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شركت توانیر در نظر دارد در اجرای ماده »12« قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )2( و بند »ه « 
تبصره »6« ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و آیین نامه اجرایی مربوطه، بیمه حوادث ناشی از برق مشتركین خانگی 
و تجاری )سایر مصارف( صنعت برق در سال 1400 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یك مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی)بصورت 
الکترونیکی( و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت– بخش مناقصه و با توجه به موارد ذیل به بیمه گر واجد صالحیت )شخص 

حقوقی( واگذار نماید:
از طریق سایت  روز دوشنبه مورخ 1400/04/21  تا ساعت 18  آگهی  تاریخ درج  از  منــاقـــــصـه:  اسـنـــاد   1- مهلــــت ومحـــل دریافـــت 
www.setadiran.ir )سامانه تدارکات الکترونیکی دولت- بخش مناقصه(                                                                                                                                 

تذکر: شماره مناقصه مندرج در سایت فوق الذکر 2000001007000006  می باشد. 
2- میزان تضمین شركت درفرآیند ارجاع کار)شرکت در مناقصه(: مبلغ كل 27/282/486/340 )بیست و هفت میلیارد و دویست و 
هشتاد و دو میلیون و چهارصد و هشتاد و شش هزار و سیصد و چهل( ریال میباشد كه نحوه تهیه و ارائه آن در شرایط مناقصه اعالم 

شده است.
تاریخ  1- مهلت ارائه پیشنهادات: حداكثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/05/04 از طریق سامانه فوق الذکر می باشد. ضمناً 

گشایش پیشنهادات بر روی سامانه یاد شده، ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/05/12 می باشد.
2- حداقل امتیاز قابل قبول ارزیابی کیفی مناقصه گران 60 میباشد.

و  مناقصه می باشند  در  به شرکت  ایران مجاز  مرکزی  بیمه  تائید سازمان  مورد  بیمه  ادارات مرکزی شرکت های  و  واحدها  3- فقط 
پیشنهادات نمایندگی های شرکتهای بیمه مردود و غیر قابل قبول می باشد.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج در سامانه مورد نظر می باشد.
تذكر: متقاضیانی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد در خصوص مناقصه فوق الذكر اقدام نمایند كه شرایط شركت در مناقصه های 

الكترونیكی مندرج در سامانه فوق الذكر را رعایت نموده باشند.
* متقاضیان برای كسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت www.Tavanir.org .ir  مراجعه و یا با شماره تلفن 27935068 تماس 

حاصل نمایند.
روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر انتشار نوبت اول : 1400/04/15 نوبت دوم : 1400/04/16

م الف : 1304 - شناسه آگهی :1159481

ت دوم(»آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای  شماره  4614- 00- ت )بصورت الکترونیکی( «
) نوب

شركت مدیریت تولید ، انتقال 
و توزیع نیروی برق ایران
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964فقــرهضمانتنامــهازابتــدایســال
1396تا3ماههنخستسال1400درراستای
دوراهبــردجهــشتولیــدواتمــامطرحهــاو
پروژههاینیمهتمامازســویصندوقضمانت
ســرمایه گذاریصنایــعکوچکصــادریاتمدید
شــدهاســتکهنزدیکبه1000فقرهضمانت
نامــهبــهارزشبیــشاز۷000میلیــاردریــال
بــودهاســت.ایــندرحالیاســتکــهمعاون
مالــیواقتصــادیاینصنــدوقدرگفتوگوی
پیشــینخــودباعصراقتصادکــهدرویژهنامه
روزملیصنعتومعدنمنتشــرشدهاست،
ازکاهــشصــدورضمانت نامــههــادرســال
گذشــتهوبرنامه ریزیبرایبررســیعللآنو

رفعمشکالتایجادشده،خبردادهاست.
محمدصادق محمدیاری، در این گفت وگو 
بــا توجــه بــه وضــع نامناســب صنعــت در دوره 
همه گیــری کرونــا بــه تمهیــدات ایــن صنــدوق 
بــرای همراهــی بــا صنایــع کوچــک پرداختــه و 
راهکارهــای تقویــت جایــگاه صنــدوق ضمانــت 
ســرمایه گذاری صنایع کوچک را بر شــمرده که 

در ادامه شرح آن آمده است:
بــاتوجــهبــهوضــعفعلــیکشــورازنظر
اقتصادیوهمهگیریکرونا،صندوقضمانت
سرمایهگذاریصنایعکوچکچهحمایتهایی
بــرایبنگاههایــیکهازصنــدوق،ضمانتنامه

دریافتکردهاند،درنظرگرفتهاست؟
فراگیــری بیمــاری کرونا در جهان آســیب 
اســت.  کــرده  وارد  تولیــد  بخــش  بــه  زیــادی 
بالطبــع، تولیدکنندگان و صنعتگران کشــور ما 
نیــز از ایــن قضیه مســتثنی نبودنــد و به دنبال 
تعطیالت مقطعی و محدودیت هایی که ایجاد 
شــد، بــه دلیــل کاهش فروش و ســایر مواردی 
که می توانست تاثیرگذار باشد، آسیب دیدند.

صنــدوق ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک، 
بــرای آن دســته از مشــتریانی کــه بــه صنــدوق 
بدهــی دارنــد، بســته حمایتــی در قالب تنفس 
اقساط در نظر گرفته و شرایطی را لحاظ کرده 
اســت؛ به این صورت که در ابتدای ســال ۹۹، 
بــه بدهــکاران مهلت چهــار ماهــه دادیم و بعد 
از اینکــه اوضــاع بــه ســمت بهبــودی و ثبــات 
رفــت با تســاهل در اقســاط با بدهــکاران رفتار 
کردیم تا به این ترتیب هم توان تولید داشــته 
باشــند و هم بتوانند بخشــی از بدهی صندوق 

را بپردازند.
کــه  افــرادی  بــرای  دیگــر  ســوی  از 
داشــتند،  را  بدهی هایشــان  پرداخــت  قصــد 
بخشــودگی هایی را با تایید هیات مدیره لحاظ 
کردیــم و بــرای جرایم ۱۸تا ۲۰ درصدی تخفیف 
۶ درصــدی درنظــر گرفتیــم. به ایــن ترتیب این 
امــکان را فراهــم کردیــم تــا افــرادی کــه تمایــل 
داشتند بدهی هایشان را تسویه کنند، بتوانند 
از این تخفیفات استفاده کنند. در حال حاضر 
هــم اگر کســی بخواهد ایــن امتیازها را برایش 
قایــل می شــویم و بــا نــرخ پایین تــری جرایمش 
را مــورد محاســبه قــرار می دهیم تا بــا توجه به 
کاهــش تولیــد به ایــن عزیزان کمکی شــود که 
حداقــل از ایــن جهــت گرفتاری کمتری داشــته 

باشند.
بــاتوجــهبــهاهــدافتعیینشــدهبــرای
صنایــع ســرمایهگذاری ضمانــت صنــدوق
کوچــک،ایــنصنــدوقدرطول۸ســالدولت
تدبیــروامیــد،چقــدربــهاهدافپایبنــدبوده

است؟
زمانــی کــه نهــادی را بــرای خدمت رســانی 
بــه ذینفعانــی همچون جامعه صنایع کوچک و 
تولیدکننــدگان تاســیس می کنیــم، باید ببینیم 
که چه ظرفیتی را برای آن نهاد ایجاد کرده ایم. 
اینکــه صرفــا یــک نهــادی ایجــاد شــود در حالی 
کــه ابزارهــای کافــی برای حمایــت در اختیارش 
نباشد و امکانات الزم را نداشته باشد، خودش 

یــک آســیب می شــود. چراکــه در ایــن صــورت 
نهــادی ایجــاد شــده و بــا خــود انتظاراتــی را بــه 
همــراه آورده اســت که ممکن اســت به شــکل 

کامل برآورده نشود.
صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع 
کوچــک در مقطعــی در ســال هــای ۸۸ الی ۹۱ 
ضمانت نامه هایــی را صــادر کــرد در حالی کــه 
ســرمایه کافــی و متناســب را نداشــت. در آن 
مقطــع وقتــی از طــرف نظــام بانکــی خســارت 
هایی مطالبه شــد، چون صندوق ســرمایه الزم 
را نداشــت که بپردازد، مجبور شد که پرداخت 
خســارات را تقســیط و جرایمــی را نیز پرداخت 

کند تا از عهده آن برآید.
دولــت و نمایندگان مجلس در یک اقدام 
امــا  کردنــد،  ایجــاد  را  کارشناســانه صندوقــی 
ســرمایه ای که برای صندوق به عنوان پشتوانه 
و صدور ضمانت نامه قرار دادند هیچ تناســبی 

با نیازهای صنایع کوچک و کثرت آن ندارد.
صنایــع کوچــک در ایــران ۹۰درصــد از کل 
صنایــع کشــور را شــامل می شــود و ۴۰ درصــد 
اشــتغال و حــدود۲۰ درصــد ارزش افــزوده را 
ایجاد می کند. این صنایع در صورتی که نتوانند 
پاسخگوی وثیقه های مد نظر نظام بانکی برای 
دریافت تسهیالت باشند، با صندوقی مواجهه 
هستند که کل سرمایه آن بعد از افزایش ۱۰۰ 
در صــدی کــه در اواخــر ســال ۹۸ حاصل شــد، 

امروز ۲۰۰ میلیارد تومان است.
وقتــی ارزش یــک بنگاه که به ما  مراجعه 
می کند معادل کل ســرمایه صندوق باشد خود 
بــه تنهایــی بیانگــر این مطلب اســت کــه ارقام 
و اعــدادی کــه در اختیــار مــا قــرار دارد، هیــچ 
تناســبی با تعداد زیاد صنایع کوچک در کشور 

و نیازهایشان ندارد.
مکاتباتــیدرمواردمختلــفباوزارتخانه
ودولتداشتیمکهاینسرمایهافزایشپیدا
کندکهخوشــبختانهدرسال9۸اینموضوع
انجــامشــدوافزایــش100درصــدیداشــتیم
وســرمایهصنــدوقبــه۲00میلیــاردتومــان
رســید؛امــاهنــوزبــااعــدادوارقاممــوردنیاز
تناسبیندارد.درستاسترسالتووظیفه
صندوقتعریفشــدهاســت،اماچهامکاناتی
رابرایآندرنظرگرفتهایمکهبتواندرسالت
ووظایفــشرابــهنحــوکامــلانجــامدهــدو
بتوانــدبخــشقابــلتوجهــیازصنایعکوچک

راپوششدهد؟
وجــود  بــا  توانســتیم  حاضــر  حــال  در 
محدودیت هــا و همچنیــن رعایــت ریســک های 
الزم، معادل ۶ برابر سرمایه صندوق که همان 
ســقف کفایــت ســرمایه اســت، ضمانت نامــه 
صــادر کنیــم. بــه دلیــل محدودیتــی کــه بــرای 
کفایت ســرمایه وجود داشــت، صندوق مجبور 
شــد اولویت هایی را در نظر بگیرد که در نحوه 

پاسخگویی به درخواست ها تاثیر گذاشت.
بنابرایــن صندوق ضمانت ســرمایه گذاری 
صنایــع کوچــک در حــد مقدوراتــش عمل کرده 
اســت. البتــه با توجــه به افزایش ســرمایه ۱۰۰ 
درصدی و کاهش تعهدات آتی، در حال حاضر 
ظرفیــت الزم برای صدور ضمانت نامه تا حدود 

۸۰۰ میلیارد تومان را داریم.
اکنــون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان ضمانت 
 ۸۰۰ حــدود  داریــم  آمادگــی  و  داریــم  فعــال 
میلیارد تومــان ضمانت نامه جدید صادر کنیم.  
در ســازوکار صــدور ضمانــت نامــه بــه ســمت 
بازبینــی رویکردهــای داخلی رفته ایم و چنانچه 
حمایت های الزم جهت اصالح برخی از ضوابط 
از ســوس مجمع عمومی صنــدوق انجام پذیرد 
می توانیــم باســرعت بیشــتری بــه صــدور ۲۰۰ 
میلیــارد تومــان ضمانــت نامه در ســال برســیم 
کــه ایــن هدف گــذاری را در ســال های گذشــته 
البتــه الزم اســت کــه دســتگاه های  داشــتیم. 
و  قانونــی  حمایت هــای  لحــاظ  بــه  باالدســتی 

تشــکیالتی بــه مــا کمــک کننــد تــا بتوانیــم بــه 
وظایفمان عمل کنیم.

صنــدوقضمانــتســرمایهگذاریصنایع
کوچــکچقــدرازالگوهــایجهانی»sme«هــا
مثــلکرهجنوبیتوانســتهاســت،الگوبرداری

کند؟
قطعا پیشرفت صنایع کوچک در کشوری 
مانند کره جنوبی قابل توجه است، اما باید دید 
آنها چه اقداماتی انجام داده اند. اوال در ایران، 
یــک صنــدوق ضمانــت ســرمایه گذاری صنایــع 
کوچــک داریــم و در آن کشــور ســه صنــدوق 
ســرمایه گذاری  ضمانــت  صنــدوق  بــه  شــبیه 
صنایع کوچک وجود دارد.صندوق ضمانت آنها 
از ســرمایه چندیــن میلیــارد دالری برخوردارنــد 
در حالیکه ســرمایه ما در صندوق ۲۰۰ میلیارد 
بــه  مربــوط  مباحــث  اســت همچنیــن  تومــان 
اعتبارسنجی و میزان ریسک نیز در کشورهای 

مثل کره، ژاپن و ترکیه بسیار متفاوت است.
در  قبــل  از  کــه  پیشــگیرانه ای  اقدامــات 
و  حقیقــی  اشــخاص  اعتبارســنجی  خصوصــا 
حقوقی انجام می دهند بســیار دقیق تر اســت، 
بــه نحــوی که افراد خــود را در مقابــل پرداخت 

تســهیالت و ایفــای تعهــدات بســیار مســئول 
می داننــد، بــه همین دلیــل اگــر ضمانت نامه و 
تسهیالت پرداخت شود، با شرایط سهل انجام 
می شــود و هیــچ نگرانی در مــورد بازپرداختش 
ندارنــد یــا اگــر متقاضیــان حائز اعتبــار مد نظر 
نباشــد، ضمانــت و تســهیالت را اصــال پرداخت 
تفــاوت کشــورهای  از  یکــی  ایــن  و  نمی کننــد 

توسعه یافته با در حال توسعه است.
بــه لحــاظ اعتبارســنجی بــه یــک نهــاد یــا 
نهادهایی در کشــور نیاز داریم که به اطالعات 
اعتباری اشــخاص حقیقی و حقوقی دسترسی 
داشــته باشــند و نکتــه مهم تــر ایــن اســت کــه 
ایــن اطالعــات در اختیار نهادهــای تامین مالی 
قــرار بگیــرد تــا از ایــن طریــق شــرایط حمایتــی 
را ســخت تر یــا ســهل تر کننــد. اگــر مــا بــه ایــن 
اطالعــات در اعتبارســنجی دسترســی داشــته 
باشــیم بــا دقــت و آســودگی خاطــر بیشــتری 
و ضمانت نامــه  بدهیــم  تســهیالت  می توانیــم 
صــادر کنیــم و افــرادی کــه اصــال شــرایط تولید 
را ندارنــد خــود بــه خــود در ایــن عرصــه ورود 
نمی کنند چون می دانند که برای ایشان تبعات 

منفی به دنبال خواهد داشت.

 صدوروتمدید964ضمانتنامه

ازسویصندوقضمانتسرمایهگذاریصنایعکوچک

ابالغیه وزیر صنعت برای 
توسعه صادرات از بورس کاال

وزیرصمت؛تصمیماتپنجاهمینجلسهکارگروه
توســعهصــادراتراابــالغکــردکــهازنــکاتمهــمایــن
ابالغیه،توسعهصادراتکاالهایصنعتیومعدنیدر

قالبمعامالترینگصادراتیبورساست.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، علیرضا رزم حســینی، 
وزیــر صمــت در نامه ای بــه معــاون اول رئیس جمهوری، 
وزرای مختلــف کابینــه و برخی معاونان آن ها و رؤســای 
تصمیمــات  ایــران،  اصنــاف  و  تعــاون  بازرگانــی،  اتــاق 
پنجاهمیــن جلســه کارگــروه توســعه صــادرات را ابــالغ 
کــرد کــه از نــکات مهــم این ابالغیــه می توان به توســعه 
صــادرات کاالهــا در قالــب معامــالت رینــگ صادراتــی 
بورس کاال با توجه به وجود سیستم یکپارچه صادراتی 
محصــوالت بیــن گمرک هــا، بانــک مرکزی، بــورس کاال و 

اتاق بازرگانی ایران اشاره کرد.
پنجاهمیــن جلســه کارگــروه توســعه صــادرات در 
تاریخ دوم تیر امســال در ســازمان توســعه تجارت ایران 
برگزار شد که پس از بحث و تبادل نظر حاضران درباره 
مســائل و مشــکالت صــادرات مــواد معدنــی و فلــزی و 
صنایــع معدنــی، تصمیم هــای مختلفــی اخــذ و از ســوی 

وزیر صمت ابالغ شد.
در ایــن ابالغیــه، دو بنــد مهــم وجــود دارد کــه بــر 
توســعه صادرات کاالها از مســیر رینگ صادراتی بورس 

کاالی ایران تاکید دارد.
توســعه  کارگــروه  پنجاهمیــن  ابالغیــه   ۷ بنــد  در 

صادرات از سوی وزیر صمت آمده است:
»با توجه به پیشــنهادات قبلی وزارت امور اقتصاد 
و دارایــی و در اجــرای بنــد )۲( چهــل و نهمیــن جلســه 
کارگروه توســعه صادرات مورخ ۱۹ خرداد امســال مبنی 
بــر تعییــن ســازوکار اجرایــی تســهیل صــادرات کاالهای 
بورســی در قالب معامالت رینگ صادراتی بورس کاال و 
با توجه به وجود سیستم یکپارچه صادراتی محصوالت 
بیــن گمــرکات، بانک مرکزی، بورس کاال و اتاق بازرگانی 
ایــران در خصــوص تأیید کوتاژهای صادراتی، مقرر شــد 
فرصــت زمانــی ۳ تــا ۴ ماهــه صــادرات جایگزیــن تأییــد 
کوتاژهــای صادراتــی شــده و تمدیــد ایــن زمــان منوط به 
ارائــه گــزارش انجــام و رفــع تعهدات صــادرات به بورس 

کاال و بانک مرکزی باشد«.
همچنین در بند ۸ این ابالغیه آمده است:

صــادرات  شفاف ســازی  و  تســهیل  منظــور  »بــه 
محصــوالت معدنــی مقــرر شــد وزارت امــور اقتصــاد و 
دارایی با همکاری ســازمان توسعه تجارت ایران، بورس 
وزارت  معدنــی  و صنایــع  معــادن  امــور  معاونــت  کاال، 
صمــت، گمــرک ایــران و اتــاق بازرگانــی ایران نســبت به 
تهیه ســازوکار اجرایی مربوطه در قالب معامالت رینگ 
صادراتــی بــورس کاال اقــدام نمــوده و نتیجــه را حداکثــر 
ظــرف ۱۰روز بــه دبیرخانــه شــورای عالی صادرات ارســال 

کنند.«
بررســی مشــکالت و محدودیت هــای ایجــاد شــده 
در انجــام فرآینــد صادرات ســیمان و کلینکر از بندرهای 
هرمــزگان و تاکیــد بــر انجــام هرگونــه سیاســت گذاری و 
در  خدمــات  و  کاال  صــادرات  حــوزه  در  تصمیم ســازی 
کارگــروه توســعه صــادرات از دیگر مصوبات این جلســه 

بوده است.
همچنیــن در ایــن جلســه پیشــنهاد شــد هرگونــه 
درخواســت وضــع عــوارض صادراتــی کاال و خدمــات در 
حــوزه محصــوالت معدنــی و صنایــع معدنــی، از ســوی 
بــه ســازمان  معاونــت امــور معــادن و صنایــع معدنــی 
توســعه تجــارت ایــران منعکس و پس از تأییــد کارگروه 
توســعه صادرات اقدامات قانونی آن انجام شود. عالوه 
بــر ایــن دربــاره افزایــش عــوارض صادراتــی ســنگ آهن 
مقرر شد تا دفتر صادرات محصوالت صنعتی و معدنی 
ســازمان توســعه تجــارت ایــران با همــکاری دفتر صنایع 
معدنــی وزارت صمــت و تشــکل های ذی ربــط نســبت به 
بررســی دقیق کارشناســی و ارائه پیشنهادات اجرایی به 

دبیرخانه شورای عالی صادرات اقدام کند.
از ســوی دیگــر مقــرر شــد سیاســت های تولیــدی 
متناســب با اهداف کالن صادراتی و با هدف حمایت از 
جهش تولید بررسی و بازنگری مجدد شود و اثربخشی 
کمــی و مثبــت وضع عــوارض و ممنوعیت هــای صادراتی 
اقالم معدنی در گزارشی از سوی معاونت امور معادن و 
صنایع معدنی وزارت صمت تهیه و به دبیرخانه ارســال 

شود.

مدیرعاملتعاونی
کشاورزیدامداریعنوان

کرد:فریاددامداراناز
آمارسازیودروغمدیران
مدیرعامــلاتحادیــهمرکــزیشــرکتهایتعاونــی
کشاورزیدامداریایراناظهارکرد،ازبسکهمدیران
دروغگفتنــدوآمارســازیکردنــدصدایدامــدارانهم

درآمدهاست.
بــه گــزارش ایســنا، مجتبــی عالــی در گفت وگــو بــا 
برنامه »صبح و گفت وگو« درمورد وضع کشتار دام های 
مولد و کاهش علوفه با اشاره به اینکه کشور ما از نظر 
تولید شــیر در حدود ۱۱میلیون تن خودکفاســت؛ گفت: 
دامــداران ۱۱میلیــون تــن شــیر تولیــد می کننــد و حــدود 

۱میلیون تن شیر هم صادر می شود.
 او افزود: ما حدود ۸۶۰ هزا تن گوشت قرمز تولید 
و ۱۰۰ هزار تن هم وارد می کنیم، اما باز هم دست هایی 
پشــت پــرده اســت کــه نمی گذارنــد مــا در حوزه گوشــت 

قرمز خودکفا شویم.
تعاونــی  شــرکتهای  مرکــزی  اتحادیــه  مدیرعامــل 
کشاورزی دامداری ایران با بیان اینکه ما دو سال است 
کــه درگیــر تأمین نهاده ها هســتیم تصریــح کرد: از بس 
که مدیران دروغ گفتند و آمارسازی کردند و خوب جلوه 
دادند وضع االن به اینجا رســیده و صدای دامداران هم 

درآمده است.

آمارهاییکهدقیقنیستند

کشــاورزی  کمیســیون  عضــو  گفت وگــو  ادامــه  در 
مــردم  و  دامــداران  از  عذرخواهــی  ضمــن  مجلــس  
کشــورمان بابــت وضــع فعلــی گفــت: مدیریــت تأمین و 
توزیــع نهاده هــای دامی و طیور زیر چتر نظارتی مجلس 
اســت و همــکاران مــا در کمیســیون کشــاورزی مرتب با 
تشــکیل جلســات و دعــوت از مســئوالن ایــن موضوع را 
دنبــال می کننــد. پرویــز اوســطی افــزود: مــا بایــد بــا این 
مســئله منطقی برخورد کنیم چراکه بخشــی از مســئله 

کاهش علوفه ناشی از خشکسالی است.
عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــا تأکیــد بــر 
اینکــه وزارت جهــاد کشــاورزی بایــد در آمــار دام کشــور 
بــه تفکیــک ســنتی، نیمه صنعتــی و صنعتــی بازنگــری 
کنــد گفت: آمارها دقیق نیســتند لــذا باید نیاز علوفه ای 
و نهاده هــای ایــن ســه بخــش را احصــا و بــرآورد کنیــم. 
اوســطی افــزود: ایــن نیاز در ســطح جهانی قابــل تأمین 
اســت و خیلــی از کشــورهای دنیــا در اوضاعــی که ما در 
خشکســالی به ســر می بریم با افزایش تولید مواجهند. 
ایــن نماینــده مجلــس با اذعــان به عقب ماندگی کشــور 
در تأمیــن و واردات نهاده هــای دامــی گفت: قرار شــد تا 
پایــان شــهریور از تمــام ظرفیت کشــور بــرای جبران این 

عقب ماندگی استفاده شود.
عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس بــا تأکیــد بــر 
اینکــه اولویت باید با تأمین نهاده ها برای دام های مولد 
باشد گفت: دولت باید خرید حمایتی کند و متناسب با 

نیاز بازار در طول سال عرضه کند.
اوسطی تأمین ارز ۴۲۰۰ تومانی را از جمله دالیل 
اختالل در توزیع نهاده ها دانست و افزود: وزارت جهاد 
کشــاورزی بایــد برای توزیع نهاده هــا برنامه ریزی کرده و 

نهضت کشت علوفه ای را راه بیاندازد.

پیشنهادسهراهکارحلتعارضاتمقرراتزیستمحیطی
بافعالیتهایمعدنیازسویمرکزپژوهشهایمجلس

مرکــزپژوهشهــایمجلــسدرگزارشــیبــه
بررســیضــرورتنظــارتبراجــرا،اصــالحوتنقیح
قوانیــنومقــرراتزیســتمحیطیومنابعطبیعی
بــاهــدفرفــعموانــعتولیــددرحــوزهفعالیتهــای

معدنیپرداخت.
در این گزارش که با هدف ریشه یابی تعارضات 
تناقضــات قوانیــن و مقــررات زیســت محیطی و  و 
منابــع طبیعــی مرتبط بــا فعالیت هــای معدنی تهیه 
شــده، آمده اســت: ســازمان حفاظت محیط زیست 
و ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری، وظیفــه 
صیانــت از محیــط زیســت و منابع طبیعی کشــور را 
برعهــده دارنــد، امــا در مســیر انجام وظایــف قانونی 
خــود تعارض هایی با فعالیت های تولیدی، صنعتی، 
خدماتــی، عمرانــی و معدنی پیــدا کرده اند که عموماً 
موجــب تخریــب و آلودگــی محیــط زیســت و منابــع 

طبیعی می شوند.
گــزارش مرکز پژوهش هــای مجلس می افزاید: 
مقــررات  و  قوانیــن  مجموعــه  وضــع  از  هــدف 
زیســت محیطی و منابع طبیعی نیز رســیدن به یک 
توافــق بــرای انجــام فعالیت هــای اقتصــادی در عیــن 
صیانت از محیط  زیست و منابع طبیعی کشور بوده 
است. قوانینی چون قانون حفاظت و بهره برداری از 
جنگل ها و مراتع )۱۳۴۶(، قانون حفاظت و بهسازی 
محیــط زیســت )۱۳5۳( و قانون معــادن )۱۳۷۷( به 

همــراه اصالحــات و الحاقــات بعــدی، قوانیــن مــادر 
محســوب شده و تعامل میان فعالیت های معدنی، 
محیط زیســت و منابع طبیعی برمبنــای این قوانین 
شکل گرفته است. از طرفی، توسعه بخش صنعت 
و معدن و نگرانی از تخریب و آلودگی محیط زیست 
کشــور، منجــر بــه وضع قوانیــن و مقــررات متعددی 
شــده اســت کــه نــه تنهــا کمکی بــه فضای کســب و 
کار این حوزه نکرده، بلکه موجب ایجاد تناقضات و 

تعارضات مختلف شده است.
صحیــح  درک  عــدم  گــزارش،  ایــن  براســاس 
از ماهیــت فعالیت هــای معدنــی و وضــع قوانیــن و 
مقــررات عام برای همه حوزه های عمرانی، صنعتی، 
خدماتــی و معدنــی ریشــه تناقضــات و تعارضات به 
وجود آمده است. نوع تخریب و آلودگی ایجاد شده 
در اثــر فعالیت هــای معدنــی از نظر ماهیت با ســایر 
فعالیت های صنعتی، عمرانی، خدماتی و... متفاوت 

است، بنابراین در وضع قوانین و مقررات نیز باید به 
این تفاوت ماهوی توجه شود. این مسئله در قوانین 
و مقــررات کشــور بــه ویژه در ســال های اخیر رعایت 
نشــده و منجــر بــه ایجــاد نظــام قانونــی و مقرراتــی 

پیچیده و ناکارآمد شده است.
یافته های پژوهشگران مرکز پژوهش ها نشان 
می دهد که ســه راهکار اساســی برای حل تعارضات 
بــا  طبیعــی  منابــع  و  زیســت محیطی  تناقضــات  و 

فعالیت هــای معدنی وجود دارد. راهکار اول، تدوین 
استانداردها، ضوابط و معیارهای فنی زیست محیطی 
بــرای فعالیت هــای معدنــی اســت؛ بــه طــوری کــه 
راهکارهــای مهندســی بــرای پیشــگیری از آلودگــی، 
اســتانداردهای حــد مجــاز بــرای انــواع آلودگی هــا و 
برنامه پایش آلودگی ناشی از فعالیت های معدنی به 
طور دقیق و غیرقابل تفسیر مشخص شود. راهکار 
دوم شامل اصالح موادی از قانون معادن به منظور 
مشــخص کــردن حریــم دســتگاه ها و اعــالم شــفاف 
مناطق ممنوع، مشروط و آزاد برای فعالیت معدنی 
برمبنــای ضوابــط و معیارهــای فنی اســت. همچنین 
الزم اســت تا تنقیح قوانین زیســت محیطی و منابع 
طبیعی مرتبط با فعالیت های معدنی )که به تفصیل 
در این گزارش بررسی شده اند( انجام شود و برخی 
قوانین متناقض، منقضی و منســوخ، اصالح شــوند 
و فعالیت هــای معدنــی بــر مبنای قوانیــن و مقررات 
خاص خود انجام شود و ضوابط و راهکارهای در نظر 
گرفتــه شــده برای ســایر فعالیت ها بــه فعالیت های 
معدنــی تســری داده نشــود. راهــکار ســوم، نظــارت 
بــر اجــرای برخی قوانین و مقرراتی اســت که درحال 
حاضر معطل مانده و اجرایی نمی شوند و اجرای این 
قوانیــن و مقــررات می تواند بخش عمده ای از موانع 
تولید در حوزه معادن را برطرف کرده و فضای کسب 

وکار را بهبود ببخشد.
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