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سال سیزدهم چهارشنبه  22دی 1395
خبر

سد تعرفهاي پاكستان در برابر سيب ايراني

فارس -پس از سرمازدگي
آذرم��اه در باغ��ات مركبات
 30درصد پرتق��ال درختان
دچ��ار يخزدگ��ي 30 ،درصد
آس��يبديدگي و  40درصد
بدون هيچگونه مشكلي سالم
باقي مانده است.
در همي��ن رابط��ه رييس
س��ازمان جه��اد كش��اورزي
استان مازندران گفت :دولت پس از سرمازدگي  20ميليارد تومان
براي خريد تضميني كيوي به باغداران اختصاص داد كه  10هزار
تن كيوي يخزده جمعآوري و توسط  5كارخانه فرآوري به پوره و
كنسانتره تبديل خواهد شد.
دالور حيدرپور با اش��اره به يخزدگيهاي اخير در شمال كشور
كه س��بب آس��يب به محصول كيوي هم ش��ده اظهار داشت :از
آنجاي��ي كه كيوي قيمت تضميني نداش��ت ،دول��ت  20ميليارد
توم��ان براي خريد توافقي كيوي تصويب كرد كه بالفاصله كيوي
يخزده را كيلويي  600تومان از باغداران مازندراني خريداري و آن
را جمعآوري كرديم.
وي با اش��اره به اينكه قبل از اين كار با كارخانههاي فرآوري و
توليد آبميوه رايزنيهايي انجام داديم ،خاطرنشان كرد :تا به حال
كيوي در كش��ور فرآوري نش��ده بود كه با چند كارخانه از جمله
كارخانهاي در استان خراسان رضوي ،يك كارخانه در اروميه ،يك
كارخان ه در شاهرود و مازندران مذاكره قرار شد كيويها را تبديل
به پوره و كنسانتره كنند.
ب��ه گفته رييس جهاد كش��اورزي اس��تان مازندران همچنين
سررس��يد وامهاي سال  95باغداران مركبات يك سال به تعويق
ميافتد.
حيدرپور گفت :با تمام مش��كالت به وجود آمده س��ه كانتينر
پرتقال هفته گذشته به روسيه ارسال شد.

نوسان قيمت تخممرغ
مهر -عمده استانهاي توليدكننده تخممرغ درگير بيماري آنفلوآنزا
شدهاند .از اينرو قيمت تخممرغ كاهش يافته است.
ناصر نبيپور رييس هياتمديره اتحاديه مرغ تخمگذار با بيان اينكه
تنها حدود  ۱۴استان كشور توليدكننده اصلي تخممرغ هستند و عمده
واحدهاي مرغ تخمگذار در اين استانها قرار دارد ،اظهارداشت :تاكنون
جز اصفهان و خراسان ،تمام استانهاي بزرگ توليدكننده درگير بيماري
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان شدهاند.
وي با اشاره به اينكه طي يكي ،دو روز اخير مورد جديدي از آلودگي در
كشور گزارش نشده است ،افزود :مشكل ما در اين زمينه روستاها هستند،
مرغهاي بومي آلوده هستند و اين مساله گزارش و اعالم نميشود چراكه
روستاييان اعتقادي به اعالم آن ندارند.
ريي��س هياتمديره اتحاديه مرغ تخمگ��ذار ادامه داد :درحال حاضر
قيمت هركيلوگرم تخممرغ جلوي در مرغداري حدود  ۳۸۰۰تا ۳۹۰۰
تومان است.

عوارض سيگار به  3وزارتخانه ميرسد
تسنيم -براساس مصوبه هيات دولت ۱۱۰ ،ميليارد تومان از محل اخذ
عوارض خردهفروشي از سيگار به سه وزارتخانه بهداشت ،آموزش و پرورش
و ورزش و جوانان تخصيص يافته است.
براس��اس مصوبه هيات دولت از محل عوارض خردهفروشي سيگار،
 38ميليارد تومان به وزارت بهداش��ت براي پيشگيري و درمان عوارض
ناشي از مصرف سيگار تخصيص يافته است .همچنين  28ميليارد تومان
اعتبارات هزينهاي و  10ميليارد تومان اعتبار تملك دارايي سرمايهاي به
وزارت آموزش و پرورش براي اجراي برنامههاي آموزشي و توانمندسازي
دانشآموزان و تكميل فضاهاي آموزشي اختصاص مييابد.
مجموعا  33ميليارد تومان نيز به وزارت ورزش و جوانان براي توسعه و
تكميل فضاهاي ورزشي تعلق خواهد گرفت .گفتني است سازمان برنامه و
بودجه كشور نيز وظيفه تخصيص اين اعتبارات را بر عهده دارد.

شرکت ملی نفت ایران
شرکت پایانههای نفتی ایران(سهامی خاص)

به گفته رييس اتاق بازرگاني مش��ترك
اي��ران و چين هيچ پول بلوكهاي در چين
نداريم.
چينيه��ا براي آوردن پ��ول حاصل از
فروش نفت در قالب فاينانس ،منتظر آورده
طرف ايراني هستند ولي بانكهاي ما قادر
به تامين آن نيستند.
اسداهلل عسكراوالدي در پاسخ به سوالي
مبني بر اينكه وضعيت پولهاي حاصل از
فروش نفت ايران به چين در دوره تحريمها
به كجا رس��يده و چق��در از اين پولها به
ايران بازگردانده ش��ده است ،گفت :هيچ
پول بلوكهاي در چين نداريم.
رييس ات��اق بازرگاني مش��ترك ايران
و چي��ن افزود :طي قراردادي كه ش��ركت
نفت ايران با چين براي فروش نفت بسته
بود ،مقرر شده بود كه  20تا  40درصد از
پول حاص��ل از فروش نفت ايران به چين
به صورت نقدي پرداخت شود و بقيه پول
ه��م از طريق خريد كاال از اين كش��ور و
همچني��ن فاينانس پروژهه��اي داخلي به
ايران بازگردانده شود.
وي با بيان اينكه تاكنون به فاينانسها
عمل ش��ده اس��ت ،گفت :مقداري از اين
پ��ول از طريق فاينان��س پروژهها به ايران
بازگردانده شده است.
عس��كراوالدي با تاكيد ب��ر اينكه پول
حاصل از فروش نفت ايران به چين بلوكه
نشده و آزاد است ،تصريح كرد 10 :تا 15

نوراني با بيان اينكه پاكس��تانيها اكنون به دنبال رايزني براي صادرات
رس��مي نارنگي نوع كينو به ايران هس��تند ،گفت :صادرات سيب در مقابل
نارنگي پاكستانيها با اين تعرفه امكانپذير نيست و سازمان توسعه تجارت
كه متولي صادرات كشور است ،بايد با رايزني جلوي اينگونه بيعدالتيها
را بگيرد.
در ح��ال حاضر تعرفه واردات م��وز از چهار درصد به  26درصد افزايش
يافته و صادركنندگان به ازاي صادرات هر س��ه كيلو سيب ميتوانند مجوز
واردات يك كيلو موز با تعرفه پايين را دريافت كنند.

عسكراوالدي:

پول بلوكهشده در چين نداريم

درصد پول پروژهاي كه قرار اس��ت توسط
چينيها فاينانس ش��ود ،بايد توسط طرف
ايراني تامين ش��ود ك��ه بانكهاي داخلي

تجارت خارجی

بررسي روند  ۱۰ساله تجارت ايران و آذربايجان نشان
ميدهد طي مدت مذك��ور همواره صادرات از ايران به
اين كشور بيش از واردات بوده و در نتيجه تراز تجاري
به نفع ايران رقم خورده است.
طي  ۱۰سال گذشته و در بازه زماني سالهاي ۱۳۸۴
تا  ۱۳۹۴همواره ص��ادرات ايران به آذربايجان بيش از
واردات بوده و به همين دليل نيز تراز تجاري به نفع ايران
رقم خورده اس��ت كه با بروز اثرات تحريم در سالهاي
پاياني شاهد كاهش شديد صادرات هستيم.
ه��ر چند واردات در برابر صادرات به اين كش��ور به
هيچوجه قابل قياس نيست اما مقايسه قيمت متوسط
ص��ادرات و واردات گوياي ارزش محصوالت وارداتي در
برابر محصوالت صادراتي است.
عالوه بر اين طي  ۱۰س��ال گذشته با وجود افزايش
صادرات ،شاهد روند نزولي قيمت متوسط صادرات در
نتيجه تغيير تركيب كاالهاي صادراتي از قبيل پوشاك
و كفش با ارزش افزوده باال در سالهاي ابتدايي به مواد
اوليهاي چون سيمان ،سيبزميني ،قير و ...هستيم.
همچنين بررسي تغييرات ارزش واردات آذربايجان از
كل جهان در  ۱۰سال گذشته ،نشانگر روند كمنوسان و
صعودي تا سال  ۲۰۱۳و كاهش محدود در دو سال آخر
است كه تا حدي كاهش واردات از ايران را توجيه ميكند
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قادر نيس��تند ،اين پول را به طرف ايراني
پرداخت كنند.
رييس ات��اق بازرگاني مش��ترك ايران

و چي��ن در پاس��خ به اين س��وال كه االن
چقدر پ��ول ن��زد چينيها وثيقه اس��ت،
گفت :بان��ك مركزي تاكن��ون رقم آن را

افزايش صادرات ایران به آذربايجان

هرچند شدت كاهش واردات از ايران اثرگذاري عوامل
غيراقتصادي بر اين امر را محتمل ميسازد.
ارزش صادرات ايران به آذربايجان در س��ال ۱۳۸۴
براب��ر  ۳۳۱ميليون دالر ،در س��ال  ۱۳۸۵برابر ۳۲۳
ميليون دالر ،در س��ال  ۱۳۸۶برابر  ۳۵۰ميليون دالر،
در س��ال  ۱۳۸۷براب��ر  ۳۶۹ميلي��ون دالر ،در س��ال
 ۱۳۸۸برابر  ۳۷۲ميليون دالر ،در س��ال  ۱۳۸۹برابر

 ۳۷۵ميليون دالر ،در س��ال  ۱۳۹۰برابر  ۴۶۵ميليون
دالر ،در سال  ۱۳۹۱برابر  ۴۹۳ميليون دالر ،در سال
 ۱۳۹۲برابر  ۴۶۵ميليون دالر ،در س��ال  ۱۳۹۳برابر
 ۴۲۰ميليون دالر و در سال  ۱۳۹۴برابر  ۲۳۳ميليون
دالر بوده است.
همچنين ارزش واردات از اين كش��ور به ترتيب در
سالهاي  ۱۳۸۴برابر  ۱۶۴ميليون دالر ،در سال ۱۳۸۵

اعالم نكرده است.
وي اف��زود :البته بخش��ي از اين پول از
طريق فاينانس پروژهها به كشور برگردانده
شده و بقيه آن هم بايد از طريق فاينانس
و معرف��ي پروژهه��اي جدي��د به كش��ور
بازگردانده شود.
عسكراوالدي گفت :ش��ايد مقدار پول
باقيمانده حاص��ل از فروش نفت به چين
در زم��ان تحريمها بين  10تا  12ميليارد
دالر باشد.
به گزارش فارس ،اكبر تركان مش��اور،
ارش��د رييسجمهور پيش از اين در مورد
نحوه فروش نفت كش��ور در دوران تحريم
ب��ه چين گفته بود ك��ه در دولت قبل 22
ميليارد دالر پول حاصل از فروش نفت از
سوي چين در يك حساب بلوكه شد.
وي بي��ان ك��رد :چينيها مع��ادل اين
پ��ول ،به نس��بت يك به ي��ك دالر به ما
وام دادند.
مش��اور ارشد رييسجمهور گفته است
كه در اين شرايط اكنون  22ميليارد دالر
پول م��ا در چين وثيقه اس��ت در مقابل،
اين كش��ور قرار ب��ود  22ميليارد دالر به
ما وام بدهد.
ت��ركان در اين باره اظهار داش��ت :در
ابت��داي وام دادن ،چهار ميليارد دالر را به
عنوان سود وام كسر كرده و در ادامه ،براي
وامي كه به ما داده ،هشت درصد نيز پول
بيمه در نظر گرفته است.

برابر  ۲۸۲ميليون دالر ،در سال  ۱۳۸۶برابر  ۳۲۲ميليون
دالر ،در س��ال  ۱۳۸۷برابر  ۲۴۰ميليون دالر ،در سال
 ۱۳۸۸برابر  ۱۷۲ميليون دالر ،در سال  ۱۳۸۹برابر ۱۱۱
ميليون دالر ،در سال  ۱۳۹۰برابر  ۳۷ميليون دالر ،در
سال  ۱۳۹۱برابر  ۴۵ميليون دالر ،در سال  ۱۳۹۲برابر
 ۳۱ميليون دالر ،در سال  ۱۳۹۳برابر  ۲۲ميليون دالر
و در سال  ۱۳۹۴برابر  ۳۲ميليون دالر بوده است.
عالوه بر اين تراز تجاري در س��ال  ۱۳۸۴برابر ۱۶۷
ميليون دالر ،در سال  ۱۳۸۵برابر  ۴۱ميليون دالر ،در
سال  ۱۳۸۶برابر  ۲۸ميليون دالر ،در سال  ۱۳۸۷برابر
 ۱۲۹ميليون دالر ،در س��ال  ۱۳۸۸برابر  ۲۰۰ميليون
دالر ،در س��ال  ۱۳۸۹برابر  ۲۶۴ميليون دالر ،در سال
 ۱۳۹۰برابر  ۴۲۸ميليون دالر ،در سال  ۱۳۹۱برابر ۴۴۸
ميليون دالر ،در سال  ۱۳۹۲برابر  ۴۳۴ميليون دالر ،در
س��ال  ۱۳۹۳برابر  ۳۹۸ميليون دالر و در سال ۱۳۹۴
برابر  ۲۰۱ميليون دالر بوده است.
همچنين رشد وضعيت تجاري ايران و آذربايجان در
سال  ۱۳۸۵منفي دو درصد ،در سال  ۱۳۸۶برابر هشت
درصد ۱۳۸۷ ،برابر پنج درصد ،در سال  ۱۳۸۸برابر يك
درصد ،در سال  ۱۳۸۹برابر يك درصد ۱۳۹۰ ،برابر ۲۴
درصد ،در س��ال  ،۱۳۹۱ش��ش درصد ،در سال ۱۳۹۲
منفي ش��ش درصد ،در سال  ۱۳۹۳منفي  ۱۰درصد و
در سال  ۱۳۹۴منفي  ۴۴درصد بوده است.
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شرکت پایانههای نفتی ایران (سهامی خاص) در نظر دارد انجام موضوع مناقصه را با در نظر گرفتن شرایط کلی ذیل به
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
الف) نوع فراخوان :ارزیابی ساده مناقصهگران /مناقصه عمومی یک مرحلهای
ب) نام ونش�انی دس�تگاه مناقصهگ�زار :تهران -می��دان آرژانتین -ابتدای خیابان بیهقی -روبروی فروش��گاه ش��هروند

پالک  -28طبقه همکف -شرکت پایانههای نفتی ایران (سهامی خاص)
ج) موضوه مناقصه :انتخاب پیمانکار جهت پروژه ارائه خدمات اینترانت  21مگابیتی و پشتیبانی آن در مناطق خارگ ،بوشهر،
اهواز ،ماهشهر ،نکا ،تهران و عسلویه
د) نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :ارایه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ  114/400/000ریال حسب
آییننامه ش��ماره /123402ت  50659ه مورخ  94/9/22هیات محترم وزیران و همچنین تضمین حس��ن انجام تعهدات در
ه این شرکت از پذیرش ضمانتنامههایی که فاقد شرایط
صورت برنده شدن به میزان  10درصد نرخ پیشنهادی برنده مناقص 
الزم باشد معذور بوده و هیچگونه مسوولت و تعهدی در این خصوص ،نخواهد داشت.
ه) م�دت زم�ان تجاری خدمات و برآورد کارفرما :مدت اجرای آن  24ماه شمس��ی و برآورد تخمینی کارفرما برابر با
مبلغ  2/287/922/496ریال (دو میلیارد و دویست و هشتاد و هفت میلیون و نهصد و بیست و دو هزار و چهارصد و نود و
شش ریال) میباشد.
و) مدت اعتبار پیشنهاد :مدت اعتبار پیشنهاد از تاریخ ارایه پیشنهاد مالی به مدت سه ماه شمسی که این مدت قابل تمدید
تا سی روز دیگر میباشد.
ز) نوع گواهی تایید صالحیت پیمانکار :داش��تن مجوز و رتبه  4انفورماتیک (از ش��ورای عالی انفورماتیک در زمینه خدمات
شبکههای اطالعرسانی)
ح) زمان ،مهلت و نشانی دریافت اسناد ارزیابی کیفی:
 -1کلیه مناقصهگران واجد شرایط میتوانند از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت  14روز (تا ساعت  16آخرین روز انقضای
 14روز پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم) نامه اعالم آمادگی خود را به همراه رزومه و مدارک الزم به دفتر کمیس��یون مناقصات
خارگ تحویل دهند .همچنین مناقصهگران میتوانند جهت رویت آگهی به س��ایتهای  www.shana.ir، http://iets.mporg.irو
 www.iotco.irمراجعه نمایند.
 -2جه��ت تحوی��ل مدارک به آدرس :بوش��هر ،جزیره خارگ -س��اختمان اداره مرکزی -طبقه اول -اتاق ش��ماره  -214تلفن
 07733823671داخلی  22149دفتر کمیسیون مناقصات خارگ مراجعه گردد .کارفرما در رد و یا قبول مدارک مناقصهگران
در تمام مراحل اختیار تام خواهد داشت .بدیهی است به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
شماره مجوز1395.4427 :

توضیحات:
 -1محل و آخرین مهلت تحویل اسناد :اداره امور پیمان شهرداری بندر بوشهر -تا پایان وقت اداری مورخ درج شده در جدول .
 -2پاكتهای مناقصه در ساعت /10ده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده میشود.
 -3تضمین شركت در مناقصه میبایست به صورت ضمانت نامه بانكی یا ضمانت نامه صادر شده از مؤسسات غیر بانكی تحت نظارت بانك
مركزی جمهوری اسالمی یا اوراق مشاركت یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره  1003288684بانك شهر مركزی ارائه گردد.
 -4ضمن ًا متن آگهی در شبكه اطالعرسانی شهرداری بوشهر به آدرس www.Bushehrcity.ir:درج گردیده است.
 -5هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -6مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد میباشد.
 -7شهرداری در رد یك یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
 -8سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است.

روابط عمومی شرکت پایانههای نفتی ایران (سهامی خاص)

روابط عمومی و امور بینالملل شهرداری بندر بوشهر

آگهی مناقصه عمومی
ﺳـ

ﺎﺯ
خودﮔﻬبه شرح ذیل را به پیمانكاران واجد صالحیت و دارای
با توجه به اینكه شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد پروژه
عمرانیﻣﺎﻥ ﺁ
ﻰ
ﻫ
ﺎ
ﺟ
ﻯ
صالحیت كه دارای گواهینامه صالحیت در
واجد
پیمانكاران
كلیه
از
لذا
ش��رایط مربوطه از س��ازمان های ذیربط واگذار نماید،
ﻬـﺎﻥ ﺻﻨﻌ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣ
رشته مربوطه هستند دعوت میگردد مطابق جدول زمانبندی ذیل به اداره ـ
ﺖپیمانﻪشهرداری بندر بوشهر واقع در میدان
امور
شهرداری مراجعه نمایند.
  رد يف

        موضوع

1

تكميل آرامستان جديد  
شهر بوشهر

چالش

صادرات پرتقال به روسيه

براي صادرات هر كيلو س��يب ايران به پاكستان بايد هزار تومان تعرفه
پرداخت شود ،در حالي كه برنج پاكستاني براي ورود به ايران تعرفه چهار
درصدي دارد و حدود صد تومان ميشود كه مسووالن توسعه تجارت بايد
فكري به حال اين موضوع كنند.
در همين رابطه رضا نوراني ،رييس اتحاديه ملي محصوالت كشاورزي از
وضعيت س��د تعرفهاي كه پاكستان در برابر سيب ايران ايجاد كرده ،انتقاد

كرد و گفت :اكنون براي واردات هر تن سيب از ايران به پاكستان  ۲۷هزار
روپيه معادل يك هزار تومان در هر كيلو تعرفه تعيين ش��ده و اين مس��اله
نشان ميدهد كه ما در تجارت با پاكستان در جاده يكطرفه قرار گرفتهايم
كه بايد خالف جهت آب شنا كنيم.
وي تصريح كرد :اين در حالي است كه برنج پاكستان با تعرفه  4درصدي
وارد كش��ور ما ميشود و بايد پرس��يد اگر قرار است پاكستان برخورد اين
چنيني به عنوان همس��ايه با صادرات محصوالت ما داش��ته باشد ،چرا بايد
تعرفه محصوالت وارداتي از پاكستان اين قدر پايين باشد.

شماره 3541

شماره
مناقصه

مبلغ برآورد اوليه
( به ريال)

مدت
قرارداد

آخرين مهلت  
خريد اسناد

آخرين مهلت  
تحويل پاكات

  تاريخ بازگشايي
پاكتها

حداقل رتبه
مورد نياز

مبلغ تضمين
شركت در
مناقصه

45-95

3/223/871/188
ريال

/3سه
ماه

1395/10/26

1395/11/06

1395/11/10

5ساختمان

 200/000/000ريال

