جعفرزاده ايمن آبادي:

قيمت جهاني زعفران
بايد در بورس ايران
تعيين شود

4

عضو کميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت :بايد از ظرفيت هاي بورس کاال در
راستاي توزيع عادالنه ثروت به خصوص در حوزه بازار زعفران استفاده کرد ،به طوريکه با عرضه
گسترده زعفران کل کشور که بخش بزرگي از زعفران کل دنياست در بورس کاال ،سود واقعي به
کشاورزان مي رسد و قيمت جهاني زعفران نيز در بورس ايران تعيين مي شود.به گزارش باشگاه
خبرنگاران جوان ،غالمعلي جعفرزاده ايمن آبادي درباره عرضه زعفران در بورس کاال ،گفت:
بورس کاال در کشف قيمت واقعي و جلوگيري از قيمت کاذب در بازارها ،تاثير بسزايي دارد و
با قاطعيت مي توان اعالم کرد بورس کاال تنها محلي است که مي توان پس از سال ها تعلل،
زعفران را بر مبناي مکانيزم عرضه و تقاضا و کشف قيمت واقعي ،معامله کرد تا سود واقعي به
کشاورزان برسد و بتوانيم نبض قيمت جهاني زعفران را در دست بگيريم.نماينده مردم رشت
در مجلس شوراي اسالمي با بيان اينکه عرضه زعفران در بورس کاال به نوعي يک تضمين براي
کشاورزان نسبت به فروش محصول با قيمت واقعي به شمار مي رود ،افزود :وقتي زعفران در

اقتصادي

بورس کاال عرضه مي شود ،قيمتي که براي اين محصول تعيين مي شود ،واقعي است و ديگر
شاهد نفوذ واسطه ها در قيمت ها و سوء استفاده از شرايط مالي کشاورزان نخواهيم بود.وي با
تاکيد بر اينکه بايد از ظرفيت هاي بورس کاال در راستاي توزيع عادالنه ثروت به خصوص در
حوزه بازار زعفران استفاده کرد ،اظهار داشت :نقش بورس کاال ،ايجاد شفافيت و کشف قيمت
است و به طور حتم عرضه گسترده زعفران کل کشور که بخش بزرگي از زعفران کل دنياست،
در اين بورس به بسياري از مشکالت اين بازار خاتمه مي دهد.عضو کميسيون برنامه بودجه و
محاسبات مجلس با تاکيد براينکه بايد انحصار زعفران را شکست ،گفت :خريد زعفران در حال
حاضر در انحصار برخي افراد است که بايد از انحصار اين افراد خارج شود و اين مهم تنها در
بورس کاال با استفاده از تکنولوژي هاي روز دنيا در بازار هاي سرمايه امکان پذير است.جعفرزاده
ايمن آبادي افزود :زعفران کااليي استراتژيک بوده و از اهميت بااليي براي کشور برخوردار است
و تقريبا توليد اين محصول درهيچ جاي دنيا وجود ندارد.

صالح آبادي خبر داد؛

تأکيد بر توسعه صادرات غيرنفتي
در شرايط تحريم
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وزير اقتصاد:

» خبر

ابزارهاي کافي را براي عبور از شرايط فعلي داريم

معاون وزير راه و شهرسازي خبر داد؛

معافيت مالياتي براي توسعه گران
در بافت فرسوده
معاون وزير راه و شهرسازي در اين جلسه در پاسخ به درخواست شرکت گروه
سرمايه گذاري مسکن براي اعمال معافيت مالياتي موضوع ماده  77براي توسعه گران
حوزه بافت فرسوده نيز گفت:مطابق با آيين نامه ابالغي خردادماه دولت،تمامي معافيت ها
و تسهيالت در نظر گرفته شده از امکانات دولتي براي مناطق محروم مشمول حال
توسعه گران بافت فرسوده نيز خواهد شد.به گزارش پايگاه خبري بانک مسکن-هيبنا،هوشنگ
عشايري با اشاره به برگزاري مسابقه طراحي فضاي فوقاني تونل راه آهن تهران-تبريزاظهار
کرد:اين اقدامات بهترين فرصت درراستاي دست يابي به اين دو هدف است.عشايري در
جريان انعقاد تفاهم نامه ميان شرکت گروه سرمايه گذاري مسکن ،سازمان نوسازي شهر
تهران و شرکت بازآفريني شهري ايران ،اعالم کرد:دو هدف اجراي برنامه ملي بازآفريني
شهري ارتقاي زندگي شهروندان وارتقاي زيست پذيري شهري است.ورود سرمايه گذاران
بخش خصوصي با مشارکت ساکنان محالت قديمي شهر نيز مي تواند گام مهمي در
حوزه بازآفريني شهري محسوب شود.وي با بيان اينکه در برنامه ملي بازآفريني شهري
توسعه فضاهاي عمومي شهري در دستور کار قرار دارد ،گفت :توسعه خدمات روبنايي و
زيربنايي از جمله حوزه هايي است که در قالب اين برنامه به آن توجه ويژه خواهد شد
و دولت در اين حوزه به عنوان يک حمايتگر نقش بازي خواهد کرد .نکته مهم ديگر
آنکه رکن اصلي برنامه ملي بازآفريني ابعاد اجتماعي و اقتصادي نوسازي بافت فرسوده
است و نوسازي کالبدي به عنوان پيوست اين برنامه قرار گرفته است.وي با اشاره به مفاد
تفاهم نامه منعقد شده افزود :اين تفاهم نامه گام خوبي جهت شتاب دهي براي اجراي
برنامه ملي بازآفريني در شهر تهران خواهد بود.

قرارداد آتي زعفران پوشال معمولي
در بورس کاال راه اندازي مي شود
در راستاي تمرکز بورس کاالي ايران براي توسعه بازار مشتقه با اولويت و تمرکز بر
محصوالت کشاورزي ،از سه شنبه هفته جاري قرارداد آتي زعفران پوشال معمولي براي
تحويل در آذر ماه سال جاري راه اندازي مي شود.به گزارش کاالخبر ،بورس کاالي
ايران طي صدور اطالعيه اي اعالم کرد که از روز سه شنبه  ۱۵آبان ماه  ۱۳۹۷قرارداد
آتي زعفران رشته اي درجه يک (پوشال معمولي) براي تحويل در آذر ماه سال جاري
راه اندازي شده و تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۷قابل معامله خواهد بود .قراردادهاي آتي در
اولين روز معامالتي ،بدون حد نوسان قيمتي ،با دوره پيش گشايش به مدت  ۹۰دقيقه
در ابتداي جلسه معامالتي آغاز و پس از انجام حراج تک قيمتي راس ساعت  ۱۱:۳۰با
دوره عادي معامالتي و اعمال حد نوسان قيمت روزانه ادامه مي يابد .قيمت پايه قرارداد
آتي ،همان قيمت کشف شده در حراج تک قيمتي خواهد بود که مبناي حد نوسان
قيمت روزانه براي ادامه معامالت در حراج پيوسته قرار خواهد گرفت .بديهي است در
صورت عدم انجام معامله در حراج تک قيمتي ،قرارداد آتي متوقف و مجددا ً همين
فرآيند ،روز کاري بعد تکرار خواهد شد .الزم به ذکر است دوره پيش گشايش در ساير
روزهاي معامالتي غير از روز اول به مدت  ۳۰دقيقه خواهد بود .براساس اين اطالعيه،
اندازه هر قرارداد آتي زعفران پوشال معمولي نيز همانند زعفران نگين ۱۰۰ ،گرم است
و حد نوسان روزانه قيمت حداکثر مثبت و يا منفي  ۵درصد است که با توجه به قيمت
تسويه روز قبل تعيين مي شود.

وزير اقتصاد در نشست معاونان اين وزارتخانه با رئيس
جمهور ،شرايط کشور را بسيار حساس عنوان کرد و
گفت :ابزارهاي کافي براي عبور از اين شرايط را در
اختيار داريم.به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري
صداوسيما؛فرهاد دژپسند در نشست معاونان وزارتخانه
امور اقتصادي و دارايي با رئيس جمهور،با بيان اينکه
شرايط کنوني که در آن قرار داريم ،شرايط ويژهاي
است ،افزود :در دوران پس از انقالب اسالمي ،کمتر
دورهاي از نظر حساسيت مشابه اين دوره بوده است.

وي با تاکيد بر اينکه با يک برنامه منسجم مي توان
از اين شرايط ويژه عبور کرد اضافه کرد :در کشور
ابزار ،موقعيت و امکانات عالي داريم که با استفاده
از اين ابزارها مي توان از اين شرايط عبور کرد.
دژپسند با اشاره به اينکه وزارت امور اقتصادي و
دارايي به معناي واقعي کلمه،يک ابر وزارتخانه است،
گفت :دامنه فعاليتهاي اين وزارت خانه به گونه اي
است که مي توان در حوزه هاي مختلف حضور
يابد و شرايط را براي عبور از اين دوران فراهم کند.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه در شرايط
فعلي دشمن در صدد نااميد کردن و انقطاع مردم
از حکومت است ،افزود :در مقابل ،ما هم برنامههاي
اجرايي مشخص و هم عزم آهنين داريم.وزير امور
اقتصادي و دارايي بازار سرمايه را يکي از ابزارهاي مهم
براي عبور از اين شرايط عنوان کرد و افزود :دولت
سرمايههاي گرانقدر و انباشته شده اي در اختيار دارد که
مي توان با خصوصي سازي،اين دارايي ها را در اختيار
مردم قرار داد تا از آن استفاده بهتري شود.

پنج کشور بزرگ دنيا در حال جايگزيني دالر هستند

خود حرکت ميکنند.وي متذکر شد :براي انعقاد
پيمانهاي پولي دوجانبه بايد پايه پولي اصلي براي
مبادالت مشخص شود که اکنون استفاده از يورو
جايگزين مناسبي براي دالر است.شاهويسي گفت:
اکنون  40ميليارد دالر تراز تجاري چين با ماست
بنابراين بايد با مشخص شدن نرخ برابري در سبد
مشترک بهسمت انعقاد پيمانهاي دوجانبه حرکت
کنيم و تأخير کنوني در عقد اين پيمانها بهدليل
مسائل ساختاري است.

با نوسانات نرخ ارز ،احداث نيروگاههاي تجديدپذير متوقف شد

بخش اقتصادي:رئيس انجمن علمي انرژي بادي ايران با بيان اينکه نيروگاه هاي
تجديدپذير کشور نيازمند حمايت دستگاه هاي دولتي است ،اعالم کرد،
ساخت پروژه هاي نيروگاه هاي خورشيدي و بادي به دليل عدم حمايت هاي
الزم و نوسانات نرخ ارز در ماه هاي اخير متوقف شده است.به گزارش خبرنگار
ما ،سيد هاشم اورعي درجمع خبرنگاران و تعدادي از سرمايه گذاران انرژي هاي
بادي در محل ساتبا(سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي) ،افزود:
پروژه هاي متوقف شده در مراحل مختلف اجرا قرار دارند؛ اعتبار اسنادي
(ال.سي) برخي از اين طرح ها گشايش يافته و برخي حتي تسهيالت طرح
را نيز دريافت کرده اند.وي ادامه داد :با توجه به نوسانات نرخ ارز ،هزينه ها
سه برابر افزايش يافته اما نرخ خريد تضميني در اين مدت ثابت بوده است؛
به همين سبب ،سرمايه گذاران منتظر تعديل قراردادها هستند تا بعد از
آن پروژه ها را ادامه دهند.رئيس انجمن علمي انرژي بادي ايران اضافه کرد:
در اين مدت برخي بانک هاي ايراني به سرمايه گذاران اعالم کرده اند که
طرح ساخت انرژي تجديدپذير در شرايط کنوني توجيه اقتصادي ندارد و
نمي توانيم ريسک آن را قبول کنيم .اورعي در ادامه با بيان اينکه برنامه هاي
پنج ساله درخصوص انرژي هاي تجديدپذير اجرا نشده است ،گفت :در برنامه
ششم توسعه برنامه ريزي شده بود که پنج هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير
ساخته شود اما فقط  200مگاوات محقق شد.وي ادامه داد :در طول پنج
سال برنامه ،اين مسئله پيگيري نشد که روند اجراي برنامه چگونه طي مي
شود؛ بعد از پنج سال همان برنامه را مجددا براي برنامه ششم توسعه در نظر
گرفتند.رئيس انجمن انرژي علمي بادي ايران با اشاره به اينکه سياستهاي
کالن اقتصادي و وزارت نيرو موجب شده که صنعت انرژي تجديدپذير

ايران به تعطيلي کشيده شود ،گفت :تابلو اسم نيروگاههاي حرارتي را بايد
به کارخانه توليد دود و حرارت تغيير دهند.وي اظهار داشت :عليرغم نقش
تاثير گذار صنعت انرژي هاي تجديد پذيز در توسعه و اشتغال کشور بخصوص
در مناطقي که با بحران بي آبي مواجه است  ،متاسفانه نهادها  ،مسئولين
و سياست گذاران در اين حوزه عزم جدي براي حمايت و توسعه آن در
کشور ندارند .وي يکي از عوامل عقب ماندگي در اين صنعت را سپردن کار
به افراد ناکارآمد دانست و گفت :بطور مثال بسياري در کشور با مقايسه
برق توليد شده از نيروگاه بادي با نيروگاه هاي حرارتي که يارانه دريافت
مي کنند اينگونه توجيه مي کنند که قيمت نهايي نيزوگاه هاي حرارتي
پايين تر است در حالي که عواقب آلودگي زيست محيطي و يارانه اخنصاص
داده شده را در نظز نمي گيرند.
تامين  ۵۰درصد برق کشور از انرژي باد
در ادامه اين نشست بهزاد آسايي عضو انجمن علمي انرژي هاي بادي ايران
گفت :اکنون متوسط بازدهي نيروگاه هاي توليد برق حرارتي  38درصد است؛
يعني  62درصد انرژي هايي که براي توليد برق در اين نيروگاه ها هزينه
مي شود ،از بين مي رود؛ عالوه بر اين ،بخشي از برق حرارتي نيز در ميسر
انتقال تلف مي شود ،در حالي که انرژي هاي تجديدپذير در محل مصرف
مستقرند و چنين تلفاتي ندارد.آسايي ادامه داد :با اين وضعيت به شما قول
ميدهم که خاموشيها به دليل مقرون به صرفه نبودن توليد برق حتي در
نيروگاههاي حرارتي در راه است.وي گفت :افزايش نرخ ارز به گونهاي بوده
است که بايد قيمت خريد تضميني برق از نيروگاههاي تجديدپذير حداقل دو
برابر افزايش يابد و به  840تومان در هر کيلووات ساعت برسد.عضو انجمن
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دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

ارتباطات شهرداري و شوراي اسالمي شهرسيرجان

آگهي دعوت سهامداران براي تشكيل
مجمع عمومي فوقالعاده در شركت
سهامي خاص

آگهي دعوت سهامداران شركت
توليدي سنگآهن گولبالغ
سهامي خاص ثبت شده به شماره 1105
و شناسه ملي  10980244141جهت
تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده

بدينوسيله از كليه سهامداران شركت دعوت ميشود تا در جلسه مجمع
عمومي فوقالعاده در ساعت  12مورخ  97/8/28در آدرس بوكان خيابان
استاد هيمن كوچه الچين  2طبقه فوقاني پاساژ گلستان واحد  1كد پستي
 5951876138تشكيل ميگردد حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:
اتخاذ تصميم درخصوص
 -1اتخاذ تصميم درخصوص افزايش سرمايه شركت
تاريخ انتشار97/8/15 :
خ ش97/8/15 :
2762
هيات مديره شركت
عضو و رئيس هيات مديره خيراله اسدي
عضو و نايبرئيس هيات مديره مهناز عباسپور تقيآباد
عضو و مديرعامل علي پورابراهيم

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوقالعاده شركت معدني سنگ
آهن نيشابور (سهامي خاص)
به شماره ثبت 25967
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت فوق دعوت ميشود در جلسه مجمع
عمومي عادي به طور فوقالعاده مورخه  97/8/29در ساعت  11صبح در
محل قانوني شركت واقع در مشهد ،بخش مركزي ،سجادشهر ،كوچه ميالد
چهار ،خيابان بنفشه ،پالك صفر ،طبقه اول ،واحد شرقي ،شركت معدني
سنگ آهن نيشابور تشكيل ميگردد حضور به هم رسانيد.
دستورجلسه:
 -1بررسي استعفاي دو نفر از اعضاي هيات مديره
 -2انتخاب اعضاي جديد هيات مديره
 -3تعيين بازرس شركت
 -4تعيين روزنامه كثيراالنتشار
تاريخ انتشار97/8/15 :
خ ش97/8/15 :
هيات مديره شركت

اينجانب نيايش رضائينيا مالك خودرو پژو پارس به شماره بدنه  NAAN01CA7AK773083و شماره موتور
 12488308570و شماره پالك ايران 693-72ن 58به علت فقدان سند كمپاني خودرو تقاضاي رونوشت
المثني اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ،ظرف ده روز
به دفتر منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا ،جنب شركت شماليت مراجعه نمايد.
بديهي است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
اينجانب مهرداد فرشيديفر مالك پژو  405به شماره بدنه  24224137و شماره موتور  12485104320و
شماره پالك 554-72ط 82به علت فقدان برگ سبز و تاييديه نقل و انتقال خودرو تقاضاي رونوشت المثني
اسناد مذكور را نموده است .لذا چنانچه هر كس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ،ظرف ده روز به دفتر
منطقهاي شركت ايرانخودرو واقع در كيلومتر  5جاده ساري به نكا ،جنب شركت شماليت مراجعه نمايد .بديهي
است پس از مهلت مزبور مطابق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

مديرعامل بانک توسعه صادرات گفت :با توجه به شرايط تحريمي و محدود شدن
صادرات نفت ،بايد تالش کنيم صادرات غيرنفتي را گسترش دهيم.به گزارش
فارس ،علي صالح آبادي در مراسم تقدير از صادرکنندگان نمونه صندوق ضمانت
ايران گفت :بانک توسعه صادرات ،سازمان توسعه تجارت ،صندوق ضمانت صادرات
و همچنين صندوق توسعه ملي چهار ضلع مهم براي گسترش صادرات به شمار
ميرود.مديرعامل بانک توسعه صادرات افزود :در شرايط فعلي و با توجه به تحريمها
بايد همگي کمک کنيم تا صادرات افزايش يابد و با توجه به اينکه به دليل تحريمها،
آمريکا فروش نفت ايران را محدود کرده بايد از طريق صادرات غيرنفتي براي کشور
ي ادامه داد :تفاوت کشور ما با ساير کشورهايي که نفت
درآمدزايي داشته باشيم.و 
آنها تحريم شده است ،اتکا به صادرات غيرنفتي است و فکر ميکنم با توجه به بيش
از  ۴۰ميليارد دالر صادرات غيرنفتي مشکلي در شرايط تحريم براي کشور پيش
نيايد.صالحآبادي بيان داشت :بر اين باور هستيم که تعامالت خود را با مشتريان
بيشتر کرده و حفظ سطح خدمات بانکي در شرايط جديد در دستورکار قرار گيرد.
مديرعامل بانک توسعه صادرات اظهار داشت :در  ۴سال گذشته با تعامل خوب
بين بانک مرکزي و صندوق توسعه ملي خطوط اعتباري دريافت کردهايم و تالش
کردهايم که تسهيالت را به شرکتهايي که صادرات خود را ارتقا دادهاند ،پرداخت
کنيم و هيچ تقاضايي را به دليل کمبود منابع بدون جواب نگذاريم.

عضو کميسيون کشاورزي مجلس:

عضو هيئت مديره انجمن انرژي بادي ايران:

فراخوان تجديد مناقصه عمومي
يكمرحلهاي تكميل نماي پايانه مسافربري
شهرداري سيرجان  -نوبت اول

تاريخ انتشار نوبت اول97/8/15 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/8/22 :
مديريت
خ ش97/8/15 :

ساسان شاهويسي :

يک استاد دانشگاه گفت :چين ،کره جنوبي ،برزيل،
هند و روسيه براي کاهش هزينههاي استفاده از
دالر بهسمت جايگزيني دالر در مبادالت اقتصادي
خود حرکت ميکنند.به گزارش تسنيم ،ساسان
شاهويسي اقتصاددان و استاد دانشگاه رمز ارزها را
پول موهوم دانست و گفت :نبايد هويت سرمايههاي
ملي را با يک پول موهوم مبادله کنيم.وي افزود :رمز
ارزها در سياستگذاريهاي پولي امروز پول موهوم
محسوب ميشوند.شاهويسي گفت :آمريکا بدون
هيچ تالشي و بدون پشتوانه ،پول منتشر و اقتصاد
کشورها را به دالر وابسته ميکند.وي ابراز کرد:
آمريکا براي تأثيرگذاري دالر بر مبادالت جهاني،
توافقنامهاي با عربستان امضا کرد که بر اساس
آن ،دالرها مبتني بر نفت قرار ميگيرد.شاهويسي
گفت :يورو  30درصد از متغيرهاي پولي جهان را
در اختيار گرفته است و چين ،کره جنوبي ،برزيل،
هند و روسيه براي کاهش هزينههاي استفاده از
دالر بهسمت جايگزيني دالر در مبادالت اقتصادي

خبر »

علمي انرژي هاي بادي ايران با اشاره به اينکه  7تا  8هزار مگاوات کاغذ براي
احداث نيروگاههاي تجديدپذير از سوي وزارت نيرو صادر شده است ،گفت:
صدور اين موافقتنامهها نشان ميدهد که وزارت نيرو وظيفه خود را به خوبي
انجام داده است ،اما سوال اين است که با اين شرايط فعاالن و سرمايهگذاران
انرژيهاي تجديدپذير نميتوانند به ته خط برسند و نيروگاه را احداث کنند.
وي ادامه داد :اتفاقا وزارت نيرو نيز به دليل نداشتن بودجه همين را ميخواهد
که سرمايهگذاران قبل از اينکه به ته خط برسند ،خسته شده و کنار بروند.
آسايي با بيان اينکه متوسط راندمان نيروگاههاي کشور  38درصد است و
راندمان برخي از نيروگاهها به  20درصد ميرسد ،گفت :راندمان نيروگاههاي
تجديدپذير در همان لحظهاي که توليد ميشود ،به دست مصرف کننده ميرسد
و راندمان بااليي برخوردار است.عضو انجمن علمي انرژي هاي بادي ايران افزود:
 80هزار مگاوات نيروگاه نصب شده داريم که تنها  50هزار مگاوات آن مورد
استفاده قرار ميگيرد ،اين ميزان پرداخت انرژي نشان ميدهد سرمايههاي
کشور به راحتي سوخت شده و تنها آلودگي ايجاد ميکند .آسايي گفت:
ظرفيت انرژي بادي در ايران  ۳۵هزار مگاوات در خشکي است که اگر با
 ۵۵هزار مگاوات اوج مصرف برق در تابستان مقايسه کنيم ميتوان بيش از
 ۵۰درصد برق مصرفي ايران را از انرژي بادي تامين کرد .وي با بيان اينکه
ظرفيت تامين برق مصرفي دنيا را از طريق انرژي خورشيدي در ايران داريم
افزود :متاسفانه به دليل محدوديتهاي اقتصاد انرژي تنها يک درصد از برق
مصرفي کشور از طريق انرژي تجديدپذير تامين مي شود که نيم درصد آن
سهم انرژي بادي است ،در حالي که در کشوري مانند دانمارک  48درصد از
برق مصرفي از طريق انرژي بادي تامين مي شود.

قيمت پيشنهادي خريد تضميني گندم
 ۱۵۸۰تومان اعالم شد
عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت :وزارت جهاد کشاورزي قيمت پيشنهادي
خريد تضميني گندم براي سال  ۹۸را  ۱۵۸۰تومان اعالم کرده که نمايندگان مجلس
به پايين بودن اين قيمت اعتراض کردند.عباس پاپيزاده در گفتوگو با فارس ،با
بيان اينکه قيمت پيشنهادي خريد تضميني گندم براي سال  ۹۸که از سوي وزارت
جهاد کشاورزي اعالم شده  ۱۵۸۰تومان است و اين قيمت در مقايسه با تورم بسيار
پايين است.عضو کميسيون کشاورزي مجلس با بيان اينکه اعضاي کميسيون به اين
قيمت پايين اعتراض کردند ،گفت :در حالي که پيشبيني ميشود تورم کشور تا
سال آينده به  ۴۰درصد برسد ،قيمت پيشنهادي  ۱۵۸۰تومان ظلم به کشاورز است.
پاپيزاده ادامه داد :براساس قانون خريد تضميني ميزان افزايش نرخ خريد تضميني
محصوالت کشاورزي بايد براساس ميزان تورم باشد.وي گفت :دولت در سالهاي
گذشته هم قانون خريد تضميني را نقض کرد و عالوه بر اينکه قيمت محصوالت
کشاورزي را در زمان خودش اعالم نکرد ،بلکه نرخ آن را نيز با ميزان تورم جامعه
محاسبه نکرد.عضو کميسيون کشاورزي مجلس گفت :دولت بايد بداند که ارزش
توليد داخل چقدر براي کشور با ارزش است ،چرا که اگر بخواهيم محصولي مانند
گندم را وارد کنيم با ارز نيمايي حدود  ۲۶۰۰تومان براي کشور تمام ميشود .چرا
دولت حاضر نيست حداقل کيلويي  ۲۰۰۰تومان براي کشاورز بپردازد؟!

صيدي خبر داد؛

آغاز فرايند تهاتر بزرگ  ۱۰۰هزار
ميليارد توماني بدهي پيمانکاران

مديرعامل بانک صادرات با اشاره به آغاز فرايند تهاتر  ۱۰۰هزار ميليارد توماني
بدهي پيمانکاران ،دولت ،شرکتهاي دولتي و عمومي ،بانکها و بانک مرکزي گفت:
اميدواريم تا چند هفته آينده کار نهايي شده و اوراق اسناد خزانه براي آن منتشر
شود.حجتاله صيدي در گفتوگو با فارس،درخصوص روند اجراي تبصره  5قانون
بودجه سال  97که براساس آن تا سقف  100هزار ميليارد تومان از بدهيهاي
پيمانکاران ،دولت ،شرکتهاي دولتي ،شرکتهاي عمومي ،بانکها و بانک مرکزي،
تهاتر ميشود ،اظهارداشت :فرمهايي به بانک داده شده است که پيمانکاران و ساير
بدهکاران به بانک آن فرمها را پر ميکنند و پس از بررسي و تاييد نهايي ،مجموع
بدهيها در قالب اوراق اسناد خزانه منتشر ميشود.وي در پاسخ به اين سوال که
چه ميزان از بدهي بانک صادرات در اين چارچوب تسويه و تهاتر خواهد شد ،گفت:
سهميهاي که براي بانک صادرات در نظر گرفتهاند  8500ميليارد تومان است و
ما در اين چارچوب مطالباتمان را از پيمانکاران و شرکتهاي دولتي و عمومي
غيردولتي وصول و بدهي بانک را با بانک مرکزي تسويه ميکنيم.

آگهي تجديد مزايده عمومي

شهرداري فيروزكوه در نظر دارد نسبت به واگذاري جايگاه  CNGدشت ناصر به
صورت اجاره ساالنه با مشخصات مدنظر اقدام نمايد .لذا از اشخاص حقيقي و حقوقي
واجدالشرايط دعوت ميگردد در صورت تمايل حداكثر به مدت  10روز از انتشار اين
آگهي جهت اخذ اسناد تجديد مزايده و تكميل اسناد و مدارك و همچنين اعالم قيمت
پيشنهادي خود به امور قراردادهاي شهرداري اقدام نمايند.
ضمنا:
 هزينه درج آگهي مذكور و هزينههاي متعلقه به عهده برنده تجديد مزايده خواهدبود.
 شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختار ميباشد. چنانچه نفرات اول ،دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده شركت درتجديد مزايده به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
 شماره تماس021-76442114 :آدرس سايت شهرداري فيروزكوهwww.Firouzkouh.org :

تاريخ انتشار97/8/15 :
خ ش97/8/15 :

شركت توزيع نيروي برق
سيستان و بلوچستان

جعفر پرج  -شهردار فيروزكوه

آگهي مزايده شماره  - 97-1نوبت دوم

دهگزار :شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان
دستگاه مزاي 
نوع مزايده :عمومي يكمرحلهاي
موضوع مزايده :فروش حدود  30تن انواع سيم مسي اسقاط
زمان ،مهلت و نحوه دريافت اسناد مزايده:
متقاضيان ميتوانند از تاريخ  1397/08/19لغايت  1397/08/23به سامانه الكترونيكي تداركات دولت به آدرس  www.setadiran.irمراجعه و نسبت به دريافت
اسناد مناقصه اقدام نمايند.
اطالعات تماس مزايدهگزار:
تلفن  054-31137337و  31137340فكس  054-31137050پيام كوتاه 09307280200
پست الكترونيك  sbepdc@gmail.comوبwww.sbepdc.ir :
مبلغ و نوع تضمين شركت در مزايده :ضمانتنامه بانكي يا واريز مبلغ  790/000/000ريال به حساب جاري  103403815002بانك صادرات شعبه برق زاهدان به نام
ساير درآمدها شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان
مهلت ارائه پيشنهاد قيمت و تحويل اصل پاكات :پيشنهاددهندگان ميبايست ضمن ارائه پيشنهاد قيمت در سامانه الكترونيكي دولت تا ساعت  15روز سهشنبه
مورخ  1397/09/06نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرايط درج شده در اسناد مزايده در پاكات الك و مهرشده تا مهلت تعيين شده فوق به دبيرخانه شركت
آدرس نشاني زاهدان خيابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه  37و  39شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان اقدام نمايند .الزم به ذكر است تمامي فرايند
مزايده از طريق سامانه تداركات دولت صورت ميپذيرد.
تاريخ و محل بازگشايي پاكات :پيشنهادات ارائه شده در ساعت  10روز چهارشنبه مورخ  1397/09/07در سالن كنفرانس شركت توزيع نيروي برق سيستان و
بلوچستان گشايش خواهد شد.
در ضمن شركتكنندگان در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه تداركات دولت ،ميبايست به سايت يادشده مراجعه و نسبت به ثبتنام و دريافت امضاء الكترونيكي
اقدام نمايد .جهت اطالعات بيشتر در اين خصوص ميتوانيد با تلفنهاي ذيل تماس حاصل فرماييد.
مركز تماس 41934-021 :مركز ثبتنام -02188969737 :و 85193768-021
مدت قرارداد :يك ماه
الزم به ذكر است بازديد از كاالهاي موضوع مزايده الزامي است در غير اين صورت از بازگشايي پاكات خودداري ميگردد.
ضمنا متقاضيان ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت معامالت توانير به نشاني  Tender.tavanir.org.irيا سايت شركت توزيع نيروي برق سيستان و
بلوچستان به نشاني  www.sbepdc.irهمچنين پايگاه ملي مناقصات به آدرس  www.iets.mporg.irمراجعه فرمايند .بديهي است اين شركت در رد يا قبول
پيشنهادات مختار است.
"ساير اطالعات و جزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج است".
تاريخ انتشار نوبت اول97/8/14 :
تاريخ انتشار نوبت دوم97/8/15 :

خ ش97/8/14 :

امور تداركات و قراردادها
شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان

