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وزیر صنعت ،معدن و تجارت درباره اســتفاده خودروســازان از
تایرهای خارجی گفت :در صورتی که این موضوع صحت داشته باشد
بنا بر درخواست انجمن تولیدکنندگان تایر تعرفه واردات تایر باال
خواهد رفت.
محمد شریعتمداری گفت :اولویت تولید با محصوالت داخلی است.

گزارش

اين بانکها بودند که در دوران تحريم کمر صنايع ُخرد را ُخرد کردند

ی دهد.
 13سال گذشته رشد  1603برابری را نشان م 
رضا نحوی  -بسیاری معتقدند ایران در چهل سال
شــاید بازتاب صرف ابعاد فاجعه آنچنان که در سالهای
گذشــته دو جنگ را تجربه کرده است؛ جنگ اول ،جنگ
گذشته بهوفوردر رسانهها منعکس یافته کاری عبث باشد با
8ساله بود و جنگ دوم بین سالهای  86تا  92اتفاق افتاد.
این همه وقتی با کسانی مواجه میشوید که سالها کارآفرین
البته جنس جنگها متفاوت است .در جنگ دوم خبری از
بوده و پولشان را نه دربانکها یا بخشهای غیرمولد بلکه در
حمله نظامی نیست اما تبعات یک حمله نظامی کامال در همه
بخشهای محرک اقتصاد ســرمایهگذاری و ایجاد اشتغال
ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی آن مشهود بوده است .اگر
کردهاند،و در آنی به ناگاه متوجه میشوند همه دارو ندارشان
بخواهیم به شکلی استعاری تبعات محاصره تنگ اقتصادی
را از دست دادهند ،رنجی است که باید به وفور بر زبان آورده
کشــور در اواخر دهه پیشین را به بیان آوریم ،می توان این
شود تا شاید مســئوالن امروز به خود آیند تا مثال به جای
گونه گفت :تعطیلی بیش از  ۷هزار کارخانه و واحد تولیدی
اینکه به صعود چند پله کشــور در زمینه کســب و کار ( از
در کشــور تداعی گر شــهری اســت که بــه خاطر جنگ
152بــه  118آمده) برخود نبالند ،.قدم در واقعیت جاری و
قریبالوقوع متروک شده است .در طول  8سال دولت نهم و
ســاری در بازارها نهند تا شاید با شناختی درست تر دست
دهم ،نرخ تورم در کشور چند برابر شد به شکلی که در سال
به اقدام زنند .چرا که درست است از تحریمها عبور کردهایم
14 ،84درصد بوده و به حدود 40درصد رسید که این در 30
بااینحال هنوز تبعات سالها سوءمدیریت از بین نرفته است.
سال گذشته بیسابقه بوده است .حتی در سالهای جنگ هم
در طول یک بازه زمانی مشخص به وفور با موردی که در ادامه
این نرخ از تورم تجربه نشده بود .طبق آمار بانک مرکزی تورم
نوشته به آن خواهم پرداخت ،برخورد کردهام .با افرادی که
نقطه به نقطه هم در سال  91به  46/6درصد و اين عدد در
دیرزمانی کارآفرین بوده و اکنون رانندهتاکسی یا پیکموتوری
فصل بهار به  38درصد رسید.
شــدهاند .با صاحبان تولیدی کفش در منوچهری تهران که
دستابی به آمار و میزان خسارت دقیق همدستی تحریمها
کاربارشــان در آن سالها درآســتانه نابودی قرار گرفت و...
با ســوءمدیریت داخلی بر اقتصاد ایران ،کاری بس دشوار
آخرین مورد مهدی محمدیان بود .کســی که با پدرش در
است .در آن سالها در عوض تعطیلی انبوه کارخانجات کالن
خوزستان کارگاهی با 120نفر شاغل داشتند .او اکنون راننده
و خرد حدود چندین هزار موسسه مالی و اعتباری ایجاد شد؛
اســنپ است .از او میپرسم چرا با این شرایط راننده اسنپ
موسساتی که با استفاده ابزاری از نامهای مقدس ،وامهایی با
شده است.
سود  ۳۰درصد اعطاء میکردند.
جواب میدهد :ورشکست شــدیم .ما در چند حوزه کار
از طرفی در هنگامه افزایش بی ســابقه درآمدهای نفتی،
میکردیــم ،تامیــن موادغذایــی برای
برخی نهادهای نزدیــک به دولت وقت،
پتروشیمیها و پاالیشگاهها و همچنین در
وامهایــی کالن با ســود چهــار درصد
علی صاحب یک کارگاه
توساز هم فعال بودیم که متاسفانه
ساخ 
دریافت میکردند .آنها به جای اینکه این
مبالغ کالن را در بخش تولید ســرمایه میگوید :از یک طرف تحریمها و وضعیت در آن بخش هم بحرانی شد .من
گذاری کنند منابع را در بخشهای غیر اوج گیری نرخ تورم بود و از طرف بســیاری را دیدم که در فاصله  86تا 88
دیگر بانکها .ناچار میشدم از
همه داروندارشان را از دست دادند .پدرم
مولد هزینه میکردند .همچنین برخی
بانکها تسهیالتی با سود باال
میگفت این نعمتی است که ما پولمان
موسسات مالی این منابع را به صورت وام
بگیرم تا بیشتر از این در این
را در بخشهــای تولیــدی به کارگیریم
با بهره باالی 30درصد به مردم میدادند.
مرداب فرو نروم ولی شاید باور
و به ســهم خودمان هر چند نفر را شده
این در حالی است که با افزایش نرخ تورم
و باال و پایین شدن روزانه نرخ مواد پایهای نکنید همین بانکها تیر خالص را استخدام میکنیم .در آن سالها بسیاری
به من زدند
از کارآفرینان چنین طرز فکری را داشتند.
و مصرفی موتور بسیاری از صنایع کالن
چون به نظــر من اگر خیرعمومی وجود
و خرد خاموش شده بود.
داشته باشــد برای تک تک افراد جامعه
در واقــع چرخــه تخصیــص بهینه،
سعادت به وجود میآید .اما ما میبینیم در چند سال گذشته
انباشــت ،سرمایه گذاری ،تولید و توزیع مختل شد و دولت
این قاعده قدیمی که در بین بازاریان سنتی و صاحبان صنایع
با اجرای غلط هدفمندی یارانه فقر را در کشــور توزیع کرد.
خرد وجود داشت از بین رفته است.
رانت نفتی از یک سو و کاهش شدید تولید داخلی منجر به
محمدیان میگوید :کسی که قبال با  100میلیون تومان
واردات بی رویه کاال از چین تنها برای حفظ قیمتها نتیجه
با ایجــاد یک کارگاه تولیدی  10نفر را شــاغل میکرد در
ای نداشت جز تقویت کار و تولید کشور چین.
یک دورهای همزمان با آغاز تراکم فروشــیها ،احساس کرد
طبق آمار بانک مرکزی تعداد چکهای برگشتی در طول

تصویری از یک کارخانه سوخته

کارآفرين ديروز
پيک موتوری
امروز

میتواند 100میلیونش را به حوزه ســاخت و ســاز ببرد و
سرمایه اش را در مدتی کوتاه چندین برابر کند.
صاحب یک سردخانه در استانهای جنوبی کشور میگوید:
هیچکس فکــرش را نمیکرد چنین اتفاقاتــی بیافتد .در
سالهای  87- 86ما گوشت دولتی را عمده میخریدیم و با
میزان سودی مشخص ،در شهرمان خرده فروشی میکردیم.
ناگهان بعد از چند ماه به دلیل قطع یک باره گوشت وارداتی
برزیلی ،سهمیه گوشت دولتی ما هم قطع شد از طرفی در
بازار تقاضا برای گوشت بسیار باال بود .من در شرایطی ناچارا
به این نتیجه رسیدم که بروم گوشت به قیمت آزاد و قیمتی
بیشتر از گوشت دولتی خریداری کنم و با قیمت باالتری هم
به فروش برسانم .نفس این کار برای من خود به خود ریسک
باالیی داشــت ولی این کار را کــردم .اما در کمال ناباوری و
دو ســه روز بعد از این اتفاق دولت به میزان زیادی گوشت
دولتی به بازارها تزریق کرد .خوب مشــخص است که مردم
گوشــت با قیمت پایین میخواهند .از این موارد زیاد پیش
آمد .آنچنان که بعد از یک مدت سردخانهام تعطیل شد و وام
400میلیونی که برای سردخانه گرفته بودم با دیرکرد سود
بانکی مواجه شد و چشم که باز کردم دیدم با کوهی از بدهی
بانکی مواجه هستم .صاحب یک کارخانه ظروفیکبارمصرف
میگوید :بگذارید برای تان ساده توضیح دهم .اگردر سالهای
ثبات ،مواد خام کارمان کیلویــی 5هزارتومان برایمان آب
میخورد با سودی کم ،اما به شکلی دائمی محصوالتمان
را عرضه میکردیم .اما از سال  86کمکم همه متوجه شدیم
که برخالف گذشــته این بار تحریمها دارد تاثیراتی بر بازار
میگذارد .کارگاه باید کار میکرد ،ما باید مالیاتمان را به موقع
پرداخت میکردیم ،از طرفی حقوق کسانی که مشغول کار
بودند را میدادیم و نیاز بازار را تامین میکردیم .اما همینطور
وضعیت وخیمتر شد .یک روز سفارش مواد خام می دادیم تا
مثال قیمت کیلویی  5هزار تومان شده 8هزارتومان .خوب ما
مجبور میشدیم سود محصول را باال ببریم .ولی آنچه بیشتر
از باال رفتن قیمت مواد خام به کار ما لطمه زد ،نوسان قیمت
بود .یعنی یک روز 8000تومان و روز بعد 49000تومان .حاال
ما باید مدام قیمت تمام شــده محصول نهایی را تغییر می
دادیم .خوب مکانیزم بازار چنین چیزی را نمیپذیرد.
علی که صاحب یک کارگاه در یک شهر کوچک بوده است
میگوید :از یک طرف تحریمها و اوج گیری نرخ تورم بود و
از طرف دیگر بانکها .او میگوید من ورشکست شدم خانه و
زمین کارخانهام هر دو در رهن بانک بودند .من به نوبه خود به
اقتصاد مرده این شهر کوچک در دوره ثبات اقتصادی پویایی
بخشــیدم ولی در سالهایی متوجه شــدم روزانه ،کارخانه

توگو با آقای محمدیان
سمت جنوب غرب در حرکتیم .گف 
من دارد ضرر میدهد .از ســویی ناچار میشــدم از بانکها
کارآفرین دیروز و راننده اســنپ امروز تمام گفت وگوهایی
تســهیالتی با سود باال بگیرم تا بیشتر از این در این مرداب
را که با مردم در مکانهــا و زمانهای مختلفی در باره این
فرو نروم ولی شاید باور نکنید همین بانکها تیر خالص را به
موضوع داشتهام را در خاطرم زنده میکند .در همین حین او
من زدند .کارشناس از مراجع رسمی میآمد قیمت خانه مرا
میگوید :از آن طرف عدهای در آن سالها یکشنبه ره صد
300میلیون (یک خانه ویالیی بسیار بزرگ و مجلل) برآورد
ساله رفتهاند .من مناقصه تامینمواد غذایی از شرکتهای گاز
قیمت میکردند بعد بانک میگفت من نظر این کارشناس را
و پتروشــیمی و ...می گرفتم روال این است که در مناقصه،
قبول ندارم باید کارشناس بانکی بیاید و برآوردقیمت کند.
شــرکت مورد نظر سقف حداکثری و حداقلی هر پیمانی را
کارشناس میفرستاد میگفت قیمت این خانه 150میلیون
مشخص میکند مثال فالن پروژه سقفش 700میلیون تومان
تومان است .از طرفی زمین کارخانهام که چند هکتار بود هم
و ســقف حداقلیاش  600میلیون تومان اســت .در این
در رهــن بانک بود .اگر قیمتها منصفانه و واقعی میبود ،با
پروژه قرار است سود نهایی من هم تا سقف 20درصد باشد.
همین زمین کارخانه تمام بدهی من سر به سر میشد ولی
خوب من پیمانکار حســاب می کنم که چه گونه میتوانم
بانک نظر داشت تا تمام داراییهای من را مصادره نکند از پا
ایــن پروژه مناقصهای مواد خوراکی را به اتمام برســانم .با
ننشیند .آخر این چه قانونی است که بانکها در کشور این
جزئیات دقیق شــروع میکنم به حساب و کتاب .دستمزد
قدر قدرت گرفتهاند که هیچ قانونی را نمیپذیرند.
کارگران ،حســاب مصرفی کارگاه محاسبه و در نهایت سود
یک راننده پراید کــه هم در بازار کار میکند و گه گاهی
نهایی بررسی میشود .حتی تخلفات و اختالصهای احتمالی
مسافر کشــی ،میگوید :من عاشق احمدی نژادم .او حرف
هم در نظر گرفته میشود خالصه ریزترین مسائل حساب
و عملش یکی بود .از او چرایی چنین احساسی را میپرسم،
کتاب میشود و حتی 20درصد باالتر برای مواد مصرفی در
میگوید :من در سال 89پنج میلیون پول داشتم و در عرض
نظر گرفته میشود .اما همین که وارد کار میشوید ،به یک
کم تر از یک ســال ان پنج میلیون را به حدود 200میلیون
باره میبینید برنج کیلویی 5هزارتومان شده 15هزارتومان،
تومان رساندم .این کاری است که احمدی نژاد برایم انجام داد.
و ...تمام مواد مصرفی نه جهشــی  20درصدی که  150در
از او درباره پولی که به دســت آورده پرسیدم اینکه آیا آن را
صدی را از ســر میگذارند .من 20درصد
به کار دیگری زده میگوید :متاسفانه آن
ســود خالص می گیــرم در حالی که با
پول را از دست دادم .نه اینکه فکر کنید
محمدیان میگوید :کسی
جهش قیمتی 150درصدی مواد مصرفی
تقصیر احمدی نژاد بوده نه ،شریکم پول
که قبال با  100میلیون تومان
مواجهام.
را باال کشید.
با ایجاد یک کارگاه تولیدی
او میگویــد به لحاظ روحــی و روانی
عباس آقا (این نام مســتعار اســت)
 10نفر را شاغل میکرد در
وضعیت سختی را پشــت سر گذاشته و
پیرمردی است که در خیابان منوچهری
یک دورهای همزمان با آغاز
بســیاری را میشناسد که حتی دست به
تهران تولیدی کفش دارد .او میگوید :ما
تراکم فروشیها ،احساس
خودکشی زده است.
بهترین کفشها را تولید میکردیم ولی
کرد میتواند 100میلیونش را
او میگوید هنوز از بحران دوران تحریم
از ســال  85به طرز بیسابقهای درهای
به حوزه ساخت و ساز ببرد و
خارج نشدهایم و اگر همبن حاال به یکی
کشور را به روی واردات باز کردند .همین
سرمایه اش را در مدتی کوتاه
از مناطــق جنوب برویــد کامال مصداق
واردات کفشهای بنجل چینی ،صنعت
چندین برابر کند.
عینی حرفــم را میبینید .هنوزم پروژهها
تولید کفش داخلی را نابود کرد.همین
خوابیدهاند.
چند ســال پیش بود کــه صنف ما در
محمدیان درباره چشــم اندازه آینده میگوید من امیدی
اعتراض به این بی تدبیری مسئوالن وقت یک تحصن آرامی
ندارم در کوتاه مدت اوضاع تغییری کند.
در نزدیکیهای همین خیابان منوچهری داشتیم که دردمان
در میانه اتوبانها انبوه ساختمانهای سر به فلک کشیده
را شاید به گوش مسئوالن برسانیم ،فورا با امنیتی کردن فضا
با سوسوی چراغها از برابر دیدگانم رد میشوند و به این فکر
با حضور ما برخورد شد.
میکنم که چگونه میتوان این حجم از ویرانی به جا مانده از
او میگوید با سیلی صورتش را سرخ نگه داشته تا این کار
جنگ دوم را در یک گزارش منعکس کرد .بی شک چنین
را حفظ کند زیرا کاری است که از پدرانش به ارث برده است.
امری برایم ناممکن است.
اکنون ســاعت از دو نیمه شــب گذشــته و از نیاوران به

اخبار کوتاه
طرحی جدید برای تفکیک ترافیک اینترنت
در ایران

تولید محتوای بومی به عنوان حلقهی مفقودهی شــبکه ملی اطالعات،
نیازمند مشــارکت بخشهای خصوصی و تجمیعکنندگان محتواست و
طرحی که شرکت مخابرات ایران برای افزایش تولید محتوا و کاهش تعرفه
ترافیک در نظر گرفته ،ارزانتر شــدن قیمت ترافیک سایتهای داخلی با
میزبانی دیتاسنتر مخابرات ایران در مقایسه با اینترنت کشوری و بینالملل
را شامل میشود.

شلختگی در فروش ارز مسافرتی

در حالی بانک مرکزی با حذف ارز مسافرتی ،متقاضیان را برای خرید آن
به بازار آزاد و بانکها روانه میکند که هیچ بانکی فروش این ارز که قرار بود
ی بانکها
با نرخ آزاد انجام شود را در برنامه خود ندارد .در سوی دیگر صراف 
هم از شرایط چندان یکسانی برای فروش ارز مسافرتی برخوردار نیستند.
در نتیجه بازنگــری در مقررات ارزی ،بانک مرکزی تصمیم به حذف ارز
مســافرتی گرفت .براین اساس از  ۲۰شــهریورماه حدود  ۳۰۰دالری که
برای مسافران و همچنین  ۲۰۰دالری که برای سفر به عتبات عالیات با نرخ
مبادلهای اختصاص پیدا میکرد ،کنار گذاشته شده و مسافران باید تمام ارز

مورد نیاز خود را از بازار تهیه کنند .البته بانک مرکزی تاکید دارد که این ارز
با ارائ ه مدارک الزم از طریق بانکها تامین شود.

صفحه شبکههای اجتماعی داخلی وزیر
ارتباطات کلید خورد

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات از حضور در شبکههای اجتماعی داخلی
برای افزایش ارتباط با کاربران خبر داد .محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه
بازدید از ســومین لیگ بازیهای رایانهای در برج میالد با اشاره به حضور
فعالش در شبکههای اجتماعی خارجی اظهار کرد :ارتباط با کاربران از طریق
شبکههای اجتماعی داخلی در حال انجام است .از روز گذشته در شبکههای
سروش ،بیسفون پالد ،کلوب و تبیان و در جهت حمایت از این شبکههای
داخلی صفحه اجتماعی را باز کردهایم و طبیعتا حضور فعالی در آنها خواهیم
داشت و پاسخگوی سواالت و نظرات مردم خواهیم بود .امیدواریم در آینده
اکثر این پاسخها در سرویسهای داخلی صورت گیرد.

فردا؛ آغاز به کار اولین نمایشگاه بین
المللی صنعت حمل و نقل هوایی

اولین نمایشگاه بین المللی صنعت حمل و نقل هوایی و تجهیزات

فرودگاهی( )2017 AEROPERSIAفردا با حضور مقامات مختلف
و همچنین مشــارکت ده ها شرکت تولیدی و خدماتی حوزه های
مختلف خطــوط هوایی،حمل و نقــل هوایی،هوانوردی،تکنولوژی
هواپیما،خطوط هوایــی ،مدیریت ترافیک هوایی ،تجهیزات زمینی
و دیگر صنایع مرتبط در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی
تهران گشایش می یابد.
در این نمایشگاه شرکت ها و سازمانهای معتبر و مختلف داخلی از جای
جای کشــورمان؛ نوین ترین تولیدات ،طرح ها و خدمات خود را ارائه می
کنند ،همچنین عالوه بر شرکت های داخلی ،نمایندگان کشورهای آلمان،
چین ،انگلستان ،فرانسه ،اسپانیا،یونان ،ایتالیا و برخی از کشورهای منطقه
خاورمیانه نیز در نمایشگاه حضور و مشارکت دارند.

صادرات هندوانه رکورد شکست

هندوانــه بــاز هم ماننــد ماهها و ســال های گذشــته در صدر
ســنگینترین صادرات محصوالت کشاورزی قرار گرفت و با بیش از
 ۵۰۳هزار تن در پنج ماهه امسال حدود  ۱۸درصد بیشتر از پارسال
شــد اما با وجود افزایش دو ســنتی قیمت این محصول نسبت به
سال گذشــته همچنان جزو ارزانترین و آبدارترین صادرات ایران
محسوب میشود.

تشکیل سه کمیته تخصصی در
شورای عالی کار

در جلسه شورای عالی کار که با حضور معاون روابط کار وزارت تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی با هدف بحث و بررسی
و تبادل نظر در خصوص مســایل کارگری برگزار شد ،تشکیل سه کمیته
روابط کار ،دســتمزد و تغییر ساختار به تصویب رسید و کمیته دستمزد
به عنوان کمیتهای دائمی مامور بررسی هزینه معیشت کارگران در تعیین
دستمزد شد.
ایجاد سه کمیته مذکور به منظور بررسی و تدوین آییننامههای مربوط
به قانون کار به ویژه آییننامه تبصره یک ماده  ۷قانون کار ،بررسی تغییر
ساختار کارگاهها و بررسی ابعاد مختلف تعیین دستمزد کارگران صورت
گرفت.

طال دوباره افزایشی شد

در بــازار امــروز  -چهارشــنبه  -بازار ارز و طال پــس از دو روز
روند کاهشــی قیمت ،صعودی شــده اســت؛ به طــوری که پوند
انگلستان  ۸۲تومان افزایش یافته و سکه نیز  ۱۴هزار تومان گران
شده است.

