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 رایزنی وزارت صمت
با بانک مرکزی برای تسریع 

در تخصیص ارز روغن 
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت 
می گویــد در حــال رایزنــی بــا بانک مرکزی برای تســریع 
در تامین و تخصیص ارز روغن هســتیم تا مشــکلی در 

تامین این کاال در ماه های آتی نداشته باشیم.
صدیــف بیک زاده در گفت وگو با خبرگزاری مهر در 
مورد وضع تأمین روغن خوراکی، اظهار کرد: با توجه به 
افزایــش تولیــد روغــن، وضــع تأمین این کاال نســبت به 

ماه های قبل بهتر شده است.
مدیــرکل دفتــر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت 
افــزود: در واقــع در حالــی که در فروردین در بخش های 
تولیــدی و عرضــه، تعطیلی هایی داشــتیم اما توانســتیم 
۱۸۰هــزار تــن روغــن تأمیــن کنیــم کــه در بخــش خانوار 

۱۵هزار تن نیز بیشتر از برنامه تأمین شد.
او بــا بیــان اینکــه اکنون مشــکل خاصــی در تأمین 
روغــن خانــوار، صنــف و صنعــت نداریــم، گفــت: هــم 
شــرکت بازرگانــی دولتــی ذخایــر راهبردی خوبــی دارد و 
هــم روغــن خــام در مســیر حمل به کشــور و یــا در حال 

پهلوگیری کشتی ها در بندرها داریم.
بیــک زاده افــزود: ذخایــر روغــن بــه انــدازه مکفــی 
اســت، بــه گونه ای کــه برای تولیــد ماهانــه ۱۸۰هزار تن 
تا ۶ماه آینده و حتی بیشتر، مشکلی نخواهیم داشت.
مدیــرکل دفتــر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت 
در مورد تخصیص و تأمین ارز روغن نیز گفت: در حال 
رایزنــی بــا بانــک مرکــزی هســتیم تــا فراینــد تخصیص و 
تأمین ارز روغن با سرعت بیشتری انجام شود زیرا اگر 
تخصیــص ارز بــه موقــع انجــام شــود مشــکلی در تأمین 

روغن نخواهیم داشت.
او تصریــح کــرد: بانــک مرکــزی در یــک بــازه زمانــی 
مشــخصی تخصیــص و تأمیــن ارز را انجام می دهد ولی 
نظــر مــا ســرعت بخشــیدن بــه ایــن فراینــد اســت تــا در 

تأمین روغن در ماه های آتی به مشکل نخوریم.

 مجوزهای صادراتی
 عامل فرصت سوزی

در صادرات فوالد
معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان 

فوالد: نبود زیرساخت ها، فرصت 
طالیی صادرات را سوزاند 

معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد عنوان 
کــرد کــه بــرای فــوالدی کــه بیــش از ۲ برابر نیــاز داخل 
تولیــد می شــود نبایــد تــا ایــن حــد دغدغــه مجــوز بــرای 

صادرات داشته باشیم.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، معاون اجرایی 
انجمــن تولیدکنندگان فوالد درباره صادرات فوالد ایران 
گفــت: بایــد دلیــل کمبــود صــادرات را از سیاســتگذاران 
کشــور بپرســید. فرصت طالیــی صادراتی از اواخر ســال 
گذشته پیش روی صنعت فوالد قرار گرفته است. ما در 
زمینه صادرات پتانسیل بسیار باالیی داریم و در بخش 
فوالد میانی به کشــور های دنیا صادرات داریم که ســال 

گذشته به حدود ۶میلیون تن رسید.
وحیــد یعقوبــی ادامــه داد: بــرای صــادرات فــوالد 
کشور تا ۸میلیارد دالر تا پایان سال ۱4۰۰، حدود نیمی 
از آن را تحقــق بخشــیدیم. مجوز هــای صادراتــی یکی از 
مشکالتی بود که مانع از انجام این می شد. برای کاالیی 
کــه بیــش از ۲برابــر نیاز داخل تولید می شــود و نباید تا 

این حد دغدغه مجوز برای صادرات داشته باشیم.
یعقوبــی گفــت: در افــق ۱4۰4 برنامه هایــی بــرای 
افزایــش ظرفیــت تــا ۲۵میلیــون تــن اســت، امــا ایــن بــا 
در نظــر گرفتــن ۲۰میلیــون تــن صــادرات اســت. امــروز 
زیرساخت های بروکراسی و حمل و نقل ما امکان تحقق 
ایــن اهــداف را فراهــم نمی کنــد. او ادامــه داد: ظرفیــت 
تولیــد مــا در ســال ۹۹ حدود ۳۷میلیــون تن بود. حدود 
۶میلیون تن کمتر از ظرفیت تولید داشــتیم که بخشــی 
از آن بــه کمبــود مواد اولیه مربوط می شــود. این کمبود 
به سیاســتگذاری های حوزه اکتشــاف و استخراج مربوط 
است. بخشی هم به رکود داخلی فوالد و محدودیت ها 

صادرات و تولید مربوط می شود.

اخبـــــــــــــــــار

بــه گفتــه ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان 
لوازم خانگی رشد دستمزد و نرخ مواد اولیه خود 
بــه خــود منجــر بــه افزایــش قیمــت لــوازم خانگی 
می شــود و شــرکت ها بــرای تغییــر قیمــت مدارک 

خود را به سازمان حمایت ارسال می کنند.
حمیدرضــا غزنوی در گفت وگــو با خبرگزاری 
مهــر دربــاره افزایــش قیمــت لــوازم خانگــی اظهار 
کــرد: بــا توجــه بــه افزایــش ۳۹درصدی دســتمزد 
کارگــران و افزایــش نــرخ مــواد اولیه بــه خصوص 
لــوازم  تولیدکننــده  آلومینیــوم،  و  فــوالد  مــس، 
خانگــی چــاره ای جز افزایش قیمــت ندارد؛ چراکه 
قیمــت هــر کاالیــی متأثــر از نــرخ مــواد اولیــه و 

هزینه هاست.
لــوازم  تولیدکننــدگان  انجمــن  ســخنگوی 
خانگی در مورد افزایش ۲۵درصدی نرخ کاالهای 
شــرکت پارس خزر، گفت: بســیاری از شــرکت ها 
افزایــش قیمــت نداده انــد و بعضــی نیزهمچــون 
اســت.  افزایــش قیمــت داشــته  همیــن شــرکت 
نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه کرد این اســت که 

افزایــش قیمــت در وضــع فعلــی اجتناب ناپذیــر 
است.

فوالدساز کاال را با قیمت جهانی 
به تولیدکننده داخلی می فروشد

او ادامه داد: فوالدســازان معادن، گاز، برق 
و نیــروی کار ارزان قیمــت دارنــد ولــی زمانــی کــه 
قرار است محصول خود را به تولیدکننده داخلی 
بفروشــند، قیمت ها را با قیمت جهانی محاســبه 
می کننــد. از آن طــرف هم قیمــت جهانی افزایش 
داشته است و به همان تناسب فوالدساز کاال را 

با قیمت باالتری به داخلی ها می فروشد.
غزنــوی گفــت: لــوازم خانگــی نــه ارز 4۲۰۰ 
دیگــری  چیــز  مشــمول  نــه  و  می گیــرد  تومانــی 
می شود از این رو وضع بازار قیمت ها را مشخص 
می کند. تولیدکننده مدارک را به سازمان حمایت 
و  می فرســتد  تولیدکننــدگان  و  مصرف کننــدگان 

سپس اقدام به تغییر قیمت می کند.

لــوازم  تولیدکننــدگان  انجمــن  ســخنگوی 
خانگــی یــادآور شــد: اواخــر ســال ۹۶ قیمت دالر 
۳هــزار و ۷۰۰ تومــان بــود امــا بــه مرور تــا ۹برابر 
افزایــش یافــت بــا این حــال قیمت لــوازم خانگی 
وابســتگی  اگــر  اســت.  یافتــه  افزایــش  ۳برابــر 
صنعــت لــوازم خانگی به خــارج زیاد بود نرخ این 
محصــول نیــز بــه تناســب دالر بــاال می رفــت، بــه 

شــکلی که باید قیمت یک ســاید از ۲۰میلیون به 
۱۸۰میلیــون تومان می رســید ولی اکنــون کمتر از 

۵۰میلیون تومان است.
روز گذشــته خبری در فضای مجازی منتشر 
شــد کــه نشــان مــی داد مدیرعامل شــرکت پارس 
خــزر در اطالعیــه ای بــه ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار اعــالم کــرده اســت کــه پــس از موافقــت 

انجمــن صنفــی کارفرمایــی تولیدکننــدگان لــوازم 
خانگــی کوچــک و بــا هماهنگــی ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، بهــای فــروش 
بیشــتر محصــوالت ایــن شــرکت بــه جــز ماشــین 
لباسشــویی بــه علــت افزایــش قیمــت تمام شــده 
عوامــل تولیــد از روز ۲۶ فروردیــن ۱4۰۰ بــه طــور 

میانگین ۲۵درصد افزایش یافته است.

رئیــس هیات مدیــره اتحادیه مرغ تخم گذار 
قیمــت  افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  تهــران  اســتان 
قیمت گــذاری  از  تخم مــرغ،  تولیــد  مولفه هــای 
دســتوری و بی توجهــی مســئوالن بــه تولیــد در 

زمان کاهش قیمت محصول انتقاد کرد.
ناصــر نبی پــور در گفت وگو با خبرگزاری مهر 
بــا اشــاره به اینکــه میانگیــن قیمت هــر کیلوگرم 
تخم مــرغ در مرغــداری بیــن ۱۰هــزار تــا ۱۱هــزار و 
4۰۰تومــان اســت، گفــت: ایــن رقم حــدود 4هزار 

تومان زیر نرخ مصوب است.
مصــوب  نــرخ  افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  او 
نهاده هــای دامــی در روزهــای اخیر گفــت: قیمت 
نهاده هــای ســویا و ذرت حــدود ۱۵درصد افزایش 
یافتــه و هم اکنــون قیمــت ســویا ۳4۰۰ تومــان و 
ذرت نیــز ۱۹۰۰ تومــان اســت ضمــن اینکــه نــرخ 
کرایه ها نیز بعد از عید ۳۱درصد افزایش داشــته 

است.
رئیــس هیأت مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
استان تهران قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم 
تخم مــرغ بــاالی ۱۸هــزار تومــان اســت، گفــت: با 
توجــه بــه وضــع ایجــاد شــده و بــا توجه بــه اینکه 
درگیــر قیمت گــذاری دســتوری دولــت هســتیم و 
بدون مجوز دولت، اجازه نداریم نرخ را متناسب 
افزایــش  تولیــد،  نهاده هــای  قیمــت  افزایــش  بــا 

دهیــم، پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه تشــکل ها از 
مســئوالن مربوطــه بــه دلیــل کوتاهی هایــی کــه 
می کنند به دیوان عدالت اداری یا سایر نهادهای 
قیمــت  وقتــی  کــه  چــرا  کننــد  شــکایت  مرتبــط 
تخم مرغ باال می رود، مســئوالن با تولیدکنندگان 
برخوردهــای شــدید و قیمــت واقعــی محصــول را 
ســرکوب می کننــد امــا وقتی قیمت پاییــن می آید 
و تولیدکننــده در زیــان قــرار می گیــرد، مســئوالن 

قایم می شوند.
نبی پــور بــا اشــاره به صــادرات تخم مــرغ نیز 
افــزود: در ۱۰ تــا ۱۵ روز گذشــته بیــش از ۲۶۰۰ 
تــا ۲۷۰۰ تــن تخم مــرغ از کشــور صــادر شــده اما 
بــا توجه به کاهش شــدید مصــرف داخل و تولید 

زیاد، تأثیری بر وضع بازار نداشته است.
رئیــس هیأت مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
اســتان تهــران دلیــل کاهش مصــرف تخم مرغ در 
داخل را فرا رسیدن ماه مبارک رمضان اعالم کرد 
و گفــت: عــالوه بــر ایــن ۳۵۰۰ تومــان تعرفــه نیز 
برای صادرات تخم مرغ اعمال شــده اســت که در 
وضــع کنونــی نبایــد این تعرفه باشــد. ایــن تعرفه 
در کنار کرایه های حمل و نقل باعث می شود که 
صادرات برای صادرکنندگان سودی نداشته باشد 
و مجمــوع ایــن عوامــل وضــع تولیــد را با مشــکل 

مواجه می کند.

او با اشــاره به نابســامانی های بازار جوجه 
یــک روزه  جوجــه  قیمــت  افــزود:  نیــز  یــک روزه 
تخم گــذار در بــازار همچنــان ۱۵هــزار تومــان و 
قیمــت مصــوب آن ۸هزار تومان اســت که البته 
در ایــن زمینــه ما حق را بــه واحدهای مرغ مادر 
تخم گــذار کــه جوجــه تولیــد می کننــد، می دهیم 
چــرا کــه هر وقــت قیمت جوجه کاهــش می یابد 
افتــاد،  گذشــته  ســال  در  کــه  اتفاقــی  ماننــد 
تولیدکننــدگان  از  و  ورود  ماجــرا  بــه  دولــت 
حمایــت نمی کنــد، بنابرایــن ایــن واحدهــا دچــار 
زیــان شــدید می شــوند و ناچارنــد بــه نوعی این 

هزینه هــا را جبران کنند.
رئیــس هیأت مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
اســتان تهــران اضافــه کــرد: بــه عنــوان مثــال در 
جوجــه  تولیــد  شــهریور  و  مــرداد  تیــر،  ماه هــای 
افزایــش و قیمــت آن بــه شــدت افــت می کند که 
موجب می شود خسارات جدی به تولیدکنندگان 
تولیدکننــده  از  دولــت  زمــان  آن  آیــا  شــود  وارد 
آنــان  گســترده  زیــان  مانــع  و  می کنــد  حمایــت 

می شود؟

نیازی به واردات جوجه نداریم
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، نایب رئیس 
کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی از کاهش 

۱۰درصــدی تولیــد جوجــه خبــر داد و گفت: اگر از 
پتانســیل تولید جوجه به درســتی استفاده کنیم، 
نه تنهــا نیــازی بــه واردات نداریــم، بلکــه همیشــه 
صــادرات تخم مــرغ نطفــه دار داریــم کــه در برخی 
مواقع مدیریت ناصحیح باعث شده است مزیت 

صادرات از بین رود.
حبیــب اســدهللا نژاد بــا بیــان اینکــه نیــازی 
بــه واردات تخم مــرغ نطفــه دار و جوجــه یــک روزه 
نیســت، گفــت: بــا توجــه بــه ممنوعیت صــادرات 
جوجــه بایــد مشــخص شــود کــه جوجه هایــی که 
بدون مجوز از واحد مرغ مادر خارج شــدند، کجا 
رفته انــد؟ چــرا که با احتمال پدیده قاچاق، عرضه 

جوجه کاهش یافته است.
ایــن  مقــام مســئول نــرخ مصوب هــر قطعه 
جوجــه یــک روزه را 4هزار و ۲۰۰ تومان اعالم کرد 
و گفت: هم اکنون هر قطعه جوجه با نرخ ۶ تا ۷ 

هزار تومان در بازار عرضه می شود.
او از کمبــود شــدید جوجــه خبر داد و گفت: 
علی رغــم اختــالف ۲هزارتومانــی قیمــت مصــوب 
بــا نــرخ بــازار، امــا در برخــی مواقع امــکان تأمین 
بــا ایــن نــرخ هــم وجــود نــدارد کــه ایــن موضــوع 

تولیدکنندگان را دچار چالش کرده است.
نایب رئیــس کانــون انجمن صنفی مرغداران 
تــا ۲4  آمــار  آخریــن  بنابــر  داد:  ادامــه  گوشــتی 

فروردیــن حــدود ۸۰میلیــون قطعــه جوجه ریــزی 
بــا  کــه  گرفــت  صــورت  مرغــداری  واحدهــای  در 
تنظیــم  ســتاد  جوجه ریــزی  ۱۲۵میلیــون  میــزان 
بــازار اختــالف دارد کــه بدیــن ترتیــب انحــراف در 
آمــار وجــود دارد و حــدود ۱۰میلیون قطعه جوجه 
انحراف به وجود آمده است که رقم کمی نیست.
اســدهللا نژاد بــا بیــان اینکــه ماهانــه ۱۲۵ تا 
۱۲۷میلیون قطعه جوجه ریزی شده است، اظهار 
کــرد: بــا توجــه بــه نیــاز مــرغ کشــور، ایــن  میــزان 

جوجه ریزی جوابگوی نیاز داخل است.
او با اشاره به تأثیر قاچاق جوجه یک روزه بر 
بــازار مرغ افــزود: قاچاق جوجه یک روزه به عنوان 
موجــود زنــده هماننــد قاچــاق آهــن آالت و دیگــر 
کاالها نیست که به سهولت در بازار اثر بگذارد.

توزیــع  گفــت:  پایــان  در  اســدهللا نژاد 
نهاده هــای دامــی از دیگــر مشــکالت اســت کــه 
نــرخ مشــخص و مصــوب از ســوی دولت نــدارد و 
از دیگــر مشــکالت افزایــش قیمت مرغ ناشــی از 
نبــود تناســب بیــن تولید جوجه و مصــرف جوجه 
اســت، چون جوجه باید در یک پروســه مشخص 
تبدیل به مرغ مادر شود و شاهد این هستیم که 
تولیــد جوجــه از مصــرف آن عقب تر افتاده اســت 
کــه بدیــن ترتیب احتمال چالــش و التهاب مجدد 

بازار در هفته های آتی دور از انتظار نیست.

نایب رئیس کمیســیون پول و ســرمایه اتاق 
تهــران اظهــار کرد که در موضــوع تجارت عوامل 
زیــادی تاثیرگــذار هســتند که یکــی از آنها اعتبار 
پاســپورت اســت. هرچــه روابــط و آزادی عمــل 
بیشتری وجود داشته باشد، نتایج بهتری کسب 

می شود.
بــا خبرگــزاری  عبــاس آرگــون در گفت وگــو 
ایلنــا در مــورد تاثیــر اعتبار پاســپورت بر تســهیل 
تجــارت اظهــار کرد: پاســپورت معتبــر می تواند به 
ارتباطــات بین کشــورها کمک کند و در مســائلی 
مانند دانش و تکنولوژی نقل و انتقال به راحتی 
صورت بگیرد، همینطور که شناخت بهتر مردم از 
فرهنگ دیگر کشورها را به دنبال دارد. همچنین 
موجب می شود که افراد به راحتی برای تحصیل، 
اشــتغال و ســرمایه گذاری بــه کشــورهای مختلف 

ســفر کننــد. در واقــع پاســپورت معتبــر می توانــد 
در کشــورهای مختلف فاکتوری باشــد که توسعه 
پایدار را به دنبال خود داشته باشد. در این وضع 
تجار هم می توانند مراوده داشــته و ســفر کنند و 

قطعا در کار آن ها موثر خواهد بود.
او افــزود: معطلــی هزینه پرداختی خود یک 
مانع است. در مطلوبیت اعتبار پاسپورت فرد به 
راحتی سوار هواپیما می شود و به دیگر کشورها 
مــی رود ولــی در غیــر ایــن صــورت بایــد از ماه هــا 
قبــل برنامه ریــزی کنیــم کــه در زمــان مشــخصی 
برویــم و برگردیــم. اینها بخشــی از زمــان و انرژی 
فــرد را درگیــر خــود می کنــد؛ انــرژی کــه می توانــد 
صرف موضوعات مختلف کاری شود برای گرفتن 
پاســپورت و بوروکراســی اداری صــرف می شــود. 

اینها قطعا برای تجار محدودیت ایجاد می کند.

عضــو هیات نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران 
تصریــح کــرد: پاســپورت ژاپــن از نظــر اعتبــار در 
جهــان رتبــه اول را دارد و دارنــدگان آن می توانند 
بــدون گرفتــن ویزا به ۱۹۳ در کشــور ســفر کنند. 
کشــور مــا در ایــن رده بنــدی در ردیف ۹۹ اســت، 
دارندگان پاسپورت ایران تنها به 4۲ کشور بدون 
ویــزا ســفر کننــد. اهمیت این کشــورها کــه اجازه 
ســفر بــدون ویــزا بــه آنهــا را داریــم نیــز موضــوع 
کشــورهای  بیشــتر  ســفر  بــرای  اســت.  مهمــی 
پیشــرفته و توســعه یافته عالوه بر پاســپورت نیاز 

به ویزا نیز وجود دارد.
او افــزود: یــک تاجر ژاپنی به راحتی و بدون 
ویــزا بــه ۱۹۳ ســفر کــرده و بــا ایجــاد ارتباطــات 
مذاکره کند، این موضوع شرایط را بسیار تسهیل 
می کنــد. البتــه در موضــوع تجارت عوامــل زیادی 

تاثیرگذار هستند که یکی از آنها اعتبار پاسپورت 
اســت. اینطور نیســت که همه مشــکالت به این 
مســاله مربوط شــود. فاکتورهای مختلفی دخیل 
اســت کــه اعتبــار پاســپورت هــم می توانــد یکــی 
از آنهــا باشــد ولــی هرچــه روابــط و آزادی عمــل 
بیشــتری وجود داشته باشد، نتایج بهتری کسب 

می شود.
نایب رئیــس کمیســیون پول و ســرمایه اتاق 
بازرگانی تصریح کرد: االن مســائل سیاســی روی 
ایــن موضــوع بســیار تاثیرگــذار شــده اند. اعتبــار 
پاســپورت در دنیا به نوعی نشــان دهنده پذیرش 
ایــن  البتــه  اســت.  کشــورها در جامعــه جهانــی 
جامعه جهانی بخشــی است که نگاه غرب در آن 
تاثیر بیشــتری دارد. بنابراین مســائل سیاسی در 

اعتبار پاسپورت بی تاثیر نیست.

آرگــون در پاســخ بــه ســوالی دربــاره راه هــای 
بهبود اعتبار پاسپورت کشور گفت: برای بهبود این 
موضوع باید به جوانب مختلف به حوزه دیپلماسی 
سیاســی و اقتصــادی پرداخــت. شــاید اگــر روابــط 
اقتصــادی کشــورها بــا هــم بیشــتر شــود، آمادگی 

بیشتری برای تردد بدون ویزا داشته باشند.
او بــا تاکیــد بــر اهمیــت رفتارهــا در کشــور 
هــدف اضافــه کــرد: بایــد بــه رفتارهــای مــردم آن 
کشور هم توجه ویژه  ای داشت. شاید در گذشته 
بــه بعضــی از کشــورها با پاســپورت و بــدون ویزا 
تــردد داشــتیم ولــی رفتارهایــی کــه بعضــا خــارج 
از شــان مــردم کشــور هــدف صــورت می گیــرد که 
منتج به این می شود که اخذ ویزا را برای تردد به 
آن کشــور اجبــاری کننــد. بنابرایــن رفتارها در آن 

کشور در این موضوع تاثیرگذار است.

عضــو هیات مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان فرش دستباف با مرور وضع قوانین 
دســت و پاگیــر در حــوزه تجــارت عنــوان کــرد کــه 
قوانین غلط و دســت و پاگیر حوزه تجارت بخشــی 

از تجارت را متوقف کرده است.
خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو  در  چمــن رخ  حامــد 
فــارس و در پاســخ بــه ایــن ســوال که دلیــل ناکامی 
تجــارت خارجی کشــور در ســال های اخیــر چه بوده 
اســت، گفت: معضل همه دولت ها متکی بودن به 
درآمدهای نفتی است، لذا وقتی درآمد نفت وجود 
نداشــته باشــد، بعضــا دولت هــا بــا هزینه تراشــی و 
فرآیندهایی که ایجاد می کنند، کشــور را به چالش 

می کشند.
دولت بلد نبود بدون نفت امور 

خود را مدیریت کند
عضــو هیات مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان فرش دســتباف، افزود: در چند سال 
اخیر به وضوح شاهد بودیم که دولتی که بلد نبود 
بدون نفت امورات خود را مدیریت کند، تمام فشار 
کاهــش درآمــد نفتــی را بــه مــردم تحمیــل کــرد و با 
اضافه شــدن معضل کرونا مردم در ســال های اخیر 

به لحاظ اقتصادی واقعا اذیت شدند. 

دولت فعلی در عبور از تحریم ها 
ناموفق عمل کرد

 او بــا تاکیــد بــر اینکــه دولــت فعلــی در عبــور 
از تحریم هــا بســیار ناموفــق عمــل کــرد، بیــان کرد: 
در حــوزه تجــارت بــا افزایش قیمــت ارز یک فرصت 
طالیــی بــرای صــادرات بوجود آمــد که متاســفانه با 
وضع قوانین دست و پاگیر در حوزه تجات، فرصت 
استفاده فعاالن اقتصادی از این موقعیت از دست 

رفت.
چمن رخ بیان کرد: هرگاه دولت در درآمدهای 
نفتی با مشکل مواجه شد، به سراغ صادرکنندگان 
آمــد و هــرگاه کــه از درآمــد نفتــی برخــوردار بودند، 
اصــال بــه فکر صادرکننــدگان نبودند، امــا نکته مهم 
ایــن اســت که در تنگنــای درآمدهــای نفتی به جای 
تســهیل امــر تجــارت و صــادرات، بــا وضــع قوانیــن 
دســت و پاگیر برای صادرکنندگان فقط مانع ایجاد 

کرد.
او با اشاره به رویه غلط رفع تعهد ارزی از سال 
۹۷ بیان کرد: دولت به جای اینکه صادرکنندگان را 
بــرای بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات تحت فشــار 
قــرار مــی داد، باید با تعامل با صادرکنندگان مســیر 
را بــرای توســعه تجــارت غیرنفتی باز می کرد تا برای 

صادرکننــدگان امــکان تولیــد و صــادرات بیشــتر و 
در نتیجــه بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات فراهــم 
می شــد و بــه ایــن ترتیــب چرخ هــای اقتصــاد نیز به 

گردش می افتاد.
عضــو هیات مدیــره اتحادیــه تولیدکننــدگان و 
صادرکننــدگان فــرش دســتباف بیــان کــرد: ایــن در 
حالــی اســت کــه بــا وضــع قانــون رفــع تعهــد ارزی، 
از  حاصــل  پــول  تــا  شــدند  مجبــور  صادرکننــدگان 
صــادرات خــود را در ســخت ترین اوضــاع بــه کشــور 
بازگردانــد و در شــبکه های بانکــی کشــور کــه بانــک 

مرکزی آن را تعیین کرده بود، عرضه کند.
او افــزود: ایــن تصمیــم بــدون در نظــر گرفتــن 
وضع صادرکنندگان در تحریم اتخاذ شــد، در حالی 
که ممکن است یک صادرکننده به هر دلیل امکان 
فــروش کاالی صادراتــی خــود را در کشــور مقصــد 
بــه مصلحــت  یــا عرضــه آن کاال  نداشــته باشــد و 

نباشد.
چمــن رخ بیــان کــرد: چــرا صادرکننــده بایــد از 
طــرف دولت کشــور خود تحت فشــار قــرار گیرد که 
حتمــا در کشــور مقصــد تحــت هــر شــرایطی کاالی 
صادراتــی خــود را بفروشــد و بــه هــر شــکل ممکــن 
مجبــور بــه انتقــال پول شــود و در غیراین صورت با 
بدترین برخوردها در کشــور خود مواجه شــود. این 

کامــال یــک رویه غلط بود کــه در دولت پیش گرفت 
و به جای رونق صادرات، نتیجه عکس حاصل شد.

 رفع تعهد ارزی 

 راه های دور زدن تحریم ها

برای صادرکنندگان را بست
او بــا بیــان اینکــه تــا پیــش از بخشــنامه بانک 
مرکــزی در مــورد رفــع تعهــد ارزی صادرکننــدگان بــا 
شــیوه های خود و بــه عبارتی دور زدن تحریم ها ارز 
حاصل از صادرات را به کشور برمی گرداندند، گفت: 
اما با توجه به دستورالعمل رفع تعهد ارزی و لزوم 
بازگشــت ارز به ســامانه نیما و کانال هایی که بانک 
مرکزی برای بازگشــت ارز حاصل از صادرات تعیین 
کرده بود، از آنجا که بســیاری از صادرکنندگان این 
امکان را نداشتند در نتیجه صادرات خود را متوقف 
کردند تا مجبور به پاســخگویی به دولت نباشــند و 

مورد اتهام قرار نگیرند.
او افــزود: دولــت آینــده اگــر می خواهــد که در 
صادرات غیرنفتی توســعه داشــته باشــیم، باید این 
رویه را اصالح کند و به جای اینکه دســت در جیب 
صادرکننــدگان کنــد کمــک حــال آن هــا در صــادرات 

باشد.

بــرای  کــه  مشــکالتی  بــه  اشــاره  بــا  چمــن رخ 
صادرات فرش ایرانی وجود دارد، گفت: در گذشته 
خریــدار خارجــی فــرش بــرای خریــد فرش بــه ایران 
می آمد و خرید خود را انجام می داد و برای پرداخت 
پول خود به فروشنده فرش ایرانی، ارز را در کشور 
خود به یک واردکننده ایرانی که مورد وثوق طرفین 
بــود، پرداخــت می کــرد و واردکننــده کاال بــه ایــران 
نیــز معــادل ریالــی پــول خریــد فــرش را به حســاب 

فروشنده فرش در ایران واریز می کرد.
او افــزود: امــا اکنــون خریــدار خارجــی فــرش 
ایــران خریــداری کنــد، از آنجــا کــه  اگــر فــرش در 
کارت بازرگانــی ایــران را نــدارد، نمی توانــد آن فرش 
را بــه کشــور خود منتقــل کند، بنابراین فروشــنده، 
تولیدکننــده یــا تاجر ایرانی که دارای کارت بازرگانی 
اســت، بایــد اقــدام بــه صدور فــرش به کشــور مورد 
تقاضــای خریــدار خارجی فرش کنــد، اما با توجه به 
اینکــه ایــن اقــدام او را متعهــد بــه رفــع تعهــد ارزی 
می کند، فروشنده، تولیدکننده و تاجر دارنده کارت 

بازرگانی حاضر به این کار نیستند.
او بــا اشــاره بــه قوانیــن غلــط تجــاری گفــت: 
وضع کننــدگان ایــن قوانیــن اصال به صــادرات توجه 
ندارنــد و بــا ایــن قوانیــن فقــط تقاضــا را ســرکوب 

می کنند.

صادرکنندگان از رفع تعهد ارزی 
می ترسند

او بــا بیــان اینکــه علی رغم افزایــش قیمت ارز 
بــه بیــش از ۳۰هــزار تومــان در برخــی از مقاطــع 
امــا بســیاری از صادرکننــدگان اقــدام بــه صــادرات 
نمی کننــد، گفت: بخشــی از صادرات متوقف شــده 
اســت، زیــرا صادرکننــدگان ازنبود امــکان رفع تعهد 
ارزی می ترســند. چمن رخ با بیان اینکه در دو ســال 
گذشته پایین ترین میزان صادرات فرش را داشتیم، 
گفت: در جلســاتی که با حضور مســئوالن و بخش 
خصوصی در راســتای رفع مشــکالت برگزار می شود 
بــه مــا می گوینــد کــه حــق بــا شماســت، امــا بعــد از 

جلسات همه چیز فراموش می شود.
او افــزود: دولــت آینــده بایــد دســت از هزینــه 
کــردن منابــع نفتــی بــردارد و در مرحلــه دوم تمــام 
تــوان خــود را صرف حمایت و تقویت تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان کند و اجازه دهد که صادرکنندگان 
به عنوان سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی بدون 
وجــود موانــع فعالیــت کننــد و در ایــن وضــع اســت 
کــه چرخ هــای اقتصــاد بــه حرکــت می افتــد و حتــی 
تحریم ها نیز مشــکلی برای اقتصاد کشــور نخواهد 

داشت.

عضو هیات مدیره اتحادیه فرش دستباف: قوانین غلط، بخشی از تجارت را متوقف کرده است

 نایب رئیس کمیسیون پول اتاق تهران: پاسپورت معتبر توسعه پایدار

به دنبال دارد
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