
دریافت رمز دوم پویا پیامکی با تایید 
شماره همراه در شعب بانک شهر

مدی��ر مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک ش��هر 
با اش��اره به اس��تقبال از نرم افزار " رمزنت" گفت: 
استفاده از این نرم افزار، ضریب ایمنی تراکنش های 
اینترنت��ی بانکی را افزایش داده و در جذب رضایت 
حداکثری مش��تریان این بانک نقش مهمی داشته 
اس��ت.به گزارش مرکز ارتباط��ات و روابط عمومی 
بانک ش��هر، حمید رضا عظیمی با اشاره به اهمیت 
اس��تفاده از رمزهای پویا به منظور باالبردن ضریب 
امنیت تراکنش های اینترنتی گفت: به این منظور، 
بانک ش��هر نیز با راه اندازی نرم افزار "رمزنت" این 
اطمینان را برای مش��تریان خود ایجاد کرده است 
ت��ا تراکنش های اینترنتی خود را با حداکثر امنیت 
انجام دهند.وی افزود: با توجه به مخاطرات موجود 
و سوء استفاده از بسیاری از حساب های مشتریان 
درسیستم بانکی، آگاهی عمومی نسبت به استفاده 
از رمزه��ای پویا افزایش یافته و از زمان راه اندازی 
نرم افزار "رمزنت" نیز استقبال خوبی از آن صورت 
گرفته که بیانگر اطمینان ب��ه امنیت این نرم افزار 

است.

راهکارهای بانک پاسارگاد جهت رفع 
iOS مشکل دسترسی در نسخه

بانک پاس��ارگاد ضمن پوزش از مش��تریان به دلیل 
اختالل پیش آمده در دسترس��ی ب��ه همراه بانک 
پاس��ارگاد، تا رفع مش��کل دو راهکار برای استفاده 
از ای��ن س��امانه ارائه داد.به گ��زارش روابط عمومی 
بانک پاسارگاد، به دلیل محدودیت های اعمال شده، 
امکان بارگذاری اپلیکیش��ن های مالی در اپ استور 
وج��ود ن��دارد. از ای��ن رو بانک پاس��ارگاد به منظور 
استمرار دسترسی مشتریان به سامانه همراه بانک 
از طری��ق تلفن همراه اپل، چند راه��کار ارائه کرد.

بر اس��اس این خبر، مش��تریانی که از گوشی های 
تلفن هم��راه اپ��ل اس��تفاده می کنن��د، می توانن��د 
خدمات همراه بانک پاس��ارگاد را از طریق نس��خه 

جدید بانکداری مجازی دریافت کنند. 
ب��ه این ترتیب ک��ه با بازک��ردن ی��ک مرورگر در 
گوش��ی خود و وارد کردن آدرس بانکداری مجازی 
بانک پاس��ارگاد، گزینه "می خواهم با کاربری همراه 
بانک وارد ش��وم" را انتخ��اب و با همان نام کاربری 
و رمز عب��ور همراه بانک خ��ود می توانند وارد این 
سامانه ش��وند و همانند گذشته از خدمات استفاده 

کنند.

پرداخت وام بانک توسعه تعاون به 
سیل زده استان سیستان و بلوچستان

 بانک توسعه تعاون در پی وقوع سیل اخیر استان 
سیس��تان و بلوچس��تان که موجب بروز مشکالت 
و صدم��ات زیادی برای جمع��ی از هم وطنان عزیز 
گردید حس��ب وظیفه ذاتی و سازمانی و همدردی 
و مش��ارکت با آس��یب دیدگان ای��ن حادثه آماده 
پرداخت وام قرض الحس��نه 70 میلی��ارد ریالی به 
هموطنان سیل زده استان سیس��تان و بلوچستان 
می باش��د. بانک توس��عه تعاون به عنوان یک بانک 
توس��عه ای، تخصصی و صدر درص��د دولتی بخش 
تع��اون در چارچوب وظایف و رس��الت های مرتبط 
با مس��ئولیت اجتماعی و نقش آفرینی مناس��ب در 
حمایت و پش��تیبانی از هم میهنان آس��یب دیده و 
گرفتار ناش��ی از بالیای طبیعی به مثابه گذش��ته و 
اتفاق��ات قبل، یک ب��ار دیگر ش��رایط الزم را برای 
همدردی و التیام بخش��ی به مس��ائل و مشکالت 
عزیزان هم وطنان و مصائب دیدگان ناشی از سیل 
فراه��م نموده اس��ت و در همین راس��تا مبلغ 70 
میلیارد ریال را در قالب پرداخت وام قرض الحسنه 
به ازای س��رانه هر نفر تا سقف مبلغ 100 میلیون 
ری��ال با بازپرداخت 36 ماه منظ��ور نمود.قابل ذکر 
اس��ت وام قرض الحس��نه ت��ا س��قف 100 میلیون 
ریال با یک ضام��ن و در صورت ضرورت به صورت 
زنجی��ره ای با معرفی اس��تانداری )س��تاد بحران( 

پرداخ��ت خواه��د گردی��د.

اخبار

سرپرس��ت معاونت امور صنایع وزارت صنعت، 
معدن وتجارت ضمن یادآوری برگزاری نشست 
مش��ترک با س��ازمان جهاد دانشگاهی کشور، 
گفت: این نشست با هدف توسعه ساخت داخل 
در صنایع راهبردی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی، 
صنای��ع ریلی و ب��رق الکترونیک برگزارش��د. 
مهدی صادقی نیارکی ضمن تبیین سیاس��ت 
ه��ای حمایت��ی از صنایع داخل��ی و مدیریت 
واردات محص��والت دارای مش��ابه داخل��ی به 
تبیی��ن مهمترین برنامه اجرایی وزارت صنعت 

با عنوان نهضت ساخت داخل پرداخت.

سرپرس��ت معاونت امور صنای��ع وزات صنعت، 
معدن و تجارت همچنین در این نشست با اشاره 
به راه اندازی فاز اول سامانه توانیران با محوریت 
ثبت توانمندی های صنعتی در سراس��ر کشور 
گفت: این س��امانه در چارچ��وب اجرای قانون 
حداکثر اس��تفاده از توان تولی��دی و خدماتی 
کش��ور و حمایت از کاالی ایرانی و با محوریت 

بهم رس��انی توانمندی ها ونیاز های صنعتی به 
شکل خودکاراجرایی و وارد فاز عملیاتی شد.

صادق��ی نیارک��ی موضوع ابالغ قان��ون حداکثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت 
از کاالی ایرانی را یادآور شد و گفت : هدف از این 
قانون ارجاع طراحی ساخت پروژه ها و قراردادها 
و خرید تجهیزات به شرکت های سازنده ایرانی 

است. سرپرست معاونت امور صنایع توضیح داد: 
فرصت مناسبی است که از ساخت داخل با اتکا 
به این قانون حمایت حداکثری به عمل آید.وی 
افزود: امروز جهاد دانشگاهی دارای ظرفیت هایی 
اس��ت که در کشور می توان برای ساخت محور 
صنایع ماشین سازی و تجهیزات صنعتی و انواع 
فناوری ها در ح��وزه های مختلف بهره گرفت، 

بنابراین جهاد دانشگاهی با دو رویکرد می تواند 
در کنار صنعت کشور باشد.

صادقی نیارکی پیشنهاد داد: جهاد دانشگاهی 
به عنوان تولیدکننده داخلی که همانند سایر 
تولیدکنندگان در سایه قانون حداکثر استفاده 
از ت��وان تولیدی و خدماتی کش��ور و حمایت 
از کاالی ایران��ی بای��د در برابر خرید خارجی 
حمایت ش��ود و ن��گاه دیگر که بس��یار حاِئز 
اهمیت اس��ت و کار اصلی جهاد دانش��گاهی 
می تواند تعریف بش��ود؛ س��اماندهی نیازهای 

صنعتی و معدنی است. شاتنا 

 دوباره خوانی تحریم فوالدی ها 
کارشناسان با اشاره به سایه تحریم های خودی مطرح کردند؛

گزارش

واژه تحری��م سالهاس��ت که در دل اخبار روز کش��ور ما جا 
خوش کرده و حواش��ی بس��یاری را به میان کشیده است، 
از محدودیت های اعمال ش��ده بر بخش سالمت و در خطر 
افتادن جان مردم گرفته تا افزایش تمرکز کش��ور بر تولید 
داخ��ل و بوم��ی س��ازی محصوالتی که مدت ه��ا از طریق 

واردات تامین می شد.
علی رغم تمام تالش های آمریکا برای تشدید فشار وارده بر 
ایران و بزرگنمایی در تحریم های قدیمی، کشور ما کماکان 
روی پای خود ایس��تاده و با تکیه ب��ر توان تولید کنندگان 
ملی نیاز های کشور را برطرف می کند و حاال از روز ۲0 دی 
۹۸ ش��اهد رونمایی از یک تالش بی نتیج��ه دیگر بودیم. 
دول��ت آمریکا به بهانه حمله موش��کی ایران به پایگاه عین 
االسد در کشور عراق، 17 شرکت مرتبط با صنایع فوالدی 
و آهن ایران و هشت نفر از مقام های ایرانی را تحریم کرد.

استیون منوچین وزیر دارایی آمریکا در این باره می گوید: 
آمریکا مقام های ارش��د ایران را به دلیل مشارکت ش��ان در 
حمله موش��کی سه ش��نبه هدف تحریم قرار داده است. ما 
همچنی��ن بزرگتری��ن تولیدکنن��دگان فل��زات در ایران را 
مش��مول تحریم می کنیم و ب��ر بخش های جدید از اقتصاد 
ایران از جمله ساخت و ساز، صنعت و معدن تحریم اعمال 
می کنیم. این تحریم ها تا وقتی رژیم تامین بودجه تروریسم 
جهانی را متوقف نکند و متعهد نش��ود که هیچ وقت سالح 

اتمی نداشته باشد ادامه می یابد.
مای��ک پومپئو وزی��ر خارجه آمریکا هم گف��ت تحریم های 
جدید قلب دس��تگاه امنیتی ایران را هدف گرفته است. در 
کنار لیست افراد تحریم شده ، فهرست شرکت هایی دیده 
می شود که رنگ و بویی از سیاست در آن دیده نمی شود؛ 
محل هایی که برخی از آن ها برای س��ال های متوالی برای 
کار و کس��ب روزی ه��زاران کارگر و کارمند بوده اس��ت. 
اگرچه با توجه به ش��رایطی که پیش از این برای کشور به 
وجود آمده بود گمان نمی کنیم تغییری در روند کس��ب و 
کار آن ها ایجاد ش��ود؛ ضربه ای که امروز آمریکا نام آن ها را 
به عنوان تحریم شوندگان جدید بر زبان آورده، سال هاست 

که زیر فشار تحر یم های دشمنان ایستادگی کرده اند.
فوالد مبارکه اصفهان قبال هم تحریم شده بود!

مدت ها پیش شرکت فوالد مبارکه اصفهان هم توسط وزارت 
خزانه داری آمریکا تحریم ش��ده بود، اما در دل فش��ار های 
دشمنان، تولید و صادرات این شرکت رشد کرد. شاید رشد 
تولید این واحد های فوالدی و هدف گذاری های انجام شده 
برای گسترش تولید فوالد کش��ور برای غربی ها دردناک تر 
از چی��زی بود که تصور می ش��د.  چند روزی از بازدید وزیر 
صمت از صنایع فوالدی استان اصفهان و خبر های خوبی که 
از صنعت فوالد داشت می گذرد که گویی خون آمریکایی ها 
را به جوش آورده و آن ها را به س��مت تنها ابزارش��ان یعنی 

تحریم این صنایع کشانده است.
رضا رحمانی وزیر صمت در بازدید از صنایع فوالدی استان 
اصفه��ان و افتت��اح بخش تولید ف��والد API تصریح کرد: 
امروزه ظرفیت تولی��د از ۲30 هزارتن به بیش از صد برابر 

تولید افزایش یافته است.
او با تاکید بر رش��د متوازن زنجیره محصوالت فوالد در دو 
س��ال گذشته، گفت: امروزه لزومی بر  صادرات سنگ آهن 
وجود ندارد، این در حالی اس��ت که تا دو سال گذشته ۲3 
میلیون تن سنگ آهن صادر می شد که در سال گذشته به 

۸ میلیون تن رسید.
جالب آنجاس��ت که با وجود فش��ار ها و تحریم های آمریکا، 
ش��رکت های بزرگ فوالدس��ازی کش��ور ش��هریور امسال 
متوس��ط رش��د 60 درصدی صادرات را به ثبت رسانده اند 

به طوری که بنا بر گزارش های منتش��ر ش��ده ایمیدرو، در 
شهریور امسال شرکت های بزرگ فوالدسازی ۵۸۴ هزار تن 

انواع محصوالت فوالدی روانه بازار های صادراتی کردند.  
اغلب فعاالن صنعت فوالد بر خودکفایی در تامین نیاز های 
صنعت فوالد تاکید دارند و مش��کالت اصلی خود را داخلی 
و اخت��الل در تامی��ن نقدینگی و حمایت نش��دن از طرف 

دولت می دانند.

راه حل مقابله با تحریم ها 
خ��داداد غریپ پور رئی��س هیئت عامل ایمی��درو ، درباره 
تاثیرات تحریم های جدید آمریکا بر ش��رکت های فوالدی، 
اظهار کرد: موضوع تحریم موضوع جدیدی نیست و ما بار ها 
و به کرات تحریم ش��ده ایم و هر بار راهکاری برای مقابله با 

ان پیدا کرده ایم.
او بیان کرد: ما از قبل آمادگی اعمال فشار جدید را داشتیم 
و برای تحریم های جدید هم ساز و کار های جدید خواهیم 
داش��ت. می توانیم اطمینان داش��ته باش��یم که با توجه به 
تجربه ای که در گذش��ته و در مقابله با تحریم ها داشته ایم، 

سیاست های الزم اتخاد شده است.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با تاکید بر رشد صنایع مختلف 
در دل فش��ار ها و تحریم ها گف��ت: ما به عنوان متولیان امر 
باید تمام ابعاد را بررس��ی کرده و رویکرد مناس��ب را برای 
برخ��ورد با تحریم ها اتخاذ کنیم، اما تجربه این چند س��اله 
به ما ثابت کرده اس��ت که رویکر م��ا در مقابله با تحریم ها 

صحیح و اثر بخش بوده است.
غری��ب پور تصریح کرد: مواجهه ب��ا تحریم در تمام صنایع 
کش��ور ما از جمله صنایع فوالدی موضوع تازه ای نیس��ت 
و خوش��بختانه تولیدکنندگان ما توانس��تند زیر فشار این 
تحریم ها ایس��تادگی کنند؛ صنعت کش��ور ما نه تنها از پا 
نایس��تاد بلک��ه در اغلب م��وارد میزان و کیفی��ت تولید ما 

افزایش پیدا کرده است.

تحریم خریداران رسمی فوالد مبارکه  
در این دوره از تحریم ها شرکت تجاری پامچل پکن به دلیل 
خرید مس��تمر فوالد از فوالد مبارکه اصفهان و شرکت پاور 
انکر لیمیتد در سیش��ل به اتهام خرید برای شرکت تجاری 
پامچل پکن تحریم ش��دند. شرکت دریایی هونگ یوان هم 
با این اتهام که که کش��تی ها مربوط به این ش��رکت برای 
حمل فوالد تولیدی فوالد مبارکه اس��تفاده شده بود مورد 

در لیست تحریم ها قرار گرفت.
در بی��ن ش��رکت های ایرانی هم نام های ش��رکت های صبا 
اس��تیل، ف��والد هرمزگان، ف��والد اصفهان، فوالد اکس��ین 
خوزستان، فوالد خراسان، فوالد کاوه جنوب کیش، شرکت 
آلیاژ ه��ای فوالدی ایران در یزد، ش��رکت معدنی و صنعتی 
گل گهر، ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو شرکت آهن و 
فوالد ارفع یزد، فوالد خوزستان و شرکت آهن و فوالد غدیر 
ایرانیان در اس��تان یزد به چش��م می خورد؛ هر یک از این 
واحد های تولیدی فعال در حوزه فوالد در نقطه نقطه ایران 
و برای پیشرفت کشور و افزایش میزان تولیدات خود تالش 
می کردند و این اولین باری نیس��ت که پشت دیوار تحریم 

قرار می گیرند و با همین روند ادامه خواهند داد.
ش��رکت آلومینی��وم ایران ه��م که از ش��رکت های مهم در 
حوزه آلومینیوم محس��وب می شود؛ بنا بر برخی آمار ها 7۵ 
درصد از آلومینیوم تولید شده در ایران را به خود اختصاص 
می دهد؛ شرکت های آلومینیوم المهدی، شرکت ملی صنایع 
مس ایران و ش��رکت خالق تدبیر پارس هم به عنوان تولید 

کننده های حوزه آلومینیوم و مس هم تحریم شده اند.
دش��منان انتظار خواهند داش��ت که بی��ش از صد هزار نفر 
از کارمن��دان و کارگران در کارگاه ه��ا و کارخانه های تولید 
فلز با مش��کل جدی مواجه ش��وند. در حالی که با توجه به 
تحریم های اعمال شده در گذشته و دور قبلی تحریم های به 
ویژه در صنایع فلزی ایران که اردیبهشت سال گذشته اعمال 

شد؛ موضع جدیدی برای اعمال فشار وجود نخواد داشت.

س��ید رض��ا شهرس��تانی عض��و هیئ��ت مدی��ره انجم��ن 
تولیدکنندگان فوالد ، با اش��اره به اینکه تحریم های جدید 
آمری��کا بر علیه صنعت فوالد کش��ور بیش��تر جنبه روانی 
دارد و تأثی��ر خاصی بر عملک��رد تولیدکنندگان این بخش 
نخواهد گذاش��ت، گفت: تحریم های آمری��کا علیه ایران از 
سال گذشته صنعت فوالد را تحت تأثیر قرار داد، اما اکنون 
به ش��کل دیگری اعمال ش��ده اس��ت که فعالیت برخی از 

شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد.
عضو هیئت مدی��ره انجمن تولیدکنندگان فوالد بیان کرد: 
در سال گذشته فوالد مبارکه اصفهان جزو تحریم ها بود، اما 
مبارکه کار صادرات را از طریق واسطه  های خاص خودش 
ادامه داد. شهرستانی ادامه داد: اکنون کار شرکت هایی که 
تحریم ش��ده اند ممکن اس��ت کمی دچار اختالل شود، اما 
کامال تحت تأثیر نخواهد بود که تنها ممکن اس��ت درصد 
جزئ��ی هزینه ها افزایش یاب��د. همچنین خریدار ممکن در 

این بین چانه زنی هایی انجام دهد.
او با اشاره به چالش های صنعت فوالد گفت: مشکل اساسی 
ما تحریم نیست بلکه مشکل اصلی سوء مدیریت در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است چرا که بخشنامه های زیادی 
صادر می شود و صادراتمان را به شدت محدود کرده اند که 
به عنوان حمایت از مصرف داخلی این بخش��نامه ها صادر 

می شود.
عضو هیئت مدیره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد افزود: در 
صورتی که در عمل این کار اش��تباه اس��ت که دود آن در 
چش��م خود وزارت صمت می رود از این رو باید سیاس��ت 
در ای��ن حوزه تغییر کند که فقط حمایت بر روی صادرات 

باشد.
شهرس��تانی ادام��ه داد: اکن��ون به دلیل آنک��ه رکودی در 
داخل بوجود آمده و مصرف فوالد کاهش پیدا کرده اس��ت 
از این رو تولید این صنعت به مش��کالتی بر خورده اس��ت. 
مصرف داخلی فوالد در داخل کش��ور 1۵ میلیون تن است 
که برنامه داش��تیم ۲۸ میلیون تن تولید داشته باشیم، اما 
متأس��فانه به ۲6 میلیون تن رس��ید و دلی��ل آن هم عدم 
توازن در زنجیره فوالد است چرا که قیمت گذاری روی این 

محصول دستکاری شد.
او تشریح کرد: بهترین سیاست این است که عرضه و تقاضا 
را رها کنیم و بگذاریم بین خودش��ان تصمیم گیری ش��ود 
و جا های��ی که خأل وجود دارد بگذاریم رش��د کند که خود 
س��رمایه گذار ها در آن قسمت س��رمایه گذاری کنند که به 
مرور زمان ش��اهد این موضوع باش��یم که زنجیره تشکیل 

شود و مشکالت آن حل شود.
عض��و هیئت مدیره انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد با بیان 
مش��کل اصلی تولیدکنندگان کش��ور اعمال سیاست های 
غیر ش��فاف دولت و وزارت صمت اس��ت، افزود: دخالت در 
قیمت گذاری ب��ه همراه ممنوعیت های صادراتی ش��رایط 
فعالیت را برای تولیدکنندگان فوالد س��خت کرده است. با 
سیاس��ت ها کنونی متأسفانه تنها رانت بوجود آمده و باعث 

شده قیمت ها به صورت تصاعدی رشد کند.
شهرس��تانی گفت: برنامه ریزی کرده بودیم صادرات فوالد 
به 13 میلیون تن برس��د، اما به نظر می رسد صادراتمان به 
11 میلیون تن برس��د که همی��ن ۲ میلیون تن حدود 11 
میلیارد دالر می ش��ود که ارز  آوری خوبی برای این کش��ور 
داش��ت. هم اکنون تأمین مواد اولی��ه واحد های فوالدی از 
س��نگ آهن تا کنس��انتره مختل شده اس��ت به نحوی که 
قرار بود امس��ال ۲۸ میلیون تن ف��والد تولید کنیم، اما به 
نظر می رس��د در نهایت به رقم ۲6 میلیون و ۵00 هزار تن 

برسیم.   .باشگاه خبرنگاران جوان
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 معاون توسعه کارآفرینی
و اشتغال  اعالم کرد؛ 

ایجاد بیش از ۳۴۴ هزار فرصت 
شغلی در کشور  

 معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون 
گفت: در ۹ ماه ابتدایی امس��ال بیش از 3۴۴ 

هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کردیم.
 عیس��ی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و 
اش��تغال وزیر تعاون درخصوص اشتغال زایی 
طی یک س��ال گذش��ته اظهار کرد: طی یک 
س��ال گذش��ته بیش از ۵00 هزار ش��غل در 
کش��ور ایجاد شده است. وی افزود: همچنین 
بیش از 3۴۴ هزار فرصت شغلی جدید در ۹ 
ماه ابتدایی امس��ال ایجاد شده است و شغل 
1۵3 هزار نفر در راستای حمایت از واحد های 

اقتصادی مشکل دار، تثبیت شده است.
مع��اون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزیر 
تع��اون بی��ان کرد: تم��ام ای��ن فرصت های 
ش��غلی و تمام این اف��راد تحت حمایت های 
وزارت تعاون هس��تند و تحت سیاس��ت های 
ای��ن وزارتخانه فعالیت می کنن��د. منصوری 
ادامه داد: بیش��تر این فرصت های شغلی در 
زمینه های خدمات ایجاد ش��ده همچنین در 
حوزه های مختلف تولیدی نیز فرصت شغلی 
در کش��ور ایجاد کرده ایم. وی تصریح کرد: 
بخش ه��ای کش��اورزی و صنع��ت از جمله 
حوزه های تولیدی هس��تند که وزارت تعاون 

در آن ها فرصت شغلی ایجاد کرده است.
ای��ن مقام مس��ئول پیش تر اعالم ک��رده بود، 
بنگاه هایی که به تعهد های خود مبنی بر اشتغال 
زایی عمل نکنند و منجر به اشتغال زایی نشوند 
یا پیش��رفت فیزیکی آنان کمت��ر از 70 درصد 
باشد نرخ بازگشت تسهیالتی که دریافت کرده 

اند، به 1۸ درصد افزایش می یابد.
همچنین منصوری معتقد اس��ت: رش��د در 
کش��ور همزمان ب��ا ایجاد س��رمایه گذاری، 
افزایش بهره وری و اش��تغال ایجاد می شود 
و اگر یکی از این عوامل وجود نداش��ته باشد 

توسعه محقق نمی شود.  میزان 

وزیر صمت خبرداد؛
افزایش قیمت خودروها ناشی از 

نوسانات بازار 
رضا رحمانی وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
گفت: از بهمن تا امروز خودروسازها افزایش 
قیمتی از طرف کارخانه نداشته اند و نوسانات 
بازار بوده که بیش��تر از برخی اتفاقات نشئت 
گرفته و با افزایش تولید این مشکل برطرف 

می شود.
رضا رحمانی با اشاره به حمایت از کارگاه های 
صنعت��ی، گفت: رونق تولی��د وجوه مختلفی 
دارد و ما امسال در نه ماهه گذشته از حیث 
تولی��د داخل بیش از حد برنامه ریزی ش��ده 
پیشرفت داش��تیم و مردم استقبال کردند و 

مشارکت کنندگان خوب همکاری کردند.

وی افزود: برنامه ها خوب پیش رفته اس��ت 
و از حیث تامین نقدینگ��ی آمار تقریباً مثل 
س��ال گذشته اس��ت اما چون نوسانات ارزی 
وجود داش��ته در عمل کمتر از س��ال پیش 

تامین صورت گرفته است.
وزیر صمت ادامه داد: خودروسازها بحث تولید 
داخل را ج��دی گرفتند و برنامه های متنوعی 
اج��را کردند و بخش��ی از قطعاتی که از خارج 
می آوردند را در داخل تولید کردند که قیمت 
تمام ش��ده را پایین تر می آورد. و یکی دیگر 
هم کمک محدودی بود که از نظام بانکی انجام 

شده و در جای خود موثر بوده است.
رحمان��ی تاکی��د ک��رد: از بهم��ن ت��ا امروز 
خودروسازها افزایش قیمتی از طرف کارخانه 
نداشته اند و نوسانات بازار بوده که بیشتر از 
برخی اتفاقات نشات گرفته و با افزایش تولید 

این مشکل برطرف می شود.
وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت تصریح کرد: 
ما نه فقط برای امس��ال بلک��ه برای تولیدات 
خ��ودرو تا س��ال آینده هم خواس��ته ایم که 
افزایش را ش��اهد باش��یم و حتما عید و آخر 
س��ال نیز یکی از دوره هایی اس��ت که تقاضا 
بیش��تر می ش��ود و برای آن هم برنامه ریزی 

هایی را داریم.  ایرنا 

مشاور وزیر کار خبرداد؛
اختصاص بیمه بیکاری به کارگران 

بیمه شده در مناطق سیل زده  
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعالم 
ک��رد: تمامی کارگران بیمه ش��ده مش��مول 
قانون کار و تامین اجتماعی در مناطق سیل 
زده مق��رری بیمه بی��کاری دریافت خواهند 

کرد.
 کری��م یاوری مش��اور وزی��ر و نماینده ویژه 
وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد: 
تمامی کارگران��ی که بنگاه های آن ها در اثر 
حادثه ناشی از سیل دچار آسیب و موجبات 
تعطیلی کارگاه ش��ده و بیمه ش��ده مشمول 
قان��ون کار و تامین اجتماعی باش��ند، بدون 
در نظر گرفتن مدت ش��ش ماه برای س��ابقه 

بیمه پردازی مش��مول دریافت مقرری بیمه 
بیکاری می ش��وند و از این حمایت اجتماعی 

بهره مند خواهند شد.
مش��اور وزیر و نماینده ویژه وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: ادارات کل استان های 
مناطق س��یل زده و واحدهای تع��اون ، کار 
و رف��اه اجتماعی مس��تقر در محل کارگاه ها 
و بنگاه ه��ای اقتصادی آس��ب دی��ده مکلف 
شدند، به س��رعت و با فوریت و دقت نسبت 
ب��ه اخذ تقاضای متقاضیان مش��مول اقدام و 
پرونده آن ها در سریعترین زمان ممکن برای 
پرداخت مقرری بیمه بیکاری تکمیل نمایند.

به گفته ی نماینده وی��ژه وزیر تعاون، کار و 
رف��اه اجتماعی قطعا دولت و ب��ه ویژه بانک 
مرک��زی ب��رای آن دس��ته از کارفرمای��ان و 
کار آفرینان که بن��گاه اقتصادی آن ها دچار 
آسیب شده، تمهیدات الزم را منظور و اعالم 

خواهند نمود .
مشاور وزیر این نکته را هم گفت که کارگران 
مش��مول قانون کار و تامین اجتماعی آسیب 
دیده از سیل حتی اگر یک ماه بیمه پردازی 
انجام داده باشند، بدون هیچ گونه دغدغه ای 
مطمئن باش��ند، مقرری بیم��ه بیکاری برای 

آنان برقرار می شود.  فارس

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت تشریح کرد؛ 
توسعه ساخت داخل در صنایع راهبردی کشور


