
5اقتصادی
  

 کونلون بانک چین:
به همکاری با ایران ادامه می دهیم

ایرانی  با بانکهای  کونلون بانک چین اعالم کرد که به همکاری خود 
غیرتحریمِی برای معامالت و پرداختهای مربوط به کاالهای غیرتحریمی 

ادامه خواهند داد.
به گزارش بامداد دوشنبه ایرنا،روابط عمومی بانک مرکزی درباره آخرین 

وضعیت همکاریهای بانکی با کونلون بانک چین توضیحاتی ارائه کرد.
در این توضیحات آمده است: پیرو مذاکرات اخیر انجام شده با مدیران 
کونلون بانک چین، در حال حاضر تغییری در سیاستهای بانک کونلون 
در معامالت کاالهای غیرتحریمی با بانکهای غیر تحریمی ایرانی ایجاد 
با  بانک مذکور اعالم کردند به همکاری خود  نشده است و مسئوالن 
بانکهای ایرانی غیرتحریمِی برای معامالت و پرداختهای مربوط به کاالهای 

غیرتحریمی ادامه خواهند داد.

شش خودروی سنگین ۴ ستاره کیفی گرفتند

طبق گزارش اعالم شده از سوی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 
ایران، در گروه خودروهای سنگین تولید شده در اسفند ماه ۹۷، شش 

خودرو چهار ستاره کیفی کسب کرده اند.
به گزارش ایسنا، در گروه خودروهای سنگین در بخش باری، کامیونت 
هیوندای  کامیونت  و   K۷۵NPR ایسوزو  کامیونت   ،۸۵NMR ایسوزو 

۶۵HD چهار ستاره کیفی را به خود اختصاص داده اند.
عالوه بر این در بخش کامیون نیز کامیون بنز WH، توانسته دو ستاره 

کیفی کسب کند.
در بخش مسافری نیز، ون وانا چهار ستاره کیفی اخذ کرده است. در 
این رده از خودرو، مینی بوس آرین نیز همچون روال ماه های قبل تنها دو 

ستاره از پنج ستاره کیفی را به اختصاص داده است.
ارزشیابی کیفی اسفندماه اتوبوس نشان می دهد که اتوبوس شهری 
اسکانیا پارسین و اتوبوس بین شهری اسکانیا ۴۲۱۲ مارال هر دو، سه ستاره 

کسب کرده اند.
همچنین در گروه کشنده ها نیز، کشنده اسکانیا G ۴۱۰ و کشنده ولوو 
FH ۴۶۰ هم توانسته اند در ارزشیابی کیفی اسفندماه ۹۷، چهار ستاره را به 
خود اختصاص دهند. پس از آن کشنده فوتون AUMAN H۴، سه ستاره 

از پنج ستاره کیفی را به دست آورده است.
وضعیت کیفی خودروهای ساخت داخل در گروه سنگین نشان می دهد 
که این گروه، درجه کیفی بهتری را در ارزشیابی کیفی اسفند ماه ۹۷، 

نسبت به گروه سبک کسب کرده است.

فروکش هیجان بازار مسکن
چشم انداز رکودی در بازار مسکن، سرمایه ها را طی هفته گذشته به 
سمت بازارهای خودرو و بورس روانه کرد که باعث شد برخی فروشندگان 

مردد نسبت به عرضه واحدهای خود اقدام کنند.
به گزارش ایسنا، بازار مسکن در مقایسه با سه بازار رقیب یعنی بورس، 
طال و ارز به قله قیمتی چهار سال اخیر دست یافته و بر این اساس 
معامالت در فروردین ماه به کمترین میزان خود طی شش سال گذشته 
رسیده است. آخرین بررسی های میدانی از بازار مسکن شهر تهران نشان 
می دهد هیجان ایجاد شده از طرف عرضه با واکنش خنثی طرف تقاضا 
همراه بوده است. محاسبات حاکی از آن است که از چهار سال گذشته 
تاکنون رشد بازار مسکن ۲۳ درصد باالتر از طال و ارز قرار گرفته و به همین 
دلیل معامالت مسکن در فروردین ماه ۵۱ درصد نسبت به زمان مشابه 
تحریم  تورم زای مقطعی همچون  داد. عوامل  قبل کاهش نشان  سال 
سپاه پاسداران نیز تأثیری برای افزایش تقاضا در بازار مسکن ایجاد نکرد. 
کارشناسان دفاتر امالک پیش بینی می کنند رکود معامالتی برای حداقل 
۱۰ تا ۱۲ فصل در بازار مسکن ماندگار خواهد بود. از سوی دیگر، ورود 
نقدینگی به بازارهای خودرو و سهام در هفته گذشته اوضاع را به ضرر 
نوسان گیران بازار مسکن تغییر داد. برخی معتقدند در سال جاری، بازار 

بورس اوضاع بهتری نسبت به طال، ارز و مسکن تجربه خواهد کرد.
بازار مسکن، ماه گذشته را نیز با شرایط رکود تورمی سپری کرد و این در 
حالی است که طبق نظر کارشناسان، ظرفیت این بازار برای رشد قیمت پر 
شده است. طبق آمار وزارت راه و شهرسازی میانگین قیمت مسکن شهر 
تهران در اسفندماه ۱۳۹۷ به ۱۱ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده که 
نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن ۹۵ درصد رشد یافته است. عده ای از 
فعاالن حوزه مسکن معتقدند که اگر خریداران با قیمت هایی باالتر از ارقام 
فعلی اقدام به خرید کنند در واقع حباب می خرند. بازار مسکن در شرایطی 
رکود تورمی را سپری کرده که قدرت خرید متقاضیان به شدت کاهش 
یافته و امروز نیز خبر رسید که بانک مرکزی با افزایش تسهیالت تا سقف 
۲۸۰ میلیون تومان مخالفت کرد. سقف این وام برای زوجین هم اکنون 
۱۶۰ میلیون تومان است. البته عده ای از کارشناسان و همچنین وزیر راه و 
شهرسازی معتقدند که باال بردن رقم تسهیالت اثرات تورمی در بازار مسکن 
ایجاد می کند. از سوی دیگر، رصد شرایط فعلی بازار مسکن گویای دو 
ویژگی کاهش قدرت خرید و افت شدید معامالت است. طبق آمار اتحادیه 
امالک در ۲۰ روز ابتدای فروردین ماه ۱۳۹۸ خرید و فروش ملک در تهران 
نسبت به زمان مشابه سال قبل معادل ۵۱ درصد کاهش یافته است؛ زیرا 
سرمایه گذاران حرفه ای که سال گذشته حضور چشمگیری در بازار داشتند 
هم اکنون به ندرت دیده می شوند. اندک خریدارانی هم که حضور دارند، 

متقاضیان مصرفی هستند که از رشد مجدد قیمت ها نگرانند.
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 تمایل70 درصد فارغ التحصیالن دانشگاهی برای کار در خارج از کشور

ج از کشور؛ آری یا نه؟ وی انسانی به خار اعزام نیر

ج دولت ۱۰۰ هزار میلیارد یارانه  پنهان در دخل و خر

کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه سهم جمعیت 
بیکار فارغ التحصیالن آموزش عالی در سال گذشته ۳۸.۵ 
داشته  درصدی  رشد ۱.۴  و  بوده  بیکاران  کل  از  درصد 
است، اعزام آنها به خارج از کشور یک مبنا و باب درست 

و منطقی به لحاظ اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری است.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، گزارش های مرکز آمار کشور 
سال ۱۳۹۷، سهم جمعیت  در  که  است  این  از  حاکی 
دانش آموختگان مراکز آموزش عالی بیکار از کل بیکاران 
۳۸.۵ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به 
مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی باالتر 
است. بررسی ها نشان می دهد این شاخص نسبت به 

سال قبل ۱.۴ درصد افزایش یافته است.
نتایج همچنین بیانگر این است که در سال ۱۳۹۷، سهم 
جمعیت شاغل دانش آموخته آموزش عالی از کل شاغالن 
۲۳.۹ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به 
مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی باالتر 
است. با بررسی تغییرات مشاهده می شود، این شاخص 

نسبت سال قبل ۲.۴ درصد افزایش یافته است.
در این ارتباط، یکی از مباحثی که همواره مطرح می 
است؛  کشور  از  خارج  به  انسانی  نیروی  اعزام  شود، 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور چندی پیش اعالم 
کرد دانش آموختگان و متقاضیان دارای مهارت می توانند 
برای کار در کرواسی تا بیست و پنجم فروردین ماه امسال 
در سامانه کاریابی های خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی ثبت نام کنند.
همچنین در هفته گذشته هیاتی از کشور کرواسی برای 
رایزنی در خصوص جذب نیروی انسانی به کشور سفر 
کرد و نمایندگان و اعضای انجمن کارفرمایی کرواسی در 
نشستی که در تهران با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
استقبال  کشور  این  به  نیرو  اعزام  از  داشند،  اجتماعی 

کردند.
در این خصوص به سراغ کارشناسان اقتصادی رفتیم 
دانش  بیکاری  آمار  افزایش  در خصوص  را  آنها  نظر  تا 

آموختگان و اعزام آنها به خارج از کشور جویا شویم.
 تعاملی بین دانشگاه و بازار کار نداریم

بخش  در  اقتصادی  کارشناس  نیرومند«  »پوراندخت 
اشتغال به خبرنگار اقتصادی ایرنا، گفت: دانش، مهارت و 
بینش دانشجویان متناسب با بازار کار نیست و اساتید و 

بدنه دانشگاه ها، شناختی از بازار کار ندارند.
وی تصریح کرد: متاسفانه بودجه ای که به دانشگاه ها 
اختصاص می یابد مبتنی بر عملکرد آنها نیست و تنها 

مطابق روال سال های گذشته پرداخت می شود.
افزود: دانشگاه های ما بدنبال تئوری گرایی  نیرومند 
هستند و واحدهای عملی در آنها کمرنگ شده و نظارتی 
هم بر این مسائل وجود ندارد؛ در حالی که باید کارورزی 

و کارآموزی پررنگ شود.
این کارشناس توصیه کرد که آئین نامه ارتقای هیات 
علمی از ارائه مقاله به توسعه تکنولوژی بنگاه ها و هدایت 
دریافت  و  کار  بازار  به  دانشجویان  و  التحصیالن  فارغ 

آموزش های الزم به آنها تغییر کند.
نیرومند اظهارداشت: باید تحلیلی از بازار کار کشور و 
نیازهای آن داشته باشیم و سپس سرفصل های درسی 

متناسب با آن به روز شوند.
وی افزود: دولت می تواند ارائه مشوق به بنگاه ها را 

مشروط به تعامل با دانشگاه ها قرار دهد.
این کارشناس حوزه اشتغال گفت: نحوه تربیت افراد، 
سیاست های اقتصادی ناهماهنگ و بسیاری عوامل دیگر 

نیز بر افزایش نرخ بیکاری در کشور تاثیر دارد.
 تمایل۷۰ درصد فارغ التحصیالن دانشگاهی برای کار در 

خارج از کشور
نیرومند درباره تمایل نیروی انسانی برای کار در خارج 
از کشور، گفت: در اکثر نقاط دنیا، میل به اشتغال در 
خارج از کشور در میان فارغ التحصیالن دانشگاهی به 

طور میانگین باالی ۷۰ درصد است.
وی افزود: این میل در آمریکای شمالی و آسیای شرقی 
به طور میانگین ۶۹ درصد، در منطقه اوراسیا و اروپا ۷۰ 
درصد، در خاورمیانه و اقیانوسیه حدود ۷۵ درصد و در 
آفریقا و آمریکای جنوبی به ترتیب ۹۳ و ۸۱ درصد است.

این کارشناس حوزه کار در خصوص اعزام نیرو گفت: 
معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به 
عنوان سفیر کار وظیفه معرفی نیروی کار به کشورهای 
متقاضی را برعهده دارد. وی تاکید کرد: این معاونت می 
تواند با سیاستگزاری مناسب و هوشمند مانع مهاجرت 
افراد و دانش آموختگان شود چرا که زیرساخت های الزم 

در این زمینه نیز وجود دارد.
به  افراد  عالقه  به  اشاره  با  اقتصادی  کارشناس  این 
تحصیل در رشته های فنی و مهندسی گفت: برخالف 
دیگر کشورها که افراد تمایلی به این رشته ندارند، اقبال 
دانشجویان ما به این سمت زیاد است و این امر فرصتی 

را فراهم کرده است.
به گفته وی، بر اساس اعالم بانک جهانی بیش از ۲۵۰ 
میلیون نفر از جمعیت کره زمین مهاجر هستند و بیشتر 
این مهاجران وجوه نقدی و غیرنقدی به کشور و خانواده 
خود ارسال می کنند و نزدیک به ۷۰۰ میلیون خانواده از 

مزایای وجوه ارسالی مهاجران بهره مند می شوند.
ارسالی  وجوه  حجم   ۲۰۱۷ سال  در  افزود:  نیرومند 
مهاجران ۵۸۵ میلیارد دالر بوده که ۴۲۹ میلیارد دالر از 
این وجوه به کشورهای در حال توسعه ارسال شده است.
اعزام نیروی انسانی موجب کاهش نرخ بیکاری و ارز 

آوری
»حمید حاج اسماعیلی« دیگر کارشناس در حوزه کار در 
ارتباط با اعزام نیروی کار، گفت: این امر مهمی است که از 
گذشته مطرح بوده و همواره به دولت ها انتقاد داشتیم و 
خواهان این بودیم که سفارت های ما وابسته کار تعریف 
افزود: کشور ما در بخش فنی و مهندسی،  کنند. وی 
بهداشت و درمان نیروی متخصص خوبی داریم، اما چون 
بازار کار توسعه نیافته، بسیاری از فارغ التحصیالن بیکار 

هستند و این هدر رفتن سرمایه های کشور است.
حاج اسماعیلی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
باید از گذشته برنامه های جدی تری برای این کار درنظر 
می گرفت و به کمک وزارت امور خارجه سفارتخانه ها را 

برای مذاکره با کشورها فعال می کرد.
در کشورهای  کهولت سن  به  اشاره  با  کارشناس  این 
اروپایی، گفت: آنها نیازمند نیروی کار خارجی هستند و 
کشور صنعتی و پیشرفته ای همچون آلمان از مهاجرین 
سوری و عراقی استفاده می کند، در حالیکه با برنامه ای 

ریزی درست ایران می تواند جایگزین مناسبی باشد.
وی تاکید کرد: در بخش فنی و مهندسی و بهداشت و 
درمان به دلیل اینکه بازار کار کوچک شده نتوانستیم از 
آنها استفاده کنیم حتما اینها می توانند نیروهای بالقوه 
ای برای اعزام به خارج باشند و دانش فنی بیشتری را به 
کشور بازگردانند. عالوه بر این اعزام نیرو می تواند عالوه 
بر کاهش نرخ بیکاری، ارز آوری برای کشور داشته باشد.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: مبانی اعزام نیرو در قانون 
کار و حوزه تعامالت سیاسی با کشورهای مختلف وجود 
دارد و این اقدام درست باید پیش از این توسط مدیران 

کشور انجام می شد که متاسفانه کوتاهی کردند.
این کارشناس گفت: اگرچه آمریکا کشور ما را تحریم 
و  نیستیم  تحریم  المللی  بین  لحاظ  از  اما  است  کرده 
بسیاری از کشورها با ایران رابطه خوبی دارند، بنابراین باید 
رایزنی ها را شروع کنیم. مطمئن باشید که یک مبنا و باب 
درست و منطقی و تاثیرگذاری به لحاظ اقتصادی و کاهش 

نرخ بیکاری است.
به گزارش ایرنا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیست 
و هشتم فروردین ماه در حاشیه مراسم گفت و شنود با 
جمعی از نخبگان جوان کشور که به مناسبت روز جوان 
در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، 
گفت: در روزهای گذشته سه هزار نیروی انسانی برای 
اعزام به کشورهای خارجی ثبت نام کردند که ۳۰۰ نفر از 
آنها اعزام می شوند و در این خصوص نیز هم اکنون هیاتی 
از کشور کرواسی که نیازمند ۶۰ هزار نیروی انسانی است 
و بخشی از آن را به ایران اختصاص داده در کشور حضور 

دارند و در حال رایزنی هستند. 

در بودجه امسال بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه 
پیش بینی شده است که حدود ۲۴ درصد کل منابع بودجه 

را تشکیل می دهد.
به گزارش ایسنا، اقتصاد ایران طی دهه های اخیر با توجه 
به حجم باالی یارانه ای که با آن اداره شده، اکنون به مرحله ای 
رسیده که با افزایش سطح یارانه های پنهان و به نوعی اختالل 

در کارکرد قیمت های نسبی مواجه شده است.
این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه در آخرین 
گزارش خود اعالم کرده که ساالنه بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد 

تومان یارانه پنهان از سوی دولت پرداخت می شود.
کنار  در  موضوع  این  تولیدی  و  معیشتی  اثرگذار  ابعاد 
محدودیت های درآمدی دولت در شرایط تحریمی موجب 
شده منابعی که در قالب یارانه های پنهان، فرابودجه ای و 
بودجه ای تخصیص می یابد، بیش از گذشته مور توجه قرار 

گیرد.
هر چند در سال های اخیر طرح هایی همچون هدفمندسازی 
از  از راهکارهای خروج  یارانه ها و اصالح قیمت های نسبی 
هر  به  اما  است،  درآمده  اجرا  به  و  بوده  موجود  وضعیت 

صورت نتوانسته به طور مناسبی شرایط را اصالح کند.
طبق پژوهشی که در سازمان برنامه و بودجه برای احصاء 

رفتارهای حمایتی  بررسی  انجام شده است،  یارانه ها  انواع 
دولت نشان می دهد که منابع از سه طریق برای پوشش 
قالب  در  بخشی  است.  شده  استفاده  تولید  و  معیشت 
فعاالن  سایر  و  دولت  مالی  رابطه  بودجه ای،  ردیف های 
اقتصادی و همچنین منابع با قیمتی زیر قیمت جایگزینی که 

در اختیار آحاد اقتصادی قرار می گیرد.
به  است؛  توجه  مورد  بودجه ای  یارانه های  رابطه  این  در 
اعتبارات  جاری  سال  بودجه  الیحه  اساس  بر  که  گونه ای 
که  شده  برآورد  تومان  میلیارد  هزار   ۳۲۰ حدود  هزینه ای 
دارد.  افزایش  درصد   ۹.۱ گذشته  سال  مصوب  به  نسبت 
مدیران بودجه ای معتقدند که این رقم از تبعیت از سیاست 
کنترل و کاهش هزینه ها و عدم پیروی از تورم پیش بینی 

شده برای سال آینده حکایت دارد.
ترکیب اعتبارات هزینه ای حاکی از آن است که در الیحه 
یارانه های  از  بخشی  که  چهارم  فصل  سهم  بودجه ۱۳۹۸ 
اعطایی دولت به بنگاه های اقتصادی است ۳۴ درصد افزایش 
دارد. با توجه به اینکه یارانه های حمایتی دولت به اقشار غیر 
کارکن آن یارانه تلقی می شود بخشی از فصول کمک های 
بالعوض و رفاه اجتماعی نیز ماهیت یارانه ای پیدا کرده و 

جزئی از آن محسوب می شود.

مختلف  حوزه های  در  یارانه ای  اعتبارات  سهم  بررسی 
کارکردی دولت نشان می دهد که حوزه رفاه اجتماعی با ۶۸.۴ 
و سالمت با ۱۶.۹ بیشترین سهم را از کل اعتبارات با ماهیت 

یارانه دریافت می کنند.
همچنین مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه بودجه ای 
احصاء شده طبق الیحه بودجه شامل ۱۱ هزار میلیارد تومان 
اعتبارات یارانه ای برای دستگاه های اجرایی، ۱۰ هزار میلیارد 
تومان در ردیف های متفرقه، ۳۱۹ میلیارد تومان اعتبارات 
برای بخش هایی از جمله استان ها و ۷۸ هزار میلیارد تومان 

اعتبارات با ماهیت یارانه ای که از مصارف دستگاه های اجرایی 
است گرفته شده است.

با توجه به اینکه اعتبارات هزینه ای با ماهیت یارانه ای سهم 
قابل توجهی از بودجه عمومی کشور را دارند و در راستای 
اجرای سیاست های حمایتی برای آحاد جامعه عملیاتی شده 
است، سازمان برنامه و بودجه تأکید دارد که الزم است نحوه 
اثربخشی  و  کارایی  با رویکرد حداکثر کردن  آن  هزینه کرد 
ارتقای  در  مؤثری  نقش  تا  شود  بازنگری  بودجه ای  منابع 

شاخص های رفاهی و اقتصادی داشته باشند.

دالیل گرانی
کمبودی در بازار خرما نیست

قیمت خرما در برخی از انواع خود رشد قابل توجهی کرده که نایب رئیس 
انجمن خرمای ایران معتقد است این رشد قیمت به دلیل رشد هزینه خالص 
تولید خرما نیست و هزینه های جانبی تولید، توزیع، بسته بندی و گران فروشی 

برخی فروشگاه ها در این زمینه دخیل است.
از سال گذشته قیمت انواع مواد غذایی به واسطه نوسان نرخ ارز و افزایش 
هزینه های تولید و بسته بندی روند صعودی به خود گرفت که در کنار آن رشد 
جذابیت صادرات برخی از اقالم خوراکی نیز گرانی بیشتری را به همراه داشت 

که از این موارد می توان به محصوالت کشاورزی اشاره کرد.
در روزهای اخیر که حدود ۱۵ روز تا آغاز ماه مبارک رمضان باقی مانده است 
برخی از افزایش قیمت خرما خبر می دهند، البته بررسی ها نشان از آن دارد که 
این افزایش قیمت خرما که برخی خبر از آن می دهند همه گیر و همه جایی 
نبوده و عمده افزایش قیمت ها عموماً از سوی برخی کارخانجات و شرکت های 
پخش و همچنین برخی از فروشگاه های مناطق شمالی تهران رخ داده است.

بررسی ها حکایت از آن دارد که قیمت محصوالت بسته بندی درجه یک که 
از سوی شرکت های معتبر تولید و عرضه می شود طی یک سال اخیر رشد دو 
برابری به خود گرفته که این افزایش قیمت نسبت به رشد قیمت محصول در 

مرحله تولید، بسیار قابل توجه است.
در همین زمینه بررسی قیمت خرما در واحدهای صنفی عرضه کننده خرما 

به صورت باز و البته بسته بندی نشان از آن دارد که قیمت خرما نسبت به 
میانه سال گذشته رشد یافته است که به طور مثال در سال گذشته قیمت هر 
کیلو خرمای پیارم که قیمتی در حدود ۵۵ هزار تومان داشت، در حال حاضر 

به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.

در این زمینه علی محمد صمیمی- نایب رئیس انجمن خرمای ایران - با بیان 
اینکه علت رشد قیمت خرما در یک سال اخیر در کنار رشد قیمت مواد اولیه 
و هزینه های جانبی، گران فروشی برخی واحدهای صنفی است، گفت: خرما 
دارای انواع مختلف با قیمت های متفاوتی است که روند تغییرات قیمتی آنها 

کامالً متفاوت است.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت خرما از کیلویی ۱۰ هزار تومان آغاز 
می شود و به طور کلی کشور در زمینه تولید، مصرف و صادرات مازاد مصرف 
هیچگونه مشکلی ندارد و حجم تولید به میزانی است که بعد از ماه مبارک 
رمضان حجم قابل توجهی از تولیدات به عنوان مازاد مصرف باید صادر شود.

نایب رئیس انجمن خرمای ایران با بیان اینکه قیمت خرما در سطح جهانی 
هیچ تغییری نداشته است، یادآور شد: هزینه های جانبی تولید و عرضه در 
یک سال گذشته روند صعودی به خود گرفته و این در حالی بوده که قیمت 

خالص خرما رشد اندکی داشته است.
صمیمی معتقد است: شرایط بازار صادراتی و میزان تولید خرما با دیگر 
محصوالت کشاورزی همچون پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی که با افزایش 
میزان صادرات، نیاز بازار داخلی پاسخ داده نمی شود، متفاوت است و اگر 
درهای صادرات به روی خرما بسته شود دیگر کشورها همچون عربستان در 

بازارهای هدف جای ایران را به سرعت خواهند گرفت.

روزنامه صبح ایران


