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رییس اتحادیه صنایع لوحهای فشرده ایران:
روز :است
نوسانات نرخ ارز فعاالن صنعت لوح فشرده را متضرر کرده

شنبه

عبدالرضا نوروزی رییس اتحادیه صنایع لوحهای فشرده ایران اعالم کرد از ابتدای امسال افزایش و نوسانات
نرخ ارز برای فعاالن صنعت لوح فشرده مساله ساز شده است.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون  ICTاتاق بازرگانی ایران ،نوروزی رییس اتحادیه صنایع لوحهای فشرده
ایران در خصوص افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر صنعت لوح فشرده اظهار داشت :از ابتدای امسال عالوه بر
مشکالت  2سال اخیر از جمله تحریم ها این مشکل نوسانات و افزایش نرخ ارز نیز به ما تحمیل شده
است.
رییس اتحادیه صنایع لوحهای فشرده ایران با اشاره به افزایش نرخ ارز ادامه داد :افزایش نرخ ارز در این
مدت به شدت به مشکالت ما افزوده است و االن به روز و به ماه قیمت ارز افزایش پیدا می کند .وقتی شما
مجبور باشید در حالی که روز قبل قیمت را برای هر لوح فشرده  055تومان اعالم کرده اید پس از یک روز
برای ثبت سفارش این قیمت را به  015تومان افزایش دهید مشتری شکایت کرده و نمی پذیرد که قیمت
یک جنس یک روزه به این میزان افزایش یابد؛ چرا که صنعت ما مثل صنایع مرتبط با ارز نیست که مردم
میزند.
انتظار داشته باشند آن را هر روز به یک قیمت بخرند و همین موضوع به این صنعت آسیب 
نوروزی افزود :با توجه به این که مواد اولیه لوح فشرده از جمله پلی کربنات از خارج از کشور تامین می
شود و فقط چند کشور در دنیا توانایی تولید مواد اولیه تهیه لوح فشرده دارند لذا ما در تحریم ها
نتوانستیم به صورت مستقیم این مواد را وارد کشور کنیم .وارد کردن غیر مستقیم این مواد نیز هم زمان
بر بود و هم یکسری از افراد سودجو می رفتند در دبی و ترکیه این کاال را خریداری کرده و بعد با مخلوط
کردن جنس درجه یک و جنس های درجه چند و ورود آن به بازار ایران سودهای آن چنانی می بردند .به
این ترتیب محصول ما به عنوان تولید کننده نیز بی کیفیت شد و برند ما نیز تحت تاثیر این پایین آمدن
کیفیت قرار گرفت.
وی با ذکر دیگر مشکالت دوران تحریم اظهار داشت :از سوی دیگر در زمینه خرید قطعات با بروز تحریم ها
قطعاتی که یک روزه به دست ما می رسید گاه تا سه ماه برای دریافت آن معطل می ماندیم لذا خطوط ما
به دلیل نیاز به یک قطعه می خوابید .همچنین بروز مشکالت بانکی و توقف سرمایه در گردش بانکها از
دیگر مشکالت زمان تحریم بود .در دولت روحانی صحبت های خوبی برای واحدهای کوچک و متوسط
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مطرح شد که تکنولوژی لوح های فشرده را نیز شامل می شد اما من وقتی به عنوان رییس اتحادیه لوح
میبینم که هیچ یک از آنها نتوانسته تسهیالتی را دریافت کند .جالب
فشرده با شرکت ها صحبت می کنم 
دالیل مختلف
آن که بسیاری از آن ها هم مشکل بانکی ،بدهی یا معوقات ندارند اما بانک آن قدر
روز :آنها را به شنبه
معطل کرده که قید دریافت تسهیالت را زده اند.
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