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مع�اون وزي�ر    خبر
اقتصاد با بيان 
ع�داب س�هام  ارزش  اينك�ه 

ب

س�م س�فته بازي هاي درازمدت در بازار مسكن 
شرايطي ايجاد كرده اس�ت كه نه تنها متقاضيان 
مصرفي توان حض�ور در بازار مس�كن را ندارند 
بلكه متقاضيان سرمايه اي نيز با فهم تعميق ركود 
در بازار و اطاله نقد شوندگي مس�كن از اين بازار 
عقب نشيني كرده اند، در عين حال توليدكنندگان 
مس�كن نيز ديگر همچ�ون گذش�ته تمايلي به 
سرمايه گذاري در اين حوزه ندارند و اگر هم تمايلي 
هس�ت، در ميان صاحب�ان نقدينگي هاي بزرگ 
مانند بانك هاس�ت كه به مال س�ازي هاي بسيار 
خاص روي آورده اند، حال مشاركت در طرح هايي 
چون نهضت ملي مسكن تنها راه خانه دار شدن و 
خالصي فاقدان مسكن و مستأجران از وضعيت 
موجود است كه متأسفانه بر اساس شواهد موجود 
از طرفي بخش�ي از مش�اركت كنندگان به دليل 
رشد اجاره ها مجبور به عقب نشيني از اين طرح 
شده اند و از س�وي ديگر اگر چه مديريت شهري 
تهران اقدامات�ي در قال�ب تفاهم نامه هاي طرح 
نهضت ملي مسكن به منظور افزايش ساخت و ساز 
داش�ته و اعالم كرده اس�ت كه ۱۳۰ه�زار واحد 
را در اين قالب مي س�ازد، اما بررس�ي ها نش�ان 
مي ده�د بخ�ش خصوص�ي ب�ا دس�ت كم پنج 
چال�ش ش�امل رك�ود معام�الت، عدم ت�وان 
متقاضي�ان مصرف�ي، رش�د قيم�ت نهاده هاي 
ساختماني، طوالني بودن فرايند صدور پروانه و 
عدم دستيابي به مفاهمه با وزارت راه وشهرسازي 
در ط�رح نهض�ت مل�ي مس�كن مواجه اس�ت. 
وقتي ب��ازاري به واس��طه قيمت هاي دس��توري يا 
سفته بازي آنقدر با رشد نرخ غيرمنطقي مواجه شود 
كه بخش زيادي از متقاضيان ديگ��ر توان حضور در 
بازار نداشته باشند، طبيعي است به تدريج مشكالت 
در بازار ظهور كند، به عبارتي ابتدا همزمان با انفجار 
قيمت در بازار، تقاضا ريزش مي كند و سپس ركود در 
بازار حاكم مي ش��ود و به اين واسطه سرمايه گذاران 
در حوزه توليد و ساخت كاال نيز از بازار عقب نشيني 
مي كنند، زيرا مي بينند كه متقاضي مصرفي در بازار 
نيست و متقاضي سرمايه اي نيز به دليل ركود بازار و 

اطاله نقدشوندگي از بازار عقب نشيني كرده  است. 
در اين ميان ش��ايد دارندگان كاال در قالب به تصوير 
كشيده شده مذكور از انفجار تورمي ناشي از سفته بازي 
در بازار و افزايش ارزش دارايي شان خشنود شوند اما 
خشنودي شان با اطاله نقدش��وندگي دارايي شان در 
بازار ركودي برخورد مي كند، اينجاس��ت كه بازي به 
زمين هاي ديگر كشيده مي شود، مثاًل اشخاصي كه 
دارايي هاي ش��ان در بازار ركودي به فروش نمي رود 
به اشخاص داراي نقدينگي هاي قابل مالحظه مانند 

بانك ه��ا و بيمه ها و هلدينگ هاي تابعه ش��ان رجوع 
مي كنند تا در صورت امكان دارايي نقد شود و در غير 
اين صورت دارايي را در كانال وثيقه گذاري در بانك 

براي اخذ تسهيالت بانكي يا اجاره قرار مي دهند. 
اگر نگاهي به مطالبات معوق بانكي بيندازيم، مي بينيم 
كه بخشي از امالك وثيقه گذاري شده در نظام بانكي 
و بخش هايي از اين دست اساساً با هدف نقدكنندگي 
دارايي انجام شده، زيرا به واسطه پرداخت رشوه ارزش 
وثيقه باال قيد شده اس��ت و تسهيالت گيرنده از ابتدا 
قصد تسويه تسهيالت و اقساط بانكي را نداشته است. 
در چنين شرايطي نظام بانكي بعدها متوجه ازدياد اين 

دست وثيقه گذاری ها شد. 
شايد گفته شود تورم ملك از تورم عمومي بيشتر بوده 
است، از اين رو امكان دارد بانك ها در جريان به تصوير 
كشيده شده منتفع ش��وند، زيرا ارزش ريال نزولي و 
ارزش ملك صعودي بوده است، در واكنش بايد گفت 
شايد در مقطعي با تجديد ارزيابي دارايي هاي بانكي و 
افزايش نرخ دارايي هاي ملكي بانك، ارزش دارايي هاي 
بانك افزايش يافته باش��د اما بايد به اين نكته توجه 
داشت كه بازار ملك مدت هاست تحت سفته بازي قرار 
داشت و نقد كردن دارايي هاي ملكي چالش زيرپوستي 
بازار بود و اگر بانك به واسطه تحديد ارزيابي دارايي ها 
از تورم ملكي منتفع ش��ود، ولی استادان حوزه مالي 
دارايي هاي بانك را س��مي نامگ��ذاري كردند، يعني 
نقدشدن اين دارايي هاي ملكي به دليل روند صعودي 

ركود در بازار ملك يك چالش است. 
ش��ايد در برهه اي از زم��ان نيز بانك ه��ا و همچنين 
صاحب��ان دارايي هاي ملك��ي در جه��ت حمايت از 
بازار ملك و ممانعت از كاهش قيمت و پنهان سازي 
تعميق بازار وارد چرخه معام��الت مكرر و ضربدري 
ملك شده باشند اما همانطور كه ابتداي مطلب عنوان 
شد، در بازاري كه متقاضيان مصرفي آن مشكل مالي 
داشته باش��ند و حتي افزايش مكرر تسهيالت بانكي 
خريد مس��كن نيز نتواند قدرت حضور آنها در بازار را 
فراهم كند، عماًل نشانه هاي صعود ركود در بازار ظهور 
مي كند و نمي توان اين نشانه ها را با معامالت مصنوعي 
و زندگي نباتي از نظرها پنهان ساخت، به عبارتي شايد 
تا برهه اي از زمان متقاضيان سرمايه در بازار مسكن 
هم نقش آفريني كنند اما در نهايت نمي توان ركود و 

آثار تبعي ركود را از نظرها پنهان ساخت. 
  تجديد ارزيابی دارايی های ملكی 

در ماجرای رشد بورس
ماجراي رشد نرخ س��هام بنگاه ها در بازار سرمايه را 
اگر به خاطر داشته باشيم بايد توجه داشت كه در آن 
مقطع يكي از داليل رشد نرخ سهام و تقاضا سازي براي 
سهام بنگاه هايي چون بانك ها همين تجديد ارزيابي 

دارايي هاي عموماً ملكي اي��ن بنگاه ها در بازار عنوان 
مي شد. به هر ترتيب اين هم شيوه اي بود تا اين بنگاه ها 
تأمين مالي شوند و شدند، كما اينكه بازار ملك توان 
اين را نداشت كه حتي با فروش دارايي هاي ملكي براي 
اين بنگاه ها چنين تأمين مالي كند، در عين حال بدون 
اينكه دارايي هاي ملكي را در بازار به عرضه بگذارند و 
وضعيت ركودي بازار ملك را در آن برهه زماني )وقوع 
كرونا و تشديد تحريم و ركود در كسب وكارها( بدتر 
كنند، توانستند از بازار سرمايه براي تأمين مالي بنگاه 

بهره ببرند. 
ش��ايد با فهم تعميق رك��ود در بازار مس��كن بود كه 
بانك ها از سرمايه گذاري يا تأمين مالي حوزه ساخت 
و توليد مسكن مصرفي عقب نشيني يا در حوزه توليد 
مسكن هاي لوكس ورود كردند يا اينكه به مال سازي و 
ساخت پروژه هاي بسيار خاص و ساختمان هاي بزرگ 
و چندمنظوره مانند ايران مال روي آوردند تا با وجوه 
نقد دارايي ای را خلق كنند كه اين دارايي تك است 
و دارايي هم كه تك باشد، قيمت گذاري اش هم تك 
مي شود و مالك و ارزياب قيمتي روي آن مي گذارد كه 

شايد يك ارزش افزوده بسيار طاليي باشد. 
از بحث دور نشويم، بايد عنوان داشت كه بازار مسكن 
به دالي��ل مختلف ط��ي دهه هاي اخير ارزش��ي در 
اقتصاد ايران يافته كه اين ارزش با درآمد بس��ياري 
از مردم تناس��بي ندارد، به همي��ن دليل متقاضيان 
مصرفي از ب��ازار حذف و مجبور ب��ه تحمل وضعيت 
نامناسب بازار اجاره شده اند، از سوي ديگر متقاضيان 
س��رمايه اي بازار نيز هم متوجه تعميق ركود و اطاله 
نقدشوندگي بازار شده اند و هم اينكه مي دانند رويه در 
بازار بانكي براي نقد كردن ملك از طريق وثيقه گذاري 
با تغييراتي روبه رو شده اس��ت، به ويژه آنكه بانك ها 
خود دارايي هاي ملكي و س��مي زي��ادي دارند كه از 
فروش آن در بازار ملك نااميد ش��ده اند و براي خود 
سايت هاي فروش ملك و ش��ركت هاي فروش ملك 
تشكيل داده اند تا شايد بتوانند اين دارايي ها را جسته 
و گريخته نقد كنند. در چنين شرايطي توليدكننده 
مسكن نيز دچار عقب نش��يني از ساخت شده است، 
البته اال در بخش هايي كه هنوز متقاضي مصرفي به 
واس��طه خروج از وضعيت بد بازار اجاره حاضر است 
رنج هاي مالي خريد يك مس��كن ارزان قيمت يك تا 

5ميليارد توماني را متحمل شود. 
اگر نگاهي ب��ه وضعيت معامالت مس��كن در تهران 
بيندازيم، مي بينيم كه مدت هاس��ت ب��ازار بي رمق 
و كم ج��ان اس��ت و توليدكنن��دگان ني��ز حاضر به 
س��رمايه گذاري در چنين بازاري با ش��رايط موجود 
نيستند، حال ريسك هاي سياسي داخلي و خارجي 
را به ط��ور كل فاكتور مي گيريم، گرچه در ش��رايط 

مهاجرت، طبيعتاً امالك بيشتري براي فروش راهي 
بازار مي شود يا اينكه اين امالك با ارز در خارج از كشور 

مورد معامله قرار مي گيرد. 
به هر روي باي��د توجه داش��ت كه ام��روز يكي از 
شعارهاي مهم دولت س��يزدهم ساخت 4ميليون 
مسكن در چهار سال مي باش��د و تقريباً يك سال از 
دولت سيزدهم گذشته است و بخشي از اشخاصي 
كه در نهضت ملي مسكن ثبت نام كرده اند، به واسطه 
شرايط تورمي بازار اجاره و اطاله در عمليات اجرايي 
طرح يا رؤي��ت وضعيت ناآرامي ها از مش��اركت در 
طرح نهضت ملي مسكن عقب نشيني كنند، از اين 
رو دولت بايد به زمانبن��دي اجراي طرح فوق دقت 
كند، زيرا عموماً در چنين طرح هايي فاقدان مسكن 
و اجاره نشين ها مشاركت مي كنند و سريعاً بايد پروژه 

ساخت و تحويل ملك انجام شود. 
  زير و بم خانه سازي دولتي در پايتخت

اگر چه مديريت ش��هري تهران اقدامات��ي در قالب 
تفاهم نامه هاي طرح نهضت ملي مس��كن به منظور 
افزايش ساخت و س��از در پيش گرفت��ه و اعالم كرده 
اس��ت ۱۳۰هزار واحد را در اين قالب مي س��ازد اما 
بررسي ها نشان مي دهد بخش خصوصي با دست كم 
پنج چالش شامل ركود معامالت، عدم توان متقاضيان 
مصرفي، رشد قيمت نهاده هاي ساختماني، طوالني 
بودن فرايند صدور پروانه و عدم دستيابي به مفاهمه 
با وزارت راه و شهرسازي در طرح نهضت ملي مسكن 

مواجه است. 
به گزارش ايسنا، اقداماتي براي افزايش توليد مسكن 
در پايتخت توسط شهرداري تهران آغاز شده است. 
ش��هردار تهران گفته است سرعت ساخت وساز در 
تهران افزايش پيدا مي كند. زاكاني همچنين از سهم 
۱۳۰هزار واحدي شهرداري تهران در طرح نهضت 
ملي مسكن خبر داده و گفته است: شهرداري تهران 
تسهيالت را همراه با تسهيل شرايط صدور پروانه 
ساخت در اختيار بنگاه هاي خصوصي و دولتي قرار 
داده اس��ت تا سرعت ساخت وس��از در شهر تهران 

افزايش پيدا كند. 
شهرداري تهران از سال گذش��ته اقداماتي همچون 
راه ان��دازي ق��رارگاه مس��كن، تالش ب��راي كاهش 
مدت زمان صدور پروانه و انعق��اد تفاهم نامه با برخي 
دستگاه هاي عمدتاً دولتي را آغاز كرده است. چند روز 
قبل در جريان امضاي هشت تفاهم نامه براي تأمين 
۱5۰هزار واحد مسكوني در پايتخت، نشستي با حضور 
مسئوالني از سپاه پاسداران انقالب اسالمي، ارتش، 
پليس، وزارت تعاون، وزارت ورزش، شستا، دانشگاه 
شريف، بنياد ملي نخبگان و شركت برنا تهاتر ايرانيان 

در شهرداري تهران برگزار شد. 
مهدي هدايت، رئيس س��ازمان نوس��ازي ش��هر 
تهران در جريان آن برنامه از افزايش 54درصدي 
صدور پروانه س��اختماني در تهران خبر داد. اين 
در حالي است كه بهار امس��ال تعداد پروانه هاي 
صادرشده در تهران نس��بت به بهار سال گذشته 
5۰/6درصد كاهش يافته بود. بخش اصلي جهش 
صدور پروانه س��اختماني در تهران كه هدايت از 
آن سخن مي گويد از محل تفاهم نامه هاي پروژه 

نهضت ملي مسكن است. 
از طرف ديگر س��ازندگان بخش خصوصي از كاهش 
تمايل براي ساخت وساز در پايتخت سخن مي گويند 
و علت آن را ركود معامالت، عدم تناسب بين قيمت 
مسكن و قدرت خريد متقاضيان و رشد سنگين قيمت 
نهاده هاي ساختماني عنوان مي كنند. مهرماه امسال 
فقط 5هزارو4۰۰ معامله  مسكن در تهران منعقد شد 
كه حدود يك سوم وضعيت نرمال محسوب مي شود. 
ايرج رهبر، رئيس انجمن انبوه سازان استان تهران 
در خصوص وضعيت پروژه هاي نهضت ملي مسكن 
در اين استان به ايسنا گفت: متقاضيان پس از واريز 
دو يا سه قسط 4۰ميليون توماني، به دليل ناتواني 
در پرداخت ها در حال ريزش هستند و اين مسئله به 
كمبود منابع و كندي كار منجر شده است. پيشنهاد 
داديم برخي از محدوديت ها و ش��روط افراد واجد 
شرايط برداشته شود. انبوه س��ازان نيز در خصوص 
تأمين منابع اعالم آمادگي كردند كه پيش��نهادات 

مورد بررسي قرار نگرفته است. 

 هادي غالمحسيني 
  گزارش    
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افزايش 348 واحدي شاخص بورس تهران

پاي�ان  در  ته�ران  به�ادار  اوراق  ب�ورس  كل  ش�اخص 
معام�الت دي�روز ب�ا افزاي�ش ۳48واح�دي هم�راه ش�د. 
به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار ته��ران در حالي ديروز اولين روز 
كاري هفته را به پايان رساند كه شاخص كل با افزايش ۳48 واحدی به 
رقم يك ميليون و 4۱7 هزارو7۱9 واحد رسيد، اما شاخص كل با معيار 

هموزن با كاهش 96واحدي به رقم 4۱۳ هزار و ۱9واحد رسيد. 
ارزش روز شركت هاي حاضر در بازار بورس تهران به بيش از 5 ميليون 
و 246 هزار ميليارد تومان رسيد. شاخص آزاد شناور بدون تغيير نسبت 
به روز قبل و شاخص بازار اول بورس با ۰/29درصد افزايش همراه شد، 
اما شاخص بازار دوم بورس ۰/2درصد افت كرد. در فرابورس ايران هم 

شاخص كل با ۱8واحد كاهش به رقم ۱8 هزار و 672 واحد رسيد. 
........................................................................................................................

يونوليت سقفي در بازار ناياب شد
در حالي روند رو به رشد قيمت پالس�توفوم ادامه دارد و هر بلوك 
آن به حدود ۵۰۰ هزار تومان رسيده است كه به دليل كمياب شدن 
اين نهاده، كارگاه هاي س�اختماني در حال تعطيل شدن هستند. 
بررسي ها از بازار ساخت و ساز نش��ان مي دهد يونوليت سقفي روند صعودي 
افزايش قيمت را ادامه داده و هر بلوك استاندارد آن با احتساب هزينه هاي 
حمل به حدود 5۰۰ هزار تومان رسيده است. روند افزايش قيمت پالستوفوم 
در حالي ادامه دارد كه س��ازندگان از ناياب شدن اين نهاده ساختماني خبر 
مي دهند. به  گفته فعاالن اين بخش، همزمان با گران شدن يونوليت سقفي، 
عرضه آن در بازار مصرف به شدت كاهش يافته است و بسياري از پروژه هاي 
ساختماني به همين دليل متوقف شده اند. به گزارش تسنيم، اواخر مهرماه 
امس��ال، عضو هيئت مديره كانون سراسري انبوه س��ازان از افزايش قيمت 
يونوليت سقفی خبر داد و گفت: دليل اين افزايش قيمت عدم عرضه مناسب 

مواد اوليه توسط پتروشيمي ها اعالم شده است. 
»فرش��يد پورحاجت« بيان كرد: حدود يك هفته اس��ت قيمت پالستوفوم 
)يونوليت س��قفي( بين 5۰ تا 6۰ درصد افزايش يافته اس��ت. هفته گذشته 
قيمت يك بلوك اس��تاندارد پالس��توفوم حدود ۱5۰ هزار تومان بود كه در 
زمان حاضر به 2۳۰ هزار تومان افزايش يافته است. وي ادامه داد: كارخانه هاي 
توليد پالس��توفوم مي گويند عدم عرضه مواد اوليه مورد نياز براي توليد از 
سوي پتروشيمي ها، باعث افزايش قيمت شده است. به گفته توليدكنندگان 
پالستوفوم )يونوليت س��قفي( مشتري در بازار نيس��ت و كسي يونوليت را 
با قيمت 2۳۰ هزار توم��ان خريداري نمي كند. پورحاجت اواس��ط ماه قبل 
نيز گفته بود: در ادامه افزايش قيمت، يك بلوك اس��تاندارد پالستوفوم به 

4۰۰ هزار تومان افزايش يافته است. 
وي افزود: پتروشيمي ها از عرضه مواد اوليه توليد پالستوفوم به كارخانه هاي 
توليد خودداري مي  كنند و اين مسئله باعث ش��ده است برخي كارخانه ها 
تعطيل شوند. شركت هاي پتروشيمي، كارگاه هاي زيرپله اي نيستند كه نتوان 
بر عملكرد آنها نظارت كرد. از دولت مي خواهيم به اين موضوع وارد شود تا از 

افزايش قيمت تمام شده مسكن جلوگيري به عمل آيد. 
عضو هيئت مديره كانون سراسري انبوه س��ازان بيان كرد: به دليل افزايش 
قيمت پالس��توفوم، هزينه س��اخت هر مترمربع واحد نهضت ملي مسكن 

27۰ هزار تومان افزايش يافته است. 
  كارگاه هاي ساختماني در آستانه تعطيل شدن

پورحاجت روز گذشته نيز در گفت وگو با تسنيم با اشاره به اينكه پتروشيمي ها 
مي گويند در دوره تعميرات قرار دارند كه صحت و س��قم آن را نمي دانيم، 
افزود: چند ماهي است كه مواد اوليه توليد يونوليت سقفي به توليدكنندگان 
تحويل نمي شود يا اينكه قطره چكاني توزيع مي شود. به دليل كمياب شدن 

پالستوفوم، اكثر كارگاه هاي ساختماني در حال تعطيل شدن هستند. 
وي بيان كرد: براي حل اين معضل با نمايندگان مجلس، مسئوالن استاني و 
كشوري صحبت كردم، مي گويند حل مي شود ولي زمان آن مشخص نيست، 

حل اين مشكل هم كار پيچيده اي نيست. 
........................................................................................................................

نبود راهبردهاي باالدستي 
دليل عدم موفقيت صنعت خودرو است

دليل بعض�ي عدم موفقيت ه�ا در صنعت خ�ودرو و برخي صنايع 
ديگر موج�ود نبودن راهبردهاي باالدس�تي در حاكميت اس�ت. 
به گزارش مه��ر، منوچهر منطق��ي، معاون وزير صم��ت در اختتاميه 
مدرسه سياستگذاري علم و فناوري شهيد فخري زاده كه در دانشگاه 
امام صادق برگزار شد، گفت: موفقيت در توس��عه فناوري به دو عامل 
وجود راهبرد مشخص در نهادهاي باالدس��تي و وجود راهبرد توسعه 
فناوري در خود بنگاه تقسيم مي شود. وی دليل موفقيت بخش نظامي 
در توسعه موتورهاي توربوفن را همين موجود بودن راهبردها و اهداف 

نهاد باالدستي در اين موضوع عنوان كرد. 
معاون وزير صمت گفت: دليل بعضي عدم موفقيت ها در صنعت خودرو 
و برخي صنايع ديگر همين موجود نبودن راهبردهاي باالدس��تي در 
حاكميت است. در سياس��تگذاري فناوري اغلب باالسري ها نسبت به 
بنگاه ها عقب تر هستند، براي مثال توفيقات دهه8۰ در صنعت خودرو 
به دليل وجود سياست هاي توسعه اي در خود بنگاه بوده است كه خود 
همين وجود سياست هاي درون بنگاهي بسيار وابسته به نگرش مديران 
آن مجموعه اس��ت. منطقي تجربه توس��عه فناوري در صنعت خودرو 
در س��ه دهه پس از جنگ را به صورت آزمون و خطا بيان كرد و گفت: 
مسير طي ش��ده از لحاظ منطق اجرا درست است و مشكالت و نقدها 
ناظر بر روند اجرايي اين مسير است كه به عنوان مثال مي توانست در 
زمان بسيار كوتاه تري طي شود. وي همچنين به برنامه وزارت صمت 
براي ارتق��اي فناوري هاي كلي��دي در حوزه حمل و نقل اش��اره و در 

دسترس ترين آن را خودروهاي متصل بيان كرد.

علی حدادی اصل   |    آنا

چالش هاي پيش روي توسعه گلخانه ها 
 حداقل سرمايه مورد نياز براي كشت
 يك هکتار گلخانه ۲۰ ميليارد تومان

گرچ�ه مديريت و به�ره وري آب در ش�رايط كم آب�ي كنوني يك 
ضرورت به شمار مي رود، اما براي ايجاد گلخانه در سطح يك هكتار 
حداقل ۲۰ ميليارد تومان س�رمايه گذاري نياز است كه اين حجم 
سرمايه گذاري از عهده كشاورز خارج اس�ت. با توجه به ضرورت 
توسعه گلخانه ناشي از شرايط خشكسالي و كم آبي انتظار مي رود 
چالش هاي پيش روي كش�اورزان در اين  خصوص برداشته شود. 
بنا بر آمار سطح گلخانه هاي كش��ور حدود 25 هزار هكتار است كه به دليل 
محدوديت منابع آبي، توسعه گلخانه و انتقال كشت سبزي و صيفي به فضاي 

گلخانه از سياست هاي مهم وزارت جهاد به شمار مي رود. 
ساداتي نژاد، وزير جهاد كشاورزي مي گويد: س��طح گلخانه هاي كشور بايد 
به ۱۰۰ هزار هكتار برسد چراكه رسيدن به خودكفايي در توليد محصوالت 
اساس��ي اولويت اس��ت. به گفته س��اداتي نژاد، يكي از برنامه ها و پروژه هاي 
وزارتخانه در س��ال آينده توسعه گلخانه هاست، بر اين اس��اس در اعتبارات 
بودجه۱4۰2، توسعه گلخانه هاي كشور در مقياس صنعتي را در برنامه هاي 
خود داريم. بسياري از كارشناسان بخش كشاورزي بر اين باورند گلخانه هاي 
كشور به منظور بهره وري و صرفه جويي در مصرف آب بايد توسعه يابد، در اين 

راستا بايد از سرمايه گذاران بخش حمايت شود. 
   افزايش ۱۰برابري توليد در محيط گلخانه نسبت به فضاي باز

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جبرئيل برادري، رئيس جهاد كشاورزي 
استان تهران گفت: يكي از رويكرد هاي اصلي ما در استان تهران، توسعه كشت 
محصوالت گلخانه اي است كه اين موضوع منجر به استفاده بهينه از منابع آب 
و خاك مي ش��ود. به گفته او، با توجه به آنكه محصوالت س��بزي و صيفي نياز 
بااليي به آب دارند، بنابراين كشت از محيط باز به سمت گلخانه و محيط هاي 
كنترل شده بايد منتقل شود. برادري با بيان اينكه توسعه گلخانه با دو رويكرد 
افزايش عملكرد در واحد سطح و ايجاد اشتغال دنبال مي شود، گفت: بنا بر آمار 
25 درصد اشتغال كشور در بخش كشاورزي است، از اين رو توسعه گلخانه يكي 
از مؤلفه هاي تأثيرگذار در حوزه امنيت غذايي است كه در سطح استان انجام 
مي دهيم. رئيس جهاد كشاورزي استان تهران ادامه داد: طبق آمار 4 هزارو6۰۰ 
هكتار گلخانه با توليد حدود يك ميليون تن محصول كشاورزي در سطح استان 
تهران داريم كه بر اين اساس رتبه نخست كشوري از لحاظ گلخانه را دارا هستيم. 
او افزايش ۱۰برابري توليد در فضاي گلخانه نس��بت به كش��ت در فضاي باز و 
كاهش مصرف و بهره وري آب را از مزاياي توسعه كشت در گلخانه اعالم كرد و 
گفت: به ازاي هرمتر مكعب آب 2/5كيلو محصول توليد مي شود كه بر اين اساس 
صرفه جويي باالي 6۰ تا 7۰ درصد است. آمارها حاكي از آن است كه با مصرف 
5 هزار مترمكعب آب در فضاي گلخانه 2۰۰تن محصول توليد مي شود، در حالي 

كه ميزان توليد در فضاي باز با همين  ميزان آب مصرفي 2۰تن است. 
 پرداخت تسهيالت كم بهره به گلخانه امري ضروري است

سيدجعفر حس��يني، مش��اور اتاق اصناف كشاورزي گفت: كش��ور ما در يك 
منطقه خشك و نيمه خشك قرار دارد كه به دليل پديده تغيير اقليم با كاهش 
بارش و كمبود آب مواجه هستيم. او انتقال كشت از فضاي باز به بسته را يكي از 
راهكارهاي مديريت توليد اعالم كرد و گفت: انتقال كشت به فضاي گلخانه در 
ارتقاي راندمان توليد و كاهش مصرف آب تأثير بسزايي دارد. در فضاي گلخانه 
نسبت به محيط باز به سبب امكان كنترل آفات و بيماري، محصول سالم تري 
توليد مي شود. مشاور اتاق اصناف كشاورزي گفت: اگر چالش هاي پيش روي 
كشاورزان در خصوص توسعه گلخانه ها مرتفع نشود، برنامه وزارت جهاد در حد 
شعار باقي مي ماند. او با اشاره به چالش هاي پيش روي توسعه گلخانه ها گفت: 
اولين چالش بحث مجوزهاست، هر چند روند صدور مجوز نسبت به قبل تسهيل 
شده است، اما همچنان از ديدگاه ما بايد تسهيل گري صورت گيرد تا كشاورزان 
به سمت فضاي گلخانه بروند. اين مقام مسئول ادامه داد: افزايش قيمت سازه هاي 
گلخانه اي و سرمايه گذاري اوليه كشاورزان از ديگر چالش هاي توسعه گلخانه 
است، بنابراين مجلس بايد به اين موضوع ورود كند و همانند توسعه سامانه هاي 
نوين آبياري، يارانه بالعوض در نظر گرفته ش��ود، به طوري كه همه ساله اين 
موضوع را در بودجه بياورند . حسيني ثبات بازار محصوالت كشاورزي را از ديگر 
چالش هاي توسعه گلخانه اعالم كرد و گفت: با توجه به افزايش بهره وري توليد 
در واحد سطح نياز است بازار براي محصوالت گلخانه اي ساماندهي شود چراكه 
به رغم سرمايه گذاري هنگفت، كشاورزان دغدغه دارند بازار دچار چالش شود . 
او پرداخت تس��هيالت كم بهره، ايجاد زنجيره پاي��دار در گلخانه و برنامه ريزي 

بلندمدت را از ديگر ضرورت هاي توسعه گلخانه اعالم كرد. 
قاسم پيشه ور، رئيس نظام صنفي كشاورزي گفت: با توجه به محدوديت منابع 
آبي ناشي از تغيير اقليم چاره اي جز توسعه گلخانه و توليد محصوالت كشاورزي 
به ويژه صيفيجات در فضاي گلخانه نداريم. ب��ه گفته او، تخصيص زمين براي 
كشت صيفي در فضاي گلخانه يك دهم فضاي باز است، ضمن آنكه مديريت صفر 
تا صد كنترل آب، سموم، گرما و سرما دست بهره بردار است. پيشه ور مي گويد: 
گرچه مديريت و بهره وري آب در ش��رايط كم آبي كنوني يك ضرورت به شمار 
مي رود، اما براي ايجاد گلخانه در س��طح يك هكتار حداقل 2۰ ميليارد تومان 
سرمايه گذاري نياز دارد كه اين حجم سرمايه گذاري از عهده كشاورز خارج است. 
رئيس نظام صنفي كش��اورزي با تأكيد بر تخصيص اعتبار بانكي بدون بهره به 
ايجاد گلخانه گفت: با توليد در محيط باز، دولت مجبور به واردات و تخصيص ارز 
است، در حالي كه با تخصيص اعتبار به كشاورزان جهت توسعه گلخانه و انتقال 
محصوالت آب بر به فضاي گلخانه، امكان خودكفايي و كاهش واردات در گندم، 
جو و علوفه هاي دامي به جهت افزايش كشت در فضاي باز وجود دارد. با توجه به 
تغيير اقليم و ورود به سومين سال از خشكسالي هاي پي در پي، توسعه گلخانه و 
انتقال كشت از فضاي باز به محيط كنترل شده جزو سياست هاي اصلي وزارت 
جهاد كشاورزي است، اما براي تحقق اين امر نياز است اعتبارات الزم با سود بانكي 
مناسب در اختيار كشاورزان قرار گيرد تا ضمن صرفه جويي و مديريت مصرف 
آب، بهره وري توليد افزايش يابد تا از اين حيث بتوانيم ارزآوري مناسبي نصيب 
كشور كنيم چراكه كشورهاي اطراف خواهان بسياري از محصوالت ما هستند. 

  نوبت دوم

   مناقصه گـزار: شـركت خطـوط لوله و 
مخابرات نفت ايران 

   موضوع مناقصه: تغيير مسير، ايمن سازى 
و تعويـض خط لولـه 16 اينـچ تنگ فنى-

برداسـپى كيلومتر 47 و زيرزمينى كردن 
خط لوله در زير بستر رودخانه كشكان

1- مبلغ برآورد مناقصه: -/333ر459ر594ر34 ريال
2- محل و مكان اجراي كار: منطقه لرستان- كيلومتر 80 جاده خرم آباد- پلدختر- 

جنب مركز آموزش افرينه
3- مدت اجراي كار: 300 روز 

4- نام دستگاه نظارت: نگهدارى و تعميرات خطوط لوله و حفاظت خوردگى منطقه 
لرستان 

5- قيمت ها متناسب با كاالي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
6- روش ارزيابي مالي عبارت اسـت از «دسـتورالعمل ارزيابي مالـي و فرآيند قيمت 
متناسب در مناقصات صنعت نفت به شماره 796-20/02 مورخ 99/12/11 وزارت نفت»

   نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ -/967ر722ر729ر1 ريال 
به صورت يك يا تركيبـي از ضمانتنامه هاي مندرج در بندهـاي الف، ب، پ، ج، چ، 
ح، خ ماده 4 آيين نامه تضمين معامالت دولتي به شـماره 50659/123402 مورخ 
94/9/22 هيئت محترم وزيران مى باشد. تضمين وجه نقد مي بايست به شماره شبا 
IR 370100004101046871202050 بانك مركـزي واريز گردد ضمنًا ضمانتنامه يا 

رسيد وجه آن در سامانه بارگذاري گردد. 
   درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي در پيشنهاد قيمت مندرج 

در سامانه ستاد الزامى مى باشد.
   دارابودن و بارگذارى گواهينامه تعيين صالحيت پيمانكارى معتبر در رشته نفت 

و گاز از سازمان برنامه و بودجه با حداقل رتبه 5 در سامانه ستاد الزامى است.
   دارابودن و بارگذارى گواهي تأييد صالحيت ايمني معتبر از وزارت تعاون، كار و 

رفاه اجتماعى در سامانه ستاد الزامي است.
   زمان و نحوه خريد اسناد مناقصه از سامانه: شركت كنندگان مهلت دارند تا ساعت 
15:00 مورخ 1401/09/15 و با مراجعه به سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) 
به نشاني www.setadiran.ir نسـبت به خريد اسناد و پرداخت هزينه از طريق 

اتصال به درگاه پرداخت الكترونيك اقدام نمايند.
   الزم به ذكر اسـت كليه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از 
سايت مزبور انجام خواهد شد و الزم اسـت مناقصه گران در صورت عدم عضويت 
قبلي در سامانه ستاد، نسـبت به ثبت نام و اخذ گواهي امضاى الكترونيكي اقدام 
نمايند و جهت عضويت با پشـتيباني سـامانه ستاد به شـماره 02141934 تماس 

حاصل فرمايند. 
   زمان و مهلت تكميل و بارگذاري پيشنهادات در سامانه: شركت كنندگان مي بايست 
تا ساعت 15:00 مورخ 1401/09/28 نسـبت به تكميل اسناد مربوطه و بارگزاري در 
سـامانه تداركات الكترونيك دولت (سـتاد) و تحويل اصل پاكت الف (ضمانتنامه 
شركت در فرآيند ارجاع كار/ اصل رسيد واريز وجه نقد) الك و مهر شده در مهلت مندرج 

در اين بند به دفتر كميسيون مناقصات نيز اقدام و رسيد دريافت نمايند.
   زمـان و محل گشـايش پاكات: پيشـنهادهاي واصلـه در سـاعت 11:30 مورخ 
1401/10/03 در محل كميسيون مناقصات به آدرس: تهران- خيابان سپهبد قرني- 
نرسيده به خيابان سپنــد- پالك 188- طبقه هشـتم از طريق سامانه تداركات 

الكترونيك دولت (ستاد) بازگشايي و خوانده خواهد شد. 
   جلسه توجيهى: با حضور شركت كنندگان در مناقصه جهت بازديد از محل انجام كار 
و توضيح و تشريح اسناد، در تاريخ 1401/09/22 ساعت 10:00 صبح به نشانى: كيلومتر 

80 جاده خرم آباد– پلدختر – جنب مركز آموزش افرينه تشكيل مى گردد.
   جهـت كسـب اطالعـات بيشـتر درخصـوص موضـوع كار مناقصه بـا تلفن
 33495012-086 آقاى بيرانوند رئيس واحد تعميرات خط تماس حاصل فرماييد.

www.shana.ir            www.setadiran.ir            www.ioptc.ir

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي (2001001105000160)

روابط عموميشناسه آگهى:1416858

شـركت گاز اسـتان زنجان در نظر دارد پروژة 
گازرساني به روستاهاى علم كندى، تات قشالق، 
خضر چوپان و چاى قشالقى از توابع شهرستان 
ماه نشـان را به شـرح ذيـل از طريق سـامانه 
تداركات الكترونيكى دولت از طريق مناقصه برگـزار نمايد. كليه مراحل 
برگزارى مناقصه (اعم از اسـناد مناقصه، دعوت نامه ها، اصالحيه ها و...) از 
www.  طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس

setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 
عضويت قبلى، مراحل ثبت نام در سـايت مذكور و دريافت گواهى امضاى 
الكترونيكى را جهت شركت در مناقصه محقق سازند و ملزم به پيگيرى از 

سامانه مى باشند. 
الف) شرح مختصر كار: 

  اجراي شبكه توزيع  فوالدي و پلي اتيلن به اقطار 63، 90 الى 125 و 160 
ميليمتر به طول تقريبى 30600 متر 

  ساخت و نصب و راه اندازي335مورد انشعاب پلي اتيلن 
  مدت انجام كار 720 روز مي باشد.

  پروژه فاقد پيش پرداخت مى باشد.
ب ) شرايط متقاضي:

  دارا بودن رتبه 5 و باالتر در رشته تأسيسات و تجهيزات
  تأييديه صالحيت HSE از شركت گاز استان زنجان 

  عطف به بخشنامه سازمان برنامه و بودجه كشور شماره 1401/73039 
مورخ 1401/02/21، با موضوع «مديريت تعارض منافع و جلوگيرى از تبانى 
در ارجاع كار»  رعايت تمامى مفاد بخشنامه فوق الذكر الزامى است.(ضمناً 

بخشنامه فوق به پيوست اسناد مناقصه مى باشد)
  برآورد ريالى پروژه: 223,527,705,852ريال (به حروف  دويسـت و 
بيست و سه ميليارد و پانصد و بيست و هفت ميليون و هفتصد و پنج هزار و 

هشتصد و پنجاه و دو ريا ل)
   ج ) محل، زمان و مهلت تكميل و تحويل مدارك:

از كليه متقاضيـان واجد شـرايط دعوت مي شـود با مراجعه به سـامانه 
  www.setadiran.ir تداركات الكترونيكـى دولت (سـتاد) بـه آدرس
(بخش مناقصه) نسبت به دريافت و تكميل اسناد مناقصه طبق زمانبندي 

زير اقدام فرمايند.
  مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى: 1401/09/13 لغايت 1401/09/16

  مهلت عودت اسناد ارزيابى كيفى: تا ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخ  
1401/10/01

   ضمناً هزينه درج آگهى (هر دو نوبت) به عهده برنده مناقصه مى باشد.
د ) مناقصه گران مي توانند جهت كسـب اطالعات بيشـتر با شماره تلفن 
33146225-024 واحد تنظيم پيمان شـركت گاز اسـتان زنجان  تماس 

حاصل فرمايند.
   بارگذارى مدارك در سامانه سـتاد صرفًا از طريق امضاى الكترونيكى 

مورد تأييد مى باشد.
   توضيح: اين آگهى در شبكه اطالع رسانى نفت و انرژى (شانا) به آدرس  
www. shana .ir،  سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به آدرس  
"www.setadiran.ir  و پايـگاه ملى اطالع رسـانى مناقصـات به آدرس

http: iets. mporg .ir درج گرديده است.
     روابط عمومي شركت گاز استان زنجان

آگهي ارزيابى كيفى مناقصه گران
شناسه آگهى: 1417783عمومي يك مرحله اي

شركتگازاستان زنجان

نوبت  دوم   


