
س�امانه اي كه با جنجال برخي كارش�كني ها 
و ص�رف هزين�ه راه ان�دازي ش�د ت�ا فروش 
خودروس�ازان را ش�فاف كن�د، در كمت�ر از 
ش�ش ماه تعطيل و بار ديگر فروش خودرو به 
خودروسازان سپرده ش�د. سخنگوي وزارت 
صمت معتقد است: »اكنون اكثريت خودروها 
با توجه به افزايش توليد و متعادل شدن عرضه 
و تقاضا از شمول قرعه كش�ي خارج شده اند 
و در حال حاضر تنها ايران خ�ودرو باقيمانده 
است كه تعدادي از محصوالت خود را با فروش 
به صورت قرعه كشي عرضه كند. بر اين اساس، 
ديگر سامانه يكپارچه »موضوعيت« خود را از 
دست داده  اس�ت، اما قرار است ايران خودرو 
برخي از محصوالت خود را در س�امانه فروش 
از طري�ق قرعه كش�ي ب�ه ف�روش رس�اند.«

25ارديبهش��ت ماه همزمان ب��ا افزايش نجومي 
قيم��ت خ��ودرو در ب��ازار آزاد، عرض��ه قط��ره 
چكان��ي خودروس��ازان  نارضايت��ي م��ردم از 
سيس��تم قرعه كش��ي و تحويل خودرو، وزارت 
صمت به رغم كارش��كني خودروسازان دولتي و 
خصوصي به راه اندازي س��امانه يكپارچه خودرو 
اقدام كرد و همه توليدكنندگان مجاب ش��دند 
عرضه هاي خ��ود را از طريق اين س��امانه انجام 
دهند. در ابتداي كار گرفتن سيستم قرعه كشي 
و فروش از خودروس��ازان توسط وزارت صمت با 
موضع گيري هايي روبه رو ش��د و خودروسازان و 
رسانه هاي همسوي شان به شدت از وزير صمت و 

اين وزارتخانه انتقاد كردند. 
در مرحله نخست ثبت نام ها سامانه با مشكالتي 
روبه رو شد و خودروسازان مستقل از اين سامانه 

اسامي برنده ش��دگان در ثبت نام خودرو را اعالم 
كردند،در حالي كه در س��امانه اصلي اين اسامي 
وجود نداشت و بسياري از ثبت نام كنندگان دچار 

سردرگمي شدند. 
برخي معتقدند راه اندازي اين س��امانه ضرورتي 
نداش��ته و فقط بار مالي ب��ر دوش وزارت صمت 
قرار داده،زيرا در كمتر از شش ماه وزارت صمت 
ب��ه اين نتيجه رس��يد ك��ه وجود س��امانه ديگر 
موضوعيت ندارد و بايد تعطيل ش��ود، اما برخي 
ديگر مي گويند در راس��تاي وظايف نظارتي اين 
وزارتخانه و مقابله با فروش خارج از شبكه خودرو 
از سوي خودروسازان و ساماندهي اوضاع توليد و 

فروش امري ضروري بوده است. 
  اه�داف راه ان�دازي س�امانه يكپارچ�ه 

تخصيص خودرو 
س��امانه يك پارچه تخصيص خودرو با دو هدف 
تش��كيل ش��ده بود؛ نخس��ت آنكه پيش از اين 
فروش هاي غيرمنطقي از س��وي خودروس��ازان 
انجام مي ش��د به نح��وي كه ف��روش خودروها 
متناس��ب با توليد نب��ود و در نهايت محصوالت 
در زمان مقرر به دست مصرف كننده نمي رسيد. 
از اين رو وزارت صمت تأكيد كرد كه بايد فروش 
مطابق با توليد باشد تا خودروساز بتواند در زمان 
مقرر به تعهدات خود عمل كند. دومين هدف اين 
سامانه رصد خودروسازان در تحويل محصوالت 
بود به نحوي كه بررس��ي شود، آيا محصوالت در 
زمان مشخص به مصرف كننده تحويل داده شده 

است يا خير. 
در حال حاضر براس��اس اطالعات دريافتي سه 
دوره فروش خ��ودرو به صورت قرعه كش��ي در 

سامانه يك پارچه خودرو انجام شده است. هرچند 
كه بسياري همچنان پشت در قرعه كشي ها باقي 
ماندند و در انتظار محك زدن شانس شان هستند، 
اما وزارت صمت معتقد است كه وجود اين سامانه 

ديگر موضوعيت ندارد. 
معاون صنايع حمل و نقل وزارت صنعت در دفاع 
از تعطيلي س��امانه يكپارچه خ��ودرو مي گويد: 
»هم اكن��ون در بس��ياري از ش��ركت ها تولي��د 
افزايش يافته اس��ت. ب��ه نحوي ك��ه در مراحل 
 قبلي فروش محصوالت آنها از مرحله قرعه كشي 

حذف شد.«
منوچه��ر منطقي ب��ا تأكي��د براينك��ه فقط در 
ايران خودرو تقاضا بيشتر از عرضه است، مي افزايد: 
»با توجه به اين موضوعات قرار شده فروش خودرو 
از سوی خودروسازان انجام و فقط ايران خودرو 
بايد قرعه كشي ها را براي متعادل سازي عرضه و 

تقاضا انجام دهد، اما بايد تأكيد كنم كه س��امانه 
بخش نظارتي خود را بر عملكرد خودروس��ازان 
انجام مي دهد ت��ا مطابق با اهداف تعيين ش��ده 

فروش خودرو صورت گيرد.«
وي تأكيد مي كند: »در مجموع براي خودروهايي 
كه صف زيادي نيست، قرعه كشي انجام نمي شود، 
اما براي خودروهايي كه تقاضا بيش از عرضه است 
دو راهكار قرعه كشي و عرضه آنها در بورس كاال 
صورت مي گيرد تا در نهايت بتوانيم در بازار تعادل 
عرضه و تقاضا را در خودروهاي توليدي كش��ور 

فراهم كنيم.«
  فروش فقط از طريق شركت ها

س��خنگوي وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت با 
تشريح جزئيات تعطيلي سامانه يكپارچه خودرو 
در گفت وگو با ايس��نا مي گويد: »قرعه كشي جز 
براي تعدادي از محصوالت ايران خودرو )كه آنها 
نيز تا پايان سال خارج خواهند شد( حذف شده و 
اين تعداد محصوالت از سوی خود شركت عرضه 
خواهند ش��د. در حقيقت ديگر فروشي در قالب 
س��امانه يكپارچه نخواهيم داشت و شركت هاي 
خودروساز از طريق سايت هاي فروش خود براي 

عرضه محصوالت اقدام مي كنند. 
امي��د قاليباف ضمن اش��اره به خ��روج اكثريت 
محص��والت خودروس��ازان اع��م از دولت��ي و 
خصوصي ب��ر حذف س��امانه يكپارچ��ه فروش 
خ��ودرو به جهت قرعه كش��ي تأكي��د می كند و 
مي افزايد: »پيش از اينكه سامانه فروش يكپارچه 
خودرو با فرآيند قرعه كش��ي داشتيم، حدود ١٠ 
خودروساز محصوالت خود را در آن قالب عرضه 
مي كردند، اما اكنون اكثر خودروه��ا با توجه به 
افزايش توليد و متعادل ش��دن عرضه و تقاضا از 
شمول قرعه كشي خارج شده اند و در حال حاضر 
تنها ايران خودرو باقيمانده اس��ت كه تعدادي از 
 محصوالت خود را با فروش به صورت قرعه كشي 

عرضه مي كند.«
س��خنگوي وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت 
تصري��ح مي كند: »براين اس��اس ديگر س��امانه 
يكپارچه »موضوعي��ت« خود را از دس��ت داده  
است و ديگر به آن معنا وجود ندارد و با سازوكار 
قبلي فعال نخواهد بود. بدي��ن ترتيب با توجه به 
اينكه ايران خ��ودرو تنها عرضه كنن��ده تعدادي 
از محصوالت خود در قالب قرعه كش��ي است از 
مهرماه توس��ط خود ايران خ��ودرو انجام خواهد 

شد.«
وي مي گويد: »البته كه طي چند گام با افزايش 
توليد محصوالت، خودروهاي مشمول باقيمانده 
نيز از شمول قرعه كش��ي خارج خواهند شد. در 
گام نخست خودرو تارا از فرآيند قرعه كشي خارج 
خواهد شد و در گام ها بعدي همانطور كه اشاره 
ش��د با افزايش توليد، بدون قرعه كش��ي عرضه 

صورت مي گيرد.«
سخنگوي وزارت صمت تأكيد مي كند: »همانطور 
كه پيش��تر وعده داده ش��ده بود، ب��ه زودي و تا 
پايان س��ال همين تعداد محصول باقيمانده در 
فرآيند قرعه كشي نيز با افزايش توليد، از شمول 

قرعه كشي خارج مي شوند.«

 قرعه كشي 
به خودروسازان پس داده شد!

فروش خودرو به سايت خودروسازان منتقل شد و فقط ايران خودرو بايد قرعه كشي ها را براي متعادل سازي عرضه و تقاضا انجام دهد

با توجه به اين موضوعات قرار ش�ده فروش 
خ�ودرو از س�وی خودروس�ازان انج�ام و 
فقط اي�ران خودرو باي�د قرعه كش�ي ها را 
براي متعادل س�ازي عرضه و تقاض�ا انجام 
دهد، اما باي�د تأكيد كنم كه س�امانه بخش 
نظارتي خ�ود را بر عملكرد خودروس�ازان 
انج�ام مي دهد ت�ا مطابق با اه�داف تعيين 
ش�ده ف�روش خ�ودرو ص�ورت گي�رد
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 دیپلماسی منطقه ای دولت 
صادرات لوازم خانگی را افزایش داد

روسيه با توجه به جمعيت باال و همچنين شرايط 
خاص سياسي آن مي تواند براي 2 تا 3 سال آينده 

بازار خوبي براي صنعتگران ايراني مهيا كند

دبي�ركل انجم�ن توليدكنن�دگان لوازم خانگ�ي از ص�ادرات 
1۷۵ميلي�ون دالري لوازم خانگي تا پايان مرداد امس�ال خبر داد 
و گفت:  روس�يه ب�ازار جديدي ب�راي فعاالن صنعتي كش�ورمان 
اس�ت كه مي تواند به ارتق�اي صادراتي ش�ركت ها كمك كند.«

بررسي آمارهاي رسمي منتش��ره وزارت صمت حاكي است، در بخش 
لوازم خانگي كارخانجات داخلي تا پايان مرداد امسال 5۹۸ هزار و ۷٠٠ 
دس��تگاه تلويزيون و 3 ميليون و ۹٠۴ هزار دستگاه الكتروموتور توليد 
كردند كه به ترتيب رشد 2٠/۷ درصدي و افزايش 3/۸ درصدي نشان 
مي دهد. عباس هاش��مي، دبيركل انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي 
در تشريح علل و عوامل اصلي محقق شدن رشد توليد در فعاليت هاي 
صنعتي به خصوص بخش لوازم خانگي، توجه به ص��ادرات و بازارهاي 
منطقه و همس��ايگان را يكي از ديگر رويكردهاي مثبت دولت و وزارت 

صمت عنوان كرد. 
وي در گفت وگو با نبض صنعت افزود:»اين مهم س��بب شد تا در پنج 
ماهه نخست امسال شاهد صادرات ١۷5ميليون دالري لوازم خانگي 
باشيم، در حالي كه در كل س��ال ۹۹ اين رقم 35۴ ميليون دالر و در 
سال گذشته اين رقم 3۷۶ ميليون دالر بود و به نظر مي رسد تا پايان 

سال جاري از صادرات سال گذشته پيشي بگيريم.«
اين مقام صنفي تأكيد كرد: »مناقشه نظامي روسيه و اوكراين و تحريم 
روس ها، اين كشور را به شدت در عرصه هاي مختلف نيازمند واردات 
كرده و بازار جديدي براي صنعتگران لوازم خانگي كش��ورمان ايجاد 
كرده است. تاكنون تيم ها و گروه هاي مختلفي از روسيه براي توسعه 
مراودات و همچنين واردات لوازم خانگي از ايران به كش��ورمان سفر 
كرده اند و بايد از فرصت پيش آمده اس��تفاده بهين��ه كنيم.« دبيركل 
انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي بيان داش��ت: »روسيه با توجه به 
جمعيت باال و همچنين شرايط خاص سياسي آن مي تواند براي دو تا 

سه سال آينده بازار خوبي براي صنعتگران ايراني مهيا كند.«
وي برگزاري نمايشگاه ها و همچنين حضور در رويدادهاي نمايشگاهي 
روس��يه را فرصتي براي معرفي و عرضه محصوالت ايراني عنوان كرد 
و گفت: »به سازمان توس��عه تجارت و همچنين نمايشگاه بين المللي 
ش��هر آفتاب پيش��نهاد كرده ايم تا با موافقت روس ها، به تهاتر مكان 
نمايش��گاهي در ايران و روس��يه به منظور برپايي نمايش��گاه دائمي 
بپردازيم. در اين نمايشگاه دائمي همچنين روس ها مي توانند نيازها 
و نداشته هاي خود در عرصه كاال و قطعه را در معرض ديد صنعتگران 

ايراني قرار دهند.«
  پرداخت ارز ۴2۰۰ توماني فسادزا بود

هاش��مي همچنين از پرداخت ارز ۴2٠٠توماني در سال هاي گذشته 
انتقاد كرد و گفت:»پرداخت ارز ۴2٠٠توماني از ابتدا اشتباه بود، زيرا 
سبب دو نرخي شدن ارز شد كه در عمل فسادزا بود و سبب شد منابع 
ارزي كشور به طور بهينه استفاده نش��ده و مصرف كننده واقعي از آن 

منتفع نشود.«
وي با بيان  اينك��ه پرداخت اين ارز همچنين ب��ه ورود كاالي قاچاق به 
كشور دامن زد، ادامه داد: »بايد بر افراد و واحدهايي كه ارز ۴2٠٠ توماني 
دريافت مي كردند نظارت مي ش��د، در حالي ك��ه محصوالت توليدي 
به اشكال مختلف به ديگر كش��ورها قاچاق مي شد و از طرفي كاالهاي 
قاچاق ديگر وارد كشور مي كردند؛ اين به معناي بازي دو سر سود براي 
قاچاقچيان بود. وقتي نرخ ارز براي همه يكسان باشد هزينه هاي قاچاق 

باال خواهد رفت و ديگر انگيزه اي براي قاچاقچيان باقي نمي ماند.«
وي كاه��ش قطعي ه��اي ب��رق صناي��ع و همچنين قطع��ي  از پيش 
برنامه ريزي شده را عامل ديگري در بهبود وضعيت توليد عنوان كرد 
و افزود:»از آنجا كه زيرساخت هاي برق و انرژي كشور نياز به بازسازي 
اساس��ي دارد، اين قطعي ها اجتناب ناپذير بود، ب��ا اين حال مديريت 

بسيار خوبي را در تابستان سال جاري شاهد بوديم.«
  انگيزه باالي مسئوالن براي رفع مشكالت صنعت

همچنين محمدرضا ش��هيدي دبي��ر انجمن توليدكنن��دگان لوازم 
صوتي و تصويري كشور بيان كرد: »رشد توليد تلويزيون در پنج ماهه 
امسال ناشي از افزايش تقاضاي جامعه براي اين كاال بوده و در نتيجه 
كارخانجات داخلي براي پوشش اين تقاضا اقدام به توليد بيشتر كردند. 
بخش��ي از اين تقاضا در حقيقت تقاضاهاي انباشته شده از سال هاي 

قبل بوده است.«
شهيدي، همچنين تأمين بيش��تر برق براي صنايع در فصل تابستان 
نسبت به سال گذشته را يكي ديگر از عوامل رشد توليد در پنج ماهه 
امسال عنوان كرد و اظهار كرد: »مس��ئوالن دولت سيزدهم انگيزه و 
تالش بسيار خوبي براي حل و فصل مشكالت اين صنعت و همچنين 
گشودن دروازه هاي جديد صادراتي دارند و تاكنون جلسات متعددي 

با توليدكنندگان و فعاالن اين بخش برگزار كرده اند.«

 مسئوالن از مالیات سنگین 
خانه های خالی خود گله دارند!

افراد براي جلوگيري از جريمه شدن خانه هاي خالي هر چه سريع نسبت 
به ثبت نام و تكميل اطالعات در سامانه امالك و اسكان اقدام كنند. 
رستم قاسمي، وزير راه و شهرسازي در برنامه زنده تلويزيوني گفت: از 
مردم تقاضا داريم كه نسبت به ثبت نام، واردكردن اطالعات و تأييد در 

سامانه امالك و اسكان هرچه سريع تر اقدام كنند. 
به گفته او چندنفر از مس��ئوالن در اين س��امانه اطالعات خود را ثبت 
كردند، يكي از خبرنگاران از خود بنده درخصوص ثبت نام سؤال كردند، 

بنده گفتم كد ملي را بگيريد و اطالعات بنده را در اين سامانه ببينيد. 
قاس��مي مي گوي��د: در هيئت دول��ت بار ها موض��وع را بررس��ي و از 
رئيس جمهور تقاضا كردي��م كه به وزارتخانه هاي مختلف نس��بت به 
تكميل كردن سامانه امالك و اسكان دس��تور دهند. در اين خصوص 
مكاتبات به رئيس جمهور و معاون اول موجود است. وزير راه و شهرسازي 
بيان كرد: برخي مسئوالن رده باالي كشور آمدند و به بنده گفتند كه 
براي ما جرايم سنگيني تحت عنوان خانه هاي خالي آمده است، گفتم 
مگر مي شود خانه خالي نباش��د، ماليات بيايد. بنابر گفته قاسمي، در 
شهرك محالتي تعداد زيادي از خانه ها سند ندارد، به تازگي اين موضوع 
در حال رفع شدن است. چند روز پيش يكي از همسايگان آمد و گفت 
كه براي من تحت عنوان خانه خالي ١۷ميلي��ون تومان جريمه آمده 
اس��ت، بنده گفتم اگر جلوي اين موضوع گرفته نشود به طور صعودي 

ميزان ماليات باال مي رود، تنها راهكار اجاره دادن ملك است. 

گاز مایع در اروپا كمیاب و گران مي شود
آژان�س بين المللي انرژي اعالم ك�رد گاز ماي�ع در اروپا كمياب و 

گران خواهد شد. 
به گزارش مهر، آژانس بين المللي انرژي با اشاره به اينكه ممكن است 
در نهايت اروپا براي گاز مايع كمياب و گرانقيمت از طريق كش��تي با 
آسيا به رقابت بپردازد، گفت: اروپا با »خطرات بي سابقه اي« براي عرضه 
گاز طبيعي خود در زمستان امسال، پس از آنكه روسيه اكثر محموله ها 

را قطع كرد، روبه رو است. 
به گزارش آسوش��يتدپرس، اين آژانس در گ��زارش فصلي گاز خود 
كه روز گذشته منتشر ش��د، اعالم كرد: اگر روسيه در بحبوحه جنگ 
در اوكراين گاز خ��ود را به طور كامل قطع كند، كش��ورهاي اتحاديه 
 اروپا بايد در ط��ول زمس��تان اس��تفاده از گاز خود را ت��ا ١3 درصد 

كاهش دهند. 
آژانس بين المللي انرژي توضيح داد: بيش��تر اين كاهش بايد ناشي از 
رفتار مصرف كننده مانند كاهش يك درجه دم��ا، تنظيم دماي باال و 

حفظ صنعت و تأسيسات باشد. 
روز جمعه، اتحاديه اروپا با اعمال كاهش حداقل 5درصدي مصرف برق 

در ساعات اوج مصرف موافقت كرد. 
شركت ها در اروپا مصرف گاز طبيعي خود را كاهش داده اند، در برخي 
موارد با كنار گذاشتن فعاليت هاي انرژي بر مانند صنايع فوالد و كود، 
در حالي كه شركت هاي كوچك تر مانند نانوايي ها احساس مي كنند 

هزينه هاي شان به شدت كاهش يافته است. 
دولت ها و شركت هاي اروپايي بيشتر كمبود گاز روسيه را با خريد گاز 
طبيعي مايع گرانقيمت كه از طريق كشتي از كشورهايي مانند اياالت 
متحده و قطر مي آيد و با تأمين منابع رو به رشد از خطوط لوله از نروژ 

و آذربايجان جبران كرده اند. 
--------------------------------------------------

توقف 8 روزه صادرات گاز ایران به تركیه
ش�ركت بوتاش تركيه اعالم كرد صادرات گاز ايران به اين كش�ور 
براي تعميرات برنامه ريزي ش�ده از 2 تا ۹ اكتبر متوقف مي ش�ود. 
به گزارش تسنيم به نقل از ديلي صباح، ش��ركت خطوط نفت تركيه 
)بوتاش( با انتش��ار اطالعيه اي اعالم كرد: صادرات گاز ايران به تركيه 
در روزهاي 2 تا ۹ اكتبر براي انجام تعميرات برنامه ريزي شده متوقف 

مي شود. 
در اين اطالعيه آمده است: به دليل انجام كارهاي بازرسي و نگهداري 
روي خط لوله انتقال گاز ايران - تركيه طي روزهاي دوم تا نهم اكتبر 
2٠22 كه از قبل برنامه ريزي شده اس��ت امكان دريافت گاز از نقطه 
ورودي گوربوالك به ش��بكه انتقال ما در طي هشت روز آينده وجود 

نخواهد داشت. 
در اي��ن اطالعيه تأكيد ش��ده اس��ت در جري��ان عملي��ات تعمير و 
نگهداري اين خط لوله هيچ مش��كلي در زمينه تراز عرضه و تقاضاي 
گاز تركيه ايجاد نمي ش��ود. تركيه ب��راي تأمين گاز م��ورد نياز خود 
ب��ه واردات از ايران، روس��يه و جمهوري آذربايجان وابس��ته اس��ت. 
قيمت حامل هاي انرژي در اين كش��ور به دلي��ل افزايش قيمت هاي 
 جهان��ي و كاه��ش ش��ديد ارزش لي��ر افزاي��ش قاب��ل  مالحظه اي 

داشته است. 
--------------------------------------------------

سیاست اشتباه بانك مركزي تركیه
پايي�ن  در  تركي�ه  مرك�زي  بان�ك  ش�وك  از  پ�س 
آوردن ن�رخ به�ره در اي�ن كش�ور ح�اال خب�ر رس�يده 
اس�ت.  رس�يده  درص�د   83/۴۵ ب�ه  تركي�ه  در  ت�ورم 
به گزارش فارس به نق��ل از رويترز، آمارهاي دولتي، نش��ان مي دهد 
نرخ تورم ساالنه در ماه س��پتامبر در تركيه به ۸3/۴5 درصد رسيده 
است. اين در حالي است كه اقدام بانك مركزي تركيه در پايين آوردن 
 نرخ بهره آن هم دو بار در دو ماه گذش��ته پيش��تر يك شوك به بازار 

داده بود. 
از پاييز سال گذشته روند افزايش تورم در تركيه آغاز شد و دليل آن هم 
افت ارزش لير در سايه سياست كاهش تدريجي نرخ بهره از سوی بانك 
مركزي اين كشور بود. دفتر آمار ملي تركيه همچنين اعالم كرده كه 
تورم ماهانه در اين كشور 3/٠۸ درصد بوده است. در واقع تورم ساالنه 
در ماه سپتامبر در تركيه باالترين ميزان در 2۴ سال گذشته به شمار 
مي رود. آخرين ب��اري كه تركيه چنين تورم س��نگيني را تجربه كرد 
 ماه جوالي س��ال ١۹۹۸ بود كه نرخ تورم س��االنه آن به ۸5/3 درصد 

رسيد. 
افزايش هزينه هاي حمل و نقل و قيمت موادغذايي و نوش��يدني هاي 
غيرالكلي بيش��ترين تأثير را بر افزايش تورم داش��ته، به گونه اي كه 
هزينه هاي حمل و نقل در تركيه نسبت به س��ال گذشته ١١۸ درصد 
رش��د كرده و قيمت موادغذايي هم بيش از ۹3 درصد باال رفته است. 
پس از انتش��ار اين آمار ارزش لير تركي��ه باز هم كاه��ش يافت و به 

١۸/5۶2٠ لير در برابر دالر رسيد. 

مع�اون برنامه ري�زي و ام�ور اقتص�ادي 
وزرات جه�اد كش�اورزي گف�ت: اب�الغ 
الگوي كش�ت ب�ه هفت�ه آينده موكول ش�د. 
به گزارش صدا وس��يما، محمد قرباني در برنامه 
گفت وگوي ويژه خبري علت اين تعويق را حضور 
نداش��تن وزراي مرتبط عنوان كرد و اظهاركرد: 
مديريت الگوي كشت چند وجهي است و نيازمند 
به يك هماهنگ كننده كه با پيشنهاد وزرات جهاد 
كش��اورزي اين مديريت به معاون اول رياس��ت 

جمهوري محول شده است. 

ورمزيار مدير گروه كشاورزي مركز پژوهش هاي 
مجلس هم تدوين و اجراي الگوي كشت را وظيفه 
ذاتي وزارت جهاد كشاورزي دانست و بيان كرد: 
به رغم اين وظيفه ذاتي اجراي الگوي كش��ت در 

برخي استان ها ناقص مانده است. 
قرباني در ادامه به بس��ته هاي جذاب اشاره كرد 
و گف��ت: براس��اس قانون اين بس��ته ب��ه عنوان 
مش��وق و حماي��ت ب��ه كش��اورزاني پرداخ��ت 
 خواهد ش��د كه به كش��ت محصوالت راهبردي 

گرايش دارند. 

تأخیر در ابالغ الگوي كشت

 كشف ۱۱۶ هزار میلیارد ریال كاالي قاچاق 
در ۶ ماه نخست امسال

رئي�س پلي�س مب�ارزه ب�ا قاچ�اق كاال و ارز 
پلي�س امني�ت اقتص�ادي فراج�ا از كش�ف 
11۶ ه�زار ميليارد ري�ال ان�واع كاالي قاچاق 
در كش�ور و دس�تگيري 3۹ ه�زار مته�م 
در ش�ش م�اه نخس�ت امس�ال خب�ر داد. 
به گزارش صداوسيما، س��رهنگ جالل اميني با 
بيان اينكه در شش ماه نخس��ت امسال بيش از 
۴٠ هزار پرونده مربوط به قاچاق كاال و ارز تشكيل 
ش��ده اس��ت، افزود: در اين باره 3۹ ه��زار متهم 
دس��تگير و به مقامات قضايي تحويل داده شدند 
كه ارزش كشفيات انجام ش��ده حدود ١١۶ هزار 

ميليارد ريال برآورد شده است. 
وي گفت: در اين مدت 2١ هزار دس��تگاه خودرو 
حامل كاالي قاچاق توقيف شد كه ۷ هزار دستگاه 

از آنها خودرو هاي سبك »شوتي« اند. 

سرهنگ اميني ميزان افزايش كشفيات امسال را 
نسبت به مدت مشابه پارسال حدود يك و ۷ دهم 

برابر اعالم كرد. 
رئيس پليس مب��ارزه با قاچ��اق كاال و ارز پليس 
امنيت اقتص��ادي فراجا درباره كش��فيات حوزه 
لوازم يدكي گفت: بي��ش از ۹٠٠ فقره پرونده در 
اين زمينه تشكيل ش��ده و ۸۴١ متهم به قاچاق 
لوازم يدكي هم بازداش��ت و ب��ه مراجع قضايي 

تحويل داده شدند. 
وي ارزش كش��فيات در اي��ن ح��وزه را بيش از 
۴ ه��زار ميليارد ري��ال تخمي��ن زد و افزود: يك 
ميليون قطع��ه لوازم يدكي در اين مدت كش��ف 
و به س��ازمان اموال تمليكي واگذار و ١25 فقره 
 پرونده ملي مهم و سازمان يافته هم در اين زمينه 

تشكيل شد. 

بهناز قاسمي 
  گزارش یک

  کشاورزی

  قاچاق

استاندارى مركزى در نظر دارد در اجراى جزء 
(1 و 2) بنـد (ب) تبصـره (12) قانون بودجه 
سال 1401 امالك مازاد خود را به شرح ذيل و 
جزئيات مندرج در اسناد مزايده با بهره گيرى 
از سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) 
بـر مبنـاى قيمـت پايـه و به شـرح جدول 
زمانبندى به صورت نقد، به فروش برسـاند. 
 (www.setadiran.ir) متقاضيان مى توانند با مراجعه به سايت
در مزايده شركت و همچنين از تاريخ 1401/7/4 لغايت 1401/7/21 
همه روزه به جز ايام تعطيل از سـاعت 8 صبح الى 14 با مراجعه به 
فرماندارى شهرستان و با هماهنگى مسئول مربوطه از ملك مورد 
نظر بازديد و قيمت پيشنهادى خود را در سامانه فوق ثبت نمايند.

الزم به توضيح است كه رعايت موارد ذيل الزامى است.
1- كليه فرآيند مزايده در بستر سامانه تداركات الكترونيك دولت 

(ستاد) برگزار مى گردد. 
2- متقاضيان مى بايسـت ابتدا گواهى الكترونيك دولت (ستاد) 
خود را از دفاتر پيشـخوان دولتى دريافت و با استفاده از شناسه 

كاربرى و كلمه عبور دريافتى در مزايده شركت نمايند. 
3- رعايت كليه نكات و موارد درج شده در برگه ها و اسناد مزايده 

الزامى است. 
4- كليه هزينه ها و كسورات قانونى از جمله عوارض و ماليات هاى 
مترتب بر مزايده و نقل انتقال، حق الزحمه هيأت كارشناسى، تغيير 
كاربرى، هزينه هاى ثبتى و هزينه هاى ثبت قرارداد در دفترخانه 

برعهده برنده مزايده و خريدار مى باشد.
5- مبلغ تضمين شركت در مزايده معادل 5٪ قيمت پايه مزايده 
مى باشد و از طريق فيش بانكى به حساب معرفى شده در سامانه 

ستاد واريز گردد. 

6- پيشنهادات داراى سپرده كمتر از ميزان مقرر مردود خواهند 
بود. 

7- بازديد از امالك الزامى و در وضعيت موجود واگذار و به فروش 
مى رسد و استاندارى مركزى هيچ گونه تعهدى در خصوص تغيير 
كاربرى و سـاير مجوزهـاى قانونى جهت فعاليـت و بهره بردارى 

ندارد.
8- برنده مزايده امالك از زمان اعالم برنده بودن 7 روز مهلت دارد 
نسبت به واريز وجه به حساب معرفى شده در سامانه ستاد اقدام 
نمايد. به درخواست هايى كه پس از اين مهلت 7 روزه به استاندارى 

مركزى وصول شوند ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
9- مزايده گر بايد كليه مدارك پيوست شامل برگ پيشنهاد قيمت 
و تعهدنامه شركت در مزايده و نيز برگه هاى شرايط و نحوه شركت 
در مزايده را كه پيشتر از طريق سامانه ستاد دانلود كرده به دقت 
مطالعه و با آگاهى كامل از شرايط درخواست ها استاندارى مركزى 
كه در آنها قيد شـده و همچنين پس از بازديد ملك آنها را امضا و 
در پاكت دربسته قرار دهد و تا پيش از پايان يافتن مهلت مزايده 
به واحد دبيرخانه اسـتاندارى مركزى تحويل نمايد. بديهى است 
پس از اعالم قيمت و درصورت برنده شـدن هيـچ اعتراضى وارد 

نمى باشد. 
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