
حدود 20 ماه از دستور رییس جمهوری برای انتقال حساب 
همه شرکت های دولتی به بانک مرکزی می گذرد اما آمار 
نشان می دهد تا به امروز فرآیند انتقال کمتر از هشت هزار 
حساب انجام شده و برخی سازمان های درآمدزا، در برابر 

اجرای آن مقاومت می کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حجت االسالم حسن روحانی 
رییس جمهوری اواخر اسفندماه 1395 به همه شرکت های دولتی 
یک ماه فرصت داد که همه حساب های خود در سایر بانک ها را 
مسدود و همه را به بانک مرکزی منتقل کنند؛ هدف از این کار 
مدیریت بهتر منابع دولت و برنامه ریزی منسجم برای مصارف آن بود.
تا پیش از این دستور و بر مبنای قانون برنامه پنجم توسعه و 
از سال 1391 در مجموع 2400 حساب دولتی به بانک مرکزی 

منتقل شده بود.
یکی از مشکالت اصلی نگهداری حساب های دولتی در بانک های 
دیگر نبود شفافیت است و این موضوع به بی اطالعی دولت از منابع و 
حتی تعداد حساب ها نیز شده است که آمار دقیقی در این زمینه در 
دست نیست؛ برخی مراجع از وجود ٢٢٠ هزار حساب دولتی خبر می 
دهند اما اکنون با توجه به اقدام های بانک مرکزی و مجموعه وزارت 
امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور و حذف حساب های 
رابط درآمدی، این تعداد به ٧٠ هزار حساب کاهش یافته است که 

همه باید در بانک مرکزی متمرکز شود.
از این رو »انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی« شاید در نگاه 
اول جمله ساده ای باشد اما در اجرا نیازمند زیرساخت ها و هماهنگی 
ها میان دستگاه مربوطه، خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی بود و 
در نهایت با آماده سازی این زیرساخت ها کار اجرای آن کلید خورد.

یکسال پس از دستور رییس جمهوری و در اسفندماه پارسال 
بانک مرکزی اعالم کرد: »از 1061 سازمان مشمول طرح ملی انتقال 
حساب های دولتی، تاکنون 888 سازمان معادل 84 درصد نزد این 

بانک افتتاح حساب کرده اند.«
همان زمان »مسعود رحیمی« معاون نشر و ریالی بانک مرکزی که 
مسئولیت اجرای طرح انتقال حساب های دولتی را برعهده دارد، به 
خبرنگار ایرنا گفت که در سال 97 با همکاری وزارت امور اقتصادی 
و دارایی، حساب های درآمدی استان ها که حدود 40 هزار حساب 

است، به بانک مرکزی منتقل می شود.
وی تعداد حساب های درآمدی استانی را حدود 40 هزار حساب 
اعالم کرد و و اظهار داشت: وقتی این حساب ها به بانک مرکزی 
منتقل می شود، به دلیل استفاده از مکانیسم شناسه واریز، نیازی به 

افتتاح همین تعداد حساب نیست و شمار آنها کم می شود.
اکنون که حدود هفت ماه از سال می گذرد، پیگیری خبرنگار ایرنا 
از وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می دهد تا به امروز کمتر از 
هشت هزار حساب به بانک مرکزی منتقل شده است و با هماهنگی 
های به عمل آمده بین خزانه دار کل کشور و بانک مرکزی » تا پایان 
امسال حدود 35 تا 40 هزار حساب دولتی استانی به بانک مرکزی 

انتقال می یابد و این اقدام مهم امسال عملیاتی می شود.«
کارشناسان، یکی از دالیل کندی اجرای این طرح را بسترسازی و 

پیش بینی تمهیدات الزم برای انتقال حساب ها می دانند که امسال 
کارهای زیربنایی اجرای این طرح به اتمام می رسد و می توان ادعا 

کرد که انتقال حساب های دولتی انجام شده است.
 توقف انتقال حساب سه سازمان درآمدزا

با این حال پیگیری خبرنگار ایرنا نشان می دهد کار انتقال حساب 
های دولتی بویژه دستگاه هایی که در عرف »درآمدزا« شناخته می 
شوند، به همین سادگی نیست و چند سازمان بزرگ از جمله سازمان 
امور مالیاتی، گمرک و شرکت پخش فرآورده های نفتی که بخش 
عمده ای از منابع دولت را در اختیار دارند هنوز حساب های خود را 

به بانک مرکزی انتقال نداده اند.
در اهمیت حساب این سازمان ها همین بس که میزان درآمد 
دولت از محل مالیات ها در نیمه نخست امسال بیش از 503 هزار 
میلیارد ریال بوده که 73.9 هزار میلیارد ریال آن از محل حقوق 
گمرکی تامین شده است. در حالی که در همین مدت درآمد حاصل 
از نفت و فرآورده های نفتی 630 هزار میلیارد ریال برآورد می شود.
 چرا حساب های دولتی باید در بانک مرکزی تجمیع شود

اینکه چرا باید حساب های دولتی و حتی شهرداری ها و نهادهای 
نظامی در بانک مرکزی تجمیع شود، پاسخ روشنی دارد: شفافیت در 
درآمدها و هزینه های دولت و جلوگیری از سوءاستفاده از اموال و 
دارایی های عمومی. با این حال این اقدام از پشتوانه قانونی محکمی 
نیز برخوردار است؛ طبق قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، 

بانک مرکزی موظف به نگهداری حساب های وزارتخانه ها، موسسه 
های دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، شهرداری ها و 
همچنین موسسه هایی است که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به 
وزارتخانه ها و موسسه های دولتی و وابسته به دولت و شرکت های 

دولتی یا شهرداری ها باشد.
بانک مرکزی همچنین انجام همه عملیات بانکی آنها در داخل و 

خارج از کشور را برعهده دارد.
هر چند روال نگهداری از حساب های دولتی پیش از برنامه چهارم 
توسعه، دارای اشکاالتی بود اما اعطای اختیار کامل به دستگاه های 
دولتی و نهادهای عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم 
)بند دال ماده 10 برنامه چهارم( امکان نظارت بانک مرکزی و شفافیت 
نظام مالی و بودجه ای دولت را بشدت کاهش داد؛ از این رو طرح 
ملی انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی در 25 مهرماه سال 
1391 به استناد اصل 53 قانون اساسی، مواد 10 و 12 قانون پولی و 
بانکی، 76 قانون محاسبات عمومی و 22 قانون عملیات بانکی بدون 
ربا )بهره( و نیز ماده 94 قانون برنامه پنجم توسعه به تصویب شورای 
پول و اعتبار رسید و توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و 

وزارت امور اقتصادی و دارایی در دست اقدام و پیاده سازی است.
شورای پول و اعتبار مهرماه پارسال در مصوبه ای، انتقال حساب 
های دولتی به بانک مرکزی را به موسسه های وابسته به شهرداری ها 

و نیروهای مسلح تسری داد.

کارشناسان بانکی بر این باورند که این انتقال ضمن ایجاد شفافیت 
در گردش مالی دولت، مانع از رسوب وجوه دولتی نزد بانک ها شده 
و در نهایت شاهد تسریع در تخصیص بودجه دستگاه های اجرایی 

خواهیم بود.
بر این اساس بسترسازی برای وصول درآمد متناسب با ردیف 
های بودجه ای به واسطه یک حساب واحد با مکانیسم شناسه واریز، 
امکان رصد و گزارش گیری تراکنش های مالی برای همه سطوح 
دسترسی )از جمله خزانه داری کل(، تجمیع حساب های پرداخت 
دستگاه های اجرایی و امکان سنجی استفاده از یک حساب برای همه 
پرداخت های دستگاه های اجرایی در راستای بودجه ریزی عملیاتی، 
بسترسازی برای نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی و کنترل و 
مدیریت نقدینگی وجوه عمومی از دیگر مزایای این انتقال خواهد بود.
استقرار سامانه بانکداری متمرکز )نسیم( در بانک مرکزی، انتقال 
و ساماندهی همه حساب های خزانه داری کل نزد بانک مرکزی، 
تعیین الگوریتم شناسه واریز باهدف جایگزینی با حساب های متعدد 
رابط درآمدی، آماده سازی زیرساخت های الزم با هدف استعالم 
های مربوطه، برقراری ارتباط برخط میان کاربران مجاز خزانه داری 
کل کشور و خزانه معین استان ها با سامانه بانکداری متمرکز بانک 
مرکزی، انجام هماهنگی های اولیه با برخی دستگاه ها برای تمرکز 
حساب های آنها از جمله اقدام های به انجام رسیده در مسیر پیشبرد 

این طرح هستند.

اقتصادی 5

همتی خبر داد

بازار معامالت نقدی و حواله ارز راه اندازی می شود

رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی بازار معامالت آزاد نقدی و حواله ارزی 
در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش ایسنا، به گفته عبدالناصر همتی این بازار مبتنی بر سازوکار حراج و با 
هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین نیازهای خدماتی و خرد مردم و با مشارکت 
بانک ها و صرافی های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی راه اندازی می شود.

وی همچنین گفته است که با آغاز فعالیت این بازار صادرکنندگان نیز می توانند 
بر اساس مقرراتی که اعالم خواهد شد بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار 

عرضه کنند.
رئیس کل بانک مرکزی این خبر را با انتشار پست زیر در اینستاگرام اعالم 
کرده است: »یکی از دغدغه های بانک مرکزی در ماه های اخیر برای ساماندهی 
بازار ارز و پاسخگویی به نیازهای طبیعی مردم، راه اندازی یک بازار متشکل ارزی 
برای معامله آزاد اعم از نقد و حواله اسعار بین المللی توسط کارگزاران )بانک ها و 
صرافی های مجاز( بوده است. جلسات متعددی با حضور کارشناسان و صاحبنظران 
بازار ارز و سرمایه و خصوصاً بانک ها و صرافی ها در بانک مرکزی تشکیل و ابعاد 
مختلف موضوع بررسی شد. در نهایت در مورد راه اندازی بازار معامالت آزاد نقدی 
و حواله ارز، مبتنی بر سازوکار حراج، با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تامین 
نیازهای خدماتی و خرد مردم، به جمع بندی رسیدیم. این بازار با مشارکت بانک ها 
و صرافی های مجاز و نظارت و بازگردانی بانک مرکزی در آینده نزدیک به طور 
گام به گام و با تمرکز بر معامالت نقدی راه اندازی خواهد شد. صادرکنندگان هم 
می توانند در چارچوب مقررات اعالمی بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار 
عرضه کنند. امیدوارم این اقدام موجب شفافیت شکل گیری نرخ تعادلی ارز شده و 

تجربه مفیدی برای معامالت حواله های تجاری در سامانه نیما باشد.«

طال از صعود بازماند
قیمت طال روز دوشنبه که نگرانی ها نسبت به کندی رشد اقتصاد جهانی 

روند صعود دالر را متزلزل کرد، ثابت ماند.
به گزارش ایسنا، هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت روز جاری بازار 
سنگاپور تغییر چندانی نداشت و 1220.70 دالر معامله شد. بهای معامالت این بازار 

روز جمعه حدود 0.7 درصد رشد کرده بود.
در بازار آمریکا، هر اونس طال برای تحویل در دسامبر 0.1 درصد کاهش یافت و 

به 1222.3 دالر رسید.
به گفته بنجامین لو، تحلیلگر کاال در شرکت فلیپ فیوچرز، احتمال این که بانک 
مرکزی آمریکا یک دورنمای خنثی برای سیاست پولی خود پس از سال 2018 
اختیار کند و همچنین کندی رشد اقتصاد جهانی در بحبوحه اختالف تجاری آمریکا 
و چین، سرمایه  گذاران را اندکی بیشتر به جذابیت طال به عنوان دارایی مطمئن 

عالقه مند نگه می دارد.
سیاست گذاران بانک مرکزی آمریکا روز جمعه از افزایش بیشتر نرخ های بهره در 
آینده خبر دادند، با این حال نگرانی ها نسبت به احتمال کندی اقتصاد جهانی را 
مطرح کردند که باعث شد بازارها به عدم تحکیم بیشتر سیاست پولی ظنین شوند.

انتظار می رود چهارمین دور افزایش نرخ های بهره در ماه میالدی آینده صورت 
بگیرد و سیاست گذاران آمریکا پیش از این از دو دور دیگر افزایش نرخ های بهره تا 

ژوئن 2019 خبر دادند.
بازار پیش از این احتمال افزایش نرخ های بهره در دسامبر را در قیمت ها لحاظ 
کرده است، اما آنچه که سرمایه گذاران اکنون به نظاره نشسته اند، هرگونه افت 
شاخص های اقتصادی است که ممکن است به ضعیف  شدن رشد دالر و کمک به 

افزایش قیمت طال منجر شوند.
چشم انداز نرخ های بهره باالتر آمریکا برای طال که به دالر قیمت گذاری می شود 
منفی است، زیرا هزینه نگهداری این فلز افزایش پیدا کرده و جذابیت سرمایه گذاری 

کمتری پیدا می کند.
شاخص دالر در برابر سبدی از شش ارز بزرگ روز دوشنبه حدود 0.1 درصد رشد 

کرد، در حالی که در معامالت روز جمعه حدود 0.5 درصد کاهش پیدا کرده بود.
به گفته وانگ تائو، تحلیلگر فنی رویترز، هر اونس طال برای تحویل فوری ممکن 
است بهبود در پایین سطح مقاومتی 1231 را متوقف کند و روند نزولی خود از مرز 

1243.28 دالر را از سر بگیرد.

جای خالی عارضه یابی صنایع در اقتصاد
جای  که  است  معتقد  سمنان  استان  دارایی  و  اقتصادی  امور  مدیرکل 

عارضه یابی صنایع در فضای اقتصادی کشورمان خالی است.
امیر خلیلی خواه در گفت وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: هر واحد اقتصادی فعال 
به مثابه یک موجود فعال و زنده همچون هر موجود دیگری که در زمان حیات خود 
ممکن است دچار یک عارضه یا بیماری شود برای بهبود باید مورد بررسی و ارزیابی 

قرار گرفته و متناسب با نوع عارضه برای آن نسخه پیچی شود.
وی با بیان اینکه در فرآیند اقتصادی ایران جای چنین عارضه یابی خالی است 
افزود: هر واحد تولیدی از آغاز شکل گیری و تولید تا مرحله بهره وری و پیری نیازمند 

این است که نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان، مناسب ترین مکان برای این 
بررسی و عارضه یابی صنایع را تشکل های بخش خصوصی، اتاق های بازرگانی و 
خانه های تخصصی صنعت و معدن برشمرد و خاطرنشان کرد: امروزه در دنیا ایجاد 
تشکل ها و نهادسازی یک امر بسیار مهم است که به شدت مورد توجه قرار می گیرد.
وی بر ضرورت میدان داری بخش خصوصی برای بهبود اقتصاد و تولید در کشور، 
تاکید و تصریح کرد: اگر ما هم مدعی این هستیم که باید این کار انجام و میدان داری 
به بخش خصوصی واگذار شود باید توجه جدی و الزم را به نهادسازی داشته باشیم.
خلیلی خواه با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی امروز در کشور بر ضرورت حمایت از 
بخش تولید و اشتغال تاکید کرد و گفت: امروز تولیدگران حقیقتا ایثارگران اقتصادی 

هستند و مسووالن باید از این بخش حمایت و پشیبانی کنند.
نماینده وزیر اقتصاد در استان با اشاره به نقش مهم دانشگاه ها و مراکز علمی در 
اقتصاد دنیا گفت: یکی از ضعف های جدی ما عدم ارتباط بین تولید و دانشگاه است 

که باید چاره ای برای آن اندیشیده شود.
وی با اشاره به تاکیدات وزیر اقتصاد بر لزوم شکل گیری هسته های اندیشه ورز 
خاطرنشان کرد: باید این هسته های اندیشه ورز که وزیر اقتصاد نیز بر آن تاکید 

ویژه ای دارد بین دولت و بخش خصوصی و تولیدگران و دانشگاه و...تشکیل شود.

سه شنبه / 29 آبان 1397 / شماره 283

تشکیل کمیته ای برای بررسی نحوه اجرای قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس از تشکیل کمیته ای در این کمیسیون برای بررسی نحوه اجرای قانون خرید تضمینی محصوالت کشاورزی خبر داد. نور محمد تربتی نژاد در گفت وگو با ایسنا، با تشریح جلسه روز یکشنبه  کمیسیون 

کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی، اظهار کرد: در این جلسه نمایندگان اعتراض خود را از نحوه نادرست اجرای قانون خرید تضمینی محصوالت اساسی کشاورزی از جمله تعیین نرخ محصوالت زراعی قبل از شروع سال زارعی 
جدید بیان کردند همچنین نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی نظرات خود را در این زمینه  اعالم کردند. 

با گذشت 20 ماه از دستور رئیس جمهوری

از انتقال حساب های دولتی به بانک مرکزی چه خبر؟
اخبار

یک فعال حوزه کار:

افزایش ۲۰ درصدی حقوق پاسخگوی هزینه های زندگی نیست
یک فعال حوزه کار گفت: با توجه به آن که هنوز به ثبات اقتصادی نرسیده ایم 
و شرایط اقتصاد در سال آینده مشخص نیست، هرگونه تصمیم گیری در 
خصوص افزایش حقوق و دستمزدها برای سال بعد باید منطقی و واقع بینانه 

و پاسخگوی معیشت خانوارها باشد.
با ایسنا، اظهار کرد: فلسفه افزایش دستمزد در  علی اکبر سیارمه درگفت وگو 
کارمندان و کارگران یا در هر بخشی که باشد، باید چارچوبها و مولفه هایی برای آن 
درنظر گرفته شود، ولی متاسفانه هنوز نتوانسته ایم مبناها را عملی و بر اساس تورم 
واقعی دستمزدها را تعیین کنیم و به دلیل همین دلیل سالهاست که چانه زنی های 
مزدی برای تعیین دستمزد کارگران دستخوش تحول شده و رضایت کارگران را به 

دنبال نداشته است.
وی ادامه داد: در خصوص حقوق و دستمزد کارگران قانونگذار پیش بینی کرده که 
دستمزد ساالنه با در نظر گرفتن نرخ تورم موجود و سبد معیشت خانوار تعیین شود و 

این اتفاق در شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی صورت می گیرد.
این فعال حوزه کار با اشاره به اعالم افزایش 20درصدی حقوق کارکنان دولت در 
سال آینده، درباره اثرات آن بر سبد معیشت کارمندان، گفت: به طور حتم این رقم 
نمی تواند پاسخگوی معیشت کارمندان و کارگران و بازنشستگان باشد و اساسا مالک 
قرار دادن دستمزد کارکنان دولت برای مزد کارگران اشتباه است. چون کارگران در 
زیر خط فقر قرار دارند و معیشت آنها به شدت افت کرده است هرچند کارمندانی هم 
داریم که سخت در مضیقه  و نیازمند کمک هستند ولی برای سال آینده با شرایط 

اقتصاد موجود نمی توان حقوق کارگران را 20 درصد افزایش داد.
سیارمه، تاکید کرد: زمانی در کارخانه های ریسندگی و نساجی ها، کارگران با حداقل 
دستمزد و مزایا کار می کردند و مدتی بعد که به سمت ورشکستگی رفتند و توان 
رقابت با دیگر کارخانه های داخلی را از دست دادند، مزایایی برای کارگران درنظر گرفته 

شد تا قدرت معیشتشان تاحدودی حفظ شود ولی با شرایط اقتصادی فعلی، هرقدر 
دستمزدها را باال ببریم، تورم آن را قیچی و بی اثر می کند.

وی با بیان این که اعالم درصد افزایش حقوق از حاال زود است، گفت: درباره این 
موضوع حتی اگر به دلیل ارائه الیحه بودجه باشد باید واقع بینانه و منطقی تصمیم 
بگیریم، چون سال قبل افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان و افزایش 19.5 درصدی 
حقوق کارگران را برای سال 97 تصویب کردیم در حالی که نوسانات نرخ ارز و 
آشفتگی بازارهای داخلی را پیش بینی نکرده بودیم، لذا با توجه به تجربه ای که به 
دست آمده و شرایط اقتصادی موجود که هنوز به ثبات نرسیده نمی توان برای حقوق 

و دستمزد کارمندان و کارگران افزایش 20 درصدی را منظور کرد.
این فعال حوزه کار تاکید کرد:اعالم افزایش 20 درصدی حقوق صرفا نوعی مسکن 
موقتی در شرایط موجود است ولی هرگونه افزایش حقوق باید واقع بینانه و منطقی 
صورت گیرد چون امکان افزایش در طول سال به دالیل متعددی وجود ندارد و 
نمی دانیم تا پایان سال شرایط اقتصاد به چه سمت و سویی می رود و سال آینده در 

چه وضعیتی خواهیم بود.
 سیارمه درعین حال تصریح کرد: دستمزد کارگران به شکل سه جانبه تعیین و 
تصویب می شود و ما هر سال درصدی به پایه حقوق کارگران در شورای عالی کار 
اضافه می کنیم و کارگران باید با همین درصد افزایش یکسال کاری را سپری کنند 
ولی کارکنان تنها حقوقشان نیست و مزایای رفاهی و سبدهای کاال دارند و بر اساس 
کارکرد و میزان فعالیت از 30 تا 110 ساعت هم اضافه کار می گیرند که از این جهت 

افزایش حقوق کارگران و کارمندان قابل مقایسه نیست.
این فعال حوزه کار در پایان گفت: در گذشته که رونق اقتصادی بود و کارخانه ها 
فعال بودند، عالوه بر دستمزد از محل سود فروش درصدی به کارگران داده می شد 
ولی اکنون که کارخانه ها با مشکل توزیع و فروش مواجه شده اند کارگران هم از گرفتن 

این مزایا محرومند و ناچارند برای تامین هزینه های زندگی در شیفت های طوالنی کار 
کنند یا به شغل های دوم و سوم روی بیاورند.

به گزارش ایسنا، گرچه هنوز درصد افزایش حقوق کارکنان برای الیحه بودجه سال 
آینده نهایی و اعالم نشده است ولی احتماال این درصد افزایش تا 25 درصد خواهد 
بود.پیشتر یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 گفته بود به اندازه کافی ارزهای ریالی، 
دالری و یورو در صندوق ذخیره داریم و می توانیم حقوق پرداختی 17 میلیون نفر 

حقوق بگیر کشور را افزایش دهیم.

رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی گفت: قطعه سازان 
چند ماه است که برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود 
پشت درهای بسته سامانه نیما برای دریافت ارز مانده اند 
و این موضوع باعث اخالل در روند تولید خودرو شده است.
محمدرضا نجفی منش در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال 
حاضر تامین مواد اولیه تبدیل به امری به شدت دشوار شده است 
و تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خارجی و همچنین ارز 
مورد نیاز خود بسیار دچار مشکل هستند؛ لذا  ضروری است که 
راهکاری برای ایجاد مکانیزم راحت تر برای تامین مواد اولیه ایجاد 
شود ضمن این که تهیه کاالی داخلی نیز دچار مشکالت عدیده ای 
است و برای کاالی خارجی نیز مسئله تحریم ها مزید بر علت شده 

است.
وی افزود: چرخه تولید خودرو دچار اختالل شده و تولید به 
شدت کاهش یافته است. در حال حاضر بحث بقا برای کارخانه های 

قطعه سازی مطرح است که نیازمند اقدامی عاجل و فوری است.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی، مشکالت ایجاد شده 
برای تامین ارز از سامانه  نیما را از سوی بانک مرکزی دانسته و 
گفت: بانک مرکزی به وعده های خود در رابطه با تخصیص ارز برای 

واردات قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان خودرو عمل نکرده و حتی 
پاسخگوی قطعه سازانی که بعضا حدود چهار ماه است که پشت  

درهای بسته نیما منتظر دریافت ارز هستند، نیست.
وی اظهار کرد: مشکالت صنعت خودرو و به تبع آن قطعه سازان 
مرتبط با تامین مواد اولیه داخلی و خارجی است چرا که در مورد 
مواد اولیه داخلی، قیمت ها دو تا سه برابر افزایش یافته و برخی از 
عرضه کنندگان، عمال در بازار این مواد اولیه را عرضه نمی کنند. 

بنابراین دالالن نیز وارد عمل شده و قیمت ها را افزایش داده اند.
نجفی منش افزود: از سوی دیگر، تهیه کاال از بورس کاال نیز 
بسیار به سختی صورت می گیرد به نحوی که نقدینگی قطعه سازان 
قطعه سازان  و  نمی دهد  را  اولیه  مواد  قیمت   افزایش  کفایت 
نمی توانند چند برابر قبل، قیمت مواد اولیه را بپردازند؛ بنابراین 
روند تهیه مواد اولیه برای صنعت با کندی صورت می گیرد. از 
سوی دیگر، مواد اولیه وارداتی نیز با افزایش قیمت ارز و ترخیص 
از گمرکات که مشمول پرداخت مابه التفاوت ارزی شده است، با 
سختی برای قطعه سازان تامین می شود. تخصیص ارز در سامانه 
نیما که به سختی انجام می گیرد،  مدت زمان و انرژی زیادی از 
قطعه سازان می گیرد. تمامی این مشکالت دست به دست هم داده 

و کار را برای خودروساز و قطعه ساز سخت کرده است و به همین 
دلیل تیراژ تولید خودرو و قطعه رو به کاهش است.

وی با بیان این که استفاده از ارز صادراتی برای واردات قطعات 
هم اکنون  کرد:  اظهار  است،  همراه  بسیاری  سختی های  با 
از  بسیاری  بنابراین  نیست،  امکان پذیر  ارز  انتقال  بدون  واردات 
تولیدکنندگان مجبور هستند که نه تنها ارز را با قیمت باالتری 
تهیه کنند، بلکه مخاطرات واردات بدون انتقال ارز را هم که به 

نوعی غیرقانونی محسوب می شود، بپذیرند.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه سازی اظهار کرد: نکته حائز 
اهمیت این است که اگر حتی فرض بر این باشد که قطعه ساز و 
خودروساز با ارز نیما و نه ارز بازار آزاد، مواد اولیه خود را تهیه کنند، 
با قیمت های کنونی، فروش قطعه و خودرو برای آن ها با زیان کامل 
همراه است چرا که قیمت مواد اولیه آنها سه برابر شده؛ ولی قیمت 
خودرو و قطعه بر مبنای همان قیمت های سال گذشته است به 
همین دلیل بسیاری از قطعه سازان با شرایط کنونی امکان تولید 
ندارند؛ چرا که قطعه ای که تولید می کنند با 70 درصد زیان برای 
قطعه ساز همراه است و تا زمانی که مشکل قیمت حل نشود، تولید 

کماکان رو به کاهش می رود.

نجفی منش مدعی شد

قطعه سازان برای تامین ارز مشکل دارند


