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اخبار

توسعه روابط با همسایگان در راستای رشد تجارت

امضای تفاهمنامه تجارت آزاد ایران با اوراسیا تاچندماهآینده

گروه بازرگانی  -رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان اعالم
کرد :طی یک سال گذشــته با آغاز دولت سیزدهم  ۹دوره
مذاکره میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام شد و
این مذاکرات در مرحله قانونگذاری از سوی کشورهاست و چند
ماه آینده نهایی خواهد شد.
به گزارش اقتصادسرآمد ،هرویک یاریجانیان در همایش تجاری
ایران و ارمنستان با اشــاره به اینکه روابط بین ایران و ارمنستان طی
قرنها با کمترین چالش و به صورت همزیستی مسالمتآمیز ادامه
داشته اســت ،اظهار کرد :با توجه به اینکه ارمنستان تنها مرز زمینی
متصل به اتحادیه اقتصادی اوراسیا است ،توسعه روابط ظرفیت عظیم
و گرانبهایی را فراهم میکند.
وی تصریح کرد :در  ۳۰سال گذشــته روابط دیپلماتیک دو کشور
توسعه یافته است که با داشــتن تنها مرز خاکی به اتحادیه اقتصادی
اوراسیا برای کشور ما اهمیت ویژهای دارد و ظرفیت عظیمی را مهیا
میکند.
این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه روابط مردم دو کشــور موقعیت
گرانبهایی برای بخش خصوصی با حمایت دولتی به وجود آورده
است ،خاطرنشان کرد :ظرفیت بسیار زیادی برای توسعه تجارت و
ترانزیت ایران و ارمنستان وجود دارد.
به گفته یاریجانیان ،ایران دارای  ۱۵کشور همسایه با  ۱۳۰۰میلیارد
دالر واردات ساالنه اســت که ایران فقط توانسته  ۱.۴درصد از این
صادرات را به خود اختصــاص دهد در حالی که دارای پتانســیل
بسیاری برای جذب سهم بیشتر از این تجارت است.
امضای تفاهمنامه تجارت آزاد با اوراسیا طی چند ماه آینده
اکبر گداری ،رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان اظهار داشت :طی یک
سال گذشته با آغاز دولت سیزدهم  ۹دوره مذاکره میان ایران و اتحادیه
اقتصادی اوراسیا صورت گرفته و مسائل اجرایی انجام شده است؛ اما
این مذاکرات در مرحله قانونگذاری از سوی کشورهاست که نیاز به
دارد و چند ماه آینده نهایی خواهد شد.
وی با بیان اینکه ســه میلیون جمعیت ارمنستان و وسعت حدود ۳۰
هزار کیلومتری نمیتواند جاذبه تجاری داشــته باشد ،خاطرنشان
کرد :ارمنستان به عنوان تنها مرز زمینی ایران با کشور عضو اتحادیه
اقتصادی است که مرزهای دیگر آن با دو کشور جمهوری آذربایجان
و ترکیه بسته است؛ بنابراین پتانسیل زیادی ایجاد میکند و بخشی از
کاالهای صادراتی مزیت رقابتی دارد به همین دلیل در بازار ارمنستان

جمعیت و وسعت را در نظر گرفتن خطا است.
گداری با بیان اینکه در دو سال اخیر شرکتها و هیات های تجاری
به ارمنستان تردد بسیاری داشــتند ،تصریح کرد :بازار این کشور با
برخی از کشورهای همسایه ایران تفاوت ویژهای دارد ،بسیاری از
کاالها نمونه مشابه در کشورهایی مانند عراق و افغانستان ندارد؛ اما
در ارمنستان محصوالت از اکثر کشــورهای جهان وارد میشود و
کاالهای ایرانی باید با محصوالت دیگر رقابت کنند.
وی به بیان اینکه ارمنســتان به دلیل ارتباط دیرینه ،روابط سیاسی و
اعتبار دو طرفه ویژگی منحصر فردی بــرای ایران دارد ،تاکید کرد:
این کشور بازار رقابتی برای ایران فراهم میکند که پنج میلیارد دالر
واردات و سه میلیارد دالر صادرات دارد.
رایزن بازرگانی ایران در ارمنستان افزود :ارمنستان مواد خام را وارد
و پس از فرآوری برای برندهای مشهور جهان صادر میکند به همین
دلیل بازار با کیفیتــی را دارد که همکاریهــای بینالمللی موجب

توسعه تجارت از این کشور به وجود آورده است.
تغییر رویکرد برای توسعه نقش مناطق آزاد در تجارت
در این همایش «مجید کیانی» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با
بیان اینکه در دولت سیزدهم رویکرد جدیدی برای این محدودهها
در نظر گرفته شده است ،خاطرنشــان کرد :با وجود تمام مشکالت
تمام مفاد قانونی مناطق آزاد اجرایی خواهد شد تا همانند جهان این
محدودهها بتوانند نقش مثبتی در توســعه تجارت کشــور بر عهده
بگیرند.
وی با بیان اینکه منطقه آزاد ارس از زمان شکل گیری توانسته رونق
اقتصادی ایجاد کند ،تاکید کرد :طی ســالهای گذشــته این منطقه
تراز تجاری مثبت را تجربه کرده؛ اما با ایــن وجود از تمام ظرفیت
آن استفاده نشده است ،بر همین اساس تالش داریم با کمک بخش
خصوصی از پتانســیل این محدوده برای گسترش تجاری بهرهمند
شویم.

کیانی با اشاره به اینکه منطقه آزاد ارس در جوار منطقه آزاد مغری در
ارمنستان قرار گرفته است ،تصریح کرد :این منطقه میتواند در چهار
حوزه تجارت ،گردشگری ،صنعت و کشاورزی فعالیت گستردهای
داشته باشد و تاکنون نیز به نتایج خوبی دست یافته است که پتانسیل
گسترش نیز دارد.
وی افزود :ظرفیت کشاورزی مناسبی در امتداد رود ارس وجود دارد
که میتواند امنیت غذایی برای کشــور به همراه داشته باشد؛ از 13
هزار هکتار زمین قابل کشت یک هزار و  800هکتار به بهرهبرداری
رسیده است و از سوی دیگر با ایجاد ظرفیت ساالنه تولید یک هزار
و  500تن شیالت میتواند صادرات قابل توجهی را برای کشور به
همراه داشته باشد.
کیانی با اشاره به ثبت ژئوپارک ارس در یونسکو ،اظهار داشت :این
اتفاق پس از تالشهایی بســیاری رخ داده است که میتواند ساالنه
میزبان گردشگران بسیاری برای کشور به همراه داشته باشد.
وی با اشــاره به ژئوپلیتیک بودن منطقــه آزاد ارس در کریدورهای
تجاری ،تصریح کرد :بــا بهرهمندی ریلی در ایــن بخش میتواند
توسعه مبادالت از مرز نوردوز را افزایش دهیم و به اهداف تجاری و
اقتصادی از طریق ارمنستان دست یابیم.
تالش برای تعیین تعرفه مبادله با اتحادیه اوراسیا
همچنین با حضور نماینده ســازمان توســعه تجارت و مدیران و
کارشناســان معاونتهای کســبوکار و امور بینالملل اتاق ایران
موضوع تعیین تعرفه مبادله با کشورهای اوراسیا بررسی شد.
در نشســتی با حضور هادی ســیدی ،مشــاور امــور بینالملل و
توافقنامههای تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ،موضوع تعیین
تعرفه مبادله با کشورهای اوراسیا بررسی شد.
در این نشست که امیر عابدی ،رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق
ایران و مدیران و کارشناسانی از معاونت کسبوکار و امور بینالملل
اتاق ایران نیز حضور داشتند ،مقرر شــد تا در رابطه با تعیین تعرفه
مبادله با کشورهای عضو اوراسیا ،اطالعیهای از اتاق ایران برای همه
تشکلهای اقتصادی و بازرگانی ارسال شود.
بر این اســاس حاضرین تصمیم گرفتند اگر تشکلی در پاسخ به این
اطالعیه اعالم نظر نکند به این معنا خواهد بود که نظر آن تشکل برای
صفر شدن تعرفهها در حوزه خاص خود مثبت است؛ اما اگر تشکلی
درباره این موضوع نظر منفی داشت ،پس از اعالم نظر منفی آن تشکل
دوباره کارشناسی خواهد شد.
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بازارچهها و گذرگاههای مرزی ایران و
پاکستان فرصتی بینظیر برای افزایش
صادرات است

نماینده مردم خاش در مجلس شورای اسالمی گفت :تاجران
ایرانی می توانند از این طریق بازارچه ها و گذرگاه های مرزی
کاالهای تولید داخل را به پاکستان صادر و برای کشورمان
ارزآوری کنند.به گزارش اقتصادســرآمد ،اسماعیل حسین
زهی در خصوص اهمیت بازگشایی و راه اندازی بازارچه
های مرزی میان ایران و پاکستان ،گفت :تهران و اسالم آباد
دارای مشترکات تاریخی زیادی هستند که می تواند بسترساز
خوبی برای همکاری های دوجانبه باشد.نماینده مردم خاش،
میر جاوه  ،بخشهای نصرت آباد و کورین در مجلس شورای
اسالمی با اشاره به اینکه دو کشور بیش از  950کیلومتر مرز
مشترک دارند که این موضوع فرصتی بی نظیر برای فعالیت
های اقتصادی و تجاری دوجانبه بشمار می رود ،اظهار کرد:
در واقع تاجران ایرانی می توانند از این طریق کاالهای تولید
داخل را به راحتی صادر و برای کشورمان ارزآوری کنند.وی
با یادآوری اینکه کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور بعد
از چند سال چندی پیش برگزار شد که نشانگر عزم دو کشور
برای ارتقاء سطح همکاری ها است ،ادامه داد :بر این اساس
موافقتنامه هایی خوبی با حضور وزیر راه و شهرســازی به
عنوان رییس کمیسیون مشترک و سایر مسئوالن کشورمان
با طرف های مقابل انعقاد شد.این نماینده مردم در مجلس
یازدهم با اشاره به اینکه گسترش بازارچه ها و گذرگاه های
مرزی دو موضوع مهمی بود که در این کمیســیون مشترک
طرح شد ،افزود :در واقع قرار شد دو کشور موضوع ایجاد
گذرگاه های مرزی را طی مدت  6ماه بررسی کنند تا هر چه
سریع تر عملیاتی شود و معیشت مردم رونق بگیرد.

تداوم مهاجرت مرمتکاران فرش دستباف
به ترکیه و پاکستان

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان
فرش دســتباف از تداوم مهاجرت مرمت کاران و طراحان
فرش دســتباف به ترکیه و پاکســتان خبــر داد و گفت :از
ســال  ۱۳۹۷اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش
و اتاق اصناف با مرکز ملی فرش توافقــی امضا کردند و بر
اساس آن مقرر شد الیحهای تدوین و ماده  ۱۱۹و  ۶۵قانون
اصالح شود ،اما یک مشــاور در وزارتخانه جلوی این کار
را گرفته است.به گزارش اقتصادسرآمد ،در سالهای اخیر
دستاندکاران فرش دستباف بارها اعالم کردهاند که هزینه
باالی ورود فرش مستعمل باعث شده تولیدکنندگان برای
تعمیر و خدمات پس از فروش با مشــکل مواجه و نیروی
کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه شوند.بر اساس
ماده  ۱۲۱آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ،برگشت هر
کاالی مستعمل به کشور مســتلزم پرداخت حقوق گمرکی
بوده که پرهزینه اســت .این موضوع باعث شده فرشهای
ایرانی که در بازارهای مختلف انباشته شده و حاال میتواند به
کشور برگردد و با ارزش افزوده بیشتری صادر شود ،امکان
ورود پیدا نکننــد و تولیدکنندگان بــرای تعمیر و خدمات
پس از فروش نیز با مشکل مواجه باشند .در چنین شرایطی
نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه و برخی
کشورهای دیگر مثل پاکستان ،ترکمنستان و آذربایجان شده
است .فرحناز رافع هم در ماههای اخیر بارها از پیگیری این
موضوع از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت)
خبر داده ،اما هنوز مشکل برطرف نشده است.در این رابطه
مرتضی میری در گفتوگو با ایســنا ،با اینکه آمار دقیقی از
اینکه چند نفر تاکنون به دلیل مشــکالت مربوط به مرمت
فرش دستباف در کشور ،مهاجرت کردند ،وجود ندارد.

آگهي تملك اراضي

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
14011401
-11
11ش کرتتوزعینیرویربقاستانافرس(سهامیخاص) همراه با ارزیابی کیفی به شماره -30
شماره فراخوان در سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۰۷۰۰۰۰۰۰۰۱۲۰

-١نام مناقصه گزار  :شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل
فلسطین و مالصدرا تلفن 07132319374-٨٠ :تلفن امور تدارکات07132317869 :
-2موضوع مناقصه  :مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش
-3زمان دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ  1401/06/21لغایت ساعت  19مورخ
 ، ١٤٠1/06/27به مدت  ٥روزکاری
-4مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد  :فیش واریزی به مبلغ  ٢٢٠٠٠٠ریال واریز به
حساب جاری شماره  ٠٧٨٦٠ – ٧٤٨٢٧بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز
-5آدرس محل تحویل اسناد(پاکت الف) :شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و
مالصدرا شرکت توزیع نیروی برق فارس-امور تدارکات  :تلفن071-32317869
-6آدرس محل دریافت اسناد  :دسترسی به اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات
دولت به آدرس  ،www.setadiran.irواطالعات آگهی از طریق شبکه اطالع رسانی
معامالت توانیر به نشانی ، /www https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main
سایت پایگاه ملی مناقصات  www.iets.mporg.irو شرکت توزیع نیروی برق استان
فارس به آدرس  www.farsedc.irامکان پذیر می باشد.
الزم به ذکر است بارگذاری اسناد از طریق سامانه تدارکات دولت الزامی می باشد.
-7زمان تحویل اسناد  :روز دوشنبه مورخ 1401/07/11ساعت 10:00
-8محل برگزاری مناقصه  :شرکت توزیع نیروی برق استان فارس – طبقه چهارم –
سالن اجتماعات
-9زمان بازگشایی پاکات  :پاکت ارزیابی کیفی شرکت های مناقصه گر روز دوشنبه
مورخ 1401/07/11ساعت  00:12با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه باز و قرائت می گردد
و جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران به کمیته فنی بازرگانی ارجاع داده می شود ودر جلسه
ای که تاریخ آن در همین جلسه اعالم میگردد  ،پاکت های الف و ب شرکت کنندگان
در صورت کسب حد نصاب الزم بازگشایی می گردد .به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط

به اطالع میرساند شركت آب و فاضالب استان همدان جهت احداث ایستگاه پمپاژ واقع در روستاي علي آباد دمق از توابع
شهرستان مالیر در صدد تملك اراضي در محدوده مشخص شده در نقشه مي باشد ،لذا بدینوسیله از تمامي مالكین و صاحبان
حقوق عرصه و اعیان مشخص شده دعوت مي گردد ظرف مدت  15روز از تاریخ انتشار این اطالعیه ضمن معرفي كارشناس رسمي
دادگستري با در دست داشتن اسناد و مدارك مالكیت خود به دفتر حقوقي شركت آب و فاضالب استان همدان به نشاني :همدان-
میدان بیمه -جنب ثبت احوال  -شركت آب و فاضالب استان همدان مراجعه نمایند.
نوبت اول

شناسه آگهی1378577:

 ،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند  ٧آگهی مناقصه واصل شود ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
-10ذکر شماره مناقصه روی پاکت الف الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه
آزاد است.
-11تضمین شرکت در مناقصه  :مبلغ 2،140،862،320ریال که به صورت ضمانتنامه
معتبر بانكي  ،اصل فیش واریز وجه نقد به حساب بانکی مجاز  ،گواهی خالص مطالبات
قطعی تایید شده از سوی امور مالی شرکت توزیع فارس می باشد که بایستی در پاکت
الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات از طریق سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
به آدرس  www.setadiran.irارسال گردد ،ضمناً به پیشنهاد های فاقد سپرده ،سپرده
های مخدوش ،سپرده های کمتر از میزان مقرر ،چک شخصی ،وجه نقد و نظایر آن ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
- 12شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
-13مناقصه به صورت عمومی و در دو مرحله برگزار می گردد.
-14پرداخت کلیه هزینه های کسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.
-15تمام مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و ارزیابی و اعالم برنده
مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( به آدرس www.setadiran.
 ) irانجام خواهد شد.
-16سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است(.شرکت کنندگان در
مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت توانیر و
یا سایت شرکت توزیع برق فارس و یا تماس با امور تدارکات از اخرین اصالحات احتمالی
اسناد مطلع گردند در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران
می باشد).
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/06/21 :تاریخ انتشار نوبت دوم1401/06/22 :

شرکت توزیع برق استان فارس

نوب

ت
دوم

شركت آب و فاضالب استان همدان

