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قاب روز

افزایش شدید قیمت گندم در بازارهای جهانی

عکس :میزان


گروه اصناف و کشاورزی:وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که
خط قرمز ما حمایت از تولید است و دست سوداگران و دالالن را
قطعمیکنیمگفت:وقتیمامیگوئیمقیمتگذاریدستوری،
یعنی قیمت گذاری غیر واقعی ,و ما به طور کلی با قیمت های
دستوری مخالف هستیم.سید جواد ساداتی نژاد افزود :وقتی
ما می گوئیم قیمت گذاری دستوری ،یعنی قیمت گذاری غیر
واقعی ,و ما به طور کلی با قیمت های دستوری مخالف هستیم.
وی حفظ تولید را بزرگترین حمایت از مصرف کننده برشمرد
و گف��ت :زمان��ی می توانیم از مصرف کننده حمایت کنیم که
کاالهای مختلف را در اختیار مصرف کننده قرار دهیم و در این
مس��یر اصل فراوانی و در دس��ترس بودن خیلی مهم است که
فقط با استمرار تولید امکان پذیر است .وزیر جهاد کشاورزی
با تاکید بر اینکه خط قرمز ما در حوزه کشاورزی و دامپروری
حمایت از تولید کننده اس��ت ،افزود :قیمت ها را باید جوری
تعیین کنیم که قیمت واقعی باش��د تا تولید برای تولیدکننده

صرفه اقتصادی داشته باشد .وی ادامه داد :البته دغدغه مصرف
کننده دغدغه ما هم است ،و حتما باید با تمهیداتی تالش کنیم
محصوالتباقیمتواقعیبهدستمصرفکنندهبرسدوبرای
تحقق این هدف باید دس��ت س��ودجویان ،سوداگران و دالل
ها قطع ش��ود .س��اداتی نژاد با بیان اینکه این روش��ی است که
ما به آن اعتقاد داریم و در دنیا هم از همین روش استفاده می
کنند افزود :در این مسیر باید به تشکل ها و اتحادیه ها اعتماد
کرد البته در این خصوص جلساتی با اتحادیه ها داشتیم و آنها
برای تنظیم بازار اعالم آمادگی کردند .وزیر جهاد کشاورزی
در پایان گفت :اگر قرار باش��د بازار را درس��ت تنظیم کنیم باید
اطالعات دقیق و درس��تی داش��ته باش��یم ،اما االن اطالعات
س��امانه جامع تجارت در اختیار وزرات صمت اس��ت ،که طی
هماهنگی با وزیر صمت قرار شد این اطالعات در اختیار وزرات
جهاد کش��اورزی قرار گیرد که ما با چش��مان باز برای تنظیم
بازار تصمیم گیری و اقدام کنیم.

آگهی مناقصه عمومی

افزایش ش��دید قیمت گندم
و خ��وراک دام در بازاره��ای
جهانی و وابس��تگی ش��دید
کش��ور به ای��ن محصوالت
زنگ هشداری است تا دولت
س��یزدهم کاهش وابستگی
ای��ن محص��والت را ب��رای
سال آینده برنامه ریزی کند.
به گزارش اس��کناس به نقل
از فارس ،قیمت محصوالت
اساس��ی در بازارهای جهانی
رون��د افزایش��ی خ��ود را از
یکسال گذشته ادامه می دهد و در این میان شیوع ویروس
کرونا هم به روند افزایش��ی قیمت افزوده اس��ت.محصوالت
اساسی نظیر گندم که قوت مردم به حساب می آید و خوراک
دام نظیر ذرت ،کنجاله سویا و جو که  70درصد قیمت تمام
ش��ده محصوالت پروتئینی را تش��کیل می دهد به عنوان
مهمترین کاالهای اساس��ی و اس��تراتژیک به حس��اب می
آید.سالهاس��ت که کش��ورها با توجه به اهمیت محصوالت
اساسی در تامین امنیت غذایی کشورها ،الگوی کشت خود
را به س��مت کش��ت این گونه محصوالت س��وق داده اند و
پس از ش��یوع ویروس کرونا در نزدیک به دوس��ال گذش��ته
اهمیت این گونه محصوالت دو چندان شده و صادرات این
محصوالت هم محدودتر شده و به این دلیل روند افزایشی
قیمت ها تشدید شده است.بر اساس گزارش بلومبرگ دیروز
نیز قیمت انواع محصوالت اساسی مانند گندم ،خوراک دام
و دان��ه ه��ای روغنی در بازاره��ای جهانی افزایش یافت به
طوری که هر بوش��ل گندم با  5دالر افزایش به قیمت 692
دالر معامله شد ،قیمت ذرت هم با رشد  2دالری هر بوشل
ب��ه قیم��ت  515.25دالر به ف��روش رفت.قیمت انواع دانه
های روغنی که از کنجاله آن برای خوراک دام استفاده می
ش��ود  4.75دالر رشد قیمت داشت.ایران اگرچه خودکفایی

نوبت دوم

شهرداری نصیرشهر در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی نصیرشهر نسبت به
واگذار بیمه تکمیل درمان گروهی پرس��نل خود و س��ازمانهای تابعه به ش��رکتهای بیمه
ای واجد ش��رایط از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه متقاضیان
دعوت به عمل می آید از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم جهت دریافت اسناد مناقصه و
ارائه اسناد و مدارک شرکت و رزومه کاری به امور مالی شهرداری نصیرشهر مراجعه
و پیش��نهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه مورخ 1400/07/04
دبیرخان��ه ش��هرداری تحویل نمایند .ضمن�� ًا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه
می باشد.
 شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.فرشاد شهسواری سرپرست شهرداری نصیرشهر

نبض بازار

دولت برنامه کاهش وابستگی را تدوین کند؛

گ�روه اصن�اف و کش�اورزی:

مخالفت وزیر جهاد با قیمتگذاری دستوری
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«پای قلعه » محله ای باستانی در شهر نهاوند که قدمت آن به دوران ساسانیان می رسد

آخرینخبر

چهارشنبه 24شهریور 1400شماره 1098سال چهارم دور جدید شماره8 730صفحه  3000تومان

گندم را در سالهای گذشته در
کارنامه خود دارد اما امس��ال
بی��ش از  5میلی��ون تن باید
گن��دم وارد کن��د چرا که کل
خرید تضمینی امسال از 4.5
میلیون تن فراتر نرفته است.
بنا به اعالم بنیاد گندمکاران
کم بودن نرخ خرید تضمینی
گندم در س��ال گذش��ته و نیز
خشکسالی مهمترین عامل
کاهش تولید گندم در س��ال
جاری اس��ت.در خوراک دام
نظی��ر ذرت ،کنجاله و جو در
مجم��وع ای��ران بی��ش از  70درصد نیاز خود را وارد می کند و
برنامه های خود کفایی در س��الهای گذش��ته برای تولید این
محصول موفقیت آمیز نبوده است.
در همین ارتباط،وزیر جهاد کش��اورزی در خصوص اهمیت
خودکفایی معتقد است:کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که
این حجم از ظرفیت اقلیمی و انسانی را داشته باشد .اگر به
درس��تی از آن اس��تفاده نکنیم به این نعمات خداوندی جفا
کرده ایم ،ظرفیتهای کش��اورزی کشور میتواند عالوه بر
تامین غذا برای  ۸۵میلیون نفر جمعیت ایران ،چندین برابر
تولید غذا داش��ته باش��د و عالوه بر تولید غذا ،تولید قدرت را
هم برای ما به ارمغان میآورد.س��اداتی نژاد با بیان این که
امروز قدرت غذا از قدرت اس��لحه در جهان کمتر نیس��ت،
خاطرنشان کرد :یکی از ارکان اقتدار در دنیا تامین غذا است،
کش��اورز و دام��دار عالوه بر این ک��ه تولیدکننده زحمتکش
این س��رزمین هس��تند ،تولیدکننده قدرت غذایی کشور هم
هس��تند.وی با اش��اره به این که نگاه به کش��اورز باید از نگاه
صرف تولید کننده فراتر برود ،ادامه داد :کشاورز هم امنیت
ما را تامین و هم تولید قدرت میکند ،اگر کش��ورهای دیگر
از نظر غذا به ما وابس��ته باش��ند از نظر دیپلماس��ی نیز برای
ما موثر خواهد بود.

 ۱۰هزار تن تخم مرغ وارد میشود

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار با اش��اره
به واردات  ۱۰هزار تن تخم مرغ طی روزهای آینده
از ثب��ات ب��ازار تخ��م مرغ تا دو هفت��ه دیگر خبر داد.
حمید کاشانی گفت :با مجوز وزارت جهاد کشاورزی،
ظ��رف چن��د روز آین��ده  ۱۰هزار ت��ن تخم مرغ وارد
کشور میشود و با تمهیدات صورت گرفته ظرف دو
هفته آینده بازار تخم مرغ به ثبات میرسد.وی افزود:
در ماههای گذش��ته مشکالتی همچون نرسیدن به
موقع نهادهها و همچنین تغییر نیافتن قیمت مصوب
تخمم��رغ،علیرغ��مافزایشقیمتنهادههایتولید
موجب بیثباتی در بازار تخم مرغ شد.رئیس هیئت
مدی��ره اتحادیه مرغ تخمگ��ذار گفت :اتحادیه مرغ
تخمگذاردرماههایگذشتهبارهابهمسئوالنهشدار
دادهبودکهدرنتیجهاینچالشهابازاربیثباتخواهد
شد ،ولی توجهی نشد.کاشانی افزود :در حال حاضر با
روی کار آمدن دولت جدید جلسات بسیار خوبی که
با وزیر برگزار ش��د ،مجوز واردات تخم مرغ دریافت
ش��د که قرار اس��ت در مرحله اول  ۱۰هزار تن از این
محصول وارد کشور شود.

اعالم بسته سیاست های حمایتی از
زعفران تا دوشنبه آینده

شورای قیمت گذاری محصوالت کشاورزی ،بسته
سیاس��ت های حمایتی از زعفران را تا دوش��نبه آینده
اعالم خواهد کرد.به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،
نشستشورایقیمتگذاریوسیاستهایحمایتی
محصوالت اساسی کشاورزی به ریاست وزیر جهاد
کشاورزی(رئیس شورا)وباحضوروزیراموراقتصادی
و دارایی و س��ایر اعضا در وزارت جهاد کش��اورزی
برگزار ش��د.در این نشس��ت ،اعضا درباره چگونگی
حمای��ت از محص��ول «زعفران» بحث و تبادل نظر
کردند.بر اساس تصمیم این نشست ،بسته سیاست
های حمایتی از زعفران در ش��ورای قیمت گذاری و
سیاستهای حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی
تا دوشنبه آینده اعالم خواهد شد.

آگهی مناقصه

نوبت دوم

مناقصه عمومی یکمرحلهای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده)
احداث ساختمان شعبه مرکزی میناب
شماره فراخوان /3 :ع 1400/س ت

بانک کشاورزی در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار از طریق فراخوان عمومی اقدام نماید.
 -1موضوع :احداث ساختمان شعبه مرکزی میناب استان هرمزگان با زیربنای  713متر مربع در دو طبقه(همکف-زیرزمین)ومحوطه سازی و اضافه کاری مربوطه
طبق نقشه های اجرایی .
 -2نوع مناقصه :عمومی یکمرحلهای همراه با ارزیابی کیفی (روش فشرده).
 -3کلیه مراحل مناقصه از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه و گشایش پاکتها از طریق سامانه ستاد ( )www.setadiran.irانجام میشود.
 -4نام و نش��انی دس��تگاه مناقصهگزار :تهران ،بزرگراه جالل آل احمد ،نبش خیابان آرش مهر ،ش��ماره  ،56س��اختمان ش��ماره  2بانک کش��اورزی ،طبقه اول اداره کل
مهندسی ساختمان و تأسیسات -نمابر - 021-84896001 :تلفن.021-88289319 :
 -5مدت پیمان 14 :ماه شمسی.
 -6مبلغ برآورد اولیه( 96.873.100.057 :نود و شش میلیارد و هشتصد و هفتاد و سه میلیون و یکصد هزار و پنجاه و هفت) ریال براساس فهرستبهای رشته ابنیه
و تأسیسات برقی ومکانیکی سال -1400پیشنهاد قیمت براساس مترمربع زیربنا
 -7تضمی��ن ش��رکت در فرآین��د ارج��اعکار :مطاب��ق ج��دول  4از بن��د ال��ف م��اده  6آییننام��ه تضمی��ن معام�لات دولت��ی ب�� ه مبل��غ
4.843.655.000ریال (چهار میلیارد و هشتصد و چهل و سه میلیون و ششصد و پنجاه و پنج هزار ) ریال.
 -8مناقصه گر بایستی دارای رتبه بندی پایه  5در رشته ساختمان و ابنیه و 5تاسیسات صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و دارای ظرفیت آزاد (تعدادی
و ریالی) و دارای اعتبار باشد.
 -9دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه از سامانه ستاد :از ساعت  8صبح روز دو شنبه مورخ  1400/6/22تا ساعت  14روزدو شنبه مورخ .1400/6/ 29
 -11تحویل اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه:
 -1-11بهصورت الکترونیکی تا ساعت  14روز یک شنبه مورخ  1400/7/ 18در سامانه ستاد بارگذاری شود.
 -2-11بهصورت فیزیکی (فقط پاکت “الف”) تا ساعت  14روز یک شنبه مورخ  1400/7/18به نشانی فوق تحویل ورسید دریافت شود.
 -12زمان و محل گشایش پاکت اسناد ارزیابی کیفی :ساعت  10روز دو شنبه مورخ  1400/7/19در محل بانک کشاورزی.
 -13زمان و محل گشایش پاکات اسناد مناقصه “الف ،ب ،ج” :پس از ارزیابی کیفی به اطالع مناقصه گران خواهد رسید.
 -14مناقصهگران ابتدا ارزیابی کیفی شده و پس از کسب حداقل امتیاز  60در فرآیند ارزیابی کیفی در مراحل بعدی مناقصه شرکت مینمایند.
 -15سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
شناسه آگهی 1185806:
م – الف 2034:

اداره کل مهندسی ساختمان و تاسیسات
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