
پایین ترین رقم از آوریل ســال ۲۰۱۹ بود. این 
رقم از ماه آوریل امسال هم )با سهم ۶۷.۹ درصد( 

کمتر بود.
    

سپرده و وام بانکی بیش از 
۴۰درصد افزایش یافت 

نی-  یرا ا توسعه 
میــزان ســپرده ها و 
نکــی  با ت  تســهیال
تا پایان اســفند ســال 
گذشته نسبت به پایان 
سال ۱۳۹۸ معادل ۴۲.۷ و ۴۴.۳ درصد افزایش 
یافته اســت. براســاس گزارش بانک مرکزی از 
وضعیت کل مانده ســپرده ها و تسهیالت ریالی 
و ارزی بانک ها و مؤسســات اعتباری به تفکیک 
استان در پایان اسفند ماه ســال گذشته، مانده 
کل سپرده ها به رقم ۳۸۷۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد 
تومان رسیده است که نسبت به پایان سال قبل 

معادل ۴۲.۷ درصد افزایش را نشان می دهد.
 همچنین، باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به 
استان تهران با مانده ۲۰۸۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد 
تومان و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه 
و بویراحمد معادل ۱۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان 
اســت. عالوه براین، مانده کل تسهیالت در این 
زمان ۲۷۹۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اســت 
که نســبت به پایان سال گذشــته معادل ۴۴.۳ 
درصد افزایش داشته اســت. طبق این گزارش، 
بیش ترین مبلغ تســهیالت نیز مربوط به استان 
تهران با مانده ۱۷۶۹ هزار  و ۸۰۰ میلیارد تومان 
و کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر 

احمد معادل ۹۵۰۰ میلیارد تومان است.
    

زمستان ۹۹؛ رشد اقتصادی بدون 
نفت ۳.۳ درصد

نی-   یرا ا توسعه 
گزارش فصلی اقتصاد 
ایران در زمستان ۱۳۹۹ 
منتشر شــد که بر این 
اساس رشــد اقتصادی 
بدون نفت ۳.۳ درصد، نرخ تــورم ۳۶.۴ درصد و 
حجم نقدینگی سه میلیون و ۴۷۶ میلیارد تومان 

بوده است.
براســاس این گزارش، محصــول ناخالص 
داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در دوره مذکور 
برابر ۱۵۷ هزار و ۵۳۴ میلیارد تومان بوده است. 
در این فصل رشد اقتصادی و رشد اقتصادی بدون 

نفت به ترتیب ۶.۸ و ۳.۳ درصد بوده است.
شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی کل 
کشور در فصل زمســتان ۱۳۹۹ )برمبنای سال 
۱۳۹۵( رقــم ۲۹۲.۲ بوده کــه درصد تغییرات 
دوازده ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۹ نسبت به 
دوره مشــابه قبل )نرخ تورم( ۳۶.۴ درصد بوده 
است. نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۹.۷ 
درصد بوده است که نسبت به فصل پاییز ۱۳۹۹، 

۰.۳ واحد افزایش داشته است. 
در فصل زمســتان ۱۳۹۹ تعداد پروانه های 
ســاختمانی صادر شده توسط شــهرداری های 
کشــور برابر ۵۲ هــزار و ۳۷۱ فقره بوده اســت 
که نســبت به فصل مشــابه ســال قبل ۱۲.۹ 
درصد افزایش داشته اســت. از این تعداد پروانه 
۹۲.۲ درصــد مربوط بــه احداث ســاختمان و 
۷.۸ درصد مربوط بــه افزایش بنا بوده اســت. 
جمــع کل نقدینگی کشــور به ســه میلیون و 
۴۷۶ میلیارد تومان رســیده اســت که نسبت 
 بــه پایــان ســال ۱۳۹۸، ۴۰.۶ درصد رشــد 

داشته است.

خبر اقتصادی
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مریم شکرانی

 جهش عجیب قیمت بلیت هواپیما 
صدای خیلی از مســافران را درآورده 
اســت تا آنجا که حــاال قیمت بلیت 
رفت و برگشــت یک زوج از تهران به 
مشهد تقریبا معادل یک ماه دستمزد 
کارگران اســت. ایرالین ها در مقابل 
زیان دهی ســنگین خود را در دوران 
شــیوع کووید ۱۹ بهانــه کرده اند و 
می گویند که مصوبه ستاد کرونا مبنی 
بر فاصله گذاری اجتماعی در هواپیما 
موجب شده که ضرر و زیان شرکت های 
هواپیمایی تشدید شــود. این ادعای 
ایرالین ها در حالی مطرح می شود که  
آنها پاییز سال گذشــته هم به همین 
بهانه موفق شــدند مجوز افزایش ۱۰ 
درصدی قیمــت بلیت هواپیمــا را از 
سازمان هواپیمایی کشوری دریافت 
کنند اما حاال دوبــاره ایرالین ها بدون 
مصوبه قانونی نــرخ بلیت های خود را 
حدود ۴۰ درصــد افزایش داده اند. در 
این میان سازمان هواپیمایی کشوری 

در واکنش به گزارش های مســافران 
درباره صعود دوباره قیمت بلیت ها اعالم 
کرده است که این سقف شکنی قیمت 
غیرقانونی است و مســافران شکایت 
کنند امــا شــرکت های هواپیمایی 
کوچکترین توجهی بــه این اعالمیه 
سازمان هواپیمایی نداشته و با گذشت 
نزدیک به یک هفته از واکنش سازمان 
هواپیمایی به گرانــی بلیت هواپیما، 
همچنان بلیت های خود را با نرخ های 

غیرقانونی می فروشند. 
گرانفروشی بلیت تخلف است

نرخ عجیب بلیت هواپیما این روزها 
روی خروجی بســیاری از رسانه های 
ایران قرار گرفته است. حاال در شرایطی 
که حداکثر قیمت بلیت بــرای پرواز 
تهران-مشهد ۷۷۱ هزار و ۲۰۰ تومان 
است اما شرکت های هواپیمایی آن را 
تا یک میلیون ۷۸ هــزار و ۵۰۰ تومان 
می فروشند و در حالی که سقف قیمت 
پرواز تهران-شــیراز ۶۷۳ هزار و ۷۰۰ 
تومان تعیین شــده اســت اما قیمت 
بلیت ایــن پرواز تا ۸۷۰ هــزار و ۴۰۰ 

تومان افزایش داشــته است.  عالوه بر 
افزایش قابل توجه قیمت بلیت هواپیما، 
مســافران می گویند که مصوبه ستاد 
کرونا مبنی بر  فاصله گذاری در هواپیما 
چندان رعایت نمی شود و اعضای یک 
خانواده می توانند بدون فاصله گذاری 
کنار یکدیگر بنشــینند که این مساله 
باعث ازدحــام مســافران و باال رفتن 

ریسک ابتال به کرونا شده است. 
در مواجهه بــا گزارش های مردم 
دربــاره گرانی بلیــت هواپیما محمد 
اسالمی، وزیر راه و شهرسازی موضع 
گرفته و آن را تخلف اعالم کرده است 
و سازمان هواپیمایی هم چندی پیش 
اعالم کــرد که افزایــش قیمت بلیت 
هواپیما غیرقانونی بوده و مسافرانی که 
با این تخلف برخورد داشته اند شکایت 
کنند و مابه التفاوت نرخ قانونی و نرخ 
غیرقانونی بلیت هواپیما را پس بگیرند.
بی توجهی ایرالین ها به اخطار 

سازمان هواپیمایی
جهــش قیمت بلیــت هواپیما در 
حالــی رخ می دهد که شــرکت های 

هوایی سال گذشته قیمت بلیت های 
خــود را افزایش داده اند. پاییز ســال 
گذشــته و بعد از افزایش ناگهانی ۶۰ 
درصدی قیمت بلیت هواپیما، جلسات 
زیادی بین شرکت های هواپیمایی و 
متولیان صنعت هوایی برگزار شــد و 
در نهایت مقرر شــد که بلیت هواپیما 
۱۰ درصــد نســبت بــه قیمت های 
خردادماه ســال ۹۹ گران شود. به جز 
این سازمان هواپیمایی کشوری اعالم 
کرد که محدودیت ارزان ترین نرخ برای 
شرکت ها از جدول نرخنامه حذف شده 
و در واقع شرکت های هواپیمایی نرخ 
کف نداشته باشند تا بتوانند در سقف 

قیمت خود فروش داشته باشند. 
با این حــال از ابتدای خــرداد ماه 
سال ۱۴۰۰ دوباره ماجرای پاییز سال 
گذشته تکرار شــده است و ایرالین ها 
این بار نرخ بلیت های خود را ۲۰ درصد 
افزایش داده انــد و از ســقف قیمت 
مصوب عبور کرده اند. حاال شرکت های 
هواپیمایی در شــرایطی دوباره اعالم 
می کنند کــه رعایــت فاصله گذاری 

اجتماعی و خالی مانــدن صندلی ها 
باعث ضرر و زیان آنها شــده است که 
مســافران گزارش می دهنــد که این 
مصوبه به صورت کامل و سفت و سخت 

هم اجرا نمی شود. 
متولیان شــرکت های هواپیمایی 
در مصاحبه با رســانه  های مختلف از 
زیان نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومانی 
ایرالین ها در زمان شیوع کرونا گفته اند 
اما مقصود اســعدی ســامانی، دبیر 
انجمن ایرالین ها به ایرنا گفته است که 
دولت برای جبران این ضرر و زیان وام ۲ 
هزار میلیارد تومانی برای شرکت های 
هواپیمایی اختصاص داده اســت که 
این تســهیالت به ایرالین ها پرداخت 

شده است.
او البتــه تاکید کرده اســت که به 
دلیل تدوام کرونا و تحمیل محدودیت 
استفاده از ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما 
که از سال ۹۹ به شرکت ها تحمیل شده 
است، خسارت کرونا به ایرالین ها ادامه 
دارد.  شرکت های هواپیمایی می گویند 
که محدودیت فاصله گذاری در هواپیما 
مختص ایــران اســت و در پروازهای 
خارجی که ساعات ســفر طوالنی تر 
است این محدودیت اجرا نمی شود و 
خواستار حذف این محدودیت هستند. 

پاسکاری مسافران شاکی 
در مقابــل ســازمان هواپیمایی 
کشــوری تصمیم گیری دربــاره این 
مصوبه را خــارج از اختیــارات خود 
می داند و به ستاد کرونا و مصوبه هیات 
وزیران ارجاع می دهد. همچنین اینکه 
ســازمان هواپیمایی اعــالم می کند 
که زیر بار افزایــش دوباره قیمت های 

مصوب بلیت هواپیما نمی رود. 
ابوالقاسم جاللی، معاون هوانوردی 
و امور بین الملل ســازمان هواپیمایی 
کشوری به ایســنا گفته است که فعال 
هیچ برنامه ای بــرای افزایش قیمت 
بلیت هواپیما در پروازهای داخلی وجود 
ندارد و برای پیشگیری و جلوگیری از 
بروز تخلفات احتمالی در این زمینه، 
نظارت های الزم در زمینه مانند گذشته 
انجام خواهد شــد و ادامه پیدا خواهد 
کرد تا نرخ مصوب اعالم شده به درستی 
اعمال شــود. با وجود این گرانفروشی 

بلیت همچنان ادامه دارد و مسافرانی 
که برای شــکایت اقدام کرده اند می 
گویند کــه شــرکت های هواپیمایی 
برای پس نــدادن مازاد پــول بلیت 
هواپیما راه فرار دارند. آنها می گویند که 
سازمان هواپیمایی و انجمن ایرالین ها 
اعــالم می کنند که برای رســیدگی 
به گرانفروشــی بلیــت هواپیما باید 
حتما بلیت را از ایرالین ها تهیه کرده 
باشید اما میزان فروش بلیت از سوی 
ایرالین ها بســیار کم و محدود است 
و عمده بلیت آنها بــه صورت چارتری 
و از ســمت آژانس های گردشگری به 
فروش می رسد و سازمان هواپیمایی 
رسیدگی به گرانفروشی بلیت از سمت 
آژانس های گردشــگری را در حیطه 
وظایف خود نمی داند و شــاکیان را به 
وزارت میراث فرهنگی و گردشــگری 
ارجاع می دهند. این در حالی است که 
وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هم 
به بهانه اینکه آژانس های مسافربری 
فاقد مجوز و پروانه هــای الزم اقدام به 
گرانفروشی می کنند برای پس دادن 
مبالغ حاصل از گران فروشــی بلیت 
هواپیما ســنگ اندازی های دیگری 
پیش پای مســافران دارنــد و عمال 
تعداد کمی از این شکایت ها به نتیجه 

می رسد.

شکایت از گرانفروشی بلیت پروازهای داخلی به جایی نمی رسد

بلیت تهران- مشهد معادل یک ماه حداقل حقوق
سازمان هواپیمایی کشوری 

در واکنش به گزارش های 
مسافران درباره صعود دوباره 

قیمت بلیت ها اعالم کرده است 
که این سقف شکنی قیمت 

غیرقانونی است و مسافران 
شکایت کنند اما شرکت های 

هواپیمایی کوچکترین 
توجهی به این اعالمیه سازمان 
هواپیمایی نداشته و با گذشت 
نزدیک به یک هفته از واکنش 

این سازمان به گرانی بلیت 
هواپیما، همچنان بلیت های 
خود را با نرخ های غیرقانونی 

می فروشند

خبر
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پیشنهاد سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور را در بدو ورود ارائه می دهند اما با چالشی 
مواجه می شوند که آیا محیط کسب و کار برای ســرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور 
مناسب است؟ آیا همه ریسک هایی که تجارت با ایران با خودش به دنبال دارد و تهدیدی 

که باعث می شود آنها با مسائل و مشکالتی مواجه شوند برطرف شده است؟
فرشید فرزانگان در گفت وگو با ایلنا در مورد پیشنهاد رییسجمهور منتخب مبنی بر 
دعوت از سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور اظهار کرد: همه رئیس جمهورهای منتخب 
این پیشنهاد را در بدو ورود ارائه می دهند اما با این چالش مواجه می شوند که آیا محیط 
کسب و کار برای سرمایه گذاران ایرانی خارج از کشور مناسب است؟ آیا همه ریسک هایی 
که تجارت با ایران در دنیا با خودش به دنبال دارد و باعث می شــود کسانی که در ایران 
سرمایه گذاری می کنند در تجارت با دنیا با مســائل و مشکالتی مواجه شوند، برطرف 

شده است؟
وی در ادامه با اشاره به زیرساخت های الزم برای جذب سرمایه گذاری گفت: تا زمانی 
که مسئله برجام و مذاکرات حل و فصل نشود و ایران واقعا به سیستم مراودات آزاد بانکی 
بین المللی بازنگردد نمی توان چنین انتظاری داشــت. گرچه کسی که خارج از کشور 
فعالیت می کند حتما عالقه مند است که سرمایه خود را به داخل کشور خود بیاورد اما 
مشکل این است که برای تجارت روزمره خود دچار مشکل نشود از طرف دیگر برای انتقال 
پول به کشور و خارج کردن آن نیز با چالش مواجه می شود. سوال این جا است که محیط 

کسب و کار ایران چقدر آماده جذب این سرمایه گذاری و سودده کردن کار است؟
فرزانگان اضافه کرد: همه این عوامل باعث می شود که سرمایه گذار به فضایی غیر از 
ایران فکر کند که از حمایت های الزم بهره ببرد. معموال سرمایه گذاران پاسپورت های 
دیگری هم دارند و اگر بخواهند سرمایه گذاری کنند در کشورهای پراولویت تر که ریسک 
کمتری دارند و مطمئن هستند که ســود برمی گردد سرمایه گذاری می کنند. به نظر 
می رسد که این پیشنهاد در وضعیت فعلی کشور عملیاتی نیست، بارها این پیشنهاد داده 

شده و این سرمایه گذاران آمده اند اما برداشت الزم از سرمایه گذاری خود را نکرده اند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات اضافه کرد: فضای کسب و کار باید آنقدر 
ایمن شود که وقتی سیاست گذار این درخواست را می دهد، لبیک آن در شرایطی داده 
شود که فضای اقتصادی کشور ظرفیت آن را داشته باشد. در تجارت همیشه بین ریسک 
و درآمد قیاس می شود، میزان ریسکی که در کشور ما وجود دارد بیش از درآمد است. 
طبیعتا در این شرایط سرمایه گذاری انجام نمی شود اما اگر توسعه زیرساختی، عمرانی و 

تجاری انجام شود، عالقه به سرمایه گذاری وجود دارد.

وی با اشاره به پیشــبرد این سیاســت در کشــورهای دیگر به ویژه امارات گفت: 
در کشــورهای دیگر این روش یکی از اهرم های جذب ســرمایه گذاری است. جذب 
سرمایه گذاری یکی از پایه های پیشرفت است و توسعه اقتصادی با آن انجام می شود، 
سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی دارد. امارات بیشترین میزان جذب سرمایه گذاری 
خارجی در منطقه را داشــته و اخیرا در فضای رقابتی با عربســتان به شدت در جذب 

سرمایه گذاری موفق بوده است.

فرزانــگان افزود: با توجه به سیاســت های راهبردی کشــور توســعه روابط با 
همسایگان بســیار اهمیت دارد. در برنامه هایی که اخیرا اعالم شده است نیز اشاره 
شــده که کل نیاز ارزی کشــور از طریق صادرات غیرنفتی تامین شــود، صادرات 
غیرنفتی دوبرابر شــود و برای مثال از ۳۵ میلیارد دالر به ۷۰ میلیارد دالر برســد 
و سهم صاردات غیرنفتی کشورهای همســایه نیز دو برابر شود. این برنامه ها فقط 
در سایه ارتباط محقق می شــود. ارتباط با کشورهای همســایه مثل امارات که از 
پتانسیل بیشــتری نسبت به دیگر کشــورهای همســایه برخوردار است در کنار 
 کشورهایی مانند روســیه، عربســتان، ترکیه و پاکســتان می تواند کمی فضای

 کشور را بهتر کند.

رئیس اتاق ایران و امارات: 

دعوت از ایرانیان خارج، توسط همه رؤسای جمهور مطرح شده است
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