
دولت دفاع مقدس بااستفاده از تجربیات جهانی اقدام به 
سهمیه بندی کاالهای اساسی کرد که البته این طرح در 
ابتدا با مخالفت بنی صدر مواجه شد؛ تصمیم صحیحی که 
اگر اجرایی نمی شد، هزاران مورد مرگ ومیر و بروز اپیدمی 
در طوالنی ترین و نابرابرترین جنگ 400سال اخیر ایران رخ 

می داد.
در بخش دوم و پایانی گفت وگو با فرشاد مومنی، ضمن ادامه 
بررسی کارنامه اقتصادی دفاع مقدس، نقاط قوت نحوه اداره امور و 
مدیریت اقتصادی در آن دوران تشریح شد و نکاتی برای عبور از 

بحران های کنونی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفت.
جامی که زهرآگین نبود

به گزارش ایرنا: مومنی تحمیل آتش بس و تعبیر آن به خوراندن 
جام زهر به امام خمینی را برچسب ناجوانمردانه ای دانست که به 
دولت جنگ زده می شود و اساس ماجرا را نقاط عطفی خواند که از 
سال 1365 به بعد با آن روبه رو هستیم. وی اولین شوک معکوس 
نفتی در سال 1365 را یکی از این نقاط عطف خواند و بیان کرد: 
در اوج جنگ به طور طبیعی ما باید ساختار اداره کشور را بازآرایی 

می کردیم تا بتوانیم بدون بحران از این شرایط عبور کنیم . 
از نظر مومنی نقطه عطف دوم، ارزیابی دشمن از توان اقتصادی 
ما بود، به طوری که رژیم صدام و متحدان استراتژیک آن به این 
جمع بندی رسیدند که بنیه تولید ایران در این دوران تقویت شده 
است. تا زمانی که این بنیه تولیدی قدرتمند وجود دارد، جنگ را 
طبق خواسته قدرت های بزرگ کنار نخواهند گذاشت و بنابراین، 
از سال 1365 استراتژی صدام بر انهدام ظرفیت های تولیدی کشور 

متمرکز شد.
وی با استناد به گزارش سازمان برنامه به سازمان ملل برای 
خسارت های جنگ اظهار کرد: خسارت های ظرفیت های تولیدی 
کشور از سال 1365 تا پایان جنگ، چندین برابر خسارت هایی 
است که از شروع جنگ تا 1365 متحمل شده بودند و هر کدام 
از این ها می توانست موجب از هم پاشیده شدن شیرازه امور شود. 
اما درایت، جوانمردی، فداکاری و دانایی های انباشته تحت راهبری 
مرحوم آقای عالی نسب باعث شد آن شرایط را بدون بحران سپری 
کنیم و اکنون باید از خودمان بپرسیم چه سطحی از دانایی و 
خرد در اداره اقتصاد کشور وجود داشته که با قدرت خرید دالر 
سال 1365 با اینکه درآمد نفتی کشور به زیر 10 میلیارد دالر 
سقوط کرده بود و بخش بزرگی هم صرف امور نظامی می شده، ما 

توانستیم این سال را بدون بحران سپری کنیم.
آمریکا و انگلستان هم به اندازه دولت دفاع مقدس چپ گرا 

هستند
مومنی اطالق عناوینی مانند »چپ گرا« یا »سوسیالیست« به 
دولت دفاع مقدس را از نظر منطقی و مبنای نظری فاقد اعتبار 
دانست و نقش ستاد بسیج اقتصادی در توزیع کاالهای اساسی را 

که مصوب مجلس بود، دارای مبنای علمی خواند.
وی با اشاره به تجربه جان کنت گالبرایت که در دوره جنگ 
جهانی دوم مسئول توزیع کاالهای اساسی در آمریکا بود بیان کرد: 
نقش ستاد بسیج اقتصادی درواقع کنترل قیمت بود و گالبرایت در 
کتابی تحت عنوان »کنترل قیمت« به این موضوع پرداخته است . 
مومنی در ادامه بیان کرد برای اینکه نیازهای حیاتی مردم در 
شرایط جنگی دستاویز دالل ها و سوداگرها نشود، این موضوع 
حتی برای اقتصاد آمریکا که از معرکه نبرد در جنگ جهانی دوم 
به کلی دور بود هم موضوعیت داشته است. همچنین تجربه اقتصاد 
جنگ در فرانسه و انگلستان نشان می دهد تا حدود 10 سال بعد 
از جنگ هم به سیستم سهمیه بندی شده نیازهای اساسی وفادار 
ماندند. وی در مقام نتیجه گیری بیان کرد: به همان اندازه که 
می توان اقتصاد آمریکا و انگلستان را کمونیست تلقی کرد، باید 
دولت زمان جنگ را هم کمونیست و چپ دانست. مومنی اقتصاد 
سیاسی ایران را یک اقتصاد رانتی دانست که در جریان سازی های 
آن، مفت خورها و رباخوارها دست بسیار باالیی دارند، به طوری که 
با کوچک ترین جسارتی به منافع شان با مافیای رسانه ای که در 

اختیار دارند، ارکان سیستم را می لرزانند.

دولت دفاع مقدس از تجارب موفق جهانی درس گرفته 
بود

مومنی در بیان چرایی اطالق واژه های کوپنیستی و کمونیستی 
به دولت مهندس موسوی بیان کرد: جرم دولت مهندس موسوی 
این بود که راه را بر روی الشخورها، مفت خورها و رباخوارها بسته 
بود. جدی ترین بنیان گذاران نظام سرمایه داری در دنیا این کار را 
انجام دادند و اگر ما این کار را نمی کردیم، قحطی  و اپیدمی  در 
کشور رخ می داد. اما دانش این مسئله در کشور وجود نداشت. 
استاد فقید مرحوم آقای عالی نسب این دانش و تجربه را داشتند و 
به محض شروع جنگ این تجربه را با آیت اهلل شهید دکتر بهشتی 
در میان گذاشتند. آقای بهشتی متقاعد شدند و این ایده را برای 
اولین بار در کانون توحید مطرح کردند. اولین کسی که اعتراض 
کرد بنی صدر بود که با بیان راست افراطی خاص خود گفت که 
آقای بهشتی تصمیم دارند فقر را همگانی کنند. این در حالی است 
که با تکیه بر کتاب ممتاز جان کنت گالبرایت قابل مالحظه است که 
این اقدام پایه منطقی استداللی مستحکمی دارد و دستاوردهایش 
هم در همه کشورهایی که اجرا شده، ازجمله ایران کامالً روشن 
است. پس از آن، آقای عالی نسب و آقای بهشتی، شهید رجایی را 

هم متقاعد کردند و به خاطر اعتمادی که کل ساختار قدرت در 
ایران به این سه نفر داشت، جنبه عملیاتی پیدا کرد.

بحران های کنونی حتی در دوران جنگ هم وجود نداشت
ایران بیان کرد: امروز  اقتصاد  با اشاره به مسائل روز  مومنی 
بخش بزرگی از گرفتاری هایی که هم دولت و هم تولیدکننده ها 
و هم خانوارها را تحت فشار قرار داده است، باز شدن میدان برای 
عدم شفافیت و بازی های سوداگرانه با نرخ ارز است. الزم است همه 
مسئوالن کشور به خصوص سران سه قوه بر این موضوع تأمل 
کنند که در حالی که امکانات ارزی کشور در دوره جنگ حدود 
یک پنجم امکانات موجود و گرفتاری های ارزطلب کشور بیش 
از پنج برابر شرایط کنونی بود، چرا در دوره جنگ با هیچ کدام 
از بحران های کنونی روبرو نبودیم؟ وی در ادامه افزود: برای فهم 
این مسئله بسنده کردن به فهم شیوه مدیریت ارز با اینکه الزم 
است، اما به هیچ وجه کفایت نمی کند و شرط کفایت این است 
که مدیریت اقتصادی کشور بفهمد تصمیم گیری صحیح راجع  به 
ارز بدون پیوند آن به اصالحات متناسب در سیاست های پولی، 
مالی، تجاری و صنعتی راهگشا نخواهد بود و الزمه برقراری چنین 

پیوندی، داشتن برنامه است.

اقتصادی 5

کارگروه مشترک پست بانک و سازمان و پژوهشگاه 
فضایی برای توانمندسازی صنعت و اقتصاد فضایی 

تشکیل می شود
 جلسه مشترک پست بانک و سازمان و پژوهشگاه فضایی با حضور 
دکتر خسرو فرحی مدیرعامل پست بانک ایران، دکتر مرتضی براری 
رئیس سازمان فضایی و دکتر حسین صمیمی رئیس پژوهشگاه فضایی 

ایران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران دکتر فرحی در این جلسه ضمن 
ارائه گزارشی از توانمندی های بانک،بخش ICT را از بخش های پر ظرفیت 
اقتصاد کشور دانست و گفت: پست بانک در توسعه صندوق های خطر پذیر 

و تامین مالی طرح های ICT فعال خواهد بود . 

دیدار مسئوالن بیمه کوثر با افتخارآفرینان تیم ملی 
جودوی کشورمان 

مسئوالن بیمه کوثر به منظور تقدیر از افتخارآفرینان تیم ملی جودوی 
کشورمان با مسئوالن فدراسیون و جمعی از ملی پوشان این تیم دیدار 

کردند. 
به گزارش روابط عمومی بیمه کوثر؛ این مراسم باحضور جانشین مدیرعامل 
از  جمعی  و  معاونان  و  مدیرعامل  نیروهای مسلح،  اجتماعی  تامین  سازمان 
مدیران شرکت بیمه کوثر و همچنین دبیرکل فدراسیون جودو و سرمربیان و 
مربیان تیم های بزرگساالن و جوانان و تعدادی از ملی پوشان تیم اعزامی به 

رقابت های جهانی 2018 به باکو برگزار شد.
مدیرعامل شرکت در این نشست صمیمی ضمن تبریک مجدد به اعضای 
این تیم اعتماد به جوانان، پشتکار و پیگیری را عامل موفقیت های چشمگیر 
جوانان ایرانی در عرصه های گوناگون دانست و گفت: امید است بتوانیم در 
اجرای مسئولیت اجتماعی و حمایت از ورزش های پرطرفدار گام های استواری 
برداریم و شاهد پیروزی های روزافزون ملی پوشان ایرانی در رقابت های جهانی 

باشیم.
قهرمانی  برنز مسابقات  و  به مدال آوران طال  یادبود  به رسم  این دیدار  در 
جهانی هدایایی تقدیم شد و برای حاضران بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری 

و حامی صادر شد.
همچنین اعضای این تیم نیز به نشان قدردانی نماد مسابقات را به شرکت 

بیمه کوثر اهدا کردند.

رئیس هیئت مدیره بانک دی در دیدار با خانواده شهید محمد 
حسین حدادیان 

امنیت امروز کشور، مرهون خون رهروان دلیر 
شهدای دیروز است

رئیس هیئت مدیره بانک دی در دیدار با خانواده شهید محمد حسین 
حدادیان از شهدای امنیت کشور، دالوری و غیرت جوانان امروز را در 
دفاع از میهن اسالمی و ارزش نهادن به خون شهدای کشور تحسین 

کرد.
هفته  مناسبت  به  دی؛  بانک  تبلیغات  و  عمومی  روابط  اداره  گزارش  به 
گرامیداشت دفاع مقدس ، رضا سهم دینی، رئیس هیئت مدیره بانک دی 
،احمد حشمی پور، مدیر کل حوزه مدیریت و حسن عباسیان، فرمانده پایگاه 
بسیج 9 دی با خانواده شهید محمد حسین حدادیان دیدار کردند و یاد و 

خاطره این شهید را گرامی داشتند.
رئیس هیئت مدیره بانک دی در این دیدار با اشاره به اهمیت تداوم امنیت 
مطلوبی  امنیت  از  منطقه  در  که  است  کشوری  تنها  گفت:ایران  کشور  در 
برخوردار است و این موفقیت را در عرصه بین المللی ، مرهون تالش و از 
خود گذشتگی جوانانی است که با وجود جنگ نرم هنوز راه شهیدان هشت 
سال دفاع مقدس را فراموش نکرده اند و با غیرت و دالوری بدون هیچ گونه 

چشمداشتی از جامعه اسالمی ایران دفاع می کنند.

با پرداخت نزدیک به 30 هزار میلیارد ریال تسهیالت

بانک کشاورزی بیش از 50 هزار شغل جدید 
درمناطق روستایی و عشایری ایجاد کرد

مرحله نخست پرداخت تسهیالت توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری 
در بانک کشاورزی با موفقیت انجام شد.

هیأت  رئیس  اله خدارحمی  بانک کشاورزی،روح  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیره و مدیرعامل این بانک اعالم کرد: عملیات مربوط به پذیرش،بررسی و 
تصویب تعداد10256 طرح با مبلغ29762میلیارد ریال از طرح های مربوط به 
طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری که از طرح های اولویت دار سال 
جاری دولت تدبیر وامید به شمار می رود، با موفقیت به انجام رسید و عملیات 

این مرحله از طرح در بانک کشاورزی تمام شد.

توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در کالنشهرها با 
حمایت بانک شهر

عمران  در  بانک  این  نقش  به  اشاره  با  شهر  بانک  اعتبارات  معاون 
در  اتوبوسرانی  و  مترو  توسعه خطوط  و  اندازی  راه  آبادانی شهرها،  و 

کالنشهرها را از جمله نتایج این اقدامات دانست.
با  کیایی  محمد  شهر،  بانک  عمومی  روابط  و  ارتباطات  مرکز  گزارش  به 
در  تخصصی  بانک  یک  عنوان  به  بانک  این  کرد:  اظهار  مطلب  این  بیان 
زمینه توسعه عمران و آبادانی شهرهای کشور، با اعطای تسهیالت به عموم 
این  در  مؤثری  نقش  مختلف  شهرهای  شهرداری های  ویژه  به  شهروندان 

زمینه داشته است.

مدیرعامل پست بانک ایران:

 رواج فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان ها کیفیت 
خدمت رسانی به مردم را ارتقاء می دهد

 دکتر فرحی مدیرعامل پست بانک ایران در مراسم تجلیل از ایثارگران 
و فرزندان شهدای این بانک با تبریک هفته دفاع مقدس گفت: رواج 
فرهنگ ایثار و شهادت در سازمان ها خدمت رسانی به مردم را تسهیل 

می کند.
به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران در این مراسم که با حضور جمعی از 
مدیران و ایثارگران بانک و مشاور وزیر و مسئول امور ایثارگران وزارت ارتباطات 
با  مدیران  مستمر  ارتباط  افزود:  فرحی  بود،  شده  برگزار  اطالعات  فناوری  و 
ایثارگران و فرزندان شهدا یک ضرورت است زیرا آنان سختی ها را تحمل کرده 

اند تا ما امروز با آسایش در کشورمان زندگی کنیم.
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 فهرست دریافت کنندگان ارز نیمایی و دولتی منتشر شد
 رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به وعده هفته گذشته خود برای شفاف سازی و اطالع رسانی عمومی، عمل کرد و به دستور وی، فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما منتشر شد. به گزارش عصر شنبه تارنمای روابط 
عمومی بانک مرکزی، فهرست انتشار یافته نام دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی در بازه زمانی بیست و یکم فروردین ماه تا امروز را دربرمی گیرد. این فهرست شامل نام اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی است که از 

طریق سامانه نیما، ارز دریافت کرده اند. هفته گذشته رییس کل بانک مرکزی اعالم کرده بود از شنبه )امروز( فهرست دریافت کنندگان ارز اطالع رسانی می شود.

مومنی از نحوه اداره امور اقتصادی دفاع مقدس می گوید

سهمیه بندی  کاالهای اساسی در دوران جنگ با کوپن
اخبار

 بورس بازهم رکورد زد
 شاخص بورس امروز )شنبه( با ورود نقدینگی های جدید 6 هزار و 770 پله 
نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته )4 مهر( رشد کرد و در ابتدای هفته 

در جایگاه 187 هزار و 406 واحدی ایستاد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در معامالت امروز، سه میلیارد و 700 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 14 هزار و 359 میلیارد ریال در 252 هزار و 

72 نوبت دادوستد شد.
بررسی شاخص های اصلی بازار سرمایه نشان می دهد شاخص قیمت )وزنی- 
ارزشی( که در آن ارزش سهام شرکت های بزرگ اثر بیشتری بر شاخص می گذارد، 
یک هزار و 978 واحد رشد کرد و شاخص کل )هم وزن( که در آن ارزش و وزن همه 
شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، 

یک هزار و 163 واحد رشد داشت.
شاخص قیمت )هم وزن( نیز 822 واحد باال رفت؛ این شاخص بیانگر سطح عمومی 

قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است.
شاخص آزاد شناور نیز هفت هزار و 177 واحد افزایش یافت؛ این شاخص بخشی از 

سهام قابل معامله شرکت ها در بورس را نشان می دهد.
شاخص بازار اول )مربوط به شرکت های بهتر از نظر سرمایه، سودآوری و درصد 
سهام آزاد شناور( چهار هزار و 595 واحد رشد کرد و شاخص بازار دوم بورس نیز 15 

هزار و 366 واحد افزایش یافت.
بر این اساس، در معامالت امروز نمادهای فارس )هلدینگ خلیج فارس(، تاپیکو 
)سرمایه گذاری نفت وگاز تامین(، شپنا )پاالیش نفت اصفهان(، شتران )پاالیش نفت 
تهران(، کگل)صنعتی و معدنی گل گهر( و پارسان )نفت وگاز پارسیان( بیشترین تاثیر 

سهم را در رشد شاخص داشتند.
 صدرنشینی فلزات اساسی

گروه فلزات اساسی در معامالت امروز بورس صدرنشین شد؛ در این گروه 390 
میلیون سهم به ارزش 2 هزار و 278 میلیارد ریال دادوستد شد.

گروه شیمیایی به ارزش 2 هزار و 236 میلیارد ریال و فرآورده های نفتی به ارزش 
یک هزار و 597 میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود اختصاص دادند.

همچنین در رده چهارم معامالت امروز گروه خودرو با دادوستدی به ارزش یک هزار 
و 270 میلیارد ریال قرار گرفت و گروه سرمایه گذاری ها نیز با معامالتی به ارزش 644 

میلیارد ریال، رده پنجم را از آن خود کرد.
رکوردشکنی فرابورس

شاخص فرابورس )آیفکس( در معامالت امروز 79 پله رشد کرد و در جایگاه 2 هزار 
150 واحدی قرار گرفت.

در بازار فرابورس، بیش از یک هزار و 338 میلیون سهم و اوراق بهادار به ارزش بیش 

از هفت هزار و 348 میلیارد ریال دادوستد شد.
برپایه معامالت امروز نمادهای مارون )پتروشیمی مارون(، زاگرس )پتروشیمی 
زاگرس(، ذوب )ذوب آهن( و هرمز )فوالد هرمزگان جنوب( بیشترین تاثیر مثبت 

را بر شاخص داشتند.

 مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از توافق 
با وزارت راه و شهرسازی برای حمل کودهای شیمیایی با 
ناوگان ریلی و جاده ای کشور با هدف تسریع دسترسی 
بازار مصرف خبر داد که در نخستین مرحله 260 واگن 
مسقف برای حمل کودهای شیمیایی تخصیص یافته است.

به گزارش شنبه تارنمای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، 
»حمید رسولی« افزود: امروز در جلسه ای دوجانبه با معاون وزیر 
راه و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

کشور توافق شد از ظرفیت ناوگان جاده ای و ریلی برای حمل 
نهاده های بخش کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی استفاده 

شود.
رسولی با توجه به آغاز فصل کشت پاییزه و لزوم حمل هرچه 
زودتر کودهای شیمیایی، از سازمان های جهادکشاورزی استان 
ها خواست از ظرفیت ایجاد شده در بخش راهداری حداکثر بهره 

را ببرند.
به گزارش ایرنا طبق آمارها، بخش کشاورزی کشور سالیانه به 

چهار میلیون تن کود پایه )اوره، فسفاته و پتاسه( نیاز دارد که فقط 
نزدیک 2 میلیون و 400 هزار تن در اختیار کشاورزان قرار می 
گیرد؛ زیرا میانگین مصرف کود در بخش کشاورزی ایران نسبت 
به میانگین جهانی پایین تر است و آنان بیش از این میزان کود 

مصرف نمی کنند.
کشور 300 هزار تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه در 
ذخایر راهبردی خود دارد که بدون هیچ افزایش قیمتی در اختیار 

کشاورزان قرار می گیرد.

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای ارایه خدمات مناسب 
به کشاورزان، با فعال کردن 3400 کارگزاری اقدام به توزیع کود، 
آزمون خاک، مشاوره مصرف کود و حتی فروش تلفنی کود با 
سامانه 1559 بین یک میلیون و 100 هزارنفر از کشاورزان عضو 

باشگاه کشاورزان کرده است.
با سازمان های جهاد کشاورزی استان  براساس هماهنگی 
ها، قیمت کودهای یارانه ای امسال افزایش نمی یابد و ثابت 

می ماند. 

 مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

بخشی از حمل کود شیمیایی کشاورزی به شبکه ریلی منتقل شد

به جای کمک به صنعت خودرو، سنگ اندازی می کنند!
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت: در شرایطی که آمریکا صنعت خودروی ایران را مورد تحریم قرار داده است برخی 

سازمان ها هم چون شورا رقابت به جای کمک به این صنعت، بر سر راه آن سنگ اندازی می کنند.
امیرحسن کاکایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: شاهد بودیم که آمریکا در اولین تحریم خود بر ضد ایران، صنعت خودروی ما را 
هدف قرار دارد. اگر چه از نیمه مرداد ماه تحریم های آمریکا بر ضد صنعت خودروی ایران آغاز شد، اما در عمل از اردیبهشت ماه و پس از 
اعالم ترامپ مبنی بر خروج آمریکا از برجام، تمام خودروسازان خارجی فعال در ایران همکاری خود را با خودروسازان داخلی تعلیق کردند. 
در واقع تحریم صنعت خودرو در نیمه مرداد ماه و پس از خروج رسمی آمریکا از برجام آغاز شد و به همین دلیل در دو ماه اخیر تیراژ 

تولید خودرو در خودروسازان داخلی برخالف روند سه سال گذشته، سیر نزولی به خود گرفته است.
در چنین شرایطی متاسفانه شاهدیم که برخی سازمان های دولتی همچون شورا رقابت نه تنها به صنعت خودرو برای مقابله با 

تحریم های آمریکا کمکی نکرده اند بلکه در مسیر حرکت این صنعت نیز مانع تراشی کرده و می کنند.
 در شرایطی که قیمت ارز و مواد اولیه مصرفی بیش از دو برابر افزایش یافته است چطور شورای رقابت انتظار دارد که خودروسازان 

محصوالت شان را با نرخ های سابق تولید و عرضه کنند!
 در شرایط فعلی اصرار بر سرکوب قیمتی و جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودرو در کارخانه های سازنده به منزله ضربه زدن به صنعت 
خودرو و قطعه سازی و ایجاد شرایط برای خروج منابع مالی از این صنایع به جیب دالالن و واسطه های بازار است و ادامه این وضعیت باعث 

از بین رفتن هزاران فرصت شغلی در صنعت خودرو و قطعه سازی خواهد شد.
در شرایطی که صنعت خودرو مورد تحریم و هجمه های خارجی قرار گرفته، حداقل انتظار از سازمان های داخلی این است که اگر کمکی 

به این صنعت نمی کنند حداقل برای آن مانع تراشی نیز نکنند.

مجوز افزایش قیمت داریم؛ ولی بازار کشش ندارد
سخنگوی انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی گفت: با وجود مجوز وزارت صنعت برای باال بردن قیمت ها، شرایط بازار 
به گونه ای است که هیچ تولید کننده ای تمایل به افزایش قیمت ندارد زیرا به اندازه کافی قیمت مواد اولیه باال رفته و ترس از 

رکود باعث شده که تولیدکنندگان با حداقل سود راضی باشند.
علی رضا غزنوی در گفت وگو با ایلنا در خصوص افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل گفت: تا پیش از این قیمت این گونه 
کاالها توسط وزارت صنعت به ما ابالغ می شد اما از این به بعد قیمت گذاری به عهده تولید کننده است و می توانند در هر زمان 

قیمت فروش خود را افزایش یا کاهش دهند. 
نتیجه دخالت دولت در قیمت گذاری محصوالت لوازم خانگی این شد که در ماه های گذشته تعداد زیادی از کارخانه های 
تولید کننده که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با این محصوالت ارتباط دارند مجبور شدند فعالیت خود را به حالت تعلیق 
دربیاورند و برخی دیگر از دادن جنس به بازار یا تولید خودداری کنند که این مساله باعث شد بازار با افزایش قیمت روبرو شود. 
با وجود مجوز وزارت صنعت شرایط بازار به  گونه ای است که هیچ تولید کننده ای تمایل به افزایش قیمت ندارد زیرا به اندازه 
کافی قیمت مواد اولیه باال رفته و ترس از رکود باعث شده که تولیدکنندگان با حداقل سود راضی باشند. شرایطی که امروز 
تولیدکنندگان تجربه می کنند می توان گفت در تاریخ صنعت ایران کم نظیر است. تصمیم های غیر منطقی سبب شده که بازار 
سردرگم شود و نمی داند چه واکنشی باید نشان دهد.  در این آشفته بازار اکنون هیچ تولید کننده ای نمی تواند برای یک ماه 
آینده خود برنامه ریزی کند چه رسد به برنامه ریزی یک ساله. سیاست های ارزی و وضعیت اقتصادی باعث شده که بزرگ ترین 
مشکل ما امروز نقدینگی باشد. در بحث مواد اولیه داخلی به خصوص پتروشیمی ها افزایش قیمت، باالی 60 درصد بوده و با 

توجه به کمبود عرضه در بازار باید  نقدی خرید کرد. 


