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اتحادیه حبوبات و خشکبار: 
حبوبات در لیست تنظیم 

بازار قرار گیرد
رئیــساتحادیــهحبوبات،آجیلوخشــکباراعالم
کــرددرصورتــیکــهدولــتتصمیــمبــهخریــدوتوزیع
حبوبــاتبــهقیمــتتنظیمبــازاربگیــرد،اتحادیــهبرای

توزیعونظارتهمراهیمیکند.
محســن جلیل پور، رئیــس اتحادیه حبوبات، آجیل 
و خشــکبار، در گفت وگــو بــا بازار گفت: اســتان یزد تنها 
شــش درصــد تولیــد حبوبات کشــور را داراســت و عمده 

اقالم حبوباتی کشور از راه واردات تأمین می شود.
نــرخ  اجــرای  بــر  نظــارت  چگونگــی  مــورد  در  وی 
مصــوب حبوبــات و آجیــل توســط مراکــز فــروش بیــان 
کــرد: معیــار اصلی نظــارت، ارائه فاکتــور معتبر خرید از 
طرف فروشــندگان اســت که می بایســت بر اســاس آن، 
فروشــنده کاال را حداکثــر بــا ســود ۱۲درصــد بــه فــروش 

برساند.
رئیــس اتحادیــه خواروبار، آجیل و خشــکبار یزد از 
مســئوالن امــر درخواســت کــرد: همان گونــه که شــکر و 
روغــن را بــه قیمت تنظیم بازار عرضه می کنند، حبوبات 
را که جزو اقالم ضروری مردم است به همین روش به 

دست مصرف کننده برسانند.
وی خاطر نشان کرد: در صورت عرضه حبوبات به 
صورت تنظیم بازار، اتحادیه حبوبات، غالت و آجیل این 

توانایی را دارد که کار توزیع و نظارت را انجام دهد.
طبــق گفتــه او، توزیــع حبوبــات بــه صــورت تنظیم 
بازار موجب شکســته شــدن قیمت ها و کاهش تورم در 

این بازار می شود.

قیمت های عمده فروشی 
میوه نجومی شد

نرخهــایمصــوبمیــوهدرحالــیاعــالمشــدکــه
قیمتهــاینجومــیبــرایفــروشبــهصورتعمــدهدر
میدانمرکزیمیوهوترهبارتهراندرنظرگرفتهشده
واینمیوههاباقیمتهایباالییمانند۲۳و۳۳هزار

تومانبهفروشمیرسد.

بــه گــزارش تســنیم قیمت مصــوب عمده فروشــی 
انــواع میــوه و تــره بــار در تهــران اعالم شــد امــا از نکات 
قابــل توجــه در این ارتباط تعیین قیمت های باال در این 
ارتبــاط اســت بــه طوری کــه هر کیلوگــرم پرتقــال تا ۲3 
هزار تومان، خیار ۱۱ هزار تومان، سیب ۱6 هزار تومان، 
کیوی ۲3 هزار تومان، نارنگی 33 هزار تومان ،موز ۲9 
هــزار تومــان و آنانــاس کارتنــی 900 هــزار تومــان اعالم 

شده است.
تعییــن نرخ هــای بــاال از مبــدا توزیــع خــود باعــث 
افزایــش قیمــت میــوه در بــازار خــرده فروشــی شــده و 
باعث می شــود کــه این محصوالت بــا قیمت های گزافی 
به دســت مصرف کنندگان برســد درحالی که این مبالغ 

به جیب تولید کننده و باغداران نیز نمی رود.
افزایــش صــادرات محصــوالت کشــاورزی و صرفــه 
اقتصــادی بــاالی صــادرات ایــن محصوالت نیــز در گرانی 

میوه و این نرخ گذاری های تاثیر گذار است. 

جریمه ۳۱ میلیارد ریالی 
متخلفان در طرح نوروزی 

سازمان تعزیرات
مدیرکلروابطعمومیسازمانتعزیراتحکومتی
ازانجام۳۴هزارو۷۱۱موردبازرسیدرطرحتسهیل
کســبوکارنوروزیاینســازمانوجریمه۳۱میلیارد

ریالیمتخلفانخبرداد.
به گزارش ایرنا، محســن عسکری ، مدیرکل روابط 
عمومــی ســازمان تعزیــرات حکومتــی، روز گذشــته در 
جمع خبرنگاران افزود: طرح تسهیل کسب و کار نوروز 
۱۴00 ســازمان تعزیرات حکومتی که از ۱۵ اســفند سال 
گذشته  با همکاری دستگاه های نظارتی از جمله وزارت 
صنعــت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، دامپزشــکی، 
شــنبه  روز  در  بــود  شــده  آغــاز   ... و  بهداشــت  وزارت 

چهاردهم فروردین سال جاری پایان یافت.
وی ادامه داد: در این طرح تعداد پنج هزار و 936 
تیم گشــت مشــترک اعزام و تعداد 3۴ هزار و ۷۱۱ مورد 
بازرسی انجام شد که 9 هزار و ۵۱9 واحد دارای تخلف 
شناســایی شــدند و ۱۴ هــزار و ۵6۷ واحــد نیــز تخلفــی 

نداشتند.
عســکری اظهارکرد: با توجــه به اینکه هدف اجرای 
این طرح پیشــگیری از تخلفات و تســهیل کســب و کار 
بــوده، تعــداد ۱0 هــزار و 6۲۵ واحــد بــا دریافــت تذکر و 
اصالح موارد انجام شد و در نهایت برای یک هزار و 3۴ 
واحد پرونده تخلف تشــکیل و متخلفان به پرداخت 3۱ 
میلیــارد و ۴۷۲ میلیــون ریال جزای نقدی در حق دولت 

محکوم شدند.
تعزیــرات  ســازمان  عمومــی  روابــط  مدیــرکل 
حکومتــی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه پیــش رو بــودن ماه 
رمضان، فعالیت گشــت های مشــترک با همراهی ســایر 
دســتگاه های نظارتــی بــا رویکــرد پیشــگیری و برخورد با 
تخلفات به ویژه در صنوف مرتبط با مایحتاج مردم برای 

ماه رمضان ادامه دارد.

  پرواز فوق العاده

برای بازگشت ایرانیان مقیم 
انگلیس قطعی شد

اعــالم از ایــران اســالمی جمهــوری هواپیمایــی
موافقــتســتادملــیمقابلــهبــاکرونــابــاانجــامپــرواز
فوقالعادهتهران-لندن-تهراندر۲۲فروردینخبر

داد.
بــه گــزارش مهــر، بــا دریافت مجــوز پرواز از ســتاد 
ملی مبارزه با کرونا و ســازمان هواپیمایی کشــوری، این 
پرواز فوق العاده در روز یکشــنبه ۲۲ فروردین ماه ســال 
جــاری )۱۱ آوریــل( در ســاعت 9:۲0 فــرودگاه حضــرت 
امام خمینی )ره( را ترک و در ساعت ۱۲:۱0 دقیقه وارد 

فرودگاه لندن می شود.
پــرواز بازگشــت در همــان روز و در ســاعت ۱۴:۱0 
دقیقــه بــه وقت محلی از فــرودگاه هیتروی لندن انجام 
و در ســاعت ۲3:۴0 دقیقــه وارد فــرودگاه حضــرت امام 

خمینی )ره( می شود.
داشــتن تســت منفی PCR بــرای تمامی مســافران 
بــاالی ۸ ســال ایــن پــرواز الزامی اســت اما بــرای رعایت 
بــه  مســافران  ورود  زمــان  در  بهداشــتی  پروتکل هــای 
فــرودگاه حضــرت امام خمینی )ره(، از مســافران تســت 
PCR گرفتــه می شــود و در صــورت مثبــت بودن تســت، 

مســافر با هزینه شــخصی به مدت ۱۴ روز در هتل این 
فرودگاه قرنطینه می شود.

مدیرکل حمل ونقل مسافری: 
بلیت اتوبوس به قیمت قبل 

از عید برمی گردد
مدیرکلحملونقلمســافریازبازگشتنقیمت

بلیتاز۲۱فروردینبهنرخقبلازعیدخبرداد.
نقــل  و  حمــل  مدیــرکل  باقرجــوان،  داریــوش 
ســفرهای  دربــاره  مهــر  بــا  وگــو  گفــت  در  مســافری، 
نوروزی ۱۴00 اظهار کرد: ســفرهای جاده ای امســال با 
حمل و نقل عمومی، با ســال های قبل هیچ شــباهتی 
ســازمان  بــود  نکــردن  ســفر  بــر  تأکیــد  چــون  نــدارد 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای هــم بنــا بــر تأکیــد 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا، بــر همین موضــوع تأکید 
داشــت و اعــالم کــرد صرفاً ســفرهای اجتنــاب ناپذیر و 
روز فــروش را تضمیــن می کنیــم از همیــن رو برنامه ای 
بــرای پیش فروش بلیت ســفرهای نوروزی در اســفند 

ســال گذشته انجام نشد.
وی دربــاره قیمــت بلیــت اتوبــوس هــم گفــت: در 
نــوروز امســال ماننــد نــوروز هــر ســال بــه دلیــل انجــام 
ســفرهای جــاده ای بــه صــورت یــک ســر خالــی، قیمــت 
بلیت اتوبوس ۲0 درصد برای هر مسیر افزایش یافت؛ 
ایــن افزایــش قیمــت طبق مصوبه هیئت عامل ســازمان 
راهداری تا ۲0 فروردین اســت و از شــنبه ۲۱ فروردین، 

نرخ بلیت ها به قیمت قبل از آن بازمی گردد.

اتوبوسدارانبهنرخهایفعلیبلیت
معترضهستند

این مقام مســئول در ســازمان راهداری در پاســخ 
بــه ایــن پرســش کــه در ســال های گذشــته هــم همواره 
بــر بازگشــت قیمــت بلیت هــا به نــرخ قبــل از تعطیالت 
نــوروز تأکیــد می شــد اما عمدتــاً این اتفــاق رخ نمی داد، 
گفــت: بحــث قیمت تمام شــده خدمات حمــل و نقل با 
قیمت هایــی که راننــدگان یا مالکان اتوبوس برای بیمه، 
قطعــات خــودرو، الســتیک، روغــن موتــور، فعالیــت بــا 
۵0 درصــد ظرفیــت و… می دهنــد، بایــد بازنگــری شــود؛ 
شــرایط فعلــی بــرای راننــدگان اتوبــوس بحرانــی اســت؛ 
امــا ایــن افزایــش نرخــی کــه در نــوروز شــده بــود، قطعاً 
بایــد بــه قیمــت بلیت در قبــل از نوروز برگــردد؛ اگر هم 
فعــاالن حمــل و نقــل مســافری جاده ای تأکیــد دارند که 
هزینه های آنها، بیش از این ارقام است باید در فرآیند 
کاری خــود نســبت به درخواســت افزایــش نرخ ها اقدام 

کنند.

جریمههایسختدرانتظار
رانندگانیکهپروتکلهایبهداشتی

رارعایتنکنند
وزارت  مقامــات  برخــی  اینکــه  خصــوص  در  وی 
بهداشت از عدم رعایت پروتکل های کرونا در سفرهای 
جــاده ای بــا حمل و نقل عمومی گالیــه مند بودند، بیان 
کرد: شــیوه های مقابله با کرونا الزم االجراســت و ستاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــه مــا ابالغ کــرده اســت؛ جرایم 
سختی هم برای کسانی که آن را رعایت نکنند، در نظر 

گرفته شده است.
باقرجوان با اشــاره به دریافت ۱۸00 مورد شــکایت 
در ایام نوروز از سوی مسافران نسبت به فعاالن حمل 
و نقل عمومی جاده ای، گفت: 3۲6 مورد از شــکایت ها 
مربــوط بــه عدم رعایت شــیوه نامه های مقابلــه با کرونا 
بــود؛ لــذا شــرکت های حمل و نقــل، مالــکان و رانندگان 
کل  ادارات  در  مربوطــه  کمیســیون های  بــه  خاطــی 

راهداری استان ها معرفی شدند.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

رئیــساتحادیــهصنــففنــاورانرایانــه
ازتــداومممنوعیــتوارداتمــودمخبــرداد
وگفــتکــهایــنممنوعیتباعــثافزایش۴ 

برابریقیمتانواعمودمشدهاست.
اتحادیــه صنــف  رئیــس  محمــد فرجــی، 
فناوران رایانه، در گفت وگو با ایسنا، با اشاره 
بــه ممنوعیــت واردات مــودم از ســال ۱396 
بــرای حمایــت از تولیــد داخل، اظهــار کرد: در 
یک بازه زمانی در سال ۱39۷ به دلیل کمبود 
مــودم در بــازار چنــد شــرکت وارد کننــده طی 
قــراردادی که با یک شــرکت خارجی داشــتند، 
مجــوز دریافت کردند، اما دوبــاره واردات این 

کاال بسته شد.
بنابرایــن بــه گفتــه وی ایــن وضــع باعث 
جهــش قیمــت مــودم شــد، بــه طوری کــه این 
ممنوعیــت  محصــول  فقــط  قیمــت  جهــش 
واردات اســت و نــه نــرخ ارز. در مواردی حتی 
قیمــت مــودم تا چهــار برابر افزایــش پیدا کرد 
امــا قیمــت ارز تا این حد باال نرفته اســت. در 
ســال ۱396 متوســط قیمت یک مودم خانگی 
معمولــی بــا دالر ۱0 هــزار تومــان ۱۲0 تــا ۱30 
هــزار تومــان بــود، اما بــا افزایــش قیمت دالر 
بــه ۲۵0 تــا ۲60 هــزار تومــان رســید و بعــد با 
ممنوعیت واردات جهش پیدا کرد و در خرداد 
مــاه ســال قبــل بــه 900 هــزار تومــان تــا یــک 

میلیون و ۱00 هزار تومان رسبد.
تولیــد  وضــع  دربــاره  همچنیــن  فرجــی 
داخلــی گفــت: مــودم ای دی اس ال خانگی و 
اداری در پنــج برنــد اصلــی حــدودا ۱60 تا ۱۷0 
مــدل دارد، امــا تولید کننــده داخلی فقط یک 
مــدل از آن را تولیــد می کرد. اواخر ســال قبل 
یــک تولیدکننــده دیگــر اضافه شــد، اما بازهم 
نمی تواننــد نیــاز بازار را بــه لحاظ حجم تامین  

کنند.
وی بــا بیــان اینکــه اکنــون ســایت هایی 
می کننــد،  قاچــاق  مــودم  فــروش  بــه  اقــدام 
تصریــح کــرد: در مقطعــی در ســال گذشــته 
قیمت مودم 300 هزار تومانی به یک میلیون 
و ۲00 هزار تومان هم رسید. این در شرایطی 
اســت کــه اســتفاده از مــودم به دلیل شــیوع 
ویــروس کرونــا و در نتیجــه دورکاری و کالس 

آنالین افزایش داشته است.
رئیــس اتحادیه صنف فنــاوران رایانه در 
ادامه پیشــنهاد کرد: سازمان های صمت برای 
حــل این مشــکل ســقف نیاز کشــور را تعیین 
و بــه تولیــد کننــدگان نیــاز ماهانــه کشــور را 
اعــالم کننــد. همچنیــن برای حمایــت از تولید 
کننــدگان می تواننــد تعرفه گمرکــی را افزایش 
دهند تا تولیدکنندگان ســود بیشــتری ببرند، 
چرا که تولید مودم یک تولید هایتک است که 

ریســک باالیی دارد و همه باید از آن حمایت 
کننــد تــا روزی حتــی بــه توان صادرات دســت 

پیدا کنیم.

بازارداغمودمقاچاق
فرجی در پاسخ سوالی درباره نیاز کشور 
بــه مــودم، گفــت: ســال گذشــته بــه صــورت 
میدانــی از عمــده فروشــان آمــاری جمــع آوری 
بــازار و  کــه نشــان مــی داد در مجمــوع  شــد 
فروشــگاه های توزیعــی ماهانــه ۱30 تــا ۱۸0 
هــزار عــدد تــک فروشــی دارند. آمــار تولید در 
دســترس نیســت، اما شواهد نشــان می دهد 
کــه بــه انــدازه نیــاز تولیــد انجــام نمی شــود. 
در حــال حاضــر انــواع مودم هــای خارجــی کــه 
واردات آن هــا ممنــوع بــوده و در بــازار وجــود 

دارد، به صورت قاچاق وارد شده است.
فعلــی  شــرایط  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
مصرف کننــده متضــرر می شــود، تصریح کرد: 
بــرای مثــال یکــی از قراردادهــای خریــد مــودم 
از داخل از ســال ۱39۸ تاکنون محقق نشــده 
اســت. بــه نظــر می رســد برخــی مســئوالن یــا 
افــرادی کــه بنــگاه اقتصــادی خصوصــی دارند 
در مســیر شــعارهای ســال بــی رویــه گام بــر 
می دارند. این در حالی است که منظور  مقام 
معظــم رهبری این نیســت کــه تولید یک کاال 

در داخل ۴ برابر مشابه خارجی آن تمام شود 
و بــاز هــم تولیــد شــود. بــه طور کلــی در همه 
کشــورها همــه کاالهــا تولید نمی شــود و باید 
منابــع کشــور در نظــر گرفتــه شــود. بنابرایــن 
اگر امکان تولید یک کاالی خاص وجود ندارد 

اجباری در آن نیست.
وی همچنیــن از ســازمان های صنعــت، 
معدن و تجارت )صمت( خواســت با همکاری 
اتحادیه ها از واحدهای تولیدی راســتی آزمایی 
کننــد، چــرا که در مواردی افــراد برای دریافت 
مجــوز و دریافــت وام، یک خــط تولید را اجاره 
می کننــد. بنابرایــن فقط با وجــود یک مکان و 
خــط تولیــد نمی تــوان جواز تولید صــادر کرد و 
روســای اتحادیه ها در ایــن زمینه می توانند با 

پرسش های فنی راستی آزمایی کنند.
بــه گــزارش ایســنا، مــودم خالصــه ای از 
دو کلمــه ی Modulator/Demodulator بــوده 
کــه ســه حــرف ابتدایــی هــر کــدام را گرفتــه و 
کلمه MoDem را تشکیل داده و یک دستگاه 
ســخت افــزاری اســت کــه وظیفــه اش تبدیــل 
ســیگنال های دیجیتــال به آنالــوگ و بالعکس 
اســت. مــودم کامپیوترهــا و روترهــا را قادر به 
ارســال و دریافت اطالعات، از شــبکه ای مانند 
اینترنت می کند. استفاده از مودم کلید اصلی 

ورود به دنیای اینترنت و وب جهانی است.

حمایــت ســازمان رئیــس گفتــه بــه
قیمــت کننــدگان مصــرف و تولیدکننــدگان
خرمادرماهرمضان۱۴۰۰افزایشنمییابد.

عبــاس تابــش، رئیــس ســازمان حمایت 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، در مصاحبه 
اختصاصــی با خبرگزاری صدا و ســیما، افزود: 
در تامیــن کاال هــای اساســی مــورد نیــاز مــاه 
رمضــان ۱۴00 هیچ مشــکلی وجــود ندارد و با 
تدابیــر اندیشــیده شــده، قیمت خرمــا در این 

ماه افزایش نخواهد یافت.
رئیــس ســازمان حمایــت تولیدکننــدگان 
و مصــرف کننــدگان گفت: طرح ویــژه نظارتی 
دســتگاه های  همــکاری  بــا  حمایــت  ســازمان 
مربوطــه تــا آخــر مــاه رمضــان ادامــه دارد و با 
توجــه بــه اقدامات صــورت گرفته بــرای تامین 

کاال هــای پرمصــرف ماه رمضان هیچ مشــکلی 
وجــود نــدارد ضمــن اینکه با تدارکــی که دیده 
شــده، همه کاال های اساســی مورد نیاز مردم 

تامین و در شبکه توزیع قرار گرفته است.
وی گفت: در خصوص کارخانجات روغن 
از ســال های  متفــاوت  امســال  نیــز  خوراکــی 
گذشــته بــه تفکیــک واحد هــای تولیــدی، نــوع 
تولیــد مشــخص شــده و به اندازه نیــاز واحد، 

روغن خام تحویل داده شده است.
رئیــس ســازمان حمایــت تولیدکننــدگان 
ایــن ترتیــب  بــه  افــزود:  و مصــرف کننــدگان 
مشخص است که هر کارخانه با چه ضرایبی 
روغــن جامــد، نیمه جامــد، پخت و پز و روغن 
ســرخ کردنــی تولیــد می کنــد، ضمــن ایــن کــه 
بازرســان مقیم ســازمان حمایت در واحد های 

تولیدی مســتقر شــده اند، همچنین براساس 
داده هــای ســامانه جامــع انبــار، شــرکت های 
پخــش کــه روغــن را تحویــل گرفته انــد پایش 
می شــوند و هــر روز بــا آن ها مکاتبه می شــود 
تا براساس اطالعات موجود در سامانه جامع 
انبار شــرکت های پخش روغن را در انبار های 
شــان ذخیــره کنند، ضمن این کــه این ذخیره 
تاریخ مشخصی دارد و اگر از آن تاریخ عدول 
شود، حتما مشمول احتکار خواهد شد و اگر 
میــزان موجــودی انبار این شــرکت ها بــا ارقام 
سامانه جامع انبار ها همکاری نداشته باشند 
موضوع به عنوان عدم ثبت اطالعات درســت 
تلقی شده و به دلیل عرضه خارج از شبکه با 

شرکت مربوطه برخورد می شود.
تابــش با اشــاره بــه این که روغن ســرخ 

کردنــی بــه اندازه کافی در بازار موجود اســت 
گفت: اکنون مشکل اصلی در خصوص تامین 
روغــن جامــد اســت کــه بــا برنامــه ریزی هــای 
انجــام شــده و نظــارت، امیدواریم تــا پیش از 

ماه رمضان این مشکل برطرف شود.
افــزود: علــت آن کــه روغــن ســرخ  وی 
کردنــی در برخــی از خــرده فروشــی ها عرضــه 
نمی شــود کمبود آن نیست بلکه موضوع این 
اســت کــه ایــن خــرده فروشــی ها واحــد خــود 
را در ســامانه جامــع تجــارت تعریــف نکــرده و 
کــد نقــش دریافــت نکــرده انــد چــرا کــه همه 
واحد هــای متقاضــی توزیــع انــواع روغــن باید 
در سامانه جامع تجارت واحد خود را تعریف 
کــرده و کــد نقــش دریافت کننــد، در غیر این 

صورت حق عرضه روغن خوراکی ندارند.

رئیساتحادیهنمایشگاهدارانخودروی
تهــرانعنــوانکردبــاثباتنســبیقیمتارز
درچندماهگذشته،تقاضایکاذبفروکش
کــردهاســت.امــادرتعطیــالتقیمــتارزبه
کانــال۲6هــزارتومــانوســپس۲۴هــزار
تومانرســیدازهمینرویقیمتســمند۱۲ 

میلیونکاهشپیداکرد.
اتحادیــه  رئیــس  موتمنــی،  ســعید 
نمایشــگاه داران خــودروی تهران، در گفت وگو 
بــا ایلنــا در مورد وضع بازار خودرو اظهار کرد: 
اســت و مشــتری  راکــد  و  آرام  بــازار خــودرو 
االن  قیمت هــا  نمی کنــد.  مراجعــه  چندانــی 
نسبت به قبل از عید تغییرات چندانی ندارد. 
البته در روزهای ابتدایی سال که خودروهای 
مــدل ۱۴00 عرضه می شــدند کمــی با افزایش 
قیمــت مواجــه بودند کــه این افزایــش دوباره 

فروکش کرد.
خــودرو  روز  نــرخ  بــه  اشــاره  بــا  وی 
خاطرنشان کرد: سمند LX که چند روز پیش 
در آگهی ها ۲00 میلیون فروخته می شد االن 
بــه ۱۸۸ میلیون تومان رســیده اســت، و ۲06 
تیــپ ۲ کــه ۲0۲ تــا ۲03 میلیون تومان اعالم 

می شد االن ۱9۷ میلیون تومان است.
موتمنــی در ادامــه افــزود: قیمــت پرایــد 
۱3۱ حدود ۱06 میلیون تومان، پراید ۱۱۱ حدود 
۱۲۴ میلیــون تومــان، تیبــا ۲ هــاچ بــک مــدل 
۱۴00 حــدود ۱3۲ میلیــون تومــان و مــدل 99 
حــدود ۱۲۵ میلیــون تومــان و تیبــا صندوقدار 
مــدل ۱۴00 حــدود ۱۲۴ میلیــون تومان و مدل 

99 حدود ۱۱۸ میلیون تومان است.
رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی 
تهران در مورد ســال ۱۴00 پیش بینی کرد: در 

دو تــا ســه مــاه آینــده تغییــر قیمتــی در بــازار 
خودرو شــاهد نخواهیم بود، من فکر می کنم 
اگــر عرضــه بــه قــدری باشــد کــه نیــاز بــازار را 
تامیــن کنــد فاصلــه قیمــت کارخانــه و بــازار 
کمتر شــده و قیمت ها در بازار ریزش خواهد 
داشــت. البتــه بــه شــرط اینکــه ثبــات نســبی 

قیمت ارز نیز وجود داشته باشد
وی افــزود: اگــر در قیمــت ارز یــک ثبات 

باشــد  داشــته  وجــود  نســبی 
در  قیمتــی  افزایــش 

رخ  خــودرو  بــازار 

نمی دهد چراکه دیگر 
تقاضــای کاذب کــه باعــث تغییــر قیمت هــا 

نــرخ  نوســان  وقتــی  نــدارد.  وجــود  می شــد 
ارز وجــود دارد کســانی کــه نقدینگــی دارنــد 

وارد بــازار می شــوند و بــه خاطــر ســود خریــد 
می کننــد. بــا ثبــات نســبی قیمــت ارز در چند 
ماه گذشته شاهد هستیم که تقاضای کاذب 
فروکش کرده اســت. امــا در تعطیالت قیمت 
ارز بــه کانــال ۲6 هــزار تومــان و ســپس ۲۴ 
هــزار تومــان رســید بنابراین قیمت ســمند ۱۲ 

میلیون کاهش پیدا کرد.

عرضــه  اهمیــت  بــر  تاکیــد  بــا  موتمنــی 
یــادآور شــد: عرضــه اهمیت زیــادی در قیمت 
دارد. بــرای مثــال کوییــک اتوماتیک که قیمت 
کارخانــه آن ۲3۲ میلیــون تومــان اســت، بــا 
بــودن  کــم  و  اســفندماه  افزایــش عرضــه در 
تقاضــا در بــازار 30 میلیــون تومــان ارزان تــر 
از کارخانــه فروخته می شــد. یعنــی خودرویی 
کــه قیمــت کارخانــه آن ۲3۲ میلیــون اســت 
در روزهــای آخــر ســال در بــازار 
بیــن ۱9۸ تــا ۲00 میلیون 
فروختــه  تومــان 

می شد.
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