
بزرگترین صندوق اجاره ای بانکی 
استان بوشهر افتتاح شد

بزرگ ترین صندوق امانات بانکی اس��تان بوشهر با 
حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری، 
رئیس اداره امور ش��عب و دیگر مسئوالن استانی در 

بانک ملی شعبه گلشن بوشهر افتتاح شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک مل��ی ایران، در این 
مراسم  مجید خورشیدی معاون سیاسی، امنیتی و 
اجتماعی اس��تانداری، احداث صندوق اجاره ای را از 
اولویت های بانک های استان خواند و گفت : وجود 
صندوق اجاره ای یکی از کمبودهای اس��تان بوشهر 
بوده اس��ت که بانک ملی ایران در راس��تای تحقق 
حقوق شهروندی ، گام بزرگی در این راستا برداشته 
است.خورشیدی در ادامه س��خنان خود با توجه به 
تاثیر صندوق اجاره ای در کاهش سرقت از منازل از 
سایر بانک های استان نیز خواست تا از منابع داخلی 
خود برای احداث این صندوق ها اقدام کنند.در ادامه 
این مراسم داریوش زراعت گر رئیس اداره امور شعب 
استان با اشاره به توجه بانک ملی ایران به درخواست 
ه��ا و نیازمندی های مردم و مش��تریان خود گفت: 
صندوق امانات این بانک در شعبه گلشن بوشهر در 
فاز نخس��ت با ی��ک هزار و ۲۲۲ صن��دوق و در ۴۷ 
بلوک احداث شده و قابلیت افزایش آن در فاز دوم تا 
سقف سه هزار صندوق نیز وجود دارد و  برای سایر 
شهرستان های استان از جمله گناوه، دیلم، خورموج 
و کنگان نیز اح��داث صندوق اجاره ای بانکی پیش 
بینی ش��ده و در برخی از این شهرس��تان ها تا پایان 
سال در ش��عبه مرکزی شهرستان آماده جهت رفاه 
حال هموطنان افتتاح خواهد بود.زراعت گر در پایان 
سخنان خود به ابعاد و شرایط دریافت این صندوق ها 
اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: ابعاد این صندوق  ها 
در س��ه اندازه کوچک، متوسط و بزرگ تعریف شده 
که هزینه نگهداری اشیا و اسناد در این صندوق ها به 
ترتیب ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار، ۲میلیون و ۲۵۰ هزار 
و ۴ میلی��ون ۵۰۰ هزار ریال برای مدت یک س��ال 
اس��ت و شهروندان برای اس��تفاده از این صندوق ها 
باید ب��ه ترتیب ۱۲، ۱۸ و ۳۶ میلی��ون ریال ودیعه 

نزد بانک بگذارند.

مدیرعامل بانك صنعت و معدن:
بانکداري دیجيتال از محوري ترین 

برنامه هاي پيش بيني شده این 
بانك است

مدیر عامل بانک صنعت و معدن در مراسم رونمایي 
از محص��والت و خدمات جدی��د در زمینه بانکداري 
دیجیت��ال، با حضور معاون رئی��س جمهور و رئیس 
سازمان اداري و اس��تخدامي گفت: یکي از محوري 
ترین برنامه هاي پیش بیني شده این بانک در سال 
جاري، توس��عه و بهبود زیرس��اخت هاي بانکداري 
دیجیتال اس��ت. دکتر حس��ین مهري تصریح کرد: 
بانک صنعت و معدن در س��ال گذش��ته بر اس��اس 
ارزیابي وزارت امور اقتصادی و دارایی رتبه دوم را در 
زمینه استقرار بانکداری دیجیتال، مطابق با اهداف 
ترسیم شده توسط این وزارتخانه و به عنوان بخش 
مهمی از اقتصاد هوشمند، در بین بانک هاي دولتي 
کس��ب کرد.دکتر مهري بیان نمود: بانک صنعت و 
معدن اس��تقرار و توس��عه بانکداري دیجیتال را از 
اولوی��ت هاي اصلي خود م��ي داند و براي این مهم 
ش��وراي دیجیتال را تشکیل داده است که با حضور 
اساتید این حوزه هر دو هفته جلسات آن برگزار مي 
ش��ود و برنامه ها و طرح هاي اجرایي با س��رعت و 

مطابق با سند مربوطه به پیش مي رود.
دکتر مهري یادآور ش��د: عمده خدمات این بانک به 
اش��خاص حقوقی است و بیش��تر در قالب بانکداري 
ش��رکتي فعالیت کرده و صنعتگ��ران، کارآفرینان و 
معدنکاران از خدمات این بانک استفاده مي کنند و 
ارتباط با گستره اي از شرکت ها و بنگاه ها، حرکت 
به سوي بانکداري هوشمند و دیجیتال را تسهیل مي 
کند.وي خاطرنشان ساخت: از جمله مزایایي توسعه 
بانکداري دیجیتال، افزایش سرعت در ارائه خدمات 
و کنت��رل هر چه بیش��تر در عملیات بانکی، کاهش 
هزینه ها، رضایتمندي مش��تریان، ایجاد ش��فافیت 
و جلوگیري از فس��اد و رانت خواري بوده و س��بب 

افزایش بهره وري و کارآیي سازمان شده است.

اخبار گزارش

 برخ��ی مقامات دولتی تالش دارند با تحریف 
واقعیت ه��ا درباره تحریم ها در اوایل دهه 9۰، 
عملک��رد ضعیف دول��ت روحان��ی در جنگ 
اقتص��ادی را بپوش��انند و حتی فضای الزم ب��رای مذاکره 

مجدد با آمریکا به بهانه رفع تحریم ها را فراهم نمایند.
یکی از محورهای اصلی بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 
در ماه ه��ای اخیر، موضوع فعالیت های جریان تحریف در 
حوزه ه��ای مختلف و ضرورت مقابله ب��ا فعالیت های این 

جریان است.
مقام معظم رهبری در س��خنرانی تلویزیونی به مناس��بت 
عید قربان )۱۰ مردادماه( درباره این موضوع فرمودند: »به 
م��وازات تحریم -این را درس��ت توّجه کنی��د- یک جریان 
تحریف هم هست؛ در کنارش یک جریان تحریف؛ تحریف 
حقایق، واژگون نشان دادن واقعّیات؛ چه واقعّیات کشور ما، 
چه واقعّیات مرتبط با کش��ور م��ا؛ این هم یکی از کارهایی 
اس��ت که آنها انجام میدهند. هدف از این تحریف دو چیز 
اس��ت، دو کار را میخواهن��د انجام بدهن��د: یکی، ضربه به 
روحی��ه ی مردم اس��ت که حاال من ع��رض میکنم که چه 
ج��وری میخواهند به روحی��ه ی مردم ضرب��ه بزنند؛ یکی 
]هم[ آدرس غلط دادن برای رفع مشکل تحریم است. این 
تحریف در این زمینه ها اس��ت و با این دو هدف دارد انجام 
میگیرد. پول زیادی هم دارند خرج میکنند برای اینکه این 

حقایق را تحریف کنند...«
عالوه بر این، در صورتی که تالش این مقامات ارشد دولتی 
در جامعه موفقیت آمیز باش��د، شرایط الزم برای فراموشی 
تجرب��ه تلخ برجام و مذاکره مجدد ب��ا آمریکا به بهانه رفع 
تحری��م ه��ا فراهم می ش��ود، موضوعی که برخ��ی از این 
افراد برای تحقق آن لحظه ش��ماری می کنند. در ادامه این 

گزارش به برخی از مصادیق این موضوع اشاره می کنیم:
اواخر خردادماه پارسال، بیژن زنگنه وزیر نفت در مصاحبه 
با خبرگزاری خانه ملت با تاکید بر اینکه این دوره از تحریم 
حتی با تحریم دوره  گذشته هم بسیار متفاوت است، گفت: 
»درواقع ش��دیدترین تحریم های سازمان یافته تاریخ، علیه 

ملت ایران اعمال و تجربه می شود«.
وزی��ر نفت افزود: »تحری��م این دوره ب��ا دوره قبل تفاوت 
بس��یار و تعیین کننده ای دارد، اولین نکت��ه اینکه در دوره 
قب��ل میعانات گازی مش��مول تحریم نبود و ۲۰ کش��ور از 
آسیا، اروپا و آفریقا شامل ژاپن، چین، هند، مالزی، آفریقای 
جنوبی، کره جنوبی، س��نگاپور، س��ریالنکا، ترکیه، تایوان، 
بلژیک، چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان، 
انگلیس و اسپانیا دارای معافیت از سازمان ملل برای واردات 
نفت از ایران بودند و عدد و رقمی برای صادرات نفت ایران 
اع��الم نک��رده بودند، بلکه به این کش��ورها گفته بودند که 
تغیی��رات جدی در واردات نفت از ایران ندهید، اما در حال 
حاضر حتی یک کش��ور هم وج��ود ندارد که معافیت نفتی 
برای خرید نفت از ایران داشته باشد و حتی میعانات گازی 
نیز به لیست تحریم ها اضافه شده و تحریم های کشتیرانی 

و بانکی هم شدیدتر از دوره قبل شده است«.
نقطه اوج فعالی��ت های این جریان ب��رای تحریف حقایق 
درب��اره تحریم ها، اظهارات حس��ن روحانی رئیس جمهور 
در جلس��ه هیئت دولت در تاریخ 9 مهرماه امس��ال درباره 
جنگ اقتصادی بود. نکته جالب این اظهارات، تالش رئیس 
جمهور ب��رای متهم کردن دیگران ب��ه تحریف درباره این 
موض��وع بود. روحان��ی گفت: »این نکته مه��م را خواهش 
می کنم توجه کنید، در این ۳ س��ال جنگ اقتصادی اتفاق 
افتاده اس��ت. آنچه در گذشته بوده تحریم بوده و نه جنگ. 
در ش��رایط قبل از این دولت و در سخت ترین روزها، دولت 
حداقل یک میلیون بشکه نفت صادر می کرده، آن هم نفت 
با قیمت ۱۲۰ دالر، آن روزهایی که قیمت آمده بود پایین، 
اوایل س��ال 9۲ ش��ده بود ۱۰۴ دالر، قیم��ت باالی  ۱۰۰ 
دالر بوده در همان ش��رایط تحری��م و صادرات نفت حدود 
یک میلیون بش��که بوده و بانک های کشور در شرایطی که 
امروز هستند، نبودند. شرایط بهتری را داشتند...این شرایط 

جنگ را با شرایط تحریم مقایسه نکنند...«
چند روز بعد از انتش��ار ای��ن اظهارات روحانی، با انتش��ار 
گزارش��ی با عنوان »جنگ اقتصادی از چه سالی آغاز شد؟/

پشت پرده آدرس غلط آقای رئیس جمهور« به موارد متعدد 
غیرواقعی بودن ادعاهای رئیس جمهور درباره تحریم های 
اوایل ده��ه 9۰ و تناقض های این ادعاها با اظهارات وی و 

مقامات ارشد دولتش در سال های قبل اشاره کردیم.
ب��ا این وجود و همانطور که انتظ��ار می رفت، فعالیت های 
جری��ان تحریف درب��اره تحریم ها همچن��ان ادامه یافت و 
دیروز کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 
اقتصادی و عضو س��تاد تدابیر وی��ژه در مصاحبه با روزنامه 
دولتی »ای��ران« و در دفاع از اظهارات اخیر رئیس جمهور 
گف��ت: »در س��ال های 9۰ و 9۱ گرچه تحریم ش��دیم، اما 
تحری��م کنندگان راه های��ی را برای ما باز گذاش��ته بودند؛ 
راه های��ی مانند اینکه می توانید روزانه یک میلیون بش��که 
نف��ت خام صادر کنید، هرچند صادرات ما قبل از تحریم ها 
نزدی��ک به ۳ میلیون بش��که در روز ب��ود. همچنین برخی 
کش��ورها را آزاد گذاشته و )به ایران( گفته بودند می توانید 
به س��ادگی با این کشورها رابطه تجاری و اقتصادی داشته 
باشید، کاال بدهید و کاال بگیرید، نفت بدهید و کاال بگیرید 
یا اینکه حس��اب های ش��ما با این کشورها و بانک های آنها 
کار کن��د. یعن��ی در تحریم ه��ای س��ال های 9۰ و 9۱ که 
تحریم هایی مبتنی بر قطعنامه های سازمان ملل بود، کاماًل 
فضا را مس��دود نکردند و نبستند، اما امروز همه مسیرها و 

راه ها برای ما بسته شده است«.
پالیزدار ادام��ه داد: »در تحریم های س��ال های ۸9 تا 9۲، 
بانک مرک��زی ایران تحریم نبود. همچنی��ن باوجود اینکه 
تحریم های آن زمان سازمان مللی بود، بنگاه های اقتصادی 
کش��ورهای مختلف، ولو با مس��یرهای انحراف��ی و راه های 
مختل��ف، ب��ا ما و هم بانک ه��ای م��ا  کار می کردند. یا در 
آن دوره، س��وئیفت قطع ب��ود، اما به روش های دیگری کار 
پیش می رفت. اما امروز شرایط به گونه ای است که هرچند 
صرفاً دولت امریکا ما را تحریم کرده است، اما در عمل این 
تحریم های یکجانبه به این صورت درآمده اس��ت که وقتی 
م��ا اقدامی انج��ام می دهیم تا با یک بنگاه یا ش��رکتی در 
جهان مراوده داشته باشیم تا کاالیی را وارد یا صادر کنیم، 

سفیر امریکا مستقیماً با مدیر آن شرکت یا آن بانک ارتباط 
برق��رار و تهدید کرده و می گوید اگر ب��ا ایران کار کنید یا 
قرارداد خود را عملیاتی کنید، ما ش��ما را دچار مش��کالت 
می کنیم، یا به شما ضرر و زیان وارد می کنیم... امریکایی ها 
در تحریم های اخیر تا آنجا پیش می روند که مس��ائل را از 
دایره حقوقی خارج کرده، آن ها را شخصی می کنند و به آن 
جنبه حقیقی می دهند. به طرف های ما می گویند ش��خص 
ت��و، خانواده و فرزندان ت��و را تحریم می کنیم و اجازه نمی 

دهیم وارد امریکا شوید یا از منافع امریکا بهره ببرید«.
ف��ارغ از خالف واق��ع ب��ودن ادعاهایی مانند ص��ادرات ۳ 
میلیون بش��که ای نفت در دوره قبل از تحریم های س��ال 
9۰، اظهارات این فرد درباره تحریم های اوایل دهه 9۰ به 

شدت خالف واقع است.
ب��ه عنوان مثال، ادعای پالیزدار مبن��ی بر اینکه در تحریم 
های س��ال های 9۰ و 9۱، برخی کشورها را آزاد گذاشته و 
)به ایران( گفته بودند می توانید به س��ادگی با این کشورها 
رابطه تجاری و اقتصادی داش��ته باشید، کاال بدهید و کاال 
بگیرید، نفت بدهید و کاال بگیرید یا اینکه حساب های شما 
با این کش��ورها و بانک های آنها کار کن��د، نه تنها ادعایی 
غیرواقع��ی اس��ت بلکه نش��ان می دهد این ف��رد چقدر از 
فض��ای تحریم ها در آن دوره زمان��ی ناآگاه بوده یا خود را 

به ناآگاهی زده است.
همچنین ادع��ای پالی��زدار مبنی بر تحریم نب��ودن بانک 
مرک��زی در آن دوره زمان��ی ه��م ادعای��ی خ��الف واقع و 
نش��اندهنده عمق ناآگاهی وی از فضای تحریم هاست زیرا 
دی ماه 9۰، تحریم بانک مرکزی توسط آمریکا به تصویب 

مجلس سنا رسید و توسط دولت این کشور اجرایی شد.
ع��الوه بر نکات فوق، ت��الش آمریکا در راس��تای منصرف 
کردن ش��رکت های خارجی از همکاری با ایران، اقدام بی 
س��ابقه ای نیس��ت و بارها در دوره تحریم های اوایل دهه 
9۰ رخ داده اس��ت. تحریم شدن بس��یاری از شرکت های 
خصوص��ی و افراد حقیقی در آن دوره زمانی هم در همین 

راستا بوده است. فارس
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مدیر سامانه جامع تجارت:
امسال سامانه جامع اطالعات 
تجارت کشور تکميل ميشود

مدیر س��امانه جامع تجارت ایران از آمادگی 
مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیک��ی وزارت 
صنعت، معدن و تج��ارت، برای بهره برداری 
س��امانه جامع اطالعات تجارت کش��ور خبر 

داد.
محمد ش��یرازیان گفت: مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

برای بهره ب��رداری س��امانه جامع اطالعات 
تجارت کشور آماده است.

مدی��ر س��امانه جامع تج��ارت ای��ران افزود: 
سامانه جامع اطالعات تجارت کشور در حوزه 
تجارت خارجی از سال 9۵ بهره برداری خود 
را آغ��از کرده و اگر گمرک کش��ور همکاری 
الزم ایجاد کند، امس��ال این سامانه به بهره 

برداری کامل میرسد.
وی ادام��ه داد: رصد و پیگی��ری کاال تا حد 
عرض��ه محصول به عن��وان یک موضوع مهم 
و اولویتدار یاد میش��ود که در این راستا، در 
خص��وص کاالی تایر س��نگین، اختالف نرخ 
کاال نسبت به بازار آزاد به ۵ درصد رسیده و 
این در حالی اس��ت که افزایش نرخ ارز بیش 

از این رقم بوده است.
شیرازیان، از آمادگی کامل زیرساختهای این 
س��امانه خبر داد و افزود: اگ��ر دیگر ارگانها 
هم��کاری الزم ایج��اد کنن��د، ش��اهد بهره 
برداریهای مثبت و اثرگذار فراوانی در صحنه 

تجارت خواهیم بود. مهر 

معاون سازمان صنایع کوچك مطرح کرد
مواد غذایی؛ صدرنشين اقالم 

صادراتی از صنایع کوچك و متوسط
 اصغر مصاحب معاون سازمان صنایع کوچک 
و ش��هرکهای صنعت��ی ایران از رش��د ۱۶.۷ 
درصدی صادرات شرکتهای کوچک و متوسط 
کشور از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه در 
مقایسه با مدت مش��ابه در سال گذشته خبر 
داد و گفت که از ابتدای س��ال ۱۳99 تاکنون 
۷۶۷ واحد صنعتی احیا و با راه اندازی مجدد 

این واحدها، برای ۱۳ هزار و ۵۷۷ نفر اشتغال 
ایجاد و یا تثبیت شغل شده است.

اصغر مصاحب با اش��اره به فعالی��ت ۴۳۰ واحد 
صادرکنن��ده در مجموع��ه صنای��ع کوچک و 
ش��هرکهای صنعتی، اظهار کرد: با وجود شیوع 
گس��ترده کرونا و بس��ته بودن مرزهای ایران در 
ماههای ابتدایی شیوع این ویروس، در شش ماهه 
اول امسال واحدهای زیرمجموعه سازمان صنایع 
کوچک و شهرکهای صنعتی ایران یک میلیارد 
و ۷۴۰ میلیون دالر ص��ادرات انجام داده اند که 
نس��بت به صادرات یک میلیارد و ۴9۰ میلیون 
دالری در مدت مشابه پارسال ۱۶.۷۷ درصد رشد 
داشته است. به گفته وی در این مدت بیشترین 
صادرات این بخش به کش��ورهای پاکستان با 
۵۵۰ میلی��ون دالر، عراق با ۳۶۴ میلیون دالر، 
افغانس��تان با ۸۳ میلیون دالر، امارات متحده 
عرب��ی با ۵۰ میلیون دالر، ترکیه با ۳۶ میلیون 
دالر، جمه��وری آذربایجان با ۲۶ میلیون دالر، 
ارمنس��تان ب��ا ۲۵ میلیون دالر و هن��د با ۲۰ 

میلیون دالر به ثبت رسیده است. ایسنا 

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی 
مطرح کرد

سرنخ کالف آشفتگی نهادههای 
دامی در جيب دولت 

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوش��تی گفت: 
آش��فتگی در حوزه نهادههای دامی، دولتی 

شدن مدیریت هاست.
محمد علی کمالی سروستانی افزود: بسیاری 
از آش��فتگیهای موج��ود در ب��ازار خوراک و 
نهادههای دام��ی دولتی ش��دن مدیریتها و 

خ��ارج ک��ردن تش��کلها از میدان اس��ت که 
معم��والً تصمیمات در این خصوص پش��ت 
درهای بس��ته اتخاذ میش��ود و م��ا از آن بی 

خبریم.
روه��ای  در  راه  از  یک��ی  داد:  ادام��ه  او 
واردکنندگان نهادههای دامی و کنجاله سویا 
به کشور، پیش فروش کردن محصوالت قبل 
از واردات است که معموال توزیع محصوالت 
در بازار آزاد انجام میپذیرد و به دست مصرف 

کننده واقعی نمیرسد.
احمد مقدس��ی رئیس هیئت مدیره انجمن 
صنف��ی گاوداران در ارتباط تصویری از دیگر 
اس��تودیو با این برنامه مشکل اصلی خوراک 
دام و نحوه توزی��ع آن در بازار گاه را ناتوانی 
دولت در تامین ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی 
ب��ه منظور تهیه نهادههای دام و طیور عنوان 

کرد.
او ادامه داد: ما به عنوان متولی تولید دام، به 
توپ سردرگمی میان بانک مرکزی و وزارت 

جهاد تبدیل شده ایم.  صدا وسيما 

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

دست و پا زدن جریان تحریف برای توجیه عملکرد 
ضعیف دولت در جنگ اقتصادی

رئیس موسس��ه عالی پژوهش تامین اجتماعی گفت: بر 
اس��اس جدیدترین نتایج »نظرس��نجی« این موسسه از 
متقاضیان »بیمه بیکاری« که همچنان بیکار هس��تند، 
۶۰ درص��د بی��کاران سرپرس��ت خان��وار و ۵۸.۴ درصد 

متقاضیان بیمه بیکاری هم مستاجرند.
روزب��ه کردون��ی گفت: آگاهی دقی��ق از وضعیت جامعه 
و انج��ام پژوهش��های مبتنی بر نظرس��نجی، حرکت به 
س��مت هرگونه سیاس��تگذاری یا مداخلهای را با کاهش 
احتماالت قابل توجهی از شکس��ت، اتالف منابع یا حتی 
تحقق اهدافی ناخواس��ته و خالف اهداف مدنظر مداخله 

کنندگان روبرو خواهد کرد.
وی ادامه داد: از همین رو؛ مؤسسه عالی پژوهش تأمین 
اجتماعی در راستای اهداف مأموریتی خود، پژوهشی از 
نوع نظرسنجی را به منظور بررسی »وضعیت متقاضیان 
دریافت بیمه بیکاری« به انجام رسانده و بنا دارد تحلیل 
هایی را بر پایۀ این دادههای دقیق در اختیار متخصصان 

و سیاستگذاران حوزههای مرتبط قرار دهد.
کردونی گفت: این نظرس��نجی، وضعیت حدود بیش از 
۷۰۰ هزار متقاضی بیمه ش��ده تامین اجتماعی را که در 
سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده اند مورد ارزیابی قرار 
داده اس��ت، برخی نتایج به دست آمده ) برای آندسته از 
افرادی است که همچنان پس از درخواست مقرری بیمه 
بیکاری، بیکار هس��تند( ؛ نش��ان میدهد ۴۰.۴ درصد از 

پاس��خگویان در این نظرسنجی، زن و ۵9.۶ درصد مرد 
بودهاند. رئیس موسس��ه عالی پژوهش تامین اجتماعی 
اظهار کرد:  ۲۱.۲درصد از پاسخگویان »مجرد« و ۷۲.۴ 

درصد »متأهل«هستند.
وی ب��ا بیان اینک��ه  ۲۲.۶ درصد از پاس��خگویان دارای 
»قرارداد دائم« و ۷۷.۴درصد نوع قراردادش��ان »موقت« 
بودهان��د، اف��زود: ۸۶.۴ درص��د آنها قبال مق��رری بیمه 
بیکاری دریاف��ت نکردهاند.همچنین ۷۶.۷درصد از آنها 
اعالم کرده که خودشان درخواست بیمه بیکاری را ثبت 
کردهاند. کردونی ادامه داد: براس��اس این نظرس��نجی، 
۷۷.۱درص��د پاس��خدهندگان در بخ��ش »خدم��ات«، 
۱.۴درصد در بخش »کشاورزی« و ۲۱.۵درصد در بخش 

»صنعت« مشغول به کار بودهاند.
وی در مورد نوع قرارداد این افراد گفت: ۷۶درصد به صورت 
تماموقت و ۲۴درصد ساعتی بوده و ۵۸.۲درصد آنها اعالم 
کرده که کارفرماهایشان نسخهای از قرارداد را به آنها تحویل 
ندادهاند. رئیس موسس��ه عال��ی پژوهش تامین اجتماعی 
گفت: ۶۱.9 درصد پاس��خگویان، »سرپرست خانوار« بوده 
و این درحالی است که فقط ۲۷.۱ درصد پاسخگویان بیان 
کردهاند که فرد دیگری در خانواده آنها »حقوقبگیر« است. 
وی افزود: طبق این نظرس��نجی ۵۸.۴درصد پاسخگویانی 
که همچنان بیکار بوده، »مستاجر« و ۴۱.۶ درصد »مالک« 

هستند. فارس 

ص��دور مجوز و ثبت ظرفیت های باالی تولید از س��وی 
وزارت صم��ت ب��رای ش��رکت ه��ای مختل��ف، یکی از 
معضالت کنونی صنایع کش��ور است چراکه این شرکت 
ها مجوز دریافت مواد اولیه را از سامانه بهین یاب وزارت 
صم��ت اخذ می کنند و م��واد اولیه را در ب��ازار آزاد به 

فروش می رسانند.
رض��ا شهرس��تانی، عض��و هیات مدی��ره عض��و انجمن 
تولیدکنندگان فوالد در خصوص ثبت ظرفیت های تولید 
در صنای��ع مختلف از س��وی وزارت صمت ب��ه خبرنگار 
اقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: در حال حاضر ظرفیت 
و مجوزهایی که در زمینه تولید پروفیل در وزارت صمت 
ثبت ش��ده باالی ۱۸ میلیون تن اس��ت ام��ا در بهترین 
شرایط تولید واقعی ۲.۵ میلیون تن بوده است که به نظر 

می آید امسال به زیر یک میلیون تن برسد.
وی اف��زود: عم��ده این ظرفی��ت ها تنها ب��رای دریافت 
امتی��ازات قیمت��ی که از س��وی وزارت صمت ایجاد می 
ش��ود به وجود می آیند و پرسش اصلی این است که آیا 
این روند که در بس��یاری از صنایع فوالدی و پتروشیمی 

دیده می شود، خیانت به کشور نیست؟
عضو هی��ات مدیره عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد در 
اظهارنظری قابل تامل از امکان بازگش��ت هزینه تاسیس 

یک کارخانه پروفیل تنها طی دوماه پرده برمی دارد.
شهرستانی در این باره گفت: ساخت یک کارخانه ۱۰۰۰ 

تنی پروفیل بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد تومان هزینه دارد که 
این نقدینگی با دریافت برخی مجوزها و قرض گرفتن از 

بانک ها مهیا می شود.
 حاال این ش��رکت از س��امانه بهین ی��اب وزارت صمت 
س��همیه دریافت ۱۰۰۰ تن ورق ف��والدی را می گیرد 
ک��ه به دلی��ل قیمت گ��ذاری اش��تباه وزارت صمت بر 
قیمت انواع محصوالت فوالدی از جمله ورق فوالد، یک 
اختالف ۱۰ ه��زار تومانی بین بازار ب��ورس و بازار آزاد 

وج��ود دارد.
این عضو هیات مدیره انجمن تولید کنندگان فوالد ادامه 
داد: ب��ه ازای هر کیلوگرم ۱۰ هزار تومان اختالف قیمت 
در ب��ورس و بازار آزاد وجود دارد که هزار تن آن برابر با 
۱۰ میلیارد تومان خواهد ش��د که در عرض ۲ ماه تمام 
هزین��ه کرد یک کارخانه را به دس��ت م��ی آورند و این 
خیانت به کشور و مردم است و این رویکرد وزارت صمت 

باید متوقف شود.
وی اف��زود: قیمت گذاری دس��توری محصوالت مختلف 
از س��وی وزارت صمت باعث می ش��ود تا انگیزه فس��اد 
نیز افزایش یابد همان طور که متاس��فانه در دادگاه های 
فس��اد اقتصادی چند تن از کارمن��دان وزارت صمت در 
ازای رشوه به خریداران سهمیه مواد اولیه اختصاص می 
دادند که همه این موارد از نحوه قیمت گذاری دستوری 

و تولید رانت نشات می گیرد. فارس

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی؛

60 درصد بیکاران سرپرست خانوارند
عضو هیات مدیره عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد عنوان کرد؛

 ویژه خواری تولیدکننده نماها با مجوز وزارت صمت 


