
بــر اســاس اعــام انجمــن انرژی های 
تجدیدپذیر برق ایران پس از ونزوئا ارزان ترین 
برق جهان اســت و حاال با سقوط ارزش ریال، 
نرخ بــرق ایران نازل تر شــده اســت. همین 
موضوع نام ایران و ونزوئا را به عنوان دو بهشت 

استخراج رمزارز مطرح کرده است.
به گزارش تجارت نیوز، این موضوع در حالی 
رخ می دهد که جیره بندی برق شــهروندان 
ایرانی این روزها حاشیه ســاز شــده است و 
البته انگشــت اتهام به سمت مزارع استخراج 
رمزارز در ایران نشــانه رفته است. مزارعی که 
گفته می شود یکی از بزرگترین  آنها در اختیار 

چینی هاست.
با وجود این، مجیدرضــا حریری، رئیس 
اتاق بازرگانی ایران و چین می گوید که نه فقط 
چینی ها که لهستانی ها، هندی ها و ترکیه ای ها 

هم در ایران مزارع رمزارز احداث کرده اند. 
او توضیح می دهد: چین، لهســتان، هند و 
ترکیه همه با مجوزهای وزارت صمت و وزارت 
نیرو فعالیت می کنند و البتــه نرخ برق آنها با 

بهای برق صادراتی محاسبه می شود.
او تاکید می کند کــه واگذاری ارز به مزارع 

رمزارز خارجی به صرفه تر از صادرات اســت و 
البته تاکید می کند که مصرف برق این مزارع 
رقم زیادی نیســت و فقط چیزی حدود ۳۰۰ 
مگاوات بــرق مصرف می کننــد. این عدد در 
حالی اعام می شــود که میزان مصرف برق 
مزارع رمز ارز در ایران شــفاف نیســت و در 
حالی که رئیــس اتاق ایــران و چین مصرف 
برق این مزارع را ۳۰۰ مگاوات اعام می کند، 
رضا اردکانیان، وزیر نیرو آن را ۲ هزار مگاوات 
تخمین زده و علی بخشی، رئیس هیأت مدیره 
ســندیکای برق ایران هم به مهر گفته بود که 
مصرف حدودی برق واحدهای رمز ارز کشور 
 ۶ تا ۷ هزار مگاوات است و بر خاموشی ها حتما 

تاثیرگذار است.
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چرا کرایه تاکسی نت ها ۵۰درصد 
گران شد؟

عضو شورای شهر 
تهران گفــت: معلوم 
نیســت تاکسی های 
اینترنتی تهران بر چه 
اساســی کرایه هــای 

خود را تــا بیــش از ۵۰ درصد افزایــش داده اند. به 
گزارش خبرآناین، حجــت نظری اظهار کرد: برابر 
قانون شــهرداری ها، تصویب نرخ کرایه تاکسی در 
شهر بر عهده شورای اســامی شهر است و اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی هم در این خصوص مدعی 
قیمت گذاری است و وظیفه نظارت بر آن را بر عهده 
دارد. متأســفانه در روزهای اخیر شــاهد افزایش 
چشمگیر کرایه تاکسی های اینترنتی در تهران بودیم 
و نرخ مصوب افزایش قیمت تنها ۳۵ درصد بوده است .

    
بیماران در سیستان و بلوچستان 

نیازمند اهدای فوری خون هستند
ســازمان انتقــال 
خون اعام کرد: ذخایر 
خون در سیســتان و 
بلوچستان به دلیل نیاز 
و مصرف بــاالی خون 

در مراکز درمانی و همچنین کاهــش آمار اهدای 
خون هم زمان با موج چهارم شیوع ویروس کرونا، 
با کاهش مواجه شده است و بیماران در این استان 
نیازمند اهدای خون فوری مــردم در مراکز انتقال 
خون هستند. به گزارش ایرنا، مدیرکل انتقال خون 
سیستان و بلوچستان از کلیه اهداکنندگان خون که 
شرایط اهدای خون را دارند درخواست کرده است 
که باهدف افزایش ذخایر خــون موردنیاز بیماران 
به ویژه عزیزان مبتابه تاالســمی ماژور در مراکز 
انتقال خون استان سیستان و بلوچستان حضور پیدا 
کنند. سهیا خسروی افزود: اصلی ترین دلیل کاهش 
ذخایر خون در دومین استان پهناور کشور، کاهش 
آمار اهدای خون از سوی مردم به دلیل تقارن با موج 
چهارم شیوع کرونا و از طرفی میزان مصرف باالی 
خون به دلیل شمار زیاد بیماران تاالسمی ماژور در 

این استان است.
    

تلفات ۹۰ تا ۹۵ درصدی برخی 
استخرهای پرورش ماهی با قطع برق

مدیرعامل اتحادیه 
سراســری ماهیــان 
ســردابی از تلفات 9۰ 
تا 9۵ درصدی در برخی 
از استخرهای پرورش 

ماهی در اثر قطــع برق خبر داد. به گــزارش ایلنا، 
آرش نبــی زاده با ابراز نگرانی شــدید از ادامه قطع 
برق، اظهار کرد: قطع برق برای برخی از فعالیت های 
کشاورزی بسیار خســارت زا بوده است که یکی از 
آن ها مراکز پــرورش ماهی اســت. او ادامه داد: در 
مراکز مکانیزاسیون تولید بیشتر با میزان آب کمتر با 
افزایش تراکم ماهیان در واحد سطح انجام می شود 
که نیاز به تجهیزاتی دارد که وابستگی مستقیم به 
برق دارند. این تجهیزات مربوط به اکسیژن دهی، 
گردش آب و گندزادیی است. او گفت: قطع برق این 
تجهیزات را از کار انداخته و خیلی زود تلفات باال را 

به دنبال دارد.
    

ضرب و شتم تکنسین اورژانس تهران 
مرکــز  ییــس  ر
اورژانــس تهــران از 
ضرب و شتم تکنسین 
اورژانس از ســوی سه 
تن خبــر داد.  پیمان 

صابریان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره جزییات 
این حادثه گفت: روز گذشــته یــک مورد کیس 
ناراحتی قلبی به مرکز ١١۵ اورژانس اعام شد که 
بافاصله پس از آن تکنسین های اورژانس به خیابان 
آذربایجان اعزام شدند. وی ادامه داد: تکنسین های 
اورژانس تهران به محل حادثه رسیدند که به خاطر 
نبود جای پارک مناسب مقابل درب منزل مسکونی 
و نامساعد بودن شرایط مددجو، همکاران آمبوالنس 
را مقابل درب ساختمان پارک کردند. رییس اورژانس 
تهران خاطرنشان کرد: پس از نجات جان مددجو، 
تکنسین های اورژانس در حال برگشت به سمت 
آمبوالنس بودند که ناگهان سه جوان همسایه که 
از اراذل و اوباش معروف محل بودند به بهانه توقف 
آمبوالنس مقابل منزلشــان با تکنسین اورژانس 
درگیری فیزیکی پیدا می کننــد. صابریان با بیان 
اینکه تکنسین اورژانس از ناحیه صورت مورد ضرب 
و شتم شدید قرار گرفته و به تجهیزات اورژانس نیز 
خسارت جدی وارد شده اســت، گفت: هم اکنون 
تکنسین حادثه دیده تحت مراقبت پزشکی است و 
اداره حقوقی اورژانس پیگیر شکایت از افرادی است 

که به تکنسین اورژانس حمله ور شدند.

از گوشه و کنار

ریحانه جوالیی

بــه  ســری  ســت  ا فــی  کا
میوه فروشــی های محلــه بزنید تا با 
قیمت های عجیــب و غریبی مواجه 
شوید. در آستانه تابستان قیمت برخی 
میوه ها، تنها به دلیل نوبرانه بودنشان 
گران است. این گرانی اما شامل حال 
کشاورزان نمی شــود و تمام سود آن 
یک راست به جیب واسطه ها می رود. 

کشاورزان برای به دست آوردن پولی 
اندک میوه های خود را پیش از رسیدن، 
با قیمت های کم به واسطه ها می فروشند 
و از آن به بعد نوبت واسطه هاســت تا 
سود کنند.  برخی کشــاورزان هم که 
تن به فروش محصوالت به واســطه ها 
نمی دهند و ترجیحشان این است که 
خودشان به صورت مستقیم محصوالت 
را در بــازار عرضه کننــد؛ در این زمان 
با مشــکلی به نام هزینه حمل مواجه 
می شوند. در بعضی موارد این باال بودن 
هزینه حمل یا نبود واسطه برای فروش 
محصوالت باعث می شــود کشاورزان 
محصوالت رسیده و سالم خود را معدوم 
کنند. محصوالتی که عاوه بر زحمت و 
رسیدگی؛ آب زیادی هم صرف پرورش 
آن ها شــده اســت. در این میان یک 
سناریوی دیگر نیز وجود دارد و آن ارزان 
بودن برخی محصوالت ازجمله هندوانه 
اســت. این محصول در برخی مناطق 
آن قدر ارزان خرید و فروش می شــود 
که کشاورزان حتی رغبت نمی کنند 
آن را بفروشند یا برای فروشش هزینه 

حمل بدهند. 

معدوم کردن محصوالت 
کشاورزی و آبی که هدر می رود

معــدوم کــردن محصــوالت 
کشاورزی موضوع جدیدی نیست و 
حاال نوبت برخی کشاورزان خراسان 
اســت تا محصوالت خــود را معدوم 
کنند. تنها در یک قلــم ۲۰ هزار تن 
پیاز و ۷ هزار تن هندوانه در کشــور 
معدوم شده است. پیاز و هندوانه هایی 
 که یــا در مزارع رها و یــا خوراک دام

 شده است.
آب نیست اما کشــاورزان مجبور 
شــده اند هزاران تن پیاز و هندوانه را 
معدوم کنند که بــه معنای هدررفت 
۳ میلیون لیتر آب در کشــور است. 
معادل مصرف ١۰ ســال یک خانوار 
در کشــور. آن هم در سالی که کشور 
با بحران بی آبی مواجه اســت. عضو 
اتــاق بازرگانی خراســان رضوی اما 
می گوید: همه این ها به بی برنامه بودن 
جهاد کشــاورزی برمی گردد. اگرچه 
به گفته رئیس اتحادیه بارفروشــان 
مشــهد این ۲۰ هزار تن تنها بخش 
کوچکی از پیازها و محصوالت معدوم 
شده است. اما مسئله این است که این 
محصوالت در سالی معدوم شده که 
ایران با شدیدترین بحران آب در نیم 
قرن اخیر مواجه است. اما برای تولید 
این محصوالت معدوم شده چه میزان 

آب هدر داده ایم؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید 
مشــخص شــود که چقدر محصول 
کشــاورزی تولیدی معدوم شــده 
است؟ محمدرضا حسینا، عضو اتاق 
بازرگانی خراســان رضوی می گوید: 
مشخص نیست که چه میزان محصول 

کشــاورزی معدوم شده است. ما آمار 
دقیقی از این موضوع نداریم.

به طور دقیق مشخص نیست چند 
هزار تن از ایــن محصوالت هدررفت 
داشــته، برخی می گویند بیش از ۲۰ 
هزار تن فقط پیاز معدوم شــده است 
و بر اســاس آمارها فقط حدود ۷ هزار 
تن هندوانه در مرز ترکیه معدوم شده 
است. بر این اســاس آمار محصوالت 
کشاورزی معدوم شــده بیش از این 

است.
پیش تر نیز نایــب رئیس اتحادیه 
بارفروشــان گفته بود: هندوانه ها در 
جنوب کشور خوراک دام ها می شود. 
زیرا هندوانه امسال آن قدر ارزان است 
که در میدان هــای اصلی بار هندوانه 
روی دست فروشندگان مانده است. 
ازاین رو در همان مزرعه یا از بین رفت 

یا خوراک دام ها شد.
در اینجا ممکن است این پرسش 
مطرح شود که میزان آب برای تولید 
این دو محصول چقدر است؟ به گفته 
محمدرضا حسینا، میزان آبی که برای 
هندوانه به صــورت غرقابی مصرف 
می شــود حدود ۲۸۰ لیتر برای هر 
کیلوگرم است. برای هر کیلوگرم پیاز 
نیز  ۴۰ لیتر آب مصرف می شود. این در 
حالی است که کشور ما با بحران بی آبی 
مواجه است و مسئولیت این موضوع 
هم به عهده جهاد کشاورزی است که 

البته پاسخگو نیست.
اما مروری بر آمارها نشان می دهد 
که فقط بر اساس همین آمار محدود، 
بیش از ۳ میلیــون لیتر آب هدررفته 
است. با توجه به اینکه سرانه مصرف 
آب در ایران حدود ۲۲۰ لیتر اســت 

می تــوان گفت معــادل مصرف ١۰ 
سال یک خانوار ۴ نفره آب هدر رفته 
اســت بدون آنکه هیچ صرفه و درآمد 

اقتصادی داشته باشد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه آمار 
محصوالت کشاورزی معدوم شده و 
میزان آبی که هدر رفته اســت، قطعاً 
بیش از این موارد است و برخی آن را 
با بخشــی از آب ذخیره پشت سدها 
مقایسه می کنند. آمارهایی که نشان 
می دهد میزان هدررفت آب آن هم در 

این شرایط بسیار زیاد است.
اما تبعات این اقدام تنها به هدررفت 
آب ختم نمی شود. بحران آب سبب 
شــده که برخی کشــاورزان زمین و 
دام های خود را بفروشــند و به شهر 
مهاجرت کنند که این مســئله خود 
مشکات اقتصادی و اجتماعی دیگری 
ایجاد می کند.مسئله این است، درست 
زمانی که در یک گوشــه کشــور آب 
هدر می رود و محصوالت تولید شده 
معدوم می شود؛ در گوشه دیگر برخی 
کشاورزان به دلیل نبود آب از کشت 

محصول منصرف می شوند.

 دالالن کشاورزان را 
به نابودی کشاندند

چندی پیش هم کشاورزان استان 
فارس محصــوالت خــود را به دلیل 
قیمت پایین خرید معــدوم کردند. 
این محصوالت عمدتاً هندوانه، گوجه 
فرنگی و فلفل دلمه ای بود و به دلیل 
کشــت زیاد و قیمت بســیار پایین 
هنگام خرید ضرر و زیــان زیادی به 

آنها وارد شد.
اما واسطه ها نقش مهمی در نابودی 
کشاورزی و حتی نابودی محصوالت 
دارند. واســطه گران هندوانه را از سر 
زمین کشاورزی با قیمت بسیار پایین 
خریداری می کنند امــا میان قیمت 
خرید از کشــاورز با قیمــت فروش 
تفاوت چند برابری وجــود دارد. این 
موضوع سبب شده است که بسیاری از 
کشاورزان حاضر به فروش محصوالتی 
مانند هندوانه نشوند و ترجیح بدهند 

که آن را معدوم کنند.
بسیاری کشاورزان از تفاوت قیمت 
خرید تا فروش محصــوالت در بازار 
گایه می کنند. بــرای مثال همین 
هندوانــه که اخیــراً در حجم زیادی 
معدوم شــده اســت در بازار قیمت 

متفاوتی دارد. 
بر اســاس گفته های کشاورزان 
تفاوت قیمــت خرید تا فــروش این 
محصول بیش از ۵ برابر است و عمًا 
هیچ سودی برای کشاورز ندارد و در 
شــرایطی ضرر هم دارد. کشت این 
محصول در برخی مــوارد باعث ضرر 
دیدن کشاورزان می شود و حتی پول 
هزینه های آبیاری، سم و کارگران را 
هم به آن ها باز نمی گرداند. در بسیاری 
از نقاط کشور کشاورزان روزانه ظرفیت 
فروش بیــش از یک تــن هندوانه از 
مزرعه خود را دارند اما به دلیل اینکه 
قیمت خرید خیلی پایین است حاضر 
می شــوند هندوانه را رها کنــد اما با 

قیمت پایین نفروشند.
کشــاورزان وجود دالالن را عامل 
کاهش قیمــت خرید از ســر زمین 
می داند می گویند ســود کشاورزان 
برای فروش هندوانه به جیب دالالن 
می رود و همین موضوع ســبب شده 
که کشاورزان له کردن و معدوم کردن 

هندوانه را به فروش آن ترجیح دهند.
بی کفایتی جهاد کشاورزی دلیل 

دور ریخته شدن محصوالت
از سوی دیگر بسیاری از استان ها 
به دلیل کمبود بارش و خشکســالی 
نتوانسته اند کشــاورزی قابل قبولی 
داشته باشند. در سال آبی جاری استان 
سیستان و بلوچســتان و هرمزگان 
از مناطقی بودند که کاهش شــدید 

ریزش های آسمانی داشــتند. احد 
وظیفه، رئیس مرکز اقلیم و مدیریت 
بحــران و خشکســالی ســازمان 
هواشناسی پیش تر در این مورد گفته 
بود: استان های سیستان و بلوچستان 
و هرمزگان کاهــش 9۰ درصدی در 

بارندگی داشتند.
همچنین بســیاری از شهرهای 
جنوبی با مشــکل حمل ونقل مواجه 
هســتند. بیشــتر ماشــین هایی 
که محصــوالت کشــاورزی را حمل 
می کنند در استان های مرکزی تردد 
دارند و برای اســتان های جنوبی کار 
کمی سخت می شــود. مضاف بر این 
ماشین های حمل بار کرایه های زیادی 
را از کشاورزان جنوبی و جنوب شرقی 
کشور دریافت می کنند و این موضوع 
هم باعث می شــود تا آن هــا عطای 
فروش و سود محصوالت را به لقایش 

ببخشند. 
در آخر اما سؤالی که ایجاد می شود 
این است که چرا وقتی یک محصول 
سود و خواهان ندارد کشاورزان آن را 
کشت می کنند؟ پاســخ به بی برنامه 
بــودن وزارت جهــاد کشــاورزی 
برمی گردد. جهاد کشــاورزی باید از 
مصرف داخلی محصوالت و صادرات 
آن برآورد داشته باشد سپس از طریق 
اداره های جهاد کشــاورزی استان ها 
برای میزان کشت مناطق برنامه بدهد. 
این معضلی اســت که هر سال با آن 
مواجه هستیم و هر بار یک محصول 

هدر می رود.
اما مسئله این است که مشکل از هر 
نهاد و هر بخشی که باشد، خشکسالی 
امسال و سال های گذشته مشکات 
بســیاری را ایجاد کرده است. در یک 
سو آب هســت و خریدار نیست و در 
بخش دیگر آب نیســت و کشاورزان 
بیکار شــده اند. گویا بحران مدیریت 
به گونه ای است که همه جا با بحران 
مواجه اند، یکی بحــران کمبود آب و 
نبود محصول و جای دیگر بحران نبود 

مشتری و اضافه محصول.

هزاران تن پیاز و هندوانه با هدررفت ۳ میلیون لیتر آب در خراسان معدوم شد؛

مشتی نمونه  خروار از سوءمدیریت وزارت جهاد کشاورزی

خبر

۴ کشور خارجی در ایران مزرعه رمزارز دارند!

کشاورزان وجود دالالن را 
عامل کاهش قیمت خرید 

از سر زمین می دانند و 
می گویند سود کشاورزان 

برای فروش هندوانه به 
جیب دالالن می رود و 

همین موضوع سبب شده 
که کشاورزان له و معدوم 

کردن هندوانه را به فروش 
آن ترجیح دهند

آب نیست اما کشاورزان 
مجبور شده اند هزاران تن 

پیاز و هندوانه را معدوم 
کنند که به معنای هدررفت 
۳ میلیون لیتر آب در کشور 
است. معادل مصرف ۱۰ سال 
یک خانوار در کشور. آن هم 
در سالی که کشور با بحران 

بی آبی مواجه است
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»آگهي مناقصه عمومي«  
شهرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط 

واگذار نمايد. 

1-سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت 90 روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ 
فوق به حساب 700786948623 بانك شهر.   2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 3- شهرداري كرج در رد 

يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
 4- مبلغ 1/000/000ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. 

5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمانها واقع در ميدان توحيد- بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند. 
6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط 

به پيمانكاران شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند.
 8- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد، داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاييديه صالحيت در سايت sajar.mporg.ir - معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين 

آگهي تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادی و گواهينامه صالحيت ايمنی معتبر يا ارائه مدارك مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامي مي باشد.
.9- شركت كنندگان در مناقصه مي بايست كليه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اسناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. 10-ساير اطالعات 

و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
11-پيشنهادات مي بايست در پاكتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به مهر شركت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاكت ج  تا پايان  وقت اداری روزسه شنبه مورخ 

1400/3/18 به آدرس كرج-ميدان توحيد -  بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود.
 12-پيشنهادات رسيده در روزچهارشنبه مورخ 1400/3/19 در كميسيون عالی معامالت شهرداري كرج)دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد 

شد .هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و يا به سايت   www.karaj.ir  مراجعه نمائيد.

اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداري کرج


