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در حالــی کــه قیمــت خــودرو ایرانــی طــی
دو مــاه اخیــر بشــدت افزایــش یافتــه اســت،
اقتصاد امــا شــواهد میدانــی و بررس ـیهای «ایــران»
نشــان میدهــد کــه داد و ســتد خــودرو روان
صــورت نگرفتــه و تقریباً قفل شــده اســت .افزایش قیمت
خــودرو و اعــام قیمتهــای روز در شــرایطی صــورت
میگیــرد کــه کمتــر معامــات بــه قیمتهــای اعالمــی
صــورت گرفتــه و حتــی داد و ســتد خودروهــای دســت دوم
بــا قیمتهــای پایینتــر بیشــتر انجــام شــده و خریــداران
بهدنبــال ماشــینهای کارکــردهای هســتند کــه نســبت بــه
خریــد آن از بعــد فنــی و ظاهــری اطمینــان دارنــد .افزایش
بیرویــه قیمــت خــودرو ،تعییــن قیمتهــای فضایــی و
رؤیایــی از ســوی برخــی از فروشــندگان و کاهــش قــدرت
خریــد متقاضیــان خودروباعث شــده که تعــداد مراجعان
بــه مراکــز شــمارهگذاری و تعویــض پــاک کاهــش یابــد.
ëëجوالن دالالن
در همیــن حــال ،همچنــان دالالن در بــازار جــوالن
ت خــودرو از روی برخــی
میدهنــد .بــا وجــود حــذف قیمـ 
ســایتهای فــروش اینترنتــی ،دالالن همچنــان در برابــر
کاهــش قیمتهــا در بــازار مقاومــت میکننــد و مانــع
خریــد و فــروش خــودرو بــا قیمتهــای پایینتر میشــوند.
خبرگــزاری فــارس هــم گــزارش داد ،پــس از آنکــه شــاهد
رشــد نجومــی قیمــت خــودرو در کشــور و درج ایــن نرخهــا
روی ســایتهای فــروش خــودرو بودیــم ،اقداماتــی بــرای
حــذف قیمتهــا انجــام شــد کــه ایــن مســأله تــا حــدی
تأثیــر روانــی بــر بــازار داشــت .امــا بــا وجــود ایــن ،دالالن و
افــرادی کــه خــودرو بــرای فــروش دارنــد همچنــان در برابر
کاهــش قیمتهــا مقاومــت کــرده و حاضــر نیســتند آن را
بــا قیمتهــای پایینتــر عرضــه کننــد .بررســی بــازار نشــان
میدهــد کــه بــا وجــود کاهــش قیمــت برخــی خودروهــا،
همچنــان نرخهــا در بازارغیرواقعــی و حبابــی هســتند بــه
طــوری کــه پرایــد  131بــا قیمت  51میلیــون تومــان در بازار
عرضــه میشــود امــا خریــدار چندانــی بــرای ایــن خــودرو
وجــود نــدارد و مــردم بــه امیــد منطقــی شــدن قیمتهــا
دســت نگــه داشــتهاند.

پای یک دالل  -سرمایهگذار در میان است

او  200پراید دارد

همچنیــن ســایپا  111بــا قیمــت  53میلیــون تومــان ،تیبــا
معمولــی بــا نــرخ  53میلیــون تومــان و تیبــا هاچبــک بــا
قیمــت  58میلیــون تومــان در بــازار عرضــه میشــوند.
قیمــت ســاینا نیــز در بــازار  62میلیــون تومــان اســت کــه
نســبت بــه دو هفتــه گذشــته شــاهد کاهــش قیمتهــا
هســتیم امــا همچنــان بــازار بــا رکــود مواجــه اســت.
قیمــت پــژو  206تیــپ  2نیــز در بــازار  98میلیــون تومــان
و تیــپ  5ایــن خــودرو  120میلیــون تومــان اســت ،پــژو
 206صنــدوقدار نیــز بــا قیمــت  118میلیــون تومــان بــه
مشــتریان عرضــه میشــود .قیمــت پــژو پــارس در بــازار
بــه 101میلیــون تومــان رســید و ســمند  LXو ســمند EF7
نیــز بــه ترتیــب  87و  92میلیــون تومــان اســت.
در مــورد پــژو  405نیــز بایــد به قیمــت  84میلیون تومانی
ایــن خــودرو در بــازار اشــاره کنیــم .قیمــت پــژو  405مــدل
 SLXنیــز در بــازار  91میلیــون تومان اســت.

 2فرصت اضافه امتحان
برای دانشآموزان سیل زده
شیما جهان بخش
ایرانزمین خبرنگار

بــرای کمــک بــه دانشآمــوزان ســیل زده خوزســتان
امتحانــات پایانــی نوبــت دوم متوســطه عالوه بر خــرداد و
شــهریور در تیــر یــا مردادمــاه نیــز برگــزار میشــود.
«محمــد تقــیزاده» ،مدیــرکل آمــوزش و پــرورش
خوزســتان در گفــت گــو بــا «ایــران عصــر» اظهــار داشــت:
بــا توجــه بــه شــرایط بــه وجــود آمــده بــر اثــر ســیل اخیــر،
بــرای کمــک بــه دانشآمــوزان ســیل زده امتحانــات
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نهایــی پایانــی نوبــت دوم در مقاطــع  12متوســطه عــاوه
بــر خــرداد و شــهریور در دو نوبــت دیگــر کــه بــه احتمــال
زیــاد تیــر یــا مردادمــاه اســت نیــز برگــزار میشــود.
تقــیزاده بــا اشــاره بــه اینکــه وزارت آمــوزش و پــرورش
ایــن اختیــار را بــه اســتانهای درگیــر ســیل داده کــه
متناســب بــا شــرایط منطقــه امتحانــات پایانــی را برگــزار
کننــد ،اظهــار داشــت :از آنجایــی کــه امســال نمــرات تمــام
دروس پایههــای دوازدهــم و ســوم متوســطه نظــری بــه
طــور مســتقیم بــر کنکــور تأثیــر دارد و شــرایط بــه وجــود
آمــده مشــکالتی را بهدنبــال داشــته ،تصویــب شــده
دانشآمــوزان ایــن مقاطــع بنــا بــه تمایــل و آمادگــی

ســعید مؤتمنــی ،رئیــس اتحادیــه فروشــندگان خــودرو
در ایــن مــورد بــه خبرنــگار فــارس گفــت :بعــد از حــذف
قیمتهــا از روی ســایتهای فــروش اینترنتــی خــودرو،
افزایــش قیمــت خــودرو در بــازار متوقــف شــده و در عیــن
حــال خریــد و فروشــی صــورت نمیگیــرد.
وی بــا بیــان اینکــه قیمت خودروهــای مونتــاژی و وارداتی
نیــز طــی روزهــای اخیــر نوســانی نداشــته اســت ،گفــت:
خریــداری بــرای ایــن نــوع خودروهــا نیــز وجــود نــدارد.
بــه گفتــه وی ،افــرادی کــه خــودرو را در زمــان گرانــی
خریــداری کردهانــد حــاال مقابــل کاهــش قیمتهــا
مقاومــت میکننــد و منتظرنــد تــا قیمتها افزایــش یابد
و پــس از آن بــرای فــروش اقــدام کننــد.
ëëپای یک سرمایه گذار -دالل در میان است
در شــرایطی کــه ایــن روزهــا بــازار خــودرو بــا هــرج و مــرج
همــراه اســت ،برخــی از نمایندگیهــای شــرکتهای

خــود در هــر یــک از نوبتهــای خــرداد« ،تیــر یــا مــرداد»
و شــهریور در امتحانــات پایانــی شــرکت کننــد و نمــره ایــن
امتحــان در ســتون خــرداد مــاه کارنامــه ایــن دانشآمــوزان
درج شــود .ایــن مقــام مســئول تصریــح کــرد :همچنیــن
ایــن امــکان نیــز فراهــم شــده تــا دانشآمــوزان بنــا بــر
آمادگــی ،عنــوان درســی را تقســیم کــرده و در هــر مــاه
تعــداد خاصــی را امتحــان دهنــد .در واقــع آنهــا میتواننــد
عناویــن دروس امتحانــی را تقسیــــم کــرده و هــر کــدام را
نوبتهــای جداگانــه خــرداد« ،تیــر یــا مــرداد» بگذراننــد.
البتــه اگــر نتواننــد نمــره قبولــی را در دروســی کــه بــرای
یــک نوبــت انتخــاب کردهانــد کســب کننــد میتواننــد ایــن
دروس را در بقیــه نوبتهــا بگذراننــد.
 59ëëمدرسهسیلزدهخوزستاننیازمندبازسازی
وی  119مرکــز آموزشــی اســتان را دچــار آبگرفتگــی اعــام
کــرد و گفــت :بــا وجــود آنکــه برخــی مــدارس خوزســتان
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خودروســاز بــه ایــن وضعیت دامــن زده و بــه محلی برای
داللــی خریــد و فــروش خودروهــای صفــر تبدیــل شــده
اســت .ایــن قضیــه آنچنــان تقویت شــده کــه نمایندگیها
بــرای فــروش روزانــه خــودرو منتظــر میماننــد تــا ســاعت
 ۱۱صبــح قیمــت روز خودروهــا مشــخص شــود ،ماننــد
همــان اتفاقــی کــه در مــورد دالر و ســکه میافتــد.
ایــن موضــوع در کنــار عرضــه کــم خودروســازان باعــث
شــده تــا قیمــت خــودرو در بــازار رونــدی صعــودی داشــته
باشــد .ایــن در حالــی اســت کــه خودروســازان مرتــب
اعــام میکننــد کــه ســهمیه خاصــی بــرای نمایندگیهــا
وجــود نــدارد و آنهــا نیــز ماننــد ســایر مــردم میتواننــد بــا
رعایــت شــرایط تعییــن شــده از جملــه قیــد محدودیــت
کــد ملــی بــرای ثبتنــام نســبت بــه خریــد اقــدام کننــد.
بــه ایــن ترتیــب برخــی نمایندگیهــای شــرکتهای
خودروســاز در حالــی بــه محلــی بــرای داللــی خــودرو
تبدیــل شــدهاند کــه مــردم در خریــد خــودرو از کارخانــه
بــا مشــکالت زیــادی روبـهرو هســتند و بــه ســختی موفــق
بــه ثبتنــام میشــوند .در کنــار ایــن مســأله طــی
هفتههــای اخیــر شــاهد اعــام نرخهــای نجومــی خــودرو
در ســایتهای فــروش اینترنتــی خــودرو بودیــم .هرچنــد
نرخهــای نجومــی بــرای مدتی از روی ســایتهای فروش
اینترنتــی حــذف شــد امــا بازگشــت دوبــاره قیمتهــا بــه
ایــن ســایتها نشــان میدهــد کــه همچنــان فعالیــت
دالالن در ایــن بخــش ادامــه خواهــد داشــت .در ایــن
بخــش نیــز شــاهد ثبــت آگهیهایــی هســتیم کــه در آن
فــروش انــواع محصــوالت ایــران خــودرو یــا ســایپا اعــام
شــده اســت .مدیــر فــروش یکــی دیگــر از نمایندگیهــای
ایــران خــودرو نیــز بــا بیــان اینکــه قیمتهــا لحظــهای
مشــخص میشــود ،بــه فــارس گفــت :خودروهــا بهنــام
ســرمایهگذار نمایندگــی اســت ،ســرمایهگذار ۲۰۰
دســتگاه ماشــین از کارخانــه تحویــل گرفتــه و حــاال آنهــا را
بــه فــروش گذاشــته اســت.
وی ادامــه داد :خــودرو همیــن امروز به شــما تحویــل داده
میشــود ولــی یــک هفتــه بعــد بــه شــما وکالــت تعویــض
پــاک میدهیــم.

بــر اثــر ســیالب تخریــب شــده و نیــاز بــه بازســازی دارنــد
توانســتهایم شــرایطی را فراهــم کنیــم تــا  31فروردیــن
دانشآمــوزان دوبــاره ســر کالسهــای درس حاضــر
شــوند .از  119مدرس ـهای کــه دچــار آبگرفتگــی شــده59 ،
مدرســه نیــاز بــه بازســازی و بقیــه نیــاز بــه تعمیــر و مرمــت
دارد.
ëëامتحاناتپایهنهمبهصورتمنطقهایبرگزارمیشود
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش خوزســتان بــا بیــان اینکــه تــا
انتهــای اردیبهشــت تمــام مــدارس اســتان فعــال اســت،
افــزود :هــر ســاله امتحانــات نهایی پایــه اول متوســه(نهم)
بهصــورت اســتانی برگــزار میشــد امــا امســال بــا توجــه بــه
شــرایط ،ایــن امتحانــات بهصــورت هماهنــگ منطقـهای
برگــزار میشــود .مقطــع ابتدایــی نیــز همــان نمــرات
داخلــی بهصــورت توصیفــی بــه جــای نمــرات امتحــان
پایانــی در نظــر گرفتــه میشــود.

