
ایجاد  را  انتظار  این  اخیر  روزهای  در  ارز  قیمت  کاهش 
کرده که قیمت خانه نیز کاهش پیدا کند، اما کارشناسان 
معتقدند پایین آمدن قیمت مسکن به ثبات میان مدت 
بازارهای رقیب و برنامه های آینده وزارت راه و شهرسازی 

بستگی دارد.
به گزارش ایسنا،  فایل های قیمت مناسب در بازار مسکن کمیاب 
شده است. برآوردها از بازار مسکن پایتخت نشان می دهد واحدهای 
ریزمتراژ نوساز از بیشترین رشد قیمت برخوردارند و رشد آنها با توان 
متقاضیان واقعی همخوانی ندارد. با این حال کاهش قیمت ارز در 
روزهای اخیر این انتظار را ایجاد کرده که قیمت خانه نیز کاهش پیدا 
کند؛ انتظاری که کارشناسان، تحقق آن را منوط به ثبات نسبی در 

اقتصاد کالن می دانند.
فروشندگان محتاط شدند

در حالی که بازار مسکن در مسیر رکود معامالتی قرار گرفته، 
فروشندگان راه احتیاط را در پیش گرفته اند. بررسی های میدانی 
که  است  آن  از  حاکی  رسیده،  ملکی  واسطه های  تایید  به  که 
عرضه کنندگان واحدهای کلیدنخورده به طور دائم قیمت ها را به روز 
می کنند و این در حالی است که مشتری وجود ندارد. همین موضوع 
باعث شده فاصله  قابل توجهی بین قیمت واحدهای قدیمی و نوساز 
ایجاد شود و از سوی دیگر معامالت به طرز محسوسی کاهش یابد. 
آن طور که رییس اتحادیه امالک گفته از یکم تا بیست و دوم آبان 
ماه سال جاری در شهر تهران ۵۵۸۲ قرارداد خرید و فروش مسکن 
به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۶۰ درصدی 
را نشان می دهد. قراردادهای اجاره نیز ۷۷۱۹ مورد بوده که نسبت به 

آبان ماه سال گذشته ۳۳ درصد کاهش یافته است.
پیش بینی قیمت مسکن به نفع مردم نیست

قیمت ارز در روزهای اخیر روند کاهشی به خود گرفته و به زیر ۱۲ 
هزار تومان رسیده است. همین موضوع در کنار برخی تحلیل ها به 

انتظار افت قیمت در بازار مسکن دامن زده است.
رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران می گوید: به اعتقاد من هر 
نوع اظهارنظر درخصوص کاهش یا افزایش قیمت مسکن به نفع مردم 
نیست. اگر قیمت مسکن کاهش یابد ما آن را به فال نیک می گیریم، 
اما کسانی که چنین مطالبی را مطرح می کنند باید این موضوع را هم 
در نظر بگیرند که بازار مسکن تابع عرضه و تقاضا است، در عین حال 
از بازارهای ارز، طال، بورس، حامل های انرژی و برنامه های وزارت راه و 

شهرسازی در حوزه تولید و عرضه ی مسکن تاثیر می پذیرد.
مصطفی قلی خسروی افزود: فعال منتظر هستیم تا برنامه های وزیر 
جدید راه و شهرسازی ارایه شود. اگر این برنامه ها موثر بیفتد می توان 
انتظار داشت بازار مسکن در ریل مناسبی قرار گیرد و عرضه و تقاضا 

به تعادل برسد.
را  مسکن  قیمت  رسانه ها  در  که  کسانی  از  انتقاد  با  خسروی 
پیش بینی می کنند گفت: متاسفانه بعضی افراد تمایل زیادی به 
مصاحبه دارند اما هر نوع اظهارنظر درخصوص قیمت مسکن می تواند 
تبعاتی را در هر دو بخش عرضه و تقاضا ایجاد کند. مثال عنوان 
می کنند که قیمت مسکن در پایان سال جاری ۳۰ درصد افت 

می کند. نمی دانم بر چه اساسی چنین استداللی را مطرح کرده اند 
اما آن چه مسلم است، کاهش قیمت مسکن به ثبات میان مدت و 
بلندمدت در بازارهای رقیب بستگی دارد. بحمداهلل در هفته های اخیر 
شاهد ثبات در قیمت دالر و سکه بوده ایم که امیدواریم این وضعیت 
ادامه پیدا کند و شاهد آرامش در اقتصاد کالن باشیم که قطعا بخش 
مسکن نیز در این فضا به آرامش می رسد اما فعال برای پیش بینی 

آینده بازار مسکن زود است.
کاهش قیمت اوراق تسهیالت مسکن

قیمت تسه )اوراق تسهیالت مسکن( این روزها از ۵۸ هزار تا 
۶۰ هزار تومان شناور است که نسبت به ماه های قبل کاهش نشان 
می دهد. اما آن گونه که از قیمت آپارتمان در فایل های مشاوران 
امالک مشخص است، در طی ماه های گذشته قیمت ها بسیارافزایش 
یافته و حتی می توان گفت بیش از دو برابر شده است. این موضوع 
خانه دار شدن را برای افراد متوسط یا متوسط رو به پایین سخت و 
حتی غیر ممکن کرده است. به طوری که تهرانی ها با ۱۲۰ میلیون 
تومان وام مسکن به عالوه وام جعاله هم به راحتی نمی توانند صاحب 

خانه شوند.
مهاجرت متقاضیان از کالنشهرها

به دنبال رشد قیمت و اجاره بهای مسکن که از اواخر سال گذشته 
کلید خورده، روند مهاجرت از کالن شهرها آغاز شده است. مشاهدات 
میدانی در تهران حاکی از آن است که متقاضیان به سمت شهرهای 

اطراف از جمله پردیس، پرند، هشتگرد، کرج، محمدشهر و ... می روند. 
شهرام رحیم بخش - عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاورین امالک 
همدان، نیز می گوید: افزایش شدید قیمت ها در سالجاری باعث شده 
سهم متقاضیان در آپارتمان های با سن و قدمت باال و حواشی شهر 
و شهرک هایی که ارزان قیمت ترند، افزایش یابد. به گفته ی وی حجم 
معامالت مسکن در همدان در مهر و آبان ۲۵.۹ درصد کاهش یافته 
است و از معامالت مسکن کاسته شده اما همچنان سیر صعودی 

قیمتی با شیب کم وجود دارد.
رکود تورمی مسکن در آستانه یک سالگی

آذرماه سال قبل پس از گذشت دوره رکود پنج ساله، تحرکات 
معامالتی در بازار مسکن آغاز شد. در سومین ماه از فصل پاییز ۱۳۹۶ 
قیمت ها ۱۴.۹ درصد  و  تهران ۵۰ درصد  معامالت مسکن شهر 
افزایش یافت که باالترین نرخ رشد هر دو شاخص در دوره رکود 
محسوب می شد. پس از آن هر ماهه شاهد افزایش قیمت ها بودیم و 
البته معامالت به همین دلیل شیب نزولی به خود گرفت. تغییرات 
رشد قیمت مسکن در پایتخت از آذرماه سال قبل تا مهرماه سال 
جاری به ترتیب  ۱۴.۹، ۱۶.۷، ۲۲.۳، ۲۶.۱، ۲۹.۵، ۳۴.۸، ۴۵.۸، 
۵۴.۲، ۶۲.۱، ۷۴.۱، ۸۳.۵ درصد بوده که باتوجه به قیمتهای فعلی، 
خرید مسکن تقریبا به طور کامل از توان متقاضیان موثر خارج شده 
است؛ با این حال پس از رشد ۵۰ درصدی معامالت در آذرماه سال 

قبل، خرید و فروش در مهرماه امسال ۳۲ درصد کاهش یافت.

با توجه به رکود تورمی بازار مسکن، قاعدتا باید در ماه های آینده 
رشد ماهانه قیمت ها کاهش پیدا کند، اما با توجه به نوسان متغیرهای 
موثر بر بازار مسکن از جمله تقاضای سفته بازانه، تقاضای مطلق، 
قیمت نهاده های ساختمانی، روند نرخ ارز و طال، تحریم های اقتصادی 
و نرخ سود بانکی، پیش بینی وضعیت آینده بازار مسکن مقداری 

دشوار شده است.
رشد ۸۳.۵ درصدی قیمت مسکن شهر تهران

به گزارش ایسنا، بر اساس اعالم بانک مرکزی از تحوالت بازار 
مسکن شهر تهران در مهرماه ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی شهر تهران ۸ میلیون و ۶۱۰ 
هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 
۶.۴ و ۸۳.۵ درصد افزایش نشان می دهد. هم چنین تعداد معامالت 
آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۷ به ۹.۴ هزار 
واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتیب ۹.۵  و ۳۲.۳ درصد کاهش نشان می دهد. شرایط موجود 
حاکی از آن است که بازار مسکن به سمت رکود تورمی پیش می رود 
و با توجه به رشد ۲۵۰ درصدی دالر و ۲۳۷ درصدی سکه، خود 
را با آن تطبیق می دهد. البته کارشناسان معتقدند مسکن ظرفیت 
رشد بیش از این را و هرچه قیمت آن باالتر برود، رکودش عمیق تر 
می شود. با این وجود آمار گویای آن  است که به دلیل انتظارات 

تورمی، قیمت اسمی مسکن در مسیر صعود قرار دارد.

اقتصادی 5

 هشداربه متقاضیان دریافت سبد کاال:

فریب پیامک ها رانخورید

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داد: متقاضیان دریافت سبد کاال 
شماره و رمز دوم کارت خود را در اختیار سودجویانی که پیامک های فاقد 

اعتبار برای مردم ارسال می کنند، قرار ندهند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، به دنبال آغاز طرح حمایت از اقشار کم درآمد 
جامعه که با تصویب هیات وزیران در حال اجراست، شاهد ارسال برخی پیامک 

ها به مردم هستیم.
امروز  اجتماعی  رفاه  و  تعاون کار  این اساس، مرکز اطالع رسانی وزارت  بر 
)یکشنبه( اعالم کرد: هرگونه اطالع رسانی درباره این طرح تنها توسط این مرکز 
انجام خواهد شد، بنابراین شهروندان به پیامک های فاقد اعتبار پاسخ ندهند و 

شماره کارت و رمز دوم خود را در پاسخ به هیچ پیامکی اعالم نکنند.
این مرکز تاکید کرده است: برخی سامانه های پیامکی اعالم شده از جمله 
شماره ۵۰۰۰۴۹۹ هیچ ارتباطی به طرح حمایت دولت از اقشار کم درآمد ندارد.

پیامک  یا  مرکز  این  طریق  از  فقط  را  رسانی  اطالع  هرگونه  شهروندان 
VEZART-REFAH دنبال کنند.

به گزارش ایرنا، طرح پرداخت بسته حمایتی به کارگران و اقشار آسیب پذیر 
همزمان با افزایش نوسان نرخ دالر در ابتدای سال مطرح و در نهایت قرار شد تا 

پایان آبان اجرایی شود.
در فاز نخست اجرای این طرح، بسته حمایتی به اقشار آسیب پذیر و تحت 
پوشش نهادهای حمایتی و کارگرانی که حقوق کمتر از سه میلیون تومان دریافت 

می کنند، تعلق می گیرد.
در فاز دوم نیز کارمندان دولت با دریافت نقدی مشمول اجرای این طرح می 

شوند.

بازار مسکن دوبی همچنان در رکود
بسیاری از تحلیلگران فعال در حوزه مسکن و مستغالت در دوبی برآورد 
کرده اند که رکود موجود در بازار مسکن تا سال ۲۰۲۱ همچنان ادامه خواهد 

داشت.
به گزارش ایسنا، چند سالی است که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران در امارات 
متحده عربی از رشد قارچی شکل برج های بلندمرتبه و افزایش بی رویه بنگاه های 
مسکن در این کشور به شدت انتقاد کرده و پیش بینی کرده بودند که ساخت و ساز 
برج و فروش ساختمان در این کشور بخصوص در شهر دوبی بسیار بیشتر از تقاضای 
خریداران احتمالی در آینده است و این امر منجر به ایجاد یک رکود طوالنی مدت 

شده و به رشد اقتصادی این کشور لطمه بزرگی خواهد زد.
حسین ساجوانی، مدیر شرکت مستغالت در دوبی چند روز پیش در جریان 
اقتصادی  جهانی  مجمع  به  موسوم  رویداد  در  خبری  کنفرانس  یک  برگزاری 
خاطرنشان کرد که از سال ۲۰۱۶ میالدی رکود شدیدی در بازار مسکن دوبی ایجاد 
شد که البته سر منشا آن در سال ۲۰۱۲ آغاز شد که برج سازان به طرز عجیبی به 
سمت و سوی ساخت و ساز برج های بلندمرتبه روی آوردند تا از این طریق بتوانند 

ثروت کثیری بدست آورده و سرمایه گذاری هنگفتی در این حوزه کنند.
بر اساس گزارشی که در زاویه تامسون رویترز آمده است، اما حاال برآورد می شود 
که بازار مسکن در دوبی حداقل تا دو سه سال دیگر یعنی ۲۰۲۱ میالدی همچنان 
در حالت رکود باقی خواهد ماند مگر آنکه مقامات دولتی در امارات متحده عربی فکر 
جدیدی برای این مساله کند و بسیاری از خریداران احتمالی را به خرید واحدهای 

ساخته شده در برج های دوبی ترغیب کند.

موسوی بیوکی:

با اعمال سیاست های تشویقی به سمت قراردادهای دو 
ساله اجاره مسکن حرکت شود

اینکه »از دو ساله شدن  با بیان  نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس 
قرارداد اجاره مسکن استقبال می کنم«،  گفت: البته نمی توان این موضوع را 
به مالکان اجبار کرد ولی می توان سیاست های تشویقی را در نظر گرفت تا 

مالکان به سمت قراردادهای دو ساله اجاره حرکت کنند.
ابوالفضل موسوی بیوکی در گفت وگو با ایسنا درباره وعده دولت نسبت به دو ساله 
شدن قرارداد اجاره مسکن گفت: پیشنهاد ما نیز دو ساله شدن قراردادهای اجاره 
مسکن است،  اما در عین حال نمی توان این را تبدیل به اجبار کرد چون این قرارداد 

مربوط به بخش خصوصی و مالک و مستاجر است.
وی افزود: البته براساس تفاهم های صورت گرفته نیز برخی قراردادهای اجاره دو 
ساله می نویسند اگر قرار به تعمیم این موضوع باشد باید سیاست های تشویقی ای را 

لحاظ کرد تا شاهد قرارداد اجاره دو ساله مسکن باشیم.
موسوی بیوکی در پایان گفت: اگر دولت این موضوع را در قالب الیحه ای به مجلس 
ارائه کند ما از آن استقبال می کنیم ولی تا زمانی که این موضوع تبدیل به قانون نشده 

نمی توان مردم را مجبور به بستن قرارداد اجاره دو ساله کرد.

جدیدترین قیمت طال و سکه در بازار
رییس اتحادیه طال و جواهر اعالم کرد که هر عدد سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید ۴ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان فروخته شده و قیمت هر گرم 

طالی ۱۸ عیار نیز ۳۹۴ هزار تومان است.
ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایسنا، اظهارکرد: امروز قیمت سکه و طال با 
افزایش نسبی نسبت به روز گذشته مواجه شده و هر عدد سکه طرح جدید تمام 
بهار آزادی ۴ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان معامله شده است و سکه طرح قدیم نیز ۴ 

میلیون و ۵۰ هزار تومان فروخته می شود.
وی افزود: در بازار امروز نیم سکه ۲ میلیون و ۱۶۱ هزار تومان، ربع سکه ۱ میلیون 

و ۲۰۱ هزار تومان و سکه گرمی ۶۶۶ هزار تومان قیمت دارد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر همچنین درباره قیمت طال در بازار امروز خاطرنشان 
کرد: قیمت هر مثقال طالی ۱۷ عیار، ۱ میلیون و ۷۰۷ هزار تومان است و هر گرم 
طالی ۱۸ عیار نیز ۳۹۴ هزار تومان فروخته می شود که نسبت به روز گذشته با 
قدری افزایش مواجه شده، اما اگر بازار ارز به درستی کنترل شود، روند اخیر کاهش 

قیمت ها در بازار طال و سکه ادامه پیدا می کند.

دوشنبه / ۲۸ آبان ۱۳۹7 / شماره ۲۸۲

پایان برداشت میگو در گلستان
مدیرکل دامپزشکی استان گلستان از پایان صید میگو در مزارع پرورش میگو سایت گمیشان خبر داد. دکتر »غالمرضا محرابی« در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: امسال از سایت میگوی گمیشان با مساحتی بیش از ۸۳۰ هکتار و حدود ۵۰ مزرعه 
پرورش میگو، حدود ۲۵۹۰ تن میگو برداشت و به مراکز فرآوری استان منتقل شد. وی افزود: کنترل ورود پست الرو به مزارع، بکارگیری مسئول فنی و بهداشتی در مراکز مذکور، نظارت بر آماده سازی استخرها، ذخیره سازی مناسب پست الروها 

در سایت نمونه برداری در طول دوره پرورش  از جمله اقداماتی بوده که در طول دوره پرورش انجام گرفته است. مدیر کل دامپزشکی گلستان یادآور شد: تاکنون موردی از بروز بیماری های شایع میگو در سایت گمیشان دیده نشده است.

با کاهش قیمت ارز در روزهای اخیر

بازار مسکن چه زمانی به ثبات می رسد؟
اخبار

اختالف نظر درباره ۲۶ آبان و ۱۵ آذر

بازنشسته ها رفتند؟
خروج  برای  شده  تعیین  قانونی  مهلت  پایان  از  پس  روز  یک  امروز 
بازنشسته های شاغل از سازمان ها و دستگاه های مشمول قانون منع به 
کارگیری بازنشسته ها است و انتظار می رود که دیگر بازنشسته  غیرمشمولی 
در سازمان ها حضور نداشته باشد. با این حال در این بین درباره زمان خروج 
بازنشسته ها اختالف نظر وجود دارد؛ از سویی سازمان اداری و استخدامی و 
ظاهرا مجلس ۲۶ آبان ماه را پایان این مهلت می دانند و از سوی دیگر سازمان 
بازرسی کل کشور معتقد است ۱۵ آذرماه زمان پایانی خروج بازنشستگان 

خواهد بود.
به گزارش ایسنا، قانون منع به کارگیری بازنشستگان در تابستان سال جاری اصالح 
شد و بر این اساس در اوایل شهریورماه به تصویب مجلس رسیده و ۲۱ همین ماه 
مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت الریجانی- رئیس مجلس -در ۲۴ 
شهریورماه سال جاری قانون منع به کارگیری بازنشستگان را که در یک ماده اصالح 

شده بود، برای اجرا به رئیس جمهور ابالغ کرد.
با ابالغ قانون منع به کارگیری بازنشسته ها قرار بر این شد تا در فاصله حداکثر دو 
ماه از الزم االجرا شدن این قانون تمامی بازنشسته های شاغلی که مشمول استثنائات 
این قانون نمی شدند، سازمان ها و دستگاه های مربوطه را ترک کرده و با آن تسویه 

حساب کنند.
در این رابطه دو  زمان متفاوت برای مهلت پایانی حضور بازنشسته ها در دستگاه ها 
مطرح بوده است، اما آنچه که انصاری -معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و 
استخدامی- مدتی پیش اعالم کرد از این حکایت داشت که قانون منع به کارگیری 

بازنشستگان از ۲۶ آبان ماه اجرایی می شود.
وی البته اشاره کرده بود که این در متن قانون به صراحت آمده است، ۶۰ روز پس 
از ابالغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان این قانون اجرا می شود و و از این رو مهلت 
۲۶ آبان خواهد بود و در این حالت قاعده اجرای قوانین مصوب مجلس از تاریخ چاپ 

در روزنامه رسمی در مورد این قانون به همین دلیل اجرایی نخواهد شد.
گرچه روز ۲۶ آبان ماه زمان پایانی حضور بازنشسته ها اعالم و مورد استناد قرار 
گرفت که اخیرا سراج -رئیس سازمان بازرسی کل کشور- تاکید کرده که تاریخ پایانی 
۱۵ آذرماه است. چرا که قانون در ۳۱ شهریوماه در روزنامه رسمی درج شده و طبق 
مقررات ۱۵ روز بعد یعنی ۱۵ مهر قابلیت اجرایی دارد که به ۱۵ آذرماه ختم می شود.

در حالی تاریخ های متفاوتی برای خروج بازنشسته ها مطرح است که به نظر می 
رسد عمده دستگاه ها در سازمان ها ۲۶ آبان ماه را مالک قرار داده است و در روزهای 

اخیر شاهد بودیم که بازنشستگان خارج شده و افراد جایگزین آنها انتخاب شدند.
خروج بازنشسته های شاغل بر اساس مصوبه مجلس در رابطه با قانون منع بکارگیری 
بازنشسته ها و اصالح این قانون از اواخر شهریورماه امسال در دستور کار قرار گرفته 
است. طبق اصالحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان، روسای سه قوا، معاونان 
نمایندگان  و  وزیران  نگهبان،  اعضای شورای  نائب رئیسان مجلس،  رئیس جمهور، 
بازنشسته ها مستثنی شده اند. در عین حال که  از قانون منع بکارگیری  مجلس 
بکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در 
دستگاه های متبوع خود مجاز است. همچنین جانبازان باالی ۵۰درصد، آزادگان باالی 

سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی خواهند بود.

قانون منع بکارگیری بازنشسته ها شامل دستگاه های اجرایی موضوع ماده )۵( قانون 
مدیریت خدمات کشوری و همه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده 
می کنند، می شود. طبق این ماده همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و 
نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت های دولتی و همه دستگاه هایی که شمول قانون 

بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح است، جزو این قانون خواهند شد.

توقف  از  دستباف  فرش  تعاونی های  اتحادیه  مدیرعامل 
صادرات فرش دستباف ایران به بعضی کشورها خبر داد و 
گفت: باوجود مشکالت پیش رو، برای جلوگیری از صادرات 

فرش دستباف راه های جدیدی در پیش گرفته ایم.
عبداله بهرامی در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که ۳۵ درصد 
فرش ایران به آمریکا صادر می شد، گفت: از ۱۵ آبان امسال به 
دلیل اعمال تحریم ها هیچ فرشی از ایران به آمریکا صادر نشده و 
این بازار را که بازار مستعد و مناسبی برای ما بود و برایش هزینه 

شده بود، ازدست دادیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان صادرات فرش ایرانی به 
شیوه های دیگر وجود دارد یا خیر؟ گفت: این امکان وجود دارد، ولی 
اگر از مبدا کشور دیگری صادر کنیم، به اسم فرش ایران نمی رود 
و ممکن است به اسم رقبای دیگر باشد. در این صورت فرش ایران 
صددرصد ضرر می کند و خریدار فرش ایرانی هم به فرش ایران 
دیگر تمایل نشان نمی دهد.  مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش 
دستباف افزود: با وجود مشکالتی که در این زمینه وجود دارد، 
اما برای جبران این مساله راهی در پیش گرفته ایم و آن ورود 
به بازارهای جدید از طریق بازاریابی و تبلیغات گسترده است. به 
گفته بهرامی، بازارهای نوظهوری همچون روسیه، چین و آفریقای 
جنوبی می توانند به صادرات فرش ایران کمک کنند؛ ولی موفقیت 
در این بازارها مستلزم داشتن تبلیغات مداوم و مستمر است. وی 

متذکر شد: تحریم ها موجب شده تا صادرات فرش ما به بعضی 
کشورها متوقف یا با مشکل مواجه شود و متاسفانه به دلیل مسایل 
هزینه ای و مالی، امکان این که در نمایشگاه های خارجی حضور 
دائمی داشته باشیم وجود ندارد، از طرفی بخش خصوصی و تعاونی 
فاقد این نوع اعتبارات است، در حالی که برای رونق صادرات و 
خرید فرش ایرانی، باید در چنین بازارهایی به طور مستمر حضور 
یابیم و هویت فرش ایرانی را معرفی کنیم تا خریدار انگیزه خرید 

پیدا کند.
بهرامی در پایان با بیان این که فرش دستباف به دلیل مسایل 
سیاسی و تحریم های ظالمانه همواره متحمل ضرر و زیان شده 
فرش  صادرات  نزولی  سیر  شاهد  حاضر  حال  در  گفت:  است، 
دستباف هستیم و دولت مکلف است از محل منابع یارانه تولید 
مبالغی را برای بحث تبلیغات و بازارسازی به کشورهای دیگر 
اختصاص بدهد تا تولیدکننده و صادرکننده ایرانی به شناسایی و 

حضور در بازارهای جدید راغب شود.
به گزارش ایسنا، ارزش ساالنه صادرات فرش ایران حدود ۴۰۰ 
میلیون دالر بود که ۱۲۰ میلیون دالر آن به آمریکا صادر می شد. 
با اعمال تحریم ها ارزش صادرات فرش ایران بیش از ۱۰۰ میلیون 
دالر کاهش یافته و عوامل مختلف داخلی و خارجی در این امر 
موثر بوده است. در حال حاضر بیش از شش میلیون ایرانی از محل 

فرش ارتزاق می کنند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی های فرش دستباف خبر داد

مانع جدید بر سر صادرات فرش ایران


