
 پیگیری قضایی 
قطعات وارداتی خودروسازان 

رئیس کل گمرک در مورد اغفال مش��تری از سوی 
خودروس��ازان در پی واردات قطعات خودرو گفت: 
بخش��ی از این کاالها توسط مرجع قضایی در حال 

پیگیری است.
 سید مهدی میراش��رفی ، در مورد اتصال اطالعات 
بنادر از تخلیه کاال با س��امانه گمرک و نقش آن در 
رابط��ه با کاالهای متروکه اظهارداش��ت: کاال زمانی 
در قلمرو گمرک اس��ت که اظهار میش��ود و اگر در 
مناطق ازاد و ویژه اقتصادی باشد مثل این است که 
خارج از کشور و در سرزمین دیگری است. با تمامی 
س��ازمانهایی که در تجارت مرتبط هس��تند اتصال 

سامانهای داریم و مبادله اطالعات وجود دارد.
رئیس کل گمرک افزود: قانون میگوید مناطق آزاد 
و ویژه خارج از قلمرو کشور هستند و اتصال ماقبل 
)زمانی که کاال از کشتی تخلیه شده و به مناطق و 
انبارها وارد میشود( وجود ندارد و پیگیر آن هستیم 

چرا که به امنیت و تسهیل تجارت کمک میکند.
وی با بیان اینکه در گمرک کاغذ حذف ش��د یعنی 
ارتباطات کاماًل سیستمی است، درباره نحوه اتصال 
با سامانه جامع تجارت عنوان کرد:  در حال حاضر 
ارتباط آنالین داریم. بیش از 90 درصد ارتباط میان 
س��امانه گمرک و تج��ارت )وزارت صمنت ( وجود 
دارد.میراش��رفی خاطرنش��ان کرد: با سامانه جامع 
تجارت ارتباط خوبی داریم، یکی از زیرس��امانههای 
آن مربوط به ثبت س��فارش است که نقطه ابتدایی 
کار تجارت محسوب میشود. سامانه دیگر اطالعات 
مربوط به ارز بانک است که اگر نباشد امکان انجام 
تش��ریفات گمرکی وجود نخواهد داشت و نمیتوان 

قدم از قدم برداشت.  فارس
 

در ۸ ماهه امسال رخ داد؛
رشد ۴.۵ درصدی تولید یخچال و فریزر 

  بررس��ی آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت 
حاکی از تولید ۷۵۴ هزار دس��تگاه یخچال و فریزر 
از آغاز امس��ال تا پایان آبانماه و رشد ۴.۵ درصدی 

آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.
 برپای��ه این آمارها، در مدت یاد ش��ده ۴۱۶ هزار و 
۸00 دستگاه ماشین لباسشویی تولید شد. این آمار 
در مقایسه با هشت ماهه پارسال ۲۱.۴ درصد رشد 
داشته است.تا پایان آبان ماه تولید کولر آبی با رشد 
۱۷.9 درصدی به ۶0۳ هزار و 900 دستگاه رسید.

تولید تلویزیون در این مدت اما رش��د منفی تجربه 
کرد و با کاهش ۷.۲ درصدی در مقایس��ه با هشت 

ماهه پارسال به ۴۴۸ هزار و ۲00 دستگاه رسید.
پیش��تر، محمدرض��ا ش��هیدی دبیر انجم��ن لوازم 
صوتی و تصویری اعالم کرد: تا پایان امس��ال تولید 
تلویزیون از مرز یک میلیون دس��تگاه عبور خواهد 
کرد و در مقایس��ه با س��ال 9۷ رشد ۱۵ درصدی را 
تجربه خواهد کرد. همچنین مدیرکل صنایع فلزی 
و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
با س��رمایهگذاریهای انجام ش��ده، بهزودی ش��اهد 
حض��ور محصوالت دو برند جدید ل��وازم خانگی در 
سطح گسترده در کشور خواهیم بود که بخش قابل 
توجهی از نیاز بازار را پوشش خواهند داد.  ایرنا

 ساخت ساالنه ۲۰۰ هزار مسکن 
برای محرومان

وزیر راه و شهرسازی اواسط هفته گذشته از تشکیل 
کارگروه تامین مس��کن اقشار کمدرآمد با همکاری 
نهادهای حمایتی خب��ر داد.مطابق جزییات اولین 
جلسه وزیر راه با این نهادها قرار است ساالنه ۲00 

هزار مسکن ساخته شود.
 حال پس از گذشت چند روز منوچهر خواجهدلویی 
معاون توس��عه ساختمان بنیاد مستضعفان در بیان 
فعالیته��ای این نه��اد در تامین مس��کن گروههای 
کمدرآم��دی ب��ا محوریت بنی��اد مس��کن انقالب 
اسالمی، اظهار کرد: برنامه پنج سالهای با همکاری 
مشترک بنیاد مستضفعان و وزارت راه و شهرسازی 
برای تامین مس��کن گروه های کم درآمدی تدوین 
شده است. وی با اشاره به اینکه زمین های مرتبط با 
احداث مسکن برای اقشار نیازمند شناسایی و احصا 
شده است، افزود: تولید مصالح ساختمانی از جمله 
فوالد، س��یمان و دیگر امکانات بنیاد مس��تضفعان 
در خدمت این مهم قرار دارد که امید اس��ت با هم 

افزایی به نکات مناسبی دست یابیم.  تسنیم 

اخبار

  دبیر انجمن کارفرمایان صنعت س��یمان  با بیان اینکه 
طی هفتههای آینده ش��اید عواملی که از افزایش قیمت 
بنزی��ن تاثیر پذیرفتند را در قیم��ت اعمال کنیم، گفت: 

امیدواریم بتوانیم تا اواسط بهمن افزایش نرخ بگیریم.
  س��یمان عبدالرضا ش��یخان دبیر انجم��ن کارفرمایان 
صنع��ت س��یمان  از افزایش تولید س��یمان در ۸ ماهه 
امس��ال خبر داد و اظهار کرد: طی این مدت ۴۱ میلیون 
و ۱۷9 هزار تن س��یمان تولید شده که 9.۵ درصد رشد 

داشته است.
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت س��یمان افزود: همچنین 
تولی��د کلینک��ر در ۸ ماهه با رش��د ۸ درص��دی به ۴۷ 

میلیون و ۱09 هزار تن رسیده است.
وی همچنین از رش��د ۲0 درصدی صادرات کلینکر خبر 
داد و گف��ت: طی این مدت ۵ میلی��ون و ۲۳۴ هزار تن 
کلینکر و ۳ میلیون و ۷۶۸ هزار تن سیمان صادر شد که 
صادرات س��یمان نسبت به زمان مشابه سال گذشته ۱0 
درصد کاهش داش��ته است. شیخان درباره دلیل کاهش 

صادرات سیمان بیان کرد: به دلیل اینکه بیشتر صادرات 
س��یمان به عراق اس��ت به دلیل توقف ص��ادرات به این 

کشور آمار صادرات کاهش داشته است.
دبیر انجم��ن کارفرمایان صنعت س��یمان درب��اره بازار 
صادرات��ی کلینکر، تصریح کرد: کلینکر تولیدی ۷ درصد 
به امارات، ۲ درصد به بنگالدش، ۲ درصد به پاکس��تان، 
۶ درصد به س��ریالنکا، ۵ درصد ب��ه چین، ۲۱ درصد به 
کویت و ۱۵ درصد به عراق صادر ش��ده است. وی ادامه 
داد: س��یمان تولیدی کشور نیز ۱۲ درصد به ازبکستان، 
۲۷ درصد به افغانس��تان، ۶ درصد به پاکستان ۵ درصد 
به قزاقس��تان، ۳ درصد به کویت و ۴ درصد به روس��یه 
صادر ش��ده اس��ت. ش��یخان همچنین درباره بازگشت 
ارز صادراتی گفت: ش��رکتهایی که صادرات داشتند ارز 
صادراتی را برگرداند البته یکس��ری ابهاماتی وجود دارد 
که باید طی جلس��اتی با کارشناس��ان بانک مرکزی آنها 
را بررس��ی کنند، اما متاس��فانه برگزاری جلسات با این 

کارشناسان بسیار سخت است.  میزان

دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان خبرداد ؛
احتمال افزایش قیمت سیمان در بهمن ماه  

مدی��رکل دفتر هدایت نی��روی کار و کاریابیهای وزارت 
کار، از هدفگذاری اعزام ۵ هزار نیروی کار جهت اشتغال 

در خارج از کشور برای سال آینده خبر داد.
محمد اکبرنیا با اشاره به هدفگذاری اعزام نیروی کار به 
خارج از کشور، اظهار داشت: با توجه به ظرفیتهای بازار 
کار کش��ور و افراد جویای کار ب��ه ویژه فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی، در س��ال آینده اعزام ۵ هزار نفر نیروی کار 
ایرانی جهت اشتغال به خارج از کشور، هدفگذاری شده 

است و در دستور کار قرار داد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۱۳0 دفتر کاریابی خارجی، 
در کش��ور فعالیت دارند و سیاست وزارت کار این است 
که اعزام نیروی کار از طریق دفاتر کاریابی که مجوزهای 
الزم را دارند، انجام ش��ود. این مقام مس��ئول در وزارت 
کار افزود: کاریابیهای خارجی در کشورهایی که پذیرش 
نی��روی کار دارند، فعالیت و با کش��ورهایی که متقاضی 

نیروی کار هستند، ارتباط برقرار میکنند.
مدی��رکل هدایت نی��روی کار وزارت تع��اون، کار و رفاه 

اجتماعی اظهار داشت: تأسیس دفاتر هدایت و حمایت از 
نیروی کار در کشورهای هدف، یکی از برنامههای وزارت 
کار در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور و حمایت 
از نیروی کار در کشورهای هدف است و در حال حاضر ۷ 

دفتر از طریق کاریابیهای مجاز، تشکیل شده است.
اکبرنیا همچنین با اشاره به صدور گواهینامه شغلی برای 
ایرانیان ش��اغل در خارج از کش��ور، گفت: در س��ال 9۴ 
س��امانه بانک اطالعات ایرانیان شاغل در خارج از کشور، 
راه اندازی شده که مشکل ایرانیان شاغل در خارج جهت 

تمدید و یا صدور گواهینامه شغلی برطرف میشود.
وی اضافه کرد: ش��رکتهای صادرکنن��ده خدمات فنی - 
مهندس��ی و نیروهای کار ایرانی شاغل در خارج، با ثبت 
ن��ام در این س��امانه میتوانند پس از ص��دور گواهینامه 
ش��غلی توس��ط وزارت تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی از 
حمایتها و موارد تش��ویقی از جمل��ه معافیت از عوارض 
خروج از کش��ور، برخی از معافیتهای گمرکی و مالیاتی 

بیمه تأمین اجتماعی بهرهمند شوند.  مهر

تا پایان سال هدفگذاری شد؛
اعزام ۵ هزار نیروی کار به خارج از کشور 

 مسیر بودجه حمل و نقل ازذخایر ارزی تا اوراق شهرداری  
بررسی الیحه بودجه 99 نشان داد؛

گزارش

جزئی��ات بودجه و ظرفیت ایجاد ش��ده برای حوزه حمل و 
نقل در سال آینده نشان دهنده افزایش ۵0 درصدی اعتبار 
این بخش، کمک صندوق توس��عه مل��ی، بانکها، بیمهها و 
بخ��ش خصوصی برای تکمیل بخش��ی دیگ��ر از طرحهای 
حوزه ریلی و جادهای بر اس��اس اولویتبندی انجام ش��ده 

است.
بخ��ش حمل و نقل یکی از مهمترین بخش��های اقتصادی 
به ش��مار میرود که به دلیل داش��تن نقش زیربنایی تاثیر 
فراوانی بر فرآیند رش��د اقتصادی کش��ور دارد و بخشهای 
زیادی را در حوزه جادهای در داخل و خارج کشور، ریلی، 

هوایی در بر میگیرد.
بر این اس��اس، س��االنه معموال در بودجه دولت سهم قابل 
توجه��ی از بودجههای عمرانی  را ب��رای حوزه حملونقل با 

توجه به اولویتبندی انجام گرفته، پیشبینی میکند.
اما اینکه دولت در بودجه ح��دود ۷0 هزار میلیارد تومانی 
پیش��بینی شده برای پروژههای عمرانی در سال آینده چه 
تدابیری در حوزه حمل و نقل داشته و اعتبارات این بخش 
را چگونه برنامهریزی کرده اس��ت؛ موضوعی اس��ت که در 
گفتوگوی ایس��نا با مژگان خانلو - سخنگوی ستاد بودجه 
و رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع س��ازمان 

برنامه و بودجه کشور - مورد بررسی قرار گرفته است.

چالشهای حوزه حمل و نقل
این مقام مس��ئول در س��ازمان برنامه وبودجه با اش��اره به 
اهمیت حوزه حمل و نقل در رش��د و توس��عه کش��ور و از 
س��ویی دیگر چالش��های موجود دراین بخش توضیح داد: 
تاکید بر بهرهبرداری بهینه از موقعیت استراتژیک کشور و 
برخورداری از ش��بکههای حمل ونقل کارا، احداث، توسعه 
و نگهداری از زیرس��اختهای حمل و نقل شامل انواع راهها، 
راهآهن، بنادر و فرودگاهها و تاسیسات و تجهیزات مربوطه 
و نظارت بر حسن اجرای طرحها و پروژهها در بخش حمل 
و نق��ل کش��ور مورد توجه اس��ت. این در حالی اس��ت که 
چالش��هایی از قبیل سهم پایین حملونقل عمومی در حمل 
مس��افر، محدودیت مناب��ع طرحهای عمرانی در مقایس��ه 
ب��ا تع��داد طرحهای عمران��ی در حوزه حملونقل، توس��عه 
غیراقتصادی بخش ریلی در کنار قدرت رقابت اندک بخش 
ریلی در بخش حمل بار، محدودیتها و مش��کالت ناشی از 
تحری��م فعالیته��ای بنادر و فرودگاهه��ا و خطوط هوایی و 
کشتیرانی و عمر باالی ناوگان حملونقل عمومی بار مسافر 
و  هزین��ه باالی نوس��ازی ن��اوگان، اهمیت و حساس��یت 
سیاس��تگذاری و مدیریت صحیح بخش حمل و نقل کشور 

را دوچندان میکند.
خانلو با اش��ار به اینکه با توجه به شرایط موجود، در الیحه 
بودجه سال ۱۳99، رویکرد کلی استفاده بهینه و کارا از منابع 
از طریق هدایت منابع برای اجرا و تکمیل و بهرهبرداری از 
طرحهای اولویتدار زیربنایی بوده اس��ت. افزود: در کنار این 
رویکرد،  توجه به تمرکززدایی و اس��تفاده بیشتر از ظرفیت 
استانها و نیز ایجاد فضا برای جذب سرمایهگذاریهای بخش 
غیردولتی در قالب توسعه مشارکت عمومی - خصوص مورد 

توجه جدی قرار گرفته است.
وی گفت: با توجه به لزوم اس��تفاده بهینه از منابع اعتباری 
کشور در راستای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه، تالش 
شده با اولویت دادن به تامین اعتبار طرحهای قابل خاتمه 
در س��ال ۱۳99، طرحهای مصوب س��فرهای مقام معظم 
رهبری و رئیس جمهور، طرحهای مهم و اولویتدار ش��بکه 
حملونقل و طرحهای تعریف ش��ده ب��رای نگهداری بهینه 
زیرس��اختهای حملونقل، منابع مدیریت و میان طرحهای 
تملک داراییهای س��رمایهای فص��ل حملونقل و برنامههای 

مربوطه، توزیع شود.

افزایش ۵۰ درصدی اعتبارات حمل و نقل
در ادام��ه جزئی��ات اعتباری حوزه حم��ل و نقل در الیحه 
بودجه س��ال آینده مورد اشار قرار گرفت و خانلو گفت که 
اعتبار فصل حمل و نقل با رشد حدود ۵0 درصدی نسبت 
ب��ه اعتبار ابالغی س��ال ۱۳9۸، از رقم ۷.۵ ه��زار میلیارد 
توم��ان به ۱۱.۳ ه��زار میلیارد تومان افزایش یافته اس��ت. 
همچنین از محل منابع صندوق توسعه رقمی معادل ۱۳0 
میلیون یورو برای توسعه حمل و نقل ریلی )برون شهری( 
در تبصره )۴( الیحه پیش��بینی ش��ده اس��ت. س��خنگوی 
ستاد بودجه با اش��اره به اهداف مورد نظر در تامین اعتبار 
بودج��ه حوزه حمل و نقل در س��ال آینده، گفت: تکمیل و 
بهرهبرداری ۳۸۷ کیلومت��ر آزادراه، تکمیل و بهرهبرداری 
از ۴00 کیلومت��ر بزرگراه در ش��بکه حمل و نقل جادهای، 
تکمی��ل و بهرهب��رداری از ۸۱۴ کیلومت��ر راهآهن، ۲۷0 
کیلومت��ر خطوط ریلی دوم و س��وم و ۶۲ کیلومتر مس��یر 

ریلی حومهای پیشوا – گرمسار در دستور کار قرار دارد.

ام��ا اینکه در بودجه چه ظرفیتهای��ی برای تامین منابع در 
حوزه حمل و نقل پیشبینی شده است، موضوع دیگری بود 

که خانلو آن را تشریح کرد.

اعطای تسهیالت ارزی از سوی بانکهای عامل
وی با اش��اره به تجهیز مناب��ع از طریق ایجاد اعتبار بخش 
خصوصی و کاهش ریس��ک برای بانکهای عامل تبصره )۴( 
الیحه بودجه گفت: بر این اس��اس به بانکهای عامل اجازه 
داده میشود در سال ۱۳99 از محل منابع در اختیار نسبت 
به اعطای تسهیالت ارزی ریالی به سرمایهگذاران بخشهای 
خصوصی، تعاونی و ش��هرداریها برای طرحهای توس��عهای 
سازمانهای توسعهای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون 
و برونش��هری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال 
مالکیت اقدام کنند. البته با معرفی س��ازمانهای توسعهای 
و وزارت راه و شهرس��ازی و تضمین س��ازمانها و شرکتهای 
تابع��ه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کش��ور با تضمین 
سازمان امور ش��هرداریها و دهیاریهای کشور در قبال اخذ 
حق دسترس��ی یا فروش خدمات به اس��تفادهکنندگان تا 

استهالک اصل سرمایه و سود آن انجام خواهد شد.
به گفته وی، استفاده از تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی 
تا س��قف ۱۴0 میلیون یورو ب��ا تضمین دولت برای اجرای 
طرحهای مهم حمل ونقل ریلی برونش��هری )ترانزیت( نیز 

در بودجه پیشبینی شده است.
کمک ۳00 میلیاردی شرکتهای بیمه به حملونقل

وی در ادامه به تامین مالی انجام وظایف سازمان راهداری 
و حملونقل جادهای در الیحه بودجه اش��اره کرد و توضیح 
داد: در تبص��ره )۱0( ش��رکتهای بیمه��ای مکلفن��د ۳00 

میلیارد تومان از اصل حق بیمه ش��خص ثالث دریافتی که 
بر اس��اس فروش بیمه )پرتفوی( هر یک از شرکتها تعیین 
و به تصویب ش��ورای عالی بیمه میرسد به صورت هفتگی 
به درآم��د عمومی نزد خزانهداری کل کش��ور واریز کنند. 
منابع ایجاد ش��ده نیز در اختیار س��ازمان راهداری و حمل 
و نقل جادهای کش��ور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس 
ق��رار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ 

و میر، هزینه شود.

مجوز انتشار ۵۰۰۰ میلیارد اوراق برای شهرداریها
در م��ورد تامین مالی ش��هرداریها در ح��وزه حمل و نقل 
نیز س��خنگوی س��تاد بودجه توضیح داد: کم��ک مالی به  
ش��هرداریها برای تامین مالی طرحهای عمران ش��هری بر 
مبنای وظایف قانونی دولت در تبصره )۵( دیده شده است؛ 
به طوری که ش��هرداری های کشور و س��ازمانهای وابسته 
ب��ه آنه��ا میتوانند با تائید وزارت کش��ور تا س��قف ۵000 
میلی��ارد تومان اوراق مالی اس��المی ریالی با تضمین خود 
و با بازپرداخت اصل و س��ود آن توس��ط همان ش��هرداری 
ها منتش��ر کنند. رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز 
منابع س��ازمان برنامه و بودجه گفت: حداقل ۵0 درصد از 
سقف اوراق که اختیار انتش��ار آن به شهرداریها داده شده 
اس��ت برای طرحهای قطار ش��هری و حمل و نقل شهری 
اختصاص پیدا میکند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این 
اوراق ب��رای اجرای طرحهای قطار ش��هری و حمل و نقل 
ش��هری به نسبت ۵0 درصد دولت و ۵0 درصد شهرداریها 
است، در عین حال که تضمین سهم دولت بر عهده سازمان 

برنامه و بودجه خواهد بود.

مشارکت بخش خصوصی در حمل و نقل
ام��ا در رابطه با میزان مش��ارکت بخش خصوصی در حوزه 
حم��ل و نقل نق��ل ریلی نی��ز وی یادآور ش��د: در اجرای 
ماده)۲۷( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش��ی 
از مقررات مالی دولت، دستگاههای اجرایی مکلفند از محل 
منابع بودجه کل کش��ور و داراییهای خود تمهیدات الزم را 
برای اجرای طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهرهبرداری 
و در ح��ال بهرهبرداری اع��م از طرحهای تملک داراییهای 
س��رمایهای با مناب��ع عموم��ی و اختصاص��ی و طرحهای 
ش��رکتهای دولتی با منابع داخل��ی از طریق انعقاد قرارداد 
مشارکت عمومی- خصوصی با بخشهای خصوصی، تعاونی 
و ش��هرداریها و دهیاریها با اولویت بخش��های خصوصی و 
تعاون��ی فراهم کنند. در پروژهه��ای بزرگراهی و راه اصلی 
و همچنی��ن حم��ل و نقل ریلی )راه آهن( نیز اس��تفاده از 
قرارداد مشارکت در احداث، نگهداری، بهسازی، بازسازی و 

بهرهبرداری با اخذ عوارض از کاربران امکانپذیر است.
بودجه اشتغال راه و شهرسازی چقدر است؟

س��خنگوی س��تاد بودجه این را هم گفت که برای افزایش 
تولید و اش��تغال در بخش حمل و نقل و مسکن در تبصره 
)۱۴( پیشبینی شده است تا ۱0 هزار و ۲00 میلیارد تومان 

برای تولید و اشتغال اختصاص پیدا کند.  ایسنا 
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وزیر کار خبر داد:
آمادگی وزارت کار برای حمایت از 

فعالیتهای کارآفرینانه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
فضای کس��ب و کار در کشور، هنوز تسهیل 
نشده اس��ت، گفت: وزارت کار، آمادگی دارد 
توس��ط صندوق ضمان��ت س��رمایه گذاری 

تعاون، از کارآفرینان حمایت کند.
 محمد شریعتمداری افزود: اگر بتوانیم ایده 

و ط��رح های جوانان را با حمایت خود مردم 
و مشارکت های مردمی، به کار مولد و کسب 
و کار تبدیل کنیم، عبادتی بس��یار واال انجام 

داده ایم.
وی افزود: دولت به عنوان تسهیل گر، حتما 
باید تحت عنوان حمایت از کارآفرینان، وارد 
عرصه ش��ود؛ ضمن اینکه اف��رادی که دارای 
فکر و ایده هستند و می توانند آن را توسعه 
دهند، باید برای ش��بکه س��ازی در فضاهای 
اجتماع��ی کارآفرینانه، ش��رکت کنند. اقدام 
دیگری که مفید اس��ت، جه��ت دهی منابع 
خرد و کوچک برای ایجاد و توس��عه فعالیت 
های کارآفرینانه است. وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی گفت: یکی از مش��کالت صاحبان 
ایده، نداش��تن منابع و سرمایه گذار است که 
در ای��ن زمین��ه، قطعا می ت��وان این نوید را 
داد که س��رمایه گذارانی هس��تند تا از افکار 

خالقانه حمایت کنند.  تسنیم

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار 
پیشنهاد کرد؛

 تشکیل صندوق بیمه بیکاری
 عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار با تاکید بر 
ضرورت تشکیل صندوق بیمه بیکاری گفت: قانون 
بیمه بیکاری باید بازنگری شود و دولت به عنوان 
حاکمیت بر قانون اعمال نظارت کند. علی اصالنی 
از تدوین پیش نویس قانون جامع بیمه بیکاری 
استقبال کرد و گفت: در کشورهای فرانسه، آلمان 

و انگلیس بیمه بی��کاری را از محل صندوقی به 
همین نام پرداخت میکنند که بخش��ی از آن را 
کارگر و کارفرما و بخشی دیگر را دولت میپردازد. 
هنگامی که کارگر بیکار شود دولت تالش میکند 
تا حد امکان از صندوق برداشت نکند و بالفاصله 
برای کارگر فرصت اشتغال فراهم میکند. وی ادامه 
داد: در حال حاضر صندوق بیمه بیکاری متولی 
ندارد و حق بیمه بیکاری به حس��اب صندوق 
تامی��ن اجتماعی میرود و البه الی منابع دیگر 
گم میشود، درحالی که منابع بیمه بیکاری باید 
جداگان��ه به صندوق بیمه بی��کاری برود تا در 
زمان الزم برای کارگر هزینه ش��ود. وی افزود: 
قرار بود عالوه بر س��ه درصدی که کارفرمایان 
باب��ت بیمه بیکاری میپردازند، دولت هم س��ه 
درصد دیگر اختصاص دهد و در کنار س��ازمان 
تامین اجتماعی صندوق بیمه بیکاری تشکیل 
شود و این شش درصد به حساب صندوق برود 

اما این اتفاق نیفتاده است.  ایسنا

تا پایان سال ۹۹ انجام می شود؛
اتصال بندر کاسپین به راهآهن 

سراسری 
رییس سازمان برنامه و بودجه از اتصال بندر 
کاسپین به شبکه سراسری راهآهن کشور تا 

پایان سال آینده خبر داد.
محم��د باق��ر نوبخت با اش��اره ب��ه ضرورت 
اتصال راه آهن سراس��ری تا پایان س��ال 99 
به مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی 

اظهار کرد:باید تا پایان سال آینده خط ریلی 
از همه بنادر جنوبی به بندر کاسپین متصل 
شود چون بخشی از تبادالت ما با کشورهای 
اوراس��یا از این مس��یرها و با خط کشتیرانی 

انجام می شود.
وی با اش��اره به طرح خط راه آهن رش��ت - 
انزلی و رش��ت - آس��تارا از حضور الهام علی 
اف رئی��س جمهور جمه��وری آذربایجان در 
آینده ای نزدیک در گیالن خبر داد و گفت: 
این کش��ور ش��ریک ایران در راه اندازی این 
خط ریلی اس��ت و با استفاده از ظرفیت های 
منطقه آزاد انزلی م��ی توان روابط تجاری با 

کشور های حاشیه خزر را تقویت کرد.
وی افزود: باید از این فرصت بی نظیر استفاده 
کرد و هم��ه کاالهای تولیدی کش��ورمان از 
س��ال آینده از بنادر کاس��پین و انزلی که در 
محدوده منطقه آزاد قرار دارند به کشورهای 

اوراسیا انتقال یابد.  مهر

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر


