
اقتصادی 6

گروه اقتصادی - سازمان بازرسی 
در اســتان هرمزگان نســبت به انباشت 
کاالهای خطرناک در بندر شهید رجایی 

هشدار داد.
پیرو بازدیدهای صــورت گرفته 
توســط رضا مختاری بازرس کل استان 
از مجموعه گمرکات هرمزگان و دستور 
وی مبنی بر تشــکیل کمیتــه ای ویژه با 
همراهــی دســتگاه های مرتبط جهت 
بررســی مشــکالت موجود در ارزیابی 
و ترخیــص کاالهای رســوب شــده، 
دومین جلســه »کارگروه آسیب شناسی 
و رسیدگی به وضعیت کاالهای متروکه 
و رســوبی در گمرکات و بنادر اســتان 
هرمــزگان« با حضور معــاون نظارت 
و بازرســی، سربازرســان و بازرســان 

تعیین شده از ســوی بازرس کل استان و 
همچنین معاونان تخصصی سازمان های 
مربوطه در محل بازرســی کل اســتان 

هرمزگان برگزار شد.
در ابتدای جلسه حسین کردستانی 
معاون نظارت و بازرســی استان با اشاره 
به تأکید بازرس کل استان مبنی بر پیگیری 
و رصد فعالیت های دستگاه های ذی ربط 
جهت فراهم کردن بســترهای الزم برای 
تسهیل و تســریع فعالیت های گمرکی 
عنوان کرد: بــا توجه به اهمیت موضوع 
رســوب کاال باید بررســی کــرد چه 
 تدابیری اتخاذ شود که رسوب کاال کمتر 

شود. 
چــرا که رســوب کاالهایی مانند 
کاالهای اساســی، نهاده های کشاورزی، 

مــواد اولیــه، کاالهــای واســطه ای و 
تجهیزات مــورد نیاز واحدهای تولیدی 
ضربه غیرقابل جبرانی را به اقتصاد کشور 

وارد می کند.
کردستانی سپس اقدامات بازرسی 
کل اســتان جهت رفع موانع ترخیص و 
تعیین تکلیف کاالهای متروکه و رسوبی 
در اســتان را تشــریح کرد و گفت: »رفع 
ابهــام و شــفاف ســازی در خصوص 
اختالف گمرک و اموال تملیکی اســتان 
در خصوص انجام تشــریفات متروکه«، 
»اقدامات صورت گرفته جهت برگزاری 
جلســه مشــترک بین ســازمان بنادر و 
دریانــوردی و گمرک ایران جهت تبادل 
الکترونیکی اطالعات«، »گزارش آسیب 
شناسی ارائه شــده و بازرسی برنامه ه ای 

انجام شــده در خصوص رسوب کاال«، 
»پیگیــری جهت تعییــن تکلیف موارد 
اختالفــی گمرک و اســتاندارد پیرامون 

کاالهایی نظیر بلبرینــگ، کاغذ و زغال 
صادراتــی« و »بازدیدهــای میدانــی 
انجام شده توسط هیأت بازرسی به همراه 

مسئوالن دستگاه هایی اجرایی استان« از 
جمله اقدامات بازرسی کل استان است.

وی ضمن تشریح گزارش هشداری 
ارسال شــده جهت تعیین تکلیف فوری 
کاالهای خطرناک موجود در بندر شهید 
رجایی به جهت جلوگیری از بروز حادثه 
و هم چنین ایجاد خطرات زیست محیطی 

به رفع هر چه زودتر مشکل تأکید کرد.
معاون نظارت و بازرســی اســتان 
هرمــزگان همچنیــن پس از اســتماع 
صحبت هــای معاونــان دســتگاه های 
اجرایی اظهار داشت: مسائل و مشکالت 
و راهکارهای مطرح شده، نیاز به پیگیری 
مجدانــه در حوزه هــای مرتبط دارند و 
مجموعه های ذی ربط ایــن موضوع را 
باید با فوریت در دستور کار قرار دهند و 

بازرسی کل استان نیز تمام تالش خود را 
با پیگیری های مستمر تا رفع مشکالت 
موجود در خصوص انباشــت کاالها در 
گمرک هــا و بنادر، انجام خواهد داد و تا 
حصول نتیجه بر روند اجرای کار نظارت 

الزم را خواهد داشت.
در این جلسه معاونان دستگاه های 
اجرایی حاضر نقطه نظرات و پیشنهادهای 
خود را به منظور رفع مشــکالت موجود 

ارائه دادند.
گفتنی است در این جلسه مصوباتی 
پیرامون اقدام عاجل جهت تعیین تکلیف 
کاالهــای رســوبی و متروکه توســط 
گمرک، بنــادر و اموال تملیکی، تفکیک 
برخــی محموله های موجــود در بندر 
شهید رجایی توســط انبارداران جهت 

انجام تشــریفات متروکه، تعیین تکلیف 
فــوری کاالهای خطرنــاک موجود در 
گمرک شهید رجایی و اختصاص مکانی 
در استان جهت امحاء این کاالها، تعیین 
تکلیــف نمونه های شــاهد موجود در 
گمرک شــهید رجایی و پیگیری جهت 
تسریع ارسال پاســخ کارگروه مربوطه، 
پیگیری جهت تخصیص بودجه جهت 
هزینــه ارزیابی کاالهــای متروکه برای 
گمرک شهید رجایی، لزوم اولویت بندی 
مناسب توســط گمرک شهید رجایی و 
مدیریــت جمع آوری و فــروش اموال 
تملیکی اســتان جهت ارزیابی و انجام 
تشــریفات کاالهای متروکــه و … به 
تصویب و جهت اجرا به دســتگاه های 

اجرایی ذی ربط ابالغ شد.

گروه اقتصــادی - مدیرکل بنیاد 
مســکن هرمزگان گفت:۲۶۰قطعه زمین 
برای ســاخت مسکن روســتای زاج و 
داربســت جاسک از سوی این بنیاد آماده 

شد.
شــهریار نــوری زاده اعــالم کرد: 
مجوزهای الزم بــرای احداث منازل نیز 
صادر شده وبرای هر خانوار روستای زاج 
وداربســت، ۸۰۰ میلیون ریال وام بانکی 
تعلق می گیــرد و هر خانه می تواند ۵۰ تا 

۱۲۰ متر زیربنا داشته باشد.
وی با اشــاره به اینکه بنیاد مسکن 
هرمزگان به عنوان متولی تأمین مســکن 
محرومــان ومتولــی توســعه و عمران 
روســتاها اظهار داشت: ۲۵ هکتار زمین 
برای ســاخت منازل اهالی روستای زاج 
و داربســت تملک شده و طرح تفیکی و 

کاربری نیز برای این روســتا مشخص و 
زمین های مســکونی در ابعاد ۵۲۰ متری 

قطعه بندی شده است.
وی ادامــه داد: علــت تاخیر بنیاد 
مســکن در احداث منازل در محل مورد 
نظر اهالی دشــت و ســالبی بودن مکان 
بــود که اکنون با احداث مســیر انحرافی 
برای ســیالب توسط نیروی دریایی سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، نگرانی از بابت 

وقوع سیل احتمالی حل شده است.
اواخر دی ماه ســال گذشته با بارش 
بارندگی شدید که منجر به وقوع سیالب 
در شــرق هرمزگان شد و خسارت های 
ســنگینی به بــار آورد روســتای زاج و 
داربســت نیز در آن سیالب تخریب شده 
و اهالــی ناگزیر از تخلیه روســتای خود 

شدند.

اکنــون حدود ۲ ماه به ســالگرد آن 
ســیالب ویرانگــر باقی مانــده و اهالی 
در اســکان موقت هســتند و مسووالن 
در ماه هــای گذشــته مشــغول کارهای 

کارشناســی برای تعیین محل اســکان و 
واگذاری زمین بودند.

اســتاندار هرمزگان در ۳۰ دی ماه 
اعالم کرد نظر دستگاه های متولی با اهالی 

متفاوت اســت و اهالی خواهان استقرار 
در مکان کنونی اســکان موقت خود بوده 
و ارگان هــای متولی نگران احتمال وقوع 
ســیالب در این مکان هســتند و به گفته 
فریدون همتــی، »اهالی این اصرار دارند 
که در مکان اسکان موقت فعلی، حضور 
دائمی داشته باشــند اما نظر دستگاه های 
تخصصی اینســت که این منطقه سیالب 
دشت محسوب می شود و در آینده با خطر 

سیل مواجه است.«
فریدن همتــی ادامه می دهد: اهالی 
روســتاهای زاچ و داربســت نیز به نظر 
کارشناســی احترام گذاشته و باتوجه به 
مطالعــات صورت گرفته، همکاری الزم 
از ســوی اهالی صورت گیــرد تا هرچه 
سریع تر عملیات اسکان آن ها در روستای 

جدید انجام شود.

روســتای زاج و داربست هم اکنون 
از نظر تقســیمات کشــوری اکنون جزو 
شهرستان ســیریک قرار گرفته است اما 
بدلیل دوری راه و ســخت گذر بودن راه 
دسترسی بخشی از خدماتش را از جاسک 
و ســیریک می گیرد، مردم این منطقه پس 
از ســیل اخیر در دیماه ۹۸ در منطقه ای به 
نام )بیرکلمی( که یک دشــت باز اســت 
به صورت موقت در چادر اســکان داده 

شده اند.
۲ روســتای »زاچ و داربســت« در 
غربی ترین نقطه بشــاگرد با فاصله بیش 
از ۲۷۰ کیلومتر با مرکز این شهرستان قرار 
دارد؛ این روستاها را که م یتوان دورترین 
روستاهای بشاگرد، از بعد مسافتی نامید 
که با مرکز شهرســتان ســیریک تنها ۶۰ 

کیلومتر فاصله دارد.

گروه اقتصادی - رئیس باشگاه بین 
المللی تجارت اسالمی، سفیر جمهوری 
اسالمی ایران در روسیه، رئیس اتاق مشترک 
ایران و روسیه و مدیر عامل سازمان منطقه 
آزاد انزلی در همایشــی مجازی بر توسعه 
تجارت و همچنین صــادرات و واردات 

گوشت حالل تاکید کردند.
باشگاه بین المللی تجارت اسالمی 
یک اتحادیه تجاری در روســیه اســت 
که هســته اصلی آن تجارت اسالمی و با 
محوریــت تولید و صــادرات و واردت 

گوشت حالل است.
این باشگاه برای متحد کردن تاجران 
از روســیه و سایر کشورها ، صرف نظر از 
ملیت تاســیس و با حمایت از کارآفرینان 
با در نظر گرفتن ارزشــهای معنوی اسالم 
در حال ایجاد مشــاغلی از جمله تولید و 

صادرات و واردات گوشت حالل است.

در حال حاضر تنها حدود ۳/۱ میلیون 
تن گوشت حالل در روسیه تولید می شود 
و  از جمعیت ۱4۵ میلیون نفری این کشور 
۱۵ تــا ۲۰ درصد )بیش از ۲۵ میلیون نفر( 
را متقاضیان محصوالت حالل تشــکیل 

می دهند.
ایــن همایش در قالــب مجازی با 
میزبانی ســفارت جمهوری اسالمی ایران 
در روســیه با هدف بررسی حوزه تجارت 
تولیدات حالل و راههای گسترش این نوع 

از تجارت بین دو کشور برگزار شد. 
سفیر جمهوری اســالمی ایران در 
فدراسیون روسیه در این همایش گفت: با 
توجــه به یکجانبه گرایی آمریکا و تحریم 
های ظالمانه علیه دو کشور ایران و روسیه 
ضــرورت دارد از ظرفیت های منطقه ای 
برای  رفع مشــکالت ناشــی از تحریمها 
از جمله ظرفیت های باشــگاه بین المللی 

تجارت اسالمی بهره ببریم.  
وی  حجم سرمایه گذاری خارجی 
بین کشــورهای اســالمی با کشورهای 
عیراســالمی را بسیار پایین و در حدود ۱۱ 
درصد ظرفیت اصلی آن عنوان کرد و افزود 
: برای بــرون رفت از این وضعیت نیاز به 
هم افزایی و اتحاد بین کشورهای اسالمی 
وجود دارد و در این بین نقش باشــگاه بین 
المللی تجارت اســالمی مــی تواند موثر 

باشد.
جاللی با بیان اینکه محوریت اتحادیه 
بین المللی تجارت اسالمی تمرکز بر بحث 
غذای حالل با حفظ ارزشــهای ســالمی 
اســت، گفت: ایران با برندکردن یکهزار و 
۵۰۰ نمونه عذای حالل می تواند همکاری 

تنگاتنگی با این اتحادیه داشته باشد.
وی به تقویت و توســعه بخش های 
خصوصی ایران و روســیه برای افزایش 

مبــادالت تجاری دو کشــور تاکید کرد و 
گفت: الزم است یک هم افزایی در در بین 

بخش خصوصی دو کشور ایجاد کنیم.
»کبائف، مارات وازیخوویچ« رئیس 
باشــگاه بین المللی تجارت اسالمی هم با 
تاکید بر اینکه محور کاری این باشــگاه بر 
تولید و صادرات و واردات گوشت حالل 
است آمادگی این اتحادیه را برای همکاری 
در ایــن زمینه و همچنین دیگر فعالیتهای 
اقتصــادی بــا جمهوری اســالمی ایران 
اعالم کرد. مســلم کایف مشــاور باشگاه 
بین المللی تجارت اســالمی نیز همچنین 
خواســتار گروه کاری بــرای همکاری 
اقتصادی این باشگاه با جمهوری اسالمی 
ایران شــد. "ســید محمدولی روزبهان" 
مدیرعامل جدید منطقــه آزاد انزلی هم با 
اشــاره به ظرفییت های دو کشور در زمینه 
محضوالت غذایی، کشاورزی و صنعتی و 

همپنین ارتباطات مناسب زمینی؛ هوایی و 
دریایی خواستار توسعه روابط تجاری دو 

کشور شد.
وی با توجــه  ظرفیت باالی منطقه 
آزاد بنــدر انزلی و برنامه های  در دســت 
اچرای این منطقه برای توسعه تصریح کرد: 
می توانیم شــاهد زمینه همکاری بیشتر و 
مبادالت تجاری بســیار خوب بین ایران و 
روسیه باشیم. وی گفت با برنامه ریزی می 
توان حجم مبادالت بازرگانی بین دو طرف 
را از وضعیت فعلی طی دو ســال به چهار 
برابر رساند. روزبهانی  همچنین از کبائف 
رئیس باشگاه بین المللی تجارت اسالمی 
برای دیدار از بندر انزلی به منظور آشنایی با 
ظرفیتهای ویژه این منطفه با هدف همکاری 
بیشتر دو کشور دعوت کرد که با موافقت 

طرف روسی مواحه شد.
»ســید جلیل جاللی فــر« معاون 

رییس اتاق متشــرک بازرگانــی ایران و 
روســیه هم با اشاره به تاکید مقامات عالی 
ایران برای تقویت روابط با روســیه گفت: 
دولت روسیه هم سند راهبردی همکاری 
در کریدور شمال جنوب ایران را تصویب 
کرده اســت و با توجه بــه روابط بهینه دو 
طرف شایسته است زمینه مباالت تجاری 
بین دو کشــور با ایجاد زیرساختها هر چه 

زودتر فراهم شود. 
وی با اشــاره به اینکه ایران در مرکز 
کشــورهای اســالمی قرار گرفته است 
بــه رئیس باشــگاه بین المللــی تجارت 
اسالمی پیشنهاد داد نمایندگی این اتحادیه 
برای ایجاد روابــط اقتصادی و تجاری با 
کشورهای اسالمی در ایران و در بندر انزلی 
تاسیس شود که مورد موافقت طرف روسی 
واقع گرفت و قرار شــد برای تاسیس این 

نمایندگی بررسی های الزم انجام شود.

گروه اقتصادی - یک مقام مســئول 
در بانک مرکــزی گفت: چک الکترونیک 
جایگزین چک کاغذی نخواهد شد و چک 
کاغذی همچنــان در گردش خواهد ماند. 
محمد بیگی، مدیر »اداره نظام های پرداخت 
بانــک مرکزی« به تشــریح اقدامات بانک 
مرکزی برای ایجاد زیرساخت های الزم در 
راســتای اجرای قانون جدید چک، به ویژه 
راه انــدازی چک الکترونیک پرداخت. وی 
افــزود: چگونگی مهاجرت و تغییر رفتار و 
ذائقه مردم در اســتفاده از چک الکترونیک 
بسیار حائز اهمیت است و مستلزم تدبیر و 
برنامه ریزی، تدریجی عمل کردن و همراهی 
رسانه ها و مردم برای فرهنگ سازی است. به 
گفته محمدبیگی، در زمینه الکترونیک شدن 
چک، دو تکلیف اساســی به بانک مرکزی 
محول شــده اســت؛ یک تکلیف مربوط 
به راه انــدازی چک الکترونیک می شــود 
و دیگــری موضوع ثبت نقــل و انتقاالت 
چک های فیزیکی است. مدیر اداره نظام های 
پرداخت بانــک مرکزی دراین رابطه تاکید 
کرد: سامان دهی چک از بانک مرکزی آغاز 
شده است و بانک مرکزی سامان دهی چک 

را با تأسیس و راه اندازی سامانه های چکاوک 
)۱۳۹۶( و صیــاد )۱۳۹۷( پیش از تصویب 
قانــون جدیــد چک در ســال ۱۳۹۷ آغاز 
کرده بود. بیگی در ادامه اظهار داشت: چک 
الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد 
شد؛ به عبارت دیگر، چک کاغذی همچنان 
در گردش خواهد ماند. وی دراین باره اضافه 
کرد: روال کار با چک الکترونیک به نحوی 
خواهد بود که به راحتی و ســادگی، چک 
الکترونیک توسط بانک ها صادر می شود و 
دیگر نیازی بــه چک کاغذی نخواهد بود.  

مشتریان بانکی می توانند از طریق کارتابلی 
که در اختیار ایشــان قرار گرفتــه، اقدام به 
صدور چــک کنند. گیرنده نیــز از طریق 
کارتابل خود می تواند چک را مشاهده و از 
بانک وصول مبلغ آن را درخواســت کند و 
یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک 
دریافت شــده را به دیگــری انتقال دهد.
مدیراداره نظام های پرداخت بانک مرکزی 
یادآور شد: چک الکترونیک بدون امضای 
الکترونیک اجرایی نمی شود و بنابراین عدم 
فراگیری امضــای الکترونیک میان عموم 

مردم اصلی ترین مشکالت ما در راه اندازی 
چک الکترونیک به شمار می رود. بیگی در 
ادامه تصریح کرد: چک ابزار مبادله بســیار 
پرکاربردی اســت و طبیعتاً هرگونه تغییر 
ناگهانــی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث 
برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد. 
وی دراین رابطه گفــت: تمامی افرادی که 
قصد استفاده از چک دارند ملزم هستند که 
پــس از صدور چک، اطالعات چک صادر 
شــده را به همراه اطالعات دریافت کننده 
چک در ســامانه صیاد ثبت کند. مدیر اداره 
نظام های پرداخت بانک مرکزی ابراز کرد: 
دریافت کننده چک هم در صورتی که قصد 
انتقال چک به شخص دیگری داشته باشد، 
ملزم اســت اطالعات را در این سامانه ثبت 
کند. بیگی افزود: عماًل ظهرنویسی چک به 
صورت دستی حذف و تمام زنجیره نقل و 
انتقاالت چک در سامانه صیاد اتفاق خواهد 
افتاد. وی تاکید کــرد: عالوه بر درگاه های 
بانکی، کانال هــای ارتباطی دیگر همچون 
اپلیکیشــن های پرداخت را نیز مدنظر قرار 
داده ایــم تــا تعامالت مردم با این ســامانه 

تسهیل شود.

هشدار سازمان بازرسی درباره انباشت کاالهای خطرناک در بنادر هرمزگان

مدیرکل بنیاد مسکن هرمزگان:

۲۶۰قطعه زمین برای ساخت مسکن روستای زاج و داربست جاسک آماده شد

تاکید ایران و روسیه بر همکاری تجاری و تولیدات حالل

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی :

چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد شد

گــروه اقتصادی- ایــن کریدور به 
موازات نوار ســاحلی جنوب کشــور از 
پسابندر در جنوب شرق شروع و تا شلمچه 
در جنوب غربی کشــور امتــداد دارد و از 
استان های سیستان و بلوچستان ، هرمزگان 

، بوشهر و خوزستان عبور می کند .
تمامی پروژه هــای واقع در کریدور 
جنوب به دلیل اســتراتژیک بودن و وجود 
منابع نفتی و زیرزمینی این منطقه از کشور 
حائز اهمیت هســتند و از این رو به عنوان 
پروژه های جهش تولید در حوزه بزرگراهی 

معرفی شده اند.

کریــدور بزرگراهی نوار ســاحلی 
جنوب کشور موجب ارتباط تجاری میان 
بنادر ایران با بندر گواتر و ســایر بنادر مهم 
خلیج فارس و دریای عمان است و تکمیل 
شدن این کریدور باعث افزایش سهم ایران 
در بازار ترانزیت منطقه، توســعه صنعت 
گردشــگری در کشور و تکمیل بخشی از 
جاده ابریشــم قرن جدیــد از چین تا اروپا 

می شود.
پــروژه ای که امروز افتتاح شــد، در 
قالب پنج پروژه در اســتان هرمزگان است 
و شامل عملیات بهسازی محور جاسک- 

کاروان بــه طول ۶۰ کیلومتر، احداث ســه 
دســتگاه پل های جاسک- میناب به طول 
۳ کیلومتر، واریانت چاه اســماعیل به طول 
۵ کیلومتــر، پل گچین و راه های طرفین به 
طــول ۸ کیلومتر و عملیات تکمیلی قطعه 
۵ بانــد دوم خمیــر- بندرلنگه به طول ۲۱ 

کیلومتر است.
محور جاسک- کاروان۱۲۰ کیلومتر 
است که۶۰ کیلومتر آن به بهره برداری رسید 
و بهره بــرداری از این محور، نقش مهمی 
در محرومیت زدایی از منطقه، جلوگیری از 
ســیالب های مسیل و افزایش ایمنی مسیر 

دارد.
 احداث پل های جاســک- میناب به 
طول سه کیلومتر، یکی دیگر از پروژه های 
بهره برداری شده در کریدور جنوب است 
که این پل ها دارای ۲۸دهانه هشت متری به 

همراه راه های طرفین است.
پل گچین و راه های طرفین به ارزش 
روز ۳۲۰۰ میلیارد ریال یکی از پروژه های 
مهم در این کریدور اســت که طول مسیر 
بندرعباس به بندرلنگه را ۱۲ کیلومتر کوتاه 

تر می کند.
واریانت چاه اسماعیل به ارزش روز 

۲۰۰ میلیارد ریال و باند دوم قطعه ۵ محور 
خمیر- بندر لنگه به ارزش روز ۹۰۰ میلیارد 
ریــال از دیگر پروژهایی اســت که امروز 
به دســتور رییس جمهور در کریدور نوار 
ساحلی جنوب کشور به بهره برداری رسید.

اعتبــار هزینه شــده در این پروژه ها  
۲۷۰۰ میلیارد ریال است که ارزش روز آن 

معادل۷ هزار میلیارد ریال است.
طول کریدور نوار ســاحلی جنوب 
کشــور در اســتان هرمزگان ۸۳۸ کیلومتر 
اســت که تاکنون ۵۳۵ کیلومتر آن به بهره 

برداری رسیده است.

۹۷ کیلومتر از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور با دستور رییس جمهور افتتاح شد.

۹۷کیلومتر از کریدور ساحلی جنوب کشور 
در هرمزگان افتتاح شد

تسهیل ساز و کار تهاتر بین ایران و پاکستان و تداوم مذاکرات؛

فهرست های کاالیی موضوع 
موافقت نامه تجارت آزاد نهایی شد

براساس اعالم بانک مرکزی؛
نرخ های جدید کارمزد خدمات بانکی 

از اول آذر عملیاتی می شود

گروه اقتصادی -مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران و احمد 
مسعود، رایزن بازرگانی پاکستان به منظور انجام هماهنگی های الزم پیش از برگزاری نهمین 
اجالس کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند. سیدرضا 
سید آقازاده در این خصوص افزود: در این نشست دو طرف با اشاره به نهایی شدن فهرست های 
کاالیی موضوع موافقت نامه تجارت آزاد، ابراز امیدواری کردند تا با تبادل این فهرست ها پیش 
از برگزاری نهمین اجالس کمیته مشــترک تجاری، دور جدید مذاکرات تجاری همزمان با 
اجالس مذکور برگزار شــود. وی بیان کرد: تســهیل ســاز وکار تهاتر بین دو کشور و تداوم 
مذاکرات تجارت آزاد از جمله مهم ترین موضوعاتی بود که در این مالقات به بحث و تبادل نظر 
گذاشته شد. مدیر کل دفتر آسیا و اقیانوسیه گفت: از سال ۱۳۸۵ موافقت نامه تجارت ترجیحی 
بین دو کشور اجرایی شده و انتظار می رود با امضای موافقت نامه تجارت آزاد، شرایط بهتری 
برای توسعه تجارت و سرمایه گذاری بین ایران و پاکستان فراهم شود. سیدآقازاده ادامه داد: 
پاکستان پنجمین بازار صادراتی ایران است و در هفت ماهه ۱۳۹۹ مجموعاً 4۹۲ میلیون دالر 
از ایران به این کشــور صادرات انجام و در مقابل ۱۰۷ میلیون دالر کاال وارد شــده است. وی 
بیان داشت: کشورمان ۱4 میلیارد دالر ظرفیت صادراتی به پاکستان دارد که تحقق آن عالوه بر 
رفع موانع عمومی تجارت، مستلزم تالش و همکاری بخش خصوصی و دولتی ایران و ایجاد 
زیرساخت های حقوقی و توسعه راه های تبادالت کاالیی بین دو کشور است. گفتنی است، 
این جلسه پیرو سفر هیات بلند پایه ایرانی به پاکستان به ریاست وزیر امور خارجه کشورمان 
در هفته گذشته و همجنین توافقات به عمل آمده برای برگزاری نهمین اجالس کمیته مشترک 

تجاری دو کشور در سطح وزیران تجارت و صنعت در تهران، برگزار شد.

گروه اقتصادی -بانک مرکزی در ابالغیه ای به مدیران عامل بانک ها، نرخ های جدید 
کارمزد خدمات بانکی را برای اجرا از ابتدای آذرماه ســال جاری ابالغ کرد. بانک مرکزی 
در دستورالعملی به مدیران عامل بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، 
مؤسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران-ونزوئال، جداول کارمزد خدمات بانکی 
)ریالی و الکترونیکی( متضمن حداکثر نرخ های قابل وصول را به شبکه بانکی کشور ابالغ 
کرد. بر این اساس، دریافت نرخ های جدید کارمزد خدمات بانکی از ابتدای آذرماه ۱۳۹۹ 
)۱۳۹۹.۰۹.۰۱( مجاز بوده و بخشنامه جدید جایگزین بخشنامه های متناظر قبلی کارمزدهای 
خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی می شود. همچنین در این اطالعیه تاکید شده که بانک ها 
و مؤسسات اعتباری غیربانکی می توانند به منظور رقابت با یکدیگر، حداکثر تا ۳۰ درصد 
و برای افراد تحت پوشــش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته 
امــداد امــام خمینی )ره( حداکثر تا ۱۰۰ درصد مبالغ منــدرج در جداول ابالغی نرخ های 

کمتری را اعمال کنند.
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کریــدور بزرگراهــی نوار ســاحلی جنوب کشــور موجــب ارتباط تجــاری میان بنــادر ایران 
بــا بنــدر گواتــر و ســایر بنادر مهــم خلیج فــارس و دریــای عمان اســت و تکمیل شــدن این 
کریــدور باعــث افزایش ســهم ایــران در بــازار ترانزیت منطقه، توســعه صنعت گردشــگری 
در کشــور و تکمیــل بخشــی از جــاده ابریشــم قــرن جدیــد از چیــن تــا اروپــا می شــود.

با دستور رییس جمهور؛

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره به شرح )خدمات مشاوره ای در دوره ی 
ساخت و تحویل کار مربوط به اداره نگهداری راهها حوزه ی ناحیه شرق( به شماره )03-99( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
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مناقصه گر" موجود است.
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  هرمزگان

فراخوان 

شناسه:1048018

خدمات مشاوره ای در دوره ی ساخت و تحویل کار مربوط به اداره 
نگهداری راهها حوزه ی شرق استان هرمزگان


