
رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه این بانک برای ایجاد 
بازار متشکل ارزی گفت: هدف این است که فاصله بین نرخ 

های مختلف را کم کنیم.
روز  همتی«  »عبدالناصر  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با ارایه 
جزئیاتی درباره راه اندازی بازار متشکل ارزی اظهار داشت: آنچه اعالم 
شده، نتییجه بحث های انجام شده با کارشناسان ارزی و بازار سرمایه 

است.
وی افزود: در شرایط کنونی بازار اسکناس ارز، بازاری غیرمتشکل 
است و نرخ ها در خیابان و کوچه پس کوچه ها شکل می گیرد در 
حالی که ما نیاز به بازار متشکل داریم تا به تدریج فاصله بین نرخ 

های مختلف کم کنیم.
وی ادامه داد: اکنون در حال بررسی این ایده هستیم تا بتوان آن 

را عملیاتی کرد.
همتی تاکید کرد: ایجاد این بازار، فرصتی است برای کسانی که می 
خواهند ارز خود به شکل اسکناس از طریق صرافی ها بفروشند و بعد 

از آن حتی می توان حواله را در این بازار مشارکت داد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه افزود: در حقیقت این کار به پلت 
فرمی تبدیل می شود که بعدها سامانه نیما از آن استفاده کند؛ همه 

هدف ما این است که بازار ارز متشکل شود.
از همتی درباره آینده بازار ارز و سکه پرسیده شد که پاسخ داد: 
»من پیش بینی کننده نیستم بلکه بازار تعیین کننده است؛ بارها 
گفته ایم که بازار ارز و سکه بازار خوبی برای سرمایه گذاری نیست 
و ریسک آن باالست.« وی در عین حال با اعالم اینکه بازار به سمت 
تعادل حرکت می کند و وضعیت خوبی دارد، افزود: بر بازار کنترل 
داریم و خوشبختانه فشارهای دشمن برای اخالل در بازار ارز موثر 

واقع نشد و توانستیم کشور را هدایت کنیم.
همتی افزود: دولت و بانک مرکزی بر بازار مسلط هستند و در آینده 

وضعمان خیلی بهتر می شود.
 ذخایر کافی داریم و با ارزهای محلی کاال می خریم

خبرنگاری از همتی درباره فروش نفت ایران به ارزهای کشورهای 

خریدار پرسید و اینکه آیا دریافت این ارزها مشکلی برای تامین ارز 
مورد نیاز واردات ایجاد نمی کند.

رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد: در ابتدا باید گفت که ذخایر 
کافی ارزی در اختیار داریم و مشکلی بابت تامین آن نداریم؛ ضمن 
آنکه با فروش نفت به این شکل، می توان بخشی از کاالهای مورد 
نیاز را از همین کشورها تامین کرد که البته اکنون نیز از همین روش 

استفاده می کنیم.

همتی با یادآوری اینکه ایران با چین، جمهوری کره، هند و عراق 
مراودات تجاری زیادی دارد، اظهار داشت: اینگونه مراودات و صادرات 

نفت می تواند سبب واردات کاال از این کشورها شود.
وی در عین حال تاکید کرد که راه هایی برای تبدیل این ارزهای 

محلی وجود دارد.
 نباید میزان ذخایر ارزی را اعالم کرد

همتی گفت: هرچند ذخایر کافی داریم اما تبلیغ آن را نمی کنیم 

زیرا ضرورتی نمی بینیم که در این باره صحبت کنیم؛ وقتی طرف 
مقابل با قدرت آمده که کشور را دچار مشکل کند، اطالعات نمی 

دهیم.
اسکناس  بر ذخایر  بانک مرکزی عالوه  داد که  اطمینان  وی 
ارز، از ذخایر مناسبی در بانک های خارجی نیز برخوردار است 
و از این رو دشمن در رسیدن به اهداف خود علیه ملت ایران 

موفق نمی شود.

اقتصادی 5

 مدیرعامل شرکت فرابورس ایران:

اوراق وقف دانشگاهی در بورس قابل معامله می شود

 مدیرعامل شرکت فرابورس ایران گفت: بر اساس مصوبه کمیته بورس، 
پروژه های دانشگاهی و پژوهشی به صورت اوراق وقف در بازار بورس پذیره 

نویسی می شوند و در آینده روی تابلوی بورس قرار می گیرند.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا، امیرهامونی امروز چهارشنبه در همایش 
تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در آموزش عالی کشور با اشاره به راه اندازی دو 
صندوق وقف دانشگاهی اظهار کرد : سهام صندوق های راه اندازی شده در دانشگاه 
ها در تابلوی بورس معامله نمی شود و فقط ا شرکت های سرمایه پذیر و پرتفوی 

آن ها روی تابلوها قرار می گیرند.
وی در ادامه با اشاره به تالش ها برای قرارگرفتن یونیت صندوق های وقف 
دانشگاهی روی تابلوی بورس گفت: به دنبال تحقق این هستیم که یونیت صندوق 

ها را روی تابلوی بورس آورده تا تقویت شده و میزان آن ها افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت فرابورس ایران ادامه داد: همچنین مشکالت حقوقی اوراق 
بهادار وقف را نیز برطرف خواهیم ساخت تا این اوراق قابل معامله در بورس شوند.

 راه اندازی دو صندوق دانشگاهی در کشور
هامونی با تاکید بر اقدامات بازار سرمایه برای تامین مالی دانشگاه ها، از راه اندازی 
صندوق های وقف در کشور، خبر داد و گفت: تاکنون دو صندوق نیکوکاری برای 

دانشگاه های الزهرا و تهران راه اندازی شده است.
مدیرعامل شرکت فرابورس ایران با اندک خواندن رقم این صندوق ها گفت: 
صندوق نیکوکاری دانشگاه الزهرا دارای ارزش 5 میلیارد و 560 میلیون تومان 
است و صندوق نیکوکاری دانشگاه تهران ارزش یک میلیارد و 520 میلیون تومانی 

دارد.
وی در پایان بر لزوم استفاده از تکنولوژی های جدید در وقف دانشگاهی تاکید 
و عنوان کرد: صندوق های سرمایه گذاری خصوصی صندوق هایی هستند که در 
شرکت های غیرسهامی قادر به سرمایه گذاری خواهند بود. ما نیاز به صندوق های 

جسورانه دانشگاهی داریم.
هامونی افزود: بسیاری از دانشگاه های بزرگ دنیا دارای بودجه های صندوق 

وقف در قالب اوقاف و وقف هستند.
وی گفت: بخش زیادی از بودجه دانشگاه های مهم دنیا در قالب اوقاف و وقف 
تامین می شود. دانشگاه هاروارد 37 میلیارد دالر، دانشگاه ییل 27 میلیارد دالر، 
استنفورد 24 میلیارد دالر و پرینستون 23 میلیارد دالر محل درآمد از صندوق 

وقف دارند.

رییس اتحادیه نانوایان فانتزی مطرح کرد

عرضه کنندگان بهبوددهنده نان، گران فروشی می کنند

رییس اتحادیه نانوایان فانتزی )حجیم و نیمه حجیم( گفت: با وجود آن که 
تولیدکنندگان و واردکنندگان بهبوددهنده نان، ارز دولتی دریافت کرده اند 

اما محصوالت خود را با دالر ۱۴ هزار تومانی ارزش گذاری می کنند.
محمدجواد کرمی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای تهیه مواد اولیه که 
اصلی ترین آنها آرد است از نظر کمی کشور با مشکلی مواجه نیست اما در بحث 

کیفیت آرد کمبودهایی وجود دارد.
رییس اتحادیه نانواهای فانتزی افزود: در تولید نان به ویژه نان های حجیم، به گندم 
استاندارد با حداقل پروتئین و غیره نیاز است که متاسفانه آرد و گندم هایی که به 
استان تهران اختصاص می یابد عموما دارای استانداردهای حداقلی نیست که این 

موضوع عاملی شده تا از کیفیت محصول نهایی کاسته شود.
وی خاطرنشان کرد: در پیگیری های صورت گرفته قرار بر آن شده تا شرکت 
بازرگانی دولتی مقداری گندم کیفی از استان های گلستان و خوزستان در واحدهای 

صنفی استان تهران توزیع کند که این موضوع هنوز عملی نشده است.
کرمی یادآور شد: در کنار آرد در تولید نان های حجیم و نیمه حجیم از بهبوددهنده 
استفاده می شود که در گذشته هر بسته بهبوددهنده ۱0 کیلویی به قیمت ۱۸0 هزار 
تومان خریداری می شد، اما در حال حاضر قیمت این ماده مصرفی در حدود 430 تا 
450 هزار تومان است. وی بیان کرد: بهبوددهنده ها عموما وارداتی است و بسیاری 
از تولیدکنندگان و واردکنندگان با وجود دریافت ارز 4200 تومانی، محصوالت 
بهبوددهنده را با دالر ۱4 هزار تومانی در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند. 
رییس اتحادیه نانواهای فانتزی با بیان این که طبق مصوبه هیئت دولت در سال 
۱3۹3، نرخ گذاری محصوالت واحدهای نان های حجیم و آزادپز در اختیار خود 
واحدها است، گفت: در شرایط فعلی با وجود رشد قیمت مواد اولیه و هزینه تولید، 
واحدهای صنفی قیمت نان های حجیم را افزایش نداده اند و برای آن که نان ارزان 
در اختیار مصرف کنندگان قرار گیرد، باید هزینه های جانبی تولید از سوی دولت 
حذف شود. وی با اشاره به این که باید کیفیت نان مدنظر قرار بگیرد و برای رسیدن 
به این مهم، فعالیت صنف نان باید برپایه رقابت باشد، خاطرنشان کرد: فرآیند تولید 
نان باید از روش سنتی فاصله بگیرد و با تکیه بر ماشین آالت به روز، نان تهیه شود و 
در کنار آن باید یکسان سازی قیمت آرد در دستور کار قرار گیرد. به گفته کرمی، تا 
زمانی که فضای رقابتی در صنف نان وجود نداشته باشد رضایت دولت، تولیدکننده و 
مصرف کننده تامین نخواهد شد. وی یکی از موارد تاثیرگذار بر کیفیت تولید نان را، 
ماشین آالت به روز دانست و یادآور شد: ماشین آالت به روز در کشور تولید می شود و 
تنها بخشی از ماشین آالت به صورت وارداتی تامین می شود، اما با این وجود در تولید 
نان سنتی از ماشین آالت قدیمی استفاده می شود. او خاطرنشان کرد: میزان مصرف 
نان حجیم و نیمه حجیم در تهران 20 درصد و در کشور ۱0 درصد است و این آمار 

در حالی به ثبت رسیده که ضایعات نان سنتی بسیار زیاد است.
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نرخ خرید تضمینی سال ۹۸ گندم اعالم شد
نرخ خرید تضمینی گندم برای سال ۱398 اعالم شد.  به گزارش ایسنا، براین اساس نرخ خرید تضمینی گندم معمولی از کشاورزان در سال ۱398 برای هر کیلوگرم معادل ۱۴7۰ تومان تعیین شده است. همچنین نرخ خرید تضمینی گندم دوروم 

نیز برابر با ۱5۰2 تومان و 9 ریال اعالم شده است. نرخ خرید تضمینی گندم برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابالغ شده است.

اطالعات ذخایر ارزی را اعالم نمی کنیم

همتی: بازار ارز متشکل می شود
اخبار

رئیس سازمان خصوصی سازی:

 »هفت تپه« در زمان واگذاری یک »زمین سوخته« بود

پروژه ۶ میلیارد دالری چین برای احیای جاده ابریشم

رئیس سازمان خصوصی سازی با تاکید بر اینکه »در واگذاری شرکت کشت 
و صنعت نیشکر هفت تپه اشکالی به روند خصوصی سازی وارد نیست« 
گفت: در فاصله خصوصی سازی این بنگاه، ۱8۰۰ نفر فرد غیررسمی وارد 

شرکت کردند؛ »در واقع ما یک زمین سوخت واگذار کردیم.«
به گزارش ایرنا، از زمان جرایی شدن اصل 44 قانون اساسی ها ۱0 سال می گذرد. 
در این مدت برخی واگذاری ها با حاشیه های زیادی همراه بوده است که همچنان 
ادامه دارد. نمونه روزهای اخیر آن » شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه« است 

که بعد از روند واگذاری، اعتراض های کارگری با نام این کارخانه گره خورده است.
درباره چرایی این وضعیت و مشکالت ایجاد شده، رئیس سازمان خصوصی سازی 
روز چهارشنبه به ایرنا، گفت: مشکل هفت تپه و اعتراض کارگران این نیست که چک 
خریداران در سازمان خصوصی سازی برگشت خورده است؛ کارگران هفت تپه می 

گویند حقوق ما را بدهید.
»میرعلی اشرف عبداهلل پوری حسینی« افزود: »داستان هفت تپه از جایی شروع 
شد که یکی از سهامداران در جریان خرید ارز به نرخ دولتی تخلف کرده؛ هرچند این 

موضوع ثابت نشده اما سبب شد شرکت دچار اختالل شود.«
وی ادامه داد: »حال می گویند مدیرعامل این بنگاه متواری است؟ اما کسی نمی 
پرسد آیا به دلیل تخلف در این بنگاه متواری است یا اصال مشکلی پیش آمده که 
ربطی به هفت تپه ندارد. »بهتر است به افرادی که این سهام را خریده اند نیز مراجعه 
کرده و بپرسیم مشکل آنها چیست که حقوق کارگران را نمی دهند؟ باید مشکالت 

این بنگاه را نیز بررسی کرد.«
پوری حسینی تاکید کرد: وقتی می خواهیم وضعیت واگذاری هفت تپه را بررسی 
کنیم، باید وضعیت این بنگاه را پیش و بعد از واگذاری در نظر گرفته و ارزیابی کنیم که 
آیا رو به بهبود است یا بدتر شده؟ فقط با یک مولفه نمی توان حقوق آن را ارزیابی کرد.
وی درباره وضعیت زمان واگذاری این شرکت توضیح داد: در فاصله زمان قیمت 
گذاری و واگذاری هفت تپه، ۱۸00 نفر فرد غیررسمی به این شرکت وارد شد؛ در 

فروش آن خریدار متعهد شد که نمی تواند کارگر اخراج کند.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: وقتی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
را واگذار می کردیم، هفت ماه حقوق معوق و 354 میلیارد تومان زیان انباشته داشت. 
»دلیل اینکه آن زمان کارگران اعتراض نمی کردند این بود که با خود فکر می کردند 

بنگاه دولتی است و سوخت و سوز ندارد.«
»برای بررسی هفت تپه باید از اینجا شروع شود که چگونه یک شرکت 57 سال 

دست دولت بوده و در زمان واگذاری 354 میلیارد تومان زیان انباشته داشته که ۱70 
میلیارد تومان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( به آن داده بود و ۱50 

میلیارد تومان نیز به تامین اجتماعی بدهکار بود.«
وی افزود: یعنی این شرکت ۱0 تا ۱5 سال حق بیمه کارگران را پرداخت نکرده 
بود؛ دلیل آنکه کسی به این موضوع اعتراض نداشت این بود که دولت سرانجام برای 
پرداخت مطالبات آنها از بودجه کشور برداشت می کند؛ اما بخش خصوصی می گوید 

باید این دستگاه را با درآمدهای خود آن اداره کند.
این مقام مسئول درباره خرید شرکتی با این حجم زیان انباشته، گفت: »خصوصی 
سازی یعنی اینکه شرکتی پتانسیل و بضاعتی دارد که دولت نمی تواند از آن استفاده 

کند اما بخش خصوصی می تواند با درایت و سرمایه گذاری آن را نجات دهد.«
پوری حسینی ادامه داد: مزایده برگزار شد و نزدیک به 400 میلیارد تومان از خریدار 

پول و چک گرفتیم که ۱0.5 میلیارد آن نقدی و بقیه چک بود.
 شرایط قانونی برای پس گرفتن شرکت فراهم نیست

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه به طور یقین خریدار یک ریال هم از 
بنگاه )سودی( برداشت نکرده است، گفت: این مساله ربطی به سازمان خصوصی ندارد 

و خریدار موظف است به تعهداتش پایبند باشد.
»چک و مطالبات سازمان خصوصی ربطی به درآمد شرکت ندارد؛ وقتی سهمی 

می فروشیم مقرر نمی کنیم این مطالبات از محل درآمدها شرکت پرداخت شود.«
وی افزود: »اکنون بدهی خریدار هفت تپه یک قسط و بخشی از یک قسط است؛ 
شرایط سازمان خصوصی سازی با خریدار به جایی نرسیده که بخواهد از اهرم های 

قانونی برای بازپس گیری بنگاه استفاده کند.«
پوری حسینی ادامه داد: اگر این بنگاه 2 قسط خود را پرداخت نکند، سازمان 
خصوصی سازی می تواند اقدام کرده و سهام را بفروشد و مطالبات را بردارد، اما هنوز 

به آن شرایط نرسیدیم.
 نحوه نظارت بر بنگاه ها بعد از واگذاری

رئیس سازمان خصوصی سازی درباره نظارت به بنگاه ها پس از واگذاری نیز توضیح 
داد: به طور معمول بعد از هرواگذاری، نظارت بر فعالیت بنگاه ها ادامه دارد؛ برای نمونه 
در شرکت هفت تپه حداقل سالی 2 بار به آنجا مراجعه کردیم؛ البته به دلیل شرایط 

ناپایدار گاهی این مراجعه ها بیش از 2 بار بود.
وی درباره مذاکرات سازمان خصوصی سازی پس از واگذاری، گفت: خریداران این 
شرکت اعالم کردند هزینه های آنها از فروش شرکت تامین نمی شود و اقدام به کشت 

یک هزار هکتار انگور و سرمایه گذاری در زمینه ام.دی.اف کردند؛ آنها همچنین گفتند 
که آماده اند چند صد میلیارد تومان دیگر سرمایه گذاری کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه »سازمان خصوصی سازی به کار خود ایمان دارد و به 
خوبی نیز کار می کند«، افزود: »ممکن است 2 نفر از خریداران ما در ماشین سازی 
تبریز و هفت تپه تخلفی انجام داده باشند، اما تا جایی که این موضوع ربطی به بنگاه 

فروخته شده نباشد، سازمان خصوصی سازی نمی تواند دخالت کند.«
به گزارش ایرنا، »کریم یاوری« مدیرکل حمایت از مشاغل پایدار و بیمه بیکاری 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی روز گذشته در گفت و گو با ایرنا اعالم کرد که روز 
چهارشنبه این هفته به نمایندگی از طرف وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عازم اهواز 
می شود تا در کار گروهی با حضور استاندار و مقام های استانی مشکالت کارگران این 

دو کارخانه رسیدگی و برطرف شود.
به گفته این مقام مسئول، مهمترین اقدامات برای این دو واحد تولیدی »پرداخت 
حقوق و مزایای معوق، راه اندازی دوباره خطوط تولید و ایجاد فرصت های شغلی 

پایدار« است.

چین طرح توسعه فرودگاه یورومکی )Urumqi( به ارزش بالغ بر ۶ میلیارد دالر 
را که یکی از پروژه های اصلی توسعه جاده  ابریشم محسوب می شود، تصویب 

کرد.
به گزارش ایسنا، فرودگاه یورومکی )Urumqi( در منطقه خودمختار شین ژیانگ واقع 
در غرب کشور چین یکی از قطب های کلیدی و اصلی توسعه جاده ابریشم موسوم به 
طرح کمربند جاده ای محسوب می شود که حاال قرار است دولت چین با اختصاص 42.۱۱ 
میلیارد یوآن معادل 6.06 میلیارد دالر به توسعه و تکامل مراحل آن بپردازد. همانطور که 
پیشتر نیز چین اعالم کرده بود، این فرودگاه در کنار سایر طرح های دیگر دولت این کشور 
باید به منظور اجرای پروژه جاده ابریشم تبدیل به بزرگترین هاب بین المللی واقع در منطقه 

شرق آسیا شود. کمیسیون اطالحات و توسعه ملی چین به تازگی در خصوص این پروژه 
خاطرنشان کرده است که فرودگاه یورومکی در چین که تا سال 2030 میالدی به صورت 
کامل تکمیل خواهد شد، ظرفیت جابجایی و رفت و آمد بالغ بر 63 میلیون نفر مسافر در 
سال و حمل بیش از 750 هزار تن را خواهد داشت. ظرفیت جابجایی و پرواز مسافران از 
این فرودگاه در مقایسه با عدد کنونی آن ۱5 میلیون نفر افزایش خواهد یافت و پیش بینی 

می شود که از سال 2030 به بعد نیز هرساله به ظرفیت آن اضافه شود.
بر اساس گزارش وب سایت شای چین گلوبال، طرح توسعه کمبربند جاده ای موسوم به 
جاده ابریشم که چین را به کشورهای آسیای مرکزی و سایر نقاط جهان متصل می کند و 
موجب می شود که محموله های کاالیی با سرعت بیشتری به بازار کشورهای دیگر منتقل 

شود که این امر بدون شک تاثیر بسزایی بر روی اقتصاد چین و جهان خواهد گذاشت.
به گفته رویترز، شین ژیانگ در سال گذشته میالدی میزبان بالغ بر ۱00 میلیون 
توریست و گردشگر داخلی و خارجی بوده است که در مقایسه با سال قبل از آن حدود 
75 درصد رشد و افزایش داشته است. یکی از اصلی ترین عملیاتی که در توسعه فرودگاه 
یورومکی واقع در این شهر قرار است به انجام برسد، توسعه دو باند از این فرودگاه است 
تا بتواند از هواپیماهای غول پیکر مورد استفاده ایرالین های بزرگ جهان همچون ایرباس 

A3۸0 که برای پروازهای طوالنی و بین المللی کاربرد دارد، نیز میزبانی کند.
در صورتی که باندهای این فرودگاه توسعه یابد، به طور قطع می توان فرودگاه یورومکی 

را مقدمه محوری و بزرگی برای توسعه کمربند جاده ای به شمار خواهد رفت.

مجلس  طبیعی  منابع  و  آب  کشاورزی،  کمیسیون  رئیس 
یارانه  به کشاورزان خارجی  این که  بیان  با  اسالمی  شورای 
پرداخت نمی شود، بلکه با افزایش قیمت ها از جیب کشاورز 
به مصرف کنندگان یارانه داده می شود، عنوان کرد: نظریات 
اقتصادی موجود در کشور منجر به خم شدن کمر کشاورزان 
شده است، از این رو باید اصالحات و تمهیدات جدی انجام 

گیرد.
به گزارش ایسنا، احمدعلی کیخا در جلسه شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی در تبریز، اظهار کرد: اقدامات موثری در 
بخش کشاورزی انجام شده اما اختالف نظر بر سر این موضوع است 
که به توسعه کشاورزی دست پیدا نکرده و جمعیت روستاها را حفظ 

نکرده ایم؛ درحالی که دلیل توسعه نیافتن این بخش مربوط به قوانین 
داخلی نیست، بلکه سیاست های اتخاذ شده در بیرون از این بخش 
است.  وی با اشاره به این که با پایین نگه داشتن نرخ ارز هزینه های 
زیادی برای بخش کشاوزی تحمیل شده و با دریافت مواد اولیه ارزان 
قیمت تالشی برای پیشرفت انجام نشده است، گفت: اگر بخشی از 
سرمایه های هزینه شده در صنعت خودرو را در صنعت فرش و خرما 

هزینه می کردیم وضعیت بخش کشاورزی بهتر از این بود. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
یکی از دالیل عدم توسعه کشاورزی علمی نبودن آن است، تصریح 
از موسسات و مراکز تحقیقاتی ماموریت گرا عمل  کرد: هیچکدام 
نمی کنند، از این رو مقرر شده است تا با همکاری کمیسیون آموزش 

و تحقیقات مجلس شورای اسالمی و برگزاری جلساتی سندی برای 
علمی کردن کشاورزی تهیه شود. 

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به این که موفق نبودن مقابله با آفات با استفاده از 
سموم منطقی است، بیان کرد: بودجه بخش کشاورزی هدفمند توزیع 
نمی شود؛ به طوری که ساالنه برای اجرای سیستم های آبیاری تحت 
فشار حدود 5000 میلیارد تومان هزینه می شود.  وی خاطرنشان کرد: 
ضروری است تا تغییراتی در توزیع اعتبارات انجام گیرد تا در توسعه 
کشاورزی اثرگذاری الزم را داشته باشد.    کیخا با بیان این که  دو 
ماه از زمان قانونی اعالم قیمت خرید تصمینی گندم گذشته و باید بر 
اساس نرخ تورم قیمت خرید تضمینی افزایش پیدا کند، تصریح کرد: 

رشد تورم در سال جاری، بر اساس اعالم رسمی دولت 30 درصد بوده 
است؛ اما با این شرایط چگونه قصد دارند قیمت خرید تضمینی را زیر 
۱500 تومان تعیین کنند؟ نتیجه این موضوع قاچاق گندم و عدم 

توسعه کشاورزی است. 
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تاکید بر این که 
در ابتدای انقالب ۱5۸ هزار هکتار از اراضی در حوزه آبریز دریاچه 
ارومیه زیر کشت بوده اما این میزان در سال های اخیر به 450 تا ۸50 
هزار هکتار رسیده است، اظهار کرد:  نمی توان از ظرف ثابت هم تولید 
محصوالت کشاورزی را افزایش داد و هم دریاچه ارومیه را حفظ کرد. 
وی اضافه کرد: با راه حل   های فنی امکان حل مسئله دریاچه ارومیه 

وجود ندارد؛ از این رو باید به دنبال راه حل اقتصادی باشیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:

نظریات اقتصادی کمر کشاورزی را خم کرده است


