
به  مردم  تمایل  شده  باعث  نو  اجناس  قیمت  افزایش 
صورت  در  و  یابد  کاهش  دوم   دست  کاالهای  فروش 
اینترنتی جای  و فروش های  اجناس، خرید  این  فروش 
سمساری ها را گرفته است؛ تا جایی که به گفته رئیس 
اتحادیه سمساران و امانت فروشان، تقریبا جنسی به بازار 

سمساران وارد نمی شود که بخواهند بفروشند.
به گزارش ایسنا، کاهش قدرت خرید در سال های اخیر باعث 
شده که مردم تمایلی به فروش اجناس دست دوم خود نداشته 
چندین  هزینه  باید  آن  کردن  جایگزین  برای  چراکه  باشند، 
برابری پرداخت کنند. از طرف دیگر فعالیت سایت های متنوع 
بدون  را  اجناس دست دوم  و فروش  اینترنتی که کار خرید 
واسطه انجام می دهند، باعث شده بازار سمساران کساد شود؛ 
تا جایی که به گفته رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان، 
تقریبا جنسی به بازار سمساران وارد نمی شود که بخواهند آن 

را بفروشند.
در این میان نبود نظارت کافی بر سایت های معرفی اجناس 
دست دوم نیز باعث گله و شکایت سمساران شده است؛ به 
طوری که داوود عبداللهی فرد - رئیس اتحادیه سمساران و 
امانت فروشان، در این باره به ایسنا گفت: نبود نظارت باعث شده 
افرادی در این سایت ها کالهبرداری  و از این راه درآمد کسب 
اقالم  برخی  که  کرده  اعالم  انتظامی  نیروی  کنند. همچنین 

مسروقه نیز در این سایت ها به فروش می رسد.
انبار سمسارها خالی است

وی با اشاره به تاثیر شرایط اقتصادی کشور بر کار سمساران 
و  اخیر  قدرت خرید مردم طی سال های  اظهار کرد: کاهش 
همچنین افزایش چشمگیر قیمت برخی اجناس نو، فعالیت 
بازار  به  جنسی  تقریبا  و  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  سمساران 

سمساران وارد نمی شود که فروشی داشته باشند.
رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان افزود: در حال حاضر 
اختالف قیمت کاالی دست دوم و نو بسیار زیاد است. برای مثال 
اگر فردی بخواهد یخچال دست دوم را بفروشد، نهایتا ۴۰۰ هزار 
تومان دریافت می کند اما حدود ۲۰ میلیون تومان برای خرید 
کاالی نو باید هزینه کند؛ در نتیجه مردم سعی می کنند کاالی 

قدیمی خود را حفظ کنند و تمایلی به فروش آن ندارند.
عبداللهی فرد با بیان این که افراد تنها در شرایطی اجناس 
خود را می فروشند که عازم کشورهای خارجی باشند، گفت: 

گاهی اجناس کارکرده ای که قابل استفاده نیست وارد بازار 
سمساران می شود و بعد از مرمت و بازسازی دوباره به چرخه 

اقتصاد بازمی گردد.
کالهبرداری و فروش اموال مسروقه در سایت ها

که  این  بیان  با  امانت فروشان  و  سمساران  اتحادیه  رئیس 
سایت های اینترنتی فروش کاالی کارکرده به صنف سمساری 
کار  از  اتحادیه  اعضای  از  تعدادی  کرد:  اظهار  زده اند،  ضربه 
و  خرید  چراکه  دادند،  انصراف  فروشی  امانت  و  سمساری 

فروش های اینترنتی فرصت داد و ستد به این افراد نمی دهد.
وی با تاکید بر این که باید بر کار سایت های اینترنتی در این 
زمینه نظارت شود، گفت: گاهی در این سایت ها کالهبرداری هایی 
انجام می شود که در جلسات با فرمانداری تهران درباره آن ها 

صحبت کردیم. برای مثال افراد عکس کاالیی را با قیمت بسیار 
پایین در این سایت قرار می دهند و از خریداران می خواهند برای 
این که کاال به فروش نرود، بیعانه ای پرداخت کنند، اما بعد از 
دریافت پول دیگر جواب تلفن خریداران را نمی دهند. عبداللهی 
فرد افزود: از طرف دیگر مردم برای ۲۰۰ هزار تومان بیعانه، 
پله های دادسرا را باال و پایین نمی روند، اما فروشنده می تواند از 

این راه چند میلیون درآمد کسب کند.
همچنین به گفته وی، نیروی انتظامی در جلسات فرمانداری 
تهران گزارش داد که در بین کاالهای این سایت ها اقالم مسروقه 

نیز کشف شده است.
عتیقه در سمساری نداریم

رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان با بیان این که کار 

سمساری خرید و فروش کاالهای دست دوم خانگی و اداری 
است، گفت:  سمساران و آهن فروشان معموال با اشیای عتیقه 
سر و کار ندارند اما ممکن است گاهی اشیای قدیمی خانوادگی 

را خرید و فروش کنند که درصد آن کم است.
وی با اشاره به تفاوت اشیای قدیمی با عتیقه  تصریح کرد:  
عتیقه به معنی اشیای زیر خاکی با قدمت های چندین ساله 
اما اشیائی که به صورت میراثی در خانه ها وجود دارد  است 
کاالهای آنتیک یا قدیمی هستند و عتیقه محسوب نمی شوند.  
نگهداری  نحوه  و  زمان  آنجاکه  از  یادآور شد:  عبداللهی فرد 
نرخ  ها  آن  برای  نمی توان  است،  متفاوت  دوم  اجناس دست 
تعیین کرد و قیمت ها در این بخش بر اساس توافق خریدار و 

فروشنده تعیین می شود. 

اقتصادی 5

 نوسان ارز قیمت طال و سکه را صعودی کرد

رئیس کمیسیون طال و جواهر اتاق اصناف گفت: بهای طال و انواع مسکوکات 
آن به دلیل افزایش نرخ ارز و بویژه دالر آمریکا در بازار آزاد رشد یافت و از 

مرز پنج میلیون تومان عبور کرد.
»محمد کشتی آرای« روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
اظهار داشت: اخبار و تحوالت بین المللی بر بازار ارز اثرگذار است و بر همین اساس 

قیمت هر دالر اکنون به 17 هزار و 35۰ تومان در صرافی ها رسیده است.
وی افزود: عالوه بر افزایش نرخ ارز، تقاضا برای خرید نیز در بازار افزایش یافته و 

با این قیمت ها خرید انجام می شود.
به گفته این فعال بازار طال، ابتدای بازگشایی بازار طال یعنی از ساعت 11 امروز 
نرخ ها رو به افزایش نهاده و اکنون هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 5 میلیون و 
1۲۰ هزار تومان به فروش می رسد که با توجه به بهای نرخ دالر در بازار آزاد، هر 
سکه حدود 8۰ هزار تومان حباب قیمتی دارد یعنی حباب آن به حداقل ممکن 

رسیده است.
وی، بهای هر نیم سکه را ۲ میلیون و ۴5۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 

3۲۰ هزار تومان و سکه گرمی را 68۰ هزار تومان اعالم کرد.
به گفته کشتی آرای، قیمت هر مثقال طال که در هفته های اخیر خریداران 
زیادی پیدا کرده، اکنون ۲ میلیون و ۲56 هزار تومان و هر گرم طالی خام 18 

عیار 5۲1 هزار تومان است.

فاصله تورمی دهک های جامعه در شهریور ماه بیشتر 
شد

گزارش مرکز آمار از نرخ تورم شهریور در کل خانوارهای کشور نشان می 
دهد که نرخ تورم در دهک اول )فقیرترین قشر جامعه( 10.6 درصد و در 

دهک دهم )ثروتمندان( 12 درصد بوده است.
مرکز آمار ایران بسته به میزان درآمد و هزینه ماهانه خانوارها، آنها را در 1۰ طبقه 
اقتصادی تقسیم می کند؛ هرچه فرد به دهک باالتری تعلق داشته باشد، ثروتمندتر 

است.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، محدوده تغییرات تورم 1۲ ماهه در گروه عمده 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« بین 1۲.6 درصد برای دهک اول تا 1۴.7 

درصد برای دهک دهم است.
همچنین نوسان مذکور در مورد گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« 

بین 9.1 درصد برای دهک اول تا 11.۴ درصد برای دهک دهم است.
 افزایش فاصله تورمی دهک ها

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی 
دهک ها در این ماه به 1.۴ درصد رسید که نسبت به ماه قبل )۰.8 درصد( ۰.6 واحد 

درصد افزایش نشان می دهد.
فاصله تورمی در گروه عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« نسبت به ماه 
قبل ۰.۲ درصد افزایش و در گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی و خدمات« نسبت 

به ماه قبل یک درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش ایرنا، مرکز آمار نرخ تورم آخرین ماه تابستان امسال را 11.3 درصد اعالم 

کرد که نسبت به ماه قبل 1.6 درصد رشد داشت. 

رییس شورای ملی زیتون:

روغن زیتون ارز دولتی نمی خواهد
رییس شورای ملی زیتون گفت: در حال حاضر روغن زیتون با ارز بازار 
ثانویه وارد می شود و نیازی به ارز ۴200 تومانی نیست، چراکه در صورت 
موافقت با واردات با ارز ۴200 تومانی تولید داخلی با مشکل مواجه می شود.
مهدی عباسی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: این روزها شاهد هستیم که عده ای 
سودجو به دولت پیشنهاد داده اند که روغن زیتون را با ارز دولتی وارد کنند. در واقع 
واردات روغن زیتون با ارز بازار ثانویه مشکلی ندارد ولی اگر واردات با ارز دولتی 
صورت بگیرد، قیمت هر کیلوگرم از آن به 15 هزار و 9۰۰ تومان کاهش می یابد و 
این در حالی است که تولیدکننده داخلی روغن زیتون خود را با ارز آزاد تولید می کند.  
 وی ادامه داد: در صورت موافقت دولت و واردات روغن زیتون با ارز ۴۲۰۰ تومانی، 
به صورت غیر مستقیم به کشورهایی که صادرکننده روغن زیتون به ایران خواهند 
بود یارانه می دهیم و همین مساله در نهایت عامل سرکوب تولید داخلی خواهد شد.  
عباسی تصریح کرد: با توجه به این که امروز دالر به بیش از 16 هزار تومان 
رسیده و نرخ ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان است، با واردات روغن زیتون با چنین 
به  و  از دست می دهند  را کامال  تولیدکنندگان داخلی جایگاه خود  شرایطی 
تولید کنسرو زیتون رو می آورند. در حالی که روغن زیتون مهم ترین فرآورده 
میوه زیتون به حساب می آید و کشور ظرفیت فروش این حجم از کنسرو تولیده 

شده را نخواهد داشت.
رییس شورای ملی زیتون ایران خاطرنشان کرد: در اثر واردات روغن زیتون 
با ارز دولتی، یارانه زیادی به کشورهای مقابل تعلق می گیرد. در حالی که اگر 
5۰ درصد از این مبلغ به تولیدکنندگان داخلی پرداخت شود، ایران می تواند 
1۰۰ درصد از نیاز داخل را تامین کند. عالوه بر این، در شرایطی که کشور با 
نوسانات ارز مواجه است، با واردات روغن زیتون با ارز دولتی شبکه ای در کشور 
ایجاد می شود که ارز داخلی را به کشورهای تولیدکننده روغن زیتون انتقال 

خواهد داد. 
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صنعت خودرو راهی جز خودکفایی ندارد
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: با توجه به تحریم های آمریکا بر ضد صنعت خودروی ایران این صنعت راهی جز خودکفایی با محوریت تولید پلت فرم و خودروهای ملی ندارد. امراهلل امینی در گفت وگو با ایسنا، 
اظهار کرد: آمریکا در حالی صنعت خودروی ایران را تحریم کرده که واردات خودروی آماده به ایران با هیچ محدودیتی مواجه نیست. وی با بیان اینکه تحریم صنعت خودروی ایران با تمرکز بر جلوگیری از ورود مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای 

تولید خودرو در کشور صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: در نتیجه همین محدودیت ها است که در دو ماه اخیر شاهد افت تولید خودرو در خودروسازان بوده ایم.

افزایش قیمت اجناس نو باعث شده تمایل مردم به فروش کاالهای دست دوم  کاهش یابد

جنس دست دوم نداریم که بفروشیم!
اخبار

 وزیر کشاورزی:

 راه حذف دالالن، ایجاد زنجیره تولید نهاده هاست

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

مسکن و خودرو همچنان درگیر تورم

وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت ایجاد زنجیره تولید نهاده های غذایی تا 
سفره مردم برای کاهش هزینه ها،حذف واسطه های غیرضروری و دستیابی 

تولیدکنندگان به ارزش افزوده بیشتر تاکید کرد.
به گزارش سه شنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، »محمود حجتی« در نشست 
با مدیران و تشکل های عشایری افزود: با توسعه زنجیره تولید گوشت قرمز ضمن 
تامین و توزیع بموقع نهاده های با کیفیت، بهره گیری از نژادهای پربازده و چندقلوزا و 
همچنین تعلیف، کشتار و عرضه مستقیم دام به بازار توسط اتحادیه ها و تشکل های 

عشایری، تولید و درآمد عشایر افزایش می یابد.
حجتی یادآوری کرد: 75۰ هزار هکتار زمین زراعی در اختیار ۲13 هزار خانوار 

عشایری کشور قرار دارد.
به گفته وی، میانگین اراضی کشاورزی در اختیار عشایر با متوسط زمین های در 
اختیار کشاورزان برابر است و باید رد زراعت در جامعه عشایری در کنار دامداری، 

صنایع دستی و گردشگری مورد توجه قرار گیرد.
وی زراعت گیاهان دارویی در مناطق عشایری را از راه های افزایش سطح درآمد 
عشایر بیش از متوسط درآمد شهری دانست و اضافه کرد: کشاورزان استان گلستان با 
کشت دیم گل گاوزبان توانسته اند 6۰۰ کیلوگرم محصول در هر هکتار برداشت کنند 

و هر کیلوگرم گل گاوزبان را با قیمت 18۰ هزار تومان به فروش برسانند.
 در مسیر جنگ روانی دشمنان حرکت نکنیم

وزیر جهاد کشاورزی یادآوری کرد: افزایش سرمایه صندوق حمایت از سرمایه 
گذاری بخش عشایری، اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی و همچنین 

انتقال سرمایه های غیر منقول سازمان امور عشایر به اتحادیه ها و تشکل های عشایری 
از اتفاقات بی سابقه در این بخش بوده است.

حجتی ادامه داد: جنگ  روانی اساس جنگ اقتصادی دشمن است و وظیفه ملی 
داریم اقدام ها و توفیق های به دست آمده در نظام اسالمی را در مقایسه با گذشته 

اطالع رسانی و تبیین کنیم.
وی تصریح کرد: دشمن با جنگ  روانی به دنبال ایجاد یاس در مردم و اخالل در 
نظام اقتصادی کشور است و متاسفانه کسانی در داخل ناآگاهانه در مسیر جنگ روانی 

دشمنان ملت و نظام حرکت می کنند.
به گزارش ایرنا، سالیانه 1۲۰ میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی در کشور تولید 
می شود که بخش عمده آن به مصرف داخلی و بخشی از مازاد بر نیاز داخلی صادر 

می شود.
سهم عشایر از کل تولید گوشت قرمز کشور ۲5 درصد و صنایع دستی 35 درصد 
است و این جامعه با برخورداری از ۲8 درصد دام سبک و چهار درصد دام سنگین، 38 

میلیون هکتار از مراتع کشور را در اختیار دارند.
عشایر در سال 139۲ نزدیک به 15۰ هزار تن گوشت قرمز تولید کردند که این 
میزان امسال به 19۰ هزار تن می رسد.رییس سازمان امور عشایر ایران امروز )سه 
شنبه( اعالم کرد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در ۲13 هزار خانوار عشایری کشور 
زندگی می کنند و تولید ۲5 درصد گوشت قرمز به میزان 19۰ هزار تن و 35 درصد 

صنایع دستی کشور را در اختیار دارند.
کرمعلی قندالی افزود: شمار عشایر اسکان یافته از ۴8 هزار خانوار در پایان برنامه 

سوم به 1۰۴ هزار خانوار در پایان برنامه پنجم توسعه افزایش یافت.
وی تصریح کرد: دولت از سال 139۴ تا 1396 مبلغ 186 میلیارد تومان یارانه 

تسهیالت به عشایر کشور پرداخت کرد. 

یک کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که تورم در کاالهای اساسی تقریبا 
تخلیه شده است، گفت که این تورم در حوزه خودرو و مسکن هنوز پایدار 

است و احتماال به این زودی ها هم تخلیه نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، علی رغم اعالم برخی آمارهای رسمی توسط نهادهای دولتی اما 
مساله تورم و افزایش قیمت ها به اندازه کافی مشهود است. افزایش قیمت ها تقریبا 
اندکی بعد از صعود قیمت دالر در بازار آغاز شد. این تورم ابتدا در بازار کاالهای 
سرمایه ای مانند مسکن، سکه و طال  آغاز شد، اما به این حوزه ها محدود نشد و در ادامه 
بازار خودرو را هم تحت تاثیر قرار داد. در آخرین مرحله از این افزایش قیمت ها، بازار 
کاالهای مصرفی هم دستخوش تغییراتی اساسی شد و افزایش قیمت ها به مغازه های 

خرد هم رسید!
جدا از علل بروز این تورم که برخی از کارشناسان، آن را در سه الگوی اتخاذ 
سیاست های تعدیل ساختاری از سوی دولت، تحریم ها و زایش حجم نقدینگی ارزیابی 

کرده اند، اما مساله اصلی این است که این تورم سرکش تا کجا قرار است ادامه پیدا 
کند؟  در این رابطه عبداهلل مشکانی - کارشناس مسایل اقتصادی، در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان این که تورم تا زمانی که اثر تورمی دالر پابرجاست ادامه خواهد داشت، گفت: 
واقعیت این است که قیمت ها در بازار، خود را با دالر تطبیق می دهند و تا زمانی که 

قیمت دالر باال برود اجناس نیز متناسب با آن گران تر خواهد شد.
وی با بیان این که قیمت واقعی دالر در حدود 1۰ هزار تومان است، اظهار کرد: دالر 
حدود ۴۰ درصد حباب تورمی دارد که این حباب ممکن است وارد بازارهای خودرو و 
مسکن هم شود. به گفته او تورم در کاالهای اساسی تقریبا تخلیه شده، اما این تورم در 
حوزه خودرو و مسکن هنوز وجود دارد و احتماال به این زودی ها هم تخلیه نخواهد شد.

مشکانی همچنین با اشاره به افزایش حجم نقدینگی اظهار کرد: بعد از مساله دالر، 
نقدینگی یک مساله اساسی است که باعث ایجاد تورم می شود. برای مواجه با مساله ی 
نقدینگی باید به فرآیندهایی که باعث ایجاد نقدینگی می شود پرداخته و آنها را کنترل 

کرد. کسری بودجه و بدهی بانک ها به بانک مرکزی مسائلی هستند که می توانند باعث 
ایجاد نقدینگی شوند.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این که برای مواجهه با مساله نقدینگی باید 
برنامه ای بلندمدت داشت، ادامه داد: اقداماتی مانند افزایش سود سپرده های بانکی تنها 
در کوتاه مدت می تواند باعث کنترل حجم نقدینگی شود، اما در بلندمدت باید چاره ای 

اساسی برای این مساله اندیشیده شود.
به گزارش ایسنا، در زمانی که تورم در چنین ابعادی ایجاد می شود، تمام دغدغه 
سرمایه داران به حفظ ارزش سرمایه شان معطوف می شود که به همین خاطر هم 
سرمایه ها به سمت بازار کاالهای سرمایه ای مانند طال، سکه و حتی دالر می رود. 
با این حال اما اگر این بازارها کفاف سرمایه های در گردش را ندهند، آنگاه بازارهای 
کاالیی هم تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. از این جهت است که انبارهای احتکار کاال 

به مساله ای جدی برای کشور تبدیل شده است.

مدیرعامل یک گروه صنعتی تولیدکننده الستیک گفت: 
چنانچه دولت از تایرسازان حمایت الزم را به عمل آورد، 
شرکت های داخلی می توانند سالیانه بخش عمده نیاز به 

تایرهای سنگین و تجاری کشور را تامین کنند.
»پرویز اخوان« روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
ایرنا افزود: تولید تایر این شرکت در نیمه نخست امسال به 37 
هزار و 387 تن رسید که در همسنجی با پارسال 1۰ تن افزایش 

نشان می دهد.
به گفته این فعال صنعتی، نزدیک به 15۰ ماده برای تولید تایر 

به کار گرفته می شود که حدود 75 درصد آنها وارداتی است.
وی اظهار داشت: پیش از اردیبهشت امسال، همه این اقالم با 
ارز دولتی وارد شده بود، اما پس از آن به تشخیص دولت همه آنها 
در گروه های دوم و سوم قرار گرفتند که تولیدکنندگان داخلی با 

مشکل روبرو شدند. اخوان یادآور شد: نزدیک به ۲ ماه طول کشید 
تا مواد اولیه تولید تایر به گروه یک انتقال پیدا کند، اما دولت با 
اعالم فهرستی از ۲5 قلم کاال، واردات الستیک خودروهای تجاری 
و سنگین را مشمول دریافت ارز دولتی دانست که این امر به منزله 
سهولت واردات و در تضاد با سیاست حمایت از تولید داخل است.
وی اضافه کرد: حدود 1۰ روز پیش ترخیص مواد اولیه انبار شده 
در گمرک آغاز شده و تولیدکنندگان توانسته اند فعالیت خود را از 
آغاز کنند، در حالی که تا پیش از آن با مشکالت تولید و تعدیل 

نیرو دست و پنجه نرم می کردند.
اخوان مهمترین معضل کنونی تایرسازان داخلی را آزاد شدن 
واردات تایرهای سنگین به کشور و کاهش تعرفه ورودی آنها از ۲6 

به پنج درصد ذکر کرد.
وی اضافه کرد: سالیانه نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار حلقه 

الستیک سنگین در کشور نیاز است که این شرکت تامین کننده 
35۰ هزار حلقه آن است.

این فعال صنعت تایر تصریح کرد: چنانچه حمایت دولت از 
تولیدات داخلی تداوم یابد، این گروه صنعتی قادر به اجرای طرح 
های توسعه ای است و با افزایش 5۰ هزار تنی در ظرفیت توسعه، 

قادر به تولید سالیانه 6۰۰ هزار حلقه تایر سنگین می شود.
 افزایش قیمت مواد اولیه

وی گفت: افزایش قیمت مواد اولیه در ماه های گذشته، فشار 
زیادی به تولید کنندگان وارد ساخت و در نتیجه عرضه در بازار 

کم شد که مقدمه ای بر افزایش قیمت ها بود.
به گفته مدیرعامل گروه صنعتی بارز، سودجویی و فرصت طلبی 
عده ای در این صنعت موجب شد تا فاصله قیمتی کنونی در 
بازار رقم بخورد، درحالی که سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان افزایش قیمت 9 درصدی را در ابتدای امسال نسبت 
به پارسال تعیین کرده بود.

به گزارش ایرنا، الستیک های تولید داخل برخالف سایر اقالم 
مصرفی بازار در چند سال گذشته با قیمتی ثابت عرضه شده 
بود، اما در ماه گذشته و با توجه به افزایش قیمت دالر و نیاز به 
واردات فرآورده های پتروشیمی و سایر نهاده های وارداتی، قیمت 
الستیک نیز افزایش یافت. به گفته سخنگوی انجمن صنعت تایر 
ایران، از پارسال با افزایش قیمت ارز، تخفیف های تولیدکنندگان 
تایر مربوط به  افزایش قیمت  به خریداران عمده قطع شده و 
عامالن فروش است. آمارهای منتشر شده نشان می دهد، سالیانه 
35۰ هزار تن تایر در کشور مصرف می شود که ۲5۰ هزار تن آن 
تولید داخل است، عمده واردات تایر از چین، هند، اندونزی و کره 

جنوبی انجام می شود.

 یک فعال صنعت تایر

تولیدکنندگان می توانند الستیک سنگین مورد نیاز را تامین کنند


