اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻧﻮروز و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻃﻮل ﺳﺎل ،ﭼﻨﺪ روز ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ اﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ
و ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪن ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﺑﻪرﻏﻢ ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻋﺪهای ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺮ و
ﭘﺎﻗﺮص اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮداﮔﺮی در ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺗﻌﻄﯿﻼت ﭘﻨﺞروزه ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮد و راهاﻧﺪازی ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺧﻮد را در اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﺟﺎم و ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻣﺮزﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ روی اﯾﺮان ،ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از زﻣﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮان ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
اﻣﺎ ﻧﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧﯽ اﺷﺨﺎص و اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎی ﺳﻮدﺟﻮ از اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ دﻟﺨﻮاه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﺸﺘﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ آزادﺳﺎزی ﻧﺮخ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق داﻣﻦ زده و دﺳﺖ اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آﻧﻬﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و در زﻣﺎن ﭘﯿﮏ ﺳﻔﺮ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺑﺮﺧﯽ اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎ ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺘﮑﺎر ﺑﻠﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻠﯿﺖ ،اﻓﺮادی را ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد و آژاﻧﺲﻫﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽ ﺳﻮدﺟﻮ ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﻠﯿﺖﻫﺎی اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎ در زﻣﺎن ﭘﯿﮏ ﺳﻔﺮ اﻧﺤﺼﺎر ﺑﺎزار را در دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ
و ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺗﻌﺎدل ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﻪﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏﺷﺪن ﺑﻪ ارﺑﻌﯿﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﺮاق را
ﺑﻪﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﮐﻪ ارزانﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﻓﺮوش آن ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺷﺪتﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای

آن در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ از ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻫﻢ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻣﺤﺮم و
ﻧﻮروز ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﺠﺎد ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ در اﻏﻠﺐ روزﻫﺎی ﭘﯿﮏ ﺳﻔﺮ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ وﺟﻮد اﻋﻼم ﭼﻨﺪﺑﺎره ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻓﺮوش
ﺑﻠﯿﺖ ﭼﺎرﺗﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از 30درﺻﺪی ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻠﯿﺖ ،ﺑﺎزﻫﻢ آژاﻧﺲﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﯾﮑﻪﺗﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ،ﺗﺨﻠﻒ ﺑﺮﺧﯽ آژاﻧﺲﻫﺎی ﺑﺪون ﻣﺠﻮز در ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ ﻓﻘﻂ آژاﻧﺲﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﻨﺪ
اﻟﻒ را از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﺟﺎزه ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ دﯾﺪه ﺷﺪ در اﯾﺎم ﺳﻮﮔﻮاری ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﮐﻪ
ﺑﺎ رﺣﻠﺖ اﻣﺎم)ره( ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺷﺪ ،آژاﻧﺲﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﺑﻨﺪ )ب( ﮐﻪ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻮز ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻫﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ داراﺑﻮدن ﻣﺠﻮز اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺮﺧﯽ از آژاﻧﺲﻫﺎی دارای ﻣﺠﻮز ﺑﻨﺪ )اﻟﻒ( ﻫﻢ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﺣﺎل از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ،دور دوم ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻔﺮ در اﯾﻦ
ﻣﺪت اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع
ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﻌﺪیﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ،دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ :ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ واﺳﻄﻪﻫﺎ و دﻻﻻن در ﺑﺎزار ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻼی ﺟﺎن ﺧﻄﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻧﺮخﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ واﺳﻄﻪﻫﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزوﮐﺎر ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد.
**ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
اﻣﺮوزه رواج ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه و ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﺮاﮔﯿﺮﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻨﺎن ﺣﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ردﭘﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﻫﻢ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن دﯾﺪه
ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻓﻘﻂ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﻄﻌﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺿﺮﯾﺐ ﻧﻔﻮذ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻢ ﺷﯿﻮع دادهاﻧﺪ و اﯾﻦ اﻓﺮاد در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﭼﻨﺎن روﺷﻦ و
آﺷﮑﺎر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﮐﻠﯿﮏﮐﺮدن در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ارﺗﺒﺎط ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﺎل ﻧﮑﺘﻪای ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ
اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ورود دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﺤﻮه ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ.
ﺑﻪرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد و در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﺷﮑﺎﯾﺎت
زﯾﺎدی از آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ اﻣﺴﺎل ﻧﯿﺰ در ﺗﻌﻄﯿﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻮﮔﻮاری ﻣﺎهﻫﺎی رﻣﻀﺎن و ﺧﺮداد ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻮﻻن دﻻﻻن در ﺑﺎزار و
ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮدﯾﻢ و ﻫﺴﺘﯿﻢ.
**اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ
ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ آن را ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ روﺣﯿﻪ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﻓﺮت اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﺪهای از ﺷﻬﺮوﻧﺪان راهﻫﺎی
زﻣﯿﻨﯽ و آﺑﯽ را ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻋﺪه زﯾﺎدی ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﺑﻪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎزی ﻧﺎوﮔﺎن ﻫﻮاﯾﯽ و ورود ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ،ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ در ﻧﮕﺎه اول اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﻮد اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ،ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﺑﯿﺶ
از ﻫﻤﻪ ،اﯾﺮﻻﯾﻦﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺣﻀﻮر واﺳﻄﻪﮔﺮان در ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﯾﯽ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده و ﺑﺎزار را دﭼﺎر ﻫﺮجوﻣﺮج ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﻫﻮاﯾﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه ،اﻓﺰاﯾﺶ آژاﻧﺲﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ﮐﺮده و ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ راه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ .در واﻗﻊ ﭼﺎرﺗﺮیﻫﺎ ﻫﻤﻪﺟﺎ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و
ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﯾﮏ ﭘﺮواز ،اﻧﺤﺼﺎر را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن اوج ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻠﯿﺖﻫﺎ را ﺑﻔﺮوﺷﻨﺪ .دﻻﻻن
ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺒﺾ ﺑﺎزار را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺮوزه ﯾﮑﻪﺗﺎز ﺧﺮﯾﺪوﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺎزار را ﺑﺎ ﻧﺮخﻫﺎی
ﺗﻌﯿﯿﻦﺷﺪه ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ آژاﻧﺲﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﺑﺰاری را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ آزادﺳﺎزی ﻧﺮخ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﺮخﻫﺎی ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﺎر آژاﻧﺲﻫﺎی ﻣﺘﺨﻠﻒ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺿﺮوری ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ،ﺑﺎزار را ﺑﻪﺻﻮرت اﻧﺤﺼﺎری درآوردهاﻧﺪ و ﺳﻮدﻫﺎی ﮐﻼﻧﯽ ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآورﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻮزی ﻫﻢ ﺑﺎﺑﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﭼﺎرﺗﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوازی از ﻓﺮﺻﺖ
آزادﺳﺎزی ﻧﺮخ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺮانﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺮده و ﻧﺮخﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی
ﺧﺎص ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺣﺎل از ﻣﺴﺌﻮﻻن ذیرﺑﻂ ،ﺑﻪوﯾﮋه وزارت راهوﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮری اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﮐﻨﺘﺮل دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺧﺮﯾﺪ و

ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ از ﺟﻮﻻن ﺳﻮداﮔﺮان در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻧﺒﻮد ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ آژاﻧﺲﻫﺎی
دارای ﻣﺠﻮز ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮای ﺑﻠﯿﺖ ﻧﺮخ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺑﺎزار ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ از
آﻧﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر دﻻﻻن در ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﺑﻠﯿﺖ
ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
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