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هاديغالمحسيني
  گزارش   یک

هر چند نگراني ايجاد شده در بازار محصوالت غذايي 
دنيا گذرا و قابل رفع به نظر مي رسد، چراكه افزايش 
نرخ تعديل مصرف و تقاضا را به همراه خواهد داشت، 
اما تقويت ذخاير استراتژيك كااليي توسط برخي از 
كش�ورها نيز موقتًا افزايش تقاضا را به بازار تحميل 
مي كند. با اين ح�ال در آينده بازار خود را س�ريعًا با 
ش�رايط تطبيق مي دهد و جاي نگراني باقي نخواهد 
گذاش�ت. در عين حال ب�ه دليل تنش ه�اي نظامي 
در برخ�ي از كش�ورهاي توليد كنن�ده محص�والت 
كشاورزي ش�رايطي ايجاد شد كه كش�ورها با هدف 
تأمين و تضمين امنيت غذايي خريد و ذخيره كاالي 
اساس�ي و محصوالت غذايي را عقالن�ي يافتند، به 
همين جهت به گفته معاون اقتصادي رئيس جمهور، 
دولت برنامه ريزي دو س�اله اي براي تأمين و ذخيره 
كاال هاي اساس�ي در كش�ور انجام داده اس�ت تا در 
بح�ث امني�ت غذاي�ي دچ�ار مش�كل نش�ويم. 
اگر اقتصاد جهاني را دنبال كرده باشيد، متوجه مي شوید 
كه در هر زمان یك بازار یا فعاليت اقتصادي در بورس است 
و این سيكل چرخه تجاري در هر زمان یك بازار را در رونق 
قرار مي دهد؛ یك زمان بازارهاي مالي و پولي در رونق به 
سر مي برند و زمان دیگر بعد از رونق و ركود بازار رمز ارزها 
نوبت به بازار محصوالت غذایي مي رسد، تا به بهانه تنش 
نظامي بين دو كشور توليد كننده محصوالت كشاورزي، 

بازار محصوالت غذایي رشد قيمت را تجربه كنند. 
البته برخي از كارشناسان نيز بر این باورند كه وقتي بازار 
انرژي در دنيا با رشد نرخ مواجه مي ش��ود، طبيعتاً بازار 
كاالهاي اساس��ي و محصوالت كشاورزي در بورس هاي 
كاالیي جهاني نيز رش��د قيمت را تجرب��ه مي كند، زیرا 
مصرف كنندگان بزرگ انرژي باید از رشد نرخ محصول، 
هزینه هاي توليد و به ویژه رش��د بهاي نفت، گاز، برق و 

مشتقات را جبران كنند. 
در عين حال برخي از كارشناسان اقتصادي نيز رشد نرخ 
جهاني محصوالت غذایي را از چش��م بيمه هاي درماني 
بزرگ دنيا مي بينند. به زعم این دس��ته از كارشناس��ان 
اقتصادي س��بك غذایي مردم در دنيا به شكلي است كه 
بيماري هاي مشابه بسيار ش��ایع شده است و هزینه هاي 
بيمه ها را باال برده اس��ت و حاال از طریق سياس��ت هاي 
قيمتي، قرار است استفاده از برخي از محصوالت غذایي كه 
به اشاعه بيماري های مشابه كمك مي كند، تعدیل شود. 
در این بين از دور ریز مواد غذایي توسط انسان ها در سراسر 
دنيا نباید غافل ب��ود كه برخي از كارشناس��ان معتقدند 

تعدیل نرخ موجب بهينه سازي مصرف و توليد مي شود. 
به هر روي دليل رشد نرخ محصوالت غذایي در دنيا جنگ 
و خشكسالي و تغييرات اقليمي باشد یا افزایش هزینه هاي 

توليد یا تغيير سبك غذایي مردم و تنبه بشر براي پرهيز 
از پرخوري و دور ریز، امروز نرخ مواد  غذایي در بازار هاي 
جهاني باال رفته است و مردم كشورهایي با درآمد سرانه 
مختلف درك و حال و روز متفاوتي از گران ش��دن اقالم 
خوراكي دارند، به  طور نمونه كشورهایي كه خانوارشان به 
طور متوسط ماهانه درآمد 4تا 6هزار دالري دارند، بي شك 

وضعيت شان متفاوت از كشورهایي است كه خانوارشان 
ماهانه متوسط درآمد 100تا 400دالري در ماه دارند. 

با توجه به این توضيح باید عنوان داش��ت كه حساسيت 
كشورها بسته به درآمد سرانه خانوار نسبت به افزایش نرخ 

محصوالت كشاورزي و غذایي كمتر یا بيشتر است. 
در این ميان نكته قابل توجه آن اس��ت كه بازار به زودي 

خود را با ش��رایط جدید تطبيق مي دهد، بي شك تنش 
ایجاد شده بين روسيه و غرب بر س��ر ماجراي اوكراین و 
حساسيت ایجاد شده در اثر پيوستن برخي از كشورها به 
ناتو شرایطي را در بازار جهاني انرژي و محصوالت غذایي 
و كشاورزي ایجاد كرده  كه رشد نرخ جهاني مواد غذایي 
یكي از آثار دفعتي آن است، به ویژه آنكه برخي از كشورها 

نيز از سر نگراني اقدام به خریدهاي هيجاني از بازار جهاني 
محصوالت مذك��ور كرده اند تا ذخایر اس��تراتژیك خود 
را تقویت كنند. همين رخداد خود به رش��د نرخ در بازار 
منتج مي شود، اما در اثر رشد نرخ ها مصرف مردم در حوزه 
خوراكي بسته به درآمد سرانه خانوار تعدیل خواهد شد و 
در دراز مدت نيز بازار با همه مؤلفه هاي اثر گذار بر آن خود را 
تطبيق مي دهد و بازار جهاني محصوالت غذایي و كاالهاي 
غذایي این رونق را از سر مي گذراند و باید این وضعيت را 
به بازار دیگري دو دستي تقدیم كند تا این شائبه همچنان 
باقي بماند كه دستی نامرئي این بازار را تنظيم می كند و 
س��راغ بازار دیگري مي رود كه با تنش مواجه شده است، 
حال این تنش توسط دست نامرئي بازار ایجاد شده یا خود 

به خود ایجاد شده موضوعي مناقشه برانگيز است. 
به هر روي وقتي چين در اثر نگران��ي اقدام به خریدهاي 
هيجاني از ب��ازار جهاني محصوالت غذایي و كش��اورزي 
مي كند تا انبارهاي استراتژیك خود را تقویت كند، طبيعي 
اس��ت كه در ایران نيز دولتمردان و ب��زرگان نظام اقدام 
به تقویت امنيت مواد غذایي كش��ور كنند، حال این كار 
مي تواند از بازار جهاني انجام گيرد یا توليد داخل یا هر دو. 
    واردات بيش از يك ميليون تن كاالي اساسي 

به كشور
به گزارش ش��ركت بازرگان��ي دولتي ای��ران، از ابتداي 
فروردین  تا پایان اردیبهشت  امسال، مجموعاً یك ميليون 
و 6۸0 هزار ت��ن محص��والت راهبردي ش��امل گندم، 
برنج و روغن خ��ام براي تأمين نياز ب��ازار و حفظ ذخایر 
استراتژیك كشور، خریداري و از طریق ۲۸ كشتي وارد 

بنادر كشورمان شد. 
این گ��زارش مي افزای��د، در این مدت، ی��ك ميليون و 
۵01هزار و ۹۳۳تن گندم از سه بندر مهم جنوب ایران در 
قالب ۲۳ كشتي وارد كشور شده است كه سهم بندرعباس 
از ورود این كاالي راهبردي، 11 كشتي به وزن ۵۲4 هزار 
و ۹۳۳ تن، سهم بندر امام ۹ كشتي به وزن ۷۷۳هزار تن و 
سهم بندر چابهار سه كشتي به وزن ۲04 هزار تن است. 

بر اساس این گزارش، در دو ماه اخير، مجموع وزن انواع 
برنج خارجي وارداتي به كش��ور به ۹1 ه��زار و 600 تن 
مي رسد كه در قالب سه كش��تي از طریق بندر چابهار، 
بندر بوشهر و بندر عباس وارد كشور شده، ضمن اینكه در 
همين مدت، دو كشتي روغن خام، جمعاً به وزن ۸6 هزار و 

4۳0 تن نيز از بندر امام وارد كشور شده است. 
كاالهاي وارداتي به كشور بر اس��اس برنامه حمل ونقل 
ش��ركت بازرگاني دولتي ای��ران به مراكز و تأسيس��ات 
نگهداري این محصوالت در سراسر كشور ارسال مي شود و 
سپس بر اساس نياز مراكز جمعيتي، براي توزیع به اقصي 

نقاط كشورمان ارسال مي شوند.

به اطـالع اعضاء و صاحبان سـهام شـركت تعاونى مسـكن 
كاركنان فرماندهى حفاظت سپاه (در حال تصفيه) به شماره 
ثبت 362635 مى رسـاند مجمـع عمومى عـادى نوبت دوم 
شركت در روز دوشـنبه 1401/3/23 رأس سـاعت 16/00 در 
آدرس تهرانسر خيابان قباد شهرك شهيد هاشمى نژاد - مسجد سيدالشهدا 

برگزار مى گردد.
*دستور جلسه:

1– استماع گزارش عملكرد هيئت تصفيه.
2 – استماع گزارش ناظرين در خصوص عملكرد هيئت تصفيه 

و صورت هاى مالى.
3– بررسـى و اتخاذ تصميم در خصوص صورت هاى مالى در 

سال هاى 1400-99-98
4 – تصميم گيرى در خصوص تعيين تكليف محل فعلى دفتر 

تعاونى (تمديد اجاره يا انتقال به پروژه آسمان) 
5- تعيين حق الزحمه هيئت تصفيه و ناظرين.

6 – انتخاب هيئت تصفيه و ناظرين.
*اعضايى كـه نمى تواننـد در جلسـه مجمع حضـور يابند، 
مى توانند با حضور در دفتر تعاونى نسـبت بـه انتخاب وكيل 
خود اقدام نمايند. (هر عضو مى تواند وكالت سه نفر و غير عضو 

وكالت يك نفر را بر عهده داشته باشد).

  آگهى دعوت مجمع عمومى عادى 
نوبت  دوم

 شركت تعاونى مسكن كاركنان فرماندهى حفاظت سپاه
 (در حال تصفيه)

هيئت تصفيه تعاونى

مركـز تحقيقـات راه، 
مسـكن  و شهرسـازي 
در نظـر دارد نسـبت  به 
 برگزارى تجديد مناقصه  
عمومـى  تهيـه، حمل و 
نصب جرثقيل سقفى به ظرفيت 15 تن واقعى جهت 
سوله جديد آتش، مطابق مشخصات فنى ارائه شده 
از طريق سـامانه تداركات الكترونيكى دولت تحت 

شماره 2001003045000003 اقدام نمايد.
 تاريخ انتشار در سامانه: 1401/03/01 

آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه از سايت: مورخ 1401/03/07

تاريخ بازديد: 1401/03/08 لغايت 1401/03/11 از ساعت 

10 الى 14

مهلت ارائه پيشنهاد: مورخ 1401/03/18

زمان بازگشايى:  ساعت 10:30 مورخ 1401/03/21

متقاضيـان مى تواننـد بـراى كسـب اطالعـات 
سـامانه  بـه  درمناقصـه  شـركت  و   بيشـتر 
www.setadiran.ir  مراجعه نمايند. ضمناً مبلغ وجه 
تضمين جهت شركت در مناقصه 750/000/000 (هفتصدو 
پنجاه ميليون ريال) به صورت ضمانت نامه بانكى بوده و ارائه 

اصل آن قبل از بازگشايى پاكات، الزامى مى باشد.
آدرس: تهـران- بزرگراه شـيخ  فضل ا... نـوري، بين  

شهرك قدس و فرهنگيان، خيابان پاس فرهنگيان، 
ورودي نارگل ، خيابان مروي، خيابان حكمت 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : 88255942  

 اطالعات تماس سامانه تداركات الكترونيكى : 021-41934

شناسه آگهى: 1322104 فراخوان تجديد مناقصه عمومى تهيه، حمل و نصب جرثقيل سقفى 

به ظرفيت 15 تن واقعى جهت سوله جديد آتش مركز تحقيقات راه و شهرسازي

مركز تحقيقات راه، مسكن  وشهرسازي

م.الف:728
شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران-

منطقه شاهرود (استان سـمنان) در نظر دارد 
پيمان مشروح ذيل را از طريق مناقصه عمومي 
به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. كليه 
مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران 
و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) 
به آدرس http://setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 

در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي 
امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه
مركز تماس: 41934-021 دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768 

لذا از متقاضيان شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت اسناد 
مناقصه با در نظر داشتن مدارك مندرج در ذيل، به سامانه تداركات الكترونيكي 

دولت مراجعه نمايند. 

شناسه آگهى: 1320361 آگــهى تجديد مناقصــه (عمومى– يك مرحله اى)

منطقـه شاهـرود

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران - منطقه شاهرود

برآورد مناقصهموضوع مناقصهرديف
 مبلغ تضمين شركت در فرآيند

ارجاع كار (ريال)
 تاريخ جلسه توضيح اسناد

(جلسه توجيهي)
تاريخ بازگشايي پيشنهادهامهلت قبول پيشنهادها

1
 بازديد بخش خصوصي از مجاري عرضه و سرويس هاي صنعتي

1401/03/29 ساعت 8:00 صبحتا تاريخ 1401/03/28 تاساعت 1401/03/2216 ساعت 10 صبح 471.709.953 ريال9.434.199.058 ريال     (پيمان شماره 3111)

نوع تضمين2
تضامين مندرج در ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتي شماره 122402/ت 50659 هـ سال 94 

واريزهاي نقدي به حساب جام 92000704/25 بانك ملت به نام شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه شاهرود با كد شناسه 108

روز چهار شنبه تاريخ 1401/03/04 ساعت 8 صبحتاريخ انتشار در سامانه تداركات الكترونيكي دولت3

4
 مهلت دريافت اسناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونيكي

دولت
پس از انتشار نوبت دوم آگهي تا تاريخ 1401/03/12 ساعت 16

محل گشايش پيشنهادها5
شاهرود - سه راهي راه آهن - خيابان نفت - شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه شاهرود - طبقه دوم، سالن كنفرانس منطقه

 تلفن: 32332048-023 داخلي230 فاكس : 023-32337572

شرايط عمومي و مدارك مورد نياز براي شركت در مناقصه6

1-دارا بودن گواهينامه صالحيت از اداره كل تعاون، كار و امور اجتماعي داراي اعتبار. 2- تصوير كليه صفحات اساسنامه شركت و تصوير آگهي تأسيس آخرين تغييرات در روزنامه رسمي.

 3- تصوير كد اقتصادي و شناسه ملي شركت (برابر با اصل شده). 4- ارائه گواهي نامه تأييد صالحيت ايمني پيمانكاران از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي داراي اعتبار 

5-احراز امتياز قابل قبول بر اساس معيارهاي ارزيابي توانمندي بهداشتي، ايمني و محيط زيست (HSE) (احراز امتياز 50 از 100 ) .

 6- ارائه اصل گواهي امضاء محضري شخص و يا اشخاصي كه طبق آخرين تغييرات در روزنامه رسمي مجاز به امضاء اسناد تعهدآور شركت مي باشند.

 7- قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل، به لحاظ كيفيت ارائه گردد.  8- پيشنهادات واصله با هر تعداد قابل گشايش خواهد بود.

*بارگذاري تمامي مدارك مذكور در سامانه تداركات الكترونيكي دولت جهت ارزيابي كيفي مناقصه گران الزامي مي باشد.

نوبت اول آگهي روز  سه شنبه مورخ 1401/03/03 و نوبت دوم آگهي روز چهار  شنبه مورخ 1401/03/04  تاريخ چاپ آگهي7

نوبت  اول كد فراخوان 2001091845000002سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد)

شماره مجوز: 1401.1294

ايرانکانونعبورغالتروسیهاست
ايران هاب عبور غله روس�يه اس�ت و مي توان اين گندم را به هر 
كش�وري كه روس ه�ا بخواهند ترانزيت ك�رد. از آنج�ا كه ميزان 
خريد غله در خليج فارس افزايش چش�مگيري پيدا كرده است، 
ما به عنوان كشوري كه مابين روسيه، قزاقس�تان و خليج فارس 
هستيم، بايد از اين فرصت براي توسعه تجارت خود استفاده كنيم. 
محمدرضا مرتضوي، رئيس كانون انجمن هاي صنایع غذایي ایران در 
گفت وگو با ایرنا گفت: روند واردات گندم متوقف نشده است. شركت 
بازرگاني دولتي اق��دام به واردات گندم مي كند و تا ب��ه امروز نيز این 
واردات ادامه دارد و ماهي ۷00 هزار تن گندم وارد كش��ور مي شود، 
ماه هاي پایاني س��ال ميزان واردات گندم در ماه ب��ه یك ميليون تن 

نيز رسيد. 
وي با اشاره به اوج گرفتن خرید تضميني گندم داخلي گفت: گندم 
استان هاي خوزستان، گلستان، فارس، كردستان، اردبيل و زنجان به 
 دست آمده است و تا پایان شهریور ميزان خرید گندم داخلي به مرز 

۵/ ۵ ميليون تن خواهد رسيد. 
مرتضوي در پاس��خ به این پرس��ش ك��ه تصویري روي جل��د مجله 
اكونوميست منتشر ش��د كه صورتك هاي خشك انس��اني جایگزین 
دانه هاي خوش��ه گندم ش��ده اند یا به عبارتي این تصویر گواه فاجعه 
غذایي آینده را مي دهد، آیا از دید شما چنين پيش بيني هایي محقق 
خواهد  شد، گفت: من موافق طرح چنين سخناني نيستم، چراكه ميزان 
توليد غله در جهان كاهش چشمگيري نداشته است. عمليات كاشت 
در اوكراین انجام شده اس��ت، اما امكان بارگيري و حمل ونقل آن بعد 
از سقوط ماریوپول و بسته ش��دن راه آبي آن متوقف شد و اوكرایني ها 
به دنبال راه هاي جایگزین هس��تند تا از مرز اروپاي شرقي غله خود را 

خارج كنند. 
بنا به اظهارات این فعال اقتصادي، حدود 14 تا 1۵ ميليون تن غالت در 

اوكراین دپو شده كه به دنبال راهي است تا در جهان عرضه شود. 
رئيس كانون انجمن هاي صنایع غذایي ایران ادامه داد: سال جاري، سال 
گراني غالت است، هر چند روس ها روند صادرات گندم را در دنيا متوقف 
نكردند و قزاقستان نيز گندم خود را صادر مي كند و ممنوعيتي در این 
زمينه وضع نكرده است، اما از آنجایي كه ميزان تقاضا براي خرید غالت 

در جهان باال رفته است، شاهد افزایش نرخ جهاني آن هستيم. 
مرتضوي با اشاره به صادرات آرد از ایران به عراق  تأكيد كرد: تجار گندم 
و آرد را از روسيه و قزاقس��تان می  خرند و به لبنان، عراق، افغانستان و 
هر كشور كه خریدار باش��د، ترانزیت مي كنند؛ این اقدام یك تجارت 
محسوب مي شود و بازرگانان و تجار مبادرت به این كار مي كنند و سود 

قابل توجهي نيز نصيب آنها مي شود. 
وي در ادامه گفت: ميانگين واردات گندم در سال جاري به ۷/۵ ميليون 
خواهد رسيد. ایران هاب عبور غله روسيه است و مي توان این گندم را به 
هر كشوري كه بخواهد ترانزیت كند. از آنجایي كه ميزان خرید غله در 
خليج فارس افزایش چشمگيري پيدا كرده است، ما به عنوان كشوري 
كه مابين روسيه، قزاقستان و خليج فارس هستيم، مي توانيم و باید از 

این فرصت براي توسعه تجارت خود استفاده كنيم. 
وي با بيان اینكه بيش��ترین س��هم تج��ارت گندم روس��يه در اختيار 
ش��ركت هاي اروپایي بود، گفت: این ش��ركت ها از ای��ن منطقه خارج 
شدند و این بهترین فرصت است براي شركت هاي ایراني كه بر انبار غله 
دنيا تسلط پيدا كنند. ۳0 درصد گندم، ۸0 درصد روغن آفتابگردان و 
۲۵درصد ذرت جهان را روسيه تأمين مي كند. ماكاروني توليد شده در 
روسيه ۳0 تا 40 درصد ارزان تر از س��ایر ماكاروني ها در دنياست، پس 

مي توان و باید امكان تجارت با روسيه را فراهم كنيم. 
مرتضوي با بيان اینكه مي توانيم شرایط را براي تهاتر با روس ها فراهم 
كنيم، خاطر نش��ان كرد: روس ها حدود ۵ ميلي��ارد دالر واردات پنير 
دارند و نياز آنها به محصوالت سبزي و صيفي جات قابل توجه است، ما 
مي توانيم نياز آنها را در این بخش ها جبران و در ازاي آن از روس ها غالت 
دریافت كنيم. همچنين تجار قزاقستاني خواهان سيب درختي ایراني 
در حجم بسيار باال هستند، پس امكان تهاتر با این كشور نيز وجود دارد. 
وي با اشاره به قاچاق آرد گفت: نمي توان منكر قاچاق آرد در كشور شد 
تا زماني كه تفاوت فاحش بين قيمت آرد توزیع شده در بازار با قيمت 
جهاني وجود دارد، احتمال قاچاق و انحراف آرد وجود دارد؛ آردي كه از 
نانواهایي ها به شيریني پزها سرازیر مي شود، ناشي از ذات بد نانوا نيست، 

تفاوت قيمت آرد این معضل را به وجود آورده است. 
........................................................................................................................

اتحاديهمرغداران:رکودبازارمرغ
ارتباطيبهقدرتخريدمردمندارد

بازار مرغ پس از افزايش رسمي قيمت ها از سوي دولت در حالي با 
ركود مواجه شده است كه به عقيده مدير عامل اتحاديه مرغداران 
گوش�تي كش�ور، اين ركود ارتباطي با قدرت خريد م�ردم ندارد. 
به گزارش نبض صنعت، اسداهلل نژاد در پاسخ به این سؤال كه آیا تقاضاي 
خرید مرغ كاهش یافته است یا خير، گفت: اگر چه با كاهش نسبي تقاضا 
مواجه شده ایم، اما توليد هم افزایش یافته است و بيش از مصرف مرغ 

توليد مي شود. 
وي در پاسخ به اینكه آیا افزایش قيمت مرغ قدرت خرید مرغ را كاهش 
داده است یا خير، اظهار كرد: مردم یارانه دریافت كرده اند و قيمت مرغ 
نيز افزایش زیادي نداشته اس��ت؛ در نتيجه ركود بازار به قدرت خرید 
مردم ارتباطي ندارد. شركت پشتيباني امور دام نيز اقدام به جمع آوري 

مرغ هاي مازاد كرده است. 
مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتي كشور افزود: قيمت مصوب مرغ 
گرم ۵۹ هزار و ۸00 تومان است كه در بازار براي مصرف كننده كيلویي 

۳۷ تا 46 هزار تومان است. 

به خاط�ر طرح هاي�ي كه در دو س�ال 
گذشته در بحث برخورد با لوازم خانگي 
قاچاق در سطح عرضه اجرا شد، عرضه 
اين كاال ها ب�ه فضاي مج�ازي گرايش 
پيدا كرده اس�ت و از طريق شبكه هاي 
اجتماعي بازاريابي و تبليغ مي ش�ود. 
به گ��زارش خبرگ��زاري صدا و س��يما، 
پرهام فر، مدیر كل دفتر پيشگيري ستاد 
مقابله ب��ا قاچ��اق كاال و ارز در خصوص 
طرح مبارزه با قاچاق لوازم خانگي افزود: 
از ابتداي امس��ال براي پن��ج گروه عمده 
كاالی��ي در ح��وزه قاچاق كه هم س��هم 
عمده اي در قاچاق دارند و هم ضربه جدي 
به توليد داخل وارد مي كنند، هدف گذاري 

شده است.
وي گف��ت: هدف گ��ذاري وزارت صمت 
شناسه گذاري ۵۳ گروه كاالیي دیگر كه 
عمده آنها مشمول اس��تاندارد اجباري و 
كاال هاي بسيار حساسي هستند و با امنيت 
جاني س��ر و كار دارند تا نيم��ه مرداد ماه 
است و با پایان فرایند شناسه گذاري و كد 
رهگيري، كاال هاي فاقد شناسه در بازار كه 

منشأ قانوني دارد، فراخوان و با شناسه دار 
شدن قابل رصد می ش��ود. دومين گروه 
كه االن جلسات هماهنگي آن در وزارت 
صمت در حال برگزاري است، گروه لوازم 

خانگي است.
پرهام فر با اش��اره به افزایش كش��فيات 
قاچ��اق ط��ي دو س��ال اخير نس��بت به 
س��ال هاي قبل گفت:» در س��ال 1۳۹۹ 
كش��فيات قاچاق در ح��وزه لوازم خانگي 
نسبت به س��ال قبل از آن با ۳1۵ درصد 
افزایش بالغ ب��ر ۳0 هزار ميلي��ارد ریال 

بود.«
    قاچاق لوازم خانگي 1/4 ميليارد 

دالر
مدیر كل دفتر پيش��گيري ستاد مقابله با 
قاچاق كاال با بيان اینكه هم اكنون ميزان 
قاچاق كاال در زمينه لوازم خانگي حدود 
1/4 ميليارد دالر است، گفت: هم اكنون 
شاهد تغيير رفتار در نوع قاچاق هستيم. 
به این معني ك��ه قباًل قاچاق در س��طح 
عرضه را بيش��تر مي دیدیم، اما به خاطر 
طرح هایي كه در س��ال هاي ۹۸ و ۹۹ در 

بحث برخورد با لوازم خانگ��ي قاچاق در 
سطح عرضه اجرا ش��د، عرضه این كاال ها 
یك مقداري به فضاي مج��ازي گرایش 
پيدا كرده و از طریق شبكه هاي اجتماعي 
بازاریابي و تبليغ شده اس��ت و به صورت 

تحویل در منزل عرضه مي شود. 
پرهام ف��ر افزود: ب��ه موازات ای��ن تغيير 
رفتار ب��ازار رویكرد مبارزه ب��ا قاچاق هم 
كاًل عوض شده و از روش مبارزه سنتي كه 
رویكرد كيس محور ب��ود، به مبارزه چند 
الیه یعني برخورد ب��ا قاچاق كاال از زمان 
ورود به كشور تا زمان عرضه عالوه بر نقطه 

كشف رسيده است. 
وي گف��ت: دس��تور رئيس جمه��ور 
درباره لوازم خانگي بيش��تر ب��ر مقابله با 
سوء  استفاده از معافيت هاي مبادي ورودي 
مانند معافيت هاي مرزنشيني و ته لنجي 
اس��ت كه به قاچ��اق عم��ده كاال تبدیل 
شده اس��ت. با دس��تورالعمل جدید همه   
كاال هایي كه به صورت قاچاق وارد كشور 
و بدون دریافت كدرهگيري و شناسه كاال 
در سطح كش��ور عرضه مي شد، از ابتداي 

ورود به كشور ثبت و شناسه دار مي شو د. 
مدیر كل دفتر پيش��گيري ستاد مقابله 
با قاچاق كاال و ارز افزود: در مرحله بعد 
حمل و نقل، نگهداري، توزیع و خدمات 
پس از فروش ش��امل این طرح مي شود 
كه بخش��ي از اینها در قان��ون جدید و 
از دهم اردیبهش��ت 1401 الزم االجرا 

شده است. 
وي درباره تعيين ج��رم براي قاچاق كاال 
افزود: تا قبل از این فقط جرم حمل كاالي 
قاچاق ب��ود، االن طبق ماده ۲0 اصالحي 
جدید، وسيله حامل كاالي قاچاق به اندازه 
ارزش كاالي قاچاق جریمه مس��تقل به 
آن تعلق مي گيرد، عالوه بر ارزش كاالي 
قاچاق، برخورد ها شدیدتر و بازدارنده شده 

و حوزه حمل را شامل مي شود. 
پرهام فر درباره حذف كولبري و ته لنجي 
گفت: تجربه نشان داده  حذف این رویه ها 
موفقيت آميز نبوده اس��ت و باید با اعطاي 
برخي معافيت ها به ش��رط ثب��ت كاال و 
دریافت كد رهگيري به دنبال ساماندهي 

آن باشيم.

تغيير مسير قاچاق كاال به فضاي مجازي!
  قاچاق

محس��ن رضایي، معاون اقتصادي رئيس جمهور دوشنبه در جریان سفر خود به 
خوزس��تان و در حاش��يه بازدید از بندر امام خميني و انبار هاي ذخایر كاال هاي 
اساسي در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه ریزي شده تا با تقویت توليد داخل 
و واردات كاال هاي اساسي و كشاورزي به امنيت غذایي كشور لطمه اي وارد نشود. 
وي گفت: امنيت غذایي در سطح جهان در شرایط خاصي است و اولين زنگ خطر 
امنيت غذایي از دو سال پيش با شيوع كرونا و ویروس هاي همه گير به صدا در آمد. 
معاون اقتصادي رئيس جمهور افزود: تغيير اقليم و گرم شدن زمين دومين عامل 
به خطر افتادن امنيت غذایي در دنيا و سومين هشدار نيز جنگ اوكراین و روسيه 
اس��ت. وي افزود: این س��ه مورد امنيت غذایي جهان را با تغيير و تحول اساسي 

مواجه كرده است و كش��ور هاي بزرگ به دنبال یك برنامه 10 ساله براي امنيت 
غذایي خود هس��تند. معاون اقتصادي رئيس جمهور ادامه داد: در ابتداي امسال 
۲ ميليون و 600 هزار تن كاال از طریق بندر امام خميني وارد و ۲ ميليون و 400 
هزار تن كاال خارج شده است و در حال حاضر ۳ ميليون تن كاال در انبار هاي این 

بندر ذخيره شده است. 
وي با بيان اینكه به این شرایط اكتفا نمي كنيم، گفت: قباًل ساالنه به فكر ذخایر 
كاال بودیم، اما در حال حاضر با توجه به شرایط ذخایر محصوالت كشاورزي در 
دنيا باید برنامه ریزي ها را دو ساله كنيم و بعد به فكر برنامه ریزي 10 ساله باشيم 

تا نگراني از نظر كاال هاي اساسي و امنيت غذا نداشته باشيم.

بازدید معاون اقتصادی رئيس جمهور از محل دپوی كاال
نماینزدیک


