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صنعت و تجارت

معاون امور بینالملل اتاق ایران مطرح کرد

نارضایتی بخشخصوصی ایران وازبکستان ازحجمتجارت دوجانبه

گروه بازرگانی  -در نشست مجمع هیات
موسس اتاق مشــترک ایران و ازبکستان،
هیات مدیره این اتاق با رای اعضا انتخاب
شدند .پیش از این کمیته مشترک ایران و ازبکستان به
ریاست موسی آقایی ،فعال بود.
به گزارش اقتصادسرآمد ،محمدرضا کرباسی ،معاون
امور بینالملل اتاق ایران در این نشســت با اشاره به
تجارت  ۱۴۶میلیون دالری ایران و ازبکستان در پنج
ماهه  ۲۰۲۱میگوید :با توجه به ظرفیتهای موجود،
بخش خصوصی دو کشور اصال از این حجم تجارت
راضی نیست.
رشد  ۳۹درصدی مبادالت تجاری ایران و
ازبکستان
وی بــا بیان اینکه حجــم مبادالت تجــاری ایران و
ازبکســتان از  ۱۸۰میلیون دالر در ســال  ۹۷به ۳۸۰
میلیون دالر در سال  ۹۸افزایش یافته است گفت :در
پنج ماهه اول ســال  ۲۰۲۱حجم تجارت دو کشور
 ۱۴۶میلیون دالر بود که نشاندهنده  ۳۹درصد رشد
نسبت به مدت مشابه ســال قبل است؛ با وجود این،
بخش خصوصی دو کشور اصال از این حجم روابط
اقتصادی راضی نیســتند .چرا که ظرفیتهای بسیار
مناسب برای همکاری اقتصادی دو کشور وجود دارد
و امیدواریم در یک ســال آینده تا اواسط سال ۲۰۲۲
حجم روابط دو کشــور به میزان چشمگیری افزایش
یابد .کرباسی ادامه داد :خوشبختانه طی ماههای گذشته
موفق شدیم دو موافقتنامه همکاریهای اقتصادی
بین اتاق ایران با اتاق بازرگانی ازبکستان از یک طرف
و اتاق ایران با اتحادیه صادرکنندگان تجار ازبکستان
امضا کنیم .قطعا با تکمیل اتاق مشترک بازرگانی ایران
و ازبکستان در آینده نزدیک شاهد ثبت جلسات منظم
بین اعضای اتاق مشترک ایران و ازبکستان با اعضای
اتاق مشترک ازبکستان و ایران خواهیم بود تا به این
ترتیب بتوانیم خواستههای فعالین اقتصادی دو طرف
را در یک توافق دوجانبه و در بازی برد-برد به سطح
مطلوبی افزایش دهیم.
او با اشاره به ظرفیتهای مشترک همکاری دو کشور
گفت :دو کشور ظرفیتهای مستعد و مناسبی را در

توسعه همکاریهای خود از جمله در بخش دارو و
تجهیزات پزشکی  ،خدمات فنی و مهندسی دراجرای
پروژههای مورد نظر طرف ازبکی ،همکاری در بخش
مصالح ساختمانی و فوالد و فلزات دارند و در کنار آن
با توجه به ظرفیت خوب طرف ازبکی در تولید پنبه،
زمینه خوبی برای همکاری در بخش نساجی وجود
دارد .همچنین در زمینه کشــاورزی امکان توســعه
همکاریهای اقتصادی محتمل است و امیدواریم در
آینده نزدیک این ظرفیتها با همکاری متقابل دو اتاق

مشترک به منصه ظهور برسد و شاهد توسعه همکاری
اقتصادی ایران و ازبکستان در این زمینهها باشیم.
کرباســی در ادامه به موانع موجود در توسعه روابط
اقتصادی دو کشور اشــاره کرده و ادامه داد :موانعی
پیش روی فعاالن اقتصادی وجود دارد که نیازمند نگاه
مقامات عالی دو کشور برای رفع آنها هستیم .یکی از
این موانع عدم اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی
بین دو کشور اســت که نیازمند این اســت که اتاق
بازرگانی ازبکستان با مذاکره با مقامات ازبکی زمینه

تحقق این مهم را پیگیری کند .ما هم با وزارت صنعت
و سازمان توســعه تجارت در حال مذاکره هستیم و
انتظار داریــم این موافقتنامــه در اولین فرصت به
امضای دو کشور برسد.
او افزود :همچنین درخواســت داریم زمینه افزایش
تعداد پروازهای بین دو کشــور فراهم شود که این
امر تسهیلکننده رفت و آمد فعاالن اقتصادی ایران و
ازبکستان است .در کنار آن ضوابط کارگزاری بانکی
هم از اولویت ویژهای برخودار اســت و امیدواریم

150هزار تن یونجه از روسیه وارد می شود

مدیر عامل اتحادیه دامداران کشور از واردات  ۱۵۰هزار
تن یونجه از روســیه تا پایان  ۱۴۰۰برای جبران کمبود
با توجه به خشکســالی در کشــور خبر داد.به گزارش
اقتصادسرآمد ،مجتبی عالی گفت :با توجه به خشکسالی
در کشور برای جبران کمبود یونجه طی تفاهم نامهای با
کشور روسیه مقرر گشــت  ۱۵۰هزار تن یونجه توسط
اتحادیه دامداران تا پایان ســال وارد کشور شود.مدیر
عامل اتحادیه دامداران کشــور اظهار داشــت :در حال
حاضر ثبت سفارش  ۱۲هزار تن یونجه به انجام رسیده و
تا  ۱۰روز آینده این میزان وارد کشور میشود و براساس
برنامه ریزیهای صورت گرفته تا پایان سال  ۱۵۰هزار
تن یونجه از طریــق واردات تأمین خواهد شــد.وی
افزود :در حال حاضر دالالن با سوءاســتفاده از شرایط
خشکســالی و کمبود یونجه در داخل کشور به احتکار
یونجه پرداختند که این واردات میتواند موجبات عرضه
مقادیر احتکار شده یونجه به بازار را در پی داشته باشد.
مدیر عامل اتحادیه دامداران گفت :این یونجه با ارز آزاد
وارد کشور میشــود و هم از طریق زمینی و هم ریلی و
دریایی این اقدام صورت خواهد پذیرفت در این راستا
امیدواریم گمرک کشــور نیز همکاریهای الزم را با ما
برای سرعت بخشــی به این واردات انجام دهد.عالی
افزود :قیمت یونجه در حال حاضر بــه  ۶هزار و ۴۰۰
تا  ۶هزار و  ۵۰۰تومان رســیده ،اما با انجام واردات این
قیمت میشکند و به حدود  ۵هزار و  ۲۰۰تومان میرسد
همچنین انجام این اقدام خیال دامداران تا پایان ســال
بابت تأمین یونجــه که مهمترین نهاده دامی آنهاســت
راحت میشود.

در آینده نزدیک این زمینه هم با همکاری بانکهای
مرکزی و تجاری دو کشور فراهم شود.
کرباسی با بیان اینکه مقامات ازبک به خدمات خوب
فنی و مهندسی ایران اذعان دارند و در طول سالهای
گذشته شرکتهای پیمانکار ایرانی پروژههای موفقی
در ازبکیســتان اجرا کردهاند گفت :مــا انظار داریم
در ادامــه همکاریهــا در این بخــش زمینه صدور
ضمانتنامه برای حضور شرکتهای فنی و مهندسی
در ازبکستان فراهم شود تا شرکتهای ایرانی بتوانند
در پروژههای مهندسی ازبکستان مشارکت جدیتری
داشته باشند.
او در پایان ســخنانش به مشکالت مربوط به حمل و
نقل زمینی و ریلی بین ایران و ازبکســتان اشاره کرده
و گفت :امیدواریم این مشکالت با مذاکرات مقامات
ازبکستان و ترکمنستان حل شده و زمینه ترانزیت و
انتقال کاال از طریق ترکمنســتان به ازبکستان فراهم
شود تا ما آسانتر بتوانیم مراودات اقتصادی بین ایران
و ازبکســتان را چه از طریق جاده و چه از طریق ریل
فراهم کنیم.کرباسی ابراز امیدواری کرد :این نشست
سرآغازی برای توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و
ازبکستان باشد و در آینده شاهد روند رو به رشد این
همکاریها باشیم.
برقراری تعرفه ترجیحی میان ایران و ازبکستان
در حال پیگیری است
در ادامه این نشســت گــودرزی ،رایــزن بازرگانی
ســفارت ایران در تاشــکند گفت :اگرچــه روابط
اقتصادی ایران و ازبکســتان در ســالهای اخیر از
روند به رشد برخوردار بوده اســت ،اما شیوع کرونا
و محدودیتهای ناشی از آن به ویژه محدودیتای
حملونقل تاثیرات منفی بر روابط اقتصادی دو کشور
به جا گذاشت .با این همه تالشهای بسیار صورت
گرفت تــا ارتباطات مقامات ،تجــار و بازرگانان دو
کشور تداوم یابد .خوشبختانه با بهبود نسبی شرایط
کرونا و کاهش محدودیتها روابط دو کشور در مسیر
پیشرفت قرار گرفته و رشد قابل مالحظه در مبادالت
تجاری بین دو کشور در شش ماه نخست  ۲۰۲۱موید
این موضوع است.

10هزار تن تخم مرغ وارد می شود

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار با اشــاره به
واردات  ۱۰هــزار تن تخم مرغ طی روزهــای آینده از
ثبات بازار تخم مرغ تا دو هفته دیگر خبر داد.به گزارش
اقتصادسرآمد،حمید کاشــانی گفت :با مجوز وزارت
جهاد کشاورزی ،ظرف چند روز آینده  ۱۰هزار تن تخم
مرغ وارد کشور میشــود و با تمهیدات صورت گرفته
ظرف دو هفته آینده بازار تخم مرغ به ثبات میرسد.وی
افزود :در ماههای گذشته مشــکالتی همچون نرسیدن
به موقع نهادهها و همچنین تغییر نیافتن قیمت مصوب
تخممرغ ،علیرغم افزایش قیمت نهادههای تولید موجب
بیثباتی در بازار تخم مرغ شد.رئیس هیئت مدیره اتحادیه
مرغ تخمگذار گفت :اتحادیه مرغ تخمگذار در ماههای
گذشته بارها به مسئوالن هشــدار داده بود که در نتیجه
این چالشها بازار بیثبات خواهد شــد ،ولی توجهی
نشد.کاشــانی افزود :در حال حاضر با روی کار آمدن
دولت جدید جلسات بســیار خوبی که با وزیر برگزار
شد ،مجوز واردات تخم مرغ دریافت شد که قرار است
در مرحله اول  ۱۰هزار تن از این محصول وارد کشــور
شود.رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت:
همچنین قرار است به زودی قیمت تخممرغ اصالح شود
و از آنجا که در حال حاضر قیمت هر شانه تخم مرغ در
درب مرغداری  ۳۸تا  ۳۹هزار تومان اســت ،قیمت این
محصول در بازار به ازای هر شانه باید بین  ۴۳تا  ۴۵هزار
تعیین شود که این موضوع نیز موجب پایداری تولید و
جلوگیری از هرج و مرج در بازار میشود.وی افزود :از
آنجا که در حال حاضر این نرخ مصوب تغییر نیافته و بر
اساس واقعیت تولید و بازار تعیین نشده متاسفانه شاهد
هرج و مرج در بازار تخم مرغ هستیم و هر کسی به هر
قیمتی که میخواهد این محصول را ارائه میکند.

اصناف
عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی

ورود ساالنه ۶۰۰میلیون دالر
پوشاک قاچاق به کشور

عضــو هیــات مدیره
جامعــه متخصصین
نســاجی ایران با بیان
اینکه ادعای قاچاق ســاالنه ۲.۵
میلیارد دالر پوشــاک نادرســت
اســت ،گفت :در بدترین شرایط
واردات پوشاک به صورت قاچاق،
ســالیانه  ۵۰۰تا  ۶۰۰میلیون دالر
اســت.به گزارش اقتصادسرآمد،
علیرضا حائری با اشاره به معضل
قاچاق پوشــاک در کشور ،افزود:
سالهاســت که معضــل قاچاق
پوشاک به داخل کشور مطرح است ،سازمانها و ارگانهای مختلف مشغول مبارزه
با آن هستند و همه ســاله همایشها ،کنفرانسها و نشستهای گوناگونی در این
زمینه برگزار میشود.وی بیانداشــت :آنچه در زمینه قاچاق پوشاک و ورود آن از
مبادی غیر رسمی بیان میشود ،سالیانه رقمی بین  ۲تا  ۲.۵میلیارد دالر است که جای
بحث دارد.حائری ادامهداد :سالها مشغول مبارزه با این معضل اجتماعی و اقتصادی
هستیم و همواره از شیوههای یکسانی از جمله وضع تعرفههای سنگین بر واردات
پوشاک ،برخورد با عرضهکنندن قاچاق و غیره برای مبارزه بهره بردهایم ،اما مشکل
همچنان پابرجاست.عضو هیات مدیره خانه صنعت ،معدن و تجارت استان تهران
تاکید کرد :وقتی شیوهای سالها برای مبارزه با یک معضل امتحان شده اما جواب
نداده است ،بهتر اســت آن را کنار بگذاریم.وی ،منکر آمار  ۲تا  ۲.۵میلیارد دالری
قاچاق پوشاک در سال شد و گفت :با توجه به تقاضای سالیانه هشت تا  ۱۰میلیارد
دالری پوشاک در کشور ،یعنی بهطور متوسط از هر سه تا چهار پوشاک موجود در
بازار باید یکی قاچاق باشد که چنین چیزی را شاهد نیستیم.حائری معتقد است :در
بدترین شرایط واردات پوشاک به صورت قاچاق سالیانه  ۵۰۰تا  ۶۰۰میلیون دالر
است.عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران پیشنهاد کرد :شیوههای
فعلی مبارزه کنار گذاشته شــود و بهجای آن در ابتدا واردات را از مبادی رسمی با
تعرفه  ۱۰۰درصد آزاد کنیم.وی ادامهداد :پس از آن با یک برنامهریزی منسجم ،طی
یک دوره زمانی سه تا پنج ساله تعرفه واردات را به  ۲۰تا  ۱۰درصد کاهش دهیم و
این کاهش تعرفهها را همه ساله به اطالع فعاالن این صنعت برسانیم.حائری تاکید
کرد :در صورت اجرایی شدن این برنامه ،تا پنج سال دیگر حداقل میدانیم  ۲تا ۲.۵
میلیارد دالر قاچاق پوشاک از کدام مبادی و کشورها وارد میشد ،همچنین ارزش
واقعی آنها و مکانهای عرضه و خریداران و فروشــندگان نیز مشخص میشود،
ضمن اینکه دولت نیز از محل واردات به حق و حقوقش میرسد.وی تصریحکرد:
کاهش تدریجی تعرفه واردات ،صنعت پوشاک داخل را وارد یک رقابت بینالمللی
با دیگر برندها میکند و بهتدریج کیفیت ساخت پوشاک داخلی افزایش و قیمت
تمام شــده محصوالت کاهش مییابد.عضو هیات مدیــره خانه صنعت ،معدن و
تجارت اســتان تهران اظهار داشــت :در صورتی که بخواهیم شیوه کنونی مبارزه
با قاچاق را ادامه دهیــم ،نه تنها حق و حقــوق دولت تامین نخواهد شــد ،بلکه
مصرفکنندگان نیز در صورت مخدوش و معیوب بودن کاال نمیتوانند اعتراضی
داشته باشند و پاســخی نخواهند یافت.به گزارش ایرنا ،پیشــتر «افسانه محرابی»
مدیرکل دفتر نساجی ،سلولزی ،و پوشاک وزارت صنعت ،معدن و تجارت با بیان
اینکه صنعت تولید پوشاک سالها از قاچاق آســیب دیده است ،تصریحکرد :اگر
در شرایط برابر مجوز واردات صادر شود ،مشــکلی برای تولیدات داخلی فراهم
نمیکند.وی خاطرنشانکرد :سال گذشته در صادرات پوشاک به رشد  ۹۹درصدی
دست یافتیم و توانستیم رقم صدور این کاالها را از  ۵۹میلیون دالر به  ۱۱۳میلیون
دالر برسانیم.

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس

ورودفراکسیونمحیطزیستمجلس
به موضوع واردات محصوالت تراریخته

رییس فراکسیون محیط زیست مجلس از بررسی مصوبات و مجوزهای
 ۳ماهه آخر سازمان محیط زیست دولت گذشته در این فراکسیون خبر
داد.به گزارش اقتصادســرآمد ،ســمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط
زیست مجلس در  ،با اشــاره به تصویب برخی مصوبات و ارائه برخی مجوزهای
ضد محیط زیستی در روزهای آخر دولت گذشته ،افزود :بر این اساس با توجه به
عدم استقرار رئیس جدید سازمان حفاظت محیط زیست ،فراکسیون محیط زیست
از هفته جاری با تشــکیل کارگروهی ویژه کلیه مصوبات و مجوزهای صادره در
 3ماهه آخر فعالیت دولت روحانی را بررسی میکند.وی ادامه داد :از نظر اعضای
فراکسیون چراغ سبز سازمان محیط زیست به پروژههایی همچون ماریناپارک خزر
که موجب استحصال چندین هکتار از سواحل دریای خزر و خاکریزی میلیونها
متر مکعب در دریا میشود به هیچ عنوان قابل دفاع و تایید نیست.نماینده تهران در
مجلس تصریح کرد:از سوی دیگر مصوباتی همچون حذف مجوز سازمان محیط
زیست درباره واردات برخی محصوالت تراریخته که امنیت غذایی ،سالمت مردم
و ایمنی زیستی و اکولوژیک کشــور را به خطر می اندازد ،در روزهای آخر دولت
دوازدهم احتماال با هدف تامین منافع عدهای خاص صورت گرفته است.رفیعی با
اشاره به نقش نظارتی مجلس تاکید کرد :قطعا مجلس اجازه نمیدهد روزهای پایانی
و زمان تغییر دولت بهانهای برای سوء استفاده برخی افراد در تخریب محیط زیست
شود.رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس از بررسی کلیه مجوزهای طرحهای
ارزیابی زیست محیطی طی این مدت در مجلس خبر داد و گفت :کلیه مجوزهای
شبهه ناک به صورت جدی از سوی مجلس بررسی خواهند شد.

سازمان آگهی های روزنامه اقتصاد سرآمد
پل ارتباطی با ما برای ارسال آگهی های
شما در صفحات مورد نظرتان
تلفن - 021 - 88769227:همراه09198543996:

اصالحیه

پیرو آگهی درج شده در روزنامه رسمی مورخه 1400/06/10
در خصوص مناقصات ترافیکی شهرداری منطقه  8تبریز ،ساعت
بازگشایی پیشنهادات از ساعت  14:30دقیقه روز شنبه مورخه
 1400/06/27به ساعت  14:00همانروز اصالح میگردد.
eghtesadsaramadonlin.ir

وزیر جهاد کشاورزی:

باقیمتگذاریدستوریمخالفهستم
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که خط قرمز ما حمایت از تولید است و
دست سوداگران و دالالن را قطع می کنیم گفت :وقتی ما می گوئیم قیمت
گذاری دســتوری ،یعنی قیمت گذاری غیر واقعی ,و ما به طور کلی با
قیمت های دستوری مخالف هستیم.به گزارش اقتصادسرآمد،سید جواد ساداتی نژاد
افزود :وقتی ما می گوئیم قیمت گذاری دستوری ،یعنی قیمت گذاری غیر واقعی ,و
ما به طور کلی با قیمت های دستوری مخالف هستیم.وی حفظ تولید را بزرگترین
حمایت از مصرف کننده برشمرد و گفت :زمانی می توانیم از مصرف کننده حمایت
کنیم که کاالهای مختلف را در اختیار مصرف کننده قرار دهیم و در این مسیر اصل
فراوانی و در دسترس بودن خیلی مهم اســت که فقط با استمرار تولید امکان پذیر
است.وزیر جهاد کشــاورزی با تاکید بر اینکه خط قرمز ما در حوزه کشاورزی و
دامپروری حمایت از تولید کننده است ،افزود :قیمت ها را باید جوری تعیین کنیم
که قیمت واقعی باشد تا تولید برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد.وی ادامه
داد :البته دغدغه مصرف کننده دغدغه ما هم است ،و حتما باید با تمهیداتی تالش
کنیم محصوالت با قیمت واقعی به دســت مصرف کننده برسد و برای تحقق این
هدف باید دست سودجویان ،ســوداگران و دالل ها قطع شود.ساداتی نژاد با بیان
اینکه این روشی است که ما به آن اعتقاد داریم و در دنیا هم از همین روش استفاده
می کنند افزود :در این مسیر باید به تشــکل ها و اتحادیه ها اعتماد کرد البته در این
خصوص جلساتی با اتحادیه ها داشتیم و آنها برای تنظیم بازار اعالم آمادگی کردند.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان گفت :اگر قرار باشد بازار را درست تنظیم کنیم باید
اطالعات دقیق و درستی داشته باشــیم ،اما االن اطالعات سامانه جامع تجارت در
اختیار وزرات صمت است ،که طی هماهنگی با وزیر صمت قرار شد این اطالعات
در اختیار وزرات جهاد کشاورزی قرار گیرد که ما با چشمان باز برای تنظیم بازار
تصمیم گیری و اقدام کنیم.

رشکت ملی گاز اریان

رشکت گاز استان رهزمگان

علی مدبر خاک نژاد  -شهردار منطقه

آگهی برگزاری فراخوان عمومی
مناقصه عمومی یک مرحلهای
فراخوان شماره 2000092421000033 :

ن
وبت
اول

م الف 1 -

شناسه آگهی 1191393 :

شرکت گاز استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی تجدید رفع نواقص برقی ایستگاه های شرکت گاز استان هرمزگان را از طریق سامانه
تدارکات الکترونیکی دولت به پیمانکار واجد شرایط به شرح ذیل واگذار نماید :
 .1موضوع مناقصه  :رفع نواقص برقی و حفاظت کاتدیک و روشنایی ایستگاه های گاز ناحیه بندرعباس
 .2مدت قرارداد  365 :روز تقویمی
 .3اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف  :بندرعباس -بلوار گاز-
شهرک فجر – شرکت گاز استان هرمزگان  -دفتر امور قراردادها  -تلفن 07632197236
 .4مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  :پس از تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی
 .5مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :حداقل  14روز پس از اتمام مهلت دریافت اسناد مناقصه
 .6به این مناقصه پیش پرداخت تعلق نمیگیرد.
 .7به منظور ارزیابی مالی پیشنهادات از دستورالعمل تعیین دامنه قیمتهای متناسب پیشنهادی وزارت نفت استفاده میگردد.
 .8حداقل رتبه قابل قبول جهت شرکت در مناقصه  :رتبه پنج نیرو یا رتبه پنج تاسیسات و تجهیزات و ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی از
اداره تعاون ,کار و رفاه اجتماعی
ضمناً کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت
نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/06/24 :تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/06/28 :

روابط عمومی شرکت گاز استان هرمزگان

