
 شکست اقتصاد 
با خصوصی سازی  بدون نظارت

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: خصوصی ها 
بدون نظارت و بنگاه های دولتی بدون مدیریت، هر 

دو باعث شکست اقتصاد ایران هستند.
 ابراهیم رزاقی اقتصاددان و عضو بازنشســته هیئت 
علمی دانشگاه تهران، در نشستی ملی با مطالبه گران 
حوزه خصوصی سازی ابراز داشت: خصوصی سازی ها 
بدون نظــارت و بنگاه های دولتی بــدون مدیریت، 
هــر دو باعث شکســت اقتصاد ایران هســتند.این 
اقتصاددان درباره تحریم های اقتصادی که در حوزه 
خصوصی سازی نقش داشتند، اظهار داشت: در برابر 
هر تحریمی می توان مقاومت کرد، اما آقای روحانی 
تحریــم را طوری مطرح کــرد، انگار که یعنی دیگر 
نمی توانیم کاری کنیــم.وی ضمن تاکید بر اصالح 
ساختاری گفت: من مخالف خصوصی سازی هستم 
و معتقد هســتم که با شرکت های دولتی پیشرفت 
گسترده تری خواهیم داشت، البته به شرط استفاده 
از مدیــران الیق .رزاقی تنها راه نجات اقتصاد آینده 
را انرژی هســته ای خواند و گفت: امروزه ارزان ترین 
انرژی، انرژی های هسته ای است، ما به دنبال ساخت 
سالح هسته ای نیستیم، بلکه به دنبال رونق اقتصاد 

با استفاده از انرژی هسته ای هستیم.  فارس

تمدید مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن 
مدیرکل د فتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
گفت: پیشــنهاد تمدید مجدد ثبت نــام وام ودیعه 
مســکن در کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونا مورد 

تایید قرار گرفت.
پروانــه اصالنی با اشــاره به پایان مهلــت ثبت نام 
متقاضیان برای دریافت تسیهالت ودیعه مسکن، بیان 
کرد: مهلت قبلی ثبت مستاجران در سامانه وزارت راه 
و شهرسازی برای دریافت تسهیالت ودیعه مسکن تا 
پایان شــهریور  بود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر 
تمدید مهلت ثبت نام مستاجران در سامانه تسیهالت 
ودیعه مســکن گفت: با توجه بــه اتمام مهلت ثبت 
نام، وزارت راه و شهرســازی پیشنهاد تمدید مجدد 
زمان ثبت نام را به ســتاد ملی مقابله با بیماری کرونا 
ارائــه داد.مدیرکل د فتر اقتصاد مســکن وزارت راه و 
شهرسازی افزود: این پیشــنهاد در کارگروه مرتبط 
ستاد ملی مقابله با کرونا مورد تایید قرار گرفت و مقرر 
شد  در جلســه آتی این ستاد تمدید مهلت ثبت نام 
مستاجران در سامانه تسیهالت ودیعه مسکن وزارت 
راه و شهرسازی تصویب شود.اصالنی با اشاره به آمار 
ثبت نام مردم در سامانه تسهیالت ودیعه مسکن گفت: 
بنابر آخریــن آمار تاکنون 1 میلیون و 200 هزار نفر 
متقاضی ثبت نام  کرده اند و بر این اساس حدود 340 
هزار متقاضی مدارک خود را بارگذاری و 17 هزار نفر 
تسهیالت ودیعه مسکن را دریافت کرده اند.  فارس

 رکورد بی سابقه ترخیص
 کاال های اساسی از گمرکات   

ارونقی گفت: از ابتدای امســال تا 2۶ شهریورماه، 
بیش از 12 میلیون تن کاالی اساســی به ارزش 7 

میلیارد دالر از گمرکات ترخیص شده است.
مهــرداد جمال ارونقی معاون فنــی و امور گمرکی 
گمــرک ایــران گفــت: از ابتــدای امســال تا 2۶ 
شــهریورماه، بیش از 12 میلیون تن کاالی اساسی 
مشــمول ارز ترجیحــی اعم از گنــدم، ذرت، جو، 
دانه هــای روغنی، روغــن خــام، دارو، تجهیزات و 
ملزومات ضروری پزشکی، به ارزش حدود 7 میلیارد 
دالر از گمرکات کشور ترخیص شده که این میزان 
ترخیص کاال، نســبت به مدت مشابه در سال قبل، 
از نظر وزنی 24 درصد و از نظر ارزشــی حدود ۸0 
درصد افزایش نشــان می دهد کــه رکورد جدیدی 
در ترخیص کاال های اساســی از گمرکات کشور به 
شــمار می رود.ارونقی با اشاره به این موضوع که در 
حال حاضر صاحبان کاال های اساســی، با اطمینان 
خاطر نســبت به ترخیص کاال های اساسی خود از 
گمرکات کشور اقدام می کنند افزود: تسهیالت ارائه 
شده از سوی گمرک، حمل یکسره و ترخیص فوری 
اســت و درصورتی که کد رهگیری بانک، از ســوی 
صاحبان کاال ارائه نشود می توانند نسبت به ترخیص 
۹0 درصد از کاال های خود اقدام کنند و استقبال از 
این امر باعث روان تر شدن ترخیص کاال های اساسی 
از گمرکات کشــور شده است.ارونقی گفت: در حال 
حاضر، ۵۵ فروند کشــتی، حاوی بیش از 2 میلیون 
تن کاالی اساسی نیز درحال تخلیۀ کاال های خود یا 
منتظر در لنگرگاه بوده و هیچگونه کمبودی از نظر 
کاال های اساسی وجود ندارد.  باشگاه خبرنگاران

 بررسی واگذاری بانک ها 
و نهادهای غیردولتی    

بازرسی کل امور اقتصادی و دارایی سازمان بازرسی 
کل کشــور گفت:واگــذاری بانک هــا و نهادهای 
غیردولتی توسط سازمان بازرسی بررسی می شود و 

به مراجع قضایی داده خواهد شد.
لطفعلی آذری گفت: اصالح ســاختاری در خصوصی 
ســازی بسیار بسیار مهم است و این موضوع مشهود 
اســت که یکی از علت های عدم حسن جریان امور 
به ســبب این اســت که ما فقط واگذار می کنیم که 
فروخته باشــیم. ما در بعضی موارد فراموش کرده ایم 
که واگذاری برای اســتمرار در تولید اســت نه برای 
توقف! وی گفت: ســازمان بازرسی کشور سامانه  ای 
برای گزارشــات مردمی تشکیل داده است و در کنار 
گزارشات مردمی با بررسی های صورت گرفته سعی بر 
این است که قبل از به وجود آمدن مشکلی در حوزه 
خصوصی سازی، هشدار داده شود و در صورت ادامه 

گزارش به مراجع قضایی داده خواهد شد.  فارس

اخبار گزارش

در حالی همچنان روند افزایــش قیمت ها همچون دوران 
دولت دوازدهم به ویژه در کاالهای اساســی ادامه دارد که 
وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد که با اجرای کامل 
برنامه های نظام توزیع کاال و خدمات بخشی از تورم کشور 
که ناشــی از نقدینگی به ســبب عدم انسجام نظام توزیع 

می باشد، حل خواهد شد.
ســید رضا فاطمی امین در نشست بررسی پروژه های نظام 
توزیع کاال و خدمات که با حضور معاونان و مدیران مربوطه 
برگزار شد، گفت: اگر نظام توزیع کاال و خدمات ارتقاء یابد 
نقش بســیار حائز اهمیتی در مهار تورم و نقدینگی خواهد 
داشــت که اثرات مثبت خود را بر ســفره مردم و معیشت 
آنها نشان خواهد داد. وی همچنین با تاکید بر اینکه زمان 
بندی اجرای پروژه های نظام توزیع کاال و خدمات تا پایان 
ســال باید تدوین شود، از شــروع پروژه های این برنامه از 
هفته آینده خبر داد. وی همچنین اعالم کرد: با زمان بندی 
انجام شده )تا اواسط آبان ها( برنامه کامل نظام توزیع کاال 
و خدمات ابالغ عمومی خواهد شــد. به گفته  وزیر صمت، 
برنامــه مرتبط با حوزه خودرو نیــز تدوین و اهداف کمی، 
راهبردها و پروژه ها تعریف شــده اســت که در این زمینه 

نیز با ذینفعان حوزه خودرو جلسه هماهنگی برگزار شد.
این مباحث در حالی مطرح می شود که ادامه روند افزایش 
قیمــت از ماه های گذشــته تا کنون، به رشــد همه جانبه 
شاخص های تورم و ثبت اعدادی تکرار نشده در چند سال 
اخیر منتهی شده است. به گزارش ایسنا تورم ساالنه که در 
ماه های اخیر روند افزایشــی طی کرده و رکورد ثبت می 
کرد برای شــهریورماه نیز به 4۵.۸ درصد رسیده که 0.۶ 
درصد نسبت به ماه قبل از خود افزایش دارد،  این باالترین 
حد تورم در بیش از هشت سال  گذشته در شاخص ساالنه 
به شمار می رود.دیگر شــاخص افزایش یافته تورم ماهانه 
اســت که با رشــد 0.7 دصدی به 3.۹ درصد در شهریور 
ماه رســیده و  تورم نقطه به نقطه نیز با رشد 0.۵ درصدی 
عدد 43.7 درصــد را در آخرین ماه تابســتان ثبت کرده 
اســت.روند رو به رشــد تورم در حالی ادامــه پیدا کرده و 
رکوردشکنی می کند که این موضوع از مدتی قبل با توجه 
به رویــه موجود  و البته وضعیت بودجه دولت، از ســوی 
کارشناسان و مسئوالن پیش بینی و هشدار داده شده بود، 
به هر صورت کسری سنگین بودجه دولت در سال جاری و 

اســتقراضی که به ویژه در ماه های ابتدایی امسال از سوی 
دولت از بانک مرکزی صورت گرفته و چاپ پولی که انچام 

شده از عوامل افزایش پایه پولی و تورم اعالم می شود.
امــا مروری بر جریان تورم کاال و خدمات مصرفی مردم در 
شهریور ماه، حاکی از آن است که روند طی شده،  افزایش 
به طور متوســط 43.7 درصدی هزینه را بــرای خانوارها 
در تامین کاال و خدمات به همراه داشــته اســت. این در 
حالی است که در بین کاالها و خدمات مورد مصرف مردم 
»روغن و چربی ها«  با ۹7 درصد افزایش نســبت به سال 
قبــل در صدر قــرار دارد و بعد از آن گروه »ســبزیجات« 
با ۹3.۸، »شــیر و پنیــر و تخم مــرغ« 72.۵ و »ماهی و 
صدفداران« با ۶۹.۸ باالترین حد افزایش قیمت نســبت به 

سال قبل داشته است.
در ایــن بین گروه »ارتباطات« بــا ۵.۵ و »آموزش« 1۸.۸ 
کمترین افزایش هزینه را در مقایســه با شــهریور ســال 
گذشته به همراه داشته است.در مورد تورم ساالنه نیز گروه 
»روغن و چربی ها« با ۹2.۵ بیشــترین تورم را داشــته و 
کمترین در این شــاخص به »آب، برق و سوخت« با تورم 

1۹.7 درصــد اختصاص دارد. تــورم ماهانه نیز که خود  با 
افزایش همراه بوده رشد 10 درصدی در گروه »شیر، پنیر 
و تخم مرغ« را نیز به همراه  داشــته که باالترین حد تورم 
ماهانه در شهریور است. کمترین میزان نیز با 0.۸ درصد به 

گروه »گوشت قرمز و ماکیان« اختصاص دارد.
در ایــن  میــان هم دبیــر اتحادیه بنکداران مــواد غذایی 
تهران گفــت: وظیفه ارگان های نظارتی این اســت که به 
ایــن قیمت های غیرمنطقی و غیرمعقول رســیدگی کنند 
بنده دریکی از فروشــگاه های زنجیره ای شاهد این بودم که 
حبوبــات با 3۵ درصد باالتر از نرخ بنکداری وجود داشــت 
درحالی که وزن کاال 100 گرم کاهش داشت و به جای یک 
کیلو، ۹00 گرم بود و در حق مصرف کننده اجحاف می شود.

به گزارش میزان؛ قاســمعلی حسنی ، در خصوص وضعیت 
مواد غذایی در دولت جدید، گفت: انتظار عمومی از دولت 
ســیزدهم این اســت که کاهش قیمت صــورت بگیرد و 
شاهد افزایش قیمت افسارگسیخته نباشیم در حال حاضر 
بازار دوران رکود و ســکوت را ســپری می کند یعنی کاال 
فراوان اســت، ولی تقاضا و مشــتری وجود ندارد بنابراین 

انتظار این اســت که کاهش قیمت را داشــته باشیم.وی 
در خصوص اینکه چرا برخی از فروشــگاه های اینترنتی و 
مواد غذایی را بســته بندی و با نرخ باال می فروشند، گفت: 
وظیفه ارگان های نظارتی این اســت که به این قیمت های 
غیرمنطقــی و غیرمعقــول رســیدگی کننــد؛ دریکی از 
فروشگاه های زنجیره ای شاهد این بودم که حبوبات با 3۵ 
درصد باالتر از نرخ بنکداری وجود داشــت درحالی که وزن 
کاال 100 گرم کاهش داشت و به جای یک کیلو، ۹00 گرم 

بود و در حق مصرف کننده اجحاف می شود.
دبیــر اتحادیه بنکــداران مواد غذایی تهــران گفت: اولین 
درخواســت این است که اوزان را نظم دهند، زیرا وزن های 
۹00 گرم، ۸20 گرم، 1۶0 گرم بی معناســت و مردم کاال 
را یک کیلو، نیم کیلو و ... می شناســند و این 100 گرم از 

حجم یک کیلویی کاال چرا کم شده است؟
حسنی اظهار کرد: مردم به امید یک کیلو کاال را خریداری 
کرده و عماًل 10 درصد کمتر دریافت می کنند، زیرا ازلحاظ 
ظاهــری کاال را یــک کیلو در نظر دارنــد، ولی ۹00 گرم 
فروخته می شود و اوزان باید اســتاندارد باشد خریدار نیز 
آگاهی داشته به اشــدند همچنین سازمان استاندارد باید 
ایــن موارد را نظام مند کننــده و تولیدکننده اعالم کند بر 

اساس این وزن ها کاال را تولید می کند.
وی در خصــوص اینکه با توجه به رکود بازار چرا شــاهد 
افزایــش قیمت کاال هســتیم، بیان کرد: ســیری ناپذیری 
واردکنندگان افزایش 7 باره قیمت از طرف تولیدکنندگان 
و بی انصافی فروشــندگان آواری بر ســر مصرف کنندگان 
شده اســت و با توجه به رکود و نبود مشتری این افزایش 
قیمت ها به دلیل ســودجویی، فرصت طلبی و گران فروشی 
رخ می دهد.دبیر اتحادیه بنکــداران مواد غذایی تهران در 
خصــوص التهابات در بازار برنج و راهــکاری برای کاهش 
قیمت ها گفت: فلســفه ممنوعیــت واردات برنج خارجی 
اشــتباه اســت برنج ایرانی جوابگوی یک سوم بازار است و 
باید دو ســوم برنــج را وارد کنیم ممنوعیــت واردات برنج 
خارجــی به مدت ۵ ماه رانت و ســودجویی ایجاد می کند 
و تولیدکننده داخلی مشکلی درفروش ندارد و تقاضا برای 
صادرات برنج نیز وجود دارد نگرانی برای تولیدکننده برنج 
داخلی وجود ندارد و این ممنوعیت باید برداشــته شود و 

تجارت را باید آزاد کنند.
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وزیر نفت گفت: در مجموع چهار میلیارد دالر طی چهار 
تا پنج ســال آینده در طرح ها و پروژه های صنعت نفت 
اســتان ایالم سرمایه گذاری خواهد شد که اشتغال زایی، 
درآمدزایی و خــروج از محرومیت اســتان را به دنبال 

خواهد داشت.
 جواد اوجی وزیر نفت در حاشــیه بازدید از طرح توسعه 
میدان نفتی آذر با بیان این مطلب افزود: برای توســعه 
میدان آذر زحمات زیادی کشیده شده است و امیدواریم 
بــا راه انــدازی پــروژه ان جــی ال 3100، فعالیت های 

توسعه ای در این بخش تکمیل شود.
وی گفت: اســتان ایالم نزدیک سه درصد ذخایر نفت و 
گاز کشــور، تعدادی میدان مستقل و 2 میدان مشترک 
نفتــی در اختیار دارد و وزارت نفــت برنامه ریزی کرده 
اســت، از طریق شــرکت های تابعه و بخش خصوصی، 
بالــغ بــر 2 میلیــارد دالر در بخش باالدســت صنعت 
نفت این اســتان ســرمایه گذاری کند. اوجی ادامه داد: 
در بخش پایین دست مشــتمل بر صنعت پتروشیمی و 
صنایع تکمیلی زنجیره ارزش نیز بالغ بر 2 میلیارد دالر 
پروژه تعریف شــده است که به این منظور نیز بخشی از 
ســرمایه ها از طریق وزارت نفت و شــرکت های تابعه و 
بخشــی از سوی صندوق بازنشســتگی نفت و هلدینگ 

خلیج فارس تامین خواهد شد.
وزیــر نفت گفت: به این ترتیب در مجموع چهار میلیارد 
دالر طی چهار تا پنج سال آینده در طرح ها و پروژه های 
صنعت نفت این اســتان ســرمایه گذاری خواهد شد که 
اشتغال زایی، درآمدزایی و خروج از محرومیت استان را 

به دنبال خواهد داشت.

اوجــی در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود، از 
برنامه ریــزی وزارت نفت برای احداث نخســتین پارک 
زنجیره صنایــع تکمیلی پلی پروپیلن در اســتان ایالم 
در مجاورت پاالیشــگاه ایالم خبــر داد و گفت: وزارت 
نفت متعهد می شــود از طریق هلدینــگ پترول مبلغ 
300 میلیــارد تومــان بــه ایــن طرح کمــک کند و 
ان شااهلل با فعال شدن ســرمایه گذاران بخش خصوصی، 
احداث نخســتین پــارک زنجیره صنایــع تکمیلی در 
 این اســتان آغاز شــود و ظرف دو تا سه ســال آینده 

به بهره برداری برسد.
وی بــا بیان اینکه احداث این پــارک به 1700 میلیارد 
تومان ســرمایه نیاز دارد که بخشی از سوی وزارت نفت 
و بخشی از سوی بخش خصوصی و صندوق بازنشستگی 
نفت تامین می شود، افزود: راه اندازی پارک های زنجیره 
صنایــع تکمیلی با ایجــاد ارزش افــزوده، جلوگیری از 
خام فروشی و اشتغالزایی وبه تحقق سیاست های اقتصاد 

مقاومتی در صنعت نفت کمک می کند.
وزیر نفت در ادامه با بیان اینکه الزم اســت، به موازات 
طرح های توسعه ای، بحث مسئولیت اجتماعی نیز مورد 
توجه ویژه باشــد، تصریح کرد: 117 پروژه مســئولیت 
اجتماعی با ارزش حدود 200 میلیارد تومان در اســتان 
ایالم تعریف شــده که در این میان حدود 100 میلیارد 
تومان برای بهسازی جاده های حادثه خیز درنظر گرفته 
شده اســت.اوجی گفت: همچنین سهم چهار درصدی 
اســتان از اجرای طرح های توسعه ای نیز محقق می شود 
و ایفای مســئولیت های اجتماعــی از اولویت های اصلی 

وزارت نفت است.  روابط عمومی وزارت نفت

وزیر نفت خبر داد:

سرمایه گذاری 4 میلیارد دالری در استان ایالم

همزمان با استمرار روند افزایش قیمت ها مطرح شد:

وعده وزیر صمت برای رفع تورم ناشی از نواقص نظام توزیع

در حالی که کاظم خاوازی، وزیر ســابق جهاد در اواخر فروردین ماه امسال، قول 
خرید ۸ میلیون تن گندم را داده بود، بنابر اعالم مســئوالن این وزارتخانه میزان 

خرید گندم تنها به 4.۵ میلیون تن رسیده است.
 در حالی که کاظم خاوازی، وزیر ســابق جهاد در اواخر فروردین ماه امســال بعد 
از افزایش قیمت خرید تضمینی گنــدم از 4000 به ۵000 تومان، قول خرید ۸ 
میلیون تن گندم را داده بود، بنابر اعالم مسئوالن این وزارتخانه میزان خرید گندم 
تنها به 4.۵ میلیون تن رســیده است. خاوازی در 31 فروردین 1400 در نشستی 
خبری با خبرنگاران گفته بود: پیش بینی تولید گندم برای سال زراعی جاری 12 
میلیون تن اســت و بنده امروز قول داده ام که امسال هشت میلیون تن گندم به 
صورت تضمینی از کشــاورزان خریداری شود. خاوازی در همان جلسه گفته بود: 
قیمت گندم طی سالهای اخیر از دو هزار و ۵00 تومان به چهار هزار تومان رسید 
و امروز نیز قیمت ۵ هزار تومان برای آن تعیین شد که نرخ معقول و خوبی است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشــاره به کاهش 42 تا 43 درصدی بارندگی ها در سال 
جاری اضافه کرده بود: ۸00 هزار نفر تولید کننده گندم دیم در کشور داریم که 
امســال به دلیل این کاهش بارندگی ها به خاک ســیاه نشسته اند و این افزایش 
قیمت باعث خوشحالی آنها می شود. همچنین این افزایش باعث می شود کشاورز 

با انگیزه بیشتری فصل کشت را آغاز کند.
با این حال، مسئوالن بخش خصوصی و تشکل های کشاورزی همان زمان معتقد 
بودند که با توجه به شــرایط خشکسالی و قیمت تعیین شده برای گندم، میزان 
خرید تضمینی این محصول نهایتاً به ۵ میلیون تن خواهد رســید. محمدشفیع 
ملک زاده، رئیس سابق نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور 14 فروردین 

1400 در گفتگویی با خبرنگار مهر با بیان اینکه این مساله موجب کاهش تولید 
گندم آبی و دیم در کشــور شده اســت، گفته بود: اتفاق بدتری که در برخی از 
اســتان ها افتاده این است که بعضی از کشاورزان مزارع سبز گندم را به دامداران 
فروخته انــد و آنها نیز این محصول را می چینند و خشــک می کنند و به عنوان 
خوراک دام مورد اســتفاده قرار می دهند.این فعال بخش خصوصی اضافه کرده 
بود: دلیل این مســاله در وهله اول به عدم تناســب قیمت گندم نسبت به جو و 
ســایر نهاده های دامی بازمی گردد و دلیل دیگــر آن پایین بودن عملکرد مزارع 
گندم به دلیل کاهش بارندگی و شــرایط اقلیمی است که باعث شده کشاورزان 
مزارع را سبز واگذار کنند تا نخواهند هزینه برداشت برای محصول بپردازند.ملک 
زاده با اشــاره به قیمت پایین خریــد تضمینی گندم گفته بود: هم اکنون قیمت 
این محصول در کشورهای همسایه بسیار باال و در کشوری مانند عراق باالی 10 
هزار تومان اســت که این مساله هم باعث می شود کسانی که راهش را می دانند، 

اقدام به قاچاق این کاال کنند.
وی تصریح کرده بود: مجموع این شــرایط باعث می شــود دولت در پایان سال 

زراعــی جاری احتمــاالً نمی تواند بیشــتر از ۵ میلیون تن گندم از کشــاورزان 
خریداری کند و با احتســاب ذخایر استراتژیک ناچار به واردات حدود ۸ میلیون 

گندم خواهد بود. 
البتــه همانگونه که اشــاره شــد دولت در اواخــر فروردین ماه امســال بعد از 
کشــمکش های فراوان قیمت خرید تضمینی گندم را از 4,000 تومان به ۵,000 
تومان افزایش داد که کشــاورزان معتقد بودند نرخ ۵,000 تومان نیز متناسب با 
هزینه های تولید و نرخ تورم نیســت و اعتراضات فراوانی به آن داشتند. آن زمان 
بســیاری از مسئوالن دولتی گفتند که نرخ اعالم شــده مطلوب و مورد رضایت 
کشاورزان اســت اما نتیجه ای که االن به دست آمده ســخنان این مسئوالن را 
تأیید نمی کند، همانطور که به تحقق قول وزیر ســابق جهاد کشاورزی نیز منجر 
نشــده است.به طوری که چند روز پیش حسن عباسی معروفان، سرپرست دفتر 
خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگویی اعالم کرده است: بر اساسی 
برآوردی که ســال قبل وزارت جهاد کشاورزی وقت داشــت برنامه ریزی کرده 
بود، حدود ۹ میلیون تن گندم خرید تضمینی داشــته باشیم اما این امر در سال 
جاری عملی نشد.وی افزوده اســت: اکنون در پایان زمان خرید تضمینی گندم 
هســتیم اما تنها 4 میلیون و ۶00 هزار تن گندم خریداری شــده است و میزان 
خرید تضمین گندم نصف پیش بینی انجام شــده است. سرپرست دفتر خدمات 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: دولت قبل قصد آن را داشت که گندم 
از خارج کشــور وارد نکند و در تولید این محصول خودکفا شــویم اما شرایط به 
شکل دیگری رقم خورد و اکنون دولت جدید در ابتدای کار خود باید ۶ میلیون 

تن گندم برای کسری تولید وارد کند.  مهر

داستان ناتمام خرید تضمینی گندم 

مسئول پاسخگویی به وعده های 
سرخرمن دولت دوازدهم کیست؟

معاون ســفیر تاجیکســتان در ایران گفت: محصوالت 
بهمن مطابق با استانداردهای روز جهان تولید می شود 

و مناسب برای بازارهای خارجی است.
معاون سفیر جمهوری تاجیکستان در ایران با حضور در 
شــرکت بهمن ضمن دیدار و رایزنی با مدیران ارشد این 
گروه خودروسازی، از خط تولید خودرو های جدید گروه 

بهمن موتور از جمله دیگنیتی و فیدلیتی بازدید کرد.
چگونگی ونحوه تعامل اقتصادی دولت تاجیکســتان با 
گروه بهمن از جمله موضوعاتی بود که در دیدارمعروف 
عبــد الرحمان اف معاون ســفیر تاجیکســتان و بیوک 
علیمرادلو مدیرعامل گروه بهمــن مورد رایزنی و گفت 
وگو قرار گرفت. آنچه در روابط جمهوری اســالمی ایران 
و جمهوری تاجیکستان حائز اهمیت است؛ اینکه روابط 
دو کشــور دوست تهران-دوشــنبه که اشتراکات زبانی 
و فرهنگــی زیادی با یکدیگر دارند از اهمیت بســزایی 
برخوردار اســت، این موضوع در سفر چند روز گذشته 
رییس جمهور کشــورمان به تاجیکستان جهت شرکت 
در نشست شــانگهای و دیدار با عالی ترین مقامات این 

کشور مورد تاکید قرار گرفت
چنانچه آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی پــس از دیدار 
دوجانبه با امامعلی رحمان، مذاکرات مشترک هیات های 
عالیرتبه دو کشــور و همچنین امضای اســناد همکاری 
های دو جانبه، در نشســت خبری مشــترک با همتای 
تاجیک خود با تاکید بر اینکه دو کشــور از ظرفیت های 
فراوانی برای همکاری برخوردارند، بر اســتفاده از همه 
ظرفیت ها برای توســعه روابــط در زمینه های مختلف 

سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی تاکید کرد.

جمهوری تاجیکســتان با داشــتن حــدود  143هزار 
کیلومتر مربع مســاحت و جمعیتــی بالغ بر ۹میلیون و 
۵00هزار نفر در آسیای میانه جای دارد و با افغانستان از 
جنوب، ازبکستان از غرب و شمال، قرقیزستان از شمال، 

و جمهوری خلق چین از شرق، هم مرز است.
در ایــن میــان، گســترش روابــط اقتصــادی ایران و 
تاجیکســتان  و افزایش ســطح تجــاری اولویت اصلی 
خواهــد بود که در صــورت توافقات طرفیــن در حوزه 
خودروسازی می تواند سهم تجاری بیشتری از مناسبات 
اقتصادی تهران-دوشنبه برای کشورمان به ارمغان آورد.
عبد الرحمان اف معاون ســفیر تاجیکستان در حاشیه 
بازدید بهمــن موتور ضمن قدردانی و تشــکر از فراهم 
شــدن بازدید از خــط تولید بهمن موتور و آشــنایی با 
محصوالت تولیدی این شــرکت گفت: محصوالت گروه 
بهمن دقیقا مطابق با اســتاندارهای روز جهان تولید می 
شود.  وی با تاکید بر اینکه خودروهای تولید شده گروه 
بهمن برای بازارهای خارجی مناسب است، اظهارداشت:  
پیرو این بازدید و دیدار و رایزنی با مدیران ارشــد گروه 
بهمن، تالش می کنیم زمینه همکاری مشترک تجاری 
و نیز زمینه ســرمایه گروه خودروسازی بهمن در کشور 
تاجیکستان را فراهم آوریم. معاون اول سفیر تاجیکستان 
در ایران با انتقاد از اینکه طی ۸ ســال گذشته مبادالت 
تجــاری میان تهران و دوشــنبه از 300میلیون دالر به 
کمتر از ۶0 میلیون دالر کاهش یافت، بیان داشت: باید 
به توســعه مناسبات اقتصادی ایران و تاجیکستان توجه 
ویژه ای شود و شــاهد فصلی دیگر از روابط و مناسبات 

تجاری دو کشور باشیم. 

معاون سفیر تاجیکستان در ایران:

استقبال از همکاری مشترک تجاری با گروه بهمن 


