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گزارش به مردم در
یک سالگی انتخاب

جنجالقیمت
بلیتهواپیما

در روزی که خبر نرخ بلیت
دالری برای مسافران غیر ایرانی
خبرساز شد ،برخی گزارش از
 3برابر شدن نرخ برخی سفرها
موجی از واکنشها را به دنبال
داشت

رئیسجمهور در ششمین گفت وگوی
تلویزیونی با مردم با تشریح جزئیات
رونداصالح اقتصادی به صراحت
بر گران نشدن نان ،بنزین و دارو
تاکید کرد و گفت که وارد اصالحات
اقتصادی مدرن شده ایم
آیت ا ...سید ابراهیم رئیسی شب گذشته در
ششمین گفتوگوی تلویزیونی خود با مردم پس
از ریاست بر قوه مجریه که حدودا با یک سالگی
انتخاب به عنوان رئیسجمهور نیز همزمان
بود گزارشی از عملکرد دولت سیزدهم ارائه
کرد و ضمن برشمردن دالیل اصالح یارانهها
و حذف ارز ترجیحی با اشــاره بر این که وارد
اصــاحــات اقتصادی مــدرن شــده ایــم تاکید
کرد :در ابتدای دولت مقدمات و زمینهها برای
اصالحات اقتصادی فراهم نبود ،پس از هفت
ماه اصالحات اقتصادی را آغاز کردیم.وی به
صراحت از ادامه تخصیص ارز ترجیحی به دارو
و نان خبر داد و گفت :برنامهای بری افزایش
قیمت سوخت نداریم.
رئیسجمهور درباره شرایط اقتصادی کشورمان
گفت :اصالح اقتصادی قبل دولت ما باید انجام
میشد تا هزینه کمتری داشت .برای ما روشن
بــود اصــاح اقتصادی هزینه دارد امــا هزینه
امسال کمتر از سال آینده است و ما وارد اصالح
اقتصادی مــدرن شدیم .مهمترین محورهای
سخنان رئیسجمهور را به گزارش ایرنا و انتخاب
به صورت تیتروار بخوانید:
* از ارز ترجیحی بــرای سفره مــردم استفاده
نمیشد بخشی از ایــن ارز در ران ــت ،فساد و
داللـیهــا صــرف مـیشــد .ادامــه تخصیص ارز
ترجیحی موجب افزایش فاصله طبقاتی بود،
قیمت کاالهایی که با ارز ترجیحی وارد میشد
 ۲۰۰تا  ۳۰۰درصد افزایش یافته بود.
* در خــرداد و تیر  ۱۴۰۰اعالم شد که ما ۶۵
درص ــد افــزایــش قیمت کــاالهــای اســاســی را
داشتیم .این مربوط به قبل از جنگ اوکراین
است که وضعیت جهانی شرایط خاصی را ایجاد
کرده و امنیت غذایی را تحتالشعاع قرار داده
است.
* نتیجه اقدامات دولت این بود که در  ۳ماهه
آخــر  ۱۴۰۰تــورم سیل نزولی پیدا کــرد .این
موضوع به این دلیل بود که خود دولت هزینهها،
منابع و مــصــارف را کنترل کــرد و نتیجهاش
در آمارها مشخص شد که اگــر بررسی کنید،
نتایج آن تا قبل از اجرای اصالح یارانهها کام ً
ال
مشخص است و ثبات در بازار حاکم بود.
▪برنامهای برای تغییر قیمت سوخت نداریم

* ما سعی کردیم کارهای تورمی نکنیم؛ مثال از
بانک مرکزی استقراض نکنیم و پایه پولی را باال
نبریم .در سه ماهه آخر  ۱۴۰۰تورم سیر نزولی
پیدا کرد چون دولت منابع و مصارفش را کنترل
کرد در سه ماهه آخر سال  ۱۴۰۰دولت موفق
شد که بازار را ثبات ببخشد.
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* االن تورم ،مشکل جهانی است .قیمت سوخت
در ایران تغییر نکرده و برنامهای هم نداریم ،اما
در دنیا قیمت سوخت چند برابر شده است .ما
کشور را با کسری بودجه۴۸ ۰هــزار میلیارد
تومانی و تورم  ۶۰درصد تحویل گرفتیم و با رشد
پایه پولی مواجه بودیم .اگر این وضعیت ادامه
مییافت ،تورم کشور بیشتر میشد پس ما وارد
اصالح اقتصادی شدیم که هم الزام قانونی بود
و هم الزم بود.
* ما کشور را در شرایطی تحویل گرفتیم که تورم
ماهانه  ۶۰درصدی و کسری بودجه داشتیم و
مواجه با رشد نقدینگی هم بودیم که اگر ادامه
مییافت ،شرایط اقتصادی دشوارتر میشد.
اصــاح اقــتــصــادی باید در دولــت قبل اتفاق
میافتاد و اگر یک سال زودتر این اتفاق میافتاد،
هزینه کمتری برای کشور داشت.
* الیحه دو فوریتی برای مجلس شورای اسالمی
تهیه کردیم که افزایش برخی از کاالها به سال
بعد محول شود ،محاسبه کنند که میزان یارانهای
که به مردم داده میشود آیا مبلغی برای رفع
کسری بودجه برای دولت باقی میماند.
* دو میلیون و  ۵۰۰هزار نفر متقاضی پرداخت
یارانه هستند بررسی شده و به تعداد قابل توجهی
یارانه پرداخت شده است عدهای معترض به قطع
یارانههاهستندکهپروندهتعدادقابلتوجهیازاین
افراد بررسی شده و یارانه آنها وصل شده است.
۴٠درصــد درآمــد نفت در صندوق توسعه ملی
قرار میگیرد .امسال اولین سال است که ما از
این منبع استفاده نکردیم١4.5 .درصد آن نیز
به حساب نفت و توسعه میادین نفتی میرود.
۴۵درصد هم برای دولت باقی میماند.
▪ارز ترجیحی دارو قطع نمیشود

دارو باید تحت پوشش بیمهها قرار گیرد ،اما
زیرساخت ما در بیمهها فراهم نیست؛ تا این
زیرساخت فراهم نشود ،ارز ترجیحی دارو قطع
نمیشود.
* مادامی که درباره آن چه که به صورت آزمایشی
در زنجان و قزوین اجرا کردیم به اطمینان نرسیم
قیمت نان تغییر نخواهد کرد.
* هر گرانی باید با دلیل باشد .مثال مشخص
است محصوالت لبنی چقدر باید افزایش قیمت
داشته باشد و بیش از آن نباید هرگز قیمتها
گــران شــود .اتــحــادیـههــای صنفی و سازمان

حمایت از مصرف کننده باید نظارت کنند بر
قیمت ها.قیمتها باید مقطوع باشد و نباید
هر ساعت قیمتها افزایش یابد .قابل قبول
نیست که کاالیی که به طرح اصالح اقتصادی
ربط مستقیم و غیرمستقیم ندارد ،گران شود .تا
قطعی نشدن وضعیت کاالبرگ الکترونیک یارانه
نقدی پرداخت میشود.
* کشور ما نیاز به ساخت ساالنه یک میلیون
مسکن دارد امــا ایــن کــار انــجــام نشد و عقب
ماندگی جدی در این بخش داریم.
* وعده انتخاباتی بنده و مصوبه مجلس ساخت
ساالنه یک میلیون واحد مسکن است که کار در
این زمینه شروع شده است و در چهار سال چهار
میلیون مسکن در استا نهای مختلف ساخته
میشود.
*در زمینه ترانزیت از چین به ایران و اروپا سهم
بسیاری و آوردههای زیادی برای کشورمان دارد
فقط در سه ماهه اول امسال  ۲۰درصــد رشد
تجاری داشتیم.
*تــراز تجاری ما مثبت شــده اســت و با برخی
کشورهای همسایه تا  ۴۵۰درصد رشد تبادل
تجاری داشتیم.
* مذاکره با تاکید بر مواضع جمهوری اسالمی
ایــران ادامــه دارد.هــمــزمــان با رفــع تحریمها،
خنثی ســازی تحریمها را هم دنبال میکنیم
این تحریمها ظالمانه و بر خالف تعهدات آمریکا
و اروپــاســت در وســط مــذاکــره قطعنامه صادر
میکنند برای خنثی سازی تحریمها قرارگاهی
در دولــت به ریاست محمد مخبر معاون اول
رئیسجمهور ایجاد شده است.
* تغییر وضعیت کارکنان دولت در دستور کار
دولت و مجلس شورای اسالمی است به نحوی
که هزینههای دولت افزایش نیابد زیرا افزایش
هزینههای دولــت موجب شکل گیری تــورم
خواهد شد.
* قبل از دولت ما بحث اعترا ضها به حقوق و
دستمزدها در میان اقشار مختلف مطرح بوده
اســت تبعیض در حقو قها مشکلی اســت که
وجود دارد باید نظام پرداخت متحول و عادالنه
شود .من از شرایط و وضعیت پرداختها اطالع
دارم و دنبال رفع این تبعیضها هستیم اما اقشار
مختلف توجه داشته باشند نگاه دولت به کل
حقوق بگیران و نظام عادالنه پرداخت برای ملت
ایران است باید آثار تصمیمات هم بررسی شود.

در حالی که سازمان هواپیمایی کشوری هر
گونه افزایش قیمت بلیت هواپیما را تکذیب
و رد میکند گزارشها حاکی از این است
که نرخ هر صندلی به ازای هر ساعت پرواز
محاسبه میشود .کمبود هواپیما و افزایش
تقاضا بــرای پروازهای داخلی این روزها
مزیتهای زیــادی برای برخی ایرالینها
داشته است و همین مسئله موجب شده تا
شرکتهای هواپیمایی از فرصت استفاده
کنند و قیمت برخی مسیرها و پروازها
را افزایش دهند .روز گذشته ایــن خبر و
گــزارش مربوط به قیمت بلیت هواپیما
موجی از واکنشها را به دنبال داشت .ابتدا
دیروز محاسبه دالری قیمت بلیت مسافران
خارجی خبرساز شد و بعد از آن هم قیمت
بلیت برخی سفرها همه را شوکه کرد.
▪افزایش  3برابری قیمت بلیت هواپیما

آن طور که کن نیوز نوشته قیمت بلیت پرواز
کالس اکونومی مشهد به تهران
شرکت هواپیمایی کاسپین حدود
سه برابر نرخ مصوب شورای عالی
هواپیمایی کشوری در حال فروش
است که این قیمت از قیمت بلیت
بیزینس دیگر ایرالینها بیشتر
است.
در گذشته ســازمــان هواپیمایی
کشوری در مقابل ایرالینهایی که
سر خود و بدون مجوز به افزایش
قیمت بلیت اقـــدام میکردند
کوتاه نمیآمد و سریعا برخورد
الزم را انجام میداد در سالهای
گذشته حتی کــار تا جایی پیش رفــت که
یکی از روسای قبلی سازمان در رسانهها
شرکتهای هواپیمایی خاطی را تهدید به
لغو مجوز کرد و از مجلس فشارهایی را برای
کاهش قیمت بلیت به ایرالینها وارد کرد،
امروزه اما گویا سازمان هواپیمایی کشوری
با ایرالینها همراه شده است.
گویا مدیران سازمان هواپیمایی کشوری
مردم را فراموش کرد هاند و نمیدانند که
دولــت سیزدهم بــا شعار بهبود وضعیت
معیشتی و رفع گرانی پا به میدان گذاشته
است و در شرایطی که از هر جهت به مردم
فشار اقتصادی وارد میشود نباید بر این
فشار بیفزایند.
▪قیمت  9تا  13میلیون تومانی پرواز
رفت و برگشت نجف!

در همین حال با نزدیک شدن به روز عرفه،
نــرخ بلیت پــروازهــای نجف در حــال پــرواز
اســت ،بهطور یکه بلیت رفــت و برگشت

پرواز تهران -نجف ایرانایر با قیمت 9/1میلیون
تومان فروخته میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم ،همزمان با نزدیک
شدن به روز عرفه ،نرخ پروازها به شهر نجف در
حال افزایش است .بررسی پروازهای مسیر رفت
و برگشت تهران -نجف و دیگر شهرها نشان از آن
دارد که شرکتهای هواپیمایی ،قیمتگذاری
نسبتا باالیی را برای این پروازها اعمال میکنند.
طی دو سال گذشته بهواسطه همهگیری کرونا،
سفر به عتبات عالیات با محدودیتهایی به ویژه
از طرف عراقی روبهرو بود .امسال با عادی شدن
تقریبی شرایط ،برنامهریزی برای سفر به کربال
از سوی مردم و کاروانها صورت گرفته است.
در این بین اما نرخ بلیت پروازها با اعتراض مردم
مواجه شده است.
بهعنوان مثال قیمت پرواز رفت و برگشت تهران-

بر این اساس ،سقف نرخ پروازهای داخلی زیر یک
ساعت ۱۰۰دالر و از یک ساعت بیشتر ۱۵۰دالر
تعیین شده است.
شــرکـتهــای هواپیمایی درحــالــی بــه عرضه
خدمات پــروازی در مسیرهای داخلی به نرخ
ارزی اقـــدام کــردهانــد ،کــه در روزهـــای اخیر
زمزمه گرانی بلیت هواپیما بلند شده و سازمان
هواپیمایی نیز چندین مرتبه به این شرکتها
اخطار داده است.
▪واکنش سازمان هواپیمایی به گرانی بلیت
هواپیما

در پی انتشار خبری دربــاره قیمت  ۹میلیون
تومانی پــرواز تهران-نجف-تهران ،سازمان
هواپیمایی کشوری اعالم کرد که اکنون قیمت
بلیت رفت و برگشت این پــرواز در سایتهای
معتبر حــدود شش میلیون تومان
است.
قیمت بلیت پرواز مشهد به تهران
در روز یکشنبه
در پی انتشار خبری درباره قیمت ۹
میلیون تومانی بلیت رفت و برگشت
پرواز تهران – نجف که از سوی برخی
رسانهها منتشر شد حسن خوشخو
معاون هوانوردی و امور بینالمللســازمــان هــواپــیــمــایــی کــشــوری-
اظــهــار کـــرد :پ ــروازه ــای خارجی
تابع قیمتگذاری نیستند چرا که
بازیگران دیگری مانند شرکتهای
هواپیمایی خارجی در این سیستم
وجود دارند و طبق نظام حقوق حمل
نجف هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران (هما) و نقل هوایی نمیتوان برای آنها تعیین تکلیف
حدود  9.1میلیون تومان است .نرخ بلیت مسیر کرد .بنابراین معموال پروازهای خارجی با نرخ
مذکور برای هواپیمایی آتا حدود  8.9میلیون آزاد تعیین میشوند و اگر بخواهید نرخی تعیین
تومان است .همچنین قیمت بلیت پرواز رفت کنید تنها به زیان ایرالینهای داخلی بوده و در
و برگشت مشهد -نجف هواپیمایی قشم ایر  13این میان شرکتهای خارجی سود خواهند کرد.
میلیون و  200هزار تومان است .قیمت پرواز وی اضــافــه کــرد :البته پــروازهــای نجف بــرای
مذکور بــرای هواپیمایی معراج  12میلیون و ایرانیها و سایر کشورهای اسالمی خــارج از
نظامات تعیین شده برنامهریزی میشود چرا
 300هزار تومان و آتا  9.7میلیون تومان است.
که دارای ابعاد اعتقادی و دینی است .بنابراین
هــمــواره بــرنــام ـهریــزی مشخصی بــه ویـــژه در
▪ نرخ بلیت هواپیما برای مسافران
زمانهایی مانند عید نوروز ،محرم و اربعین انجام
غیرایرانی دالری شد
این در حالی است که تعدادی از شرکتهای میشود تا نیاز و تقاضای سفر به عراق در این ایام
هواپیمایی ایران اعالم کردند نرخ بلیت پرواز در تامین شود چرا که اولویت نخست برای ما فراهم
مسیرهای داخلی برای اتباع غیرایرانی ،از این کردن بستری برای تامین تقاضای زائران در این
ایام است.
پس ارزی محاسبه میشود.
به گزارش ایسنا ،انجمن شرکتهای هواپیمایی وی با بیان اینکه مردم باید بلیت پرواز را برای
در آذر سال  ۱۴۰۰در بحبوحه گرانی بلیت سفرهای خــود بــه ویــژه بــرای انــجــام زی ــارت از
پروازهادر مسیرهای داخلی،در دستورالعملیبه سایتهای معتبر خریداری کنند ،گفت :اکنون
ایرالینها ،نرخ بلیت در مسیرهای داخلی را برای قیمت بلیت رفت و برگشت پروازهای نجف تقریبا
به حدود شش میلیون تومان میرسد.
مسافر غیرایرانی متفاوت اعالم کرد.

دیدار با پدر و مادر پس از 23سال!
فیلم دیدار دختر جوان اهل دامغان با پدر
و مادر واقعیاش بعد از  ۲۳سال اشک همه
را درآورد و کاربران فضای مجازی را تحت
تاثیر قرار داد.
این دختر جوان  ۲۳سـال پیش توسـط باند
فـروش کـودک بـه یـک خانـواده دامغانـی
فروختـه شـد و حـاال خانـواد های کـه ایـن
دختـر را خریدند ،راز ماجـرا را فاش کردند.
فاطمـه دختـر جـوان دامغانـی اسـت کـه در

بیمارسـتان توسـط یـک بانـد فـروش کـودک بـا
جعـل پرونـده فـوت بـه یـک خانـواده دامغانـی
فروخته شـد .خانـواده دامغانـی بعد از  ۲۳سـال
در زمـان ازدواج پـرده از ایـن راز بـر میدارنـد
و بـه او میگوینـد کـه مـا تـو را چنـد سـال پیـش
خریدهایـم و پـدر و مادر واقعـی تو نیسـتیم! دختر
جوان جسـت وجو بـرای پیدا کـردن خانوادهاش
را آغـاز میکنـد.
وی از طریق ثبت احوال خانواده واقعیاش را

پیدا میکند و این ویدئو ،صحنه دیدار این دختر
با خانواده واقعی خود بعد از  ۲۳سال دوری
است .حاال پس از سالها فاطمه خانم به پدر و
مادر واقعی خود میرسد و اشکهای او هنگام
دیدن خانواده و پدر و مــادرش بسیار تلخ و غم
انگیز است ،دختری که باید نزد پدر و مادرش و در
آغوش خانواده واقعی خود بزرگ میشد ،اما به
دلیل وجود چند نفر طمعکار و پست این جدایی
اتفاق افتاده است.

انتقادنمایندهکارفرمایانازوعدهعبدالملکیپسازافزایش 57درصدیدستمزدها

بستهحمایتیکارفرمایانوعدهایبیشنبود
نماینـده کارفرمایـان در شـورای عالـی
کار بـا انتقـاد از نبـود تخصیـص بسـتههای
حمایتـی وزارت صمـت و تحقـق نیافتـن
وعـده وزارت کار گفـت :بـه رغـم قولهـا و
وعد ههایـی کـه بـه مـا داده شـد ،تـا امـروز
بسـته عملـی و کارامـدی بـرای حمایـت از
بخش تولیـد و فعـاالن اقتصـادی اختصاص

پیـدا نکـرده اسـت .اصغـر آهنیهـا در گفتوگـو
بـا ایسـنا ،اظهـار کـرد :بسـتههای حمایتـی از
تولیـد و کارفرمایـان کـه وزارت صمـت و وزارت
کار قـول داده بودنـد در اختیـار کارفرمایـان قرار
داده میشـود تـا امـروز اختصـاص نیافتـه اسـت
و متاسـفانه ایـن وزارتخانههـا بیشـتر درگیـر
مشـکالت جـاری خـود هسـتند.

وی افـزود :بـه رغـم پیگیر یهـا و مذاکـرات
بسـیاری کـه داشـتیم تـا امـروز بسـته عملـی و
کارامدی بـرای بخش تولیـد و فعـاالن اقتصادی
تخصیـص پیـدا نکـرده و قولهـا و وعدههایـی که
به مـا میدهنـد معمـوال در زمانی اسـت که فشـار
به بخـش تولیـد بیاورنـد و بعـد از مدتـی فراموش
میکننـد .

