مدیرعامل شرکت بورس تهران استعفا کرد

پنجشنبه  8مهر 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3316

توگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره استعفای خود گفت :برای ایجاد فرصت برای
علی صحرایی ،مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گف 
تحقیقات بیشتر درباره بحث استخراج رمزارز و در راستای قوام بازار سرمایه ،استعفای خود را به هیاتمدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران تقدیم کردم.
وی افزود :هیاتمدیره با این استعفا موافقت و آقای محمود گودرزی ،معاون بازار شرکت بورس تهران را به سرپرستی موقت این شرکت منصوب کرد.

اقتصادی

اخبار

اولینگامبرایتوقفرشدتورمتغییرنقشبانکهامبتنیبرتوسعهمدلهایتأمینمالیمردمیاست

مهار تورم با هدایت نقدینگی

وزارت علوم ،مقصد دهمین نامه بذرپاش

تبدیل دانشگاههای کشور
به تراز بینالمللی با تأخیر مواجه است

درسالهایگذشتهبانکداریخصوصیاصلیترینعاملافزایشحجمنقدینگیبودهاست
شرکتهای سهامی عام پروژهمحور میتوانند عالوه بر کنترل
نقدینگی و هدایت هدفمند آن جهت جلوگیری از افزایش نرخ
تورم ،به توسع ه زیربنایی کشور کمک شایانی کنند.
همزمان با ش��روع ریزش بورس در سال گذشته ،نگرانیها
درب��اره کاهش اعتماد مردم به این بازار مهم افزایش یافت .در
شرایط فعلی کشور که سرمایهگذاری خارجی انگیزهای برای
ورود به پروژههای کالن ملی را ندارد و تامین مالی بانکمحور
نیز با چالشهای متعدد مواجه است ،باید راهی برای تامین مالی
مردممحور در پیش گرفته شود.
دولت که تا امروز تامینکننده اصلی منابع مالی پروژههای
زیربنایی بوده ،با بحران کسری بودجه ناشی از کاهش فروش
نفت مواجه است .بنابراین هدایت درست سرمایههای مردمی
به بازار کمریسک اولیه بورس میتوانست اوال به تکمیل هر چه
سریعتر پروژههای زیربنایی کشور کمک کند و ثانیا نقدینگی
افسارگسیخته موجود در کشور را در مسیری درست هدایت کند.
■■بانکداری خصوصی عاملی برای افزایش حجم نقدینگی

تجربه  ۲دهه بانکداری خصوصی در کش��ور ،به روش��نی
مشخص کرده با مدل بانکداری خصوصی ،ن ه تنها اعتبارات بانکی
به سمت تولید و فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت نمیشود،
بلکه بیش��ترین انحراف اعتبارات بانکی از تولید اتفاق میافتد
و نتیجه آن رونق بازارهای موازی تولید ،نوس��انات اقتصادی و
ناپایداری اقتصاد ملی و در نهایت شکست تامین مالی تولید است.
در چنین شرایطی بدون شک استفاده از ظرفیت بازار سرمایه
مش��روط بر ایجاد بستر مناسب سرمایهگذاری مردمی در آن
میتواند به تامین مالی شرکتها و پروژههای کالن ملی کمک
کند و همچنین به اقتصاد ملی در هدایت نقدینگی و در نتیجه
کاهش نوسانات اقتصادی و کاهش میزان تورم یاری رساند.
هماکن��ون مردم و س��رمایهگذاران با توجه به ریس��ک
پایین تش��ویق میش��وند در بانکها سرمایهگذاری کنند و
بانکها نیز در قالب تسهیالت ،مبالغ جمعآوری شده را در
اختیار پروژههای مختلف قرار میدهند .این روش عالوه بر
پرهزینه بودن برای مجریان پروژهها ،سود قابل مالحظهای
نیز در اختیار س��پردهگذاران ق��رار نمیدهد .به بیان دیگر
س��پردهگذارانی که س��رمایه خود را ن��زد بانکها به امانت
میگذارند ،نهتنها سود نمیکنند ،بلکه با توجه به کمتر بودن
نرخ سود بانکی نسبت به تورم ،در حال از دست دادن ارزش

واقعی سرمایه خود هستند.

■■تغییر نقش بانکها با توسعه مدل جدید تأمین مالی مردمی

باید نقش بانکها تغییر کند و به جای آنکه واسطهای بین
سرمایهگذاران و س��رمایهپذیران باشند ،صرفا سرمایهگذاری
مستقیم مردم در پروژهها را به عنوان یک نهاد ضامن ،تضمین
کنند .این اقدام سبب تحرک و پیشرفت زیربنایی و زیرساختی
کش��ور خواهد شد و تسریع در اجرای پروژههای عمرانی را به
ارمغان خواهد آورد .عالوه بر این ،وجود این بستر سرمایهگذاری،
از س��وگیری نقدینگی به س��مت بازارهای موازی جلوگیری
خواهد کرد.

مناسبترین راه برای اجرای چنین رویکردی ،ایجاد و تاسیس
شرکتهای سهامی عام پروژهمحور است که میتواند در قالب
بازار سرمایه به جمعآوری سرمایههای مردمی بپردازد و مبالغ
جمعآوریشده را به پروژهها اختصاص دهد .مهمترین مزیت این
روش ،تضمین اصل سرمایهگذاری و کف سود سرمایهگذاری
مردمی است .به بیان دیگر در این روش ،مردم عالوه بر اینکه
مالک دارایی واقعی یک پروژه مشخص خواهند شد که میتواند
همگام با نرخ تورم ارزش خود را بهروزرسانی کند ،میتوانند به
نسبت میزان سرمایهگذاری خود از سود عملیاتی پروژه بعد از
بهرهبرداری نیز منتفع شوند.

در ص��ورت اجرای پروژههای زیربنایی کش��ور با این روش
س��رمایهگذاری ،تکمیل هر چه سریعتر زیربناهای اقتصادی
کشور اتفاق خواهد افتاد و به عالوه ،امکانی جدی و پرظرفیت
ب��رای هدایت نقدینگی موجود در اقتصاد در جهت جلوگیری
از افزایش نرخ تورم ایجاد خواهد ش��د .بدونشک ،حل مساله
تورم از طریق روشهای معمول فعلی که خود تورمزا هستند،
امکانپذیر نیست .به بیان دیگر ،ایجاد شرکتهای سهامی عام
پروژهمحور میتواند کمک شایانی به افزایش تولید زیربناهای
اقتصادی با استفاده از نقدینگی موجود کند ،بدون آنکه بر میزان
این نقدینگی بیفزاید.

سازمان بورس فعالیت ماینرها
در شرکت بورس را تأیید کرد

نرخ دالر در بازار آزاد با رسیدن به 28هزار و 380تومان به بیشترین میزان در 11ماه اخیر رسید

رکورد قیمت دالر در سال جاری شکست
قیمت دالر از نخس��تین روز این هفته با
ارز
س��یر صعودی همراه بود و در بازار آزاد از
 27هزار و  500تومان در روز ش��نبه ،به  28هزار و 380
تومان در روز چهارش��نبه رس��ید .قیمت دالر از معامالت
دوشنبهش��ب پرنوسان شد و پس از  ۲۰شهریور توانست
ب��االی مرز حس��اس  ۲۷هزار و  ۸۰۰توم��ان قرار بگیرد.
قیمت دالر در هفتههای گذشته به خبرها و سیگنالهای
امیدوارکنن��ده واکن��ش داده بود و از نیمه کانال  ۲۷هزار
تومان باالتر نرفت .از ابتدای تابستان که قیمت دالر حدود
 24هزار تومان بود ،تاکنون نزدیک  17درصد رشد داشته
و با ثبت رکوردی جدید به بیشترین میزان در حدود یک
سال گذشته رسیده است .قیمت دالر در مهر  99با رسیدن
ب��ه حدود  32هزار توم��ان روند نزولی خود را آغاز کرد و
حتی در برهههایی به نزدیک  20هزار تومان نیز رس��یده
بود .این در حالی است که پس از گذشت بیش از یک ماه
از تشکیل دولت س��یزدهم ،همچنان رئیس جدید بانک
مرکزی منصوب نش��ده است و همین اتفاق ،باعث ایجاد
شک و تردید در میان بازیگران اقتصادی نسبت به آینده
سیاستهای اقتصادی دولت شده است.
■■رکوردزنی واردات عامل افزایش قیمت دالر؟

در آمار جدید گمرک میزان واردات شهریورماه امسال
به بیش از  ۶/۶میلیارد دالر رسیده که این رقم در دهه ۹۰
بیسابقه است و رشد سه برابری نسبت به مردادماه امسال

موثر بوده اس��ت اما برخ��ی تحلیلها نی��ز حاکی از این
اس��ت که یک عامل مهم در رکوردشکنی واردات ماهانه،
کاهش انتظارات تورمی اس��ت که منجر به افزایش تمایل
واردکنندگان در ترخیص کاالها ش��ده و رسوب کاالها در
گمرکات را کاهش داده است.

■■نوسان دالر ،عامل بیثباتی

و  ۲برابری نس��بت به شهریور پارسال را ثبت کرده است.
ع�لاوه بر این ،ثبت تراز تجاری منفی  2/4میلیارد دالری
نیز احتماال برای قیمت دالر پیامهایی داشته باشد .با این
وضعیت به نظر میرسد فشار سمت تقاضا در بازار ارز رو به
فزونی است و این میتواند در ماههای آینده نمود بیشتری
در قیمت دالر داشته باشد ،بویژه که شهریورماه امسال تنها
 0/2درصد قیمت دالر رشد داشته است .بررسیها نشان

تداومروندتخصیص ارز ۴۲۰۰تومانیاصلیتریندلیلنوسانقیمتدرکاالهایاساسیاست

هر شانه تخممرغ  ۵۵هزار تومان

قیمت هر شانه تخممرغ  ۳۰عددی در خردهفروشیهای
تهران  ۵۵تا  ۶۰هزار تومان شد .بر اساس مشاهدات میدانی
از خردهفروش��یهای سطح ش��هر تهران ،قیمت هر شانه
تخمم��رغ  ۳۰ع��ددی به وزن  ۲کیلوگ��رم در بازه قیمتی
 ۵۵تا  ۶۰هزار تومان به مصرفکنندگان عرضه میش��ود.
گفتنی است حدود  ۲هفته پیش
قیم��ت این کاالی پرمصرف  ۵۰تا
 ۵۵ه��زار تومان و بیش از یک ماه
پیش نیز قیمت آن در بازار حدود
 ۴۵ه��زار تومان بود .ب��ه عبارتی
میتوان گف��ت قیمت تخممرغ از
اواخر شهریور تاکنون  ۵۰۰۰تا ۱۰
هزار تومان افزایش یافته است؛ افزایش قیمتی که فعاالن
صنعت طیور علت آن را افزایش هزینههای تولید از جمله
نهادههای دامی ،واکس��ن ،دارو ،کارتن و شانه ،آب ،برق و
لونقل و همچنین کاهش
گاز ،دس��تمزد کارگر ،کرایه حم 
جوجهری��زی ،تاخی��ر در تامین و ارس��ال نهادهها و حذف
۱۴میلیون قطعه مرغ تخمگذار از ابتدای س��ال میدانند.
در این بین به گفته کارشناسان اصلیترین دلیل نوسانات
قیمت در کاالهای اساسی از جمله مرغ ،گوشت و تخممرغ
تداوم روند تخصیص ارز  4200تومانی است.
■■واردکنن�دگان نهادههای دامی جزئ�ی از فرآیند تولید
کشور هستند

وزیر جهاد کش��اورزی هم بر این موضوع تاکید دارد و

حل تامین نهاده را اولین گام حل مشکل تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان میداند .وی گفت :تامین بموقع نهادههای
دامی ،حلقه نخست زنجیره تولید اقتصاد دام و طیور کشور
است.
وزیر جهاد کشاورزی در نشست با اتحادیه واردکنندگان
نهادههای دامی اظهار داشت :تامین
بموقع نهادههای دامی حلقه اول از
زنجی��ره تولید اقتص��اد دام و طیور
کش��ور اس��ت و افرادی که در این
بخش فعالیت میکنن��د ،جزئی از
فرآیند تولید در کش��ور محس��وب
میشوند.
وزی��ر جهاد کش��اورزی اف��زود :از منظ��ر وزارت جهاد
کش��اورزی رس��یدگی و رف��ع مش��کالت تامینکنندگان
نهادههای دامی منجر به تعدیل مشکالت تولیدکنندگان و
بهبود شرایط بازار خواهد شد.
وی با اش��اره به مش��کالتی که واردکنندگان در مسیر
تامین نهادههای دامی متحمل میشوند و قدردانی از این
زحم��ات ادامه داد :تداوم جریان تامین نهاده دامی اقدامی
مهم و ضروری است.
س��اداتینژاد تاکید کرد :تصمیمهای آتی وزارت جهاد
کشاورزی با مشورت و همکاری تشکلها در همه حوزههای
مرتبط به عنوان راهبرد اصولی این دور از فعالیتهای وزارت
جهاد کشاورزی گرفته میشود.

میدهد میانگین ارزش��ی واردات ماهانه در سالهای ۹۱
تا  ۹۷از  ۶میلیارد دالر کمتر بوده اس��ت .بنابراین ارزش
واردات ش��هریورماه  ۱۴۰۰میتواند رکوردشکنی در این
دوره باشد .گمرک ایران سرعت باال در ترخیص کاالهای
ضروری ،ماشینآالت و اقالم واسطهای تولید در شهریور را
عامل افزایش واردات میداند .البته ب ه نظر میرسد اطمینان
ارزی به واردکنندگان نیز در س��رعتگیری ترخیص کاال

نوسانات بیش از حد دالر ،تهدیدی جدی برای اقتصاد
است .نوسان نرخ ارز موجب بیثباتی میشود و بیثباتی هم
نااطمینانی و عدم قطعیت را در پی دارد .نتیجه نااطمینانی
نیز افزایش ریس��ک است .هنگامی که ریسک باال میرود
فعاالن اقتصادی نمیتوانند تصمیمات درس��تی بگیرند و
درصد خطایش��ان باال میرود .بنابراین آشفتگی در روند
تولید به وجود میآید و چون در ایران هم بازار ارز بزرگ
اس��ت و هم نرخ ارز اثر س��رایتی قوی در سایر بخشهای
اقتصادی دارد ،اثرگذاری بیثباتی در نرخ ارز همه اقتصاد
کشور را به میزان زیادی متاثر میکند که فعاالن اقتصادی
و تولیدکنندگان نیز بینصیب نمیمانند .نااطمینانی باعث
تهدید فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان میشود .با
توجه به اینکه افزایش قیمت ارز ،به معنای کاهش ارزش
پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم اس��ت ،نیاز اس��ت
ب��ا انتصاب هر چه س��ریعتر رئیس جدید بانک مرکزی و
اتخاذ سیاس��تهای الزم ،هر چه زودتر ب��ازار ارز کنترل
شود.

بانکمرکزیگزارشتحوالتبازارمسکنشهرتهراندرشهریورماه رامنتشرکرد

رشد  30/5درصدی بهای مسکن در طول
گروه اقتصادی :روز گذش��ته گزارش تحوالت بازار مسکن شهر
تهران در شهریور سال  1400منتشر شد .بر اساس این گزارش
در ش��هریورماه ،متوس��ط قيمت خريد و فروش يک متر مربع
زيربناي واحد مسکوني معاملهشده از طريق بنگاههاي معامالت
ملکي شهر تهران  31ميليون و  700هزار تومان بوده است که
نسبت به ماه قبل  4/2درصد و نسبت
به سال گذشته  30/5درصد افزايش را
نشان ميدهد .طبق این گزارش ،در این
بازه زمانی  7هزار و  ۸۷۹واحد مسکونی
معامله شده است که حدود یکسوم
این معامالت مربوط به واحدهای تا 5
سال ساخت است .این رقم در مقایسه
با شهریور سال گذشته  5واحد درصد کاهش داشته و در مقابل
به سهم واحدهای با قدمت باال اضافه شده است .بر اساس اعالم
بانک مرکزی میزان معامالت مسکن شهر تهران در شهریور امسال
نسبت به ماه قبل  41/6درصد رشد داشته است .نکته قابل توجه
دیگر این است که در شهریور امسال متقاضی خانههای با عمر بنای
 ۶تا  ۱۰سال  22/5درصد بوده که نسبت به شهریور  ۹۹برابر 4/2
درصد کاهش یافته است .بررسی آمار بانک مرکزی نشان میدهد
متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی شهر
تهران برابر  ۳۱میلیون و  ۷۰۰هزار تومان بوده که نسبت به ماه
قبل  2/4درصد رشد داشته است .بر اساس گزارش بانک مرکزی،
در آخرین ماه تابستان از میان مناطق بیستودوگانه شهر تهران
منطقه  5با سهم  14/2درصدی از کل معامالت بیشترین تعداد

دهمین نامه ارسالی رئیس کل دیوان محاسبات کشور
به دولتمردان سیزدهم که در راستای منویات امام خامنهای
و شعار سال  ،۱۴۰۰عملکرد  ۷قانون مرتبط با تولید ،ابعاد
مقررات و آییننامهها و موضوع ترک فعل به مقامات ارشد
دستگاههای اجرایی ارسال میشود ،خطاب به وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری به رشته تحریر درآمد.
مه��رداد بذرپ��اش در ای��ن نامه تاکید کرده اس��ت:
احکام تامین سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی ،ایجاد
قطب(هاب) بینالمللی جهت ارائه آموزشهای مجازی
(الکترونیکی) ،نیمهحضوری ،باز و از راه دور ،تجاریسازی
اي��ده و دانش در توليد محص��ول و خدمات دارای ارزش
افزوده برای تحقق نیاز به همت و پیگیری بیشتری دارند.
بذرپاش در ادام ه نام ه خود به زلفیگل ،از موضوعات
زی��ر به عنوان پروژههایی یاد کرده که اجرای آنها نیاز به
توجه بیشتری دارد:
 بازنگری و اصالح نظام آموزش عالی كشور در جهتارزشآفرينی و كارآفرينی
 طراحی و پيادهس��ازی نظام آمايش آموزش عالي وپژوهشبهمنظورمأموريتگراكردنفعاليتهایموسسات
آموزش عالی و پژوهش كشور
– تبديل دانشگاههای برتر كشور به تراز بينالمللی
– طراحی الگوی تغيير و ارتقای نقش دانشگاهها در حل
مشكالت كالن ،دستگاهی و بنگاههای اقتصادی كشور
– پیادهسازی نظام حمایت از شرکتهای دانشبنیان
با هماهنگی معاونت علمی و فناوری
– طراح��ی و پیادهس��ازی نظام صیان��ت از بازار ملی
در ح��وزه دانشبنیان از طریق تهیه پیوس��ت فناوری با
هماهنگی علمی و فناوری
رئیس کل دیوان محاس��بات در پای��ان یادآوری کرد
مبنای رسیدگی این دیوان در حوزههای مالی و رعایت و
عملکرد ،اجرای قوانین و اسناد باالدستی ،ارتقای شفافیت،
مبارزه با فساد ،حذف قوانین مزاحم و تحقق شعار سال
 ۱۴۰۰به منظور اولویتبندی اقدامات اجرایی دستگاههای
تحت امر وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری خواهد بود.

سال اخیر

قراردادهای مبایعهنامه را به خود اختصاص داده است .در ميان
مناطق بیستودوگانه شهرداري تهران ،بيشترين متوسط قيمت
يک متر مربع زيربناي مسکوني معامله شده معادل  68ميليون
و  900ه��زار تومان به منطقه یک و کمترين آن با  15ميليون
تومان به منطقه  18تعلق داشته است .ارقام ذکر شده نسبت به
ماه مشابه سال  1399به ترتيب 35/7
و  44/3درصد افزايش نشان ميدهد.
بررسي ش��اخص کرايه مسکن اجاري
در شهر تهران و کل مناطق شهري در
شهريور سال  1400نشاندهنده رشد
به ترتيب معادل  42/8و  45/7درصد
نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

■■توزي�ع فراواني تع�داد معامالت بر حس�ب ارزش هر واحد
مسکوني

شهريور سال ،1400توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني
معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکي از آن است که در
ميان دامنههاي قيمتي مورد بررسي ،واحدهاي مسکوني با ارزش
 10تا  15ميليارد ريال با س��هم  18/2درصد ،بيشترين سهم
از معامالت انجام ش��ده را به خود اختصاص دادهاند .واحدهاي
داراي ارزش  5ت��ا  10و  15ت��ا  20ميليارد ريال به ترتيب با
اختصاص سهمهاي  17/6و  12/6درصدي در رتبههاي بعدي
ق��رار گرفتهاند .در مجموع در اين ماه ،ح��دود  50/1درصد از
معامالت به واحدهاي مس��کوني با ارزش کمتر از  20ميليارد
ريال اختصاص داشته است.

سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد در رسیدگیهای
نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار ،تعدادی ماینر که از
سوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد بهرهبرداری
قرار گرفته است ،در ساختمان شرکت مزبور کشف شد.
روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار در اطالعیهای
اعالم کرد :جهت تنویر افکار عمومی به اطالع میرساند در
رسیدگیهای نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار ،تعدادی
ماینر که از سوی شرکت بورس اوراق بهادار تهران مورد
بهرهبرداری قرار گرفته است ،در ساختمان شرکت مزبور
کشف شد و در ادامه بررسی نیز مشخص شد فعالیت مزبور
در گزارشها و حسابهای شرکت به طور کامل ثبت و افشا
نشده است و با توجه به اینکه بدوا چنین امری با اساسنامه
و رسالت شرکت بورس نیز همخوانی نداشته است ،موضوع
به معاونت حقوقی س��ازمان ارسال شده است .رسیدگی
به این موضوع به طور فوقالعاده در دس��تور کار کمیته
رسیدگی به تخلفات سازمان قرار گرفته و برای بررسی کم
و کیف و ابعاد تخلفات این موضوع ،مدیران بورس تهران
فراخوانده شدهاند .بدیهی است بعد از رسیدگی کامل و
ارزیابی توضیحات و مستندات این امر که در حوزه داخلی
شرکت رقم خورده است ،نتایج رسیدگی و جزئیات امر و
تصمیم سازمان اطالعرسانی خواهد شد.
گفتنی است روز گذشته روابط عمومی بورس تهران
با صدور اطالعی��های اعالم کرد هیچ فعالیتی در زمینه
استخراج رمزارز در ش��رکت بورس تهران وجود ندارد و
موضوع پنهانی که عدهای مدعی کشف آن شدهاند ،اساسا
تکذیب میشود.

انبوه شکایت زائران اربعین
از شرکتهای هواپیمایی

مق��ام مس��ؤول وزارت راهوشهرس��ازی با اش��اره به
ش��کایتهای فراوان زائران اربعی��ن از ایرالینها گفت:
هموطنان بلیت برگشت را از ایران تهیه کنند چون ارزانتر
است .حسین مذنب اظهار کرد :طی یک هفته اخیر 26
پرواز فوقالعاده و ویژه شامل  20پرواز شرکتهای داخلی
و  6پرواز خارجی با ظرفیت بیش از  5هزار نفر خارج از
ظرفیت ایرالینها به عتبات عالیات انجام شده است .وی
ادامه داد :تعداد فراوان ش��کایت از ایرالینها ،شرکتها
و س��ایتهای خدماتی -مس��افرتی تنظیم و به سازمان
هواپیمایی کش��وری ارجاع شد که بعد از تکمیل پرونده
به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی میشوند .همچنین
با چندین مورد شرکتهای متخلف برخورد قضایی شده
است .وی افزود :تیمهای بازرسی ویژه در تمام فرودگاههایی
که پرواز اربعین داشتند ،مستقر بودند و کمک کردند تا این
خدمات به نحو مناسب ارائه شود .وی یادآور شد :با دستور
وزیر راهوشهرسازی همراه تیم بازرسی و سرپرست سازمان
هواپیمایی کشوری به عراق آمدیم تا راههای هرچه بهتر
ارائه خدمات را به زائرانی که میخواهند از طریق هوایی
به کشور بازگردند بررسی کنیم .مذنب با تاکید بر اینکه
بازگشت زائران اربعین از طریق هوایی تسهیل میشود،
توصیه کرد :هموطنان بلیت برگشت را از ایران تهیه کنند
زیرا هم کمهزینهتر است و هم برای دریافت رمز دوم با
مشکل مواجه نمیشوند .هموطنان از طریق خانوادههای
خود در کشور برای گرفتن بلیت اقدام کنند .به گفته وی،
راههای بازگشت زائران اربعین به کشور تسهیل میشود تا
هموطنان در فرآیندی کوتاه به کشور بازگردند.

