
اعالم سقف انتقال وجه در سامانه های 
بانک توسعه تعاون

به منظور اطالع رسانی جهت بهره مندی مشتریان از 
خدمات بانک توس��عه تعاون س��قف انتقال وجه در 

سامانه های بانکی اعالم شد
در راستای کاهش ترددهای اجتماعی و بهره مندی 
از ظرفیت ه��ای بانک��داری الکترونی��ک به عن��وان 
جایگزینی برای مراجعه حضوری به ش��عب بانک ها 
و مطابق دس��تورالعمل بانک مرکزی، سقف انتقال 
وجه در سامانه اینترنت بانک بین حساب های بانک 
توس��عه تعاون تا س��قف یک میلیارد ریال افزایش 
یافت. همچنین س��قف انتقال وجه در این س��امانه 
به حس��اب دیگران، ب��رای اش��خاص حقیقی 500 
میلیون ریال و برای اش��خاص حقوقی یک میلیارد 
ریال می باشد. همچنین انتقال وجه روزانه به صورت 
درون بانکی و بین بانکی شتابی تا سقف 100 میلیون 
ریال قابل انجام است.در سامانه موبایل بانک توسعه 
تعاون، انتقال وجه به حساب دیگران تا سقف 150 
میلی��ون ریال امکان پذیر اس��ت. ضمن آنکه انتقال 
وجه بین حس��اب های این بانک نیز تا س��قف یک 
میلیارد ریال قابل انجام می باشد. همچنین حداکثر 
مبل��غ قابل انتق��ال از طریق کارت ب��ه کارت درون 
بانکی و بین بانکی )ش��تابی( در این س��امانه مبلغ 
100 میلیون ریال می باش��د. همچنین انتقال وجه 
کارت به س��پرده روزانه تا سقف 150 میلیون ریال 
ممکن می باش��د.گفتنی است سقف خرید روزانه از 
دستگاه های pos به ازای هر کد ملی مجموعاً 500 
میلیون ریال اس��ت و س��قف انتقال وجه از طریق 
خودپرداز نی��ز به صورت درون بانک��ی و بین بانکی 

100 میلیون ریال می باشد.

ارایه انواع خدمات بانکی در نسخه وب 
اپلیکیشن همراه بانک پاسارگاد

مش��تریان می توانند انواع خدم��ات بانکی را بدون 
مراجعه به ش��عبه ها، از طریق نسخه وب  اپلیکیشن 
هم��راه بانک پاس��ارگاد  دریافت کنند.ب��ه گزارش 
روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، نسخه وب  اپلیکیشن 
همراه بانک پاس��ارگاد ک��ه در تمام دس��تگاه های 
مبتن��ی بر وب به ویژه در مرورگرهای گوش��ی های 
تلفن هم��راه از جمله گوش��ی های دارای سیس��تم 
عام��ل iOS در دس��ترس اس��ت، می تواند همانند 
س��امانه های بانکداری مج��ازی و موبایل بانک انواع 
خدم��ات بانکی را به کارب��ر ارایه دهد. در واقع این 
اپلیکیش��ن نس��ل جدید بانکداری مجازی اس��ت 
ک��ه به م��رور امکانات جدیدی به آن افزوده ش��ده 
و در کنار س��امانه های موبایل بانک و اینترنت بانک 
به ارایه خدمات بانک��ی مورد نیاز می پردازد.در این 
برنامه خدمات س��پرده )شامل مشاهده سپرده های 
مشتری، گردش س��پرده، پرداخت قبض از سپرده 
و انتقال وجه س��پرده به س��پرده(، خدمات کارت 
)ش��امل مش��اهده لیس��ت کارت ه��ای مش��تری، 
دریاف��ت رم��ز پویا، انتق��ال وجه کارت ب��ه کارت، 
دریافت موجودی کارت، مس��دود ک��ردن کارت و 
پرداخ��ت قبض از کارت( و امکان تغییر رمز عبور و 
مش��اهده ی آخرین IP سیستم وارد شده، ساعت و 
تاریخ ورود به س��امانه قابل دریافت است.مشتریان 
 https://m.bpi.ir می توانند با وارد کردن آدرس
در مرورگر گوش��ی تلفن همراه تنه��ا برای یک بار، 
آیکون برنامه ی همراه بانک را به لیست برنامه های 

دستگاه خود اضافه کنند. 

تقدیر رییس دفتر و سرپرست نهاد 
ریاست جمهوری از بانک صنعت و معدن؛

در راس��تای حمای��ت از تولیدکنندگان محصوالت 
مرتبط در مبارزه با شیوع ویروس کرونا

دکتر محمود واعظي رییس دفتر و سرپرس��ت نهاد 
ریاس��ت جمهوری در خصوص اقدامات انجام شده 
در تأمی��ن مال��ي واحدهاي صنعت��ي تولید کننده 
محصوالت ضدعفونی کننده و تجهیزات پزشکی از 

عملکرد مطلوب بانک صنعت و معدن تقدیر کرد.
به گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني بان��ک صنعت و 
معدن، ای��ن بانک تأمین مال��ي واحدهاي صنعتي 
تولی��د کنن��ده محص��والت ضدعفون��ي کنن��ده و 
تجهیزات پزش��کي را در راس��تاي انجام مسؤلیت 
اجتماعي در دس��تور کار قرار داده و ضمن حمایت 
از تولیدکنندگان به منظور افزایش س��طح تولیدات 
ب��ه عنوان خ��ط مقدم مب��ارزه با بیم��اري کرونا ، 
تس��هیالتي به ارزش 3 ه��زار و 250 میلیارد ریال 
در اختیار این واحدهاي تولیدي گذاش��ته اس��ت. 
گفتني است، این تسهیالت به 19 شرکت فعال در 
زمینه تولید محصوالت دارویي، ضدعفوني کننده و 
تجهیزات پزشکي و محافظتي پرداخت شده است.

بانک ملی ایران فعالیتی در تلگرام ندارد
    نظ��ر ب��ه اینکه در روزهای اخی��ر تعدادی افراد 
س��ودجو با اس��تفاده از نام و برند بانک ملی ایران 
برای پیشبرد اهداف خود، اقدام به راه اندازی کانال 
در تلگ��رام کرده اند، این بانک اع��الم می دارد در 
راس��تای حفظ منافع ملی هیچ گون��ه فعالیتی در 

تلگرام ندارد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، متاسفانه 
اخی��را تعدادی کانال در تلگرام ب��ا قرار دادن نام و 
لوگوی ای��ن بانک در پروفایل، راه اندازی ش��ده و 
با وعده پرداخت وجه ب��ه ازای اضافه کردن کاربر، 

فعالیت می کنند.
این در حالی اس��ت که فعالیت این بانک در تلگرام 
در راستای پاسداشت منافع ملّی و با هدف حرکت 
در مسیر "حمایت از کاالی ایرانی" از مدت ها پیش 
و بعد از فیلتر ش��دن تلگرام متوقف و پیام رسان  بله 

جایگزین آن شده است.

اخبار

فاصله گذاری اجتماعی مهمترین مباحث مبارزه با کرونا
محمد شریعتمداری اظهارداشت: سازمان تامین اجتماعی دارای ۸۰ مرکز مهم درمانی در 
چارچوب بیمارستان و ۳۳۰ مرکز درمانی در سطوح مختلف است که از ابتدای شیوع کرونا 
در کنار وزارت بهداشت فعال بودند وتا امروز به حدود  ۱۵ هزار نفر از بیماران مشکوک 

به کرونا خدمات رسانی کردند. 
وی با بیان اینکه این ماموریتی بود که برعهده سازمان تامین اجتماعی قرار دارد، افزود: 
بیش از ۵ هزار تخت به این امر اختصاص یافته و افراد تحت درمان قرار گرفتند و بخش 

قابل توجهی بهبود یافته اند و تعداد محدودی نیز فوت شدند.
با کرونا  مبارزه  اجتماعی مهمترین مباحث  اینکه فاصله گذاری  به  با توجه  کار گفت:  وزیر 
است، از ابتدا در این زمینه فعال بودیم و شب گذشته نیز طی اطالعیه ای اعالم  کردیم که 
دفترچه های بیمه درمانی تامین اجتماعی سراسر کشور تا پایان اردیبهشت ماه تمدید شد و 
دفترچه هایی که در سال گذشته و ابتدای امسال منقضی شده بودند همچنان معتبر است 
و همه مراکز درمانی همچون سازمان تامین اجتماعی یا مراکز درمانی طرف قرار داد مکلف 

هستند که این دفترچه ها را تا پایان اردیبهشت ماه معتبر تلقی کنند. 
وی افزود: پس از این تاریخ نیز کلیه فعالیت های مربوط به تمدید، صدور و ارسال دفترچه 
های درمانی به صورت غیرحضوری انجام می شود و با این تصمیم بیش از ۵ میلیون سفر 

شهری و بین شهری را به حداقل رساندیم. 
شریعتمداری ادامه داد: از این نوع تصمیمات همچون تعیین وقت برای هیات های بدوی  و 
تشخیص تامین اجتماعی در سراسر کشور را به آینده موکول کردیم که به فاصله گذاری 

اجتماعی کمک می کند. 
وی بیان کرد: واحدهای تولیدی متعلق به وزارت کار که بیشتر شامل واحدهای متعلق به 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( می شوند، موفق شدند بیش از ۶ میلیون 
لیتر انواع مواد شوینده و ضدعفوتی کننده سطوح و دست را تولید کنند و هم در تولید 
مواد اولیه داروی کاهش عوارض کرونا نیز ۶ تن تولید داشتیم و در ادامه نیز این اقدام 
انجام می شود و بیش از ۶ میلیون قرص کلروکین در اختیار واحدهای درمانی قرار گرفته 

تا در کاهش عوارض ناشی از بیماری کمک کند.

نمای نزدیک

 تعهدکارفرما ؛
شرط بازگشایی کسب و کارها

متولیان مانع گذاشتند؛

گزارش

فعالی��ت واحده��ای کم ریس��ک اقتصادی در 
حالی از 30 فروردی��ن در تهران آغاز خواهد 
شد که بس��یاری از کارفرمایان مکلف به ارایه 
تعهدی ش��ده اند که عمال آنها را از بازگشایی 

کسب وکارهایشان باز می دارد.
  از زمان ش��یوع کرونا تا به حال، بس��یاری از 
کس��ب و کارها تعطیل شده و یا فعالیت آنها 
از رونق بس��یار کمی برخوردار ش��ده است. از 

ابتدای ش��یوع ویروس کرونا، یا دولت آنها را 
مکلف کرده تا کرکره مغازه هایش��ان را پایین 
بکش��ند یا به دلیل کاهش تعداد مشتریان و 
برخی اوقات عدم مراجع��ه مردم برای خرید 
یا دریافت خدمات، عماًل خودشان تصمیم به 

تعطیلی گرفته اند.
ح��ال دولت اع��الم کرده ک��ه از 30 فروردین 
م��اه در تهران برخ��ی کس��ب و کارهای کم 
ریسک می توانند وارد عرصه شده و به فعالیت 
بپردازند. در شهرس��تان ها هم که کار از شنبه 
هفته جاری یعنی 23 فروردین ماه آغاز ش��ده 
بود و کس��ب و کارهای کم ریس��ک، فعالیت 
خود را بر طبق فهرس��ت و دستورالعمل هایی 
ک��ه وزارت بهداش��ت ارائ��ه داده اس��ت، آغاز 
نموده اند. در این میان دولت علیرغم وعده های 
قبلی خود برای تس��هیل کسب و کارهایی که 
اج��ازه فعالیت دارند و حمایت هایی که از آنها 
به عم��ل خواهد آورد ت��ا بتوانند مجدد چرخ 
کس��ب و کار خ��ود را ب��ه حرک��ت درآورند، 
بسیاری از فعاالن اقتصادی و صاحبان مشاغل 
با مشکالت متعددی در بازگشت به کار مواجه 
هستند. عالوه بر اینکه بسیاری از آنها اکنون با 
مشکالت بسیاری به لحاظ پرداخت اجاره بهای 
مغازه یا هزینه های جانبی ناشی از تأمین کاال 
یا حتی کارگر و تجهیزات برای تداوم کسب و 
کارشان مواجه هستند، بلکه با بروکراسی ها و 
پیچ و خم های اداری گس��ترده ای نیز دست و 
پنجه نرم می کنند تا حتی اگر کم ریسک هم 

باشند، بتوانند به فعالیت برگردند.
بر اس��اس اعالم دول��ت و وزارت بهداش��ت، 
ه��ر کس��ب و کاری که قرار اس��ت به دوران 
بازگش��ایی و فعالیت برگردد، باید به س��ایت 
طراحی شده از سوی وزارت بهداشت مراجعه 
کرده و در آن عالوه بر اینکه ثبت نام نموده و 
مش��خصات فعالیت خود را ارائه نماید، مکلف 

ب��ه ارائه تعهدنامه ای ش��ده اس��ت که صدای 
بسیاری از صاحبان مشاغل، تولیدکنندگان و 

کسب و کارها را درآورده است.
در واق��ع، دول��ت در این س��امانه اعالم کرده 
ک��ه هر کارفرما یا صاحب کس��ب و کاری که 
بخواهد وارد فضای کار و فعالیت شود، مکلف 
اس��ت که این تعهدنامه را امضا کرده و متعهد 
ش��ود تا هر یک از مشتریان، کارگران یا حتی 
خ��ودش دچار وی��روس کرونا ش��ود، تمامی 
عواق��ب مرتبط با آن را بای��د بپذیرد و آنگونه 
ک��ه برخی فعاالن اقتص��ادی در تماس با این 
وزارتخانه و پیگیری ها از وزارت صنعت و سایر 
دستگاه های ذیربط اعالم می کنند که دیه فرد 
فوت ش��ده و یا حتی ارائه خدمات درمانی به 

وی، به عهده کارفرما است.
همین موضوع سبب شده تا بسیاری از مشاغل 
تولیدی و کس��ب و کارها عطای بازگشایی را 
به لقای آن ببخش��ند و همچنان خانه نشین 
باش��ند؛ اما دولت به طور قطع، دیگر تعهدی 
در قبال این افراد نخواهد داشت چراکه کسب 

و کار آنها اجازه فعالیت داشته است.
بابک عابدی��ن، عضو اتاق بازرگان��ی، صنایع، 
مع��ادن و کش��اورزی ایران می گوی��د: دولت 
اعالم کرده که صاحبان مشاغل کم ریسک و 
تولیدکنندگان می توانند با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و ثبت نام در سامانه مربوط به وزارت 
بهداش��ت، فعالیت خود را از 30 فروردین در 
تهران آغاز کنند که بر این اساس، بسیاری از 
صاحبان مش��اغل به امید بازگشت به کار و به 
حرک��ت درآوردن چرخ تولی��د، از این مصوبه 

دولت استقبال کردند.

وی می افزاید: اکنون که کارفرمایان و صاحبان 
مشاغل به سامانه مربوطه مراجعه کرده و قصد 
ثبت نام دارند، با تعهدنامه ای مواجه می شوند 
که بر اس��اس آن، بندهای تعهدآوری را پیش 
روی آنها قرار می دهد که بس��یاری از فعاالن 
اقتصادی را در بازگش��ایی کس��ب و کار خود 

دچار تردد می کند.
عابدین ادام��ه داد: در مرحله تکمیل ثبت نام، 
تعهدنامه ای پیش روی کارفرما قرار داده می شود 
که بر مبنای آن گفته شده در صورت عدم اجرای 
این دستورالعمل، هر گونه مسائل و عواقب پیش 
آمده برای مشتری، کارفرما و کارکنان با فردی 
اس��ت که در س��امانه ثبت نام ک��رده که وقتی 
معنای این بند را جویا ش��دیم مشخص شد که 
اگر مش��تری، کارفرما یا یکی از کارکنان دچار 
بیماری کرونا شود، تمامی حق و حقوق و مسائل 
مرتبط با درمان آن به عهده ش��خصی است که 
این تعهدنامه را امضا کرده اس��ت. این موضوع 

چالش های بسیاری ایجاد نموده است.
وی اف��زود: ابزاری برای س��نجش این وجود 
ندارد که هر کسی از چه منبعی ممکن است 
دچار ویروس کرونا ش��ود؛ بنابراین گنجاندن 
این بند در س��امانه ثبت نام مشاغل، بسیاری 
از صاحب��ان کس��ب و کار را ب��ا چالش جدی 
مواجه کرده است. محمدرضا مرتضوی، رئیس 
خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز 
در نامه ای به وزیر بهداش��ت، مراتب اعتراض 
کارفرمای��ان به ای��ن س��امانه و پروتکل های 
مربوط��ه را اع��الم ک��رده و گفته ک��ه چطور 
کارفرمای��ان باید تعه��دی را بدهند که خارج 

از اراده آنها است.  مهر  
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نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد؛
انتقاداز عدم امهال اقساط وام مسکن 

نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس گفت: با تعطیلی 
مش��اغل، مردم عماًل درآمدی برای پرداخت اقساط وام 
مس��کن ندارند و رویکرد کنونی بان��ک مرکزی در عدم 

تعلیق بازپرداخت اقساط این تسهیالت اشتباه است.
س��ید احس��ن علوی نایب بر ضرورت تعلیق اقساط وام 
مسکن تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی بازپرداخت 
اقس��اط تس��هیالت واحدهای تولیدی و وام های قرض 
الحسنه با دس��تور بانک مرکزی به مدت سه ماه تعلیق 
ش��ده اس��ت، حال این س��وال مطرح می ش��ود که چرا 
تس��هیالت مس��کن با وجود دربرگیری بسیار در جامعه 

مشمول این دستورالعمل نشده است.
نماینده مردم س��نندج، دیواندره و کامیاران در مجلس 

شورای اسالمی ادامه داد: جامعه هدف تسهیالت مسکن 
اقش��ار ضعیف و متوسط جامعه اس��ت، افرادی که برای 
خانه دار ش��دن ب��ه دلیل عدم قدرت مال��ی، مجبور به 
دریافت تس��هیالت ش��ده اند، بنابراین ضروری است که 

بانک مرکزی اقدامی برای این اقشار نیز کند.
وی گف��ت: در ش��رایط کنونی بس��یاری از مش��اغل و 
واحدهای تولیدی به دلیل ش��یوع بیماری کرونا تعطیل 
شده اند، حال نخستین کسانی که از این مسئله آسیب 
می بینن��د، همان کارگ��ران بوده که جز اقش��ار ضعیف 

جامعه محسوب می شوند.
ای��ن نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: با تعطیلی 
مش��اغل، مردم عماًل درآمدی برای پرداخت تس��هیالت 
مس��کن ندارند، حال اگر بازپرداخت این تس��هیالت به 
س��رعت تعلیق نش��ود، مردم نه تنها نمی توانند اقساط 
تسهیالت را پرداخت کنند، بلکه باید جریمه دیرکرد آن 
را نیز جبران کنند که این فشار مضاعفی را به خانواده ها 

وارد خواهد کرد.
نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس اف��زود: رویکرد 
کنونی بانک مرکزی در عدم تعلیق بازپرداخت اقس��اط 
تسهیالت مسکن بسیار اشتباه است، از این رو امیدواریم 
که مدیران بانک مرکزی هر چه سریع تر نسبت به اصالح 
این سیاس��ت اقدام کنند تا فشار اقتصادی بر روی مردم 

کاهش یابد. خانه ملت

از دیروز آغازشد؛
فروش گوشت تنظیم بازار ویژه ماه رمضان 

مدیر عامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام کش��ور از آغاز 
فروش گوش��ت تنظیم بازار ویژه ماه مبارک رمضان در 

فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور خبر داد.
حس��ن عباس��ی معروفان گفت: قیمت فروش گوش��ت 
تنظیم بازار کیلویی ۴2 هزار تومان اس��ت که در تمامی 
فروشگاه های زنجیره ای سراسر کشور توزیع و در اختیار 

مردم قرار خواهد گرفت.
مدیر عامل ش��رکت پشتیبانی امور دام افزود: توزیع 10 
هزار تن گوش��ت مرغوب وارداتی ب��ه صورت منجمد تا 
بیس��تم ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت تا مردم 
با خیال آس��وده بتوانند گوشت مورد نیاز خود را تهیه و 

مصرف نمایند.

عباس��ی معروفان در مورد تأمین مرغ م��اه رمضان نیز 
گفت: با تدابیر اتخاذ شده هیچ کمبود و افزایش قیمتی 
در ماه رمضان نداریم و هر چقدر بازار نیاز به مرغ داشته 

باشد آماده تأمین آن هستیم.
وی افزود: در حال حاضر قیمت فروش مرغ در بسیاری 
از اس��تان ها پایین تر از قیمت مصوب تنظیم بازار است 
که این موضوع نش��ان از افزایش عرضه در فروشگاه های 

سراسر کشور است.
مدیر عامل شرکت پش��تیبانی امور دام کشور افزود: در 
روزهای گذش��ته توانستیم ذخایر استراتژیک کشور را با 
حجم باالی خرید مرغ مرغوب تأمین کنیم تا نگرانی از 

بابت تأمین اقالم پروتئینی مردم نداشته باشیم.
وی افزود: در بس��یاری از ش��هرها در حال حاضر تعادل 
برقرار شده و میزان عرضه و خرید مردم با هم برابر است 
و قیم��ت همچنان پایین تر از قیمت مصوب تنظیم بازار 

است و تولیدکنندگان فشار زیادی را تحمل می کنند.
مدیر عامل شرکت پش��تیبانی امور دام کشور همچنین 
در مورد خرید دام زنده نیز گفت: شرکت پشتیبانی امور 
دام آماده خرید دام زنده سنگین از دامداران با قیمت هر 
کیلو 2۷ هزار تومان است اما وضعیت بازار در حال حاضر 
به گونه ای اس��ت که فروشنده تمایل دارد دام خود را به 
بازار آزاد با قیمت 2۸ تا 30 هزار تومان بفروش��د و بازار 

نیز رونق دارد. شرکت پشتیبانی امور دام کشور

خ��ب��رخ��ب��ر

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: با حمایت 
س��ازمان برنامه و بودجه مقرر شده تا در سال 99 بسته 

حمایت از صادرات تا پایان خردادماه نهایی شود.
حمید زادبوم گفت: در س��ال جاری بس��ته مش��وق های 
صادراتی، با حدود ۶00 میلیارد تومان اعتبار، در بودجه 
س��ال 99 در نظر گرفته ش��ده است؛ این در حالی است 
که مبلغ در نظر گرفته ش��ده در بودجه برای س��ال 9۸، 
به دلیل طوالنی شدن زمان امضای بسته حمایتی که به 
اوایل بهمن ماه موکول شد، کار را به نحوی پیش برد که 

صادرکنندگان نتوانستند از این مبالغ استفاده کنند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: با حمایت 
س��ازمان برنامه و بودجه مقرر شده تا در سال 99، بسته 
حمایتی و مشوق های صادراتی در سه ماهه ابتدای سال 
جاری تدوین شده و حتی تنخواهی نیز در این حوزه به 

سازمان توسعه تجارت ایران اختصاص یابد.
وی تصریح کرد: قرار بر این اس��ت که این بودجه صرف 
زیرس��اخت های صادراتی در س��ال جاری ش��ود؛ بر این 
اس��اس، صندوق توسعه ملی، س��ازمان برنامه و بودجه، 
وزارت صنعت، وزارت اقتصاد و وزارت جهاد کش��اورزی 
مسئول تدوین بسته حمایتی شده اند؛ ضمن اینکه قرار 

اس��ت که جلس��ه اول برای تدوین این بس��ته، در هفته 
آینده با حضور دستگاه های ذیربط برگزار شود.

زادب��وم گفت: نظر به ش��رایط ویژه امس��ال، اش��کاالت 
صادرات در س��ال 99 را مشخص خواهیم کرد و با توجه 
به اینک��ه مرزهای خاصی پیش روی صادرات در س��ال 
99 و در س��ایه شیوع کرونا باز اس��ت؛ قرار بر این است 
که زیرساختهای صادراتی در مرزها، بنادر و مراکز تولید 

کاالهای صادراتی حائز اهمیت عملیاتی شود.
وی اظهار داش��ت: هم اکنون س��ه مرز ما در کردستان 
عراق، اگرچه ترافیک دارد، اما باز است؛ در حالیکه اکنون 
که ترافیک در این مرزها به دلیل بسته بودن سایر مرزها 
وجود دارد، باید سردخانه و سایر زیرساختهای صادراتی 
را در آنج��ا فراه��م کن��د. مع��اون وزیر صنع��ت، معدن 
و تج��ارت با اش��اره به رایزنی با ترکیه ب��رای راه اندازی 
یک پایانه صادراتی مش��ترک در ایران به منظور تسهیل 
مراودات تجاری گفت: البته ترکیه نیز خواستار این است 
که این پایانه در مرز مش��ترک اما در ترکیه مستقر باشد 
که در حال رایزنی برای تعیین تکلیف این کار هس��تیم؛ 
چراکه مرز بازرگان نیز در ایران، آمادگی راه اندازی این 

زیرساخت را دارد.  کنفدراسیون صادرات ایران

 تا پایان خرداد 99؛

بسته حمایت از صادرات نهایی می شود
مدیرعام��ل پاالیش��گاه س��تاره خلیج ف��ارس از افزایش 
ظرفیت پاالیش��ی این پاالیش��گاه از روزان��ه ۴20 هزار 
بش��که به روزانه ۴۸0 هزار بش��که تا پایان ش��هریور ماه 

امسال خبر داد.
محمدعلی دادور مدیرعامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 
گفت: هم اکنون به طور میانگین روزانه ۴20 هزار بش��که 
خوراک میعانات گازی به این پاالیشگاه وارد می شود که 
این مقدار با تکمیل تجهیزات در حال س��اخت کنونی تا 

پایان شهریورماه به روزانه ۴۸0 هزار بشکه می رسد.
وی افزود: بخشی از تجهیزات مربوطه از جمله کولرهای 
هوای��ی خنک کننده ف��رآورده و پمپ ه��ا هم اکنون وارد 
سایت پاالیش��گاه شده است و بخش��ی از تجهیزات نیز 
در حال ساخت است که امیدواریم تا پایان نیمه نخست 
امس��ال ای��ن عملیات نهایی ش��ود. با افزای��ش ظرفیت 
پاالیش��ی، مق��دار فرآورده های تولیدی نی��ز 20 درصد 
افزایش خواهد یافت. دادور تأکید کرد: هم اکنون به طور 
میانگین روزانه ۴5 میلیون لیتر بنزین و 1۷ میلیون لیتر 
نفت گاز در این پاالیش��گاه تولید می شود که این مقدار 
تولید با افزایش ظرفیت پاالیش��ی ب��ه ترتیب به حدود 
روزانه 5۴ میلیون لیتر و 20 میلیون لیتر خواهد رسید.

مدیرعامل پاالیش��گاه س��تاره خلیج ف��ارس همچنین با 
اش��اره به افزایش نفتای تولیدی در پاالیش��گاه س��تاره 
خلیج فارس گفت: هم اکن��ون به طور میانگین روزانه 3.5 
تا ۴ میلیون لیتر نفتا در این پاالیش��گاه تولید می ش��ود 
ک��ه حجم عم��ده ای از این مقدار صادر می ش��ود و بقیه 
نی��ز به عنوان خوراک در اختیار پتروش��یمی های تبریز و 
اراک ق��رار می گیرد. دادور افزود: در ش��رایط تحریم ها و 
در س��ال جهش تولید، هم اکنون نزدی��ک به ۷0 درصد 
محصول تولیدی در پاالیش��گاه ستاره خلیج فارس بنزین 
اس��ت که افزون بر تأمین بخش مهمی از نیاز کش��ور به 
فرآورده باکیفیت، مانع از کاهش مقدار خوراک ورودی به 
این پاالیشگاه ش��ده است. براساس این گزارش، پیش از 
این مقرر ش��ده بود مأموریت فاز چهارم پاالیشگاه ستاره 
خلیج ف��ارس پاالی��ش روزانه 120 هزار بش��که میعانات 
گازی باش��د، اما با تغییرات انجام ش��ده این فاز به نام فاز 
بهینه سازی ظرفیت و رفع گلوگاهی فازهای موجود تغییر 
یافته و ظرفیت پاالیشی این فاز در سه فاز موجود توزیع 
خواهد ش��د که با این ابتکار، ضم��ن صرفه جویی حدود 
90 میلیون دالری، این هزینه صرف س��رمایه گذاری در 

بخش های دیگر صنعت خواهد شد.  وزارت نفت

تا شهریورماه انجام می شود؛

افزایش 20 درصدی تولید محصوالت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس 


