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مهران  ابراهیمیان

 واردات مواد اوليه الستيك 
با مشكل مواجه شده است

دبير انجمن توليد كنندگان تاير و الس�تيك گفت: در حال حاضر 
مواد اولي�ه اصلي ترين مش�كل م�ا اس�ت، به طوري ك�ه برخي از 
كارخانجات ما در مقطعي به دليل نبود مواداوليه خط توليد خود را 
تعطيل كردند. در اين صنعت 45 درصد از مواد اوليه به لحاظ ارزشي 
وارداتي اس�ت و ش�رايط ارزي و تغيير مقررات و محدوديت هايي 
كه در مب�ادالت بانك�ي به وج�ود آمده باعث ش�ده ك�ه ما هيچ 
برنامه مش�خص و منظمي براي تأمين مواد اوليه نداش�ته باشيم. 
مصطفي تنها در گفت وگو با »ايلنا« گفت: حدود 5 تا 6 درصد توليدات 
ما صادر مي شد كه بيشتر آن شامل تاير موتورسيكلت و دوچرخه بود. ما 
عالوه بر بازارهاي آفريقا، عراق و افغانستان را نيز تأمين مي كرديم، اما تا 
جايي كه من اطالع دارم خيلي زود رقبا جاي ما را در بازار گرفتند و اگر 
روزي ممنوعيت صادرات لغو ش��ود بايد تالش و سرمايه گذاري خيلي 

بيشتري نسبت به قبل انجام دهيم. 
وي در خصوص مش��كالت اصلي توليد كنندگان گفت: در حال حاضر 
مواد اوليه اصلي ترين مشكل ماست، به طوري كه برخي از كارخانجات 
ما در مقطعي به دليل نبود مواد اوليه خط توليد خود را تعطيل كردند. 
در اين صنعت 45 درصد از مواد اوليه به لحاظ ارزش��ي وارداتي است و 
شرايط ارزي و تغيير مقررات و محدوديت هايي كه در مبادالت بانكي به 
وجود آمده باعث شده كه ما هيچ برنامه مشخص و منظمي براي تأمين 

مواد اوليه نداشته باشيم. 
تنها ادامه داد: هند ديگر ب��ه ما مواد اوليه نمي ده��د و چين نيز بعد از 
آنكه كلون بانك همكاري خود را با ايران قطع كرد، ديگر نتوانس��تيم 
جايگزيني براي ارس��ال پول خريد مواد اوليه پي��دا كنيم؛ هرچند اگر 
بخواهيم از طريق صرافي ها اقدام كنيم مي توانيم به راحتي مواد اوليه را 
تأمين كنيم، اما با توجه به اينكه به تاير، ارز 4200 توماني تعلق گرفته 

نمي توان از طريق صرافي ها اين مبادله را انجام داد. 
دبير انجمن توليد كنندگان تاير و الستيك در خصوص تأمين مواد از 
اروپا گفت: بانك مركزي به ما يورو نمي دهد بر همين اس��اس مجبور 
بوديم يوآن را گرفته به چين بفرس��تيم و هزينه تبدي��ل آن را به يورو 
پرداخت كنيم و س��پس آن را به اروپا بفرستيم كه اكنون اين نيز قطع 
شده اس��ت. تنها گفت: وزارت صنعت به ما ارز تخصيص مي دهد، اما 
هنگامي كه به اين س��امانه مراجعه مي كنيم اصاًل ارزي در آنجا وجود 
ندارد و بايد مدت زمان زيادي منتظر بمانيم تا بتوانيم يورو يا دالر 4200 
توماني پيدا كنيم و نوبت به ما برسد كه اين براي توليد سم است. وي 
گفت: در حال حاضر 15 هزار نفر به صورت مستقيم و 70 هزار به صورت 
غير مستقيم در اين صنعت مشغول به كار هستند كه اگر زودتر مشكل 

مواد اوليه حل نشود، آينده شغلي اين افراد به خطر خواهد افتاد. 
........................................................................................................................

قيمت حامل هاي انرژي ثابت مي ماند
رئيس س�ازمان برنامه و بودجه كشور با اش�اره به اينكه در اليحه 
بودج�ه ۹۸ افزايش قيمت�ي ب�راي حامل هاي ان�رژي پيش بيني 
نشده است، گفت: براي افزايش يارانه نقدي بايد قيمت حامل هاي 
انرژي ني�ز افزاي�ش يابد ك�ه فع�ًا برنام�ه اي ب�راي آن نداريم. 
به گزارش »ف��ارس«، محمدباقر نوبخت در حاش��يه مراس��م امضاي 
تفاهمنامه ايجاد اشتغال در بخش صنعت ، معدن در خصوص افزايش 
يارانه نقدي اظهار داشت: اين موضوع دست مجلس است و از هفته ديگر 
دست آنها در اليحه بودجه سال ۹۸ باز است، اما اكنون پولي نداريم كه 
بپردازيم. نوبخت در مورد اينكه چرا مبلغ يارانه نقدي 45 هزار و 500 
توماني افزايش نمي يابد و پيشنهاد ي در اين رابطه وجود ندارد، عنوان 
كرد: اين يارانه ها مابه التفاوت قيمت هاي جديدي هست كه روي قيمت 
حامل هاي انرژي و آب و برق اعمال مي شود، هر مقدار كه در حامل ها 
افزايشي ايجاد شود، طبق قانون هدفمندي 50 درصدش سهم مردم، 
۳0 درصد سهم توليد و 20 درصد به خزانه واريز مي شود تا صرف امور 
جاري عمراني شود. نوبخت افزود: اگر كسي مي خواهد بگويد كه مثاًل 
يارانه از 45 هزار و 500 تومان به 450 هزار تومان برسد، اشكالي نيست، 
راهش اين است كه قيمت حامل هايي را كه از محل آنها مي توان يارانه 
داد، گران كرد. هر مقدار گران ش��ود، به همان ميزان مي توان يارانه را 
بيشتر كرد. درست است كه قيمت بنزين نس��بت به ساير كشورهاي 
همسايه پايين تر است و مش��كالتي وجود دارد، اما وقتي مي خواهيم 
قياس بكنيم بايد س��اير ش��اخص ها نيز در نظر گرفته شود و تطبيقي 
صورت بگيرد. فراموش نكنيم هدف دولت همچنان مهار تورم است و 
قيمت حامل هاي انرژي مي تواند آثار رواني داش��ته باشد، با همه اينها 
برنامه ريزي همه جانبه و دقيق خواهيم داشت تا رعايت حال مردم را هم 

از نظر افزايش مصرف و قاچاق و مسائل مختلف داشته باشيم. 

وزارت صنعت: 
چاره اي جز واردات برنج نداريم! 

مدير كل تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه 
به كس�ري برنج در كش�ور، گزينه اي براي ممنوعيت واردات آن 
نداريم، زيرا در غير اين صورت قيمت ه�ر كيلوگرم برنج خارجي 
در بازار به ۱۱ هزار تومان و برنج ايراني به ۲۰ هزار تومان مي رس�د. 
محمد رضا كالمي، مدير كل تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت 
در گفت وگو با »تس��نيم« در ارتباط با درخواس��ت يكي از نمايندگان 
مجلس براي لغو بخشنامه واردات برنج اظهار كرد: واردات برنج به طور 
هر ساله براي حمايت از كشاورزان در زمان برداشت محصول داخلي 
ممنوع مي ش��ود و افزايش قيمت مقطعي برنج در ب��ازار نيز به همين 
دليل است. وي افزود: در اين ش��رايط انتقال ارز، برآورد كسري توليد 
برنج در كشور 1/5 ميليون تن بود كه يك ميليون تن آن به كشور آمده 
بود و قيمت اين محصول در بازار در حال افزايش بود. ) به همين دليل 

ممنوعيت برداشت برنج برداشته شد(
مديركل تنظيم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: از تاريخ ۹7/۹/1 
كه برداشت برنج كشاورزان تمام شد، دوباره اجازه واردات اين محصول داده 
شد تا كسري اين محصول در كشور تأمين شود و در صورتي كه بعد از اين 
تاريخ برنج داخلي وجود داشته باشد، دست واسطه ها و حلقه هاي توزيع است 
تا با نگهداري آن بتوانند در آينده گران تر بفروشند. شاعري عضو كميسيون 
كشاورزي و نماينده مردم بهشهر در مجلس شوراي اسالمي چندي پيش 
طي نامه اي به وزير جهاد كشاورزي خواستار لغو فوري بخشنامه واردات برنج 

با هدف حمايت از برنج كاران شمال كشور شده بود. 
........................................................................................................................

 ورود مجلس به انتصابات امنيتي
در شركت هاي خودروسازي

عضو كميت�ه تحقي�ق و تفح�ص از ش�ركت هاي خودروس�ازي 
از ورود مجل�س ب�ه موض�وع انتص�اب برخ�ي چهره ه�اي 
امنيت�ي در هيئت مديره ش�ركت هاي خودروس�ازي خب�ر داد. 
به گزارش »مهر«، س��يدحميده زرآبادي در واكنش به رسانه اي ش��دن 
انتصاب چند تن از مديران ارشد برخي از دستگاه هاي نظارتي در يكي از 
خودروسازان بزرگ كشور گفت: قطعاً در خصوص انتصابات خودروسازان 
بررس��ي الزم صورت خواهد گرفت. وي با بيان اينكه موضوع انتصابات و 
مديريت مجموعه خودروسازان در ش��ركت هاي تابعه يكي از محورهاي 
اصلي تحقيق و تفحص از خودروسازان است، گفت: متأسفانه به دليل عدم 
شفافيت در مديريت خودروسازي كش��ور، از اين دست انتصابات بسيار 
رخ داده است. زرآبادي ضمن تصريح اين موضوع كه اين انتصابات بيشتر 
براساس روابط انجام مي شود تا شايسته ساالري افزود: در ديگر شركت هاي 
دولتي و نيمه دولتي نيز به دليل عدم سازوكار شفاف همين موضوع وجود 
دارد. وي در خصوص انتصاب برخي از اعضاي دس��تگاه هاي نظارتي در 
خودروسازي گفت: اين قبيل انتصابات باعث تعارض منافع مي شود. به بيان 
ديگر فردي كه بايد وظيفه نظارتي خود را انجام دهد حاال بايد بر اجراي 

خودش نظارت كند كه اين، مصداق تعارض منافع است.

ظاهراً ريختن ۱۸ ميلي�ارد دالر ارز 4۲۰۰ تومانی 
در ابتدای س�ال جاری در حلقوم فرصت طلبان 
و رانت خواران كه به »ران�ت ۱۸ ميليارد دالری« 
معروف است، دست از وجدان دولتی  ها برنمی دارد!
انتش�ار گفت وگوي�ی از حس�ام الدين آش�نا 
در روزی ك�ه جهانگيری به هرم�زگان رفت و 
مورد اس�تقبال خال�ه اش قرار گرفت، نش�ان 
می ده�د كه جلس�ه تصميم گيری درب�اره ارز 
4۲۰۰ تومانی بيش�تر به خاله بازی شبيه بوده 
اس�ت. اقتصاددانان دولت، نيل�ی، نهاونديان، 
جهانگيری و خ�ود روحانی در جلس�ه حضور 
داش�ته اند و تصميم می گيرند كه دالر را 4۲۰۰ 
توم�ان و تك نرخ�ی كنند، آن هم ب�رای همه 
مصارف، چيزی كه حاال برخی ها از جمله رئيس 
امريكا« می دانند!  كل بانك مركزی آن را »تله 
س�پس ۱۸ ميليارد دالر را ب�ه واردكنندگان و 
افراد خاص می دهند و آنها هم دالر  ها را به »همه 
مصارف« می رس�انند، بجز به مصرفی كه برای 
آن، دالر گرفته اند، يعنی واردات كاال و توزيع با 
همان نرخ 4۲۰۰ تومانی. حاال اين بچه سر راهی 
يعنی رانت ۱۸ ميليارد دالری را در دولت هيچ 
كس�ی به فرزندی نمی پذيرد و آشنا هم سعی 
می كند بگوي�د كه روحان�ی »اكل ميته« كرده 
است كه دالر 4۲۰۰ تومانی را پذيرفته چون همه 
اقتصاددانان دولتی موافق آن بوده اند! اين نتيجه 
تصميم گيری های دولتی است كه رئيس آن در 
تبليغات انتخاباتی باال رفتن نرخ ارز در دولت 
قبلي را نتيجه مشورت نگرفتن از كارشناسان 
و خودرأي�ی و خود ش�يفتگی می دانس�ت!

پس از افزايش شديد قيمت دالر در بازار در فروردين 
۹7 دولت تصميم مهمي را اتخاذ كرد كه بر اساس 
آن، دالر تك نرخي ش��د و به 4200 تومان افزايش 
يافت. خبر اين تصميم را اسحاق جهانگيري، معاون 
اول رئيس جمهور اعالم كرد و گفت هر دالر ديگري 
به جز اين نوع دالر، قاچاق است. اين تصميم دولت با 
واكنش هاي مختلفي از سوي اقتصاد دانان و فعاالن 
اقتصادي و تجاري همراه ش��د و به تدريج زواياي 

مغفولي كه پنهان شده بود، هويدا شد. 
در مرحله بعد دالر نيمايي به مي��ان آمد كه از نظر 
قيمتي، ميان دالر موس��وم به »دالر جهانگيري« و 
دالر آزاد قرار داشت. دولت واردات كاالها را به كشور 
طبقه بندي كرد و هر يك از كاالها با توجه به اهميت 
آن، دالر دولت��ي و نيمايي درياف��ت كردند. حدود 
1۸ ميليارد دالر براي واردات در نظر گرفته ش��د و 

امضاهاي طاليي و رانتخواري ها به اوج خود رسيد. ر
با افزايش انتقادات نس��بت به اين موضوع، مطالبه 
عمومي براي انتشار ليست شركت هاي واردات محور 
نهادينه شد و رئيس جمهور به وزارتخانه هاي خود 
دس��تور داد هر مي��زان ارزي كه ب��راي واردات به 
شركت هاي وارد كننده عرضه كرده اند، منتشر كنند. 
با وج��ود مقاومت وزارت صم��ت و برخي نهادهاي 
ديگر، فهرست برخي شركت ها منتشر شد كه بسيار 
ناقص بود. فهرست هاي منتشر شده، موارد جزئي و 
ناچيز در مقابل وارد كننده هاي اصلي را نشان مي داد 
تا باز هم انتقادات اوج بگيرد. عدم ش��فافيت دولت 
در هزينه ك��رد 1۸ ميليارد دالر ب��راي واردات كاال 
به كش��ور، تا به امروز به قوت خود باقي است و حاال 
هيچ كس نمي خواهد مسئوليت دالر 4200 توماني 
را قبول كن��د؛ قيمتي كه آغاز كنن��ده رانتخواري و 

عدم شفافيت در هزينه كرد منابع ارزي كشور بود. 

   رئيس جمهور مخالف بود!
مسعود نيلي، تئوري پرداز اقتصادي دولت يازدهم 
و دوازده��م يكي از افرادي اس��ت كه س��عي دارد 
خود را از دالر 4200 توماني مبرا كند. وي چندي 
پيش گفته بود كه از ارديبهش��ت ۹7 در هيچ يك 
از جلس��ات اقتصادي دولت حضور نداشته  اس��ت 
در حالي كه دالر 4200 تومان��ي در فروردين ۹7 
اعالم شد. حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور 
رواي��ت جالب��ي از دالر 4200 تومان��ي دارد. او به 
انديشه پويا گفته است: »رئيس جمهور اعالم كرد 
كه مي خواهيم در يك جلسه، در مورد وضعيت نرخ 
ارز كه باال مي رود، بحث كنيم، قبل از آن جلسه آقاي 
جهانگيري جلس��ات متعددي برگزار كرده بودند 
و آن جلسه اساس��اً به درخواست آقاي جهانگيري 
تشكيل شد. آقاي جهانگيري در آن جلسه گزارشي 
از جلسات قبلي خودشان با تيم اقتصادي دولت و 

بيرون دولت ارائه كردند كه خالصه اش اين سه نكته 
بود؛ يك، ما ديگر امكان اينك��ه دالر را روي ۳500 
تومان نگهداري��م، نداريم. دو، چاره اي نيس��ت جز 
اينكه به سمت تك نرخي كردن ارز برويم. سه، غير 
از اين نرخ، هر دالري را كه هست بايد قاچاق تلقي 
كنيم. آقاي روحاني در آن جلسه، به تك تك اعضاي 
آن جلسه نگاه كرد و پرسيد: اين جمع بندي همه 
شماست؟گفتند، بله! ايشان در آن جلسه گفتند من 
با اين جمع بندي صد درصد مخالف هستم، اما اگر 
همه شما موافق هستيد و اين را تنها راه نجات كشور 
مي دانيد، من به مثابه »اكل ميته« با اين پيشنهاد 
موافقت مي كنم. آقايان نيلي و نهاونديان هم در آن 
جلسه بودند. آقاي جهانگيري مصاحبه كرد و در آن 
مصاحبه نرخ 4200 تومان را اعالم كرد، قاچاق بودن 
غير آن را هم اعالم كرد، بالفاصله از آن جلسه بيرون 
آمد و اينها را اعالم كرد. اينكه ما براي همه مصارف، 
ارز 4200 توماني داريم كلمه »همه مصارف« غلط 
بود و نبايد گفته مي شد. ايشان بايد مي گفت: براي 
همه چيز هايي كه مجوز مي دهيم، ارز 4200 تومان 

مي دهيم. به هر حال، اين شرح كل ماجراست.«
آشنا همچنين گفته اس��ت: »صحبت شد كه چه 
كسی اين )تك نرخی و 4200 تومان شدن دالر( را 
بگويد. جهانگيری گفت:»من بايد اين را اعالم كنم. 
من گفتم اگر شما اين را اعالم كنيد، بايد تا آخرش 

جوابگوی اين تصميم باشيد؟!«
   اندر خم روشنگري

گرچه آشنا قصد دارد رئيس جمهور را از دالر 4200 
توماني جدا كند و روحاني را در مقابل اقتصاد دانان 
دولت قرار دهد، اما تصميم جنجالي دولت موجب بروز 
پديده اي شد كه امروز توليد رانت و فساد كرده است. 
هيچ كس در دولت عالقه اي ندارد درباره احب ايده 
دالر 4200 توماني توضيح دهد كه هيچ، حتي براي 
روشنگري درباره نحوه هزينه كرد 1۸ ميليارد دالر ارز 

كشور هم گام مثبتي بر نمي دارد. 
   يك دعواي امنيتي!

البته آش��نا در ادامه فضا را كمي سياسي كرده و به 
كرباسچي گفته است: »اگر آقاي روحاني به يكي از 
سفارش هاي وي جامه  عمل بپوشاند، آقاي كرباسچي 

از رئيس جمهور تعريف و تمجيد مي كند!«
كرباس��چي هم در واكنش گفته اس��ت: »مشاور 
فرهنگ��ي رئيس جمه��ور حق��وق مي گي��رد كه 
اين حرف ه��ا را بزن��د، او در واكنش ب��ه نقدهاي 
من به دول��ت و در دفاع از روحان��ي مي خواهد با 

دروغ، كارهاي خود را پيش ببرد.«

دعواي  رانت  18ميليارد دالري  در دولت باال گرفت
مشاور رئيس جمهور: روحاني مخالف بود؛ همه موافق بودند و نيلي، نهاونديان و جهانگيري هم در جلسه بودند!

گراني بنزين و استدالل هاي عجيب !  
 قاچاق بنزين اين روزها به اوج خود رسيده و بس��ياري از كاميون داران و 
ماشين هاي مكانيكي و سنگين ديگر تمايلي به كار كردن ندارند و بسياري 
از چاه موتورهاي منطقه جنوب كرمان خوابيده و سهميه گازوئيل آن روانه 
آن سوي مرزها مي شود. از همين رو هزينه س��اعتي هر لودر در محدوده 
كرمان به ۳00 هزار تومان رسيده است. علت هم كاماًل واضح است، زيرا در 
آن محدوده بنزين هزار توماني به قيمت 2 هزار تومان رسيده و در لب مرز 
حتي به ۳هزار تومان فروش مي رود. مسير استان هاي مركزي هر روز شاهد 
برخورد و تصادفات انفجار گونه خودروهايي است كه اصطالحاً مشك هاي 
بنزين و گازوئيل را با خود تا لب مرز مي رس��انند.  اگر قرار باشد با اين نگاه 
به سهميه بندي و افزايش قيمت سوخت بنگريم، آن گاه لزوم تغيير سريع 
وضعيت موجود منطقي اس��ت، اما از آنجايي كه ن��رخ ارز نيز رو به كاهش 
است، بدون شك اين شدت مطلوبيت براي قاچاق كاهش خواهد يافت. در 
آن سو و در شرايطي كه كشور با مشكالت تحريم مواجه است، شايد مديريت 
اين موضوع با روش هايي همچون احياي كارت بنزين يا تخصيص سهميه 
به هر ايراني منطقي تر باشد تا دو نرخي شدن و افزايش قيمت بنزين به بهانه 

رانندگي بد يا كاهش قيمت بنزين براي رانندگي خوب! 
 به هر روي اگر قرار است تصميمي را عملياتي كنيم، نياز به استدالل هاي 
عجيبي كه در هيچ حجره اي در جهان عرضه نشده، نيست. استدالل عجيب 
تفاوت قيمت ميان روزهاي تعطيل و روزه��اي كاري كه رئيس جمهور 
محترم آن را به كل دنيا تس��ري داده يا حدس مطهري، نماينده مجلس 
مبني بر توافق مردم با افزايش قيمت بنزين روش آماده سازي ذهني مردم 
نيست. جان كالم اين است كه نبايد مردم را غريبه يا خداي ناكرده احمق 
فرض كنيم، بلكه بايد با طرح مشكل و بيان واقعيات و ارائه تصويري واقعي 
از فضاي موجود از آنها ياري بخواهيم. بد نيست يادآوري كنيم كه هيچ 
آدم عاقلي حاضر نيس��ت دولت با گران كردن سوخت دست در جيبش 

كند، مگر آنكه بر اساس مرام و درك شرايط همراهي كند. 

يك منب�ع آگاه با    گزارش 2
انتقاد از اظهارات 
رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي مبني بر 
كاهش قيمت چهار برند داخل�ي و خارجي گفت: 
مردم در انتظار كاهش قيمت نباشند تا كنون هيچ 
دستوري مبني بر كاهش قيمت ها صادر نشده است. 
لوازم خانگي از آن دس��ت كاالهايي هستند كه 
پس از يك دوره افزايش قيمت دو تا سه برابري در 
نيمه نخست امسال، از اواسط شهريور ماه و مانند 
صنعت ساختمان ، بازار خريد و فروش شان دچار 
ركود شده اس��ت. به طوري كه توزيع كنندگان 
لوازم خانگي از نبود مش��تري و توليدكنندگان 
نيز از كمبود مواد اولي��ه گله مندند. اين اتفاقات 
در حالي است كه طرح پيش فروش لوازم خانگي 
نيز با شكست مواجه شده و طرح در همان مرحله 
ثبت نام متوقف شد؛ چراكه استقبال خوبي از اين 

طرح صورت نگرفت. 
ح��ال در چني��ن ش��رايطي، رئي��س اتحاديه 
فروش��ندگان لوازم خانگي تهران از كاهش 10 
تا 15 درصدي چه��ار برند معروف خب��ر داده و 
گفت: قطعاً ديگر توليدكنندگان هم به اين چهار 
برند خواهند پيوست. محمد طحان پور افزود: دو 
برند توليد كننده لوازم خانگي داخلي و همچنين 
دو برن��د توليد كننده ل��وازم خارج��ي كاهش 
قيمت  محصوالت خ��ود را از ش��نبه 25آذرماه 
آغاز مي كنن��د. وي با بيان اينك��ه كاهش 10 تا 
15درصدي قيمت ها در دس��تور كار اين چهار 
برند لوازم خانگي قرار گرفته است، گفت: اين در 
حالي است كه توليدات اين كارخانه ها با استفاده 
از ارز دولتي نيس��ت، بلكه اين كارخانجات از ارز 
نيمايي استفاده مي كنند. طحان پور با بيان اينكه 
به دنبال كاهش قيمت توسط اين چهار برند قطعاً 
توليد كنندگان ديگر هم براي كاهش قيمت به 
آنها خواهند پيوست، گفت: با توجه به ركود حاكم 

بر بازار لوازم خانگي اين توليد كننده ها تصميم 
گرفتند تا با كاهش قيمت به بازار رونق ببخشند، 
ضمن اينكه با كاهش قيمت ها و نزديك ش��دن 
به پايان س��ال و شب عيد ش��رايط بهتري براي 
خريداران فراهم مي ش��ود. وي با بيان اينكه اين 
توليد كنندگان با كاهش س��ود خ��ود حاضر به 
رونق بخشي به بازار ش��ده اند، گفت: ضمن اينكه 
شرايط فروش اعتباري توس��ط كارخانه ها براي 

فعاالن بازار لوازم خانگي فراهم آمده است. 
وي گف��ت: همچني��ن برخ��ي ش��ركت هاي 
توليدكننده لوازم خانگي ب��ا دادن كارت هديه 
خريد لوازم خانگ��ي در صدد جلب مش��تري و 

رونق بخشي به بازار هستند. 
يك منبع آگاه در واكنش به اظهارات طحان پور 
در گفت و گو با »جوان« گفت: انتشار خبر ارزاني 
قيمت ها،يك بازي رسانه اي است. در شرايطي 
كه توليد كاه��ش يافته و كارخانجات مش��كل 
تأمين قطعه و مواد اوليه را دارند، نمي توان انتظار 
كاهش قيمت ها را داشت و اين اخبار در نهايت 
باعث بي اعتم��ادي مردم به رس��انه ها و فعاالن 
صنعت لوازم خانگي خواهد شد. وي افزود: شايد 
قيمت چند كااليي كه در انبارها بدون مشتري 
باقي مانده، كاهش جزئي داش��ته باشد، اما اين 
به معناي ارزاني كاالهاي مورد نياز مردم مانند 
يخچال،اجاق گاز و لباسشويي نيست. وي گفت: 
دو برند خارجي كه در حال حاضر در ايران فعال 
هستند، ال جي و سامس��ونگ است كه تاكنون 
دستور كاهش قيمت براي هيچ كااليي از سوي 
شركت يا سازمان حمايت و وزارت صنعت صادر 
نشده اس��ت. اين منب��ع آگاه با اش��اره به اينكه 
توليد كنندگان ب��راي واردات م��واد اوليه از ارز 
نيماي��ي اس��تفاده مي كنند، تأكيد ك��رد: هيچ 
كاهش قيمتي در كار نيست و مصرف كنندگان 

به اميد ارزاني قيمت ها نباشند.

در ش�رايطي كه قيمت پس�ته در بازار افزايش 
و نوس�ان ش�ديدي داش�ته و به كيلويي حدود 
۲۰۰ ه�زار تومان رسيده اس�ت، رئي�س انجمن 
پس�ته اعام كرد كه توليد اين محصول به يك 
پنجم پارسال رس�يده  و بازار صادراتي پسته را 
هم ش�ديداً تحت تأثير قرار داده است، اما مردم 
امسال را تحمل كنند تا از اين مشكل عبور كنيم. 
به گزارش »ايسنا«، محسن جالل پور افزود: هم اكنون 
در بازار مشكل كمبود داريم و بايد ضمن توجه به بازار 
داخلي، صادرات را نيز فراموش نكنيم؛ چراكه اگر به 
بهانه  تأمين بازار داخلي و نياز مردم، پسته را صادر 
نكنيم، بازار خارجي خود را دو دس��تي به رقيباني 
همچون امريكا هديه كرده ايم؛ چراكه ايران همواره 
در صدر توليدكنندگان و صادركنندگان پسته قرار 

داشته و طي ساليان متوالي رقابت تنگاتنگي با امريكا 
به عنوان اصلي ترين رقيب خود داشته است. 

 در هفت ماهه امس��ال حدود ۳۳ ه��زار و 40۸ تن 
پسته به ارزشي بالغ بر 2۹۹ ميليون و 56۹ هزار دالر 
به كش��ورهاي مختلف صادر شده است كه 1۳/۳6 
درصد از نظر وزني و 20/72 درصد از نظر ارزش��ي 
نسبت به همين بازه زماني در سال گذشته كاهش 
يافته اس��ت، اما ابطحي معتقد اس��ت كه نبايد آمار 
صادرات پسته را كه از مهر ماه هر سال آغاز مي شود 
اينگونه محاسبه كرد؛ چراكه به گفته  او، در مهر ماه 
و آبان ماه امسال نهايتاً ۸ هزار تن پسته ايراني صادر 
شده است، حال آنكه در سال گذشته در همين بازه 
زماني ميزان صادرات اين محص��ول به بيش از 50 

هزار تن رسيده بود.

تكذيب كاهش قيمت لوازم خانگي

كمبود توليد؛ عامل گراني پسته
  بازار

وحید حاجی پور
  گزارش   یک


