
گمرك جمهورى اسالمى ايران در نظر دارد نسـبت به تأمين خودروهاى اسـتيجارى مورد نياز خود جهت 
انجام امور ادارى و مأموريت هاى درون شهرى و برون شهرى سـتاد مركزى، گمرك تهران و گمرك فرودگاه 
امام خمينى(ره)، از طريق تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى اقدام نمايد. لذا از شركت هاي واجد شرايط 

دعوت مي گردد جهت شركت در اين مناقصه نسبت به انجام موارد ذيل اقدام نمايند:
1- با توجه به اينكه كليه مراحل برگزارى مناقصه از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت انجام مى پذيرد، 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت در سامانه مذكور، نسبت به انجام مراحل الزم جهت عضويت و شركت در اين مناقصه 

اقدام نمايند. شماره تماس سامانه مذكور جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:27313131 
و شماره تماس دفتر ثبت نام:88969737 و 85193768.

1-1- مناقصه عمومى يك مرحله اى:

  

2- نوع تضمين: شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه معتبر بانكى يا واريز وجه نقد به شماره حساب4001001106370306 و ارائه 
فيش بانكى مربوطه.

3- مهلت و مكان دريافت اسـناد مناقصه توسـط مناقصه  گران: دريافت شـرايط مناقصه بصورت الكترونيكى از طريق سامانه تداركات 
الكترونيكى دولت به نشانى www.setadiran.irو مهلت دريافت اسناد از تاريخ 1401/05/23 الى 1401/06/01 مى باشد.

4- مهلت ارائه پيشنهادات:
1-4- ارسـال فيزيكى پاكات (الف) پيشـنهادات: در روز  دوشـنبه مـورخ 1401/06/14 و به نشـانى: تهران- باالتـر از ميدان حضرت 
ولى عصر(عج)- جنب كوچه شـهيد قّيومى- سـاختمان مركزى گمرك جمهورى اسـالمى ايران- طبقه اول- اداره كل توسعه و 

تجهيز- اتاق 109.
2-4- ارسال الكترونيكى پاكات (ب) و (ج)  پيشـنهادات: در روز دوشـنبه مورخ 1401/06/14 و از طريق بارگزارى در سامانه تداركات 

www.setadiran.ir الكترونيكى دولت به نشانى
5-زمان بازگشايى پاكات مناقصه: در روز سه شنبه مورخ 1401/06/15 ساعت 9:00 خواهد بود.

مناقصه  گران مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سامانه تداركات الكترونيكى دولت به نشانى www.setadiran.ir؛ پايگاه 
ملى اطالع رسانى مناقصات و همچنين پورتال اين سازمان به نشانى www.irica.gov.ir ، يا با شماره تلفن 82992110-021 تماس 

حاصل نمايند.

آگهى تجديد مناقصه عمومى يك مرحله اى

گمرك جمهورى اسالمى ايران- اداره كل توسعه و تجهيز شناسه آگهى:1363997

تأمين خودروهاي استيجاري مورد نياز گمرك جمهورى اسالمى ايران سال 1401

مبلغ تضمين مربوطه (ريال)موضوع تجديد مناقصهشماره ثبت در سامانه setadiranرديف

 تأمين خودروهاى استيجارى مورد نياز12001003004000022
 گمرك جمهورى اسالمى ايران سال 1401

4,900,000,000

م.الف: 1904

جمهورى اسالمى ايران
 وزارت اموراقتصادى ودارايى

گمرك ايران

  نوبت  اول فراخوان تجديد ارزيابى كيفى براى مناقصه عمومى

 شناسه آگهى: 1364825

سازمان توسعه و نوسازى معادن 
و صنايـع معدنى ايـران (طرح 
توانمندسازى بخش اكتشاف) در 
نظر دارد ارزيابى كيفى براى 
انتخاب پيمانكار را به شـرح 
زير از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد. 
لذا از عالقه مندان واجد شرايط دعوت به عمل مى آيد جهت 
دريافت اسناد ارزيابى كيفى به سامانه تداركات الكترونيكى 
دولت به آدرس www.setadiran.com (شماره فراخوان 

2001003007000068) مراجعه نمايند.
1- نام و نشانى مناقصه گزار: 

  سازمان توسـعه و نوسـازى معادن و صنايع معدنى ايران 
(طرح توانمندسازى بخش اكتشاف) 

  تهران - ميدان وليعصر- روبروى سـينما استقالل- پالك 
1713- سـاختمان شـركت ملى فـوالد ايران- سـاختمان 

شمالى– طبقه پنجم 
2- موضوع مناقصه: 

 "عمليات حفـارى مغزه گيرى بـه ميزان 50 هـزار متر در 
محدوده هاى اكتشافى ايميدرو واقع در استان  هاى سيستان 

و بلوچسـتان، آذربايجان غربى، آذربايجان شرقى، اردبيل،  
زنجان،  اصفهان، خراسان جنوبى، خراسان شمالى  و يزد" 

3- مدت اجراى كار: 24 ماه شمسى
4- گواهى نامه مورد نياز: 

  گواهى نامـه معتبر تأييـد صالحيت ايمنـى پيمانكارى از 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى

5- مهلت زمانى و محل دريافت اسناد ارزيابى كيفى: 
  از تاريخ درج آگهى لغايت ساعت 16 روز چهار شنبه مورخ 
1401/06/02 از طريق سـامانه تـداركات الكترونيكى دولت 
(ستادايران) به آدرس www.setadiran.com در دسترس 

خواهد بود.
6- مهلت زمانى و محل ارائه پيشنهاد و زمان گشايش پاكت هاى ارزيابى 

كيفى:  
  مدارك و مستندات ارزيابى كيفى حداكثر تا ساعت 13:30 
روز شنبه مورخ 1401/06/19 در سامانه تداركات الكترونيكى 
 www.setadiran.com دولت (سـتاد ايـران) بـه آدرس

بارگذارى و از طريق آن سامانه ارسال شوند. 
  جلسه گشايش پاكت هاى ارزيابى كيفى در روز شنبه  مورخ 

1401/06/19 رأس ساعت 14 برگزار خواهد شد.
م.الف:1942

اجراي مرحله دوم طرح هوشمندسازي يارانه آرد
مشاوروزيراقتصاد:مردمروزانهحدود82ميلياردتوماننانمیخرند

کهبااينحسابمبلغسرانهخريدنانهرايرانيدرروزبهطورمتوسطهزارتومانمیشود

88498433سرويساقتصادي4

| روزنامهجوان| شماره6553

ط�رح نخس�ت مرحل�ه خردادم�اه از
هوشمندسازيفروشناندرسراسرکشور
بهاجرادرآم�دونقاطضع�فوقدرتطرح
ازس�ويوزارتاقتصادآسيبشناسيشد.
اکنوندرآستانهاجرايمرحلهدومونهايي
اينطرحق�رارداريم.ق�راراس�تابتدادر
اس�تانهايمنتخبطرحاجراشود.مشاور
وزيراقتص�ادبااعالمس�رانهه�زارتوماني
هرايران�يبراينانميگوي�د:»دواتفاقدر
مرحلهدومرقمميخورد؛اولترميمجبران
15درصدازهزينههاينانواييهاستکهدر
فازاولاجراميشودودرمرحلهدومجبران
افزاي�شهزين�هنانوايانکهش�املاجارهو
دستمزداستودراس�تانهايمختلفنيز
متفاوتاس�ت،واقعيترخواهدش�د.اتفاق
ديگرايناس�تکهتخصي�صآرديارانهاي
برمبنايعملك�ردانجامميش�ودوامكان
توليدبيش�ترب�راينانوايانيک�هعملكرد
بهتريداشتهباشند،وجودخواهدداشت.«
س��ال ها بود دولت با تخصيص يارانه به آرد 
تحويلي به نانوايان صنعتي و س��نتي، آمار 
شفافي از ميزان س��رانه مصرف نان و ميزان 
پخت نان در كش��ور نداش��ت. در سال هاي 
اخير ب��ا افزايش قيمت جهان��ي گندم، آرد 
ايراني ها به كش��ور هاي همس��ايه قاچاق و 
يارانه اي كه بايد نصيب مردم ايران مي شد، 
نصيب خارجي ها مي ش��د. دولت سيزدهم 
سيس��تم هاي هوش��مند فروش نان براي 
هدفمند سازي يارانه آرد دولتي و جلوگيري 
از قاچ��اق آرد به خارج از مرز ها را در س��ال 
جاري راه اندازي كرد. اي��ن اقدام در خرداد 
ماه، پ��س از تصميم دولت ب��راي حذف ارز 
ترجيحي صورت گرف��ت و تاكنون منجر به 

كاهش بيش از 30 درصد تقاضاي آرد دولتي 
از سوي نانوايي ها شده است. 

 در اي��ن ط��رح 15 درصد مابه التف��اوت قيمت 
يارانه اي آرد هر ش��ب براي نانوايي ها پرداخت 
مي ش��ود. گفته مي ش��ود با اج��راي اين طرح 
صرفه جويي هاي��ي در مص��رف آرد در كش��ور 
صورت گرفته كه قابل توجه است. در اين طرح 
دولت كارتخوان هايي را در اختيار نانوايان سنتي 
آزادپز و دولتي قرار داده است تا ميزان پخت و 
فروش ماهانه نانوايان را از اين طريق رصد كند. 
اين طرح ابتدا فقط در چند اس��تان به صورت 
آزمايش��ي اجرا و سپس سراس��ري شد، هدف 
اين بود كه آرد تخصيصي به نانوايان متناسب با 
پخت ماهانه آنها باشد و بيشتر از ميزان مصرف 

از دولت آرد تحويل نگيرند. 
 اجرايآزمايشيمرحلهدوم

دراستانهايمنتخب
به گزارش ايسنا، محمد جالل، مشاور وزير امور 
اقتصادي و دارايي با اش��اره به گذشت بيش از 
90روز از ش��روع اجراي طرح هوشمندسازي 
يارانه آرد و نان مي گوي��د: »بيش از 70 ميليون 
كارت بانك��ي يكتا در اي��ن 90روز خريد نان را 
از بستر كارتخوان هاي هوشمند انجام داده اند، 
روزانه حدود 82 ميليارد تومان خريد نان توسط 
مردم انجام مي شود، يعني به طور متوسط حدود 
 هزار تومان مبلغ سرانه خريد نان هر ايراني در 

روز است.«
مش��اور وزير اقتص��اد مي افزايد: »اي��ن عدد را 
براي نخستين بار سامانه هوش��مند يارانه نان 
نشان داده است. بر اساس اطالعات اين سامانه 
تع��داد تراكنش هاي مربوط به ن��ان به بيش از 
8/5ميليون تراكنش روزانه رس��يده است و در 
مجموع تاكنون بيش از 4/5ميليون قرص نان 

با حجم آرد مصرفي بي��ش از 670 هزار تن در 
سامانه ثبت شده است.«

جالل درباره تغيي��ري كه بر مبن��اي اين آمار 
ايجاد شده است، مي گويد: »بر مبناي اطالعات 
كارتخوان هاي سابقي كه بعد از شيوع كرونا در 
نانوايي هاي كشور فراگير شد، قبل از شروع طرح 
4 هزار و 200 ميليارد تومان در ماه را بابت فروش 
نان نش��ان مي داد كه اين داده ها دقت كافي را 
نداش��ت و بعضاً آلودگي تراكنش وجود داشت 
كه امروز با پاالي��ش تراكنش به ع��دد فروش 
ماهانه 2 هزار و 400 ميليارد تومان در سراس��ر 

رسيده ايم.«
مشاور وزير اقتصاد علت كاهش در عدد فروش 
نان را انج��ام پااليش تراكنش بي��ان می كند و 
مي افزايد: »ممكن است از اين كارتخوان پيش از 
اجراي اين طرح استفاده هاي ديگري هم مي شد 

كه اين موارد پااليش شد.«
وي با اش��اره ب��ه افزايش حج��م تراكنش ها 
در اس��تان هاي مختلف بعد از اج��راي طرح 
هوشمندس��ازي يارانه آرد اعالم مي كند: »تا 
پيش از اجراي طرح تعداد تراكنش نانوايي هاي 
ما 6/8ميليون تراكن��ش در روز بود كه امروز 
8/5ميلي��ون تراكن��ش در روز را داريم كه به 
معناي افزايش 20 درصدي خريد الكترونيكي 

مردم است.«
جالل اظهار مي دارد: »تا زماني كه زيرساخت 
كافي به لحاظ فن��ي و داده اي ب��ا دقت قابل 
قب��ول در اختيار نداش��ته باش��يم، اعمال هر 
گونه سياس��ت ممكن اس��ت منجر به آسيب 
به نانوا و مردم ش��ود، لذا اي��ن داده ها كمك 
مي كن��د سياس��تگذاري دقيق��ي در فاز دوم 

داشته باشيم.«
وي درباره علت تجهيز نشدن برخي نانوايي ها 

در استان تهران به دستگاه كارتخوان هوشمند 
مي گويد: »بخشي از تجهيز نانوايي ها از حوزه 
اختيار ما خارج است چراكه با مصوبه مجلس، 
نانوايي ها بايد از پن��ج مؤلفه داده اي برخوردار 
باش��ند تا امكان نصب كارتخوان فراهم باشد 
و نانوايي هاي��ي كه هن��وز مجهز به دس��تگاه 
نشده اند، ممكن اس��ت در يك يا چند مورد از 
اين داده ها نقص داشته باشند، وگرنه كمبودي 

براي تجهيز سخت افزاري نداريم.«
ج��الل مي افزاي��د: »مرحل��ه دوم ط��رح 
هوشمندسازي يارانه نان ابتدا در چند استان 
به صورت آزمايشي انجام مي شود و بعد از رفع 
ايرادها و شناس��ايي ش��رايط و آمادگي ساير 

استان ها به صورت سراسري اجرا مي شود.«
وي درباره تخلفات انجام شده از سوي نانوايان 
مي افزايد: »اگر تخلفات در زمينه جابه جايي 
دس��تگاه باش��د كه بالفاصله قابل تشخيص 
اس��ت، اما در موضوع تراكنش هاي ساختگي 
كمت��ر از 3 درصد براي درياف��ت كمك هزينه 
بيشتر تخلف كرده اند كه البته مقداري تسامح 
مي كنيم، اما به هر ح��ال تخلفات قابل رصد و 

تحليل است.«
 اهدافمرحلهدومطرح

مشاور وزير اقتصاد با اش��اره به اجراي مرحله 
دوم طرح هوشمند سازي يارانه نان و اتفاقاتي 
كه در اين مرحله خواهد افتاد، مي گويد: »دو 
اتفاق در مرحله دوم رقم مي خورد؛ اول ترميم 
جبران 15 درصد از هزينه هاي نانوايي هاست 
كه در فاز اول اجرا مي ش��ود و در مرحله دوم 
جبران افزايش هزينه نانوايان كه شامل اجاره 
و دستمزد است و در اس��تان هاي مختلف نيز 

متفاوت است، واقعي تر خواهد شد.«
وي مي افزاي��د: »اتف��اق ديگر اين اس��ت كه 
تخصي��ص آرد ياران��ه اي بر مبن��اي عملكرد 
انجام مي ش��ود و ام��كان توليد بيش��تر براي 
نانواياني كه عملكرد بهتري داش��ته باش��ند، 
وجود خواهد داشت كه در اين زمينه بر مبناي 
رتبه بندي نانوايي ها، هم بر اس��اس نظر مردم 
و هم بازرس��ي هايي كه در حال انجام اس��ت، 
عمل مي ش��ود و اي��ن امتياز ب��ر ضريب آرد 
ياران��ه اي و كمك هزينه اي كه دول��ت به آنها 
پرداخ��ت مي كند، اث��ر خواهد داش��ت. هيچ 
تغييري در قيمت ن��ان و براي مردم در زمينه 
اجراي طرح هوشمند سازي يارانه آرد نخواهيم 
داش��ت.« با توجه به مش��كالتي كه همزمان 
با هوشمند س��ازي فروش نان ب��راي مردم به 
 وجود آمده، كارشناس��ان همچنان بر گزينه 
فروش كيلويي نان تأكيد دارند تا نانواياني كه 
اكنون راه تخلف شان بسته شده با كم فروشي، 
زيان شان را جبران نكنند چراكه وقتي قطع و 
وزن نان كاهش مي يابد و عملكردشان فقط با 
تعداد فروش ماهانه سنجيده مي شود، طبيعي 
است كه به روش هاي خودشان باز هم از طريق 
كم فروشي، راهي براي فروش كيسه هاي آرد 
در بازار آزاد پيدا كنند و با فروش كيلويي ديگر 
نمي توانند وزن نان را به دلخواه خودشان كم 
كنند، از اين رو مردم همچنان منتظر تكميل 
اين طرح هس��تند تا ب��ا ف��روش كيلويي نان 

مشكالت فعلي مرتفع شود. 

 روايت وزير اقتصاد 
از  فردي كه با هزارميليارد تومان 

گردش مالي  يك ريال هم ماليات نمي داد 
دربررس�يهايماليات�يب�احس�ابيمواج�هش�ديمک�هدر
ط�ولس�ال،هزارميلي�اردتوم�انگ�ردشمال�يداش�ت،ام�ا
وقت�ياس�مف�ردرادرس�ازمانام�ورماليات�يجس�توجو
کردي�م،متوج�هش�ديمتاام�روزريال�يمالي�اتندادهاس�ت.
به گزارش فارس، سيداحس��ان خان��دوزي، وزير اقتص��اد و دارايي در 
برنامه راديوجوان با بيان اينكه به دنبال جمهوري اقتصادي در كشور 
هس��تيم، افزود: »ما وقتي مي خواهيم نقش مل��ت را در اداره اقتصاد 
پررنگ كنيم، با دو دسته مانع رو به رو هستيم؛ يك  دسته موانعي است 
كه دولت ايجاد كننده آن است و بايد آن را برداشت. بايد دولتي داشته 
باش��يم تا خود را به روش تأمين بودجه اي مجهز كند تا تورم به مردم 

تحميل نشود.«
وي درباره مانع دوم در بحث جمهوري اقتصادي هم گفت: »وقتي دولت 
در اقتصاد نقش مخرب ايفا نمي كند، بايد نقشي مثبت و تسهيلگر در 

اقتصاد براي مردم داشته باشد.«
خاندوزي در خصوص دريافت ماليات از دهك های بااليی كشور گفت: 
»روش شناسايی اين دهك ها اين گونه است كه از اطالعات بانك مركزی 
استفاده كنيم تا جاهايی كه جريان مالی بزرگی وارد می شود، شناسايی 
كنيم. بنابراين وقتی پرونده فردی را بررسی می كرديم، می ديديم كه 
اين فرد هيچ پرونده مالياتی نداش��ته اس��ت و در اين مواقع بايد رصد 
صورت گيرد.« وی اف��زود: »تعداد 2ميلي��ون ماليات دهنده اي كه به 
4 ميليون گذشته اضافه شدند، از اين دست افراد هستند و از هر قشري 
هم هستند. به عنوان مثال، در طول س��ال هزار ميليارد تومان به يك 
حسابی وارد و بعد هم از آن خارج شده بود. وقتي اسم فرد را در سازمان 
امور مالياتي جس��ت و جو مي كرديم، تا امروز ريالي به حس��اب دولت 
واريز نكرده بود. اين فرد در مبادالت رمز ارزها فعال است و كسب و كار 

رسمي هم ندارد.«
 يكواردکنندهوزيرراتهديدميکرد

خاندوزي درباره مانع هايي كه ابربدهكاران بانكي ايجاد مي كنند، تصريح 
كرد: »زماني كه مي خواس��تيم ارز 4هزارو200توماني را حذف كنيم، 
بزرگ ترين واردكننده اين حوزه رس��ماً به وزير مربوط اعالم كرده بود 

شما جرئت نداريد و نبايد اين ارزها را قطع كنيد.«
وزير اقتصاد اين را هم گفت: »مسير ما در سازمان خصوصي هم پر رنگ 
كردن نقش مردم و برگرداندن اعتماد است. تا امروز به خصوصي سازي 
اعتمادي نبوده، چون مكان هايي را واگ��ذار مي كرده كه بعد از مدتي 
آنها را پس مي گرفته اس��ت. در نهايت نه كارگر و فعاالن اقتصادي از 
وضعيت راضي بودند، نه خريداران اعتم��اد مي كردند، بنابراين هيچ 
بنگاهي از دول��ت خصوصي نمي ش��ود، مگر اينكه همه ش��رايطش 

سنجيده شده باشد.«

بسيج همگاني براي نجات وزير صمت
درحال�يک�ه13روزت�اپاي�انمهل�تدول�تب�رايتفكي�ك
وزارتصم�تباق�يمان�ده،مدي�رانصنعت�يومعدن�ي
وهمچني�نمس�ئوالنوزارتصم�تب�راينج�اتوزي�ر
صم�تازخط�راس�تيضاحبس�يجش�دهاندواطالعرس�اني
ورونماي�يازپوس�تروطرحهايخودروي�ياوجگرفتهاس�ت.
به گزارش نبض صنعت، هفت��م تيرماه بود كه نماين��دگان مجلس با 
اختصاص مهلت دوماهه به دولت براي تفكيك وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و معرفي وزراي جديد صنعت و بازرگاني موافقت كردند و اين 
فرصت عاملي براي متوقف شدن اس��تيضاح فاطمي امين وزير صمت 
شد. حال با نزديك شدن به هفتم شهريور و اتمام مهلت دوماهه دولت، 
ش��اهد اوج گرفتن تالش مديران صنعتي، معدني و مسئوالن وزارت 
صمت براي نج��ات فاطمي امين از خط��ر بركن��اري از وزارت صمت 

هستيم. 
از آنجا كه دليل اصلي استيضاح فاطمي امين، نابساماني صنعت و بازار 
خودرو بود، فضاسازي براي مساعد جلوه دادن اوضاع اين بخش شدت 
گرفته اس��ت تا جايي كه ش��اهد حضور پررنگ مديران خودروساز در 
برنامه هاي خبري به ويژه صدا و سيما، حضور سخنگوي دولت در مراسم 
رونمايي از پوستر يك همايش خودرويي و همچنين تبليغات گسترده 
در مورد اين رونمايي هستيم. كار به جايي رسيده است كه در كنار روابط 
عمومي وزارت صمت، ايدرو و خودروسازان، حتي شركت هاي معدني نيز 
خبر مربوط به رونمايي از پوستر نمايشگاه برنامه تحولي صنعت خودرو را 

براي انتشار در رسانه ها ارسال كرده اند. 
در اين راستا قرار است »نمايشگاه برنامه تحولي صنعت خودرو« از سوم 
تا هفتم شهريور ماه برگزار شود و پيش از آن نيز مراسمي به عنوان پيش 
رويداد اين نمايشگاه با نام »رويداد روايت برنامه تحولي صنعت خودرو« 
در سالن خليج فارس نمايشگاه بين المللي تهران برگزار شود. همچنين 
به گفته مديران خودروساز قرار است هفته بعد از برنامه مديريت صنعت 
خودرو نيز رونمايي شود. اين اتفاقات در شرايطي افتاده است كه مردم 
همچنان منتظر بهبود عرضه خودرو و متعادل شدن قيمت ها هستند 
اما كاهش توليد خودروسازان در تيرماه اتفاق مثبتي در اين جهت به 

حساب نمي آيد. 
آنچه مورد خواس��ت نمايندگان مجلس بوده اجراي برنامه هايي براي 
بهبود اوضاع صنعت خودرو و قطعه س��ازي در جهت رشد تيراژ توليد 
اس��ت، نه اجراي برنامه هاي نمايش��ي و تبليغات كه صرفاً براي نجات 

فاطمي امين از خطر خروج از كابينه دولت صورت مي گيرد.

 توزيع كاغذهاي دپوشده 
با ورود دستگاه قضايي

کاغ�ذ محمولهه�اي ارس�ال قضاي�ي دس�تگاه ورود ب�ا
ازاس�تانهرم�زگانافزاي�شدوت�اس�هبراب�ريياف�ت.
به گزارش ميزان، رئيس كل دادگستري هرمزگان گفت: با ورود دستگاه 
قضايي به موضوع تعيين تكليف كاغذ هاي دپوشده، بيش از 67 هزار تن 
كاغذ موجود در انبار هاي بخش خصوصي، بنادر و گمركات اين استان 
شناسايي و دستور الزم براي ترخيص محموله هاي كاغذ موجود در بنادر 

و توزيع كاغذ هاي دپوشده در انبار هاي بخش خصوصي صادر شد. 
مجتبی قهرماني تصريح كرد: در اين رابطه يك محموله  هزارو241 تني 
موجود در انبار بخش خصوصي براي عرضه در بازار )با نرخ دولتي(، به 

وزارت ارشاد تحويل و به تهران ارسال شد. 
وي گفت: در روز ه��اي اخير، با پيگيري جدي دادگس��تري اس��تان 
هرمزگان ارسال محموله هاي كاغذ از اين استان بيش از دو تا سه برابر 
افزايش يافته و روزانه بيش از 2 تا 3 هزار تن كاغذ به ساير مناطق كشور 

ارسال مي شود. 
........................................................................................................................

الگوي كشت با دستور اصالح نمي شود
الگويکش�تب�امصوب�هوش�يوهنامهاص�الحنميش�ود.بايد
ب�اايج�ادزيرس�اختهايالزمب�رمبن�ايش�رايطاقليم�ي
ه�راس�تانط�رحعظي�ماص�الحالگ�ويکش�تاجراش�ود.
بنابر آمار اعالمي وزير جهاد كش��اورزي، در ش��رايط كنوني 8 درصد 
توليدات كشاورزي كشور در ديم زارهاست، در حالي كه اين رقم در دنيا 
60 تا 70 درصد است كه اين امر نشان مي دهد اين موضوع در كشور ما 
تا حدودي فراموش شده است چراكه امام راحل در سال هاي 64 و 65 
به اهميت توليد در ديم زارها تأكيد كردند و ما به سبب اهميت موضوع 

پس از گذشت 36سال مي خواهيم آن را اجرا كنيم. 
امس��ال طرح جهش توليد در ديم زارها در سطح 2/5ميليون هكتار با 
همت ستاد اجرايي فرمان امام برگزار مي شود و برآوردها حاكي از آن 
است جهش بزرگي در توليدات كشاورزي و امنيت غذايي رخ می دهد 
كه براي اجراي طرح 40 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز اس��ت كه اين 

ميزان در سال اول اجراي كشت داده مي شود. 
به رغم آنكه مصوبه الگوي كشت سال88 در مجلس به تصويب رسيد 
و وزراي مختلف وزارت جهاد شعار اجراي آن را دادند، اما تاكنون اين 
مصوبه عملياتي نشده است، در حالي كه وزير جهاد كشاورزي اذعان  
مي كند با توجه به شرايط جهاني هيچ وقت بهتر از شرايط كنوني الگوي 
كش��ت قابليت و ظرفيت اجرا نداش��ته ايم و مي توان گفت االن زمان 
طاليي براي اجراي الگوي كشت است تا كشت محصوالت آب بر را به 

كشت دانه هاي روغني، غالت و محصوالت استراتژيك تغيير دهيم. 
با توجه به تأكيد وزير جهاد كش��اورزي بر اجراي كش��ت قراردادي و 
مصوبه الگوي كشت در سال زراعي جديد انتظار مي رود هر چه سريع تر 
زيرساخت هاي الزم فراهم شود چراكه مسئوالن اتحاديه و تشكل هاي 
توليدي اذعان مي كنند اجراي مصوبه الگوي كش��ت با بخش��نامه و 

دستورالعمل تحقق نمي يابد. 
 اجرايکشتقراردادي،مستلزممنابعمالي

عليقلي ايماني، مديرعامل بنياد ملي گندمكاران مي گويد: »امس��ال 
كشت قراردادي گندم در سطح 250 هزار هكتار در چند استان كشور 
به صورت پايلوت اجرا شد كه به سبب توزيع نهاده در فصل قرارداد بين 
كشاورزان، عملكرد در واحد س��طح افزايش يافت كه در نتيجه وزارت 

جهاد تصميم گرفت سطح بيشتري را تحت پوشش قرار دهد.«
به گفته او، با اجراي كشت قراردادي، مجري يا شركتي كه مي خواهد 
كار را اجرا كند به منظور تأمين نهاده بذر، كود و س��م در ابتداي فصل 
نياز به نقدينگي دارد كه در اين خصوص رايزني ها با بانك مركزي در 

حال انجام است. 
ايماني مي گويد: اگر منابع مالي الزم براي كشت قراردادي تأمين شود، 

اين موضوع در افزايش عملكرد و توليد ملي اثرگذار است. 
مديرعامل بنياد ملي گندمكاران مي افزايد: »اجراي كشت قراردادي 
منوط به آن اس��ت كه هر اقدامي از جمله دريافت تسهيالت و انعقاد 
قرارداد بيمه شود تا اگر عوامل خسارت زا همچون سيل، تگرگ، سرما 
و بيماري رخ دهد، بيمه به كمك كشاورز آيد تا بتواند پول نهاده را به 

مجري طرح بازگرداند.«
او مي گويد: »مصوبه الگوي كش��ت با دستور، بخش��نامه، قوه قهريه و 
قضائيه امكانپذير نيست و تنها بستر براي اجراي آن بايد فراهم شود كه 

كشت قراردادي يكي از راهكارهاي ترغيبي كشاورزان است .«
بنياد ملي گندمكاران معتقد است كه براي اجراي مصوبه الگوي كشت، 
كش��ت قراردادي محصوالت س��يب زميني، پياز و گوجه فرنگي بايد 
انجام شود، به طوري كه كارخانجات رب گوجه يا فرآوري سيب زميني 
با كش��اورزان قرارداد منعقد كنند تا به كمك كشت قراردادي مصوبه 
الگوي كشت اجرا شود، در غير اين صورت با بخشنامه و دستورالعمل 
نمي توان جلوي مردم را گرفت و كش��اورز بر مبناي قيمت و اقتصادي 

بودن ريسك توليد را مي پذيرد. 
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