
یادداشت مدیرعامل بانک توسعه 
صادرات به مناسبت 29 مهرماه 

روز ملی صادرات
 دکت��ر صالح آب��ادی در آس��تانه 29 مهرماه، روز 
ملی صادرات، با انتش��ار یک یادداشت از تالشهای 
صادرکنندگان و فع��االن تجارت بین المللی تقدیر 

کرد.
به گزارش روابط عمومی و بین الملل بانک توس��عه 
صادرات ایران، درمتن این یادداش��ت که از س��وی 
دکتر علی صالح آبادی منتش��ر ش��د، آمده اس��ت 
:صادرکنندگان بعنوان س��ربازان جنگ اقتصادی با 
تامین ارز مورد نیاز کش��ور برای واردات محصوالت 
م��ورد نی��از از یک س��و و مجموعه بانک توس��عه 
صادرات به عنوان یاریگر آنان از س��وی دیگر همت 
واالی خ��ود را ب��ه کار گرفته اند ت��ا روند مبادالت 
تجاری و اقتصادی کش��ور به مطلوبترین وجه ادامه 

یابد.متن یادداشت به این شرح است:
باردیگر در آس��تانه 29 مهرم��اه روز ملی صادرات 
هستیم. در سالی که با نام جهش تولید، مسوولیت 
سنگینی بر دوش کنشگران عرصه تجارت خارجی 
کشور قرار دارد.در شرایط تشدید فشارهای یکجانبه 
امریکا بر ایران اس��المی و به رغم کاهش صادرات 
نفت در یکسال اخیر، ش��اهراه های حیاتی اقتصاد 
ایران همچون گذش��ته به مبادالت بازرگانی و رفع 
نیازهای تج��اری در حوزه ص��ادرات غیرنفتی می 
پردازند.بانک توس��عه صادرات ایران نیز با افزایش 
تعام��الت خود ب��ا جهادگران خ��دوم اقتصادی که 
مخلصانه در راه ارزآوری، محرک چرخهای توس��عه 
کشورهس��تند، هم��واره در پی بهبود ش��یوه های 

اعطای تسهیالت و سهولت در ارائه خدمات است.
این بانک ک��ه به عنوان تنها مؤسس��ه مالی دولتی 
در هیات اگزیم بانک کش��ور با هدف حمایت دولت 
از صادرات تاس��یس شده، با ابداع س����ازوکارهای 
متنوعی برای ارتقا فعالیتهای خود، ابزارهای مختلفی 
نیز برای مساعدت در امر صادرات ایجاد کرده است.

بانک توس��عه ص��ادرات در همین راس��تا عالوه بر 
اس��تفاده از منابع خود که نیازمند افزایش از سوی 
دولت است، اقدام به انعقاد قراردادهایی با صندوق 
توس��عه ملی نموده و ب��ه تامین مالی ش��رکتهای 
دانش بنیان و اعطای تسهیالت سرمایه در گردش 

به بنگاههای صادرات محور مبادرت می ورزد.
تالش در مس��یر ارتق��اء بانکداری ش��رکتی، رصد 
تح��والت بی��ن الملل��ی و اب��داع راهکارهایی برای 
ب��رون رفت از تحریمه��ا، تامین مال��ی پروژه های 
ملی و س��رمایه گذاری در طرحهای خارج از کشور 
و مش��اوره به صادرکنندگان به منظ��ور رفع تعهد 
صادراتی از جمله برخی فعالیتهای این مجموعه به 

منظور حمایت از صادرات است.
 

تقدیر از مدافعان سالمت
مدافعان س��المت در روزگاری که کرونا بی رحمانه 
جان انس��انها را م��ی گیرد،در خط مقدم بهداش��ت 
و درم��ان و نجات تک تک افراد جامع��ه قرار دارند. 
دکتر محم��د زارع جوش��قانی از جمله فرهیختگان 
حاضر در جمع مدافعان س��المت بوده اند که در این 
راه به درجه ش��هادت نائل آمدند. مدافع سالمتی که 
فقدان��ش دردی بزرگ بر جامعه ایران و حوزه درمان 
و بهداشت کشور است که تاسف همگان را به همراه 
داش��ته اس��ت. در همین چارچوب دکتر حسینعلی 
شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
شورای اسالمی، شهادت  این مدافع سالمت ، استاد 
فرهیخت��ه و   همکار متدین و فداکار ش��هید دکتر 
محمد زارع جوش��قانی رئیس مرکز آموزشی،درمانی 
وپژوهشی شهید دکتر لبافی نژاد تهران در اثر ابتال به 
ویروس کرونا ، را موجب تاس��ف و تاثر فراوان عنوان 
نمودند.زنده یاد ش��هید دکتر محمد زارع جوشقانی 
جراح و متخصص چشم و فلوشیپ قرنیه  بیش از دو 
دهه ریاست دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان شهید 
بهش��تی کاش��ان را عهده دار بود که خدمات شایان 

توجهی را به مردم و جامعه پزشکی ارائه نمودند . 

اخبار گزارش

س��ازندگان مس��کن معتقدند با توجه به افزایش لحظه ای 
مصال��ح در ماه ه��ای اخی��ر، هزین��ه س��اخت ب��ا افزایش 
چشمگیری مواجه شده و بسیاری از پیش فروش کنندگان 

آپارتمان، اکنون در حاشیه زیان قرار گرفته اند.
س��ازندگان مس��کن معتقدند با توجه به افزایش لحظه ای 
مصالح س��اختمانی در ماه های اخیر، هزینه س��اخت و ساز 
قابل پیش بینی نیست و بسیاری از سازندگانی که مدت ها 
قبل اقدام به پیش فروش کرده اند، اکنون در حاش��یه زیان 
قرار گرفته اند. س��ازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در 
۱۰ تیرماه امس��ال در پاسخ به نامه 2۱ خرداد ماه معاونت 
مس��کن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، هزینه احداث 
هر مترمربع واحد مسکونی را اعالم کرد که در آن قیمت ها 
برای واحدهای مصرفی )یک تا دو طبقه( متری ۱ میلیون 
و ۷۰۰ ه��زار توم��ان و برای واحدهای نس��بتاً لوکس )۱۶ 
طبق��ه به باال( متری ح��دوداً ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان 
نرخ گذاری شده بود. نرخ هایی که حتی با قیمت های سال 
قبل از آن نیز همخوانی نداش��ت و با اعتراض بس��یاری از 
س��ازندگان همراه ش��د چرا که آنه��ا می گفتند در واقعیت 
ب��ازار، نرخ تمام ش��ده بس��یار باالتر از نرخ هایی اس��ت که 

سازمان نظام مهندسی ساختمان اعالم کرده است.
هنوز ۳ ماه از نرخ گذاری مذکور برای سال جاری نگذشته 
اس��ت اما به نظر می رس��د هزینه های واقعی ساخت و ساز 
هر متر مربع از واحدهای مس��کونی مصرفی به دو و نیم تا 
۳ برابر قیمتی رس��یده که نظام مهندس��ی ساختمان برای 

امسال طراحی کرده است.

ماجراهای ۶ ماهه میلگرد
قیمت فوالد )میلگرد( و تیرآهن طی ماه های اخیر خبرساز 
ش��ده است و به گفته مهندسان س��اختمان، تا یک چهارم 
هزینه ساخت و س��از را حتی برای سازه های بتنی، قیمت 

فلزات تشکیل می دهد.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس و عضو کمیسیون عمران تا 
کنون جلس��ات متعددی با سرپرستان و نهایتاً وزیر صمت 
در چند ماه اخیر برای پیدا کردن راه حلی جهت کاهش یا 
حداقل ثبات قیمت میلگرد و تیرآهن برگزار کرد؛ حتی در 
مقطعی که مدرس خیابانی، سرپرس��تی وزارت صمت را بر 
عهده داش��ت، توانست صورتجلسه ای در کمیسیون عمران 
با حضور سرپرست اس��بق این وزارت خانه تنظیم کند که 
میلگرد به پروژه های س��اختمانی با قیمت حداکثر کیلویی 

۸ هزار و ۵۰۰ تومان تزریق شود.
صورت جلس��ه ای که قرار بود به هیئ��ت دولت هم برود و 

مجوز دولت را نیز اخذ کند؛ اما به دلیل تفاوت زیاد قیمت 
تعیین ش��ده با قیمت بازار آزاد میلگرد که بعضاً تا کیلویی 
۱2 هزار و ۵۰۰ تومان هم عرضه می شود، هیچ گاه نه رنگ 

تصویب دولت گرفت و نه بوی اجرا از آن به مشام رسید.
ضمن اینکه نایب رئیس مجلس تالش زیادی برای موافقت 
وزارت صم��ت با فروش میلگرد و فوالد خارج از بورس کاال 
به پروژه های مس��کونی داشت که نهایتاً رزم حسینی وزیر 
صمت آب پاکی را روی دس��ت موافقان عرضه فوالد خارج 
از ب��ورس ریخت و اعالم ک��رد فوالد صرفاً بای��د از طریق 
س��ازوکار بورس کاال عرضه ش��ود؛ اما فوالدسازان مکلفند 
همه محصول خود را به بورس بیاورند و حق دپوی بخشی 
از آن در کارخانه یا فروش خارج از بورس را ندارند تا قیمت 

تمام شده میلگرد در ساخت و ساز کنترل شود.

موافقت با افزایش قیمت سیمان
بر اس��اس اعالم شرکت های تولیدکننده سیمان در سامانه 
کدال )سامانه شفاف سازی ش��رکت های بورسی(، سیمان 
نیز در روزهای اخیر توانسته به بهانه افزایش قیمت پاکت، 
مج��وز افزایش ۱۰ درصدی قیمت را از س��تاد تنظیم بازار 
اخذ کن��د. آخرین مجوز افزایش قیم��ت مربوط به تیرماه 
بود که هر پاکت س��یمان، ۱۷ ه��زار و ۵۰۰ تومان قیمت 

گذاری شده بود.

 قیمت یک متر آپارتمان آماده ۲۴ میلیون تومان!
به گفته انبوه سازان، هزینه تمام شده ساخت و ساز مسکن 
مصرفی تا متری ۶ میلیون تومان رس��یده اس��ت؛ از سوی 
دیگر بر اس��اس اعالم بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر 
مربع واحد مسکونی در تهران برای شهریور ماه امسال، 2۴ 
میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اس��ت.بنابراین قیمت تمام شده 
ساخت و ساز تنها 2۴.۶ درصد از هزینه یک واحد مسکونی 
را ب��ه خود اختصاص می ده��د و بیش از ۷۵ درصد مابقی، 

ظاهراً به قیمت زمین تعلق دارد.

نرخ گذاری ساخت مسکن ملی، 
متری ۲.۷ میلیون

این در حالی اس��ت که گفته می ش��ود معاونت مس��کن و 
ساختمان وزارت راه و شهرس��ازی در ابالغیه ای به ادارات 
کل راه و شهرس��ازی اس��تان ها، هزینه س��اخت واحدهای 
مس��کونی ذیل طرح اقدام ملی مسکن را متری 2 میلیون 
و ۷۰۰ ه��زار تومان باب��ت امضای قرارداد با س��ازندگان و 
پیمانکاران اعالم کرده که این نرخ تا کنون از سوی معاونت 
مس��کن وزارت راه، نه تأیید ش��ده و نه تکذیب؛ قیمتی که 
احتماالً صحت داشته باشد. و مشخص نیست با قیمت های 
فعل��ی مصالح س��اختمانی، چگونه قرار اس��ت هر مترمربع 

مسکن ملی با 2.۷ میلیون تومان ساخته شود.

افزایش ۴۰ درصدی هزینه ساخت 
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه س��ازان استان تهران درباره 
قیمت تمام ش��ده هر متر س��اخت و س��از اظهار داش��ت: 
در حال حاضر قیمت س��اخت و س��از ب��دون هزینه پروانه 
س��اختمانی و انش��عابات آب، برق و گاز، مت��ری ۴.۵ تا ۵ 
میلیون تومان است. بابت پروانه و انشعابات هم متری یک 

میلیون تومان باید اضافه کرد.
وی ادامه داد: این نرخ ها در مقایس��ه با سال گذشته تا ۴۰ 
درصد افزایش قیمت داش��ته است. این قیمت ها روز به روز 
تغیی��ر می کند و اگر امروز تیرآهن بخرید ممکن اس��ت با 
قیمت آن در روز قبل یا بعدش متفاوت باشد. رئیس انجمن 
انبوه سازان اس��تان تهران درباره هزینه تمام شده ساخت 
و س��از در بافت های فرسوده با توجه به رایگان بودن هزینه 
صدور پروانه ساخت و نیز عدم نیاز به خرید انشعابات آب، 
برق و گاز، گفت: در بافت فرس��وده به خصوص در اماکنی 
که ریزدانه بوده و فش��ردگی داشته باشد، هزینه جابه جایی 
مصالح، انتقال کمپرسی سیمان و نصب آهن آالت در سازه 
ممکن اس��ت به سازنده تحمیل ش��ود در غیر این صورت، 

هزینه نوسازی بافت فرسوده کمتر خواهد بود.

ورشکستگی  پیش فروش کننده ها  
فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور 
نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داش��ت: تورم مصالح 
س��اختمانی صرفاً در بخش میلگرد طی 9 ماه گذش��ته از 
ابتدای زمس��تان 9۸ که کیلویی ۴ هزار تومان بود تا پایان 
شهریور 99 که به متری ۱2 هزار تومان رسید، ۳۰۰ درصد 

بوده است.
وی یادآور ش��د: این تالطم بازار مصالح س��اختمانی سبب 
ش��ده تا هم مصالح فروش��ان و بنکداران عم��ده بازار آهن 
آالت از فروش تیرآهن و میلگرد و بعضاً س��یمان خودداری 

کنند و هم سازندگان متضرر شوند.
پورحاج��ت گفت: ب��ه عنوان مثال س��ال گذش��ته برخی 
س��ازندگان قرارداد پیش فروش مسکن با پیش خریداران 
با متری ۱۳ میلیون تومان به امضا رسانده اند؛ در حالی که 
همان واحد متری 2۴ میلیون تومان به فروش می رس��د و 
حاال با باال رفتن ش��دید قیمت مصالح ساختمانی، بسیاری 
از سازندگانی که با مبنای نرخ های قبلی مصالح ساختمانی 
پیش فروش انجام داده اند، دچار مشکل جدی شده اند؛ آنها 
مجبور به تکمیل س��اختمان با نرخی ک��ه ابتدای قرارداد 
متعهد شده اند، هس��تند اما کل سرمایه آنها از بین رفته و 

امیدی به بازگشت سرمایه خود ندارند.  مهر
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معاون وزیر راه؛
٧٠٠ هزار مستاجر وام اجاره 

دریافت می کنند
 ۷ معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و 
شهرس��ازی از ثبت نام ۱9۵ ه��زار متقاضی 
جدی��د وام اجاره بع��د از مصوبه تمدید خبر 
داد و گفت: دولت ت��ا پایان دی ماه به ۷۰۰ 

هزار متقاضی وام ودیعه اجاره می دهد.
محمود محمودزاده ، درباره آخرین وضعیت 
ثبت ن��ام و اعطای وام اجاره به مس��تاجران 
گفت: مستاجران تا دو روز دیگر می توانند در 
سامانه مسکن ملی ثبت نام کنند و به تدریج 
درحال پاالی��ش اطالعات و تایی��د نهایی و 

معرفی مستاجران به بانک هستیم.
وی گف��ت: بع��د از مصوبه تمدی��د، تاکنون 

۱9۵ هزار مستاجر جدید در سامانه ثبت نام 
کردند و پاالیش اطالعات انها در حال انجام 
اس��ت. در مجموع ۶۶۰ هزار نف��ر به عنوان 
متقاضیان واحد شرایط مدارکشان بررسی و 

به بانک معرفی شده اند.
مع��اون وزیر راه ادامه داد: سیس��تم بانکی تا 
پایان دی ماه به افراد معرفی شده که مدارک 
خ��ود را نزد بانک تکمی��ل کردند این وام را 
اعطا خواه��د کرد و ممکن اس��ت با مصوبه 

ستاد ملی کرونا این مهلت تمدید شود.
وی گف��ت: ب��رآورد دولت این اس��ت که به 
۷۰۰ هزار نفر وام ودیعه مسکن تعلق خواهد 
گرفت. اعتبار درنظر گرفته شده نیز 2۰ هزار 

میلیارد است.
س��تاد مل��ی کرون��ا ب��ه منظ��ور حمایت از 
مس��تاجرانی که در بحران کرونا، زندگی آنها 
ب��ا بحران مواجه ش��ده، اقدام ب��ه حمایت از 

مستاجران کرده است.
رقم ودیعه مس��کن برای مس��تاجران تهران 
۵۰ میلیون تومان، برای سایرکالنشهرها ۳۰ 
میلیون تومان و برای ش��هرهای کوچک ۱۵ 
میلیون تومان اس��ت. متقاضی��ان باید بعد از 
یکس��ال اصل ودیعه را به بان��ک بازگرداند و 
در عین حال س��ود این تسهیالت ۱۳ درصد 

تعیین شده است. ایرنا 

افزایش بهای کودهای کشاورزی 
در پی داشت:

هشدار درباره کاهش تولید گندم 
در سال آینده

افزایش قیمت ۴ تا ۱۰ برابری برخی کودهای 
کشاورزی در سال جاری منجر به عدم استفاده 
برخی از کشاورزان شده و زنگ خطر کاهش 
عملکرد، پوکی و الغر شدن گندم های تولید 
برای سال آینده را به صدا در آورده است. بعد 
از برداش��ته شدن ارز اختصاصی برای واردات 
کودهای ش��یمیایی و واردات این محصوالت 
ب��ا ارز نیمایی، قیم��ت کودهایی که از محل 
واردات تامین می شود  را در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل افزایش ۴ تا ۱۰ برابری داده 
اس��ت. این افزایش قیمت کود باعث کاهش 

مصرف کود توسط کشاورزان شده به طوری 
که مع��اون وزیر کش��اورزی در ای��ن ارتباط 
گفت: برخی از کش��اورزان به دلیل گرانی از 
کود فس��فره اس��تفاده نکرده اند که این امر 
منجر به کاهش عملکرد محصوالت تولیدی و 

پوک و الغر شدن گندم ها می شود.
کامبیز بازرگان معاون وزیر جهاد کش��اورزی 
هفت��ه قبل در رویداد مل��ی ترویج نوآوری و 
تجارت موفق کشاورزی در موسسه آموزش و 
ترویج کشاورزی برگزار شد با اشاره به اینکه 
کش��اورزان در س��ال جاری محدودیت هایی 
برای تامین کودهای کش��اورزی دارند گفت: 
افزایش قیمت ماه های اخیر محدودیت هایی 
برای بهره وران بخش کش��اورزی ایجاد کرده 
اس��ت اما باید توجه کرد که اگر کود فس��فر 
در محصول��ی مانند گندم اس��تفاده نش��ود 
منجر به پوکی و الغر ش��دن دانه های گندم 
می ش��ود.رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و 
ترویج کش��اورزی تاکید کرد: با وجود اینکه 
وزارت جه��اد کش��اورزی تمایل داش��ت که 
قیم��ت گندم با نرخ باالتری تعیین ش��ود تا 
هزینه ه��ای تولیدکنندگان جبران ش��ود اما 
قیمت مصوب گندم همین است و باید تنوع 
در سبد مصرفی کود کشاورزان ایجاد کنیم. 

 نظام صنفی کشاورزی

معاون فنی گمرک خبر داد؛
جزئیات تازه از قاچاق دارو 

در عراق 
مع��اون فنی و ام��ور گمرکی گم��رک ایران 
گفت: اس��ناد و اطالعات واصل��ه از کامیون 
ه��ای توقی��ف ش��ده بیانگ��ر این اس��ت که 
داروهای ساخت کشور عراق در این محموله 

وجود دارد. 
جم��ال ارونقی، گف��ت: تصاوی��ر دریافتی از 
محموله داروی توقیف ش��ده توس��ط ارتش 
عراق نشان می دهد که این داروها در شرکت 
داروئ��ی )پایونیر( تولید ش��ده اند و مبدأ این 
داروه��ا از س��لیمانیه به مقصد بص��ره بوده 
اس��ت که در خانقین به ظ��ن قاچاق متوقف 

شده اند.

مع��اون گم��رک ای��ران خاطر نش��ان کرد: 
کامیون های حام��ل این داروه��ا نیز عراقی 

بوده است.
وی ادام��ه داد: اس��ناد و اطالع��ات واصله از 
کامیون های توقیف شده بیانگر این است که 
داروهای ساخت کشور عراق در این محموله 

وجود دارد.
ب��ه گفته ارونق��ی، از ابتدای ش��هریور ماه تا 
کن��ون بیش از ۳۶ کامیون م��واد اولیه دارو 
و دارو از کش��ورهایی مانن��د هند و ترکیه و 
از مبدأ گمرکات ش��هیدرجایی و بازرگان، از 
طریق مرز باشماق به کش��ور عراق ترانزیت 
ش��ده و تمامی تش��ریفات مربوطه با رعایت 
کلیه مق��ررات و کنترل های الزم در گمرک 

مرزی مربوطه صورت پذیرفته است.
مع��اون امور گمرک��ی گمرک ایران انتش��ار 
اخباری مبنی ب��ر اینکه این داروها از طریق 
کشور ایران و با ساخت داخل به کشور عراق 
صادر شده است را مردود اعالم نموده و اعالم 
ک��رد در حال حاضر صادرات دارو و کاالهای 
اساس��ی و ضروری ممنوع ب��وده و گمرکات 
اجرائی کشور علی الخصوص گمرکات مرزی 
حساس��یت الزم را در این خص��وص اعمال 

می نماید.
 گمرک ایران 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

هزینه ساخت و ساز غیرقابل پیش بینی شد؛

کیش و مات پیش فروش کنندگان مسکن

رئیس هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه 
ه��ای خ��ودرو گف��ت: مط��رح ش��دن مباحث��ی همچون 
قیمت گ��ذاری خودرو در بورس یا حاش��یه بازار چاره س��از 
نیست و باید مسووالن اجازه دهند محصوالت خودروسازان 
پس از محاس��به قیمت تمام ش��ده، با یک سود منطقی به 

فروش برسد.
 گل وردی گلس��تانی افزود: قیمت گذاری خودرو در بورس 
نمی تواند راهگشا باشد، زیرا کشف قیمت در بورس سخت 
اس��ت، اما در مقابل خودروسازان باید این اختیار را داشته 
باش��ند ک��ه محصوالت خود را با س��ود معق��ول به فروش 
برسانند. وی با تقدیر از وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت 
که در مدت کوتاه��ی پس از حضور در وزارتخانه پای درد 
و دل اهالی قطعه س��ازی نشس��ت و کارشناسان و معاونان 
وزارتخانه نیز به دنبال چهار اندیشی هستند، تاکید کرد: به 
دلیل تورم موجود، خودرو امروز به کاالی سرمایه ای تبدیل 

ش��ده و همچنین حجم باالی نقدینگ��ی موجود در بازار و 
سرمایه های سرگردان مردمی کمر اقتصاد را شکسته است. 
رئیس هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه 
های خودرو خواس��تار آن شد که مس��ووالن اجازه بدهند 

قیمت خودرو را نظام عرضه و تقاضا تعیین کند.
وی افزود: امروز قطعه سازان از سه جبهه داخلی تورم باال، 
قیمت گذاری دستوری و فشارهای مالیاتی تحت فشارند و 
به این مس��ائل باید مش��کالت بیرونی همچون تحریم ها و 

کرونا را نیز اضافه کرد.
ای��ن مقام صنف��ی گفت: بخش خصوص��ی از دهه ها پیش 
س��رمایه گذاری زیادی برای توسعه قطعه سازی خودرو در 
کش��ور انجام داده، ام��ا امروز تصمیم س��ازانی در خارج از 
مجموعه، فعالیت این صنف را تحت تاثیر ش��دید خود قرار 
داده اند. وی با اشاره به موانع تولید در صنعت قطعه سازی، 
خاطرنشان کرد: این موانع ناشی از تصمیمات قطعه سازان 

نیست، بلکه متاثر از تصمیمات دستوری و غیرمتخصصانه 
خارج از مجموعه اس��ت. گلس��تانی ادام��ه داد: امروز تورم 
س��بب ش��ده تا مطالبات قطعه س��ازان از خودروسازان به 
بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان برس��د و به طور دائم توان 

نقدینگیشان در حال تحلیل رفتن باشد.
ب��ه گفته این مقام صنفی، بخ��ش عمدهای از قیمت تمام 
ش��ده محصوالت در ای��ن صنعت ناش��ی از افزایش قیمت 
نهادههای تولید به ویژه ارز است که از سال گذشته تاکنون 

بیش از ۸۰۰ درصد رشد داشته است.
وی بی��ان داش��ت: در حالی ک��ه نهادهای تولی��دی نظیر 
فوالد، محص��والت پلیمری، آلومینیوم، مس و غیره هر روز 
افزای��ش قیمت را تجربه می کند، اما خودروس��ازی محکوم 
به قیمت گذاری دس��توری اس��ت و همین مساله در ادامه، 
صنعت قطعه سازی با بیش از ۱۰ میلیارد دالر گردش مالی 
در سال و خانواده زنجیره تامین آن با بیش از یک میلیون و 

۵۰۰ هزار نفر را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.
رئیس هیات مدیره انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه 
های خودرو ادامه داد: ناهماهنگی ها در تولید موجب شده 
تا عالقه قطعه س��ازان به س��رمایه گذاری کاهش یابد و در 
عمل سرمایه ها به س��مت سایر بازارها از جمله ارز، سکه، 

طال و غیره برود.
وی گفت: وقتی مطالبات به موقع پرداخت نشود و خودروساز 
نیز قادر به پرداخت بدهی های خود نیست، قطعه سازان با 
راهکاره��ای نظیر دریافت وام به تامین نقدینگی مورد نیاز 
تولید می پردازند، این در حالی است که بسیاری از شرکت 
های قطعه سازی خانوادگی و خصوصی هستند و در عمل 

به یک سرنوشت نامعلوم دچار می شوند.
گلس��تانی یادآور شد: قیمت های دس��توری موجب زیان 
خودروسازان ش��ده و زمانی که خودروس��از در سراشیبی 

زیان برود، قطعه سازان را نیز با خود خواهد برد.
وی گفت: زیان ها س��بب می شود تا قادر به آوردن خطوط 
تولی��د جدی��د، فناوری ها و ن��وآوری های نوین نباش��یم، 
همچنی��ن تورم باال، ضعف روز به روز این صنعت و فعاالن 
آن را به دنبال خواهد داش��ت و بی��کاری و تعدیل نیرو در 

آن اتفاق خواهد افتاد.
این مقام صنفی به طرح این پرس��ش پرداخت که چرا باید 
بی��ن بخش خصوص��ی و بخش دولتی آنقدر تفاوت باش��د 
که امروز ش��اهد زیان های چندین ه��زار میلیاردی بخش 
خصوص��ی و در مقابل س��ودهای چندین ه��زار میلیاردی 

فوالدی ها، پتروشیمی ها و غیره باشیم. ایرنا 

 رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان  عنوان کرد؛

قیمت گذاری خودرو در بورس یا حاشیه بازار 


