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مخاطرات طبیعی ساالنه میلیاردها تومان به بخش کشاورزی خسارت میزند

مدیریت ریسک در بخش کشاورزی
با استفاده از بیمه محصوالت کشاورزی

4

شرایط سخت تجديد وامهای بانکی کولهباري از خستگي و يأس را بر دوش کشاورزان ميگذارد

 3ماه دوندگی
شرط تجدید وامهای بانکی کشاورزان

یادداشت

بيمه کشاورزي براي هر هکتار طالي سفيد
تا 14ميليون تومان غرامت میدهد
رامين اميني زارع

@sabzinehnewspaper

«سبزينه» از داليل عدم استقبال كشاورزان از كشت كلزا گزارش ميدهد

کاهش 70هزار تنی تولید کلـزا
با سیاستهای نادرست

افزایش قیمت تخممرغ
در خراسان رضوی
به شانهای 49هزار تومان 6
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۷۰هزارنفر در خراسانجنوبی
ازآب سالم برخوردار شدند

خراس��انجنوبی در منطقه خش��ک و بیابانی واقع ش��ده که سبب
میشود میزان ورودی آب به استان از طریق بارندگیها بسیار اندک
باشد ،همچنین رودخانههای موجود در این منطقه از نوع فصلی بوده و
رودخانه دائمی وجود ندارد .هرچند استان خراسانجنوبی چند سالی
اس��ت که از ابرهای بارانزا محروم و کمبود ریزشهای جوی دغدغه
مردمانش بوده؛ اما یکی از نکات قابلتأمل در تاریخ این دیار آبرسانی
پایدار به ۱۴۶روستای خراسانجنوبی از سال ۹۲تاکنون است
که با اعتبار ۱۶۸میلیارد تومان انجام شده و. ...
مدیرکل دفتر آبخوانداری سازمان جنگلها خبر داد
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افزایش۳برابری
میانگین آبدهی قناتها
با اجرای طرحهای آبخیزداری

انرژی خورشیدی جایگزینی مناسب برای سوختهای فسیلی و راهکاری برای کاهش آلودگی هوا است

22روز آلودگی متوالی هوای تهران در د ی ماه سا ل جاری

معرفي شركت تعاوني مرغداران شهرستان تفت
بهعنوان تعاوني موفق استان یزد
تاریخچه
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مدير روابط عمومي و بينالملل صندوق بيمه کشاورزي
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8صفحه قیمت 4000 :تومان

بالغ ب�ر یکمیلی�ارد و 400میلی�ون تومان
رسیده که این سرمایه از محل سود خود
سهامداران ایجاد شده است.
ای�ن تعاونی در حال حاضر چهار پرس�نل و
135سهامدار دارد.

ش�رکت تعاون�ی مرغداران شهرس�تان
تفت یکی از تعاونیهای کشاورزی موفق
اس�تان یزد اس�ت و در س�ال  1396نیز
بهعنوان ش�رکت تعاونی نمونه اس�تان
معرفی ش�د .این تعاونی در سال 1377
با س�رمایه اولیه هفتمیلیون و 400هزار
 -1ساختمان اداری تعاونی؛
تومان با 100نفر عضو با اهدافی نظیر ارائه
 -2انبار به مساحت سههزار متر مربع؛
خدمات بهداش�تی ،مش�اوره ،آموزش،
 -3مغازه تجاری.
مصطفی امینی
تهیه و توزیع نهادهه�ای طیور و خرید و
مدیرعامل شرکت
بازاررس�انی تولیدات مرغداران منطقه
مرغداران
تعاونی
(از جمله مرغ زن�ده) آغاز بهکار ک�رد.
 -1ساخت کشتارگاه؛
شهرستان تفت استان یزد هماکنون پس از گذشت حدود  -2ایجاد فروش�گاه عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی
23س�ال طی دو مرحله افزایش س�رمایه به س�رمایهای و پروتئینی.

امکانات

برنامهها

فعالیتها و تواناییها

 -1سرمایهگذاری در اتحادیه مرغداران استان یزد؛
 -2خرید سهام صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان یزد به مبلغ دو میلیارد و 200میلیون تومان؛
 -3توان خرید و توزیع روزانه 150تن مرغ زنده و ارسال آن به کشتارگاه؛
 -4تأمین و توزیع جوجه یکروزه جهت رفع نیاز مرغداران شهرستان تفت و استان یزد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان خبرداد

صدور قبض رایگان برق برای ۹۱هزار مشترک در هرمزگان
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق هرمزگان از صدور
قبض رای��گان برای ۹۱هزار مش��ترک در طرح برق امید
خبر داد.
بهگزارش «س��بزینه» ،هاجر عبدی گفت :طرح برق امید
و رایگانش��دن قبض برق مشترکان کممصرف از آبان ماه
امس��ال آغاز شد و در نخستین دوره آن ۹۱هزار مشترک
که 18/5درصد مش��ترکان خانگی را ش��امل میش��وند،
مش��مول طرح برق امید ش��دند و صورتحس��اب آنها
رایگان محاسبه شد.
عبدی اظهار داش��ت :ب��رق امید برای اص�لاح مصرف و
حمایت از مش��ترکان خانگی کممص��رف طراحی و پیاده
ش��ده است .در این طرح قبض مش��ترکانی که از ابتدای
فروردی��ن تا پایان آذرماه مصرف ب��رق ماهانه آنها کمتر
از ۴۰۰کیلووات باش��د ،رایگان میشود .از ابتدای دی ماه
نیز با توجه به تغییر تعرفه برق در زمس��تان ،مش��ترکانی

که مصرف آنها کمتر از  ۸۰کیلووات باش��د ،مشمول این
طرح میش��وند .به گفته وی ،استان هرمزگان هماکنون
دارای ۷۲۱هزار مش��ترک اس��ت که ۵۸۸هزار مشترک
آن خانگ��ی هس��تند .در ط��رح برق امید مش��ترکان به
سه دس��ته کممصرف ،خوشمصرف و پرمصرف تفکیک
میش��وند که برای هر دس��ته از مشترکان الگوی مصرف
تعیین شده است .مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان
بیان کرد :انتظار میرود با اصالح میزان مصرف مشترکان
خوشمصرف به تعداد مشترکان کممصرف اضافه شود و با
این وضعیت ،میزان مصرف برق مشترکان خانگی کاهش
یابد تا در مصرف انرژی صرفهجویی شود.
عبدی تصریح کرد :مشترکان برای مشاهده میزان مصرف
و آگاهی از قرار گرفتن در ردیف مشترکان کممصرف می
توانند با نصب اپلیکیشن «برق من» روی تلفنهای همراه
اطالعات مصرف خود را مشاهده کنند.
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عکس :حمیدرضا نجفی

پنبه محصولي استراتژيک است که
نق��ش مهمي در توليد انواع بافتهها
(منس��وجات) ،روغ��ن خوراک��ي،
نهادههاي مورد استفاده در پروتئين
مرغ��وب دام��ي و طي��ور و بهويژه
در دوران جهانگي��ري (پاندم��ي)
کوويد 19براي توليد انواع ماسک،
ضدعفوني ،پوش��شها و بافتههاي
مورد کاربرد در پزشکي دارد.
توليد پنبه در کش��ور ما پيش��ينه چند هزار س��اله دارد و همواره با
خطرات اقليمي و طبيعي گوناگوني روبهروست که در عمل مزرعه را
به آوردگاه کش��اورز و انواع خطرات و ريسکهاي ايستا و پويا تبدیل
کرده است.
درسال زراعي جاري اما بيمه کشاورزي براي حمايت از اين محصول
ارزش��مند که به حق طالي سپيد نام دارد ،براي هر هکتار محصول
زيانديده زمينهاي زير کش��ت محصول پنبه ک��ه داراي بيمهنامه
باش��ند ،براس��اس ارزش توليد و با حق انتخاب بيمهگذار در گزينه
انتخابي ،تا س��قف 14ميليون و 300هزار تومان غرامت در اثر عوامل
خسارتزاي تگرگ ،زلزله ،سرما و يخبندان ،سيل ،طوفان ،بارانهاي
سيلآس��ا و گرما پرداخت ميکند .همچني��ن در همه محصوالت از
جمله پنبه آمادگي دارد تا چنانچه تش��کلهاي توليدي و اتحاديهها
خدمات ويژه يا تعهدات باالتري را مورد نظر دارند ،با همفکري آنان
تعرفههاي مورد نظر را توليد و ارائه کند.
شايان ذکر است افزون بر آنچه درباره بيمه پنبه گفته شد42 ،فعاليت
در زيربخ��ش زراعت46 ،فعاليت در زيربخش باغباني17 ،فعاليت در
زيربخ��ش دام10،فعاليت در زیربخش طي��ور 10 ،فعاليت در حوزه
منابع طبيعي24 ،فعاليت در زمينه بيمه تنه درختان و 11فعاليت در
زيربخش آبزيپروري از پوشش حمايتي بيمه ديجيتال کشاورزي در
کشور برخوردارند و تمامی عمليات مالي ازجمله تمامي گردشهاي
مالي در صندوق بيمه کش��اورزي به صورت ش��فاف بر بستر سامانه
هوش��مند و ديجيتال بوده و خسارات کلي توسط ماهواره و فناوري
سنجش از دور ارزيابي و در کوتاهترين زمان ممکن غرامت به حساب
بيمهگذاران زيانديده واریز ميشود.
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ر وزنامه کشاور زی
منابعطبیعیو محیطزیستیکشور
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای

نوبت دوم

سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در نظر دارد به استناد نامه شماره /72/24167د مورخه  99/09/25مدیریت آب و خاک و امور فنی مهندسی نسبت به
برگزاری مناقصه احداث حوضچههای بتنی شیراالت شبکه فرعی اراضی پایاب سد گاران شهرستان مریوان ( ناحیه عمرانی  )2از توابع استان کردستان
بصورت فراخوان عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد) به آدرس  WWW.SETADIRAN.IRبش��رح
مشخصات ذیل اقدام نماید .
لذا کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اس��ناد تا ارایه پیش��نهاد پیمانکاران و بازگشایی آن ها از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد  .لذا
ضروری است پیمانکاران در صورت عدم ثبت نام قبلی ،جهت ثبت نام در سایت مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند .
شماره تماس پشتیبانی سامانه ستاد021 - 41934 :
 – 1نام و نشانی کارفرما :سنندج – بلوار پاسداران – جنب دانشگاه آزاد اسالمی – سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان – اداره امور پیمان وقراردادها
شماره تماس ، 087 – 33289200 :شماره فکس ، 087 – 33288799 :کدپستی66169 / 35383 :
 – 2پایه و رشته گواهینامه صالحیت الزم :گواهینامه صالحیت فنی پیمانکاری رتبه ( 5پنج) در رشته آب یا ابنیه اخذ شده از معاونت عمرانی استانداری یا
سازمان مدیریت برنامه ریزی ,با ظرفیت آزاد حجم کاری و ریالی (مالک سنجش گواهینامه درسایت ساجار می باشد)
توجه :الزم است مشخصات و ظرفیت کاری مندرج در سایت ساجار ضمیمه گواهینامه صالحیت مذکور گردد .
 – 3محدوده کار و برآورد اولیه مناقصه :اراضی پایاب سد گاران شهرستان مریوان با مبلغ  78,040,116,717ریال مطابق آنالیز بها ء در اسناد مناقصه
 – 4روش ارزیابی کیفی :ارزیابی کیفی مطابق معیارهای مندرج در اسناد ارزیابی کیفی
 – 5نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :مبلغ  3902005836ریال مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به نامه شماره /123402ت  50659ه مورخ
( 94/9/22بشرح اسناد مناقصه)
 – 6تاریخ انتشار و مهلت دریافت ونحویل وتشکیل جلسه اسناد در سامانه:
 تاریخ انتشار :ساعت  9صبح روز پنج شنبه مورخ 99/10/25 تاریخ دریافت :ساعت  9صبح روز پنج شنبه مورخ  99/10/25لغایت ساعت  14عصر روز دوشنبه مورخ 99/10/29 تاریخ تحویل اسناد و ارائه پیشنهاد :تا ساعت  13عصر روز پنج شنبه مورخ 99/11/09 -تاریخ تشکیل جلسه :ساعت 9صبح روز شنبه مورخ  99/11/11دراداره امور پیمان وقراردادهای سازمان

ردیف

موضوع

کد فراخوان

1

پروژه احداث حوضچه های بتنی شیراالت
شبکه فرعی اراضی پایاب سد گاران شهرستان
مریوان ( ناحیه عمرانی  )2از توابع
استان کردستان

2099000071000022

(هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد)

برآورد اولیه (ریال) و محل تامین اعتبار
 78,040,116,717ریال
از محل طرح آبیاری و زهکشی غرب و شمال
غرب کشور با کد طرح 1307002221

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان

جنابآقای دکترقاسم محمدی
انتصاب شایسته جنابعالی را بهعنوان

رئیس هیئت مدیره کشت و صنعت مغان

که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگیهای برجسته
شما در صحنههای خدمت صادقانه به نظام و میهن
اسالمی است ،تبریک عرض نموده ،موفقیت و سربلندی
اوند منان مسألت داریم.
شما را از درگاه خد 
روزنامه سبزینه

