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اصنافوکشاورزی

برداشت خرما از نخلستان های جنوب  -بوشهر

نبض بازار

یک کارشناس امور دامی تاکید کرد؛

واردات ساالنه  14میلیون تن خوراک دام

عکس :باشگاه خبرنگاران جوان


آخرینخبر

یک مقام مسئول خبر داد؛

برنامهریزی برای صادرات ۲میلیون تن میوه
گروه اصناف و کشاورزی :رییس اتحادیه بارفروشان اظهار
داشت :در زمینه هندوانه امسال با کمبود مواجه بودیم زیرا
فقط در شهرهای اراک و همدان کشت میشد یعنی کشت
یک سوم سالهای گذشته بود .دلیل آن نیز مصرف باالی
هندوانه بود و ما به کش��اورزان پیش��نهاد دادیم یک س��وم
سالهای قبل کشت کنند.
به گزارش اس��کناس ،مصطفی دارایینژاد رییس اتحادیه
بارفروشان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به وضعیت
بازار میوه و س��بزیجات گفت 66 :الی  67قلم میوهجات و
س��بزیجات داری��م که در هی��چ از آنها کمبودی نداریم .در
اس��تان مازن��دران  2میلیون و پانصد ه��زار تن تولید میوه
موج��ود اس��ت .نارنگ��ی از اول مهر و پرتغال از اول آذرماه
چیده میشود .وی ادامه داد :یک و نیم میلیون تن مصرف
داخلی ما اس��ت و برای یک میلیون تن مرکبات که مازاد

سهشنبه 30شهریور 1400شماره 1103سال چهارم دور جدید شماره8 735صفحه  3000تومان

است و مشغول برنامهریزی برای صادرات آن هستیم که
بتوانیم ارز وارد کش��ور کنیم .امس��ال کل تولید ما چهار و
نیم میلیون تن در کش��ور خواهد بود که دو و نیم میلیون
مصرف داخلی اس��ت و دو میلیون دیگر نیز برای صادرات
در نظر گرفته ش��ده و درحال برنامه ریزی برای صادرات
به کش��ورهای روس��یه ،عراق ،ارمنس��تان ،ترکمنستان و
ازبکس��تان هس��تیم .دارایینژاد با اشاره به کشت هندوانه
گفت :تاکید میکنم مردم امس��ال کمبودی در مرکبات و
سیب نخواهند داشت و باقی کاالها نیز موجود هستند .در
زمینه هندوانه امس��ال با کمبود مواجه بودیم زیرا فقط در
ش��هرهای اراک و همدان کش��ت میشد یعنی کشت یک
س��وم س��الهای گذش��ته بود .دلیل آن نیز مصرف باالی
هندوانه بود و ما به کش��اورزان پیش��نهاد دادیم یک س��وم
سالهای قبل کشت کنند.

آگهي تجدید مزايده عمومي
س��ازمان مديريت پس��ماند ش��هرداري هاي مالرد و صفادش��ت در نظر دارد به اس��تناد بیس��ت و دومین
صورتجلسه شورای سازمان به شماره /199س پ د 1400/مورخ  1400/02/04امور مربوط به پردازش
و تفکیک زباله درمرکز پردازش و امحاء زباله غرب استان تهران را برای مدت یکسال از طريق برگزاري
تجدید مزایده عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.
شرايط شركت در تجدید مزايده:
-1برآورد كل تجدید مزايده  38،100،000،000ريال
-2س��پرده ش��ركت در تجدید مزايده به ميزان  1،905،000،000ريال كه مي بايس��ت همراه اس��ناد
تجدید مزايده تحويل گردد.
-3برندگان اول و دوم و س��وم تجدید مزايده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنها به ترتيب
ضبط خواهد شد.
 -4كليه متقاضيان واجد شرايط مي توانند پس از انتشار آگهي با ارائه معرفي نامه معتبر جهت دريافت
اس��ناد مزایده و كس��ب اطالعات بيش��تر از تاريخ  1400/06/30لغايت  1400/07/10ازساعت  9لغايت

گ�روه اصن�اف و کش�اورزی :ی��ک
کارش��ناس امور دام��ی با بیان اینکه
اکنون جنگ آب در کشورها در حال
شکلگیری است ،گفت :ما هر ساله
بین  13تا  14میلیون تن خوراک دام
وارد میکنیم.
ب��ه گزارش اس��کناس و ب��ه نقل از
ف��ارس ،عزیزاهلل ش��بانی در رویداد
کش��اورزی و امنی��ت غذای��ی در
شرکت پیشگامان بنیاد تعاون گفت:
چالشهای کش��اورزی و امنیت غذایی باید آسیبشناس��ی
شده و راهحلهای فناورانه برای آن ارائه شود .امنیت غذایی
شاکله نظام هر کشور است .این کارشناس امور دامی گفت:
هر نظام باید دارای یک استراتژی مشخص در مورد وضعیت
کشاورزی باشد .در برنامههای چهارم ،پنجم و ششم توسعه در
بخش کشاورزی حضور داشتم و بنابراین استراتژی مشخصی
در بخش کشاورزی تاکنون وجود نداشته است ،باید استراتژی
ب��ه عنوان چراغ هدایت همه برنامههای کش��اورزی باش��د
تاکنون به جای اس��تراتژی به تاکتیکهای موقتی بس��نده
شده است .به گفته وی ،وقتی صحبت از استراتژی میشود
یعنی یک برنامه مدون و تجربه شده خارجی و شش ضلعی
کریستالر باشد که به عنوان مثال بدانیم در کشورهای حوزه
خلیج فارس  10س��ال آینده چه اتفاقی میافتد یا در روس��یه
چه برنامههایی برای کش��اورزی آینده دارند .ش��بانی گفت:
مشکل االن بحث آب است حتی االن صحبت از جنگ آب
به میان میآید .سیاست واردات آب مجازی در قالب واردات
محصوالت آببر کش��اورزی مطرح میشود که این واردات
کمکم قطع میشود .وی افزود :هر سال بین  13تا  14میلیون
ت��ن خ��وراک دام از خ��ارج وارد میکنیم یعنی در اس��تراتژی
دامداری فقط به دادن مجوز دامداری اکتفا کردیم و االن برای
خوراک دام برنامه استراتژی نداریم .به گفته این کارشناس
امور دامی ،س��ه اس��تان شمالی کش��ور وضعیتی مشابه هلند
دارند اما نتوانستیم در زمینه صادرات محصوالت کشاورزی

محمدجهانشاهیـمدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداریهایمالردوصفادشت

تجدید مناقصه
یک مرحله ای

نوبت دوم

 -1دستگاه مناقصه گذار :شهرداری آبادان
 -2موضوع مناقصه :امور خدمات شهری شهرداری منطقه دو
 -3برآورد اولیه :یکصد و سی و نه میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار و هشتصد و شصت و هفت ریال ( 139/680/426/867ریال) از محل اعتبارات جاری و درآمدهای عمومی این
شهرداری و تا  %25قابل کاهش و یا افزایش می باشد.
 -4مدت اجرا :دوازده ماه
 -5دستگاه نظارت نظارت بر اجرای کار به عهده حوزه معاونت خدمات شهری منطقه دو و با هماهنگی معاونت خدمات شهری این شهرداری می باشد.
 -6میزان و نوع تضمین نامه فرایند ارجاع کار :شش میلیارد و نهصد و هشتاد و چهار میلیون و بیست و یک هزار و سیصد و چهل و سه ریال ( 6/984/021/343ریال) به یکی از دو طریق ذیل:
الف -به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی از یکی از بانکهای مجاز کشور برای مدت نود روز از تاریخ صدور
ب – به صورت واریز وجه نقد به حساب جاری سیبا این شهرداری به شماره  0109023356003نزد بانک ملی
 -7شرکتهای توانمند و دارای گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به منظور کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم به سایت سامانه
ستاد به آدرس ( )WWW.SETADIRAN.IRمراجعه نمایند.
 -8شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 -9سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
برآورد یکسال (ریال
برآورد یک ماه (ریال)
حجم کار متوسط (روزانه)
واحد کار
شرح کار
موضوع کار
47/598/542/775
3/966/545/231
70/000
کیلوگرم
سنتی
جمع آوری پسماند (خانگی)
65/310/957/807
5/442/579/817
185/500
متر مربع با عرض یک متر
مکانیزه و سنتی
رفت و روب معابر
18/247/284/190
1/520/607/016
450
متر
مکانیزه و سنتی
الیروبی مجاری باز و بسته
8/523/642/095
710/303/508
10
نفر
مکانیزه و سنتی
امانی
139/680/426/867
11/640/035/572
www.abadan.ir
شناسه آگهی 1195967:

روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری آبادان

eskenasnewspaper.com
نسخه آنالین روزنامه اقتصادي اسکناس را در پايگاه اينترنتي بخوانيد

رش��ید فرخی گفت :امس��ال پیش بینی می شود که
به رغم خشکسالی و کم بارشی ،تولید خرما به یک
میلیون و  ۲۰۰هزار تن برسد .محسن رشید فرخی
یزدی رئیس انجمن خرما در گفت و گو با خبرنگار
باشگاه خبرنگاران جوان ،با اشاره به اینکه برداشت
خرما تا اواسط مهر ادامه دارد ،اظهار کرد :هم اکنون
به اواس��ط فصل برداش��ت برخی ارقام رسیدیم که
با وجود ش��رایط خشکس��الی برآوردها حاکی از آن
است که تولید نسبت به متوسط برداشت سال قبل
تغییر محسوسی نداشته است .او افزود :پیش بینی
ها حاکی از آن است که با استمرار این روند تا پایان
فصل برداشت به متوسط برداشت سالیانه برسیم.

موفق ش��ویم به خاط��ر اینکه هنوز
آمایش سرزمین را اجرا نکردهایم که
بدانیم چقدر خاک حاصلخیز و یا چقدر
آبخوان داریم .شبانی گفت :کشور ما
در مدار خشکی قرار دارد و نمیتوان
تعداد دام را در مراتع زیاد کرد .وقتی
خشکسالی اتفاق میافتد باید گوشت
وارد کنیم در هیچجای دنیا خودکفایی
در همه محصوالت وجود ندارد ما باید
خوداتکای��ی و خوداعتمادی را دنبال
کنی��م ن��ه اینکه طرح خودکفایی گن��دم ،خودکفایی ذرت و
خودکفای��ی هم��ه چیز بدهیم ،بلکه بای��د اول آمایش زمین
مشخص شود ،یعنی مشخص شود در چند سال آینده از آب،
خاک و جنگلها چگونه به صورت بهینه استفاده کنیم و در
آمایش مشخص شود اگر به سمت مصرف سیبزمینی برویم
بهتر است یا به سمت مصرف گوشت .این کارشناس امور دامی
افزود :محصوالت کشاورزی ما به صورت خام صادر میشود و
در کشورهای دیگر بستهبندی میشود .مث ً
ال کرک گوسفندان
ایرانی به هند میرود و در آنجا با بستهبندیهای هندی به دنیا
صادر میشود یا در زعفران و چای ایرانی به خارج میرود و
با بستهبندی خارجی به دنیا عرضه میشود .وی عنوان کرد:
باید استراتژی  20سال آینده یعنی در برنامه  2040وضعیت
آینده کش��اورزی مش��خص شود .در آمایش سرزمینی پاسخ
دهیم که آیا شترمرغ در خراسان جنوبی درست است یا غلط،
در حالیکه بازار مصرف گوش��ت ش��ترمرغ در تهران است .یا
پرورش گاو در گناباد انجام میشود که شیر گاو برای فرآوری
به تهران میآید در کجای دنیا چنین فاصلهای بین کارخانه
و تولیدکننده وجود دارد .شبانی گفت :باید ریسک مرغداری
برای کس��انیکه میخواهند مرغداری احداث کنند مشخص
ش��ود ،وظیفه دولت این اس��ت که مشخص کند بهرهوری در
کجا اس��ت و کش��اورز اگر میخواهد سرمایهگذاری بهرهور
انجام دهد الزم اس��ت پیاز بکارد یا محصول دیگری مانند
چغندر قند ،و این موارد باید در کل کشور مشخص شود.

نوبت اول

 12/30به امور قراردادهاي س��ازمان مديريت پس��ماند ش��هرداري هاي مالرد و صفادش��ت مراجعه و از
تاريخ  1400/07/06لغايت  1400/ 07/17س��اعت  13پيش��نهادهاي خود را تحويل دبیرخانه س��ازمان
مديريت پسماند شهرداري هاي مالرد و صفادشت نمايند.
-5هزينه آگهي و کارشناس به عهده برنده تجدید مزايده مي باشد.
-6متقاضيان مي بايست جهت دريافت اسناد معرفي نامه (به همراه كارت شناسايي ملي)و اصل فيش
واريزي به مبلغ  2/000/000ريال به حس��اب ش��ماره  0108733015009س��يبا بانك ملي به نام درآمد
سازمان مديريت پسماند شهرداري هاي مالرد و صفادشت تحويل امور قراردادها نمايند.
-7سازمان در رد يا قبول هريك از پيشنهادها مختار است.
-8ساير اطالعات و جزييات در اسناد مزايده مندرج است.
تاریخ انتشار نوبت اول1400/06/30:
تاریخ انتشار نوبت دوم1400/07/06 :

وجود ظرفیت
یک میلیارد دالری صادرات خرما

دولت جدید باید
 ۶میلیون تن گندم وارد کند

سرپرس��ت خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی
گفت :در پایان زمان خرید تضمینی گندم هستیم و
تنها  ۴میلیون و  ۶۰۰هزار تن گندم خریداری شده که
این میزان نصف پیش بینی انجام شده است .حسن
عباس��ی معروفانسرپرس��تدفترخدماتبازرگانی
وزارت جهاد کش��اورزی در گفتگو با خبرنگار تسنیم
اظهار داشت :بر اساسی برآوردی که سال قبل وزارت
جهاد کشاورزی وقت داشت برنامه ریزی کرده بود،
حدود  9میلیون تن گندم خرید تضمینی داشته باشیم
اما این امر در سال جاری عملی نشد .وی افزود :اکنون
در پایان زمان خرید تضمینی گندم هستیم اما تنها 4
میلیون و  600هزار تن گندم خریداری شده است و
میزانخریدتضمینگندمنصفپیشبینیانجامشده
است .سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد
کشاورزی ادامه داد :دولت قبل قصد آن را داشت که
گندم از خارج کشور وارد نکند و در تولید این محصول
خودکفا ش��ویم اما ش��رایط شکل دیگری رقم خود و
اکنون دولت جدید در ابتدای کار خود باید  6میلیون
تن گندم برای کسری تولید وارد کند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
به روش معمولی ( نوبت اول /دوم )
موضوع مناقصه :
ردیف -1تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی  2مجموعه ابزار SFT
ردیف  - 2تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی  2مجموعه تجهیزات EMI
ردیف  -3تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی  6دستگاه پمپ گل نشنال 12 P 160
ردیف  - 4تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی  1مجموعه کارت پروسسور پانل DAP
ردیف  - 5تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی  1مجموعه پانل سیستم سطحی EX-2000
ردیف  - 6تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی  2دستگاه سیستم گاز یونیت نمودارگیری سطحی
ردیف  - 7تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی  5دستگاه پد ابزارهای  MSFLو تقویت سیستم ارتجاعی
مشخصات مناقصه :
نام مناقصه گزار

شرکت ملی حفاری
ایران

ردیف

شماره فراخوان سامانه ستاد

1

2000093985000481

2

2000093985000482

3

2000093985000483

4

2000093985000484

5

2000093985000485

6
7

2000093985000487
-1

نحوه دریافت /تحویل اسناد مناقصه :

آدرس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات

تضمین شرکت در مناقصه (فرآیند ارجاع کار):

برآورد تعمیرات اساسی(ریال)

2000093985000486

روش ارزیابی

دریافت و تحویل اسناد

مبلغ برآورد (ریال/یورو)
برآورد تأمین قطعات خارجی(یورو)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
برآورد تأمین قطعات داخلی(ریال)

700/000/000

47/350

***********

برآورد تعمیرات اساسی(ریال)

برآورد تأمین قطعات خارجی(یورو)

برآورد تأمین قطعات داخلی(ریال)

2/493/750/000

38/381

***********

برآورد تعمیرات اساسی(ریال)

برآورد تأمین قطعات خارجی(یورو)

برآورد تأمین قطعات داخلی(ریال)

16/560/000/000

734/584

28/339/200/000

برآورد تعمیرات اساسی(ریال)

برآورد تأمین قطعات خارجی(یورو)

برآورد تأمین قطعات داخلی(ریال)

1/250/00 0/000

72/000

***********

برآورد تعمیرات اساسی(ریال)

برآورد تأمین قطعات خارجی(یورو)

برآورد تأمین قطعات داخلی(ریال)

1/237/500/000

25/800

***********

برآورد تعمیرات اساسی(ریال)

برآورد تأمین قطعات خارجی(یورو)

برآورد تأمین قطعات داخلی(ریال)

122/500/000

39/580

***********

برآورد تعمیرات اساسی(ریال)

برآورد تأمین قطعات خارجی(یورو)

برآورد تأمین قطعات داخلی(ریال)

946/875/000

33/017

***********

681/000/000
648/000/000
8/804/000/000
1/045/000/000
414/000/000
546/000/000
498/000/000

1براساس حداقل امتیاز ( )05مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود  ،انجام می گردد .
تاریخ شروع و پایان

دریافت اسناد

از  1400/07/01لغایت 1400/07/10

تاریخ شروع و پایان تحویل استعالمهای ارزیابی کیفی
آدرس – اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران  -ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارت  - Aاداره قراردادها

از  1400/07/11لغایت 1400/07/25

شماره تلفن کارشناس پرونده 061-341 46326 :

مبلغ تضمین

ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره  50659 /123402هـ تاریخ 1394/09/22و اصالحات بعدی آن .

انواع تضامین قابل قبول

اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 4001114006376636و شماره شبا IR 350100004001114006376636نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران

مدت اعتبار پیشنهاد /تضمین

90

9روز ( برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس  www.setadiran.irانجام می شود .

کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران
http://sapp.ir/nidc_pr
شناسه آگهی 1194869 :

www.nidc.ir

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان
با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی تعریض و
بهسازی محور خوی – حمزیان – قره ضیاءالدین حدفاصل کیلومتر  0+000الی 2+000
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه
از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق
درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس WWW.SETADIRAN.IR
انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت
نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه
محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/06/30
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت  19تاریخ 1400/07/06
مهلت زمانی ارائه مدرک  :ساعت  19مورخ 1400/07/18

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد
مناقصه و ارائه پاکت ها
آدرس :ارومیه بلوار ش��هید بهش��تی نرس��یده به چهار راه ش��ورا اداره کل راه و شهرسازی
تلفن33479821-25 :
اطالعات تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در س��امانه :مرکز تماس
021-41934
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
شماره نامه1400/1112/854 :
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/06/30:
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/07/03 :
شناسه آگهی 1196032 :

