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مجري طرح گندم:

مردم به جاي برنج ،سيبزميني بخورند

تسنيم -با توجه به اينكه برخي مسووالن بر اين عقيده هستند كه ما در كشور
مزيت توليد برنج نداريم اما به جاي آن در توليد گندم و سيبزميني مزيت نسبي
داريم ،مجري طرح گندم در اظهارنظري عجيب به مردم پيشنهاد داد به جاي برنج،
گندم و سيبزميني بخورند .اسماعيل اسفندياريپور گفت :با جايگزيني گندم و
سيبزميني به جاي برنج كه در توليد آنها مزيت نسبي داريم ،ميتوانيم مصرف
اين محصول آببر را در كشور كاهش دهيم و نقش موثري در كاهش مصرف منابع
آبي كشور داشته باشيم .وي با بيان اينكه در زمينه توليد برنج در كشورمان مزيت
نداريم ،اظهار كرد :در گذشته نوع غذاي مناطق مختلف كشور با توجه به اكوسيستم
همان منطقه تعيين ميشد و آبگوشت ،غذاي اصلي ايرانيها بود .اسفندياريپور
افزود :در حال حاضر نيز در توليد گندم دروم مزيت داريم و از آن ميتوانيم براي
توليد ماكاروني استفاده كنيم و همچنين در توليد سيبزميني مزيت نسبي داريم
و چهارفصل ميتوانيم توليد كنيم و با جايگزيني اين دو به جاي برنج ،مصرف آن
را در كشور كاهش دهيم.

افزايش 20درصدي قيمت تمامشده شير

باشگاه خبرنگاران -به دنبال نوسان نرخ ارز و افزايش نرخ نهادههاي دامي در
بازار ،قيمت تمامشده هر كيلو شيرخام 20تا 30درصد افزايش يافته است .رييس
اتحاديه دامداران با بيان اين مطلب گفت :در روزهاي اخير ،نرخ نهادههاي توليد
از قبيل يونجه  100درصد افزايش يافت كه اين امر به شدت نرخ تمامشده توليد
شيرخام را باال برد .حسين نعمتي قيمت تمامشده هر كيلو شيرخام با احتساب
حداقل سود را هزار و 650تومان اعالم كرد و افزود :اكنون كارخانههاي لبني حداكثر
هر كيلو شيرخام را با نرخ هزار و  340تومان خريداري ميكنند كه اين قيمت از
نرخ مصوب هزار و  440توماني سه سال گذشته كمتر است .وي ادامه داد :اخيرا
زمزمههايي مبني بر كاهش نرخ خريد شيرخام از سوي كارخانههاي لبني به گوش
ميرسد كه در صورت تحقق اين امر ،صنعت دامداري نابود ميشود .رييس اتحاديه
دامداران با اشاره به آخرين وضعيت نرخ نهادههاي دامي ،بيان كرد :در چند ماه
اخير نرخ هر كيلو ذرت ،جو و سويا به طور متوسط  20تا  30درصد و يونجه 100
درصد افزايش يافت كه اين امر حداقل قيمت تمامشده توليد هر كيلو گوشت قرمز
و شير را  20تا  30درصد گران كرد.

پرداخت هزينه عدم تعامل دستگاهها از جيب مردم

«جهانصنعت»-بيش از ۷۰روز است كه كل بازار و تامينكنندگان محصول
استراتژيك برنج بالتكليف هستند و اين باعث كاهش قدرت چانهزني تجار در برابر
فروشندگانخارجيونداشتنبرنامهمنسجمجهتطراحيزنجيرهتاميندرراستاي
نياز واقعي مصرفكنندگان شده است .عالوه بر اين زمينه سوءاستفاده فروشندگان
خارجيوافزايشقيمترافراهمآوردهاست.مهديحسينيانمعاوناجراييشركت
اطلسبابياناينمطلبگفت:برخوردسليقهايوغيريكپارچهدستگاههايدولتي
در تامين كاالهاي اساسي هزينههاي گزافي را براي مردم و تجار ايجاد ميكند كه
در نهايت از جيب مصرفكننده پرداخت ميشود .حسينيان با اشاره به بالتكليفي
تجار و حتي دستگاههاي دولتي در موضوع كاالهاي اساسي مانند برنج گفت :پس
از گشايش ثبت سفارش برنج در اول آذر و ممنوعيت مجدد آن بعد از چند روز،
در واقع پس از دو ماه كش و قوسهاي فراوان بين وزارت جهاد ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت و ساير دستگاهها مثل ستاد تنظيم بازار اكنون بالتكليفي جديدي
را بانك مركزي ايجاد كرده است و عمال با وجود بازگشايي مجدد ثبت سفارش از
اول بهمنماه به دليل عدم اختصاص ارز مبادلهاي توسط بانك مركزي هيچ ثبت
سفارشيتاييدنشدهاستوابهاماتوعدمقطعيتكماكانبرقراربودهوامكانفعاليت
را براي فعاالن قانوني و رسمي بازار سلب كرده است .وي افزود :به عنوان يك تاجر
براي ما فرقي نميكند كه دولت براي تامين كاالهاي اساسي ارز مبادلهاي در نظر
بگيرد يا ارز متقاضي ( آزاد) ،موضوع اين است كه چرا فضا شفاف نيست و در حال
اتالف وقت بدون هيچ نتيجه مشخصي هستيم ،اگر بناي دولت بر عدم اختصاص
ارز مبادلهاي به كاالهاي اساسي است ،مسووليت افزايش قيمت كاال را بپذيرد و به
صورت شفاف و رسمي اين سياست را اعالم كند تا فعاالن بازار فعاليت خود را بر
اين اساس تنظيم كنند .حسينيان ادامه داد ،به شخصه معتقدم كه ارز مبادلهاي
جز دردسر و پيچيدگي امر تجارت حاصلي براي تاجر ندارد و ما اصال اصراري بر
اختصاص ارز مبادلهاي نداريم اما اين مطالبه را داريم كه چرا سياست ارزي نهايي،
شفاف و به موقع اعالم نميشود چراكه اين بالتكليفي توان بخش خصوصي به
عنوان بازوهاي عملياتي و چابك دولت در تنظيم بازار كاالهاي اساسي را تضعيف
ميكند.حسينياناظهارداشتكهمتاسفانهبهجايسياستهايباثباتوحمايت
دولتبرايجادكنسرسيومهايخريدقدرتمندبهمنظوربهرهمنديازبهترينشرايط
خريد در بازارهاي جهاني و برنامهريزي جهت ايجاد شبكههاي توزيع ملي و حذف
واسطهها در توزيع كاالهاي اساسي ،سقف آرزوهاي ما حتي براي وجود شفافيت و
ثبات در يك دوره شش ماهه تقليل يافته است.

«جهانصنعــت» -همانطور كه
كارشناســان اقتصادي پيش از اين هم
پيشبيني كرده بودند ،بــازار ارز روزهاي
پرالتهاب و جنجالبرانگيزي را طي ميكند
تاجاييكههيچبعيدنيستتاچندروزديگر
قيمت دالر از مرز پنج هزار تومان نيز عبور
كند .بعد از صحبتهاي رييسجمهور كه
به مردم اطمينان داده بود خيالشان بابت
دالر راحت باشد ،دالر حدود شش روز پيش
نرخ  4800تومان را هم رد كرد و ســپس
در كانال  ۴۷۵۰تومان آرام گرفت .اما اين
در حالي است كه ديروز در بازار آزاد تهران
قيمت هر يورو با ۴۰تومان افزايش به۶۱۰۴
تومان و دالر با عبور از مرز  ۴۸۰۰توماني به
 ۴۸۱۲تومان رسيد.
بر اين اساس اگرچه به دليل نوسان نرخ
ارز و بيثباتيهاي اقتصادي در كشور ما كه
طي روزهاي اخير شدت گرفته ،روند حضور
سرمايهگذارانخارجيدرايرانكاهشيافته
وهمچنينمنجربهبالتكليفيوسردرگمي
فعاالن اقتصادي شده است اما با توجه به
اينكه نرخ سودهاي بانكي با كاهش مواجه
شده و همچنين بازار بيثبات ارز روزبهروز
در حال ناآراميهاي بيشتري است ،حضور
مردم در بــازار خريد و فروش ارز افزايش
يافته است .بر اين اساس مردمي كه اين
روزها با افزايش قيمت كاالهاي اساســي
و تغييرات آني قيمتها در بازار دســت و
پنجه نرم ميكنند به سمت بازار ارز روي
آوردهاند تا بلكه به دنبال اين نوسانات در
بازار ،سودي هم عايد جيب آنها شود .در
اين ميان با توجه به اينكه تا چند روز ديگر
تقاضا براي مسافرتهاي شب عيد افزايش
مييابد ،تمايل براي خريد دالر نيز در بازار
شدت خواهد گرفت كه به دنبال آن ،بايد
شاهد افزايش نرخ دالر تا پنج هزار تومان
همباشيم.
اين شرايط بازار ارز در حالي است كه
ولياهلل سيف رييس كل بانك مركزي در
روزهاي پايانــي آذرماه به مردم اطمينان
داده بود دالر در ماههاي بهمن و اســفند
ارزان ميشود .همچنين رييسجمهور نيز
در اين خصوص به مردم اطمينان داده بود
كه اوجگيري بازار دالر كنترل ميشود .با اين

حال همچنان روند افزايش نرخ ارز ادامه دارد
و تبعات ناشي از اين نابسامانيها در نهايت
ت چراكه فعاالن بازار
يقه مردم را خواهد گرف 
اعالمكردهاندكهاثراتافزايشقيمتدالربر
قيمتكاالهادراسفندماهمشخصميشود.
بنابراينباوجوداينكهقدرتخريدمردمطي
سالهاي اخير كاهش يافته و آنها هر روز
با نوسان قيمت كاالهاي مورد نياز روزانه
خود روبهرو هستند اما با اين حال بازاريان
و توليدكنندگان چارهاي جز افزايش قيمت
كاالها را ندارند .از اين رو نگاهي به بازارهاي
مختلف نشان ميدهد كه همين حاال نيز
قيمت پوشاك ،كاالهاي اساسي ،آجيل،
لوازم خانگي ،خــودرو ،موبايل و ...افزايش
يافته اما با اين وجود كارشناسان معتقدند
كه اگر روند افزايش قيمت ارز در بازار درست
نشود ،اين گرانيها تا اوايل سال آينده نيز
ادامه خواهد داشت.
شرايط نابسامان بازار كاالها در حالي
است كه تجار و فعاالن اقتصادي معتقدند با
شرايط بيثبات نرخ ارز ،اگرچه صادرات به
صورت مقطعي افزايش يافته اما در ماههاي
آينده دوباره با كاهش قابل توجهي روبهرو
خواهد شد چراكه بسياري از صادركنندگان
نيز خود توليدكننده هستند و اثرات منفي
افزايشقيمتدالربرايآنهابهمراتببيشتر
از ســودهايش خواهد بود .در اين ميان با
توجه به اينكه دستيابي به رشد اقتصادي
 8درصدي در ســال نيازمند جذب  20تا
 50ميليارد دالر سرمايه خارجي در سال
است اما شرايط بيثبات اقتصادي در كشور
نهتنها تجار و بازرگانان ايراني را دچار مشكل
كردهبلكهموجبتوقفرشدسرمايهگذاري
در كشور هم شده است.
  فرصتهايغيرعادالنه
درهمينخصوصعليرضامناقبي،رييس
مجمع واردات به «جهانصنعت» گفت:
موضوع نرخ ارز و نوسانات غافلگيركننده
آن در اقتصــاد ايــران در چند دهه اخير
همواره جزو مهمترين دغدغههاي تجار و
بازرگانان بوده است .در واقع بيش از اينكه
فعاالن اقتصادي نسبت به موضوع تجارت
خود تمركز داشته و دنبال بهرهبرداري از
فرصتهاي آن سوي آبها باشند ،مجبور

کارشناسان در مورد تبعات بیثباتی نرخ ارز هشدار دادند؛

بنبست کسب و کار

بودهاند وضعيت نرخ ارز را رصد كنند چراكه
مرگوزندگيبنگاههاياقتصاديخودرادر
نوسانات نرخ ارز ميبينند.
وي گفت :تجربه نشان داده بنگاههايي
كه از دايره فعاليتهاي اقتصادي در حوزه
تجارت خارجي حذف ميشوند ،بيش از
آنكه از انتخاب نــوع كاالي مورد تجارت
خود آسيب ديده باشند ،از سياست مالي
و اقتصادي خود در مواجهه با تغييرات نرخ
ارز ،متضرر شدهاند.
در واقع افزايش نــرخ ارز ميتواند در
طول چند روز ،تمام اندوختههاي ساالنه
يك بنگاه اقتصادي را به خاكستر تبديل و
خريدهاياعتباريشركتهارابهباليجان
آنها تبديل كن د چراكه اگر نرخ ارز پس از
انجام معامالت بينالمللي و ارائه تعهدات و
اعتبارات مشــخص ،نوسان زيادي داشته

گزارش 2

با توجه به اينكه به گفته مسووالن سازمان دامپزشكي كشور
تاكنون بيش از  ۲۴ميليون قطعه مرغ بر اثر شيوع آنفلوآنزاي فوق
حادپرندگاندركشورمعدومشده،بازارمحصوالتيهمچونتخممرغ
كه قرار بود با واردات اين محصول از عراق آرامش پيدا كند ،دوباره
درگير نوسان شد .اين در حالي است كه به گفته كارشناسان باال
رفتن قيمت ارز نيز باعث اختالالتي در حوزه واردات اين كاال شده
است.بنابراينواردكنندگانتمايلچندانيبهوارداتتخممرغندارند.
بر همين اساس روند افزايش قيمت تخممرغ در بازار همچنان ادامه
توگذاري در بازار نشان ميدهد قيمت هر
دارد بهطوريكه گشــ 
عدد تخممرغ در مراكز خردهفروشي سطح شهر به  ۷۰۰تومان و
شانهاي  ۱۸هزار و  ۵۰۰تومان رسيده است .اما نكته قابل توجه در
اين خصوص آن است كه با وجود به هم ريختگي بازار و افزايش شيوع
بيماري آنفلوآنزا در شهرهاي مختلف ،اقدام كارآمدي از سوي دولت
در اين باره انجام نشده است .از اين رو ،اقدامات ناكافي دستگاههاي
دولتيسببگسترشبيماريآنفلوآنزايفوقحادپرندگاندركشور
شدهواكنوننيزشاهدورودسويهجديداينبيماريكهتلفاتانساني
نيز در بر داشته ،به كشور هستيم.

 نگراني انتقال بيماري به انسان

شيوع آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در كشور به تدريج در حال
تبديل شدن به يك چالش بزرگ است؛ بيستم آذرماه امسال ،فرزاد
طالكش ،دبيركل كانون سراســري مرغ تخمگذار ايران از شيوع
گسترده بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان در كشور خبر داد و
با اشاره به اينكه در سال گذشته در همين تاريخ ،حدود  ۲۰كانون
بيماري در كشور وجود داشت ،گفت :امسال از ابتداي مهرماه تاكنون،

پسلرزههاي اقدامات ناكافي دستگاههاي دولتي در مورد آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان؛

گ خطر آنفلوآنزا براي مردم به صدا درآمد
زن 

بيش از  ۱۷۰كانون آلوده داشتهايم كه تقريبا  ۹۰درصد آن ،مربوط
به واحدهاي صنعتي است و حدود 9/5ميليون قطعه مرغ طي اين
 ۸۰روز ،حذف شدهاند.
از آن تاريخ تا امروز هر چند مسووالن ميگويند اقدامات مناسبي
درراستايجلوگيريازگسترشبيماريانجامشدهاماتعدادمرغهاي
معدومي به ۲۵ميليون قطعه رسيده و بيماري شيوع گستردهاي در
كشور داشته كه به گفته كارشناسان ناشي از اقدامات ناكافي و كمتر
از حد استاندارد براي كنترل بيماري بوده است .يكي ديگر از مواردي
كه مسووالن سازمان دامپزشكي روي آن تاكيد ميكردند اين بود
كه آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگاني ( )H5N6كه امسال در كشور
شيوع يافته ادامه روند سال قبل است و ما با شيوع سويه جديدي از
بيماريدركشورمواجهنيستيماماطيروزهاياخيرخبرورودسويه
جديد بيماري آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان ( )H5N6به كشور كه
گفته ميشود قابل انتقال به انسان نيز هست ،نگرانيهاي جديدي
را به وجود آورده است.

 چند مورد تلفات انساني

در همين زمينه فرزاد طالكش با اشاره به شناسايي سويه جديد
آنفلوآنزاي فوق حاد پرندگان ( )H5N6در كشــور اظهارداشت:
متاسفانه اين سويه حدود  ۱۲سال قبل در دنيا شناسايي شده بود
و امسال براي اولين بار وارد كشور ما شده است .وي با بيان اينكه
سويه مذكور در كشورهاي چين ،روسيه و برخي كشورهاي آسياي
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شرقي گزارش شده بود ،گفت :اين سويه تمايل انساني نيز دارد و
متاسفانه در كشورهايي كه با آن درگير بودهاند چند مورد تلفات
انساني گزارش شده است.
دبيركل كانون سراســري مرغ تخمگذار ايران تصريح كرد :به
همين جهت افرادي كه با طيور زنده و تلفشده سر و كار دارند ،بايد
مراقبتهاي ويژه به عمل آورند .ضمن اينكه سد اول در اين زمينه
استانهاي شمالي مانند گيالن ،مازندران و گلستان و همچنين
استانهاي شمال غربي مانند اردبيل ،آذربايجان شرقي و آذربايجان
غربي هستند .وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينكه
ما در جلسات خصوصي و مصاحبه با رسانههاي جمعي اعالم كرده
بوديم احتمال ورود سويه جديدي از اين بيماري به كشور زياد است،
درباره اينكه چه اقدامي ميتوان براي كنترل شيوع اين ويروس در
كشور انجام داد ،گفت :خوشبختانه اقدامات خوبي انجام شده است.
پرندگاني كه تلف شدهاند در پارك ملي بوجاق بندر كياشهر استان
گيالن قرار داشتند كه اين پارك منطقه حفاظتشده محيطزيست
است .طالكش با اشاره به اينكه شيوع اين سويه جديد موجب ايجاد
تلفات سنگيني شده است ،گفت :در همان منطقه ظرف  ۱۰روز
 ۱۵۰۰قطعه از خانواده اردكسانان از بين رفته است .بالفاصله آن
منطقه را قرنطينه و رفت و آمد افراد را به آنجا ممنوع كردهاند كه اين
اقدام خوبي است .وي ادامه داد :اما اگر پرندگان حامل ويروس ،قبل از
اينكه دچار تلفات شوند ،از منطقه خارج شوند و به نقاط ديگر بروند

بايد منتظر تلفات ناشي از اين ويروس در ساير نقاط نيز باشيم.
دبيركل كانون سراسري مرغ تخمگذار كشور درباره اينكه آيا
هماكنوناينويروسدرجمعيتمرغبوميوواحدهايمرغصنعتي
گزارش شده است ،گفت :اين ويروس ابتدا از طريق پرندگان مهاجر
وارد كشور ميشود ،سپس در جمعيت مرغ بومي شيوع مييابد تا
بتواند با شرايط كشور ما سازگار ،تكثير و تعداد آن زياد شود؛ بعد از
آن واحدهاي مرغ صنعتي را درگير ميكند.
طالكش اضافه كرد :بنابراين اگر قرار است تلفاتي مشاهده كنيم
بايد اين تلفات را ابتدا در جمعيت مرغ بومي ببينيم .اين اتفاق نيز
ابتدا در جمعيت مرغ بومي استانهاي شمالي مانند استان گيالن
كه بيماري نخست در آنجا گزارش شده ،مشاهده ميشود ،بعد ساير
استانها و سپس واحدهاي صنعتي مرغ تخمگذار .هنوز گزارشي از
آلودگي به اين ويروس در جمعيت مرغ بومي ساير شهرها دريافت
نشده است .وي درباره اينكه آيا هماكنون به جز كياشهر ،منطقه
ديگري نيز به اين ويروس آلوده شده است ،گفت :فعال جز كياشهر،
آلودگي به اين ويروس جديد در نقطه ديگري گزارش نشده است.

  گراني تخممرغ طبيعي بود

دبيركل كانون سراسري مرغ تخمگذار ايران در بخش ديگري
از سخنان خود جمعيت مرغ معدومشده بر اثر بيماري آنفلوآنزاي
فوق حاد را نيز  ۲۵ميليون قطعه مرغ اعالم و درباره گران شــدن
مجدد قيمت تخممرغ اضافه كرد :طبيعي بود كه اين اتفاق رخ دهد
اما بايد دليل اصلي اين مساله را به مردم گفت .از ابتدا نيز ميگفتيم
كه دليل اصلي اين امر را به مردم بگوييد كه رييسجمهور به تازگي
اين كار را انجام داد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحلهای (نوبت اول) شماره 96-40ق
نوبت دوم

موضوع مناقصه :خرید ( 213دویست و سیزده) دستگاه انواع ترانسفورماتور توزیع از نوع روغنی کمتلفات (' )ABو ( 500پانصد)
دستگاه پایه چراغ  10و  12متری قابل نصب روی فونداسیون
شرایط و محل دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند در قبال ارائه اعالمیه واریز مبلغ پانصد هزار ریال
به حساب سیبا  0105592677009نزد بانک ملی شعبه برق ارومیه (کد )5133به آدرس ارومیه -خیابان سربازان گمنام (برق
سابق) -نرسیده به چهارراه مخابرات -شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی ،واحد تدارکات تلفن  044 -33449002داخلی 342
جهت دریافت اسناد مناقصه مراجعه نمایند .ضمنا اسناد مناقصه در سایتهای اطالعرسانی معامالت صنعت برق (شرکت توانیر)،
شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی و سایت ملی اطالعرسانی مناقصات به ترتیب به آدرس:
 WWW.tavanir.org.ir، WWW.Waepd.irو  iets.mporg.irقابل مشاهده است.
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :مبلغ کل سپرده شرکت در مناقصه جمعا ( 1/790/000/000یک میلیارد و هفتصد و نود میلیون) ریال
به شرح ذیل میباشد.
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باشد ،جريان سالم و پايدار توليد و تجارت
كه مبتني بر محاسبه قيمت تمامشده و
تامين هزينههاست با اخالل جدي مواجه
ميشود.
رييــس مجمــع واردات در ادامــه
صحبتهــاي خود خاطرنشــان كرد :از
سوي ديگر بايد اذعان كرد كه رفتارهاي
دوگانه دولت و بانك مركزي در اين حوزه
باعث ايجاد رانتهاي نابجا و فراهم شدن
فرصتهاي غيرعادالنه براي جهشهاي
فاقد شايســتگي برخي افراد ميشود كه
سودهاي بادآورده همين افراد در دورههاي
بعدي ،بسترساز مفاسد اقتصادي متنوع و
متعددميشود.
  غافلگيركردنتجار
مناقبي افزود :به اين دليل و البته دهها
دليل ديگر يكي از مهمترين خواستههاي

تجار،ثباتنرخارزياحداقلقابلپيشبيني
بودنشيبتغييراتآناست.خصوصااينكه
وارد دهه پنجم انقالب اسالمي شدهايم و
توقع ميرود سياستگذاران اقتصادي دولت،
مجلس ،بانك مركزي و ساير دستگاههاي
مرتبط با حوزه مالي ،پولي ،ارزي و بانكي ،به
بهاي آزمون و خطاهاي متعدد ،به مكانيسم
مناسبي براي مديريت نرخ ارز دست پيدا
كرده باشند.
وي با بيان اينكه آنچه اين روزها شاهد
آن هستيم اين است كه بازار ارز ،به شدت
احساسي عمل ميكند و متاثر از اميد يا
نااميديهايياستكهنسبتبهآيندهوجود
دارد،گفت:البتهبيشكبرنامهريزيهابابت
مسافرتهاي نوروزي نيز بر آن اثرگذار بوده
است ولي ميزان اثر آن بسيار محدود است.
بههمينجهتبايداذعانكنيمتالطمهاي

شــوكآور در بازار ارز نشان دهنده وجود
مشكالتمزمنوفرسايشيدراقتصادكشور
است كه بايد با موشكافي و واكاوي ،براي آنها
راهحلهاي مناسب انديشيده شود.
مناقبي ادامــه داد :اما از آنجا كه نرخ
ارز ،يــك فاكتور اساســي در تعيين نرخ
كاالهاي وارداتي است و هر لحظه بنيان
اقتصادي بنگاههاي فعال در عرصه تجارت
خارجي كشور ممكن اســت به واسطه
تغييرات نــرخ ارز زير و رو شــود ،دولت
بايد دســت از غافلگير كردن تجار بردارد.
چراكه چنيــن غافلگيريهايي نتيجهاي
جز تخريب دســتاوردهاي ملي در حوزه
بهبــود فضاي كســب و كار و دامن زدن
به افزايــش هزينههاي تجارت خارجي و
آشفته شدن بازار ،نتيجه ديگري به دنبال
نخواهد داشت.
  توقفكسبوكارها
در همين زمینه ابوذر نديمي نماينده
ســابق مجلس نیز معتقد است نوسانات
منجر به توقف مقطعي برخي كسبوكارها
شده كه مشخصا يك روند نامطلوب براي
اقتصاد كشور به حساب ميآيد .همچنين
به گفته حسين سليمي ،رييس انجمن
سرمايهگذاريداخليوخارجياتاقبازرگاني
تهرانبرخالفبرخورداريايرانازتوانمندي
باال براي جذب ســرمايهگذاري اما ميزان
جذب سرمايهگذاري كشور ما نسبت به
ديگركشورهااندكاستچراكهدرخصوص
جذب سرمايهگذاري خارجي بايد امنيت
اقتصادي ،ثبات اقتصادي و ...در نظر گرفته
شود در حالي كه همين افزايش قيمت دالر
و نوسان نرخ ارز به عنوان يكي از اصليترين
بيثباتيهاياقتصاديايرانقلمدادميشود
كهبرجذبسرمايههايخارجيتاثيرمنفي
ميگذارد.
اســداهلل عســكراوالدي ،عضو هيات
نمايندگان اتاق بازرگاني ايران نيز معتقد
است كه نرخ واقعي ارز از عدد فعلي كمتر
اســت و بايد حدود  ۴۲۰۰تومان در نظر
گرفته شود اما دولت هم نميتواند نرخ ارز
را پايين آورد چون بايد ذخاير ارزي داشته
باشد تا بتواند در بازار عرضه كند و نرخ را
كاهش دهد.

مبلغ سپرده

1/340/000/000
270/000/000

180/000/000

مهلت فروش اسناد :از تاریخ درج نوبت دوم فراخوان در روزنامه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/11/30
مهلت و محل تحویل پیشنهادات :حداکثر تا ساعت ( 13یک بعدازظهر) روز پنجشنبه مورخ  96/12/10به اداره دبیرخانه شرکت
توزیع برق آذربایجانغربی
زمان و محل برگزاری مناقصه :زمان بازگشــایی پاکتهای الف و ب و ج راس ســاعت چهارده (دو بعداز ظهر) روز شنبه مورخ
 96/12/12در محل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی
توضیح اینکه :برنده مناقصه برای ترانسفورماتورهای موضوع مناقصه به صورت یکجا و برای پایه چراغها به صورت موردی تعیین
خواهد شد.

روابطعمومیشرکتتوزیعنیرویبرقآذربایجانغربی
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شماره فراخوان سامانه ستاد20096117000035 :

نوبت اول

 -1نام دستگاه مناقصهگزار :شرکت آب و فاضالب استان گیالن
 -2شرح مختصر موضوع مناقصه :اجرای انشعابات و بخشی از خطوط فاضالبرو شهر رشت
 -3مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد :از تاریخ  96/11/25الی 96/11/30
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت  14روز شنبه مورخ 96/12/12
زمان بازگشایی پیشنهادها :ساعت  9صبح روز یکشنبه مورخ 96/12/13
 -4تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از مورخه  96/11/25میباشد .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد
مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس ( )www.setadiran.irانجام خواهد
شد و الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند( .ضمنا پیمانکاران مکلف هستند پاکت الف را به صورت فیزیکی نیز تحول دهند)
اطالعات تماس دســتگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه -معاونت مهندســی و توسعه
 01333368166و برگزاری مناقصه -دفتر قراردادها  -01333368482اطالعات ســامانه ســتاد جهت انجام مراحل عضویت در
سامانه :رشت  01333251136تهران 02141934
 -5قیمت اســناد و نحوه واریز وجه :قیمت اســناد مناقصه  500/000ریال (پانصد هزار ریال) اســت که به حســاب شــماره
 0108102328005بانک ملی شعبه محتشم رشت کد شعبه  3720شماره شبا  IR 020170000000108102328005به نام شرکت
آب و فاضالب استان گیالن فقط به صورت الکترونیکی از درگاه سامانه ستاد واریز گردد.
 -6میزان سپرده شرکت درمناقصه 1/723/300/000:ریال (نوع تضمین صرفا ضمانتنامه بانکی معتبر یا اصل فیش واریز وجه نقد
یا اوراق مشارکت بینام براساس آییننامه تضمین برای معامالت دولتی شماره /123402ت50659ه مورخ  94/9/22میباشد).
مبلغ برآورد 34/465/812/729 :ریال مبنای برآورد اولیه :فهرســت بهاء پایه ســال  96نوع فهرســت بها :ابنیه ،شبکه جمعآوری
و انتقال فاضالب
 -7رشته پیمانکار :آب
 -8ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی ( )HSEدر هنگام عقد قرارداد الزامی است.
 -9محل تامین اعتبار :عمرانی طرح شــماره  1503002094و سایر طرحهای دارای اعتبار و پرداخت به صورت نقد یا هرگونه
اوراق بهادار
 -10دستگاه نظارت :مهندسین مشاور طوس آب
 -11ســایت ملــی مناقصــه کشــور http://iets.mporg.ir :ســایت شــرکت آب و فاضــاب شــهری اســتان گیالن
www.abfa-guilan.ir
 -12مهلت اعتبار پیشنهاد :سه ماه (برای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید میباشد)
 -13هزینه دو نوبت آگهی مندرج در روزنامه کثیراالنتشار کشور به عهده برنده مناقصه میباشد.
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