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مذاکره ایران و گرجستان
برای ایجاد راهگذر
خلیج فارس ،دریای سیاه

قیدمت انواع
وچرخه

 18ربیعالثانی 1443

53.520.000

 24نوامبر۲۰۲۱

طال ۱۸عیار

سال سی و چهارم

شماره 9679

 12.356.000ربعسکه

مدیر کل دفتر ترانزیت سازمان راهــداری از مذاکره با
گرجستان بــرای حل مشکالت تــردد ناوگان دو کشور
و تسریع در انعقاد موافقتنامه راهــگــذر (کــریــدور)
خلیج فــارس -دریــای سیاه خبر داد .به گــزارش ایرنا،
توسعه همکاریهای ترانزیتی منطقهای و تعریف
کریدورهای جدید در دستور کار دولت قرار دارد .ایجاد

کراس مدل Sigma
سایز 27.5
 ۷,۵۵۲,۰۰۰تـومـان

المپیا مدل WINNER
سایز 27.5
4,998,000تومان

 37.250.000نیمسکه

 64.500.000سکه

 122.410.000دالر (سنا)

کریدورهای جدید عــاوه بر تسهیل م ــراودات تجاری
منجر به درآمدزایی برای کشور شده و هزینههای حمل
و نقل را کاهش میدهد .تعریف کریدورهای شمال به
جنوب از برنامههایی است که دنبال میشود و ایجاد
کریدوری از خلیج فارس به گرجستان و دریای سیاه از
جمله این طرحها محسوب میشود« .جواد هدایتی» با

جاینت مدل Talon 3
سایز 27.5
 ۱۹,۵۰۰,۰۰۰تـومـان

264.740

ارزیابی نشستهای دوروزه با گرجستان که اواخر آبان
برگزار شد ،گفت :برگزاری نشستهای مشترک حملو
نقلی و تجاری به منظور رفع مشکالت ،ابهامات عملیاتی
طرفین و رفع موانع حائز اهمیت است .تسهیل تردد
جــادهای محمولهها ضــرورت استفاده از فرصتهای
مطلوب همکاری را دوچندان ساخته است.

کراس مدل City Storm
سایز 26
 ۸,۵۵۸,۰۰۰تـومـان

المپیا مدل BOXER
سایز 26
 ۵,۴۵۰,۰۰۰تـومـان

زهرا طوسی با وجود آنکه
یـکــی از مــوضــوعــات مـهــم در
سیاستهای کلی نظام ،تنوع
مبادی واردات کاالهای اساسی
اس ــت ،ول ــی چنین سیاست
مهمی هنوز عملیاتی نشده
و کماکان حدود نیمی از ذخایر کاالهای اساسی
کشور به واسطه شرکتها و کشورهایی تأمین
میشود که در مواقع بحرانی آب به آسیاب دشمن
میریزند.در جنگ اقتصادی که ذخایر کاالهای
اساسی جــزو مهمات به شمار مـیرونــد باید در
تأمین ،نگهداری و توزیع کاالهای اساسی بادقت
عمل کــرد .به همین دلیل در سیاستهای کلی
نظام هـمــواره بر افــزایــش تولید داخلی نهادهها
و محصوالت اســاســی و اولــویــت دادن بــه تولید
محصوالت راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین
کــاالهــای وارداتـ ــی بــا هــدف کاهش وابستگی به
کشورهای محدود و خاص تأکید شده است.

◾

◾واردات از کشورهای دوست
با هدف تقویت اقتصاد

م ـهــدی س ـ ــروی ،پــژوه ـش ـگــر حـ ــوزه کــش ــاورزی
در گفتوگو با خبرنگار ما با تأکید بر ضــرورت
تنوعبخشی به مبادی ورودی کاالهای اساسی
میگوید :مسئله تنوعبخشی به مبادی واردات
بــرای تأمین امنیت غذایی کشور در ســال  92و
براساس بند 6سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
برای اجرایی شدن به دولت ابالغ شد ،پس از آن هم
رهبرمعظمانقالبدرسال 94درسخنرانیدیگری
در دیــدار کــارگــزاران نظام بر همین مسئله تأکید
کردند که گاهی اوقات واردات یک کاال از یکسری
از کشورها آســان است ولی موجب تضعیف ما
و تقویت دشمنان ما میشود و از آنسو واردات
یکسری کــاالهــای اساسی از برخی کشورها در
حــال حاضر سخت اســت ،ولــی ایــن واردات در
نهایت منجر به تقویت اقتصاد ما میشود .در این
سخنرانی نیز تأکید ایشان روی واردات کاالهای
کـشــاورزی و اساسی بــود ولــی در نهایت بررسی
آمارها نشان میدهد در سال  99حدود  50درصد
از واردات محصوالت اساسی ما از کشورهایی

قابلیت تجارت دوجانبه با ما را دارند.

◾

◾ضرورت تسهیل مراودات بانکی
با کشورهای جایگزین

انجام میشود که با سیاستهای تحریمی علیه
ما همراهی میکنند.این کارشناس میافزاید :از
جمله کشورهایی که در مواقع بحرانی ساز مخالف
باکشورمانرامینوازند،میتوانبهبرخیکشورهای
آمریکای جنوبی ،اروپایی و بعضی از کشورهای
عربی مثل امارات اشاره کرد که در سالهای گذشته
نشان دادند در شرایط تحریم از هر گونه همکاری
به لحاظ بانکی و تجاری با دولــت و بازرگانان ما
خودداری کرده و سبب افزایش هزینههای تجارت
محصوالت کشاورزی میشوند.
سروی توضیح میدهد :در سالهای گذشته دو
مشکل در مسیر تنوعبخشی به واردات اقالم
اساسی وجــود داشــت که نمیتوانستیم از این
کشورها واردات نداشته باشیم یا واردات را با
واسطه شرکتهای اروپــایــی و آمریکایی که در
شرایط تحریم مغایر با سیاستهای ما اقــدام
میکنند انجام ندهیم .نخست اینکه در کشور
متولی واح ــدی ب ــرای بحث تنظیم ب ــازار وجــود
نــداشــت؛ از یــکطــرف وزارت جـهــاد کـشــاورزی
میگفت قانون تمرکز ،اختیارات تجارت را به من
داده است ،از سوی دیگر دولت دوازدهم اعتقادی
به اجرای این قانون نداشت و اختیارات تجارت را
در اختیار وزارت صمت گذاشته بود .البته از اواخر
سال گذشته قانون تمرکز در کشور اجرایی شده و
متولی ،جهاد کشاورزی است.

این پژوهشگر کشاورزی ادامه میدهد :دوم اینکه
در سالهای گذشته دو شرکت پشتیبانی امور دام
و شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی تنظیم بازار
و تأمین محصوالت بودند و با دریافت ارز دولتی
حدود  80تا  90درصد واردات محصوالت اساسی
کشور را انجام میدادند .این دو شرکت با رایزنی با
شرکتهای خصوصی داخلی و خارجی این مهم
را به آنها واگذار میکردند ،در این میان ممکن بود
فسادی هم اتفاق بیفتد و رانتی هم به چند شرکت
خاص داده شود که همین حاال هم این موضوع
درباره نهادههای دامی و اقالم اساسی وجود دارد
و مجلس در ح ــال پیگیری آنهــاســت.ســروی
میافزاید :این شرکتهای خاص معموال ًاولویتی
به سیاستهای نظام در واردات نمیدادند که
اگر محصولی را خریداری میکنند از کشورها یا
شرکتهایی باشد که در شرایط تحریم دست ایران
را در پوست گردو نگذارند و این مشکلی است که
همچنان هم وجود دارد.
دردولتسیزدهماقدامیکهبایدبرایتنوعبخشی
به مبادی واردات صورت بگیرد این است که توسط
وزارت جهاد کـشــاورزی باید کــارویــژه مشخصی
بــرای ایــن دو شرکت دولـتــی تعریف شــود کــه در
راستای کاهش سهم واردات از کشورهای مغایر
با سیاستهای جمهوری اسالمی و افزایش سهم
کشورهای منطقه بهویــژه کشورهایی باشد که

خبر
خوب

جاینت مدل ESCAPE 3
سایز 28
14,192,000تومان

خبر
ارز 4هزار و  200تومانی از چهار
قلم کاال حذف نمیشود

چرا شرکتهای دولتی عمده کاالهای اساسی را از کشورهای همسو با تحریم  وارد میکنند؟

وارداتچی دقت کن!

درهم امارات (سنا)

72.088

دینارعراق (سنا)

18.134

ایــن پژوهشگر حــوزه ک ـشــاورزی مـیافــزایــد :غیر
از موضوع تنوع مبادی واردات که در سالهای
گذشته به هر کجا مراجعه کردیم و میگفتیم این
اتفاق چرا صورت نمیگیرد ،ترتیب اثری به آن داده
نمیشد ،بحث مراودات بانکی ایران و کشورهایی
بود که بهعنوان کشورهای جایگزین برای واردات
پیشنهاد میشدند که در این راستا بانک مرکزی
باید اقدامهای الزم را انجام دهد.
سروی میگوید :در سالهای گذشته یکی از راههای
خنثیسازی تحریمها بحث پیمانهای پولی با
برخی از کشورهایی اســت که خــودشــان تمایل
دارند با ما چنین مـراودات مالی را داشته باشند.
این پیمانهای پولی بهصورت طبیعی هم موجب
تقویت تجارت دوجانبه میشود و هم اینکه در
شرایط تحریم کشور را به بنبست یا پــای میز
مذاکره نمیکشاند.
وی ادامه میدهد :بانک مرکزی باید این پیمانهای
پولی دوجانبه را از طریق سازوکارهای مشخص و
درخواستهایی کهخود کشورهایهدفاز مادارند
دنبال کند .کشورهای اوراسیا یا کشورهای منطقه
خودمان مثل عراق ،سوریه ،پاکستان و ...یا اردن،
چین و هند از جمله کشورهایی هستند که هم
قابلیت تدوین پیمان پولی دوجانبه با آنها وجود
دارد و هم جزو کشورهایی هستند که میتوانند
بهعنوان جایگزین در فهرست مبادی وارداتی اقالم
اساسی قرار بگیرند.
این کارشناس کشاورزی تأکید میکند :بر اساس
بررسیها در حال حاضر با توجه به ارزش واردات
صفحه 3
که حــدود  8میلیارد دالر بــوده و شامل  10کاالی
منتخب میشود ،کشورمان امکان واردات حدود
 4/5میلیارد دالر از مـبــادی کشورهای جدید
پیشنهادی را دارد بــه شرطی کــه کــارویــژه بــرای
شرکتهای دولتی فعال در این زمینه تهیه شود
و از طرفی هم بانک مرکزی امکان تبادل مالی با
این کشورها را از طریق پیمانهای پولی دوجانبه
ایجادبکند.

سرپرست دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد
ک ـشــاورزی بــا تشریح آخــر یــن وضعیت واردات
کاالهای اساسی کشور اعالم کرد :اختصاص ارز
4هــزار و  200تومانی برای چهار قلم کاال تا اطالع
ثانوی ادام ــه دارد و احتمال دارد حتی پیش از
پایان سال این ارز اصالح شود.به گــزارش فارس،
حسن عباسی معروفان در پاسخ به اینکه آیا ارز
4هزار و  200تومانی برای واردات نهادههای دامی
برقرار است؟ گفت :اختصاص این ارز برای واردات
نهادههای دامــی ،روغــن ،گندم و دارو همچنان و
تا اطــاع ثانوی ادامــه دارد .او همچنین افــزود :با
توجه به اینکه دوفوریت بررسی الیحه اصالح ارز
ترجیحی در مجلس لغو شد ،فعال ًاختصاص ارز
ادامه دارد .وی در این باره که دولت اعالم کرده بود،
اگر اختصاص ارز ادامه یابد ،باید  ۱۲میلیارد دالر
اعتباربهجای ۸میلیارددالرتخصیصیابد،گفت:
رقم ۱۲میلیارد دالر را دولت برای آخر آبان گفته بود،
اکنون هر ماه که اصالح این ارز به تأخیر میافتد،
ماهانه ۱,۱میلیارد دالر به این رقم اضافه میشود.

روزهای خوش
در انتظار بازار نفت

وزیر نفت با بیان اینکه لحظهای در تولید ،تأمین
و امنیت انرژی کشور کوتاهی نمیکنیم ،گفت:
مــاههــای آی ـنــده در بخش صـ ــادرات نفت خام
و میعانات گــازی توفیقهای بیشتری حاصل
میشود.به گــزارش روابــط عمومی وزارت نفت،
جواد اوجی روز گذشته با بیان اینکه امروز بیش
از هر زمان دیگری صنعت نفت محتاج اندیشه و
تفکر بسیجی است ،اعالم کرد :همگان میدانید
که پیش از انقالب اسالمی تنها یک پاالیشگاه
گاز داشتیم و آن پاالیشگاه بیدبلند یک با ظرفیت
پاالیشی  ۲۵میلیون مترمکعب بود ،امروز شاهد
هستیم که حدود یک میلیارد مترمکعب توان
تولید گاز ما بوده و بیش از  ۱۴پاالیشگاه گاز در
کشور مسئولیت فــرآورش گاز را دارد .وی ادامه
داد :مــا منتظر نتیجه مــذا کــرات ،تصمیمها و
روابط دیپلماسی نیستیم ،اما به همت کارکنان
این صنعت ،دشمن را در نیتی که برای آسیب
رســانــدن بــه صنعت نفت دارد نــاکــام خواهیم
گذاشت.

الیحه بودجه
سال 1401
بدون کسری
بسته شد

مسعود میرکاظمی،
رئیس سازمان برنامه
و بودجه با بیان اینکه
الیحه بودجه سال
آینده بدون کسری
بسته شده ،گفت :با
کاهش تورم و بهبود
رشد اقتصادی قدرت
خرید مردم افزایش
خواهد یافت ،این
روش بهتر از آن
است که  ۲۰درصد
حقوق را باال بردند
و ۳۰درصد بر تورم
کشور افزودند.

3

اقتصاد

آگهی تجدید مناقصه عمومی
(نوبت دوم)

/1407849ف

ش��هرداری ش��اهرود در نظر دارد نس��بت به انجام عملی��ات موزائیک فرش
س��طح شهرداری ناحیه یک ش��اهرود اقدام نماید ،لذا متقاضیان میتوانند جهت کسب
اطالعات بیش��تر از موضوع آگهی همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت اداری با مراجعه
به ش��هرداری ناحیه یک یا با تلفن  023 -31555126واحد امور قراردادها ش��هرداری
شاهرود تماس حاصل نمایند.
ضمن ًا متن آگهی در س��ایت ش��هرداری به آدرس  WWW.shahrood.irجهت مشاهده
متقاضیان قابل رویت و بهرهبرداری میباشد.
مهل��ت دریافت اس��ناد مناقص��ه تا پایان وق��ت اداری روز ش��نبه م��ورخ 1400/09/13
میباشد.

محسناحمدی-شهردارشاهرود

/1407865ف

ش��هرداری قوچ��ان در نظ��ر دارد به اس��تناد م��اده  5آیین نامه مالی ش��هرداری ه��ا و مصوبه ش��ماره /76ش مورخ  1400/6/22ش��ورای اس��المی
ش��هر قوچ��ان ،نگه��داری فضای س��بز ش��هری بخش  1خ��ود را از طری��ق مناقصه عموم��ی و به ص��ورت آیتمی به اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط که
دارای گواهینام��ه تایی��د صالحی��ت و رتب��ه بندی ش��رکت ه��ای خدماتی و پش��تیبانی ،در فض��ای س��بز از اداره کل تع��اون  ،کار و رف��اه اجتماعی و
همچنی��ن گواه��ی صالحی��ت ایمنی می باش��ند واگ��ذار نمای��د ،مناقص��ه ش��ماره  2000091163000007ک��ه از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی
دول��ت برگ��زار م��ی گردد .کلی��ه مراحل برگ��زاری مناقص��ه از دریافت اس��ناد مناقصه ت��ا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاک��ت ها از
طری��ق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت (س��تاد) ب��ا آدرس  www.setadiran.irانج��ام خواه��د ش��د و الزم اس��ت مناقصه گ��ران در
ص��ورت ع��دم عضویت قبل��ی ،مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریاف��ت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند.
زمان انتشار در سایت :ساعت  8مورخ 1400/8/26
مهلت دریافت اسناد از سایت :ساعت  8مورخ  1400/9/3لغایت ساعت  14مورخ 1400/9/13
مهلت ارائه پیشنهاد در سایت :ساعت  8مورخ  1400/9/14لغایت ساعت  14مورخ 1400/9/25
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد :ساعت  14مورخ 1400/9/25
زمان بازگشایی  :ساعت  8مورخ 1400/9/27
زمان اعالم برنده :ساعت  12مورخ 1400/9/30
 24.033.843.185ریال
قیمت پایه ساالنه بخش یک :مبلغ
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بخش یک 1.201.692.159 :ریال
 سایر اطالعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :آدرس خیابان ولیعصر (عج)،
ساختمان مرکزی شهرداری قوچان ،دبیرخانه شهرداری و تلفن 051-47217300
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
مرکز تماس021-41934 :
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه ( ) www.setadiran.irبخش "ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مناقصه گر " موجود است.

ش��هرداری قوچ��ان در نظ��ر دارد به اس��تناد م��اده  5آیین نامه مالی ش��هرداری ه��ا و مصوبه ش��ماره /76ش مورخ  1400/6/22ش��ورای اس��المی
ش��هر قوچ��ان ،نگهداری فضای س��بز ش��هری بخ��ش  2خ��ود را از طریق مناقص��ه عمومی و به ص��ورت آیتمی به اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط که
دارای گواهینام��ه تایی��د صالحی��ت و رتب��ه بندی ش��رکت ه��ای خدماتی و پش��تیبانی ،در فض��ای س��بز از اداره کل تع��اون  ،کار و رف��اه اجتماعی و
همچنی��ن گواه��ی صالحی��ت ایمنی می باش��ند واگ��ذار نمای��د ،مناقص��ه ش��ماره  2000091163000008ک��ه از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی
دول��ت برگ��زار م��ی گردد .کلی��ه مراحل برگ��زاری مناقص��ه از دریافت اس��ناد مناقصه ت��ا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاک��ت ها از
طری��ق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت (س��تاد) ب��ا آدرس  www.setadiran.irانج��ام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقص��ه گران در
ص��ورت ع��دم عضویت قبل��ی ،مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریاف��ت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند.
زمان انتشار در سایت :ساعت  8مورخ 1400/8/26
مهلت دریافت اسناد از سایت :ساعت  8مورخ  1400/9/3لغایت ساعت  14مورخ 1400/9/13
مهلت ارائه پیشنهاد در سایت :ساعت  8مورخ  1400/9/14لغایت ساعت  14مورخ 1400/9/25
آخرین مهلت ارسال پیشنهاد :ساعت  14مورخ 1400/9/25
زمان بازگشایی  :ساعت  8مورخ 1400/9/27
زمان اعالم برنده :ساعت  12مورخ 1400/9/30
 24.990.215.335ریال
 قیمت پایه ساالنه :مبلغمبلغ تضمین شرکت در مناقصه  1.249.510.766 :ریال
 سایر اطالعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :آدرس خیابان ولیعصر (عج)،
ساختمان مرکزی شهرداری قوچان ،دبیرخانه شهرداری و تلفن 051-47217300
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دفتر ثبت نام  88969737 :و 85193768
مرکز تماس 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه ( ) www.setadiran.irبخش "ثبت نام /پروفایل تامین کننده /مناقصه گر " موجود است.

شهرداری قوچان
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آگهیتجدیدمناقصهعمومینگهداریفضایسبزشهریبخش 1قوچان(بهصورتآیتمی)-نوبتدوم

آگهیتجدیدمناقصهعمومینگهداریفضایسبزشهریبخش2قوچان(بهصورتآیتمی)-نوبتدوم

شهرداری قوچان

