
رئيس كميته اقتصاد مقاومتي مجلس در نامه اي 
به رؤساي قوا، تصويب و اجراي قانون ماليات 
بر عايدي سرمايه در حوزه مسكن را ضروري 
دانست؛ ابزاري كه براساس تجربيات جهاني، 
منجر به كنترل سوداگري در بخش مسكن و 
مانع هجوم نقدينگي به اين بخش مي ش�ود. 
به گزارش »جوان«، س��ودهايي ك��ه نقدينگي 
آزاد ) پ��ول( در ماه ه��اي گذش��ته از برخ��ي از 
س��رمايه گذاري هاي موجود در بازارهايي چون 
سكه، طال، خودرو، مسكن و... تحصيل كرده اند 
اي��ن نگراني را ايجاد كرده اس��ت كه ش��به پول 
)س��پرده هاي بلند مدت( ك��ه 80 درصد حجم 
نقدينگي كل را تشكيل مي دهد، ارزش افزوده و 
سود بانكي را رها كرده و به بازارهای فوق هجوم 
آورده  اس��ت، از اين رو تعلل در عملياتي كردن 
ماليات برس��رمايه و عايدي س��رمايه در اقتصاد 
ايران مي تواند يك اشتباه استراتژيك و راهبردي 

قابل مالحظه باشد. 
  تذكر رهبری در رابطه با كنترل و هدايت 

صحيح نقدينگی
در پي تذكرات رهب��ر معظم انقالب در خصوص 
هدايت صحيح نقدينگي به بخش هاي مولد، زارع، 
رئيس كميته اقتصاد مقاومتي مجلس ش��وراي 
اسالمي در ادامه سلسله جلسات اين كميته در 
خصوص ماليات بر عايدي سرمايه و پس از ارائه 
طرح دو فوريتي مرتبط با اين مهم در مجلس به 

رؤساي قوا نامه نوشت. 
در اين نامه آمده اس��ت: همانطور كه مستحضر 
هس��تيد هجوم س��يل نقدينگي س��رگردان به 

بازارهاي مس��كن، ط��ال، ارز و خ��ودرو موجب 
التهابات و نوسانات ش��ديدي در اين بازارها و به 
تبع آن اقتصاد كشور شده است. در اين شرايط، 
سوداگران با وارد كردن سرمايه هاي كالن و انجام 
معامالت مكرر، يك شبه ره چندين ساله رفتند و 
باعث شدند پس اندازهاي چندين ساله مردم يك 

شبه اعتبار خود را از دست بدهد. 
اين مس��ئله در ب��ازار مس��كن به دلي��ل انتقال 
بي واس��طه به تمامي اقش��ار در فصل اوج نقل و 
انتقاالت، نمود بيش��تري در سبد مصرفي آحاد 
جامعه پيدا كرده اس��ت تا جايي كه بس��ياري از 
مردم براي تأمين سرپناه خود در مضيقه شديدي 

قرار گرفته اند. 
در اين راس��تا، رهبر معظ��م انق��الب در ديدار 
اخيرش��ان با هيئت دولت در تاري��خ 24 تيرماه 
س��ال جاري فرمودند: »در نظام بانكي و مشكل 
نقدينگي اي كه االن در كش��ور وجود دارد، اگر 
چنانچه م��ا مي توانس��تيم با هن��ر هدايت اين 
نقدينگي به كارهاي س��ازنده و مفيد، كش��ور را 
پيش مي برديم، اين نقدينگي نعمت بزرگي بود؛ 
االن يك بالي بزرگي است؛ واقعاً يك چيز خيلي 
خطرناكي اس��ت... نگذاريم كه اي��ن نقدينگي 
سرازير بشود به طرف ارز به طرف طال، به طرف 

مسكن و به طرف كاالها.«
 راهكار مجرب كنترل سرمايه در دنيا

بس��ياري از كش��ورها براي هدايت نقدينگي و 
جلوگيري از ورود آن ب��ه بخش هاي غيرمولد، از 
يك ابزار تجربه  شده و فراگير بهره مي برند كه با 
 Capital عنوان »ماليات بر عايدي سرمايه« يا

Gain Tax( CGT( در منابع علمي شناخته 
مي شود. اين ماليات بر مابه التفاوت قيمت خريد 
و ف��روش دارايي هاي غيرمصرفي اعمال ش��ده 
و سرمايه گذاري س��وداگرانه در اين بازارها را از 

صرفه مي اندازد. 
كميته اقتص��اد مقاومتي كميس��يون اقتصادي 
مجلس ش��وراي اس��المي با برگزاري جلسات و 
كسب مش��ورت از كارشناس��ان و دستگاه هاي 
مسئول، استفاده از اين ابزار را در كشور ضروري و 
فوري تشخيص داده و پيشنهاد مي كند اين پايه 
مالياتي به تدريج در تمام��ي بازارهاي دارايي با 

اولويت بازار مسكن به كار گرفته شود. 
اشخاص حقيقي و حقوق داراي سرمايه از پول، 
پول در مي آورند، زيرا با كشف روندهاي بازارهاي 
بانك، سكه، طال، ارز، سهام، مسكن، زمين، كاال 
و... ديگر مي دانند قيمت فالن كاال در ماه بعد به 
چه شكل صعود يا نزول خواهد كرد. در اين بين 
از آنجايي كه تغييرات قيمت معلول صدها علتي 
است كه در گذش��ته كليد خورده اند و نمي توان 
جلوي محصول اين علت ها ) تغييرات قيمت در 
بازارها( را گرفت، از اين رو ماليات بر س��رمايه و 
عايدي سرمايه باعث مي ش��ود تا دولت و فقراي 
جامعه هم در س��ودي كه ثروتمن��دان از ارزش 
افزوده هاي اقتصاد به دس��ت مي آورند، شريك 

شوند. 
  نقش مسكني ها در آشفتگي نظام بانكي 

ايران
نقش يله و رها بودن بخش زمين و س��اختمان 
در آش��فتگي نظام بانك��ي اي��ران غير قابل انكار 

اس��ت؛ چراكه با س��ند ملكي دهها هزار ميليارد 
توم��ان تس��هيالت بانكي به مش��كوك الوصول 
تبديل و از طرف ديگر به تصور ي��ا بهتر بگوييم 
توهم رشد مستمر بخش مسكن هزاران ميليارد 
تومان از بخش بدهي ه��اي دارايي بانكي صرف 

سرمايه گذاري در بخش مسكن شده است. 
بالفور بايد فكر عاجلي براي شناسنامه دار كردن 
زمين و مل��ك در سراس��ر ايران ك��رد و هر فرد 
حقيقي و حقوقي هم كه در كش��ور مخالف اين 
مهم ضروري اس��ت، بايد داليل را نشر عمومي 
دهد، زيرا وضعيت كنوني زمين و ملك در كشور 
ساير بخش هاي اقتصاد را با چالش هاي عظيمي 

روبه رو كرده است. 
  س�ازمان امور ماليات�ي از انفعال خارج 

شود
از طرف ديگر وقتي گفته مي ش��ود كه فقر و در 
عين حال طبقه ثروتمند نيز در كشور وجود دارد، 
اين امر نشان از اشكال در ساختار مالياتي كشور 
دارد، اگر سيس��تم مالياتي اقتصاد درست عمل 
مي كرد و توزيع و بازتوزيع ث��روت و امكانات به 
شكل عادالنه انجام مي شد شاهد انباشت فقر و 
ثروت نبوديم، از اين رو ماليات بر سرمايه و عايدي 
سرمايه براي وضعيت كنوني اقتصاد ايران از نان 
شب واجب تر اس��ت و در كنار برخورد قضايي با 
مفسدان بايد با اش��خاص حقيقي و حقوقي كه 
تا كنون مانع از عملياتي شدن ماليات بر سرمايه و 
عايدي سرمايه شده اند نيز برخورد جدي و قضايي 

صورت گيرد. 
در عين حال سازمان امور مالياتي بايد از انفعال 
خارج ش��ود و در رابطه با اخذ ماليات از سرمايه 
و عايدي س��رمايه در كش��ور انقالبي عمل كند؛ 
چراكه بخش��ي از اهرم مهار نقدينگي در اختيار 

اين مجموعه است. 
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 تصويب و اجراي قانون ماليات 
بر عايدي سرمايه ضروري و فوري است 

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين  قيمت نام شركت 

21550بانك انصار
1009فرآورده هاي نسوزآذر

2562210نيروكلر
146669آلومينيوم ايران 

2908136پارس سرام 
158474تامين سرمايه اميد

3020136شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
3389145گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

3017125سرماآفرين 
2696110 پگاه آذربايجان غربي 

4384166موتورسازان تراكتورسازي ايران 
113743فرآورده هاي نسوزآذر

490681780قندشيرين خراسان 
97821سايپاآذين 

194637ايركاپارتصنعت
7889149صنايع جوشكاب يزد

7276134داروسازي اسوه 
134124لبنيات پاك 

233634محورسازان ايران خودرو
236633گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5798سرمايه گذاري البرز)هلدينگ (
184221حفاري شمال

26609277البراتوارداروسازي دكترعبيدي 
5675سرمايه گذاري سايپا

10899سرمايه گذاري بوعلي 
6705زامياد

250917ملي صنايع مس ايران  
450330كربن ايران 

165810صنايع شيميايي فارس 
244614ايران خودرو

518125كيميدارو
227110سراميك هاي صنعتي اردكان 

290111پتروشيمي شازند
443216پااليش نفت اصفهان

9363گروه بهمن 
758723پااليش نفت تبريز

2943879خدمات انفورماتيك 
8212فنرسازي زر

32898مهندسي نصيرماشين 
31037شيشه وگاز
740016نفت پارس 

21694كشاورزي ودامپروي مگسال 
5961توسعه معادن وفلزات 
32444كشت وصنعت پياذر

1208914افست 
8741كمك فنرايندامين 

2251825سيمان قائن 
1386015نفت سپاهان

44584همكاران سيستم
74816پااليش نفت بندرعباس

54524قندلرستان 
54944شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 

30242درخشان تهران 
20131بيمه دانا

21901معدني وصنعتي چادرملو
77123فرآورده هاي غذايي وقندپيرانشهر

164162داروسازي سينا
135661سپنتا

150661گلوكوزان 
18250بانك خاورميانه

9290بانك پارسيان 
14510گروه دارويي بركت
6220بانك صادرات ايران

6350بانكتجارت
76050البرزدارو

50680داروسازي جابرابن حيان 
35220گروه دارويي سبحان

45770سرمايه گذاري دارويي تامين
26070تجارت الكترونيك پارسيان

34400داروسازي اكسير
37110فوالدخراسان

8490 گروه صنايع بهشهرايران 
10770سرمايه گذاري غدير)هلدينگ (

80340شهد
25520قندنيشابور

25570حمل ونقل بين المللي خليج فارس
24260حمل ونقل پتروشيمي)سهامي عام

15640سرمايه گذاري اعتبارايران
13070بيمه پارسيان

6140ايران خودروديزل 
19180كارخانجات توليدي شهيدقندي

80620پارس خزر
13270كاشي سعدي 

12610ليزينگ صنعت ومعدن 
24090پارس مينو

47700پتروشيمي مبين
13840نيرومحركه 

29010پارس الكتريك 
7080سرمايه گذاري مسكن شمالشرق

175100به پرداخت ملت
7620صنايع ريخته گري ايران 

7340سرمايه گذاري بهمن 
15310سامان گستراصفهان 

41330سرمايه گذاري شفادارو
14530سيمان هگمتان 

8620سيمان شمال 
7180سايپا

12020سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
18280سيمان كرمان 

11970سرمايه گذاري نيرو
11300سرمايه گذاري سپه 

10330سيمان شاهرود
25990تراكتورسازي ايران 

15440توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ (
21920سرمايه گذاري پارس توشه 

9480بانك سينا
1-9729نفت بهران 

1-6637صنايع خاك چيني ايران 
2-13167 داروسازي زهراوي 

2-9903كنترل خوردگي تكين كو
1-4877صنعتي آما

1-4138بهنوش ايران 
1-4087پشم شيشه ايران 

3-12026دارويي رازك 
1-3857قندمرودشت 

2-7233نوردوقطعات فوالدي 
4-12666گروه صنعتي پاكشو

2-5208توليدمواداوليه داروپخش 
1-2126گسترش نفت وگازپارسيان

1-2011سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 
1-1898بيمه ملت

1-1837دارويي لقمان 
1-1797عمران وتوسعه فارس 

2-3575پتروشيمي فارابي 
3-5245فوالدخوزستان

1-1725قطعات اتومبيل ايران 
2-3122فروسيليس ايران 
1-1542حمل ونقل توكا
2-3013لنت ترمزايران 

1-1496س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
3-4223الكتريك خودروشرق 
1-1292گروه صنعتي سپاهان 

1-1267چرخشگر
1-1262لبنيات كالبر
6-7378نفت پارس 

2-2332گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
1-1118بيمه ما

1-1091سايپاشيشه 
3-3114س.صنايع شيميايي ايران
1-975سيمان فارس وخوزستان

1-948بيمه البرز
2-1882سرمايه گذاري آتيه دماوند

1-932بانك ملت
2-1844صنايع كاشي وسراميك سينا

2-1766صنايع كاغذسازي كاوه 
2-1693لعابيران 

3-2520گروه صنعتي بارز
2-1586سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

12-9493قنداصفهان 
3-2364سيمانخوزستان

18-13958معدني امالح ايران 
7-5360پتروشيمي فجر

سودهايي كه نقدينگي آزاد 
) پول( در ماه هاي گذشته از 
برخي از سرمايه گذاري هاي 
موج�ود در بازارهايي چون 
سكه، طال، خودرو، مسكن 
و... تحصي�ل كرده ان�د اين 
نگراني را ايجاد كرده است 
كه شبه پول )س�پرده هاي 
بلند م�دت( ك�ه 80 درصد 
را  كل  نقدينگ�ي  حج�م 
تش�كيل مي ده�د، ارزش 
اف�زوده و س�ود بانك�ي را 
رها كرده و ب�ه بازارها فوق 
هجوم آورد، از اين رو تعلل 
در عملياتي ك�ردن ماليات 
برسرمايه و عايدي سرمايه 
در اقتصاد اي�ران مي تواند 
يك اشتباه اس�تراتژيك و 
راهبردي قابل مالحظه باشد

در نامه كميته اقتصاد مقاومتی مجلس به رؤساي قوا مطرح شد

برنامه دولت براي مواجهه با تهديد جنبش شبه پول در اقتصاد ايران چيست؟

هادی غالمحسینی
  گزارش  یک

 گزارش عملكرد معاون وزير
 در آستانه بازنشستگی ارائه شد

ايجاد 32 هزار شغل جديد در حوزه اكتشافات
مديرعامل سازمان توس�عه و نوس�ازي معادن و صنايع معدني ايران 
با اش�اره به پيش بيني ايجاد ۳2 هزار ش�غل جديد در حوزه اكتشاف 
گفت: بزرگ ترين لذت زماني اس�ت كه به عنوان ي�ك مدير مي بينم 
توانسته ايم 12 هزار و ۳00ش�غل جديد در اين چند سال ايجاد كنيم. 
مهدي كرباسيان طي روزهاي آينده بازنشسته ش��ده و از ايميدرو مي رود. 
وي در جمع خبرنگاران با تأييد اين خبر گفت: با توجه به تصميمات مجلس 
شوراي اسالمي و شوراي نگهبان، طي روزهاي آينده بازنشسته مي شود. وي 
گزارش كوتاهي از عملكردش در اين سازمان اعالم كرد و گفت: نخستين فاز 
معدن روي مهدي آباد يزد و پروژه هاي گندله و كنستانتره سنگان تا پايان 
سال جاري به بهره برداري مي رسد.  كرباسيان اظهار كرد: دستاوردهاي معدني 
كشور در شش سال گذشته زياد بوده است. همچنين دستاوردهاي مهمي در 
حوزه اكتشافات به دست آورديم و اين موفقيت در سال هاي گذشته كم نظير 
بوده است.  كرباسيان گفت: در حوزه اكتشاف به 400 محدوده اميد بخش 
رسيده ايم كه در نظر داريم همه اين اكتش��افات جديد به بخش خصوصي 
واگذار ش��ود. وي تأكيد كرد: ۱8ميليارد دالر طرح در دس��ت اجرا داريم و 
پيش بيني مي كنيم ۳2 هزار شغل جديد در اين حوزه ايجاد شود.  معاون وزير 
صنعت، معدن و تجارت گفت: بزرگ ترين لذت زماني است كه به عنوان يك 
مدير مي بينم توانسته ايم ۱2 هزار و ۳00شغل جديد در اين چند سال ايجاد 
كنيم. نخستين فاز معدن روي مهدي آباد يزد و پروژه هاي گندله و كنستانتره 
سنگان تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسد.  كرباسيان گفت: نقشه 
راه معدن و صنايع معدني توسط متخصصان تهيه شده و اين نقشه مي تواند 
موجب مشخص شدن وظايف سازمان هاي مختلف و وضعيت معدني كشور 
در آينده شود.  مديرعامل ايميدرو اظهار كرد: براي ظرفيت سازي مجبوريم به 
سمت معادن كوچك برويم و براي حمايت از معادن كوچك با كمك گل گهر 
و ايميدكو كارهاي مؤثري در اين حوزه صورت گرفته است. وي افزود: اكنون 
س��رمايه صندوق حمايت از معادن كوچك ۱۵0ميليارد تومان است كه در 

تالشيم اين ميزان به ۵00 ميليارد افزايش يابد. 

آثار تخريبي بخشنامه هاي ضد و نقيض دولت 
بر فعاالن اقتصادي

رئي�س ات�اق بازرگان�ي ته�ران ب�ا انتق�اد از بخش�نامه هاي 
متع�دد دول�ت در ح�وزه اقتصاد ط�ي ماه ه�اي گذش�ته گفت: 
بخش�نامه هاي دول�ت آث�ار تخريب�ي ب�ر فع�االن اقتص�ادي 
داش�ت و بس�ياري از بخش�نامه هاي ارزي ض�د و نقيض اس�ت. 
مسعود خوانس��اري در همايش امين الضرب در اتاق بازرگاني تهران با 
اشاره به اينكه سابقه تأس��يس اتاق بازرگاني قبل از مشروطيت است، 
اظهار كرد: خبرن��گاران مي توانن��د از انحرافات اقتصادي در كش��ور 
جلوگيري به عمل آورند و چراغي براي فعاالن اقتصادي باش��ند. وي 
افزود: اقتصاد ما مش��كالت زيادي دارد كه يك��ي از نياز هاي اوليه آن 
همكاري دولت و بخش خصوصي اس��ت كه اين اتفاق��ات در روز هاي 
اخير به دليل شرايط خاص كش��ور كمتر روي مي دهد. خوانساري از 
مش��كالت امروز اقتصاد ايران س��خن به ميان آورد و گفت: در سه ماه 
اخير بخش��نامه هاي دولت آثار تخريبي زيادي را بر بخش خصوصي 
گذاشته كه شايد روي كاغذ مهم نباشد، ولي بر سرنوشت يك بازرگان 
اثر عميقي به جاي مي گذارد. وي افزود: به خصوص در حوزه ارز بسياري 
از بخشنامه هاي متعددي كه دولت صادر كرد ضد و نقيض بود و همين 

امر لطمات زيادي را به فعاالن اقتصادي وارد كرده است. 

  آنكارا: شخص ترامپ
 به »لير« تركيه حمله كرده است

وزي�ر داراي�ي تركي�ه ش�امگاه يك ش�نبه درب�اره نوس�انات ارزي 
اخير در كش�ورش ش�خص رئيس جمه�ور امريكا را مقصر دانس�ت. 
به گزارش فارس، برات البيراك، وزير دارايي و خزانه داري تركيه ش��امگاه 
يك شنبه گفت: شخص دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا به ارز ملي تركيه 
حمله كرده است.  به نوشته روزنامه ديلي صاباح، البيراك همچنين گفت 
كه تركيه برنامه اي را براي مقابله با ناپاي��داري »لير« در برابر دالر تدوين 
كرده است.  او گفت: در صورتي كه نياز باشد، ما يك قانون مالي ضروري را 
اجرا خواهيم كرد. اين، آشكارا حمله به اقتصاد تركيه است. دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور امريكا روز جمعه تعرفه واردات فوالد و آلومينيوم از تركيه را 
دو برابر كرد. اين اقدام به كاهش ارزش لير شتاب بخشيد.  روابط تركيه با 
امريكا طي سال هاي اخير به خاطر مسائلي مانند حمايت نظامي واشنگتن 
از شبه نظاميان كرد س��وري، عدم اس��ترداد »فتح اهلل گولن« كه از سوي 
آنكارا به طراحي كودتاي نافرجام سال 20۱۶ متهم شده، تهديد به تحريم 
به خاطر خريد سامانه هاي پدافند موش��كيS  400  از روسيه و همچنين 

بازداشت كشيش امريكايي در تركيه متشنج شده است.  

در حالي ك�ه مع�اون حمل و نق�ل وزارت راه و 
شهرس�ازي اخيراً از احتم�ال تعطيلي برخي 
ايرالين ها خبر داده بود، دبير انجمن شركت هاي 
هواپيماي�ي اين اظه�ارات را رد ك�رد و گفت: 
قيمت بليت هواپيما به زودي كاهش مي يابد. 
در پي توقف عرضه ارز به شركت هاي هواپيمايي 
داخل��ي ب��ا ن��رخ ارز دولت��ي )4200 توماني( و 
اختصاص اي��ن ارز صرفاً به كاالهاي اساس��ي و 
ضروري، طي چند روز گذشته نرخ بليت هواپيما 
با افزاي��ش غير قابل ب��اوري از س��وي ايرالين ها 
چه در بخش پروازهاي داخل��ي و چه پروازهاي 
خارجي روبه رو ش��د.  به عنوان نمونه در دو روز 
گذشته بليت پرواز رفت و برگشت اهواز - مشهد 
تا 2 ميليون تومان و بليت پ��رواز تهران - دبي تا 
4 ميليون تومان هم رس��يده بود.  در پي افزايش 
قيمت بليت همه پروازها، بسياري از شركت هاي 
هواپيمايي اع��الم كردند ادامه اي��ن وضع براي 
آنها قابل تحمل نيست كه نهايتاً با پيگيري هاي 
سازمان هواپيمايي كشوري و انجمن شركت هاي 
هواپيمايي، عصر روز يك ش��نبه مقرر شد بليت 
هواپيما به نرخ مندرج در س��امانه نيما )بازار ارز 
ثانويه( محاسبه ش��ود.  با اين حال باز هم قيمت 
بليت ها افزايش مي يابد، اما اين باال رفتن نرخ بليت 
چش��مگير نخواهد بود. هرچند كه كارشناسان 
معتقدن��د ايرالين ها براي جلوگي��ري از افزايش 
ش��ديد قيمت بليت انواع پروازه��ا مي توانند از 
روش هاي ديگري چون ارتقاي بهره وري و كاهش 

هزينه هاي جاري خود سود ببرند. 
مقصود اسعدي ساماني در گفت وگو با مهر درباره 
تغيير شيوه تخصيص ارز به شركت هاي هواپيمايي 
ايراني از س��امانه سنا به س��امانه نيما گفت: طي 

جلساتي كه با مسئوالن بانك مركزي درخصوص 
نحوه ارزدهي به ايرالين ها داشتيم، موافقت شد تا 
ارز مورد  نياز فعاالن صنعت هوانوردي با توجه به 
نياز مردم به مسافرت هاي هوايي از محل سامانه 

نيما )بازار ثانويه( تهيه شود. 
وي ادامه داد: ن��رخ ارزهاي قابل دسترس��ي در 
سامانه نيما ارزان تر از سامانه سناست و با قيمتي 
كمتر از ارز بازار آزاد به ش��ركت هاي هواپيمايي 
ارائه مي شود.  دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي 
با بيان اينكه هنوز مجوز دسترس��ي شركت هاي 
هواپيمايي به سامانه نيما ابالغ نشده است، ادامه 
داد: به محض اجرايي ش��دن اين دستورالعمل، 
ش��اهد تأثير قابل توجهي بر كاهش قيمت بليت 

هواپيما و پرواز ايرالين هاي ايراني خواهيم بود. 
اسعدي ساماني يادآور ش��د: البته به دليل آنكه 
ارز ايرالين ه��اي ايران��ي ديگر ب��ا قيمت 4200 
توماني تأمين نمي ش��ود، بلي��ت هواپيما از قبل 
گران تر مي شود، اما اين افزايش، زياد نبوده و به 
دليل فاصله قيمتي ارز آزاد و ارز ثانويه، چشمگير 
نيس��ت.  وي با بيان اينكه قيمت بليت پروازهاي 
خارجي نيز بر اساس ارز سامانه نيما كمتر از ۵0 
درصد افزايش دارد، اظهار داشت: اگر قرار بود ارز 
ايرالين ها بر اساس سامانه سنا تأمين شود، افزايش 
قيمت بليت پروازهاي خارجي بيش از ۷0 درصد 
بود، اما با تدبيري كه شد، اين افزايش چندان زياد 
نخواهد بود. دبير انجمن شركت هاي هواپيمايي 
تصريح كرد: بانك مركزي به ما اعالم كرده است تا 
به شركت هاي هواپيمايي بگوييم نرخ بليت هاي 
خود را بر اس��اس ارز ثانويه )سامانه نيما( تنظيم 
كنند تا به محض اينكه ابالغ شد، نرخ هاي جديد 

در سايت شركت ها گذاشته شود. 
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