
در حالی که روز دوشنبه فعاالن بخش خصوصی به بیان 
وزیر  با  ارزی  پیمان سپاری  خصوص  در  خود  مشکالت 
اقتصاد و نماینده بانک مرکزی پرداختند، بانک مرکزی 
ارز  بازگشت  مهلت  اتمام  بر  مبنی  را  اطالعیه ای  دیروز 
حاصل از صادرات صادرکنندگان منتشر کرده است و به 

نظر می رسد که در این زمینه کوتاه نیامده است.
پیمان سپاری ارزی موضوعی است که از زمان اعالم بخش نامه 
آن، صادرکنندگان را معترض کرده و بسیاری از آنها معتقدند که 
این کار باعث تضعیف صادرکنندگان بزرگ می شود. بر اساس 
بخش نامه بانک مرکزی، صادرکنندگان از ابتدای سال جاری مکلف 
شدند که ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما بفروشند 
که در این زمینه بخش نامه های متعددی از سوی بانک مرکزی 
ابالغ شده است. بر اساس بخش نامه بانک مرکزی، صادرکنندگان 
با مبلغ صادرات کمتر از یک میلیون یورو در سال از آوردن ارز خود 
به نیما معاف اند و صادرکنندگان بین یک تا سه میلیون یورو تا یک 
میلیون یورو معاف بوده و باقی مانده آن را باید تا ۵۰ درصد در نیما 
عرضه کنند. همچنین برای صادرکنندگان سه تا ۱۰ میلیون یورو 
عالوه بر در نظر گرفتن معافیت یک میلیون یورویی، باید تا ۷۰ 
درصد مابقی را در نیما عرضه کنند و در نهایت صادرکنندگان بیش 
از ۱۰ میلیون یورو در سال باید ۹۰ درصد از ارز حاصل از صادرات 
خود را پس از اعمال معافیت یک میلیون یورویی، در سامانه نیما 
بفروشند. یکی از مشکالت صادرکنندگان با این بخش نامه این 
است که این بخش نامه به عنوان جریمه ای برای صادرکنندگان 
بزرگ است، در صورتی که صادرکنندگان بزرگ کشور، وظیفه 
اصلی ارزآوری را به دوش می کشند. در همین راستا، غالمحسین 
شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی گفت: ما در طول ماه های گذشته با 
شرایطی روبه رو بوده ایم که متاسفانه بسیاری از صادرکنندگان 
واقعی و بزرگ با توجه به مشکالت موجود نتوانستند کار خود را 
انجام دهند و این در حالی است که از فضای به وجود آمده برخی 
افرادی که در این حوزه هیچ فعالیتی نداشتند، در بازار حاضر شده 
و برای خود سودآوری کرده اند. افزایش قیمت ارز باعث شده که 
صادرکننده اگر با رقم سابق صادرات خود را ادامه دهد، مجبور 
باشد برای انجام تعهد ارزی خود از جیب مایه بگذارد. این در حالی 
است که می توان با از بین بردن تعجیل در تصمیم گیری و لحاظ 
کردن نظرات بخش خصوصی بسیاری از این مشکالت را حل کرد.
از  درخواستش  به  جلسه  این  در  شافعی  ایسنا،  گزارش  به 
جهانگیری برای ایجاد اصالحات الزم در بخش نامه تعهد ارزی 
اشاره کرد و گفت: خوشبختانه معاون اول رئیس جمهوری در 

دستوری به رئیس کل بانک مرکزی از وی خواسته تا با لحاظ 
کردن نظر بخش خصوصی اصالحاتی را انجام دهد و دکتر همتی 
نیز اعالم کرده اند که آماده هستند با برگزاری جلسه مشترک با 

بخش خصوصی بخشی از مشکالت فعلی را حل کنند.
در این جلسه بخشی از مهم ترین مشکالت صادرکنندگان مطرح 
شد که عدم تفکیک محصوالت پتروشیمی و دریافت کننده ارز 
دولتی از سایر محصوالت صادراتی، در نظر نگرفتن موانع جدی 
انتقال ارز به کشور در دوره تحریم، تنبیه شدن صادرکنندگان 
بزرگ و با سابقه و عطف به ما سبق شدن بند چهار بخش نامه 

آبان ماه بانک مرکزی، از جمله این مشکالت بودند.
اما در این زمینه، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با 
بیان اینکه بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای دولت باید 
تعاملی قوی با بخش خصوصی داشته باشند، اظهار کرده است: 
اینکه بخش نامه اخیر بانک مرکزی به طور کامل کنار رود، قطعا 
در شرایط فعلی ممکن نیست. اما ما تالش می کنیم با استفاده از 

نظرات بخش خصوصی روبنای آن را در صورت نیاز تغییر دهیم تا 
شرایط برای فعالیت سرمایه گذاران فراهم شود.

از سوی دیگر، صمد کریمی، مدیرکل صادرات بانک مرکزی 
نیز اعالم کرده است که پیمان سپاری مدنظر بانک مرکزی مانند 
گذشته عمل نمی کند و صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از 

صادرات خود را به واردات اختصاص دهند.
به گفته کریمی، در هشت ماهه ابتدایی امسال حدود ۶.۸ میلیارد 
یورو ارز از سوی صادرکنندگان وارد سامانه نیما شده و این در 
حالی است که ۷.۳ میلیارد یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی 

دریافت شده است.
اما در حالی که جلسه روز دوشنبه شورای گفت وگوی دولت 
و مشکالت  ارزی  پیمان سپاری  بخش خصوصی درخصوص  و 
ایجاد شده برای صادرکنندگان از طریق این بخش نامه بود، بانک 
مرکزی دیروز با صدور اطالعیه ای از صادرکنندگان خواسته است 
که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند. بانک 

مرکزی در این بخش نامه گفته است که باتوجه به مهلت سه ماهه 
به صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور، اکنون این مهلت تمام شده و صادرکنندگانی که 
نسبت به این امر اقدام نکرده اند باید تسریع کنند؛ درغیر این صورت 
بانک مرکزی مکلف است اقدامات قانونی الزم را انجام دهد. در این 
بخش نامه بانک مرکزی به طوری بر بازگشت ارز حاصل از صادرات 
تاکید شده که نشان می دهد بانک مرکزی بنایی بر تغییر بخش نامه 
خود حداقل در مورد صادرکنندگان فعلی ندارد و این اطالعیه 
اندکی رنگ تهدید نیز به خود گرفته است؛ به طوری که بانک 
مرکزی گفته است در صورتی که صادرکنندگان اقدام به بازگشت 
ارز خود نکنند، بانک مرکزی اقدامات قانونی الزم را انجام خواهد 
داد. این در حالی است که شافعی روز دوشنبه از دستور معاون 
اول رئیس جمهور به بانک مرکزی برای اصالح این بخش نامه خبر 
داده بود. به نظر می رسد که بانک مرکزی در این اقدام استوار گام 

برمی دارد و برنامه ای برای تغییر آن نخواهد داشت.

اقتصادی 5

به صورت الکترونیکی و بر خط فراهم شد

امکان استعالم اصالت گواهی های تمکن مالی توسط 
بانک رفاه

امکان استعالم اصالت گواهی های تمکن مالی صادره توسط بانک رفاه به 
صورت الکترونیکی و برخط فراهم شد.

و  الکترونیکی  توسعه خدمات  راستای  در  و  بهینه  ارائه خدمات  منظور  به 
پیشگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، امکان استعالم الکترونیکی و بر خط 
اصالت گواهی های تمکن مالی صادرشده توسط بانک رفاه فراهم شد.  بر این 
اساس تمامی مراکز دریافت کننده گواهی تمکن مالی حساب مشتریان بانک رفاه 
www.refah- می توانند با مراجعه به صفحه اصلی پورتال این بانک به نشانی
bank.ir و با استفاده از لینک ایجاد شده در این خصوص با عنوان استعالم اصالت 
گواهی تمکن مالی، با وارد کردن کد پیگیری مشخص شده در ذیل گواهی صادر 
شده از سوی بانک، نسبت به استعالم برخط اصالت و مشاهده تصویر گواهی 

حساب صادره و حصول اطمینان از اصالت آن اقدام کنند.

معرفی برندگان مسابقه دانشجویی ایده ملت
مسابقه ایده ملت که از سوی بانک ملت با موضوع تدوین برنامه بازاریابی 
و تبلیغاتی برگزار شد، با معرفی سه تیم برتر از میان ۷۰ برنامه ارائه شده 

به کار خود پایان داد.
در مراسم اختتامیه این مسابقه که با حضور علی رضا لگزائی قائم مقام مدیرعامل 
بانک ملت و جمعی از مدیران ارشد این بانک و همچنین دکتر سهرابی رییس 
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و تعدادی از اعضای هیئت علمی این دانشگاه 
برگزار شد سه تیمدهه شصتی های خالق،بنچمارک و شریف مارکترز به ترتیب 
مقام های اول تا سوم را کسب و جایزه نقدی ۲۴، ۱۵ و ۹ میلیون تومانی خود را در 
قالب چک جام بانک ملت دریافت کردند. علی رضا لگزائی در اختتامیه این مسابقه 
دانشجویی- تخصصی، با قدردانی از همکاری دانشگاه تهران به ویژه دانشکده 
مدیریت این دانشگاه، ارتباط بانک ملت و دانشگاه را ارتباطی عمیق و باسابقه 
توصیف کرد و از حمایت کامل مدیرعامل و هیئت مدیره این بانک از همکاری با 

واحدهای دانشگاهی خبر داد.

در آستانه هشتادمین سالروز تاسیس بانک مسکن صورت گرفت

آغاز عملیات اجرایی آموزشگاه ۶ کالسه در شیراز
معاون  پرورش،  و  آموزش  بانک مسکن، مدیر کل  با حضور مدیرشعب 
نوسازی مدارس فارس و جمعی از خیرین و مسئوالن عملیات اجرایی 
آموزشگاه ۶ کالسه روستای خانه خمیس سفلی در حوزه آموزش و پرورش 

ناحیه یک شیراز آغاز شد.
به گزارش هیبنا، در این مراسم علی کمالی مدیر شعب استان فارس از 
نقش مردم مناطق عشایری و روستایی طی انقالب و دفاع مقدس و همچنین 
تاثیر این بانک در ارائه تسهیالت رفاهی در مناطق کم برخوردار استان سخن 
گفت و در این باره افزود: در آستانه ۸۰ سالگی تاسیس بانک مسکن برحسب 
وظیفه اجرایی که باید شرایط رفاهی برای مردم استان که در واقع سپرده  
های آنها در نزد بانک است ایجاد کنیم، هیئت مدیره بانک مسکن تصمیم بر 
احداث یک واحد آموزشی در فارس نیز گرفت که با تبادل نظر با اداره کل 
آموزش و پرورش استان فارس، روستای خانه خمیس سفلی انتخاب شد که 
امیدواریم تا آغاز سال تحصیلی آینده آماده بهره برداری شود. وی همچنین 
تشریح کرد : البته در زمینه خدمات رسانی به مردم ما پیشتاز هستیم که در 
این راستا فقط ۳۶ هزار واحد مسکونی روستایی با تسهیالت کم بهره این 
بانک احداث شده و حدود ۶۰ درصد تسهیالت ساخت مسکن در فارس را 
بانک مسکن فراهم ساخته که مورد تایید و تکریم مسئوالن استان نیز بوده 

است .

سرپرست مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران عنوان کرد

بانک شهر موفق در جلب اعتماد ناشران و اهالی کتاب
بانک شهر در چند سال گذشته نقش اثرگذاری در بهبود خدمات رسانی 
فرهنگی به مردم در قالب حمایت از برگزاری نمایشگاه های کتاب ایفا کرده 

است.
قادر آشنا ، سرپرست مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران با تاکید به نقش اثرگذار 
بانک شهر در برگزاری نمایشگاه های کتاب استانی گفت: این بانک با حضور مستمر 
در نمایشگاه های کتاب استانی توانسته در جلب اعتماد ناشران و اهالی کتاب و 

کتابخوانی موفق عمل کند.

با هدف حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی صورت گرفت

آغاز طرح بخشودگی جرایم تاخیر تأدیه مشتریان 
بدهکار بانک اقتصادنوین

بانک اقتصادنوین با درک فضای حاکم بر اقتصاد کشور و با هدف حمایت از 
واحدهای تولیدی و صنعتی، طرح بخشودگی جرایم بدهی های معوق این 

بانک را اجرا می کند.
  طرح بخشودگی جرائم تاخیر تأدیه مشتریان بدهکار بانک اقتصادنوین از ابتدای 
دی  ماه ۹۷ آغاز و تا ۱۵ اسفند جاری ادامه خواهد داشت، جرایم تاخیر تادیه در 
صورت تسویه کامل بدهی به صورت یکجا مورد بخشش قرار خواهد گرفت. در طرح 
بخشودگی جرایم بدهی های معوق بانک اقتصاد نوین شرایط ویژه ای برای مشتریان 
دارای بدهی معوق این بانک در نظر گرفته شده است، مشتریانی که به هر دلیل 
نتوانسته اند بدهی خود به بانک را در موعد مقرر پرداخت کنند فرصت خواهند داشت 
با شرایط اصلی قرارداد تسهیالتی خود، نسبت به تسویه بدهی معوق شان اقدام کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس اعالم کرد

نقش مثبت بانک مسکن در رونق ساختمانی
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی بر نقش مثبت بانک مسکن 

در ایجاد رونق ساختمانی تاکید کرد.
فرج اله رجبی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در گفت و گو با 
خبرنگار هیبنا، اعالم کرد: یکی از مهمترین نقش آفرینی های بانک مسکن کمک 
به حوزه ساخت و ساز واحدهای مسکونی مورد نیاز گروه های متوسط جامعه در 
شهرهای مختلف است که از عوامل مهم در کمک به ایجاد رونق ساختمانی و تامین 
مالی ساخت و سازهای مسکونی در جهت عرضه بیشتر در بازار مسکن محسوب 

می شود.
وی افزود: بانک مسکن با پرداخت تسهیالت به سازندگان، نقش مهمی در 
نهاد مالی  این  ایفا می کند و  تامین مالی پروژه های ساختمانی و مسکونی 
برای  مکمل  مالی  منابع  تامین  بازوی  و  اهرم  مهمترین  واقع  در  تخصصی 

سازندگان محسوب می شود.
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تقدیر خیرین مدرسه ساز از بیمه پارسیان
در این ارتباط، جامعه خیرین مدرسه ساز و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نقش آفرینی و حضور به موقع و اثر بخش بیمه پارسیان در بازسازی فضاهای آموزشی آسیب دیده در زلزله سال گذشته استان کرمانشاه را شایسته حق 

شناسی دانسته و مراتب قدردانی خود را از احساس مسئولیت این شرکت در تعمیق پیوندهای عمیق اجتماعی و گسترش روحیه مشارکت و همبستگی ملی ابراز کردند. به دلیل این کار ارزشمند تندیس ویژه همایش تجلیل از خیرین مدرسه ساز 
در زلزله کرمانشاه در همایشی که به همین نام در محل سالن همایش های هتل ارم برگزار گردید به بیمه پارسیان اهدا شد. 

اتمام مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات

بانک مرکزی مقابل صادرکنندگان کوتاه نیامد
اخبار

گالیه های رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق از نرسیدن به برنامه ها

مزیت های صادرات را کامالً ازدست داده ایم

مرجع اعالم بازنگری دستمزد کارگران کجاست؟

به گزارش ساعت24، علی بخشی رئیس هیئت مدیره صنعت برق ایران از 
مدیران یکی از صنایع مهم ایران است. این صنعتگر در نوشته هایش برای 
نشریه تخصصی این صنعت و ارگان سندیکای صنعت برق با ناراحتی از دور 
شدن این صنعت از رویای رسیدن به 2۰ میلیارد دالر صادرات در برنامه 

توسعه 14۰4 نوشته است. تحلیل وی را در زیر می خوانید :
خروج آمریکا از برجام و عقب نشینی بسیاری از شرکت های اروپایی از بازار ایران 
به دنبال بدعهدی این کشور، مسئله ای بود که اگرچه با روشن شدن نتیجه انتخابات 
آمریکا احتمال آن وجود داشت اما برای اقتصاد ایران همه چیز مانند شوک عمل 
می کند. حاال در آستانه آغاز تحریم های نفتی ، بودجه ریزی برای سال آینده آغاز 
شده است. بخش خصوصی عالوه بر دغدغه های کالن اقتصاد، در رکود و تحریم ناگزیر 
است برای بقای خود تالش کند. در این کارزار دشوار نابرابر، صنعت برق شرایط 
بسیار دشوارتری دارد. صنعتی که تا همین چند سال پیش داعیه دار خودکفایی از 
توسعه و پیشرفت بود، این روزها روی پاهای لرزان بخش خصوصی ایستاده است 
که هزاران میلیارد تومان از دولت طلب دارد. ظرفیت های صنعت برق به اندازه ای 
برای صدور تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی گسترده و قابل اتکا بود که در 
چشم انداز بیست ساله کشور برای این صنعت سهمی ۲۰ میلیارد دالری در نظر گرفته 
شد. باور مدیران صنعت برق هم این بود که توانمندی الزم برای صدور این میزان 
تجهیزات و خدمات در این صنعت وجود دارد. سیر صعودی صادرات در دوران ارز هزار 
تومانی ادامه یافت و صادرات به عنوان یک نقطه قوت و امید دروازه هایش را به روی 
شرکت های فعال صنعت برق گشود. در همان زمان سندیکای صنعت برق ایران بارها 
بر لزوم واقعی سازی تدریجی نرخ ارز به منظور شفاف سازی فضای اقتصاد و سوق دادن 

بنگاه های اقتصادی به سمت صادرات تاکید کرد.

بعدها چند برابر شدن نرخ دالر در طول سال های ۹۰ و ۹۱ اگرچه به ایجاد موج 
تورمی منجر شد، اما باز هم یک گام به سوی واقعی سازی نرخ ارز بود و در فاصله 
کوتاهی به رونق صادرات غیرنفتی منجر شد. با این حال نابسامانی های اقتصاد داخلی 
و تحریم های گسترده آن زمان باز هم صادرکنندگان را دست بسته نگاه   داشت. با آغاز 
به کار دولت یازدهم و تصویب برجام، زمینه برای توسعه صادرات فراهم شد اما درست 
در همان زمان اقتصاد ایران گرفتار رکود تورمی بود. صادرات صنعت برق در طول 
چند سال اخیر علی رغم ظرفیت های موجود، کاهش یافته است. حاال افزایش نرخ 
ارز هم نمی تواند دردی را از صادرکنندگان دوا کند، چراکه در ساختار بیمار اقتصاد 
داخلی، توانی برای حضور در رقابت های بین المللی برای آنها باقی نمی  ماند. ایران 
در چشم انداز بیست ساله قرار بود که هاب انرژی منطقه تبدیل شود اما حتی برای 
سرمایه گذاری های الزم به منظور پایداری شبکه و تامین رشد مصرف برق داخلی هم 
دچار مشکالت عدیده است. در چشم انداز بیست ساله، بخش خصوصی بیشترین سهم 
را از توسعه پایدار اقتصادی دارد. امروز اما بدنه دولت و وزارت نیرو هر روز در حال 
بزرگ تر شدن است. دولتی فربه و غیرچابک که نه تنها کمکی به بخش خصوصی 
نمی کند، بلکه هر روز بار کمبود نقدینگی، سوء مدیریت و قراردادهای یکسویه اش را هم 
روی شانه های نحیف این بخش می گذارد. بر مبنای سند چشم انداز قرار بود صادرات 
صنعت برق تا مرز ۲۰ میلیارد دالر افزایش یابد، اما حاال حتی نزدیک شدن به این رقم 
هم دور از ذهن به نظر می  رسد. نه به این دلیل که ظرفیت آن وجود ندارد، بلکه به 
این خاطر که زمینه ای برای توسعه صادرات ایجاد نشده است. کافی است به افزایش 
قیمت مواد اولیه و دشواری های واردات تجهیزات واسطه ای و برخی از نهاده های تولید 
دقت کنیم، آنگاه در خواهیم یافت که ما مزیت  های الزم برای رقابت در بازارهای 
بین المللی را به طور کامل از دست داده ایم. درکنار آن بنگاه های صادرکننده ایرانی، 

هرگز به درستی از توان دبپلماسی سیاسی برای حضور در بازارهای هدف بهره مند 
نبوده اند. تجربه آنها از صادرات تنها دستمایه تالش خود آنهاست. این در حالی است 
که رقبای شان در یک مواجهه نابرابر عالوه بر بهره مندی از جوایز صادراتی که در ایران 
بیشتر به یک لطیفه شبیه است، از دیپلماسی قدرتمند دستگاه های سیاسی دول 
متبوع خود نیز برخوردارند. توسعه صادرات غیرنفتی می تواند ناجی اقتصاد ایران باشد.

کارشناس حوزه کار با اعالم مرجع بازنگری دستمزد کارگران گفت: دستمزدی 
که شورای عالی کار برای کارگران تعیین می کند باید تامین کننده هزینه های 

زندگی خانواده او باشد.
به گزارش ایسنا، علیرضا حیدری اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف تعیین حداقل 
دستمزد را مشخص کرده و گفته شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل 
مزد کارگران را تعیین کند منتها برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف دو شاخص 
را برای نحوه تعیین تعریف کرده است. صدر ماده ۴۱ قانون کار می گوید حداقل مزد بر 
اساس نرخ تورم تعیین شود ولی ذیل ماده، معیار دومی هم تعریف کرده و گفته مزد به 

اندازه ای باشد که معیشت خانوار را تامین کند.
 در طول سال های گذشته بیشتر روی تبصره ۱ ماده ۴۱ و توجه به نرخ تورم متمرکز 
شدیم در حالی که قانونگذار گفته صرف نظر از هر آن چه که در اقتصاد اتفاق می افتد، سبد 

معیشت خانوار نیز باید مدنظر قرار گیرد تا مزد تامین کننده هزینه زندگی یک خانواده 
باشد. قانون کار سال ۱۳۶۹ تصویب شد و از این سال به بعد، مبنای تصمیم گیری در 
خصوص دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار بوده است. این ماده می گوید دستمزد باید 
همه ساله تعیین شود ولی این که آیا منظور از همه ساله، یک بار در سال است یا چند بار 
در سال، باید به مرجع آن رجوع کنیم. به اعتقاد این فعال حوزه کار، چنانچه مراد از مرجع 
تصمیم گیری در مورد بازنگری مزد، کلیت قانون کار و مفاد مصوب شده باشد، مجلس باید 
در مورد بازنگری مزد تصمیم بگیرد و چنانچه تفسیر،  تغییراتی باشد که مجمع در قانون 
کار لحاظ کرده است در آن صورت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص بازنگری 
دستمزد باید نظر دهد. به گزارش ایسنا، پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از 
مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استعالم برای امکان بررسی مجدد حقوق و 
دستمزد در طول سال خبر داده بود. برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است 

همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با درنظر 
گرفتن درصد تورم اعالمی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.

به گفته رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازی، همچنان 
نشده  حل  گمرک  از  خودرو  قطعات  ترخیص  مشکالت 

است.
چندی پیش حجم زیادی از مواد اولیه و قطعات نیم ساخته 
قطعه سازان در گمرک مانده و ترخیص آنها با مشکل مواجه شده 
بود. این وضعیت باعث ایجاد مشکل در فرایند تولید قطعه سازان و 
در نتیجه خودروسازان شد. طبق پیگیری ها برای اطالع از آخرین 
وضعیت این موضوع، محمدرضا نجفی  منش، رئیس انجمن صنایع 
همگن قطعه سازی ، اظهار کرد: در برخی موارد گمرک همکاری ها 
را آغاز کرده اما همچنان ترخیص قطعات از گمرک به طور کامل 

انجام نشده است.
از سوی  البته شایان ذکر است که مشکل اصلی  افزود:  وی 

گمرک نبوده و مشکل مجموعه قواعدی است که برای گمرک 
گذاشته شده و موجب گرفتاری شده و کار را متوقف کرده است.

نجفی منش تصریح کرد: این موضوع  دور باطل است. اگر 
کاالیی وارد شود، بایستی ارز آن را بانک مرکزی تخیص دهد. 
تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  به  باید  بگیرند  ارز  بخواهند 
البته تخصیص و  تا تخصیص صورت گیرد که  مراجعه شود 
دریافت ارز به  بانک مرکزی ارجاع می شود؛ در نهایت هم بانک 
مرکزی یا ارز نمی دهد یا اصال ندارد که تخصیص دهد؛ لذا دور، 

دور باطل باقی می ماند.
هنگام  داد:  ادامه  قطعه سازی  همگن  صنایع  انجمن  رئیس 
ترخیص کاالی وارد شده، شماره ارز دریافت شده از بانک مرکزی 
طلب می شود، این شماره تنها زمانی در دست است که ارزی 

دریافت شده باشد. بنابراین وقتی ارزی تخصیص نیافته، شماره ای 
هم در کار نیست. بنابراین ترخیص کاال صورت نمی گیرد و کاال 

همچنان سردرگم باقی می ماند.
وی در رابطه با تولید ناقص خودروها نیز گفت: تولید ناقص 
خودرو همچنان صورت می گیرد ضمن اینکه البته تولید به صورت 
کلی بسیار کاهنده شده و شاید به یک سوم ظرفیت نیز رسیده 
موجب  نگیرد،  قرار  بررسی  مورد  اگر هرچه سریع تر  که  است 
گرفتاری های بیشتر خواهد شد. نجفی منش با تاکید بر اینکه 
عمده فشار بر روی قطعه سازان است، اظهار کرد: طبق بررسی های 
انجام شده، در چند ماه اخیر حدود ۳۷ درصد نیروهای مشغول در 
قطعه سازی تعدیل شده اند که دربردارنده خبری بسیار بد برای این 

صنعت و در نهایت کشور است.

مشکل ترخیص قطعات خودرو همچنان باقی است


