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سرپرست بانک کشاورزی اعالم کرد؛

پرداخت بیش از ۴۸ هزار فقره تسهیالت به واحدهای تولیدی دام و طیور
گروه بانك و بيمه: سرپرست بانك كشاورزی از پرداخت بيش 
از 48 هزار فقره تسهيالت به واحدهای توليدی دام و طيور خبر 
داد. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی و همکاری های 
بين الملل بانك كشاورزی، رضایی روز شنبه چهارم تيرماه و 
در آیين تجليل و معارفه مدیر امور شعب این بانك در تهران 
بزرگ با اعالم این مطلب افزود: طی هفته های اخير و با تالش 
كاركنان سراس�ر كش�ور به ویژه كاركنان شعب، خوشبختانه 
پرداخت تس�هيالت به واحدهای دام و طيور به نحو مطلوبی 
در حال انجام اس�ت. وی با اش�اره به ضرورت رعایت انضباط 
مالی و پرهيز از اضافه برداش�ت از بانك مركزی خاطر نش�ان 
كرد: با تالش خانواده بزرگ بانك كشاورزی و همت همکاران 
در ج�ذب مناب�ع ، طی ماه های اخير اضافه برداش�تی از بانك 

مركزی نداشتيم.
رضایی در تش��ریح عملکرد بانک کش��اورزی در حوزه تجهیز 
منابع، روند رشد منایع این  بانک را مثبت ارزیابی کرد و افزود: 
در ح��وزه اعتب��ارات نی��ز تعهدات بانک ب��رای حمایت از بخش 
کشاورزی در حال انجام و پیگیری است و با اختصاص خطوط 
اعتباری مناسب با هدف کمک به تحکیم امنیت غذایی کشور 
از ای��ن بخ��ش حمایت خواهیم ک��رد. وی در بخش دیگری از 
سخنانش با اشاره به نقش و اهمیت وصول مطالبات و ضرورت 
تعیین تکلیف مطالبات معوق تصریح کرد: خوش��بختانه بخش 
مهمی از برنامه های این حوزه محقق شده اما باید با برنامه ریزی 

مدون و با سرعت بیشتری پرونده ها را تعیین تکلیف کرد.
رضایی با اشاره به  عاملیت بانک کشاورزی در خرید تضمینی 
گندم وس��ایر محصوالت اس��تراتژیک گفت: با اهتمام کارکنان 
ای��ن بانک در سراس��ر کش��ور، وجوه خری��د تضمینی در کوتاه 
ترین زمان ممکن به حس��اب گندمکاران واریز ش��ده اس��ت . 
سرپرس��ت بانک کش��اورزی به تدوین سند راهبردی این بانک 

در افق ۱4۰4 اشاره کرد و با بیان اینکه بر اساس این چشم انداز 
بانک برتر کش��ور خواهیم بود، تأکید کرد: با توجه به ظرفیت، 
زیرس��اخت های فنی، نیروهای توانمند و همچنین دانش��ی که 

در بانک وجود دارد، این امر محقق خواهد شد.
سرپرست بانک کشاورزی با بیان اینکه با پیگیری ها و تالش 
حوزه فناوری اطالعات این بانک س��امانه بازارگاه نهاده های 
کش��اورزی به عنوان یکی از نمادهای تجارت الکترونیکی در 
بخش کش��اورزی متناس��ب با نیازهای بهره برداران ارتقا یافته 
اس��ت،گفت: حوزه فناوری اطالعات این بانک در مس��یر اصلی 
و درس��ت خود قرار گرفته و ش��تاب اولیه را پیدا کرده و انش��ا اهلل  

شاهد اتفاقات خوبی در این بخش خواهیم بود. رضایی در بخش 
پایانی سخنانش بهبود ساختار بانک با هدف سرعت بخشیدن 
به فعالیت موتور محرکه بانک و همچنین چابک سازی سازمانی 
را ضروری دانست و بر رفع نواقص سیستم ساختاری  با رعایت 
حفظ منافع سازمانی، اصالح ساختار حوزه های مختلف ، پرهیز 
از بی تفاوتی و دیوانساالری با هدف تسریع در ارایه خدمات به 
هموطنان، توس��عه بانکداری شرکتی، پیگیری مطالبات معوق 
و توس��عه ش��عب ارزی و گسترش فعالیت های این حوزه تأکید 
کرد. بر اس��اس این گزارش،در مراس��می که روز ش��نبه چهارم 
تیر ماه برگزارش��د، مهدی رضایی سرپرس��ت این بانک ضمن 

قدردانی از تالش های فریدون بهبهانی، عضو هیأت مدیره این 
بانک که پیش از این مدیر امور شعب تهران بزرگ بود، حسن 
عموزاد خلیلی را به عنوان مدیرامور ش��عب بانک کش��اورزی در 

تهران بزرگ معرفی و منصوب کرد.

 اعط���ای تس���هیالت ق���رض الحس���نه ب���ه بی���ش از ۹ � 
هزار نفر 

همچنین گفتنی است بانک کشاورزی از ابتدای سال ۱4۰۱ تا 
پایان خرداد ماه به ۹55۲ نفر از واجدان شرایط، تسهیالت قرض 
الحسنه ازدواج پرداخت کرده است. به گزارش تجارت به نقل 
از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کش��اورزی، 
ش��عب این بانک در سراس��ر کشوردر سال ۱4۰۱  تاکنون جمعا 
۱۳ هزار و ۱۱5 میلیارد ریال تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج 
به واجدان شرایط پرداخت کرده اند. این گزارش می افزاید: در 
حال حاضر ۲674۳ نفر در صف انتظار برای دریافت تسهیالت 
ق��رض الحس��نه ازدواج قرار دارن��د و روند پرداخت با جدیت در 

حال انجام است.

واری���ز بی���ش از ۲۷۶ � ه���زار میلیارد ریال وجوه خرید 
تضمینی گندم توسط بانک کشاورزی

گفتنی است با عاملیت بانک کشاورزی تا 5 تیرماه سال جاری، 
بی��ش از ۲76 ه��زار میلی��ارد ریال بابت خرید تضمینی گندم به 
حساب گندمکاران واریز شده است و عملیات پرداخت همچنان 
ادام��ه دارد. ب��ه گزارش تج��ارت به نقل از روابط عمومی بانک 
کش��اورزی، از آغاز فصل خرید گندم تا 5 تیرماه س��ال جاری ، 
۱888 مرکز خرید در کش��ور، بالغ بر ۳ میلیون و 6۲6 هزار تن 
گن��دم را در قال��ب 6۰4 ه��زار و ۲۳محموله به ارزش ۳85 هزار 

میلیارد ریال از کشاورزان خریداری کرده اند. 

خبر

بانك و بيمه

سامانه »سفته الکترونیکی« در بانک مسکن عملیاتی شدرشد 4۵ درصدی درآمد تسهیالت بانک سینا در سال 1400
معاون مالی وس��رمایه گذاری بانک س��ینا گفت: با تالش همکاران و برنامه ریزی 
مناس��ب، درآمد این بانک از محل پرداخت تس��هیالت در س��ال ۱4۰۰ در مقایسه 
با س��ال ۹۹ از رش��د 45 درصدی برخوردار ش��ده اس��ت. به گزارش تجارت به نقل 
از روابط عمومی بانک س��ینا، به گفته چنگیز مروج، در حالی بانک س��ینا رش��د 4۲ 
درصدی سپرده ها را در سال گذشته در مقایسه با یک سال قبل از آن تجربه کرده 
ک��ه با اختصاص منابع حاصل از س��پرده ها ب��ه بخش های مختلف اقتصاد، تولید 
و صنعت، زمینه رش��د 45 درصدی درآمد تس��هیالت خود در این س��ال را فراهم 

آورده اس��ت. وی افزود: در س��ال ۱4۰۰ س��رمایه گذاری بانک س��ینا در اوراق خزانه اسالمی و اوراق منفعت دولت، 
رشد 46 درصدی داشته که افزایش ارزش تابلو اوراق مذکور در بورس باعث افزایش ۱77 درصدی سود حاصل 
از س��رمایه گذاری بانک در اوراق ش��ده اس��ت. مروج خاطرنش��ان کرد: درآمدهای غیرمشاع بانک سینا هم در سال 
۱4۰۰ رشد 5۲ درصدی را تجربه کرده که عمده این رقم حاصل از کارمزد ضمانت نامه های صادره بوده است.

همچنین گفتنی اس��ت این بانک طبق بخش نامه بانک مرکزی، همگام با سیاس��ت های دولت در اجرای بند الف 
تبصره ۱6 قانون بودجه سال ۱4۰۱ کل کشور و اجرای ماده ۱۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، نسبت 

به پرداخت وام قرض الحسنه فرزندآوری اقدام کرده است.  

معاون مدیرعامل در امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک مسکن از عملیاتی شدن 
سامانه »سفته الکترونیکی« در این بانک خبر داد. به گزارش تجارت به نقل از پایگاه 
خبری بانک مسکن، ساسان شیردل در این خصوص گفت: با توجه به اینکه در حال 
حاضر بسیاری از خدمات شبکه بانکی عالوه بر ارایه حضوری به صورت غیرحضوری 
و الکترونیکی نیز در حال انجام است، مدیریت اوراق بهاداری همچون سفته و برات 
نیز به سمت الکترونیکی شدن در حال حرکت است که گام اول این اقدام در بانک 
مسکن راه اندازی سامانه »سفته الکترونیکی« است. عضو هیات عامل بانک مسکن 

درباره مزایای صدور س��فته الکترونیکی گفت: افزایش امنیت، عدم انکارپذیری ذی نفعان و کاهش جرم، اختصاص 
شناسه یکتا و در اختیار قرار دادن اطالعات تکمیلی سفته به ذی نفعان در پلتفرم مربوطه، یکپارچگی سند از طریق پلتفرم 
موردبررسی، کاهش هزینه ها، مطابقت با قواعد قانون تجارت و سایر قوانین در چرخه حیات سفته، امکان رصد سفته 
با هدف مبارزه با پول شویی، از جمله مزایای صدور سفته الکترونیکی است. شیردل درباره نحوه دریافت گواهی نامه 
دیجیتال در بانک مسکن برای دریافت سفته الکترونیکی اظهار داشت: یکی از الزامات مرتبط با صدور، ظهرنویسی و 
یا ضمانت سفته دریافت گواهی امضای دیجیتال است که به دو روش »مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت« و 

»روش غیرحضوری دریافت گواهی« امکان دریافت گواهی امضای دیجیتال وجود دارد. 

مزایای قانون جدید چک 
 رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی 
ته��ران گف��ت: قان��ون جدید چک هم در زمینه شفاف س��ازی 
فعالیت های مالی اوضاع را بهتر کرده و بهبود خواهد داد و هم 
ابزار کمک کننده به سازمان امور مالیاتی کشور برای شفافیت 

تعامالت مالی و تجاری است. 
حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با 
فساد اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره 
به کاهش قابل توجه چک های برگشتی با اجرای قانون جدید 
چ��ک، اظه��ار کرد: قانون جدید باعث ش��د چک که از جایگاه 
خودش به عنوان یک ابزار مبادله کامال خارج شده و کارکردهای 
متفاوتی پیدا کرده بود، اعتبار خود را دوباره به دست آورد. تغییر 
تحوالت در قانون که بانک مرکزی متولی آن بود عملکرد چک 

را ساماندهی کرد که به نظر من مثبت بود. 
وی ادام��ه داد: قان��ون جدی��د چک هم در زمینه شفاف س��ازی 
فعالیت های مالی اوضاع را بهتر کرده و بهبود خواهد داد و هم 
ابزار کمک کننده به سازمان امور مالیاتی کشور برای شفافیت 

تعامالت مالی و تجاری است.
  رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی 
تهران گفت: چک در مس��یر خودش تبدیل به یک حواله ش��د 
یعنی اینکه الزم اس��ت یک عددی در یک دوره مش��خص بین 
دو نفر جابجا ش��ود ، چک بتواند کارکرد واقعی خود را در این 

بخش داشته باشد. 
فروزان ف��رد ب��ا بی��ان اینکه قانون جدی��د کمک کرد تا چک به 
عن��وان ی��ک ابزار صرف برای وام گرفتن تعهد دادن و ... خارج 
شود، تاکید کرد: این تغییرات و پافشاری ها روی اجرای قانون 
جدی��د ت��ا اندازه زیادی هم توانس��ته عادت ها و رفتار اجتماعی 
را ب��ه م��رور دچار تغییر کند ک��ه از این زاویه می توانیم بگوییم 

دستاورد خوبی داشته است.  
ضم��ن اینک��ه پایبندی به ای��ن قانون و به مرور پیش رفتن آن 

می تواند نتایج بهتری ایجاد کند. 
وی معتقد اس��ت: اصوال اینکه دسترس��ی به اطالعات پایه و 
هماهنگ کردن پایگاه های داده می تواند دستاوردهای داشته 
باشد، محدود به حوزه سر و سامان دادن به قانون چک نیست. 
واقعیت این است که در حکمرانی جدید ارتباط درست و موثر 
بین اطالعات پایه و پایگاه های داده می تواند زمینه ها را برای 
ارتف��ای س��رویس خدمات و اثربخش��ی و کیفی��ت آنها بهبود 
ده��د. در م��ورد قان��ون چک هم اگر پایگاه ه��ای داده نبودند و 
یکپارچه س��ازی نحوه جمع آوری اطالعات ش��کل نمی گرفت، 

قطعا توفیقی حاصل نمی شد.  

مفقودی - س��ند رس��می مالکیت وس��یله نقلیه )برگ س��بز  ( خودرو سواری سیستم  
پژو  تیپ ۲۰6SD-TU5  مدل ۱۳۹4 به شماره پالک 864 م 7۱  ایران ۱4 شماره 
موتور ۱6۳B۰۲۱6۰6۰  شماره شاسی NAAP4۱FE8FJ۲۹۱۹۹8    به نام راضیه 

قرینه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
----------------------------

آگهی مزایده اتومبیل 
ب��ه موج��ب پرون��ده اجرائ��ی ب��ا موض��وع مطالبه مهری��ه تحت کالس��ه بایگانی 
۱4۰۰۰۲۲7۹ متعه��د عل��ی ش��جیرات نام پدر : مالک تاری��خ تولد : ۱۳75/۰۳/۲۲ 
ک��د مل��ی ۱74۲۲4۱۳6۰ مبل��غ ۱/۱76/۲74/۰۰۰ ریال بابت مهریه به خانم احالم 
عیدی پور بدهکار می باش��د و یک دس��تگاه خودرو س��واری پراید   ۱۳۱SE  مدل 
 6۳۰6۳5۹/۱۳m  ۱۳۹8 به شماره پالک انتظامی ۲4ی۱85 ایران ۱4 شماره موتور
ش��ماره شاس��ی NAS4۱۱۱۰۰K۳5۳4۹7۳ رنگ خودرو سفید روغنی نوع سوخت 
بنزین  تعداد چرخ 4 تعداد س��یلندر 4 تعداد محور ۲ وضعیت ظاهری و فنی خودرو : 
) متعلقات موتور کامل میباشد بدنه گلگیر عقب چپ زدگی دارد فاقد ضبط میباشد 
الستیک مستعمل روکش مستعمل میباشد واقع در اهواز پارکینگ میثاق به آدرس 
بلوار پاس��داران بازداش��ت و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری خودرو مذکور به 
مبلغ ۱/4۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ) یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال( ارزیابی ش��ده 
و قطعیت یافته اس��ت مزایده از س��اعت ۹ الی ۱۲ روز س��ه ش��نبه مورخ بیست و یکم 
تیر ماه هزار چهارصد و یک ۱4۰۱/۰4/۲۱ در اداره اجرای اس��ناد رس��می اهواز واقع 
در اهواز کوی نبوت بلوار دعبل خزایی جنب مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه دوم 
اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو اداره اجرای اسناد رسمی اهواز از طریق مزایده به 
فروش میرسد. مزایده از مبلغ پایه به شرح فوق شروع و به بالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته میش��ود و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده اس��ت و نیم 
عشر و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد. شرکت کنندگان در جلسه مزایده منضم 
به درخواس��ت خرید میبایس��ت فیش پرداختی معادل ۱۰ درصد مبلغ پایه را پرداخت 

و به اداره ارئه نمایند. م/الف: 5/64۳
تاریخ انتشار آگهی : ۱4۰۱/۰4/۰8 

مسئول واحد مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اهواز - مریم آهنی
----------------------------------

آگهی مزایده اموال غیرمنقول
یک ممیز پنج دهم دانگ )یک و نیم دانگ(مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک 
ثبتی ششصد و یک اصلی و فرعی یک و دو از پانصد و هشتاد و یک اصلی و پانصد 
و هش��تاد و یک اصلی ) 58۱، 58۱/۱ ، 58۱/۲ ، 6۰۱ ( واقع در بخش یک بهبهان 
به آدرس بهبهان حدفاصل میدان شهید جوانمردی به سمت بانک ملی - روبروی 
مس��جد جامع - جنب پاس��اژ آصفی با کاربری مس��کونی - تجاری که س��اختمان از 
ساختمان های با مصالح بنایی بوده و عمر مفید بنای ساختمان پایان یافته و ساختمان 
در وضعیت تخلیه قرار دارد ) طبق گزارش کارش��ناس ( به مس��احت س��یصد و نود و 

یک متر و شصت دسیمتر مربع     ) ۳۹۱/6 متر مربع ( مورد ثبت به شماره ۳۰7 در 
صفح��ه 4۳۰ دفت��ر ۱4۰ دفاتر بخش ی��ک بهبهان حوزه ثبت ملک بهبهان محدود 
اس��ت به حدود : ش��ماال : اول بطول ۱۰/۳۲ متر دیوار به دیوار پالک 56۹ دوم که 
ش��رقی اس��ت بطول 6/۲۰ متر دیوار به دیوار پالک 57۰ س��وم بطول  ۱5/۳5 متر 
دیوار به دیوار پالک مذکور چهارم که شرقی بطول ۱/85 متر دیوار به دیوار پالک 
مذکور پنجم بطول 5 متر دیوار به دیوار پالک مزبور ش��رقا : اول پخی اس��ت بطول 
۹۰ سانتیمتر دیوار به دیوار پالک 574 دوم بطول ۳/55 متر بدیوار پالک مزبور سوم 
که جنوبی است بطول  8/7۲  متر دیوار به دیوار پالک 58۰/۱ چهارم بطول ۱7/۱4 
متر دیوار به دیوار پالک  58۰/7 جنوبا : اول بطول ۹/55 متر درب و دیواریست به 
پیاده رو خیابان عدالت دوم که غربی اس��ت در س��ه قس��مت اول بطول ۹/46 دیوار 
به دیوار پالک 58۳ دوم که ش��مالی اس��ت بطول ده س��انتیمتر سوم بطول 8/75 متر 
همگ��ی دی��وار به دیوار پالک مزبور س��وم بطول دو مت��ر دیوار به دیوار پالک مزبور 
چهارم که غربی اس��ت بطول ۳5 س��انتیمتر دیوار به دیوار پالک مرقوم پنجم بطول 
4/7۱ متر دیوار به دیوار پالک 584 ششم که شرقی است بطول ۲/67 متر همگی 
دیوار به دیوار پالک 584 غربا : اول بطول ۲/5 متر درب دیواریست بکوچه بن بست 
دوم که شمالی است بطول ۹5 سانتیمتر سوم بطول ۹/۳4 متر همگی دیوار به دیوار 
پالک 6۰۲ ملکی آقای حجت اله بهروز بدهکار پرونده اجرایی به ش��ماره بایگانی 
۱4۰۰۰۰۲8۰ اج��رای ثب��ت بهبهان که برابر س��ند ازدواج ش��ماره ۱۳56 دفترخانه 
ازدواج شماره ۱6 شیراز بابت طلب ) مهریه ( خانم لیلی منوچهری بابت بدهی آقای 
حج��ت ال��ه بهروز بازداش��ت و ارزیابی پالک ف��وق الذکر موازی یک ممیز پنج دهم 
دانگ ) یک و نیم دانگ ( مش��اع از شش��دانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی شش��صد و 
یک اصلی و فرعی یک و دو از پانصد و هشتاد و یک اصلی و پانصد و هشتاد و یک 
اصل��ی ) 58۱، 58۱/۱ ، 58۱/۲ ، 6۰۱ (  واق��ع در بخ��ش ی��ک بهبهان به مبلغ یکصد 
و س��ی و س��ه میلیارد و دویس��ت و چهل و هفت میلیون ریال )۱۳۳/۲47/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ( قطعیت یافته در روز س��ه ش��نبه مورخ ۱4۰۱/۰4/۲۱ از س��اعت ۹ صبح الی 
۱۲ ظهر در محل اداره ثبت اس��ناد و امالک بهیهان - واحد اجراء از طریق مزایده 
) بصورت نقدی ( بفروش خواهد رس��ید طالبین می توانند در روز و س��اعت مقرر در 
جلسه حاضر و در مزایده شرکت نمایند ، مورد مزایده از مبلغ فوق الذکر شروع و به 

باالترین قیمت که خریدار داشته باشند فروخته خواهد شد 
بدهی های احتمالی آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
و همچنین بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و سایر بدهی ها تا روز مزایده اعم از 

اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است 
این آگهی طی یک نوبت به تاریخ ۱4۰۱/۰4/۰8 در روزنامه منتش��ر و در محل بر 
گ��زاری مزای��ده و مل��ک م��ورد مزایده الصاق خواهد ش��د . ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر 

بر گزار خواهد شد.م الف 8/8۰
سرپرست ثبت بهبهان  - احمدی

 
اصالحیه

  بدینوسیله به اطالع می رساند آگهی مناقصه شماره 11/557 واگذاری امور مربوط به خدمات شهری زمان بارگذاری اسناد از تاریخ 1401/04/15 لغایت 1401/04/25 
س�اعت 1۹ و زمان توزیع اس�ناد از روز س�ه ش�نبه 1401/04/07 لغایت س�اعت 23 روز س�ه ش�نبه 1401/04/14  و بازگشایی ساعت 10 صبح روز یکشنبه 1401/04/26 

می باشد که اصالح می گردد.  
مهدی احدی شهردار خنداب

 

گروه کشاورزی: یک فعال حوزه کار بر ضرورت توجه بیش 
از پیش به اش��تغال بخش کش��اورزی به ویژه تولید گندم 
تاکید کرد و با انتقاد از واردات نهاده ها و خوراک دام و طیور، 
گفت: در شرایطی که دنیا به سرمایه گذاری روی غالت 
استراتژیک روی آورده است باید تهیه و تامین نهاده ها در 
ایران و توس��ط بخش خصوصی انجام ش��ود. هادی ابوی 
از بخش کشاورزی به عنوان بخشی که دارای بیشترین 
اشتغالزایی و ارزش افزوده است، نام برد و گفت: ۱5 سال 
قبل اگر کس��ی درباره کمبود آب صحبت می کرد توجه 
نمی شد ولی امروز خشکسالی و بی آبی در سالهای آینده 
به معضلی جدی تبدیل شده است. در چنین شرایطی چرا 
باید آب کش��ور را صرف تولید چند نوع میوه خاص کنیم 

در حالی که می توانیم  آنها را وارد کنیم؟

استفاده از ایده های فارغ التحصیالن بیکار  � 
کشاورزی

وی ادامه داد: بسیاری از فارغ التحصیالن کشاورزی در کشور 
بیکارند در حالی که دارای ایده ها و طرح های خوبی هم در 
بحث کشت و هم آبیاری هستند ولی متاسفانه بدون توجه 
به این مساله به مصرف بی رویه آب و کشت محصوالت 

آب بر روی آورده ایم. این فعال حوزه کار در عین حال سرمایه 
گذاری روی گندم و غالت اس��تراتژیک را مورد تاکید قرار 
داد و گفت: ما در بخش محصوالت استراتژیک مثل گندم 
ضعیف عمل کردیم. جشن خودکفایی در کشور گرفتیم ولی 
از سال ۱۳۹7 به وارد کردن گندم روی آوردیم. وقتی در کشور 
مصرف بومی داریم باید روی پای خود بایستیم و با توجه به 

شرایط فرهنگی و اجتماعی خودمان تولید کنیم.

تامی���ن نهاده ه���ا کار دول���ت نیس���ت، بای���د  � 
خودمان تولید کنیم

ابوی با بیان اینکه تامین خوراک دام و طیور کار دولت 

نیس��ت، افزود: تهیه نهاده ها و خوراک دام و طیور باید 
توسط بخش خصوصی و در ایران انجام شود. 

حتی به جای واردات نهاده ها و خروج ارز از کشور، دولت 
می تواند از طریق سیاست خارجی و با مذاکره آب وارد 

کند ولی نهاده ها را خودمان تولید کنیم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه بای��د در تولید داخل��ی تجدیدنظر 
کنیم، گفت: بخش تولید در کش��ور از اهمیت بس��یاری 
برخ��وردار اس��ت و م��ا در تولید هر چی��زی صرفا نباید 
 کارخانه داشته باشیم که تولید کنیم تا اشتغال ایجاد شود 
 بلک��ه ای��ن فرهن��گ را بای��د ب��ه وج��ود بیاوری��م که

 تولی��د کنن��ده از ی��ک کارخان��ه یا س��اختمان دولتی 
 ب��رای عمل��ی ک��ردن ایده هایش اس��تفاده کند و تولید

 به وجود آورد. 
به گفته این فعال حوزه کار، در بحث تولیدی چیزی مشابه 
پارک های علم و فناوری نیاز است تا تولیدکنندگان ایده 

های خود را عملی کنند. 
دولت ضمن حمایت از تولید باید سرمایه گذاران را برای 
بردن سرمایه ها به کارخانه های تولیدی دعوت کند تا 
با مشارکت آنها کارخانه ها به رونق برسند و فرصتهای 

اشتغال بسیاری خلق شود. 

هادی ابوی فعال حوزه کار: 

جشن خودکفایی گرفتیم ولی گندم وارد کردیم!
كشاورزی  مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی مدعی شد

ماجرای ذرت های آلوده به بنادر ربطی ندارد 
گروه کش��اورزی: در پرونده ترخیص ۲7 هزار تن ذرت 
آلوده به آفت کش از بندر امام خمینی )ره(، مدیرکل امور 
بندری س��ازمان بنادر و دریانوردی اعالم کرد که این 
مسئله ارتباطی به ما ندارد و وظیفه و اختیاری در زمینه 
نظ��ارت ب��ر ماهیت کاال و پروس��ه ترخیص آن نداریم. 
روانبخش بهزادیان معتقد اس��ت: دس��تگاه های متولی 
و صادر کننده مجوز مانند گمرک، س��ازمان اس��تاندارد، 
قرنطینه، دامپزشکی و غیره باید پاسخگو باشند چرا که 

همه انبارهای بنادر باس��کول دارند و این باس��کول به 
سیستم APL گمرک )سامانه ترخیص کاالی گمرک( 
متصل بوده و بر این اس��اس مش��خص می شود که این 
کاال از کدام س��ایت ترخیص ش��ده و مش��خصات آن 
چیس��ت؛ اما س��ازمان بنادر به این سامانه متصل نیست 
و نمی توان��د نظ��ارت کند چرا که نمی داند چه کاالیی و 

با چه ماهیتی ترخیص شده است.
ای��ن مقام مس��ئول در س��ازمان بن��ادر می گوید: هر دو 

ذرت س��الم و آلوده در انبار مذکور، برای دو ش��رکت اما 
ب��ا یک مالک بوده و س��ازمان بن��ادر پس از اطالعاتی 
که بعد از وقوع این تخلف دادند، متوجه ش��د این کاال 
آفت کش های باالیی داش��ته است. در همین خصوص 
روانبخش بهزادیان می گوید: در سال گذشته ۲7 هزار 
تن ذرت آلوده در یکی از محوطه های بندر امام خمینی 
)ره( انبار شد که ارتباطی با آن ۱4۰ هزار تن ذرت آلوده ای 

که قبل از این وارد بندر امام شده بود، ندارد. 


