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روایت وزیر نیرو از بحران خشکسالی در نشست یک روزه«سازگاری با کمآبی»

«ســازگاری با کم آبی این است که بپذیریم
کمآبــی همراه تمدن ایرانی اســت و باید توهم
پرآبــی را کنــار بگذاریم » .این مطلبی اســت
که دیروز از ســوی وزیر نیرو مطرح شــد .رضا
اردکانیان که در نشســت یک روزه «سازگاری
با کمآبی» ســخن میگفت ،تاکیــد کرد :باید
مســئله آب را واحد ببینیم و از قســمت کردن
آن و ســپردن هر تکه به یک دســتگاه و بخش
و تشدید تقابل دســتگاهها درماموریتهایشان
اجتناب کنیم .او افزود :این به معنای ادغام این
دستگاهها نیست بلکه رویکرد به هم پیوسته را
ایجاب میکند بنابراین توجه به عرضه و تقاضا در
هر دو بخش ضروری است .وزیر نیرو با تاکید بر
اینکه سازگاری با کم آبی و هر اندیشه و گفتمانی
دارای مفاهیم محوری است ،تصریح کرد :مفهوم
سازگاری با کم آبی یکی از بنیادی ترین مفاهیم
دنیای جدید در مدیریت آب و انرژی است.
او اضافه کرد«:ما زمانی در این خصوص موفق
می شــویم که مســئله منابع زیست محیطی و
مسایل آن را بین ســازمانهای مختلف تقسیم
نکنیم و بدون هماهنگی بین ســازمانی و هدف
مشــترک پایدار سازی منابع عمل نکنیم ».او با
یادآوری اینکه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی
اســفند ماه سال گذشته آغاز به کار کرد و من و
همکارانم مجدانه تالش میکنیم اما این فرآین
بســیار کند اســت ،گفت :فرآیندهای اقتصادی
عوامل موثر بر اقتصاد سیاسی و تغییر فرآیندها
نیاز اســت که ســازگاری با کم آبی به اهدافش
برسد.
 ۴اقدام کالن مرتبط با ســازگاری با
کمآبی
اردکانیان ادامه داد:چهار اقدام کالن مرتبط با
سازگاری با کم آبی داریم و به شدت نیازمند در
دستور کار قرار دادن آمایش آب محور سرزمین
هســتیم .او افزود:آب بر اساس شواهد موجود
محدودکنننده ترین عنصر توسعه ماست و امروز
شاهد هستیم که مردم وفعاالن محیط زیست از
جایابی صنایع آب بر در مناطق خشــک و نیمه
خشک شکایت دارند .
به گفته وزیر نیرو « :کشــت محصوالت آب بر
در مناطق فاقد پتانسیل اکولوژیک پایدار امروز
مسئله ســاز شده است و ساماندهی این مسایل
نیازمند آمایش آب محور اســت و قبال با محور
توسعه اقتصادی و اجتماعی برنامه میریختیم».

توهم پرآبی را کنار بگذاریم

اردکانیان افزود :بخش وســیعی از کشــور در
اقلیم خشک و نیمه خشک است به همین دلیل
توسعه به حل مسئله آب وابسته است و با وجود
محدود بودن در برخــی مناطق ایران در برخی
مناطق دیگر استفاده از آب میتواند ظرفیتهای
مناسبی فرا روی برنامه ریزان قرار دهد.
او در ادامــه صحبتهای خود همچنین تاکید
کرد «:تصور نکنیــم محدودیت آب محدودیت
توسعه اســت بلکه محدودیت آب مشوق خرد
جدیدی برای توسعه است پس باید محدودیت
به فرصت تبدیل شــود اما برخی فکر می کنند
محدودیت آب را باید از بین برد و به فراوانی آب
دست پیدا کرد».
به گفتــه او  ،این مســئله میتواند به قیمت
نابــودی ســرزمین تمام شــود .محدودیت آب
را بــه خردورزی در این حــوزه باید تبدیل کرد
که همان ســازگاری با کم آبی است .اردکانیان
با تاکیــد بر اینکه نظام فعلــی تعرفه به نحوی
مشوق بدمصرفی است ،تصریح کرد :نظام فعلی
تعرفهگذاری آب به ویــژه در بزرگترین مصرف
کننده آن یعنی بخش کشاورزی به هیچ عنوان
با توســعه پایدار مبتنی بر شناسایی ارزش ذاتی
آب سازگار نیست.
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رئیس سازمان توسعه تجارت از احتمال تغییر در لیست کاالهای
اساســی و همچنین احتمال حذف مابهالتفاوت ارزی برای خودرو
خبر داد و اعالم کرد :امشب تکلیف مابهالتفاوت ارزی کاالهای وارد
شده مشخص میشود و احتماال با معافیتهایی برای ماشینآالت،
تجهیزات و برخی مواد اولیه همراه خواهد بود .رئیس سازمان توسعه
تجارت از احتمال تغییر در لیســت کاالهای اساســی و همچنین
احتمــال حذف مابهالتفاوت ارزی برای خودرو خبر داد و اعالم کرد:
امشب تکلیف مابهالتفاوت ارزی کاالهای وارد شده مشخص میشود
و احتماال با معافیتهایی برای ماشین آالت ،تجهیزات و برخی مواد
اولیه همراه خواهد بود.
به گزارش ایسنا ،مجتبی خسروتاج  -معاون وزیر صنعت ،معدن و
تجات  -امروز در نشستی خبری اظهار کرد :بر اساس بند  ۵بخشنامه
 ۱۶مردادماه که از سوی معاون اول رئیسجمهور ابالغ شد ،کاالهایی
که در ردیف کاالهای اساســی بســته جدید ارزی قرار نمیگیرند
باید مابهالتفاوت ارزی را به ســازمان حمایــت مصرفکنندگان و
تولیدکنندگان پرداخت کنند ،چراکه اگر این اتفاق نیفتد بحران ایجاد
میکند و نگاه این است که اجازه رانت و فساد در هیچ بخشی داده
نشود.
او افزود :البته با توجه به نگرانیهای موجود ،احتمال بازنگری در
این زمینه وجود دارد .به عنوان مثال ممکن اســت ماشینآالت به
دلیل اینکه کاالی سرمایهای محسوب میشوند ،از مالیات معاف شوند
که البته تجهیزات و قطعات نیز میتواند در این ردیف قرار گیرد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تسهیالت دیگری نیز
برای چگونگی پرداخت مابهالتفاوت ارزی مانند پرداخت به صورت
اقساطی در نظر گرفته میشود ،ادامه داد :درباره مواد اولیه نیز باید

وزیر نیرو افزود :پذیرش ضرورت اصالحات در
تعرفه آب مصارف کشــاروزی به معنای دست
کشــیدن از ارائه یارانهها به بخش کشــاورزی
نیســت .عمده کشورهای دنیا برای حفظ سطح
مطلوب امنیت غذایی یارانههای زیادی به بخش
کشــاورزی میدهند ولی منطــق یارانه بخش
کشاوری باید مشوق بهرهوری ،بهبود روشهای
کشــت ،کاهش میزان هدررفــت آب و انرژی و
کمک کننده پایدارسازی منابع آب ،خاک و غذا
حسام الدین آشنا :
مهمترین اقدام سیاستی در کشور
درباره آبیاری با توجه به اهمیت آب
کشاورزی بر توسعه آبیاری تحت فشار
و اثر آن بر منابع آب کشور را مورد
بررسی قرار دادیم

باشد .اردکانیان خاطرنشان کرد :نظام فعلی قیمت
گذاری آب کشاورزی مشوق چنین دستاوردهای
نیست و اصالح آن نیز به معنای دست کشیدن
از یارانههای بخش کشــاورزی و عدم حمایت از

این بخش نمیباشــد .او تاکید کرد :نظام تعرفه
گذاری آب برای با سازگاری با کم آبی در بخش
شرب و بهداشت نیز باید معطوف به این واقعیت
باشد که سهم این بخش از کل مصرف آب کشور
که بین شش تا هشت درصد است نباید شاخصی
برای میزان اهمیت نســبی آب تلقی شود .وزیر
نیرو تصریح کرد :درســت است که آب شرب و
بهداشــت بخشی کمی از مصارف کل آب کشور
را تشکیل میدهد ،اما ارزش آب شرب به جهات
دیگر قابل مقایسه با سهم آن از کل مصارف آب
نیست.
او تصریح کرد :زمانی ســازگاری با کم آبی در
عمل محقق می شــود که مقیاس مناسب برای
اعمال آن تعیین شــده باشد پس مناسبترین
مقیاس برای طرح مباحث حوضه آبریز است که
سازگاری با کم آبی مقوله ای چند سطحی است.
اردکانیان ادامه داد :ســطوح اداری ملی و محلی
در این مســایل دخیل است اما مهمترین سطح
برای آن حوضه آبریز است و کمیته سازگاری و
کارگروه ملی باید تالش کنند مدیریت بر اساس
حوضه آبریز انجام شود.
همچنین رئیس مرکز بررسیهای استراتژیک
ریاســت جمهوری که در این نشست یک روزه

حضور داشــت در خصوص بحــران بیآبی در
کشــور گفت «:ســازگاری با کم آبــی نیازمند
بازنگری اساسی در نظام زندگی ایرانیان است».
او صحبتهــای خــود را اینطــور ادامه داد:
ســازگاری با کم آبی نیازمند بازنگری اساســی
در نظــام زندگــی ایرانیان اســت رئیس مرکز
بررسیهای اســتراتژیک ریاســت جمهوری با
بیان اینکه سازگاری با کم آبی نیازمند بازنگری
اساســی اســت ،گفت :از یک دهه قبل موضوع
آب در محافــل تخصصی تبدیل به کانونی برای
مباحث داغ تبدیل شــد و از ابتدای دهه  90به
عرصه عمومی کشیده شد.
آشنا با تاکید بر اینکه از یک دهه قبل موضوع
آب در محافــل تخصصی تبدیل به کانونی برای
مباحث داغ تبدیل شد گفت :از ابتدای دهه 90
این مبحث به عرصه عمومی کشــیده شد و این
مطلب حساسیتهای زیادی در میان طرفداران
محیط زیســت و سیاســتمداران و بسیاری از
گروههای اجتماعــی بر انگیخــت.او ادامه داد:
مرکز بررسی های استراتژیک با توجه به اهمیت
ایــن بحث برای حیات ایــران فعالیت در زمینه
مطالعات آب با محوریت گفتگوی اجتماعی در
دستور کار خود قرار داد و  14نشست در فاصله
ســالهای  93و  94تحت عنوان باید درباره آب
گفتوگو کنیم تشــکیل داد .آشنا خاطر نشان
کرد :یکی از این تالشها فیلم مستند مادرکشی
بود که در ســال  94تولید شــد و نمایش آن و
مباحث جدی که در حاشــیه آن شــکل گرفت
فضای عمومی مناســبی برای دغدغه عمومی و
گفتگوی اجتماعــی در حول و حوش گفتگو ها
ایجــاد کرد.او افزود :مهمترین اقدام سیاســتی
در کشــور درباره آبیاری با توجه به اهمیت آب
کشاورزی بر توسعه آبیاری تحت فشار و اثر آن
بر منابع آب کشور را مورد بررسی قرار دادیم.
او یادآور شــد :آن روزها کــه گفتمان خود
را از مدیریــت عرضــه تغییر دادیــم امیدی به
همراهی وزارت نیرو نداشــتیم اما امروز شرایط
به گونه دیگری اســت .رئیس مرکز بررسی های
استراتژیک ریاست جمهوری ادامه داد :سازگاری
با کم آبــی نیازمند بازنگری اساســی در نظام
زندگی ایران اســت که به واسطه چندین دهه
به وابســتگی شــدید به آب و انرژی ارزان دچار
مصــرف زدگی شــدید بدون توجه بــه عواقب
سیاسی اجتماعی و امنیتی آن است.

خسروتاج اعالم کرد:

احتمال حذف مابهالتفاوت ارزی برای خودرو

بررسی شود که این مواد اولیه وارداتی مشمول کاالهای قیمتگذاری
شده خواهند شد یا خیر که اگر اینگونه باشد ممکن است از مالیات
معاف شــوند .اما اگر قرار باشــد مواد اولیه وارد شده منجر به تولید
یا عرضه کاالیی بــا ارز  ۸۰۰۰تومانی در بازار شــود؛ بنابراین باید
مابهالتفاوت را پرداخت کند.
بازداشت نشده بودم
خســروتاج همچنین درخصوص پرونده واردات  ۶۰۰۰دستگاه
خودرو و اخباری که مبنی بر بازداشت او منتشر شده بود ،گفت :روز
گذشــته دادستان نیز این مسئله را توضیح داد .من بازداشت نشده
بودم اما در خصوص پرونده خودرو در ســال گذشــته زمانی که در
بهمن ماه پرونده همه متخلفان را به تفکیک گزارش دادیم مسلماً
برای تکمیل این پرونده و رســیدگی به آن نیاز بود تا با دســتگاه
قضایی همکاری کنیم و مراجعات من نیز در همین راستا بوده است.
احتمال تغییر در لیست کاالهای اساسی
او درباره بســته جدیــد ارزی و کاالهایی کــه در آن به عنوان
کاالهای اساســی مشــمول دریافــت ارز دولتــی  ۴۲۰۰تومانی
شــدهاند ،نیز توضیح داد که پیش از ابالغ بسته جدید ارزی حجم
ثبت ســفارش افزایش یافت و با سال گذشته فاصله باالیی داشت،
اما پس از ابالغ بســته جدید میتوان گفت که آمار ثبت ســفارش
روزانه مانند سال گذشته شده است و یکی دیگر از تفاوتهای ثبت
سفارش کارشناسی شدن آن بوده که بانک مرکزی تکلیف خود را
میداند که باید ارز مورد نیاز را تخصیص دهد ،البته ممکن اســت
کاالهای این گروه تغییر کنند.
معاون وزیر صنعــت ،معدن و تجارت با تاکید بر اینکه در فرایند
واردات تا توزیع و مصرف کاالهای دورهای که مشــمول ارز رسمی
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هستند کنترل شدید و دقیقی صورت میگیرد ،ادامه داد :در فرآیند
ثبت ســفارش اهلیت واردکننده قیمت تناژ و اینکه این کاال برای
تولید وارد میشــود یا عرضه ،بررسی های الزم صورت گرفته است.
وزارت صنعت ،معدن تجارت لیســت کاالهای خود را در این زمینه
کامل کرده اما وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی هنوز این فرآیندشان
تکمیل نشده است.
هر وزارتخانه مسئول کنترل بازار کاالهای خود است
خسروتاج با اشاره به اینکه ممکن است کاالهای مشمول ارز دولتی
با تغییراتی مواجه شــود ،اظهار کرد در فرآیند ثبت سفارش وزارت
بهداشت دو لیست وجود دارد که لیست اولیه آن شامل  ۵۵۰تعرفه
در انتهای فهرست کاالهای اساسی است که اعالم شد اما دولت در
مصوبه خود تاکید کرده «کاالهایی ارز دولتی دریافت کنند که بتوان
از ابتدا تا انتها آنها را کنترل کرد تا تخلف و سود جویی در این میان
شکلنگیرد».
ت صنعت ،معدن تجارت ،جهاد کشاورزی و بهداشت هر کدام
وزار 
متولی کاالهای خود هســتند و اگر بتوانند متعهد شوند که کاالی
دیگری را نیز میتوانند در این فرآیند به صورت کامل کنترل کنند،
مشکلی برای اضافه شدن آن کاال در فهرست کاالهای مشمول ارز
دولتی وجود ندارد.
تجارت تهاتری میتواند تحریمها را دور بزند
وی با اشاره به صادرات غیرنفتی  ۱۵.۴میلیارد دالری در چهار ماه
نخست امسال که  ۱۴.۷درصد رشد داشته است ،اظهار کرد :گرچه
تحریم ها ممکن است مشکالتی در تجارت برای هر کشوری به وجود
بیاورد اما مبادله کاال به کاال و تهاتری میتوانند این مشــکالت را تا
حدود بسیاری برطرف کند ،چراکه دیگر نیاز به اجرای عملیات بانکی

نیســت؛ به عنوان مثال در چهار منطقه آفریقا تجارت تهاتری را بر
اساس گروه بندی ها مشخص کردیم و در این راستا میتوان گفت
که تجارت تهاتری میتواند به گونهای تحریم ها را دور بزند.
سازمان توسعه تجارت نقش چندانی در واردات ندارد!
رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی
بر اینکه این سازمان چه وظیفهای در راستای تنظیم بازار کاالهای
اساسی و شفافسازی برای چگونگی و جزئیات تخصیص ارز به آنها
را دارد؟ گفت :سازمان توسعه تجارت در حوزه واردات چندان نقشی
ندارد اما برای ثبت سفارش اعالم کردیم که از ابتدای امسال تاکنون
حدود  ۴۰میلیارد دالر ثبت سفارش صورت گرفته که از این میزان
حدود  ۲۰میلیارد دالر در سامانه نیما و سیستم بانکی تخصیص داده
شده و  ۹میلیارد دالر برایشان ارز تامین شده است .اما با وجود اینکه
وظیفه قانونی چندانی در این راستا نداریم ،هیچ مشکل و مخالفتی
برای شفافسازی ،اعالم و انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی
نداریم که البته باید از طریق شبکه بانکی صورت گیرد.
خسروتاج در خصوص ثبت سفارش خودرو و مشکالتی که برای
واردات آن به وجود آمده اســت ،نیز گفت :با توجه به اینکه واردات
خودرو به نمایندگیهای رسمی واگذار شده بود ،آنها مدعی شدند که
از سال گذشته تعهداتی را در قبال مشتریان داشتهاند که باید بابت
آن ،خودرو با نرخ ارز گذشته به آنها تحویل دهند که درخواست آنها را
به وزیر صنعت ،معدن و تجارت ارائه دادیم که اگر قرار باشد استثنائی
در این زمینه قائل شوند ،سازمان توسعه تجارت بابت شناسایی این
تعهدات و استخراج آنها اعالم آمادگی میکند و در صورت موافقت،
نمایندگیهای رســمی میتوانند به میزان تعهداتی که در گذشته
دادهاند خودروهایشان را با همان نرخ ارز وارد کنند.

ئیس امور مالیاتی شهر تهران خبر داد:

فرار مالیاتی  ۵۰۰پرونده پزشکان  ۳۰میلیارد تومان است
رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران خبرداد :اطالعات درآمدی پزشکان از طریق
سامانه های اطالعاتی نظام مالیاتی از جمله حساب های بانکی آنان در اختیار سازمان
امور مالیاتی کشور قرار دارد .به گزارش مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی ،محمدرضا
نوری در خصوص میزان مالیات پزشکان در تهران ،گفت :از میان حدود  ۲۰هزار پرونده
پزشکان در تهران ،تنها  ۱۱هزار نفر برای عملکرد سال  ۱۳۹۶اظهارنامه ارائه کردند که
میانگین مالیات اعالمی از سوی پزشکان برای هر نفر  ۵میلیون و  ۷۰۰هزار تومان بود.
باتوجه به رسیدگی های انجام شده برای عملکرد سال  ۹۵که تقریبا به همین میزان
مالیات ابراز شــده بود ،براســاس آمار و اطالعات سامانه های طرح جامع مالیاتی ،این
میانگین برای هر نفر حدود  ۱۴میلیون تومان توسط سازمان تعیین و تشخیص داده
شده است.
او با بیان اینکه  ۵۰۰پرونده پزشکان که با درآمد باال مورد حسابرسی خاص و مبتنی بر

اطالعات سامانههای طرح جامع مالیاتی سازمان امور مالیاتی واقع شدند ،افزود :میانگین
مالیات اعالم شده توسط پزشکان با درآمد باال حدود  ۱۷میلیون تومان برای هر نفر بود
درحالیکه مالیات واقعی آنها بالغ بر  ۷۶میلیون تومان تعیین و تشخیص داده شده است.
نوری در خصوص پزشکانی که اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکردهاند ،اظهارداشت:
اطالعات این افراد برای رســیدگی به وضعیت پرونده مالیاتیشان از سامانههای طرح
جامع مالیاتی اخذ شــده و به ادارات خاص رســیدگی پزشکان داده شده است که به
طور ویژه و با اولویت مورد حسابرسی قرار گیرند .این افراد همچنین باتوجه به عدم ارائه
اظهارنامه مالیاتی ،طبق قانون مشمول جریمه میشوند.
او تصریح کرد :کلیه بیمارســتانها مکلفند هر سه ماه یکبار درآمدهای کسبشده
پزشکان در بیمارستانها را به روش مکانیزه به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند ،هرچند
بعضی از بیمارستانها به این وظیفه قانونی خود بهدرستی عمل نکردهاند که بر اساس
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مقررات مربوطه ،جرائم مالیاتی برای آنها لحاظ و مورد مطالبه قرار گرفته است.
رئیس امور مالیاتی شــهر و اســتان تهران بابیان اینکه در خصوص پزشکان برنامه
منســجمی را از سال گذشته در دستور کار قرار دادهایم و نسبت به تشخیص مالیات
آنها اقدام خواهیمکرد ،گفت :پروندههای پزشکانی که از دستگاه کارتخوان استفاده
نمیکنند نیز بهصورت ویژه مورد رسیدگی قرار میگیرند و نسبت به پذیرش هزینهها و
تعیین درآمد مشمول مالیات آنها سختگیرانه برخورد میشود.
او در پایان ضمن تشکر از مردم که نسبت به معضل فرار مالیاتی بیتفاوت نبودند ،از
آنها خواست در صورت مشاهده مواردی که مصداق فرار مالیاتی است ،آن را از طریق
شماره تلفن  ۱۵۲۶و یا سامانه رسیدگی به شکایات به آدرس www.intamedia.ir
به سازمان امور مالیاتی کشور گزارش دهند و اطمینان داشته باشند که این اطالعات
موجب برخورد جدیتر با فراریان مالیاتی و گسترش عدالت مالیاتی است.

در جلسه شورای عالی هماهنگی
اقتصادی؛
سیاستهای اطالعرسانی برای
مبارزه با جنگ روانی و اقتصادی
تصویب شد

شــورای عالــی هماهنگــی امــور اقتصــادی،
سیاســتهای کالن اطالعرســانی برای مقابله با
جنگ روانی و مســائل اقتصادی را در جلسه امروز
خود تصویب کرد .به گزارش خبرگزاری مهر به نقل
از پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری ،شورای
عالــی هماهنگــی اقتصادی ،سیاســتهای کالن
اطالعرســانی برای مقابله با جنگ روانی و مسائل
اقتصادی را تصویب کرد.
در این جلســه که روز سه شنبه ،با حضور سران
قوا و به ریاســت حجت االســام حســن روحانی
برگزار شــد ،اعضای جلســه راهکارهای الزم برای
تنویــر افکار عمومــی و جلب مشــارکت مردم از
طریق اطالع رسانی برای مبارزه با هر نوع اختالل
در تنظیم بازار و همچنین برخورد قاطع و عادالنه
با هر گونه فســاد در چرخه فعالیتهای اقتصادی را
بررسی کردند.
در همین راستا سیاستهای کالن اطالعرسانی
با هدف مبــارزه با جنگ روانــی و التهابآفرینی
در جامعه نســبت به مســائل اقتصادی با رویکرد
آرامشبخشــی و ثبــات به بــازار تصویب شــد.
همچنیــن بعد از گــزارش مســووالن مربوط به
تنظیــم بازار ،پیشــنهادات الزم بــرای جلوگیری
از هرگونــه کاهــش عرضــه کاالهــای مــورد
نیــاز مــردم و در نتیجه افزایش قیمــت کاالها و
خدمات بررسی شد.
بر این اساس مقرر شد ،دستورالعمل ایجاد توازن
صادراتی با اولویت تامین نیازهای اساســی مردم
و اقتصاد کشــور تهیه و از سوی رئیس جمهور به
دستگاههای ذیربط ابالغ شود.

سفر عراقیها به ایران  ۹۰درصد
بیشتر شد

معاون گردشــگری از برنامهریزی با مشــارکت
ســازمان هواپیمایی کشــور بــرای کنترل قیمت
بلیتهای سفرهای هوایی خبر داد.
به گزارش ایســنا ،محمدمحــب خدایی درباره
برنامه مدون سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشــگری برای کنترل نرخ بلیت هواپیماها که
در برخی مسیرها تا  ۲۰۰درصد رشد داشته است،
گفت :شاید از نظر سازمان و شرکتهای هواپیمایی
رشد قیمت بلیتها تا  ۳۰درصد باشد ،اما در بازار
آزاد اختالف قیمتهایی پیش میآمده که شــاهد
نرخهای کاذب و حبابهایی هستیم.
وی ادامــه داد :به همین خاطــر با پیگیریهای
آقای مونســان ـ رئیس ســازمان میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشگری ـ و در مکاتباتی که با
سازمان هواپیمایی انجام شده ،اقدامات کارشناسی
انجام میشــود تا تاثیر افزایــش قیمت بلیتهای
پروازها در رونق گردشــگری تاثیر زیادی نداشته
باشد.
او درباره نرخ بلیتها در برخی مسیرهای داخلی
که میلیونی شده است ،اظهار کرد :باید این بازار را
کنترل کنیم ،پیگیریم و برنامهریزی میکنیم تا در
چند روز آینده با کمک سازمان هواپیمایی کشوری
که متولی سفرهای هوایی است ،برنامه مدونی برای
کنترل این بخش داشته باشیم.
خدایی در عین حال متذکر شد؛ متولی ایرالینها
سازمان هواپیمایی است ولی ما در جایگاه سازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشــگری ،به
واســطه اثرگذاری که نرخ پروازها در ســفر مردم
دارد ،ایــن دغدغه را به ســازمان هواپیمایی ابالغ
میکنیم ،تا کنون جلســاتی داشتیم و در چند روز
آینده نیز جلســات دیگری خواهیم داشــت تا به
تصمیمگیری خوبی برسیم.
معاون گردشــگری که در حاشیه نشست خبری
همدان  ۲۰۱۸ســخن میگفت ،درباره برنامههای
این ســازمان در مقابل کاهش سفرهای اروپاییها
به ایران ،اظهار کرد :آژانســی را ســراغ دارم که با
کاهــش قیمت در وضعیــت موجود توانســته از
همین اروپــا  ۲۰تا  ۳۰درصد افزایش توریســت
داشــته باشــد ،چون در حال حاضر قیمت ســف ِر
ایران رقابتی شــده است .او ســپس به رشد سفر
در چند ماه اخیر تحت تاثیــر کاهش ارزش ریال
اشاره کرد و افزود :ورود گردشگر از عراق  ۹۰درصد
رشد داشته و ســفر آذربایجانیها به ایران نیز ۷۰
درصد بیشــتر شده اســت .افغانها نیز  ۴۰درصد
بیشتر به ایران سفر کردهاند ،این رشد در سه حوزه
زیارت ،ســامت و تجارت بوده اســت .به هر حال
گردشــگران ایرانی هم وقتی که به ترکیه میروند،
خرید میکنند و گردشــگران تجاری محســوب
میشوند.
خدایی با بیان اینکه برنامهی ایران برای توسعه
گردشــگری تقویت سفر از کشــورهای همسایه
اســت ،گفت :در مقطعی کــه تهدیدهای داعش
در ترکیه مطرح بود ،گردشــگری این کشور افت
کرد اما از ســمت ایران تعداد گردشگران کم نشد.
بنابرایــن در هر مقطع زمانی میتــوان از ظرفیت
کشــورهای همســایه به نفع خودمان اســتفاده
کنیم .با همین سیاســت ،پکیج عراق و جمهوری
آذربایجان کامل شــده تا در این کشــورها حضور
بیشــتری داشته باشیم و تشویقها را برای سفر به
ایران انجام دهیم.

