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 به ازاي هر ۶ كشاورز زمين دار

فقط یک تراكتور وجود دارد
رئيس مركز مكانيزاسيون: با توجه به نياز ساالنه 

كشور و تعداد افرادي كه در نوبت دريافت 
تراكتور قرار دارند، امسال نزديك به ۵۰ هزار 
دستگاه تراكتور نياز داريم كه قطعاً كارخانه 

نمي تواند اين تعداد را توليد كند
بررسي آمارها نشان مي دهد، به ازاي هر ۵/8 كشاورز زمين دار تنها 
يك دستگاه تراكتور در ايران وجود دارد. رئيس مركز ملي توسعه 
مكانيزاسيون كشاورزي وزارت جهاد، محدوديت عرضه را يكي از 
مهم ترين داليل نابساماني بازار تراكتور مي داند و معتقد است:»با 
توجه به نياز س�االنه كش�ور و تعداد افرادي كه در نوبت دريافت 
تراكتور قرار دارند، امس�ال نزديك به ۵۰ هزار دس�تگاه تراكتور 
نياز داريم كه قطع�ًا كارخانه نمي تواند اين تع�داد را توليد كند.« 
به گزارش »نود اقتصادي« بررسي آمارهاي وزارت صمت نشان مي دهد 
در سال ۱۴۰۰ درمجموع ۲۲ هزار و ۳۵۲ دستگاه تراكتور كشاورزي و 
باغي در كشور توليد شده كه نسبت به توليد ۲۱ هزار و ۷۳۵ دستگاه 
تراكتور در سال ۱۳۹۹، رش��د ۸/۲ درصدي داشته است. اما براساس 
آمارهاي وزارت جهادكش��اورزي مجموع تراكتورهاي فعال در دست 
كشاورزان و باغداران در كش��ور تا پايان س��ال ۱۴۰۰ به ۵۷۶ هزار و 
۳۹۱ دستگاه رسيده است. با در نظر گرفتن اين نكته كه از ۴ ميليون 
بهره بردار بخش كش��اورزي كش��ور تعداد ۳ ميليون و ۳۵۹ هزار نفر 
زمين دار )زمين كشاورزي( هستند، به ازاي هر ۵/۸ كشاورز زمين دار 

تنها يك دستگاه تراكتور در ايران وجود دارد. 
   واقعيت نابساماني بازار تراكتور چيست؟

كامبيز عباسي، رئيس مركز ملي توسعه مكانيزاسيون كشاورزي وزارت 
جهاد، محدوديت عرضه را يكي از مهم ترين داليل نابساماني بازار تراكتور 
عنوان مي كند و معتقد اس��ت:»در حال حاضر۵۲۳ س��ازنده و عرضه و 
واردكننده انواع ماشين آالت كشاورزي در كشور وجود دارد. كمتر از پنج 
درصد اين افراد، اشخاصي هستند كه به دنبال درآمد با تيراژ كم هستند. 
به عبارتي آنها مي خواهند توليد را با تيراژ ك��م انجام دهند، اما به لحاظ 
اقتصادي سود بااليي ببرند، بنابراين معترض هستند كه ما نبايد در قيمت 
دخالت كنيم و نظر مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي نيز اين است كه 
تسهيالت بانكي به سختي براي كشاورزان فراهم مي شود و قرار نيست كه 
اين تسهيالت در اختيار گرانفروشان قرار گيرد. پس ما با افزايش بيش از 

اندازه قيمت ها توسط برخي از اين شركت ها مخالف هستيم.« 
عباسي در گفت و گو با مهر در پاس��خ به اينكه آيا محدوديت در تعداد 
كارخانجات توليدكننده تراكتور و كمباين و انحصاري كه در اين زمينه 
وجود دارد، به اين مسئله دامن زده است؟ پاسخ داد:»بله، برآوردهاي 
ما نشان مي دهد كه امروز حدود ۳۵ هزار نفر در نوبت دريافت تراكتور 
هستند، اين يعني در برخي از سال ها ۵ تا ۷ هزار تراكتور كمتر از ميزاني 
كه بايد تحويل مردم مي ش��ده، تحويل داده شده است. با توجه به نياز 
ساالنه كش��ور و تعداد افرادي كه در نوبت دريافت تراكتور قرار دارند، 
امسال نزديك به ۵۰ هزار دستگاه تراكتور نياز داريم كه قطعاً كارخانه 

نمي تواند اين تعداد را توليد كند.«
   دالالن اينستاگرامي، در بازار تراكتور تنش ايجاد مي كنند

رئيس مركز ملي توسعه مكانيزاسيون كشاورزي وزارت جهاد با اشاره 
به فعاليت عده اي دالل در اينستاگرام اضافه كرد:»برخي از سايت هاي 
داللي و فروش��ندگي كه خودش��ان را اتفاقاً خبرنگار هم جا مي زنند، 
جوس��ازي هاي زيادي در اين زمينه انجام مي دهند كه سهميه بندي 
ايراد دارد، درحالي كه تمام س��ايت آنها پر از تبليغات ماش��ين است و 
كاماًل ش��فاف اس��ت كه اين افراد به دنبال ايجاد بازار سياه هستند تا 

بتوانند اهداف خود را تحقق ببخشند.«
عباسي تصريح كرد:»قرار است امسال سامانه اي ايجاد شود تا متقاضيان 
در اين سامانه ثبت نام و سهميه خود را دريافت كنند كه در آن همه چيز 

كاماًل شفاف و مشخص است و مقدمات كار نيز فراهم شده است.«
عباسي با بيان اينكه ۹۷ درصد توليد تراكتور در اختيار يك كارخانه و 
كمتر از ۳درصد آن در اختيار ساير توليدكنندگان است، افزود: »اين 
كارخانه سرمايه ملي كشور و مورد حمايت تمام بخش هاي كشاورزي 
است و توقع ما اين است كه حوزه صنعت حمايت هاي ويژه اي را از آن 

انجام دهد تا بتواند توليدات ارزان قيمت تري را به بازار ارائه كند.«
وي در واكنش به مباحث مطرح ش��ده مبني بر اينك��ه برخي عنوان 
مي كنند تراكتورها و ماشين آالتي كه بايد در قالب سهميه در اختيار 
كشاورز قرار گيرد، به كش��اورزان واقعي نمي رسد و افراد ديگري اين 
تراكتورها را درياف��ت و در ب��ازار آزاد با چندين براب��ر قيمت عرضه 
مي كنن��د، گفت:»كارگروه��ي در اس��تان ها وجود دارد ك��ه اهليت 
كشاورزان را مي سنجد. اين كارگروه در شهرستان ها و دهستان ها نيز 
فعال است، ضمن اينكه كشاورزان يكديگر را كاماًل مي شناسند و اگر 
حقي از كسي ضايع ش��ود، تا خود وزارتخانه نيز پيگيري مي كنند كه 

چرا چنين اتفاقي افتاده است.«

وقتي س�رعت رش�د حجم نقدينگي 4۰ درصد 
در س�ال و س�رعت رش�د اقتصادي 4 درصد در 
سال باش�د، مش�خص اس�ت كه تورم دو رقمي 
پيوس�ته افزايش مي ياب�د. به طوري ك�ه درآمد 
خانوار را ديگر ياراي پوشش هزينه ها نيست، از 
اين رو بايد فكري به حال كنترل حجم نقدينگي و 
همچنين افزايش سرعت رشد اقتصادي كرد، در 
اين بين از آنجايي كه عمده سپرده ها در اقتصاد 
ايران نزد بانك اس�ت، رفتار سيس�تم بانكي در 
بعد تأمين مال�ي در دو هدفگ�ذاري مذكور مهم 
ارزيابي مي ش�ود، در همي�ن راس�تا رئيس كل 
بانك مركزي از تصميم س�ران ق�وا در خصوص 
اصالح رابطه دولت و سيس�تم بانك�ي خبر داد. 
شأن و جايگاه بخش رگالتوري بانك ها آن قدر پايين 
آمده است كه دولت ها بودجه را با كسري بودجه باال 
مي بندند، زيرا مي دانند ك��ه بانك مركزي و بانك ها 
تحت س��لطه آنها قرار دارند و راهي جزء چاپ پول 
براي پوش��ش كس��ري بودجه ندارند و ح��ال آنكه 
چاپ پول تورم در جامعه را تش��ديد كرده است، از 
اين رو كارشناسان مدت ها است كه مي گويند بانك 
مركزي ايران همانند يك قوه بايد مستقل باشد، در 
اين ميان رئيس كل بانك مركزي از تصميم س��ران 
قوا در خصوص اصالح رابطه دولت و سيستم بانكي 
خبر داد. تصور كنيد در تمامی سال هايي كه بودجه 
با كسري هاي بسيار قابل مالحظه بسته شد، بانك 
مركزي با دولت ها براي تأمين كسري بودجه هايي از 
جنس هزينه هاي جاري همراهي نمي كرد و دولت ها 
متوجه مي ش��دند كه بايد به درس��تي بودجه ريزي 
كنند و درآمدهاي غيرتورمي براي خود دس��ت و پا 
كنند، در چنين حالتي دولت ها پيوسته مسيرهايي 
را مي رفتند كه تولي��د ناخالص داخلي ايران تقويت 
شود تا ماليات بيش��تري بتوانند از توليد كنندگان 

اخذ كنند. 
متأسفانه وقتي دولت ها فروش دارايي هاي سرمايه اي 

چون نفت و گاز يا چاپ پول بدون پشتوانه و فروش 
اوراق و مالي��ات را صرف هزينه ه��اي عموماً جاري 
كرده اند و منعي براي تحميل تس��هيالت تكليفي و 
چاپ پول تكليفي به سيس��تم بانكي نداشته اند، در 
بودجه ريزي هاي با كس��ري بودجه قابل مالحظه از 
جنس رش��د هزينه هاي مصرفي و جاري به شدت 

پيش روي كرده اند. 
   سلطه مالی

امروز سيستم مالي اقتصاد ايران آن قدر تحت سلطه 
مالي بودجه قرار گرفته است كه وظيفه اصلي بخش 
مالي اقتصاد، كمك به سازمان برنامه و بودجه براي 
پرداخت بودجه جاري ماهانه كشور است و در كنار 
آن نيز فعاليت هاي ديگر انجام مي دهند، از اين رو بار 
تحميلي از ناحيه بودجه بايد به سوي ساختار مالي 
ايران كنترل و متوقف شود تا منابع مالي بتوانند در 
جهت تقويت بخش ملي اقتصاد ايران به كارگيري 
شود. در اين مس��ير بايد بانك مركزي همانند يك 
قوه مستقل باش��د و واقعاً در كنار رگالتوري بخش 
پولي، ارزش پول مل��ي را حفظ كند، زي��را با توجه 
به تشديد سرعت افزايش س��طح عمومي قيمت ها 
فرصت برنامه ريزي از مردم سلب شده است و بايد با 
اصالحاتي كه در بخش بودجه و بانك رقم مي خورد 

آرامش به بازار و اقتصاد بازگردد. 
   بازنگری رابطه های بخش های مالی

از سوي ديگر رابطه بانك ها و بانك مركزي نيز بايد 
مورد بازنگري قرار بگيرد و رابطه بانك ها با اشخاص 

حقيقي و حقوقي نيز به همين شكل باشد. 
هر چند برخي از مطالعات و پژوهش ها نشان مي دهد 
كه نظام بانكداري كنوني در جهت صيانت از حفظ 
ظرفيت توليد ملي و تورم و رك��ود زدايي از اقتصاد 
حركت مي كند، اما انحرافات و مفس��ده نيز در اين 
بخش كم نيست، به طور نمونه در اثر سلطه بودجه 
بر سيستم بانكي اين بخش چنان به چاپ پول اقدام 
مي كند كه بسياري از مردم جامعه آسيب مي بينند 

و فقر تشديد مي شود. حجم نقدينگي هم اكنون از 
۵هزار هزار ميليارد تومان عبور كرده است و شدت 
رشد حجم نقدينگي از ميزان رشد اقتصادي تقريباً 
۴۰ درصد بيش��تر اس��ت. در اين مي��ان علي صالح 
آبادي، رئيس كل بانك مركزي ظهر پنج ش��نبه در 
جلسه شوراي هماهنگي بانك هاي آذربايجان شرقي 
با تأكيد بر لزوم اصالح سيستم بانكي با هدف خدمت 
بيشتر به مردم و توليد اظهار داشت: محور هاي اين 
اصالح ب��ا نظ��ر رئيس جمهور در س��ه حوزه تعيين 
شده كه ش��امل اصالح رابطه دولت با بانك مركزي 
و بانك ها، اص��الح رابطه بانك مرك��زي و بانك ها و 
اصالح رابطه بانك ها با مردم و اش��خاص حقيقي و 

حقوقي است. 
   اصالح نظام بانكی

وي با اشاره به تصميمات اخير سران قوا در خصوص 
اصالح رابطه دولت و سيس��تم بانك��ي تصريح كرد: 
دولت ها در س��ال هاي متمادي مبلغي را به عنوان 
تنخواه در ابتداي سال دريافت مي كردند كه با توجه 
به استفاده از منابع در اختيار بانك ها موجب افزايش 
نقدينگي و تورم مي شد و در جلسه ديروز سران قوا 
مصوب شد تا از اين پس از منابع رسوب شده دولت 

براي اين منظور استفاده و مانع ايجاد تورم شود. 
صالح آبادي با اشاره به مطرح ش��دن اصالح قانون 
بانك مركزي در مجلس ادام��ه داد: در اين زمينه با 
كميس��يون اقتصادي مجلس تعامل خوبي داريم تا 
اصالح اين قانون به اقتدار بانك مركزي كمك كند. 

وي با بيان اينكه موض��وع هدفمندي يارانه ها امري 
اجتناب ناپذير است، تأكيد كرد: با توجه به تحوالت 
جهاني، چون جن��گ اوكراي��ن قيمت هاي جهاني 
كاالهاي اساسي بس��يار افزايش يافته و با توجه به 
ارزاني اين كاال ها در كشور ما، زمينه قاچاق و آسيب 
به چرخه توليد ايجاد شده كه با اصالح چرخه توزيع 
يارانه ها، اين مبالغ ب��ه جاي حلقه هاي اول به حلقه 
آخر و اصلي يعني مردم پرداخت و از آس��يب هايي، 

چون رانت ارزي و قاچاق كاال جلوگيري مي شود. 
رئيس كل بانك مركزي با اشاره به تعهدات سيستم 
بانكي در قبال بخش توليد گفت: تسهيالت سرمايه 
در گردش موضوعي است كه بايد بانك ها بيشترين 
تعامل را با بنگاه هاي توليدي و اقتصادي با توجه به 
ش��رايط جديد داشته باش��ند و دولت نيز بر همين 
اساس امكان فروش اوراق را نيز براي بانك ها ايجاد 

كرده است. 
وي تصريح كرد: با توجه به مطالبات سيستم بانكي 
و بانك مركزي از دولت، پيگير هستيم ابتدا بخشي 
از بدهي دولت يا از طريق اوراق قرضه يا س��هام نقد 
شونده بورسي و منابع ملكي به بانك ها پرداخت شود 

تا با عرضه و فروش آنها تأمين منابع كنند. 
صالح آبادي تأكيد كرد: بانك ها بايد وزن خاصي به 
بحث اعتبارس��نجي بدهند و آن را از دريافت وثايق 
ارجح تر بدانند و در همين خصوص دستورالعمل ارائه 
تسهيالت خرد را به بانك ها براي تسهيل دسترسي 
مردم به منابع بانكي ابالغ كرده ايم كه در دو بخش 

اسناد و مدارك و دريافت وام تعريف مي شود. 
   ام�كان افتت�اح حس�اب و اح�راز هويت 
غيرحضوري و ع�دم نياز به حض�ور فيزيكي 

مردم در بانك ها
وي افزود: در بخش اول امكان افتتاح حساب و احراز 
هويت غيرحض��وري و عدم نياز ب��ه حضور فيزيكي 
مردم در بانك ها را فراهم كرده ايم و بانك ها نيز بايد 
بس��تر هاي فني اين اقدام را مهي��ا كنند و در بخش 
دريافت خود تس��هيالت ني��ز اگر درياف��ت كننده 
تسهيالت خرد خوش حساب است، بانك ها مكلفند 
تنها با عقد قرارداد هاي الزم االج��را و عدم دريافت 
ضامن و وثيقه امكان استفاده مردم را از اين تسهيالت 

خرد فراهم كنند. 
رئيس بانك مركزي گفت: در حوزه تعهدات بانكي 
نيز از بانك ها انتظار داريم از بازار سرمايه براي تأمين 
سرمايه در گردش اس��تفاده كنند و مسدودي وجه 
براي دريافت تس��هيالت نيز از سال گذشته ممنوع 
شده و پايش مي شود، اما اين موضوع جدا از وزن مالي 

گردش حساب تسهيالت گيرنده است. 
وي با تأكيد بر اينكه بانك هاي خصوصي بايد نقش 
پررنگ تري در اقتصاد كشور داش��ته باشند، اظهار 
داش��ت: اين در حالي اس��ت كه بانك ه��اي دولتي 
بيشترين تكليف را دارند و بيشترين خدمات را نيز 
به مردم ارائه مي كنند و اين موضوع جزو محورهاي 
اصالحي در سيس��تم بانكي اس��ت و به طور جدي 
پيگير اين موضوع هستيم. صالح آبادي خاطرنشان 
شد: تمركز منابع بانكي شركت هاي استاني در محل 

فعاليت نياز به اصالح ساختار دارد. 
وي همچنين گفت: آذربايجان شرقي استاني صنعتي 
و عمده شركت هاي فعال در آن خصوصي هستند و 
با توجه به ظرفيت هاي ب��االي صادراتي آن، تالش 
مي كنيم س��قف اختيارات سيستم بانكي در استان 
را متناسب با اين ظرفيت ها ارتقا دهيم. رئيس كل 
بانك مركزي ماده ۵۶ را يكي از مصداق هاي اصالح 
رابطه دولتي و بانك ها دانس��ت و اظهار داش��ت: 
با توجه به ضمانت س��ازمان برنامه و بودجه براي 
پرداخت منابع از سوي بانك ها براي اجراي پروژه ها 
طبق اين ماده، سيستم بانكي چندان تمايلي به اين 
موضوع ندارند و بايد با هم��كاري دولت و مجلس 
ساز و كاري تشويقي براي افزايش رغبت بانك ها به 
اين موضوع ايجاد شود و در اختيار قرار دادن اموال 

دولتي به بانك ها يكي از اين راهكارها است.

هاديغالمحسيني
  گزارش   یک

شناسه آگهى: 1310095

شايان ذكر است دسترسي به متن  اين آگهي، در سايت WWW.nigc-khrz.ir  امكان پذيربوده  و 
در صورت  نياز به كسـب اطالعات بيشـتر با تلفن: 37072212-051 تماس بگيريد.

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان رضوي

1- مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوي واقع 
در مشهد - بلوار خيام، تقاطع ارشاد

2- موضـوع مناقصه: خريد 2106 عدد شـير، رابط شـير و 
تلسـكوپى شـيرهاى پلى اتيلن قطر 63 تا 225 م.م طبق 
آخرين ويرايش استاندارد IGS شركت ملى گاز ايران (تجديد مناقصه شماره: 1400/28)

3- مدت قرارداد: دو ماه تقويمى
4-مدت اعتبار پيشنهادها: از تاريخي كه براي تسليم آن در فراخوان ذكرشده تا مدت 

3 ماه مي بايست معتبر باشد.
5 - مبلغ تضمين شـركت در فراينـد ارجـاع كار: -/975,000,000 ريال مي باشـد كه 
مى بايست بر اساس يكى از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين معامالت دولتى 

به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 94/09/22 تهيه گردد. 
6- متقاضيان ثبت شده در سامانه تدارك كاالى وزارت نفت (EP) مي توانند از تاريخ 
1401/02/28 الي 1401/03/04 ضمن مراجعه به سامانه ستاد نسبت به دريافت اسناد 
مناقصه اقدام نمايند. ضمنًا بارگذارى و ارائه گواهينامه تاييد ثبت سامانه EP وزارت 

نفت در سامانه ستاد دولت الزامى است.
7- ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار مى بايست عالوه بر بارگذارى در سامانه 
به صورت دستى و كاغذى نيزدر مهلت مقرر (ساعت 14 مورخ 1401/03/21) تحويل 

دفتر حراست شركت گاز استان خراسان رضوى  گردد.
8- آخريـن مهلت بارگذارى اسـناد مناقصه در سـامانه سـتاد: سـاعت 14 مورخ 

1401/03/21
9- پيشـنهادهاي واصله در سـاعت 9:30 صبح مورخ 1401/03/22 دركميسـيون 
مربوطه بـاز و خوانده مي شـود و حضور پيشـنهاددهندگان و يا يك نفـر نماينده 
مجازآنها با همراه داشـتن معرفينامه ممهور به مهر شركت در جلسه افتتاح پاكات 

آزاد است.
 شايان ذكر است دسترسي به متن  اين آگهي

در سايت  WWW.nigc-khrz.ir  امكان پذير بوده و در صورت  نياز به كسب 
اطالعات بيشتر با تلفن:  37072801-051 تماس بگيريد. 

شماره فراخوان سامانه ستاد: آگهي  عمومى
2001092409000028 شناسه آگهى: 1317603

روابط عمومي شركت گاز استان خراسان رضوي

نوبت دوم

آگهى مناقصه عمومى

پشـتيبانى قـرارگاه نزاجـا در نظـر دارد 
ديواركشى مجتمع آموزشـى شهيد صياد 
شيرازى را از طريق مناقصه عمومى به شركت ها و پيمانكاران 
واجد شـرايط واگذار نمايد. لذا از شركت ها و پيمانكاران 
واجد شـرايط دعوت به عمل مى آيد ظرف مدت 7 روز از 
تاريخ درج آگهى با معرفى نامه، نسبت به دريافت مدارك 

به آدرس ذيل مراجعه نمايند.

شناسه آگهى:1319963

آدرس: بلوار نيروى زمينى ارتش، پادگان على بن موسى الرضا(ع)
شماره تماس : 09029073398

م.الف:651

 نوبت اول

عليرضا صفرخانلو - سرپرست شهردارى مشكين دشت

شـهردارى مشكين دشـت در نظر 
دارد نسـبت به برگزارى مناقصه از 
طريق سـامانه الكترونيكى دولت 
اقـدام نمايـد. كليـه مراحـل برگزارى 
مناقصه از دريافت اسـناد مناقصـه تا ارائه پيشـنهاد قيمت 
مناقصه گران و بازگشايى پاكتها از طريق درگاه سامانه تداركات 

 www.setadiran.ir  الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس 
انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سـايت مذكـور و دريافت 
گواهى امضاى الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق 
سازند. از تاريخ چاپ اول روزنامه اسـناد آماده ارائه از طريق 

سامانه الكترونيكى مى باشد.

 آگهى تجديد مناقصه عمومى شهردارى مشكين دشت
 از طريق سامانه الكترونيكى دولت

شناسه آگهى:1320795

نوبت اول

 مبلغ سپرده درمبلغ پروژه به ريالنوع پروژهرديف
مناقصه به ريال

توضيحات

1
 انجام امور خدمات شهر و فضاى سبز تأمين

نيروى انسانى) به مدت يك سال (تجديد مناقصه)
260,000,000,00013,000,000,000

 داشتن صالحيت و مجوز مورد تأييد
وزارت كار و امور اجتماعى و ايمنى

  مهلت دريافت اسـناد مناقصه از سـايت: از سـاعت 8 صبح روز شـنبه 
1401/02/31 لغايت روز يكشنبه 1401/03/08 

  مهلت زمان ارائه پيشنهاد: از روز دوشـنبه 1401/03/09 لغايت ساعت 
14:00روز يكشنبه 1401/03/22

  زمان بازگشايى پيشنهادها: ساعت 14:30 روز دوشنبه 1401/03/23 
  هزينه چاپ آگهى به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 
  شهردارى در رد يا قبول پيشنهادها مختار مى باشد. 

  مبلغ سـپرده شـركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانكى كه 
به مدت 90 روز حداقـل داراى اعتبار و قابل تمديد باشـد و يا واريز 
نقدى به شماره حسـاب 0107195292009 نزد بانك ملى ايران شعبه 

مشكين دشت. 
  برندگان نفر اول تا سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده 

آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 

  به پيشنهادهاى مخدوش، ناخوانا، مبهم و مشروط ترتيب اثر داده 
نخواهد شد. 

  ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج 
است.

  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر 
در خصوص اسناد مناقصه شهردارى مشكين دشت 

  تلفن : 36215159-026    امور قراردادها  
 اطالعـات تمـاس دفاتـر ثبـت نـام اسـتانها، در سـايت سـامانه
 www.setadiran.ir بخـش "ثبت نام/ پرفايل تأمين كننده/ 

مناقصه گر" موجود است.
تاريخ چاپ نوبت اول : 1401/02/31 
 تاريخ چاپ نوبت دوم : 1401/03/08

مجتبيتوانگر

 سنگ اندازي مافياي خودرو 
در مسير اجراي برنامه هاي تحولي

دولت نبايد بنگاه داري كند، نبايد مديران شركت هاي خودروساز را ما انتخاب 
كنيم، بلكه خود سهامداران بايد مديران را انتخاب كنند. به عنوان وزير صمت 
با واردات خودرو مخالف نيستم، ممنوعيت واردات در پايان ارديبهشت ماه 
تمديد نخواهد شد، بلكه واردات خودرو طبق ضوابط قبلي به انجام خواهد 
رسيد. امروز خودروساز پول قطعه ساز را دير مي دهد، بنابراين نمي تواند روي 
كيفيت قطعه اعتراض داشته باشد.  با واگذاري سهام اين دو خودروساز بخش 
عمده اي از مشكالت مربوط به مافيا رفع مي شود. مافياي خودرو وجود دارد، 
اما در جاهايي كه شايد با تصور مردم متفاوت باشد، يعني ما يك شبكه هايي 
داريم كه منافع اين ها اجازه نمي ده��د كه اتفاقات خوبي بيفتد. بنگاه داري 
دولت آفت زا است. شفافيت جريان كاال از واردات قطعه و مواد اوليه تا ساخت 
قطعه و تحويل آن به خودروساز يكي از مهمترين برنامه هاي وزارت صمت 
مي باشد كه س��امانه جامع تجارت در اين زمينه راه اندازي شده است. اينها 
نمونه و عصاره اي از مواضع وزير صنعت، معدن و تجارت در خصوص وضعيت 
موجود خودروسازان و توصيف برنامه هاي تحولي اين وزارتخانه براي رسيدن 
به وضعيت مطلوب است. جمالتي كه وجه مشترك تمامي آنها را مي توان در 

تقابل جدي با مافياي اين صنعت عنوان كرد. 
مافيايي كه به تعبير س��يد رضا فاطمي امين در بخش هاي پنهان مرتبط با اين 
صنعت راهبردي و حساس طي سال هاي سال، جا خوش كرده است و به زعم 
نگارنده مهم ترين و اثرگذارترين برنامه ه��اي تقابلي چندين دهه فعاليت هاي 

مافيايي شان را در پروژه هاي تحولي وزارت صمت تحليل مي كنند. 
هجمه هاي گس��ترده و پوش��ش ويژه محتواهاي تخريبي عليه وزارت صمت، 
ممانعت از اطالع رساني حداقلي فعاليت هاي مثبت، بهبودخواه و تحول گراي 
و همچنين انحصار و محدوديت عملكرد اين وزارتخانه در بخش هاي متعدد و 
گسترده صنعتي، معدني و تجاري در حوزه خودرو، ايجاد مانع در مسير اجراي 
۹ پروژه تحول��ي صنعت خودروس��ازي و تحريك جوام��ع نخبگاني در جهت 
توليد مدام بحران و حاش��يه براي اين وزارتخانه حس��اس را مي توان تكه هاي 
پازل بازي مافيايي دانست كه با پيش��رفت و تكميل پروژه هاي تحولي وزارت 
صمت در حوزه خودروسازي، منافع بس��يار فردي، گروهي و محفلي خود را از 
دست رفته و در مس��ير نابودي ارزيابي مي كنند. با نگاهي گذرا به محتواي اين 
برنامه هاي تحولي، مي توان توجه و تمركز مبتني بر آسيب شناسي هاي علمي و 
كارشناسي، جامعيت و البته الگوپذيري از سياستگذاري ها و تجربه هاي موفق و 
به روز دنيا در حوزه هاي مختلف را دريافت كرد. اين پروژه ها براي رفع كاستي ها 
و تبديل چالش هاي اين صنعت به فرصت هاي ملموس با هدف »اصالح ساختار، 
توسعه همكاري هاي بين بنگاهي، ارتقاي فناوري و نوآوري و همچنين تسهيل 

مشاركت  هاي بين المللي« تعريف و تدوين شده است. 
بر اساس برنامه ريزي هاي وزارت صمت صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ بايد 
صنعتي رقابت پذير، توسعه يافته، داراي رشد نسبي پايدار و در مسير كسب 
بازارهاي منطقه باشد و با انجام اصالحات ساختاري در روابط بين خودروساز 
و قطعه ساز، انتظار مي رود در سال ۱۴۰۱ شركت هاي خودروساز از وضعيت 
زيان دهي خارج شوند. هرچند پروژه هاي تحولي در بخش خودروسازي در 
سطح حاكميتي طراحي شده اند، اما دستيابي به اهداف ترسيم شده توسط 
عوامل و ظرفيت هاي موجود اين صنعت )شامل شركت هاي خودروسازي 
و قطعه سازي...( محقق مي شود به شكلي كه اين پروژه ها نقش پشتيباني 
براي تحقق پروژه هاي تحولي و فعاليت هاي كسب وكارهاي صنعت خودرو 
خواهند داشت. براي س��اماندهي و امكان پذير شدن برنامه ريزي توليد در 
صنعت خودرو بايد قواعد و ضوابط حاكم بر صنعت در موضوعات مختلف 
نظير استاندارد، محيط زيست، سوخت و واردات، بازبيني، آسيب شناسي و 

در تعامل با نهادهاي ذي مدخل اصالح شود. 
نكته بسيار مهم لزوم همراهي تمامي نهادها و دس��تگاه هاي اثرگذار با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در مسير اجراي اين پروژه هاي تحولي به ويژه با وجود 

سنگ اندازي هاي متعدد مافياي خودروسازي كشور است. 
پروژه هايي كه مي تواند در كنار اجراي طرح هاي مجلس ش��وراي اسالمي 
مانند تنظيم گري از طريق واردات هدفمند و محدود خودرو، اميد و اعتماد 
مردم عزيز را احيا كرده و اين صنعت را همراه با ظرفيت هاي انساني و نخبگاني 
گسترده اين حوزه در جهت تحقق اهداف شعار توليد دانش بنيان و اشتغال 
آفرين به عنوان يك صنعت پيشرو و سالم معرفي كند. به خصوص كه تحقق 
وعده هايي نظير تثبيت و تنظيم بازار محص��والت پايه، افزايش قابل توجه 
حجم صادرات غيرنفتي كشور در س��ال ۱۴۰۰و همچنين حذف امضاهاي 
طاليي از فراينده��اي وزارت صمت، نويد تحقق اهداف و به ثمر نشس��تن 
برنامه ها و پروژه هاي تحولي در ساير بخش ها مانند بخش خودرو را مي دهد. 
مجلس شوراي اسالمي در اين راستا مي تواند ضمن اجراي تكاليف نظارتي 
خود به عنوان مشاوران امين و قابل اعتماد مديران دستگاه هاي اجرايي، با 
ارائه فرصت حداقلي، قابل ارزيابي و قابل راستي آزمايي فني و كارشناسي، 

تسريع در اجراي پروژه ها و تحقق اهداف مد نظر را تسريع كند. 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي

دورریز محصوالت كشاورزي، ۳۰ درصد كل 
توليدات

س�االنه ۱۳۰ ميليون ت�ن محصوالت كش�اورزي توليد مي ش�ود 
كه در طول زنجي�ره توليد تا مصرف، ۳۰ درصد آن تلف مي ش�ود. 
به گزارش مهر، ميرسامان پيشوايي رئيس سازمان بهره وري در سخنراني پيش 
از خطبه هاي نماز جمعه ديروز با اشاره به اهميت باالي بهره وري در كشور افزود: 
به طور مثال مصرف سرانه آب شهروندان تهراني روزانه ۲۵۰ليتر است، اين در 
حالي است كه در كشورهاي ديگر خصوصاً كشورهاي توسعه يافته ۷۰ تا ۸۰ 
ليتر سرانه مصرف روزانه آب آنهاست، يعني ما سه برابر كشورهاي توسعه يافته 
آب مصرف مي كنيم. در بخش انرژي هم شاخص شدت انرژي نشان مي دهد 
وضع مطلوبي نداريم. رئيس سازمان بهره وري ايران به كم بودن بهره وري در 
بخش هاي كشاورزي و صنعت اشاره و اظهار كرد: ساالنه در كشور ۱۲۵ تا ۱۳۰ 
ميليون تن محصول كشاورزي توليد مي كنيم كه ۲۵ تا ۳۰ درصد آن معادل 
۳۹ ميليون تن در زنجيره توليد تا مصرف تلف مي شود به اين معنا كه از زمان 
برداشت تا بس��ته بندي، حمل و نقل و مصرف در خانوار بين ۲۵ تا ۳۰ درصد 
محصوالت كش��اورزي هدر مي رود. براي اين ميزان هدررفت ۹ ميليارد متر 
مكعب آب مصرف مي شود. يعني ۹ ميليارد متر مكعب آب را به محصول تبديل 

مي كنيم و آن را هدر مي دهيم. 


