
افزایش ۱۵۵ درصدی قیمت بلیت 
پروازهای داخلی 

در حالی ن��رخ بلیت پروازهای داخل��ی اواخر خرداد 
امسال یعنی چهار ماه پس از شیوع کرونا به روز رسانی 
شده بود که این فهرست یکبار دیگر به روزرسانی شده 

و قیمت ها به شدت افزایش یافته است.
نرخنامه بلی��ت هواپیما 20 خردادماه امس��ال و به 
فاصله حدود 4 ماه پس از شیوع ویروس کرونا توسط 
انجمن ش��رکت های هواپیمایی به روز رسانی شد. 
مطابق جدول مربوط به خردادماه حداقل و حداکثر 
نرخ بلیت پروازی های داخلی در سایت این انجمن 
بارگذاری و در دس��ترس عموم ق��رار گرفت. بر این 
اساس کمترین و بیش��ترین قیمت بلیت پروازهای 
داخل��ی به ترتی��ب 272 ه��زار و 600 تومان و یک 
میلیون و 49 هزار و 600 تومان )مشهد-ماهش��هر( 
بود. این در حالی است که در نرخنامه جدید حداقل 
قیم��ت بلیت 491 هزار و 700 و حداکثر 2 میلیون 
و 674 ه��زار و 200 توم��ان )تبریز-بن��در عباس( 
اس��ت. در فهرس��ت قدیمی پرواز تبریز-بندرعباس 
وجود نداش��ت و قیمت بلیت پرواز مشهد-ماهشهر 
در فهرست جدید انجمن شرکت های هواپیمایی 2 
میلیون و 31 هزار و 200 تومان است، یعنی افزایش 
قیمت 94.28 درصدی.، در واقع حداکثر نرخ بلیت 
پروازه��ای داخلی در ب��ازه زمان��ی خردادماه 99 تا 
مهرماه 99 )اجرا از اول آبان( بالغ بر 154.78 درصد 
افزایش یافته اس��ت. حداقل قیمت بلیت پروازهای 
داخلی نیز در مدت یاد ش��ده 80.37 درصد افزایش 

یافته است.  وزارت راه و شهرسازی 

تایید تامین برقراری فوق العاده ویژه 
کادر درمان 

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، در نامه ای به 
وزیر بهداشت، محل تامین برقراری فوق العاده ویژه 

کادر درمان را تایید کرد.
محمدباق��ر نوبخ��ت در نامه ای به وزیر بهداش��ت 
نوش��ت: پی��رو مذاکرات و توافق ب��ه عمل آمده در 
خصوص برقراری فوق العاده ویژه کارکنان بهداشت 
و درم��ان موض��وع بند 12 ماده 54 دس��تورالعمل 
اداری و اس��تخدامی کارکن��ان غیر هی��ات علمی 
دانش��گاه ها و دانشکده های علوم پزشکی در احکام 
پرس��نلی در ماه های آتی؛ مقتضی اس��ت نسبت به 
ارائه پیشنهاد تعداد مشموالن و برآورد اعتبار مورد 
نیاز در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و از محل 
صرفه جوی��ی اعتبارات در اختیار جهت بررس��ی و 
اقدامات بعدی، اقدام الزم به عمل آورید.  ایرنا 

واگذاری انتخاب شبکه توزیع و 
تقسیم سهمیه ها به استان ها

س��تاد تنظیم بازار با واگذاری انتخاب شبکه توزیع 
و تقسیم سهمیه ها بین مصارف مختلف به استانها 
مش��روط بر حفظ تع��ادل و رعایت سیاس��ت های 
ابالغ��ی کارگروه ملی تنظیم ب��ازار و رعایت میزان 

سهمیه ها موافقت کرد.
همچنی��ن در خص��وص توزیع س��امانه ای رهتاب 
مقرر ش��د برای جلوگیری از جزیره ای عمل کردن 
اس��تان ها س��امانه جامع تجارت داخل��ی به عنوان 
س��امانه مرجع در نظر گرفته ش��ود . بر این اساس، 
اس��تفاده از س��امانه رهتاب مش��روط به اینکه این 
س��امانه از طریق وب س��رویس به س��امانه مرجع 
یعنی سامانه جامع تجارت داخلی لینک و اطالعات 
استان ها قابل تبادل و رصد و پیگیری باشد، بالمانع 
است. س��تاد تنظیم بازار همچنین تصویب کرد که 
در تعیی��ن نرخ مص��وب کاالها و خدم��ات اختیار 
اعمال هزینه های تبعی متفاوت در اس��تانها، ناشی 
از فواصل، تاثیر ش��رایط فیزیکی مانند آب و هوا بر 
افت و ضایعات، ایجاد انگی��زه اقتصادی توزیع و ... 
در قالب تلورانس معقول به استان ها تفویض گردد 
تا مس��ئولین استانها بتوانند با مدیریتی متناسب با 
شرایط ویژه استان خود ضمن حفظ استمرار تولید 
از توزیع و رس��یدن کاالها با نرخ مصوب به جامعه 

هدف اطمینان حاصل نمایند.  وزارت صمت

اخبار گزارش
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سارا علیاری
    

در اقتصاد ای��ران هیچ گاه»رانت « از بین نمی رود بلکه از 
ب��ازاری به بازار دیگر  منتقل می ش��ود. این جمله مصداق 
ب��ازار های اقتصادی ایران اس��ت. بازارهای��ی که  دالالن و 
رانت خواران آن کار خود را از بازار ارز و دالر 4200 شروع 
می ش��ود و به تدریج روی خود را در بازار خودرو ،فوالد و 

سیمان و ... نمایان می کند.
دالالن��ی که به راحتی از تفکر دولت��س حاکم بر اقتصاد و 
رانت��ی که از همین تفکر زاییده می ش��ود بهره گرفته و به 
اسم مصرف کننده و مردم  تمام منافع حاصل از این رانت 
را ب��ه جیب می زنند غافل از آنکه آب در دل کس��ی تکان 
بخ��ورد و یا اینکه دل معدود متولی ب��رای مردم که  لقب 

مصرف کننده به آنها داده شده است؛ بلرزد.

رخنه فساد 
»30 میلیارد دالر در دو س��ه ماه پایانی  سال گذشته )سال 
96(از ایران خارج ش��د« این جمله خبرس��از را محمدرضا 
پورابراهیم��ی، رئیس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس گفته 
و البت��ه دیگر درباره آن صحبت نکرد. پ��س از رونمایی از 
ای��ن رانت بزرگ دیگر اختالس های بزرگی که تا امروز در 
اقتصاد این کش��ور رخ داده است به چشم هیچ کسی نیامد  
چرا که  با رونمای��ی از چنین رانتی که نصیب برخی افراد 
خاص ش��د ،یک به یک  رانت خواری ها عیان تر و نمایان 

تر خود را در اقتصاد نشان دادند. 
 رس��یدن نرخ دالر ب��ه 30 هزار تومان دیگ��ر جایی برای 
رس��انه ها دالالن بازار ارز را رصد کنند باقی نگذاش��ته اما 
در مقابل هر روز این رانت س��ر از ی��ک بازار در می آورد . 
ی��ک روز   رانتخواران در بازار قیر  فعالیت می کنند و روز 
دیگر سراز بازار پروفیل  در می آوردند و حاال هم که اخبار 
منتضر ش��ده از رسیدن دومینوی رانتخواران به بازار فوالد 

حکایت دارد.

توافق مدیران صنعت فوالد و سنگ آهن 
علیه منافع سهامداران  

بازاری که رش��د و توس��عه درآن نقش مهم��ی در اقتصاد 
کش��ور دارد ای��ن روزها ب��ا زد و بندهای  روبرو ش��ده که 
ماحص��ل آن ورود 24 هزار میلیارد تومانی  تولید فوالد در 

جیب دالالن است. 

 اگرچه اینگونه مطرح ش��ده اس��ت که یک��ی از مهمترین 
برنامه ه��ای وزارت صمت در این روزها تعیین تکلیف رانت 
ناش��ی از قیمت گذاری فوالد اس��ت که دالالن با اس��تفاده 
از اخت��الف قیمت محص��والت در ب��ورس کاال و بازار آزاد 
س��ودهای هنگفتی را کس��ب می کنند اما روز چهارش��نبه 
گذش��ته  جلسه ای که معاون معدنی وزارت صمت  با تنی 
چند از تولیدکنندگان برگزار کرد و البته که مصوبه ای هم 
داشت به خوبی نشان داد که نه رانت ازاین بازارهای رخت 

بر بسته و نه اراده ای برای ریشه کن کردن آن است.
چهارش��نبه هفته گذشته جلسه واحدهای تولیدی فوالدی 
در خص��وص تنظیم بازار برگ��زار و در پی آن با کلیه اعضا 
با کاه��ش قیمت محصوالت فوالدی تا حدممکن  و عرضه 
کلیه محصوالت فوالدی صرفا از طریق بورس کاال موافقت 
کردند. در این جلس��ه که با حضور   خلیفه س��لطان)دبیر 
انجمن فوالد(،سلیمانی و شهرستانی )اعضای هیات مدیره( 
و یعقوبی )مدیر اجرایی ( به همراه اس��ماعیلی )معاون امور 
معادن وزارت صمت( برگزار ش��د بر س��ر مواردی همچون  
کاهش قیمت محصوالت فوالدی تا حدممکن ،عرضه کلیه 
محصوالت فوالدی صرفا از طریق بورس کاال موافقت شد.

همچنین اعضا برگزار کننده این جلس��ه مقرر کردند تا در 
جلسه ای جداگانه نسبت به تامین مواد اولیه تولیدکنندگان 

و ساماندهی آن تصمیمات الزم را اتخاذکنند.

 نکته جالب و قابل تامل در مصوبات این جلس��ه به همین 
موضوعات ختم نش��د و این افراد پیشنهاد کردند تا قیمت 
پایه ش��مش )بیلت و بلوم(75 درصد قیمت صادراتی ایران 
فوب خلیج فارس با تس��عیر نیمایی باش��د و پس از اولین 
عرضه و تعیین قیمت موزون کش��ف ش��ده در بورس کاال 
میزان 85 درصد آن به عنوان قیمت پایه بعدی و به همین 
ترتی��ب برای دفعات بعدی قیمت پایه به صورت 95 درصد 

قیمت موزون کشف شده دربورس کاال تعیین شود.
پیش��نهاد دیگر این اعضا تعیین قیمت س��قف بورس کاال 
100 درص��د قیم��ت صادراتی ایران ف��وب خلیج فارس با 
تس��عیر نیمای��ی  و همچنین تعیی��ن ارزش پایه صادراتی 
صادرات��ی محصوالت فوالدی منطبق با قیمت های جهانی 

در گمرک بود. 
کارشناس��ان و تحلیلگرانبراین اعتقادند که  داس��تان بازار 
فوالد و رانت ریش��ه دوانده درآن بیش از هر چیز  نش��ات 
گرفته از تغیی��ر مداوم روش های قیمت گذاری و ش��رایط 
عرضه محصوالت فوالدی است که منجر به آن شده که هر 
دو سمت عرضه و تقاضا با نارضایتی  از این شرایط خواهان 
تغییر آن باشد چرا که این اتفاق  و تصمیمات ناشی از آن 
اگرچ��ه به نام مردم و حمای��ت از مصرف کننده گرفته می 
ش��ود اما دس��ت آخر رانت آن به جیب دالالن این بازار و 

کسانی می رود که عمال سهمی از این سهمیه ها دارند. 

ای��ن گروه از کارشناس��ان تعیین معی��ار 95 درصد قیمت 
فوب  را محل اختالف  اعالم کرده و می گویند:»  در طول 
س��الهای اخیر به ویژه س��ال 96 و 97  سیاست های دولت 
در قیمت گذاری نتوانس��ت منافع هی��چ یک از طرفین بازار 
حقیقی فوالد را تامین کند و عمال به  دلیل غیرواقعی بودن 
قیمت ه��ا و فاصله قیمتی که در این حوزه وجود دارد، بازار 
برای دالالن و معامالت برای سودجویان جذاب شده است.

رانت 24 هزار میلیاردی 
به  اعتقاد این فعاالن ؛با وجود این دخالت های و تدابیری 
ک��ه گمان م��ی رود به نفع  مصرف کنن��ده و تولید کننده 
کوچ��ک اس��ت ام��ا درنهای��ت تولیدکنن��دگان در صنایع 
پایین دس��تی مجبورمی ش��وند تا محصوالت ش��رکت های 
تولیدکنن��ده فوالد را  باقیمت بس��یار باالتر از نرخ کارخانه 
خری��داری کنند و در نهای��ت بازهم محص��ول نهایی آنها  
قیمت تمام ش��ده باالیی خواهد داش��ت و دراین بین عمال 

تنها سود و منفعت نصیب دالالن این بازار می شود .
 م��روری ب��ر آمارها و ارق��ام به خوبی نش��ان می دهد که 
عرضه تولیدکنندگان فوالد داخلی دارای فرمول خاص و به 
قیمت مصوب است انا از آنجایی که تولید هزینه به مراتب 
بیش��تری دارد لذا آن دس��ته افرادی که سهمیه دارند این 
م��وارد را خری��ده و در بازار آزاد به قیم��ت  دالر بازار آزاد 
می فروش��ند و ازآنجایی که قیمت دالر کنونی فاصله قابل 
توجه��ی با دالر نیمایی دارد لذا این گروه از این رانت بهره 
گرفته و به جای تولید محصول س��همیه خ��ود را در بازار 
آزاد به فروش مس رس��انند که همین اتفاق رانت خوبی را 
عاید آنها می کند بهاین ترتیب که چندی پیش سخنگوی 

کمیسیون اقتصادیمیزان رانت  موجود دراین بازار را 
24 هزار میلیارد تومان عنوان  کرده و گفته بود »این رانت 
در حالی ایجاد می ش��ود که کل بودجه آموزش و پرورش 

کشوردر سال 42 هزار میلیارد تومان است.«
تم��ام موارد فوق به خوبی نش��ان می دهدک��ه اتفاقی که 
ام��روز در بازار فوالد رقم خورده  ماحصل ش��یوه های غلط 
نرخ گ��ذاری و تنظیم بازاری اس��ت که از س��وی وزارتخانه 
صنعت، معدن و تجارت بنا گذاشته  شده و به نظر می رسد 
تا مادامی که اصالح نش��ود نمی توان هیچ امیدی به حذف 
دالالن از این بازار داش��ته باش��یم چرا در پی دخالت های 
دول��ت و  تعیین نرخ برای این بازار عمال تولیدکنندگان به 
جای  رقابت برای حرکت به س��مت تولید و   اش��تغالزایی 
بیش��تر در تالش هس��تند تا این ورقی را که با سهمیه می 
خرند مچاله کرده وبه اس��م ضایعات در کش��ورهای اطراف 
به قیمت باالتری بفروش��ند و به این ترتیب نه توس��عه ای 
برای کش��ور می ماند و  نه اش��تغالی  و دست آخر هر روز 
س��فره دالالن و رانت خواران گس��ترده تر می شود و این 
بهایی اس��ت که بابت رویه های غل��ط دولت دراین بازارها 

رقم خورده ومی خورد.    
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عضو کمیسیون کشاورزی مجلس 
خواستار شد؛

پرداخت یارانه پروتئینی به ۶ 
دهک پایین جامعه 

عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس گفت: 
دول��ت اگر نمی توانند ارز ترجیحی مورد نیاز 
ب��رای تهیه نهاده های دامی را تخصیص دهد 
قیم��ت نهاده ها را آزاد کرده و در ادامه به 6 
دهک پایین جامعه یارانه پروتئینی پرداخت 

کند.
محمد رشیدی  با انتقاد از گرانی مجدد مرغ 
در روزهای اخیر به علل گرانی و راه های ایجاد 
ثبات قیمتی این کاالی اساسی اشاره کرد و 
گفت: براساس گزارش وزارت صمت تنها 50 

درصد نهاده های دامی م��ورد نیاز مرغداران 
توسط دولت تهیه می  شود و مرغدار باید 50 
درص��د دیگر را از ب��ازار آزاد تهیه کند و این 
مسئله تولیدکننده را با مشکالت متعددی رو 

به رو کرده است.
نماینده مردم کرمانش��اه در مجلس شورای 
اس��المی ادامه داد: دولت بای��د تکلیف خود 
و مرغ��داران را مش��خص کن��د درواقع اگر 
نمی توانند ارز ترجیحی مورد نیاز برای تهیه 
نهاده ه��ای دامی را تخصی��ص دهد، قیمت 
نهاده ها را آزاد ک��رده و در ادامه به 6 دهک 
یارانه پروتئینی پرداخت ش��ود یا در غیر این 
ص��ورت، یاران��ه نهاده های دام��ی راکامل و 
به درس��تی تامین کند چراک��ه اکنون یارانه 
نهاده ها با تاخیر و مش��کالت فراوان به دست 
مرغدار می رسد که این مهم عدم جوجه ریزی 
و در ادامه گرانی قیمت مرغ را به دنبال دارد. 
وی با بیان اینکه افزایش قیمت مرغ متاثر از 
تورم موجود در جامعه نیز است، افزود: دولت 
باید تکلیف خود را با مرغدار و مردم مشخص 
کند چراکه وضعیت کنونی منجر به تعطیلی 
تعداد قابل  مالحظه ای از مرغداری ها شده و 
مردم و تولیدکننده توامان متضرر ش��ده اند.

 خانه ملت 

در ۶ ماه نخست سال ثبت شد؛
جابجایی ۲۴۲ میلیون تُن کاال 

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل 
و نقل ج��اده ای گفت:طبق بارنامه های صادر 
ش��ده، در 6 ماهه نخست سال 242 میلیون 

تن کاال در کشور جابجا شده است.
مه��ران قربانی معاون حمل و نقل س��ازمان 
راه��داری و حم��ل و نقل جاده ای با اش��اره 
به جابجایی 242 میلیون تن کاال بر اس��اس 
بارنامه های صادرش��ده در شش ماه نخست 
س��ال در کش��ور افزود: 49 میلی��ون و 300 
ه��زار تن کاال معادل 20 درصد کل، ش��امل 
محصوالت کشاورزی، دامی و غذایی بوده که 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8 درصد 

افزایش داشته است.
عضو هیات عامل س��ازمان راهداری و حمل 
و نقل ج��اده ای افزود: همچنین 7 میلیون و 
200 هزار تُن انواع کاال های اساسی کشاورزی، 
دامی و غذایی در بندر امام خمینی تخلیه و 
بارگیری شده است که نسبت به مدت مشابه 
سال قبل برغم شرایط شیوع کرونا در کشور 

تغییر محسوسی نداشته و ثابت بوده است.
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل 
و نقل ج��اده ای همچنین درخصوص تأمین 
الستیک مورد نیاز ناوگان حمل و نقل باری 
کش��ور گفت: متولی تنظیم بازار الس��تیک 
ناوگان باری از تامین تا توزیع و برنامه ریزی 
آن در کشور، وزارت صنعت معدن و تجارت 
اس��ت و س��ازمان راه��داری وحم��ل و نقل 
جاده ای فقط مس��ئولیت توزی��ع حواله های 
ن��اوگان عمومی جاده ای را از طریق س��امانه 
توزیع حواله بر مبنای معیار پیمایش ناوگان 
ب��ر عه��ده دارد.  وی اف��زود: در حال حاضر 
حدود 270 هزار حلقه الس��تیک در سامانه 
جامع توزیع الس��تیک س��ازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای وجود دارد که بر اساس 
میزان پیمایش ناوگان جاده ای در حال توزیع 

است.  باشگاه خبرنگاران جوان

دبیر ستاد تنظیم بازار خبر داد؛
اختصاص ۹ میلیارد دالر ارز 

۴۲۰۰ تومانی برای واردات 
کاالهای اساسی

دبیر س��تاد تنظیم بازار گف��ت: مجموعه ارز 
4200 تومانی که امسال برای واردات کاالهای 
اساسی اختصاص خواهد یافت برابر 9 میلیارد 
دالر اس��ت. محمدرضا کالمی ب��ا بیان اینکه 
امسال 9 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی برای 
واردات کاالهای اساس��ی اختصاص می یابد، 
اعالم کرد: 8 میلیارد دالر از این رقم از سوی 
بانک مرکزی تأمین می ش��ود و یک میلیارد 
دالر نیز از مح��ل تأمین ریال و مابه التفاوت 

نرخ ارز اختصاص خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه 5 قلم اصلی کاال در حال 
حاض��ر ارز 4200 تومان��ی دریافت می کنند 
ادام��ه داد: ارز مورد نیاز ب��رای روغن خام و 
چهار قل��م نهاده دامی برابر ب��ا 6.4 میلیارد 
دالر اس��ت و میزان ارز تخصیصی برای دارو 

نیز برابر با 2.5 میلیارد دالر است.
سرپرس��ت معاونت بازرگان��ی داخلی وزارت 
صمت س��هم ارز تعیین شده برای کتاب های 
دانش آموزی را نی��ز برابر با 30 میلیون دالر 
اعالم کرد و گفت: س��هم برخی نهاده ها پایه 
کش��اورزی نیز 70 میلیون دالر است. کالمی 
توضیح داد: برای 5 قلم کاالی مشمول دریافت 
ارز 4200 تومان��ی باید تا کنون چهار میلیارد 
و چهارصد میلیون دالر پرداخت می ش��د که 
طبق آخری��ن آمار میزان تخصی��ص ارز 3.5 
میلیارد دالر و میزان تأمین ارز 3 میلیارد دالر 
است. به گفته وی 60 درصد از ارز تعیین شده 
در برنام��ه تا کنون کد تأمین را دریافت کرده 
است. کالمی با اشاره به اینکه نظارت بر اقالم 
مشمول دریافت ارز 4200 تومانی در اولویت 
برنامه هاس��ت، گفت: در ح��ال حاضر اقالمی 
نظی��ر روغن در ش��بکه های توزی��ع با قیمت 

مصوب وجود دارد.  معدن و تجارت

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

سیاست روز حال و روز بازار فوالد را بررسی میکند؛

ذوب بازار فوالد در کوره رانت

مرکز پژوهش های مجلس د رگزارشی تشریح کرد؛

ریشه یابی جهش تورمی بهار
مرکز پژوهش��های مجلس درحالی مهمترین دالیل رش��د تورم و شاخص قیمت 
مص��رف کنن��ده در بهار امس��ال را مربوط به رش��د نرخ ارز و رش��د پایه پولی و 
نقدینگی دانس��ت که برخی کارشناسان به اشتباه رش��د بورس را عامل افزایش 

تورم قلمداد کرده  بودند.
ش��اخص قیمت مصرف کننده با  83 / 6 درصد افزایش در بهار 1399 نسبت به 
پایان س��ال 1398 ، باالترین میانگین نرخ رشد شاخص قیمت مصرف کننده در 

طول چهار فصل گذشته را ثبت کرد.
همچنی��ن از بین گروههای کاالیی  ب��ا تفکیک موضوعی، گروه » کاال و خدمات 
متفرقه « بیش��ترین رش��د را داش��ته اس��ت. گروهای خوراکی ها و آشامیدنیها، 
دخانیات، مبلمان و لوازم خانگی، حمل ونقل و تفریح و فرهنگ نیز رشدی باالتر 
از ش��اخص کل را تجرب��ه ک��رده اند در طبقه بندی دیگری از ش��اخص کل نیز، 
شاخص کاالهای بادوام با  43 / 15 درصد رشد، در رتبه اول قرار دارد که عمدتا 

ناشی از رشد نرخ ارز است.
از دیدگاه مرکز پژوهشهای مجلس، از مهمترین دالیل رشد تورم و شاخص قیمت 
مصرف کننده در بهار امس��ال مربوط به رشد نرخ ارز و رشد پایه پولی و نقدینگی 
است.  نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی در بهار 1399 به  ترتیب 8 / 8 و 5 / 7 درصد 
رشد داشته اند و به مراتب باالتر از میانگین بلند مدت آن است .نرخ رشد نقدینگی 
در بهار کمتر از رشد پایه پولی شده که به علت کاهش ضریب انبساط نقدینگی و 

کاهش تقاضا برای تسهیالت  در بانکهاست. مرکز پژوهش های مجلس

رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران با بیان اینکه براساس دستورالعمل بانک 
مرکزی امکان تهاتر برای صادرکنندگان فراهم اس��ت، گفت: چندین تشکل 
درخواست اس��تفاده از تهاتر را داشته اند که تا کنون مشخص نیست با چند 

درخواست موافقت شده است.
محمد الهوتی در پاس��خ به این سوال که آیا امکان تهاتر برای صادرکنندگان 
فرش دستباف با توجه به الزام به رفع تعهد ارزی فراهم است، گفت: براساس 
مصوبه کمیته ماده 2 و دستورالعمل بانک مرکزی این اجازه به سازمان توسعه 
تجارت داده شده که انجمن ها و تشکل های عالقه مند به تهاتر را به نوعی با 
واردکنندگانی که مورد نظر وزارت صمت هستند، ارتباط دهد که این موضوع 
برای صادرکنندگان فرش نیز امکانپذیر اس��ت. رئیس کنفدراسیون صادرات 
ایران بیان داشت: اما واقعیت این است که روند اجرایی این کمیته بسیار کند 

است و بعضا به درخواست های ارائه شده پاسخی داده نشده است.
وی بیان داشت: از آنجایی که سازمان توسعه تجارت کشور به عنوان متولی 
تج��ارت خارجی حامی صادرکنندگان اس��ت و از صادرات صیانت می کند  و 
ب��ا توجه ب��ه اختیاراتی که در این زمینه دارد، انتظ��ار می رود روند واگذاری 
ارز به واردکنندگان در قالب تهاتر را س��ریعتر عملیاتی کند تا صادرکنندگان 

نیز بتوانند هر چه سریع از طریق تهاتر ارزشان را به کشور بازگردانند و رفع 
تعهد ارزی را انجام دهند با انجمن های متناظرشان وصل کنند تا ارز حاصل 
از صادرات کاالیی مانند فرش برای واردات کاالهای مورد تایید وزارت صمت 

اختصاص یابد.
وی در پاس��خ به این س��وال که فرصت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان 
فرش چند ماه اس��ت، گفت: براس��اس بخشنامه رفع تعهد ارزی فرصت برای 
کلی��ه صادرکنندگان  4 ماه اس��ت، اما نکته قابل ذکر این اس��ت که امکان 
افزایش زمان بازگش��ت ارز در اختیار وزارت صمت است و بنا بر مکاتبه وزیر 
وقت صمت این زمان 12 ماه تعیین شده، ولی بر اساس اطالعات واصله این 
دس��تور بعد از ابالغیه جدید اجرایی نش��ده اس��ت و همان زمان 4 ماه برای 

صادرکنندگان فرش لحاظ و بعضا کارت ها تعلیق شده است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: بر اساس دستورالعمل بانک 
مرکزی کلیه صادرکنندگان 4 ماه زمان تعیین ش��ده  به نظر می رسد وزارت 
صم��ت باید موضوع برگش��ت ارز صادراتی را که 12 بوده اس��ت را پیگیری 

نکرده تا مشکل صادرکنندگان فرش برطرف شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا درست است که صادرات فرش دستباف در دو 
سال اخیر، بر اثر الزام صادرکنندگان فرش دستباف به رفع تعهد ارزی و عدم 
امکان تهاتر کاهش یافته اس��ت، بیان داشت: صادرات فرش دستباف از قدیم 
االیام به صورت امانی  انجام می شده است و فاقد فروش قطعی بوده به همین 
جهت هم در اوایل انقالب و دوران پیمان سپاری  زمان برگشت ارزش طوالنی 
تر از سایر کاالها بود، لذا از شروع سیاست های جدید ارزی از سال 97 و عدم 
تعیین تکلیف مشخص علی رغم موافقت وزیر و بخشنامه های ضد و نقیض را  

می توان  یکی از دالیل مهم کاهش صادرات فرش دانست. فارس

  رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خبرداد؛

امکان تهاتر کاال برای رفع تعهد 
ارزی صادرکنندگان


