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 با لغو گسترده پروازها و تورهای خارجی
 فعاالن صنعت گردشگری درخواست وضع فوق العاده دادند

آمریکا  ایران و  ]شهروند[  باالگرفتن تنش های اخیر در خاورمیانه بین 
بهانه ای شد که ایرالین ها و خطوط پروازی اروپایی یکی پس از دیگری پروازهای 
خود از آسمان ایران و حتی به ایران را لغو کردند. همین موضوع منجر به کاهش 
۵۰ درصدی ورود گردشگران خارجی به ایران شده است. بنا به اعالم انجمن 
آژانس های مسافرتی تمام تورهای کانادا و آمریکا به ایران لغو شده اند و بیشتر 
از 6۰ درصد گردشگران آسیایی از سفر به ایران انصراف داده اند. تقریبا تمام 
ایرالین های اروپایی سفر به آسمان ایران را تعلیق کرده اند. بررسی سایت ردیابی 
پرواز »فالیت رادار24« نشان می دهد که درحال حاضر تقریبا هیچ پرواز خارجی 
از روی آسمان ایران عبور نمی کند. دفاتر انجمن های مسافرتی هم بیانیه ای 
 امضا کرده اند و خواسته اند وضع فوق العاده برای صنعت گردشگری ایران

 اعالم شود.  
مسافران ایرانی خارج از کشور برای انجام پروازهای یکسره به ایران دچار 
مشکل شده اند و بسیاری از آنها می گویند که ایرالین های خارجی مسافران را 
تنها تا مقاصدی مانند استانبول و دوبی انتقال داده و مسافران ایران ناچارند که 
بقیه مسیر را به صورت زمینی تا ایران طی کنند. علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی 
هم به ایلنا اعالم کرده 7۰ درصد تورهای خارجی، ورود به ایران را لغو کرده اند که این 
موضوع درآمد هتلینگ و توریسم در کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. از 
طرف دیگر، این اتفاق بی شک صنعت هوایی کشور را هم تحت تأثیر قرار می دهد 
که کارشناس صنعت هوایی در گفت وگو با »شهروند« به مضرات این تحریم ها 

برای اقتصاد ایران اشاره کرده است.

موج لغو سفر به ایران 
بعد از اتفاقات رخ داده در روز های اخیر، آژانس امنیت هوایی به عنوان یک 
نهاد تخصصی تحت نظر اتحادیه اروپا که در زمینه ایمنی هوانوردی غیرنظامی و 
مسافربری به وضع و اعمال قوانین و مقررات می پردازد نیز، در بیانیه ای به تمام 
شرکت های هواپیمایی اروپایی هشدار داد تا اطالع ثانوی بر فراز آسمان ایران 
پرواز نکنند. اعالم این وضعیت، برخی مسافران را ازجمله آنهایی که از قبل بلیت 
این شرکت های هواپیمایی را تهیه کرده بودند، بالتکلیف و سرگردان کرده است. 
همچنین، وزارت امورخارجه در برخی کشورها به شهروندان شان برای سفر 
به ایران هشدار و اخطارهایی داده که سبب انصراف گردشگران از سفر ایران 
شده است. عالوه بر این، شرکت هواپیمایی لوفت هانزا و شرکت های تابعه 
آن، اعالم کرده اند که تمام پروازهای خود به تهران یا از تهران را حداقل تا بیستم 
ژانویه )۳۰ دی( لغو می کنند. در اقدامی دیگر، سوئد حتی دستور لغو پروازهای 
ایران ایر از تهران به دو شهر استکهلم و گوتنبرگ را صادر کرده است. ترکیش 
ایرالین، خطوط هواپیمایی سان اکسپرس، ایر فرانس و خطوط هواپیمایی 
امارات و هواپیمایی اتریش هم پروازها از آسمان ایران یا به مقصد کشورمان 
را کنسل کردند. طبق آمار اعالم شده، از طرف انجمن صنفی دفاتر مسافرت 
هوایی و جهانگردی تورهای ورودی از آمریکا و کانادا ۱۰۰درصد، تورهای استرالیا و 
حوزه اقیانوسیه ۸۰درصد، تورهای ورودی از اروپا 6۰ درصد و تورهای ورودی آسیا 

6۰ درصد سفرهای خود را لغو کرده اند.

شرایط اضطراری برای صنعت توریسم
تحریم های هوایی ایران و تعلیق پروازهای خارجی در یکی دو روز اخیر باعث 
شد انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی و جهانگردی ایران نامه ای جمعی 
نوشته و درخواست کردند که شرایط برای این صنف فوق العاده اعالم شود. در 

بخشی از این بیانیه آمده است: »درشرایط فعلی کشور با توجه به شرایط خاص 
منطقه و کنسلی گسترده تورهای ورودی و به دنبال آن احتمال بروز ضرر و زیان 
مالی دفاتر و آژانس های هواپیمایی فعال در زمینه ورود گردشگر به ایران، 
وجود دارد. خواهشمند است دستور بدهید به منظور جلوگیری از خسارات 
احتمالی دفاتر و آژانس های فعال در حوزه تورهای ورودی، هماهنگی های الزم را 
با نهادهای مربوط و خصوصا جامعه آژانس های فعال در حوزه تورهای ورودی، 
نهادهای ذی ربط و خصوصا جامعه هتلداران برای همکاری در لحظات »فورس 
ماژور« مبذول کنند.«  شرایط فوق العاده زمانی تعیین می شود که پروازها و 
هتل ها طی یک وضع ویژه همچون تهدیدات امنیتی، شرایط جوی یا اعمال 
محدودیت یا ممنوعیت از سوی دولت ها برای سفر به مناطقی خاص، خارج 
از اراده مسافر کنسل می شوند. درصورت اعالم رسمی این وضعیت، هیچ یک 
از هتل ها و آژانس ها مجاز نیستند از مردم پولی بابت کنسلی اقامتگاه و پرواز، 

کسر یا آنها را مشمول جریمه کنند. 

ایرالین های خارجی به  زودی برمی گردند
شرکت های هوایی برای همیشه از ایران نرفته اند و آنها به  زودی برمی گردند. 
این موضوع را آرمان بیات، کارشناس صنعت هوایی  درباره به تعلیق پروازهای 
خارجی به داخل ایران به »شهروند« می گوید و توضیح می دهد: »اینکه گفته 
می شود برخی از شرکت های هواپیمایی خارجی سفرهای خود را به ایران لغو 

کرده اند، درست نیست بلکه آنها سفرهای خود را به حالت تعلیق درآورده اند.«
او ادامه می دهد: »در ادبیات صنعت هواپیمایی وقتی از لغو سفر صحبت 
می شود که مسیر به طورکلی بسته شده باشد؛ درحالی  که اتفاقات رخ داده 
باعث بسته شدن مسیرهای هوایی ایران نشده بلکه فقط به دالیل امنیتی 
که تا حدودی هم قابل پیش بینی بود، فعال پروازها به حالت تعلیق درآمده اند 
و این اصال به معنی قطع همکاری این شرکت ها با صنعت هواپیمایی ایران 
نیست، درحالی  که نباید این قطع همکاری کوتاه مدت را به مثابه رفتن همیشگی 
از ایران بدانیم.«  به گفته بیات، برخی از شرکت های هواپیمایی  ایرفرانس 
مثل ایرفرانس به دالیل سیاسی ترجیح دادند دیگر با ایران همکاری نداشته 
باشند اما شرکت هایی که در روزهای اخیر سفرهای خود به ایران را به حالت 
تعلیق درآورده اند، دوباره همکاری خود را با ایران از سر خواهند گرفت؛ چون بازار 
خوبی در حمل ونقل هوایی ایران دارند. از نظر مباحث اقتصادی ایرالین های 
بین المللی به بازار ایران نیاز دارند. با اتفاقاتی هم که در روزهای اخیر افتاده، این 

تعلیق کامال طبیعی بود اما قطعا کوتاه مدت است. 
این کارشناس صنعت هوایی درباره اینکه مسافران ایرانی برای سفر به خارج 
از کشور با چه مشکالتی روبه رو می شوند؛ ادامه داد:  »با بحران هایی که این روزها 
ایجاد شده، هم صنعت توریسم کشور آسیب می بیند، هم سردرگمی هایی برای 
مسافران پیش می آید. مسافران در کوتاه مدت دچار سردرگمی شده و برای 
رفت وآمدهای خود به مشکل برمی خورند و مسیرهای آنها طوالنی تر می شود اما 
بعید به نظر می رسد که این شرایط ادامه دار باشد. به اعتقاد من تا کمتر از پایان  
سال جاری دوباره اعتماد بین المللی به آسمان ایران برمی گردد، چون ایران 
تاکنون هم از نظر پروازهای عبوری و هم پروازهایی که هواپیما در فرودگاه های ما 
نشسته اند، امتحان خود را پس داده و از نظر امنیتی هم شرایط قابل قبولی دارد، 
ضمن اینکه فعالیت ترکیش و لوفت هانزا هم قرار است ظرف روزهای آینده از 
سر گرفته شود، چون تمام هواپیمایی های خارجی می دانند ایران بازار بالقوه 

خارجی دارد و به راحتی از بازار ایران دست نمی کشند.«

 ترکیش ایرالین، خطوط 
هواپیمایی سان اکسپرس، 

ایر فرانس و خطوط 
هواپیمایی امارات و 

هواپیمایی اتریش هم 
پروازها از آسمان ایران 

یا به مقصد کشورمان را 
لغو کردند. علی شریعتی، 

عضو اتاق بازرگانی اعالم 
کرده 70 درصد تورهای 

خارجی، ورود به ایران را لغو 
ع  کرده اند که این موضو

درآمد هتلینگ و توریسم  و 
صنعت هوایی در کشور را 

 به شدت تحت تأثیر
 قرار می دهد.

گزیده اخبار

بورس

بازار جهان

بــازار  جــــهــانـــــی

) تغییرقیمت )دالر نــــــوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1551.38

17.98

67.26

65

بــازار  طال

تغییرقیمت )تومان( انواع سکه 

سكه امامی 

سكه بهار آزادی 

نیم سكه 

ربع سكه 

سكه گرمی 

طالی 18 عیار 

4803000

4787000

2452000

1473000

930000

492000

تـابـلوی قـیـمـت

بــازار  ارز    )قـیمـت هـا بـه تــومان(

تغییرآزاد )اسکناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگلیس

د رهم امارات

13027

14620

17500

3691

مـــــــرور

  وزیر راه و شهرسازی: قطعا با متخلفان سانحه 
هوایی اخیر برخورد خواهد شد و نهادی که باید 
متوقف  زمان  آن  در  باید  پروازها  می کرد  اعالم 

ح نکرد شود، چنین تقاضایی را مطر
  سرپرست وزارت جهاد کشاورزی: برای تأمین 
کود و جلوگیری از قطع آن باید به پتروشیمی ها 

التماس کنیم 
   سازمان حفظ نباتات: فاز اصلی حمله ملخ ها به 
کشور از اواخر دی و اوایل بهمن ماه آغاز می شود

گاز  خانگی  بخش  مصرف   : گاز ملی  شرکت    
طبیعی به شدت باال رفته و به روزانه ۵7۳ میلیون 

مترمکعب رسیده است
  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی: رانندگان 
به هیچ عنوان از مخازن گاز سی ان جی غیرمجاز 

به عنوان سوخت خودرو استفاده نکنند

جهش 16 هزار واحدی بورس
بهادار  اوراق  بورس  کل  ]شهروند[شاخص 
در  دوشنبه  روز  معامالت  پایان  در  تهران 
رکوردشکنی بی نظیری با جهش ۱6 هزار و ۳۸۸ واحد 
به رکورد ۳92 هزار و ۳۸ واحد رسید. شاخص کل با 
معیار هموزن 4۳69 واحد افزایش یافته و به رقم 
۱۱۸ هزار و 924 واحد رسید. شاخص قیمت با معیار 
وزنی -  ارزشی 4۳۸4 واحد رشد کرده و به رقم ۱۰4 هزار 
با  و ۸92 واحد رسید. همچنین شاخص قیمت 
معیار هم وزن 29۱7 واحد افزایش یافته و به رقم 
79 هزار و 4۱2 واحد رسید. شاخص آزاد شناور با 
افزایش 2۰ هزار و ۱۰4 واحد به رقم 4۵7 هزار و 72۱ 
واحد رسید. شاخص بازار اول با افزایش ۱2 هزار و 

۳۱۵ واحد به رقم 2۸۱ هزار و 97 واحد رسید. 

 کاهش فروش
 در بزرگترین بازار خودروی جهان 

[  طبق جدیدترین داده ها، کاهش فروش  ]مهر
خودرو در چین در ماه دسامبر )آذر-دی( هم ادامه 
پیدا کرد تا دومین سال افت متوالی آن ثبت شود. به 
سواری خودروی  اتحادیه  بلومبرگ،   گزارش 

مدل های سدان،  فروش  کرد،  اعالم  چین 
شاسی بلند، مینی ون و چند منظوره در ماه گذشته 
۳.6 درصد افت کرده و به 2.۱7 میلیون خودرو رسیده 
است. این هجدهمین افت در ۱9 ماه گذشته است. 
تنها ماه رشد فروش در ۱9 ماه گذشته، ماه ژوئن بود 
که در آن خودروسازان برای خالی کردن انبارهای خود 
تخفیف های بزرگی ارایه دادند. کند شدن اقتصاد 
جهان و نامشخص بودن آینده تعرفه های واردات 
خودروسازان با  و  مشتریان  است  شده  باعث 

مشکالت زیادی روبه رو شوند.

شرایط جدید پرداخت یارانه معیشتی
]شهروند[  هیأت وزیران شرایط جدید پرداخت 
حمایت معیشتی را مشخص کرد که بر این اساس 
»خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو 
به طور همزمان یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی 
مشمول حمایت نمی شوند.« براساس تصمیم 
جدید هیأت وزیران خانواده های تهرانی و ساکن 
کالنشهرها که امالکی به ارزش حداقل یک میلیارد و 
2۰۰ میلیون تومان دارند، مشمول یارانه معیشتی 
نمی شوند. همچنین افراد ساکن در شهرستان ها 
در صورتی که ارزش خانه شان حداقل 9۰۰ میلیون 
یارانه معیشتی حذف  از فهرست  باشد،  تومان 
خودروهای  ارزش  حداقل  این  جز  به  می شوند. 
سواری خانوارها نباید بیشتر از ۳۰۰ میلیون تومان 
باشد و خانوارهایی که بیش از سه سفر خارجی 
غیرزیارتی داشته اند و گیرندگان تسهیالت بانکی 
نیز  تومان   ۳۰۰میلیون  از  بیش  به  مبلغ  جمعا 
نخواهند معیشتی  یارانه  دریافت   مشمول 

 بود.«

 پشت پرده غیب شدن سهمیه ها 
از کارت سوخت

]ایرنا[  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در 
پی انتشار برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر 
سوخت گیری  هنگام  سوخت  سهمیه  کاهش 
اعالم کرده که طراحی سامانه هوشمند سوخت 
برای جلوگیری از تخلف حاصل از بیرون کشیدن 
کارت در حین سوخت گیری، بدین  صورت است که 
با واردکردن کارت در کارتخوان و مشخص شدن 
ابتدا سوخت گیری،  شروع  با  سهمیه،   مقدار 
به  کسر می شود و شروع  از سهمیه  لیتر   ۳,99  
از اتمام پیمانه اول،  سوخت گیری می کند. پس 
۳,99 لیتر دیگر از سهمیه کم می شود و مجددا 
سوخت گیری ادامه پیدا می کند و این فرآیند به  
ادامه  سوخت گیری  انتهای  تا  پیمانه  صورت 
می یابد. اگر در حین سوخت گیری کارت از کارتخوان 
بیرون کشیده شود، مقداری که باقی مانده ۳,99 
لیتر است که از سهمیه آن کارت کسر می شود 
)برای مثال اگر دو لیتر سوخت گیری کرده است و 
کارت را بیرون بکشد، ۱.99 لیتر بیشتر از سهمیه آن 
کارت کم می شود( و اگر همان کارت، دوباره وارد 
همان کارتخوان شود، سهمیه ای که بیشتر از لیتراژ 
کارت  به  است،  شده  کم  نازل  از  شده  برداشت  
برگردانده می شود. در این اطالعیه تأکید شده که در 
از  سوخت  کارت  زودهنگام  خارج کردن  صورت 
کارتخوان جایگاه، سوخت گیری قطع می شود و 
لیتراژ مذکور از سهمیه کسر می شود، پس صرفا به 
لیتراژ سوخت گیری شده، هزینه محاسبه  اندازه 

خواهد شد. 

سعید غالمحسینی

مفقودی
 2500 مبلغ  به  امضاء  سفید  سفته  فقره  دو 
هـ  سری   227791 و   227792 شماره  به  ریالی 
متعلق باینجانب یوسف بهروش مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی  ثبتی
درتاریخ  هوشمند  ارقام  شاخص  محدود  مسئولیت  با  شرکت  تاسیس 
 14007448741 ملی  شناسه  به   523587 ثبت  شماره  به   1396/12/08
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :- ارائه و راه اندازی نرم افزار های مالی 
و حسابداری، حقوق و دستمزد، انبار و اموال با توجه به نیاز و نوع فعالیت. 
تهیه صورت های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و تلفیقی گروه شرکت ها 
)فارسی - انگلیسی(. تهیه صورت های مالی از روی اسناد و مدارک ناقص. 
اعزام نیروی حسابدار تا مدیر و مشاور مالی بصورت پاره وقت و تمام وقت. 
 Business Plan ( تهیه و تنظیم طرح های توجیهی فنی و اقتصادی
( بصورت کامال تخصصی. مشاوره تخصصی مدیریت. تهیه گزارشات تحلیلی. 
و  افزوده  ارزش  بر  مالیات  اظهارنامه  تهیه  عملکرد.  مالیات  اظهارنامه  تهیه 

گزارش 169. اجرای عملیات اصالح، رفع اختالفات و بستن حساب ها. مشاوره 
و تهیه آیین نامه ها و دستور العمل های کنترل داخلی و بهینه سازی. انجام 
امور انبار گردانی به همراه دستور العمل انبارگردانی و ارائه گزارشات کسر و 
اصولی در سطوح  قانونی. طراحی کدینگ  دفاتر  تحریر  به مدیریت.  اضافات 
مختلف و اصالح کدینگ نامناسب. ثبت اسناد حسابداری )جاری و معوقه(. 
فعالیت  مدت  ذیربط  مراجع  از  الزم  مجوزهای  اخذ  از  پس  لزوم  درصورت 
شهرستان   - تهران  استان   : اصلی  مرکز  نامحدود  مدت  به  ثبت  تاریخ  از   :
مرکزی-بزرگراه شهید سر  آباد  تهران-جنت  - شهر  مرکزی  بخش   - تهران 
)7شرقی(-پالک 5-طبقه سوم- بصارتی  کاظم  لشکر ستاری-خیابان شهید 
است  عبارت  حقوقی  شخصیت  سرمایه   1475886985 کدپستی   9 واحد 
آقای  شرکا  از  یک  هر  الشرکه  میزان سهم  نقدی  ریال  مبلغ 1000000  از 

ریال سهم  دارنده 500000  ملی 0073669598  به شماره  روح گری  رضا 
الشرکه آقای پوریا زنجیریان به شماره ملی 0640050824 دارنده 500000 
ملی  شماره  به  گری  روح  رضا  آقای  مدیره  هیئت  اعضا  الشرکه  سهم  ریال 
0073669598و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال آقای پوریا زنجیریان به 
شماره ملی 0640050824و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 2 سال 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک 
، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت 
مدیره همراه با مهر شرکت و اوارق عادی و نامه های اداری با امضای مدیر 
با مهر شرکت معتبر می  یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه  عامل منفردا 
باشد . اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار شهروند 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به 
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان   
غیرتجاری تهران )733767(

__________________________________________
آگهی تغییرات شرکت دارو سازی سها سهامی عام به شماره ثبت 2686 
و شناسه ملی 10860112294 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
موسسه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397/10/30 مورخ  العاده  فوق  بطور 
بازرس  بعنوان   10100617632 ملی  شناسه  به  آریا  نگر  ارقام  حسابرسی 
ملی  شناسه  به  اندیشان  ابرار  مالی  خدمات  و  حسابرسی  موسسه  و  اصلی 

10100642325 بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی 
انتخاب گردیدند.

موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  کشور  اسنادوامالک  ثبت  سازمان   
غیرتجاری تهران )733772(

__________________________________________

مفقودی
شماره  به  ریالی   2500 مبلغ  به  امضاء  سفید  سفته  فقره  دو 
بهروش  باینجانب یوسف  227792 و 227791 سری هـ متعلق 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 گردشگران در انتظار
 بازگشت پروازها به آسمان ایران


