
جنگ انديشه هاي اقتصادي در دنياي كنوني 
با تس�ريع تح�والت ظه�ور و بروز بيش�تري 
پي�دا كرده اس�ت و اي�ن امر ت�ا جاي�ي ادامه 
يافته اس�ت ك�ه پش�ت اقتصاد هر كش�وري 
تع�داد زيادي دانش�گاه و انديش�مند حضور 
دارن�د كه سياس�ت هاي اقتص�ادي را مبتني 
بر تغيير و تح�والت تعيين مي كنن�د. در اين 
ميان به نظر مي رس�د معاون علمي و فناوري 
نگاه ديگري به تحريم هاي نفتي دارد و بر اين 
باور اس�ت كه نفت ذهن ها را براي پيش�رفت 
آل�وده كرده و مش�كل اش�تغال ذهن اس�ت. 
عرضه سياس��ي اقتصادي ام��روز دني��ا را عده اي 
از كارشناسان ش��طرنج انديش��ه هاي اقتصادي و 
منافع ترسيم و تصور مي كنند كه كشورها بر پايه 
منافعشان اقدام و عمل مي كنند، در اين ميان عده اي 
از كارشناسان وراي تحريم هاي ظالمانه اي كه امريكا 
به عنوان بزرگ ترين و بدهكارترين اقتصاد دنيا عليه 
ساير كشورها به راه انداخته است، براين باورند كه هر 
كشوري مقاومت و تاب آوري بيشتري داشته باشد 
و مسير را براي پيش��رفت، تغيير رويه ها و منش ها 
و عمليات و فعاليت اقتص��ادي اش بيابد خود را در 
برابر زهري واكسينه كرده است كه دهها سال پيش 
خارجي ها با يافتن نفت در خاورميانه همزمان با پيوند 
زدن ماليه دولت ها بر پايه فروش نفت و واردات، اين 

زهر را بر پيكر اقتصاد  هاي نفتي وارد كردند. 
  ميراث ش�وم غربي ها براي كش�ورهاي 

نفتي
مدل غربي ها براي پايه گذاري ماليه و ديوان اداري 
كشورهاي نفتي بر اين پايه بود كه نفت را اكتشاف 
و استخراج مي كردند و مابه ازاي آن به دولت ها ارز 
مي دادند و مجدد براي تبديل ارز به پول ملي آنها را 

براي واردات كاال از غرب كه صنايع در آنجا وجود 
داشت، ترغيب مي كردند. اين رويه آنقدر به اشتباه 
ادامه يافت كه اغلب كشورهاي نفتي با معضل بهاي 
نفت و تحريم هاي ظالمانه غربي روبه رو هستند، 
حال اگر زهري كه بر پيكره اقتصادهاي نفتي توسط 
غربي ها تزريق شده است با تدبير صحيح پادزهرش 
تهيه، تدوين و تزريق شود، در سيستم و بدنه اقتصاد 
در واقع با برطرف شدن ضعف اقتصادي كشورهاي 
نفتي زمينه رويارويي در فضايي عادالنه تر با ساير 

كشورها فراهم مي آيد. 
  هيچ مشكلي با پول نفت حل نمي شود

در همي��ن زمين��ه مع��اون علم��ي و فن��اوري 
رئيس جمهور گفت: نفت ذهن ما را مسموم كرده و 
باعث شده تا ايران مشكالت بسيار زيادي در زمينه 
اكوسيستم داشته باشد. يكي از مسائل مهم اين 

است كه اشتغالزايي با پول ايجاد نمي شود. 
سورنا ستاري، معاون فناوري رئيس جمهور پيش 
از اين با اشاره به زيرساخت و اكوسيستم كارآفريني 
كشور مدعي شده بود كه زيس��ت بوم صرفاً پول 
نيست و اين ضرورت وجود دارد تا اكوسيستم كار 
و كارآفريني در ايران ايجاد ش��ود. مسئوالن بايد 
بدانند علم، صنعت و ن��وآوري را نمي توان با پول 

درست كرد. 
ستاري با بيان اينكه هيچ مشكلي با پول نفت حل 
نمي شود، گفت: عقيده حل كردن مشكالت با پول 
نفت عقيده اشتباهي اس��ت، در حال حاضر يك 
كشور كه وسط آب است و منابع و معادن ايران را 

ندارد جي دي پي  آن از ايران بيشتر است. 
مع��اون علمي و فن��اوري رئيس جمه��ور درباره 
اس��تخدام گفت: معني اش��تغال اين نيست كه 
اس��تخدام كنيم. در نظ��ام ما تعريف اش��تغال را 

اس��تخدام قرار دادند و همين باعث شد كه با يك 
سيستم دولتي چاق روبه رو شويم. 

س��تاري ادامه داد: آرزوي جوانان استخدام است، 
اما استخدام با چندرقاز پول ماهانه ايده و نوآوري 
جوانان كشور را مي كش��د. بزرگ ترين خيانت به 

جوانان كشور اين است كه استخدام شوند. 
وي درباره نظام دانشگاهي ايران گفت: ايران 30 
ميليون جوان دانشگاهي و فارغ التحصيل دارد و 
به عنوان چهارمين توليد كننده مهندس در دنيا 
تلقي مي شود، اين در حاليست كه هيچ كشوري 

ظرفيت 30 ميليون مهندس جوان را ندارد. 
ستاري درباره ورود دانشگاه به ايران گفت: دانشگاه 
از خارج به اي��ران آورده ش��د؛ همچنين صنعت 
نيز از خارج ب��ه ايران وارد ش��د، مفهوم صنعت با 
كارخانه متفاوت اس��ت، در حالي ك��ه كارخانه را 
به ايران آوردند فك��ر مي كردند به معناي صنعت 
است. صنعت نياز به مهندس دارد، اما كارخانه به 
تكنسين نياز دارد و همين مسئله باعث شد تا براي 
مهندساني كه در دانشگاه توليد مي شوند، هيچ بازار 

كاري وجود نداشته باشد. 
ستاري تأكيد كرد: دانشگاه نبايد جايي باشد كه 

ديوار كشيده ش��ده، عده اي مي روند داخل چند 
كتاب مي خوانند و بيرون مي آيند. دانش��گاه بايد 
خالقيت پيدا كند؛ چراكه آن چيزي كه ش��هر و 

كشور را توسعه مي دهد خالقيت است. 
مع��اون علمي و فن��اوري رئيس جمه��ور درباره 
مشكالت شهر اصفهان اظهار داشت: در اصفهان 
تعداد زيادي كارخانه ايجاد كرديم و باعث شد شهر 
آلوده و آب وجود نداشته  باشد و هوا آلوده شود. در 
حال حاضر اصفهان سومين استان كشور از نظر 
بيكاري است، اين در حاليست كه اصفهان روزي 
پرچمدار فرهنگي بود و برخي از روي نيت خير با 

پول نفت براي اصفهان مشكل درست كردند. 
ستاري با اش��اره به ش��تاب دهنده ها افزود: بايد 
شتاب دهنده ها توسعه پيدا كنند و تعداد آنها بيشتر 
شود، هيچ استارت آپي را نمي توان پيدا كرد كه يك 
روزه به جاي بزرگي رسيده باش��د؛ آنها با فضاي 
كوچك به اندازه يك زيرپله با پول اندك ش��روع 

مي كنند و دهها ميلياردي مي شوند. 
   ادراك درس�تي در رابطه ب�ا كارآفريني 

نداشته ايم 
از س��وي ديگر علي ربيعي كه مطالع��ات زيادي 
در رابطه با حوزه فقر و كارآفريني داش��ته اس��ت 
در رويداد حقوق شهروندي؛ چش��م انداز روشن 
كارآفريني گفت: اگر در جامعه اي حقوق شهروندي 
رعايت شود و سرمايه اجتماعي، اعتماد و شبكه هاي 

اجتماعي رشد كند، كارآفريني شكل مي گيرد.
وزير سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: برخي 
از افراد با ش��نيدن واژه كارآفرين تصور مي كنند 
كارآفرين حتماً بايد يك آدم پولدار باشد، اما به واقع 
مفهوم كارآفريني اين نيست و كارآفريني ايده اي 

است كه در زمينه اجتماعي مناسب ديده شود. 
اين استاد دانش��گاه گفت: طي سال هاي گذشته 
ادراك خوبي از كارآفريني به دست نيامد و بايد در 
حق مالكيت معنوي و شفافيت حقوق شهروندي 

بيشتر كار شود. 
ربيعي ادامه داد: شفافيت اصل حقوق شهروندي 
است و سياس��ي كردن مبارزه با فس��اد، فساد را 

عميق تر و كدر تر مي كند. 
عضو ش��وراي مرك��زي خان��ه كارگر ب��ر ايجاد 
فرصت هاي برابر تأكيد كرد و گفت: قطعاً بايد به 
سمتي حركت كنيم كه نخبگان بتوانند در شرايط 
و با فرصت هاي برابر اجتماعي خود را بيازمايند. در 
جنبش هاي عظيم اجتماعي حتماً نبايد دولت ها 
پشتيبان باش��د، بلكه اين ش��كل از جنبش ها و 
كارآفريني هاي خرد و كوچك با فكرهاي همسو در 

جامعه شكل مي گيرند.  
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 تحريم پرده را  از روي مزيت هاي  
اقتصاد  ايران کنار مي زند 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

2884520سيمانكرمان
58453الكتريكخودروشرق

7679691سيمانقائن
2299174صنايعآذرآب

1455108موتورسازانتراكتورسازيايران
99149فنرسازيخاور

10765512خدماتانفورماتيك
225271071نفتسپاهان

3113148فروسيليسايران
17158815معدنيدماوند

3505166سرمايهگذاريصنعتبيمه
2684127گروهصنعتيسپاهان

3449163آلومينيومايران
4254199كاشيپارس

157373سرمايهگذاريمليايران
2725126مديريتصنعتشويندهت.ص.بهشهر

2992137درخشانتهران
210796سراميكهايصنعتياردكان

5087226گلتاش
4814213قندهكمتان

79535سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
4134182ذغالسنگنگينطبس

167072توريستيورفاهيآبادگرانايران
89438سرمايهگذاريخوارزمي

155466حملونقلتوكا
3275138حفاريشمال

136057رينگسازيمشهد
232694حملونقلپتروشيمي)سهاميعام
2824114موتورسازانتراكتورسازيايران

15897627شركتارتباطاتسيارايران
4659182پاكسان

13055509نفتبهران
212983صنايعكاشيوسراميكسينا

3721145پگاهآذربايجانغربي
4833188قندلرستان

4908190مسشهيدباهنر
154758ايركاپارتصنعت

3974148توليدمحورخودرو
98736فنرسازيزر

6246226حملونقلبينالملليخليجفارس
132646ايرانياساتايرورابر

185960كابلالبرز
302594گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

185857الكتريكخودروشرق
169150بينالملليمحصوالتپارس

165546سايپاشيشه
260572ايرانتاير

135837پگاهآذربايجانغربي
331989كاشيالوند

4722123كارخانجاتقندقزوين
209454كارخانجاتتوليديشهيدقندي

4179105افست
290560ايرانارقام

13606280گروهصنعتيپاكشو
152130عمرانوتوسعهفارس

72714بينالملليتوسعهساختمان
79815سرمايهگذاريمسكن

106119بانكملت
175631شيميداروئيداروپخش

177331صنايعالستيكيسهند
255043داروسازيفارابي

8101135قنداصفهان
496880معادنمنگنزايران

617398كربنايران
168526نوسازيوساختمانتهران
8792132كنترلخوردگيتكينكو

91713ماشينسازياراك
272338ريختهگريتراكتورسازيايران

348747معدنيوصنعتيچادرملو
741592صنايعخاكچينيايران

438453سيمانفارس
364539پشمشيشهايران

261728كارتاعتباريايرانكيش
272729كويرتاير

190819شكرشاهرود
151015داروسازيامين

417840توسعهمعدنيوصنعتيصبانور
145613سرمايهگذاريسپه

445139فوالدكاوهجنوبكيش
377933گسترشنفتوگازپارسيان

390332المپپارسشهاب
188815سيمانصوفيان

15691119سپنتا
400128قندمرودشت
12638نيرومحركه

25867148توليديمهرام
14488توليديكاشيتكسرام

762439صنايعپتروشيميخليجفارس
910346فوالدخوزستان

379018تامينماسهريختهگري
17338سيمانهگمتان

328615سيمانخوزستان
268712دادهپردازيايران
6803پارسخودرو

11415سرمايهگذارينيرو
14406قطعاتاتومبيلايران

245610سيماناروميه
10694سرمايهگذاريشاهد
323612كشتوصنعتپياذر

14145ايراندارو
1430136معدنيامالحايران

818920فوالدخراسان
12643سرمايهگذارينوركوثرايرانيان

28346شيرپاستوريزهپگاهخراسان
9672بانكسينا
880018سيمانقائن

10172گروهصنايعبهشهرايران
1540230سيمانبهبهان
20554سختآژند
27815قندنيشابور

1016515پرداختالكترونيكسامانكيش
6901زامياد

62198فوالداميركبيركاشان
8551سايپا

9581سرمايهگذاريبوعلي
11811گروهداروييبركت

25862بيمهدانا
53694داروسازياسوه

26852پارسسرام
13751توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ
16261گروهستوسعهصنعتيايران

17351تامينسرمايهاميد
17941شهدايران

22031قندثابتخراسان
28711گروهداروييسبحان

58652البرزدارو
39211داروسازيجابرابنحيان

80082فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر
41011بورساوراقبهادارتهران

95822داروييرازك
55311معدنيوصنعتيگلگهر

443248پتروشيميفناوران
133442سيمانسفيدنيريز

16630توليديگرانيتبهسرام
17490بيمهملت

10080سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
42020سرمايهگذاريداروييتامين
137760گروهصنعتيملي)هلدينگ

11750بانكاقتصادنوين
6670سرمايهگذاريرنا)هلدينگ

7490صنايعريختهگريايران
8940سرمايهگذاريبهمن

33610سيمانبجنورد
14180سامانگستراصفهان

21870سيمانمازندران
7180سيمانشرق
35850پارسسويچ
150470سازهپويش

860سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
2-12687داروسازيسينا

1-6075صنايعجوشكابيزد
1-5961داروسازيابوريحان

عقيده حل كردن مشكالت 
با پول نفت عقيده اشتباهي 
اس�ت، در حال حاضر يك 
كش�ور كه وس�ط آب است 
و مناب�ع و مع�ادن اي�ران 
را ن�دارد جي دي پ�ي  آن 
از اي�ران بيش�تر اس�ت

ميوه مقاومت در برابر تحريم شكوفايي خالقيت است

هادی غالمحسینی
  گزارش  

 ثبت نام برای سامانه جامع روابط
 در هیچ دفتر پیشخوانی انجام نمی شود

علی فالح حقيقی دبيركل كانون سراسری دفاتر پيشخوان دولت، در 
پاسخ به اين سؤال كه قرار بود ثبت نام از كارگران و كارفرمايان در سامانه 
جامع روابط كار از هفته گذشته در دفاتر پيشخوان خدمات دولت آغاز 
شود اما هنوز دفاتر ارائه كننده اين خدمت مشخص نيستند كه اين امر 
باعث بالتكليفی طرح و سردرگمی متقاضيان شده است، اظهار داشت: 
قرار بود سامانه جامع روابط از ۱۵ مرداد آغاز به كار كند و ثبت نام نيز در 
دفاتر پيشخوان دولت انجام شود و كارگران و كارفرمايان اطالعات خود 

را در اين سامانه رجيستر كنند. 
 وی در گفت وگو با  فارس ادامه داد: اما در حال حاضر هيچ يك از دفاتر 
پيشخوان دولت اين س��رويس را ارائه نمی كنند و اين موضوع كه اين 
خدمت در برخی دفاتر ارائه می ش��ود اساس��ا اكنون نمی تواند مفهوم 
اجرايی داش��ته باش��د؛ زيرا قرار بود دفاتری كه درخواس��ت ارائه اين 

سرويس را دارند به سامانه متصل شوند كه اين كار انجام نشده است.
 فالح حقيقی افزود: البته تنها اين خدمت نيست كه به اين شرايط دچار 
شده است بسياری از خدمات ديگر دفاتر پيشخوان نيز همينطور معطل 

شده اند و در انتظار راه اندازی سامانه جديد رگوالتوری هستند.

 رويترز اعالم كرد
 کاهش ارزش سهام بورس آسیا 

با نگراني از وضع ترکیه و تشديد جنگ تجاري 
روز گذشته در بازارهاي جهاني ارزش س�هام بورس هاي آسيايي 
به كمترين ميزان يك س�ال گذش�ته رس�يد، قيمت نف�ت، طال و 
س�اير فلزات گرانبها هم كاهش يافت. بحران اقتصادي در تركيه 
و تشديد جنگ تجاري بين امريكا و چين دو عامل تأثيرگذار بود. 
به گزارش فارس به نقل از رويترز، امروز بازارهاي بورس آسيا به كمترين 
ميزان يك سال گذشته رسيد. نگراني فعاالن اقتصادي از بازارهاي چين 

و تركيه دليلي بر قرمزپوش شدن اكثر نمادهاي آسيايي شد. 
رويترز مي نويسد: بازارهاي بورس آسيا چهارشنبه بيشتر تحت تأثير 
بازارهاي چين بود كه تأثير بحران مال��ي اخير تركيه را در بورس هاي 
آسيايي تشديد كرد.  اما در اين ميان اسپيريد بترز، تحليلگر بازار انتظار 

دارد بازارهاي بورس  اروپايي اندكي با وضعيت بهتري آغاز شود. 
بر اساس اين گزارش ش��اخص FTSE 0/2 درصد، داكس آلمان 0/۱ 
درصد و CAC فرانس��ه 0/۱۵ درصد رشد داش��تند، اما در بازارهاي 
بورس آسيا شاخص MSCI كاهش يك درصدي داشت و به كمترين 

ميزان از آگوست 20۱7 تاكنون رسيد. 
بازارهاي بورس آسيا بيشتر پس از آنكه لير تركيه ناپايدار شد و ارزش 

خود را در برابر دالر از دست داد، قرمزپوش شدند. 
سلينوس  ييپ، تحليلگر بازار بورس ش��انگهاي معتقد است: در حال 
حاضر س��رمايه گذاران روي بخش منفي گزارش نيمه نخست امسال 
ش��ركت ها متمركز ش��ده اند كه در اين گ��زارش منفي نگ��ري و نگاه 
محتاطانه وجود دارد.  بر اس��اس اين گزارش ش��اخص نيكي ژاپن نيز 
امروز يك درصد كاهش داشت، اما بازارهاي بورس كره جنوبي به دليل 

تعطيالت عمومي كشور بسته بودند. 
ارزش لير تركيه كه در آغاز هفته جاري ركورد بي س��ابقه  اي را رقم زد 

7/24 لير در برابر يك دالر معامله شد. 
تركيه در يك اقدام تالفي جويانه نرخ تعرفه را روي محصوالت امريكايي 
افزايش داد برخي از اين تعرفه ها تا ۱40درصد هم افزايش يافته است، 
محصوالتي مانند، انواع خودروهاي مسافربري، تنباكو و مشروبات الكلي 

از جمله آنهاست. 
رجب طي��ب اردوغان اعالم ك��رده كه آنكارا باي��د واردات محصوالت 

الكترونيكي از امريكا را متوقف كند. 
وي تأكيد كرده است كه اين اقدامات تالفي جويانه واكنشي در برابر آغاز 

جنگ اقتصادي امريكا عليه تركيه است. 
بر اساس گزارش بلومبرگ امروز ارزش يوآن چين هم كاهش داشت. 
ارزش يوآن چين امروز نسبت به سه ماه گذشته يعني تقريباً زمان آغاز 

جنگ تجاري امريكا با چين حدود 7/6 درصد كاهش داشته است. 
وضعيت كموديتي هاي بازارهاي جهاني هم اصاًل مناسب نبود. قيمت 
مس به كمتر از 6 هزار دالر در هر تن رس��يد؛ چراكه س��رمايه گذاران 
حساس هس��تند كه بحران تركيه تمام بازارهاي نوظهور را فرا خواهد 
گرفت و همچنين تقاضاي جهاني با تشديد تنش هاي بين چين و امريكا 
كاهش يافته است، البته اين وضعيت روي بازار ساير فلزات گرانبها، نفت 

و طال هم تأثير گذاشت. 
دالر در برابر سبدي ديگر از ارزها تقويت شد. تقويت دالر باعث كاهش 
قيمت نفت و طال شد؛ چراكه زماني كه قيمت دالر باال مي رود قيمت 
را براي خريداران با ديگر ارزها گران تر مي سازد، بنابراين تقاضا كاهش 

يافته و قيمت پايين مي آيد. 

   حمل و نقل

جزئيات نرخ گذاري  بليت هواپيما 
براساس ارز ثانويه

مدي�ر رواب�ط عموم�ي س�ازمان هواپيمايي با 
بيان اينكه منتظ�ر اختصاص ارز با ن�رخ ثانويه 
ب�ه ش�ركت هاي هواپيماي�ي هس�تيم، گف�ت: 
تصميم در مورد نرخ ها به زودي اعالم مي ش�ود 
و بر اس�اس هر نرخي كه در س�امانه نيما اعالم 
ش�د، ارز در اختي�ار ايرالين ها ق�رار مي گيرد. 
به گزارش فارس، رضا جعفرزاده در تشريح سرنوشت 
نرخ  گذاري  بليت هواپيما كه قرار است براساس نرخ 
ارز ثانويه و س��امانه نيما قيمت گذاري شود، اظهار 
داشت: قرار نيس��ت نرخ و قيمتي از سوي سازمان 
هواپيمايي كشوري به شركت هاي هواپيمايي ابالغ 
ش��ود كه ش��ركت ها هم مطابق آن نرخ بفروشند، 
بنابراين تأكيد مي شود كه موضوعي به عنوان افزايش 
قيمت بليت هواپيما از سوي س��ازمان هواپيمايي 
كشوري اعالم نشده است.  وي ادامه داد:  البته قيمت 
بليت هواپيما تحت تأثير نوسانات ارزي بوده است و 
سازمان هواپيمايي كشوري هم در اين حوزه نظارت 

دقيق بر عملكرد و نرخ گذاري ايرالين ها دارد. 
جعفرزاده افزود: در اين وضعيت و با نوسانات ارزي، 
سازمان هواپيمايي كشوري وظيفه دارد به مشكالت 
ش��ركت هاي هواپيمايي بپ��ردازد و حرف هاي آنها 
را هم گوش كند، بررس��ي هاي كارشناس��ي انجام 
دهد و اعالم كند اي��ن نوس��انات ارزي چه تبعاتي 
براي شركت هاي هواپيمايي داشته است و راهكار 
آينده چه خواهد بود.  مدير روابط عمومي سازمان 
هواپيمايي كشور ادامه داد: در اين راستا جلساتي در 
سازمان هواپيمايي كشوري برگزار شد و كارشناسان 
سازمان در حال ادامه بررسي ها هس��تند. در ابتدا 
بخشنامه اي تسعير ارز به ش��ركت هاي هواپيمايي 
ابالغ و پس از آن محاس��بات هم انجام ش��د كه به 

عنوان مثال افزايش قيمت به نس��بت ن��رخ ارز در 
س��امانه چگونه خواهد بود و اين ارزي كه متفاوت 
با ارز 4 هزار و 200 تومان��ي خواهد بود، چه ميزان 
قيمت بليت هواپيم��ا را تحت تأثير قرار خواهد داد.  
وي افزود:  س��ازمان هواپيمايي كش��وري نظريات 
ش��ركت هاي هواپيمايي را اخذ ك��رد، رايزني ها و 
مذاكرات انجام  و مقرر ش��د نرخ بليت براساس نرخ 
ارزي كه در س��امانه نيما و ارز ثانوي��ه به ايرالين ها 
اختصاص مي ياب��د، تغيير ياب��د.  وي اضافه كرد: تا 
اين لحظه منتظر ابالغ رس��مي و كتبي اين مورد و 
همچنين دريافت ارز طبق نرخ ثانويه و سامانه نيما 
هستيم، زيرا تخصيص ارز به شركت هاي هواپيمايي 
از اين پس براساس سامانه نيما خواهد بود، قطعاً پس 
از اين اعالم كتبي، نرخ ها شفاف و مشخص خواهد 
بود.  وي ادامه داد: اينكه در چند س��ايت، نرخ هاي 
نجومي بابت پروازهاي داخلي معرفي ش��ده است، 
 مبناي قيمت گذاري بليت هواپيما نيس��ت، مبناي 
نرخ هاي بليت هواپيما، قيمت هاي درج شده روي 
خروجي سايت هاي ش��ركت هاي هواپيمايي است 
و ارائه نرخ بي��ش از آن قيمت ها تخلف محس��وب 
مي ش��ود و همانند گذشته اگر آژانس��ي يا سايتي 
باالتر از نرخ هاي مذكور قيم��ت ارائه دهد، متخلف 
محس��وب مي ش��ود و آن هم از طريق بازرسي ها، 
در مكانيسم هاي نظارتي مش��خص و اعمال قانون 
مي شود.  وي تأكيد كرد: منتظر اختصاص ارز با نرخ 
سامانه نيما به شركت هاي هواپيمايي هستيم، البته 
ارزهاي سامانه نيما به بخش هاي صنعتي و توليدي 
ديگر اختصاص يافته است، اما منتظر اختصاص اين 
ارز به صنعت حمل و نقل هوايي هس��تيم تا نرخ ها 

مشخص و تعديل شود. 
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