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قائم مقام اجرا�ی ایران خودرو با اشاره به 
کت کروز: آتش سوزی �ش

 ایران خودرو همچنان بیش از 
2 هزار دستگاه روزانه تولید یم کند

 قائــم مقــام اجــرا�ی ایــران خــودرو بــا اشــاره 
کــت کــروز و اظهــار تاســف از ایــن  بــه آتــش ســوزی انبــار �ش
ریزی هــای صــورت  برنامــه  اســاس  بــر  تاکیــد کــرد:  حادثــه، 
گرفتــه، تولیــد روزانــه بیــش از دو هــزار دســتگاه خــودرو در 

گروه صنع�ت ایران خودرو ادامه دارد. 
محســن ناقــدی بــرادران، قائــم مقــام اجــرا�ی مدیــر عامــل 
گــروه صنعــیت ایــران خــودرو  در گفــت و گــو بــا ایســنا افــزود: 
ن قطعــات مــورد نیــاز بــرای تولیــد روزانــه بیــش از دو هــزار  تامــ�ی
كت ساپكو و معاونت خرید ایران خودرو  دستگاه، توسط �ش
درحــال انجــام اســت. وی تصریــــــح کــرد: تمــایم خطــوط تولیــد 
در سالن های مختلف ایران خودرو و سایت های تولیدی این 
کــت، فعــال اســت.  ناقــدی بــرادران گفــت: خــودرو ســازان  �ش
کشــور جهــت تحقــق اهــداف و برنامه هــای تولیــد و اشــتغال 
م صنعــت، معــدن و تجــارت تمــایم ظرفیت هــای  وزارت محــرت

الزم را به کار گرفته اند.

تقدیر از تولیدکنندگان برتر در جشنواره 
برند محبوب مرصف کنندگان

برنــد  جشــنواره  ن  چهارمــ�ی روز گذشــته   
بــا حضــور داریــوش اســماعییل  محبــوب مرصف کننــدگان، 
نایــب رییــس کمیســیون صنعــت مجلــس شــورای اســایم، 
و  بودجــه  و  برنامــه  عضــو کمیســیون  مــرصی  عبدالرضــا 
مدیــران  و  از کارآفرینــان  تعــدادی  و  مجلــس،  محاســبات 
برندهــای برتــر کشــور در مرکــز همایش هــای صــدا و ســیما 

برگزار شد.
در این همایش ابتدا نمایندگان مجلس به ایراد سخن پرداختند 
و به گوشــه ای از مشــکالت و موانع تولید در ایران پرداختند. ســپس 
نوبــت بــه جمــی از اســاتید دانشــگاه و چهره هــای علــی کشــور در 
حوزه بازاریا�ب رسید تا درباره نظریه های جدید بازاریا�ب و برندینگ، 
آن  از  پــس  بگذارنــد.  اک  اشــرت بــه  ان  حــا�ن بــا  را  خــود  دانســته های 
جمــی از مســئوالن برگــزاری جشــنواره بــه ارائــه گــزار�ش دربــاره رونــد 
برگــزاری همایــش، نحــوه انتخــاب برند ها و برنامه های آ�ت کمیته های 
علی و اجرا�ی همایش برای معر�ن بیشرت برندهای محبوب، کمک 
ی آن هــا از بــازار و تســهیل فرآینــد برندســازی در ایــران  بــه ســهم گری
پرداختند و در انتها نوبت به معر�ن برندهای محبوب در 10 گروه 
ن شــده و تقدیــر از نماینــدگان ایــن برندهــا بــا اعطــای  مختلــف تعیــ�ی
ن از تعدادی  ن و زرین رســید. در این همایش همچن�ی لوح های ســیم�ی
از هواداران برندها که به قید قرعه از میان کسا�ن که در نظرسن�ب 
کــت کــرده بودنــد، بــا اعطــای جوایــز نفیــی از ســوی  برنــد برتــر �ش

جشنواره و برندها قدردا�ن به عمل آمد.

وزارت کشاورزی :

کمبود برنج نداریم
هــر چــه بــه فصــل کاشــت برنــج نزدیک تــر یم شــویم و 
موجــودی محصــول داخــیل در بــازار کمــرت یم شــود، قیمــت 
ن گران تــر یم شــود کــه بــه گفتــه مدیــرکل دفــرت غــات  آن نــری
وزارت کشــاورزی هم اکنــون از نظــر تولیــد داخــیل و واردات 
کمبــودی در بــازار برنــج مشــاهده نیم شــود و قیمت منط�ت 

این محصول نهایتا کیلو�ی ۱۰ تا ۱2 هزار تومان است.
کاوه خاکســار در گفت وگــو بــا ایســنا، اظهــار کرد: ســاالنه 
ســه میلیــون تــن برنــج در کشــور بــرای مــرف نیــاز داریــم کــه 
سال گذشته بیش از دو میلیون و ۲00 هزار تن آن در کشور 
ن از طریق واردات  تولید یم شود و حدود ۸00 هزار تن دیگر نری
ن یم شــود. وی افــزود: هم اکنــون بــازار برنــج از محصــول  تامــ�ی
کیــین داخــی تــا نمونــه واردا�ت بــا هیچ کمبودی مواجه نیســت 
ایــط کنــو�ن کــه در آســتانه فصــل کشــت قــرار  و بــا توجــه بــه �ش
داریــم و بــه مــرور موجــودی بــازار از برنــج داخی کمرت یم شــود، 

ن با توجه به تقاضا افزایش یم یابد. قیمت ها نری

کاهش قیمت انواع سکه
در بــازار ارز و ســکه روزگذشــته تهــران انــواع ســکه بــا 
ن بــا افزایش ۹۱  ن پونــد نــری افــت قیمــت مواجــه شــد، همچنــ�ی

 ۴۷۹۸ قیمــت  بــه  تومان معامله شد.تومــا�ن 
بــه گــزارش ایِبنــا؛ قیمــت هــر قطعــه ســکه تمــام بهــار آزادی 
طــرح جدیــد چهار شــنبه )۳0 فروردیــن مــاه( در بــازار یک میلیون 
و ۲1۹ هزار و 1۵0 تومان است که نسبت به روز قبل ۳ هزار 
ن نــرخ هــر  و ۹۵0 تومــان کاهــش قیمــت داشــته اســت، همچنــ�ی
ن بــا کاهش یک هزار  قطعــه ســکه تمــام بهــار آزادی طــرح قدیــم نری
تومــا�ن روزگذشــته بــه یــک میلیــون و  1۸۸ هــزار تومــان رســید. 
و ۵00  هــزار  تهــران ۶۹۷  روزگذشــته  بــازار  در  ســکه  نیــم  نــرخ 
تومان اســت که نســبت به روز قبل افت ۳ هزار و ۵00 توما�ن 
داشــت؛ امــا قیمــت هــر قطعــه ســکه ربــــع بهــار آزادی بــا کاهش ۲ 

هزارتوما�ن نسبت به روز قبل ۳۸۳ هزار تومان شد.

واردات سیگار ۷۶ درصد کم شد
به گفته رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، واردات 
ان چهار میلیارد نخ بوده اســت نســبت به  ن ســیگار در ســال گذشــته که به مری

سال قبلش کاهش ۷۶ درصدی دارد.
عی اصغر رمزی در گفت وگو با ایسنا، ضمن اعالم این آمار علت کاهش 
شدید واردات سیگار در سال 1۳۹۵ را اجرا�ی کردن تبره ۳ ماده 10۲ قانون 
برنامــه پنجــم توســعه عنــوان و اظهــار کــرد: ایــن تبــره دولــت را مکلــف کــرد تــا 
واردات ســیگار را بــا همــان برنــد اصــی بــه تولیــد داخــی تبدیــل کنــد و از ســال 
1۳۹۳ مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور  اجرای این تبره را در 
دستور کار خود قرار داد. رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور 
ان ۳0 میلیــارد نــخ بــود که در  ن بــا بیــان اینکــه تولیــد ســیگار در ســال 1۳۹۴ بــه مــری
ن راســتا و طبــق  ان ۴۵ میلیــارد نــخ افزایــش یافــت. در همــ�ی ن ســال 1۳۹۵ بــه مــری
برنامــه در نظــر گرفتــه شــده در ســال 1۳۹۶ و در ادامــه تکلیــف قانــو�ن یــاد شــده 
۵ میلیارد نخ دیگر به تولید داخی اضافه خواهد شد و امیدواریم که در پایان 

سال جاری به ۵0 میلیارد نخ تولید داخی برسیم.

کتهای بیمه ایط اصاح صورت های مایل �ش �ش
مــایل  صورتهــای  اصــاح  ایــط  �ش تشــریــــح  بــا  مرکــزی  بیمــه  رئیــس کل 
 و 

گ
 و غــری زنــد�

گ
کتهــای بیمــه گفــت: تفکیــک حســابهای بیمه هــای زنــد� �ش

کتهای بیمه در حال انجام است. افشای آن در صورت های مایل �ش
عبدالنا� همیت در گفتگو با مهر گفت: اگر بخواهیم که رتبه بندی استفاده 
ن الملی که در این رابطه قابل پذیرش هســتند اســتفاده  کنیم باید از موسســات ب�ی
کتها بتوانند صورتهای مایل شفاف باشند که آنها بتوانند  بکنیم، به هرحال این �ش
رتبه بندی کنند آی اف ار س ۴ ییک از زمینه های انجام گزارشــگری مایل اســت که 
ن الملــی اســت. رئیــس کل بیمــه مرکــزی افــزود:  مــورد تائیــد نهادهــای رتبــه بنــدی بــ�ی
تکمیــل و اصــالح تدریــ�ب صورت هــای مــایل و الــزام کفایــت ذخایــر بیمــه ای مرتبط با 
قانــون بیمــه شــخص ثالــث بایــد در مرحلــه اول انجــام شــود تــا صنعــت بیمــه کشــور 
ن الملــی گزارشــگری مــایل)IFRS( صورتهــای مــایل  بتوانــد همســو بــا اســتانداردهای ب�ی
، در این میان تاکید زیادی بر تفکیک حسابهای  خود را اعالم نماید. به گفته همیت
کتهای بیمه شده   و افشای آن در صورت های مایل �ش

گ
 و غری زند�

گ
بیمه های زند�

که این فرآیند در حال تکمیل است.

ارائه تسهیات به سیل زدگان اذربایجان 
، باغــات و  وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: ســیل بــه تأسیســات زیربنــا�ی
 دولت 

ً
�ت آســیب زده اســت که حتما مزارع کشــاورزی اســتان آذربایجان �ش

د. تسهیا�ت را برای سیل زدگان در نظر یم گری
بــه  ســفر  از  هــدف  اظهــار کــرد:  ایســنا،  بــا  در گفت وگــو  محمــود حجــیت 
، برر� مشکالت سیل زدگان است؛ چرا که سیل به تأسیسات  �ت آذربایجان �ش
، باغات، مزارع و ... خسارت وارد کرده و امروز به همراه رئیس جمهور  زیربنا�ی

و جمی از اعضای هیأت دولت از این مناطق بازدید خواهیم کرد.
ن در خصــوص سیســتم های نویــن آبیــاری و توســعه  وی افــزود: همچنــ�ی

گلخانه ها برر� ها�ی صورت گرفته است.
دولــت   

ً
حتمــا ســیل زدگان گفــت:  بــرای  دولــت  تســهیالت  دربــاره  حجــیت 

د و بعــد از بــرر� و بــرآورد هزینــه،  تســهیال�ت را بــرای ســیل زدگان در نظــر یم گــری
تخصیص اعتبار انجام یم شود.

موقــع  بــه  دولــت  ان شــاءهللا  کــرد:  خاطرنشــان  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
خسارات سیل زدگان را پرداخت یم کند.

نحوه تشخیص گو�ش های قاچاق اعام شد
قاچاق را اعام کرد. گمرک ایران نحوه تشخیص گو�ش های قاچاق از غری

بــه گــزارش ایســنا، خریــداران گو�ش هــای تلفــن همــراه یم تواننــد از طریــق 
ن شوند. استعالم سریال این گو�ش ها از واردات رسی دستگاه خود مطم�ئ

تلفن همــراه  ســریال گو�ش هــای  شــماره  اســتعالم  اســاس،  ایــن  بــر 
جهــت تشــخیص گو�ش هــای قاچــاق از غــری قاچــاق تنهــا از طریــق ســامانه 
ســریال  شــماره  اســتعالم  مخصــوص  لینــک  یــا   ۳000۸۸۸۷ پیامــیک 

 گو�ش های تلفن همراه واردا�ت که در سایت رسی گمرک ایران به نشا�ن

 www.irica.ir قرار داده شده، امکان پذیر است. نحوه استعالم به این 
صورت است که کد شماره شناسه 1۵ رقی گو�ش تلفن همراه به شماره 
پیامک یا لینک مخصوص اســتعالم ارســال و پیامیک که در رابطه با ثبت 
یا عدم ثبت شناســه اســتعالم شــده، از پنجره واحد تجاری گمرک ارســال 
تلفــن  امــکان اســتعالم شــماره ســریال گو�ش هــای  پــس از آن،  یم شــود و 
 همرایه که از ابتدای سال جاری به صورت رسی وارد کشور شده است، 

فراهم یم شود.
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بــا  واردا�ت  خــار�ج  میوه هــای   
بــه  و  دارد  ســازگاری  بســیار  ایــران  مــردم  ذائقــه 
بــاال اســت. امــا  ن جهــت تقاضــا بــرای آن هــا  همــ�ی
ایــن امــر موجــب رواج قاچــاق و روی آوردن بــه 
آن یم شــود. میوه هــای قاچــاق و بــاب میــل مــردم 
هنگفــ�ت  قیمت هــای  بــا  متاســفانه  ایــران  کشــور 
در بــازار بــه فــروش یم رســند. بــا ایــن حــال بــر�ن 
از میوه هــای نوبرانــه هــم بــا قیمت بــاال�ی به مردم 
ی  فروخته یم شــود و این ســوال پیش یم آید ق�ش
بــادام  و چغالــه   

گ
فرنــی توانــا�ی خریــد گوجــه  کــه 

۱۷۰۰۰ توما�ن را ندارند چه باید بکنند.
به گفته مسئوالن، افزایش تقاضا برای خرید 
میوه هــای ممنوعــه از جملــه دالیــل اصی قاچاق به 
شــمار یم رود. قیمــت انــواع ســیب آمریــکا�ی و ایتالیا 
آمریــکا  گال�ب   ،۲۸ شــلیل  و  نگ  شــرب  ،۲0 تــا   1۶
۲0، گال�ب ۲0، انگــور ۲۸، ســری چیــین ۲0، پرتقــال 
مــری و ترکیــه ۸، لیموتــرش ترکیــه و برزیــل 1۲، 

چیین ۲0 هزارتومان است. سری
روزنامــه  نــگار  خرب میــدا�ن  گــزارش  بــه  بنــا 
بــا  همچنــان  قاچــاق  میوه هــای  عراقتصــاد 
و  رســند  یم  فــروش  بــه  بــازار  در  بــاال  قیمت هــای 
ن موضــوع  نظــار�ت هــم بــه آن هــا نــی شــود کــه همــ�ی

یم تواند موجب افزایش قاچاق در کشور شود.
امــا در میادیــن میــوه و تــره بــار، چغالــه بــادام با 
 ۸۵00، گوجــه 

گ
قیمــت 1۷00 تومــان، تــوت فرنــیک

ن 1۷000 تومــان، پرتقــال تامســون، 1۷00، بــه  ســرب
 ،۳۵00 قرمــز  ســیب   ،۳۵00 زرد  ســیب   ،۵000
مــوز   ،1۹00 ای  خیــار گلخانــه   ،1۳۵0 هندوانــه 
ین ۳۲00،  ۴۵00، آناناس طال�ی ۶۹00، لیمو شری
 ۳۴00 تومــان 

گ
ســیب زمیــین 1۹00 و گوجــه فرنــیک

است.

میوه های نوبرانه با قیمت های گزاف
نشــان  شــهر  ســطح  در  بــازار  از   گزارش هــا 
یم دهــد کــه بــر�ن ازمیوه هــا و صیین جات با قیمت 
مشخیص عرضه نی شود و باب میل مغازه دارها 
ســفید  ســیب  هــر کیلــو  نــرخ  رســد.  یم  فــروش  بــه 
مرغوب ۵هزار تومان،سیب قرمز۶ هزارتومان،موز 
۴ هــزار و ۸00 تــا ۵ هزارتومان،پرتقــال بــا کیفیــت 
شــمال ۳ هــزار و ۵00 تــا ۵،پرتقــال قاچــاق ۷تــا ۸، 
کیوی ۴ هزار و ۵00 تا ۵هزار و ۵00 تومان، خیار 
گلخانــه ای ۳ هــزار و ۵00،خیــار بوتــه ای هــزار و 
ن نــرخ  ۵00 تــا ۲ هــزار و ۵00 تومــان اســت. همچنــ�ی
هر کیلو طالیب ۲ تا ۲ هزار و ۵00، ملون ۲ هزار و 

۵00 تا ۳ هزار تومان است.
نگاران جــوان، مهاجران  بــه گــزارش باشــگاه خرب
میوه هــای  قیمــت  وضعیــت  آخریــن  خصــوص  در 
ن ۵0  نوبرانــه بیــان کــرد: قیمــت هــر کیلــو گوجــه ســرب
تــا ۷0 هــزار تومــان، چاقالــه کاشــان،قم، گرمســار و 
 ۸ تــا 1۵ 

گ
ســاوه ۲۵ تــا ۳۵ هــزار تومــان، تــوت فرنــیک

هزار تومان است.
بــه  اشــاره  بــا  ی  ن ســرب و  میــوه  اتحادیــه  رئیــس 
آخرین وضعیت قیمت انواع صیین اظهار داشت: 
ســیب زمیــین هــزار و ۵00 تــا ۲ هــزار تومان،گوجــه 
ن  ســرب دلمــه  هــزار و ۵00،فلفــل  ای ۲  بوتــه   

گ
فرنــیک

و  ۴هــزار  تــا   ۴  
گ

رنــیک دلمــه  ۵00،فلفــل  و  ۲هــزار 

۵00،بادمجــان گلخانــه ۲ هــزار و ۵00 و بوتــه ای 
هزار و ۵00 تا ۲ هزار و ۵00 تومان است.

 و سیب 
گ

وی تصریــــح کرد: قیمت گوجه فرنیک
زمیــین یط چنــد روز آینــده بــا رســیدن محصــول نــو 
کاهــش  دزفــول  و  چابهار،بوشــهر  بندرعبــاس،   از 

یم یابد.
وی دربــاره آخریــن وضعیــت توزیــــــع میوه هــای 
ن و قرمز  ممنوعه در بازار اظهار داشــت: ســیب ســرب
 ، چیین ســری ایتالیــا،  ن  ســرب ســیب  آمریــکا،  از  و گال�ب 
نگ و گیالس از آفریقا، پرتقال از مر و ترکیه،  شرب
انبــه از کنیــا و آووکادو بخــیش از میوه هــای قاچــاق 

موجود در بازار است.

ن کیلو�ی ۷۰ هزار تومان شد گوجه سرج

یکه تازی نوبرانه ها در بازار | اخــبــار || اخــبــار |
اث  مجمع �مایه گذاری مری
 و گردشگری ایران 

گ
فرهنی

برگزار یم شود 
ســالیانه  عــادی  عمــویم  مجمــع   
و   

گ
فرهنــی اث  مــری �مایــه گــذاری  کــت گــروه  �ش

گردشگری ایران برگزار یم شود.
ســاعت    کــت  �ش ایــن  عمــویم  مجمــع  جلســه 
مــورخ1۳۹۶/01/۳1   شــنبه  پنــج  امــروز   0۹:00
)تــاالر  نیایــش  منظــوره  چنــد  ســالن های  درمحــل 
نیایــش( بــه نشــا�ن تهــران خیابان ســعادت آبــاد باالتر 
از میدان کاج خیابان نهم پالک 1۴ برگزار یم شود.

دســتور جلســه به شــرح ذیل یم باشــد: اســتماع 
تصویــب   - قانــو�ن بــازرس  و  مدیــره  هیــات   گــزارش 
بــه  منتــی  مــایل  )دوره(  ســال  مــایل  صورت هــای 
- 1۳۹۵/۹/۳0- انتخاب حســابرس و بازرس قانو�ن

حضــور  حــق  ن  روزنامــة کثری االنتشــار-تعی�ی انتخــاب 
پــاداش  ن  مدیره-تعیــ�ی هیــات   موظــف  غــری  اعضــای 

هیات  مدیره-سایر موارد.

مجمع بانک گردشگری ایران 
برگزار یم شود 

ســالیانه  عــادی  عمــویم  مجمــع   
کت بانک گردشگری (سهایم عام(  برگزار یم شود. �ش

ســاعت  کــت  �ش ایــن  عمــویم  مجمــع  جلســه 
 1۳۹۶/01/۳1 مــورخ  شــنبه  پنــج  امــروز   1۵:00
مطالعــات  موسســه  تئاتــر  آمــین  ســالن   درمحــل 
ش و نوسازی  بهره وری و منابع انسا�ن سازمان گسرت
صنایــع ایــران بــه نشــا�ن تهــران، خیابــان شــیخ بهــا�ئ 
، خیابــان ایرانشــنا�، خیابــان نهــم برگــزار یم  جنــو�ب
شــود. دســتور جلســه به شــرح ذیل یم باشد: استماع 
انتخــاب   - قانــو�ن بــازرس  و  مدیــره  هیــات   گــزارش 
مــایل  اعضــای هیئت مدیــره - تصویــب صورت هــای 
ســال )دوره( مــایل منتــی بــه 1۳۹۵/۹/۳0- انتخاب 
روزنامــة  انتخــاب   - قانــو�ن بــازرس  و  حســابرس 
غــری  اعضــای  حضــور  حــق  ن  کثری االنتشــار-تعی�ی
ن پــاداش هیــات  مدیــره- موظــف هیــات  مدیره-تعیــ�ی

سایر موارد.

تردد ۹۶۶ هزار مسافر از 
مرزهای زمی�ن در نوروز ۱3۹۶

 رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل  
و نقــل جــاده ای بــا بیــان ایــن کــه در طــرح نــوروزی 
امســال ۹۶۶ هــزار و ۸۶۶ نفــر از مرزهــای زمیــ�ن 
بــا ســال  تــردد کردنــد، گفــت: در مقایســه  کشــور 
گذشــته شــاهد رشــد ۱۸ درصــدی تــردد مســافران 

در مرزهای زمی�ن بودیم.
راه هــا،  ایمــین  کمیســیون  در  کشــاورزیان«  »داود 
افــزود: در ایــام تعطیــالت نــوروزی در مجمــوع ۷ میلیــون 
و ۴۸0 هــزار و ۷۲۳ مســافر بــا نــاوگان عمــویم جــاده ای در 

های مختلف جابه جا شدند. مسری
معــاون وزیــر راه و شهرســازی افــزود: در ایــن مــدت 
1۶ هزار و ۲۷ هزار دستگاه میین بوس و ۳۹ هزار دستگاه 
سواری کرایه کار جابه جا�ی مسافران را بر عهده داشتند و 
کت حمل و نقل با بیش از 11۹  بیش از ۲ هزار و 100 �ش
هزار راننده و کمک راننده برای خدمت رسا�ن به هموطنان 
در ایــن ایــام فعالیــت داشــتند، ضمــن ایــن کــه بیــش از ۵00 
نفر در ســتاد مرکزی و ادارات کل اســتا�ن ســازمان راهداری 
و حمــل  و نقــل جــاده ای بــه  منظــور جابــه جــا�ی مســافران 

نوروزی فعال بودند.
جــاده ای  نقــل  و  حمــل   و  راهــداری  ســازمان  رئیــس 
بابیان این که تعداد مجتمع های خدما�ت رفایه با افزایش 
۵ درصــدی بــه ۶۳0 مجتمــع رســیده اســت، گفــت: در این 
مدت از کل افرادی که در مرزهای زمیین تردد کردند ۷0۲ 
هــزار و ۹10 نفــر ) معــادل ۷۳ درصــد( اتبــاع ایــرا�ن و ۲۶۳ 
هزار و ۹۵۶ نفر ) معادل ۲۷ درصد( اتباع خار�ب بودند.

آمــار  بــه  اشــاره  بــا  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
ســفرهای انجــام  شــده از ســوی نــاوگان حمل ونقــل عمــویم 
تــا 1۵ فروردیــن(  نــوروزی ۹۶ )۲۵ اســفند  ایــام طــرح  در 
گفت: در این مدت ۷ میلیون و ۴۸0 هزار و ۷۲۳ مسافر 
با ۶۴۹ هزار و ۸1 سفر و صدور صورت  وضعیت جابجا 
شــدند کــه 1.۲ درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
انجــام   ســفرهای  تعــداد  بــه  کشــاورزیان  داشــت.  کاهــش 
شــده توســط نــاوگان عمــویم حمــل  و نقــل جــاده ای اشــاره 
کــرد و گفــت: در ایــن مــدت تعــداد ۲۲۳ هــزار و ۵۷۶ ســفر 
)۳۵درصــد از کل( بــا اتوبــوس، 110 هــزار و ۴۸1 ســفر بــا 
میین بــوس و میــدل بــاس )1۷ درصــد از کل( و ۳1۵ هــزار و 
۲۴ ســفر )۴۸ درصد از کل( با خودروهای ســواری کرایه، 

انجام شد.

محمد صالحی
msalehi@asre-eghtesad.ir

  چهــار خــرج مهــم در ایــن هفتــه 
در ارتباط با بازار خودرو در رسانه ها منت�ش شد. 
این در حایل است که در این هفته یک بار دیگر 
بحــث چــرا�ی حضــور شــورای رقابــت بــرای قیمت 
بخــش،  نعمــت  احمــد  ســوی  از  خــودرو  گــذاری 
احمــد  شــد.  مطــرح  خودروســازان  انجمــن  دبــری 
خــرج  شــبکه  یــک  تیــرت  برنامــه  در  بخــش  نعمــت 
اعــام کــرد کــه حضــور شــورای رقابــت در بحــث 

قیمت گذاری خودرو را قبول ندارد.
ن قیمــت خودرو را بازار آزاد  وی راهــکار تعیــ�ی
و بحــث عرضــه و تقاضــا یم دانــد. نعمــت بخــش 
و  عرضــه  م  ن مکانــری طریــق  از  تنهــا  اســت  معتقــد 
ن کرد.  تقاضا یم توان قیمت واقی خودرو را تعی�ی
از دیگر اخبار مرتبط با قیمت خودرو زمزمه ها�ی 
بــازار  بــا قیمــت خــودرو در  ارتبــاط  اســت کــه در 
وع ســال  شــنیده یم شــود. قیمــت خــودرو در �ش
۹۶ بــه دلیــل افزایــش نــرخ بیمــه ثالــث بــا افزایــش 

روبرو بوده است.
 ایــن طــور کــه شــنیده یم شــود خودروســازان 
قصــد دارنــد تا لیســت جدیــد قیمت محصوال خود 
را بهمــراه دالیــل افزایــش قیمــت بــه شــورای رقابــت 
ارائــه کننــد و آن طــور کــه شــنیده یم شــود قیمــت 
تولیــد محصــوالت داخــی کشــور در ســال جدیــد بــا 
افزایــش روبــرو یم شــود. مســئله ای کــه چنــدان بــه 

مذاق مرصف کنندگان خوش نیم آید. 
مــرصف کننــدگان همــواره بــر ایــن نکتــه تاکیــد 
دارند که خودروســازان تنها به فکر افزایش قیمت 
محصوالت خود هستند و در حایل که یم بایست 
j ان افزایــش قیمــت بــه افزایــش کیفیــت هــم ز بــه مــری

وجــه الزم را داشــته باشــند. آتــش ســوزی کارخانــه 
کــروز کــه قطعــات یــدیک بــرای دو خودروســاز بزرگ 
کشــور تولیــد یم کــرد در اخریــن روز هفتــه گذشــته 
تــا در  بــه وقــوع پیوســت ایــن شــائبه را ایجــاد کــرد 
تولید خودرو در دو خودروساز کشور خلی ایجاد 
شــود. مســئله ای کــه بــه رسعــت از ســوی مدیــران 

این دو خودروساز تکذیب شد. 
کت بازریس کیفیت  ز رسش در این هفته همچن�ی
و اســتاندارد ایــران، ارزشــیا�ب کیفیــت خودروهــای 

ارائــه کــرده  ســال گذشــته  اســفندماه  در  را  داخــی 
بــه   95 اســفندماه  در  خودروهــا  کیفیــت  اســت. 
نســبت بهمــن مــاه 95 تغیــری عمــده نداشــته اســت. 
تنهــا رساتــو توانســت بــا دریافــت یــک ســتاره بیشــرت 
داخــل   تولیــد  ســتاره های  چهــار  جمــع  بــه  را  خــود 
برســاند. قیمت بر�ز از محصوالت ایران خودرو، 
 ها و بازار به شرح 

گ
سایپا و پارس خودرو در نمایندیک

زیر است.
 مردم در انتظار رونما�ی از پژو 2۰۰۸ 

در خیابان ها
 های ایران خودرو در هفته 

گ
در بازار و نمایند�

گذشته، سمند SE در بازار ۲۹میلیون و ۲00 هزار 
 هــا ۲۷ میلیــون و ۴۵۳ هــزار 

گ
تومــان و در نمایند�

تومــان بــه فــروش یم رســد. ســمند LX در بــازار ۳۲ 
 بــا قیمــت ۳0 میلیــون و ۸۳۵ 

گ
میلیــون و در نماینــد�

هــزار تومــان عرضــه یم شــود. ســمند EL۷ بــا قیمــت 
۳۲ میلیــون در بــازار و باقیمــت ۳1 میلیــون و ۴۹۹ 
 معاملــه یم شــود. ســمند 

گ
هــزار تومــان در نماینــد�

سورن ELX در بازار ۳۸ میلیون و ۶00 هزار تومان 
 بــا قیمــت ۳۷ میلیــون و ۴۴۲ هــزار 

گ
و در نماینــد�

 ها عرضه یم شــود. 
گ

تومان در نمایند�
بــا موتــور EF۷، ۴۳ میلیــون و  خــودرو دنــا 
۷00 هــزار تومــان در بــازار و ۴۲ میلیــون و ۶۸0 
 هــا بــه فــروش یم رســد. 

گ
هــزار تومــان در نمایند�

خــودرو پــژو GLX ۴0۵، ۳0 میلیــون در بــازار و 
 ۵۷۷ و  میلیــون   ۲۹ قیمــت  بــا   هــا 

گ
نمایند� در 

هــزار تومــان معاملــه یم شــود. پــژو ۲0۷ در بــازار 
بــا قیمــت ۴۳ میلیــون و ۷00 هــزار تومــان و در 
 بــا قیمــت ۴۲ میلیــون و ۵1 هــزار تومــان 

گ
نماینــد�

رنــو کپچــر ۲01۷ در  معاملــه یم شــود. خــودرو 
 هــا 10۹ میلیــون 

گ
بــازار 11۷ میلیــون و در نمایند�

ســوزو�  شــود.  یم  عرضــه  تومــان  هــزار   ۹۸1 و 
و 1۴۶  بــازار  در  میلیــون  اتوماتیــک 1۴۳  ویتــارا 
بــه   هــا 

گ
نمایند� در  تومــان  هــزار   ۹۸1 و  میلیــون 

فروش یم رسد. 
پایــا�ن  هفتــه  در  اســت کــه  حــایل  در  ایــن   
از  کــه   ۲00۸ پــژو  تولیــد  خــط   ۹۵ اســفندماه 
محصوالت پســابرجایم ایران خودرو اســت مورد 
بهره برداری قرار گرفت. طبق گفته مدیران ایران 
خودرو، پژو ۲00۸ یم بایست تا پایان اردیبهشت 
۹۶ وارد بــازار شــود. مدیــران ایــران خــودرو قیمــت 

گذاری این خودرو را منوط به عرضه آن به بازار 
کــرده انــد و تاکنــون از قیمــت قطــی آن ســخین به 

میان نیاورده اند.
وانت زامیاد همچنان در صدر 

ن فوتــون در بــازار  وانــت پیــکاپ دیــزیل دوکابــ�ی
 هــا بــا قیمــت 

گ
بــا قیمــت ۹۹ میلیــون و در نمایند�

۹۲ میلیــون بــه فــروش یم رســد. وانــت زامیــاد در 
 با 

گ
بــازار بــا قیمــت ۳۳ میلیــون تومــان و در نمایند�

قیمــت ۳۲ میلیــون و ۶0۷ هــزار تومــان معاملــه یم 
ن در بــازار بــا قیمــت  شــود. وانــت کارا ۲000 دوکابــ�ی
 

گ
نماینــد� در  و  تومــان  هــزار   ۳00 و  میلیــون   ۳۷

بــا قیمــت ۳۷ میلیــون و ۴ هــزار تومــان بــه فــروش 
یم رســد. وانــت پــادرا انژکتــوری PE۶ در بــازار ۴1 
 هــا ۴۲ میلیــون و ۸۷۲ هــزار 

گ
میلیــون و در نمایند�

تومان معامله یم شود. ایران خودرو در این هفته 
اژ محــدود بــه صورت  وانــت آریســان خــود را در تــری
اقســایط و بــا پیــش پرداخــت 11 میلیــون و ۳00 
اســت.   هــا عرضــه کــرده 

گ
نمایند� در  تومــان  هــزار 

ایــن در حــایل اســت کــه وانــت زامیــاد همچنــان پــر 
تقاضا ترین محصول در این بازار محسوب یم شود.  

پراید همچنان بر مدار تولید
گــروه ایکــس 100، کــه بــا توجــه بــه قیمــت 
محســوب  خــودرو  پرطرفدارتریــن  بــازار  در  آن 
قیمــت  زیــر  شــرح  بــه  در هفتــه گذشــته  یم شــود. 
 ۲1 میلیــون و 

گ
خــورد: پرایــد se 111، در نماینــد�

۲۲ هــزار تومــان و در بــازار ۲1 میلیــون ۸00 هــزار 
تومــان قیمــت خــورده اســت. پرایــد SE 1۳1، در 
 ۲0 میلیون و ۹۵۶ هزار تومان و در بازار 

گ
نمایند�

خــورده  قیمــت  تومــان  هــزار  میلیــون و 1۵0   ۲1
 ۲۷ میلیون و ۸۸۸ 

گ
است. ساینا EX، در نمایند�

یان عرضــه یم شــود ایــن در  هــزار تومــان بــه مشــرت
حــایل اســت کــه در بــازار ۲۸ میلیــون ۲00 هــزار 
تومــان ایــن خــودرو را عرضــه یم کننــد. کیا�اتــو 
 ۷۵ میلیــون و 

گ
بکــس معمــویل، در نماینــد� بــا گری

۹۳۸ هزار تومان قیمت خورده است در حالیکه 
در فعــایل بــازار ایــن خــودرو را با قیمت ۷۸ میلیون 

یان عرضه یم کنند.  تومان به مشرت
اتوماتیــک  بکــس  مــدل گری در  ســاندرو  رنــو 
بــا  خــودرو  ایــن  دارد.  وجــود  بــازار  در  معمــویل  و 
بکــس معمــویل در بــازار بــا قیمت ۴۶ میلیون و  گری
۲00 هــزار تومــان عرضــه یم شــود در حــایل که در 

 ۴۳ میلیــون و1۷۶ هــزار تومــان قیمــت 
گ

نماینــد�
خورده اســت. ســاندور اتوماتیک هم در بازار ۵۲ 
میلیــون و ۳00 هــزار تومــان اســت در حالیکــه در 
 ۴۹ میلیــون و 1۷۶ هــزار تومــان عرضــه 

گ
نماینــد�

خودرو هــا  وضعیــت کیــین  در گــزارش  شــود.  یم 
ســاندور توانســته اســت تا با کســب ۴ ســتاره از ۵ 
ن خودروهای  یــن خــودرو در ب�ی ســتاره ممکــن، بهرت
تا ۵0 میلیون توما�ن است.  مدیر عامل سایپا در 
این هفته اعالم کرد که این خودروسازی تا زما�ن 
که تقاضا برای پراید در بازار وجود داشــته باشــد 

به تولید این خودرو ادامه یم دهد. 
ین فاصله قیم�ت را  ساندرو استپ وی بیشرت

 و بازار دارد
گ

ن نمایند� ب�ی
تــوان  پــارس خــودرو در حــال حــا�ن بیشــرت 
خــود را بــر روی گــروه خودروهــای برلیانــس قــرار 
نــوع  دو  بــا  و  مــدل   ۴ در  برلیانــس  اســت.  داده 
عرضــه  بــازار  بــه  اتومــات  و  معمــویل  بکــس   گری
یم شــود. قیمــت بــر�ن از گــروه برلیانــس در بــازار 
به شــرح زیر اســت: برلیانس H ۲۲0، اتومات در 
 ۴۴ میلیــون و ۵1۲ هــزار تومــان عرضــه 

گ
نماینــد�

شده است.
تومــان  میلیــون   ۴۷ بــازار  در  حــایل کــه  در   
عرضــه یم شــود. قیمــت اتومــات ایــن خــودرو در 
 ۲۲0  H بــا    

گ
نماینــد� و  بــازار  در   ،H۲۳0 مــدل 

مــدل  اتومــات  برلیانــس  قیمــت  اســت.  یکســان 
بــازار ۵۴ میلیــون و ۳00 هــزار تومــان  H۳۲0 در 
 ۵1 میلیون و ۸۶۲ 

گ
است در حایل که در نمایند�

یان عرضه یم شود. هزار به مشرت
 ۵۴  

گ
نماینــد� در  اتومــات   ۳۳0  H مــدل   

میلیــون و ۳۴۶ هــزار تومــان قیمــت خــورده اســت 
در حایل که در خودرو در بازار ۵۷ میلیون و ۳00 

هزار تومان خرید وفروش یم شود.
 رنو ساندور استپ وی از دیگر محصوالت 
بــا  بــازار  در  اســت کــه  ســازی  خــودرو  ایــن گــروه 
 ۴۸ میلیون و 1۶۲ 

گ
بکس معمویل در نمایند� گری

هــزار تومــان عرضــه یم شــود در حــایل کــه در بــازار 
شــده  تومــان عرضــه  هــزار  پانصــد  و  میلیــون   ۵۳
بکس اتومــات در بازار  ن خــودرو بــا گری اســت. همــ�ی
بــا قیمــت ۶0 میلیــون و ۹00 هــزار تومــان معاملــه 
 ۵۴ میلیــون و 

گ
یم شــود در حــایل کــه در نماینــد�

1۶۲ هزار تومان قیمت خودرو است.    

بازار آرام خودرو در هفته پایا�ن فروردین ماه


