
ب�راي چندمين ب�ار در س�ال جاري ب�ازار آزاد 
خودرو دچار آش�فتگي ش�ده و  وزارت صمت 
باز هم كاه�ش قيمت در روزه�اي آتي را وعده 
مي دهد، در حالي كه هيچ برنامه اي براي كنترل 
قيمت بازار ندارد. كارشناسان معتقدند تقاضاي 
انباش�ته، كاهش تولي�د، نبود وزي�ر در وزارت 
صمت، حجم باالي نقدينگي و بي برنامگي وزارت 
صمت از مهم ترين داليل گراني قيمت هاس�ت. 
در س��ايه نبود مديريت و نظارت و برنامه ريزي، 
صنعت خودرو ب��ار ديگر دچار كالف س��ردرگم 
شده اس��ت و قيمت ها در بازار آزاد به دليل فعال 
شدن واس��طه ها و برخي نمايندگي هاي فروش 
با افزايش قيمت ۲۰ت��ا ۳۰ميليون توماني همراه 
شده است. در بازاري كه نه خريداري وجود دارد 
و نه فروشنده اي، س��ازمان نظارتي از نبود بستر 
قانوني ب��راي مبارزه ب��ا گراني س��خن مي گويد 
و ش��وراي رقابت ك��ه مس��ئوليت تعيين قيمت 
خ��ودرو را دارد از فرمول قيمت گ��ذاري خود  و 
خودروهای 5۰۰ ميليون تومانی دفاع مي كند. در 
حال حاضر حدود ۸۰درصد خودروهاي تحويلي 
توس��ط خودروس��ازان مربوط به تعهدات معوق 
اين شركت هاست، به همين دليل خودروسازان 
نمي توانند پاس��خگوي تعه��دات جديد ايجادي 
باشند، اما برخي نمايندگي هاي فروش كه اكنون 
با تحويل خودروهاي ثبت نامي خود در سال ۹۸ 
و ماه هاي گذشته مي خواهند سود چند برابري به 
جيب بزنند، تالش مي كنند با همدستي دالالن 
و واس��طه هاي بازار قيمت خودرو را در بازار آزاد 

افزايش دهند و قيمت ه��اي جديد را در روزهاي 
آتي تثبيت كنن��د. حال در چنين ش��رايطي كه 
دس��تگاه هاي نظارتي بايد دست به كار شوند و از 
رش��د نجومي قيمت ها جلوگيري كنند، از نبود 
بستر قانوني سخن مي گويند و متولي صنعت كه 
در يك سال اخير با قيمت گذاري دستوري خودرو 

مخالف بوده، كنار نشسته و فقط نظاره گر است. 
فرزاد زاويه، كارش��ناس بازار خودرو با اش��اره 
به رش��د بي منطق قيمت خودرو در اين روزها 
مي گويد: »وضعيت اين روزه��اي بازار خودرو 
تنها يك عل��ت دارد و آن هم سياس��تگذاري 
نادرست در قيمت گذاري خودرو است كه منجر 
به كاهش عرضه خودروسازان شده كه به نظر 
من در قدم نخس��ت بايد قيمت گذاري خودرو 

اصالح شود.«
اين كارشناس بازار خودرو به تقاضاهاي انباشته 
شده از سال هاي گذشته نيز اشاره كرد و مي افزايد: 
»اگرچه آمار خودروس��ازان نشان مي دهد حجم 
توليد آنها بيشتر ش��ده، اما تقاضاهاي پاسخ داده 
نشده  زيادي نيز وجود دارد كه خودروسازان اگر 
همان تقاضاهاي گذشته را پاسخ دهند، سال هاي 
س��ال بايد خودرو توليد كنند، بنابراين در چنين 
وضعيتي اصاًل صالح نيست كه خودروسازان اقدام 

به ثبت نام هاي جديد كنند.«
زاويه تصريح مي كند: »رش��د قيم��ت  خودرو در 
كنار افت ت��وان خريد مردم، فاصل��ه باالي بهاي 
خودرو بين كارخانه و بازار، تأثيرپذيري از نرخ ارز و 
حذف قيمت ها از سايت هاي فروش از ديگر عوامل 

تأثيرگذار بر التهاب بازار خودرو است.«
 وزارت بي وزير خطاي بزرگ دولت

فرزاد زاويه مي گوي��د: در حال حاضر خودرو يك 
كاالي سرمايه اي است و به دليل رشد سرسام آور 
قيمت ها، نه كسي حاضر مي شود خودروي خود 
را بفروشد و نه كس��ي خريدار است؛ از طرفي در 
آستانه ماه محرم اين ركود تش��ديد شده و همه 
دست نگه  داشته اند تا ببينند بازار بعد از اين ايام به 
چه سمتي خواهد رفت. هرچند با شرايط فعلي به 
نظر نمي رسد بعد از ماه  محرم شاهد كاهش قيمت 

خودرو باشيم. «
وي در پاسخ به اين س��ؤال كه چرا وزارت صمت 
در اين باره سكوت كرده اس��ت، مي افزايد: »اوالً 
وزارت صم��ت در حال حاض��ر وزير ن��دارد كه 
اين بزرگ ترين خط��اي دولت در س��ال پاياني 
است در ثاني سرپرس��ت فعلي وزارت صمت نيز 
كمترين آش��نايي را نس��بت به اينگونه مسائل 
دارد. افزايش قيمت خودرو از مبدأ در حال حاضر 
به نفع خودروس��ازان اس��ت، اما اين اتفاق سبب 
مي شود چالش فروش محصوالت توليدي گريبان 

خودروسازان را در ماه هاي پيش رو بگيرد.«
زاويه مي گويد: »افزايش قيم��ت خودرو در بازار 
باعث جذابيت خريد خودرو از كارخانه مي شود، 
اما كاهش قدرت خريد مش��تريان خودرو باعث 
مي شود آنها از بازار خارج شوند و اين اتفاق سبب 
مي ش��ود ديگر خريد از كارخانه براي مشتريان 
جذابيت نداشته باشد و اين آغاز بحران تقاضا براي 

شركت هاي خودروساز است.«

  اختالفات خودروسازان و قطعه سازان
حسن كريمي كارش��ناس صنعت خودرو معتقد 
است: »ريشه نابساماني بازار خودرو در اختالفات 
گذشته بين خودروساز و قطعه ساز است، افزايش 
نرخ ارز در س��ال ۹7 به اين مش��كالت دامن زد و 

موضوع را پيچيده كرد.«
كريمي تأكيد مي كند: »در اين موضوع يك انتقاد 
وج��ود دارد كه بايد مطرح ش��ود، خودروس��ازان 
معتقدند با ورود ب��ه بورس مشكالتش��ان مرتفع 
مي ش��ود كه بايد گفت اكن��ون فوالد م��ورد نياز 
خودروس��ازان در ب��ورس عرضه مي ش��ود و آنها 
موظف به خريد ف��والد از طريق بورس هس��تند. 
پس چرا بخش��ي از گراني خودرو مربوط به فوالد 
است؟ مس��ئله اينجاست كه خودروس��ازان االن 
دنبال باالبردن قيمت هس��تند ت��ا بتوانند بدهي 
انباشته خود را به قطعه سازان پرداخت كنند براي 
همين مسئله افزايش قيمت در هر سه ماه را مطرح 
كرده اند.« وي مي گوي��د: »نكته مهمي كه نبايد از 
ياد برد اين موضوع اس��ت، ورود صنعت خودرو به 
بورس حتماً همزمان نمي ش��ود با جذب سرمايه 
به توليد ك��ه اگر اينگونه بود در چند ماه گذش��ته 
كه سرمايه كالني وارد بورس شد، بايد شاهد رشد 
توليد مي بوديم. كريمي با تأكيد براينكه تنها دولت 
به عنوان مالك خودرو سازان مي تواند اين مشكل 
را حل كند، مي افزايد: »تا دولت به اين مسئله ورود 
نكند شرايط توليد خودرو در بازار بهبود نمي يابد، 
زيرا عماًل بخشي از افزايش قيمت خودرو به خاطر 
دالل بازي قطعه سازان اس��ت و خودرو سازان كه 
مي بينند قيمت خودرو در بازار شيب تند صعودي 
گرفته، نمي خواهند از اين غافله افزايش قيمت عقب 
بمانند. به همين دليل با مجوزي كه گرفته اند قيمت 

خودرو را هر سه ماه يكبار افزايش خواهند داد.«
  وزارت صمت هي�چ برنامه اي براي خودرو 

ندارد
عضو هيئت علمي دانش��گاه عالم��ه طباطبايي در 
دف��اع از خودروس��ازان مي گويد: »دول��ت بايد به 
صنعت خودرو س��ازي كمك كند و حق رها كردن 
اين صنعت را ندارند، به همين دليل بايد بخش��ي 
از نقدينگي ايجاد شده از طريق بورس را به صورت 
اوراق قرضه در اختيار خودرو س��ازان قراردهند تا 
آنها بتوانند از اين پول توليد را رونق دهند.« امراهلل 
اميني، با اشاره به وضعيت موجود بازار خودرو و ارائه 
طرح هايي براي فروش خودرو توسط خودروسازان 
مي افزايد: »در حالت ايده آل بايد ب��ازار رقابتي در 
خودرو داشته باشيم تا مشكل كمبود توليد و عرضه 

خودرو بر طرف شود.«
 وي مي افزايد: »س��كوت وزارت صم��ت از افزايش 
قيمت خودرو نيز معنادار اس��ت، به طوري كه آيا 
واقعاً هيچ طرح و ايده اي براي خروج از اين وضعيت 
ندارند ي��ا اينكه اهداف ديگ��ري را دنبال مي كنند 
كه در هر صورت بهتر آن اس��ت مجلس ورود كند 
و ضمن ارائه طرحي دولت را مكلف كند دس��ت از 
قيمت گذاري بردارد و به دنبال جذب نقدينگي به 

سمت خودروسازي هاي كشور باشد.«
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رايزنی اصناف برای بازگشايی صنوف تعطیل
رئيس اتاق اصناف تهران از عدم كمبود روغن در بازار و كافي بودن 
مواداوليه توليد روغن در انبارها خبر داد و گفت: اين هفته جلسه اي 
با استاندار تهران براي بازش�دن صنوف تعطيل، خواهيم داشت. 
قاسم نوده فراهاني درخصوص وضعيت صنوفي كه هنوز در شرايط كرونا 
تعطيل هستند،  اظهار داشت: شرايط براي اين صنوف مناسب نبوده و 
همچنان تاالرها، آرايشگاه ها، قهوه خانه ها، باشگاه ها و استخرها تعطيل 
هستند، ولي با توجه به اينكه مدارس باز شده، در حال پيگيري هستيم 

تا در صورت امكان اين صنوف نيز فعاليت خود را از سر بگيرند. 
وي با اش��اره به اينكه تاالرها به دليل محرم و صفر باز شدنشان فرقي 
نمي كند، ولي براي ساير صنوف در حال پيگيري هستيم، ادامه داد: قرار 
است در هفته جاري جلسه با اس��تاندار تهران در اين خصوص داشته 

باشيم تا اين موضوع را مطرح كنيم. 
رئيس اتاق اصناف تهران در خصوص گراني روغ��ن موتور در بازار نيز 
گفت: بخش��ي از روغن موتور موجود در بازار وارداتي اس��ت و با توجه 
به نوس��ان نرخ ارز، قيمت آن نيز تغيير مي كند، بنابراين فردي كه به 
جاي روغن موتور داخلي از وارداتي اس��تفاده مي كند، بايد اين هزينه 

را پرداخت كند. 
نوده فراهان��ي درخصوص قيم��ت روغن موتور داخلي و درخواس��ت 
توليدكننده ها براي افزايش قيمت نيز خاطر نشان كرد: در حال حاضر 
با نرخ مصوب قبلي به فروش مي رس��د و در شرايط فعلي بعيد است با 
افزايش قيمت موافقت شود، زيرا بايد مس��تندات كامل و دقيقي ارائه 
كنند تا پس از تأييد سازمان حمايت، ستاد تنظيم بازار در اين خصوص 

تصميم نهايي را اتخاذ مي كند. 
رئيس اتاق اصناف تهران درخصوص افزاي��ش قيمت و كمبود روغن 
جامد در بازار و همچنين دو حس��ابه بودن برخ��ي توليدكنندگان در 
فروش تصريح كرد: فعالً هيچ كمبودي در بازار گزارش نشده و مواداوليه 

روغن نيز به اندازه كافي در انبارها وجود دارد. 
به گفته وي، قيمت ه��ا نيز با نرخ مصوب در بازار به فروش مي رس��د و 
شكايتي نيز در اين خصوص چه از نظر قيمتي و چه دو حسابه بودن به 

دست ما نرسيده است. 

 شناسايي ۴۷۰ هزار نفر 
واجد شرايط طرح ملي مسكن

معاون وزير راه و شهرسازي با اعالم اين كه ۴7۰هزار نفر واجد شرايط 
دريافت طرح ملي مسكن شناسايي شده است، گفت: قيمت واحدهاي 

اين طرح مشخص شد. 
به گزارش تسنيم، محمود محمودزاده با اعالم اينكه از حدود ۴7۰ هزار 
نفر واجد شرايط دريافت طرح ملي مسكن 65 هزار نفر افتتاح حساب 
كرده اند، اظهار كرد:  مقرر شده تا از س��امانه طرح ملي مسكن مجدداً 
پيامكي به واجدان شرايط ارسال ش��ود، همچنين ساير دستگاه ها نيز 

اين پيامك را ارسال مي كنند. 
وي با بيان اينكه مقرر ش��ده تا اراضي موردنياز براي س��اخت 1۰۰ 
هزار واحد مس��كوني طي قراردادي به ستاد اجرايي فرمان امام )ره( 
واگذار ش��ود، افزود: زمين ۲۰ هزار واحد به شركت بازآفريني و ۳۰ 
هزار واحد ديگر نيز به ش��هرهاي جديد براي س��اخت و ساز واگذار 
خواهد ش��د كه در مجموعه 15۰ هزار واحد مسكن ملي نيز به اين 

شيوه انجام مي شود. 
وي با بيان اين كه واحدهاي طرح ملي مس��كن با قيمت يكسان، تيپ 
قرارداد معين و ضرايب تعديل مشخص و معين شده است، گفت: قيمت 
و نحوه تأمين ميلگرد و س��يمان طرح ملي مسكن و همچنين تعيين 
تكليف معافيت هاي مالياتي، بيمه و پروانه هاي س��اختمان در شوراي 

عالي مسكن تعيين شده است. 
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرس��ازي با اشاره به اينكه در 
استان ها حدود 5۰ درصد اراضي موردنياز مسكن ملي، تأمين و به ريز 
به استان ها ارسال شده است، اضافه كرد: از ۳7۰ هزار نفري كه واجدان 
شرايط دريافت مسكن ملي در ثبت نامي ها هستند، اراضي 1۹۰ هزار 
واحد تأمين شده است. در شهرهاي جديد نيز حدود 1۳۰ هزار واحد 
تأمين زمين شده كه حدود ۹۳هزار متقاضي وجود دارد و زمين مازاد 
داريم.  محمودزاده اظهار كرد: در استان ها و شهرهاي جديد حدود 6۰ 
درصد از واجدان شرايط مسكن ملي واريز وجه كرده اند كه اينها شامل 
افرادي كه در تفاهمنامه هاي وزارت راه و شهرسازي با ساير وزارتخانه ها 

هستند نبوده و تنها ثبت نام شدگان مسكن ملي را شامل مي شوند. 
وي با بيان اينكه  قم، خراس��ان جنوبي، خراسان ش��مالي با 67 و 5۹ 
درصد و مركزي ب��ا 56 درصد اس��تان هاي پيش��رو در تعيين تكليف 
متقاضيان طرح ملي مس��كن هس��تند، تصريح كرد: كمترين تعيين 
تكليف متقاضيان مسكن ملي در اس��تان هاي البرز، تهران، ايرانشهر، 
اصفهان، خراس��ان رضوي روي داده كه انتظار مي رود تا اين استان ها 
هرچه سريع تر نس��بت به تعيين تكليف متقاضيان مسكن ملي استان 

خود اقدام كنند. 
وي گفت:  در موضوع تعيين اراضي طرح ملي مس��كن نيز استان هاي 
تهران، خراسان شمالي، آذربايجان شرقي و غربي و قم ۹۸ تا 1۰۰ درصد 
زمين را تأمين كرده اند. كمترين تأمين زمين مربوط به كردستان با 5 

درصد، يزد، همدان و سمنان است. 

پايان سال نامطمئن اقتصادی
در ش�رايطي ك�ه هم�ه منتظ�ر واكس�ن كرون�ا هس�تند، 
باع�ث  مي توان�د  ش�مالي  نيمك�ره  در  زمس�تان  آغ�از 
ش�ود.  وي�روس  اي�ن  همه گي�ري  از  جدي�دي  م�وج 
 به گزارش تسنيم به نقل از بلومبرگ، روند بهبود اقتصاد جهان از عمق 
بحران كرونا كند شده و يك پايان نامطمئن را براي سال جاري ميالدي 

رقم زده است. 
 نگراني هاي بس��ياري وجود دارد. در شرايطي كه همه منتظر واكسن 
كرونا هستند، آغاز زمس��تان در نيمكره ش��مالي مي تواند باعث موج 
جديدي از همه گيري اين ويروس شود. حمايت دولتي از كارگراني كه 
به مرخصي اجباري فرستاده شده اند و مهلت بانك ها براي بازپرداخت 
وام ها رو به پايان است. درگيري بين امريكا و چين در آستانه انتخابات 
رياس��ت جمهوري امريكا در ماه نوامبر ش��دت گرفت��ه و اطمينان در 
تجارت را از بين برده است.   نرخ بيكاري در امريكا كاهش چشمگيري 
در ماه اوت داشته و بازار مسكن رونق گرفته است. روند يكنواخت بهبود 
اقتصاد چين مسير حركت ساير اقتصادهاي جهان را نشان مي دهد و 
اطالعات صنعتي خوبي از آلمان به دست آمده است. بازارهاي نوظهور 
هم از كاهش ارزش دالر سود برده اند، ولي نگه داشتن همين روند مثبت 
در تمام اين جوانب آسان نيست و الزم است سياستگذاران تالش هاي 
خود براي ايجاد محرك ه��اي اقتصادي را ادامه دهن��د. با وجود تمام 
پيشرفت هايي كه در توليد واكس��ن صورت گرفته، به اين زودي ها در 
دسترس عموم قرار نمي گيرد تا همه گيري ويروس كرونا كنترل شود. 
 مش��كالتي هم بر س��ر راه اقتصاد وجود دارد. برخي از برترين برندهاي 
صنعتي دنيا در همين ماه اعالم كرده اند به زودي تعديل نيرو هاي بزرگي 
خواهند داشت. مثاًل شركت فورد موتور حدود 5 درصد كارگران حقوق 
بگير خود را اخراج خواهد كرد و شركت هواپيمايي يونايتد ايرالينز 16هزار 
شغل را در ماه آينده كاهش مي دهد. حتي در چين كه همه گيري ويروس 
كرونا مدت ها قبل كنترل شده، مصرف كنندگان عالقه اي به خرج كردن 
ندارند و بزرگ ترين بانك هاي اين كشور بيشترين كاهش سوددهي را طي 

بيش از يك دهه گذشته به خاطر وام هاي بد ثبت كرده اند. 

ايرالين هاي خارجي با قيمت هاي نجومي پس 
از چهارمين ب�ار لغو پروازه�اي تركيش اير به 
مقصد استانبول، در كشور يكه تازي مي كنند. 
حرم��ت اهلل رفيعي، رئيس انجم��ن صنفي دفاتر 
خدمات مس��افرت هوايي و جهانگردي ايران در 
گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بيان اينكه 
اين چهارمين بار اس��ت كه ش��ركت هواپيمايي 
تركيش اير آغاز پروازهاي تركيه را لغو )كنس��ل( 
مي كند، گفت: متأس��فانه اين شركت در دفعات 
قبل هم با باز كردن س��امانه فروش بليت ها باعث 
واردشدن خسارت هاي بسيار زيادي به مسافران 
شد و هنوز هم بخش عمده اي از بدهي هاي خود را 

به دفاتر هواپيمايي و مسافران واريز نكرده است.
رئيس انجمن صنف��ي دفاتر خدمات مس��افرت 
هوايي و جهانگردي ايران با بي��ان اينكه واقعيت 
آن است بخش عمده اي از شركت هاي هواپيمايي 
هنوز بدهي هاي دفاتر را پرداخت نكرده اند و بخش 
عمده اي از اين بدهي ها پول هاي مردم است، افزود: 
تاكنون بخش عمده اي از اين مبالغ به مشتريان باز 

گردانده نشده است. 
  تركيش اير بليت می فروش�د اما پرواز را 

لغو می كند
رفيعي تصريح كرد: شركت هواپيمايي تركيش اير 
بارها اعالم كرده كه پرواز هاي خود را آغاز خواهد 
كرد، اما هر بار به داليل مختلفي پروازهايش را به 
تعويق مي اندازد كه همين امر موجب مش��كالت 

بسيار زيادي براي مسافران مي شود. 
رئيس انجمن صنف��ي دفاتر خدمات مس��افرت 
هوايي و جهانگردي ايران با بيان اينكه بسياري از 
مسافران به داليل كاري يا ديدار اعضاي خانواده 
خود بالفاصله بعد از باز شدن سيستم هاي فروش 
اقدام به خريد بليت مي كنند، اظهاركرد: متأسفانه 
اين ش��ركت هواپيمايي چند روز مانده به پرواز، 
سفر هاي خود را لغو مي كند و اين در حالي است كه 

مبالغ بليت ها را به اين زودي ها باز نمي گرداند. 
رفيعي با اشاره به اينكه اين براي چندمين بار است 

كه يك شركت هواپيمايي خارجي دست در جيب 
مردم مي كند، افزود: اي��ن مبالغ پول هاي مردم و 
منابع مالي كشور اس��ت و اين شركت هواپيمايي 
س��عي مي كند منابع مالي خ��ود را از اين طريق 
جبران كند. بسياري از ايرالين هاي داخلي هنوز 
پرواز هاي خود را به اين كش��ور انج��ام نداده اند، 
اما اين ش��ركت ها به راحتي با بازكردن س��امانه، 

پول هاي مردم را به جيب خود مي زنند. 
او با اشاره به اينكه هم اكنون بسياري از ايرالين هاي 
خارجي مانند امارات و قطر پرواز هاي خود را براي 
ايران آغاز كرده اند، افزود: متأس��فانه اين ش��ركت 
هواپيمايي به نظرمي رسد هيچ تمايلي براي برقراري 
پروازهاي خود به ايران ن��دارد و بخش عمده اي از 

پول هاي مسافران را هم باز نمي گرداند. 
رفيع��ي توضي��ح داد: در اي��ن زمينه س��ازمان 
هواپيمايي و ساير دستگاه هاي هوايي، تذكري هم 
به اين شركت ها نمي دهند و اين خود باعث تشديد 

اقدامات اين شركت ها مي شود. 
رئيس انجمن صنف��ي دفاتر خدمات مس��افرت 
هواي��ي و جهانگردي ايران با اش��اره ب��ه اينكه از 

ابتداي تابستان اين چهارمين بار است كه تركيش 
اير سيس��تم ها را باز مي كند و ش��روع به فروش 
بليت هاي خود مي كند افزود: اين شركت با اعالم 
اين وضعيت كه به زودي پرواز ها برقرار مي ش��ود 
مسافران را جذب مي كند، اما با اين وجود باز هم 
انجمن شركت هاي هواپيمايي تذكر هاي الزم را 
مي دهد كه ممكن است اين بار هم پرواز ها به عقب 

بيفتد و مسافران دست نگه دارند. 
 رفيع��ي با بي��ان اينك��ه در اين ش��رايط يكي از 
شركت هاي هواپيمايي خارجي با انجام پرواز هاي 
خارجي در ايران يكه تازي مي كند و با هر قيمتي 
كه تمايل دارد به دليل نياز مس��افران بليت هاي 
خود را به فروش مي رس��اند، اف��زود: بايد در اين 
زمينه نظارت ها و رايزني ها با س��اير شركت هاي 

هواپيمايي با دقت بسيار بيشتري صورت گيرد. 
رفيعي با اش��اره به اينكه زماني كه به يك شركت 
هواپيمايي مجوز داده مي ش��ود بايد امتيازهايي 
هم از آن شركت هواپيمايي دريافت كرد، گفت: با 
انجام اين پرواز ها سهم زيادي از اقتصاد ايران را اين 
شركت هاي هواپيمايي خارجي دريافت مي كند، 

اما در اين ش��رايط نه تنها ايران از اين شركت ها 
امتيازي دريافت نمي كند، بلكه هيچ التزامي هم از 

اين شركت ها دريافت نمي كند.
  وی ادامه داد: ممكن اس��ت به ه��ر دليلي پرواز 
شركت هاي هواپيمايي به آسمان ايران تعليق شود، 
بنابراين بايد حتماً در اين شرايط خسارت دريافت 
ش��ود و اين در صورتي اس��ت كه الزاماتي از اين 
شركت ها دريافت شود.  رفيعي بيان كرد: متأسفانه 
ش��ركت هاي هواپيمايي خارج��ي در اين زمينه 
بدون هيچ اعالم قبلي پرواز را به تعليق مي اندازند و 
چنين اقداماتي باعث ايجاد مشكالت بسيار زيادي 
براي مسافران و در نتيجه دفاتر خدمات مسافرتي 
مي ش��ود.  رئيس انجمن صنفي دفات��ر خدمات 
مسافرت هوايي و جهانگردي ايران بيان كرد: هنوز 
برخي از دفاتر مطالبات بسيار زيادي از شركت هاي 
هواپيمايي هاي خارجي دارند و بخش عمده اي از 

مبالغ هنوز بازگردانده نشده است. 
او با اشاره به اينكه در نيمه دوم سال ۹۸ به دليل 
افزاي��ش پرواز هاي خارجي توس��ط ايرالين هاي 
داخل��ي و ايجاد رقابت س��الم، نرخ بليت مس��ير 
تهران- اس��تانبول بي��ن ۸۰۰ هزار توم��ان تا ۲ 
ميليون تومان بوده، اما هم اكنون قيمت مس��ير 
تهران - اس��تانبول توس��ط ايرالين هاي خارجي 
1۰ تا 15 ميليون تومان شده است، تصريح كرد: 
با توجه به آن كه بخش عمده اي از مردم نياز دارند 
اين سفر ها را انجام دهند بنابراين بالفاصله بعد از 
باز شدن سيستم هاي فروش، بليت ها خريداري 
مي ش��ود. به طور مثال اگر روزانه ي��ك پرواز هم 
در اين بخش انجام شود 5۰ درصد از منابع مالي 
مورد نياز اي��ن ش��ركت هاي هواپيمايي خارجي 

تأمين مي شود. 
او ياد آور ش��د: ايرالين هاي داخلي از زمان شيوع 
ويروس كرون��ا هيچ مس��افر توريس��تي را براي 
مسير هاي خارجي جابه جا نمي كنند، اما پرواز هاي 
محدودي را به كشور هاي مختلف براي مسافراني 
كه اقامت دارند يا دانشجو هستند انجام مي دهند. 

ايرالينهايخارجيدستدرجيبمسافرانايرانيميكنند
يكه تازي شركت های هواپيمايی خارجي در ايران با قيمت هاي نجومي

   گزارش 2

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

1030104900ايرانتاير
1135805400قندنيشابور

4000190بهسازكاشانهتهران
1189605660معدنيدماوند
-739403890ايرانمرينوس

185080شركتساستانخراسانجنوبي
3860180ليزينگپارسيان

1193005680نوردوقطعاتفوالدي
36740100صنايعسيماندشتستان

-324401700توريستيورفاهيآبادگرانايران
-16970890بينالملليمحصوالتپارس

-216801140چرخشگر
-353901860دادهپردازيايران

-11290590فيبرايران
489400فوالدخوزستان

-9540500فنرسازيزر
189300فوالدمباركهاصفهان

-283901490فرآوردههايتزريقيايران
-11640610گروهصنايعبهشهرايران

-276701450قندلرستان
-355201860قندمرودشت

208600معدنيوصنعتيگلگهر
-309401620حملونقلپتروشيمي)سهاميعام

-7970410سرمايهگذارياعتبارايران
-201701060فنرسازيخاور

-293801540كيميدارو
-14640770لبنياتكالبر

-19000930ليزينگخودروغدير
-219501150ماشينسازينيرومحركه

-13320700موتورسازانتراكتورسازيايران
-373101960نوردآلومينيوم

-74640380نفتبهران
-495502600پمپسازيايران

280700صنايعپتروشيميخليجفارس
-9340490پالسكوكار

-532402800پشمشيشهايران
-196001030كارتاعتباريايرانكيش

-223201170ريختهگريتراكتورسازيايران
134000سرمايهگذاريصدرتامين

-13080680سيمانداراب
-9210480سيماندورود
-10810560سيمانايالم
-1072705640سيمانفارس
-453602380سيمانقائن

-224101170پگاهآذربايجانغربي
-13050680سيمانشمال
-18160950سيمانكرمان

-14720770تكنوتار
-252201320سرمايهگذاريپارستوشه

-246001290ايرانياساتايرورابر
-1514007960آلومراد

-1297506820سيماناصفهان
-1063005590توليديمهرام

-928204880سيمانسفيدنيريز
-22012011580درخشانتهران

-612603220توليدمحورخودرو
-466402450كارخانجاتقندقزوين

-819404310گروهصنعتيبوتان
-808704250فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر

-394102070رادياتورايران
-381702000صنايعكاغذسازيكاوه

-373201960داروسازياسوه
-370701950آبسال

-730203840نيروترانس
-348401830داروييلقمان
-345901820سيمانخزر

-294101540شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
-291701530لولهوماشينسازيايران
-552602900كشتوصنعتچينچين

-262601380كاشيالوند
-253101330شيشهوگاز

-735603870المپپارسشهاب
-446502340داروييرازك

-222901170سامانگستراصفهان
-657203450كاشيسعدي

-213201120دودهصنعتيپارس
-210001100داروسازيروزدارو
-207601090سرمايهگذاريبهمن

-203001060آلومينيومايران
-200801050كنترلخوردگيتكينكو

-924104860پارسدارو
-344401810شهد

-17190900لبنياتپاك
-336301770لعابيران

-499102620قندهكمتان
-489102570پارسسويچ
-30913016260دشتمرغاب

-15200790داروسازيزاگرسفارمدپارس
-452202370داروسازيجابرابنحيان

-579503040كمكفنرايندامين
-565502970شيميداروئيداروپخش
-540702840ذغالسنگنگينطبس

-395502080ايركاپارتصنعت
-262401380افست

-521302740شكرشاهرود
-258401360فروسيليسايران

-22650011920پارسخزر
-11540600سيمانكردستان

-11080580كمباينسازيايران
-10990570ليزينگايران

-327501720سيمانبجنورد
-10920570سيمانمازندران

-541902850سرمايهگذاريشفادارو
-644103380نفتپارس

-10410540محورسازانايرانخودرو
-514502700مهندسينصيرماشين
-201001050الكتريكخودروشرق

-395602080صنايعكاشيوسراميكسينا
-196701030صنعتيآما
-1164806130الميران

-278001460سراميكهايصنعتياردكان
-544102860كارخانجاتداروپخش

-8990470مهركامپارس
-617203240شيرپاستوريزهپگاهخراسان
-263101380فرآوريموادمعدنيايران

-8750460سايپاآذين
-8610450سرمايهگذاريمسكن

-8570450شهدايران
-8570450سيمانشرق

-16770880سيمانشاهرود
-334701760داروسازيسينا

-8330430بيمهدانا
-16470860سيمانهرمزگان

-15980840كويرتاير
-317101660فرآوردههاينسوزآذر

-388902040توليدمواداوليهداروپخش
-685503600كربنايران

-227701190سيمانغرب
-602703170جامدارو

-7360380سرمايهگذاريمسكنشمالشرق
-218301140سيمانصوفيان
-14240740داروسازيامين

-413402170فراوردههاينسوزايران
-205901080سايپاشيشه

-960405050لنتترمزايران
-12480650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
-310801630كشاورزيودامپرويمگسال

-239901260پرداختالكترونيكسامانكيش
1400001460پتروشيميپارس

-5860300حملونقلبينالملليخليجفارس
-738703880تامينماسهريختهگري
-1181006210داروپخش)هلدينگ

-11210580پارسخودرو
-537702830صنايعالستيكيسهند

-10470550سيمانسپاهان
-299301570خدماتانفورماتيك

-1279406730سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
-924404860نوشمازندران
-284601490داروسازيكوثر

-361001890توسعهشهريتوسگستر
-13330700نوسازيوساختمانتهران

-263901380فوالدآلياژيايران
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