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مثقالطال

تمدیدبخشودگی
جرایم دیرکرد
واحدهای تولیدی
تا پایان سال

قیمت انواع
پاوربانک

 29ربیعالثانی 1443

56.340.000

 5دسامبر۲۰۲۱

طال ۱۸عیار

شماره 9688

سال سی و چهارم

 13.007.000ربعسکه

وزیــر اقتصاد از تمدید مهلت بخشش جرایم دیرکرد
تسهیالت واحدهای تولیدی تا پایان سال جاری خبر داد.
روز گذشته به مناسبت روز ملی بیمه بیست و هشتمین
همایشبیمهوتوسعهدرمحلمرکزهمایشهایدانشگاه
الزهرا(س) با حضور محسن رضایی؛ معاون اقتصادی
رئیسجمهور ،احسان خاندوزی؛ وزیــر امــور اقتصادی

انکر PowerCore A1214
 10400میلیآمپر ساعت
 ۲۸۵,۰۰۰تومان

شیائومی مدل Redmi
 20000میلیآمپر ساعت
 ۴۷۹,۰۰۰تـومـان

 38.950.000نیمسکه

 68.200.000سکه

و دارایــی و رئیس کل بیمه مرکزی و مدیران شرکتهای
بیمه برگزار شد .به گزارش فارس ،خاندوزی تأکید کرد:
واحدهای تولیدی که به خاطر کرونا تعطیل شدند تا پایان
شهریور ماه مشمول بخشش جرایم دیرکرد تسهیالت
بانکی بودند که با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا این
مهلت برای آخرین بار تا پایان اسفند  1400تمدید شد.

ژیپین مدل PX105
 20000میلیآمپر ساعت
 ۴۹۹,۰۰۰تومان

◾

◾افزایش دو برابری تجارت با  10برنامه در افق 1404
بر اساس آنچه وی میگوید سهم دولت در اقتصاد
در زمینه قوانین است؛ چراکه دولتها تاجران خوبی
نیستند و ب ه جای حضور در بازار برای رقابت با بخش
خصوصی نقش تسهیلگری را بر عهدهدارند و فقط
میتوانند در امور زیرساختی که بازگشت سود آن

گزارشی درباره عبور تراز تجاریکشورمان از 63میلیارد دالر
در یک سال گذشته

خیز ایران برای
دو برابری تجارت در 1404

زمانبر است ،سرمایهگذاری کنند.
به گفته وی ،بهبود فضای داخل بنگاههای صادراتی
و تـجــاری ،فضای کسبوکار تـجــارت و مشکالت
ب ــرو نم ــرزی ،ســه ح ــوزه اصـلــی بــا  ۱۰بــرنــامــه ب ـرای
افق  ۱۴۰۴است که برای افزایش دو برابری تجارت
مــورد توجه قـرار گرفته اســت .به گفته نــوری ،نقاط
ضعف توسعه تجارت و افزایش چند برابری صادرات

احصا شده و سازمان توسعه تجارت بــرای رفع آن
برنامههای عملیاتی پیشبینی کرده تا شرایط در این
زمینه تسریع شود.

◾

◾مغفول ماندن دیپلماسی اقتصادی در کشور
محمدرضا زهرهوندی ،عضو هیئت نمایندگان اتاق
تهران در گفتوگو با خبرنگار ما با اشــاره به اینکه

خبر
خوب

کینگ استار مدل KP10017
 10000میلیآمپر ساعت
 ۳۶۸,۰۰۰تـومـان

و اجرای کامل عملیات پارتیش�ن شیش�ه ای واحدهای اداری نیم طبقه و قسمتی

از بدنه و س�قف البی پروژه هتل بهار اقدام نماید .لذا از کلیه ش�رکتهای واجد
ش�رایط که دارای رزومه مناسب در زمینه ساخت اینگونه مجموعه ها میباشند،

دعوت مینماید جهت دریافت اس�ناد مناقصه حداکثر تا تاریخ  1400/09/17به
دبیرخانه معاونت فنی و عمرانی بنیاد بهره وری موقوفات آس�تان قدس رضوی
به نش�انی مشهد ،چهارراه شهدا ،س�ازمان مرکزی آستان قدس رضوی مراجعه یا

با شماره تلفن  05132001126تماس حاصل نمایند .ضمنا هزینه چاپ آگهی در

1404434

آستان قدس رضوی

1408580

روزنامهها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهیمناقصهعمومییكمرحلهای نوبتاول
شماره1400/14

اجرای عایقکاری بام در مدارس سطح استان
هرمزگان
محوطه سازی با آسفالت درمدارس سطح

96/829/347/730

3/049/298/753

60/985/975/068

4/841/467/387

نوع تضمین
 )1ضمانتنامه معتبر بانكی به
مدت سه ماه اعتبار از تاریخ

آخرین روز تسلیم پیشنهادها
 )2واریز نقدی به شماره

حساب تمركزی وجوه سپرده
بانك مرکزی

,1408498ف

آگهی مذکور در س��ایت اطالع رس��انی مناقصات به نش��انی  http://iets.mporg.irو اداره کل نوسازی مدارس هرمزگان به نشانی
شناسه آگهی 1233325
 http://www.nosazihormozgan.irو  http://www.setadiran.irقابل رویت می باشد.

روابطعمومیادارهکلنوسازی،توسعهوتجهیزمدارساستانهرمزگان
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اقتصاد

ش�رکت خمیرمایه رضوی در نظر دارد انواع کابل زمینی و افش�ان  ،انواع سینی کابل و درپوش سینی کابل به همراه
تابلو برق و متعلقات مطابق مشخصات مورد نظر در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه خریداری نماید .
لذا از کلیه تامین کنندگانی که در این زمینه فعالیت دارند دعوت میش�ود از تاریخ درج آگهی در روزنامه لغایت 1400/9/23
جهت اخذ اس�ناد مناقصه با مراجعه به پایگاه های اینترنتی ش�رکت به آدرس  www.razavieast.comضمن ثبت نام در سامانه
شناسایی تامین کنندگان و دریافت نام کاربری و رمز عبور ،اسناد مناقصه را از قسمت(سایر) مناقصات و مزایدات دریافت نمایند.
همچنی�ن اس�ناد مناقصه از پایگاه اینترنتی بنی�اد بهره وری موقوفات رضوی به آدرس  https://epf.irقس�مت معامالت ،قابل
دریافت می باش�د و پس از بررس�ی و تكمیل دقیق فرم ها ،پیش�نهادات خود را از طریق پس�ت به آدرس ش�رکت به نش�انی:
کیلومتر  67جاده مش�هد -قوچان :ش�رکت خمیرمایه رضوی ارسال نمایند .آخرین مهلت ارس�ال فرم های مناقصه از طریق
پست ،تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ  1400/9/23می باشد.
ضمنا جهت دریافت اطالعات تكمیلی مناقصه شماره تلفن تماس  46126622داخلی  151می باشد.
جلسه بازگشایی پاکت ها در ساعت  10روز چهارشنبه مورخ 1400/9/24در محل کارخانه انجام خواهد گرفت .
در صورت ضرورت و بنا به تشخیص کمیسیون معامالت شرکت  ،مناقصه به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
شرکت در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .

شرکت خمیرمایه رضوی (سهامی خاص)

مؤسسه دامپروری صنعتی قدس
رضوی در نظر دارد

یک دستگاه خودروی مینی بوس مدل سال 1381خودرا از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت فرم پیش�نهاد قیمت ش�رکت در مزایده به صورت حضوری به آدرس :مش�هد-بلوار مفتح ش�رقی

(میامی) – مهدی آباد جاده روس�تای کنه بیس�ت – مجتمع دامپروری کنه بیست رضوی مراجعه و پاکات پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 1400/09/30

به آدرس فوق الذکر تحویل نمایند .

مدارک مورد نیاز شرکت در مزایده:

-1پاکت الف) واریز مبلغ  100،000،000ریال به ش�ماره حس�اب  3422222311بانک ملت ش�عبه آس�تان قدس به نام مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس
رضوی(جهت دریافت شناسه پرداخت با داخلی  223تماس حاصل فرمائید).

-2پاکت ب) تصویر کارت ملی اشخاص حقیقی و تصویر اظهارنامه ثبت شرکت ،آخرین آگهی تغییرات شرکت و مجوز بهره برداری شرکت .
-3پاکت ج) اصل فرم پیشنهاد قیمت.

• این مؤسسه در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
• هزینه چاپ آگهی ها بعهده برنده مزایده می باشد .

1408577ف

عنوان پروژه

مبلغ برآورد به
ریال

◾

◾علت افزایش ۴۰درصدی حجم تجارت خارجی
عباس آرگون ،عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی
تهران نیز در گفتوگو با خبرنگار ما با اشــاره به دو
مسئله در مسیر تجارت خارجی کشور میگوید:
محدودیتهای بینالمللی گسترده اعمالشده از
سوی آمریکا در دوران ترامپ و شیوع کرونا سبب
شده بود مبادالت تجاری ایران به حداقل برسد .این
دو محدودیت سبب شد در تجارت خارجی هم از
لحاظ وزنی و هم از لحاظ ارزشی با افت صــادرات و
واردات مواجه باشیم .حاال با کم شدن محدودیت
شاهد رشد مبادالت تجاری کشور به مرز 63میلیارد
دالر هستیم کــه پیشبینی م ـیشــود در صــورت
بــه نتیجه رسـیــدن مــذاک ـرات ایــن مـیــزان بــه شکل
فراوانتری افزایش یابد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره
به رویکرد مناسب دولت سیزدهم در بحث مبادالت
تجاری تأکید میکند :برای توسعه صادرات ،تعامالت
سازنده با کشورهای دیگر و ارزآوری بیشتر ،نیازمند
دیپلماسی اقتصادی و اعزام رایزنان بازرگانی به دیگر
کشورهاهستیم.ویباتأکیدبراینکهبایدباکشورهای
مختلف پیمانهای دوجانبه و چندجانبه داشته
باشیم ،میگوید :برای گسترش دیپلماسی اقتصادی
عضویتدرپیمانهایمحلی،منطقهایوبینالمللی
بایدبهصورتویژهدردستورکاردولتقرارگیرد.

((آگهی مزایده عمومی فروش یک دس�تگاه
خودروی مینی بوس مازاد))

اداره کل نوس��ازی  ،توس��عه و تجهیز مدارس هرمزگان در نظر دارد پروژه های مش��روحه زیر را از محل س��همیه اختصاصی وکیوم باتوم
موضوع بند (ز) تبصره یک قانون بودجه  1400کل کش��ور با فهرس��ت بهای ابنیه س��ال  1400از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت
(س��تاد) به آدرس ww.setadiran.irبه مناقصه بگذارد ،لذا از کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید و
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 .کلیه متقاضیان جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد از روز یکشنبه مورخ  1400/09/14لغایت  1400/09/17مراجعه نمایند .
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها تا ساعت  13:30روز چهارشنبه مورخ  1400/10/01به سامانه ستاد و دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس
هرم��زگان ب��ه آدرس بندرعباس – کوی فرهنگیان  -بلوار ش��هید ناصر  -اداره کل نوس��ازی ،توس��عه و تجهیز مدارس اس��تان هرمزگان
می باش��د و پاکتهای مناقصه در روز پنج ش��نبه  1400/10/02در محل اداره کل نوس��ازی مدارس استان هرمزگان بازگشایی خواهد شد .
این اداره کل در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات مخدوش یا بدون مهر و امضاء مختار می باشد  .ضمن ًا  ،هزینه درج آگهی بر عهده برنده
م��ی باش��د  .در صورت هر گونه ابهام با واحد امور قراردادهای این اداره کل به ش��ماره تلف��ن  076-33350095تماس حاصل فرمایید.
مبلغ تضمین به
ریال

پیش از خــروج از برجام حجم مبادالت ما حدود
 90میلیارد دالر بود میگوید :بخش خارجی تجارت
کشورمان تحت تأثیر تحریمها آنچنان که بایسته
بود ،نتوانست در اقتصاد ایران نقشآفرینی مؤثر و
مثبتیایفاکند.
وی مغفول ماندن دیپلماسی اقتصادی در چهار دهه
گذشتهرامعلولبرخیکاستیهادرداخلوتحریمها
در خارج میداند و میافزاید :در دورههــای گذشته
مسئوالن اهمیت ز یــادی بــرای مقوله دیپلماسی
اقتصادی قائل نبودند و خأل حضور رایزنان اقتصادی
ما در دیگر کشورها نیز به عقب ماندن کشور از مقوله
تجارت خارجی دامن زده است.
وی علت بخشی از افــت ت ـجــارت خــارجــی را نیز
بــه بیثباتی اقتصادی در کشور مــربــوط میداند
و مــیاف ــزای ــد :در  40س ــال گــذشـتــه  50میلیارد
سرمایهگذاری خارجی در ایران انجامشده و دلیل
اقبال کم صاحبان سرمایه این است که آنها دارایی
و درآمد خود را در جایی سرمایهگذاری میکنند که
ثبات و امنیت حاکم باشد و چشمانداز روشنی از
فضای رشد و سرمایهگذاری پیش رو باشد .اگر چنین
فضایی در کشور شکل بگیرد مقدار قابلتوجهی از
سرمایهگذاریها به سمت ایــران سرازیر میشود و
همین امر سبب میشود به دلیل حفظ و نگهداری از
سرمایههای خارجی ،پایههای روابط دیپلماتیک ما
با دیگر کشورها نیز محکمتر شود.
آنطــور که زهــرهونــدی میگوید :ص ــادرات ای ـران بر
کاالهایی متمرکز شــده کــه ارزشاف ــزوده کمی در
آنها نهفته ،به همین دلیل تجارت خارجی کشور،
ارزآوری کمتری برای اقتصاد کشور داشته است .با
تحریمهایی که برای صادرات مواد پتروشیمی و نفت
پشت سر گذاشتیم تراز تجاری بیشاز پیش منفی
شــده بــود .حــاال با یکسری گشایشهایی که برای
مبادله با کشورهای همسایه مثل عراق ،افغانستان و

کشورهایآسیایمیانهایجادشدهوضعیتصادرات
کشور بهبود پیدا کــرده ولــی هنوز بــرای رسیدن به
نقطهای که پیش از تحریمها در آن قــرار داشتیم
مسیر طوالنی در پیش داریم .وی با اشاره به اینکه
نیازمند سیستم هوشمند ارزی هستیم میگوید:
در مسائل گمرکی ،بانکی ،حملونقل و در زمینههای
دیگر موانعی وجــود دارد کــه نیاز بــه رفــع آن بــرای
تسهیل تجارت وجود دارد.

رئیس سازمان بورس
و اوراق بهادار کشور از
برنامهریزی برای
باز کردن دامنه نوسان
در این بازار خبر داد.
به گزارش ایسنا،
مجید عشقی در
صبحانه کاری مشترک
با اعضای اتاق
بازرگانی تهران اظهار
کرد :ما در این تردیدی
نداریم که باید موضوع
باز کردن دامنه نوسان
در دستور کار قرار گیرد
اما این موضوع باید
به شکل تدریجی و در
یک زمانبندی خاص
انجام شود که قطع ًا
در برنامههای ما قرار
دارد.

آگهی مناقصه شركت خمیرمایه رضوی

پیمانكاران دارای صالحیت جهت تهیه ،س�اخت ،بارگیری ،حمل ،تخلیه ،نصب
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ای دیتا P20000QCD
 20000میلیآمپر ساعت
 ۵۱۵,۰۰۰تومان

صفحه 3

آس�تان قدس رض�وی در نظر دارد از طری�ق مناقصه عمومی نس�بت به انتخاب

استان هرمزگان

وزیر اقتصاد ابــراز امیدواری کرد :بانک مرکزی در ابالغ
این دستورالعمل تسریع کند تا تولیدکنندگانی که از این
مصوبه بهرهمند نشدند از جرایم بانکی بخشوده شوند؛
تولیدکنندگان و سایر بدهکاران بانکی که اصل بدهی
بانکی خود را بپردازند ،به خاطر مشکالت کرونا جرایم
دیرکرد آنها بخشیده میشوند.

سیلیکون پاور مدل GP10
 10000میلیآمپر ساعت
 ۳۶۹,۰۰۰تـومـان

مناقصه عمومی خرید ،ساخت و نصب پارتیشن
شیشه ای و نورگیر البی پروژه هتل بهار

1

درهم امارات (سنا)

دامنه نوسان را
باز میکنیم

زهرا طوسی تجارت خارجی
ایــران با رها شدن از بند بخشی
از محدودیتهای تجاری ایجاد
شده برای صادرکنندگان و کرونا
توانست با جهش بلندی از مرز
 ۶۳میلیارد دالر گــذر کــرده و با
ثبت رشد 42درصدی صادرات و 38درصدی واردات
نسبت به مدت مشابه سال گذشته کارنامه قابل
قبولی در مبادالت تجاری برای خود دستوپا کند.
بــا روی ک ــار آمـ ــدن دولـ ــت س ـیــزدهــم و بــا ات ـکــا به
ظرفیتهای فـ ــراوان و ارزشـمـنــد داخـلــی کـشــور و
ظرفیتهای کشورهایهمسو،دیپلماسیاقتصادی
در اولویت سیاست خارجی کشور قرار گرفت .سپس
باابالغبخشنامه ستاد اقتصادی،بحث تنوع مبادی
ورودی کاالهای اساسی در دستور کار قرار داد .تالش
برای انعقاد قراردادهای تجاری دوجانبه و برنامهریزی
برای توسعه تجارت با هند ،چین و همسایگان نیز
از جمله مــواردی است که میتوان از آن به عنوان
مقدمهای برای رشد تجارت خارجی کشور سخن
گفت .آنطور که فرهاد نوری ،معاون توسعه صادرات
کــاال و خــدمــات ســازمــان توسعه تـجــارت میگوید
هماکنون ۲۱کشور شامل اعضای اتحادیه اقتصادی
اوراسیا ،همسایگان ،کشورهای آفریقایی و شرق
دور از مقاصد صادراتی ایران هستند که در اولویت
صادراتی کشور قــرار گرفتهاند که نتایج آن تا سال
آینده قابل رصد خواهد شد.

ردیف

12.390.000

دالر (سنا)

266.115

72.461

دینارعراق (سنا)

18.234

جهت اطالعات بیشتر با شماره 051-38492711-12داخلی  225و  226تماس حاصل فرمائید .

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی

