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وضعیت صنعت هوایی بعد از بازگشت تحریم ها

تصمیم گیری بر سر «روسیه»« ،چین» و «دست دوم ها»

سیاست گذاری

سهیال یادگاری
خبرنگار

صنعت هوایی یکــی از اولین بخشهایی
بــود که بالفاصلــه بعد از انقــاب تحریم
شد تحمیل بیش از  30سال تحریم نشان
از اهمیت نقش این صنعت در مبادالت
اقتصادی جهــان دارد .با وجود تحریمها
ایران توانست صنعت هوایی خود را سرپا
نگــه دارد .ســال  58تعداد نــاوگان هوایی
 25بــود امــا اکنون تعــداد ناوگان بــه 310
رســیده اســت .برجام فرصتی پیش آورد
تا با اســتفاده از آن ایران دست به نوسازی
نــاوگان و تحــول بخش هوایــی بزند .بعد
از برجــام خریــد  200هواپیمــای ایرباس،
بوئینــگ و«ای تی آر» در دســتور کار ایران
قــرار گرفــت و قراردادهــای خرید هواپیما
نخستین قراردادها بعد از توافق بود .اما با
خروجامریکاازبرجاموبازگشتتحریمها

از طرف این کشــور ،تحویل هواپیماها لغو
شد .تا پیش از آن  3ایرباس و 13ای تی آر
به ایران تحویل داده شــده بود .اما محمد
اســامی وزیر راه و شهرســازی در مراســم
تجلیــل و تکریــم نخبــگان و متخصصان
صنعــت هوانــوردی تأکیــد کــرد توســعه
ناوگان هوایی با وجود تحریمها ادامه دارد
.او اظهار داشــت که «ما نیاز داریم از آینده
صنعت هوانــوردی تصویرســازی کنیم و
برای رســیدن به آن با ارادهای مســتحکم
حرکــت کنیم.شــأن ملــت ما نیســت که
در ســطح نامناســبی در هــرم مشــاغل
هوانــوردی باقــی بماننــد .حضــور در این
هــرم ،از قاعده تا رأس ،یعنــی از اپراتوری
تا ســطح خلــق فناوریهــا و ســامانههای
پیشرفتهشانملتمااستومابایدبهاین
ســمت حرکت کنیم ».با بازگشت تحریم
بــرای نوســازی هواپیمــا و خریــد قطعــه
شــرکتهای هوایی راهکارهایــی پیش رو

محدودیتسنیبرایهواپیماهای
خریداری شده

بر اســاس ســند چشــمانداز تــا افــق  1404ایران بــه حدود
 550هواپیمــا نیــاز دارد .تعداد نــاوگان مــا در حال حاضر
 310عدد اســت .براساس قانون تحریمهای جدید امریکا
هواپیماهایــی کــه بیــش از  10درصد قطعــات و تکنولوژی
مقصود اسعدی آنهــا امریکایــی اســت منــع خریــد دارنــد بنابرایــن خرید
دبیر انجمن هواپیماهای دســت دوم هنوز در دســتور کار شرکتها قرار
شرکتهای هوایی
دارد.دستورالعملسازمانهواپیماییکشوریتعیینکرده
که ســال ساخت هواپیمای خریداری شــده نباید از سال  1998بیشتر باشد یعنی
متوســط عمر  20ســال برای هواپیمای دســت دوم مورد تأیید اســت .هنوز برای
خرید هواپیمای روســی یا چینی شــرکتها تصمیم قطعی نگرفتهاند .از طرفی
ساز و کارهای مالی با توجه به بازگشت تحریمها محدودیتهایی برای شرکتها
ایجاد کرده و کار سخت شده است با این حال ایرالینها تالش میکنند علی رغم
تحریم مشکل خود را حل کنند .تحریم برای صنعت هوایی ناآشنا و جدید نیست
و شرکتها مکانیزمهای تأمین هواپیما و قطعه را میدانند .برای تأمین قطعه در
گذشته هم مشکل داشتیم و این مشکل جدیدی نیست اما با بازگشت تحریمها
هزینهخریدبرخیقطعات 50درصدافزایشیافتهاست.قطعاتخریداریشده
و مورد استفاده حتماً باید گواهینامههای الزم را کسب کرده باشد .بیشتر قطعات
بعد از اوورهال و تعمیر دوباره مورد استفاده قرار میگیرد.

مشکلدریافتارزشرکتهایهواپیمایی
برطرف شد

وزیر راه وشهرســازی با توجه به مشــکالت شــرکتهای هواپیمایی برای
تأمیــن ارز مــورد نیاز خود از بانک مرکزی گفت :مشــکل این شــرکتها
برای دریافت ارز از ســامانه نیما برطرف شــده اســت .چندی پیش یک
مقام مســئول در صنعت هواپیمایی گفته بود :تخصیص ارز از ســامانه
نیما به شرکتهای هواپیمایی بسیار به سختی و مشقت انجام میشود.
بــه گونــهای که از هر  10پرونده در این زمینه ،فقــط یک پرونده موفق به
دریافت ارز از سامانه نیما میشود.
دارند .خرید هواپیماهای نو و دســت دوم
از جمله این راهکارها اســت .اما بر اساس
تحریمهای جدید ،مجوز فــروش هر نوع
هواپیما به ایران که در تولیدات آن بیش از
 ۱۰درصدتکنولوژیومحصوالتامریکایی
اســتفاده شــده لغو شده اســت .به همین

دلیل برخی شرکتها هواپیمای نو چینی
و روســی را که کمتــر از  10درصد تکنولوژی
امریکایی در ساخت آن استفاده شده برای
خرید مد نظر قرار دادهاند .کارشناسان در
توگو با «ایران» تأکید کردند که صرف
گف 
نو بــودن هواپیما مناســب خرید نیســت.

هواپیمای دست دوم
اولویت دارد

تحریــم همیشــه شــرایط خاصــی را ایجــاد میکند بــا اینکه
تحریمهایجدیدمحدودیتهایسختتریبرایمبادالت
پولــی بــا ایران لحاظ کرده اســت اما با توجه بــه تجربهای که
داریــم دورزدن تحریمهــا و اضافه کردن هواپیمــا به ناوگان
علیرضا منظری ادامــه دارد .اینکــه در این شــرایط شــرکتها خریــد چه نوع
کارشناس هوایی هواپیمایــی را مورد نظر دارند بحث مفصلی اســت .به نظر
میرسد خرید هواپیمای دست دوم بر هواپیمای نو اولویت
دارد .در خریــد هواپیمــای نو مجبوریم هواپیمایی بخریم کــه قطعات امریکایی در
ســاخت آن کمتر از  10درصد باشــد بنابراین با این محدودیت هواپیمای روســی یا
چینی تقریباًتنها گزینه ما خواهد بود .باید هواپیمایی بخریم که در شرایط تحریم در
دسترس است و تأمین قطعات آن امکان پذیر است زمینه تعمیر آن در کشور باشد
و از نظر عملیاتی و آموزشی در ایران سابقهدار باشد .خرید هواپیمای دست دوم در
زمان تحریم از نظر ساز و کارهای قوانین راحتتر است .متوسط عمر ناوگان ما باال
و بیشــتر از  20ســال است .از هواپیماهای موجود حدود  150هواپیما بهدلیل مشکل
موتوریاقطعهزمینگیراست.اماباتوجهبهشرایطاقتصادیوافزایشقیمتبلیتو
هزینه استفاده ازهواپیما دیگرنمیتوانیمباقطعیتبگوییمکهبه 200هواپیمابرای
نوســازی نیاز داریم .بر اساس آمار امسال آمار سفرهای هوایی  20درصد کمتر شده
بنابراین این آمار روی پیشبینیهای قبلی در مورد تعداد ناوگان مورد نیاز اثر دارد.

عبور سیاستگذار از تصمیم های پوپولیستی

قیمت خودروهایی که روز گذشته اصالح شد(قیمتها به تومان است)

خبرنگار

تندر پیکاپ  39میلیون و  162هزار تومان

میزان افزایش کارخانهای
کارخانه در
خودرو
هفته جاری(اصالح شده)

بازار

درصد رشد کارخانه با بازار

 86میلیون

بازار  11درصد گرانتر

 77میلیون

 37میلیون و  838هزار

وانت آریسان

 31میلیون و  786هزار

 36میلیون

 4میلیون و  214هزار  38میلیون و  500هزار بازار  6.9درصد گرانتر

پارس اتوماتیک

 54میلیون و  802هزار

 83میلیون

گذشــته اصالح شد هیچ تبعات منفی
در بازار نداشــت امــا میتوان اطمینان
داد که در آیندهای نزدیک قیمتها در
بازار کاهش پیدا میکند.
نجفــی منــش گفــت :امیــدوارم
دولتمــردان تردیدهــا را کنــار بگذارنــد
و قیمتهــای اصــاح شــده را اعــام
کننــد .ادامــه شــرایط فعلــی بــه ضــرر
صنعــت خــودرو ،مــردم و ســوددهی
دالالن اســت .وی تأکیــد کــرد :قیمــت
 5درصــد پایینتــر از نــرخ بــازار باعث

 28میلیون و  198هزار

نمایشگاه داران خودرو هم از موافقان
آزادســازی قیمــت خــودرو اســت .وی
میگوید :اگر قیمت کارخانهای اصالح
نشــود قیمتهــا در بــازار افزایــش
بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد و دالالن
تقویت میشــوند .وی افزود :شــاید در
روزهــای اول آزادســازی قیمتهــا تــا
حدودی قیمــت خودرو در بــازار گران
شــود اما این امر دائمــی نخواهد بود و
به مرور زمان به سمت کاهش قیمت
حرکت خواهیم کرد.

عکس :فارس

گام اول اصــاح قیمــت خودروهــا
در ســه محصولــی کــه مشــتری زیادی
ندارند ،آغاز شــد .اصــاح قیمتها به
مشــتریان ثابت کرد کــه قیمت فعلی
کارخانههــا ادامــه دار نخواهــد بــود و
دیگــر متقاضیــان خرید خــودرو نباید
قیمتهــای گذشــته را دنبــال کننــد.
آنگونــه کــه روزنامه ایران اطــاع یافته
بود قیمت خودروها بین  5تا  10درصد
کمتــر از حاشــیه بــازار خواهد شــد .لذا
خودروها بر اســاس وابســتگیای که به
واردات دارنــد درصــد افزایــش قیمت
شان متغیر خواهد بود.
قیمتگــذاری کــه بــرای خودروهــای
تنــدر پیــکاپ ،وانــت آریســان و پارس
اتومــات اتفــاق افتــاده نشــان میدهد
کــه خودروســازان دیگــر تــوان تولید با
قیمتهای گذشــته را ندارند و بایستی
اصــاح قیمــت در تمــام خودروهــا
رخ دهــد .در جــدول پیــش رو قیمــت
خودروهــای اصــاح شــده از ســوی
خودروســاز و قیمت بازار آمده اســت.
محمدرضــا نجفــی منــش رئیــس
انجمــن صنایع همگن نیــرو محرکه و
قطعه سازان درباره قیمت خودروهای
داخلی گفــت :از اینکه سیاســتگذاران
در اعــام قیمتهــا تعلــل میکنند ما
هــم گالیــه داریــم و نمیدانیم چــرا با
صنعت خودرو اینگونه رفتار میشود.
وی در گفــت و گــو بــا «ایــران» افــزود:
سیاســتگذاران افزایــش قیمت خودرو
را تأییــد کردنــد و میدانند قیمتهای
گذشــته بــا دالر  3800تومانــی بــوده
اســت حال چرا بــا تحلیلهای صورت
گرفته و جلســاتی که برگزار شده است
قیمتهای جدید اعالم نمیشود.
رئیــس انجمــن صنایــع همگــن نیــرو
محرکــه و قطعــه ســازان خاطرنشــان
کــرد :فــروش خــودرو در حاشــیه بــازار
رخــداد جدیــدی در صنعــت خــودرو
نیســت و دهــه  70هــم چنیــن اتفاقی
افتاد و همه از آزادسازی قیمت خودرو
راضــی بودند .حال چــرا در این مقطع
برخیها نسبت به آزادسازی نرخها که
میتواند باعث کاهــش قیمت خودرو
در بازار شود ،مخالفت میکنند.
وی اذعان داشــت :قیمتهایی که روز

مدل

کارخانه در هفته گذشته

ëëرئیسانجمنصنایعهمگننیرومحرکهوقطعهسازان:
فروش خودرو در حاشــیه بازار رخداد جدیدی در صنعت خودرو نیست و
دهــه  70هم چنین اتفاقی افتاد و همه از آزادســازی قیمت خودرو راضی
بودنــد .حــال چرا در ایــن مقطع برخیها نســبت به آزادســازی نرخها که
میتواند باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شود ،مخالفت میکنند
خواهد شــد کــه صنعت خــودرو ادامه
حیــات بدهــد و از زیان بیــش از  6هزار
میلیارد تومان فاصله بگیرد .هر روزی
که سیاســتگذاران در اعالم قیمتهای
جدیــد تأخیــر کننــد بــه ضــرر صنعت
خودرو عمل میکنند.
ëëقیمــت خــودرو در بــازار کاهش پیدا
می کند
ســعید موتمنــی رئیــس اتحادیــه

شرایط خاص آب و هوایی ایران
در پروازها

بــرای خریــد هواپیمــا بــه منظــور رفــع نیاز کشــور هــر نوع
هواپیماییکهاستانداردهایبینالمللیراپشتسرگذاشته
و پیشینه پروازی بهتری داشته باشد اولویت دارد .در خرید
هواپیما باید به شرایط آب و هوایی ایران بسیار دقت داشته
علیرضاجهانگیریان باشــیم هر هواپیمایی قابلیت پرواز در شــرایط هوایی ایران
رئیس سابق سازمان را ندارد .ممکن اســت هواپیماهای نو که اکنون برای برخی
هواپیمایی کشوری شرکتها در اولویت خرید است متناسب با شرایط اقلیمی
کشور ما نباشد.نکته دیگر اینکه هواپیمایی که قصد خرید آن را داریم باید عملکرد
خود را در سطح بینالمللی نشان داده باشد و تعداد پروازهای آن به قدری باشد
که ما بتوانیم بر اســاس آن تصمیمگیری کنیم کــه این هواپیما چه میزان امنیت
دارد .فرودگاههای ایران بهخاطر شــرایط جغرافیایی در مناطق پســت و بلند قرار
دارد.درواقعشرایطجغرافیاییایرانشرایطیخاصاستوکشورهایکمتریاین
نوع شرایط جغرافیایی را دارند .آب و هوای چهارفصل ایران شرایطی برای پروازها
ایجاد میکند .برخی هواپیماها قابلیت پرواز در هوای سرد و برخی قابلیت پرواز در
مناطق گرم را ندارند .ساخت برخی هواپیماها با توجه به شرایط منطقه ای است
که مناسب هر آب و هوایی نیست .با توجه به تجربه ای که سالها در صنعت هوایی
و در شــرایط تحریم تحمیلی بر این صنعــت داریم باید در خرید هواپیما تمامی
جوانب را در نظر بگیریم.

امکان بازیافت  ۷۵درصد آب مصرفی

آغاز اصالح قیمت خودرو از سوی خودروسازان
مرجان اسالمی فر

بحثهای عملیاتی و آموزشــی و توانایی
تعمیــر و تأمین قطعــه از مواردی اســت
که به زعم کارشناســان در نوسازی ناوگان
در شــرایط تحریم اهمیت بســیاری دارد.
همچنین شــرایط آب و هوایی ایران برای
پروازبرخیهواپیماهامتناسبنیستآنها

با اشــاره بــه تجربه هواپیماهــای توپولوف
و آنتونــوف تأکیــد دارنــد کــه هواپیمــای
خریــداری شــده حداقل بایــد در صنعت
هوایی امتحان خــود را پس داده و مهمتر
اینکه این هواپیما استانداردهای جهانی را
کسب کرده باشد.

ëëخودروســازان تمهیداتی بیندیشــند
که خودرو به خریداران واقعی برسد
شــهابالدین بیمقــدار ،رئیــس
فراکســیون حمایــت از صنعــت
قطعهســازی هــم به مهر گفته اســت:
جلســهای میــان خودروســازان و
قطعهسازان با رئیس مجلس شورای
اســامی برگزار شده و بر این اساس با
توجه بــه اینکــه خودروســازان بر این

 94میلیون

بازار  13.25درصد گرانتر

باورنــد که ســود آنهــا بابــت تغییرات
قیمــت خودرو در بازار صفر اســت و از
تغییرات قیمتی حاشــیه بازار ،سودی
نمیبرنــد ،تصمیــم بــر ایــن گرفتــه
شــد کــه بــرای خودروهایــی کــه تحت
قیمتگــذاری شــورای رقابت به شــمار
نمیرونــد ،خودروســازان بــر اســاس
سنجه بازار اقدام کرده و نرخ را تعیین
کنند؛ بر این اســاس تغییــرات قیمت
 ۴محصــول ایرانخــودرو نیــز در ایــن
جهت انجام شــده است .وی افزود :بر
اســاس تصمیماتی که در این جلســه
لحاظ شد ،قرار بر این است که در مورد
خودروهــای کمتر از  ۴۵میلیون تومان
نیــز ،کارگــروه تنظیم بازار بــا همکاری
ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان
و تولیدکننــدگان ،بــه یــک تصمیــم
مشترک برسند و قیمت این خودروها
را به صورت رسمی تغییر دهند .البته
پیشــنهادات مطرح شده در آن جلسه
این بــود کــه خودروســازان تمهیداتی
بیندیشــند کــه خــودرو بــه خریــداران
واقعــی اختصــاص یافته و پــول آن به
صــورت اقســاطی از مــردم دریافــت
شــود؛ اگر ایــن اتفاق رخ دهد ،دســت
دالالن قطع خواهد شد.
ëëمجــوز افزایــش قیمــت خــودرو تــا
 5درصدکمترازحاشیهبازاردادهشد
در ایــن میــان یــک مقــام مســئول در
صنعت خودروســازی به تسنیم گفته
اســت :خودروســازان مجــوز افزایــش
قیمــت خــودرو تــا  5درصــد کمتــر از
حاشیه بازار را دریافت کردهاند و فعالً
ایــن موضــوع را در تعــداد اندکــی از
محصوالت خود اعمال کردهاند .البته
رقــم  5درصــد کمتــر از حاشــیه بــازار
حداقلی است و ممکن است در برخی
محصوالت این درصد قیمتها بیشتر
از  5درصد حاشیه بازار هم برسد.

صادقیونسلومدیردفترمدیریتمصرفآبشرکتمهندسی
آب و فاضــاب تهران گفت ۷۵ :درصد آب مصرفی خانهها در
اخــــــبار حمام،روشویی و آشپزخانهها مصرف میشود که این آب ،قابل
بازیافت و استفاده مجدد است ۳۵ .درصد آب مصرفی در خانهها در حمام ۷ ،تا ۸
درصد در روشویی و  ۳۲درصد در آشپزخانهها مصرف میشود که میتوان با حذف
شــویندههای محلول در این آبها ،آن را در فالشتانکها و در فضای ســبز ،دوباره
مصرف کرد ۲۰ .درصد از آب مصرفی خانهها در فالشتانکها مورد استفاده قرار
میگیرد ،اســتفاده چندباره از آب خاکســتری در اکثر شــهرهای دنیا انجام میشود؛
در حالی که با وجود اقلیم گرم و خشــک ،این طرح هنوز در ایران عملیاتی نشــده؛
در حالیکه اســتفاده از آب خاکســتری در مبحث  ۱۶مقررات ملی ســاختمان بیان
شــده اســت؛ اما اجرای آن اختیاری اســت که ما به دنبال اجباری کردن آن هستیم.
بازچرخانیآبخاکستریدرساختمانهایپرواحدواداراتدولتی،امکانپذیراست
و سیستم تصفیه این آب بسیار ساده است و میتوان آن را بهراحتی عملیاتی کرد.

ثبات در بازار میوه شب یلدا با هماهنگی تعزیرات

اسداهلل کارگر رئیس اتحادیه میوه و سبزی از رکود و آرامش حاکم بر بازار خبر داد
وگفت:جلساتمتعددیراباهمراهیسازمانتعزیرات،وزارتصنعت،معدن
و تجارت ،اتاق اصناف ایران و تهران برای هماهنگی و ایجاد و ثبات قیمتها در
شــب یلدا داشتهایم .هدف ما این اســت تا تمامی اقشار جامعه در شب یلدا که
ســنت و آیین دیرینه اســت بتوانند این شب را جشــن بگیرند و تمام تالشمان را
برای کنترل قیمتها و عرضه کافی میوه و مرکبات به بازار خواهیم داشت .تالش
کردهایم برای عرضه میوههای پراستقبال شب یلدا مانند هندوانه و انار عرضه به
میزان کافی داشــته باشــیم تا از افزایش قیمت آن جلوگیری شود و همه اصناف
باید دست به دست هم دهند تا مردم بتوانند خریدشان را انجام دهند.

دستور رهبر انقالب به بانک مرکزی
برای تقویت ارزش پول ملی

عبدالناصر همتی ،رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به دیدار
اخیر خود با رهبر معظم انقالب اســامی از دســتور ایشان
خبرخوان بــه این بانک بــرای تقویت هرچــه بیشــتر ارزش پول ملی
و نیــز رعایت اســتقالل بانــک مرکزی خبــر داد .به گزارش
بانــک مرکــزی ،عبدالناصــر همتــی در جلســه دورهای بــا
مدیــران عامــل بانکها تأکید کــرد :بانک مرکــزی و نظام
بانکــی تمــام تــوان مدیریتــی و کارشناســی خــود را بــرای
تحقــق منویات رهبــر انقالب به کار میبنــدد .او همچنین
با اشــاره بــه تأکید رئیــس جمهوری درخصــوص تأمین ســرمایه در گردش و
نقدینگــی مورد نیاز تولید از مدیران عامل بانکها خواســت تســهیالت برای
سرمایه در گردش تولید را در اولویت قرار دهند و برای پرداخت تسهیالت به
واحدهــای تولیدی که بهره وری دارند ،ســازوکارهایی تعیین کنند .رئیس کل
بانــک مرکزی بــا یادآوری برنامه بانک مرکزی برای اجــرای عملیات بازار باز
با هدف مدیریت سیاستهای پولی و سود بانکی ،پیشبینیهای انجام شده
در قانــون بودجه ســال  1398برای تحقــق این برنامه را بــرای مدیران عامل
بانکهای دولتی و خصوصی تشریح کرد.

بهرهبرداری از خط آهن قزوین  -رشت
تا  2ماه آینده

مازیار یزدانی ،معاون فنی و زیربنایی شرکت راه آهن گفت:
الزامهــای بهرهبــرداری از خــط آهــن قزوین  -رشــت تا 2
ماه آینده تکمیل و این مســیر به شــبکه ریلی کشور افزوده
توگــو با ایرنــا افزود :بــرای بهرهبرداری
میشــود .او در گف 
از این مســیر قرار اســت بهمن ماه امســال نخستین قطار
مســافری از رشــت عــازم مشــهد مقدس شــود کــه زمــان دقیــق آن در آینده
اطالعرســانی میشود .این مســیر ریلی اهمیت اقتصادی باالیی برای اتصال
خــط آهن ایــران به منطقه قفقــاز دارد و انتظار مــیرود با این بهــره برداری،
شاهد توسعه ترانزیت کاال در این مسیر از کشورهای آسیای میانه و روسیه در
کریدور شمال  -جنوب به طرف خلیج فارس باشیم.

قیمتهایجدیدمحصوالتلبنیامروز
ابالغ میشود

رضاباکری،دبیرانجمنصنایعلبنیگفت :قیمتهای جدید
و کاهشــی محصــوالت لبنی که بر پایه شــیرخام هر کیلوگرم
 ۲۰۰۰تومان تعیین شده است امروز به صنایع ابالغ میشود.
وی اظهــار کرد :مصوبه قیمتهای جدید فرآوردههای لبنی
ابالغ شــده اســت و امروز به صورت کتبــی به انجمن صنایع
لبنی اعالم میشود .وی افزود :بر این اساس ،قیمت هرکیلوگرم شیرخام تحویل
درب دامداری  2000تومان تعیین شــد و دامداران نیز قبول کردهاند محصوالت
خود را به این قیمت به ما بفروشند و برپایه آن قیمت فرآوردههای لبنی تعیین
شــده اســت .دبیر انجمن صنایع لبنی ادامه داد :قیمتهای فعلی محصوالت
لبنی بر اساس نرخ شیرخام هر کیلوگرم  2200تومان تا  2300تومان تعیین شده
اســت و باتوجــه ب ه اینکه نرخهای جدید بر اســاس نرخ شــیر خــام  2000تومانی
تعیین میشــود بنابراین قیمت محصــوالت لبنی در بازار کاهشــی خواهد بود و
نرخهــا تعدیل میشــود .وی دربــاره زمــان اجــرای قیمتهای جدید توســط
صنایــع لبنی ،گفت :بــه محض دریافت مصوبه جدید ،به شــرکتهای لبنی
ابــاغ خواهــد شــد؛ امــا معمــوالً چند روز طــول میکشــد تا ایــن محصوالت
بــا قیمتهای جدید به دســت مصرف کنندگان برســد ،زیــرا محصوالتی که
تولیــد و در بــازار تزریق شــده اســت کنتــرل آنها دیگــر از دســت صنایع لبنی
خارج است .امروز در وزارت صنعت،معدن و تجارت درباره کارخانههای که
میلیاردی جریمه شدهاند تصمیمگیری میشود.

بازار خودرو با افزایش قیمت روبهرو شد

روز گذشــته در شــرایطی کــه ایران خــودرو به ســمت اصالح
بـــازار قیمتهــا حرکــت کــرد و برخــی از محصوالتــش چــون پــژو
خـــودرو پارس اتومات را با حاشیه بازار هماهنگ کرد ،بازار نسبت به
قیمتهای جدید واکنش نشــان داد و تا حدودی برخی از خودروها گرانتر شــد.
بهعنوان مثال  206تیپ  2که تا هفته گذشته  60میلیون تومان بود به  61میلیون
تومــان رســید .افزایش قیمت محصوالت ایــران خودرو از  5درصــد تا نزدیک 10
درصد بود .اعدادی که پیش از این روزنامه ایران اطالعرســانی کرده بود .فعاالن
بازار معتقدند که اصالح قیمتها از سوی خودروسازان شاید در روز و هفتههای
اول باعث افزایش قیمت بازار شود اما به مرور زمان قیمتها در بازار کاهش پیدا
میکند و دیگر داللی رونق ندارد.
تومان

خودروهای داخلی
 34میلیون و  900هزار
پراید 131

تومان

خودرو های خارجی
النترا

 350میلیون

پژو پارس

 70میلیون

سراتو

 380میلیون

سمند EF7

59میلیون

تلیسمان

 510میلیون

پژو  206تیپ 2

 61میلیون

تویوتا راو 4

 640میلیون

 40میلیون و  300هزار

ایکستریل

 550میلیون

تیباصندوقدار

