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رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛
گام جدید ایران برای آزادسازی منابع

 بلوکه شده در ژاپن و کره جنوبی

رییس کل سازمان توسعه تجارت:
۹۰ درصد کاالهای وارداتی ایران مواد اولیه و 

واسطه ای تولید است

گروه اقتصادی -رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با سفرای ژاپن و کره جنوبی، 
نحوه جابجایی و مصرف بخشــی از منابع ارزی بانک مرکزی در این دو کشــور را 
مورد توافق قرار داد. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت: به درخواست 
سفارت خانه های کره جنوبی و ژاپن در تهران، مالقات های جداگانه ای با سفرای دو 
کشور یاد شده داشتم. وی افزود: در دیدار با سفیر کره در خصوص نحوه جابجایی 
و مصرف بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی در کره جنوبی، به مقاصد مورد نظر، 
توافق شد و تصمیمات بانک مرکزی در خصوص میزان منابع مورد انتقال و بانک های 
مقصد به طرف کره ای اعالم شــد. به گفته همتی، ضمن اســتقبال از تغییر رویکرد 
کره جنوبی تأکید کردم، اگرچه جمهوری اسالمی ایران از تغییر رویکرد کشورها و 
افزایش همکاریها استقبال می کند، اما پیگیری های حقوقی این بانک به منظور مطالبه 
خســارات ناشی از عدم همکاری بانک های کره ای در سالهای اخیر به قوت خود 
باقی خواهد بود و طرف کره ای باید تالش زیادی انجام دهد تا این سابقه منفی از 
بین برود. وی افزود: در دیدار با سفیر ژاپن نیز به نماینده ژاپن تاکید کردم کشورهای 
دوست می بایست فارغ از فشارهای سیاسی به همکاری با یکدیگر اهتمام ورزند.

همتی نوشت: طرف ژاپنی باید در خصوص استفاده ایران از منابع ارزی خود و انتقال 
آنها به سایر مبادی مورد نیاز بانک مرکزی ایران ابتکار عمل داشته باشد. وی افزود: 
سفیر ژاپن در ایران نیز ضمن قدردانی از تالش بانک مرکزی برای تسریع در پرداخت 
بدهی های شرکت های ایرانی به طرف های ژاپنی، پیشنهاد استفاده از منابع موجود 
برای خرید واکســن کرونا را مطرح و بر اهتمام ســفارت ژاپن در ایجاد ارتباط بین 
بانک های مرکزی دو کشور به منظور پیشبرد بهتر امور و حل مسائل بانکی تاکید کرد.

گروه اقتصادی -رییس کل ســازمان توسعه تجارت ایران گفت: ۹۰ درصد 
کاالهای وارداتی کشــور مواد اولیه و واسطه ای است که چراغ تولید کارخانه ها را 
روشــن نگه می دارد.»حمیدرضا زادبوم« در آیین معرفی و تقدیر از صادرکنندگان 
نمونه استان تهران با بیان اینکه اعمال تحریم علیه ایران برای کاهش تعامل کشور با 
جهان انجام شد، تصریح کرد: نوک پیکان مقابله با این شرایط صادرکنندگان هستند 
که در دو سال اخیر تالش زیادی برای ادامه دادن فعالیت ها انجام دادند.وی با بیان 
اینکه با وجود همه مشــکالت تجارت سال گذشته ۴۱ میلیارد دالر صادرات غیر 
نفتی داشتیم، خاطرنشان کرد: ۵۰ درصد خالص صادرات از سوی بخش خصوصی 
انجام شــده اســت.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از ۲۱ فروردین ماه 
ســال ۹۷ تا پایان آذرماه ســال جاری ۶۳ میلیارد یورو صادرات انجام شده است که 
۴۰ میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازگشته است و نیمی از این میزان تجارت 
متعلق به استان تهران بوده است. زابوم با بیان اینکه آمار تجارت بیان گر فعال بودن 
اقتصاد صادراتی است، اظهار داشت: در ۱۰ ماهه امسال صادرات ۲۰ درصد نسبت 
به سال گذشته کاهش داشته است که علت اصلی آن شیوع ویروس کرونا بود که بر 
تقاضای جهانی تاثیر گذاشت.به گفته وی، با همه شرایط موجود و موانع تجارت، 
ســال جاری در حوزه صادرات خشــکبار، ماکارونی، کیف و کفش، محصوالت 
دارویی، فرآورده های معدن و تجهیزات فنی رشــد به ثبت رســیده است.زادبوم با 
بیان اینکه صادرکنندگان در شرایط سختی مشغول به فعالیت هستند، افزود: سازمان 
توســعه تجارت برای حمایت از صادرکنندگان اقداماتی را در دستور کار قرار داده 
است که یکی از آنها کمک برای بهبود زیرساخت های صادراتی بود.وی با بیان اینکه 
سازمان توسعه تجارت پرداخت چهار درصد نرخ بهره صادرکنندگان را نیز برعهده 
گرفته است، ادامه داد: این سازمان ۵۰ درصد هزینه حمل و نقل هوایی کاالهای خاص 
را نیز پرداخت می کند که به منظور تسهیل تجارت صادرکنندگان است.رییس کل 
سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به صدور بخش نامه و تعیین مقررات تجارت، 
خاطرنشان کرد: هرگونه مقررات اضافی، تجارت را از ریل خارج می کند اما شرایط 
کشــور به گونه ای بود که باید برای بازگشــت ارزهای صادراتی اقداماتی بیش از 
تجارت بین الملل تعیین می کردیم.وی با بیان اینکه به دنبال حل مشکالت ارزهای 
صادراتی هســتیم، تاکید کرد: برای حمایت از صادرکنندگان در کمیته اقدام ارزی، 

موانع بررسی و رفع خواهد شد.
زادبوم درخصوص موافقت نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا نیز گفت: در این 
زمینه مذاکرات آغاز شده است، اما عمده مشکالت مقررات ایران است که برای رفع 

آنها نیاز به گفت وگوهای بیشتر است.

گروه اقتصادی - در مراســمی 
بــا حضور وزیر نیرو از طریق ارتباط 
ویدئو کنفرانس و با حضور استاندار 
هرمــزگان، طــرح آبرســانی به ۵۷ 
روســتای هرمزگان به بهره برداری 

رسید. 
در این مراســم کــه به صورت 
نمادیــن در روســتای "گوربنــد" 
شهرســتان میناب برگزارشد، اهالی 
۵۷ روســتای واقع در شهرستان های 
حاجی آباد، بستک، رودان، جاسک، 
بندرلنگه، رودان، بندرعباس، میناب، 
خمیر و پارسیان از نعمت آب شرب 

پایدار بهره مند شدند.

اســتاندار هرمزگان در مراسم 
بهره برداری از طرح بزرگ آبرسانی به 
۵۷ روستا،  با اشاره به اینکه آبرسانی به 
روستاهای هرمزگان به دلیل پراکندگی 
بسیار دشوار است، افزود: آبرسانی به 
برخی از مناطق استان از جمله بشاگرد 
شــرایط سختی دارد اما با تالش های 
صورت گرفتــه، گام های خوبی در 
 حوزه آبرســانی هرمزگان برداشــته 

شده است. 
فریــدون همتی افزود: اســتان 
هرمزگان تا پایان ســال شــاهد بهره 
برداری از پروژه های بزرگ آبرسانی 
خواهد بود کــه وضعیت آب مناطق 

مختلف شــهری و روستایی را بهبود 
خواهد بخشید. 

همچنیــن مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضالب هرمزگان با اشــاره به 
اینکه هرمزگان در واپســین روزهای 
سالجاری شاهد بهره برداری از پروژه 
های شــاخصی در حوزه آبرســانی 
خواهد بود، گفت: امروز شاهد بهره 
برداری یکــی از این پروژه ها بودیم 

که توانســت بیش از ۱۱ هزار خانوار 
روستایی اســتان را در یک وضعیت 

مناسب آبرسانی قرار دهد.
امین قصمــی با بیان اینکه برای 
اجرای این طرح آبرسانی، در مجموع 
یکهــزار و ۷۴۶ میلیــارد ریال هزینه 
شده اســت، اظهار کرد: آبرسانی به 
۵۷ روســتای هرمزگان در قالب ۱۳ 
مجتمع آبرســانی صــورت گرفته و 

جمعیتــی بالغ بر ۴۲ هــزار و ۷۹ نفر 
از نعمت آب پایدار بهره مند شدند. 

وی با اشاره به جزئیات این طرح 
گفت: برای آبرسانی به این روستاها، 
۱۱۱ کیلومتر خط انتقال، ۳۰۵ کیلومتر 
توسعه و اصالح شبکه، چهار ایستگاه 
پمپاژ، ۱۵ باب مخزن، دو هزار و ۹۲۰ 
متر شبکه برق و ۱۴ حلقه چاه احداث 
شده است و تا پایان دولت تدبیر و امید 

میزان بهره مندی روستائیان هرمزگان 
از آب شرب پایدار به باالی ۸۰ درصد 

برسد.

استاندار هرمزگان  :

طرح بزرگ آبرسانی به ۵۷ روستای هرمزگان 
بهره برداری شد

گروه اقتصادی - رئیس سازمان 
برنامه و بودجه، گفت: برای افزایش 
قــدرت خرید کارمنــدان دولت در 
سال گذشته، ۵۰ درصد به حقوقشان 
اضافه و این باعث شکاف و تبعیض 
میان دریافتی شاغلین و بازنشستگان 

شد.
نوبخــت در دیدار با نمایندگان 
بازنشســتگان غیرهیــات علمــی 
دانشــگاه فرهنگیان و فنی حرفه ای 
اظهــار داشــت: بر اســاس قانون، 
رصــد توســعه کشــور برعهــده 
 ســازمان برنامــه و بودجه کشــور 

است.
 بر این اساس از سال ۹۲ تا ۹۷، 
برای دســتیابی به توسعه اقتصادی و 
ایجــاد رفاه نســبی از طریق کاهش 
نرخ تورم و حفــظ ارزش پول ملی 
تالش هایی صــورت گرفت و این 
مساعی تا حدی باعث تقلیل تورم  و 

تبدیــل نرخ دو رقمی آن به نرخ یک 
 رقمی با حداقل کاهش ارزش پول ملی 

شد. 
برنامــه و  رئیــس ســازمان 
بودجه کشــور ادامه داد: از سال ۹۶ 
بازنشستگان  حقوق  متناسب سازی 
شــروع شد؛ هر سال ۳۰۰۰ تا ۳۴۰۰ 
میلیارد تومان و امســال نیز ۲۰ هزار 
میلیارد تومان برای متناسب ســازی 

پرداخت شد.  
به گفتــه وی، بــرای افزایش 
قــدرت خرید کارمنــدان دولت در 
سال گذشته، ۵۰ درصد به حقوقشان 
اضافه شــد و این باعث شــکاف و 
تبعیــض میان دریافتی شــاغلین و 

بازنشستگان شد. 
همین امر باعث شد اجرای طرح 
 متناسب سازی حقوق قوت بیشتری 

بگیرد. 
از همیــن رو کار تــازه ای آغاز 

شــد که البته هنوز عــده ای از طرح 
متناسب سازی بازمانده اند؛ به همین 
دلیل در هیات دولت نیز مقرر شــد 
که ایــن موضوع کماکان بررســی 
شــود و همه مشــکالت اجرایی به 
تدریــج مرتفع و احقاق حق شــود 
 تا هیچ احــدی از این نظام پرداخت 

جا نماند. 
معاون رئیــس جمهور اجرای 
قانون متناســب ســازی حقوق را 
غیرقابل بازگشت خواند که حتی در 
دولت بعد هم ادامه خواهد یافت و در 
مواجهه با درخواســت بازنشستگان 
برای تدویــن الیحه ای در دولت به 
منظور تثبیت دائم متناســب سازی 

حقوق بازنشســتگان با شــاغلین، 
افزود: اگرچــه مجلس هنوز الیحه 
دو فوریتی دولــت برای این منظور 
را با گذشــت دو مــاه اعالم وصول 
نکرده اما دولت برای اطمینان خاطر 
بازنشستگان می تواند الیحه  ای برای 
دائمی کردم اجرای متناســب سازی 

حقوق به مجلس ارائه دهد.  
عضو شــورای عالی کار گفت: 
عدد ســبد معیشت برای سال ۱۴۰۰ 
به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان 

تعیین شد. 
فرامــرز توفیقــی در مــورد 
جلســه کمیت مزد شــورای عالی 
کار، اظهار داشــت: ســبد معیشت 

در جلســه کمیته به میزان ۶ میلیون 
 و ۸۹۵ هزار تومــان )۶۸۹۵۰۵۹۶( 

تعیین شد.
عضو کارگری شــورای عالی 
کار افــزود: این عدد با محاســبات 
جامعــه کارگــری فاصلــه زیادی 
دارد امــا ما برای رســیدن به اجماع 
و پذیــرش روح ۳ جانبــه گرایــی 
 شــورای عالــی کار، این عــدد را 

پذیرفتیم.
امســال نماینــدگان مرکز آمار 
ایــران نیــز در جلســات حضور 
داشــتند و طبــق اطالعاتــی کــه 
ارائــه کردند مهم ترین مؤلفه ســبد 
 معیشــت یعنــی ســبد خوراکــی

 ۳۶ درصد بود. 
این در حالیســت که این عدد 
سال گذشته ۳۰.۵ درصد بود.توفیقی 
گفت: همین افزایش نرخ خوراکی ها 
موجب شد کل سبد معیشت کارگران 
امســال ۱۸ درصــد کوچک شــود 
امــا نمایندگان کارگــری فقط برای 
 رسیدن به اجماع عدد سبد معیشت را 

پذیرفتند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه؛

حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۵۰ درصد
 اضافه شد

گــروه اقتصــادی- حســن 
منتظرتربتی اخیرا درباره تعریف بازار 
جدید صادراتی بعــد از لغو احتمالی 
تحریم ها گفته است: بازارهای اطراف 
ما بازارهای خوبی هســتند؛ از جمله 
عمان، توســعه صادرات به ترکیه، از 
مسیر ترکیه به دیگر کشورها، جنوب 
خلیــج فــارس، امــارات، کویت و 

همچنین توسعه بازار عراق. 
قطع به یقیــن در اینکه ایران در 
منطقه ای اســتراتژیک واقع است که 
می تواند شــاهراهی برای خطوط لوله 
گاز تلقی شود شکی نیست، اما موانعی 
نیز سد راه ایران است که مهمترین آن 
تحریــم و محدودیت های بین المللی 
و دیگــری یک کشــور فقیر به لحاظ 

انرژی اما مدعی ایســتادن در جایگاه 
هاب منطقه؛ بنام ترکیه.

محمدعلی خطیبی درباره مقاصد 
صادرات گاز ایران و موانعی که کشوری 
مثــل ترکیه پیش روی ما قرار می دهد، 
اظهار داشــت: ترکیه از سال های قبل 
تالش داشته که هاب منطقه باشد یعنی 
گاز را از ایران، ترکمنستان، روسیه وارد 
و به کشورهای دیگر صادر کند، یعنی 
هم نیازهای خــود را تامین کند و هم 
اینکه بیش از نیاز خــود واردات کند 
تا با صادرات هاب منطقه باشــد. وی 
افــزود: در رابطه با صادرات گاز ایران 
به اروپا نیز اصرار داشت گاز را از ایران 
بگیرد و خودش صادر کند در حالی که 
ایران معتقد بود که ترکیه حق ترانزیت 

بگیــرد و ما خودمان راســا صادرات 
انجــام دهیم.  این کارشــناس حوزه 
انرژی گفت: در هر حال ترکیه در نظر 
دارد از کشورهایی که مازاد دارند، گاز 
را دریافــت و خودش صادر و در واقع 
ری اکســپورت کند که البته بستگی به 
ایــن دارد که کشــورهای دارنده گاز 
بپذیرند یا خیر. وی خاطرنشــان کرد: 
اگر ما اصرار داشــته باشیم که گاز را از 
طریق ترکیه بــه اروپا صادر کنیم باید 
شرایط این کشــور را بپذیریم در غیر 
این صورت باید مســیرهای دیگری 

پیدا کنیم.
خطیبی گفت: عمده کشورهای 
خلیــج فارس غیــر از قطر کمبود گاز 
دارند و همه مایلند که واردات داشــته 

باشــند، اکنون به عراق صادرات گاز 
داریم، کویت معتقــد بود که از همان 
مســیری کــه گاز به عــراق می رود، 
شــاخه ای نیز به این کشور برود ولی 
فعال مذاکرات با این کشــور به نتیجه 
نرســیده، در مورد امارات بحث روی 
کرســنت باقی مانــد و تبدیل به یک 
پرونده حقوقی شــده و بــه دادگاه و 
داوری کشانده شد، عمان بشدت مایل 
به دریافت گاز از ایران است، صادرات 
به پاکستان هم که همچنان تعلیق است.

محمــود خاقانی نیز گفت: بطور 
کلی متاســفانه ایــران در میان مدت و 
کوتاه مــدت در بازار بین المللی انرژی 
دورنمایی برای ایفای نقش ندارد، در 
درجه اول اینکه به تکنولوژی جدید در 
تولید نفت و گاز با هزینه پایین نیاز دارد 
که فعــال آن را در اختیار ندارد، رقبای 
ایران نیز با قیمت های اقتصادی در این 
بــازاری که قیمت نفت و گاز فعال در 
سطح پایینی قرار دارد تولید می کنند و 

سهم خود را نیز در بازار دارند. 
وی بــا بیان اینکه صنعت نفت و 
گاز باید دورنمای ۱۰ تا ۲۰ ساله داشته 
باشــد، افزود: به دلیل نبود تکنولوژی 
الزم و همچنین تحریم ها رقابت برای 
ایران با ســایر تولیدکنندگان روزبروز 
سخت تر می شــود، بنابراین ایران در 
جایگاهی نیســت که دیگر کشورها 
را نگران کند. مهمترین مشــکل اینکه 
دیپلماسی انرژی تعریف شده و جامع 
نداریــم زیرا در ۲۰ ســال اخیر روی 

مسائل هسته ای تمرکز کرده ایم.
ایــن کارشــناس بین المللــی 
انــرژی تصریح کرد: اکنــون برخی 
تولیدکنندگان مثل روســیه که ما را در 
بازار گاز رقیب خود می دانند بصورت 
تاکتیکی رفتاری دارند که ایران از بازار 
جهانی گاز بیرون بماند و در شــرایط 
تحریمی ایران بیشترین بهره برداری را 
برای توسعه بازار داشته اند. وی با بیان 
اینکه ما سیاست کالن انرژی بخصوص 
در حوزه قیمت نداریم، یادآور شــد: 
در داخل کشــور ارزان فروشی و نبود 
تکنولوژی روز مصرف را هم در بخش 
خانگــی و هم در حــوزه نیروگاهی 
افزایش داده، بنابرایــن چندان هم به 

صادرات فکر نمی کنیم. 
خاقانی گفت: اکنون در آســتانه 
بودجه ۱۴۰۰ فرصت خوبی است که 
مجلس به این موضوع بپردازد که اگر 
تحریم ها برداشــته شود چگونه سهم 
از دست رفته و مشــتریان بازگردانده 
شوند. زیرا هیچ کشوری در بلندمدت 
روی ما حســاب بــاز نمی کند چون 
برنامه ها را نه احزاب بلکه افراد تدوین 
می کنند در واقع اســتراتژی های ایران 
شــخص محور اســت و کاندیداها 
معموال از معیشــت بــرای رای آوری 
بهــره می برند و هیچکدام برنامه کالن 
انرژی برای داخــل و روابط با خارج 
از کشــور ندارنــد.  وی در ادامــه به 
برنامه های انــرژی ترکیه پرداخت و 
خاطرنشــان کرد: پس از فروپاشــی 

شوروی سابق؛ ایران و ترکیه وارد یک 
رقابت جدی شــدند تا هاب و محور 
صــادرت نفت و گاز منطقه آســیای 
مرکزی، دریای خزر و قفقاز باشند، در 
دولت هفتم و هشتم برنامه های خوبی 
اجرا شد، مبادالت گازی با ارمنستان، 
آذربایجــان و ترکمنســتان انجــام و 

خطوط لوله احداث شد ولی در دولت 
نهم و دهم تمام برنامه ها متوقف شــد 
و نتیجــه اینکه در جنگ قره باغ موضع 
انفعالی داشتیم. اما ترکیه از اقداماتی که 
برای قطر انجام داد، استفاده می کند در 
سوریه و عراق وارد برنامه استراتژیک 
می شــود، تا گاز قطــر از خط لوله در 

مسیر ســوریه و عراق به ترکیه برود، 
در واقع امروز دریای خزر و روســیه 
را در دســت دارد و گاز این منطقه از 
ترکیه صادر می شود، اگر ایران بخواهد 
بازاری بزرگ خصوصا در اروپا برای 
خود تعریف کند شاید راهی جز ترکیه 

نداشته باشد.

کارشناسان انرژی با بیان اینکه برخی تولیدکنندگان مثل روسیه که ما را در بازار گاز رقیب خود می دانند
 بصورت تاکتیکی رفتاری دارند که ایران از بازار جهانی گاز بیرون بماند، معتقدند: اگر ایران بر صادرات گاز از 

مسیر ترکیه به اروپا اصرار دارد، باید شرایط این کشور را بپذیرد.

دورنمای صادرات گاز ایران؛ از 
کرسنت تا مشتریانی که ترکیه و 

روسیه می ربایند

خاقانی گفت: اکنون در آستانه بودجه 1400 فرصت خوبی است که مجلس به این موضوع بپردازد 
که اگر تحریم ها برداشته شود چگونه سهم از دست رفته و مشتریان بازگردانده شوند. زیرا هیچ 
کشوری در بلندمدت روی ما حساب باز نمی کند چون برنامه ها را نه احزاب بلکه افراد تدوین 
می کنند در واقع استراتژی های ایران شخص محور است و کاندیداها معموال از معیشت برای 
رای آوری بهره می برند و هیچکدام برنامه کالن انرژی برای داخل و روابط با خارج از کشور ندارند. 

گروه اقتصادی - ســفیر ایران 
در داکار گفت: شــیالت، کشــتی 
سازی وصنایع بسته بندی از ظرفیت 
های مناسب گسترش همکاری های 

اقتصادی هرمزگان و سنگال است.
در  دهشــیری  محمدرضــا 
وبینار»معرفی توانمندی های تجاری 
و ســرمایه گذاری استان هرمزگان با 
داکار« افزود: مذاکره و رایزنی هایی 
در این زمینه انجام شده که می تواند 

به اقدام عملی برسد.
وی ادامه داد: در اولین گام الزم 
اســت گزارش مستندی از عملکرد 
وتوانمنــدی هرمزگان در این بخش 
ها تهیه شــود تا مبنای تصمیم گیری 

های بعدی قرار گیرد.
دهشــیری اضافه کرد:سفارت 
ایران در داکار آماده اســت شــرایط 
امضای تفاهمنامه دو جانبه را فراهم 
کند تا روابــط اقتصادی هرمزگان و 

سنگال تسهیل گردد.
رییــس اتاق بازرگانی صنایع و 
معادن و کشاورزی بندرعباس نیز در 
این نشســت مجازی ضمن معرفی 
ظرفیت های اقتصادی ، کشــاورزی 
و صنعتی هرمزگان اظعار داشــت: 

بخش خصوصی  به توســعه روابط 
تجاری و اقتصادی با سنگال به عنوان 
دروازه ورود به بازارهای منطقه غرب 

آفریقا عالقمند است.
اضافــه  صفــا  محمدرضــا 
کرد:حمایت از مناســبات بانکی و 

فراهم کــردن زیرســاخت ها برای 
سرمایه گذاری، اعطای روادید به اتباع 
و فعــاالن اقتصادی ایرانی و معافیت 
های مالیاتــی و  گمرکی از کاالهای 
ایرانــی از مهم ترین خواســته های 
فعالین اقتصادی برای توسعه روابط 

تجاری  است.
وی ادامــه داد: اتــاق بازرگانی 
داکار می تواند فهرســتی از کاالهای 
مــورد نیــاز خــود را بــرای اتاق 
بندرعباس ارســال کند تا در اختیار 
تشــکل ها و فعــاالن اقتصادی قرار 

گیرد و صادرات به صورت هدفمند 
به این کشور انجام شود.

رییس اتــاق بازرگانی، صنایع 
و کشــاورزی داکار نیــز در ایــن 
نشســت کشاورزی، کشتی سازی و 
شیالت را از حوزه های مورد عالقه 
بازرگانان ســنگال برای همکاری با 
هرمزگان دانســت. عبدو الدی سو 
خاطر نشان کرد: سنگال می تواند با 
استفاده از توانمندی های هرمزگان ، 

صنعــت صیادی خود را به روز کند. 
وی، صنعت بســته بندی را از دیگر 
بخش هایی اعالم کرد که مورد توجه 
سنگال اســت.در ادامه این نشست  
فعاالن و دســت اندرکاران شیالت 
وکشتی ســازی هرمزگان ، ظرفیت 
های شــیالتی وکشتی سازی استان 
را به طور کامل بــرای اعضای اتاق 
بازرگانی وکشاورزی داکار تشریح 

کردند.

سفیر ایران در داکار:

شیالت و کشتی سازی  ظرفیت های مناسب  همکاری هرمزگان و سنگال است

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را با مشخصات و شرایط کلی ذیل 
از طریق برگزاری مناقصه  ، به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
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مدت پیمانشهرستانمبلغ برآورد)ریال(موضوع پروژه
)ماه(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار )ریال(

حوزه استحفاظی 12.840.000.000امورپشتیبانی نقلیه )ایاب و ذهاب(
استان

12642.000.000

شرکت خانه )سهامی خاص(در نظر دارد؛ عملیات خرید ، تامین و حمل 
 V.R.Fمصالح و اجرای سیســتم سرمایش اسپیلت ، داکت اسپیلت و 
) کاستی ( به انضمام متعلقات و لوله کشی های مربوطه از محصول و برند 
شرکت GREE جهت بلوکD  پروژه مجتمع مسکونی رومای کیش به 
نشــانی: جزیره کیش- روبروی هتل سیمرغ را به صورت 100% تهاتر با 
امالک و اراضی متعلق به شــرکت خانه، به اشخاص حقوقی دارای توان 
فنی، مالی، تشکیالتی و سوابق اجرایی مرتبط واگذار نماید. لذا از کلیه 
واجدین شرایط دعوت می شود، از تاریخ 1399/12/06 حداکثر تا ساعت 
14 مورخ 1399/12/16 ضمن در دســت داشتن معرفی نامه به نشانی: 
تهران – خیابان ولیعصر – خیابان دمشق – پالک 8 – شرکت خانه– دفتر 
امور قراردادها مراجعه نموده و نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند 
و در صورت نیاز به اطالعات بیشتر با شماره تلفن 88909101 داخلی210 
تماس حاصل نمایید. به پیشنهادهای مشروط و مبهم و پیشنهادهایی 
که با شــرایط مندرج در آگهی اختالف داشــته باشد و یا بعد از مهلت 
مقرر واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. بدیهی است، این 
شرکت، در رّد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادها، بدون آنکه نیاز به ذکر 
دلیل یا ارائه مستندات باشد، مخیر است. هزینه درج آگهی به عهده 

برنده مناقصه می باشد. 
شرایط تکمیلی شرکت در مناقصه در اسناد موجود است و پیشنهاد 
دهندگان می بایست یک نسخه از شرایط مناقصه را دریافت و پس از 
امضاء و ممهور نمودن آن، به پیشنهاد خود ضمیمه 

نمایند. 

آگهی مناقصه عمومی 
دو مرحله ای

نوبت اول


