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مثقالطال

راهاندازی بانک
در مناطق آزاد
با ارز ایرانیهای
خارج از کشور

قیخمت انواع
ودرو

 25ربیعالثانی 1443

45.640.000

 1دسامبر۲۰۲۱

طال ۱۸عیار

سال سی و چهارم

شماره 9685

 12.518.000ربعسکه

 38.450.000نیمسکه

سعید محمد ،دبیر شورای عالی مناطق آزاد درباره مقررات
فشــور» در مناطق آزاد به ایلنا
جدید راهان ــدازی بانک «آ 
گفت :سرمایهگذاران داخلی و خارجی میتوانند با حداقل
سرمایه بانک آفشــور را تشکیل دهند و ایــن مجموعه
مـیتــوانــد از طــر یــق اشـخــاص حقیقی و حقوقی بخش
خصوصی مدیریت شود و مستقل از بانک مرکزی است.

سمند LX
 235,000,۰۰۰تومان

پژو  ۲۰۶تیپ ۵
 303.000.000تومان

 66.000.000سکه

 123.880.00دالر (سنا)

ارزهایایرانیانخارجازکشوریامنابعسرمایهگذارانخارجی
میتواند وارد بانکهای آفشور شود و هر سرمایهگذاری در
صورت عالقهمندی میتواند در ایران و مناطق آزاد بانک
فشــور راهانــدازی کند .کشورهای خارجی هم میتوانند
آ
فشــور راهان ــدازی کنند اما در حال
در مناطق آزاد بانک آ 
حاضر مسیر راهانـ ــدازی بانکهای آفش ــور را بر مبنای

رنو تندر پالس اتوماتیک
 535.000.00۰تومان

رانا LX
 242.000.000تومان

263.952

سرمایهگذاران داخلی و خارجی تعریف کردهایم .وی با بیان
اینکهخوشبختانههمازجانباشخاصحقیقیوحقوقی
و هم از طرف بانکهای خارجی تقاضاهای بسیار زیادی
فشــور در مناطق آزاد به دستمان
بـرای راهان ــدازی بانک آ 
رسیدهاستگفت:درحالحاضردرمرحلهاهلیتسنجی
تقاضایاشخاص حقوقی و حقیقی هستیم.

دنا پالس دندهای توربو
 440.000.00۰تومان

قدس ابعاد سفر  وزیر صنعت ،معدن و تجارت را  در رأس هیئتی اقتصادی به سوریه بررسی میکند

«صمت» دمشق

مینا افرازه سفر چندروزه
وزی ـ ــر ص ـمــت کــش ــورم ــان به
سـ ــور یـ ــه در ح ــال ــی صـ ــورت
یگـ ـی ــرد کـ ــه کــارش ـنــاســان
مـ ـ 
اق ـت ـصــادی ب ــر ن ـبــود تناسب
م ـیــان اب ـعــاد روابـ ــط سیاسی
و اقـتـصــادی دو کـشــور تأکید دارن ــد و خواستار
بـهکــارگـیــری روابـ ــط سیاسی در مسیر توسعه
اقتصادی کشور هستند .گرچه روابــط سیاسی
میان تهران و دمشق مطلوب عنوان میشود اما
آمارهاومیزانتبادالتتجاری،حاکیازسطحپایین
مراودات اقتصادی است .مسئلهای که سیدرضا
فاطمی امین ،وز یــر صمت نیز در مصاحبهاش
به آن اشارهکرده و گفته است« :هدف از سفر به
سوریه ،گسترش روابط اقتصادی در بخشهای
مختلف با سوریه است .نخستین نکتهای که ما بر
آن متمرکز خواهیم شد متعادل کردن تراز تجاری
دو کشور است؛ قطعا ًسوریه با مشکالتی جدی
در زمینه اقتصادی مواجه است و شاید صادرات
یکطرفه تـصــوری عملی نباشد بنابراین نکته
کلیدی اینجاست که روابــط اقتصادی متعادلی
ایجاد کنیم که دو طرف از آن نفع ببرند».

◾

◾حضور بخش خصوصی و فنی و مهندسی ایران
در سوریه کمرنگ است

وزيــر صمت از روز دوشنبه سفری س ـهروزه
بــه ســوریــه داشــتــه اس ــت ،وی ضمن دی ــدار
بــا حسین عــرنــوس ،نخست وزیــر ســوریــه با
شماری از وزی ــران ســوری از جمله اقتصاد و
بازرگانی خارجی ،نفت ،دارایی ،صنایع ،تجارت
داخــلــی و حمایت از مصرفکننده دی ــدار و
دربـ ــاره راهــکــارهــای گسترش همکاریهای
اقتصادی و تجاری تهران و دمشق با آنها
گفتوگو کرده است .افتتاح دومین نمایشگاه
اختصاصی ایران از جمله برنامههای وی بود.
در این نمایشگاه  ۱۶۴شرکت حضور دارند که
عمال ًبزرگترین نمایشگاه ایرانی برگزار شده
تاکنون در سوریه به شمار مـیرود .بخشی از
صنعت ایــران در حــوزه لــوازم خانگی ،هوایی،

◾

◾تشکیلکمیتهمشترکتجاریوصنعتی
میان دو کشور

البته علیرضا پیما نپاک ،رئیس کــل سازمان
توسعه تجارت ایــران با اشــاره به هیئت بلندپایه
اعزامی به سوریه گفته است در این سفر قرار است
کمیته مشترک تجاری ایران و سوریه و همچنین
کمیته صنعتی مابین دو کشور تشکیل شود .این
برنامهریزیهای وزارت صمت برای توسعه روابط
اقتصادی با سوریه در حالی است که کشورمان
هدفگذاری  200میلیون دالری را برای صادرات به
سوریه در نظر دارد .موضوعی که کیوان کاشفی،
رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه نیز چندی پیش
درباره آن تصریح کرد« :برنامهریزی برای صادرات
 ۲۰۰میلیون دالری به سوریه در سال  ۱۴۰۰انجام
شده که در صورت تحقق این هدفگذاری ،رشد
 ۸۰درصدی صادرات را در مقایسه با سال گذشته
شاهد خواهیم بود».

◾

◾سوریه جزو اصلیترین اهداف صادراتی ایران
همچنین بر اساس گــزارش اتاق بازرگانی تهران،
ک ـشــورمــان در ط ــرح جــدیــد تــوس ـعــه صـ ــادرات
غیرنفتی بنا دارد 9کشور از جمله سوریه را بهعنوان
اصلیترین اه ــداف صــادراتــی در نظر بگیرد و
حجم صادرات کاالیی خود را به  ۷۰میلیارد دالر تا
سال 1404برساند؛ بنابراین با توجه به این شرایط،
به نظر میرسد سفر وز یــر صمت به سوریه در
راستای حرکت در مسیر تحقق چشماندازهای
ترسی م شده وزارت صمت در حوزه تجارت صورت
میگیرد تا بتواند سوریه را به تعداد شریکان تجاری

ایران بیفزاید.
ازسویدیگر،اینسفروتالشمسئوالنایرانیبرای
افزایش مــراودات در حالی اهمیت و حساسیت
خودش را نشان میدهد که براساس آمارها ،سهم
ایــران از بــازار سوریه تنها 3درصــد اســت و عمال ً
جای خود را به رقبایی همچون روسیه و ترکیه با
حجم تجارت  30درصدی داده است .در واقع ،این
امر بیانگر این است که روابط گسترده سیاسی با
کشورهاییهمچونسوریهوعراقوبهرهمندیازآن
در راستای اهداف اقتصادی عمال ًصورت نگرفته یا
به نتیجه ملموسی منتهی نشده است ،موضوعی
که بــار دیگر ضعف کشور در زمینه دیپلماسی
اقتصادی و عدم بهکارگیری ظرفیت سیاسی در
خدمت توسعه اقتصادی را گوشزد میکند.

◾

◾حذف یا کاهش تعرفههای تجاری
اولویت کاری گروه اعزامی

در همین زمینه ،نایبرئیس اتاق مشترک بازرگانی
ایران و سوریه در گفتوگو با خبرنگار قدس درباره

سرامیکی و کابلهای نوری در نمایشگاه سوریه
حضور دارند .جلسات هیئتهای تجاری ایران
در دمشق میتواند دور جدیدی را در روابط
اقتصادی ایران و سوریه آغاز کند.
عالوه بر این ،مسئله خودروسازی یکی دیگر
از مأموریتهای فاطمی امین در شام است.
وزیر صمت در سفر به سوریه پیشنهاد کرده
است که ایــران میتواند با تولید محصول در
این کشور آن را به کشورهای عربی صادر کند.
ایران خودرو در سالهای گذشته سایتی برای
تولید محصول در سوریه تأسیس کــرد اما
گفته میشود چندان فعال نیست یا به دلیل
مشکالت ارزی سوریه امکان صــادرات برای
ایران وجود ندارد.
اهداف و برنامههای وزیر صمت در سفر به سوریه،
اظـهــار ک ــرد :نخستین هــدف ایــن سفر ،حضور
در افتتاحیه نمایشگاه جمهوری اسالمی ایران
در دمشق اســت ،همچنین قــرار اســت نشست
مشترک بین وز ی ــران و مسئوالن سوریه با وزیر
صمت کشورمان برگزار شود.
علیاصغر زبردست افــزود :عــاوه بر ایــن ،برخی
مسائلمیانتاجرانوصادرکنندگانایرانیباکشور
سوریه وجود دارد ،از جمله در زمینه حملونقل و
تبادالت میان دو کشور که باید بهصورت زمینی و از
طریقعراقصورتبگیرد.البتههنوزایناقداماتفاق
نیفتاده و مسئوالن کشورمان بایستی توافقات
کشور سوریه و عراق را با همدیگر داشته باشند تا
بتوان از ایران به سمت سوریه ترانزیت داشت ،در
غیر این صورت بازرگانان ما هزینههای بسیار زیادی
رامتحملخواهندشد؛بنابراینصادرکنندگانباید
این موضوع را نیز در سفر وزیر صمت به دمشق به
طور جدی پیگیری کنند.
وی تصریح کــرد :از جمله اقــدامهــا و موضوعات

این فعال اقتصادی ادامه داد :موضوع دیگر ،مربوط
بهمسائلبازسازیسوریهاست.گرچهمجموعهای
از شرکتهای دولتی و نیمهدولتی و نهادهای
ایرانی در سوریه مستقر هستند ،اما استنباط این
است که حضور بخش خصوصی و بخش فنی و
مهندسی ایران بسیار کمرنگ است .باید برای این
موضوعنیزتدبیریاندیشیدتازمینهمناسبیبرای
صادرات فنی و مهندسی ایران پدید آید ،به همین
خاطر میتوان با تجار سوریه نشست بازرگانی
برگزار کرد و از ظرفیت حضور رئیسکل اتاق ایران
نیز در ایــن سفر در راستای به نتیجه مطلوب و
توسعه حجم صادرات فنی و مهندسی بهره برد.
زبردست همچنین دربــاره تصاحب بــازار سوریه
توسطدیگرکشورهایمنطقه،اظهارکرد:سوریها
بهظاهر مدعیاند ارتباطات رسمیشان با ترکیه
قطع اســت ،امــا شاهدیم کــاالهــای ف ــراوان ترکی
بهصورت قاچاق به داخل سوریه وارد میشود .از
سوی دیگر ،شاهدید که روسها در زمینه بازسازی
سوریه وسیعتر و قویتر عمل کردهاند .این شرایط
در حالی اســت کــه کشورمان بــا حجم گسترده
اقــدامــات و امکانات و بهکارگیری تــوان و نیروی
انسانی ،در دوران سختی و جنگ کمکحال
سوریهابودهاماشاهدیمدولتاینکشورخدمات
فنی و مهندسی مــورد نیاز را از روسهــا دریافت
میکند ،بنابراین باید برای حضور فعال و مستمر
در بازارهای سوریه برنامهریزی و اقدامهای قابل
اجرا داشت.
نایبرئیس اتــاق بازرگانی ایــران و سوریه گفت:
ســوریهــا از محصوالت کـشــاورزی خوبی مانند
زیتون و روغنزیتون برخوردارند که قابلیت صادرات
به کشورمان را دارد .متقابالً ،ایــران نیز امکانات
بسیار زیــادی در زمینه ساختمانی ،آه ـنآالت و
ملزومات ساختمانی همچون سیمان و کاشی
دارد که دولت سوریه برای احیا و توسعه کشورش
بدان نیازمند است .بدین ترتیب ،ضروری است
بــرای توسعه ارتباطات تجاری میان دو کشور به
این ظرفیتها و امکانات توجه شود و از آن مهمتر،
کشورمان در نقشآفرینی مؤثر در بــازار سوریه
گام بردارد.

افزایش  55درصدی اجارهبهای
مسکن در یک سال گذشته

بودجه ۱۴۰۱
با فرض
تداوم تحریمها
بسته شده است

رئیس سازمان
برنامه و بودجه
گفت :الیحه بودجه
 ۱۴۰۱با فرض ادامه
تحریمها بسته
شده است .به گفته
ایسنا میرکاظمی در
نشست هماندیشی
الیحه بودجه سال
 ۱۴۰۱با وزیر امور
خارجه گفت :بودجه
سال آینده بر مبنای
سند آمایش تدوین
شده است ،از این رو
ظرفیتهای داخلی
هر استان تا سطح
شهرستان تعیین
و سهم هر یک از
این مناطق در رشد
اقتصادی استان و
کشور مشخص شده
است.

پس از ثبات نسبی قیمت مسکن که از ابتدای
سال جاری محقق شده ،اجارهبها روند صعودی
به خود گرفته اســت .آمارها نشان میدهد از
اردیبهشت سال جاری منحنی رشد سالیانه
قیمت مسکن در تهران نزولی و در مقابل ،رشد
اجارهبها صعودی شده است .به گزارش ایسنا،
آبــان مــاه  ۱۴۰۰نــرخ رشــد سالیانه اجارهبها در
شهر تهران  ۵۱.۶درصد بوده در حالی که قیمت
مسکن نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۷.۷
درصد افزایش پیدا کرده است .شاخص افزایش
نرخ اجاره در کل کشور نیز در آبان سال جاری
۵۵درصد بوده است.
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اقتصاد

واریز نخستین یارانه آذر از  امروز

بیست و پنجمین مرحله یارانه معیشتی در روز
چهارشنبه  ۱۰آذر مــاه به حساب سرپرستان
خانوار واریــز میشود .به گــزارش تجارتنیوز،
ی ی ــاران ــه
مــانــنــد دورهه ـ ـ ــای پــیــشــیــن ،واریـ ـ ــز 
معیشتی بــه حــســاب خــانــوادههــای یکنفره
 ۵۵هزار تومان ،خانوادههای دونفره  ۱۰۳هزار
تومان ،خانوادههای سهنفره  ۱۳۸هزار تومان،
خ ــان ــوادهه ــای چــهــار نــفــره ۱۷۲ه ـ ــزار تــومــان و
خانوادههای پنج نفره و بیشتر  ۲۰۵هزار تومان
است .براساس وعده دولت باید دو یارانه دیگر در
این ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شود؛
پــرداخــت یک یــارانــه قطعی و دیگری وعــدهای
است که دولت داده .همچنین دولت وعده خبر
خوب در آذر ماه داده که یکی از سناریوها یارانه
جدید  ۱۱۰هــزار تومانی اســت .از ســوی دیگر
رئیسجمهور از اعطای کــارت اعتباری  ۱۵۰تا
 ۲۰۰هزار تومانی برای پنج دهک اول جامعه خبر
داده که براساس گفته رئیسی باید در آذر ماه
پرداخت شود اما پس از گذشت حدود  ۱۰روز
هنوز جزئیات جدیدی از سوی دولــت منتشر
نشده است.

ت اول
وب

موضوع مناقصه :
خرید و نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری

(در حفظ و نگهداری از منابع آب جدی و کوشا باشیم)

تجدیدفراخوانارزیابیکیفی
جهتبرگزاریمناقصهیکمرحلهای عمومی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد

دو فقره فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای زیررا از طریق سامانه
تدارکاتالکترونیکدولتبرگزارنماید:
 -1خرید لوله پلی اتیلن PE100فشار  10اتمسفر سایز  63به طول  4000متر – سایز  75به طول 4000
متر – سایز  90به طول  2500متر برای طرح تأمین آب شرب روستاهای شهرستان باخرز به شماره
فراخوان 2000001446000130
 -2خرید لوله یو پی وی سی مشبک 400میلیمتر 16اتمسفر با ضخامت شیار2میلیمتر به طول1200متر
به همراه آچار ( 1عدد)-آی بکس ( 1عدد) الواتور ( 2عدد) – درپوش انتهایی ( 12عدد) و رابط لوله
یوپی وی سی فوالدی ( 12عدد) در شهرهای استان2000001446000131
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت وتحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال
دعوتنامه،ازطریقدرگاهسامانهتدارکاتالکترونیکدولت(ستاد)بهآدرس www.setadiran.irانجام
خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور
ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار فراخوان در
سامانه 1400 / 09 / 09می باشد .اطالعات واسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی
وارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی  :ساعت  19:00روز سه شنبه مورخ1400 / 09 / 16
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی  :ساعت  19:00روزسه شنبه مورخ 1400/09 / 30
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار  :خراسان رضوی -مشهد -بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه
متروی صدف  -تلفن 05138678841 -5
ضمن ًا هزینه آگهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

1408403

1408404

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان خراسان رضوی

سایپا ۱۳۱
150.000.000تومان

علی م ــراد اکــبــری ،مــعــاون آب و خــاک وزارت
جهاد کــشــاورزی درب ــاره مباحث مطرح شده
دربــاره قاچاق خاک از کشور و نگرانیهای ابراز
شده از سوی برخی از نمایندگان مجلس گفت:
این بحث چهار تا پنج سال است که در کشور
مطرح و کلیپهایی نیز در این زمینه منتشر
شده که ما تمام آن کلیپها را به دقت بررسی
کردیم و بر این اساس میتوانم اعالم کنم چنین
مسئلهای به هیچ عنوان صحت نــدارد .تا این
لحظه مستندی مبنی بر اینکه در منطقهای از
کشور ،خاک قاچاق میشود ،به بنده نرسیده
است .به گفته مهر وی افــزود :حدود سه سال
پیش نیز در جلسهای با حضور رئیسجمهور
وقــت و نیروهای امنیتی ایــن مسئله را مطرح
کردیم و همکاران امنیتی ما نیز تأیید کردند که
خاک از کشور قاچاق نمیشود.

ن

آگهی مناقصه (نوبت سوم)

اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی در نظر دارد نسبت به تجهیز یا تکمیل سیستم های
نظارت تصویری مراکز تحت پوشش در سطح استان با شرایط زیر واگذار نماید لذا از شرکت هایی
که تمایل به شركت در مناقصه را دارند تقاضا میشود جهت كسب اطالعات و اخذ مدارك مربوط
به شرح ذیل به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس  setadiran.irو شماره مناقصه
2000001533000006مراجعه نمایند:
 ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از اداره کار شرکت کنندگان در مناقصه می بایست بومی استان باشند . دارا بودن حداقل  3سال سابقه کار بازدید از مراکز استان برای نصب دوربین ها الزامی است . سایر موارد خواسته شده در مدارک ثبت شده در سامانه کلیه مدارک خواسته شده می بایست متعلق به شرکتی باشد که در مناقصه شرکت می کندو داشتن نمایندگی از سایر شرکت ها مورد تایید نخواهد بود .
ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ  500,000,000ریال به نام شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی
ایران به شناسه ملی  3 ، - 10100709826ماهه و قابل تمدید  3ماه دیگر
ـ مدت دریافت اسنادمناقصه از سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)  :ازتاریخ انتشار آگهی
 1400/09/10 ،تا مورخ  1400/09/14به مدت  4روز کاری می باشد.
ـ مدت بارگذاری اسناد مناقصه :بارگذاری پیشنهادات حداکثر به مدت  10روزتاساعت  14روز چهار شنبه
مورخ  1400/09/24می باشد.
 تاریخ بازگشایی پاکت های مناقصه روز شنبه  1400/09/27رأس ساعت 8/30دقیقه صبح در محل دفترمرکزی اداره کل.
ـ حضور مناقصه گر یا نماینده قانونی وی با معرفی نامه کتبی در زمان بازگشایی پاکت ج در جلسه
آزاد است .
نشانی  :مشهد ـ کوی طالب ـ چهارراه سیلو ـ اداره کل غله و خدمات بازرگانی خراسان رضوی ـ
امور قراردادها –تلفن32722019

خبر
خوب

اخبارکوتاه
خاک ایران قاچاق میشود؟

مهم دیگری که بایستی در این سفر در نظر گرفته
شود ،این است که دولت سوریه تعرفههای بسیار
باالیی را بر کاالها و محصوالت ایرانی تعیین کرده،
بنابراین نیاز است با این کشور به توافقاتی رسید تا
تعرفهها را بردارند یا کاهش دهند .در صورت اجرای
این موضوع ،قطعا ًفرصت صادرات کشورمان در
سوریه بیشتر میشود ،اما از آنجایی ما با این کشور
فاصله زیادی داریم ،اجناس کشورهایی همچون
ترکیه ،اردن و نیز کشورهای همسایه جنسشان
ارزانتر به سوریه میرسد.

افتتاح بزرگترین نمایشگاه اختصاصی ایران در سوریه

درهم امارات (سنا)

71.873

دینارعراق (سنا)

180

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

