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۲۵۰ روستابازار تا پایان سال 
راه اندازی می شود 

مدیرکلخریدوفروشســازمانتعاونروســتایی
ـابیــاناینکــهتــاپایــانســال250روســتابــازاردر بـ
مســتقیممحصــوالت عرضــه ی را ـ ـ ب ر و ـ کشـ ر ـ سـ سرا
کشــاورزانوروســتائیانراهاندازیمیشود،گفتکه
قیمــتمحصــوالتدرروســتابــازار50درصــدکمتــراز

فروشگاههایزنجیرهایاست.
بــه گــزارش ایلنــا،  رامیــن گیالشــاهی بــا تاکیــد بــر 
اینکه بازاریابی و بازاررسانی همیشه یکی از چالش های 
بخش کشــاورزی بوده اســت، اظهار کرد: این چالش ها 
موجب شده کشاورزان گرفتار واسطه شوند و هیچگاه 
بهــره مناســبی از ســود نهایــی محصــوالت تولیــدی خود 

نبرند.
ایــن مشــکل در بخــش  وی ادامــه داد: ســال ها 
کشــاورزی وجود داشــته و راهکار مناســبی برای رفع آن 

اتخاذ نشده است.
به گفته وی؛ یکی از راهکارهایی که اخیرا سازمان 
تعــاون روســتایی آن را اجــرا کــرده اســت، راه انــدازی 

روستا بازار در سراسر کشور است.
گیالشــاهی گفت: روســتا بازار همــان بازارچه های 
کــه  اســت  کشــاورزی  محصــوالت  م  ی ق ت ـ ـ س م ه  ـ ـ رض ع
اجــرا  شــده  ریــزی  برنامــه  ه تر و  رد ت ـ گسـ  ، ر ت نجم  ـ مسـ

می شود.
ا بیــان اینکــه در روســتا بــازار چنــد هــدف  ـ وی بـ
مشــخص دنبــال می شــود، افــزود: اولین هدف رســیدن 
ســود نهایی به کشــاورز با حذف واســطه ها است و بعد 

از  آن، ایجاد ارزش افزوده دنبال می شود.
گیالشــاهی تصریح کرد: برای روستا بازارها شیوه 
نامــه نیــز تدوین شــده اســت کــه بر اســاس آن افزایش 

کیفیت محصوالت نیز مد نظر است.
وی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر 30 برنــد توســط 
کشــاورزان و روســتائیان معرفی شده که کیفیت بسیار 

خوبی دارند.
گیالشــاهی معتقــد اســت؛ روســتا بازارهــا نــه تنها 
بــرای کشــاورزان بلکه بــرای مصرف کننــدگان نیز منافع 
زیادی به دنبال داشته است چرا که برای مصرف کننده 
امکان انتخاب محصول کیفی با بهترین قیمت را فراهم 

کرده است.
وی ادامــه داد: روســتا بازار زمینه باال بردن ســطح 
اســتاندارد مــردم بــرای انتخــاب محصــوالت کیفی تــر را 
نیــز فراهم کرده اســت و این به معنی استانداردســازی 

سلیقه مصرف کننده است.
ـت محصــوالت عرضــه شــده در  اهی قیمـ ـ گیالشـ
روســتا بــازار را حداقــل 20 تــا 25 درصــد کمتــر از خارج 
از آن و تــا 50 درصــد کمتــر از فروشــگاه های زنجیــره ای 

عنوان کرد.
وی تعداد روســتا بازارهای فعال در کشــور را 135 
واحــد در 25 اســتان اعــالم کرد که تا پایان ســال تعداد 

آن به 250 واحد می رسد.
گیالشــاهی گفت: برنامه ســازمان تعاون روستایی 
افزایش این بازارها تا 514 واحد در آینده نزدیک است. 

رئیس انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرتی: ۵۰ درصد 

متخصصان از گردشگری 
ایران خارج شده اند

رییــسهیأتمدیرهانجمنصنفــیدفاترخدمات
ازمدیریــتگردشــگری انتقــاد ــا ب ران ـ ـ ی ا افرتی ـ مسـ
ـتادملــیکرونــادردوران وسیاســتگذاریهایسـ
همهگیــری،گفت:حدود50درصدمتخصصانوافراد
باتجربــهتحــتتاثیــرمدیریتوتصمیمهایاشــتباهاز

صنعتگردشگریخارجشدهاند.
بــه گــزارش ایســنا، حرمــت هللا رفیعــی ـ رییــس 
هیأت مدیــره انجمــن صنفی خدمات مســافرت هوایی و 
جهانگــردی ایــران ـ در وبینــار »بحــران کرونــا و مدیریت 
گردشــگری ایران« که از ســوی هسته علمی جهانگردی 
دانشــگاه امــام صــادق )ع( برگــزار شــد، از بی توجهــی و 
سیاست گذاری های غلط برای صنعت گردشگری سخن 
گفــت و افــزود: متاســفانه بیشــتر مســؤوالن صنعــت 
گردشگری را هنوز فسق و فجور می دانند. اگر این گونه 
بود در قرآن در چند آیه به آن اشاره و توصیه نمی شد. 
ولــی مســؤوالن بــا همــان نگاهی کــه دارنــد همچنان به 

صنعت گردشگری بی توجه هستند.
او با انتقاد از مدیریت گردشگری در دوران کرونا، 
اظهار کرد: در اوج احترام به کادر درمان و پزشــکی، اما 
بعــد از یــک ســال هنوز آشــفته بازاری در مدیریت کرونا 
حاکم است و همچنان از مردم توقع داریم همه کسب 
و کار خــود را تعطیــل کننــد و از خانــه بیــرون نیاینــد تــا 
ویروس را مهار کنیم، درحالی که مســتند به گزارش ها 
و آمار، با چنین سیاســتی، در قیاس با کشــورهای دیگر 

موفقیت چشم گیری به دست نیاورده ایم.

رئیس اداره گردشگری 
سالمت: برای ایران رقبای 

جدی در گردشگری سالمت 
پیدا شده است

رئیسادارهگردشــگریســامتوزارتبهداشــت
بــااشــارهبــهگــپاطاعاتــیدرگردشــگریســامتو
بیاطاعیبیمارانخارجیازخدماتدرمانیوســطح
ایمنــیدرایــران،نســبتبهپیدایشرقبــایجدیبرای

ایراندرگردشگریسامتهشدارداد.
ـنا، سعید هاشــم زاده در وبینــار  ـزارش ایسـ ـه گـ بـ
»بحران کرونا و مدیریت گردشگری ایران« که از سوی 
هسته علمی جهانگردی دانشگاه امام صادق )ع( برگزار 
شــد، در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه سیاســتگذاری های 
بهداشــتی در دوران کرونــا چــه تاثیــری بــر گردشــگری 
داشــته اســت، معطــوف بــه حــوزه تخصصی گردشــگری 
ســالمت، اظهــار کــرد: تحــت تاثیــر کرونــا، مرزها بســته 
شــد و اولیــن چالش جلوگیری از ورود گردشــگران بود. 
اما بعد که تصمیم گرفته شــد مرزها با انجام یک ســری 
مقدمات برای گردشگران سالمت باز شود، سوال هایی 
از این دست مطرح شد که مراکز درمانی چقدر توانایی 
پذیــرش گردشــگر ســالمت در شــرایط کرونــا را دارنــد و 
در صــورت ســفر بیمار خارجی به ایــران چگونه می توان 
اعتمــاد بیمــار را نســبت بــه ایمنــی و محفــوظ مانــدن 
از ویــروس کرونــا جلــب کــرد و ایــن اعتمــاد را بــه دایــره 

وسیع تری انتقال داد؟
او اضافــه کــرد: بیمــار خارجــی کــه وارد کشــور مــا 
می شــود اضطــراب مضاعفــی دارد، البتــه ایــن فقــط بــه 
کشــور ما محدود نمی شــود، در شرایط همه گیری کرونا 

این ریسک به همه کشورها برمی گردد.
هاشــم زاده با اشــاره به گپ اطالعاتی که در حوزه 
گردشــگری ســالمت وجــود دارد، اظهــار کــرد: از آغــاز 
همه گیــری، اقدامــات مهمــی در کشــور بــرای کنترل این 
ویــروس انجــام شــد، اما آیــا بیماران و مشــتری های مان 
را از اقدامــات و محدودیت هایــی کــه انجــام دادیــم 
مطلــع کرده ایــم؟ شــمار زیــادی از بیمــاران خارجــی در 
یــک ســال گذشــته سفرهای شــان را کنســل کرده انــد و 
خیلی های شــان اطــالع ندارنــد در ایــران چــه اقداماتــی 
انجام می شود. در حالی که در وب سایت مراکز درمانیِ 
بســیاری از کشــورها از جمله هند و ترکیه به پروتکل ها 
و اقدامات ایمن ســازی اشــاره شــده که شــاید انجام هم 
نشــده باشــد. در واقــع مــا بــا گــپ اطالعاتی بیــن مراکز 

درمانی و بیماران خارجی مواجهیم.
او تفکــر و مدیریــت اســتراتژیک را الزامی تریــن 
نیــاز بحران هــا دانســت و گفــت: در حــوزه گردشــگری 
ســالمت خیلــی از کشــورها به ســمت خدمــات مجازی 
روی آورده انــد. مــا هــم بایــد بررســی کنیــم از چــه 
روش های غیرســنتی می توانیم اســتفاده کنیم تا بیمار 
متوجــه خدمــات درمانــی در ایــران شــود. بایــد خاطــر 
بیمــار را جمــع کنیــم کــه قرار نیســت در مراکز درمانی 
ایــران به بیماری مبتال شــود. بیمار دنبال نشــانه هایی 
از اعتماد است. پس الزم است از طریق اقداماتی که 
انجــام می دهیم اعتمادســازی و ارزش های شــهودی را 
ایجاد کنیم. وقت آن اســت از نگاه ســنتی عبور کنیم 
و بــا تفکــر اســتراتژیک، گردشــگری را مدیریــت کنیــم. 
همه گیری ویروس کرونا فرصت اســتثنایی برای ارتقاء 

این زیرساخت است.
هاشــم زاده همچنین نســبت به ظهور رقبای جدید 
ـدار داد و افــزود: کشــورهایی، مثــل  ـه هشـ در منطقـ
گرجســتان و آذربایجان ممکن اســت ظرف پنج تا هفت 
ســال آینــده مقصــد گردشــگری ســالمت شــوند، رژیــم 
صهیونیســتی نیــز بــه شــدت دنبــال بیماران کشــورهای 
ســی آی اس یــا مســتقل مشــترک المنافع )یــا هم ســود( 
اســت. بهتــر اســت از گــپ و توقفــی کــه ویــروس کرونا 
ایجــاد کــرده، اســتفاده کنیــم و بــه شــدت و بــه ســرعت 
برنامه مدونی داشــته باشــیم. البته در وزارت بهداشــت 
تالش هایــی را آغــاز کرده ایــم و امیدواریــم در دوران 
ـایه واکسیناســیون، جهــش قابــل  پســت کرونا در سـ
مالحظه ای در حوزه گردشــگری ســالمت الاقل در غرب 

آسیا رقم بزنیم.
رییس اداره گردشــگری ســالمت وزارت بهداشــت 
در واکنــش بــه نقدهایی که به تصمیم گیری های ســتاد 
کرونــا در ایــن وبینار شــد، گفــت: درباره سیاســت ها و 
تصمیم های وزارت بهداشــت و ســتاد ملی کرونا، آن ها 
می تواننــد پاســخگو باشــند، امــا بایــد درنظــر گرفت که 
غالب کشورها در این اپیدمی رفتار مشابهی داشته اند. 
دانش بشــری در ارتباط با ویروس کرونا حدود 1۸ ماه 
اســت کــه پلــه پلــه رشــد کــرده و ما بــا بیمــاری جدید و 
نوپدیــدی طرفیــم. کشــورهای دیگــر در واکنــش بــه آن 
تا به حال چندین بار مرزهای شــان را بســته اند و رشــد 
منفــی اقتصــاد فقط بــه ایران محدود نمی شــود؛ به جز 
چیــن، رشــد اقتصــادی در همــه کشــورها منفــی بــوده 
اســت. هرچنــد، قبــول دارم تاثیــر اقتصــادی ویــروس 
کرونــا بــا وجود مشــکالت تحریــم در ایران بیشــتر بود، 
اما این مشــکالت نه زاییده وزارت بهداشــت بوده و نه 

ویروس کرونا.

خبـــــــــــــــــراخبـــــــــــــــــار

رئیــساتحادیــهاماکبااینادعاکهدخالت
دولــتدربازارمســکنمشــاورانامــاکرامجبور
بهتخلفکرد،گفتکهمشاوراناماکنقشیدر

افزایشقیمتمسکنندارند.
بــه گــزارش تســنیم، مصطفی  قلی خســروی با 
اشاره به برخی دخالت های دولت دوازدهم در بازار 
مســکن و مشــاوران امــالک، اظهــار کرد: متاســفانه 
برخــی دخالت هــا موجــب شــده تا مشــاوران امالک 
مجبــور بــه خــالف و دور زدن بخشــنامه ها شــوند و 

تولید فساد شود.
وی بــا انتقــاد از مداخلــه دولــت در مســائل 
ـه داد: متاســفانه در کشــور دولــت  ـی، ادامـ جزئـ
کارهــای جزیــی را انجــام مــی دهــد و بانکهــا کار 

ساختمان سازی را انجام می دهند.

ـته از ابتــدای  ـال گذشـ ـد: سـ ـادآور شـ وی یـ
اردیبهشــت مــاه تــا 12 اردیبهشــت مــاه در بــازه 12 
روزه تعــداد کل قراردادهــای تهــران 11 هــزار 591 
مــورد بــوده اســت کــه از ایــن تعــداد 5 هــزارو 1۸7 
مــورد مبایعــه نامــه و 6 هــزار و 346 مــورد اجــاره 
نامــه بوده که در ســامانه امــالک ثبت وکد رهگیری 

دریافت شده است.
ابتــدای  روزه   12 بــازه  در  د:  دا ه  ـ مـ دا ا وی 
اردیبهشــت مــاه امســال تعــداد 15 هــزار و 573 
مــورد قــرار داد در تهــران ثبــت شــده اســت کــه از 
این تعداد 14 هزار و 451 مورد آن اجاره است که 
بررسی این آمار نشان می دهد تعداد مستاجرها 
افزایــش زیــادی داشــته اســت کــه بیشــتر ایــن 
افزایــش بــه دلیل کاهش قــدرت خرید و خانه دار 

شدن افراد است.
رئیــس اتحادیه مشــاوران امــالک همچنین با 
اشاره به قیمت مسکن، گفت: برخی فکر می کنند 
مشاورین امالک باعث افزایش قیمت مسکن می 
شوند در صورتی که این تصور کامال اشتباه است 
و قیمت امالک ناشــی از سیاست گذاری دولت ها، 
تــورم ، وضعیــت سیاســی، اقتصادی و تاثیر روانی 

برخی آمارها بر بازار مســکن کشــور است.
بــه طورمثــال در  رد:  ـ ان کـ ـ ـروی بیـ قلی خسـ
خردادمــاه ســال 99 بــا اعــالم بانــک مرکــزی مبنی 
بــر افزایــش 4۸ درصدی قیمت مســکن در صورتی 
کــه کــف بازار فقط ۸ درصــد افزایش قیمت بود به 
طور ناگهانی با تاثیر روانی قیمت مســکن افزایش 

یافت.

رئیــساتحادیــهمیوهوتربــاراهوازبابیان
اینکهمیوههایتابستانهونوبرانه،فعاکیفیت
ـیندارنــد،گفــتکــهپیــکاصلــیورود باالیـ
میوههایتابســتانهبهبــازار،ازاوایلخردادماه

شروعمیشود.
بــه گــزارش ایســنا، عبدالرضــا جمالی پوربا 
اشــاره به بــازار میوه های تابســتانه، اظهار کرد: 
بــرای برآورد کردن وضعیت میوه های تابســتانه 
فعــال زود اســت؛ فعــال میوه هــای تابســتانه و 
نوبرانــه موجــود در بــازار، گــران و بی کیفیــت 

هستند.
میوه هــای  ورود  اصلــی  پیــک   : ت ـ ـ ف گ ی  و

تابســتانه بــه بــازار، از اوایــل خردادمــاه شــروع 
می شود.

رئیــس اتحادیه میوه و تر بار اهواز با اشــاره 
بــه میوه هــای نوبرانــه موجود در بــازار، افزود: در 
حــال حاضــر میوه هــای زرد آلــو، گیــالس، آلوچــه 
و تــوت فرنگــی در بــازار وجــود دارد امــا فعــال از 

کیفیت باالیی برخوردار نیستند.
ه هــای  و ی م ص  و ـ ـ ص خ ر  د ر  و ـ ـ پ ی  ل ا م ج
ســردخانه ای نیــز گفت: ایــن میوه ها همچنان در 
بازار وجود دارند؛ پرتقال های شــمال رو به اتمام 
هســتند و بیشــتر پرتقال هــای جنــوب کشــور در 

بازار پیدا می شود.

وی با اشاره به قیمت میوه های تابستانه در 
بــازار اهــواز افزود: گیالس معمولــی هر کیلوگرم 
٩٠ هــزار تومــان، زرد آلــو هــر کیلوگــرم ٩٠ هــزار 
تومان،هلــوی درجــه یــک هــر کیلوگــرم 4٠ هــزار 
تومان، خربزه طالبی شاه پسند جانا هر کیلوگرم 
5 هزار تومان، ملون هر کیلوگرم ٣ هزار و 5٠٠ 
تومــان و هندوانــه هر کیلوگــرم ٣ هزار تومان در 

میدان تره بار اهواز قیمت دارد.
رئیــس اتحادیــه میــوه و تر بــار اهــواز گفت: 
قیمت های اعالم شده صرفا برای میوه های درجه 
یــک اســت و قیمــت میوه هــای درجــه دو و ســه، 

کمتر است.

بــهدنبــالافزایــشقیمــتکارخانــهای
محصــوالتخودروســازانبــرایســالجــاری
توســطشــورایرقابــت،تصورهــابرایــنبــود
اتپیــش،قیمتهــا ـ ـقروالدفعـ ـ هطب ـ کـ
ـزافزایــشیابــد؛چراکــه ازارآزادنیـ ـ دربـ
سواســتفادهگرانبســیاری،منتظــرچنیــن
فرصتهایــیهســتندتــاقیمــتخــودرورا
دســتخوشنوســانهایافزایشیکنند؛اما
ایــنبــارگویــاهنــوزخبــردارافزایــشقیمت
رســمینشــدهاندوقیمتهــانســبتبــهدو
هفتــهپیشنهتنهاافزایشنداشــتهبلکهدر
برخــیمحصــوالتکاهشــیهمشــده؛البته
دواحتمــالبــرایاینکاهشوجــودداردکه

بهآنخواهیمپرداخت.
بــه گــزارش ایســنا، چند روزی اســت که 
از تصویب افزایش متوسط ۸.2 درصد قیمت 
بــرای محصــوالت گــروه صنعتــی ایران خــودرو 
و متوســط ۸.9 درصــد بــرای محصــوالت گروه 
ســایپا برای ســال 1400 توسط شــورای رقابت 

می گذرد.
تــورم  براســاس  قیمــت  یــش  فزا ا ـن  ـ ی ا
بخشــی یکســاله اعــالم شــده توســط بانــک 
از کســر تورم هــای اعمــال  پــس  ـزی و  مرکـ
شــده قبلــی در ســه ماهــه اول و دوم ســال 
1399 و در نهایــت پــس از اعمال متغیرهای 
کیفیــت و بهــره وری محاســبه شــده که برای 
تمامــی خودروهــای مشــمول دســتورالعمل 
قیمت گــذاری شــورا، تــا پایان شــهریور 1400 

اعمال و اجرا می شــود.
طی تماس ایســنا، با هر دو خودروســاز 
بزرگ مشــخص شــد کــه تاکنــون، قیمت های 
جدید به خودروســازان ابالغ نشــده و این امر 
بــه هفتــه جــاری موکــول شــده اســت. جالب 
اینجاســت کــه بازار آزاد خــودرو نیز هنوز این 

افزایش قیمت را اعمال نکرده است.
ـن  یـ ـداف ا ـی از اهـ ـه یکـ ـم اینکـ علیرغـ
تصمیم شــورای رقابت برای افزایش قیمت ها 
به صورت فصلی که از سال گذشته آغاز شد 
و برای ســه فصل اول ســال نیز اجرایی شــد، 
کاهش فاصله قیمت کارخانه ای محصوالت و 
قیمت آن ها در بازار اتخاذ شد اما تجربه های 
ـه پــس از افزایــش  ـرد کـ ـات کـ ـین اثبـ پیشـ
قیمت های رســمی، قیمت ها در بازار آزاد نیز 

تکانی افزایشی خورد.  
حتــی پس از اعالم خبر احتمال افزایش 
کارخانــه  درب  ا  ـ وب خودروهـ ـ ت مصـ ـ ـ م قی
بــرای ســال 1400 کــه در اولیــن روزهــای آغــاز 

فعالیت ها در سال 1400 توسط رئیس شورای 
رقابت مطرح شد، دالالن و قیمت گذاران بازار 
آزاد را بــه تکاپــوی افزایــش قیمت ها کشــاند؛ 
امــا اکنــون علیرغــم اینکــه چنــد روزی )از روز 
دوشــنبه(هفته گذشــته از اعالم خبر تصویب 
افزایــش قیمت هــا می گذرد، هنــوز تاثیری در 
قیمت خودروها در بازار ایجاد نداشته است.  
بررســی آخرین  قیمت های ثبت شده در 
آگهی هــای فروش پنجشــنبه هفته گذشــته و 
مقایسه آن با قیمت های اوایل اردیبشهت ماه 
نشــان می دهــد طــی روزهــای اخیــر نه تنهــا 
قیمت ها افزایشــی نشــده اســت بلکه نسبت 

به دو هفته پیش کاهش هم یافته است.
امــکان دارد کــه ایــن موضــوع بــه ســبب 
تعطیلــی ســه هفتــه  اخیــر بازارهــای رســمی 
معــادالت بــه جهت محدودیت هــای کرونایی، 
عدم اعالم قیمت های جدید رسمی محصوالت 
ایران خودرو و سایپا، فراگیری بیشتر ویروس 
کرونــا و ظهــور کروناهــای هنــدی، آفریقایی و 
هیبرید هندی-کالیفرنیایی باشد که تمایل به 
خردی و فروش خودرو حتی به شکل مجازی 
و از طریــق آگهی های فروش اینترنتی و البته 
شــاید هــم مــاه مبــارک رمضــان باشــد و مردم 
خریــد و فــروش را بــه بعد از ایــن ایام موکول 

کرده اند.

قیمتبسیاریازخودروها
دربازاربهنسبت۱۴روز
گذشته،کاهشیشدهاست

بررســی آخریــن آگهی هــای درج شــده 
در ســایت های اینترنتــی معامالت و مقایســه 
نخســت  روزهــای  در  ت هــا  م ی ق ا  ـ ـ ب ا  ـ ـ ه ن  آ
اردیبشــهت ماه نشان می دهد که بطور مثال 
در محصــوالت گــروه صنعتــی ایران خــودرو، 
206 تیــپ 2 کــه تــا 21۸ میلیــون تومــان هــم 
پیــش رفتــه بود اکنون با حدود قیمتی 19۸ تا 
210 میلیــون تومــان یا تیــپ 5 آن که تا 255 
و 260 میلیــون تومــان هــم بــاال رفــت اکنــون 
در محــدوده 250 میلیــون تومــان ثبت قیمت 
شــده اند. پــژو 207 اتوماتیــک نیــز از محدوده 
3۸5 میلیــون تومــان بــه 379 میلیون تومان 

رسیده است.
 21۸ حــدود  از  پــارس  و  ژ ـ ـ پ ن  ـ ـ ی ن چ م ه
میلیــون تومــان پایین آمده و بــه 210 میلیون 
  GLX 405 تومــان نزدیــک شــده اســت. پــژو
همچنــان در همــان محــدوده 1۸7 تــا 1۸9 

میلیــون تومــان قیمت گــذاری شــده اســت. 
ســمند LX نیز از 191 میلیون تومان به حدود 

1۸2 میلیون تومان رسیده است.
رانــا هــم از 206 میلیــون تومــان ارزان تر 
شــده و مابیــن 199 تــا 202 میلیــون تومــان، 
بســته به دلخواه دارنده خودرو )آگهی کننده( 
قیمت گذاری شده است. دنا حدود دو تا چهار 
میلیــون تومــان و دنــا پالس هــم حدود هفت 
الــی هشــت میلیــون تومــان کاهــش قیمــت 
داشــته اســت. در حال حاضر دنا در محدوده 
266 تــا 26۸ میلیــون تومــان و دنــا پــالس در 

محدوده 342 میلیون تومان است. .
ـا در محصــوالت دیگــر  عــالوه براین هـ
خودروســاز بــزرگ کشــور نیــز نوســان های 
کاهشــی قیمــت نســبت به دو هفته گذشــته 
دیــده می شــود. بطــور مثال ســایپا 111 از 127 
میلیــون تومــان به 124 میلیون تومان، ســایپا 
131 از 116 میلیــون تومــان بــه حــدود 110 
میلیــون تومان و ســایپا 151 )پراید وانت( هم 
از محــدوده 124 میلیــون تومــان بــه زیــر 120 

میلیون تومان رسیده است.
ســاینا نیــز از 14۸ میلیــون تومــان بــه 
140 تــا 143 میلیــون تومــان، تیبــا 2 از 132 
تومــان بــه 125 تا 130 میلیــون تومان و تیبا2 
پــالس از 1550 بــه 140 تا 145 میلیون تومان 

رسیده اند.
کوییــک دنــده ای و کوییــک R نیز طی دو 
هفتــه اخیــر نوســان قیمتی چندان نداشــته و 
در همــان محدوده هــای قبلــی، قیمت گــذاری 
شده اند. در حال حاضر کوییک دنده ای حدود 
145 میلیــون تومــان و کوییــک R در محــدوده 

152 میلیون تومان قرار دارند.
الزم بــه ذکــر اســت همانطــور که اشــاره 
شــد، قیمت هــای رســمی در نتیجــه معامالت 
رســمی در واحدهــای صنفی و نمایشــگاه های 
رســمی بــه ســبب تعطیلــی محدودیت هــای 
کرونایــی وجــود نــدارد و قیمت هــای اعالمــی 
بــرای محصــوالت و میــزان نوســانات آن هــا 
تقریبــی بــوده و محدوده قیمت هــا به صورت 
میانگیــن اشــاره شــده اســت کــه از بررســی 
قیمت های درج شده در آگهی فروش حاصل 

شده است.

حمایتوزیرصمتازتصمیم
خودروشورایرقابتدرباره

قیمتخودرو

وزیــر صمــت گفت کــه شــورای رقابت با 
جایــگاه قانونــی کــه دارد می توانــد بــه حــذف 

رانت بین کارخانه و بازار کمک کند. 
به گزارش تسنیم،  علیرضا رزم حسینی 
در حاشــیه دومیــن جلســه ســتاد تســهیل در 
ســال 1400 درخصوص افزایش قیمت خودرو 
گفــت: شــورای رقابــت بــا جایــگاه قانونــی که 
دارد می توانــد کاال هــای انحصــاری را قیمــت 

گذاری کند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســال گذشــته با 
400 درصــدی نــرخ ارز و افزایــش  افزایــش 
قیمــت اقــالم مورد نیاز تولید خودرو، شــورای 
بــرای  را  مــت  ی ق ـش  ـ ی زا ف ا ل  ـ ـ ق ا ت حد ـ ـ ب ا رق
خودرو هــا در نظــر گرفــت ، افــزود: این شــورا 
می توانــد بــه حــذف رانت بین کارخانــه و بازار 
کمــک کنــد و بــا اعمــال درســت قیمــت، رانت 

بین کارخانه و بازار را بشکند.
رزم حســینی افــزود: تولیــد خــودرو بــا 
وجــود شــرایط کرونــا و تحریــم ادامــه دارد، 
امیــدوار هســتیم قیمت هــا واقعــی شــود و 

وضعیت بازار بهبود پیدا کند.
وزیــر صمــت همچنیــن گفــت: رقابتــی 
کــردن بــازار خــودرو تــا حــدودی بــه واردات و 

فعالیت شرکت های خصوصی نیاز دارد.
وی افــزود: یکــی از ســتاد های خوبــی که 
برای پشــتیبانی از تولید تشــکیل شــده ســتاد 
تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســت و ســال 
گذشــته بیــش از هــزار مصوبــه در کل کشــور 
داشــتیم کــه تــا کنــون 71 درصــد آن اجرایــی 

شده است.
رزم حسینی با بیان اینکه امسال هم بر 
اساس شعار سال جلسات هفتگی این ستاد 
را دنبــال می کنیــم ، افــزود: وزارت صمــت بــه 
عنــوان متولــی تولید کشــور با همراهی ســایر 
وزارت خانه ها اجرای مصوبات ستاد تسهیل، 
و حل مشــکالت واحد هــای تولیدی را پیگیری 

می کند.
وزیر صمت با اشــاره به رشــد ۸ درصدی 
ـت و ایجــاد اشــتغال 124 هــزار نفــری  صنعـ
در ایــن بخــش گفــت: نکتــه خیلــی مهمی که 
ـم رهبــری بــه آن اشــاره کردنــد  ام معظـ ـ مقـ
واگذاری هایــی بــود کــه منجر به تولید نشــده 
اســت. هفتــه گذشــته اطالعیــه ای بــه همــه 
اســتان ها ابالغ شــد تا تمام واحد های واگذار 
و تعطیل شده شناسایی شوند و تا جایی که 
می توانیــم رســیدگی کنیــم تا به چرخــه تولید 

بازگردند.
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