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خبر اقتصادی

رئیس کل بانک مرکزی خبر داد:
اجرای آزمایشی ریال دیجیتال

تا پایان شهریورماه
ایســنا- بانک مرکزی 
پیش از این اعالم کرده بود 
که اجرای آزمایشی ریال 
دیجیتال را در شهریور ماه 
آغاز می کند اما رئیس کل 

بانک مرکزی به تازگی اعالم کرده که تا پایان شهریورماه 
اجرای آزمایشی ریال دیجیتال آغاز خواهد شد.

با گذشت ۶ روز از شهریور ماه، علی صالح آبادی، رئیس 
کل بانک مرکزی اعالم کرده کــه ریال دیجیتال پایان 

شهریورماه به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد.
مهران محرمیان ، معاون فناوری های بانک مرکزی در 
تشریح ویژگی های رمز ریال ملی این گونه توضیح می دهد 
که در رمزریالی که در داخل گوشی قرار می گیرد، بانک به 
عنوان شخص سوم و واسط که امکان انتقال وجه را فراهم 
می کند، حذف و عین پول و اسکناسی که در جیب داریم 

به صورت الکترونیک منتقل می شود.
    

تکذیب حضور ناظران شرعی
 در تمامی شعب بانک ها

ایلنا- برخی ادعاهای 
مطرح شده مبنی بر حضور 
ناظران شــرعی در تمامی 
شعب بانک ها به هیچ وجه 
صحــت نــدارد مصطفی 

قمری وفا، رییس روابط عمومی بانــک مرکزی اعالم 
کرد: براساس مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی، در هر 
بانک یا موسسه اعتباری، یک نفر به عنوان مسئول نظارت 
شرعی در کمیته تطبیق حضور خواهد داشت تا به عنوان 
عضوی از اعضای کمیته مذکور، انطباق عملکرد آن بانک 
و موسسه اعتباری با ضوابط و مقررات شرعی را کنترل 
نماید. وی گفت: بنابراین برخی ادعاهای مطرح شــده 
مبنی بر حضور ناظران شرعی در تمامی شعب بانک ها به 

هیچ وجه صحت ندارد.
    

افزایش صادرات مرکبات
به چین و روسیه

ایلنا- وزیر کشــاورزی 
گفــت: در ســال جــاری 
وضعیت تولید مرکبات قابل 
توجه است. 1۶سال صادرات 
سیب ممنوع شده بود و از 

افغانستان سیب ما به پاکستان وارد می شد که این مشکل 
حل شد. همچنین مشکل صادرات کیوی به هندوستان را 
رفع کردیم. سید جواد ساداتی نژاد افزود: ارائه آمار در بحث 
کشاورزی اهمیت ویژه ای دارد از این رو این مهم در طرح 
تحول کشاورزی به آن توجه شده است. وزیر کشاورزی با 
بیان اینکه رصد خانه کشاورزی را ایجاد و هر هفته گزارش 
های آن را پایش می کنم، افزود: اگر تا پایان دولت سیزدهم 
بتوانیم آمار دقیق میزان تولید،  مازاد و کمبود را ارائه بدهیم 

به موفقیت قابل توجهی دست یافتیم.
    

کرایه اتوبوس تهران- ایالم 
در ایام اربعین ۲۲۵ هزار تومان

مهر- معــاون حمل و 
نقل وزارت راه و شهرسازی 
گفــت: کرایــه اتوبوس 
تهران- ایالم در ایام اربعین 
که 1۳۵ هزار تومان است با 

۷۵ درصد افزایش به فروش می رسد. شهریار افندی زاده 
در نشست خبری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه در 
ایام اربعین پیش بینی ما جابجایی ۵ میلیون زائر به کشور 
عراق است گفت: ترددهای زمینی صرفاً از مرزهای غربی 
بوده و محورهای مواصالتی هم محدود هستند. لذا اگر 

نتوانیم مدیریت کنیم زائران به مشکل بر می خورند.
وی افزود: در بخش ریلی با توجه به محدودیت ناوگان، 
قطارها صرفاً از مبادی تهران، مشهد، اهواز و خرمشهر 
به مرز شــلمچه تردد دارند. حد فاصل ایستگاه راه آهن 
خرمشهر به شلمچه ریل باس رایگان به صورت ۲۴ ساعته 

اقدام به جابجایی مسافران می کند.
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: 
پیش بینی ما جابجایی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر با قطار به 
عتبات است. قیمت بلیت قطارهای اربعین نیز همان 
نرخی اســت که در روزهای عادی برای این مسیرها 
تعیین شده اســت و افزایشــی برای بلیت قطارهای 

اربعین نداریم.

 برای سالیان طوالنی فرش دستباف 
ایرانی زینت بخش خانه هــای ایرانیان 
بود و تــا چند دهه قبل نیز بســیاری از 
کشورهای جهان مشتاق این هنر بدیع 

و شگفت انگیز بودند. 
به گزارش »توسعه ایرانی«؛ تا اواسط 
دهه ۷۰ خورشیدی عایدی ارزی ناشی از 
صادرات هنر دست بافندگان فرش های 
دستباف برای کشور برابر با  یک میلیارد 
و  ۷۴۰ میلیون دالر بود، اما اکنون اوضاع 
این بــازار آنچنان وخیم شــده که رقم 
صادرات فرض دستباف ایرانی در سال 
1۴۰۰ به ۷۰ میلیــون دالر یعنی یک 

سی ام آن سال ها، کاهش یافته است. 
نفس صنعت فرش دستباف تحت 
تاثیر عوامل مختلــف بین المللی نظیر 
تحریم های شــدید و گســترده و سوء 
مدیریت ها و خودتحریمی های داخلی 
به شماره افتاده و به نظر می رسد اکنون 
بیش از هر زمــان دیگری گوی ومیدان 
را به رقبای خارجی واگــذار کرده ایم و 
متاسفانه هند و پاکســتان توانسته اند 
بسیاری از بازارهای خارجی فرش ایرانی 

را تصاحب کنند. 
صادرات فــرش دســتباف ایرانی 
تحت تاثیر افزایش رقبای جهانی فرش، 

کپی برداری از طرح های فرش  ایرانی در 
کنار »تحریم ها«، سبب افول چشمگیر 
میزان صادرات و ارزآوری این محصول 
نفیس و حاصل هنر ایرانیان خوش ذوق 

شده است. 
البته به جرأت می توان گفت فرش 
دستباف ایرانی با وجود رقبای فراوان و 
حتی کپی  کاری ها، هنوز جزو بهترین 
و زیباترین فرش های دســتباف جهان 
محسوب می شوند و به راحتی می توان 
هنر دســت قالی بافان ایرانی را در تار و 
پود و نقش و نگارهای زیبای این فرش ها 

مشاهده کرد. 
در ســال های گذشــته و در حوزه 
صنعت فرش دســتباف ۲ میلیون نفر 
به صورت مستقیم مشغول کار بودند و 
در کنار آن نیز بیش از 19۰ هزار نفر نیز 
در مشــاغل و صنایع وابسته به صنعت 
اشتغال داشــتند اما تحت تاثیر عوامل 
ذکر شــده بخشــی از ظرفیت اشتغال 
این صنعت از دست رفته و حداقل  1۰ تا 
۲۰ درصد از میزان تولید فرش دستباف 
ایرانی در ســال های اخیر کاسته شده 
است و این روند موجب شده تا صادرات 
فرش دستباف ایران نیز شرایط مطلوبی 
نداشته باشد و سال به سال صادرات آن 
از نظر ارزشی و حجمی کاهش یابد و به 
روایت آمارهای تلخ، فرش دستباف ایران 

که زمانی  ســهم 8۰ درصدی بازارهای 
صادراتی در اختیار داشت اکنون سهمش 
از بازارهای جهانی به کمتر از 1۰ درصد 

برسد که بسیار تأسف آور است. 

کاهش چشمگیر 
صادرات فرش دستباف ایرانی 

رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان فرش دســتباف ایران 
درباره وضعیت صادرات فرش دستباف 
به »توســعه ایرانی« گفــت: بازارهای 
صادراتی فرش دستباف در مقطع زمانی 
بسیار رونق داشــت به طوری که نقش 
فعالی در بازارهای جهانی داشتیم زیرا 
یکی از متولیان اصلی و کسانی که برند 
فرش جهانی را در اختیار داشت، فرش 

دستباف ایرانی بود. 
احمد کریمی اصفهانــی افزود: در 
آن سال ها توانستیم به جایگاه و درآمد 
مناســبی ارزی دســت یابیم به طوری 
که در ســال 1۳۷۳ میــزان صادرات 
فــرش دســتباف را به یــک میلیارد و 
۷۴۰ میلیــون دالر برســانیم که عدد 
بســیار خوبی محسوب می شــد اما با 
توجه به ســوء مدیریت ها و سوء نیت ها 
آمار صادراتی ما در ســال 1۴۰۰ به ۷۰ 
میلیــون دالر کاهش یافته اســت که 
نشان دهنده آن است که میزان صادرات 

ما به یک سی ام آن سال ها رسیده است.  
وی تصریح کــرد: رقبای مــا وارد این 
عرصه شــدند و همچنین به دلیل سوء 
مدیریت های در داخل کشور داشتیم، 
باعث شــد تا وضعیت صــادرات فرش 

دستباف روند نزولی طی کند. 

خودتحریمی 80 درصدی
 بازار فرش 

کریمی اصفهانی تاکیــد کرد: 8۰ 
درصد از تحریم های بازار فرش دستباف 
ایرانی شامل خودتحریمی و موارد داخلی 
می شود؛ البته تحریم های آمریکا بی اثر 
نبوده اما در عین حال تحریم های داخلی 
سبب شکننده تر شــدن وضعیت این 

صنعت شده است. 
وی در پاســخ به این پرسش که آیا 
هنوز بازارهای صادراتی فرش دستباف 
ایرانی در اختیار کشورهایی نظیر هند 
و پاکستان است یا توانسته ایم بخشی از 
این بازار را پس بگیریم؛ عنوان کرد: بنده 
معتقدم رقبای ما مقصر نیســتند بلکه 
تقصیر اصلی به گردن خود ماست که با 
وجودی که در جهــان فرش ایرانی برند 
محسوب می شــد، این بازار را به دلیل 
سوء مدیریت ها از دست دادیم. با وجود 
تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به 
رفع موانع تولید، هنوز شاهد موانع متعدد 

بر سر راه صنعت فرش دستباف ایرانی 
هستیم؛ البته در ماه های گذشته سعی 
کرده اند گره های موجود بر سر راه تولید را 
باز کنند اما در مجموع مشکالت فراوانی 
وجود دارد که هنوز حل نشده و به اتمام 

نرسیده است. 

مقاصد صادراتی فرش دستباف 
رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان فرش دســتباف ایران 
درباره مقاصد فعلی صادرات فرش ایرانی 
بیان کرد: معموال فرش دستباف ایرانی به 
کشورهای اروپایی مانند آلمان ، فرانسه 
و برخی کشــورهای خلیج فارس صادر 

می شود. 
وی در مــورد صــادرات فــرش به 
چین توضیح داد: تا  سال ها پیش فرش 
دســتباف ایرانی به چین صادر می شد 
اما اکنون میزان صادرات ما کاهش یافته 
البته چین هنوز خریدار فرش های نفیس 

و الکچری ایرانی است. 

میزان استقبال و تمایل ایرانیان 
برای خرید فرش دستباف

وی درباره وضعیت فرش  دســتباف 
در بازار داخلی و میزان استقبال و تمایل 
ایرانیان برای خریــد این فرش ها گفت: 
بله، فرش دستباف جزو یکی از موارد و 
خصوصیات فرهنگ ایرانیان محسوب 
می شود و مردم هنوز از خرید این فرش ها 
استقبال می کنند و عالقمند به خرید و 
داشتن فرش دســتباف ایرانی هستند. 
اما به لحاظ اینکه قیمت ها تغییر کرده، 
قدرت خرید ایرانیان پایین آمده و سبب 
شده تا بازار از این بابت دچار ضعف شود. 

در ماه های اخیر بــر میزان تبلیغات 
صفحات فروشگاه های فرش دستباف در 
دنیای مجازی افزوده شده به طوری که 
این فروشــگاه فرش های دســتباف را 
در متراژ های گوناگــون و به اطصالح به 
صورت تمام اقساط به فروش می رسانند؛ 
کریمی اصفهانی در پاسخ به این سوال که 
آیا از این فروشگاه ها و بافندگان فرش ها 
برای فروش اقساطی حمایتی می شود؛ 
اظهار کرد: هیچ دلیلی ندارد از این افراد 
حمایت شــود زیرا آنها با صداقت ، سالم 
کار کردن و جلب اعتماد افراد می توانند 
از حمایت اقشار مختلف برخوردار شوند 
وگرنه با حرف و شعار نمی توان از کسی 

حمایت کرد. 
رئیس اتحادیــه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان فرش دستباف ایران در 

پاسخ به این پرسش که آیا نسبت به چند 
سال گذشته میزان تولید فرش دستباف 
ایرانی کاهش یافته یا خیر، عنوان کرد: 
بلکه تا حدود  شــاهد کاهش 1۰ تا ۲۰ 
درصد میزان تولید فرش دستباف ایرانی 

در کشور هستیم. 

شهرهای شاخص تولید کننده 
فرش دستباف 

وی ادامه داد: در کشــور چند قطب 
تولید فرش داریم که می توانیم به تبریز، 
اصفهان، قم، همدان، مشــهد و ... اشاره 
کرد که هر کدام فــرش مختص خود را 
تولید می کنند و معموال اجناس نفیس 
و الچکری و هم محصــوالت معمولی 
در این شــهرها تولید می شود که همه 
تولیدات این شهرها در بازارهای داخلی و 
خارجی خریدار دارد؛ اکنون از نظر تولید، 

محدودیتی نداریم. 
وی درباره تعداد افراد شاغل و فعال 
در صنعت فرش دستباف گفت: اکنون 
آمار صحیحی در اختیار نداریم اما زمانی 
حدود ۲ میلیون نفر بافنده داشتیم البته به 
نسبت دهه های گذشته از تعداد این افراد 

کاسته شده است. 
 کریمی اصفهانــی در پایان از دولت 
خواســت: دولت موانع را از ســر راه این 
صنعت بردارد و اجازه دهد مردم به طور 
طبیعی بــه انجام کارهــا بپردازند زیرا 
مردم حتی قادرند تحریم ها را به سادگی 

دور بزنند. 

گالیه یک فعال صنفی از تحریم و خودتحریمی برند صادراتی کشور در گفت وگو با »توسعه ایرانی«:

فرش ایرانی از بازارهای جهانی جمع شد

مهرنوش   حیدری

آگهی مفقودی ایالم
شماره  به  تراکتور  دستگاه  یک  نقلیه  وسیله  سندمالکیت 
شاسی C۰۹6۴۰ وشماره موتور LFW۱2۳6۳N وشماره 
پالک ۱2_۹۱۹ک۱۹ به نام حبیب اهلل شوروردی به کدملی 

6۴۴۹6۴۴۰2۸ مفقودگردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد

وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفت: دولــت مردمی با ورود 
دقیق به وضعیت اقتصادی مردم تالش کرد با در پیش گرفتن 
راهکارهایی کوتاه مدت برای بهبود وضعیت معیشتی در عین 
حال به برنامه بلندمدتی برای حل مشکالت اقتصادی توجه کند.

سیداحســان خاندوزی در آغاز نشست خبری خود با ارائه 
گزارشــی از عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار کرد: در 
سوم شهریور زمانی کابینه جدید شروع به کار کرد که نوسانات 
قیمتی و بی انضباطی مالی و شرایط کرونا و گره خوردن بسیاری 
از مسائل به برجام منجر شده بود که فعاالن اقتصادی چشم انداز 

روشنی از آینده و فعالیت خود نداشته باشند.
سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه کنترل عوامل 
بنیادین تورم و گسترش عدالت اقتصادی و شفافیت عملکرد 
دولت از جمله اقدامات ما در این مدت بوده اســت، اظهار کرد: 
کنترل نقدینگی کشــور که از عدد ۴۰.۵ عماًل به ۳۵ درصد 
رسیده است. همچنین در ارائه مجوز فعالیت اقتصادی به ۷۵ 
هزار فعال اقتصادی در پنج ماه گذشته به صورت برخط کار را 

پیش برده ایم. در گسترش عدالت هم گسترش اعطای وام خورد 
بدون ضامن را داشــته ایم و امکان توثیق سهام عدالت و سایر 
سهام بورسی و عادالنه سازی پرداخت یارانه ها را عملی کرده ایم.

خاندوزی یادآور شد: در پایان سال 1۴۰۰ ضریب جینی به 
۳9 صدم کاهش یافته است و امیدواریم شاهد کاهش بیشتر آن 
در سال جاری باشیم. همچنین سامانه هوشمندسازی آرد و 

موارد دیگر را هم داشته ایم.
وی تاکید کرد: اقدامات جدی صورت گرفت که مصادیق 
آنچه در گزارش فوالد مبارکه دیده شــد، بســیار کمتر دیده 
شــود. همچنین سیاســت قطعی و بدون اغماض دولت این 
است که شفافیت را در زمینه گزارش کار بخش های مختلف 
اقتصادی را به شکل کامل در نظر داشته باشد و این موضوع نه 
صرفاً به عملکرد اقتصادی در دولت گذشته که در دولت فعلی 

هم مربوط می شود.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه درآمد صادرات نفت در سال 1۴۰۰ 
نسبت به سال قبلش به 11 برابر رسید و سال 1۴۰1 این عدد 

به ۵ برابر خود نسبت به سال گذشــته رسیده است، ادامه داد: 
گشایش هایی در فعالیت های اقتصادی ایجاد کرده ایم و رشد 
سرمایه گذاری خارجی از شهریور سال گذشته تا امروز تقریباً 
دو برابر شده اســت. نرخ بیکاری به 9.۲ درصد در بهار 1۴۰1 
کاهش یافته است. نرخ تورم ســاالنه منتهی به تیر امسال که 
۴۰.۵ درصد بود، نسبت به سال قبل که ۴۴.۲ درصد بود، کاهش 

را نشان می دهد.
خاندوزی در پاســخ به پرسشــی درباره تاثیر مذاکرات بر 
اقتصاد ایران و اینکه درصورت به نتیجه نرسیدن این مذاکرات 
چه آینده ای در انتظار اقتصاد کشور است، اظهار کرد: ما تقریبا 
شرایطی که ایاالت متحده تمام ابزارهای فشار اقتصادی خود 
علیه ایران را به کار بسته در سالهای گذشته شاهد بودیم. بنابراین 
ایجاد هراس در اذهان مردم که شرایط ممکن است بدتر از این 

شود، با واقعیت های حوزه تحریمی تناسبی نداشته باشد.
وی افزود: ما در دولت برای هر نسخه ای که شرایط تحریم ها 
ادامه یابد یا برداشته شود، نقشه راه مشخصی داریم. در وزارت 
اقتصاد جلســاتی برگزار شــده که اگر تحریم ها کنار رود چه 
فرصتهایی فراهم می شود و اگر نه، چطور در شرایط تحریمی 
می توان بدون وابسته کردن کشور به شرایط تحریمی عمل کرد.

ناکارآمدی مدیریتی در شرکت فوالد مبارکه 
وجود داشت

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این که آیا دولت برای 
بازگشت پول به شرکت  دولتی فوالد مبارکه وارد عمل نشده و 
قصد شکایت از رانت خواران آن را ندارد، تصریح کرد: ناکارآمدی 
مدیریتی در شرکت فوالد مبارکه وجود داشت باعث شد در دو 
ماه اول دولت، وزیر صمت مدیرعامل را برکنار و تیم مدیریتی 

جدید مستقر کند.
وی افزود: در زمینه امور کیفــری، دولت کامال اعتقاد دارد 
که با دقت بررسی شــود و با همه آنانی که از جایگاه مدیریتی 
سوءاستفاده کردند، با شدت مقابله شود و دولت موافق است  
گزارش تحقیق و تفحص مجلس با سرعت در دستور کار قوه 
قضاییه قرار گیرد و هر رأیی که برای حداکثر مقابله با فساد الزم 

است، در ظرفیت قانونی صادر شود.

سخنگوی اقتصادی دولت اعالم کرد

درآمد نفتی ایران پنج برابر بیشتر از سال گذشته شد

نشست

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از تشکیل کارگروه 
همسان سازی حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه های اجرایی 

کشور خبر داد.
به گزارش خبرآنالین، میثم لطیفی در نشست خبری در 
خصوص جشنواره شــهید رجایی، در پاسخ به سئوالی درباره 
متوسط دریافتی کارمندان دولت گفت: به طور کلی متوسط 

دریافتی کارمندان دولت بین هشت تا نه میلیون تومان است.
وی با تاکید بر اینکه نزدیک به شــصت درصد از کارمندان 
دولت چنین حقوقی را دریافت می کنند، گفت: بیشــترین 
تعداد کارمندان دولت در دو دستگاه اموزش و پرورش و وزارت 
بهداشت و درمان حضور دارند و در نتیجه می توان گفت حقوق 

نزدیک به شــصت درصد از کارمندان دولت در این محدوده 
قرار دارد.

وی از راه اندازی ســامانه دولت سنج خبر داد و گفت: بعد از 
جشنواره شهید رجایی ســامانه دولت سنج راه اندازی خواهد 
شد. در این ســامانه وضعیت ارزیابی عملکرد دستگاه ها برای 
عموم مردم قابل مشــاهده است و فرصتی اســت که ارزیابی 
دقیق تری از عملکرد دستگاه ها داشــته باشیم و قضاوت را به 

مردم واگذار کنیم.

دولت چقدر کارمند و بازنشسته دارد؟
وی در جواب این پرســش خبرآنالین که دولت چه تعداد 

کارمند و بازنشســته داد؟ گفت: برای ارائه آمــار کارمندان 
دولت باید به دو نکته توجه داشــت. برخی کارکنان پیمانی از 
دولت حقوق می گیرند اما استخدام ما نیستند و برخی نیز کد 
استخدامی دارند. لطیفی ادامه داد: دولت نزدیک به دو میلیون 
و صد هزار کارمند دارد و هر چند آمار بازنشستگان باید از سوی 
سازمان بازنشستگی ارائه شود اما میزان بازنشستگان نیز در 
همین محدوده است. به گفته وی در آینده تعداد بازنشستگان 

از کارکنان بیشتر می شود.

آخرین خبر درباره افزایش حقوق کارمندان
وی درباره تصمیمات اتخاذ شــده بــرای افزایش حقوق و 
دستمزد کارکنان دولت نیز توضیح داد: برای جبران خدمات، 
پیشــنهادهایی را تهیه کرده ایم که البته این موضوع در الیحه 
بودجه 1۴۰1 هم آمده بود اما مجلــس آن را تغییر داد. رئیس 

سازمان اداری و اســتخدامی ادامه داد: تأمین اعتبارات برای 
افزایش حقوق و دســتمزد باید از منابع پایدار باشــد و نباید 
استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.
وی درباره همسان ســازی حقوق کارمنــدان گفت: برای 
ساماندهی الگوی پرداخت عادالنه در سازمان اداری و استخدامی 

کارگروهــی با حضور چند دســتگاه 
تشکیل شده اســت. کارکنان در نظام 
پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی 
رنج می برند که نیازمند اصالح اســت؛ 
البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا 
زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش 
حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی 
 را ایجــاد می کند امــا در نهایت اثری 

نخواهد داشت.

متوسط حقوق کارمندان دولت اعالم شد
گزارش

کریمی اصفهانی در 
گفت وگو با »توسعه 

ایرانی«: در سال 1373 
توانستیم میزان صادرات 

فرش دستباف را به یک 
میلیارد و 740 میلیون دالر 

برسانیم که عدد بسیار 
خوبی محسوب می شد اما 

با توجه به سوء مدیریت ها و 
سوء نیت ها آمار صادراتی ما 
در سال 1400 به 70 میلیون 

دالر کاهش یافته است 


