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باز هم افزایش قیمت خودرو!

روند قیمت ها در بازار خودرو دوباره افزایشی شده است؛ علت چیست؟
قیمت خودرو انگار نمی خواهد آرام بگیرد! روز
گذشته بود که برخی خبرها حکایت از آن داشت
که احتماال ستاد تنظیم بــازار مخالف افزایش
قیمت های قبلی خودرو بوده و به دنبال افزایش
 ۱۰درصدی قیمت است و احتماال چهارشنبه
هفته جاری ،این ستاد نظر نهایی خود را اعالم
میکند .اما چند ساعت بعد از انتشار این خبر،
بازار خودرو دوباره ملتهب شد و روز گذشته خبر
رسید که همزمان با آغــاز هفته جــاری افزایش
قیمت ها در بازار خودرو شدت گرفته است؛ در
بین خودروهای پراید موجود در بازار مدل ۱۳۲
آن از  ۱۳۹میلیون تومان در چهارشنبه گذشته
امروز به  ۱۴۰میلیون تومان و مدل  ۱۵۱آن نیز
از ۱۶۳میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته
امروز به  ۱۶۴میلیون تومان رسیده است.
▪قیمت خودرو این هفته رسما گران می شود؟

 ۱۸آبان ماه امسال دو خودروساز بزرگ کشور
_ایــرانخــودرو و سایپا_ بنا به تصویب شورای
هماهنگی ســران قوا در  ۲۸مهر ماه و تصمیم
وزارت صمت بهعنوانمتولیجدیدقیمتگذاری
خودرو ،برای خروج از قیمت گذاری دستوری،
اقدام به افزایش قیمت برخی از محصوالت خود
کردند.درهمینخصوصقیمتمحصوالتایران
خودرو بین  ۱۵تا  ۱۹درصد و محصوالت سایپا
در حدود  ۱۵تا  ۱۷درصد افزایش یافت .پس از
انتقادها و گالیه های بسیار ،رئیس جمهوری به

موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در
همین زمینه نیز وزیر صمت به خــودروســازان
دستور بازگشت به قیمتهای قبلی را داد و اعالم
شد که پس از بررسیهای همه جانبه ،قیمتهای
جدید خــودرو اعــام خواهد شد .همین مسئله
موجب شد تا نه تنها وعده خودروسازان مبنی بر
فروش فوقالعاده هفتگی اجرا نشود بلکه بازار
خودرو بیش از پیش در اغما فرو برود به گونهای که
اگرچه همواره تغییرات نرخ دالر موجب نوسانی
شدن قیمتها در بــازار خــودرو میشد اما طی
دو هفته گذشته بازار خودرو حالت توقف دارد و
هیچ واکنشی به اخبار مختلف نداشته است.از
سویی دیگر به دلیل نبود شفافیت در این حوزه،
طی دو هفته گذشته اخبار ضد و نقیض بسیاری
در خصوص سیاست گــذاری در صنعت خودرو
و نحوه تعیین قیمتها اعالم شد که در نهایت با
اعالم وزیر صمت مبنی بر واگذاری تعیین قیمت
خــودرو به ستاد تنظیم بــازار ،مشخص شد این
ستاد که در دولــت جدید به ریاست معاون اول
رئیسجمهوریتشکیلجلسهمیدهد،جایگزین
شورایرقابتدرقیمتگذاریخودروشدهاست.
این بالتکلیفی در حالی است که مجید عشقی،
رئیس سازمان بــورس و اوراق بهادار  ۲۳آبان
اعالم کرد که با پیگیریهای سازمان بورس و وزیر
اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و
رئیس جمهور برگزار شد ،مقرر شد اصالح قیمت
خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود
که به زودی نتیجه آن اعالم میشود.

▪ادعای افزایش  30درصدی قیمت خودرو؟

در همین خصوص اگرچه انتظار میرفت در
یکم آذرمــاه قیمتهای جدید اعــام و تکلیف
صنعت و بازار خودرو تعیین شود اما طی روزهای
گذشته جلسات ستاد ،خروجی خاصی درباره
خـــودرو نــداشــت و فقط وزیــر صــمــت طــی دو
جلسه گزارشی در زمینه بازار و تولید خودرو
ارائــه داده است.با این حال خبرگزاری مهر
دو روز پیش مدعی شد که به احتمال زیاد
در جلسه روز چهارشنبه هفته جــاری ستاد
تنظیم بازار ،موضوع قیمتگذاری خودروهای
داخلی را بررسی و این ستاد نظر نهایی خود
را درخصوص اصــاح قیمتها اعــام خواهد
کرد .این خبرگزاری در ادامه نوشت :اخبار به
دست آمده بیانگر این است که ستاد تنظیم بازار
مخالف افزایش قیمتهای قبلی بوده و به دنبال
افزایش  ۱۰درصدی قیمت خودرو است.
▪عجله بازار برای قیمت بیشتر!

بعد از انتشار این خبرها اما بازار
زودتـــر از وقــت خــود بــه قیمت
ها واکنش نشان داد .در بین
خودروهای پراید موجود در بازار
مدل  ۱۳۲آن از  ۱۳۹میلیون
تومان در چهارشنبه گذشته
امــروز به  ۱۴۰میلیون تومان
و مــدل  ۱۵۱آن نیز از ۱۶۳

میلیون تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز
به  ۱۶۴میلیون تومان رسیده اســت.در بین
خودروهای پژوی موجود در بازار نیز این افزایش
قیمت ها مشهود است به طوری که پژو ۲۰۶
تیپ  ۲مدل  ۱۴۰۰از  ۲۵۶میلیون تومان در
آخرین روز هفته گذشته امروز به  ۲۶۰میلیون
تومان و پــژو پــارس ســال نیز از  ۲۷۵میلیون
تومان در آخرین روز هفته گذشته امروز به ۲۷۸
میلیون تومان رسیده و مدل  ۱۳۹۹این خودرو
نیز با افزایش قیمت دو میلیون تومانی اکنون
 ۲۷۰میلیون تومان قیمت خورده است.در بین
خودروهای سمند موجود در بازار نیز این افزایش
قیمت ها مشهود است به طــوری که سمند lx
مدل ۱۴۰۰از ۲۴۵میلیونتوماندرآخرینروز
هفتهگذشتهامروزبه ۲۴۶میلیونتومانرسیده
و قیمت مدل  ۱۳۹۹این خودرو نیز در این مدت
دو میلیون تومان افزایش یافته و هم اکنون ۲۳۳
میلیون تومان قیمت خورده است.

نام خودرو
پراید 131
پراید 151
پژو  206تیپ 2
سمند ال ایکس
ساینا
رانا پالس
پژو  207اتوماتیک

قیمت
 150میلیون
 164میلیون
 245میلیون
 246میلیون
 179میلیون
 265میلیون
 480میلیون

مجلس به سومین گزینه پیشنهادی
آموزش و پرورش سرانجام رای داد
در جلسه رای اعتماد به وزیر آموزش و پرورش چه گذشت؟

سومین وزیــر آمــوزش و پــرورش معرفیشده از
سوی رئیسجمهور موفق به کسب رأی اعتماد
از مجلس شد .نمایندگان مجلس در جلسه دیروز
( ۷آذر) با  ۱۹۴رأی موافق از مجموع  ۲۶۸رأی
اخذ شده ،به حمید نوری رأی اعتماد دادند.
نوری در جلسه دیروز به این نکات اشاره کرد:
*ما نیازمند یک الگوی تربیتی هستیم و این الگو
را رهبر انقالب ما نشان دادند؛ آنگاه که فرمودند
سلیمانی عزیز نمونه یک الگو از تربیتشدگان
اسالم و مکتب امام خمینی(ره) بوده است.
* اگر توانستیم دانشآموزی والیی تربیت کنیم
که حق خود را بشناسد به تراز مطلوب انقالب
اسالمی نزدیک شدهایم.
*اگر به پیشرفت کشور اهمیت میدهید ،بدانید
که سرمایه پیشرفت در آموزش و پرورش فراهم
میشود.
* امروز برای تحول در نظام آموزشی و بازسازی
منزلت و کرامت معلمان بیش از همیشه نیازمند
همگرایی،همدلیوهمزبانیدولتومجلساست.
*شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان نهاد
سیاستگذار و ناظر خود نیازمند تحول جدی
است.
قبل از رای گیری برای وزیر پیشنهادی آموزش
و پرورش بسطامی ،نماینده موافق وزیر آموزش

و پرورش گفت« :نوری» برای عدالت آموزشی
برنامه دارد  .او مشاور امین دولت خواهد بود.
محسن زنگنه ،نماینده تربت حیدریه در موافقت
با رای اعتماد به وزیر پیشنهادی گفت :ضروری
است فردی در آموزش و پرورش در مسند مدیریتی
قرار گیرد که عالوه بر نگاههای تربیتی و آموزشی،
نگا ههای اقتصادی دقیقی داشته باشد .امروز
کسی را میخواهیم که اقتصاد آموزش و پرورش
را بشناسد و با تامین منابع مالی ،نظامهای برنامه
و بودجه آشنا باشد.وی با بیان این که صندوق
ذخیره فرهنگیان مشکل دارد ،افزود :نوری عضو
هیئت امنای این صندوق اســت .مشکل ما در
اقتصاد آموزش و پرورش آشنایی نداشتن مدیران
با اقتصاد تعلیم و تربیت است.هاجر چنارانی
در مخالفت با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش
گفت :وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش فردی
فرمایشی نیست و بنده مخالفتی با شخص وی
ندارم بلکه باید بگویم برنامههای یوسف نوری
عملیاتینیست.حجتاالسالمنیکبین،نماینده
کاشمر در مخالفت با «یوسف نوری» اظهار کرد:
اولین موضوع این است که وزیر پیشنهادی برای
مافیایکنکورکهسالیانهچندبرابربودجهآموزش
و پرورش در آن هزینه جابه جا میشود و کشور را
میبلعد چه برنامهای دارد؟

