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سو
ها ،هرم مأموریتی سازمان را هم
در دو ماه پایانی سال گذشته بر آن شدیم تا با و عملیاتی شرکت

اندیشی متخصصان صنعت با این عزیزان کنند .در آن نوشتار آرزو کرده بودم که
هایی با نام “هم
تشکیل جلسه

تایر کشور” ،با حضور صاحبان فکر و اندیشه و تجربه شرایط ناپایدار گذرا باشد و شاهد گشایشی در امر

ی تایر در کشور
دغدغه
رفت از شرایط تحریم را تأمین و در پی آن ،تولید بی
در این صنعت ،راهکارهای برون

المللی با
بررسی کنیم و پیشنهادهای مطرح شده را به مسؤوالن باشیم ،ولی متأسفانه کورسوهای ارتباطات بین
تر
تر و نابسامان
رنگ
کنندگان خارجی ،هر روز کم
کشور و صاحبان صنعت الستیک ارائه دهیم .در این تأمین

نظیر اصحاب فکر صنعت تایر شد.
ها که با استقبال بی
جلسه

رو شد،
تشکیل و با مشارکت بالغ بر  200نفر روبه

ی
های پیچیده
ی تایر در کشور مشکل
امروز تولیدکننده

موقع مواد اولیه تأمین ،تخصیص و انتقال ارز را دارد؛ حداکثر
ی عزیزان ،تأمین نشدن به
ی همه
دغدغه

اندازش برای تولید  2تا  3روزِ
ِ
پیش روست؛ هرآن
کارها برای چشم
و تجهیزات فنی بود و عمده پیشنهادها و راه
کمک به بازکردن قفل تأمین بود.

رو
خود را با کمبود مواد اولیه و قطعات یدکی روبه

ی مدیریتی خود
بیند ،و بیم از تعطیلی واحد مجموعه
وهشتمین شماره از می
ی بیست
طور که در سرمقاله
همان

ی نامطمئن ،بعضاً قید
منظور عبور از این قله
ی “دنیای الستیک و تایر” که در مرداد ماه سال دارد؛ به
ماهنامه

زند و
خم ارز از منابع دولتی را می
گذشته با عنوان “روزهای سخت تأمین” به چاپ رسید بروکراسی پرپیچو
نیز اشاره کرده بودم ،در چنین شرایطی فرماندهان با منابع نحیف خود و با خرید دالر  15هزار تومانی،

کند .در
ش می
ی نبر ِد تولید ،مسؤوالن واحدهای تدارکات سعی در تأمین مواد و قطعات روزمرها
گام جبهه
پیش ِ
نگران تنظیم بازار هم باشد،
باید دل
ها می
ی این
ست تمامی نیروهای فکری کنار همه
ها هستند و ضروری
شرکت
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سرمقاله

Editorial

داند که کاالیش با چند برابر
داند و خوب می
چرا که می

آزارد.
را می

توجه هم این

ی جالب
رسد .نکته
بازار کشانده است ،می

ی
ست ،اما نکته
ناپذیر و ضروری
بازار ،نقشی انفکاک

ی بینوای که اجبار او را به
کننده
دست مصرف
قیمت به

های نظارتی و تنظیم
طور یقین این روزها نقش ارگان
به

است که پاسخ عدم توازن قیمتی در بازار را هم باید

کننده،
ی تولیدکننده ،وارد
توجه این است که در حلقه
قابل

گیر انتقال وجه و
ی تایر نیز کمابیش گریبان
واردکننده

که مرد روزهای بحرانند؛ یک گروه دیگری وجود دارند

رو آمار واردات نیز کاهش
آن را دارد ،است و از این

هم
کنند و آن
ی خود را گرم می
ها ،شومینه
سایر گروه

شدت بیشتری نیز کاهش خواهد یافت .کاهش تولید

های طمع خود را در خون هزاران
دهند و لقمه
جوالن می

های نظارتی و حاکمیتی بدهد.
رأساً به ارگان

ای که نمایندگی
چگونگی ارتباط کاری با شرکت خارجی

ِ
پیش رو ،با
های
یافته است و به احتمال زیاد در ماه

اند
کننده و ناظر که همگی ثابت کرده
کننده ،مصرف
توزیع
اند و با آتش دل
هم زده
تقاضا را به
که نظام عرضهو
شدت
کسانی نیستند جز دالالل تحریم که این روزها به

شدن عرضه ،حتی با درنظر
و واردات و درنتیجه کم

کنند.
کش صنعت فرو می
کارگر زحمت

کند و
کند و عایدی بیشتری به جیب آنان وارد می
می

ی درب کارخانه تا
 200درصدی فروش تایر ،از فاصله

تر از پیش
گرفتن ثابت ماندن تقاضا ،دالالن را حریص

ی نهایی
کننده
دود این شرایط هم بیشتر چشمان مصرف
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راستی این پرسش مطرح است که دلیل تفاوت قیمت
به

کننده چیست؟ خدا داند!...
خودروی مصرف
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