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شرکت اروپایی
آماده همکاری با ایران

رضاخیامیان،رئیسانجمنسازندگانتجهیزات
صنعتنفتگفت ۱۱۰:شرکتکوچکومتوسطاروپایی
اعالمآمادگیکردندباشرکتهایایرانیجوینتشوندو
درصنایعنفتوگازایرانحضورداشتهباشند.
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پله
صعود شاخص بورس

هزار تن
پیشبینی تولید دانه زیتون

رحمتاهلل پریچهر مجری طرح زیتون وزارت جهاد
کشاورزی پیشبینی کرد که امسال با  ۵درصد افزایش
نسبت به سال قبل ۹۰ ،هزار تن از این محصول در کشور
تولیدشود.

شاخص بورس روز گذشته با این میزان رشد نسبت به
چهارشنبه گذشته در جایگاه  188هزار و  575واحدی
قرار گرفت و در معامالت شنبه  2میلیارد و  693میلیون
سهم ،حق تقدم و اوراق بهادار دادوستد شد.

موج معافیتگیری مشتریان نفتی:

رئیس ســازمان برنامــه و بودجه گفت:
در بودجــه  98ســعی میکنیم به جای
خبرخوان اختصاص قیر به پیمانکاران ،پول آن به
صورت نقد در اختیار پیمانکاران قرار گیرد .به گزارش ایرنا،
«محمدباقر نوبخت» روز شنبه در حاشیه مراسم امضای
تفاهمنامــه برنامه تولیــد و اشــتغال در حــوزه بازآفرینی
شــهری در ســازمان برنامه و بودجه ،افزود :مجلس شــورای اسالمی برای سرعت
بخشــیدن اجرای طرحهــای عمرانی همــواره در تبصرههای قانــون بودجه اجازه
مــیداد که ســه یا چهار میلیون تن قیر در اختیار طرحهــای عمرانی قرار گیرد .وی
اظهارداشــت :اما گزارشها حاکی از آن بود که از این تخصیص قیر به پیمانکاران
در طرحها کمتر اســتفاده میشــد بهطوری که ســرنخ آنها را در خروج قیر از کشور
شاهد بودیم .با این وجود به دلیل این که واگذاری قیر ،قانون است وزارت نفت آن
را اجرا میکرد که نوعی رانت تلقی میشود .نوبخت با بیان این که استفاده از قیر
به عنوان بخشی از منابع اعتباری که به پیمانکاران میدهیم درست نیست ،گفت:
به جای اینکه قیر را به جای اعتبارات در اختیار پیمانکاران قرار دهیم ،میتوانیم
اجازه دهیم این قیر را شرکتهای مرتبط از طریق وزارت نفت صادر کنند و درآمد
حاصل از آن را به طرحهای عمرانی به صورت ریالی کمک کنیم .رئیس سازمان
برنامه و بودجه تصریح کرد :در بودجه  98سعی میکنیم برای پیشرفت طرحهای
عمرانی و جلوگیری از آثار سوء این موضوع ،وزارت نفت قیر را صادر کند و پول آن
به صورت نقدی در اختیار طرحها قرار گیرد.

هزار
حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد

جوادمیبدی،مدیرکلدفترنظامهایبهرهبرداریو
حفاظت آب وزارت نیرو از انسداد ۵هزار و ۵۱۸حلقه چاه
غیرمجازدرسال۹۷وکاهش ۲۱.۲میلیونمترمکعب
اضافهبرداشتغیرقانونیآبدرچاههایمجازخبرداد.

«ایران» واکاوی کرد

چشم بازار به نفت ایران

دالیل  3گانه آخوندی برای استعفا

عطیه لباف

سهیال یادگاری

خبرنگار

خبرنگار

مهر

بــه دلیــل تحریمها علیــه ایــران میتواند
امریکاییهــا را در زمســتان آینــده در
پرداخــت هزینههای ســوخت گرمایشــی
بــا دشــواری مواجــه کنــد و ایــن بــه صالح
امریکاییهانیست.
در همیــن حــال دفتــر مرکــزی ســازمان
کشــورهای صادرکننــده نفت (اوپــک) در
سندی داخلی از ناتوانی اعضای این نهاد
و متحدانــش در افزایــش ســطح تولید به
میزان مورد انتظار خبر داده اســت .در این
بــاره آژانــس بینالمللی انــرژی نیز هفته
گذشته در گزارش ماهانه خود هشدار داده
بود که ظرفیت تولید مازاد نفت جهان به2
درصد سطح تقاضا رسیده است و کشورها
دیگر توانی برای افزایش تولید ندارند .این
موضــوع یک زنگ خطر برای دنیاســت و
بــه همین خاطــر غالب کشــورهای جهان
با تحریمهای نفتی ایــران مخالفند .برای
مثال تارنمای ژاپن تودی گزارش کرد که با
باال رفتن بهای نفت و تحوالتی که در حال
شکلگیری است ،ژاپن از لحاظ اقتصادی
با مشکالتی روبه رو شده و نرخ تورم در این
کشور به همین دلیل افزایش یافته است.
اما ســؤال اینجاســت که عمالً تحریمهای
امریکایــی چــه تعــداد از بشــکههای نفت
ایران را از بازار خارج خواهد کرد؟
ëëآشفتگیبازاردرغیابنفتایران
امریکا  18اردیبهشــت از برجام خارج شد
و دو مــاه بعد از خروج این کشــور از برجام
تأثیر تحریمهای امریکا بر بازار نفت ایران
نمایــان شــد .در اولیــن اقدام کــره جنوبی
خرید نفت از ایران را متوقف کرد.
کره جنوبی روزانه  90هزار بشکه نفت خام
از ایــران میخریــد .شــرکتهای اروپایــی
نظیــر توتال و انی نیــز خرید محمولههای
نفت خام از ایران را متوقف کردند و تقریباً
صــادرات نفــت خــام ایــران از میانگیــن
 2میلیــون و  150هــزار بشــکه در روز به زیر
 2میلیون بشــکه در روز رسید .کارشناسان
میگوینــد کــه تحریمهــا منتظر آبــان ماه
نمانــد و اثر خــود را از همان ابتــدا نمایان
کــرد؛ رونــد کاهشــی صــادرات نفــت خام

ایــران همچنــان ادامــه دارد امــا بــه صفر
نخواهدرسید.
نرسی قربان کارشناس بینالمللی انرژی
نیز با تأیید ایــن موضوع به «ایران» گفت:
«تحریمهــای امریکایی در پی صفر کردن
صــادرات نفت خام ایــران حتی برای یک
مدت کوتاه اســت و این یک هدف اســت.
هرچنــد کــه شــاید از ابتــدا میدانســتند
ایــن هــدف محقــق نخواهــد شــد امــا از
کوچکترین ضربهای که به صادرات نفت
ایران به عنوان شاهرگ اقتصاد وارد شود،
استقبال میکنند ».او ادامه داد« :البته این
موضــوع بــازار نفت را آشــفته میکند و به
اقتصاد کشورهایی نظیر امریکا هم ضربه
میزنــد ».قربان با اشــاره بــه موضوع قتل
جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان
در اســتانبول اظهــار کــرد« :ایــن موضــوع
باعث شــده که جهان نســبت به عملکرد
عربســتان در بــازار نفت نیز بدبین شــود و
بــرای ادامــه همکاریهــای نفتی بــا ایران
تالش کند .حتی میبینیم که کنگره ایاالت
متحده امریکا نیز روی یک خط در تقابل با
عربستان قرار گرفته است».
ایــن کارشــناس انــرژی تصریــح کــرد:
«اتفاقــات جــاری بــازار نفــت و خبرهایی
نظیــر پیــدا کــردن مشــتریان جدیــد برای
نفت ایــران ،امیدوار کننده اســت اما افت
صــادرات نفت خــام ایران حتی بــا وجود
تالشکشورهایآسیاییبرایمعافشدن
از تحریمهای امریکا در بلند مدت اجتناب
ناپذیر است .لذا وزارت نفت باید همچنان
به دنبــال راهکاری بــرای کاهش تأثیر این
تحریمها باشد .باید برنامه برای رهایی از
خام فروشی را به جد دنبال کنیم».
آخریــن گــزارش ســازمان اوپــک نشــان
میدهــد کــه تولید نفــت خام ایــران هنوز
بیشتر از  3میلیون و  700هزار بشکه در روز
اســت .با توجــه به اینکه مصــرف داخلی
نفــت خــام ایــران حــدود یــک میلیــون و
 700هزار بشــکه در روز است؛ این موضوع
از صادرات نزدیک به  2میلیون بشــکه در
روز نفت خام ایران حکایت دارد.

ایران

عکس

طبق آخرین آمار ،مصرف بنزین در ایران 91میلیون لیتر در روز است .ایران در حال حاضر حدود 81میلیون نفر جمعیت دارد و
به ازای هر نفر 1.12 ،لیتر بنزین در روز مصرف میشود .در ترکیه با جمعیتی بالغ بر  80میلیون نفر ،روزانه  8میلیون و  268هزار
لیتر بنزین سوزانده میشود .به عبارتی مصرف هر نفر در ترکیه برابر با 0.1لیتر است .از این رو مصرف سوخت ایران ۱۰برابر ترکیه
است که بخشی از این مصرف به اوجگیری قاچاق سوخت از مزرهای کشور برمی گردد .اتفاقی که به خاطر افزایش نرخ ارز و ثبات
قیمت بنزین در نرخ هزار تومان برای هر لیتر رقم خورده و باید مدیریت شود .دولت در نظر دارد که برای جلوگیری از قاچاق
سوخت یارانهای ،استفاده از کارتهای هوشمند سوخت شخصی را اجباری کند.

وزیــر راه و شهرســازی روز گذشــته متــن
اســتعفای خــود را منتشــر کــرد .عبــاس
آخونــدی هماهنــگ نبــودن خــود بــا
«سیاســت دخالت حداکثــری دولت در
بازار و روش ســاماندهی امــور اقتصادی
به لحاظ شــرایط موجود کشــور» را دلیل
استعفای خود ذکر کرده و تأکید کرده سه
اصل پایبندی به قانون ،احترام به حقوق
مالکیــت و اقتصاد بــازار رقابتــی اصولی
اســت کــه در هیچ شــرایطی نبایــد زیر پا
گذاشته شوند اما به گفته آخوندی «آنچه
که در تدبیر شــرایط ســخت جدید ناشی
از تحریمهــای امریــکا شــاهدیم ،نقض
همین سه اصل است».
آخوندی متن اســتعفای خود را در کانال
تلگرامیاش منتشــر کرد که این موضوع
مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی
و رســانهها قرار گرفت .نکته جالب دیگر
در اســتعفای آخونــدی تاریخ آن اســت.
استعفانامه آخوندی به تاریخ 10شهریور
نوشــته شــده و او در آن به ســابقه سه بار
اســتعفای خــود در ســال گذشــته اشــاره
کرده است .برخی رسانهها در هفتههای
اخیر از اســتعفای قریب الوقوع وزیر راه و
شهرســازی خبر داده بودند اما آخوندی
این اخبار را نادرســت خوانده بود .برخی
رسانههاازقولنمایندگانمجلسنوشته
بودنــد کــه اگر آخونــدی ،اســتعفا ندهد،
استیضاح او را در دستور کار قرار میدهند
امــا آنچــه در متن اســتعفا آمده بیشــتر
همســو نبــودن برنامههــا و راهکارهــای
اقتصــادی وزیــر بــا خواســتههای دولت
اســت تــا موضــوع اســتیضاح .وزیــر راه و
شهرســازی در پنج ســال گذشــته سه بار
اســتیضاح شــد ،اما در نهایت هر ســه بار
نمایندگان به استیضاح رأی منفی دادند
و حتــی رأی دوباره مجلــس به آخوندی
در سومین استیضاح بیشتر از رأی اعتماد
زمان معرفی وزرا بود.
ëëمخالفتبامداخلهدولتدربازار
آخونــدی دخالــت دولــت در بــازار و
قیمتگــذاری را در تضــاد بــا اقتصــاد
رقابتی میدانــد و بارها مخالفت خود را
با قیمتگذاری اعالم کرده اســت .حال
او در متن استعفای خود به نقض قوانین
مربــوط به احتــرام به حقــوق مالکیت و
اقتصاد بازار رقابتی اشــاره کرده و عنوان
کــرده در این خصوص با دولت «تفاوت
دیــدگاه» دارد .او یکــی از دالیــل شــرایط
کنونیاقتصادبعدازبازگشتتحریمهاو
خروج امریکا از برجام را دخالت شدیدتر
دولــت در بازار دانســته اســت .آخوندی

درهای دمشق به روی فعاالن
اقتصادی ایرانی باز است

ســفیر ســوریه در تهــران گفــت:
درهــای ســوریه بــه روی فعــاالن
اقتصــادی ایرانــی در مرحلــه
بازسازی سوریه باز است .به گزارش
ایرنــا« ،عدنــان محمــود» دیــروز
(شــنبه) در نشســت تجاری ایران و
ســوریه افزود :برای گسترش روابط
تجاری با ایــران ،از ســرمایهگذاری
این کشــور در زمینههای مختلف از
جمله مناطق آزاد سوریه استقبال
میکنیم .وی گفت :دولت ســوریه
در ایــن مرحلــه اولویــت را بــه
همپیمانــان و متحدانــش بویــژه
جمهــوری اســامی ایــران داده
است و کســانی که حامی تروریسم
در ســوریه بودنــد و اقتصــاد ایــن
کشــور را از بیــن بردنــد ،بــه هیــچ
وجــه در ایــن مرحلــه جایگاهی در
ســوریه نخواهنــد داشــت .ســفیر
ســوریه در تهران اظهار داشــت :ما
از بخــش خصوصــی ایــران بــرای
ســرمایهگذاری در پروژههــای
اقتصادی در سوریه دعوت میکنیم
و همه توان خود را در تأمین منافع
دو کشور به کار میبریم.

 9.5میلیارد دالر برای تأمین  25قلم کاالی اساسی

برنا

دو هفتــه تــا چهــارم نوامبــر یعنــی روز
بازگشــت رســمی تحریمهــای امریکایــی
علیه نفت ایران باقی مانده و بازار بشدت
صــادرات نفت ایــران و رفتار مشــتریان را
زیر نظــر گرفته اســت .اما واکنش بــازار به
تحریمهــای نفتــی ایــران چنــدان مثبــت
ارزیابی نمیشــود .بهطوری که روز گذشته
قیمت هر بشــکه نفت خام به جای آنکه
صعــودی باشــد ،رونــد نزولــی در پیــش
گرفتــه و بــه حداقل میــزان یک مــاه اخیر
رســیده بود .رقمی در حدود  79دالر برای
هر بشــکه .کارشناسان میگویند که خروج
نفت خام از کانال  80دالر برای هر بشــکه
و ورودش بــه کانال  70دالر ،نشــان دهنده
امیدواری بازار بــه ادامه عرضه نفت خام
ایران است.
از ســوی دیگــر رســانههای بینالمللی نیز
از بینتیجــه بــودن تحریمهــای جدیــد
امریکایــی و ناامیــدی دنیــا نســبت بــه آن
توگو با
خبر میدهنــد .ناظران بازار در گف 
رســانههای معتبر دنیا اعــم از امریکایی و
اروپایی و آســیایی نظراتشــان را با توجه به
واقعیتهای بازار تغییر دادهاند و برخالف
 4ماه قبل میگویند که تحریمها نمیتواند
صــادرات نفــت ایــران را به صفر برســاند
و نبایــد منتظــر نفــت  100دالری بــود .این
درحالــی اســت کــه کارشناســان و فعاالن
بازار از افزایش تولید نفت خام عربســتان
ســعودی به میزانی که قــول داده بود هم
ناامید هستند و معتقدند که با ادامه روند
فعلــی صــادرات نفــت ایران،بــازار نیازی
به افزایــش تولید عربســتان و متحدانش
ندارد.
در این باره شینهوا ،خبرگزاری رسمی چین
گزارش کرد« :تحریم نفتی ایران که امریکا
به دنبال آن اســت تنها یک بلوف سیاسی
بوده و هرگز عملی نخواهد شد».
در روزهای اخیر خبرگــزاری بلومبرگ نیز
در گزارشــی نوشــت« :مشــتریان آســیایی
نفــت ایران اطمینــان دارند کــه میتوانند
موافقت امریکا را برای ادامه واردات نفت
ایران ،حتی پس از اجرایی شدن دور جدید
تحریمها در ماه آینده میالدی جلب کنند.
عمده خریداران نفت ایران همچون هند،
ژاپــن ،کــره جنوبــی و چین بــا پرداختن به
اینکه بــه چه دلیــل بخصوصــی نیازمند
بــه ادامه خرید نفت از ایران میباشــند ،با
توگو برای معافیت
واشــنگتن سرگرم گف 
از تحریمهای پیش رو هستند».
تارنمای واشــنگتن اگزمینر هــم به نقل از
گــزارش یکــی از نهادهــای دولــت فــدرال
امریــکا نوشــت کــه افزایــش بهــای نفــت
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نظر آخوندی درباره آخرین روز کاریاش

روز گذشــته عبــاس آخونــدی در حالــی از اپلیکیشــن فــرودگاه امــام
خمینــی(ره) رونمایی کرد که در حین ســخنان خود رســماً گفــت :امروز
روز پایــان کار او در دولــت خواهد بود .به گزارش ایســنا ،عباس آخوندی
گفت :خوشحالم که در روز پایانی کاریام در دولت ،میبینم که مدیران
جوان وارد عرصه شده و فعالیت میکنند .وی افزود :در طول این سالها
یکــی از اصلیترین دغدغه ما هوشمندســازی مدیریت و فعالیتها در
بخشهــای مختلف بــوده که خوشــبختانه یکی از این مســائل امــروز با
رونمایی از این اپلیکیشن نهایی شد .وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد:
خوشحالم در روز پایان کارم رسماً از این طرح رونمایی شد و امیدوارم که
با این فناوریهای نوین ،آیندهای روشن در انتظار ایران باشد.
نظــام قیمتگــذاری را از موانع توســعه
مینامــد .او در همایــش سیاســتهای
توســعه مســکن «عدول از تعهد اصول
اقتصــاد بــازار» را عامــل تردیــد در بــازار
عنوان کــرد و گفت «وقتــی که همه چیز
تحت سیستم تعزیرات به کنترل در آمد
تردیــد در بازار را افزایش دادیم و رســانه
ملی هر شــب با افتخار نشــان میداد که
گروههای تعزیراتی وارد بازار شدند حال
اینکه این خودش موجب افزایش عدم
قطعیــت در بازار اســت .در این شــرایط
بــه ما فشــار میآوردند که برای مســکن
قیمتگــذاری کنید که امکان آن اساســاً
در اقتصاد وجود ندارد ».آزادســازی نرخ
بلیت هواپیما و قطار در راســتای همین
اعتقاد آخوندی به بازار رقابتی و دخالت
نکردندولتدرقیمتگذاریبودکهاین
برنامه نیز همواره بــا انتقادهایی مواجه
بوده است.
ëëتفاوتدیدگاهدربافتفرسوده
نوسازی بافت فرسوده مهمترین برنامه
دولت در بخش مســکن اســت .از این رو
برنامه ملی بازآفرینی شهری با تأکید بر
نوســازی بافتهــا و محالت مــورد توجه
دولــت قرار گرفت و اواخر ســال گذشــته
بــا حضــور رئیــس جمهــوری در وزارت
راه و شهرســازی این برنامــه کلید خورد.
امــا وزیــر راه و شهرســازی روش خــود در

برنامــه بازآفرینی شــهری را بــا روش مد
نظــر رئیــس جمهــوری یکی ندانســته و
در اســتعفانامه خــود به این اشــاره کرده
کــه «به نظر نمیرســد در ارتباط با روش
بازآفرینی شــهری مورد نظــر جنابعالی
بتوانم کار مؤثری انجام دهم».
اختــاف نظــر دولــت و وزارت راه و
شهرسازی به عنوان متولی اجرای برنامه
بازآفرینی شهری از اینجا نشأت میگیرد
کــه در ایــن برنامــه دولــت موضوعــی به
نــام «پــروژه بــزرگ» را مطــرح میکند و
ســاخت و ســاز انبــوه خواســته دولــت در
محــات هدف اســت اما در نظــر وزیر راه
و شهرسازی در این برنامه ،محله «پروژه
بزرگ» است .در واقع در این اختالف نظر
موضــوع مخالفــت وزیر راه و شهرســازی
بــا نظــر رئیــس جمهــوری نیســت بلکه
آخوندی معتقد اســت که انبوهســازی در
بافتهای فرســوده امکانپذیر نیســت .او
اعتقاد دارد انبوهســازی مسیری مردود و
رو به شکســت اســت .نظر وزیر این است
که ســاخت محله ،پروژهای «مینیاتوری»
است که کامالً برنامهای اجتماعی است و
مردم،محلهومشارکت،محوراینبرنامه
هســتند .وزیــر معتقــد اســت بازآفرینــی
شــهری پــروژهای اجتماعــی بــا پیوســتی
«کالبدی» اســت اما دولت آن را پروژهای
«کالبدی»باپیوستیاجتماعیمیداند.

رئیــس کل بانــک مرکــزی با اشــاره بــه تأمیــن بیش از
 27میلیــارد دالر از ابتــدای ســال بــرای واردات از طریق
بانک مرکزی و ســامانه نیما ،گفت 9.5 :میلیــارد دالر از
این مبلغ بابت تأمین  25قلم کاالی اساســی و ضروری
اختصاص یافته اســت .به گــزارش ایرنا به نقل از روابط
عمومــی بانــک مرکــزی عبدالناصــر همتی با اشــاره به
ابالغ مصوبه شــورای هماهنگی اقتصادی ســران قوا مبنی بر عرضه ارز ناشی از
صادرات غیرنفتی به ســامانه نیما و یا وارد کردن آن به چرخه اقتصاد کشــور به
ترتیبی که بانک مرکزی مشخص میکند ،افزود :در هفتههای آینده شاهد شتاب
گرفتن و افزایش عرضه ارز برای تأمین واردات خواهیم بود .وی اضافه کرد :در
هفتــه جــاری ضوابط مربــوط در کارگروهی با مشــارکت وزارتخانههای ذیربط و
بانک مرکزی و نمایندگان بازرگانان و فعاالن اقتصادی بررسی و تصمیمگیری
خواهد شد .رئیس کل بانک مرکزی حجم خرید و فروش ارز در بازار ثانویه را در
حدود دو ماه گذشته معادل  7.3میلیارد یورو اعالم کرد و ادامه داد :پیشبینی
میشود با مجوز اخذ شده از سران قوا مبنی برخرید و عرضه ارز پتروشیمیها و
سایر صادرکنندگان غیرنفتی توسط بانک مرکزی ،عرضه در این سامانه شتاب
بیشتری بگیرد و مشکالت موجود رفع شود.

کاهش خروج غیرقانونی کاالهای اساسی

طــی ماههای گذشــته و در پی نوســانات نــرخ ارز خروج
رســمی و غیررسمی کاالهای اساســی در کشور در قالب
صادرات یا قاچاق با افزایش قابل توجهی مواجه شده
بود که بعضاً بازار داخلی را با کمبود مقطعی و افزایش
قیمــت غیرمنطقــی مواجــه کــرده بــود .علــی مویدی
خرمآبادی  -رئیس ســتاد مرکزی مبــارزه با قاچاق کاال
و ارز  -در ایــن بــاره به ایســنا گفت :با توجه به اینکه کاالهای اساســی همیشــه
در کشــور بــا یارانه و نرخ متفاوت از بازار ،تأمین میشــود همواره شــاهد خروج
غیرقانونی آنها بودهایم که البته نوسانات ارزی این وضعیت را شدت بخشید،
اما با تمهیدات اندیشیده شده ،جلسات برگزار شده و تفاهمهای صورت گرفته،
شــدت و ســرعت خروج کاالهای اساســی از کشــور کاهش پیدا کرده اســت .وی
افزود :در جلســه اخیری که در وزارت کشــور با حضور اســتانداران و فرمانداران
مرزی برگزار شــد ،راهکارها و تمهیدات مختلفی اندیشــیده شــد و شــاهد روند
کاهشــی در خروج کاالهای اساســی بودیم که به عنوان مثال میتوان به قاچاق
دام زنده اشاره کرد که از آن جلوگیری کردیم.

زیان منافع ملی با تأخیر در اعالم نرخ خرید تضمینی گندم

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی
از سیاستهای شورای اقتصاد در تأخیر اعالم نرخ خرید
تضمینــی گنــدم گفت :ایــن امر میتواند کاهش ســطح
زیرکشــت و تولید را به همراه داشته باشد که منافع ملی
را با مخاطراتی مواجه میسازد .اسماعیل اسفندیاریپور
توگــو بــا ایرنا دربــاره تأخیــر در اعالم نــرخ خرید
در گف 
تضمینی و وضعیت ســطح زیرکشت گندم افزود :به دلیل سیاستهای شورای
اقتصــاد ،در ســه ســال اخیر نرخ خریــد تضمینی گندم متناســب با نــرخ تورم و
هزینههای تمام شــده تولید ،نبوده اســت درحالی که در این مدت همه کاالها و
محصــوالت از افزایــش قیمت برخوردار شــدهاند .وی اظهار داشــت :در صورت
ادامه این روند و نادیده گرفتن همت کشاورزان برای به خودکفایی رساندن کشور
در تولید گندم ،دوباره کشــور به یک واردکننده گندم تبدیل خواهد شد که ساالنه
رقم قابل توجهی ارز باید برای واردات این کاال از کشور خارج شود ،همانگونه که
در سال  91برای خرید گندم وارداتی بیش از  2.6میلیارد دالر هزینه شد.

