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شرط ادامه استفاده از رم ز دوم قبلی

بانک مرکزی با ابالغ دستورالعمل رمزهای دوم یکبار
مصرف ،تصمیمگیری درباره ادامه استفاده از رمزهای
خبرخوان
دوم ایســتا بــرای تراکنشهای کمتــر از  ۵۰۰هزار تومان
را در صــورت پذیــرش مســئولیت سوءاســتفادههای احتمالی توســط بانک
مربوطه ،به بانکها واگذار کرد.
بــه گــزارش ایســنا ،ناصــر حکیمــی ،معــاون فناوریهــای نویــن بانــک
مرکــزی ضمن ابالغ دســتورالعملی در خصوص جایگزینی رمز دوم پویا به
جــای رمزهای ایســتا به بانکها و مؤسســات اعتباری ،اظهار کــرد :از ابتدای
خردادماه تأمین امنیت مشتریان نظام بانکی در تراکنشهای بدون حضور
کارت بــر عهــده بانکها بوده و هرگونه مســئولیت اســتفاده از حســابهای
مشتریان بهدلیل آسیبپذیریهای امنیتی در سرویسهای بانکی مستقیماً
بــه عهــده بانــک اســت و در این مــوارد تأییــد مراجــع قضایی بــرای جبران
خسارت مشتریان کفایت میکند.
وی افــزود :جایگزینــی رمزهــای دوم پویــا بــه جــای رمزهــای دوم ایســتا
بهعنــوان یکی از برنامههای ارتقای ســطح امنیتی نظــام بانکی مطرح بوده
و بــا توجــه به اینکه امنیت ،بخــش جداناپذیر هر خدمتی اســت ،نباید هیچ
هزینهای از دارندگان کارت و مشتریان بانکی اخذ شود.

ابالغ دستورالعمل دریافت شناسه برای لوازم خانگی

دســتورالعمل دریافت شناسه برای لوازم خانگی موجود در بازار و انبارها
ابــاغ شــد .بهگــزارش وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت ،برپایــه مــاده
هفــت آییننامــه اجرایــی شناســههای کاال و رهگیری کاال مــاده  13قانون
مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز ،این دســتورالعمل برای تعییــن تکلیف لوازم
خانگی فاقد شناســه کاال موجود در بازار و انبارها ،به دســتگاههای ذیربط
و مشــموالن دریافــت شناســهکاال اعــم از واردکننــدگان و تولیدکننــدگان
ابالغ و اطالعرســانی شــد .تلویزیون ،یخچال فریزر ،کولرگازی و اســپیلت،
ماشینلباسشــویی ،ماشینظرفشــویی ،مایکروویــو و جاروبرقــی کاالهــای
مشــمول این دســتورالعمل هســتند .همه واردکننــدگان ،تولیدکنندگان و
عرضهکننــدگان خرد و عمده موظفند نســبت به تعییــن تکلیف کاالهای
مشمول اقدام کنند.
منظــور از کاالی فاقد شناســه ،کاالیی اســت که شناســنامهای برای آن در
ســامانه شناســه کاال یا ســامانه جامع تجارت تعریف نشــده ،شناسه متناظر
بــا شناســنامه کاال روی کاال درج نشــده یــا اینکــه مشــخصات مربــوط به آن
شناســه (مانند مکان ،مالک یا تعداد موجودی) در ســامانه جامع تجارت با
وضعیت کاال در محل انبار یا عرضه تطابق نداشته باشد.

تسهیالت 18گانه گمرک برای فعاالن مجاز اقتصادی

ســازمان گمرک جمهوری اســامی ایران برای حمایت از تولید و صادرات،
تسهیالت جدیدی را برای فعاالن مجاز اقتصادی ابالغ کرد.
تسهیالت 18گانه گمرک برای این گروه به این شرح است:
 -1ترخیــص کاال خــارج از ســطح ســه (مســیر قرمــز) -2پذیــرش
ضمانتنامه بانکی حداکثر یکســاله برای ترخیص قطعی ماده  6قانون
امــور گمرکــی -3پذیــرش ضمانتنامه بانکــی برای ترخیــص قطعی و
ســایر رویههای ماده  6آییننامــه اجرایی قانون امور گمرکی -4اســتفاده
از تســهیالت ماده  57آییننامــه اجرایی قانون امور گمرکی -5اســتفاده
از تضمیــن بیمــهای بــرای صــادرات -6اســتفاده کامــل از تســهیالت
بســته حمایــت از تولید -7اســتفاده کامل از تســهیالت بســته حمایت از
صــادرات -8تخفیف در هزینه خدمات انجــام امور گمرکی ،موضوع بند
الف ماده ســه آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی (حداکثر تا ســقف 50
درصد) -9اســتفاده از حداقل تضمیــن در کلیه مواردی که در قانون امور
گمرکی و آییننامه اجرایی به تضمین اشــاره شده است -10.رسیدگی به
پرونده اختالفات گمرکی فعاالن اقتصادی مجاز بهصورت فوری و خارج
از نوبــت در کمیســیونهای پیگیــری به اختالفات گمرکــی -11ارائه مجوز
ایجــاد انبــار اختصاصی -12انجام فرآیند اســترداد ،مطابق با تســهیالت
پیشبینی شــده در بســته حمایــت از تولید بــا اخذ تعهــد -13نگهداری
بخشــی از کاال بهعنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تســهیالت پیشبینی
شــده در بســته حمایــت از تولیــد با اخذ تعهد -14اســتفاده از تســهیالت
ماده  42قانون امور گمرکی -15اســتفاده از تســهیالت موضوع استاندارد
 3-32کنوانســیون تجدیدنظر شده کیوتو -16اســتفاده از تسهیالت ماده
 6قانــون امور گمرکی کاالی متعلق به وزارتخانهها و مؤسســات دولتی با
تعهد مســئوالن مالی ســازمان و اشــخاص با اخــذ ضمانتنامه بانکی با
حداکثر ســقف یکساله -17رســیدگی خارج از نوبت اظهارنامه با توجه به
ضرایب تعیین شــده و ضریب اهمیت زمانی سطح دو در سامانه جامع
امور گمرکی -18پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادرکنندگان

پاکستان :عدم تکمیل لوله گاز ایران برای ما
جریمه سنگین دارد

وزیر امور خارجه پاکســتان روز سهشنبه اعالم کرد :اگر این
کشور به قرارداد تکمیل خط لوله انتقال گاز از ایران عمل
خبـــر نکند محکوم بــه پرداخت جریمه روزانه به تهران خواهد
شــد .بهگــزارش ایرنــا از رســانههای پاکســتانی« ،شــاه محمود قریشــی» در
نشســتی با اعضای کمیســیون روابط خارجی مجلس ملی این کشــور افزود:
ما در خصوص طرح خط لوله گاز آی پی با دولت ایران در تماس هســتیم،
دولت اسالم آباد خواهان عمل به این قرارداد است.
وی بــا اشــاره به اینکه طــرف ثالث ،کار طرح مشــترک گازی را با مشــکل
روبهرو کرده اســت ،اظهار داشــت :تحریمها نیز مانع پیشــروی طرح آی پی
اســت.وزیر امور خارجه پاکســتان افزود :خط لوله آی پی از لحاظ اقتصادی
طرحــی قوی اســت اما پاکســتان درخصوص تأمین مالی بــرای این پروژه با
مشکل روبهرو است.
«عمران خان» نخســتوزیر پاکســتان هفته گذشــته اعالم کرد که اسالم
آبــاد با همکاری تهــران اقدامات الزم را برای اجرای طــرح خط لوله انتقال
گاز از ایران موسوم به «آی پی» اتخاذ خواهد کرد.

شاخص بورس روزگذشته با رشد ۳۹۹۴واحدی مواجه شد
و شاخص بورس با رشد 3994واحدی در ارتفاع211هزار و
 746واحدقرارگرفت.دیروز5میلیاردو219میلیونسهم
بهارزش یک هزار و 407میلیارد تومان دادوستد شد.
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درصد
رشد مصرف گاز نیروگاهها

شرکت ملی گاز با اشاره به گرم شدن هوا و افزایش
مصرف برق در کشوراعالم کرد :گازرسانی به
نیروگ اههایحرارتی،نسبتبهفروردینماهباافزایش
 75میلیونمترمکعبی 62درصدافزایشداشتهاست.

30

میلیاردتومان
اعتبار برای مبارزه با ملخ

محمودحجتیوزیرجهادکشاورزیطیدونامهبهوزیر
کشوربهطورمجدد 30میلیاردتوماناعتبارجدیدو
همکاریاستانداریهاوفرمانداریهابرایتخصیص
تجهیزاتجهتمبارزهباملخصحراییراخواستارشد.
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درصد
افزایشتولیدچایدرجهیک

حبیبجهانسازرئیسسازمانچایکشورگفت:
باوجود تأخیر10روزه در آغاز برداشت برگ سبز چای
تولید چای خشک درجه یک امسال حدود10درصد
افزایشیافت.

نرخ خرید تضمینی آب ،برق و پساب اصالح شد

حمایت دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه نیرو
عطیه لباف
خبرنگار

وزارت نیرو نــرخ خرید تضمینی آب،
برق و پساب را اصالح کرد .محاسبات
جدید بر اســاس نــرخ بــازار ارز ثانویه
اعالمــی از طریق «ســامانه معامالت
الکترونیکــی ارز» موســوم بــه ETS
انجام میشود.
این نــرخ نزدیک به قیمــت ارز در
ســامانه نیمایــی اســت .پیــش از ایــن
مبنــای نــرخ تســعیر ارز در فرمــول
تعییــن قیمــت خریــد تضمینــی ،ارز
دولتی بــود؛ یعنــی دالر  4200تومانی
که کار را برای ســرمایه گــذاران بخش
خصوصی سخت میکرد.
به گــزارش «ایران» ،در بخشــنامه
ابالغــی رضــا اردکانیان ،وزیــر نیرو به
 4شــرکت زیر مجموعه آمده است که
این نرخ جدید برای بدهیهای ســال
 1397نیز رعایت خواهد شد.
ëëمحاسبه نرخ تسعیر در قیمت جدید
تغییــر نــرخ خریــد تضمینــی
میتوانــد یکی از مشــوقهای افزایش
سرمایهگذاری باشد .بویژه در صنعت
بــرق کــه تولیدکننــدگان بــا مشــکالت
مالــی متعــدد مواجهنــد و صنعــت
بــرق هــم نیازمنــد ســرمایهگذاری
اســت .حمیدرضــا عظیمــی ،معــاون
برنامهریــزی شــرکت مــادر تخصصی
تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی در ایــن
بــاره بــه «ایــران» گفــت« :بــر اســاس
مصوبه جدیــد مبنای نرخ تســعیر ارز
در فرمول تعدیل نرخ خرید تضمینی
قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران
تغییــر میکنــد و نــرخ تســعیر ارز در
فرمــول تعدیل نرخ خریــد تضمیمی
بــر مبنای ســامانه ETSانجــام خواهد
شــد .این نرخ بــه قیمت ســامانه نیما
نزدیــک اســت و وضعیــت خریــد
تضمینی برق را بهبود میبخشد».

ëëبخش خصوصی چه میگوید؟
امــا در مــورد اینکه ایــن نرخ چقدر
میتوانــد جــاذب ســرمایه باشــد،
ســراغ محمــد علــی وحدتــی ،رئیس
ســندیکای شــرکتهای تولیــد کننــده
بــرق رفتیــم .وحدتــی بــا بیــان اینکه
نــرخ خریــد تضمینــی بــرق بــرای
نیروگاههــای در حــال تولیــد و همیــن
طــور ســرمایه گذاریهای جدیــد
اصالح شده اســت ،توضیح میدهد:
«ایــن دو بــا هم متفــاوت هســتند .در
مــورد نیروگاههــای جدید نــرخ خرید
تضمینــی قــرار اســت کــه از طریــق
مناقصه تعیین شود .شرایط را وزارت
نیرو اعالم میکند و اگر سرمایهگذاری
تمایــل بــه کار بــا شــرایط اعالمــی را
داشت ،قرارداد منعقد خواهد شد».
ایــن فعال صنعت بــرق میگوید:
«بــر اســاس ضوابط صندوق توســعه
ملــی ،نــرخ بازگشــت ســرمایه بخش
صنعتــی بایــد  15درصــد باشــد و
اگــر ایــن ضابطــه رعایــت شــود ،نرخ
خریــد تضمینــی بــرق باید بــه حدود
 240تومــان در هــر کیلــووات ســاعت
افزایش یابد .اما مشــخص نیســت در
مناقصههــا چــه نرخی نهایی شــود».
بــه گفته وحدتی نــرخ خرید تضمینی
بــرق از نیروگاههای در حــال فعالیت
بــرق حرارتی حــدود  110تومــان بوده
اســت .البته ایــن قیمت شــامل تمام
نیروگاههــای در حال تولید نمیشــود
و فقط نیروگاههای تازه تأســیس را در
برمــی گیرد .بخشــی از نیروگاهها برق
تولیــدی را  45تومان و برخی دیگر که
بــه پول نقد نیاز دارند در بورس اقدام
بــه فــروش میکنند .از ایــن رو قیمت
فروش متفاوت است .ضمن آنکه در
مــورد نیروگاههــای برق تجدیــد پذیر
شــرایط فــرق دارد و نرخهــای خریــد
تضمینی در این نیروگاهها باالتر است
و بزودی اعالم خواهد شد.

ایسنا

اتمام پروژه تعریض آزادراه کرج  -تهران

مدیــرکل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان البرز گفت :پروژه تعریض
الین جنوبی آزادراه تهران-کرج محدوده گرمدره به اتمام رســیده و بزودی
تــردد در آن جریــان مییابد تا گره ترافیکــی آزادراه کرج -تهران رفع و تردد
روان شود.
بــه گزارش ایســنا ،مهرداد جهانی گفت :با توجــه به حجم باالی تردد در
آزادراه تهران -کرج  -قزوین که تقریباً  ۳.۵برابر میانگین تردد کشوری است،
در برخــی از مقاطــع آزادراه شــاهد ترافیک ســنگین و کندی تــردد بهعنوان
گلــوگاه ترافیکــی بودیم .جهانی افــزود :بر این اســاس پروژههایی برای رفع
این مشــکالت در نظر گرفته شــد که یکــی از مهمتریــن و ضروریترین آنها
تعریض محدوده گرمدره در الین جنوبی آزادراه تهران-کرج بود.
وی افزود :عملیات اجرایی این پروژه از دی ماه سال گذشته با برآورد
زمانــی یــک ســاله آغاز شــد و با وجــود موانع و مشــکالتی اعــم از تداخل
اجرایی با تکمیل ســقف مترو ،وجود معارض ،شــرایط جوی نامســاعد و
کمبــود اعتبــار ،با تــاش بیوقفه پروژه مذکــور در کمتر از شــش ماه و در
اردیبهشــت مــاه ســالجاری پایــان یافت و بــزودی زیــر بار ترافیــک قرار
خواهد گرفت.

واحد
رشد شاخص بورس
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تعرفه جدید آب و برق اصالح شد

مصــرف آب و بــرق در ایــران هــر
ســال رکــورد جدیــدی را بــه ثبــت
برش
میرســاند .برخــاف کشــورهای
توســعه یافته که مصــرف روندی نزولی دارد و یا رشــد
آن متوقــف شــده اســت .ایــن موضــوع نیــاز کشــور بــه
ســرمایهگذاری در این دو صنعــت را افزایش میدهد.
آن هــم در شــرایطی کــه کشــور بــا کمبــود منابــع مالی
روبه روســت .طــرح هیأت دولت بــرای کاهش مصرف
از طریق جریمه پرمصــرف اگرچه با مخالفت مجلس
مواجه شــده اســت امــا راهکاری اســت کــه میتواند تا
انــدازهای مصــرف را مدیریت کند .روز گذشــته مصوبه
اصالح شــده دولت در مــورد افزایش قیمت آب و برق
رســانهای شد .در این مصوبه که به امضای معاون اول
ëëافزایش شکاف نرخ خرید تضمینی و
قیمت فروش
افزایــش نــرخ خریــد تضمینــی
اگرچه میتواند شرایط سرمایهگذاری

رئیس جمهوری رسیده ،برای تأمین نظر هیأت بررسی
و تطبیــق مصوبــات دولــت بــا قوانیــن ،تصویبنامــه
افزایــش بهــای آب و بــرق در ســال  ۱۳۹۸اصالحاتــی
داشــته اســت 7 .درصــد افزایــش قیمت ســاالنه برای
عموم مشترکان و  16درصد افزایش برای پرمصرفها
آخریــن تصمیــم هیــأت وزیــران بــرای تعرفههــا بوده
اســت .اکنون بر اســاس مصوبه جدید این افزایش باید
بــه نوعی باشــد کــه از قیمــت تمام شــده تجــاوز نکند.
البتــه کارشناســان عقیــده دارنــد کــه افزایــش قیمــت
بــرای پرمصرفهــا بایــد به نحوی باشــد کــه خاصیت
بازدارندگــی داشــته باشــد؛ یعنــی تنبیــه پرمصرفهــا
بــا تعرفههایــی فراتــر از قیمت تمام شــده کــه در حال
حاضر دولت توان اجرای آن را نداشته است.

را بهبود ببخشــد ،اما مشکالت خاص
خــود را دارد .برای مثال شــکاف میان
قیمــت فــروش و خریــد تضمینــی
افزایــش خواهــد یافــت و دولــت را

بدهکارتر خواهد کرد.
در صنعــت بــرق قیمــت فــروش
بــه مشــترکان میانگیــن  70تومان در
هر کیلووات ســاعت اســت اما قیمت

تمــام شــده آن بســیار باالتــر اســت.
چراکــه هزینههای انتقــال و توزیع نیز
بــه هزینــه تولید اضافــه خواهد شــد.
این موضوع اقتصاد برق را نابســامان
میکند و تعهدات وزارت نیرو را مدام
افزایش میدهد.
رئیــس ســندیکای شــرکتهای
تولید کننــده بــرق بــا اشــاره بــه ایــن
معضل میگوید « :یکی از مزیتهای
ایــن قیمتگــذاری جدیــد تغییــرات
ســالیانه آن مطابــق با نرخ ارز اســت.
ایــن موضــوع شــکاف میــان درآمد و
هزینه تولیدکنندگان را کاهش خواهد
داد امــا مســأله اینجاســت کــه وقتــی
تعرفه فروش برق تغییری نمیکند و
دولت هم با محدودیت منابع مواجه
اســت ،توان پرداخت این تعهدات را
خواهد داشت؟»
وی میافزایــد« :در حــال حاضــر
تولیدکننــدگان بخــش خصوصــی
صنعــت بــرق فقــط بــه انــدازه
هزینههــای جــاری از دولــت دریافتی
دارنــد .درحالی کــه بایــد وام بانکی و
بدهیها به تأمین کنندگان تجهیزات
و پیمانــکاران را بــه صــورت ارزی
پرداخــت کننــد .دولــت منابــع کافــی
بــرای انجام تعهدات خــود را ندارد و
بخشــی را بــا تهاتر جبــران میکند اما
کافی نیســت .تنها زمانی این مشــکل
حل میشــود کــه قیمتهــای فروش
اصالح شود».
ایــن مشــکالت تنهــا مربــوط بــه
صنعــت برق نیســت .بخــش آب نیز
ایــن مشــکالت را کــم و بیــش دارد.
مطابق قانون دولت ســاالنه  7درصد
بایــد تعرفههــا را افرایــش دهــد تا به
سمت واقعی شدن حرکت کند .سال
گذشــته ایــن اتفــاق افتــاد و امســال با
مخالفــت مجلــس شــورای اســامی
تاکنون اجرای این قانون متوقف شده
است.

بررسی «ایران» از آنچه در بازار گردشگری میگذرد

سفر از سبد هزینه خانوارایرانی سفر میکند؟

خانوادههای ایرانی تنها  1.9درصد از هزینههایشان را به تفریح و امور فرهنگی اختصاص میدهند
ریحانه یاسینی
خبرنگار

همزمــان بــا افزایــش نــرخ ارز و رشــد
هزینههــای ســفر ،تعــداد ســفرهای
ایرانیها بهصورت محســوس کاهش
یافته اســت ،یکی از کاربــران تاثیرگذار
اینســتاگرامی بــا داشــتن دههــا هــزار
دنبالکننــده ،بــه جوینــدگان ســفر
مشــاوره داده و کســب و کار خانگــی
خوبــی بــه هــم زده اســت.او میگوید:
«ایــن روزها ،تعداد کســانی کــه دنبال
نقطــهای خوب برای ســفر میگردند،
کاهــش یافتــه ،چــون کــه از افزایــش
هزینهها گالیه دارند».
 2ëëمیلیــون تومــان ،حداقــل قیمت
بلیت هواپیما برای سفرهای خارجی
خارجی یا داخلــی فرقی نمیکند،
هزینــه ســفر افزایــش یافتــه اســت.
آنهایی که معموالً مســیرهای خارجی
را به مقاصد داخلی ترجیح میدهند،
میگوینــد کــه در تعطیــات خــرداد،
سفر  4روزه به استانبول ،با وجود اینکه
ارزش لیــر به دالر کاهش یافته اســت،
بــرای هــر نفر تنهــا بــا در نظــر گرفتن
قیمت بلیت هواپیما و هتل دو ســتاره
از  4میلیــون تومــان شــروع میشــود.
هزینه ســفر به دوبــی در این تاریخ نیز
از همین حدود شروع میشود و...
خبرنــگار مــا گــزارش میکنــد کــه
پیشــنهاد آژانسهای گردشگری برای
سفر به روسیه نیز از  25میلیون تومان
شــروع میشــود .حتــی در تاریخهــای
عادی به جز تعطیالت نیز هزینه سفر

خارجی برای هر نفر حداقل  4میلیون
تومان تمام میشود.
به این ترتیب ،در سال  98کمترین
قیمــت بلیــت پــرواز خارجــی رفــت و
برگشــت بــه کشــورهای همســایه ،دو
میلیون تومان اســت .با این قیمتها،
هزینه  7روز سفر به استانبول و اقامت
در هتل ســه ستاره ،برای هر نفر حدود
 10میلیــون تومــان تمام میشــود ،اما
تعداد کســانی کــه به مقاصــد داخلی
ســفر میکنند ،بیــش از افرادی اســت
که خارج را بر داخل ترجیح میدهند.
هزینــه ســفرهای داخلــی نیــز بــاال
رفته اســت.رعنا ،دختر  29سالهای که
در یک شرکت اســتارتاپی کار میکند،
میگوید«:مــا ماشــین نداریــم و تنهــا
هزینــه بلیــت هواپیمــا بــرای دو نفر تا
شــیراز 1 ،میلیــون و  800هــزار تومــان
میشــود .حتی اگــر هاســتل بگیریم و
نه هتل ،حداقل هزینه شــبی  200هزار
تومــان اســت .و ســایر شــهرها هــم به
همین منوال»...
 1.9ëëدرصــد ،ســهم تفریــح و امــور
فرهنگی در سبد هزینه خانوادهها
بــر اســاس آخریــن گــزارش بانک
مرکزی ،رســتوران و هتل  2.1درصد از
کل هزینــه خانوار را به خود اختصاص
میدهــد .تفریــح و امــور فرهنگی هم
 1.9درصد در ســبد هزینه خانوار جای
دارد.
به این معنا که خانوادههای ایرانی
در کل یک سال از میانگین درآمد 43
میلیــون تومانی خــود ،تنهــا  900هزار
تومــان بــرای رســتوران و هتــل و 800

هزار تومان برای تفریح وامور فرهنگی
هزینــه کردهانــد .بیشــتر این میــزان را
هم به رستورانها پرداختهاند و هزینه
برای هتل و مسافرخانه بدون تور0.1 ،
درصــد از کل هزینههــای خانــوار بوده
است.
 170ëëهزار تومان ،متوســط هزینه سفر
داخلی برای هر نفر
مرکــز آمــار ایــران هفتــه پیــش
گزارشــی از ســفر ایرانیها منتشــر کرد
که به بررســی اوضاع ســفرهای بهاری
خانوارهــا در ســال  97میپرداخــت.
در ایــن زمان 112 ،میلیــون و  300هزار
ســفر داخلــی انجــام شــد کــه نســبت
به بهــار ســال پیــش از آن  9.3درصد
افزایش یافت .هزینه سفرهای داخلی
با اقامت شــبانه برای یک نفر حداقل
 170هزار تومان تمام میشود.
در کل در بهــار  97از حــدود 25
میلیــون خانــوار ایرانــی ،بیــش از 17
میلیون خانوار به سفر رفته و نزدیک به
 8میلیون خانوار هم به سفر نرفتهاند.
آمارهــای ســازمان میــراث فرهنگــی،
صنایع دســتی و گردشــگری نیز نشان
میدهد که تعداد گردشگران خروجی
از ایران در ســال  ،97سه میلیون و 300
هزار نفر کاهش داشته است.
در این سال 7 ،میلیون و  424هزار
نفر ســفر خارجــی رفتهاند .تــا پیش از
ســال  ،97ترکیــه اولیــن مقصــد ســفر
خارجــی ایرانیها بــود اما حــاال عراق
جای آن را گرفته است .آخرین آمارها
از ســفرهای نوروزی در ســال  98هنوز
به طور دقیق اعالم نشده است.

ëëیارانــه خــواری شــرکتهای هواپیمایــی در عیــن
آزادسازی نرخها
برش افزایــش قیمــت بلیت هواپیمــا ،مهمتریــن عامل
افزایش سرســام آور هزینههای ســفر اســت .از سال گذشــته ،ایرالینها
بــا آزادســازی نرخ ،قیمــت بلیتها را شــناور کردند و قیمــت هر بلیت
دو برابــر شــد .این در حالی اســت که بر اســاس گــزارش بانک مرکزی،
شــرکتهای هواپیمایی داخلی از ابتدای فروردین تا نیمه دوم دیماه
ســال گذشــته در مجمــوع  ۱۴۰میلیــون دالر ارز  ۴۲۰۰تومانــی و ۱۹۶
میلیون دالر ارز نیمایی دریافت کردند.
ëëیک بار حداقل در سال
میثــم موســایی ،اســتاد گــروه
برنامهریزی و رفاه اجتماعی دانشــگاه
تهــران اســت کــه در مطالعــات خــود
روی بحــث اقتصــاد گردشــگری نیــز
توگو با «ایران»
تمرکــز دارد .او در گف 
جایگاه ســفر در ســبد هزینــه خانوار را
چنیــن توضیح میدهد«:در محاســبه
خط فقر نســبی ،گردشــگری را هم به
حســاب میآوریم .سفر جزو کاالهایی
اســت کــه حداقــل یــک بــار در ســال

ضــروری اســت و بیــش از آن کاالی
لوکس تلقی میشود .با هر یک درصد
افزایش درآمد ،انتظار داریم که هزینه
سفر در سبد خانوار بیش از یک درصد
افزایــش پیــدا کند ولــی این اتفــاق در
کشــور مــا نیفتــاده اســت .یــک دلیــل
آن اســت کــه درآمــد حقیقــی کاهش
پیــدا کــرده اســت .اگرچــه بــه میــزان
دستمزدهای اسمی اضافه شده ،ولی
درآمدهــای حقیقی نســبت به قدرت
خرید کاهش پیدا کرده است».

 56ëëدرصــد ،افزایــش گردشــگران
ورودی به ایران
در شــرایطی که ســفرهای خارجی
بــرای ایرانیهــا ســخت شــده ،میــزان
ورودی گردشــگر بــه کشــور افزایــش
یافته اســت .بر اســاس اعــام ولیاهلل
تیموری ،معاون گردشــگری ســازمان
میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری در اوایل اردیبهشــت ماه،
تعداد گردشــگران ورودی در سال 97
بــه  7میلیــون و  804هــزار و  13نفــر
رســید و نســبت بــه ســال قبــل52.6 ،
درصد رشد داشت.
ایــن جامعــه شــناس اقتصــادی
دربــاره میــزان گردشــگران ورودی بــه
«ایــران» میگوید«:بــه خاطــر تفاوت
نــرخ دالر در داخــل و خــارج از کشــور،
میــزان گردشــگر ورودی در یک ســال
اخیر رشد پیدا کرده ولی به آن میزانی
کــه مــا انتظــار داشــتیم ،نبوده اســت.
هزینــه ســفر بــرای خارجیهــا و حتی
بــرای همســایگان مــا مثــل عراقیها،
بســیار ایده آل شده است .اما در مورد
سایر عوامل اینطور نیست ».موسایی
دربــاره اهمیــت جــذب گردشــگر بــه
داخل کشــور میگوید«:در حال حاضر
کــه بــا محدودیــت در منابــع ارزی
مواجه هســتیم ،جذب گردشــگر برای
جــذب دالر و ارزهــای خارجــی حیاتی
اســت .هزینه ســفر به ایــران هم برای
آنها بســیار پایین اســت ولی به خاطر
مســائل سیاســی ،هنوز نتوانستهایم از
این فرصــت اقتصادی بــرای ارزآوری
استفاده کنیم».

