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وضعیت صــادرات فــرش ایرانی، 
ســلطان بازار فرش جهان وخیم شد 
و حاال صــادرات فرش افغانســتان از 
فرش ایرانی ســبقت گرفته اســت. بر 
اساس اعالم اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان فرش ایــران، صادرات 
فرش سال گذشته تقریبا به صفر رسیده 
است. این مرجع صادرات فرش ایران را 
حدود 60 میلیون دالر اعالم کرده، این 
در حالی است که صادرات فرش ایران 
در دهه هفتاد به بیشتر از یک میلیارد و 

730 میلیون دالر می رسید. 
امریکا یکی از اصلی ترین مشتریان 
فــرش ایران محســوب می شــد اما 
تحریم هــا این بــازار را از دســترس 
صادرکنندگان ایرانــی خارج کرد هر 
چند فعاالن صنعت فــرش معتقدند 

سیاســت گذاری های داخلی نیز در 
شــکل گیری این وضعیــت بی تاثیر 
نیســت. به عبارت دیگر مصوبه تعهد 
ارزی بانک مرکزی بــه عقیده فعاالن 
صنعت فرش مانعی بر سر راه صادرات 
فرش تلقی می شــود. بر اساس اعالم 
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش 
دستباف این مصوبه مثل سه سال قبل 
هنوز هم در حال اجرا اســت، هر چه 
مکاتبه و نامه نگاری کردیم پاســخی 
داده نشــد و همچنان پیگیر معافیت 

فرش دستباف از تعهد ارزی هستیم.
فعاالن صنعت فرش می گویند که 
تحریم ضربــه کاری به این صنعت زده 
است و صادرکنندگان ناچار هستند با 
صادرات فرش به یک کشور ثالث و تغییر 
مدارک و هویت آن، فرش را به ســایر 
کشورها صادرکنند و این مساله هزینه 
ســنگینی به صادرکنندگان تحمیل 

می کند. هزینه ای کــه در برخی موارد 
صادرات فرش را غیراقتصادی می کند. 
8 میلیون ایرانی در صنعت فرش 

حدود 8 میلیــون ایرانی در صنعت 
فرش مشغول به کار هستند. این آماری 
اســت که اتحادیه تولیــد کنندگان و 
صادرکنندگان فرش ایران اعالم کرده 
و توضیح داده است که دست کم هشت 
میلیون نفر در سراسر کشور در عرصه 

تولید، فروش و صــادرات فرش ارتزاق 
می کنند که این میزان یک دهم جمعیت 
کشور را تشــکیل می دهد. از این میان 
دو میلیون نفر در بافــت فرش به طور 
مســتقیم و ۱۹۱ هزار نفــر در صنایع 
جانبی آن مشــغول فعالیت هستند. 
همچنین ۱۱۵ هنرســتان در زمینه 
فرش دایر است و پنج هزار و ۵00 دانش 
آموخته هنر صنعت فرش دســتباف 
در ایران هستند اما وضعیت این هنر- 
صنعت چندان خوب نیســت و فرش 
ایرانی که روزگاری سلطان بالمنازع بازار 
فرش جهان بود از عرش به فرش آمده 
است. مرتضی میری، عضو هیئت مدیره 
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
فرش دســتباف به ایلنا گفته است که 
صادرات فرش افغانستان از فرش ایران 
سبقت گرفته اســت. او در این زمینه 
توضیح داده اســت: کشورهایی مانند 

هند و افغانستان در صادرات فرش از ما 
پیشی  گرفته اند در حالی که تا چند سال 

قبل رتبه ایران به طور مستمر اول بود.
او توضیح داده است: وقتی با مشکالت 
عدیده در تجارت مواجه هستیم و یک 
تاجر برای کار با ایران باید با موانع مختلف 
مربوط به امور بانکی، حمــل و نقل و... 
مواجه شــود، مســلما تقاضا کاهش 

می یابد. 
میری افــزود: خال فــرش ایرانی 
همچنان در بازارهــای جهانی وجود 
دارد. البته به جز بازار آمریکا که هندی ها 
توانســتند بعد از تحریم ها این بازار را 
در اختیار گرفته و ذائقه بــازار را تغییر 
دهند. اگر سه اقدام مهم اصالح روابط 
بین المللی، حل مشــکل تحریم های 
داخلی و برنامه های تبلیغی و ترویجی 
را پیش بگیریم همچنــان خال فرش 
ایرانی در دیگر کشــورها وجود دارد و 
می توانیم آن را پر کنیم. ولی دو مورد اول 
به حاکمیت وابسته است و برای مورد 
ســوم هم بدون کمک دولت کار برای 

بخش خصوصی سخت می شود.
هفت خوان صادرات فرش 

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی 
تهران همچنین در  گفت وگوی دیگری 
گفته اســت که  میزان صادرات فرش 
طبق آخرین آماری  که داشــتم حدود 
70 میلیون دالر بود که این میزان برای 

صادرات فرش ایران تقریبا صفر است.
نــی،  احمــد کریمــی اصفها
رئیــس اتحادیــه تولیــد کنندگان 
و صادرکننــدگان فــرش ایــران هم 
گفته است که ســال گذشته صادرات 
فرش دســتباف ایران بــه 60 میلیون 
دالر کاهش یافته اســت، گفت: این در 
حالی اســت که یک زمانــی صادرات 
فرش دستباف ایرانی دو میلیارد و ۱00 
میلیون دالر بوده و در سال 73 صادرات 
فرش دستباف ایران یک میلیارد و 740 

میلیون دالر بوده است. 
صادرکنندگان فرش می گویند از 
آنجا که ما تحریم هستیم، نمی توانیم 

صادرات فرش به آمریکا متوقف شــده 
است و به سایر کشــورها هم از طریق 
کشــورهای ثالث و به صــورت تغییر 

مدارک انجام شود.
آنها توضیح می دهند که در شرایط 
تحریم باید فرش بــا هزینه گزافی وارد 
یک کشور دیگر مانند پاکستان یا ترکیه 
شود، مدارک آن به صورت غیرقانونی 
تغییر کند تا بتواند وارد آمریکا شود. از 
آن جهت که این کار غیرقانونی اســت 
آماری هم از آن در دســترس نیســت 
و توســط گروه قلیلی انجام می شود و 

هزینه زیادی هم دارد.
 به این ترتیب تحریــم خارجی در 
کنار سیاستگذاری داخلی دال بر اجرای 
مصوبه تعهد ارزی بانک مرکزی، دوران 
سلطنت فرش ایرانی در بازارهای جهانی 

را پایان داد. 
به نظر می رســد اثرات تحریم حاال 
خود را در بازار مهمی که پیش از این در 
اختیار ایران بود نشان داده است  فرش 
ایرانی که جایگاه رفیعی را در بازارهای 
جهانی از آن خود کرده بود، در شرایط 
کنونی وضعیتی ناگوار دارد . خبرهای 
تکان دهنده ای درباره مهاجرت طراحان 
فرش ایرانی به ترکیه منتشر شده است. 
عبداهلل بهرامــی، مدیرعامل اتحادیه 
تعاونی های فرش دستباف این خبر را 
تایید کرده و با بیان اینکه ساالنه ۵00 
تن ابریشم وارد می کنیم، گفته است: 
با وجود آنکه بزرگترین طراحان فرش 
دستباف متعلق به ایران هستند، اما آنها 
به دلیل عدم حمایت در حال رفتن به 

ترکیه هستند.
 بــه گفتــه وی وی افــزود: وقتی 
جایگاهی برای فــرش در نظر نگیریم 
کم کم متخصصان و طراحان این بخش 
به جایی می روند کــه به صنعت فرش 

بها بدهند.
 نکتــه اینجاســت کــه ترکیــه 
پیشرفت های فراوانی در عرصه صنعت 
نساجی داشته و حاال برندهای ترکیه ای 
در بازار پوشاک ایران برندهایی شناخته 
شــده هســتند. با این وضعیت به نظر 
می رسد دوران حکمرانی ایران در بازار 
فرش به پایان رسیده و با ظهور رقبای 
قدرتمند در ترکیه و افغانستان، یعنی 
شــرق و غرب ایران، حتی لغو تحریم 
نتواند بازار فرش ایــران را بار دیگر در 

اختیارش قرار دهد. 

پای تحریم الی در صادرات فرش است

خیز افغان ها برای تصرف بازار فرش ایران

صادرات فرش ایران را 
حدود 60 میلیون دالر اعالم 

شده، این در حالی است 
که صادرات فرش ایران در 
دهه هفتاد به بیشتر از یک 

میلیارد و 730 میلیون دالر 
می رسید

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران 
اظهار داشت: حضور قطر در بازار گاز عراق به شدت 
به نفع این کشور اســت چراکه به علت کم کاری 
ما، قطر از حوزه مشــترک پارس جنوبی و سایر 
حوزه های مشــترک، گاز برداشت کرده و صادر 
می کند. قطر تا جایی که بتواند استخراج می کند 
و می فروشد چراکه ما نمی توانیم این کار را انجام 

دهیم.به گزارش ایلنا، خبرگــزاری عراق اعالم 
کرد، عادل کریم، وزیر برق عراق و سعد الکعبی، 
وزیر انرژی قطر روز دوشنبه در مورد گاز از دوحه 
به بغداد برای رفع کمبود برق این کشور گفت وگو 
کردند.طی بیانیه ای که پس از این دیدار منتشر 
شد اعالم شــد که دو طرف در خصوص مسائل 
لجســتیکی مربوط به انتقال گاز از طریق بنادر 

قطر به عراق در ســفر کوتاه عادل کریم به دوحه 
بحث و  گفت وگو کردنــد.آرش نجفی در مورد 
خبر منتشر شده مبنی بر جایگزینی قطر به جای 
ایران در بازار گاز عراق اظهار کرد: وقتی گاز برای 
مصرف خود نداریم و نمی توانیم کاهش مصرف 
انرژی را مدیریت کنیم و به پیشنهادات در مورد 
طرح های بهینه ســازی مصرف انرژی توجهی 
نمی شود، مشخص اســت که نمی توانیم حتی 
گاز مصرفی خود را مدیریت کنیم و صادرات در 
درجه باالتر آســیب می بیند. وی افزود: دو سال 
پیش همین اتفاق در مورد برق افتاد در آن زمان ما 
نتوانستیم برق خود را مدیریت کنیم و در صادرات 
برق به عراق دچار مشکل شدیم، این کشور نیز برق 
مورد نیاز خود را از طریق عربستان جایگزین کرد. 
عربستان در آن زمان برق کافی داشت و مشکلی 
برای عــراق در واردات برق از عربســتان ایجاد 

نمی شد.رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی 
ایران تصریح کرد: با توجه به اینکه اقدامات جدی 
در این راستا انجام نمی دهیم و حتی پتروشیمی ها 
و نیروگاه های ما از برق محروم شده اند و صنایع 
با قطعی گاز مواجه هســتند، صــادرات گاز کار 
سخت تری می شــود و حتی عالوه بر عراق این 
نگرانی وجود دارد که مابقی بازارها را هم از دست 
بدهیم.وی اضافه کرد: جایگزینی ایران با قطر در 
بازار گاز عراق به شدت به نفع قطر است چراکه از 
حوزه مشترک پارس جنوبی و حوزه های مشترک 
گاز برداشت کرده و صادر می کند، در واقع به علت 
کم کاری قطر از سهم ما در این حوزه ها برداشت و 
صادرات انجام می دهد. تا جایی که بتواند استخراج 
می کند و می فروشد چراکه ما نمی توانیم این کار 
را انجام دهیم. نجفی تصریح کرد: به نظر می رسد 
که حواس ما به کشــورهای هدف نیست، قطر 
جایگزین ایران در عراق شده و ترکیه نقش هاب 
منطقه در قیمت گذاری گاز را به عهده می گیرد. 
با این وضعیت حتی اگر تحریم ها برداشته شود 

رقابت در چنین شرایطی و به دست آوردن جایگاه 
قبلی بسیار سخت خواهد بود. 

وی خاطرنشان ساخت: ما کمبود گاز داریم 
و نمی توانیم صادرکننده قدرتمندی باشــیم . 
گرچه می توان روی سیاست صادرات گاز بحث 
داشت برای مثال می توان به جای صادرات روی 
تقویت صنایع و گازرســانی به آنها تمرکز کرد و 
یا به جای صادرات از گاز فیلر خود در نیروگاه ها 
برای استخراج رمز ارز استفاده کنیم که در دوران 

تحریم ها تاثیر بسزایی خواهد داشت.

چرا قطر جای ایران را در بازار گاز عراق گرفت؟ 

مریم شکرانی

خبر اقتصادی

 آغاز خرید الکترونیکی سفته
 از امروز

 احسان خاندوزی 
از فراهــم شــدن 
امکان خرید ســفته 
به صورت اینترنتی و 
غیرحضوری از امروز 

و به صورت ۲4 ساعته خبر داد.وزیر امور اقتصادی 
و دارایی درباره خرید غیرحضوری ســفته و برات 
اظهار کرد: کاربران عمومی از هر کجایی که هستند 
و از منزل و محل کار خود بدون مراجعه به شــعب 
یا واحدهای فروش ســفته، امکان خرید سفته را 
خواهند داشــت. همچنین امکان صدور هر پنج 
مرحله پس از فروش سفته هم بدون حضور به شعب 
بانکی به صورت الکترونیکی انجام می شود یعنی افراد 
می توانند به صورت ۲4 ساعته و آنالین ظهرنویسی 

سفته را هم انجام دهند.
وی با بیان این که در حال حاضر سه بانک دولتی 
خصوصی و قرض الحسنه این خدمات اینترنتی را 
ارائه می دهند گفت:  بانک ملی، بانک قرض الحسنه 
رســالت و بانک آینده از امروز بــه صورت برخط و 
۲4 ساعته ســفته صادر می کنند. با صدور سفته 
الکترونیکی امکان جعل اسناد به صفر می رسد که 
این باعث گره گشایی بخشــی از مسایل اقتصادی 

خواهد شد.
    

جزئیات تجارت ایران و آمریکا
ایسنا- ایران و آمریکا در سال جاری حدود 83 
میلیون دالر تبادل تجارت داشته اند که سهم واردات 
از این کشور بسیار بیشتر از صادرات به آن است ولی 
در مجموع تجارت صــورت گرفته در مقابل حجم 

تجارت خارجی ایران قابل توجه نیست.
در دوره مورد بررسی ۲۱۵ تن به ارزش ۲۵۱.۱ 
هزار دالر کاال از ایران به آمریکا صادر شده است، در 
حالی که در ۱0 ماهه پارسال حجم صادرات ۱7.3 
تن به ارزش 8۵.3 هزار دالر  بوده و بیانگر رشد حدود 

سه برابری است.
از اقــالم صادراتی ایران به آمریــکا می توان به 
لبنیاتی مانند دوغ، خامه و پنیرو یا در سایر اقالم به 
زعفران، مربا، عرقیات سنتی، صنایع خاتم کاری، 
کتاب، کــف پوش، چادر و برخی آالت موســیقی 

اشاره کرد.
در بین اقالم وارداتی ایران از آمریکا می توان به 
ورود حدود یک تن گوشــی به ارزش بیش از 4۵۵ 
هزار دالر اشــاره کرد که مستقیم از این کشور وارد 
ایران شده است، این در حالی است که گوشی های 

آمریکایی از سایر کشورها نیز به ایران وارد می شود.
    

 بعد از سیب زمینی، 
قیمت شلغم سر به فلک کشید!

تجارت نیوز- بعد 
از گرانی سیب زمینی 
نوبت به افزایش قیمت 
شلغم رســید. رئیس 
اتحادیه بارفروشــان 
تهران با تائید این خبر 

گفت: ورود به پیک ششم کرونا و شیوع امیکرون نرخ 
شــلغم را باال برد.رئیس اتحادیه بارفروشان تهران 
با تائید این خبر گفت: ورود به پیک ششــم کرونا و 
شیوع امیکرون نرخ شلغم را باال برد. شلغم در بعضی 
از مناطق تهران کمیاب شــد. چنان که اکنون این 
محصول صیفی با قیمت باالیی فروخته می شود. 
در تعدای از محالت شهروندان برای خرید یک کیلو 
شلغم باید ۲4 هزار تا 3۵ هزار تومان هزینه بپردازند. 
این در حالی است که تا همین یک ماه پیش هر کیلو 

شلغم 8000 تومان قیمت داشت.
    

تصمیم وزارت جهاد کشاورزی 
برای تنظیم بازار گوشت

خبرانالیــن- 
مدیــر بازرگانــی 
داخلــی کاالهــای 
کشــاورزی وزارت 
جهاد کشــاورزی از 
عرضه انواع گوشــت 

قرمز با قیمت های مناسب در روزهای پایانی سال 
به منظور تنظیم بازار خبــر داد.ابراهیم زارع درباره 
تصمیمات و تدابیر کارگروه تنظیم بازار محصوالت 
کشــاورزی برای ثبات بازار در اسفند ماه، افزود: بر 
اساس آخرین تصمیمات کارگروه تنظیم محصوالت 
کشاورزی مقرر شد گوشت قرمز گوسفند منجمد، 
گوساله منجمد و گوســاله گرم در سراسر کشور و 
گوشت گوسفند گرم در سطح تهران توسط شرکت 
پشتیبانی امور دام در روزهای پایانی سال و ایام نوروز 
توزیع شود.مدیر بازرگانی داخلی کاالهای کشاورزی 
وزارت جهاد کشاورزی پیش بینی کرد که قیمت 
گوشت قرمز منجمد حدود ۱۵ درصد کمتر از قیمت 

گوشت گرم در بازار عرضه شود.

حمید حسینی گفت: دولت سیزدهم فاقد 
گفتمان و برنامه راهبردی است ازاین رو، سنجش 
عملکرد این دولت کار بسیار سختی است؛ زیرا 

نقشه راهی برای قیاس وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی در گفت وگو با قرن 
نو اضافه کرد: دولت ســیزدهم فاقد گفتمان و 
برنامه قابل سنجش اســت، مقامات این دولت 
تنها به انتقاد از عملکرد دولت های پیشین بسنده 
کردند و در حرف  هایشان اعالم کردند چه کاری را 
انجام نمی دهند؛ ازاین رو نمی توان توقع اصالحی 
ساختاری و راهبردی و حتی بهبود وضعیت را 
از آنان داشــت.این فعال اقتصادی به انتقادات 
صریح مقامات دولت سیزدهم از دولت پیشین 
اشاره کرد و گفت: یادتان باشد، دائم می گفتند 
این دولت خسته است، پیرمردها در این دولت 
جمع شده اند و کار کشــور به جایی رسیده که 
قرارگاه مرغ می زنند و قــادر به تنظیم بازار مرغ 
نیستند اما حاال که خودشــان در مقام اجرا قرار 
گرفتند، دیدند نه فقط قادر به تنظیم بازار مرغ 
نیستند بلکه با به هم ریختگی بازار سیب زمینی 

و برنج نیز روبه رو شده اند.او گفت: در ضمن در این 
دولت جوان ها روی کار آمده اند، بفرمایید محصول 
مدیریت جوان ها چیست و چطور توانستند کار 
کنند، اینکه شعار بدهند و گفتاردرمانی کنند 
کافی است؟ وضعیت خرده فروشی و سفره مردم 
بسیار وخیم است، این محصول آن همه وعده ای 
است که داده شد.حسینی گفت: البته باید در نظر 
داشت که مقامات دولت سیزدهم غالباً تجربه اجرا 

نداشتند. شاید در مقام پژوهشگر و... چیزهایی را 
بگویید اما عرصه اجرا متفاوت است، وعده هایی 
هم که دادند نشان می دهد که تجربه نداشتند 
ازاین رو، وعده هایشــان محقق نشــد. بورس 
همچنان در بحران است و تورم همچنان می تازد.

این فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی در 
توضیح ایــن مطلب ادامه داد: دائــم گفتند ارز 
4۲00 تومانی نمی دهیم. تاکنون دوازده میلیارد 
دالر داده اند و باز هم تخصیص خواهند داد چون 
دیدند در مقام عمــل حذف ایــن ارز اصاًل کار 

ساده ای نیست.
او به برنامه لغو مجوز اشــاره کرد و ادامه داد: 
جریان حامی دولت ســیزدهم یک سال فریاد 
کشــید و تبلیغ کرد که مجوز را لغو می کنیم و 
دیگر نیازی به دریافت مجوز نیست؛ اما مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام این نکتــه را خالف 

سیاست های کلی تشخیص داد و همه چیز به 
هوا رفت. مفهوم این اتفاقات و پا در هوا ماندن ارز 
4۲00 تومانی و مورد اخیر و... نشان از بی تجربگی 

و ناپختگی دارد.
این فعال اقتصادی گفــت: در ضمن باید در 
نظر داشته باشید که این دولت اصاًل نه برنامه ای 
دارد و نه هدفمند است. هیچ حرکت ساختاری نه 
در بودجه اتفاق افتاد و نه در دیگر امور. می بینید 
که حتی کمیسیون تلفیق دچار نوعی روزمرگی 
است و دائم می خواهند خودشان را مطرح کنند؛ 
ازاین رو، نکاتی را مصــوب می کنند که هنوز به 
صحن مجلس نرسیده به هوا می رود مانند آنچه 

برای ماجرای سربازی اتفاق افتاد.
وی گفت: مقام معظم رهبــری از ضرورت 
حمایت از تولید می گوید اما می بینیم که مقامات 
دولت سیزدهم برنامه حمایت از تولید را با حمایت 

از تولیدکننده اشتباه گرفته اند. به جای آنکه کار 
کنند و محیط کسب وکار را بهبود دهند، موردی 
وارد واحدهای تولیدی مشــکل دار می شوند و 
تبلیغات می کنند که ما داریــم کار می کنیم. 
چند بار باید نساجی مازندران و نساجی اردبیل 
و انبوهی کارخانه ورکشــته، منابع عمومی را 
ببلعند و تولیدکننده دیگر فریاد بزند که کمبود 

نقدینگی دارد.
عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: این موردی کار 
کردن پاشنه آشیل است. مگر می شود مورد به 
مورد وارد کارخانه مشــکل دار بشوی و دستور 
بدهی، دولت در مقام سیاست گذار باید محیط 
کســب وکار را بهبود دهــد واال کاری از پیش 

نخواهد رفت.
وی با اشاره به روزمرگی حاکم بر تصمیمات 
گفت: امیدوارم دولت سیزدهم با دریافت وضعیت 
واقعی اقتصادی در این شــش ماه، کار خود را 
بر بهبود نظامات، ســاختارها و حل مشکالت 
متمرکز کند؛ زیرا از شــعارهای بزرگ چیزی 

بیرون نخواهد آمد.

حمید حسینی: 

دولت فاقد گفتمان و نقشه راه در حوزه اقتصاد است

مفقودی
اینجانب آیدین یاوری  مالک خودرو سواری سیستم  سمند تیپ LXXU7 رنگ سفید روغنی مدل 1397 بشماره 
انتظامی 91-337ی11  بشماره شاسی NAAC91CE8JF393897  بشماره موتور 124K1259326بعلت فقدان 
برگ سبز و سند کمپانی و اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام  . لذا چنانچه هر کس ادعایی 
در مورد خودروی مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی شرکت ایران خودرو واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص 
تهران کرج شهرک پیکانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اردبیل


