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اخبار
در جلسه با سرمایه گذاران مطرح شد

تاکید غریب پور بر تسریع در روند
اجرایی گندله سازی خرامه
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در نشستی با
سرمایه گذاران طرح گندله سازی خرامه ،با
ارائه راهکارهایی ،خواستار تسریع در روند
اجرایی این پروژه شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه
و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو) ،خداداد غریب پور که در جلسه ای
با حضور مدیران عامل شرکت های گل گهر،
فرزانگان فارس نیکو و همچنین رئیس کمیته
معدن مجلس شورای اسالمی سخن میگفت،
تصریح کرد :به سرعت و پیش از پایان سال
جاری ،نشستی دیگر برای برطرف سازی
گلوگاههای پروژه برگزار شود.

تاریخ انقضای کارت های بانک رفاه
افزایش یافت
در راستای افزایش رضایتمندی مشتریان،
بانک رفاه مدت اعتبار کارت های مغناطیسی
خود را افزایش داد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران،
این بانک تاریخ انقضای کارت های مغناطیسی
خود را همانند کارت های هوشمند افزایش داده
و تاریخ انقضای تمامی کارت های صادره (به
غیر از کارت هدیه ،بن کارت و کارت اعتباری)
از سه سال به پنج سال افزایش یافت.
الزم به ذکر است ،این موضوع شامل
کارتهای صادره قبلی نمیشود.

بانک صادرات اعالم کرد

کارتهای بانک ملی به اپلیکشین
«صاپ» پیوستند
کارتهای بانک ملی به اپلیکشین «صاپ»
پیوستندهمزمان با افزوده شدن کارتهای
بانک ملی به اپلیکشین «صاپ» بانک صادرات
ایران ،بیشترین حجم پذیرش کارتهای شبکه
بانکی به عنوان کارت مبدأ ،از طریق این
اپلیکیشن انجام میشود.
اپلیکیشن «صاپ» بیشترین حجم پذیرش
کارتهای شبکه بانکی را در بین برنامههای
ارائهدهنده خدمات پرداخت موبایلی در سطح
کشور به خود اختصاص داده است.
حضور دارندگان کارتهای بانک ملی ایران
با  ٥٢میلیون کارت ،در این میان نقش
تاثیرگذاری در گستردهتر کردن پهنه خدمات
پرداخت «صاپ» خواهد داشت.

اعالم شعب و باجه های کشیک
نوروزی بانک شهر در سال جدید
به منظور ارائه خدمات مناسب به شهروندان
در تعطیالت نوروز سال  ، 98فهرست شعب و
باجه های کشیک بانک شهر در این ایام اعالم
شد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی ،با
توجه به سپری شدن روزهای پایانی سال 97
و فرا رسیدن تعطیالت نوروزی سال جدید و
رویه بانک ها مبنی بر تعیین تعدادی از شعب
به عنوان شعب کشیک در ایام تعطیل رسمی
جهت ارائه خدمات به مسافران نوروزی،
به منظور ارائه خدمات بهتر و شایسته به
مشتریان و عموم مراجعه کنندگان  ،ساعات
کار شعب و باجه های کشکیک در این ایام
اعالم شد .بر این اساس ،تعداد  83شعب و
باجه جهت حضور در روزهای کشیک نوروزی
تعیین شده است که به منظور خدمت رسانی
به شهرداریها عالوه بر  83شعبه و باجه مزبور
تعداد  32شعبه و باجه دیگر نیز صرفا ً برای
خدمت رسانی در روز  29اسفند ماه  97در
نظر گرفته شده اند که در مجموع  115شعبه
و باجه در روز  29اسفند ماه حضور خواهند
داشت .

بازاروسرمایه
اخبار

دالر بازی را عوض کرد

تسهیالت یک هزار و  500میلیارد
ریالی بانک ملی ایران برای رفع
احتیاجات ضروری

گوش به زنگ باشید؛ بازگشت کوپنها
سال  ۱۳۹۷از آن سالهایی بود که از همان
بهارش هم معلوم بود سال نکویی نیست؛ دقیقا ً

بعد از تعطیالت نوروزی و در روزهایی که ملت
هنوز در گیج و گنگی چرخش فصل و البته اتمام
روزهای خوب عیددیدنی بودند دالر همه را غافلگیر
کرد و یک شبه مرز  ۳۵۰۰تا  ۵۰۰۰تومان را درنوردید
و به همه نشان داد که روزهای خوب نوروزی واقعا ً
تمام شده است.
دالر بازی را عوض کرد!
به گزارش ایسنا ،دقیقا ً چند هفته بعد همه در
حسرت خرید همان دالر  ۵۰۰۰هزار تومانی انگشت
حسرت بر لب داشتند .حاال دیگر اقتصاد وارد فاز
جدیدی شد و همه فهمیدند که وقتی میگویند
کشور نباید به دالر یا واردات وابسته باشد ،یعنی
چه!
حتی دادن دالر یارانهای  ۴۲۰۰تومانی برای
واردات کاالهای اساسی هم نتوانست جلوی
تحرکات تورمی را بگیرد .تورمی که حاال مانند
بهمنی که گرمای آفتاب به آن بخورد آماده ریزش
بر سر کاالهای اساسی بود ،کاالهای اساسی که از
تورم  ۵۰درصدی آنها خبر میدهند .دولت همه ۱۲
ماه سال  ۱۳۹۷را به لیستی تحت عنوان کاالهای
اساسی دالر  ۴۲۰۰تومانی داد اما حاال اقالم همین
لیست تورمی  ۵۰درصدی را تجربه کردهاند؛ اما
علت چه میتواند باشد؟
داللها نمیگذارند دالر  ۴۲۰۰تومانی به مردم
برسد!
عبدالله مشکانی ،پاسخ این سوال را در نقش
واسطهها در گران شدن کاالهای اساسی ارزیابی
میکند و میگوید :کاالهایی که با ارز دولتی وارد
میشود با چندین برابر قیمت به مردم میرسد.
برای مثال گوشتی که با ارز یارانهای وارد میشود
باید به قیمت حدود  ۲۵هزار تومان یا شکر باید
به قیمت  ۲۵۰۰تومان به برسد در حالی که قیمت
این اقالم در بازار بیش از  ۱۰۰هزار تومان و  ۷هزار
تومان است.
این اقتصاددان با اشاره به برخی انتقادات تند
اعضای اتاق بازرگانی در روزهای اخیر نسبت به
طرح توزیع کوپن اظهار کرد :این مخالفتها صرفا ً
به دلیل تعارض منافع است چراکه بخش زیادی از
این واردات کاالهای اساسی توسط همین اعضای
اتاق بازرگانی انجام میشود که با اجرای طرح کوپن
رانت آنها نیز از بین میرود.
 ۳۵درصد کارمندان کمتر از  ۲.۵میلیون
میگیرند
پیام این کژکارکردی هرچند دیر اما باالخره به
سمع و نظر مجلسیها هم نشست و آنها در صبح
یکی از آخرین روزهای نه چندان سرد اسفند ماه،
یعنی یازدهم اسفند طرحی را مصوب کردند که بر
اساس بندی از آن دولت موظف میشود در سال
آینده ( )۱۳۹۸دادن یارانه به دالر را متوقف و به
جای آن از کوپن برای تأمین کاالهای اساسی برای
معیشت مردمی که حاال قدرت خریدشان بیشتر از
هر زمان دیگری افت پیدا کرده است استفاده کند.
بر اساس آمارهای رسمی ،دولت در سال به حدود
چهار میلیون و  ۷۰۰هزار کارمند و بازنشسته حقوق
پرداخت میکند که در این بین تعداد کارکنان
حقوقبگیر به دو میلیون و  ۶۳۷هزار نفر میرسد.
از تعداد مجموع حقوقبگیران دریافتیهای کمتر از
سه میلیون تومان به حدود یک میلیون و  ۴۲هزار
نفر اختصاص دارد که متوسط حقوق آنها به دو
میلیون و  ۸۰۰هزار تومان میرسد .همچنین حدود
 ۹۲۶هزار نفر یعنی معادل  ۳۵درصد از کارکنان
کمتر از  ۲.۵میلیون دریافتی داشته و متوسط
پرداختی به آنها به یک میلیون و  ۹۸۶هزار تومان
میرسد.
حقوقبگیرانی که قبال ًقشر متوسط بودند
این آمارها نشان میدهد که اقشار ضعیف یا
فقرا حاال دیگر چهرههایی پژمرده در حلبیآبادهای
اطراف شهرها نخواهند بود بلکه حتی کارمندان
دولتی نیز که برای سالها عنوان «قشر متوسط
حقوقبگیر» را به یدک میکشیدند نیز به طبقات
ضعیف پیوستهاند و احتماال ً مشمول طرح جدید
کاالبرگهای الکترونیک هم خواهند شد.

طرح دوباره کوپنهای توزیع مواد غذایی بعد از سالها این بار با عنوان «کاالبرگهای الکترونیک» در مجلس به تصویب رسید .هرچند این طرح مانند
همه طرحهای دیگر مخالفان و موافقانی دارد اما قاطبه موافقان این طرح آن را به خاطر بستن منافذ فسادی که دالر  ۴۲۰۰تومانی باز کرده است،
میپسندند اما در نهایت شیوه پرداخت نقدی را گزینهای بهتر از کوپن میدانند.

بانک ملی ایران بهمنظور رفع احتیاجات ضروری
مشتریان از محل منابع قرضالحسنه خود بیش
از یک هزار و  500میلیارد ریال تسهیالت در  11ماه
ابتدای امسال پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،این
بانک از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه تعداد
 55هزار و  394فقره تسهیالت قرض الحسنه رفع
احتیاجات ضروری تخصیص داده است که ارزش
ریالی آن به یک هزار و  501میلیارد و  132میلیون
ریال می رسد.

تشریح چگونگی پیاده سازی
سیاست اعتباری بانک ملی ایران
توسط عضو هیئت مدیره

بهتر است اگر
دولت قرار است
در سال آینده
برای اقالم
اساسیکوپنی
یا کاالبرگی
صادر کند آن را
به صورت کوپن
اعتباریتوزیع
کند
طرح کاالبرگهای الکترونیک یا همان کوپن
سالهای نه چندان دور ،در شرایط فعلی موافقان
بیشتری از مخالفانش دارد .علت اصلی هم
امیدواری به هدفمندتر بودن کوپن نسبت به
یارانههای ارزی است که عمدتا ًنصیب واردکنندهها
و دالالن میشود.
مزا نیست
یارانه نقدی تور 
دراینباره علی سرزعیم ،عضو هیئت علمی
دانشگاه عالمه طباطبایی با بیان اینکه توزیع کوپن
به نسبت دادن یارانه ارزی ایده بسیار بهتری
است ،گفت :در شرایط فعلی دولت هزینه زیادی
را بابت دادن یارانه به ارز برای واردات کاالهای
اساسی پرداخت میکند که خیلی روشن است که
با این گرانیها این یارانه به مردم نمیرسد.
این استاد دانشگاه با اینکه ایده کوپن را از دادن
یارانه به ارز بهتر میداند اما بهترین ایده را توزیع
یارانه به صورت نقدی ارزیابی و اظهار کرد که در
این صورت دیگر تبعات توزیع کوپن که محدود
کردن قدرت انتخاب یا مسائل دیگری مانند
صفهای عریض و طویل است را هم نخواهیم
داشت.
با اینکه برخی اقتصاددانان اعتقاد دارند که دادن
یارانههای نقدی به مردم در این شرایط تورمی
باعث افزایش تورم و در نهایت کاهش قدرت خرید
مردم خواهد شد؛ سرزعیم معتقد است که اعطای
مزا
یارانههای نقدی در این شرایط نمیتواند تور 
باشد چراکه همین حاال هم دولت ارز خود را در
بازار آزاد میفروشد و ریال جمع میکند بنابراین
اگر قرار بوده تورمی از این راه به وجود آید تا حاال
به وجود آمده است.
وی با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور
درباره نحوه پرداخت یارانههای دولتی به مردم
میگوید« :تا همین حاال هم تورم اثر خود را
گذاشته و قدرت خرید طبقات ضعیف کاهش
پیدا کرده است؛ در چنین شرایطی دولت باید
گزینه یارانههای نقدی و یا یارانههای کاالیی را در
دستورکار قرار دهد».
دولت یارانهها را نقدی پرداخت کند
همچنین حیدر مستخدمین حسینی که زمانی
معاون وزارت اقتصاد دولت اصالحات بوده است،
با اشاره به مبلغ  ۳۵۰۰میلیارد تومانی یارانههای

پرداختی دولت در هر ماه پیشنهاد میکند دولت
مابهالتفاوت تخصیص  ۱۴میلیارد دالری ارز یارانهای
را به صورت نقدی توزیع کند چرا که به اعتقاد او
طرح کوپن یا کاالبرگ الکترونیکی نیز همانند دیگر
طرحهای یارانه غیرمستقیم باعث ایجاد داللی و
راه افتادن بازار غیر رسمی فروش کاالهای یارانهای
خواهد شد.
این اقتصاددان در پاسخ به این نگرانی که پرداخت
نقدی یارانه ممکن است باعث افزایش تورم شود،
هم معتقد است اساسا ً افزایش حجم نقدینگی
باعث شده است تا تورم به وجود بیاید و این
افزایش نقدینگی تا تخلیه کامل تورم ادامه خواهد
داشت .با این حال پرداخت مبالغی به عنوان یارانه
نقدی آن چنان محدود است و آن چنان مورد نیاز
مردم است که اساسا ًنمیتواند فشار تورمی دیگری
اضافه کنند .ضمن اینکه میتوانند در بخشی از
تورمی که ایجاد شده است را از طریق افزایش
قدرت خرید مردم ضعیف جبران کند.
کوپنها را اعتباری کنید!
قاطبه اقتصاددانان پرداخت یارانههای نقدی را
بر توزیع کوپن ارجح میدانند .دراینباره شهرام
معینی ،عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان نیز
با تاکید بر اینکه ارائه توزیع کوپن بسیار بهتر از
دادن یارانه به کاالهای اساسی است ،اظهار کرد
که نقطه ضعف توزیع کوپن این است که ما حق
انتخاب را از مصرف کننده سلب میکنیم و او دیگر
قدرت انتخاب بین اجناس مختلف را ندارد .از این
جهت چه بسا بهینهای که مورد نظر مردم باشد نیز
حاصل نمیشود.
او همچنین به مالحظات ارائه کوپن توسط دولت
نیز اشاره کرده و معتقد است :اینکه کاالهایی که
وارد میشوند آیا با نیازهای مردم سازگاری دارد یا
نه مسئلهای است که در طرح ارائه کوپن باید مورد
توجه قرار بگیرد.
این اقتصاددان در ادامه به ارائه یک راهکار برای
بهتر و بهینهتر کردن توزیع کوپنها توسط دولت
اشاره کرد و گفت :بهتر است اگر دولت قرار است
در سال آینده برای اقالم اساسی کوپنی یا کاالبرگی
صادر کند آن را به صورت کوپن اعتباری توزیع
کند .در این شرایط مردم دیگر مجبور نیستند الزاما ً
مقدار مشخص و از قبل تعیین شدهای از کاال را

دریافت کند بلکه با اعتبار کارت خود میتوانند به
اندازه نیاز خود از اقالم مختلف یارانهای استفاده
کنند.
آمریکا به  ۴۹میلیون نفر کوپن میدهد
وحید شقاقی شهری نیز با اشاره به شیو ه توزیع
یارانه نقدی توسط دولت احمدینژاد میگوید :در
دولتهای نهم و دهم یارانه را به جای تولیدکننده

به صورت نقدی به مصرفکنندگان دادند .در
ابتدا قرار بود آن یارانه نیز به خوشههای مختلف
درآمدی تعلق بگیرد ،اما از آنجا که بانک اطالعاتی
دراینباره وجود نداشت ،یارانه را به صورت مساوی
بین مردم توزیع کردند .واقعیت این است که اگر
بانک اطالعاتی از درآمدهای مردم وجود داشت
میتوانستیم یارانه بیشتری را به سمت طبقات
پایینتر سوق دهیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تهران
در پایان به توزیع کوپنهای غذایی به  ۴۹میلیون
نفر در آمریکا به عنوان یک کشور با اقتصاد آزاد
اشاره کرد و آن را نتیجه شناخت نیازمندان توسط
دولت آن کشور ارزیابی کرد و برای شرایط فعلی
کشورمان هم پیشنهاد کرد که یارانههای پنهان به
سمت حوزههای سالمت و آموزش سوق داده شود
تا امکان زیست طبقات ضعیفتر فراهم شود.
دولت قطعا ًسیاست خود را تغییر میدهد
فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصادی و دارایی
نیز در اظهار نظری به تصمیم مجلس برای
حذف یارانههای ارزی واکنش نشان داده و درباره
مشکالت پیش آمده در نحوه واگذاری ارز  ۴هزار و
 ۲۰۰تومانی هم گفته که اصرار دولت بر این است
تا مانع از فشار اقتصادی ،به طبقات پایین شود،
به همین دلیل هم با هدف افزایش نیافتن قیمت
کاالهای اساسی ،ارز  ۴۲۰۰تومانی به این کاالها
اختصاص داد ،اما این اقدام در عمل ،آن طور که
باید نتیجه نداد بنابراین اگر قرار باشد به دهکهای
پایین ،به ویژه دهکهای پنجم و ششم فشارهایی
از این ناحیه وارد شود ،دولت قطعا ً سیاست خود
را تغییر میدهد.
به گفته او ،هماکنون دولت روی برخی طرحها
مطالعه میکند و قطعا ًروشهایی را اتخاذ خواهیم
کرد تا مانع از فشار آمدن به اقشار ضعیف جامعه
شود.

عضو هیئت مدیره بانک ملی ایران تاکید
کرد :سیاست اعتباری بانک در سال جاری با
توجه به سیاست های کلی و وضعیت منابع و
مصارف بانک تدوین شد.
محمود شایان در گفت و گو با روابط عمومی
بانک ملی ایران با بیان این که هدف اعطای
تسهیالت توسط بانک در سال جاری مشارکت
در طرح های بزرگ و کارا و نیز اعطای تسهیالت
کوتاه مدت به واحد های اقتصادی فعال
تعریف شد ،ادامه داد :اعطای تسهیالت خرد
به منظور بهبود فرآیند گردش وجوه و تحریک
تقاضا و نیز تسهیل فروش کاالی شرکت های
تولیدی نیز در همین راستا صورت گرفته است.

استاندارکرمانشاه:

نقش بانک ملی ایران در کمک و
بازسازی مناطق زلزله زده
بی نظیر بود
در دیدار برات کریمی عضو هیئت مدیره بانک
ملی ایران و هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه،
از نقش موثر و حمایتی این بانک در کاهش
مشکالت مردم مناطق زلزله زده استان تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی
ایران،استاندار کرمانشاه با عنوان اینکه سیستم
بانکی به خصوص بانک ملی ایران با تالش و
پرداخت به موقع تسهیالت نقش بسزایی در
رفع مشکالت مردم مناطق زلزله زده داشت ،از
مدیران و کارکنان این بانک برای خدمات رسانی
روزهای اول زلزله سال گذشته نظیر راه اندازی
شعب سیار بانکی و دستگاه های سیار خودپرداز
در شهرستان های ثالث باباجانی و سرپل ذهاب
در راستای خدمت رسانی بهتر به زلزله زدگان
تقدیر کرد .وی گفت  :نقش بانک ملی ایران در
بازسازی و کمک به مناطق زلزله زده بی نظیر بوده
است و تصمیمات خوبی در خصوص تسریع در
پرداخت تسهیالت برای واحدها و اماکن زلزلهزده
گرفته شد که از محل کمک های بانک ملی
ایران برای مناطق زلزله زده در موارد متعددی
مثل فضاهای آموزشی و تجهیزات مورد نیاز
بیمارستانها استفاده شده است.

افزایش سقف برداشت
از خودپردازهای بانک دی
بر اساس مجوز بانک مرکزی ،سقف برداشت
از خودپردازهای بانک دی برای دارندگان دی
کارت در روزهای پایانی سال و ایام نوروز به
 ۵۰۰هزار تومان افزایش می یابد.
به گزارش اداره روابط عمومی و تبلیغات
بانک دی؛ با توجه به نیاز مشتریان در روزهای
پایانی سال و ایام نوروز و در راستای فراهم
آوردن هر چه بیشتر رفاه مشتریان  ،سقف
برداشت روزانه وجه نقد برای دارندگان کارت
بانک دی از طریق دستگاههای خودپرداز این
بانک به صورت درون بانکی (غیرشتابی) از
 25اسفندماه تا  17فروردین ماه سال  1398تا
سقف پنج میلیون ریال افزایش می یابد.

نمایشگاههای بهاره؛ راهی برای حذف واسطهها

پراید در یک سال چقدر گران شد؟

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه نمایشگاههای بهاره با حذف واسطهها هم به سود تولیدکنندگان و
هم مصرفکنندگان است ،گفت :به نظر میرسد دستهایی در کار است که نمیخواهد تولیدکننده مستقیم با مصرفکننده ارتباط
داشته باشد و مصرفکننده با کاالی با کیفیت ایرانی مواجه شود.
به گزارش ایسنا ،سعید جاللی قدیری با بیان اینکه نمایشگاههای بهاره با روش عرضه مستقیم هم به تولیدکننده و هم به
مصرفکننده کمک میکند ،اظهار کرد :تولیدکنندگان میتوانند محصول خود را بدون واسطه عرضه و برند خود را به مردم
معرفی کنند .وی با اشاره به اینکه حذف واسطهها باعث کاهش هزینهها میشود و در نتیجه کاال با قیمت مناسبتری به دست
مصرفکننده میرسد ،تصریح کرد :نمایشگاهها یکی از نقاطی است که اگر به درستی برگزار نشود و به دست دالالن بیفتد ،ممکن
است فساد در آنها نفوذ کند.
به گفته جاللی قدیری یکی از ویژگیهای نمایشگاههای عرضه عمومی این است که مردم نظر خود را بهطور مستقیم به تولیدکنندگان
میگویند و آنها متوجه ضعفهای خود میشوند .اگر تولیدکنندگان واقعی ممیزی شوند و به نمایشگاههای بهاره راه پیدا کنند ،این نمایشگاهها میتواند به
عنوان یک مطالبه عمومی منجر به تعامل مستقیم تولیدکنندگان و صادرکنندگان شود .وی با بیان اینکه این مشکالت بیشتر در نمایشگاههایی که از سوی
اتاق اصناف برگزار میشود رخ میدهد ،مدعی شد :اتاق اصناف هجمهای به وجود آورد که یکی از نمایشگاههای تولیدکنندگان پوشاک را پلمپ کند .به نظر
میرسد دستهایی در کار است که نمیخواهد تولیدکننده مستقیم با مصرفکننده ارتباط داشته باشد.
جاللی قدیری با بیان اینکه کسانی که با قاچاق مبارزه میکنند ،باید محصول با کیفیت عرضه کنند ،اظهار کرد :عدهای میخواهند این اتفاق نیفتد و بعد
بگویند که در بازار کمبود وجود دارد تا دوباره بتوانند به واردات غیر قانونی روی بیاورند.
بر اساس این گزارش ،پیشتر نصرالله محمدحسین فالح ،عضو هیئت مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفته بود که هدف از راهاندازی نمایشگاههای
بهاره ،مبارزه با دالالن است که احتکار کردهاند ،اما این راه در نهایت به زیان صنعتگران تمام میشود و بهار فروش را از صنعتگران واقعی میگیرد.

فواره قیمتها در بازار خودرو حاال سرازیر شده است ،پراید  ۱۱۱از قله  ۵۲میلیون تومان حاال به محدوده  ۴۶تا  ۴۷میلیون تومان پانهاده و
یکی از باالترین کاهش قیمتها را در کارنامه خود تجربه کرده است.
به گزارش خبرآنالین ،پراید هر چند حاال نیز ارزانترین خودروی ایرانی لقب گرفته است ،با این حال با رسیدن به قیمت
 ۵۲میلیون تومان رکورد عجیبی را در حیات سه دههای خود در صنعت خودروی ایران به جا گذاشته است .پراید پیش
از این خود را آماده خداحافظی از خط تولید ایران میکرد اما امروز یکی از مقاصد عمده جذب سرمایههای سرگردان
تلقی میشود .طی روزهای گذشته اما بازار خودرو موقعیتی تازه را شاهد است ،با تحویل خودروهای ثبت نامی از سوی
خودروسازان و اجرای برنامه فروش فوری در عین عدم خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر ،بازار با رکودی عجیب و
بیسابقه روبهرو است .همین امر کاهش قیمت برخی خودروها را رقم زده است اما پراید به عنوان نماد صنعت خودروسازی
یا به عبارت دیگر پرتیراژترین خودروی تولیدی در ایران موقعیتی دیگر دارد و به شاخصی برای سنجش این صنعت بدل شده است.
افزایش نرخ ارز ،رشد همزمان قیمت در تمامی بازارها را به همراه داشت .ورود سرمایهگذاران به بازار خودرو سبب شد قیمت خورو هر ماه افزایشی
را نسبت به ماه گذشته تجربه کند.
پیشتر نجفیمنش ،رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان از افزایش قیمت خودرو دفاع کرد و تاکید داشت :در قیاس با دیگر اقالم،
خودرو افزایش قیمت چندانی را تجربه نکرده است.
خودروسازان در حال حاضر قیمتهای اعالمی خود را به میزان  ۵درصد کمتر از قیمت بازار تعیین میکنند .این تصمیم با هدف کاهش فاصله قیمت
خودروی کارخانه با خودرو در بازار آزاد اتخاذ شده است.
در شرایط کنونی به نظر میرسد دوران قدرتنمایی پراید در اقتصاد ایران در حال سپری شدن است و هر چند بازگشت قیمتها به چند ماه قبل آرزویی
دوز از ذهن و غیر ممکن است ،اما به نظر میرسد تخلیه حباب قیمتی در بازار خودرو آغاز شده و تا روزهای آتی به پایان میرسد.

