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فروش موی طبیعی از ۸ تا ۳0 میلیون تومان

وش میلیونی مو های طبیعی!  فر

اتحادملت - گروه اقتصاد؛ خرید و فروش مو ها 
از  تعدادی  در  معامالت  از  بخشی  دیگر  حاال 
پیرایشگاه های شهر است. مو های رنگ به رنگ 
که برای پوستیژ و موی مصنوعی و اکستنشن 
استفاده می شود، باعث رونق برای چیدن مو ها و 

فروش آن شده است.
عروس  برای  تاب  و  آب  با  پیرایشگر  خانم 
و  عروسی  روز  نگران  اصال  که  می دهد  توضیح 
شینیون نباشد چرا که برای موهایش فکر کرده و 

می گوید فقط هزینه اش را باالتر می برد.
دختر ۲۴ یا ۲۵ ساله، اما باز با نگرانی می پرسد 
خب آخه چطور؟ و خانم آرایشگر جواب می دهد 
که موی طبیعی دارد و برایش استفاده می کند، 
در  و  همیشه  که  بخرد  بخواهید  اگر  می گوید 
حدود  کند  استفاده  دیگرش  مهمانی های  همه 
اگر  اما  دارد،  هزینه  برایش  تومان  میلیون   ۱۷
بخواهد اجاره کند برای یک شب حدود ۴ میلیون 
تومان به همراه یک چک ۱۷ میلیون تومانی برای 
برمی گرداند. خانم  را  مو ها  اینکه سالم  تضمین 
آرایشگر در ادامه می گوید یک مدت از بس مو ها 
را خراب کردند که دیگر اجاره نمی داده، اما حاال 
دیگر با چک تضمین مو ها را دوباره اجاره می دهد 

چرا که خیلی ها توان خرید نداشتند.
از  بخشی  این ها   ،  ۲۴ اقتصاد  گزارش  به 
تهران  غرب  حوالی  پیرایشگاه  یک  در  مکالمات 
است و وقتی از مدیر سالن زیبایی می خواهم که 
درباره مو ها برایم توضیح بدهد به اتاق دیگری 
هدایت می شوم که ویتریتی پر از مو های طبیعی 
دارد، مو هایی که ادعا می کند همه اش از سر 
چیده شده و البته می گوید که خودش خریدار 
سایت  طریق  از  مستقیم  صورت  به  و  است 
دیوار و رابطه با برخی مشتریانش مو ها را خرید 

می کند.
کم  شاید  مو ها  این  برای  خریدار  می گوید  او 
باشد، اما در مقابل بسیاری برای مهمانی و یا 
پوستیژ های  از  استفاده  به  تمایل  خود  مراسم 
مختلف دارند، سودمند است. البته در ادامه نیز 

می گوید اگر مشتری بخواهد که مو به صورت 
استفاده  خودش  مو های  درون  در  نامحسوس 
شود و یا بخواهد از مو برای اکستنشن استفاده 
و  ندارد  وجود  اجاره  امکان  دیگر  گاه  آن  کند، 

حتما باید مو خریداری شود.
موهای چند ده میلیونی روی سر مردان و زنان 
مو  فروش  و  خرید  آگهی های  اساس  بر  اما 
در اپ هایی مثل دیوار و یا شیپور، خرید مو و 
انواع لوازم و وسایل مربوط به این مساله بسیار 
پرشمار و پررونق است. در این میان آگهی های 
جالبی نیز به چشم می خورد از جمله اینکه موی 
طبیعی ۵۵ سانتی، بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان 

قیمت گذاری شده است.
در  کوتاهی  دور  است  کافی  اینکه  کما 
اینستاگرام و دیوار  سایت های خرید و فروش، 
تا ۱۰۰ میلیون تومان  تا به ارقامی بین ۵  بزنید 

نیز بربخورید.
باقی  از  البته  تومان  میلیون  ارزش ۱۰۰  با  مو 
استثنایی است که  از موارد  و  متفاوت تر است 
مو های سالم و رنگ نشده بیشتر از ۹۰ سانتی 

متر را شامل می شود.
حجم  و  اندازه  مدل،  رنگ،  در  تنوع  مساله 
مو های ارئه شده و طبیعی یا مصنوعی بودن آن 
باعث تفاوت جدی در قیمت ها می شود تا جایی 
انتخاب  فضای  در  محصول  این  مشتریان  که 
جوالن می دهند. رقم موی طبیعی و مصنوعی 
از یک میلیون تومان شروع می شود و هرچه مو 

بلندتر و پُرتر باشد قیمت هم باالتر می رود.
نکته جالب این است که با توجه به استقبال 
فر  و  رنگ  قابلیت  که  لخت  مو های  مشتریان، 
شدن را دارند گران تر هستند و مساله دیگر این 
باشد  کمتر  مو  که هر چه سن صاحبان  است 
تاثیر بیشتری در افزایش قیمت دارد به طوری 
که حتی در مواردی پیش آمده که سن کسی که 
قرار است موهایش را بفروشد نیز قید می شود. 
برای نمونه در حالی که موی ۶۵ سانتی متری 
بین ۱۰ تا ۱۸ یا ۲۰ میلیون قیمت گذاری شده، 

اینکه سن دارنده مو کمتر از ۱۶  تاکید بر روی 
سال است این فیمت تا ۲۵ میلیون نیز افزایش 

یافته است.
البته خریداران این مو ها فقط خانم ها نیستند 
و اتفاقا آقایان نیز از طرفداران و خریداران این 
البته با کمی گشت و گذار در  مو ها هستند و 
شاهد  اجتماعی  شبکه های  و  مجازی  فضای 
قیمت های عجیب موی مصنوعی و طبیعی برای 

مردان نیز هستیم.
به گزارش اقتصاد ۲۴، اما ارقام بسیار متفاوت 
هستند. به طور مثال موی مصنوعی برای چتری 
تومان  هزار   ۷۵۰ طبیعی  موی  با  مویی  جلو 
بین  کوتاه  طبیعی  موی  با  زنانه  گیس  کاله  و 
زنانه موی  تومان و کاله گیس  تا ۵ میلیون   ۴
طبیعی با اندازه متوسط نیز بین ۵ تا ۷ میلیون 
تومان قیمت دارد. همچنین مو های بلند که از 
۵۰ سانتی متر بیشتر باشد از ۸ تا ۲۰ میلیون 
تومان بنا به جنس و رنگ و اندازه قیمت گذاری 
قیمت ها  که  است  حالی  در  این  است.  شده 
دارای  یا  بودن  رنگ  بدون  خام،  مو های  برای 
رنگ بودن و صاف بودن و فر بودن مو ها نیز در 

قیمت ها تاثیر دارد.
و  مصنوعی  و  طبیعی  مو های  خرید  برای 
نیز  حضوری  صورت  به  می توان  البته  پوستیژ 
بیشتر  تهران  در   . شد  شهر  خیابان های  راهی 
و  فردوسی  منوچهری،  برلن،  کوچه  حوالی 

جمهوری می توان به بورس این موارد برخورد.
چقدر  هر  می گویند  فروشندگان  از  بسیاری 
که میزان تمایل به خرید مو های طبیعی افزایش 
یافته، اما سالن های زیبایی و آرایشگاه ها نیز برای 

دسترسی به این موارد افزایش یافته است.
یک فروشنده با هیجان توضیح می دهد که این 
مو ها را می بینید، سه میلیون و ٥٠٠ هزار تومان 
ارزش  تومان  میلیون  و حاال حداقل ۶  خریدیم 
با دست به بعدی اشاره می کند که آن  دارد و 
یکی ارزان تر است، حدود ۲ میلیون تومان و بعد 
به شاخه ها اشاره می کند که از ۲۰ هزار تا ٤٠٠  

هزار تومان در نوسان است. به یک دسته موی 
خرمایی نیز اشاره می کند که ببینید چقدر براق و 
خاص است و می گوید رقمی حدود ٥.٥ میلیون 

تومان روی آن قیمت گذاشته است.
در همین حین کار یک مشتری را راه می اندازد 
البته  و  دهد  می  قیمت  دیگری  مشتری  به  و 
نیز می دهد که آن طرف خط  را  تلفنی  جواب 
زنی در حال گرفتن قیمت برای فروش موهایش 

است.
داریم  خرید  آگهی  که  روزهایی  می گوید 
شلوغ تر هم هستیم چون خیلی ها زنگ می زنند 
و البته معموال کمتر از انگشتان یک دست در 
هر بار آگهی که می دهیم برای فروش مراجعه 

می کنند.
در این میان، اما سوسن زنی حدودا ۴۵ ساله 
به اقتصاد ۲۴ می گوید که خودش و دخترانش 
این  که  می گوید  او  می فروشند.  را  موهایشان 
کاسبی مستمر و دائم نیست، اما تاکنون دو بار 
موهایشان را فروخته اند و حاال منتظر هستند 
مو ها  فروش  و  سوم  بار  برای  زمانی  چه  تا  که 
اقدام کنند. می گوید اولین بار یک روز خانمی 
در آرایشگاه مو های دختر ۱۴ ساله اش را دیده و 
رقم خوبی پیشنهاد کرده و وسوسه شده است. 
نیز  را  کوچکتر  دختر  و  خودش  مو های  بعد 
توانسته بفروشد و بار دوم حدود یک سال پیش 
دخترش  دو  می گوید  و  فروختند  را  موهایشان 
بار اول آگاهی به کاری که می کردند نداشتند، 
اما بار دوم نه تنها با عالقه خودشان بوده بلکه 
حتی پولش را هم خودشان برداشتند و با خنده 
کمی  و  پول  آن  با  ترم  کوچک  دختر  می گوید 
همراه  تلفن  گوشی  خودش  برای  پدرش  کمک 

خریده است.
سوسن می گوید ۶ سال پیش موهایشان این 
گران تر شده  خیلی  حاال  اما  نبود،  قیمتی  همه 
است و در ادامه می گوید باالخره در این روزگار 
سخت یک مرهمی بر زخمی از زخم های زندگی 

است دیگر.
او البته به اقتصاد ۲۴ می گوید که به شدت به 
موهایشان رسیدگی می کنند و به خصوص دو 
دخترش سعی می کنند موهایشان سالم و خوب 

باشد.
به  تا  و  است  ساله   ۳۰ حدودا  زنی  اما  زهرا، 
حال دو بار موهایش را فروخته و به اقتصاد ۲۴ 
می گوید هر دو بار را برای بدهی های شوهرش 
داده است. خودش می گوید ساکن ورامین است، 
اما به تهران می آید و می گوید در یک آرایشگاه 
شاغل است و دو بار قبل در همان آرایشگاه نیز 
مشتری پیدا کرد و بار اول موهایش را که بیش 
از ۹۰ سانتی متر بود وقتی می برید زار زار گریه 
می کرد، اما بار دوم دیگر عادی شده بود، چون 
نه به اندازه بار اول موهایش بلند بود و نه دیگر 

آن احساس سابق را به موهایش داشت.
از  بخشی  دیگر  حاال  مو ها  فروش  و  خرید 
شهر  پیرایشگاه های  از  تعدادی  در  معامالت 
برای پوستیژ و  به رنگ که  است؛ مو های رنگ 
می شود،  استفاده  اکستنشن  و  مصنوعی  موی 
باعث رونق برای چیدن مو ها و فروش آن شده 

است.
مو هایی که اگر روزگاری با چند صد هزار تومان 
معامله می شد حاال ارقام میلیونی برای آن داده 
می شود و زنان و مردانی شاید دلخوش به رنگ 

وارنگی آن ها باشند.

صعود خیره کننده قیمت دالر به ۶۰ هزار تومان در حالی در دو 
روز گذشته با انتشار دو خبر فعال متوقف شده که پیمان مولوی، 
اقتصاددان معتقد است روند افزایشی قیمت دالر در سال آینده به 
دلیل رشد اقتصادی ناچیز و تورم و خلق نقدینگی، کم از امسال 

نخواهد بود.
به گزارش اقتصاد۲۴؛ »بازی ارزی« در حالی از روز یکشنبه وارد 
»میدان بانک مرکزی« شد که سرعت رشد قیمت دالر از دو هفته 

گذشته خیره کننده بود.
قیمت دالر روز یکشنبه و زمانی که به ۶۰ هزار تومان رسیده بود 
با انتشار خبر سفر مدیرکل آژانس به ایران و چراغ سبز سران قوا 
برای تفویض اختیارات ویژه به بانک مرکزی سه کانال کاهش یافت 

تا دالر در کانال ۵۷ هزار تومانی متوقف شود.
از قیمت سازی دالر در فضای مجازی تا »بازی ارزی« دولت

تا رسیدن دالر به کانال ۶۰ هزار تومان به ادعای بانک مرکزی، 
قیمت سازی های فضای مجازی در ایجاد بحران ارزی نقش داشت؛ 
اما به محض رسیدن دالر به ۶۰ هزار تومان، بانک مرکزی اختیاراتی 
ویژه گرفت تا کاهش تنها ۳ هزار تومانی قیمت دالر را دستاورد 

بزرگ خود قلمداد کند.
اما سوال اصلی این است که قیمت دالر به چه سمت و سویی 
می رود؟ افسار قیمت دالر و ارز در دست بانک مرکزی است؟ اگر 
هست، چرا تاکنون قیمت دالر و ارز تاریخ سازی کرده و اگر نبوده، 
پس بانک مرکزی تاکنون چه نقشی در مدیریت قیمت دالر و ارز 

داشته است؟
افسار دالر در دست بانک مرکزی است؟

مبنی  اقتصاد ۲۴  به سوال  پاسخ  در  اقتصاددان  مولوی،  پیمان 
بر اینکه تاثیر اختیارات ویژه سران قوا به بانک مرکزی در بسامان 
که  پرسید  باید  نخست  گفت:  ارز چیست؟  و  دالر  قیمت  کردن 
آیا اختیارات بانک مرکزی باعث رشد اقتصادی در ایران می شود؟ 
آیا این اختیارات باعث برداشته شدن تحریم ها می شود؟ آیا باعث 

برداشتن ریسک های اقتصادی، سیاسی و کشوری می شود؟
وی ادامه داد: پاسخ منفی است. بانک مرکزی نهادی است که در 
سیاست گذاری پولی باید مستقل عمل می کرد که هیچگاه تاکنون 
انجام می داد که  باید  را  بهره  نرخ  افزایش  و  نکرده  مستقل عمل 

انجام نداده است.
سه ضلعی مهم در بازار دالر و ارز

این فعال سرمایه گذاری به اقتصاد ۲۴ گفت: اگر بانک مرکزی 
می خواهد این کار را انجام بدهد و مستقل حرکت کند که مثبت 

است.
مولوی با بیان اینکه نخست باید مشخص شود که دلیل رشد دالر 
چیست، ادامه داد: آنچه باعث جهش قیمت دالر شده، تورم است 
و دلیل تورم نیز عدم رشد اقتصادی باال و خلق شدید نقدینگی و 

کسری بودجه است.
کاهش ارزش پول ملی حتمی است

این اقتصاددان گفت: به جای اینکه اختیارات تام به بانک مرکزی 
از روی  تام داده شود که ریسک های تحریم  اختیار  باید  بدهند، 
اقتصاد ایران به کلی برداشته شود و ایران به مدار یک کشور نرمال 

برگردد و بتواند رشد اقتصادی داشته باشد.
هیچگاه  اقتصادی  رشد  بدون  مرکزی  بانک  مولوی،  گفته  به 
نمی تواند ارزش ریال را حفظ کند و با ادامه روند فعلیِ عدم رشد 
اقتصادی باال و خلق نقدینگی شدید، کاهش ارزش ریال حتمی و 

قطعی است.
جهش های ارزی به پایان رسید؟

نهایتا  دالر  قیمت  متوسط  اینکه  به  اشاره  با  اقتصاددان  این 
تومان  هزار  به ۳۵  نزدیک  روز سال،  در ۳۶۵  و   ۱۴۰۱ در سال 
تا ۶۰ هزار  با دالر ۵۰  اقتصاد ۲۴ گفت:  به  باشد،  می توانست 
تومان متوسط قیمت دالر در سال جاری به ۳۵ هزار تومان نیز 

خواهد رسید.
مولوی ادامه داد: متوسط قیمت دالر در حال حاضر نزدیک به 
۳۴ هزار تومان است. سال آینده با تورم ۴۵ درصدی، همین میزان 

رشد را در متوسط قیمت دالر مجددا خواهیم داشت.
بی خبری تیم اقتصادی از شوک های ارزی؟

وی با هشدار نسبت به روند ادامه دار جهش قیمت دالر گفت: 
شاهد  هم  باز  شدید  نقدینگی  خلق  و  تورم  فعلی  روند  ادامه  با 
نگوییم شوک شدیم،  باز آن زمان  بود.  ارزی خواهیم  جهش های 
کار  بوده،  تحریم ها  دلیل  به  دالر  قیمت  جهش  نداشتیم،  خبر 
دیگران و عده ای خاص و کانال های تلگرامی استانبولی بوده و... 

بلکه باید گزارش های واقعی به مردم داده شود.
مولوی معتقد است: متهم اصلی صعود قیمت دالر عدم رشد 
اقتصادی و تورم است که بانک مرکزی خود طالیه دار چاپ پول 
بوده است و تا زمانی که تورم هست، رشد دالر و کاهش ارزش 

ریال ادامه دارد.
عملکرد ارزی بانک مرکزی زیر ذره بین نقد

باعث  اگر برجام به سرانجام برسد و  اقتصاددان،  این  به گفته 
رشد اقتصادی شود حتما روی نرخ دالر تاثیرگذار است؛ اما به این 
معنی نیست که قیمت دالر عجیب و غریب کاهش یابد، بلکه تنها 

کاهش ارزش ریال کُندتر می شود.
مولوی افزود: جهش های ارزی از یک عددی به بعد به عملکرد 
بد بانک مرکزی مربوط می شود. قبول نداشتن تورم، قبول نداشتن 
بازار دالر  در  به سیستم کردن، تشتت  واقعی، سیستم  تقاضای 
بانک  بد  و... همه معلول عملکرد  قیمت ها  نبودن  ارز، شفاف  و 
مرکزی است. االن هیچ کسی نمی داند دقیقا قیمت دالر در بازار 
می کند،  ایجاد  تورم  خود  چگونه  مرکزی  بانک  است؟  چند  آزاد 
نقدینگی خلق می کند و به عبارتی عاملش را ایجاد می کند بعد اثر 

آن را بر قیمت دالر و ارز قبول ندارد؟

بر اساس آگهی های خرید و 
فروش مو در اپ هایی مثل دیوار 
و یا شیپور، خرید مو و انواع 
لوازم و وسایل مربوط به این 
مساله بسیار پرشمار و پررونق 
است. در این میان آگهی های 
جالبی نیز به چشم می خورد 
از جمله اینکه موی طبیعی ۵۵ 
سانتی، بین ۸ تا 1۲ میلیون 
تومان قیمت گذاری شده است

با عملکرد عجیب بانک مرکزی جهش  قیمت دالر در سال آینده تکرار می شود
قیمت دالر در فاز انتظار

استیضاح وزیر صمت بازار خودرو را آرام می کند؟
فاطمی امین متهم اصلی نابسامانی بازار خودرو

بعد از تصمیمات غلط و وعده های ناشی از عدم آگاهی مردان خودرویی 
از وضعیت موجود در صنعت خودروسازی کشور حاال نوبت جابجایی 
نیز برای سرپوشانی ضعف  مدیران خودروساز شده، سیاستی که قبالً 

مدیران دولت از آن استفاده می شد.
دولت سیزدهم شکست سنگینی را در تنظیم بازار خودرو تجربه کرده 
است. امروز در حالی قیمت ها در بازار خودرو به وضعیت انفجار رسیده که 
وزیر صمت همچنان مدعی افزایش تولید و تثبیت قیمت ها در بازار است 
در حالی که عدم مدیریت صحیح فاطمی امین باعث ایجاد چنین شرایطی 

نابسامانی در بازار شده است.
۱۰ آبان ۱۴۰۱ جلسه استیضاح وزیر صمت رئیسی در مجلس به دلیل 
عملکرد او در بازار خودرو برگزار شد و او برای بار دوم از نمایندگان رأی 
اعتماد گرفت؛ در نهایت وزیر صمت با وعده ساماندهی بازار خودرو کشور 
توانست به کار خود ادامه دهد، اما این وعده نیز مانند سایر وعده های این 
وزیر، نه تنها وضعیت بازار خودرو در این مدت را رو به بهبود حرکت نداد، 

بلکه باعث شد تا قیمت خودرو به صورت روزانه در حال افزایش باشد.
حاال رئیسی برای حمایت از وزیر صمت دولت خود با شعار مبارزه با رانت 
و فساد، مهدی خطیبی را از ایران خودرو برکنار و علیمردان عظیمی عضو 
هیئت مدیره سایپا را راهی ایران خودرو کرد تا شاید بار فشار از فاطمی 

امین کاسته شود.
با رسیدن  بود که چندی قبل  این  از  البته گزارش های پیشین حاکی 
گزارش هایی به رئیس جمهور مبنی بر واگذاری رانتی خودرو به دست برخی 
خودروسازان، رئیسی در جلسه هیئت دولت در این زمینه به وزیر صمت 

و بازرسی ویژه رئیس جمهور دستور بررسی داده است.
برنامه های نامنسجم خودرویی در وزارت صمت

به گزارش اقتصاد ۲۴ ، طبق اظهارات سخنگوی وزارت صمت قرار بود 
از چهارشنبه هفته جاری طرح فروش محصوالت خودروسازان داخلی 
به صورت هماهنگ و با قید »بدون قرعه کشی« انجام شود، این موضوع 
با اعالم سخنگوی وزارت صمت اصالح شد و عرضه هفته آینده انجام 

می شود.
این تغییر یکباره موضع وزات صمت برای چیست؟ آیا چنین تصمیماتی 
می تواند بازار خودرو را آرام کند؟ هرچند کارشناسان معتقدند تا زمانی که 
تولید خودرو بدون زیان دهی افزایش نیابد خبری از بازگشت ثبات قیمت 

به بازار خودرو نیست.
افزایش قیمت خودرو از زمان استیضاح وزیر صمت

حاال مساله ای که مطرح می شود این است که قیمت خودرو از زمانی که 
وزیر صمت استیضاح شد و وعده کاهش قیمت ها را داد، چقدر افزایش 
داشته و آیا وزیر در این مدت توانسته ترمز افزایش قیمت را در بازار بکشد؟

با نگاهی به وضعیت دو محصول پُر تقاضا در بازار متوجه خواهید شد که 
فاطمی امین عالوه بر اینکه نتوانسته به وعده خود مبنی بر افزایش تولید و 
کاهش قیمت ها عمل کند، بلکه زمینه جهش قیمت محصوالت مختلف در 

بازار خودرو به راحتی فراهم تر شده است.
به طور نمونه پراید ۱۱۱ در زمان استیضاح فاطمی امین، یعنی ۱۰ آبان 
۱۴۰۱، ۲۰۵ میلیون تومان قیمت داشت اما این خودرو امروز  با نرخ ۳۸۰ 
میلیون تومان در بازار خرید و فروش می شود؛ این یعنی پراید طی حدود 
۱۵۰ روز به طور میانگین، روزانه بیش از یک میلیون تومان افزایش پیدا 

کرده است.
قیمت  تومان  میلیون  وزیر صمت ۲۱۰  استیضاح  روز  در  نیز  کوییک 
داشت، اما کوییک دنده به ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ و اتوماتیک پالس به ۴۸۱۰۰۰۰۰۰ 
رسیده است که با یک حساب سر انگشتی افزایش قیمت روزانه ۲ میلیون 

تومان در این بازه زمانی به وضوح مشخص است.
جایگاه خودروسازی کجاست؟

در همین رابطه امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و 
صنعت ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: خودروسازی کشور ما به جای 
اینکه در جایگاه صنعتی باشد تمام وقت در فضای سیاسی و انحصار دولتی 
به سر می برد که نتیجه این نوع سیاست کاری در یک صنعت ارزآور همین 

وضعیت فعلی است.
وی ادامه داد: از وزیری که از ابتدا به دنبال ارائه برنامه هایی برای جلب 
رضایت جهت کسب رأی اعتماد از نمایندگان مجلس است و از ضعف 
مدیریتی و مشکالت خودروسازی به طور کامل مطلع است، اما باز با وعده 
می خواهد کرسی ریاست در وزارت صمت را حفظ نگه دارد، چه توقعی 
می توان داشت جز تخریب بیشتر صنعت و گرانی غیر واقعی قیمت ها 
در بازار خودرو! به گفته کاکایی، امروز همه می دانند که وعده های جناب 
وزیر با برنامه های اجرای وزارت صمت کامالً مغایرت دارد و این تناقض به 
دلیل ضعف مدیریتی است که سینه به سینه از یک وزیر به وزیر دیگری 

رسیده است.
برنامه افزایش تولید خودرو به کجا رسید؟

خودروساز  اکنون شرکت های  گفت:  خودرو  ارشد صنعت  کارشناس 
بزرگ کشور با زیان انباشته کالنی روبرو هستند و برای حفظ ظاهر چراغ 
کارخانه ها را روشن نگه داشته اند، اما وزارت صمت نسبت به این قضیه 
افزایش تولید به خودرو سازان  با دستور  کامال منفعل عمل می کند و 
تولید زیان ده را به بیش از ۱۰۰ درصد رسانده است؛ در چنین تناقضی 
هم زیان دهی افزایش و هم تولید آسیب دیده است و نتیجه این اهمال 
کاری ها وضعیت فعلی تولید و بازار خودرو است! به گفته کاکایی، امروز 
صنعت خودرو به شدت کمبود نقدینگی دارد و در این وضعیت بانک ها 
هم به خودرو ساز وام نمی دهد حاال با این مشکالت سیاست های غلط 
قیمت گذاری نیز به افزایش زیان دهی بیشتر خودرو ساز کمک کرده و در 
این بین وزیر بدون در نظر گرفتن این مشکالت همچنان با وعده به دنبال 

بازگرداندن آرامش و تثبیت قیمت در بازارخودرو است.
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