WWW.QUDSONLINE.IR
بورس

 1.342.337اونسطال

سهشنبه  16آذر 1400

1.778

57.200.000

مثقالطال

 7دسامبر۲۰۲۱

طال ۱۸عیار

 13.210.000ربعسکه

رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به عرضه  ۳۶میلیارد
دالر ارز از ابتدای امسال تاکنون ،گفت :در سال جاری
دسترسی این بانک و سیستم اقتصادی کشور به منابع
ارزی بهبود قابل مالحظهای داشته است.
به گزارش ایرنا ،علی صالحآبادی در جمع خبرنگاران
اف ــزود :از نظر ورود ارز بــه کشور در شــرایــط بسیار

بهبود دسترسی
به منابع ارزی
ک قیمت
نسول بازی

 2جمادیاالول 1443

سال سی و چهارم

شماره 9690

سونی
Drive 5 PlayStation

 ۳۵,۳۰۰,۰۰۰تـومـان

مایکروسافت
XBOX SERIES S
 ۱۰,۷۶۰,۰۰۰تومان

 39.750.000نیمسکه

 69.500.000سکه

 130.940.000دالر (سنا)

درهم امارات (سنا)

ارزی در حــوزه ارز داریــم ،اضافه کــرد :در سامانه نیما
صادرکنندگان ارز خود را عرضه میکنند.
از ابتدای سال تا امروز ( ۱۵آذرماه) برگشت ارز حاصل
از صادرات غیرنفتی در سامانه نیما  22/4میلیارد دالر
و عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما  ۲۰میلیارد
دالر بوده است.

خوبی هستیم و پیشبینی من این است که در آینده
نزدیک اوضاع رو به بهبود خواهد رفت .رئیس کل
بانک مرکزی گفت :از ابتدای سال تاکنون  ۳۶میلیارد
دالر ارز عرضه شده که برابر کل عرضه ارز در سال
گذشته بود.
وی بــا بــیــان اینکه مــا دو ب ــازار مهم نیما و متشکل

مایکروسافت
Xbox One S ALL DIGITAL
 ۸,۹۲۸,۰۰۰تومان

269.126

آالباکس
Plus GC64
 ۲,۵۹۹,۰۰۰تومان

سونی
Pro 4 Playstation
 ۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

سد گمرک هوشمند در برابر قاچاق کاال

◾

ل تــــوجــــه ک ــش ــف ــی ــات قـ ــاچـ ــاق
◾رش ـ ـ ــد قــــابــــ 
با استقرار گمرک هوشمند

اهمیت هوشمندسازی گمرکات بهگونهای است
که بر اساس آمارها ،مواد اولیه و کاالی واسطهای
سهم  85درصدی را در واردات کشور دارند و همین
مسئله بر ضــرورت تسهیل اقــدامهــای گمرکی و
بهروزرسانی فرایندهای آن در راستای کمک به
تولید داخلی و رشد اقتصادی میافزاید.
از س ــوی دیــگــر ،گــمــرک هوشمند مــوجــب شده
راهه ـ ــای نــفــوذ ک ــاالی قــاچــاق بــه داخ ــل کــشــور و
نابودسازی تولیدات داخلی بسته شود ،موضوعی
که علیبعیدیمفرد؛ معاون برنامهریزی و امور
بینالملل گمرک ایران نیز در مصاحبهای درباره آن
گفته است« :با استقرار گمرک هوشمند در ۶ماهه
نخست سال  ۹۸کشفیات قاچاق با رشدی ۲۶۴
درصدی به بیش از  ۲۹هزار میلیارد ریال رسید».
وی همچنین افـ ــزوده« :ارزشگ ـ ــذاری هوشمند
کاال ،انتخاب هوشمند محمولهها برای ارزیابی،
ب ـهکــارگــیــری تــجــهــیــزات الــکــتــرونــیــک در رصــد
هوشمند و نامحسوس محمولهها (از جمله
پــلــمــب الــکــتــرونــیــک و دوربـ ــیـ ــن پ ــاکخ ــوان
هــوشــمــنــد) ،گــمــرک مــوبــایــل و شــبــکــه فــعــاالن
اقــتــصــادی گــمــرک  ،Weب ـ ه کــارگــیــری پــرنــدههــای
هوشمند ب ــدون سرنشین ،مدیریت هوشمند
پــرداخ ـتهــای گــمــرکــی ،ســطـحبــنــدی هوشمند
کــارشــنــاســان م ــج ــازی و م ــوت ــور جــس ـتوجــوی

هوشمند تجارت فرامرزی و گمرک ،هشت برنامه
در حــال اج ــرای گمرک هوشمند هستند کــه یا
عملیاتی شده و یا در مرحله اجرا هستند».

◾

◾ایران جزو  6کشور تولیدکننده ایکسری
در همین راستا ،سخنگوی گمرک ایران در گفتوگو
بــا قــدس اظــهــار کــرد :الکترونیکی شــدن کــه یک
مرحله پیش از هوشمندسازی اس ــت ،از دهه
 70در گمرک شروع شده است .گمرک در مسیر
الکترونیکی شدن و هوشمندسازی پیشرو بوده
و حتی میتوان ادعــا کرد رویههای گمرکی و امور
اجرایی همگی بهصورت فرایند بدون کاغذ است.
در مرحله الکترونیکی ،تمامی امــور فرایندی و
سامانهای است که طبیعتا ًدر نتیجه آن ،بسیاری
از معضالت همانند جعل اسناد برطرف میشود.
روحهللا لطیفی ادامه داد :همچنین مزیت دیگر
ایــن اســت که مدیریت زمــان و نامهها به صورت
سیستمی ارس ــال مـیشــود و دیگر نیاز نیست
افــراد مسیرهای زیــادی طی کنند .بــدون شک در

آگهی مفقودی

,1408695ف

برگ سبز و سند کمپانی نیسان زامیادمدل1385
ش���ماره پالک ایران526-36م 43ش���ماره موتور
 350975ش���ماره شاسی  J040104به نام خداداد
کالوش���ی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط
می باشد.

لطیفی بیان کرد :در زمینه بحث مدیریت ریسک
نیز اقدامها بهصــورت هوشمند است و انتخاب

آگهی مفقودی

,1408696ف

اصالحیه
؟؟؟؟؟؟

/1408652ک

ش��رکت س��امان ب��ازار رض��وی ب��ه ش��ماره ثب��ت  855و شناس��ه مل��ی
 10380099797در نظ��ر دارد  40ت��ن پنب��ه وارداتی مرغوب تاجیکس��تان با
ط��ول الیاف باالی  29را از طریق مزایده عموم��ی به صورت پیش فروش 20
روزه به فروش رس��اند از کلیه تجارو تولیدکنن��دگان محترم تقاضا داریم جهت
دریافت پاکات ارائه قیمت پیش��نهادی خود از تاریخ  1400/09/16تا 1400/09/20
در روزه��ای کاری از س��اعت  8ال��ی  15به آدرس ش��رکت واقع در مش��هد ،بزرگراه
آس��یایی ،مقابل بیمارستان رضوی ،شرکت سامان بازار رضوی ،واحد تدارکات مراجعه
نمایند .
س��پرده ش��رکت در مزایده مبل��غ  1،000،000،000ریال می باش��د که بص��ورت چک بانکی
تضمین ش��ده یا واریز به حس��اب بانک در وجه ش��رکت س��امان بازار رضوی می بایستی
تهیه گردد .هزینه آگهی و کارشناس��ی به عهده برنده مزایده می باش��د و شرکت در رد
یا قبول هریک از پیش��نهادات مختار اس��ت.در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره
تلف��ن05136576362تم��اسحاص��لفرمایی��د.

ن

ت دوم
وب

مناقصه عمومی

ردیف

موضوع مناقصه

1

2000001446000135

مبلغ برآورد کار
 326.376.656.700ریال

1405908

1408660

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
سایت اینترنتی www.abfakhorasan:

3

اقتصاد

این ش��رکت در نظر دارد ،مناقصه محدود جهت خرید ،نصب و راه اندازی دوربین های
نظارتی مدار بسته را در محل شرکت انجام دهد .برای اطالع از شرایط مناقصه به پایگاه
اینترنتی این شرکت به آدرس  www.shahabkhodro.co.irمراجعه و در صورت تمایل
ب��ه بازدی��د از تاریخ درج آگهی به مدت چهار روز کاری از س��اعت  8الی  15به نش��انی
تهران کیلومتر  9جاده مخصوص کرج واحد پشتیبانی مراجعه نموده و پاکت پیشنهاد خود
را ظرف مدت مقرر به دبیرخانه واحد حراس��ت تحویل و رسید دریافت نمائید .بدیهی
اس��ت شرکت شهاب خودرو در رد یا قبول کلیه پیش��نهادات مختار است .جهت کسب
اطالع بیشتر با شماره تلفن  44504750 -3داخلی  402آقای سیاه پوش تماس حاصل
نمائید.
شرکت شهاب خودرو

آگهی مزایده مرحله اول – نوبت اول

نسبت به فروش یک قطعه زمین با کاربری تجاری واقع در بلوارآموزگار ودو قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در خیابان مدرس  15از طریق مزایده اقدام نماید.
لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته با در نظر گرفتن شرایط و مشخصات ذیل قیمت پیشنهادی خود را در پاکت دربسته به دبیرخانه
شهرداری تسلیم و رسید دریافت نمایند.
شرایط  :واریز سپرده شرکت در مزایده به ازای هر قطعه زمین به حساب شماره  0103792401003بنام شهرداری گرمه نزد بانک ملی که چنانچه نفرات اول تا سوم
حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده واریزی آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط و با نفرات بعدی عقد قرارداد خواهد شد.
-1قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد.
-2بهای زمین نقدا دریافت خواهد شد وبرندگان مزایده باید حداکثر تا هفت روز کاری به پرداخت وجه زمین اقدام نمایند.
-3شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
-4پیشنهاد دهندگان تایید می نمایند که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب دیماه  1337نمی باشند.
-5جلسه بازگشائی پاکات مزایده  10روز پس ازانتشارآگهی مرحله اول  ،نوبت دوم درمحل دفتر شهرداری برگزار خواهد شد.
-6هزینه چاپ آگهی در روزنامه برعهده برندگان در مزایده می باشد.
-7متقاضیان جهت اطالعات بیشتر به امور ساختمان و شهرسازی شهرداری مراجعه و یا با تلفن شماره  05832502014داخلی  3تماس حاصل فرمایند.

سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شرکت در مناقصه
محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه  1400/09/14می باشد.اطالعات
و اسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به
مناقصه گران ارسال خواهد شد.

ارزیابی کیفی یک فقره مناقصه عمومی یک
مرحله ای با موضوع انجام خدمات اداری و
پشتیبانی در قالب زمان مزدی و کارمزدی
در ستاد و امور های تابعه ( پیمانكاری
فعالیتهای اداری و پشتیبانی) سال 1400

رستم قاسمی
وزیر راه و شهرسازی
حجم تولید مسکن در
نهضت ملی را حجم
بزرگی برشمرد و گفت:
با برنامهریزی این کار
در حال عملیاتی شدن
است و این حجم از
تولید مسکن او ً
ال نیاز
کشور بوده و در مدت
کوتاهی که نامنویسی
آغاز شده و بسیاری از
شهرها هنوز سایتشان
باز نشده است حجم
بسیار گستردهای از
مردم متقاضی مسکن
هستند و پیشبینی
میشود بین
 ۵تا  ۶میلیون نفر
در سامانه نامنویسی
کنند.

شرکت شهاب خودرو (سهامی عام)
مناقصه شماره  – 1400/04نوبت دوم

شهرداریگرمهمستندبهمجوزشماره 1400/29مورخه1400/06/08
شورای اسالمی شهر گرمه در نظر دارد

(بارانهایپائیزجبرانکمآبیهایسالهایقبلنیست)

شماره فراخوان

زمانومهلتاسنادمناقصه:الف-مهلتدریافتاسنادمناقصه1400/09/18:
ب– مهلت تحویل پیشنهادها1400/10/02 :
هزینهچاپآگهیبهنسبتبرعهدهبرنده/برندگانمناقصهخواهدبود.

◾

◾صرفهجویی  3هــزار میلیارد تومانی با حضور
شرکتهای دانشبنیان

/1408651ک

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

یک فقره فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با
ارزیابی کیفی با موضوع انجام خدمات اداری و پشتیبانی در قالب زمان مزدی
و کارمزدی در ستاد و امور های تابعه ( پیمانكاری فعالیتهای اداری و پشتیبانی)
سال 1400به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الكترونیک دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی ،از طریق درگاه سامانه تدارکات
الكترونیک دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد
والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در

مــراحــل اولــیــه هوشمندسازی اســت .همچنین
شاهدیم دریافت مجوزها ،مرحله صندوق و صدور
پروانه ،تعیین انبار ،بارنامه و خروج کاال نیز با روش
الکترونیکی انجام میشود و بدین ترتیب تمامی
مراحل از صفر تا صد تجارت خارجی کشور قابل
رصــد اســت .سخنگوی گمرک گفت :در زمینه
نظارتها از طریق ایکسری نیز پس از تحریمها
توانستیم با تالشها و اقدامهای شهید فخریزاده
و تیم ایشان ایکسری را بومیسازی کنیم و تولید
داخــلــی داشــتــه باشیم ،اقــدامــی کــه موجب شد
ایــران جــزو باشگاه تولیدکنندگان ایــکـسری و 6
کشور تولیدکننده قرار بگیرد .در حال حاضر حتی
پلمبها نیز در دانشگاه تهران و با کمک گمرک
هوشمندسازی شده است.

پیشبینی
استقبال
6میلیونی از
نهضت ملی
مسکن

شرکتهای مجاز اقتصادی بر اساس بررسی سوابق
از طریق روشهای هوشمند صورت میگیرد و این
شرکتها میتوانند از برخی خدمات و عواید مانند
ضمانتنامهها و سرعتباالی تردد که گمرک برای
آنها در نظر گرفته شده ،بهرهمند شوند .امیدواریم
تمامی اقدامهای گمرکات کشور با بهرهمندی از
هوش مصنوعی بهطور 100درصدی اجرایی شود و
با کمک شرکتهای دانشبنیان و حمایت دولت،
در این مسیر پیشرفت داشته باشیم .همانطور
که رهبری هم فرمودند ،ب ه کارگیری هوش مصنوعی
بایستی در اولویت قرار گرفته و سرعت یابد.
وی اظ ــه ــار کـ ــرد :مــه ـمتــریــن مــانــع در مسیر
هوشمندسازی 100درصـ ــدی گمرکات ،کمبود
مــنــابــع م ــال ــی اس ـ ــت .مــشــکــل دی ــگ ــر ،بــرخــی
موضوعاتی است که امکان دارد ابعاد نظارتی
پــیــدا کــنــد ،بــنــابــرایــن بــایــد از تــمــام ظرفیتها
استفاده کرد و هوشیاری بیشتری داشــت .این
حساسیت بــدان جهت است که کشور اکنون
در دوران تحریم است و باید ورود و خروج کاال با
حساسیت ویژهای صورت بگیرد .همچنین باید
مراقب بود کشورهای متخاصم امکان دسترسی
به دادههای گمرکی را نداشته باشند ،موضوعی
که هزینههای نظارت و کنترل را باالتر میبرد.
در واقع ،در شرایط فعلی گمرک از یک سو باید
تسهیلگری داشته باشد و از سوی دیگر ،نگاههای
حاکمیت در مسیر امور تجاری و نحوه تعامل با
افراد را در نظر بگیرد.
سخنگوی گمرک معتقد است :تحریم موجب بروز
محدودیتهای زیادی در عرصه گمرکی شده که بر
اثر آن ،محدودیت در ورود و خروج کاال بسیار زیاد
است .وقتی ممنوعیتهای کاالیی گسترده باشد،
در چنین شرایطی فرایند کار در حوزه کنترلهای
نامحسوس و دیگر سیستمهای ماشینی دچار
مشکالت میشود؛ زیرا در حال حاضر 2هزار و 500
کاالی ممنوعه داریم که اگر بخواهیم تمامی اینها را
کنترل کنیم ،بهسختی میتوان رصد دقیق داشت
و حتی میزان زمان مورد نیاز نیز افزایش مییابد.
لطیفی تصریح کرد :باید از شرکتهای دانشبنیان
بــرای حضور در عرصه هوشمندسازی بهره برد
تا دولت و نیز خود شرکتها از آن منتفع شوند.
چنان که شاهدید برای تولید 15دستگاه ایکسری،
شرکتهای دانشبنیان سرمایه تولید دستگاه
را خودشان تهیه کردند و در ادامه فرایند تولید را
انجام دادند .حضور شرکتهای دانشبنیان سبب
صرفهجویی 3هزار میلیارد تومانی میشود و هزینه
نگهداری و راهاندازی دستگاهها را کاهش میدهد
و نیز به کوچک شــدن دولــت و اعتماد به بخش
خصوصی کمک میکند.

مزای�ده  40ت�ن پنب�ه

برگ س���بز پژو پ���ارس م���دل 1388ش���ماره پالک
ایران199-32ج 85شماره موتور 12487249494
ش���ماره شاس���ی  NAAN01CA09K750109به نام
محس���ن دارینی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار
ساقط می باشد.

پی���رو چاپ آگه���ی مناقصه عمومی ش���رکت
آب و فاض���الب اس���تان خراس���ان رض���وی
مورخه  1400/9/15صفحه ی اول سراس���ری
در قس���مت تیت���ر نوب���ت اول صحی���ح
می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد .

قرن  ،21دیگر گمرک محل ایستایی کاال نیست و
بایستی کاالها با کمترین زمان توقف از مرز عبور
کنند ،به همین خاطر نیاز است اقدامها در یک
مسیر فرایندی جلو برود و کنترلها نیز بهصورت
نامحسوس و غیرفیزیکی انجام شود .در همین
راستا ،عبور کانتینرها و کاالها از مسیر ایکسری
موجب کنترل غیرملموس و غیرفیزیکی کاالست.
با ابزارهایی مثل ایکسری شاهدیم یک کامیون
در عــرض  30ثانیه از مــرز عبور میکند و توقفی
نخواهد داشت.
وی افـ ـ ــزود :هــمــچــنــیــن اس ــن ــاد نــیــز ب ــهص ــورت
الکترونیکی و پیش از ورود به بندر ،با دریافت
اطالعات بارنامه و ثبت سفارش و پیمودن دیگر
مــراح ــل ،بــه مــرحــلــه اظــهــار م ـیرســد کــه اظــهــار
کــاالهــا ب ـه ص ــورت الکترونیکی حــتــی از طریق
موبایل اتفاق میافتد ،بنابراین نیازی به مراجعه
حــضــوری صــاحــب ک ــاال بــه گــمــرکــات اج ـرایــی در
مرزها نیست .البته با گفتن موارد باال ،نمیتوان
گفت هوشمندسازی صــورت گرفته بلکه اینها

خبر
خوب
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مدل 2448A
 ۲۳,۶۰۰,۰۰۰تـومـان

شرکتهای دانشبنیان داخلی به کمک نظارت  در فرایند تجارت میآیند

مینا افرازه بــدون شک گمرک الکترونیکی و
هوشمندسازی تمامی فرایندهای مرتبط با امور
گمرکی ،حجم و سرعت تبادالت تجاری را گسترش
داده و تراز اقتصادی کشور را باال میبرد .در همین
راستا ،سیداحسان خاندوزی نیز بهتازگی تصریح
کــرده« :هوشمند شــدن نظارتها با استفاده از
تولیدات داخلی یکی از نقاط قابلتوجه در نظام
گمرکی و فرایند تجارت محسوب میشود .در طول
دو سال آینده بیش از  ۱۷دستگاه ایکسری دیگر
به دستگاههای موجود در گمرک اضافه میشود و
در همین راستا در سه ماه آینده هر ماه یک افتتاح
جدید را شاهد هستیم» .همچنین به گفته وی،
قرار است تولید دستگاههای هوشمند در گمرک در
داخل کشور و توسط وزارت دفاع و بخش خصوصی
انجام شود .هوشمندسازی رویکرد قطعی دولت
به شمار م ـیرود و در همین راستا وزیــر اقتصاد
هــم وعــده داده«در حــد وســع خــود سامانههای
زیرمجموعه وزارت اقتصاد را با جدیت یکپارچه
خواهیم کرد تا بتوانیم حکمرانی دقیقی در اقتصاد
داشته باشیم و متصل کــردن سایر سامانههای
اقتصادی در حوزه تجارت و گمرک مد نظر است».
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ردیف
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مبلغ سپرده

شماره حساب سپرده
نزد بانک ملی گرمه

1

8

50/6

تجاری

بلوار آموزگار

1.771.000.000

90.000.000

0103792401003

2

2

222/48

مسکونی

خیابان مدرس 15

3.114.720.000

160.000.000

0103792401003

3

3

204/50

مسکونی

خیابان مدرس 15

2.863.000.000

145.000.000

0103792401003
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