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میشود؟ چه اقتصادمان

وضعیت بازار مسکن 
در سال98 به کدام 

سمت می رود؟

ــه  ــت ک ــار داش ــوان انتظ  می ت
بــازار مســکن همچنــان از رشــد 
ــش  ــی افزای ــد ول ــوردار باش برخ
ــه  ــت. ب ــد داش ــی نخواه جهش
نظــر مــن قیمــت مســکن در 
ــرخ  ــال 98 حــول و حــوش ن س
تــورم و حتــی ممکــن اســت 
تــورم  میانگیــن  از  پایین تــر 

ــرد.  ــرار گی ق

بررسی افزایش نجومی 
قیمت تمام شده 

بلیت هواپیما

ایــن  از  حاکــی  شــنیده ها 
و  دالالن  برخــی  کــه  اســت 
ســودجویان، بلیــت  هواپیماهــا  را 
بــا افزایــش قیمتــی بیــش از ۷۰ 
چراکــه  می فروشــند؛  درصــد 
ــی  ــرکت های هواپیمای ــوز ش هن
محاســبات جدیــد نــرخ بلیــت  را 
انجــام نــداده و ایــن امــر فرصــت 
مناســبی را در اختیــار دالالن 

ــت. ــرار داده اس ق
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سرمقاله

شــاید درحــال حاضــر ایــن ســوال کــه آینــده اقتصــاد 
ــه  ــک ذهــن بســیاری ب ــا تاری ــران روشــن اســت ی ای
خصــوص جوانــان را درگیــر کــرده و تبدیــل بــه 

ــی شــده اســت.   ــی اصل نگران

اصــل وجــود نگرانی هــا درســت اســت. کشــور 
شــرایط خوبــی نــدارد. مشــکالت ارزی جــدی اســت. 
ــی در  ــای بزرگ ــکالت، ابرچالش ه ــن مش ــار ای در کن
کشــور داریــم. ایــن ابرچالش هــا قابــل حــل نیســتند 
ــع  ــه مناب ــا ک ــتند. خصوص ــت هس ــل مدیری ــا قاب ام
کشــور نســبت بــه چنــد دهــه گذشــته کاهــش 
گذشــته،  دهه هــای  در  اســت.  داشــته  بســیاری 
ــاله ای را  ــچ مس ــال هی ــار عم ــع سرش ــود مناب ــا وج ب
حــل نکرده ایــم و بــا انباشــتگی و درهم تنیدگــی 
ــگان  ــو، دیوان ــر س ــتیم. از دیگ ــه رو هس ــا روب بحران ه
ــار  ــد و بی مه ــاال را دارن ــت ب ــه دس ــا و منطق در دنی
ــو  ــپ و نتانیاه ــلمان، ترام ــن س ــب ب ــد. ترکی می تازن
ــدرت  ــودن و ق ــران ب ــه لحــاظ رادیکالیســم، ضــد ای ب
ــابقه  ــر بی س ــخ معاص ــا در تاری ــی تقریب ــی و نظام مال

ــت. اس

ــال  ــته کام ــال گذش ــم در ٤۰ س ــار ه ــای فش ابزاره
تغییــر ماهیــت داده و بســیار قدرتمنــد شــده اند. 
ــی  ــه کل ــا ب ــی دنی ــی و پول ــام مال ــه نظ ــا ک خصوص
دگرگــون شــده و امــکان بازی هــای متفاوتــی را 
ــای  ــا بحران ه ــن ب ــد. بنابرای ــا می ده ــه ابرقدرت ه ب
داخلــی و خارجــی متفاوتــی مواجهیــم کــه بــه کلــی 
ــاوت  ــم متف ــه کرده ای ــال تجرب ــه  ح ــا ب ــه ت ــا آنچ ب

ــت. اس

ظرفیتهایــی وجــود دارد کــه بــر بســتر آنهــا می تــوان 
ــود  ــث می ش ــه باع ــی ک ــاخت. ویژگی های ــل س راه ح
تــا کشــور از ایــن مرحلــه بســیار بحرانــی نیــز بگــذرد.

می تــوان ایــن درخــت رنجــوری کــه اســمش ایــران 
اســت را در مقابــل تندبادهــای شــدید خارجــی 
البتــه  و  کــرد.  محافظــت  داخلــی  آفت هــای  و 
ــی از  ــع بحران ــه در مواق ــت ک ــان داده اس ــران نش ای

می کنــد. اســتفاده  بخوبــی  پتانســیل هایش 

فاکتورهایــی کلــی وجــود دارد کــه مــی تواننــد 
ــان  ــود شــرایط اقتصــادی کشــور را در می امــکان بهب

ــد: ــه کنن ــدت توجی م

*ایران بدهی خارجی ندارد

نســبت بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی در ایــران 
ــق  ــت. طب ــی اس ــتاندارد جهان ــر از اس ــیار پایین ت بس
آمــار IMF نســبت بدهــی ناخالــص دولــت بــه تولیــد 

ناخالــص داخلــی ٤۰ درصــد و بدهــی خالــص دولــت 
ــه تولیــد ناخالــص داخلــی ٢9 درصــد اســت. نکتــه  ب
مهــم ایــن اســت کــه بدهــی خارجــی نداریــم و ایــن 
حجــم پاییــن از بدهــی هــم داخلــی و بــه ریــال اســت 
ــرای آن  ــی ب ــه لحــاظ ثبــات مال کــه عمــال ســقفی ب
ــد  ــرد می توان ــی منحصربه ف ــن ویژگ ــدارد. ای ــود ن وج
ــل  ــک راه ح ــاختن ی ــرای س ــزار ب ــن اب ــه مهم تری ب
ــا  ــه ب ــی ک ــود. راه حل ــل ش ــت تبدی ــرون رف ــرای ب ب
ــق اقتصــاد کمــک  ــه رون ــم ب ــی ه انتشــار اوراق دولت
خواهــد کــرد، هــم بــا عملیــات بــازار بــاز بــه مدیریــت 
ــد  ــی را می توان ــام بانک ــم مشــکل نظ ــره و ه ــرخ به ن

تخفیــف دهــد.

ــرای  ــم ب ــیلی عظی ــران پتانس ــت ای *جمعی
رشــد کشــور

بــاز  ســال ١٤٢۰  تــا  ایــران  پنجــره جمعیتــی 

ــوری از  ــر کش ــه ه ــت ک ــیلی اس ــن پتانس ــت. ای اس
آن بهره منــد نمی شــود. ایــن امــکان کــم نظیــر 
ــور  ــد کش ــرای رش ــم ب ــیلی عظی ــه پتانس ــد ب می توان

ــود ــدل ش ب

*موقعیت استراتژیک ایران

از  بــاال  قومــی  امتــزاج  و  طبیعــی  مرزهــای 
ــران اســت. همانطــور کــه  ویژگی هــای اســتراتژیک ای
ــران  ــد، ای ــا می گوی ــام جغرافی ــاب انتق ــالن در کت کاپ
تنهــا کشــور خاورمیانــه اســت کــه مرزهــای طبیعــی 
ــبب  ــل س ــن دو عام ــی دارد. ای ــاالی قوم ــزاج ب و امت
ــی، خطــر بزرگــی  می شــود در شــرایط پرآشــوب فعل
ــدان  ــن ب ــد. ای ــد نکن تمامیــت ارضــی کشــور را تهدی
معنــا نیســت کــه در ایــران تضادهــای قومیتــی وجــود 
ــا  ــن تضاده ــودن ای ــن ب ــی پایی ــه معن ــه ب ــدارد بلک ن
ــه  ــن ب ــت. ای ــایر کشورهاس ــا س ــه ب ــام مقایس در مق

ــا آزادی عمــل بســیار  ــد ت ــازه می ده سیاســتگذار اج
ــرای  ــا کــردن راه حــل و ب ــرای دســت و پ بیشــتری ب

ــد. ــته باش ــی داش ــع بحران ــاد در مواق ــاد اتح ایج

*اهمیت ایران برای چین

ــه  ــه مدیتران ــرای دسترســی ب ــن ب ــرای چی ــران ب  ای
در  هرچنــد  دارد.  اســتراتژیک  اهمیــت  اروپــا  و 
ــم  ــدی ه ــای جدی ــد راه ه طــرح جــاده ابریشــم جدی
پیش بینــی شــده کــه از بــاالی خــزر می گــذرد 
ــده  ــذا بازن ــران اســت. ل ــا تنهــا راه اقتصــادی راه ای ام
ــور  ــران، کش ــی در ای ــران داخل ــاد بح ــزرگ در ایج ب
چیــن اســت. ایــن اهمیــت تــا بــه حــال کمتــر بازگــو 
شــده امــا چیــن در صــورت ایجــاد یــا امــکان ایجــاد 
ــیار  ــای بس ــران همکاری ه ــی در ای ــا ناآرام ــران ی بح
ــث  ــه باع ــی ک ــرد. همکاری های ــد ک ــتری خواه بیش
ــکا  ــرای امری ــی ب ــه کل ــازی ب ــن ب ــا زمی ــود ت می ش

میشود؟ چه اقتصادمان
مرتضی عبدی

ارشد آناتومی 98
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میشود؟ چه اقتصادمان

تغییــر کنــد. بــه عبــارت دیگــر، کمــک بــه ایــران در 
ــتراتژیک  ــار اس ــک اجب ــا ی ــدید تحریم ه ــورت تش ص
بــرای چیــن اســت. ایــران بایــد بــه خوبــی و بــه موقــع 

ــد. ــازی کن ــن کارت ب ــا ای ب

*اختالف نظر اروپا با ترامپ

نحــوه مقابلــه امریــکا و شــیوه خــروج از برجــام باعــث 
ــرق و  ــا- ش ــور اروپ ــن مح ــی بی ــکاف بزرگ ــاد ش ایج
امریــکا شــد. اروپــا حفــظ برجــام را از مهم تریــن 
اولویت هــای خــود بــه عنــوان یــک قــدرت بین المللــی 
می دانــد. ترامــپ راهــی را انتخــاب کــرد کــه پرســتیژ 
ــذا  ــت. ل ــده می گرف ــرق را نادی ــا و ش ــی اروپ بین الملل
ــه  ــا تهدیــد ب ایــن شــکاف فرصتــی اســت کــه هــم ب
موقــع از ســوی ایــران و هــم بــا نشــان دادن گوش های 
ــی  ــی خوب ــدرت چانه زن ــد ق ــران می توان ــنوا در ای ش
ــازات مشــخص اقتصــادی  ــن امتی ــرای گرفت ــا ب ــه م ب
بدهــد. بــه نظــر مــن ریاســت جمهوری کلینتــون 

ــد. ــر باش ــران خطرناک ت ــرای ای ــت ب می توانس

*تاثیر منطقه ای ایران

ــی  ــه امتیازات ــت ک ــه اس ــور منطق ــا کش ــران تنه ای
مشــخص در ســوریه، یمــن، لبنان، عــراق و افغانســتان 

ــن برخــی  ــرای گرفت ــوان ب ــا می ت ــن اهرم ه دارد. از ای
امتیــازات مشــخص اســتفاده کــرد.

*سیاستگذاری درست داخلی

ــذا تصــور  ــدارد. ل ــو ن ــران آلترناتی  نظــام سیاســی ای
ــدرت  ــن ق ــن رفت ــاختارها و از بی ــی س درهم پیچیدگ

تصــوری  مرکــزی 
اندیشــانه  خــام 
ایــن  اســت. 
دســت  شــرایط 
سیاســتگذار را بازتر 
می کنــد و امــکان 
سیاســتگذاری های 
در  را  اصالحــی 
ــه  ــی ب بحــران کنون

ــه در بســیاری از  ــرایطی ک ــد. ش ــر می ده ــام تدبی نظ
ــور  ــرای اصــالح ام ــدارد و دســت ب کشــورها وجــود ن

اســت. بســته  بســیار 

*ساختارهای حمایتی نسبتا کارآمد

ــه  ــد ک ــبتا کارآم ــی نس ــاختارهای حمایت ــود س وج
بــه ســرعت قابــل بهره بــرداری هســتند از دیگــر 

بســترهای مهــم بــرای ســاختن راه حــل اســت. یارانــه 
نقــدی نقــش بســیار مهمــی در ایــن بحــران می توانــد 
ــورت  ــه ص ــبد کاال ب ــاختار س ــود س ــد. وج ــازی کن ب
مــدرن و در کارت هــای بانکــی از دســتاوردهای دولــت 
اســت و می توانــد بــه عنــوان یــک چتــر امنیــت 
ــا کمتریــن فســاد سیســتمی در کل کشــور  غذایــی ب

پهــن شــود.

هــزار  هــزار   18 *دارایــی 
دولــت میلیــاردی 

 دارایی هــای عظیــم دولــت ایــران 
ــارد  ــزار میلی ــزار ه ــدود ١8 ه ــه ح ک
می شــود  زده  تخمیــن  تومــان 
ــا  ــی راه حل ه ــه برخ ــت ک ــی اس اهرم
می توانــد بــا اتــکا بــه آن تعبیــه و 
اجــرا شــود. دولت هــا در همــه کشــورها ایــن امــکان 
را ندارنــد. همچنیــن هزینه هــای دولــت قابــل کاهــش 
اســت کــه می تــوان بــر مبنــای ایــن کاهــش فرصتــی 

ــرد. ــاد ک ــی ایج ــای اصالح ــی برنامه ه ــرای برخ ب

*روابط با همسایگان

ــا کشــورهای همجــوار همچــون   ارتبــاط مویرگــی ب

فــراوان  مهاجــران  وجــود  و  افغانســتان  و  عــراق 
ــواع  ــی از ان ــردن برخ ــر ک ــرای کم اث ــی ب ــکان خوب ام
تحریم هــا خواهــد داد کــه خــود مبنــای برخــی دیگــر 

از سیاســت ها می توانــد باشــد.

و  امکان هــا  هــم  شــرایط  بدتریــن  در  ایــران 
را  کشــور  ایــن  قــدر  دارد.  بزرگــی  ظرفیت هــای 
بین المللــی و  ایــن گــرگ و میــش  بدانیــم و در 
ــاد  ــیم. اتح ــران باش ــر ای ــه فک ــی ب ــای داخل ضعف ه
ــرای  ــی و اقتصــادی ب ــای سیاســی، قوم ــه گروه ه هم

اســت. ضــروری  ظرفیت هــا  ایــن  از  اســتفاده 

 از دیگر سو، دیوانگان در دنیا و منطقه 
دست باال را دارند و بی مهار می تازند. 
ترکیب بن سلمان، ترامپ و نتانیاهو به 
لحاظ رادیکالیسم، ضد ایران بودن و 
قدرت مالی و نظامی تقریبا در تاریخ 

معاصر بی سابقه است.
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در  عقبایــی  اقتصادنیــوز؛ حســام  گــزارش  بــه    
در خصــوص   ، میــزان  بــا خبرگــزاری  گفت   وگــو 
وضعیــت بــازار مســکن در ســال 98 و وضعیــت 
ــه از  ــود اینک ــرد: باوج ــان ک ــال 98 بی ــکن در س مس
ــود  ــم ب ــا حاک ــن بازار ه ــود در ای ــا 9۶ رک ســال 9٢ ت
و نویــد خــروج مســکن بــه گــوش می رســید، امــا در 
ــه  ــر شــد ب ــود عمیق ت ــن رک ــاره ای ــه یکب ســال 9۷ ب
طــوری کــه حجــم معامــالت در تیــر مــاه 9۷ نســبت 
ــرداد  ــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ٢۵ درصــد، م ب
ــد،  ــر ۵٤ درص ــد، مه ــهریور ٤۵ درص ــد، ش ۳۶ درص
ــت. ــش داش ــد کاه ــد و آذر ۶٢ درص ــان ۵8 درص آب

 وی در ادامــه افــزود: عمــق رکــود معامــالت در 
ــود  ــال 9۶ شــده اســت باوج ــر ازس ــال 9۷ عمیق ت س
ــت مســکن  ــد قیم ــاهد رش ــی، ش ــود تورم ــه رک اینک
نیــز بودیــم.   نایــب رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک 
ــی  ــکن ط ــازار مس ــود در ب ــل رک ــه عوام ــاره ب ــا اش ب
ــوازن در عرضــه  ــود ت ــرد: نب ــح ک ســال جــاری تصری
ــه  ــدم توج ــد، ع ــا، کاهــش ۵۰ درصــدی تولی و تقاض
وزارت راه و شهرســازی بــه برنامــه مســکن اجتماعــی، 
ــهیالت  ــدن تس ــان نش ــد وهمس ــدرت خری ــش ق کاه

ــت  ــی اس ــکن از عوامل ــت مس ــد قیم ــا رش ــی ب بانک
کــه باعــث افزایــش رکــود مســکن در ســال 9۷ شــده 
ــارف ارز  ــد نامتع ــد: رش ــادآور ش ــی ی ــت.   عقبای اس
ــش از  ــش بی ــل افزای ــن عوام ــی از اصلی تری ــز یک نی
ــود و  ــال 98 ب ــکن در س ــت مس ــدی قیم ــد درص ص
ــا قیمــت ارز مقایســه  مالکیــن نیــز قیمــت ملــک را ب

می کردنــد.

رشــد وضعیــت مســکن در ســال 98 حــدود 
نــرخ تــورم خواهــد بــود

ــاره پیش بینــی از قیمــت مســکن در ســال    وی درب
ــان  ــت: هم ــال 98گف ــکن در س ــت مس 98  و وضعی
مولفه هایــی کــه ســال گذشــته در بــازار مســکن 
ــال  ــوز فع ــر هن ــاس ضعیف ت ــا مقی ــتند ب ــود داش وج
ــت ارز،  ــش قیم ــال افزای ــر احتم ــالوه ب ــتند. ع هس
افزایــش حداقــل دســتمزد کــه تــا حــدود ۳۵ درصــد 
هزینه هــای  از  عمــده ای  بخــش  و  شــده  تعییــن 
ــر  ــد، ب ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــکن را تح ــاخت مس س
ــذا  ــت، ل ــذار اس ــکن تأثیرگ ــده مس ــام ش ــت تم قیم
ــوان  ــت. می ت ــم داش ــه خواهی ــن ناحی ــی از ای تورم

ــان از رشــد  ــازار مســکن همچن انتظــار داشــت کــه ب
برخــوردار باشــد ولــی افزایــش جهشــی نخواهــد 
ــال 98  ــت مســکن در س ــن قیم ــر م ــه نظ داشــت. ب
ــت  ــن اس ــی ممک ــورم و حت ــرخ ت ــوش ن ــول و ح ح

ــرد.  ــرار گی ــورم ق ــن ت ــر از میانگی پایین ت

مظنــه رهــن کامــل در بــازار مســکن 
تهــران چنــد؟ جــدول قیمت

بــه گــزارش اقتصادنیــوز بررســی ها و تحقیقــات 
میدانــی نشــان می دهد،اگرچــه تعــداد فایل هــای 
ــا  ــان ب ــکن همزم ــاره مس ــازار اج ــه ب ــده ب ــه ش عرض
ــل  ــازار در فص ــروی ب ــتان و پیش ــل تابس ــام فص اتم
پاییــز بــه نســبت تقاضــای موجــود در بــازار افزایــش 
ــکن  ــاره مس ــزی اج ــازار پایی ــا در ب ــت ام ــه اس یافت
تنــوع مختلفــی از شــرایط اجــاره واحدهــای مســکونی 
ــرایط  ــا ش ــه ب ــی ک ــان فایل های ــوص در می ــه خص ب
رهــن کامــل بــه مســتاجران معرفــی شــده اند، دیــده 

می شــود.

در حــال حاضــر متقاضیــان بــازار اجــاره بــا ســهولت 
بیشــتری نســبت بــه تابســتان اقــدام بــه جســت و جــو 
و اجــاره واحــد مســکونی مــورد نیــاز خــود می کننــد 

و ســطح اجاره بهــای پیشــنهادی واحدهــا نیــز از 
ــت؛با  ــده اس ــدی دور ش ــا ح ــتانه ت ــاب تابس ــب و ت ت
ــده  ــه ش ــای عرض ــی ازفایل ه ــوز برخ ــال هن ــن ح ای
ــرخ  ــا ن ــل ب ــن کام ــرایط ره ــا ش ــاره ب ــازار اج ــه ب ب
پیشــنهادی نامتعــارف بــه بــازار مســکن مناطــق 
در  کــه  شــده اند  عرضــه  تهــران  شــهر  مختلــف 
ــا حــدود  ــا ســایر فایل هــای مشــابه،بعضا ت مقایســه ب

٢۰ درصــد گران تــر هســتند.

واســطه های بــازار بــه مالــکان ایــن گــروه از واحدهــا 
ــه اتمــام فصــل اجــاره  ــا توجــه ب ــد ب ــه می کنن توصی
ــاره در  ــای اج ــداد فایل ه ــه تع ــکن و در حالی ک مس
ــه  ــر اســت نســبت ب ــش اســت بهت ــه افزای ــازار رو ب ب
ــا  ــد ت ــدام کنن ــا اق ــن واحده ــن ای ــغ ره ــل مبل تعدی
ــان  ــوی متقاضی ــازار از س ــریع تر در ب ــا س ــد آنه واح
ــورت  ــن ص ــر ای ــرد؛ در غی ــرار بگی ــا ق ــورد تقاض م
ممکــن اســت دوره بازاریابــی بــرای ایــن واحدهــا بــه 
ــت  ــا از باب ــه تنه ــک ن ــه مال ــی شــود ک ــدری طوالن ق
تعییــن اجاره بهــای نامتعــارف موفــق بــه کســب ســود 
نشــود، بلکــه بــه دلیــل خالــی مانــدن واحــد متحمــل 

ــز بشــود. ــی نی ــان مال زی

وضعیتبازارمسکندرسال98بهکدام
سمتمیرود؟ شهین عابدی 

 فناوری اطالعات سالمت 96
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ــاهد  ــگاه ش ــال گه ــول س ــه در ط ــود اینک ــا  وج ب
ــتیم  ــان هس ــف جه ــاط مختل ــا در نق ــقوط هواپیم س
ــافران، در  ــیاری از مس ــده بس ــه عقی ــان ب ــا همچن ام
 Tــخصی ــودرو ش ــا خ ــار ی ــوس، قط ــا اتوب ــه  ب مقایس
ســفر بــا هواپیمــا از حیــث راحتــی در رتبــه نخســت 
ــا  ــش رو و ارتق ــکالت پی ــی مش ــذا بررس ــرار دارد ل ق
ــت.   ــی اس ــری حیات ــا ام ــا هواپیم ــفر ب ــت درس کیفی

 عالرغــم ایــن محبوبیت،ایــن روزهــا بــا  دســت 
بــا  ازهواپیماهایــی  بــه دســت شــدن تصاویــری 
ــه حداقــل ممکــن رســیدن  ــا ب ــی ت صندلی هــای خال
ــرای  ــگ خطــری ب ــا، زن ــرودگاه ه ــداد مســافران ف تع
ــت. ــده اس ــدا درام ــه ص ــی ب ــای هواپیمای ــرکت ه ش

ــرای عمــوم چنــدان ســخت  درک  چنیــن وضعــی ب
ــروش  ــا گشــتی در ســایت های ف ــه ب نیســت. چــرا ک
ــب موجــود  ــای عجی ــا متوجــه قیمت ه ــت هواپیم بلی
ــهد  ــران -مش ــط ته ــال بلی ــور مث ــه ط ــویم. ب می ش
ایــن روز هــا از مــرز یــک میلیــون تومــان تجــاوز کــرده 
ــافران را  ــیاری از مس ــراض بس ــوع اعت ــن موض ــه ای ک
ــران  ــرواز ته ــون پ ــت. هم اکن ــته اس ــال داش ــه دنب ب
ــاعات  ــم در س ــت، آن ه ــن حال ــهد در ارزان تری - مش
ــن  ــه از کمتری ــه ک ــی هفت ــای میان ــی روزه صبحگاه
ــه  ــان ب ــزار توم ــت، ٢8۰ ه ــوردار اس ــتقبال برخ اس
ــای  ــان روزه ــه در هم ــی ک ــد؛ در حال ــروش می رس ف
میانــی هفتــه نیــز در ســاعات پرتقاضاتــر عصرگاهــی 
و ابتــدای شــب، می تــوان بلیــت  را بــا قیمتــی حــدود 
۵۳۰ تــا ۶۵۰ هــزار تومــان )اکونومــی و نــه بیزینــس( 
خریــداری کــرد. ایــن وضعیــت، بــرای ســایر مســیرها 

ــد. ــدق می کن ــز ص نی

آزاد ســازی قیمــت بلیــط هواپیمــا کلیــدواژه ای اســت 
ــزان کــه جــا  ــا هــر می ــا ت ــه در ســایه آن، قیمت ه ک
داشــته باشــد، گــران می شــود، ایــن در حالیســت کــه 
بــه نظــر می رســد علیرغــم اینکــه بهــای تمــام شــده 
ــت،  ــال اس ــاس ری ــر اس ــی ب ــای داخل ــه پرواز ه هزین
ــی  ــای خارج ــد پرواز ه ــه مانن ــی ب ــرکت های هوای ش
ــر  ــن خاط ــه همی ــد و ب ــاب می کنن آن را دالری حس

ــه فلــک کشــیده اســت. اســت کــه قیمت هــا ســر ب

چرا بلیت هواپیما گران شد؟

ــه شــدت  ــرخ بلیــت هواپیمــا ب ــه ن ــا چــه شــد ک ام
گــران شــد؟ بررســی ها نشــان می دهــد در پــی 
افزایــش نــرخ دالر و بــاال رفتــن نــرخ بلیــت پروازهــای 
بلیــت  نــرخ  هواپیمایــی  شــرکت های  خارجــی، 
پروازهــای داخلــی را هــم گــران کردنــد. ایــن موضــوع 
ــه  ــف عرض ــی توق ــه در پ ــی ک ــه زمان ــردد ب برمی گ
ــرخ ارز  ــا ن ــی ب ــی داخل ــرکت های هواپیمای ــه ش ارز ب
ــا  ــن ارز صرف ــی( و اختصــاص ای دولتــی )٤٢۰۰ تومان
بــه کاالهــای اساســی و ضــروری، نــرخ بلیــت هواپیمــا 
بــا افزایــش غیرقابــل بــاوری از ســوی ایرالین هــا 
ــای  ــه پروازه ــی و چ ــای داخل ــش پروازه ــه در بخ چ
ــرخ بلیــت  ــش  ن ــی افزای ــه رو شــد. در پ خارجــی روب
ــی  ــرکت های هواپیمای ــیاری از ش ــا، بس ــه پروازه هم

ــل  ــا قاب ــرای آنه ــع ب ــن وض ــه ای ــد ادام ــالم کردن اع
تحمــل نیســت کــه در نهایــت بــا پیگیری هــای 
ســازمان هواپیمایــی کشــوری و انجمــن شــرکت های 
ــرخ  ــه ن ــا ب ــت هواپیم ــد بلی ــرر ش ــی، مق هواپیمای
ــازار ارز ثانویــه( محاســبه  منــدرج در ســامانه نیمــا )ب

شــود.

ــوی  ــه از س ــورت گرفت ــای ص ــاس برآورده ــر اس ب
شــرکت های  داخلــی،  مختلــف  ایرالین هــای 
هواپیمایــی حــدود ۶۰ درصــد از هزینه هــای خــود را 
ــن رو  ــد از ای ــت می کنن ــی پرداخ ــای خارج ــا ارزه ب
بخــش قابــل توجهــی از منابــع مالــی مــورد نیــاز ایــن 

شــرکت ها ارزهــای خارجــی اســت.

دالالن به بازار بلیت آمدند

به دنبــال  همــواره  بــازار  ســودجویان   و  دالالن 
فضایــی هســتند کــه ســود بیشــتری را نصیــب آنهــا 
ــروش  ــد و ف ــرخ ارز آزاد و خری ــه ن ــس از آنک ــد. پ کن
آن در صرافی هــا امکان پذیــر شــد، کاســبی دالالن 
ــن رو  ــت. از ای ــته را نداش ــای گذش ــق روزه ــز رون نی
ــروش و  ــد و ف ــازار خری ــر جهــت وارد ب ــا تغیی ــا ب آنه
ــی از  ــا شــدند و شــنیده ها حاک ــت هواپیم ــی بلی دالل
ــت   ــه برخــی دالالن و ســودجویان، بلی ــن اســت ک ای
هواپیماهــا  را بــا افزایــش قیمتــی بیــش از ۷۰ درصــد 
ــی  ــرکت های هواپیمای ــوز ش ــه هن ــند؛ چراک می فروش
محاســبات جدیــد نــرخ بلیــت  را انجــام نــداده و ایــن 
امــر فرصــت مناســبی را در اختیــار دالالن قــرار داده 
ــروش  ــه ف ــدام ب ــی اق ــه  صــورت غیرقانون ــا ب اســت ت
ــان بدیهــی اســت  ــن می ــد. در ای بلیــت هواپیمــا کنن
ــا  ــفر ب ــه س ــار ب ــی ناچ ــر دلیل ــه ه ــه ب ــانی ک کس
ــری  ــتان دیگ ــا اس ــور ی ــارج از کش ــه خ ــا ب هواپیم
ــرای دالالن محســوب  ــری ب ــه دندانگی هســتند، طعم

می شــوند.

کاهش نرخ، به زودی!!

حــاال پــس از کاهــش نــرخ دالر و ثبــات آن در بــازار، 
ــه  ــت هواپیماســت ک ــرخ بلی ــردم کاهــش ن انتظــار م
ــز طــی ۵.١  ــه  نی ــی ک ــی نشــده؛ موضوع ــوز عمل هن
ــه  ــرد. ب ــاره آن منتشــر ک ــزارش درب ــر دو گ ــاه اخی م
گــزارش پایــگاه خبــری اقتصــاد آنالیــن، مدیــر روابــط 
ــده داده  ــوری وع ــی کش ــازمان هواپیمای ــی س عموم
اســت کــه بــه زودی نــرخ بلیــت هواپیمــا کاهــش مــی 

یابــد.

رضــا جعفــرزاده در ایــن گفــت و گــو، چرایــی 
ــه  ــا هزین ــط ب ــا را مرتب ــت هواپیم ــرخ بلی ــش ن افزای
ــد  ــه بای ــت ک ــی دانس ــای هواپیمای ــرکت ه ــای ش ه
بــه دالر پرداخــت کننــد و گفــت: قبــال توضیحــی کــه 
ــه  ــا ارائ ــت هواپیم ــرخ بلی ــن ن ــازوکار تعیی ــاره س درب

ــه دلیــل ایــن کــه بخــش  ــود کــه ب مــی شــد ایــن ب
ــی  ــای هواپیمای ــرکت ه ــای ش ــه ه ــادی از هزین زی
ارزی اســت، نــرخ بلیــت هواپیمــا نیــز بــا تغییــر نــرخ 

ــد. ــی کن ــر م ارز، تغیی

وی افــزود: رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری بــه 
شــرکت هــای هواپیمایــی اعــالم کــرده اســت کــه بــا 
توجــه بــه کاهــش نــرخ ارز، نــرخ بلیــت هواپیمــا بــه 
ــرخ بلیــت  ــرا ن ــد؛ زی صــورت کارشناســی کاهــش یاب
هواپیمــا تکلیفــی نیســت کــه ایــن ســازمان بخواهــد 
تعییــن کنــد و ایرالیــن هــا خــود کــف و ســقف نــرخ 
بلیــت هواپیمــا در مســیرهای مختلــف را تعییــن مــی 
ــا  ــت هواپیم ــرخ بلی ــه زودی ن ــرار اســت ب ــد و ق کنن
کاهــش یابد.مدیــر روابــط عمومــی ســازمان هواپیمایی 
کشــوری ادامــه داد: پــس از اعــالم دامنــه جدیــد نــرخ 
ــت  ــا، الزم اس ــن ه ــوی ایرالی ــا از س ــت هواپیم بلی
شــرکت هــای هواپیمایــی نحــوه توزیــع بلیــت را 

مدیریــت کننــد.

برخورد با گران فروشان

وی بــا بیــان ایــن کــه ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
ــه  ــی ک ــا متخلفان ــزود: ب ــه دارد، اف ــارت عالی ــز نظ نی
بلیــت هواپیمــا را بیشــتر از نــرخ مصــوب عرضــه 
ــا  ــرزاده ب ــود. جعف ــی ش ــورد م ــا برخ ــد، حتم کنن
تاکیــد بــر ایــن کــه ایمنــی و ســالمت پروازهــا یکــی 
از اولویــت هــای مهــم ســازمان هواپیمایــی کشــوری 
اســت، ادامــه داد: بنابرایــن ســازمان هواپیمایــی قائــل 
بــه کار کارشناســی در نــرخ گــذاری و رعایــت دقیــق 
الزامــات ایــن ســازمان توســط ایرالیــن هاســت.وی در 
ــای  ــرخ ه ــالم ن ــان اع ــاره زم ــوالی درب ــه س ــخ ب پاس
جدیــد بلیــت هواپیمــا، از اعــالم زمانــی در ایــن بــاره 
خــودداری کــرد و گفــت: انتظــار داریــم کــه ایــن کار 
طــول نکشــد.مدیر روابــط عمومــی ســازمان هواپیمایی 
کشــوری دربــاره اظهــارات رئیــس ســازمان حمایــت از 
ــت  ــران فروشــی بلی ــر گ ــی ب ــدگان مبن مصــرف کنن
ــا  ــت هواپیم ــرخ بلی ــن ن ــا و تعیی ــن ه ــط ایرالی توس
توســط ایــن ســازمان، اظهــار کــرد: بــا دســتگاه 
نظارتــی دعــوا نداریــم، حتــی قبــل از آغــاز زمــان اوج 
ســفرها، جلســه ای بــا حضــور دســتگاه هــای نظارتــی 
و مدیــران عامــل و معاونــان بازرگانــی ایرالیــن هــا در 

ــرخ بلیــت برگــزار شــده اســت. زمینــه تعییــن ن

ــن  ــی ایرالی ــای خارج ــت پروازه ــرخ بلی ن
ــت ــه و تقاضاس ــع عرض ــی، تاب ــای ایران ه

ــرخ بلیــت پروازهــای خارجــی ایرالیــن  ــاره ن وی درب
هــای ایرانــی، گفــت: نــرخ بلیــت پروازهــای خارجــی 
ــت. ــه و تقاضاس ــع عرض ــی، تاب ــای ایران ــن ه ایرالی
ــاره تعییــن نــرخ مصــوب بــرای بلیــت  جعفــرزاده درب
ــی کشــوری  ــازمان هواپیمای ــرد: س ــار ک ــا اظه پروازه
ــای  ــه تقاض ــت ک ــرده اس ــالم ک ــا اع ــن ه ــه ایرالی ب
مجوزهــای خــود بــرای پروازهــا را ارائــه کننــد.
وی افــزود: بعــد از ایــن کــه مشــخص شــد چــه 
شــرکت هایــی بــا چــه تعــداد پــرواز و چــه ظرفیتــی 

درخواســت مجــوز دارنــد، دربــاره نــرخ بلیــت تصمیــم 
ــود. ــی ش ــری م گی

ــط  ــد بلی ــرای خری ــه ب ــد نکت ــا چن  و ام
ــب ــت مناس ــت و کیفی ــا قیم ــا ب هواپیم

ــای  ــا، پروازه ــط هواپیم ــی بلی ــد اینترنت ــرای خری ب
همــه ایرالین هــا را بگردیــد و بــرای پیــدا کــردن 
ــر  بلیــط ارزان هواپیمــا قیمــت همــه بلیط هــای چارت
ــه را  ــن گزین ــا هــم مقایســه و بهتری و سیســتمی را ب
انتخــاب کنیــد چراکــه نوســان قیمــت در ســایت های 
مختلــف خریــد بلیــط هواپیمــا بــه یــک میــزان 

نیســت.

بــرای اطــالع از خریــد بلیــط ارزان لحظــه آخــری ، از 
ــر  ــرا بیش ت ــد زی ــتفاده کنی ــی اس ــبکه های اجتماع ش
پیشــنهادهای تخفیــف یــا خریــد بلیــط لحظــه آخــری 
در شــبکه های اجتماعــی نظیــر اینســتاگرام ارائــه 

می شــوند.

پروازهــای  شــده تر،  حســاب  خریــدی  بــرای 
ــه  ــد؛ چراک ــت وجو کنی ــاوت را جس ــای متف ایرالین ه
ــر  ــی بهت ــت و خدمات ــا قیم ــط ب ــد بلی ــکان خری ام

وجــود دارد.

معمــوال خریــد بلیــط هواپیمــا، هتــل، بیمه مســافرتی 
ــر اســت؛  ــه صرفه ت ــرون ب ــه صــورت یک جــا مق و… ب
پــس بــه جــای خریــدن هــر یــک از آن هــا از جاهــای 

مختلــف، بــه صــورت هم زمــان خریــد کنیــد.

خوش بختانــه امــروزه بــا خریــد اینترنتــی بلیــط 
ــواع  ــه ان ــی ب ــاب و دسترس ــدرت انتخ ــا ، ق هواپیم
ــر  ــه راحتــی امکان پذی قیمت هــا و کیفیــات موجــود ب
اســت چراکــه بســیاری از ســایت های معتبــر فــروش 
ــا  ــی باب ــایت عل ــد س ــا مانن ــط هواپیم ــی بلی اینترنت
ــات  ــانه https://www.alibaba.ir اطالع ــه نش ب
کامــل و جامعــی از تمــام پروازهــای سیســتمی و 
چارتــری در زمان هــای مختلــف و بــا کالس هــای 
ــه صورتــی منســجم در اختیــار  پــروازی متفــاوت را ب
شــما قــرار مــی  دهنــد؛ بــه گونــه ای کــه هیــچ 
بلیطــی از دیــد شــما پنهــان نخواهــد مانــد و تمامــی 
شــما  برابــر  در  مختلــف  پروازهــای  قیمت هــای 

ــود. ــد ب خواه

سخن آخر

بــا  بــه محبوبیــت ســفر  بــا عنایــت  درنهایــت 
هواپیمــا، بررســی مســایل و مشــکالتی چــون قیمــت 
توجــه وهــم فکــری  بلیت،نیازمنــد  تمــام شــده 
ــی  ــای هواپیمای ــرکت ه ــکاری ش ــتگذاران وهم سیاس
در ایــن حــوزه  میباشــد. امیــد اســت بــا کاهــش نــرخ 
و بــه ثبــات رســیدن ان، شــاهد تبعــات ناخوشــایندی 
چــون کاهــش تقاضــا در حیــات ایرالیــن هــای ایــران 

ــیم. نباش

بررسیافزایشنجومی
قیمتتمامشدهبلیتهواپیما

زهرا حسین زاده
فناوری اطالعت سالمت 97
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ــا  ــن ه ــوب تری ــزو محب ــه ج ــی ک ــودرو« کاالی »خ
ــه راحتــی بــا چنــد  در زندگــی ماســت. ایــن را ب
جســتجوی ســاده در موتورهــای جســتجوگر مــی 
از ٢۰ میلیــون خــودرو در  بیــش  تــوان فهمیــد. 
خیابــان هــا و جــاده هــای ایــران تــردد مــی کننــد و 
هــر روز هــم بــه ایــن آمــار اضافــه مــی شــود . پــس 
ــی  ــر و تحول ــازارش هــم محبــوب اســت و هــر تغیی ب
در آن توجــه جامعــه را بــه ســمت خــود بــر میگردانــد 
. مثــل مــاه هــای اخیــر کــه اگــر قیمــت ارز و ســکه 
مقــام هــای اول و دوم بحــث هــای داغ جامعــه باشــند 
ــود. در حــدود  حکمــا بحــث ســوم خــودرو خواهــد ب
ــی و  ــای سیاس ــه رخداده ــه ب ــر باتوج ــال اخی دو س
ــرو  ــا تالطــم روب ــا ب اقتصــادی در کشــور همــه بازاره
ــو  ــه ول ــی ک ــازار کاالهای ــن ب ــن بی ــا در ای ــدند  ام ش
ــاط  ــا ارتب ــارج از مرزه ــا خ ــی ب ــار موی ــدازه ت ــه ان ب
ــا  ــز م ــورد. تمرک ــتری خ ــای بیش ــه ه ــتند تکان داش
ــول  ــالح غ ــه اصط ــت و ب ــازار خودروس ــر ب ــا ب اینج
هــای خودروســازی و محصــوالت کامــال ملــی شــان !   
بــا رصــد بــازار خــودرو در دو ســال اخیــر مــی تــوان 
اذعــان کــرد کــه طــی بیــش از ١٤ ماهــی کــه 
ازتحریــم خودروســازی ایــران می گــذرد،  قیمــت 
خودروهــای داخلــی چــه در بــازار و چــه در کارخانــه 
رشــد قابــل توجهــی را بــه خــود دیــده و ایــن موضــوع 
ســبب شــده ســبد خریــد مشــتریان زیــر و رو شــود.

ــا یــک حســاب سرانگشــتی مشــخص می شــود کــه  ب
ــال  ــر از دو س ــی طــی کمت ــای داخل قیمــت خودروه
گذشــته )از آبــان 9۶ همزمــان بــا شــوک اولیــه ارزی 
ــه و  ــش یافت ــر افزای ــش از دو براب ــروز( بی ــه ام ــا ب ت
ــتریان  ــد مش ــدرت خری ــه ق ــت ک ــی اس ــن در حال ای
هرگــز متناســب بــا ایــن رونــد، صعــود نکــرده اســت.

بــه عبــارت بهتــر، رشــد قیمــت خــودرو بســیار باالتــر 
ــا  ــوده و آنه ــهروندان ب ــد ش ــش درآم ــطح افزای از س
ــن  ــد. ای ــا مانده ان ــودرو ج ــازار خ ــورم ب ــابی از ت حس
موضــوع ســبب شــده ســبد خریــد مشــتریان تغییــرات 
اساســی را بــه خــود ببینــد، چــه آنکــه مثــال مشــتری 
دو ســال پیــش پرایــد، حــاال دیگــر تــوان خریــد ایــن 

ــه  محصــول را نیــز کــه ارزان تریــن خــودرو داخلــی ب
شــمار مــی رود، نــدارد و ســراغ مدل هــای دســت دوم 
رفتــه است.ســایر مشــتریان بــازار خــودرو نیز بــا توجه 
بــه فاصلــه ای کــه میــان درآمــد و قــدرت خریدشــان 
ــار ســبد  ــه ناچ ــا ایجــاد شــده، ب ــا قیمــت خودروه ب
ــا چنــد ســطح  ــازار، یــک ی ــن ب ــد خــود را در ای خری
ــه  ــش رفت ــکلی پی ــه ش ــرایط ب ــد. ش ــش داده ان کاه
ــز  ــی نی ــای خارج ــتریان خودروه ــی از مش ــه بخش ک
ــت  ــا از دس ــازار وارداتی ه ــود را در ب ــد خ ــوان خری ت

داده و یکــی دو رده پایین تــر آمــده و 
مشــتری مونتاژی هــای چینــی 

شــده اند.این را هــم نبایــد 
ــورم  فرامــوش کــرد کــه ت

خودروهــای  قیمــت 
بــه  کیلومتــر  صفــر 
ــا  ــت دوم ه ــازار دس ب
در  و  ســرایت  نیــز 
طوفــان  نیــز  آنجــا 
ــا شــده اســت. از  ــه پ ب

همیــن رو دســت برخــی 
ــازار  ــن ب ــهروندان از ای ش

ــر  ــه نظ ــده ب ــاه ش ــز کوت نی
می رســد. در مجمــوع می تــوان 

ــود  ــه صع ــت ک ــه گرف ــور نتیج ــن ط ای
ــد  ــه ســبد خری ــازار خــودرو، ضمــن آنک قیمــت در ب
ــا  ــت خیلی ه ــر داده، دس ــابی تغیی ــتریان را حس مش
ــت  ــت.صعود قیم ــرده اس ــاه ک ــد کوت ــز از خری را نی
ــس  ــال 9۶ و پ ــان س ــا از آب ــی ام ــای داخل خودروه
ــش  ــد افزای ــد. هرچن ــاز ش ــه آغ ــوک ارزی اولی از ش
ــن حــال  ــا ای ــود، ب قیمت هــا در آن مقطــع محــدود ب
ــا از  ــیاری از بازاره ــه، بس ــه در ادام ــور ک ــان ط هم
ــد،  ــه کردن ــه ارز و ســکه رشــدی شــدید را تجرب جمل
خــودرو نیــز از قافلــه عقــب نمانــد و منحنــی قیمــت 
ــور  ــس از عب ــودرو پ ــازار خ ــاال رفت.ب ــی ب آن نجوم
ــروج  ــوک اول ارزی، خ ــع ش ــالمت از مقط ــبتا س نس
ــاز  ــه ب ــرد و در نتیج ــه ک ــام را تجرب ــکا از برج آمری

ــش از  ــار بی ــن ب ــه ای ــی البت ــش قیمت ــا افزای ــم ب ه
دوره نخســت مواجــه شــد.به عنوان مثــال، پرایــد 
کــه در مرحلــه مقدماتــی )شــوک اول ارزی آبــان 9۶( 
افزایشــی در حــد ۵۰۰ هــزار تــا یــک میلیــون تومــان 
را تجربــه کــرده بــود، ایــن بــار قیمــت آن بیــش از دو 
میلیــون تومــان صعــود کرد.یــا مثــال پــژو ٢۰۶ کــه در 
ــون  ــی حــدودا ٤۰ میلی ــه خودروی مقطــع نخســت، ب
ــس از ماجــرای نقــض  ــود، پ ــل شــده ب ــی تبدی تومان
برجــام تــا مــرز ۵۰ میلیــون تومــان نیــز پیــش رفــت.
در ایــن مرحلــه، تغییــرات ســبد خریــد 
مشــتریان بــه تدریــج خــود را 
نشــان داد، بــا ایــن حــال 
دســت کمتــر کســی از 
کوتــاه  خــودرو  بــازار 
افزایــش  ایــن  شــد. 
حالــی  در  قیمت هــا 
بود کــه خودروســازی 
ــورد  ــوز م ــور هن کش
آمریکایی هــا  تحریــم 
واقــع نشــده و مشــکالت 
ــر  ــد س ــای تولی و بحران ه
ــا تحریــم  ــر نیــاورده بودند.ب ب
نیمــه  در  ایــران  خودروســازی 
مــرداد ســال گذشــته، دور جدیــد و 
ــی  ــای داخل ــت خودروه ــش قیم ــدید افزای ــه ش البت
آغــاز شــد و اینجــا بــود کــه ضمــن ایجــاد تغییــرات 
اساســی تر در ســبد خریــد مشــتریان، بخشــی از 
ــت  ــز از دس ــودرو را نی ــد خ ــوان خری ــال ت ــا عم آنه
ــد  ــت دوم ها داغ ش ــازار دس ــع ب ــن مقط ــد. در ای دادن
ــد  ــاید بتوانن ــا ش ــد ت ــوچ کردن ــه آن ک ــا ب و خیلی ه
ــد،  ــا کنن ــرای خــود دســت و پ ــی مناســب ب خودروی
ــاال  ــم ب ــز ک ــازار نی ــن ب ــا در ای ــه قیمت ه ــال آنک ح
ــت،  ــازی گذش ــم خودروس ــه از تحری ــه بود.هرچ نرفت
ــم  ــازار ه ــاب ب ــر و الته ــز وخیم ت ــد نی ــاع تولی اوض
ــکه و…،  ــد ارز، س ــودرو مانن ــازار خ ــد. ب ــدیدتر ش ش
ــت و  ــرار گرف ــه ســرمایه های ســرگردان ق ــاج حمل آم

ــد و عرضــه اوضــاع مناســبی نداشــت،  ــه تولی ازآنجاک
ــال 98،  ــه س ــا ورود ب ــر رفت.ب ــاال و باالت ــا ب قیمت ه
تقریبــا  بازارهــا  اوضــاع  از  اولیــه  پیش بینی هــای 
تحقــق یافــت، چــه آنکــه صعــود قیمــت دوبــاره آغــاز 
ــودرو و…  ــال، خ ــکه، ط ــتر، ارز، س ــدتی بیش ــا ش و ب
را درنوردیــد. اوضــاع بــه شــکلی پیــش رفــت کــه در 
اردیبهشــت امســال بــازار خــودرو اوج افزایــش قیمــت 
ــن  ــی در ای ــی انفجــار قیمت ــه نوع ــرد و ب ــه ک را تجرب
بــازار رخ داد.اینکــه خودرویــی ماننــد پرایــد بــه مرز۵۶ 
ــون  ــژو ٢۰۶ از ١٢۵ میلی ــید و پ ــان رس ــون توم میلی
ــده  ــزی نمان ــژو ٤۰۵ هــم چی ــرد و پ ــور ک ــان عب توم
بــود ١۰۰ میلیــون تومانــی شــود، بــه وضــوح گویــای 
ــال  ــار امس ــاه به ــن م ــودرو در دومی ــازار خ ــاع ب اوض
ــت  ــای دس ــازار خودروه ــبت، ب ــن نس ــت.به همی اس
ــتری  ــداد بیش ــه تع ــرد و در نتیج ــد ک ــز رش دوم نی
ــد  ــوان خریــد خــودرو را از دســت دادن از مشــتریان ت
ــدیدتر از  ــی ش ــز تکانه های ــران نی ــد دیگ ــبد خری و س
ــودرو  ــت خ ــری قیم ــود دید.اوج گی ــه خ ــته را ب گذش
ــه  ــت، از جمل ــی داش ــل مختلف ــت دالی در اردیبهش
ــد و  ــش تولی ــش از پی ــش بی ــرخ ارز و کاه ــود ن صع
ــد،  ــدار نمان ــا پای ــرایط ام ــن ش ــه محصوالت.ای عرض
ــد  ــی قیمــت خــودرو رون ــه، منحن ــه در ادام چــه آنک
ــد.  ــت کردن ــا اف ــت و قیمت ه ــش گرف ــی در پی نزول
ایــن افــت البتــه نتوانســت تغییــرات خیلــی بــزرگ و 
چشــمگیری در ســبد خریــد مشــتریان ایجــاد کنــد و 
ــاکان دســت بســیاری از شــهروندان از  ــن کم همچنی
بــازار خــودرو کوتــاه ماند.طــی یکــی دو هفتــه گذشــته 
البتــه قیمــت خودروهــا دوبــاره رونــدی صعــودی بــه 
ــن  ــد ای ــازار معتقدن ــاالن ب ــد فع ــه، هرچن خــود گرفت
ماجــرا موقتــی اســت و قیمت هــا عقــب خواهنــد 
ــه  ــا توجــه ب ــه نظــر می رســد ب نشســت.در مجمــوع ب
اتفاقــات رخ داده در بــازار خــودرو و پیش بینــی از 
آینــده تولیــد و قیمــت، تغییــرات ایجاد شــده در ســبد 
ــر  ــد، مگ ــد مان ــدار خواه ــال پای ــتریان، فع ــد مش خری
ــاال  ــد و ســطح درآمــد مشــتریان ب ــدرت خری آنکــه ق

ــد. ــقوط کن ــدت س ــه ش ــا ب ــا قیمت ه ــرود ی ب

خــــــودرو
هادی کریم زاده

علوم ازمایشگاهی 92

خدای ناکرده فکر نکنید برای حفظ 
بازار دالل ها خودروها روانه بازار 

نشدند! البته اینکه چرا خودروسازها 
در این وانفسای نقص قطعات پشت 
هم فروش فوری می گذارند و ظرف 

کمتر از 60 ثانیه همه چندهزار 
خودرو با کدملی منحصر بفرد فروش 

می رود هم بماند . 
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راه های ارتباطی:
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te l e g ram .me /am i n _ fa t h i

امــا حــال مقصــر کیســت ؟ آیــا واقعــا فقــط تغییــرات 
ــا  ــی ه ــب از گران ــم عجی ــن حج ــث ای ــت ارز باع قیم
شــد ؟ یــا تحریــم هــا ؟ یــا مثــل همیشــه و بــه ماننــد 
ــر  ــت؟ اگ ــا در کار اس ــت دالل ه ــا دس ــایر بازاره س
ــم  ــگاه کنی ــه ن ــه قضی ــان ب ــد خودم ــم از دی بخواهی
ــور  ــل مذک ــه عوام ــه هم ــت ک ــان اینس ــا جوابم قطع
ــا برخــی  ــد . ام ــار هــم عمــل کنن ــد در کن ــی توانن م

ــد .  ــی بینن ــگ م ــل را پررن ــک عام ــان ی کارشناس
در ایــن بلبشــو بــازار خــودرو مــردم بــه دولــت 
ــت  ــد و دول ــراض می کنن ــودرو اعت ــی خ ــرای گران ب
ــر  ــه وزی ــس ب ــد. مجل ــر می دان ــا را مقص دالل بازی ه
ــودرو و  ــت خ ــالم قیم ــوه اع ــرای بازنگــری در نح ب
ــر  ــودرو تذک ــت خ ــدید قیم ــش ش ــری از افزای جلوگی
ــه  ــن میان ــازان را در ای ــم خودروس ــر ه ــد، وزی می ده
تهدیــد می کنــد کــه بایــد خــودرو را چنیــن و چنــان 
از  خودروســاز ها  امــا  بفروشــند،  و  کننــد  تولیــد 
ــد و  ــودرو می گوین ــرای خ ــاال ب ــده ب ــام ش ــه تم هزین
ــد  ــول پرای ــا پ ــه ســال ۷٤ ب ــد ک ــان می کنن ــی بی حت
ــال  ــا س ــم، ام ــداری کنی ــکه خری ــتیم ۶۰ س می توانس
9٤ بــا پــول ۶ ســکه امــکان خریــد یــک پرایــد 
وجــود داشــت. البتــه در ایــن جملــه بــه ایــن موضــوع 
ــی  اشــاره نمی شــود کــه زمــان مــورد اشــاره، خودروی
ــهر  ــطح ش ــوب در س ــودروی خ ــک خ ــد ی ــل پرای مث
ــای  ــل خودرو ه ــروز در مقاب ــا ام محســوب می شــد، ام
موجــود در بــازار، ایــن خــودرو دم دســتی ترین وســیله 
نقلیــه شــخصی اســت. در عیــن حــال رضــا رحمانــی، 
وزیــر صمــت دربــاره برخــی ادعا هــا مبنــی بــر اینکــه 
فرمولــی کــه وزارت صمــت بــرای ارزانی خــودرو به کار 
بــرده بــه گرانــی مجــدد در بــازار منجــر شــده اســت، 
ــری  ــه کارگی ــا ب ــی ب ــودرو ارتباط ــی خ ــت: گران گف
ایــن شــیوه نــدارد، بــرای ارزانــی خــودرو، تولیــد بایــد 
ــی  ــش نم ــرا افزای ــد چ ــا تولی ــد. ام ــدا کن ــش پی افزای
یابــد ؟ جــواب ســاده اســت ، چــون قطعــات مــورد نیــاز 
وارداتــی اســت و مــا هــم تحریــم! حــال نکتــه ی باقــی 
ــرا  ــده چ ــای تولیدش ــه خودروه ــت ک ــن اس ــده ای مان
ــم  ــازار ک ــاب ب ــب و ت ــا ت ــوند ت ــی ش ــازار نم ــه ب روان
شــود کــه جــواب آن هــم نواقــص یــک یــا دو قطعه ای 
در آپشــن هــای خودروهاســت . البتــه مــا مــی گوییــم 
نواقــص قطعــات و شــما هــم بگوییــد نواقــص قطعــات 
. خــدای ناکــرده فکــر نکنیــد بــرای حفــظ بــازار دالل 
ــازار نشــدند! البتــه اینکــه چــرا  ــه ب هــا خودروهــا روان
خودروســازها در ایــن وانفســای نقــص قطعــات پشــت 
ــر از  ــرف کمت ــد و ظ ــی گذارن ــوری م ــروش ف ــم ف ه
۶۰ ثانیــه همــه چندهــزار خــودرو بــا کدملــی منحصــر 
بفــرد فــروش مــی رود هــم بمانــد . ماجــرای تاریخــی 
اینکــه مرجــع قیمــت گــذاری خــودرو در ایــن مملکــت 
ــد و  ــی گنج ــال نم ــن مق ــا در ای ــم واقع ــت ه کجاس
بمانــد. امیدواریــم در نهایــت یــک راه حــل بــرای ایــن 
موضــوع اندیشــیده شــود شــاید چیــزی مثــل شــورای 
ــده  ــکل ای ــه ش ــرادات آن و ب ــدون ای ــه ب ــت البت رقاب
ــه  ــد ب ــع بای ــا آن موق ــدا ت ــر . نق ــه ت ــر و منصفان آل ت
ــر  فکــر ثبــت رکــورد فــروش چندهــزار خــودرو در زی
ــس باشــیم و  ــای گین ــاب رکورده ــه در کت ــک دقیق ی

ــم. ــربلند کنی ــورمان را س کش
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میشود؟ چه اقتصادمان

وضعیت بازار مسکن 
در سال98 به کدام 

سمت می رود؟

ــه  ــت ک ــار داش ــوان انتظ  می ت
بــازار مســکن همچنــان از رشــد 
ــش  ــی افزای ــد ول ــوردار باش برخ
ــه  ــت. ب ــد داش ــی نخواه جهش
نظــر مــن قیمــت مســکن در 
ــرخ  ــال 98 حــول و حــوش ن س
تــورم و حتــی ممکــن اســت 
تــورم  میانگیــن  از  پایین تــر 

ــرد.  ــرار گی ق

بررسی افزایش نجومی 
قیمت تمام شده 

بلیت هواپیما

ایــن  از  حاکــی  شــنیده ها 
و  دالالن  برخــی  کــه  اســت 
ــا   ــت  هواپیماه ــودجویان، بلی س
را بــا افزایــش قیمتــی بیــش 
می فروشــند؛  درصــد   ۷۰ از 
شــرکت های  هنــوز  چراکــه 
ــد  ــبات جدی ــی محاس هواپیمای
ــداده و  ــام ن ــت  را انج ــرخ بلی ن
ایــن امــر فرصــت مناســبی را در 
اختیــار دالالن قــرار داده اســت.


