
حمله به سود 300درصدی دالالن با كشاورزي قراردادي 
كارشناس كشاورزي: اگر كشاورزي قراردادي خوب مديريت شود، مديريت توزيع نيز اصالح خواهد شد، فاصله قيمت مزرعه تا بازار مصرف كم 

مي شود و حاشيه سودي كه در توزيع محصوالت كشاورزی و باغي است و بعضًا تا 300 درصد نرخ مزرعه مي رسد، با اين روش كاهش مي يابد
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 تكليف خودروهاي توليد داخلي

كه ايربگ شان نقص دارد، چيست؟ 
هرچند با گذر زمان انتقاد به صنعت خودروس�ازي نيز در حال شدت 
گرفتن است تا حدي كه خود وزير صمت نيز به خيل منتقدان پيوسته، اما 
راهكار واردات خودرو، آن هم به ميزان 50 هزار دستگاه نمي تواند راه حل 
مناسبي براي ارتقای كيفيت خودروي داخلي و كنترل قيمت ها باشد. در 
اين ميان به گفته سخنگوي كميسيون صنايع مجلس، سه دوره است 
كه گزارش ارزيابي كيفيت خودروي داخلي به مجلس ارائه نشده است. 
از سوي ديگر مديركل صنايع حمل ونقل وزارت صمت با پذيرش پايين 
بودن كيفيت خودروهاي داخلي مدعي شده است در حوزه تصادفات 
زنجيره اي اگر مش�كلي در ايمني خودرو باش�د قابل اغماض نيست. 
صنعت خودروسازي در تندباد انتقادها همچنان با همان كيفيت و قيمت هاي 
باالتر از روز قبل روزگار سپري مي كند، به ويژه اينكه به جز واردات 50 هزار 
خودروي خارجي، مورد ديگ��ري بازار انحصاري خودروس��ازان داخلي را 
تهديد نمي كند،  از اين رو كارشناسان دلسوز عرصه حمل و نقل بر اين باورند 
كه توسعه حمل و نقل ريلي به ميزاني كه مردم بتوانند سفرهاي درون شهري 
و برون ش��هري را از اين طريق انجام دهند، مناسبت ترين راهكار براي حل 
مسئله خودروس��ازي كشور است، بدين ترتيب خواس��تار ورود بنگاه هاي 

خودروسازي به حوزه توسعه حمل و نقل ريلي هستند. 
در اين بين با توجه به اينكه خودروسازان در تحريم شايد استانداردهاي 
كيفي را ناديده گرفته باشند، اين نگراني ايجاد شده است كه شايد تصادفات 
زنجيره اي ديگری شكل بگيرد كه ايربگ خودروهاي داخلي عمل نكند. 
بدين ترتيب جا دارد خودروس��ازان خودروهاي توليدي طي هشت سال 
گذشته را با هزينه خود چك يا اينكه هزينه استانداردسازي ايربگ ها را به 
صاحبان خودرو پرداخت كنند. در عين حال پليس نيز بايد مكلف شود با 
توجه به موضوع فوق استانداردهاي راهنمايي و رانندگي را ارتقا بخشد و 
وزارت راه و شهرداري ها نيز بايد نقاط حادثه خيز جاده هاي برون شهری و 
درون شهري را سريعاً اصالح كنند. در همين رابطه سخنگوي كميسيون 
صنايع و معادن مجلس گفت كه در س��ه دوره گذش��ته مجلس شوراي 
اس��المي تاكنون مس��ئوالن ذي ربط گزارش��ي مبني بر ارزيابي كيفيت 

خودروي ايراني به مجلس ارائه نكرده اند تا در صحن علني قرائت شود. 
روح اهلل عباس��پور در گفت وگ��و ب��ا ايس��نا در م��ورد باز نش��دن ايربگ 
خودروه��اي ايراني در تص��ادف زنجي��ره اي بهبه��ان – رامهرمز اظهار 
كرد: متأسفانه دو مش��كل اساس��ي در خودروس��ازي وجود دارد؛ يكي 
كيفيت خ��ودرو و ديگري قيمت آن. كيفيت خودرو ش��رايط مناس��بي 
ندارد و س��ه دوره اس��ت كه نماينده مجلس و عضو كميس��يون صنايع 
و مع��ادن مجل��س هس��تم و تاكن��ون گزارش��ي از كيفيت خ��ودروي 
 ايراني به دس��ت ما نرس��يده ت��ا در صحن علن��ي مجلس قرائت ش��ود. 

   وزارت صمت: قصور خودروسازان در كاهش كيفيت 
بايد بررسي شود

همچنين مديركل صنايع حمل ونقل وزارت صمت با ابراز اينكه »وضعيت 
كيفي خودرو هاي داخلي ما آنطور كه بايد نيس��ت و بايد خودروسازان در 
حوزه كيفيت بيش از اين كار كنند«، گفت: دو شركت بزرگ خودروسازي 
ما تاكنون هزاران ميليارد تومان ضرر كرده اند و همچنان در زيان هستند، 
واحدي كه در زيان باشد، نمي تواند در حوزه كيفيت و توسعه محصوالت 
عملكرد خوبي داشته باشد.  سهيل معمارباشي، مديركل صنايع حمل ونقل 
وزارت صمت با اشاره به تصادف زنجيره اي حادثه بهبهان و باز نشدن كيسه 
هوا افزود: كيسه هوا داراي جعبه سياه است و بايد اين جعبه هاي سياه به دقت 
بررسي شود و چنانچه مشكلي در كيسه هواي خودرو ها باشد قابل اغماض 
نيست. ما ساالنه گزارش هايي مبني بر باز شدن كيسه هوا در تصادفات از 
خودروسازان دريافت مي كنيم كه اين نشان مي دهد ايراد كلي وجود ندارد، 
اما درباره حادثه بهبهان نياز به بررسي دقيق تري داريم و چنانچه قصوري از 

خودروسازان سر زده باشد، حتماً تبعات آن را مي پذيرند. 
معمارباشي ادامه داد: در حادثه بهبهان حدود 23خودرو براي شركت سايپا 
بودند و 15 خودرو براي شركت ايران خودرو و 21 خودروي ديگر هم از ساير 
شركت ها بودند، 50 درصد از خودرو هاي اين حادثه قبل از سال 89 توليد 
شده بودند و كاًل كيسه هوا نداش��تند. مديركل صنايع حمل ونقل وزارت 
صمت گفت: شركت هاي بازرس��ي مستقل شاخص هاي كيفي خودرو ها 
را بررس��ي مي كنند و گزارش هاي نظارتي به ما ارس��ال مي شود و ما هم 

گزارش ها را هر سه ماه يك بار به مجلس شوراي اسالمي ارسال مي كنيم.

 كدام كاالي ايراني بيشترين مشتري را 
در هند دارد؟

اتاق بازرگاني تهران در جديدترين گزارش خود به بررسي وضعيت 
تجاري ايران و هند در ۹ ماهه ابتدايي س�ال ۱400 پرداخته اس�ت. 
به گزارش ايسنا، بر اساس آمارهاي ارائه شده از سوي اين اتاق، مجموع 
تجارت ايران و هند تا پايان آذر ماه امسال به2/4ميليارد دالر رسيده كه از 
اين عدد 1/34ميليارد دالر مربوط به صادرات ايران و1/05 ميليارد دالر 
مربوط به واردات ايران از هند مي شود. در سال جاري ميزان صادرات ايران 
به هند حدوداً ۷4 درصد افزايش يافته و در مقاب��ل ارزش واردات از اين 
كشور حدوداً 3۷ درصد كاهش پيدا كرده است. به اين ترتيب تراز تجاري 
ايران در معامله با هند مثبت شده و به عدد 29۶ ميليون دالر رسيده است. 
محاسبات نشان مي دهد كه هند ششمين مقصد صادراتي ايران پس از 
چين، عراق، تركيه، امارات متحده عربي و افغانستان بوده و همچنين اين 
كشور هفتمين صادركننده كاال به ايران پس از كشورهايي چون امارات 

متحده عربي، چين، تركيه، آلمان و سوئيس به شمار مي رود. 
از نظر وزني، ايران ح��دوداً 953 هزار تن كاال از هند وارد كرده اس��ت 
كه نسبت به مدت مشابه س��ال قبل حدودا 4۷ درصد كاهش را نشان 
مي دهد. همچنين در طول اين مدت حدوداً 5 ميليون تن كاالي ايران به 
هند رفته كه افزايشي 5درصدي را نشان مي دهد. متوسط قيمت واردات 
از هند هزارو99 دالر در هر تن و متوس��ط صادرات ايران 2۷3 دالر در 
هر تن بوده اس��ت. در ميان كاالهايي كه ايران از هند وارد كرده، برنج 
با 220 ميليون دالر صدرنشين اس��ت و پس از آن چاي سياه، اكسيد 

آلومينيوم، موز، زغال سنگ و شكر تصفيه شده قرار دارد. 
در ميان كاالهاي صادراتي ايران به هند اما متانول با سهم 11۶ ميليون 
دالري صدر نشين اس��ت و پس از آن آمونياك بدون آب، محصوالت 

آهني اسفنجي، پسته، اوره، ورق فوالدي، خرما و پلي اتيلن قرار دارد.

در مجموع ۱۲ هزار     بازار
ميليارد تومان از 
منابع صندوق توس�عه ملي ب�راي صندوق 

تثبيت بازار سرمايه اختصاص مي يابد. 
به گزارش تس��نيم، مه��دي غضنف��ري، رئيس 
هيئت عامل صندوق توس��عه مل��ي در خصوص 
منابع اختص��اص يافته از صندوق توس��عه ملي 
به منظور حماي��ت از بورس گف��ت: در مجموع 
510 ميليون دالر مع��ادل 12 هزار ميليارد تومان 
از منابع صندوق توسعه ملي براي صندوق تثبيت 
بازار سرمايه اختصاص مي يابد كه تاكنون در سه 
مرحله اين پرداخت انجام ش��ده است. وي گفت: 
آخرين مرحله آن چهارشنبه هفته گذشته به مبلغ 

۶50 ميليارد تومان بود و در مجموع مبلغ سه قسط 
به حدود 3هزار ميليارد تومان رسيد. رئيس هيئت 
عامل صندوق توسعه ملي گفت: همچنين 5هزار 
ميليارد تومان ديگر طلب ما از سازمان امور مالياتي 
بوده كه آن نيز به صندوق تثبيت داده شده است 
و بقيه منابع نيز به زودي به صندوق تثبيت واريز 
مي شود. غضنفري ادامه داد: ما اين اجازه را دريافت 
كرده ايم كه به صورت سرمايه گذاري بتوانيم سهام 
خريداري كني��م و در عين حال اج��ازه داريم به 
صورت حساب سپرده گذاري با نرخ 11 درصد اين 
منابع را در اختيار صندوق تثبيت بازار قرار دهيم 
كه اميدواريم اين موضوع بتواند موجب تحرك و 

بازگشت اعتماد بورس شود.

 12 هزار ميليارد تومان به صندوق 
تثبيت بازار سرمايه اختصاص يافت

 واگذاري سهام هلدينگ پتروشيمي 
خليج فارس رسمًا لغو شد

رئي�س س�ازمان خصوصي س�ازي در نام�ه اي ب�ه رئي�س 
۱5درص�دي  بل�وك  عرض�ه  لغ�و  از  ب�ورس  س�ازمان 
داد.  خب�ر  ف�ارس  خلي�ج  پتروش�يمي  ش�ركت  س�هام 
به گزارش تسنيم، در حالي كه حسين قربانزاده رئيس جوان و تازه كار 
س��ازمان خصوصي س��ازي در پاييز امس��ال با انگيزه و اطمينان خبر 
از واگذاري 18 درصد از باقي مانده س��هام دولت در ش��ركت بورس��ي 
پتروشيمي خليج فارس در قالب سه بلوك يك درصدي،  دودرصدي و 
15درصدي داده و گفته بود با مشتريان اين بلوك ها نيز هماهنگي هاي 
الزم صورت گرفته است، حاال طي نامه اي رسماً از لغو واگذاري سهام 

هلدينگ پتروشيمي خليج فارس خبر داده است. 
بر پاين اين گزارش، در نامه اي كه حس��ين قربانزاده به مجيد عشقي، 
رئيس سازمان بورس اوراق بهادار نوشته، اعالم كرده است كه واگذاري 
بلوك 15درصدي شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس هم با توجه به 
اينكه فقط يك مشتري دارد و امكان رقابت وجود ندارد، عماًل لغو شده 

است و عرضه آن صورت نمي گيرد. 
در اي��ن نامه آمده اس��ت: پيرو نامه 22 دي ماه س��ال جاري س��ازمان 
خصوصي س��ازي در مورد درخواس��ت عرض��ه تع��داد 43 ميليارد و 
50 ميليون سهم معادل 15 درصد از كل سهام شركت صنايع پتروشيمي 
خليج فارس و نظر به اينكه با انقضاي مهلت مقرر جهت ارس��ال تقاضا 
و مستندات بررس��ي اهليت متقاضي، تنها يك تقاضا واصل شده كه با 
عنايت به اهميت، ارزش و حجم عرضه مزبور امكان حصول رقابت الزم 
جهت تأمين منافع دولت و بيت المال را مخدوش ساخته، بدين وسيله 
انصراف اين سازمان از عرضه مذكور و الغاي اثر از مكاتبات مورد اشاره 

اعالم مي شود. 
........................................................................................................................

مشتركان پرمصرف برق بايد پول مصرف 
مازاد خود را پرداخت كنند

 س�قف الگوي مصرف بايد به گونه اي تعيين ش�ود ك�ه براي يك 
زندگ�ي معمول�ي و مصرف عادي پاس�خگو باش�د و مش�تركان 
پرمص�رف ب�رق باي�د پ�ول مص�رف م�ازاد خ�ود را بپردازن�د. 
مجتبي يوسفي در گفت وگو با خانه ملت با اشاره به مصوبه هيئت دولت 
درخصوص افزايش پلكان��ي تعرفه مصرف مازاد بر الگوي مش��تركان 
 پرمص��رف برق گفت: عدال��ت بر اين حك��م مي كند تا هر ف��رد به هر 
ميزاني - كه بيشتر از س��قف الگوي مصرف از برق، آب و گاز استفاده 
مي كند- بهاي واقع��ي آن را بپردازد. نماينده م��ردم اهواز در مجلس 
شوراي اس��المي ادامه داد: همچنين اين موضوع نبايد صرفاً مختص 
مشتركان خانگي باشد؛ چراكه صنايع كش��ور نظير فوالد يا سيمان و 
حتي خودروسازان كه نرخ محصوالت توليدي خود را با نرخ دالر با مردم 

حساب مي كنند نبايد انرژي را رايگان دريافت كنند. 
يوسفي با بيان اينكه صنايعي نظير پتروشيمي  و فوالدها كه سودهايي 
چند ده هزار ميليارد توماني دارند بايد پول انرژي خود را بپردازند، اضافه 
كرد: به يقين در حوزه مصارف خانگي نيز اقشاري كه در شمال تهران و 
در مناطق خوش آب و هوا ويال و استخر دارند بايد پول مصرف مازاد خود 
را بپردازند، در حوزه گاز نيز همين طور است؛ چراكه اكنون ثروتمندان 

بيشتر از يارانه استفاده مي كنند. 
وي بيان كرد: ما از مصوبه هيئت دولت در اين حوزه حمايت كرده ايم؛ چراكه 
منابع انرژي براي كشور ارزشمند بوده و براي ضابطه مند كردن مصرف چه 
در حوزه خانگي و چه در حوزه صنعتي بايد گام برداشته شود، اما ازسوي 
ديگر انتظار مي رود سقف مصرف الگوی واقعي در نظر گرفته شود نه اينكه 
فردي كه در خانه خود نيز مصرف متوس��طي دارد مش��مول اين مصوبه 
ش��ود يا اينكه برق كوره هاي آجرپزي يا كارگاه هاي كوچك كه 10 درصد 
پتروشيمي ها مصرف دارند نيز با نرخ باال محاس��به شود و توان اندك اين 
بخش گرفته شود. عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي در ادامه 
تأكيد كرد: از نظر ما مصوبه هيئت دول��ت براي افزايش پلكاني تعرفه برق 
مشتركاني كه بيش از الگو مصرف دارند به عدالت نزديك تر است، اما اين 
نكته بايد مورد توجه قرار گيرد كه سقف الگوي مصرف بايد براي يك زندگي 

معمولي و مصرف عادي دربرگيرنده باشد. 
........................................................................................................................

عرضه گوشت قرمز در بازار 52 درصد 
افزايش يافت

مركز آمار ايران اعالم كرد: عرضه گوشت قرمز در كشتارگاه هاي 
رس�مي كش�ور در آذر ۱400 به 55 هزار تن رس�يد كه در مقايسه 
ب�ا م�اه مش�ابه س�ال قب�ل، 5۲ درص�د افزايش داش�ته اس�ت. 
به گزارش تسنيم بر اساس نتايج اين آمارگيري، گوشت گاو و گوساله با 
28هزارو809 تن، 52/4درصد از وزن كل گوشت قرمز عرضه شده را به 
خود اختصاص داده است. بر اساس نتايج اين طرح، وزن گوشت قرمز 
عرضه شده انواع دام هاي ذبح ش��ده در كشتارگاه هاي رسمي كشور در 
آذر 1400 جمعاً 54 هزارو94۷تن گزارش شده كه سهم گوشت گاو و 

گوساله بيش از ساير انواع دام بوده است. 

س�رانجام طرح وزير جهاد كش�اورزي و اجراي 
»كشاورزي قراردادي« با وعده رئيس جمهور به 
مرحله عملياتي شدن براي س�ال زراعي آينده 
نزديك ش�د. عضو هيئ�ت علم�ي وزارت جهاد 
كشاورزي معتقد است: اگر كشاورزي قراردادي 
خوب مديريت ش�ود، مديريت توزي�ع، اصالح 
و فاصله قيم�ت مزرعه ت�ا بازار مص�رف نيز كم 
مي شود و حاشيه سودي كه در توزيع محصوالت 
كشاورزی و باغي است و بعضًا تا 300 درصد نرخ 
مزرعه مي رس�د، با اي�ن روش كاه�ش مي يابد. 
اجراي كشاورزي قراردادي يكي از برنامه هاي وزير 
جهاد كش��اورزي بود كه به واس��طه آن توانست از 
مجلس رأي اعتماد بگيرد. در ماه هاي گذشته نيز كار 
مطالعاتي آن آغاز شده است. تشويق صنايع تبديلي 
و آمدن آنها پاي كار و امضاي قرارداد با كشاورزان و 
مزرعه داران در فاز نخست در حال شكل گيري است و 
در سطح كالن نيز رايزني هاي رئيس جمهور و وزارت 
امور خارجه ب��راي حضور خارجي ها و كش��ورهاي 
همسايه در بخش كشاورزي ايران نيز آغاز شده و در 

ماه هاي آتي به ثمر مي نشيند. 
   رئيس جمهور: كش�اورزي باي�د قراردادي 

شود
رئيس جمهور اخيراً در حاش��يه بازدي��د از مناطق 
سيل زده درباره وضعيت كش��اورزي ايران وعده داد 
كه بايد كشاورزي ايران قراردادي شود: »كشاورزي ما 
بايد با پيش بيني و قراردادي انجام شود. بايد مشخص 
باشد كه محصول توليد شده، مورد نياز داخل است 
يا اينكه بايد صادر ش��ود و اين موضوع كشاورز ما را 
مطمئن مي كند و آينده اين كشاورزي خوب است. 

به تمام كشاورزان از طريق دولت اعالم مي شود كه 
كاالي مورد نياز كش��ور چيس��ت و همان نيز توليد 
مي شود. بايد اقتصاد روس��تا فعال شود. روستاهاي 
ما يك كارخانه بزرگ هس��تند و در استان كرمان و 
ديگر اس��تان ها مي بينيم كه روس��تاها آباد شده اند 
و تمام امكانات و زيرس��اخت ها از جمل��ه آب، برق، 

جاده و مدرس��ه وجود دارد، اما مردم روستا در آنجا 
نمي مانند، چون درآمد آنها تضمين ش��ده نيس��ت. 
درآمد كشاورزان و روس��تاييان زماني تضمين شده 
است كه تس��هيالت به آنها داده و بازار محصولشان 
تضمين شود، در جهاد كشاورزي به دنبال اين هستند 

كه توليد در حوزه كشاورزي با قرارداد انجام شود.« 
به اي��ن ترتيب با اظه��ارات رئيس جمه��ور، بخش 
خصوصي دريافت كه دولت بر تصميم خود و خروج 
كشاورزي س��نتي به س��مت صنعتي اصرار دارد و 
مصمم است و با تشويق صنايع تبديلي و شركت هاي 
صادر كننده و توزيعي مي توان اميد داش��ت حداقل 
10 تا 20 درصد از زمين هاي كشاورزي در سال آتي 

با اين روش سروسامان يابد. 
خبرنگار »جوان« تا لحظه تنظيم گزارش تالش كرد 
با مديركل معاونت زراعي وزارت جهاد كش��اورزي 
يا يكي از معاونان وزي��ر در خصوص برنامه هاي اين 
وزارتخانه و راهكار هاي اجراي »كشاورزي قراردادي« 
در داخل و خارج از كشور گفت وگوي تلفني داشته 
باشد، اما متأسفانه كم لطفي همكاران روابط عمومي 
و شايد بوروكراس��ي اداري حاكم بر اين وزارتخانه 
مانع از انجام مصاحبه شد. هرچند »جوان« سؤاالتي 
را نيز براي روابط عمومي وزارتخانه ارسال كرد، اما 

همچنان سؤاالتمان بي پاسخ مانده است. 
  عضو هيئت علمي وزارت جهاد كشاورزي: 
كشاورزي قراردادي حداقل ۲0 درصد مزارع 

را پوشش مي دهد
دكتر س��يدجواد قريش��ي، عضو هيئ��ت علمي 
بازنشس��ته وزارت جهاد كش��اورزي در گفت و گو 
ب��ا »ج��وان« از مزاياي اي��ن طرح س��خن گفت: 
»كش��اورزي قراردادي به ق��رارداد كوتاه مدت و 
طوالني مدت آن و پتانسيلی كه مزرعه دار مي تواند 
ارائه دهد، بس��تگي دارد. در حال حاضر محصول 
گوجه فرنگي زنجان و برخي محصوالت كشاورزي 
جيرفت با همين روش به كشورهاي اروپايي صادر 
مي شود. يكي از ايراداتي كه زمين هاي كشاورزي 

ايران دارند و پياده سازي كشاورزي قراردادي را با 
مشكل مواجه مي كند، اين است كه زمين ها خرد 
تا 10 هكتار وجود  ش��ده اند و به ندرت با وسعت 5 
دارند. از اي��ن رو نمي توان ب��راي تمام محصوالت 
كش��اورزي، اين نوع كش��ت را پياده س��ازی كرد. 
در گام نخس��ت اگر فقط 20 درص��د توليداتمان 
زير كش��ت قراردادي برود، ما رضاي��ت داريم. در 
كشت قراردادي، س��طح قيمت تعيين مي شود و 
انتقال تكنولوژي صورت مي گيرد. كشاورز مجبور 
مي ش��ود برخي از فنون ترويجي را در مزرعه اش 
رعايت كن��د. همچنين نوع محصول، س��م مورد 
مصرف تعريف شده و زمان برداشت آن مشخص 
خواهد شد. به عبارت ديگر در كشاورزي قراردادي 
توليد محصول از توليد خصوصي به حقوقي تبديل 
مي شود، موضوعي كه ساير كشور ها سال هاست از 
آن عبور كرده اند و ما در آغاز راهيم. در كشاورزي، 
حقوقي اس��ت كه برند تعريف مي شود  و ساختار 
مديريت تغيير مي كند. در اين روش »سازمان كار 
مركزي« )هر شركت متعلق به بخش خصوصي اعم 
از صادراتي و صنايع تبديلي( بازاريابي محصول را 
انجام مي دهد، برند سازي مي كند و متخصص ترويج 
فنون زراعت نوين را به كشاورز آموزش مي دهد. در 
اين سال ها، نظام مهندسي كشاورزي تالش كرد 
اين كشاورزي را پياده سازي كند، اما نتوانست نظام 

توليد را در مزرعه تغيير دهد. 
در حال حاضر ه��ر محصول كش��اورزي براي يك 
منطقه، يك روستا يا يك ش��هر توليد مي شود، اما 
در كش��اورزي قراردادي اي��ران محصولي و جهان 
محصولي به وجود مي آيد و يك قدم به سمت علمي 
شدن مديريت توليد است و در اين صورت است كه 

توليد اقتصادي مي شود.« 
  بهره وري آب در كش�اورزي ب�ا فرياد زدن 

باال نمي رود 
عضو هيئت علمي وزارت جهاد به بهره وري اندك آب 
در بخش كشاورزي و مزايای طرح جديد پرداخت: 

»سال هاست كه مس��ئوالن از بهره وري پايين آب 
در بخش كشاورزي گله مي كنند، اما بنده معتقدم 
بهره وري با فرياد زدن باال نمي رود. در مزرعه اي كه 
نيم هكتار وسعت دارد، پياده س��ازي آبياري تحت 
فشار و آبياری نوين را نمي توان عملياتي كرد، زيرا 
اقتصادي نيس��ت. سال هاس��ت كه »ش��ركت هاي 
س��هامي زراعي« زير نظر تعاوني روستايي، با حفظ 
مالكيت،  خرده مالكي ها را جمع كرده و محصول واحد 
توليد مي شود. اين نوع كشت در خراسان جنوبي و 
مرودشت ش��يراز سال هاس��ت كه اتفاق مي افتد و 
كشاورزان مي دانند كه بازار محصولشان تأمين است 
و با خيال راحت طبق استانداردهاي شركت، توليد 
و عرضه مي كنند. به عنوان مثال در قائنات خراسان 
جنوبي قبل از تجميع، بهره وري زمين 2 تن در هكتار 
بود، اما در حال حاضر ۶ تن در هر هكتار گندم كشت 
مي كنند. به عبارت ديگر با توليد حقوقي و بلوكي، 
هم توليد افزايش يافت��ه و هم اينكه ب��ازار مصرف 
آن تضمين ش��ده اس��ت. به عنوان مثال در كاشمر 
نيز برخي محصوالت با همي��ن روش به اروپا صادر 
مي شود. بايد كم كم توليد از سمت مديريت دولتي 
به نظارت دولتي تغيير كند. اگر كشاورزي قراردادي 
خوب مديريت شود، مديريت توزيع نيز اصالح خواهد 
شد، فاصله قيمت مزرعه تا بازار مصرف كم مي شود 
و حاشيه سودي كه در توزيع محصوالت كشاورزی و 
باغي است و بعضاً تا 300 درصد نرخ مزرعه مي رسد، 

با اين روش كاهش مي يابد.« 
   پتانسيل هاي كشاورزي روسيه 

اين كارشناس كش��اورزي در پاسخ به سؤالي مبني 
بر پتانس��يل هاي كش��اورزي روس��يه گفت: »در 
روسيه كش��اورزي قراردادي و كشت فراسرزميني 
را مي توانيم اجرا كنيم. در ح��ال حاضر نوعي خيار 
خاردار در گلخانه هاي جيرفت و يزد توليد مي شود 
كه فقط براي مصرف بازارهاي روسيه است و براساس 
استانداردهاي آن كش��ور توليد مي شود. از اين رو با 
اجراي كشاورزي قراردادي مي توانيم صادرات خوبي 
به روسيه داشته باشيم، اما در كشت فراسرزميني نيز 
روسيه پتانسيل هاي بس��يار خوبي دارد. مي توانيم 
محصوالتي را كه آب بر هس��تند در آن كشور توليد 
و وارد بازار ايران كنيم. در ايران قيمت اجاره زمين 
زراعي بسيار گران است. مي توانيم با يك دهم قيمت 
اجاره در ايران در كشور روسيه زمين اجاره كنيم و 
بخش خصوصي محصوالت آب بر و وارداتي كشور را 
مانند گندم و نهاده هاي دامي در آن كش��ور توليد و 
وارد ايران كنيم. روسيه زمين هاي كشاورزي فراواني 
با اب فراوان در اختيار دارد كه ايران مي تواند در آنجا 
كش��اورزي كند. بخش خصوصي در گرجس��تان و 
آذربايجان سال هاس��ت كه اين كار را كرده و س��ود 
كالني عايدش شده است. با حمايت دولت در سطح 
كالن و تضمين س��رمايه هاي بخ��ش خصوصي در 
كشور هاي مقصد مي توانيم نيروي كار ايراني را در 
آن كش��ور ها به كار گيريم. ضم��ن اينكه می توانيم 
محصوالت كش��اورزي مورد نيازمان را توليد و وارد 
كشور كنيم. در گذشته وزارت امور خارجه عالقه اي 
براي حضور در اين بازار و كش��ت فراس��رزمينی 
نداشت، از اين رو بخشي از سرمايه هاي ايرانيان در 
كشور هاي آفريقايي بلوكه شد و بخش خصوصي 
عقب نشيني كرد، اما در حال حاضر با توجه به اينكه 
يكي از برنامه هاي اصلي دولت كشاورزي قراردادي 
و كشت فراسرزمينی است، اميد است با همكاري 
وزارت امور خارجه اين دو طرح فعال و كشاورزي 

كشور متحول شود.«

شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه زنجان در نظر دارد تجديد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي(فشرده) ايجاد سايبان درب ورودى و خروجى انبار نفت شهيد تندگويان 
زنجان را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي 

امضا الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 روز يكشنبه تاريخ 1400/11/3 مي باشد.

انبار نفت شهيد تندگويان شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه زنجانمحل اجراي مناقصه

16,145,230,344 ريالمبلغ برآورد تقريبي

807,261,518 ريال بصورت ضمانت نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب جاري بانك ملت9200025181 بنام شركت ملي نوع تضمين و مبلغ شركت در مناقصه
پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه زنجان با كد شناسه 11964773

از ساعت 10 روز يكشنبه تاريخ 1400/11/3 تا ساعت  10 روز پنجشنبه تاريخ 1400/11/7مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت

ساعت 10 روز دوشنبه تاريخ 1400/11/18ساعت و تاريخ توضيح اسناد 

ساعت 10 روز شنبه تاريخ 1400/11/23مهلت زماني ارسال پيشنهاد

ساعت 10 روز يكشنبه تاريخ 1400/11/24زمان بازگشايي پاكت ها

شرايط متقاضيان شركت در مناقصه

1-ارائه گواهي صالحيت از اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعي 
 HSE 2-احراز امتياز قابل قبول(حداقل 60) بر اساس معيارهاي ارزيابي توانمندي بهداشتي، ايمني و زيست محيطي

3- احراز امتياز حداقل 60  ارزيابي كيفي
4-مستندات ارائه شده بايد اصل و يا برابر اصل باشند

5- ارائه كد اقتصادي – كد ثبت در پايگاه اطالع رساني مناقصات كشور الزامي است
6- ارائه گواهينامه صالحيت ايمنى پبمانكاران از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان 

 http://sajar.mporg.ir 7- ارائه تأييديه گواهينامه صالحيت پيمانكار و مانده ظرفيت كاري از سايت
8- شركت هاي داراي رتبه 5 در رشته ابنيه مجاز به شركت در مناقصه مي باشند

1- اسناد مناقصه و شرايط عمومي پيمان در دو سايت iets.mporg.ir  و monaghese.niopdc.ir  قابل دسترس و مطالعه جهت آگاهي از شرايط قرارداد ميباشد.
2- اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر درخصوص اسـناد مناقصه، آدرس: زنجان ميدان آزادي خيابان شركت نفت، شركت ملي پخش 

فرآورده هاي نفتي ايران منطقه زنجان، واحد امورحقوقي و پيمان ها(آقاي محمد هادي كردلو)، تلفن: 024-33048150
3- با توجه به تجديد مناقصه، بازگشايي پاكت پيشنهاد نرخ حتي با يك مناقصه گر نيز انجام خواهد شد.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 41934-021                                                              دفتر ثبت نام:  88969737-021  و  021-85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استان ها، در سايت سامانه setadiran.ir بخش ” ثبت نام/ پروفايل تأمين كننده/ مناقصه گر“ موجود است.
انتشار آگهي نوبت اول :  1400/11/3                                         نوبت دوم : 1400/11/5

 روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه زنجان

تجديد مناقصه عمومي(فشرده) يك مرحله اي به شماره
شناسه اگهى : 1262769

منطقه زنجان

شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد فراخوان ارزيابي كيفي ساخت ده دستگاه تيوب باندل 
ــامانه تداركات  مبدل هاى حرارتى كارخانجات ابوذر و فروزان  براي مدت 6 ماه را از طريق س
الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي از دريافت و تحويل 
اسناد استعالم ارزيابي كيفي تا تهيه ليست پيشنهاددهندگان داراي صالحيت، از طريق درگاه 
ــتاد) به آدرس WWW.setadiran.ir به شماره  ــامانه تداركات الكترونيكي دولت (س س
فراخوان 2000094395000014 انجام خواهدشد. الزم است پيشنهاددهندگان در صورت 
ــايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را  عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در س

جهت شركت در فراخوان محقق سازند. 
الف: مدارك الزم جهت شركت در ارزيابي كيفي:

1- اساسنامه شركت.
2- آگهي  هاي ثبت، تأسيس وتغييرات روزنامه رسمي.

3- دارا بودن گواهينامه تاييد صالحيت ايمني پيمانكاران
4- دارا بودن رتبه صادره از سازمان برنامه و بودجه در رشته تأسيسات و تجهيزات يا نفت و گاز 

ب: ساير شرايط: 

ــغ  1/250/000/000 (يك  ــركت در فرآيند ارجاع كار" به مبل 1. توانايى ارائه ضمانتنامه "ش
ــراردادى طبق ضوابط كارفرما در  ــت و پنجاه ميليون ريال )و انجام تعهدات ق ميليارد و دويس

صورت برنده شدن . 
ــر  ــه "انجام تعهدات" به ميزان 10درصد  مبلغ كل قرارداد و نيز كس 2. توانايى ارائه ضمانتنام

10درصد از هر يك از پرداختهاي قراردادي جهت تضمين "حسن انجام كار".
داشتن امكانات، توانايي و تخصص در موضوع مناقصه و كسب حداقل امتياز   .3

ارزيابي كيفي الزم.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار: جزيره خارگ.شركت نفت فالت قاره-منطقه عملياتي 

خارگ-امور قراردادها 
 تلفن: 23946580-021      و02123946554

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 021-1456

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
روابط عمومى شركت نفت فالت قاره ايران

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه عمومي  و يك مرحله اي شماره ك م خ/004/400/ت 2
شناسه اگهى: 1263573  ساخت ده دستگاه تيوب باندل مبدل هاى حرارتى كارخانجات ابوذر و فروزان  شركت نفت فالت قاره ايران

   نوبت اول
شركت ملى نفت ايران

بهناز قاسمی
  گزارش   یک
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