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 شرط بورسی استفاده
از تسهیالت اوراق مسکن
تمامی دارن��دگان حقیقی و حقوقی حس��اب های 
سپرده س��رمایه گذاری ممتاز برای فروش اوراق گواهی 
حق تقدم مشمول یک شرط بورسی از سوی بانک عامل 

بخش مسکن شدند.
مطاب��ق با ضوابط جدید ابالغ ش��ده از س��وی بانک 
مس��کن، از این پس تمامی دارندگان حساب های سپرده 
ممتاز برای ف��روش اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده از 
تس��هیالت مسکن باید مس��یر جدیدی را طی کنند. به 
این صورت که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در 
بازار سرمایه شامل دارندگان حساب سپرده سرمایه گذاری 
ممتاز و همچنین سرمایه گذاران صندوق ره آورد آباد مسکن 
برای انجام معامالت خود در بازار سرمایه موظف هستند 
در سامانه جامع اطالعات مشتریان شرکت سپرده گذاری 
)س��جام( ثبت نام کنند. بر این اساس تمامی شعب بانک 
مسکن ش��ده اند تا در اولین فرصت نسبت به راهنمایی 
تمامی دارندگان حساب های سپرده سرمایه گذاری ممتاز 
و همچنین صندوق ره آورد آباد مسکن اقدام کنند. مطابق 
با ضوابط ابالغ شده فرصت ثبت نام فعاالن بازار سرمایه در 

این سامانه تا چهارم دی ماه سال جاری قرار است.

سامانه )VTM( با امکان احراز هویت برخط 
از سازمان ثبت احوال توسط بانک پارسیان 
در اجرای فرمایش��ات مقام معظم رهبری در دیدار 
با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت با موضوع کاهش 
هزینه ها و شعب بانک ها، در آستانه سالروز تاسیس بانک 
پارسیان، طی مراس��می با حضور پرویزیان مدیرعامل 
بانک پارسیان و درخشان نیا، معاون وزیر کشور و رئیس 
سازمان ثبت احوال، مدیران شرکت های تهیه کننده نرم 
افزارهای بانکی، برای نخستین بار در کشور توسط بانک 
پارسیان، نخستین س��امانه و دستگاه های جانبی آن ، 
با امکان احراز هویت از طریق کارت هوش��مند ملی با 

مشارکت سازمان ثبت احوال راه اندازی شد.
این سامانه و دستگاه جانبی آن )VTM( با هدف 
امکان ارائه خدمات از راه دور به مشتریان، افزایش دامنه 
خدمات شبانه روزی بانک، گسترش شعب الکترونیکی 
و ارتقای رضایت مندی مشتریان، راه اندازی شده است. 
بانک پارسیان با راه اندازی این سامانه، عمال بهره برداری 

آنالین از کارت هوشمند ملی را اجرایی کرده است.

پاسخ سایپا به شائبه های پیش فروش خودرو
رئی��س مرکز مطالع��ات اس��تراتژیک و تکنولوژی 
اطالعات گروه سایپا از حضور نهادهای نظارتی در جریان 
ثبت نام پیش فروش خودروهای س��ایپا خبر داد و گفت: 
عالوه بر سیس��تم های نظارتی شرکت س��ایپا، سازمان 

بازرسی کل کشور هم بر روند ثبت نام نظارت داشت.
حسن قره یي گفت: ساعت باز و بسته شدن سایت 
براس��اس ساعت رسمی س��ایت time.ir بود و ممکن 
اس��ت دلیل اینکه برخی گمان کردند س��ایت پیش از 
ش��روع ثبت نام بسته ش��ده عدم هماهنگی مشتریان 
گرامی با این س��اعت بوده اس��ت. البته در سایت سایپا 
پیش از ش��روع ثبت نام هم اعالم ش��ده بود که کاربران 
س��اعت خود را با این سایت هماهنگ کنند. وی افزود: 
ساعت 13:45 روز پنج شنبه رسما اعالم شد که ثبت نام 
تمام ش��ده است و هیچ تناقضی بین ساعت اعالم اتمام 

موجودی و تمام شدن ثبت نام وجود نداشته است.

 27001 ISO دریافت گواهینامه بین المللی
از سوی بانک شهر

بانک شهر در راستای اس��تقرار سیستم مدیریت 
امنی��ت اطالع��ات )ISMS( ب��ا تایید س��ر ممیزهای 
رس��می، موفق به دریاف��ت گواهینام��ه بین المللی بر 

مبنای استاندارد ISO 27001 شد.
میثم نم��ازی مدیر امور فن آوری اطالعات این بانک 
گفت: با توجه به اینکه حفظ محرمانگی و امنیت اطالعات 
از نیازهای اساس��ی سازمان اس��ت، به همین منظور در 
راس��تای پیاده سازی سیس��تم مدیریت امنیت اطالعات 
)ISMS(، با تالش همکاران مجموعه معاونت برنامه ریزی 
و فن��اوری اطالعات به مدت یک س��ال، پروژه اس��تقرار 
اس��تانداردهای الزم ISO با دریافت گواهینامه بر مبنای 
اس��تاندارد ISO27001:2013 تحت صالحیت انجمن 
اعتبارده��ی بین الملل��ی IAF و مرک��ز تایید صالحیت 

DAKKS آلمان با موفقیت به اتمام رسیده است.

 پایانه صادراتی شرکت نفت ایرانول
در بندر امام خمینی)ره( افتتاح شد 
پایان��ه صادراتی ش��رکت نف��ت ایران��ول در بندر 
ام��ام خمینی)ره( با ظرفیت مخ��ازن 25 هزار تنی و با 
س��رمایه گذاری 630 میلیارد ری��ال و ارزش روز حدود 
2000 میلی��ارد ریالی ب��ا حضور جمع��ی از مدیران و 

مسئوالن کشور افتتاح شد.
عیسی اس��حاقی مدیرعامل شرکت نفت ایرانول در 
این مراس��م  گفت: با لطف و عنای��ت خداوند متعال در 
سال حمایت از کاالی ایرانی، پایانه صادراتی شرکت نفت 
ایرانول در بندر امام خمینی)ره( در زمینی به مساحت 2 
و نیم هکتار و با ظرفیت مخازن 25 هزار تنی دارای هشت 
مخزن که سه مخزن آن )5 هزار تنی( برای فرآورده های 
سنگین، چهار مخزن )2500 تنی( جهت انواع روغن پایه 

و یک مخزن آب آتش نشانی است، به بهره برداری رسید.

اخبار

ممنوعیت صادرات برای حمایت از دهک های پایین
چای، انواع روغن خوراکی، دانه های روغنی و روغن خام و پالم، ش��کر، انواع 
ش��یر خشک صنعتی و اطفال و کره در بسته بندی باالی 500 گرم ،گوشت گرم 

در فهرست مهم ترین اقالم ممنوعه صادراتی قرار گرفته اند.
محمدرضا مودودی معاون سازمان توسعه تجارت گفت: ممنوعیت صادراتی 

کااله��ا با دو هدف صورت گرفته اس��ت. اولین هدف از ای��ن تصمیم تنظیم بازار 
داخلی اس��ت. در وهله بعدی کاالهایی که مشمول ممنوعیت صادرات شده اند اصوال 
قوت غالب مردم بوده و در واقع کاالهایی هستند که مردم به آنها نیاز اساسی دارند.

وی افزود: علت آن است که به این کاالها سوبسید ویژه تعلق گرفته و مواد اولیه آنها 
از خارج کشور با ارز دولتی وارد می شوند بنابراین اولویت این است که به مصرف کنندگان 
ایرانی مخصوصا افراد دهک های پایین تر جامعه تعلق گیرد و رفع ممنوعیت های صادراتی 

می تواند رانت بزرگی برای همسایگان کشور از نظر تجاری ایجاد کند.  وزارت صمت

تجارت
اقدامات ارزشمند قوه  قضاییه در دولت الکترونیک 
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: 27 درصد نیازمندی ها برای دسترسی 
به دولت الکترونیک مربوط به قوه قضاییه است که در زمان آیت اهلل آملی الریجانی 
اقدامات بس��یار ارزشمندی در این زمینه صورت گرفت و کل مکانیزم ها در درون 

سازمانشان الکترونیکی شده است.
محمدج��واد آذری جهرمی درخصوص دولت الکترونیک گفت: امروز بیش��ترین 

دستگاهی که باید استعالم بگیرد و به استعالمات جواب دهد قوه قضاییه است. وی گفت: 
مکانی��زم موج��ود درخصوص پیامک های تبلیغاتی ونارضایتی مردم پ��س از آن انتقاد بجا و 

درخواستی از بنده است که ما موظفیم این موضوع را پیگیری کنیم.
 وی گف��ت: در ابت��دا آمدیم سرش��ماره های تبلیغاتی را حذف کردی��م و پس از آن 
تبلیغات از شماره های عادی آغاز شد که ما نیز برای برخورد با آن ها از سیستم های کشف 
این رفتار استفاده کردیم که حدود 70 هزار سیم کارت شناسایی و قطع شد.  میزان

وی آنتن  ر
تحویل 200 هزار مسکن مهر در ۵ سال 
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر گفت: تاکنون 2 میلیون 
و 620 هزار واحد مسکن مهر با اعطای 60 هزار میلیارد تومان تسهیالت احداث 

شده است.
احمد اصغری مهرآبادی گفت: استان اصفهان دومین استان بعد از تهران در 

کشور به لحاظ اختصاص سهم عمده ای از واحدهای مسکن مهر است؛ این استان 
با 161 هزار واحد مسکن مهر، 10 درصد مسکن مهر کشور را به خود اختصاص داده 

که در تحویل واحدهای با کیفیت مناسب، از موفقیت باالیی برخوردار بوده است.
وی افزود: در 5 سال گذشته ساالنه 200 هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر 
تحویل متقاضیان در سراسر کشور شد که این تعداد واگذاری در هیچ مقطع و دولتی انجام 
نشده و در این راستا 60 هزار میلیارد تومان تسهیالت مسکن پرداخت شده تا با آورده مردم 

2 میلیون و 620 هزار واحد مسکن مهر در سراسر کشور احداث گردد.  ایرنا

خونه به خونه 

((آگهى دعوت به مناقصه يك مرحله اى عمومى))

اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان

اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان در نظر دارد تا نسبت به برگزارى مناقصه پروژه احداث خانه تكواندو شهرستان مريوان و واگذارى 
به پيمانكار واجد شرايط مطابق قانون برگزارى مناقصات و عقد قرارداد بر مبناى فهارس بها سال 1397 اقدام نمايد. لذا از كليه شركت هايى 
كه داراى حداقل رتبه 4 و باالتر در زمينه ابنيه در سامانه ساجات و ظرفيت آزاد كارى دعوت مى شود از تاريخ 97/06/18 نسبت به دريافت 

اسناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانى www.setadiran.ir اقدام نمايند.
1- موضوع مناقصه: احداث خانه تكواندو شهرستان مريوان

ورزشى  مجموعه  پاسداران  خيابان  در  واقع  استان  و جوانان  ورزش  كل  اداره  ورزشى  اماكن  بر  فنى  نظارت  گروه  كارفرما:  نشانى  و  نام   -2
استقالل

3- محل اجراى پروژه: شهرستان مريوان ميدان نوروز شهرك بهاران فاز دو جنب سالن رزمى
4- مبلغ و نوع تضمين: دو ميليارد و سيصد و ده ميليون ريال و فقط ضمانت نامه بانكى معتبر (صادره توسط بانك ها و موسسات مالى داراى 

مجوز بانك مركزى) مورد قبول مى باشد.
5- محل و آخرين زمان جهت اخذ اسناد مناقصه: سايت ستاد ايران

6- زمان و محل تحويل فقط ضمانتنامه: تا ساعت 9 روز شنبه مورخ 97/06/31 دبيرخانه اداره كل ورزش و جوانان
7- زمان و محل پيشنهاد قيمت: پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد ايران بايستى تا ساعت 18 روز 30 شهريور ماه ثبت گردد.

8- زمان و مكان بازگشايى پاكت هاى پيشنهادات: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/06/31 دفتر مديريت اداره كل 
9- مدت زمان اجراى پروژه: 24 ماه شمسى

10- برآورد ريالى پروژه: بر اساس فهارس بها سال 97 و آخرين شاخص هاى ابالغى 46/132/729/930 ريال
11- پيمانكارانى كه داراى قرارداد با اين اداره كل با پيشرفت فيزيكى زير 95 درصد مى باشند حق شركت در اين مناقصه را ندارند.

12- مدت اعتبار پيشنهادات 3 ماه بوده و اين اداره كل در قبول يا رد پيشنهادات مختار مى باشد.
((هزينه درج آگهى به عهده برنده مناقصه مى باشد))

شناسه آگهى:244530

اداره كل ورزش و جوانان استان كردستان
گروه نظارت فنى بر اماكن ورزشى استان

دادگاه كيفرى  دادنامه  پرونده كالسه 9609980234700207 شعبه 1128 
نوروزى  صادق  محمد   : شاكى    9709970232900666 دادنامه  تهران   2
فرزند احمد  متهمين : 1- مهدى پازوكى 2- على احمديان  اتهام : مشاركت 
در ضرب و جرح عمدى  راى دادگاه  در خصوص اتهام 1- على احمديان 
2- مهدى پازوكى فاقد مشخصات ديگر و مجهول المكان داير بر مشاركت 
در ايراد ضرب و جرح عمدى موضوع شكايت محمد صادق نوروزى دادگاه 
خصوصى  شاكى  شكايت  و  پرونده  محتويات  و  اوراق  جميع  به  عنايت  با 
دادسراى  از  كيفرخواست صادره  به  التفات  با  و  قانونى  پزشكى  نظريه  و 
عليرغم  متهمان  ناحيه  از  دفاع  عدم  و  تهران   14 ناحيه  انقالب  و  عمومى 
احضار از طريق نشر آگهى در روزنامه و ساير قرائن و امارات موجود در 
پرونده ارتكاب بزه را از سوى نامبردگان محرز دانسته فلذا با استناد بمواد 
448-449-559 بند الف ماده 488 و بند الف ماده 709 ومواد 710-714 ق 
م ا حكم به محكوميت متهمين موصوف بپرداخت نيم صدم ديه كامل بابت 
جراحت ساعد دست راست معادل حارصه و يكصدم ديه كامل بابت جراحت 
ساعد دست چپ معادل داميه و يك و نيم هزارم ديه كامل بابت كبودى ساعد 
دست راست و يكصدم ديه كامل جمعا بابت ارش جراحت قدام راست و چپ 
تاريخ  از  قمرى  نوروزى ظرف يك سال  قفسه سينه در حق محمد صادق 
وقوع بزه صادر و اعالم مى دارد راي صادره غيابي ظرف 20 روز از تاريخ 
ابالغ قابل واخواهي در اين مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در 

محاكم تجديدنظر استان تهران مي باشد .
 49623/م الف    رييس شعبه 1128 كيفري 2  مجتمع محالتى تهران

بازار داخلی نخود که بخش��ی  كــش از آن در س��ال های اخی��ر از خـط 
محل واردات تنظیم می ش��د، ای��ن روزها به دلیل 
تغییر ن��رخ ارز، بازار صادرات��ی پررونقی برای خود 

دست و پا کرده است.
فع��االن صنع��ت بس��ته بندی حبوب��ات اعالم 
می کنن��د ک��ه دالالن مش��غول خری��د نخ��ود از 
کش��اورزان و صادرات آن هس��تند و اگر این روند 
ادام��ه یابد در ماه ه��ای آینده بازار ب��ا کمبود این 
محصول روبه رو خواهد ش��د. فهرس��تی که تیرماه 
امسال بانک مرکزی از دریافت کنندگان ارز دولتی 
منتشر کرد، نش��ان داد که 132 شرکت بخشی از 
منابع ارزی کش��ور را صرف واردات کاالهایی چون 
حبوبات ش��امل نخود، لوبیا چشم بلبلی، لوبیا قرمز، 

لوبیا چیتی، عدس و لپه کرده اند.
این در حالی است که آمار وزارت جهاد کشاورزی 
از مصرف سالیانه 760 هزار تن حبوبات شامل نخود، 
لپه، عدس و انواع لوبیا در کشور حکایت دارد و سرانه 

هر ایرانی 8.7 کیلوگرم محاسبه می شود.

صادرات نخود رونق گرفت
حامد شیرپور مدیرعامل یک شرکت بسته بندی 
خشکبار و حبوبات اعالم کرد: بخشی از نخود مورد 
نیاز کشور از محل تولید داخل و بخشی به عنوان 
کاالی اساس��ی با ارز دولتی از محل واردات تامین 
می ش��ود که به دلیل اخذ نشدن عوارض گمرکی 
برای ص��ادرات، هم��ان محصول واردات��ی، صادر 
می ش��ود. وی تصریح کرد: پیش از این بهای نخود 
ایرانی ب��رای صادرات مقرون به صرف��ه نبود و به 
همین دلیل تنها محصولی بود که در بین حبوبات 

تعرفه 30 درصدی صادراتی نداشت.
این فعال حوزه صنایع غذایی افزود: طبق آمار 
جدی��د گمرک ایران، روزانه بیش از هزار تا 1500 
تن نخود از مرزهای کش��ور به مقصد کش��ورهای 
همسایه صادر می شود. وی اظهار داشت: عالوه بر 
بارش های بهاری امس��ال در غرب کشور که سبب 
شد تا امسال تولید نخود کاهش یابد، در هفته های 
اخیر ش��اهد افزایش صادرات این محصول هستیم 
زیرا تغییر نرخ برابری ارزها سبب شده تا کشورهای 
همسایه از جمله پاکستان، عراق و افغانستان اقدام 

به خرید نخود از ایران کنند.

ش��یرپور اظهار داش��ت: بخش عمده تولیدات 
کشاورزان توسط خود آنها یا دالالن صادر می شود و 
برای شرکت های داخلی محصولی باقی نمانده است 

که به صورت بسته بندی شده به بازار عرضه کنند.
این فعال حوزه بس��ته بندی خشکبار و حبوبات 
اظهار داشت: پیش از این هر کیلوگرم نخود خرمنی 
)نخود پاک نشده( 5600 تا 5800 تومان خریداری 
می ش��د اما اکنون به 7100 تومان رسیده است. به 
گفته وی، هر روز 100 تا 200 تومان به قیمت خرید 
نخود اضافه می شود و ممکن است تا چند ماه آینده 

با کمبود این محصول در داخل روبه رو شویم.
وی بر این باور اس��ت که با وجود افزایش نرخ 
نخود در کشور، ش��اهد افت کیفیت این محصول 
هس��تیم تا جایی که پیش از این نخود »دوخان« 
و »س��ه خان« داشتیم که نخود سه خان دارای سه 
قطر یا سایز 7، 8 و 9 است که قطر 9 آن بیشترین 
تقاضا را دارد. شیرپور گفت: پیش از این 50 درصد 
نخود تولیدی کش��ور را قطر 9 تشکیل می داد که 
امروز تولی��د این قطر نخود به ح��دود 10 درصد 
رس��یده اس��ت و اکنون بیشتر س��ایزهای کوچک 

تولید و عرضه می شود.
وی از مس��ئوالن خواست تا برای جلوگیری از 
خروج این محصول از کشور همانند دیگر حبوبات 
عوارض صادرات ب��رای این محصول وضع کنند تا 
در ماه ه��ای آت��ی با کمبود این محص��ول در بازار 

داخلی مواجه نشویم.
 با این ح��ال فرامک عزیزکریمی مدیرکل دفتر 
امور غالت و محصوالت اساسی وزارت جهاد کشاورزی 
توضیح داد: ساالنه به طور متوسط 270 هزار تن نخود 
در سطح زیرکشت 550 هزار هکتار تولید می شود در 
حالی که نیاز مصرفی کشور حدود 260 هزار تن نخود 
و لپه است. به گفته وی، پارسال 90 هزار تن نخود به 

طور عمده وارد کشور شده است.
این مس��ئول در وزارت جهاد کشاورزی درباره 
اینکه گفته می ش��ود به دلیل بارندگی های امسال 
در غرب کش��ور تولید نخود کاهش یافته اس��ت، 
اظهار داش��ت: به دلیل بارش های مداوم در بهار و 
شیوع بیماری قارچی برق زدگی، حدود 18 درصد 
از تولید مزارعی که از ارقام اصالح ش��ده استفاده 

نکردند، کاهش تولید داشتیم.
عزیزکریمی در پاسخ به اینکه گفته می شود با 

وج��ود واردات این محصول با افزایش نرخ ارز طی 
ماه ه��ای اخیر بخ��ش عمده ای از آن صادر ش��ده 
اس��ت، گفت: صادرات و واردات در ایران آزاد است 
و هر تاجری با توجه به صرفه اقتصادی و ش��رایط 

روز قادر به تصمیم گیری است.
وی درب��اره اینک��ه آی��ا احتمال کمب��ود این 
محصول ب��رای ماه های آینده وج��ود دارد، افزود: 
احتمال کمبود نخود در شرایط موجود وجود ندارد 

و مردم نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

صادرات نخود ممنوع شود
رئی��س اتحادیه بنکداران مواد غذایی کش��ور 
درب��اره وضعیت فعلی ب��ازار نخود گف��ت: اکنون 
کمبودی در بازار نخود نداریم اما به دلیل افزایش 
روند صادرات این محصول، ممکن است در ماه های 

آتی با کمبود مواجه شویم.
محمد آقاطاه��ر اظهار داش��ت: مصرف نخود 
کش��ور ب��ا تولی��د داخلی برابر اس��ت و نی��ازی به 
واردات ای��ن محصول نداریم. وی تاکید کرد: با این 
حال در س��ال های اخیر در ابتدای فصل برداش��ت 
محص��ول، دالالن و تج��ار ایران��ی و خارجی اقدام 
ب��ه خرید و ص��ادرات این محص��ول می کنند و در 

ماه های پایانی هر سال کشور با کمبود این محصول 
مواجه می شود تا جایی که مجبور به واردات نخود 

بی کیفیت می شویم.
به گفت��ه آقاطاهر، اکنون تجار عراقی در مزارع 
محص��ول نخ��ود کیفی کرمانش��اه را ب��ا نازل ترین 
 قیمت ه��ا خریداری و از کش��ور خ��ارج می کنند. 
وی مش��کل اساس��ی بازار این محصول در ماه های 
اخی��ر را روند افزایش��ی ن��رخ ارز دانس��ت و گفت: 
امس��ال دولت یارانه 4200 تومانی برای واردات به 
ش��رکت های واردکننده اختصاص داده که به دلیل 
افزایش نرخ ارز ممکن اس��ت پس از واردات به طور 

مجدد این محصول با ارز آزاد از کشور خارج شود.
ای��ن مس��ئول صنف��ی تصریح کرد: مش��کل 
ص��ادرات مواد غذایی از کش��ور تنه��ا منحصر به 
محصول نخود نیس��ت بلکه س��ودجویان و دالالن 
صادرات بیش��تر محصوالت از جمله گوجه فرنگی 
را آغ��از کرده اند ک��ه ادامه این رون��د کارخانجات 
فرآوری این محصول را با کمبود مواجه می سازد.

آقاطاهر گفت: در شرایط اقتصادی فعلی دولت و 
وزارت جهاد کشاورزی باید از صادرات محصول نخود و 
سایر مواد غذایی از کشور به شکل رسمی و غیررسمی 
جلوگیری کنند، زیرا ادامه این روند می تواند کشور را 

با کمبود مواد غذایی مورد نیاز مواجه کند.
ناصر مرادی رئیس ش��ورای ملی نخود کشور 
گف��ت: نخود ایران��ی در دنی��ا از باالترین کیفیت 
برخوردار است درحالی که محصول سایر کشورها 
کیفی نیست. وی اظهار داشت: اکنون تولید نخود 
در کشور مازاد بر مصرف داخلی است به طوری که 
10 اس��تان از جمله کرمانشاه، لرستان، آذربایجان 
ش��رقی، آذربایجان غربی، کردستان، ایالم، همدان 
و اردبیل که قطب تولید آن به شمار می روند، بالغ 
بر 270 هزارتن تولید داشتند بنابراین ما با کمبود 
تولید ای��ن محصول مواجه نیس��تیم که نیازی به 

واردات این محصول داشته باشیم.
رئیس ش��ورای مل��ی نخود س��رانه مصرف این 
محصول را برای هر ایرانی حدود دو کیلوگرم دانست 
و افزود: نیاز س��االنه مصرفی نخود کشور حدود 160 
هزار تن است. مرادی تصریح کرد: در برخی استان های 
کشور کشت بهاره مقداری دچار نوسانات آفتی شد، 
اما این مهم به معنی کاهش تولید نیس��ت زیرا طی 
س��ال های گذشته با افزایش سطح زیرکشت، کمبود 
برخی مزارع جبران ش��ده است. به گفته وی، کشت 
نخود در 75 درصد مزارع دیم کشور انجام می شود که 

محصول دیگری در این مزارع قابل کشت نیست.
وی قیم��ت نخ��ود در اس��تان های نخودخیز 
کش��ور را بین 5 تا 7 هزار تومان دانس��ت و گفت: 

این قیمت گذاری براساس سایز نخود است.
مرادی اظهار داشت: شورای ملی نخود مخالف 
واردات این محصول به کش��ور اس��ت زیرا که در 
سال های گذشته ایران یکی از صادرکنندگان این 
محصول بوده اس��ت. به گفته رئیس ش��ورای ملی 
نخود، در س��ال های 90 و 91 ساالنه 130 هزارتن 
نخود به کش��ورهای هدف صادر می ش��د در حالی 
که س��ال گذشته فقط 10 هزار تن از این محصول 
به کش��ورهای عراق، پاکس��تان و افغانستان صادر 
ش��د که این کاهش صادرات، سبب از دست رفتن 

بازارهای صادراتی شده است.
وی اظهارداش��ت: در س��ال های اخیر نخود با 
ارز مبادله ای و اکنون با ارز رس��می 4200 تومانی 
وارد کش��ور می ش��ود به طوری که براس��اس آمار 
گمرک طی 9ماهه س��ال 96 ح��دود 88 هزارتن 
نخود به کش��ور وارد شد که عمده آن نخود روسی 

بی کیفیت بود.  ایرنا

درپی تصمیم دولت اعالم شد؛
 جزئیات توزیع كارت نقدی

خرید كاال بین اقشار آسیب پذیر
با تصمیم دولت، قرار بر این اس��ت که به  كـــاال زودی 9 میلیون نفر از افراد تحت پوشش سبد 
کمیته امداد و بهزیس��تی، به ازای هر نفر 35 هزار تومان کارت 

خرید کاال دریافت نمایند.
بعد از نوس��انات اخیر ارزی و برخ��ی تغییرات قیمتی در 

کاالهای اساس��ی که مس��تقیم بر روی ق��درت خرید مردم و 
اقشار ضعیف جامعه اثرگذار بوده است، دولت تصمیم گرفته تا 
از طریق کمک نقدی برای خرید کاال، به اقشار ضعیف جامعه 
حمایت کند. بر این اساس مقرر شده تا با هماهنگی که وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با فروش��گاه های زنجیره ای انجام 
داده، کارت های بانکی سرپرس��تان خانوار ش��ارژ نقدی شده و 
این ش��ارژ، در فروش��گاههای زنجیره ای قابلیت خرید داشته 
باش��د.این طرح قرار اس��ت برای 9میلیون نف��ر از افراد تحت 

پوشش کمیته امداد امام  خمینی)ره( و بهزیستی اجرا شود.
در ای��ن رابط��ه امیرخس��رو فخری��ان رئی��س اتحادی��ه 
فروش��گاه های زنجیره ای با تشریح جزئیات این طرح گفت: با 

اجرای ای��ن طرح، کارت های خرید به نام سرپرس��تان خانوار 
ش��ارژ ش��ده و ب��ه ازای هر نفر 35 ه��زار تومان ب��ه آن واریز 
می ش��ود؛ اما خانوارهای باالی 4 نف��ر به ازای هر نفر 30 هزار 
تومان ش��ارژ ص��ورت گرفته و به ازای هر نف��ر اضافه، ده هزار 
تومان به مبلغ 4 نفر اضافه خواهد شد؛ بر این اساس سقف در 

نظر گرفته شده برای هر خانوار 130 هزار تومان است.
وی افزود: ارایه سبدهای کاالیی به اقشار ضعیف، قبال هم انجام 
می شد اما با توجه به مشکالتی که توزیع سبد کاالیی داشت، تصمیم 
بر این شده که کارت بانکی سرپرستان خانوار، شارژ نقدی شده و 

برای خرید کاال از فروشگاه های زنجیره ای قابل استفاده باشد.
فخریان گفت: قرار است وزارت رفاه جزئیات بودجه و نحوه 

اجرا را تهیه و اعالم کنند.رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای 
افزود: هماهنگی های الزم با فروشگاه های زنجیره ای انجام شده 
است. وی درباره مکانیزم اجرای کار توضیح داد: کارتهای معرفی 
ش��ده از سوی سرپرستان خانوار که عضو شبکه شتاب است، به 
میزانی که اش��اره شد، شارژ می شود. افراد نمی توانند مبالغ این 
کارت ها را برداشت کنند و الزام دارند که حتما در فروشگاه های 
زنجیره ای کاال خرید کنند. اما اینکه چه اقالمی را خرید کنند، 

به انتخاب خود خانوارها است و محدودیتی ندارد.
فخری��ان ادامه داد: 9 هزار فروش��گاه طرف قرارداد وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند که خانوارهای مشمول این 

طرح می توانند از آن خرید کنند.  مهر

نیشخند صادرات نخود به بازار داخلی؛

چراغ به خانه روا


