
در شرایطی که این روزها انتقاد زیادی از افزایش 
قیمت خودرو وجود دارد یك مقام مس�ئول در 
صنعت خودرو با بیان اینكه قطع�ات موردنیاز 
خودروهاي CKD تأمین ش�ده، وع�ده داد: تا 
پایان س�ال از این بابت نگراني نخواهیم داشت 
و قیمت پراید همچنان ۲۱ میلیون تومان است. 
محم��د اس��ماعيلي فر در گفت وگو ب��ا مهر گفت: 
سيستم اقتصادي و صنعت خودروسازي در سال 
۱۳۹۱ هم بحران مش��ابهي را پشت سر گذاشته، 
ولي بدنه اقتصادي كالن كشور آنقدر قوي است كه 

بتواند اين بحران ها را پشت سر بگذارد. 
وي با بي��ان اي��ن مطلب ك��ه قطع��ات مورد نياز 
خودروهاي تعهد ش��ده به مش��تريان تأمين شده 
 CKD است، افزود: قطعات مورد نياز خودروهاي
تأمين شده است و تا پايان سال از اين بابت نگراني 
نخواهيم داش��ت؛ ضمن اينكه بخ��ش عمده اي از 

تعهدات قبلي  را نيز انجام خواهيم داد. 
اس��ماعيلي فر با بيان اين مطلب كه اگر بخش��ي 
از اين تعه��دات باقي بماند، خودروس��از با تبديل 
محصول رضايت مش��تري را فراه��م خواهد كرد، 
افزود: خوشبختانه از نظر انجام تعهداتمان در گروه 
سايپا مشكلي براي تأمين قطعات داخلي نداريم، 
اما از آنجايي كه هدف  اصلي تداوم فعاليت هاست، 
بنابراين از دولت مي خواهي��م در اين مقطع براي 
تأمين نقدينگي در كنار خودروسازان باشد؛ چراكه 
اعتقاد داريم اين مشكالت مقطعي است و بي شك 
برطرف خواهد ش��د. اين نخس��تين بار نيست كه 
دچار تحريم و ناماليمتي شده ايم، پس مي توانيم 

بگوييم سيستم اقتصادي مان براي اين مشكالت 
مقاوم شده است. 

اين مقام مسئول در صنعت خودروسازي با تأكيد 
بر اينكه خودروس��ازان براي انجام تعهداتش��ان 
برنامه ريزي كرده اند، اف��زود: براي حفظ رضايت 
مش��تريان برنامه ريزي الزم انجام شده، به شرط 
آنك��ه دولت بتواند تف��اوت قيمت حاش��يه بازار 
را مديريت كن��د؛ چراكه قيمت خ��ودرو در بازار 
خارج از دست خودروساز اس��ت.   اسماعيلي فر 
با ي��ادآوري اين مطل��ب كه خ��ودروي پرايد در 
كارخانه همچنان به قيم��ت ۲۱ ميليون تومان 

فروخته مي ش��ود، گفت: زماني ش��وراي رقابت 
قيمت ها را تعيين مي كرد و اكنون س��تاد تنظيم 
بازار اين وظيف��ه را به عهده گرفته اس��ت؛ پس 
بنگاه هاي توليدي و خودروساز نقش چنداني در 
تعيين قيمت ها ندارند.  اين مسئول مالي صنعت 
خودروسازي افزود: در حال حاضر پرايد به قيمت 
۲۱ ميليون تومان به فروش مي رسد كه در واقع 
۲۱ ميليون تومان آن براي خودروساز و بقيه مبلغ 
مربوط به عوارض، بيمه و ش��ماره گذاري است. 
يعني در واقع اگر به قيمت ارز روز حساب كنيم، 
خودروساز براي هر پرايد، حدوداً هزار و ۲۰۰ دالر 

دريافت مي كند. حال آنكه ارزان ترين خودروي 
دنيا يعني تاتاي هن��د، 4 هزار و ۵۰۰ دالر قيمت 
دارد. خودرويي كه هيچ كدام از آپشن هاي پرايد را 

ندارد و بسيار ابتدايي است. 
 راه هاي دور زدن تحریم ها

وي با يادآوري ظرفيت هاي فعلي در بدنه زنجيره 
تأمين و ش��ركت هاي بزرگ گفت: بايد بتوانيم از 
اين ظرفيت ها به خوبي استفاده كنيم. هنگامي كه 
بحث تحريم و مشكالت اقتصادي مطرح مي شود، 
مشكل اصلي پيش روي صنايع، تأمين نقدينگي 
براي تأمين قطعات داخلي اس��ت؛ چراكه راه هاي 
زيادي براي دور زدن تحري��م و مقابله با آن وجود 
دارد.  اس��ماعيلي فر با گاليه از مشكالت داخلي و 
تأثير بيش��تر آنها بر صنعت خودروسازي نسبت 
به تحريم ه��اي خارجي گفت: بانك ه��ا روزبه روز 
فشارش��ان را بيش��تر مي كنند؛ اگر تم��ام عوامل 
اجرايي مثاًل گمرك، سيستم بانكي، پتروشيمي ها 
و فوالد با خودروس��ازان همكاري داش��ته باشند، 
تحريم هاي بين المللي كار چنداني از پيش نخواهد 

برد. 
اس��ماعيلي فر با تأكيد بر ضرورت همدلي دولت و 
صنايع داخلي با يكديگر افزود: به عنوان يك شركت 
بزرگ خودروس��ازي زنجيره تأميني هستيم كه با 
۵۰۰ قطعه ساز قرارداد مي بنديم كه خوشبختانه 
در بحث هاي ارزي به فهم مش��تركي رسيده ايم، 
اما مش��كالت مربوط به تأمي��ن نهاده هاي داخلي 
كه ارتباطي با تحريم ندارد، بلكه فشارهاي داخلي 

است، تا حدودي كار را دشوار مي كند. 

در حالي که در تابس�تان امس�ال ۲۳۷ هزار 
نفر به جمعیت بیكاران کش�ور اضافه ش�ده، 
وزی�ر کار، تع�اون و رف�اه اجتماع�ي رش�د 
س�رمایه گذاري در کش�ور و اس�تمرار رشد 
اقتص�ادي را دو راه ایج�اد ش�غل در جامعه 
مي د اند و معتقد است: اگر ۷۷0 هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاري خارجي در ایران صورت 
بگیرد، مي توانی�م 0/8 درصد ن�رخ بیكاري 
را در س�ال به  طور متوس�ط کاه�ش دهیم. 
رفع بح��ران بيكاري يك��ي از مس��ئوليت هاي 
ش��ريعتمداري در وزارت كار اس��ت. محم��د 
شريعتمداري در شرايطي به اين وزارتخانه آمده 
كه س��رمايه گذاري خارجي در بخش صنعت و 
معدن كش��ور كه سهم بس��زايي در ايجاد شغل 
دارد؛ طي پنج ماهه امسال كاهش يافته و نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته شاهد افت 68/۳ 
درصدي است. حال در چنين ش��رايطي وي از 
لزوم رشد سرمايه گذاري در كش��ور و استمرار 
رشد اقتصادي س��خن مي گويد و معتقد است: 
صيانت از اش��تغال موجود در گرو ادامه حيات 
عزتمند بنگاه هاي توليد و كارآفرينان است. در 
سال ۱۳۹7، ۲7ميليون و ۳87 هزار نفر جمعيت 
فعال كشور اعالم شد كه نسبت به سال قبل7۱۲ 
هزار نفر افزايش داش��ته، يعني نرخ مش��اركت 
4۱/۱ درصد به باالترين حد خود در س��ال ۹7 

رسيده است. 

وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي با بيان اينكه دو 
راه بيشتر براي ايجاد اش��تغال در كشور وجود 
ندارد، مي افزايد: يك راه رشد سرمايه گذاري در 
كشور و ديگري استمرار رشد اقتصادي است. اگر 
77۰ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري خارجي 
در ايران صورت بگيرد، مي توانيم ۰/8 درصد نرخ 
بيكاري را در سال به طور متوسط كاهش دهيم. 

  ابالغ طرح استاد شاگردي
وي درب��اره ايج��اد فرصت هاي ش��غلي جديد 
مي گويد:  اش��تغال برون داد اقتصاد ملي ايران 
اس��ت و ما با اجازه رهبري امكان برداشت ۱/۵ 
ميلي��ارد دالر از صندوق توس��عه مل��ي را براي 
اشتغال روستايي داشتيم كه نيمي از آن در قالب 
طرح هاي اشتغالزايي مصرف شده است. 4۲۰۰ 
ميليارد توم��ان نيز در قالب اعتب��ار براي ايجاد 

شغل هاي جديد هزينه شده است. 
وي تأكيد مي كند: هر چن��د حفظ فرصت هاي 
شغلي يك امر ضروري اس��ت، اما در اين ميان 
كارفرمايان هم به حمايت ني��از دارند و در اين 
زمينه پيشنهادي را به دولت خواهيم داد تا موانع 
توليد در زمينه تأمين نقدينگي، مواد اوليه، تأمين 
اجتماعي و ماليات برطرف شده و از كارآفرينان 
حمايت هاي الزم را داش��ته باشيم. اگر واحدي 
نتواند به فعاليت خود ادام��ه دهد، كاركنان آن 
واحد مي توانند از بيمه بيكاري اس��تفاده كنند؛ 
از اين رو براي تغيي��رات در زمينه بيمه بيكاري 

پيشنهاداتي را به دولت ارائه خواهيم كرد. 
وي مي گويد: نوع��ي از اش��تغال هاي زودبازده  
وجود دارد كه به رشد اقتصادي متصل نيست، 
اما قابليت انجام دارد. بايد طرح استاد-  شاگردي 
انجام ش��ود كه اين يك قدم به جلو اس��ت. در 
اين طرح به كارگاه هاي تولي��دي دو تا۵۰ نفره 
مي گوييم كه يك ش��غل با قوانيني سهل ايجاد 
كنيد و فردي را آموزش دهيد و بعد از يك سال 
كه از افراد آموزش ديده استفاده كرديد، اگر آنها 
خواس��تند مي توانند به كار خود ادامه دهند. از 
۳/۵ ميليون واحد صنفي يك سوم هم كه بتواند 
يك  ميليون شغل ايجاد كند، بسيار خوب است. 
من بخشنامه اين موضوع را صادر و به استان ها 

ابالغ كردم. 
ش��ريعتمداري با اش��اره به اينكه دولت با يك 
مشكل ارز مواجه شده، تصريح مي كند: همواره 
بيان مي كنند كه بحران ناكارآمدي وجود دارد. 
انگار كه ما تا دي ماه س��ال ۹6 با مغزهايمان سر 
كار مي آمديم، ام��ا از آن به بعد مغ��ز خود را در 
خانه مي گذاشتيم. اين همان دولت است. اتفاقي 
افتاده و نبايد با طرح موضوع بحران ناكارآمدي 
دل مردم را خالي كنيم. عام��ل برون زايي وارد 
كشور شده كه بايد رفع كنيم، اما معكوس عمل 
مي كنيم. در ش��رايطي كه در بحران هس��تيم، 
گروه هاي اجتماع��ي بايد كنار هم بايس��تند و 
راست و چپ مشكل را كنار بگذارند، زيرا اكنون 

يك دش��من واحد وجود دارد. هدف دشمن نيز 
فقيرتر كردن ملت ايران است. 

  نرخ بیكاري ۱۲/۲ درصد شد
 همچني��ن طبق آخري��ن آمار مرك��ز ايران در 
تابستان ۹7، جمعيت شاغالن ۱۰ ساله و بيشتر 
در اين فصل ۲۳ ميليون و ۹۵6 هزار نفر بوده كه 
نسبت به فصل مشابه س��ال قبل ۱۵8 هزار نفر 

افزايش داشته است.
 بررسي اش��تغال در بخش هاي عمده اقتصادي 
نش��ان مي دهد كه در تابس��تان ۱۳۹7، بخش 
خدمات با 4۹/۵ درصد بيشترين سهم اشتغال 
را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدي 
بخش هاي صنعت با ۳۱/6 درصد و كشاورزي با 

۱8/۹درصد قرار دارند. 
بررس��ي نرخ بيكاري افراد ۱۰ س��اله و بيش��تر 
نشان مي دهد كه ۱۲/۲ درصد از جمعيت فعال 
)شاغل و بيكار(، بيكار بوده اند. روند تغييرات اين 
نرخ حاكي از آن است كه اين شاخص نسبت به 
تابس��تان ۱۳۹6 به مي��زان ۰/7 درصد افزايش 
داش��ته اس��ت و جمعيت بيكار كش��ور با ۲۳7 
هزار نفر افزايش به ۳ ميلي��ون و ۳۲6 هزار نفر 

رسيده است. 
در تابس��تان ۱۳۹7، ب��ه مي��زان 4۰/۹ درصد 
جمعيت ۱۰ س��اله و بيش��تر از نظ��ر اقتصادي 
فعال بوده اند، يعني در گروه شاغالن يا بيكاران 
قرار گرفته اند. بررس��ي تغييرات نرخ مشاركت 
اقتصادي حاكي از آن است كه اين نرخ نسبت به 
فصل مشابه در سال قبل )تابستان ۱۳۹6( ۰/۲ 

درصد افزايش داشته است. 
جمعيت شاغالن ۱۰ ساله و بيشتر در اين فصل 
۲۳ ميليون و ۹۵6 هزار نفر بوده كه نس��بت به 
فصل مش��ابه س��ال قبل ۱۵8 هزار نفر افزايش 
داش��ته است. بررس��ي اش��تغال در بخش هاي 
عمده اقتصادي نش��ان مي دهد كه درتابستان 
۱۳۹7، بخش خدمات با 4۹/۵ درصد بيشترين 
سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در 
مراتب بعدي بخش هاي صنعت با ۳۱/6 درصد و 

كشاورزي با ۱8/۹ درصد قرار دارند. 
نرخ بيكاري جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله حاكي از آن 
اس��ت كه ۲4/۹ درصد از فعاالن اين گروه سني 
در تابستان ۱۳۹7 بيكار بوده اند. بررسي تغييرات 
فصلي نرخ بي��كاري اين افراد نش��ان مي دهد، 
اين نرخ نس��بت به فصل مش��ابه در س��ال قبل 
)تابستان۱۳۹6( ۰/8 درصد افزايش يافته است. 
بررسي سهم اشتغال ناقص نشان مي دهد كه در 
تابس��تان ۱۳۹7، ۱۰ درصد جمعيت شاغل، به 
داليل اقتصادي )فصل غي��ركاري، ركود كاري، 
پيدا نكردن كار با ساعت بيشتر و...( كمتر از 44 
ساعت در هفته كار كرده و آماده براي انجام كار 
اضافي بوده اند. اين در حاليست كه 4۱ درصد از 
شاغالن ۱۰ ساله و بيشتر، 4۹ ساعت و بيشتر در 

هفته كار كرده اند. 
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پیشنهاد اصالح قانون بیمه بیکاری به دولت
وزیر کار ، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح کرد  بهناز قاسمی

  گزارش  یک

قطعات خودروهاي CKD تأمین شد

پرايد همچنان ۲۱ميليون تومان

امريکايی ها فهميدند که نفت ايران قابل جايگزيني نيست
نماین�ده س�ابق ای�ران در اوپ�ك ب�ا اش�اره به معاف ش�دن 
هش�ت کش�ور از تحری�م نفت�ي ای�ران گف�ت: کش�ورهاي 
صاح�ب نف�ت اع�م از اوپك�ي و غیر اوپكي ق�ادر ب�ه افزایش 
س�طح تولید به می�زان م�ورد انتظ�ار ب�راي جایگزیني نفت 
ای�ران نیس�تند و امریكایي ه�ا نی�ز به این ب�اور رس�یده اند. 
به گزارش تس��نيم محمد علي خطيبي افزود: اين توليد كنندگان 
سرجمع طي سه ماهه سوم سال جاري ميالدي تنها موفق به افزايش 

سطح توليد به ميزان 8۰۰ هزار بشكه در روز شدند. 
وي ادام��ه داد: مجموع افزايش توليد نفت اعض��اي اوپك در مدت 

سه ماهه اخير تنها ۳6۰ هزار بش��كه در روز بوده است، در حالي كه 
ايران روزانه ۲ ميليون و 8۰۰ هزار بشكه نفت و ميعانات گازي صادر 

مي كند. 
نماينده سابق ايران در اوپك گفت: توليدكنندگان غيراوپكي نيز در 
اين بازه زماني موفق به افزايش سطح توليد به ميزان ۳۰۰ تا 4۰۰ 

هزار بشكه در روز شدند. 
وي افزود: كشورهايي كه قرار بود جايگزين نفت ايران شوند به رغم 
اينكه گفته بودند به جاي يك بش��كه نفت ايران حاضرند دو بشكه 
نفت اضافه كنند پس از چند ماه براي همگان به وضوح مشخص شد 

كه توانايي اين كار را ندارند. 
خطيبي بيان داشت: مجموع كشورهاي عضو اوپك و غيراوپك در 
سه ماهه سوم سال به رغم تمامي تالش ها از توليد يك ميليون بشكه 
نفت در روز باز ماندند، در حالي كه برنامه توليد تمامي اعضاي اوپك 
به جز ايران، ونزوئال و همينطور كشورهاي غير اوپكي به خصوص 

روسيه در اين مدت به راه بوده است. 
نماينده سابق ايران در اوپك يادآور شد: ميزان توليد اعضاي اوپك و 
غير اوپك به هيچ وجه جايگزين ۲ ميليون و 8۰۰ هزار بشكه اي نفت 

ايران نخواهد بود و امريكايي ها نيز به اين باور رسيده اند. 

   گزارش 2

   انرژی

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتآخرین  قیمت نام شرکت 

1465133بيمهدانا
2060175حفاريشمال

2944196البرزدارو
57637تامين سرمايه اميد

1708105توليدي كاشي تكسرام 
2316124سبحان دارو

15870755كنترل خوردگي تكين كو
7841373دوده صنعتي پارس 

9234439كربن ايران 
5156245پتروشيمي آبادان 

4760226ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
7717366فيبرايران 

15104715پارس خزر
10164481فراورده هاي نسوزايران 

3566168تكنوتار
2557120كارخانجات توليدي شهيدقندي

2814132سرمايه گذاري ساختمان ايران
2628122بانك خاورميانه

2765128بين المللي محصوالت پارس 
530972454پتروشيمي خارك 

7761358گلتاش 
3015138سايپاشيشه 

9782447باما
3547160سيمان اروميه 

10819487جام دارو
488742180البراتوارداروسازي دكترعبيدي 

148166ماشين سازي اراك 
168674حمل ونقل توكا

5261228پتروشيمي شازند
157268رينگ سازي مشهد

7540326داروسازي زاگرس فارمدپارس
9080372حمل ونقل بين المللي خليج فارس

4519185المپ پارس شهاب 
123150ليزينگ ايرانيان

188976الكتريك خودروشرق 
3727148توليديچدنسازان

7091280كاشي پارس 
6903272شيشه وگاز
210382مارگارين 

7888307مس شهيدباهنر
2828110فوالدآلياژيايران

357211383فرآوري موادمعدني ايران 
2760106بيمه ملت

224586ايران ياساتايرورابر
5412207پارس الكتريك 

2770104لعابيران 
154657تامين سرمايه اميد

4044149گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
154656لبنيات پاك 

212977سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 
3610129آلومينيوم ايران 

140250ليزينگ خودروغدير
5711199گروه مپنا)سهامي عام(

265192سخت آژند
90531سيمان سپاهان 

3173108قندثابت خراسان 
3214108سراميك هاي صنعتي اردكان 

5434180توسعه معادن وفلزات 
5285175صنايع پتروشيمي خليج فارس

108035سايپا
6984223پاكسان 

116737سرمايه گذاري نيرو
177056لبنيات كالبر
95329سيمان شرق 

5679168كارخانجات قندقزوين 
91327سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
4768141گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

98129زامياد
196358نيرومحركه 

6672197ايران ترانسفو
134039ليزينگرايان سايپا

5746167معدني وصنعتي چادرملو
288582كارت اعتباري ايرانكيش

250471رادياتورايران 
7307207قندهكمتان 

211960داروسازي روزدارو
7369208داروسازي اكسير

5601157مديريت صنعت شويندهت.ص.بهشهر
10555290فوالدخوزستان

84423سرمايه گذاري سايپا
315185گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

5725150داده گسترعصرنوين-هايوب
7990207صنايع جوشكاب يزد

185648سرمايه گذاري آتيه دماوند
4513116آهنگري تراكتورسازي ايران 

120731سرمايه گذاري شاهد
124632سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

184647مهركام پارس 
145537سيمان شاهرود

98425گروه بهمن 
4814121فوالدكاوه جنوب كيش
136734 گروه صنايع بهشهرايران 

18726454گروه صنعتي پاكشو
99224سرمايه گذاري خوارزمي

186544قطعات اتومبيل ايران 
147734كمك فنرايندامين 

28848650سيمان بهبهان 
4632103پشم شيشه ايران 
6478143ايران مرينوس 
81718پارس خودرو

395287محورسازان ايران خودرو
83818سرمايه گذاري رنا)هلدينگ 

149432سرمايه گذاري بوعلي 
174737سيمان تهران 
114524پالسكوكار

340371گروه صنعتي بارز
7213149كارتن ايران 
366775سبحان دارو

103621بانك تجارت
4943100سيمان بجنورد

315260كشاورزي ودامپروي مگسال 
331363سيمان ايالم 
6184115پارس سرام 

8106149الميران
92617سرمايه گذاري مسكن 

496791گسترش نفت وگازپارسيان
147526بيمه پارسيان

99517بانك صادرات ايران
485883سيمان خوزستان
182731ايركاپارتصنعت

337356صنايع كاشي وسراميك سينا
17923294پتروشيمي پرديس

331154ريخته گري تراكتورسازي ايران 
278545سايپاآذين 

594495توسعه معدني وصنعتي صبانور
18359292معدني امالح ايران 

17178273پرداخت الكترونيك سامانكيش
163726سرمايه گذاري پرديس

11598175گلوكوزان 
247236بانكملت

257136صنايع آذرآب 
158222سيمان داراب 

210329سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
190626توريستي ورفاهي آبادگران ايران

363349فنرسازي خاور
245133ايران خودرو

43027574پتروشيمي پارس
705594گروه صنعتي بوتان 

366946قندنيشابور
143017چرخشگر

255030صنعتي بهشهر
201123سرمايه گذاري البرز)هلدينگ 

74098835قندشيرين خراسان 
787887معدني وصنعتي گلگهر

33701369نفت سپاهان
199921سيمان مازندران 

11680122قنداصفهان 
251026س.نفت و گازوپتروشيمي تأمين

245423صنايع كاغذسازي كاوه 
893082كشت وصنعت چين چين

191617عمران وتوسعه فارس 
11839105دارويي رازك 

 مشکلي كه تولید كننده 
جرئت طرح آن را ندارد!

جفا به توليد كنندگان تنها به دريافت سريع ماليات و مشكالت تأمين 
اجتماعي منتهي نمي شود. حتي مشكالت باال رفتن نرخ ارز و در نتيجه 
افزايش قيمت تمام شده و كاهش قيمت توليد هم جزيي از مشكالت 
است. با اين حال توليد كنندگان داخلي با مشكلي بزرگي مواجهند كه 
همچون خاري در گلوست و كسي جرئت طرح اين موضوع را ندارد و  اي 
كاش ال اقل سران سه قوه براي چنين مشكل بزرگي چاره اي بينديشند، 
چون بسياري از توليدكنندگان كه با كمبود تأمين سرمايه مواجهند با 
مشكلي كه در اين سال ها ُمد شده است بسياري ورشكست شده يا به 

زودي ورشكست مي شوند. 
حتي خود نگارنده نيز به دليلي كه در ادامه مشخص خواهد از انتشار نام 
خود داري كرده ام با اين حال اميدوارم كه طرح اين مسئله گره كوري كه 
اكنون در دستگاه هاي دولتي و نهادهاي عمومي به وجود آمده و عاملي 

براي فشار به بخش خصوصي شده باز شود. 
در حال حاضر خيل��ي از همكاران توليدكننده ب��ا تريبون هايي كه در 
اتحاديه ها و تشكل ها در دس��ت دارند معموالً به مسائل كلي از قبيل 
موارد گفته ش��ده و مش��كالت ديگري مانند بي برنامگ��ي و تغييرات 
متوالي مقررات، بختكي به نام قوانين فرسوده كار و بيمه، ماليات هاي 
بي دليل، دخالت خيلي از ارگان ها و نهادها در كاري كه تخصص ندارند 

اشاره مي كنند. 
اما آنچه اين روزها بخش خصوصي مولد را كه به نوعي محصوالتشان 
به بخش هاي عمومي و دولتي عرضه مي ش��ود با مشكالت جدي تري 

روبه رو كرده است. 
  مشكلي به نام »بودجه نداریم ولي، محصول مي خواهیم«! 

اينجانب به عنوان مدير مجموعه از بخش هاي فروش و امور مالي گزارش 
گرفتم. در مجموعه اي كه حدود ۵۰ نفر كارگر و حقوق بگير داريم بيش 
از ۳ ميليارد تومان طلب از شهرداري، بانك ها و چند نهاد و ارگان داريم 
كه جنس داده ايم و پ��ول آن را نمي دهند و با هر بار مراجعه اين جمله 
تكراري را مي شنويم: » حق با شماست، اما بودجه نداريم .« مشكل به 

وهلل از خود مجموعه مقامات و بدقولي هايشان است. 
مگر قرار نيس��ت كه چرخ توليد در ش��رايط تحريم حداقل بر اساس 
توانمندي هاي داخلي بچرخد ؟ مشكالت فعلي بيش از آنكه مربوط به 
شناور بودن نرخ ارز وابسته باشد به شرايطي وابسته است كه بدنه دولت 

به توليدكنندگان تحميل مي كند. 
در حالي كه به كرات مديران بلند پايه بر رفع موانع كس��ب و كار تأكيد 
مي كنند و خود دولت و نهادهاي مختلف نياز به كاالهاي توليد داخل 
دارند، اما تخصيص منابع به توليدات داخلي در اولويت هاي چندم است 
و واي به روزي كه چنين مطالبه اي از سوي بخش خصوصي پيگيري 
شود و توليد كننده بخواهد بر اساس مفاد قرارداد مطالبه خود را طلب 

كند. در چنين شرايطي بايد قيد فروش محصوالت را بزند. 
مگر مي ش��ود بعد از چند س��ال با مراجعه به ش��هرداري به جاي پول 

اجناس، تراكم يا زمين گرفت و با آن محصول ساخت ؟ 
نگارنده البت��ه منكر وج��ود صنعتگرنما ه��ا، تج��ار، عافيت طلبان و 
فرصت طلباني نيست كه تابع جهت وزيدن باد بوده و با هر موج به دنبال 
رانت هستند، اما اگر قرار اس��ت از پيچ تحريم و گرفتاري هاي موجود 
بگذريم راه حل اين نيست كه محصول صنعتگر را بگيريم و بعد از چند 

سال همچنان بگوييم بودجه نيست ؟ 
پس اين همه ارقام در بودجه هاي سنواتي كه هر سال افزايش مي يابد 
براي چ��ه منظوري ت��ورم را به جامع��ه تحميل مي كن��د ؟ و چرا بايد 
محصوالت خارجي در ارجحيت انتخاب و تس��ويه حس��اب باشد ؟ به 
نظر مي رسد نهاد هاي نظارتي بايد درباره ريشه اين معضالتي كه كمتر 

جرئت بيان آن وجود دارد، بيشتر ورود كنند. 
نام محفوظ 

افزايش ۱۰۰ درصدي قیمت آهن 
مردادم�اه م�اه امس�ال همچن�ان حكای�ت از افزای�ش قیم�ت 
آه�ن و میلگ�رد نس�ب ب�ه م�دت مش�ابه در س�ال گذش�ته 
دارد، به نحوي ک�ه در ای�ن ب�ازه زمان�ي قیم�ت تیرآه�ن  8۱/۷ 
درص�د و میلگ�رد آج�دار ۱06/9 درص�د گ�ران ش�ده اس�ت. 
به گزارش تس��نيم، همچنين تيرآهن نم��ره ۱8 افزايش ۵8/۱ درصدي 
و ميلگرد س��اده نمره 8 افزايش ۱۰6/6 درصدي را در مرداد ماه امسال به 
خود اختصاص داده است. براساس اين گزارش عالوه بر قيمت آهن ساير 
كاالهاي اساسي هم با رشد قابل توجه قيمت ها روبه رو شده است، بر همين 
اساس قيمت موز 84 درصد، گوشت گوسفندي ۳۲/۲ درصد، ذرت داخلي 

44/6درصد، برنج ۵8 درصد و تخم مرغ 44/۹درصد رشد يافته است. 

صعود ۸ پله اي ايران در رده بندي اقتصادهاي 
بزرگ دنیا با وجود ۴۰ سال تحريم

اقتص�اد ای�ران از رتب�ه ۲6 اقتص�اد جه�ان قب�ل از انق�الب 
ب�ه رتب�ه هجده�م در دوران پ�س از انق�الب رس�یده اس�ت. 
به گزارش تسنيم، يك كارش��ناس ارشد مس��ائل اقتصادي گفت: ايران 
اسالمي به رغم تمامي تحريم ها و محدوديت هاي بين المللي طي چهار دهه 
اخير از سوي استكبار جهاني به سركردگي امريكا از رتبه ۲6 اقتصاد جهان 

قبل از انقالب به رتبه هجدهم در دوران پس از انقالب رسيده است. 
ساسان شاه ويسي كه در مصاحبه با راديو سخن مي گفت، افزود: گزارش 
س��ازمان هاي بين المللي طي يك ماهه گذشته ظرفيت قدرت اقتصادي 

ايران را در سطح تراز پانزدهم و شانزدهم اقتصاد جهان مطرح مي كند. 
وي همچنين اظهار داش��ت: اتفاقاتي كه در دوران پس از انقالب در كشور 
افتاده بسيار متفاوت از دوران قبل از انقالب است.  اين كارشناس ارشد مسائل 
اقتصادي گفت: صادرات روزانه نفت ايران در دوران قبل از انقالب 6 ميليون 
بشكه و نرخ متوسط هر بشكه نفت نيز ۲۵ تا ۳۰ دالر بوده است.  وي افزود: 
ايران در 4۰ سال قبل با سه بشكه نفت مي توانست يك اونس طال خريداري 
كند كه امروز با ۱۵ بش��كه نفت همان يك اونس طال را خريداري مي كند.  
شاه ويسي تصريح كرد: اگر درآمدهاي نفتي كشور به ميزان صادرات قبل از 
انقالب يعني 6 ميليون بشكه در روز مي بود و تحريم ها، فشارها، بايكوت ها و 
مسدود كردن اموال در ميان نبود تازه مسئوالن با يك پنجم درآمدهاي نفتي 
قبل از انقالب به عالوه خسارت هاي وارده هشت  ساله جنگ تحميلي مملكت 
را اداره مي كردند. وي گفت: اندازه قابليت اقتصادي كشور با وجود اين، بيش 
از چهار برابر نس��بت به قبل از انقالب افزايش يافته است. جمعيت كشور 
امروز دو و نيم برابر قبل از انقالب است و درآمدهاي ايران قبل از انقالب ۵۰ 
ميليارد دالر در سال بود كه اين درآمد براي ۳6 ميليون نفر جمعيت هزينه 
مي شد.  شاه ويسي ضمن اش��اره به اينكه از اين ميزان جمعيت ۳۲ تا ۳۵ 
درصد در شهرها و بقيه در روستاها ساكن بودند، گفت: اين نسبت در دوران 
پس از انقالب معكوس شد يعني 68 تا 7۰ درصد در شهرها و بقيه در مناطق 
روستايي ساكن هستند.  وي اضافه كرد: تعداد ش��هرهاي ايران در دوران 
قبل از انقالب كمتر از ۳۰۰ شهر و اين نس��بت در دوران پس از انقالب به 
تعداد يكهزار و 7۰ شهر رسيده است.  اين كارشناس ارشد مسائل اقتصادي 
اظهار داشت: شهرهاي بزرگ در دوران قبل از انقالب ۱۵ شهر و اين تعداد 
در دوران پس از انقالب به عدد ۵۰ شهر افزايش يافته است.  وي ادامه داد: 
تعداد يك كالنشهر در دوران قبل از انقالب به ۱۵ كالنشهر در دوران پس از 
انقالب رسيده است.  شاه ويسي يادآور شد: تالش هاي صورت گرفته به رغم 
تمامي فشارهاي بيروني و محدوديت هاي بين المللي دوران انقالب در تمامي 
حوزه ها به خصوص توسعه و آباداني كشور به هيچ وجه قابل مقايسه با دوران 

قبل از انقالب نيست. 

علی پوردهقان| جوان

وارده


