
تمدید سه ماهه تاریخ انقضای کارت 
های بانک توسعه صادرات

بانک توس��عه صادرات ایران اعالم کرد: تمدید تاریخ 
انقضاء کارت های بانک توس��عه ص��ادرات که تا 31 

خرداد ماه سال 99 منقضی می شوند
به گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات به 
نق��ل از مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات این بانک، 
تاریخ انقضای کارتهایی که تا خرداد 99 منقضی می 
ش��وند به مدت سه ماه تمدید شد. لذا دارندگان این 
کارتها باید س��ه ماه بعد از تاریخ انقضای کارتش��ان 
را در پرداخ��ت های الکترونیک لح��اظ کنند. برای 
مثال اگر تاریخ روی کارت 12/98 باش��د مش��تریان 
محت��رم در هنگام درج اطالعات کارت در خریدهای 
اینترنتی، باید سه ماه به تاریخ مذکور اضافه نموده و 
تاریخ 03/99 را درج نمایند.همچنین حد مجاز وارد 
کردن اش��تباه رمز دوم پویا به 5 بار برای کارت بانک 
های توسعه صادرات ایران افزایش یافت.الزم به ذکر 
اس��ت که مبلغ انتقال وجه کارت به کارت از طریق 
درگاههای بانکی )خودپرداز، اینترنت بانک و موبایل 
بانک( از س��ی میلیون ریال به پنج��اه میلیون ریال 

افزایش یافت.

تكميل اعضاي هيات عامل بانک صنعت 
و معدن در راستاي استقرار حاکميت 

شرکتي
به گ��زارش روابط عمومي بانک صنع��ت و معدن با 
انتص��اب دونفر دیگر از معاونی��ن مدیرعامل، اعضاي 
هیات عامل بانک تکمیل گردید.بر اساس این گزارش 
اعضاي هی��ات عامل بان��ک را مدیرعامل، قائم مقام 
و معاونی��ن مدیرعامل تش��کیل مي دهند و از جمله 
وظایفي که هیات عامل برعهده دارند شامل طراحي 
و تدوین رویه هاي تصمیم گیري، طرح ریزي رویه هاي 
مدیریت��ي بانک، بکارگی��ري فرآیندها و کنترل هاي 
الزم به منظور مدیریت ریس��ک هاي مالي و غیرمالي 
منطب��ق با قوانین و مقررات و سیاس��ت هاي داخلي 

بانک مي باشد.
همچنی��ن ارائه گزارش به هیات مدی��ره از اقدامات، 
برنام��ه ها، وضعی��ت مالی و عملکرد بان��ک از دیگر 

وظایف هیات عامل می باشد.
براساس این گزارش اعضاي هیات عامل بانک شامل 
عبدالرضا ولي الهي به عنوان معاون اعتبارات و راهبري 
ش��عب، رضا رفیعا به عنوان معاون توس��عه سرمایه 
انساني و پش��تیباني، بیژن اس��دي به عنوان معاون 
نظارت،حقوقي و وصول مطالبات، منصور یوسفي نیا 
به عنوان معاون برنامه ریزي و فناوري و علي حیدري 
به عنوان معاون مالي و بین الملل مي باش��ند که طي 
احکامي جداگانه از س��وي مدیرعامل بانک صنعت و 

معدن منصوب شده اند.

با »نشان پرداخت« مقابل کرونا بایستيد
در روزهایی که ویروس کرونا به شدت سالمت عموم 
مردم را تهدید می کند، لمس کردن اشیای آلوده از 
جمله کارت های بانکی و دستگاه های کارتخوان می 
تواند یکی از س��اده ترین عوام��ل انتقال این ویروس 
باش��د. به گ��زارش روابط عمومی بان��ک ملی ایران، 
یک��ی از راهکارهای مقابله با انتق��ال ویروس کرونا، 
ضد عفونی کردن دستگاه های بانکداری الکترونیک 
از جمله کارتخوان هاس��ت؛ با این حال کمبود مواد 
ضد عفونی کننده و نیز عدم رعایت بهداشت عمومی 
می تواند این روش را با چالش مواجه کند.در چنین 
ش��رایطی، مشتریان فروش��گاه ها به دنبال راهکاری 
جایگزین هس��تند که هم خرید را ممکن کند و هم 
از تماس با کارتخوان دوری شود.»نش��ان پرداخت« 
بهترین جایگزین برای کش��یدن کارت بانکی است. 
این ابزار که اکنون در بسیاری از فروشگاه ها موجود 
اس��ت، ی��ک QR CODE اس��ت که به وس��یله 
اپلیکیشن آسان پرداخت بر روی تلفن همراه خوانده 
شده و عملیات پرداخت پول را انجام می دهد.کاربر 
با استفاده از این روش، نه تنها نیازی به لمس کردن 
دستگاه کارتخوان ندارد، بلکه رمز کارت بانکی خود را 
نیز به صورت کامال شخصی بر روی تلفن همراه وارد 
می کند و از این طریق عملیات پرداخت به مطمئن 

ترین شکل انجام می شود.

اخبار گزارش

پرونده ورود موقت کاالها و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان 
از این روش، در حالی برای دو س��ال است بالتکلیف مانده 
که در مقابل ۶00 میلی��ون دالر واردات، یک میلیارد دالر 

ارز به کشور برگشته است.
حدود دو س��ال اس��ت ک��ه چانه زن��ی فع��االن اقتصادی، 
تولیدکنن��دگان، واردکنن��دگان و صادرکنن��دگان با بانک 
مرکزی ب��رای تعیین تکلیف ورود موقت در جریان اس��ت 
و هنوز هم نتیجه خاصی حاصل نش��ده است. مدتها است 
که جلس��ات مش��ترکی میان فع��االن اقتصادی، س��ازمان 
توس��عه تجارت ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی 
برگزار می ش��ود تا بلکه میردامادنشین ها بپذیرند که ورود 
موقت، یکی از ابزارهای کنونی ارزآوری برای کش��ور است 
و می توان��د ارزش افزوده ای حداقل دو برابر را برای کش��ور 

به ارمغان آورد.
واقعیت آن اس��ت که از س��ال 9۷ که دولت، آئین نامه ها و 
مق��ررات جدیدی را پی��ش روی صادرکنندگان قرار داد تا 
مطمئن شود که ارز حاصل از صادرات به کشور برمی گردد، 
موضوع ورود موقت نیز در تنگنا قرار گرفته اس��ت؛ روشی 
که می تواند ب��ا رایزنی ها و تدابیری ک��ه واردکنندگان که 
عمدتاً تولیدکننده هم هس��تند، منابع ارزی خارج از کشور 
را به سمت ایران روانه کرده و در مقابل واردات مواد اولیه، 
کاالهای ب��ا ارزش افزوده باالتری را ص��ادر نماید و از این 
محل، ارزآوری مناس��بی هم برای کش��ور داشته و در کنار 
آن، عالوه بر فعال کردن ظرفیت های خالی تولید، اش��تغال 

مؤثری را هم به دنبال داشته باشد.
در واق��ع، بان��ک مرکزی بر این باور اس��ت ک��ه با توجه به 
محرز نبودن منش��أ ارز وارداتی این قبیل کاالها که عمدتاً 
مواد اولی��ه هم هس��تند، نمی تواند پرون��ده واردکنندگان 
صادرکننده را تعیین تکلیف ش��ده بدان��د و در مقابل، نام 
آنها را در فهرست های ارسالی به سازمان امور مالیاتی برای 
رفع تعهد ارزی قرار داده و بازگشت مالیات بر ارزش افزوده 

صادرات را نیز بدون مانع اعالم کند.
داس��تان مخالفت بانک مرکزی در پرون��ده ورود موقت از 

کجا آغاز شد؟
محم��د الهوت��ی با بیان اینک��ه مش��کل ورود موقت برای 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان هنوز پابرجا اس��ت، گفت: 
موضوع ورود موقت یکی از موضوعاتی اس��ت که از پس از 
تصمی��م بانک مرکزی مبنی بر اخذ تعهد ارزی و ش��رایط 
و الزامات��ی که ب��رای صادرکنندگان تعیین ش��د، کماکان 
بالتکلیف باقی مانده است؛ به این معنا که حتی افرادی که 

فروردین  از 22  پی��ش 
آغ��از  ک��ه   9۷ س��ال 
دول��ت  تصمیم گی��ری 
ب��رای ش��رایط جدی��د 
ارزی کشور بود نیز، هم 
اکنون در تعیین تکلیف 
صادرات حاصل از ورود 
دچ��ار  خ��ود،  موق��ت 

مشکل هستند.
کمیس��یون  رئی��س 
و  تج��ارت  تس��هیل 
توس��عه ص��ادرات اتاق 
افزود:  ته��ران  بازرگانی 
مطابق قانون، بین 3 تا 
5 س��ال پس از واردات 
کاال و مواد اولیه، امکان 
صادرات آن وجود دارد؛ 
در حالی که هم اکنون 
حتی افرادی که کاالهای 

خود را صادر کرده اند، با بانک مرکزی دچار مشکل هستند؛ 
چراکه متأسفانه بانک مرکزی به دلیل عدم تشخیص منشأ 
ارز کاالهای واردش��ده، آنها را به عن��وان ورود موقت تلقی 
نکرده و در ادامه، س��ازمان ام��ور مالیاتی نیز به دلیل عدم 
موافق��ت بانک مرکزی با رفع تعهد ارزی این واردکنندگان 
در صادرات کاالهایشان، آنها را مشمول معافیت مالیات بر 

ارزش افزوده نمی داند.
وی تصریح کرد: بر این اساس هم اکنون، واردکنندگانی که 
از پیش از فروردین سال 9۷ با شرط ورود موقت، کاال وارد 
کرده اند، هم در بحث مالیات بر ارزش افزوده صادرات و هم 
در رفع تعهد ارزی با مش��کالت جدی مواجه هستند؛ این 
در حالی اس��ت که بانک مرکزی معتقد است که باید منشأ 
ارزی کاالهای وارد ش��ده به این ش��یوه برای این دستگاه 
محرز باش��د؛ در حالی که به دلیل ش��رایط تحریمی، عماًل 
واردکنن��دگان ام��کان آن را ندارند که به ه��ر طریقی، ارز 
منش��أ واردات خود را احراز نماین��د؛ کما اینکه هنوز بانک 
مرکزی دس��تورالعمل مشخصی را برای این موضوع تدوین 
نکرده تا واردکنندگان این حوزه که عمدتاً تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان کشور هستند، تکلیف خود را بدانند.
بانک مرکزی، منشأ ارزی ورود موقت را نامعلوم می داند

الهوتی با بیان اینکه طبق اذعان بانک مرکزی در جلسات 

ش��ده،  برگزار  متع��دد 
تاکنون افرادی که کاال 
با قید ورود موقت وارد 
کش��ور کرده اند، اسناد 
مثبته ای دال بر منش��أ 
نداده ان��د،  ارائ��ه  ارزی 
اظه��ار داش��ت: همین 
امر باعث ش��ده تا پس 
جلس��ات  برگ��زاری  از 
کمیس��یون  در  متعدد 
و  تج��ارت  تس��هیل 
توس��عه ص��ادرات اتاق 
ته��ران، علیرغ��م طرح 
متع��دد،  پیش��نهادات 
بان��ک مرک��زی هن��وز 
ب��ه  قطع��ی  پاس��خ 
ش��ده  طرح  روش های 
اظهار  اس��ت.وی  نداده 
این جلسات  در  داشت: 
از س��وی بانک مرکزی پیش��نهاد ش��ده تا ثبت سفارش با 
تأمی��ن ارز نیمایی یا ارز صادراتی ص��ورت گیرد، در حالی 
ک��ه دفتر مق��ررات واردات و ص��ادرات وزارت صمت، اتاق 
بازرگانی و سازمان توسعه تجارت، متفق القول مخالف ثبت 
سفارش در مورد ورود موقت بوده اند که اگر عماًل قرار بوده 
موضوع ثبت س��فارش به ورود موقت هم تعمیم یابد، عماًل 
ورد موق��ت مثل واردات قطعی تلقی ش��ده و در سیس��تم 
مقرراتی کش��ور، حتی در ح��وزه کاالی اولویت ۴ نیز قرار 
گرفته و عماًل اجازه واردات نخواهند داشت؛ چراکه سیستم 

بر روی ثبت سفارش این کاالها قفل است.
الهوتی به ارائه پیش��نهادی از س��وی فعاالن اقتصادی در 
حوزه رفع مش��کل ورود موقت اش��اره و خاطرنش��ان کرد: 
ما به عن��وان نمایندگان بخش خصوصی، پیش��نهاد دادیم 
ب��رای ورود موق��ت منبع ارز در نظر گرفته نش��ود؛ چراکه 
تولیدکنن��ده یا واردکننده، از س��رمایه گذار خارجی در این 
حوزه استفاده کرده یا اعتبار خود را به عنوان یک مشتری 
ن��زد یک فروش��نده خارج��ی هزینه کرده و م��واد اولیه را 
دریاف��ت می کند تا پس از پ��ردازش و ایجاد ارزش افزوده، 
آن را مجدد صادر کند؛ پس عماًل ممکن است نقل و انتقال 

پولی صورت نگیرد.
وی افزود: برای این پیش��نهاد، بانک مرکزی معتقد اس��ت 

که باید اسناد مثبته دال بر اینکه این کاال امانی در اختیار 
واردکننده قرار گرفته، ارائه ش��ود تا بانک مرکزی مطمئن 
باش��د که وجهی رد و بدل نمی شود و اگر واردکننده ای از 
منابعی خ��ارج از منابع داخل نظیر درآم��د واردکننده در 
خارج از کشور استفاده می کند آن را به بانک مرکزی اثبات 

کند که ارز از داخل تأمین نشده است.
الهوتی گفت: به هر حال بانک مرکزی باید بپذیرد با توجه 
به موضوعاتی ک��ه وجود دارد، راه حل ارائه دهد؛ در حالی 
که کماکان جلس��ات ورود موقت به نتیجه نرسیده است و 

هنوز راهکار مشخصی برای آن تعریف نشده است.
واردات ۶00 میلیون دالری در مقابل صادرات یک میلیارد 
دالری این گفته های رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در 
حالی مطرح می ش��ود که بر اساس آمارهای رسمی گمرک 
جمهوری اسالمی ایران، کل واردات مواد اولیه در سال 9۷ 
معادل ۶00 میلیون دالر بوده که تحت عنوان ورود موقت، 
کاالهای مرتبط با آن وارد شده است؛ در حالی که بالغ بر 1 

میلیارد دالر از این محل، صادرات صورت گرفته است.
این آمار نش��ان می دهد که 100 درصد ارزش افزوده ورود 
موقت، در داخل ایجاد می شود و عالوه بر آن، ایجاد اشتغال 
و پر کردن ظرفیت های خال��ی نیز از جمله فواید آن ورود 
موقت اس��ت که در بس��یاری از کش��ورهای دنیا نیز به آن 

توجه می شود.
الهوتی با تائید این آمارها به خبرنگار مهر می گوید: به نظر 
می رس��د بانک مرکزی در این حوزه سخت گیری زیادی به 
خرج می دهد که عماًل نتیجه ای جز ضرر به ایجاد اش��تغال 

و تولید ندارد.
وی معتق��د اس��ت ک��ه بانک مرک��زی بای��د در این حوزه 
همکاری بیش��تری با تولیدکنندگان و واردکنندگان داشته 
باش��د؛ یا اینکه حداقل شرایط مرتبط با آن را تعیین کند؛ 
چراکه ارائه اس��ناد مثبته که مدنظر بانک مرکزی اس��ت، 
دامن��ه گس��ترده ای را در بر می گی��رد و می تواند منجر به 

اعمال سلیقه شود.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران خاطرنش��ان کرد: بانک مرکزی باید هر چه س��ریع تر 
فرمت و دس��تورالعمل مش��خصی را در ای��ن حوزه تعریف 
ک��رده و این موضوع را تعیین تکلی��ف نماید؛ ورود موقت، 
بعنوان یک ابزار مهم در کش��ورهای حال توسعه به جهت 
توسعه صادرات و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال به شمار 
می رود و لذا به نظر می رس��د که ای��ن موضوع باید هر چه 

زودتر تعیین تکلیف شود. مهر 

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری از منتفی 
ش��دن پیش فروش بلیت س��فرهای نوروزی خب��ر داد و 
گفت:تردد در استان های شمالی برای خودروهای شخصی 
محدود ش��ده اما برای ناوگان عموم��ی و اتوبوس بالمانع 
است. داریوش باقرجوان درباره ممنوعیت سفر با اتوبوس 
به برخی شهرها در پی شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: 
س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در این خصوص 
تابع تصمیمات س��تاد مرکزی کروناست و شهرهایی که 
این ستاد به ما اعالم کند، اجازه تردد سرویس های ناوگان 

عمومی را نخواهیم داد.
وی اف��زود: با این حال تا کن��ون به ما به صورت مکتوب، 
ممنوعیت تردد با اتوبوس به برخی ش��هرها اعالم نش��ده 
اس��ت. هر چند ک��ه در آذربایجان غربی، ش��ورای تأمین 
اس��تان مصوب کرد تا از ورود اتوب��وس به ارومیه از یکی 
از مس��یرهای این ش��هر جلوگیری ش��ود ک��ه بالفاصله 
دس��تگاه های ذی ربط از ورود ناوگان عمومی به این شهر 
ممانعت کردند. اما اینکه این موضوع به صورت سراسری 
و کشوری باشد، فعاًل دستورالعملی برای سازمان راهداری 

صادر نشده است.
مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای در خصوص استان های شمالی نیز تصریح 

کرد: در حال حاضر اگرچه تردد در اس��تان های ش��مالی 
برای خودروهای شخصی محدود ش��ده، اما برای ناوگان 
عمومی و اتوبوس بالمانع اس��ت؛ ولی از یکایک مسافران 
در ورودی شهرهای استان های شمالی غربالگری و تست 
کرونا انجام می شود. به گفته باقرجوان، تردد اتوبوس ها و 
ناوگان عمومی حتی با پالک ه��ای غیر بومی نیز ممنوع 
نیس��ت که این موضوع مصوبه س��تاد مرک��زی مبارزه با 
کروناس��ت. وی در خصوص توقف ی��ا ادامه پیش فروش 
بلی��ت س��فرهای جاده ای ن��وروزی ن��اوگان حمل و نقل 
عمومی نیز خاطرنش��ان کرد: پیش فروش بلیت اتوبوس 
برای س��فرهای ن��وروزی دیگر به آن معنای��ی که در ایام 
اسفند سال های گذشته وجود داشت، امسال وجود ندارد 
هرچند که همچنان برخی سایت های فروش بلیت فعال 
هس��تند و اگر فردی بخواهد، می تواند بلیت اتوبوس برای 
تاریخ مورد نظر خریداری کند؛ اما توصیه ما به مردم این 

است که نوروز امسال در منازل خود باقی بمانند.
این مقام مس��ئول در س��ازمان راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای یادآور ش��د: پیش فروش بلیت اتوبوس به زمانی 
که احس��اس ش��ور عرضه از تقاضا کمتر است، اختصاص 
دارد اما فعاًل پیش فروش س��فرهای نوروزی منتفی شده 

است.  مهر

رئیس اتاق اصناف تهران از تصمیم جدید وزارت صمت 
و بهداشت مبنی بر افزایش تعداد تولیدکنندگان ماسک 
خبر داد و گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، تا پایان 
هفته تولیدکنندگان جدید، وارد چرخه تولید ماسک می 
شوند. قاس��م نوده فراهانی در خصوص جلسه  با وزارت 
صنعت و بهداش��ت، اظهار داش��ت: این جلسه که صبح 
امروز برگزار شد، در خصوص اعطای مجوز برای افزایش 
تولید ماس��ک بود که در ح��ال برنامه ریزی و انجام این 
کار هستیم. وی با بیان اینکه انشاهلل تا پایان هفته تولید 
کنن��دگان جدید با دریافت مج��وز در کمترین زمان، به 
چرخه تولید ماسک اضافه می شوند، گفت: باید بپذیریم 
که یک مهمان ناخوانده وارد کش��ور شده که پیش بینی 
برای آن نداش��یم، بنابراین تا بتوانیم اوضاع را دردس��ت 
بگیری��م و اقدامات الزم را انج��ام دهیم کمی زمان می 
برد. در حال حاضر نیز شرایط نسبت به هفته گذشته از 

نظر تولید و توزیع بهتر شده است.
به گفته وی، انشاهلل تا پایان هفته برخی تولیدکنندگانی 
ک��ه پیش از این ب��رای مثال تولیدی لباس داش��تند با 
تغییر الگوی دوخت و پارچه اقدام به تولید ماسک های 

معمولی و یا N95  می کنند. 
رئی��س اتاق اصن��اف ته��ران در خصوص توزی��ع مواد 

ضدعفونی کننده  نیز خاطر نش��ان کرد: در حال حاضر 
م��واد ضدعفونی کننده و ماس��ک در داروخانه ها توزیع 
می ش��ود ولی وزارت بهداشت معتقد است اگر داروخانه 
ها پاس��خگوی نیاز مردم نباشد،ش��بکه توزیع دیگری را 
تعیین خواهد کرد. نوده فراهانی در پاس��خ به این سوال 
که ای��ا اقدامات انجام ش��ده برای کمک ب��ه اصناف در 
ش��رایط  فعلی ادامه داد: در این ش��رایط برخی صنوف 
از جمله هتلها، تاالرها، س��فره خان��ه ها کامال تعطیل و 
حتی رس��تورانها، اغذیه فروش��ی ها و کباب��ی ها نیز به 
نوعی تعطیل است، بنابراین اصناف نیازمند کمک دولت 
و مس��ئوالن هس��تند. رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره 
به اینکه س��ه نامه به بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قائم 
مق��ام وزیر صنعت برای کمک به اصناف ارس��ال ش��ده 
اس��ت، تصریح کرد: در نامه به بانک مرکزی درخواست 
کردیم تا اقس��اط بانکی به دلیل اینکه اصناف فروش��ی 
نداش��ته و درامدی نیز ندارند، تعویق بیافتد؛ که دستور 

این کار از سوی بانک مرکزی صادر شده است.
وی اف��زود: طی نام��ه از وزارت دارایی نیز درخواس��ت 
کردی��م تا زمانی ک��ه این وضعیت ادام��ه دارد، دریافت 
مالی��ات اصناف را به نحوی محاس��به کند که مش��کلی 

برای آنها رخ ندهد.  تسنيم
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عضو هيئت عامل سازمان بنادر خبر داد
پيش�رفت ۳۲ درصدی فاز ۳ طرح 

توسعه بندر شهيد رجایی
معاون مهندس��ی و توس��عه ام��ور زیربنایی 
س��ازمان بن��ادر و دریانوردی گف��ت: میزان 
پیش��رفت فیزیکی تا پایان دی ماه امس��ال، 

32,23 درصد بوده است.
محمد رضا اهلل ی��ار در خصوص وضعیت فاز 
س��وم طرح توس��عه مجتمع بندری ش��هید 
رجای��ی اظه��ار کرد: ای��ن پروژه ب��ه عنوان 
پ��روژه اقتصاد مقاومت��ی اولویت دار از اواخر 
اردیبهش��ت ماه سال 139۷ آغاز شد و مدت 

زمان اتمام آن 3۶ ماه برآورد شده است.
وی ادام��ه داد: ارتقا جای��گاه بندر کانتینری 
شهید رجایی در رقابت با سایر بنادر منطقه، 

افزایش اس��می تخلیه و بارگی��ری ترمینال 
کانتین��ری از ۶,3 میلی��ون TEU ب��ه 8,۴ 
میلیون TEU برای پهلوگیری ش��ناورهای 
با ظرفی��ت TEU 18۴00 و تناژ 185000 
DWT، احداث س��ه پست اس��کله به طول 
1۴00 مت��ر، الیروبی حوضچه ش��ماره 3 تا 
 CD ترانزی��ت تقریب��ی 1۷,5- نس��بت به
به حج��م تقریب��ی ۴ میلیون مت��ر مکعب، 
خاکبرداری و محوطه س��ازی و تأسیس��ات 
زیربنای��ی و روبنایی با س��طح تقریبی 113 
هکت��ار و س��اختمان های م��ورد نی��از و نیز 
حفاظ��ت س��احلی و اقدام��ات الزم به طول 
تقریب��ی 1100 متر از جمل��ه اهداف تبیین 
ش��ده برای پ��روژه فاز س��وم طرح توس��عه 

مجتمع بندری شهید رجایی است.
معاون مهندس��ی و توس��عه ام��ور زیربنایی 
س��ازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه 
می��زان پیش��رفت فیزیکی تا پای��ان دی ماه 
امسال، 32,23 درصد بوده است، گفت: میزان 
پیش��رفت مالی نیز تا دی ماه 98 معادل 30 
درصد، انجام مطالعات مهندس��ی بخش های 
مختل��ف پروژه ط��ی 10 ماه اول امس��ال به 

میزان 28.38 درصد، انجام می شود.

نماینده سابق ایران در اوپک مطرح کرد؛
احتمال افت بيشتر قيمت نفت 

نماینده س��ابق ایران در اوپک از احتمال افت 
بیش��تر قیمت نفت در بازارِ رها ش��ده نفت و 
احتمال برگزار نشس��ت اضط��راری اوپک در 
آینده نزدیک خبر داد و گفت: عربس��تان جزو 
زیان کننده های اصلی این سقوط قیمت نفت 
است.  سید محمدعلی خطیبی، نماینده سابق 
ایران در اوپک اظهار داشت: هم شیوع ویروس 
کرونا که منجر به اف��ت تقاضای جهانی نفت 
شد و هم نتیجه اجالس اخیر اوپک، منجر به 
سقوط آزاد قیمت نفت شد. وی افزود: اجالس 
اوپک که به خاطر شیوع ویروس کرونا و تأثیر 
آن در کاه��ش جهانی تقاضای نفت تش��کیل 
ش��ده بود، با ع��دم توافق اوپ��ک و غیراوپک 

برای کاهش تولید نفت به نتیجه نرس��ید؛ در 
واقع اوپک در اجماع نظر بر سر کاهش تولید 
نفت موفق بود و تصمیم داش��ت تا با کاهش 
یک میلیون بش��که ای تولید نفت، جلوی افت 
قیمت را بگیرد اما این تصمیم اوپک، نیازمند 
همراهی کشورهای غیراوپک بود که با این عدم 

همراهی، این تصمیم نیز به نتیجه نرسید.
این کارش��ناس امور بین المل��ل نفت با بیان 
اینکه "اکنون بازار نفت به حال خود رها شده 
و مدیریتی در کار نیست"، گفت: تا وقتی بازار 
به همین صورت، رها شده باقی بماند، وضعیت 
قیمت نفت اصالح نخواهد شد. وی ادامه داد: 
اقدامی که عربستان بعد از اجالس اوپک انجام 
داد نیز روی سقوط آزاد قیمت نفت موثر بود، 
عربستان قیمت نفت خود را در مقاصد آسیایی، 
اروپای��ی و امریکایی کاه��ش داد و یک جنگ 
قیمتی به راه انداخت. نماینده سابق ایران در 
اوپک تصریح کرد: عربستان با به راه اندازی این 
جنگ قیمتی، به دنبال این اس��ت که روسیه 
را مجبور به همراهی کند و به نظر می رس��د 
تا زمانی که روس��یه ب��ا کاهش تولید موافقت 
نکند، این جنگ قیمتی عربس��تان ادامه یابد.

 تسنيم 

 ریيس مجمع کارگران تهران؛
مش�كل توليد کننده ها فقط با وام 

حل نمی شود  
  رئی��س مجم��ع کارگران ته��ران گفت: در 
صورتی ک��ه کاالی ایرانی به بازار های جهانی 
عرضه شود تولید افزایش و در نهایت وضعیت 

معاش کارگران بهبود می یابد.
 محمدرض��ا تاجیک ریی��س مجمع کارگران 
ته��ران در خصوص تاثیر تج��ارت خارجی بر 
وضعی��ت معاش کارگران اظه��ار کرد: عرضه 
کاالی ایرانی در بازار های جهانی تاثیر بسیار 
زی��ادی در بهبود وضعی��ت معاش کارگران و 
امنیت ش��غلی این افراد دارد که این مهم به 

حمایت های دولت بستگی دارد.
وی اف��زود: حمایت ه��ای دولت بای��د هم از 

کارگران و هم از کارفرمایان باشد و در صورتی 
ک��ه این دو بخش از حمایت های دولت غافل 
باش��ند کاالی ایرانی نمی تواند جایگاه خوبی 

در بازار های جهانی پیدا کند.
رئی��س مجمع کارگ��ران تهران با اش��اره به 
مراح��ل عرض��ه کاالی ایران��ی در بازار های 
جهانی بیان کرد: برای انجام این کار در ابتدا 
بای��د کاالی ایرانی را برندس��ازی و برند های 
ایران��ی را در بازار های جهانی با توجه به نیاز 
آن ها تبلی��غ کنیم، انجام ای��ن کار می تواند 
برای کاالی ایرانی خریداران بین المللی پیدا 
کند.  تاجیک ادامه داد: پس از افزایش تقاضا 
نسبت به کاالی ایرانی، دولت باید با حمایت از 
کارگران و کارفرمایان میزان تولیدات داخلی 
را افزایش دهد تا ضمن تامین نیاز های داخل 
ب��ه تقاضا های خارجی نیز بتوان پاس��خ داد. 
وی تصری��ح کرد: دولت در راس��تای حمایت 
از تولیدکننده نباید به حمایت تس��هیالتی و 
مالی کفایت کند، هم اکنون بسیاری از تولید 
کنندگان با مشکالتی در امور بیمه و مالیات 
مواجه هستند که دولت با رفع مشکالت آن ها 
در ای��ن زمینه ها می توان��د حمایت بزرگی از 

خود به جا بگذارد.  ميزان 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

پرونده ورود موقت۲ساله شد؛

واردات ۶۰۰ میلیون دالری در مقابل صادرات یک میلیارد دالری

مدیرکل حمل و نقل مسافری سازمان راهداری؛

پیش فروش بلیتهای نوروزی منتفی شد
رئیس اتاق اصناف تهران خبرداد؛

افزایش تولیدکنندگان ماسک تا پایان هفته


