
 جلسه روز گذشته حسن روحانی، رییس جمهور با جمعی 
جالب  حاشیه های  و  نکات  حاوی  کشور  اقتصادانان  از 
توجهی بود. این جلسه در شرایطی برگزار شد که اکثر 
چهره ها و نخبگان اقتصادی کشور از وضعیت اقتصاد و 

عملکرد دولت به شدت ناراضی هستند.   
گزارش  به  اقتصادانان  با  نشست  در  حاضر  دولتی  مقامات 
فرارو، اولین جلسه اقتصاددانان با رئیس جمهوری روز دوشنبه، 
در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. در این جلسه، اقتصاددانان 
مباحث مدنظر درباره چالش های اقتصاد کشور را مطرح کردند 
و رئیس جمهوری نیز توضیحاتی را ارائه کرد. این جلسه حدود 
دو و نیم ساعت به طول انجامید؛ که در این زمان تعدادی از 
اقتصادانان دغدغه ها و انتقادات خود را مطرح کردند و پس از آن 
رییس جمهور نیم ساعت درباره اظهارات آن ها توضیح داد. در 
جلسه روزگذشته بیش از ۳۰ اقتصاد دان جوان و پیشکسوت از 
دانشگاه ها و شهر های مختلف حضور داشتند. در میان اقتصاد دانان 
مشهور حاضر در جلسه به محسن رنانی، احمد توکلی، حسین 
دیگری  اقتصادانان  کرد.  اشاره  مردوخی  بایزید  تبریزی،  عبده 
همچون سعید لیالز، حجت اهلل میرزایی، کامران ندری، سهراب 
دالنگیزان، زهرا کریمی، جعفر خیرخواهان، سعید اسالمی بیگدلی، 
کوثر یوسفی، حمید زمانزاده، صادق الحسینی و... حضور داشتند. 
به این ترتیب اقتصادانان شاخص بسیاری در این جلسه حضور 
نداشته اند. در واقع حتی می توان گفت شاخص ترین چهره ها در 
این جلسه حضور نداشتند. مسعود نیلی، موسی غنی نژاد، فرشاد 
مازار، عباس شاکری، محمد  مومنی، حسن طایی، علی عرب 
طبیبیان، محمد مهدی بهکیش، حسن درگاهی، محمد ستاری 
فر و... از مهمترین اسامی هستند که در این جلسه حضور نداشتند. 
نکته جالب توجه این است که از اساتید دانشگاه عالمه طباطبایی 
و شهید بهشتی در این جلسه حضور پیدا نکرده بودند. ظاهرا آن ها 
دعوت شده اند و اما تشخیص دادند که نروند. برخی گزارش ها 
حاکی از آن است فرشاد مومنی، مسعود نیلی، موسی غنی نژاد، 
علی عرب مازار از جمله افرادی بودند که دعوت شده اند، اما حضور 
پیدا نکردند. ازطرف دیگر ترکیب اساتید حاضر در جلسه بیشتر 
از طیف اقتصاددانان "نهادگرا" بودند. طیفی که در ماه های اخیر 
حمالت شدیدی به عملکرد اقتصادی دولت وارد کرده است.   از 
راست: صادق الحسینی، محسن رنانی، احمد توکلی مهمترین 
نماینده این طیف در جلسه با رییس جمهور محسن رنانی بود. او 
تنها اقتصادانی بود که هم در جلسه دیروز شرکت داشت و هم نامه 
مشهور ۳۸ اقتصادان به رییس جمهور را امضا کرده است. براساس 
گزارش ها در ابتدای جلسه محسن رنانی از اقتصاد دانان حاضر 
در جلسه به مدت ۲۰ دقیقه ابعاد مختلفی از مسائل سیاسی، 
اجتماعی، روانشناسی جامعه را بیان و در انتها نیز راه کار هایی را 
بیان کرد. در میان اقتصادانان طیف اقتصاد آزاد نیز حسین عبده 
تبریزی و سعید لیالز مشهورترین اقتصاددان حاضر در جلسه 
دیروز بود. این در حالی است که این طیف از سوی نهادگرایان 
متهم است، وضعیت کنونی اقتصاد ایران دستپخت آنهاست. این 
ادعا آنقدر تکرار شد که مسعود نیلی اخیرا طی نامه ای تند و بی 
سابقه به ادعا ها پاسخ داد. غیبت مسعود نیلی، محمد طبیبیان 
و موسی غنی نژاد اقتصادانان لیبرال در این نشست را می توان 
نشانه نارضایتی آن ها از دولت تعبیر کرد. از طرف دیگر غیبت نیلی 
بیش از دیگران اهمیت دارد. چرا که سال گذشته به عنوان دستیار 
ویژه اقتصادی رییس جمهور منصوب شد. پس از نابه سامانی های 

اخیر اقتصادی گزارش هایی درباره اختالف او با تیم اقتصادی دولت 
منتشر شد و گفته شد که او مدت هاست که در جلسات دولت 

حاضر نمی شود و به نوعی استعفا داده است. 
تاکنون خبر رسمی در این باره منتشر نشده اما او مدت هاست 
که در جلسات دولتی حاضر نشده است و البته رسانه های طیف 
از دولت جداشده است.  نیلی  اند  نیز اعالم کرده  او  به  نزدیک 
رییس  با  نشست  در  حاضر  اصولگرای  اقتصادانان  مشهورترین 
جمهور احمد توکلی بود. حتی چهره هایی همچون مصباحی مقدم 
و خوشچهره هم در این نشست حضور نداشتند. در نگاهی کلی به 
اولین نشست رییس جمهور با اقتصادانان می توان گفت این جلسه 
قربانی دعوای اقتصاددانان لیبرال و نهادگرا شده است دعوایی کهنه 
و همیشگی که ظاهرا قرار نیست به زودی به پایان برسد. برخی 
گزارش ها از این حکایت دارد بسیار های از اقتصادانان شاخص دو 
طرف به این نشست دعوت شده بودند، اما آن ها به خاطر حضور 
دیگری از حضور در این نشست خودداری کردند. بیشتر بخوانید: 
چرا "مسعود نیلی" به سیم آخر زد؟ یکی دیگر از نکات جالب توجه 
در جلسه اقتصادانان با روحانی این بود که به ابتکار و مدیریت علی 

ربیعی وزیر پیشین کار و رفاه برگزار شد.
 در میان تیم اقتصادی دولت نیز محمد باقر نوبخت، محمد 
نهاوندیان، همتی، در کنار واعظی و تخت روانچی در این جلسه 
حضور داشتند.   روایت ها از نشست اقتصادانان با رییس جمهور 
جدای از گزارش منتشر شده در رسانه ها از این نشست و اظهارات 
رییس جمهور، اقتصادانان حاضر در جلسه نیز روایت هایی درباره 
آن مطرح کرده اند. احمد توکلی در گفت و گویی با اعتماد آنالین 
گفت: "از دانشگاه های مختلف حدود ۳۰ تا ۴۰ اقتصاددان و اساتید 
دانشگاه های مختلف حضور داشتند و ۱۶ تا ۱۷ نفر نظرات خود 
را درباره وضعیت فعلی کشور بیان کردند. نظرات تنوع داشت و ما 

امیدوار هستیم که این جلسه تکرار شود." او این نشست را مثبت 
ارزیابی کرد و گفت: »آخر کار آقای روحانی صحبت کرد و توضیح 
داد که چه محدودیت و معذوریت هایی دارند که فکر می کنم 
دانستن آن برای مردم مفید است؛ چون اگر ایشان کار الف. را انجام 
نمی دهد، چون زمینه آن مساعد نیست و اگر ب. را انجام می دهد 
این دلیل است که زمینه آن مساعد است.« توکلی درباره  به 
سخنان روحانی گفت: »بعضی ها از صحبت ها از منطق قانع کننده 

برخوردار بود؛ برخی هم منطقی بود، اما قانع کننده نبود.« 
سعید لیالز هم در گفت و گویی درباره دیدار با رییس جمهور 
گفته است: »اقتصاددان ها دغدغه های خود را توضیح دادند بدون 
اینکه جلسه به تلخی کشیده شود. آقای روحانی هم از دستاورد ۴ 
سال اول دولت خود دفاع کرد و شرایط روز کشور و محدودیت های 
داخلی و بین المللی را توضیح داد.« او افزود: "بسیاری از نکات 
مطرح شده از سوی رئیس جمهور قانع کننده بود. من هم از ۵ سال 
اول دولت روحانی قویا دفاع می کنم. شواهد روشن و عینی و عملی 
داریم که این دفاع را توجیه می کند به اتکای آمار و ارقام بین المللی 

این نکات مورد توجه قرارگفته است.
 " لیالز با بیان اینکه فکر می کنم جلسه امروز بسیار مفید 
بود، عنوان کرد: "روحانی اعالم کرد خودش عالقه مند به ادامه 
این جلسات است و از تیم های اقتصادی دولت خواست جلسات 
ادامه دار باشد هر چند در سال های گذشته مرتب مورد مشورت 
قرار گرفته ام و می دانم از برخی دوستان هم این نظرات گرفته شده 
است. " صادق الحسینی از اقتصادانان جوان حاضر در این جلسه 
نیزدر توئیتی درباره جزییات نشست نوشت: »جلسه اقتصاددانان با 
رئیس جمهور امروز برگزار شد. غالب افراد از منتقدان سیاست های 
دولت بوده و انتقادات تندی هم مطرح شد. انتقاد هایی که آقای 
روحانی برخی را وارد و برخی را ناوارد خواند. نکته مهم شنیدن 

تندترین انتقادات توسط رئیس جمهور برای ۲ساعت و توضیح 
محدودیت های فعلی به حضار بود.« ظاهرا یکی از موضوعات مهم 
مطرح شده در جلسه با رییس جمهور مربوط به تیم اقتصادی 
»از  نوشت:  باره  این  در  اقتصادنیوز  است.  بوده  جمهور  رییس 
موضوعات دیگر مطرح شده تضعیف تیم اقتصادی دولت با کنار 
دولت  وزیراقتصاد  و  رئیس جمهوری  اقتصادی  مشاور  گذاشتن 
یازدهم بود. برخی از اقتصاددانان نیز در این جلسه نسبت به 
ضعف کنونی تیم اقتصادی دولت و نبود افراد برجسته در این 
تیم و همچنین عدم هماهنگی، موضوعاتی را مطرح کردند که 
البته به نظر می رسد این نکته مورد قبول رئیس جمهوری قرار 

نگرفته باشد.« 
همچنین گفته می شود اقتصادانان راهکار های اقتصادی برخی 
مشاوران رییس جمهور را "سیاسی" و "کوتاه مدت" ارزیابی کرده 
اند.   براساس گزارش رسانه ها رئیس جمهوری در این جلسه از 
اقتصاددانان درخواست کرد که شرایط اقتصادی کشور را درک 
کنند و پیشنهاد ها و نقد های خود را با توجه به این شرایط مطرح 
از  مطرح شده  مباحث  از  بسیاری  رئیس جمهور،  نگاه  از  کنند. 
سوی اقتصاددانان و اصالحات مدنظر این گروه، شاید در شرایط 
از  باید  کنونی  ویژه  شرایط  در  اما  باشد،  پذیر  امکان  معمولی 
ابزار ها و سیاست هایی استفاده کرد که بتواند کارگشا باشد. او از 
اقتصاددانان درخواست کرد که شرایط بحرانی کنونی را که تابع 
فشار های خارجی است، درک کنند و نظرات خود را با توجه به این 
گزاره ارائه کنند. همچنین رئیس جمهوری درخصوص نقد یکی از 
اقتصاددانان درباره پایین بودن سرمایه اجتماعی، توضیح داده است 
که در شرایط کنونی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در شرایط 
خوبی قرار دارد و نیاز است که با همکاری یکدیگر این سرمایه 

اجتماعی تقویت شود.

اقتصادی 5

 یارانه مهرماه پنجشنبه واریز می شود

پرداخت  مرحله  دومین  و  نود  کرد:  اعالم  ها  یارانه  هدفمندی  سازمان 
یارانه نقدی در ساعت 24 پنجشنبه )بیست و ششم مهرماه( به حساب 

سرپرستان خانوارها واریز می شود.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، مبلغ یارانه دریافتی هر یک 
از مشموالن دریافت یارانه نقدی همانند نوبت های گذشته ۴۵۵ هزار ریال است.

افزون بر یارانه ها، افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت 
کمیته امدادامام خمینی)ره( و سازمان بهزیستی کشور نیز پنجشنبه این هفته 

واریز می شود که بالفاصله امکان برداشت آن وجود دارد.
یارانه نقدی در چارچوب قانون هدفمندی یارانه ها از آذرماه ۱۳۸9 تاکنون به 

مردم پرداخت می شود.
دولت ماهانه ۳۴ هزار میلیارد ریال یارانه به مردم پرداخت می   کند که حدود ۲۰ 
هزار میلیارد ریال آن از محل افزایش قیمت   حامل های انرژی غیر از برق تامین و 

بقیه براساس قانون از بودجه عمومی برداشت می  شود.
آذرماه سال ۱۳۸9 زمان آغاز واریز یارانه بود و تا هشتادو نهمین مرحله، هر 

ایرانی مبلغ ۴۰ میلیون و 9۵۰ هزار ریال یارانه نقدی دریافت کرده است.

کاهش تعرفه رومینگ همراه اول برای زائران اربعین

تعرفه تماس رومینگ بین الملل مشترکان همراه اول شامل مکالمه، پیامک 
و اینترنت همراه که برای آیین راهپیمایی اربعین حسینی )ع( به عراق می 

روند کاهش یافت.
به گزارش چهارشنبه شرکت ارتباطات سیار ایران، از بیست و چهارم مهر )سه 
شنبه این هفته( تا یازدهم آبان ماه )نخستین جمعه پس از اربعین( تعرفه مکالمه 
مشترکان همراه اول با ایران دقیقه ای ۲ هزار و ۴99 تومان، مکالمه دریافتی دقیقه 
ای ۸99 تومان، مکالمه با شماره داخلی عراق دقیقه ای ۲ هزار و ۴99 تومان، ارسال 

هر پیامک ۸99 تومان و هر مگابایت اینترنت همراه ۴99 تومان محاسبه می شود.
همراه اول اعالم کرد: روشن کردن گوشی تلفن همراه هزینه ندارد و دریافت 

پیامک نیز رایگان است.
پیش از این، تعرفه هر دقیقه مکالمه با ایران سه هزار و ۳۰۰ تومان، دریافت مکالمه 
سه هزار تومان، مکالمه داخلی عراق یک هزار و ۷۰۰ تومان، ارسال هر پیامک یک 

هزار و ۳۰۰ تومان و هر مگابایت اینترنت همراه ۲ هزار و ۳۰۰ تومان بود.
اپراتور اول ظرفیت شبکه نسل دو، سه و چهار خود برای مکالمه و اینترنت در پایانه 

های مرزی را به بیش از ۲ برابر افزایش داده است.
در پایانه های مرزی خسروی، مهران، شلمچه و چذابه، ظرفیت آنتن های بی.تی.
اس نسبت به اربعین گذشته به بیش از ۲ برابر افزایش یافته و قرار است کارشناسانی 
در این پایانه ها، زائران را برای استفاده صحیح از خدمات ارتباطی در نظر گرفته 
شده، راهنمایی کنند. پایش شبکه به صورت ۲۴ ساعته، بهینه سازی همه مسیرهای 
منتهی به پایانه های مرزی و ایجاد ۶ نقطه برای دریافت سرویس وای فای در مسیر 

نجف تا کربال از دیگر اقدام های صورت گرفته است.
گذرگاه های مرزی مهران، شیب، شلمچه، صفوان و فرودگاه های نجف، بغداد و 

بصره آماده استقبال از زائران خارجی از جمله ایرانیان است.
پارسال از حدود ۱۴ میلیون زائر اربعین حسینی از ملیت های مختلف در عراق، ۲ 

میلیون و ۳۵۰ هزار نفر ایرانی بودند.
برای گرامیداشت چهلمین روز شهادت امام حسین )ع( و یاران ایشان هر سال 
آیین مذهبی راهپیمایی اربعین حسینی )ع( به مقصد کربال با حضور گروه های 

مردمی از کشورهای مختلف برگزار می شود.
امسال هشتم آبان ماه مصادف با این روز است اما آیین راهپیمایی از چند روز پیش 

از آن شکل می گیرد. 

معاون وزیر جهاد کشاورزی:

واردات افزون بر 2 میلیون تن نهاده دامی در حال 
انجام است

برای  امسال  تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت:  بهبود  معاون 
نخستین بار 2 میلیون و 100 هزار تن نهاده دامی توسط شرکت پشتیبانی 
امور دام خریداری شده و بتدریج در حال وارد کردن آن به کشور هستیم .
بررسی مشکالت  روز چهارشنبه در نشست  ایرنا، مرتضی رضایی  به گزارش 
مرغداران شهرستان رفسنجان در تعاونی مرغداران این شهرستان افزود: نهاده های 
کشاورزی وارداتی به کشور شامل سویا، جو و ذرت است که از اردیبهشت ماه امسال 
تاکنون ۵۰۰ هزار تن به کشور وارد شده و بقیه این نهاده ها نیز به مرور و با تأمین 

مالی وارد خواهد شد.
وی بیان کرد: مرغداران نگران تامین نهاده های دامی نباشند چون این نهاده ها 

خریداری شده و در حال توزیع است.
رضایی با اشاره به اینکه در کنار واردات نهاده های دامی توسط شرکت پشتیبانی 
امور دام کشور، شرکت های خصوصی نیز این نهاده ها را خریداری و وارد می کنند 
تا نیاز مرغداری ها در این زمینه به طور کامل برآورده شود. براساس این گزارش 
، تعاونی مرغداران شهرستان رفسنجان با ۲۱۶ عضو و ظرفیت باالی ۴۰۰ هزار 
جوجه ریزی در ماه بیش از یک سوم گوشت مرغ استان کرمان را تولید می کند 

و از مشکالت این تعاونی کمبود نهاده ها و حمل و نقل است که باید برطرف شود.
رفسنجان با جمعیت بالغ بر ۳۱۱ هزار نفر در ۱۱۰ کیلومتری کرمان قرار دارد.
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کاهش سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت
حجم کل سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت تا پایان مردادماه سال جاری معادل 580 میلیون و 700 هزار دالر بوده که در قیاس با رقم یک میلیارد و 829 میلیون و 800 هزار دالری مدت مشابه سال قبل با افت 68.3 درصدی 

روبرو شده است. وضعیت طرح های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه گذاری خارجی به گونه ای است که تعداد این طرح ها تا پایان مردادماه  سال جاری 32 مورد بوده و این درحالی است که تعداد پروژه ها در مدت مشابه سال 
گذشته نیز همین تعداد بوده است و بر این اساس در تعداد طرح ها تغییری رخ نداده اما در میزان سرمایه گذاری شاهد کاهش 68.3 درصدی هستیم.

حاشیه های نشست رییس جمهور با اقتصاددانان

چرا اقتصاددانان سرشناس در نشست با روحانی غایب بودند؟
اخبار

 تولید پنج ماهه فوالد خام حدود 11 درصد رشد کرد
 بررسی جداول آماری وزارت صنعت، معدن و تجارت از آغاز امسال تا پایان 
مردادماه حاکی از تولید 9 میلیون و 328 هزار تن فوالد خام و افزایش 10.8 

درصدی آن در همسنجی با پارسال است.
به گزارش چهارشنبه ایرنا، تولید فوالد خام در مدت مشابه پارسال هشت میلیون و 

۴۱۸ هزار و ۸۰۰ تن گزارش شده است.
برپایه این آمارها، تولید محصوالت فوالدی در پنج ماه نخست امسال با کاهش نیم 

درصدی به هفت میلیون و ۸۲۸ هزار و ۸۰۰ تن رسید.
همچنین در این مدت 9۴ هزار و ۳۰۰ تن کاتد مس، ۱۵۴ هزار و ۳۰۰ تن شمش 
آلومینیوم و ۱۰۲ هزار و ۴۰۰ تن آلومینا در کشور تولید شد که به ترتیب رشد ۶۳.۶ 

درصدی، ۷.۳ درصدی و 9 دهم درصدی داشته است.
برپایه این گزارش، در پنج ماه نخست امسال ۱۵ میلیون و ۳9۷ هزار و ۴۰۰ تن 
سنگ آهن و ۶۰۷ هزار و ۴۰۰ تن کنسانتره زغالسنگ در کشور تولید شد که به 

ترتیب ۱۳ درصد و ۵.۱ درصد رشد داشت.
 کاهش تولید سیمان

تا پایان مردادماه امسال ۲۳ میلیون و ۲۴۵ هزار تن سیمان در کشور تولید شد که 
در همسنجی با پارسال ۲.۳ درصد کاهش داشته است.

همچنین بیش از ۱۵۰ میلیون و ۴۲۵ هزار مترمربع کاشی توسط واحدهای مربوطه 
در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشد پنج درصدی نشان 

می دهد.
برپایه این گزارش، در مدت یاد شده تولید ظروف شیشه ای در کشور با رشد ۱۶.۱ 
درصدی به ۱۸9 هزار و ۸۰۰ تن رسید و ظروف چینی نیز با ۲۰ هزار تن تولید، رشد 

۱۱.۷ درصدی ثبت کرد.
در پنج ماه نخست امسال اما ۳۸۲ هزار و ۵۰۰ تن شیشه جام و ۲9 هزار و ۲۰۰ 
تن چینی بهداشتی در کشور تولید شد که به ترتیب کاهش تولید ۴.۳ درصدی و 

۳۳ درصدی داشته اند.
به گزارش ایرنا، عملکرد پنج ماه نخست امسال در بخش معدن و صنایع معدنی 
نشان می دهد ارزش صادرات آن به بیش از چهار میلیارد و ۴۱۸ میلیون دالر رسید 

که در مقایسه با دوره مشابه پارسال، رشد ۱۲ درصدی را نشان می دهد.

 حجتی: 

قیمت تضمینی گندم، در انتظار اعالم شورای اقتصاد است
وزیر جهاد کشاورزی گفت: نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جاری را به دولت اعالم کرده ایم و منتظر 

تصمیم نهایی شورای اقتصاد هستیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »محمود حجتی« روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، افزود: قیمت خرید 
تضمینی گندم باید در شورای اقتصاد مطرح شود و امیدواریم دبیرخانه شورای اقتصاد که سازمان برنامه و بودجه است هرچه زودتر جلسه 

تشکیل دهد و نظر خود را به شورای اقتصاد بدهد.
وی با یادآوری اینکه وزارت جهاد کشاورزی موظف است پیشنهاد خود را در ارتباط با کشت های پاییزه تقدیم شورای اقتصاد کند، اضافه 
کرد: معاون اول رییس جمهوری نیز بر تعیین تکلیف هرچه سریعتر نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی در شورای اقتصاد تاکید دارد 

و تا زمانی که این شورا تصمیم نگرفته، نمی توانیم نرخ پیشنهادی خود را اعالم کنیم.
 دولت نقشی در قیمت گذاری میوه ندارد

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به ایرنا در مورد افزایش قیمت میوه در بازار، گفت: میوه هایی همچون موز وارداتی هستند و در گذشته 
ارز دولتی به آنها پرداخت می شد اما اکنون ارز نیمایی دریافت می کنند. وی با تاکید بر اینکه دولت نقشی در قیمت گذاری میوه ندارد، 
افزود: میوه از مزرعه در بازار عرضه می شود. حجتی بیان کرد: مشکلی در برخی عرضه برخی میوه ها همچون سیب و انگور داشتیم که به 
دلیل سرمازدگی عرضه آنها کاهش یافت و برخی از میوه ها نیز متاثر از نرخ ارز بودند. وی اظهارداشت: دولت به دنبال واردات کاالی اساسی 

است و مصلحت نیست ارز کشور را صرف واردات میوه و دیگر کاالها کنیم بلکه باید در تولید ملی استفاده شود.
 بارها گفته ایم هیچ مشکلی در تامین کاالی اساسی نداریم

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص تامین کاالهای اساسی، گفت: ما مرتب این موضوع را بحث و اعالم کردیم 
که کاالهای اساسی به وفور داریم. وی توضیح داد: بخش اعظمی از این کاالها در داخل تولید شده و بخش محدودی هم قرار بوده از خارج 
وارد شود که دولت، بانک مرکزی و همه دست اندرکاران حمایت کردند و واردات انجام شد. حجتی افزود: کمبودی که در نهاده های بخش 

کشاورزی همچون علوفه، کنجاله سویا، ذرت و روغن بود، اکنون برطرف شده و نگرانی در این زمینه نداریم.
وزیر جهاد کشاورزی بخشی از مشکل کمبود نهاده های بخش کشاورزی را ناشی از بروز اختالل در سیستم حمل بار در کشور دانست 

که سبب شد حجم ذخایر آنها در برخی استان ها کم شود.
وی افزود: حتی کاالهایی که قرار بود از خارج وارد شود در بنادر به وفور وجود دارد برای نمونه در بندر امام خمینی)ره( ۲ میلیون تن 

کاالی اساسی انبار شده داریم که آرام آرام ترخیص می شود.

جدیدترین آمار عملکرد اقتصادی مرزها اعالم شد

رشد ۱۷ درصدی صادرات در شش ماهه سال ۹۷
سازمان راهداری جدیدترین آمار از وضعیت ترانزیت و صادرات و واردات کاال در شش ماهه نخست سال جاری را اعالم 

کرده که بر این اساس واردات کاهش و صادرات افزایش یافته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش های موجود، در شش ماهه ابتدایی سال 9۷ مجموعا حدود 9۲۴ هزار تن کاالهای نفتی و 
غیرنفتی از مرزهای زمینی کشور وارد شده و در طول همین مدت سه میلیون و ۷۱۰ هزار تن کاال از مرزهای ایران صادر شده 

است.
واردات هشت درصد کاهش  با مدت مشابه سال گذشته صادرات ۱۷ درصد رشد کرده و  ترتیب و در مقایسه  این  به   

یافته است.
بر اساس برآوردهای موجود مرز بازرگان سهمی ۵۶ درصدی در واردات کاال داشته و در این حوزه رتبه نخست را از آن خود کرده است 

و پس از آن دو مرز میرجاوه و خسروی با ۱۰ درصد در رتبه های بعدی هستند.
در حوزه صادرات نیز همچنان مرز بازرگان با ۲۶ درصد رتبه نخست را دارد و پس از آن مرز میلک با ۱۴ و دوغارون با ۱۱ درصد در 

رده های بعدی هستند.
در طول این مدت همچنین ۲۴۱ هزار مسافر با ۳۶ هزار دستگاه وسیله نقلیه از طریق مرزهای زمینی وارد ایران شده اند 
که در این حوزه اتوبوس ۲۰ درصد، مینی بوس ۱۵ درصد و سواری ۶۵ درصد عملکرد را به خود اختصاص دادند. در طول 
این مدت همچنین ۲۴۳ هزار نفر با ۳۵ هزار وسیله نقلیه از ایران خارج شده اند که همچنان سواری با ۶۴ درصد بیشترین 

سهم را به خود اختصاص داده است.
بیشترین تردد مسافرین در شش ماهه ابتدای امسال از مرز دوغارون بوده که ۳۱ درصد از ترددها را به خود اختصاص داده است و پس 

از آن مرز سرو با ۲۳ درصد در رتبه بعدی قرار گرفته است.
به گزارش ایسنا، با کاهش بخشی از عملکردهای اقتصادی کشور در سال های ابتدایی دهه 9۰ بخشی از آمارهای ترانزیتی در سال های 
ابتدایی دولت یازدهم منفی شد اما به دنبال اجرایی شدن برجام و توسعه سیاست های ترانزیتی و بین المللی دولت بار دیگر امکان رشد 

عملیات های اقتصادی فراهم آمد.
هر چند در طول سال های گذشته مسائلی مانند ورود داعش به عراق، مشکالت سیاسی در ترکیه و اتفاق های رخ داده در کردستان 
عراق هر یک برای مدتی عملکرد برخی از مرزهای ایران را با ابهام روبرو کردند، اما همچنان آمارهای اقتصادی حرکت صعودی خود را 

حفظ کرده و در این مسیر فعالیت می کنند.


