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سرويس اقتصادي 88498433

مؤسسات مالی ناسالم
زیر ذرهبین دولت

گزارش یک

هادي غالمحسيني

ماجراي ترخيص عجيب
ت آلوده
۲۷هزار تن ذر 

مكاتبه گمرك�ي بيانگ�ر ترخيص ۲۷ه�زار تن ذرتي اس�ت كه با
تشخيص سازمان استاندارد ،آلوده تشخيص داده شده بود .ظاهرا ً
دو شركت واردكنند ه با هماهنگي يكديگر براي خروج اين ذرتها
اقدام كردهاند كه بخش�ي از جزئيات اين اقدام مش�خص نيست.

به گزارش ايس��نا ،اخيرا ً برخي خبرها از ترخي��ص ذرتهاي آلوده از
گمرك حكايت داش��ته اس��ت .در اين ميان برداش��تها و سؤالهاي
متفاوتي وجود دارد؛ اينك��ه اين ذرتها جزئي از محموله پرحاش��يه
۱۲۵هزار تني قبلي است يا محموله جديد؟ كه در اين رابطه بايد به دو
موضوع ورود ذرتهاي آلوده به بنادر اشاره كرد.
ذرتهاي آلوده قديمي صادر شده بود
پيش از اين ،ماجراي ذرتهاي آلوده وارداتي دپوش��ده در گمرك كه
براي تعيينتكليف در اختيار سازمان جمعآوری و فروش اموال تمليكي
قرار گرفت ،مطرح بود و مدتها س��ر و صداي زيادي در رسانهها به پا
كرد .از مجلس گرفته تا دولت و حتي مراجع قضايي ،نظرات متفاوتي در
مورد وضعيت اين ذرتها و تعيينتكليف آن مطرح كردند؛ محمولههايي
كه در مجموع به حدود ۱۲۵هزار تن ذرت ميرسيد و از سال ۱۳۹۰به
صورت تدريجي از سوی ۱۲شركت به بنادر وارد شده بود .از نظر سازمان
استاندارد ،اين ذرتها آلوده به سم آفالتوكسين و غيرقابل استفاده در
كشور بوده و به همين دليل امكان ترخيص پيدا نكرد.
در نهايت در دي ماه ،۱۳۹۸سازمان اموال تمليكي اعالم كرد طي جلسات
برگزار شده در دفتر مبارزه با مفاسد اقتصادي در رياست جمهوري ،قرار
شده است اين ذرتها تحت شرايطي به كشورهاي غيرهمسايه فروخته
شود تا امكان برگش��ت اين محموله به ايران كام ً
ال منتفي باشد ،با اين
توضيح كه سم موجود در ذرتهاي آلوده ،آفالتوكسين است كه معيار
سنجش( )ppbآن براي استاندارد در ايران بين پنج تا هفت و حداكثر۱۰
است ،اما كشورهاي ديگري هستند كه معيار شاخص مصرف آنها باالتر
از اين رقم و تا ppb ۳۰۰است .به عنوان مثال در فيليپين اين شاخص
براي پرورش ماهي يا خوك گوشتي تا  ۳۰۰اس��ت ،از اين رو مقرر شد
ذرتهاي آلوده به شرطي فروخته شود كه حتماً درصد باالي معيار ppb
در كشور مقصد تأييد و مورد پذيرش قطعي قرار گيرد .گزارش سازمان
اموال تمليكي در خرداد ۱۳۹۹نشان داد ۲۳هزار تن از ذرتهاي آلوده
صادر شده است ،ولي با توجه به ش��رايط كرونا و نياز به الكل ،با دستور
ش
رئيسجمهور وقت (روحاني) براي تبديل باقيمانده آن به الكل ،آزماي 
و بررسيها روي هزارو 500تن آغاز شد .در نهايت تبديل اين ذرتها به
الكل هم ظاهرا ً منتفي و قرار شد كام ً
ال بازصادرات شود.
ي صادر شده است
۱۰۰هزار تن از ذرتهاي قبل 
اعالم س��ازمان اموال تمليكي در هفته جاري ني��ز حاكي از آن بود كه
۱۰۰هزار تن از اين ذرتها از كشور خارج شده و حدود ۲۵هزار تن ديگر
باقي مانده است كه تعيينتكليف خواهد شد ،اما در فاصلهاي كوتاه از
اين خبر ،موضوع ترخيص ذرتهاي آلوده مطرح ش��د كه بحث همان
ذرتهاي قديمي يا محموله جديد را به ميان آورد كه در هر دو حالت
بسيار قابل تأمل خواهد بود.
اسناد صادرات ۱۰۰هزار تني هم منتشر شود
اينكه مطرح ميش��ود ذرتهاي ترخيصش��ده اخي��ر از محل همان
ذرتهاي آلوده قديمي (۱۲۰هزارتن قبلي) است ،چندان قابل تأييد
نيست كه البته انتشار اسناد صادرات ۱۰۰هزارتني اين محموله از سوی
سازمان اموال تمليكي ميتواند به اين حواشي نيز پايان دهد.
در مجموع عملكرد دستگاههاي ذيربط از جمله بنادر و انبارها به عنوان مراجع
تحويلگيرنده و البته گمرك به عنوان ترخيصكننده و ساير دستگاهها در
جريان مصرف آن مطرح است كه بايد درباره اين جريان و ابعاد مختلف آن
پاسخگو باشند .الزم به توضيح است پيگيريهاي ايسنا از گمرك ايران اعم از
اداره كل بازرسي و همچنين معاونت فني و امور گمركي ،براي شفاف شدن
اين موضوع ،تاكنون با توضيحي در اين رابطه همراه نبوده است.
................................................................................................................

گره ۹۰هزار پروژه عمراني نيمهتمام
دست بخش خصوصي است

سخنگويكميسيونعمرانمجلسشوراياسالمينشستمشترك
كميس�يون متبوع خود با اعض�اي اتاق بازرگاني را تش�ريح كرد.

عبدالجالل ايري در گفتوگو با خانه ملت ،در تشريح نشست مشترك
كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي با اعضاي اتاق بازرگاني ،صنايع
و معادن ايران گفت :اين جلسه با حضور غالمحسين شافعي ،رئيس اتاق
بازرگاني و اعضاي كميته حملونقل اين مجموعه اتاق بازرگاني برگزار
شد .در ابتداي جلسه رئيس اتاق بازرگاني گزارشي در خصوص ساختار
حملونقل كشور و شيوههاي ورود بخش خصوصي به اين حوزه ارائه و
همچنين گاليههايي از بيتوجهي دولت به اس��تفاده از توان و ظرفيت
اتاق بازرگاني و بخش خصوصي در حوزه حملونقل كش��ور مطرح کرد
و از مجلس خواست اين بسترسازي را فراهم كند .اين نماينده مردم در
مجلس شوراي اسالمي افزود :در ادامه جلسه محمدرضا انصاري ،نايب
رئيس اتاق بازرگاني نيز توضيحاتي در خصوص ظرفيت اتاق بازرگاني با
وجود 18كميسيون فعال ارائه و در خصوص نبود ارتباط منطقي ميان
سازمان نظام مهندسي با اتاق بازرگاني و عملكرد اين سازمان انتقاداتي
مطرح و نس��بت به عدم تدوين آييننامه اجرايي م��اده  ٢٩قانون نظام
مهندسي از سوی وزارت راه و شهرسازي ابراز گاليه كرد.
ايري عنوان كرد :جامعه مشاورين اتاق بازرگاني نيز پيشنهاداتي را مطرح
كردند كه از جمله آنه��ا ميتوان به تصويب اليحه مش��اركت عمومي و
خصوصي اشاره كرد كه بستر مناسبي جهت ورود اتاق بازرگاني و مجموعه
بخش خصوصي براي اجراي پروژههاي عمراني است .در ادامه موضوعاتي
پيرامون اجراي قانون جهش توليد مسكن بيان شد و اعضاي اتاق معتقد
بودند در اين حوزه به ميزان كافي به ظرفيت بخش خصوصي توجه نشده
است .وي ادامه داد :همچنين در خصوص تبصره  4قانون بودجه 1401و
وجود بيش از 90هزار پروژه عمراني نيمهتمام در سطح كشور پيشنهاداتي
مطرح ش��د كه اگر قرار بر اجرا و اتمام پروژههاي عمراني است ،نيازمند
ورود بخش خصوصي و استفاده از ظرفيت اين حوزه هستيم .همچنين
گاليهاي در خصوص نبود ساختار نظام فني و اجرايي يكپارچه در كشور
براي بهرهمندي از ظرفيت بخش خصوصي مطرح شد.
س��خنگوي كميس��يون عمران مجلس عن��وان كرد :در اين جلس��ه
مش��كالتي در خصوص كمبود لكوموتيو و واگن در حوزه حملونقل
ريلي و همچنين لزوم توسعه خطوط ريلي كشور و جلوگيري از واردات
لكوموتيو بيان شد .در ادامه جلسه نیز در خصوص ساختار و موقعيت
جغرافيايي كشورمان به لحاظ بازرگاني تبادل نظرهايي صورت گرفت،
با توجه به اينكه از هشت مسير و گذرگاه موجود در كشور تنها چهار
مسير فعال است ،بايد بيش از گذشته به اهميت وجود اين گذرگاهها
توجه کنیم و به دنبال فعال كردن س��اير مسيرها باشيم .اين نماينده
مردم در مجلس ش��وراي اس�لامي تصريح كرد :ما در حوزه مديريت
جهاني حرف جديدي داريم ،ولي به ميزان كافي از ظرفيت و سرمايه
بخش خصوصي در اقتصاد كشور استفاده نكردهايم.
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نمای  نزدیک

تعیین تکلیف مؤسسات مالی ناسالم تورمآفرین
در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي كه سهش��نبه شب به رياست
آيتاهلل سيدابراهيم رئيسي برگزار ش��د ،در ادامه پيگيري مطالبه
مقام معظم رهبري در خصوص س��اماندهي بانكها و مؤسس��ات
اعتب��اري ،بان��ك مرك��زي گزارش��ي از سياس��تها و برنامههاي
پيشنهادي براي س��اماندهي نظام بانكي و س��اماندهي مؤسسات
اعتباري با عملكرد ناسالم و غيرسازنده ارائه كرد.
رئيسجمهور در اين زمينه تأكيد كرد :ب��ا اتكا به مصوبات قانوني،
هر چه سريعتر آن دسته از مؤسسات اعتباري كه با عملكرد ناسالم
باعث رش��د نقدينگي و تورم در كش��ور ميش��وند ،س��اماندهي و

عمده نقدينگي در اقتصاد ايران در اختيار
سيستم پولي كشور است .برخي مؤسسات
پولي و مالي به جاي اينكه نقدينگي را براي
تس�ريع س�رعت قطار توليد بهكارگيري
كنند ،ص�رف فعاليتهاي�ي ميكنند كه
در نهايت بازارهاي مورد اس�تفاده مردم
را با نابس�اماني مواجه ميكنن�د ،به طور
نمونه با وجودي كه ش�ركتهاي بورسي
بای�د در ح�وزه توس�عه س�رمايهگذاري
كنن�د800 ،هزارميلياردتوم�ان س�ود
تقسيمنش�ده را در حس�ابهاي خ�ود
در بانكه�ا دپ�و كردهاند ،در اي�ن ميان
دولت سيزدهم كه قلب مشكالت اقتصاد
ايران را ه�دف گرفت�ه ،اين بار ب�ه گفته
مسکن

تعيينتكليف شوند.
در اين جلسه بانك مركزي همچنين گزارشي از اقدامات تأثيرگذار
در مديريت بازار ارز را كه در روزهاي اخير منجر آغاز روند كاهشي
نرخ آن ش��ده اس��ت ،ارائه كرد .اين اقدامات ب��ا اختيارات مصوب
شورايعالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه به بانك مركزي ،به
منظور كنترل و مديريت نرخ ارز انجام شده است .در اين جلسه مقرر
شد بانك مركزي با همكاري قوه قضائيه و ساير نهادهاي ذيربط به
تالشهاي خود براي مديريت بازار ادامه دهد تا افزايش غيرواقعي
نرخ ارز در بازار غيررسمي كاهش يابد و منطقيتر شود.

رئيسجمه�ور فعالي�ت مؤسس�ات مالي
ناس�الم را زي�ر ذرهبين قرار داده اس�ت.

با وجودي كه رهبر معظم انقالب سالهاي
سال است با اشاره به اهميت ارتقای توليد در
اقتصاد ايران به دولته��ا توصيه كردهاند از
امكان مردمي كردن اقتصاد و خصوصيسازي
مردم مح��ور اقتصاد غفل��ت نكنند و تمامی
امكانات موجود در جهت اقتصاد مقاومتي و
توليد دانشبنيان اشتغالآفرين بهكارگيري
شود ،متأسفانه در سالهاي گذشته آنطور كه
انتظار ميرفت به تقويت توليد ملي و اقتصاد
مقاومتي توجه نشد.
سياستگذار اقتصادي بايد بداند كه در اقتصاد
ايران چه ميگ��ذرد و چه پتانس��يلي براي

تقويت توليد ملي وج��ود دارد ،در حالي كه
عدهاي جذب سرمايه و سرمايهگذار خارجي
را تنها راه بهبود وضعيت اقتصاد ايران معرفي
ميكنند ،عدهاي از كارشناس��ان اقتصادي
اين پرسش را مطرح ميكنند كه آيا تمامی
سرمايههاي موجود در كشور در جهت تقويت
توليد هدايت شده اس��ت و از كجا معلوم كه
فردا به فرض ورود س��رمايه و س��رمايهگذار
خارجي اين سرمايه و اشخاص به حوزههاي
غيرمولد و سفتهبازي ورود نكنند.
در اين ميان با توجه به اينكه جذب سرمايه و
سرمايهگذار خارجي نيز صاحب اهميت است
اما همواره اين دغدغه در بين كارشناس��ان
اقتصادي وجود دارد كه چرا موضوع هدايت

سرمايههاي موجود در كشور به بخش توليد
بوكار دستكم
و همچنين بهبود فضاي كس 
گرفته ميشود ،به ويژه آنكه عدهاي دهه 90را
در اقتصاد ايران دهه فرصتهاي ازدسترفته
معرفي ميكنند.
به ه��ر ترتي��ب ب��ا روي كار آم��دن دولت
س��يزدهم ،بهبود فضاي كس��بوكار و رفع
موانع براي رشد س��رمايهگذاري در دستور
كار قرار گرفته است و بخشهايي كه با دپوي
سرمايه و هدايت آن به بخشهاي غيرمولد
در پي تورمآفرينی در اقتصاد هستند ،مورد
شناسايي و برخورد قرار خواهند گرفت.
حمایت از طرح مالیاتی دولت
عباس��علي حقانينسب ،كارش��ناس بازار
س��رمايه در گفتوگو با تس��نیم با اش��اره
به اينكه ح��دود 3هزارهزارميلياردتومان
از منابع كش��ور در سيس��تم بانكي حبس
اس��ت و با افزايش نرخ بهره بانكي به دنبال
تأمي��ن مناب��ع هس��تيم ،گف��ت :نزديك
800هزارميليارد تومان از منابع شركتهاي
بورسي كه به دليل شرايط مالياتي تقسيم
سود نكردهاند و طرح توسعه هم ندارند ،در
بانكها خاك ميخورد ،اين منابع مربوط به
سهامداران اس��ت كه در قالب سود تقسيم
نشده است و شركتها نيز براي آن برنامه
و طرح توسعهاي ندارند و عم ً
ال اين حجم از
منابع سهامداران در سيستم بانكي در قالب
سپرده حبس شده است.
اين كارشناس بازار س��رمايه ادامه داد :اگر
ش��ركتها اي��ن نقدينگي حبسش��ده در
بانكها را سرمايهگذاري يا به سهم يا اوراق
تبديل كنند ،نه تنها هي��چ ريالي از بانكها
خارج نميشود بلكه بانكها به جاي رقابت
باهم ،رفاقت ميكنند و عم ً
ال نه تنها نرخ بين
بانكي باال نميرود بلكه كاهش هم مييابد.
اعمال اين گونه سياس��تها ب��ه ناكارآمدي
اقتصاد منجر ميشود ،الزم است مسئوالن
دولت از جمله رئيسجمه��ور به اين قضيه
ورود كنند و مانند سفرهاي استاني سري هم
به سيستم بانكي بزنند.
حقانينس��ب در خصوص نرخ به��ره بانكي
گفت :چون در دنيا نس��بت حج��م پول به
نقدينگي باالي 50درصد اس��ت ،نرخ بهره
را افزايش ميدهند كه نقدينگي را از دست
مردم جم��ع و از اين طريق ت��ورم را كنترل
كنند ،اين در حالي اس��ت كه در كش��ور ما
نس��بت پول به نقدينگي كمتر از 20درصد
اس��ت و بيش��تر نقدينگي جامع��ه در قالب
سرمايهگذاريهاي ميانمدت و بلندمدت در
بازارهاي مختلف منجمد شده است و افزايش
نرخ بهره عم ً
ال موجب منجمد شدن نقدينگي
جامعه نميشود.
اين كارشناس بازار س��رمايه تصريح كرد :بايد
س��عي كنيم به جاي افزايش نرخ به��ره ،آن را
كاهش دهيم و بايد تصويب و اعمال ماليات بر
عايدي س��رمايه ،منابع و نقدينگي جامعه را به
سمت فعاليتهاي توليدي هدايت كنيم.

ن
ي  4درصد مستأجرا 
تسهيالت وديعه مسكن فقط برا 

در موضوع تس�هيالت وديعه ،نظام بانكي به
جاي پرداخت تسهيالت مؤثر و مثبت ساخت
مسكن ،تسهيالتي شكستخورده ميپردازد
و منابع قانون جهش توليد عم ً
ال هدر ميرود.

تسهيالت وديعه مسكن يك طرح ناموفق است
كه متأسفانه دولتها در س��الهاي اخير براي
كاهش فش��ار تورمي از مس��تأجران در دستور
كار خود قرار دادند .امسال نيز در شوراي پول و
اعتبار ميزان تسهيالت اجاره مسكن در تهران
100ميليون تومان ،در كالنشهرها 70ميليون
تومان و در س��اير مناطق ش��هري 40ميليون
تومان در نظر گرفته ش��ده اس��ت .كارشناسان
مس��كن ميگوين��د :در ش��رايطي كه م��ا  8تا
12ميليون خانواده مس��تأجر داريم ،تسهيالت
وديعه مسكن مصوب در بهترين حالت تنها به
4درصد مستأجران ميرسد و تسهيالتي كه قرار
بود براي ساخت اختصاص يابد ،به ناچار به وديعه
مسكن هدايت شده است.
در ماههاي اخي��ر بازار اجاره مس��كن روزبهروز
ملتهبتر شده و هيچ يك از ابزارهاي حمايتي از
مستأجران و ابزارهاي كنترلي بازار اجاره مسكن
نتوانسته است به كاهش فشارهايي كه روزبهروز
بر مستأجران بيشتر ميشود ،منجر شود.
كارشناس��ان اقتصاد مس��كن معتقدند اگرچه
اجارهبها تابعي از قيمت مس��كن است و با توجه
به افزايش ش��ديد قيمت مس��كن و جا ماندن
اجارهبها از اين قيمت در سالهاي گذشته ،حال
شاهد پر شدن اين فاصله ميان قيمت مسكن با
اجارهبها هستيم ،اما يكي ديگر از عواملي كه در
افزايش اجاره مس��كن مؤثر اس��ت ،فاصله زياد
عرضه با تقاضاس��ت كه بايد براي پر كردن اين
ش��كاف ،ابزارهاي مالياتي خصوص��اً ماليات بر
خانههاي خالي ب��ه كار بيايد تا مالكان به عرضه
واحدهاي مس��كوني خالي خود ترغيب شوند.
اين در حالي اس��ت كه تاكنون بر اس��اس اعالم

مديران ارشد س��ازمان امور مالياتي ،هيچ برگه
مالياتي براي مالكان واحدهاي خالي از س��كنه
صادر نشده است.
يكي از برنامههايي كه س��ه سال است در دولت
گذش��ته و فعلي اجرا ميشود ،تسهيالت وديعه
مسكن به مستأجران اس��ت .اعطاي تسهيالت
100ميلي��ون تومان��ي وديع��ه مس��كن براي
مس��تأجران تهراني۴۰ ،ميلي��ون تومانی براي
كالنشهرنش��ينان و ۲۵ميلي��ون تومانی براي
ساكنان ساير شهرها بوده كه البته آمارها حاكي
از شكست اين طرح است.
۸درصد متقاضيان وام وديعه گرفتند
بر اساس آمار منتش��ره از وزارت راهوشهرسازي
در سال 1400بيش از يكميليونو۶۴۰هزار نفر
متقاضي در سامانه تسهيالت كمكوديعه مسكن
ثبتنام كردند و از اين تعداد بيش از ۶۳۰هزار نفر
به بانكها معرفي شدند که بيش از ۱۳۰هزار نفر
تسهيالت را دريافت كردهاند .به عبارت ديگر تنها

كمتر از ۸درصد (7/9درصد) مستأجران متقاضي
دريافت تسهيالت وديعه مسكن توانستهاند آن را
دريافت كنند كه گفته ميشود بخش مهمي از
آنها ،تسهيالتگيرندگان  ۲۵و ۴۰ميليون توماني
بودهاند و س��هم دريافتكنندگان تس��هيالت
۷۰ميليون توماني كمتر بوده است .بسياري از
مستأجران از س��نگاندازيهاي بانكها براي
دريافت تس��هيالت وديعه مس��كن گاليهمند
هستند.
در اين خصوص فرش��يد ايالتي در گفتوگو با
فارس ضمن اش��اره به مصوبه دي��روز پرداخت
40هزارميليارد تومان تسهيالت وديعه مسكن
اظهار داش��ت :س��ؤال اول اين اس��ت ك��ه آيا
سياس��تگذار ميتواند به همه مس��تأجران اين
تسهيالت را پرداخت كند؟ مشخصاً جواب اين
سؤال خير است اما اين سؤال ما را به يك مسيري
هدايت ميكند.
اي��ن كارش��ناس مس��كن با اش��اره ب��ه اينكه

40هزارميليارد تومان تسهيالت وديعه مسكن
در بهتري��ن حالت به حدود 500ه��زار خانواده
پرداخت ميش��ود ،گف��ت :در ش��رايطي كه ما
12ميليون خانواده مستأجر داريم ،اين تسهيالت
به 4درصد مستأجران ميرسد.
وي در بيان خألهاي اطالعاتي بازار مسكن افزود:
قطعاً در اجرا اين 4درصد به زير 2درصد ميرسد،
زيرا ما در مسئله كدهاي رهگيري صوري هنوز
فعاليتي نكردهايم.
ايالتي تشريح كرد :در ش��رايطي كه تسهيالت
وديعه مس��كن به كمتر از 4درصد مستأجران
ميرسد اما سيگنال پرداخت آن عمومي است
و اين پيشف��رض را در مؤجران تقويت ميكند
كه مستأجر تسهيالت میگیرد و رقم افزايش را
اضافه ميكند ،به معناي ديگر يك تورم انتظاري
گسترده با يك وام محدود ايجاد كردهايم.
تسهيالت وديعه مسكن
يك طرح شكستخورده است
اين كارش��ناس مس��كن با اش��اره به اينكه اگر
بخواهيم اين سياس��ت عملكرد واقعي داش��ته
باش��د ،بايد به 30درصد مس��تأجران پرداخت
شود ،گفت :اگر بخواهيم به 30درصد مستأجران
تس��هيالت وديعه بدهيم ،به 320هزارميليارد
تومان منابع نياز است.
وي ادامه داد :متأس��فانه اين تسهيالت از منابع
قانون جهش توليد و تأمين مس��كن اس��تفاده
ميكند ،يعني نظ��ام بانكي به ج��اي پرداخت
تس��هيالت مؤث��ر و مثبت س��اخت مس��كن،
تسهيالتي شكس��تخورده ميپردازد و منابع
قانون جه��ش توليد عم ً
ال هدر م��يرود .ايالتي
در بيان نتيجه اين مدل سياس��تگذاري در بازار
مسكن گفت :دولت اين سياست را اجرا و اعالم
نكند ،بهتر از شرايطي اس��ت كه توسط رئيس
بانك مركزي اعالم ش��د ،زيرا يك ضريب تأثير
محدود و آثار منفي وسيع را به همراه دارد.

نیاز به ۳۰هزار ميليارد تومان نقدينگي
براي اجراي كشاورزيقراردادي

براي اجراي كشاورزيقراردادي ۳۰هزار ميليارد تومان نقدينگي
نياز داريم كه مقرر ش�د توس�ط س�ازمان برنامهوبودجه كش�ور
تأمين ش�ود تا كود ،سم ،بيمه و بذر را براي كش�اورز تأمين كنيم.

به گزارش پاي��گاه اطالعرس��اني وزارت جهاد كش��اورزي ،س��يدجواد
س��اداتينژاد ،وزير جهاد كشاورزي در نشست همانديش��ي با استادان و
مسئوالن بسيج مهندسين كشاورزي كشور اظهار كرد :در برخي عرصههاي
كشاورزي توليد مازاد وجود دارد اما صنايع تبديلي نداريم ،زنجيره ارزش
كشاورزي در كشور كامل نيس��ت و كش��اورز از ارزشافزوده توليد خود
بيبهره است ،لذا بايد از صنايع تبديلي سيار استفاده كنيم كه اخيرا ً در اين
زمينه با دانشگاه شريف تفاهمنامهاي را امضا كردهايم تا كارخانجات سيار
توسط ابزارآالت لجستيك به مناطق مختلف فرستاده شوند.
وي ادامه داد :اين كار ميتواند اقتصاد در صنايع تبديلي را افزايش دهد و اگر
بسيج وارد اين كار شود ،امور هماهنگتر خواهد شد و ارزشافزوده افزايش
مييابد .وزير جهادكشاورزي با بيان اينكه ما به دنبال پنج كار اساسي هستيم
كه محوريترين آن امنيت غذايي است كه از طريق كشاورزيقراردادي قابل
انجام است ،تصريح كرد :تكميل داده و اطالعات و ايجاد رصدخانه كشاورزي،
ديپلماسي غذايي و وابستگي غذاي همسايگان به توليدات كشاورزي ايران،
توسعه س��رمايهگذاري در حوزه كشاورزي و صدور اس��ناد اراضي از ديگر
كارهاي اساس��ي اين وزارتخانه است كه در هويتبخش��ي به كشاورزان و
جلوگيري از تغيير كاربري اراضي نقش اساسي دارد.
وي تصريح كرد :بسيج هم در عرصه ايجاد سامانه و هم در ترويج عملكرد
خوبي داشته است و اگر به وزارت جهاد كشاورزي پيوند داده شود و در
مجموعه قرار گيرد ،ميتوانيم ارزشافزوده كشاورزان را ارتقا دهيم.
نقش كليدي بسيج مهندسين در كشاورزيقراردادي
ساداتينژاد با بيان اينكه در حوزه كشاورزيقراردادي بسيج مهندسين
نقش كليدي دارد ،ادامه داد :وزارت جهاد كشاورزي قصد دارد در سال
زراعي جديد ،تمام گندم را به صورت كشاورزيقراردادي كشت كند و
در اين راستا در سال گذشته توسط شركت بازرگاني دولتي 250هزار
هكتار گندم و در عيد 1401هم 45هزار هكتار كش��اورزيقراردادي
در ش��اليزارها انجام داده است ،در كش��ت قراردادي كلزا هم اقدامات
آزمايشي انجام گرفته و سامانه تقريباً آماده است.
وي تأكيد كرد :بخش خصوصي بايد كش��ت قراردادي را انجام دهد و
در اين خصوص شركت بازرگاني دولتي ايران راه را براي حضور بخش
خصوصي هموار ميكند.
وزير جهاد كشاورزي در خصوص اجراي طرح مردميسازي يارانهها در
سال جاري گفت :از آنجا كه امسال اين طرح اجرا شده است ،در تأمين
نقدينگي كمي مشكل داريم و تقريباً به 30هزار ميليارد تومان نقدينگي
نياز داريم كه مقرر شد توسط سازمان برنام هوبودجه كشور تأمين شود
تا بتوانيم كود ،سم ،بيمه و بذر را براي كشاورز تأمين و در زمان برداشت
و فروش محصول با كشاورز تسويه كنيم.
وي با بيان اينكه نقش بس��يج در اين عرصه بس��يار مهم است ،افزود:
خروجي كار ميتواند توليد گندم در كشور را افزايش دهد و به مرور در
ساير اقالم هم اين طرح را پيادهسازي خواهيم كرد.
ساداتينژاد خاطرنشان كرد :اگر ما ش��عار خودكفايي ،توليد داخل و
معيشت كشاورزان را ميدهيم ،بايد آن را در كشاورزيقراردادي اجرا
كنيم .با كشاورزيقراردادي به افزايش بهرهوري خواهيم رسيد و نقطه
اتصال و پيوند وزارت جهاد كش��اورزي و بس��يج ،كشاورزيقراردادي
خواهد بود.
................................................................................................................

كاهش 6هزار واحدي شاخص بورس تهران

ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران در پاي�ان معاملات
دي�روز ب�ا كاه�ش 6ه�زار و  239واح�دی هم�راه ش�د.

به گزارش فارس ،ش��اخص كل بورس اوراق بهادار تهران در يك روند
كام ً
ال ريزش��ي قرار گرفت ،به گونهاي كه شاخص كل بورس با كاهش
6هزارو 239واحدی به رقم يكميليونو533هزارو 392واحد رسيد.
همچنين شاخص كل با معيار هموزن با كاهش هزارو162واحدی به
رقم 422هزارو 295واحد رسيد .ارزش بازار در بورس تهران نیز به بيش
از 6ميليونو73هزار ميليارد تومان رس��يد .ديروز همه ش��اخصهاي
بورس قرمزپوش بودند ،به گونهاي كه شاخص كل و شاخص قيمت با
معيار وزني ارزشي 0/4درصد كاهش يافتند.
در فرابورس ايران هم اوضاع دیروز تعريف چنداني نداش��ت و شاخص
كل در پايان معامالت ب��ا كاهش 162واحدی به رق��م 20هزارو671
واحد رسيد.
................................................................................................................

افزايش عمر مفيد ساختمانها به نيمقرن
با رعايت قانون

مديرعام�ل ش�ركت آزمايش�گاه فن�ي و مكانيك خاك ب�ا بيان
اينكه س�اختمانهاي ۲۶ساله فرسوده ش�دهاند ،گفت :با رعايت
اس�تاندارد ميتوان عمر س�اختمانها را به نيمقرن افزايش داد.

به گزارش تسنيم ،مجيد كيانپور در مراسم امضاي تفاهمنامه با سازمان
شهرداريها و دهياريهاي كشور اظهار كرد :شركت آزمايشگاه فني
و مكانيك خاك با قدمت 67س��ال سابقه درخش��ان در ارتقای كيفي
پروژههاي عمراني و در اختيار داش��تن بيش ازهزارو20شعبه و واحد
محلي با گستردگي در سراسر كشور آمادگي دارد آزمايشگاههاي خود را
در كمتر از دو ساعت در پروژههاي عمراني مدنظر با هدف كنترل كيفي
پروژه و مصالح ساختماني مستقر و جهت کیفیت سنجی با تجهيزات
منحصربهفرد اقدام كند.
وي با بيان اينكه طول عمر مفيد س��اختمان هم اكنون در كش��ور به
حدود 30سال و كمتر رسيده است ،گفت :متأسفانه ساختمانهاي با
عمر 26سال فرسوده شدهاند اما با حضور و بهرهبرداري از ظرفيتهاي
ش��ركت آزمايش��گاه فني و مكانيك خاك ،ضمن ارتقای كيفي پروژه
با نظارت دقيق و ارائ��ه راهكارها منطبق بر اس��تانداردهاي داخلي و
بينالمللي ميتوانيم عمر ساختمانها را به راحتي به بيش از 50سال
افزايش دهی��م و همچنين از هدررفت س��رمايههاي ملي و خصوصي
جلوگيري كنيم.
مديرعامل ش��ركت آزمايش��گاه فني و مكانيك خ��اك تصريح كرد:
آزمايشگاه فني و مكانيك خاك س��امانه آزمايشگاه «من» را طراحي
كرده است كه اين سامانه به كارفرما و اس��تانداريها اجازه دسترسي
لحظهاي به روند انجام آزمايشها در هر جاي كشور را ميدهد و از اين
طريق ضمن نظارت بر نتايج آزمايشها از پيشرفت وضعيت فني و كيفي
پروژه نيز مطلع ميشوند .وي با اشاره به اينكه بيش از 37هزار روستا در
سراسر كشور وجود دارد ،افزود :شركت آزمايشگاه فني و مكانيك خاك
آمادگي دارد خدمات كنترل كيفيت خود را به دورترين نقاط كشور ببرد
تا از اين طريق ضمن نقشآفريني و تأثيرگذاري ،در توس��عه و آباداني
كشور گام مثبتي را بردارد.

