
جمعیت زنان بیکار طی سالهای ۹۰ تا ۹۶ از دو میلیون و 
۸۷۷ هزار نفر به بیش از سه میلیون و ۲۱۰ هزار نفر افزایش 
یافته که از افزایش ۲۰۰ هزار نفری این جمعیت در این 

فاصله زمانی حکایت دارد.
در  زنان  مشارکت  اخیر،  دهه های  طی  ایسنا،  گزارش  به 
فعالیت های اقتصادی به یکی از موضوعات مهم و تاثیرگذار در 
تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های کشور تبدیل شده است. گرایش 
زنان به اشتغال، همگام با دسترسی بیشتر آنها به دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی و وجود ظرفیت های بالقوه از لحاظ دانش، 
توانایی و مهارت در زمینه های مختلف،   نقش زنان به عنوان منابعی 
ارزشمند در توسعه و پیشرفت جامعه را بیش از پیش مورد توجه 
و تاکید قرار داده است. بی تردید مشارکت و حضور زنان می تواند 
در شرایط امروز و تحوالت اقتصادی و اجتماعی کشور موثر باشد.

مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در گزارشی وضعیت عرضه نیروی کار زن طی سال های ۱۳۹۰ تا 
۱۳۹۶ را مورد ارزیابی قرار داده است. این مطالعه که بر اساس 
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران تدوین شده، 
حاکی از آن است که جمعیت فعال کشور از  ۲۳ میلیون و ۳۸۷ 
هزار و ۶۳۳ نفر در سال ۱۳۹۰ با متوسط نرخ رشد ساالنه ۲.۲ 
درصد به ۲۶ میلیون و ۵۸۸ هزار و ۸۱۹ نفر در سال ۱۳۹۶ رسیده 

و از نرخ رشد ساالنه ۴.۷ درصد برخوردار بوده است.
سهم زنان از جمعیت فعال کشور در طول سالهای ۱۳۹۳ تا 
۱۳۹۶ دچار نوسان شده؛ به نحوی که از ۱۶.۲ درصد در سال 
۱۳۹۳ تا ۱۹.۷ درصد در سال ۱۳۹۶ متغیر بوده است. کارشناسان 
عواملی همچون تغییر دولت ها،   اعمال برخی سیاستها، تغییر 
فضای اقتصادی کشور، رویکرد دولتها به مقوله اشتغال زنان و 
افزایش نرخ تحصیلکردگی در زنان را در رشد جمعیت فعال زنان 

موثر می دانند.
فتح  اله بیات ـ رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی - 
در گفت وگو با ایسنا، می گوید: در حال حاضر بسیاری از زنان 
در بنگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی مشغول کار هستند ولی 
متاسفانه بیشتر آنها از حداقل های قانون کار محرومند و به دلیل 
شرایط سخت و دشوار زندگی به عنوان کمک خرج خانواده، حاضر 

می شوند حتی با حقوق ناچیز ساعات طوالنی کار کنند.
پرداخت حقوق پایین، عدم بیمه و سختی  کار، باعث می شود تا 

بخشی از زنان از حضور در بازارکار منصرف شوند.
او حضور زنان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را امری 
بدیهی و حیاتی می داند که عالوه بر رشد و توسعه اقتصادی، 
موجب اشتغالزایی و رونق تولید می شود، ولی می گوید مشکالتی 
نظیر حقوق پایین، خودداری کارفرما از بیمه و سختی کار، باعث 
می شود تا بخشی از زنان از ادامه حضور در بازار کار صرفنظر کنند.
به گفته بیات، زنان در مقایسه با مردان فرصتهای شغلی کمتری 
در اختیار دارند و از گذشته های دور این نگاه وجود داشته و هنوز 
هم هست که مردان در برخی مشاغل مثل پرستاری نمی توانند 

مانند زنان ورود کرده و کار کنند، برعکس مشاغلی مثل کار در 
معدن است که به دلیل سخت و طاقت فرسا بودن، ایجاب می کند 
نیروی کار مرد در آن استفاده شود و همین نگاه زنانه و مردانه 

شدن مشاغل، تاثیرگذار بوده است.
در این گزارش، با نگاهی به جمعیت بیکار طی سالهای ۱۳۹۰ 
تا ۱۳۹۶ مشاهده می شود که جمعیت بیکار نیز با متوسط رشد 
ساالنه ۱.۸ درصدی از دو میلیون و ۸۷۷ هزار و ۶۰۸ نفر در سال 
۱۳۹۰ به سه میلیون و ۲۱۰ هزار و ۲۰۶ نفر در سال ۱۳۹۶ 
افزایش یافته است. جمعیت زنان بیکار نیز با نرخ رشد ساالنه ۳.۸ 
درصدی از ۸۳۰ هزار و ۹۹۶ نفر در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون و 
۳۷ هزار و ۵۱۶ نفر در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. سهم زنان 
از جمعیت بیکار طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ به جز سال ۱۳۹۳ 
روندی افزایشی داشته و کمترین میزان آن ۲۸.۹ درصد در سال 

۱۳۹۰ و بیشترین مقدار ۳۲.۳ درصد در سال ۱۳۹۶ بوده است.
زهرا ممتاز قمشه ایـ  کارشناس مسایل اقتصادی اجتماعی، در 
این باره به ایسنا می گوید: افزایش فشار اقتصادی بر خانواده ها و 
افت قدرت خرید، موجب شده تا زنان برای کسب درآمد و کمک 
به کاهش هزینه های زندگی راهی بازار شوند به نحوی که زنانی که 
تا چند سال قبل خانه دار بودند، اکنون برای به دست آوردن درآمد، 

میل بیشتری برای حضور در بازار کار از خود نشان می دهند.

به گفته وی، عرضه شغل در مدت پنج سال دولت تدبیر و امید 
و دو سال قبل از آن بسیار کم شده و این امر در افزایش جمعیت 

زنان بیکار تاثیرگذار بوده است.
۶۱ درصد ورودی دانشگاهها را زنان و دختران تشکیل  می دهد. 

افزایش سن ازدواج و تحصیل، نرخ مشارکت زنان راباال می برد.
ورودی  درصد  زنان، ۶۱  آمارها  برابر  که  این  بیان  با  ممتاز 
دانشگاهها را تشکیل می دهند، می گوید: سهم زنان از اشتغال 
بازار کار روبه رشد است و افزایش سن ازدواج و در اختیار گرفتن 
صندلی های دانشگاه توسط زنان و دختران، نرخ مشارکت آنها را 

باال می برد.
تا  سالهای ۱۳۹۰  طی  گرفته  صورت  بررسی های  اساس  بر 
۱۳۹۶،  در حداقل ۳۰ درصد استانهای کشور حدود یک سوم 
جمعیت بیکار را زنان تشکیل می دهند؛  به نحوی که در سالهای 
مذکور، سهم زنان از جمعیت بیکار در برخی استانها مانند گلستان 
)سال ۱۳۹۰( مازندران )سال ۱۳۹۲( و کرمان )سالهای ۹۶ ـ 
۱۳۹۵( از نصف جمعیت بیکار نیز فراتر رفته است و به طور کلی 
سهم زنان از جمعیت بیکار در میان دست کم ۱۳ تا ۱۵ استان 

کشور طی این فاصله روند صعودی داشته است.
به گزارش ایسنا، بررسی نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان در 
فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ نشان می دهد با وجود آنکه مشارکت 

زنان در سال ۱۳۹۶ رشد ۱.۱ درصدی داشته ولی همچنان نسبت 
به مشارکت ۶۴.۵ درصدی مردان در سال گذشته پایین است. برابر 
اعالم معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، جمعیت زنان 
بیکار تحصیل کرده دو تا سه برابر فارغ التحصیالن بیکار مرد است و 
با وجود تاکید بسیار بر عدالت جنسیتی در قانون اساسی، بیکاری 

بیشتر در میان زنان به چشم می خورد.
مطابق با آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سه ماهه بهار 
امسال، ۱۲.۱ درصد اعالم شده است. در حال حاضر بیکاری به 
یکی از چالش های اقتصاد ایران تبدیل شده که هم در سطح خرد 
)فردی و خانوادگی( و هم در سطح کالن )اجتماعی( عوارض منفی 
بسیاری به دنبال دارد و فرد و جامعه را با چالش ها و آسیب های 
متعددی روبه رو می کند. در سطح خرد، بیکاری موجب تنزل 
سطح رفاه خانواده، ایجاد آسیبهای روحی، روانی و اجتماعی و 
ظهور زمینه های بزهکاری نظیر اعتیاد و سرقت می شود. بر اثر 
بیکاری، جامعه نمی تواند از حداکثر ظرفیت سرمایه های انسانی 
خود استفاده کند و درنتیجه آن، تولید بالفعل کشور و مشارکت 
اقتصادی اقشار مختلف در سطحی بسیار پایین قرار می گیرد؛ 
بیکاری و تداوم آن در صورتی که برای آن چاره ای اندیشیده نشود،  
افزایش هزینه های اجتماعی، کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر 

و شکاف درآمدی، مهاجرت و فرار مغزها را در پی خواهد داشت.

اقتصادی 5

رئیس سازمان بورس:

شرطی برای ادامه معامالت سکه آتی

رئیس سازمان بورس می گوید اگر فضای بازار ارز به نحوی شود که روی 
معامالت سکه مدیریت مناسبی صورت گیرد، معامالت سکه آتی ادامه 

می یابد.
به گزارش ایسنا، از اوایل سال ۱۳۹۷ قیمت دالر در بازار آزاد از حدود ۴۵۰۰ 
تومان تا حدود ۱۴ هزار تومان افزایش پیدا کرد و این موضوع سبب شد بازار طال 
نیز با افزایش قیمت روبه رو شود. از طرفی افزایش قیمت ارزهای خارجی سبب 
شد قیمت طال و سکه بهار آزادی نیز افزایش یابد به طوری که تا چند هفته پیش 

قیمت هر سکه تمام بهار آزادی کانال چهار میلیون تومان را پشت سر گذاشت.
در عین حال قیمت سکه آتی که در بورس کاال مورد معامله قرار می گرفت در 
تمام نمادها با افزایش قیمت روبه رو شد و تعدادی از افراد که عموما با مکانیزم بازار 
سرمایه نیز آشنایی کامل نداشتند درباره این بازار اظهار نظراتی کردند و گفتند که 
بازار آتی به بازار نقد سیگنال داده و سبب شده قیمت سکه در بازار نقد افزایش 
پیدا کند. اما مسئوالن بورس کاال معتقدند که این بازار آتی نیست که به بازار نقد 
سیگنال می دهد استدالل آن ها این است که حجم معامالت بازار آتی سکه آنقدرها 
نیست که بتواند به بازار نقد جهت دهد. اما در نهایت چندی پیش پس از کش و 
قوس های فراوان داد و ستد سکه آتی در بورس کاال متوقف شد و تا این لحظه نیز 
سکه آتی در بورس کاال معامله نمی شود. خبرنگار ایسنا به تازگی در این مورد با 
رئیس سازمان بورس گفت وگو کرده و از او پرسیده که با توجه به شرایط کنونی آیا 
سکه آتی به تابلو بر می گردد یا خیر؟ شاپور محمدی - رئیس سازمان بورس- در 
این مورد گفت: اگر فضای بازار ارز به نحوی شود که روی معامالت سکه مدیریت 

مناسبی داشته باشیم، این معامالت را ادامه می دهیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مطرح کرد:

تقاضای کاذب واحدهای صنفی لوازم خانگی
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادعای فروشندگان مبنی بر عرضه 
قطره چکانی لوازم خانگی از جانب کارخانه ها را رد کرد و گفت: تقاضای 

کاذب در واحدهای صنفی است.
محمد طحان پور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرایط جدید کارخانه ها باعث 
شده مغازه داران توانایی خرید نداشته باشند چراکه با توجه به اینکه کارخانه ها باید 
مواد اولیه خود را به صورت نقدی تهیه کنند، فروش اعتباری کاال به مغازه ها را 

متوقف کرده اند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر فروشندگان نیز به دلیل نوسانات قیمت ها، تقاضای 

خود را باال بردند اما بدلیل کمبود مواد اولیه، لوازم خانگی کمیاب است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی توقف فروش لوازم خانگی در شرکت های 
تعاونی ادارات، سازمان ها و وزارتخانه ها را شاهدی بر ادعای خود مبنی بر فروش نقدی  
کارخانه ها به واحدهای صنفی دانست. این اظهارات در حالی است که در ماه های 
اخیر کاهش عرضه لوازم خانگی از سوی تولیدکنندگان بارها خبر ساز شده است، 
تا جایی که در اواسط مرداد ماه و در پی افزایش ۴۰ درصدی قیمت لوازم خانگی و 
فروش قطره چکانی در این بازار، ستاد تنظیم بازار مصوب کرد تا کارگروهی برای 
کنترل و رصد وضعیت بازار لوازم خانگی تشکیل شود و به تولیدکنندگان برای تامین 
و بهبود این وضعیت مهلت ۱۵ روزه داد. همچنین برای پیشگیری از احتکار و انبار 
لوازم خانگی، مقرر شد دوره زمانی کوتاهی برای فعال شدن گارانتی در نظر گرفته 
شود. به این ترتیب در صورت عدم استفاده از لوازم خانگی در دوره زمانی مقتضی 
پس از فروش، گارانتی کاال ابطال می شود. گزارش های میدانی از بازار امین حضور 
نیز نشان می دهد فروشندگان همواره نسبت به کاهش عرضه محصوالت از جانب 

تولیدکنندگان و واردکنندگان اعتراض دارند.

ایران در فهرست صادرکنندگان محصول کشاورزی به 
ویتنام قرار گرفت

مدیرکل دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت: وزارت کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام به طور رسمی اعالم کرد 
درخواست جمهوری اسالمی ایران برای ثبت در فهرست کشورهای مجاز 

به صادرات محصوالت کشاورزی با منشاء گیاهی تایید شده است.
به گزارش یکشنبه تارنمای وزارت جهاد کشاورزی، »هومن فتحی« افزود: ایران 
همه الزام ها و شرایط ایمنی غذایی ویتنام را احراز کرده است؛ بنابراین نام جمهوری 
اسالمی ایران در فهرست کشورهای مجاز صادرکننده این نوع محصوالت در تارنمای 
سازمان حفظ نباتات ویتنام درج می شود. وی افزود: ویتنام یکی از مهمترین 
کشورهای هدف صادرات محصوالت کشاورزی ایران در جنوب شرق آسیا به شمار 
می رود و در ۲ سال اخیر نظام جدید و سخت گیرانه ای را برای نظارت بر واردات 
محصوالت کشاورزی مستقر کرده است، به گونه ای که تاکنون فقط ۴۵ کشور 
توانسته است در فهرست مجاز قرار گیرد. فتحی تصریح کرد: درخواست ثبت ایران 
در فهرست کشورهای مجاز صادرات محصوالت کشاورزی با منشاء دامی نیز تکمیل 
شده است و در مراحل پایانی بررسی در ویتنام قرار دارد. به گزارش ایرنا، اکنون 
سالیانه بیش از ۱۲۰ میلیون تن انواع محصوالت کشاورزی زراعی، باغی، دام، طیور 
و آبزیان در کشور تولید می شود که نزدیک ۲۲ میلیون تن این محصوالت باغی 
است. جمهوری سوسیالیستی ویتنام کشوری در جنوب شرقی آسیاست که پس از 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برای آزادسازی اقتصاد خود تالش کرد. این کشور 
پس از حدود ۱۱ سال رایزنی با اعضای سازمان جهانی تجارت، از سال ۲۰۰۷ به 

این سازمان پیوست.

سه شنبه / ۱ آبان ۱3۹۷ / شماره ۲۶۲

افزایش قیمت طال در واکنش به عقب گرد دالر
قیمت طال در معامالت روز دوشنبه بازار آسیا که دالر افت کرد و نگرانی ها نسبت به رشد تنش های سیاسی بر اقتصاد جهانی از این فلز ارزشمند پشتیبانی کرد، افزایش یافت. به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری 

بازار سنگاپور ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۱۲۲۸.۱۵ دالر رسید. بهای معامالت این بازار دوشنبه گذشته به ۱۲33.۲۶ دالر صعود کرده بود که باالترین قیمت در دو ماه و نیم گذشته بود. در بازار آمریکا، هر اونس طال برای تحویل در دسامبر با ۰.۲ 
درصد افزایش، به ۱۲3۱ دالر رسید.

افزایش جمعیت زنان بیکار طی سالهای ۹۰ تا ۹۶

افزایش جمعیت زنان بیکار طی سالهای ۹۰ تا ۹۶
اخبار

رئیس اتحادیه فروشندگان و دوزندگان پیراهن:

پوشاک در انتظار ارز نیما

 رئیس کل گمرک:

بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از صادرات تهیه شد

رئیس اتحادیه فروشندگان و دوزندگان پیراهن گفت: تأمین کنندگان مواد 
اولیه تولید پیراهن و پوشاک در انتظار تأمین ارز از طریق سامانه نیما هستند.
جتبی درودیان در گفت وگو با ایسنا، در رابطه با شرایط بازار پیراهن گفت: با وجود 
تغییر فصل و ثبات نسبی دالر در محدوده قیمت ۱۴ هزار تومان، تغییری در بازار 

پیراهن رخ نداده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و دوزندگان پیراهن ادامه داد: بازار زمانی از رکود خارج 
می شود که اقتصاد و نرخ دالر به ثبات واقعی دست پیدا کند که این موضوع عاملی 
خواهد شد تا تجار و فعاالن از بابت نوسانات شدید نرخ ارز نگرانی نداشته و تأمین مواد 

اولیه تولید و دوخت پیراهن را پیگیری کنند.
وی با بیان اینکه بازار همچنان در رکود به سر می برد، خاطرنشان کرد: آنچنان 
تقاضایی از سوی مردم وجود ندارد و این در حالی است که با توجه به نرخ دالر، قیمت 
تمام شده یک پیراهن برای تولیدکننده در حدود ۱۲۰ هزار تومان و حداقل قیمت 

عرضه به مشتری در حدود ۱۵۰ هزارتومان است.

اولیه تولید پیراهن، اظهار کرد:  درودیان در زمینه تأمین ارز برای تأمین مواد 
کارگروهی در زمینه تأمین ارز برای واردات مواد اولیه تولید پیراهن و پوشاک تشکیل 

شده تا ارز از طریق سامانه نیما در اختیار فعاالن قرار گیرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و دوزندگان پیراهن با اشاره به فعالیت واحدهای صنفی 
در قالب کارگاه و سفارشی دوزی، گفت: به مرور زمان سفارشی دوزی پیراهن و کت 
و شلوار کاهش یافت و جامعه به سمتی پیش رفت که محصوالت آماده و دوخته را 
خریداری کنند اما در شرایط فعلی که از تعداد واحدهای سفارشی دوز کاسته شده 

است معدود افرادی نیاز خود را از طریق سفارشی دوزی تأمین می کنند.
او در پاسخ به این سؤال که آیا برای دوخت سفارشی پیراهن نرخی از سوی اتحادیه 
تعیین شده است، با تاکید بر اینکه فعالیت سفارشی دوزها در شرایط فعلی به تعمیرات 
محدود شده است، بیان کرد: در فعالیت های سفارشی همواره نرخ توافقی وجود داشته 
اما در زمینه دوخت پیراهن ساده با توجه به درجه کیفیت کار نرخی در نظر گرفته 

شده است.

رئیس کل گمرک ایران گفت: بسته ضد تحریمی گمرک برای حمایت از 
صادرات تدوین شده است و از همه ظرفیت ها تقویت بخش تولید و رونق 

صادرات استفاده می شود.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از گمرک جمهوری اسالمی ایران، »فرود عسگری« 
تاکید کرد: دستورالعمل های تفویض اختیار ورود موقت و استرداد حقوق ورودی در 
شیوه نامه ای جدید تنظیم و به گمرکات سراسر کشور ابالغ شده که در مقایسه با 
دستورالعمل قبلی، تسهیالت گمرکی برای ورود موقت کاال و استرداد حقوق ورودی 
با هدف حمایت از تولید و صادرات در ۱۷ بند افزایش یافته است. به گفته وی، 
کاال هایی که به صورت ورود موقت به کشور وارد می شوند، مشمول ضوابط ثبت 
سفارش نیستند. »اگر کاالی صادراتی با تشخیص گمرک و وزارت صنعت، معدن و 

تجارت، از محل کاالی ورود موقت تولید شده باشد و واردکنندگان ارزی از دولت بابت 
ورود موقت کاالها دریافت نکنند، مشمول هیچ یک از محدودیت ها و موانع صادراتی 
نیست که این مصوبه ابالغ شده است.« عسگری گفت: محدودیت ها در شیوه نامه 
جدید نسبت به قبل برطرف شده و گمرک بر اساس اهداف از پیش اعالم شده برای 
حمایت از تولید کنندگان و صادرات گام برداشته است. رئیس کل گمرک ایران در 
تشریح بخشی از تسهیالت جدید گمرکی برای حمایت از تولید و صادرات بر اساس 
ماده ۵۱ قانون امور گمرکی، خاطرنشان کرد: در شیوه نامه قبلی، اختیار صدور و تمدید 
مجوز ورود موقت به تعداد محدودی از گمرکات اجرایی کشور تفویض شده بود، در 
حالی که در دستورالعمل اخیر این اختیار به همه ناظران و مدیران گمرکات مراکز 
استان ها تفویض شده است. عسگری، گسترده تر شدن دامنه کاالها را در تفویض 

اختیار اخیر از دیگر مزایای آن برشمرد و گفت: مهلت اعتبار مجوزهای ورود موقت در 
شیوه نامه قبلی سه ماه در نظر گرفته شده بود که به دلیل حمایت از واحدهای تولیدی 
و تسهیل جریان ترخیص مواد اولیه مورد نیاز، مهلت استفاده از مجوز ورود موقت طی 
دستورالعمل اخیر به چهار ماه افزایش یافته است. »در صورت درخواست ذینفع، مهلت 

اشاره شده ۲ ماه دیگر نیز قابل تمدید است.«
رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: با الکترونیکی شدن مراحل مختلف تشریفات 
الکترونیکی و به صورت دور  صادرات کاال در گمرک، عملیات صادرات در بستر 
اظهاری انجام می گیرد.وی ادامه داد: صادرکننده پس از اظهار کاالی خود به صورت 
الکترونیکی، ارزیابی کاال در محل را از گمرک درخواست می کند و بدون مراجعه 

حضوری، مراحل تشریفات صادرات انجام می شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان، گفت: 
اگر حمایت های داخلی وجود داشته باشد، قطعه سازان در 
دوران تحریم، مشکلی برای تامین قطعات نخواهند داشت.
به گزارش ایرنا، دو خودروساز بزرگ کشور، در ماه های اخیر در 
سه مرحله حدود ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو پیش فروش کرده اند 
که قرار است در طول یک سال به متقاضیان تحویل شود. این 
میزان پیش فروش سبب شده تا برخی بویژه دالالن و واسطه های 
خودرو بحث ناتوانی قطعه سازان در تامین نیاز خودروسازان در 
دوره تحریم را مطرح کنند در حالی که دبیر انجمن صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه سازان، اطمینان خاطر می دهد قطعه سازاِن 

بخش خصوصی راه دور زدن تحریم را می دانند.
اگرچه خودروسازان  افزود:  ایرنا  با  در گفت وگو  محبی  آرش 
هنوز به تعهدات قرارداد شان با قطعه سازان عمل نکرده اند، اما 

در حال حاضر تولید قطعات ادامه دارد. وی با تاکید بر اینکه 
خودروسازان باید زودتر به تعهدات خود عمل کنند، افزود: اکنون 
تولید ادامه دارد، اما با ظرفیت کمتر که آن هم فقط به این دلیل 
که خودروسازان به تعهداتشان عمل نکرده اند و حتی با همان 

قیمت های قدیم بدهی جاری و معوق دارند.
میان  مشکالت  حل  درباره  امیدواری  ابراز  با  محبی نژاد 
خودروسازان و قطعه سازان، گفت: این مساله موضوع تازه ای نیست؛ 
مشکل ما بیش از تحریم مشکالت داخلی است که امیدواریم در 

اسرع وقت برطرف شود.
»در حال حاضر نگران تحریم ها نیستیم، تحریم مشکل ثانویه 

است و قطعه سازان برای آن راه حل دارند.«
 حل مشکل نقدینگی و اصالح قیمت ها، دو خواسته 

قطعه سازان

به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان، در 
صورتی که مسائل مربوط به نقدینگی حل شود و اصالح قیمت 

قطعات صورت پذیرد، بخش زیادی از موانع برطرف می شود.
محبی افزود: پس از نقدینگی و اصالح قیمت ها، موضوع واردات 
و گمرک به میان می آید که نیمی از این مشکل نیز در داخل 
برطرف شود، بخش  این مشکالت  اگر  است.  قابل حل  کشور 

خصوصی راه مقابله با تحریم را می داند.
وی یادآورشد: بخش خصوصی در دوره تحریم های اول نیز ثابت 
کرد که می تواند راه خود را پیدا کند؛ البته نمی شود انتظار داشت 
ما در داخل کشور دست قطعه ساز را ببندیم اما انتظار داشته باشیم 

با تحریم مقابله کند.
»اگر حمایت داخلی وجود داشته باشد، قطعه سازان خصوصی 

روش های شکستن تحریم و دور زدن تحریم را پیدا می کنند.«

محبی نژاد گفت: خودروسازان باید به تعهداتشان عمل کنند. اگر 
قطعات مورد نیاز به موقع تامین شود و گمرک برای ترخیص آن ها 
همکاری کند، قطعه سازان مشکلی برای تامین نیاز خودروسازان بر 

اساس برنامه پیش فروش نخواهند داشت.
انجمن  رئیس  رضایی«  »رضا  این  از  پیش  ایرنا،  گزارش  به 
سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو به ایرنا گفت: قیمت 
خودروها در بازار کاذب است و تداوم حاشیه قیمتی باالی به وجود 

آمده به جز مشتریان واقعی، به ضرر قطعه سازان است.
وی، افزایش کنونی قیمت ها را ناشی از ناهمخوانی عرضه و تقاضا، 
دالل بازی ها و فعالیت واسطه ها و حتی حفظ ارزش سرمایه ها از 
سوی مردم برشمرد، اما در عین حال گفت: خودروسازان معتقدند 
ریالی از این افزایش قیمت ها نصیبشان نمی شود، ضمن آنکه هیچ 

مبلغی به جیب صنعت نرفته تا صرف توسعه شود.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان:

 قطعه سازان خودرو، راه دور زدن تحریم را می دانند


