
 سهام شرکت هپکو در مرحله عرضه  
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطالعیه ای اعالم 
کرد که س��هام شرکت هپکو، در مرحله عرضه قرار 

دارد.
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی، در پی اخبار برخی 
از رس��انه ها به نقل از وزی��ر اقتصاد مبنی بر اینکه 
»دولت هفته گذش��ته س��هام هپکو را واگذار کرد« 
توضیح داده اس��ت: واگذاری سهام این شرکت در 
دس��تور کار قرار دارد و در این خصوص نیز س��هام 
ش��رکت هپکو برای عرض��ه از طریق بازار فرابورس 

آگهی شده است.
در این گزارش تاکید ش��ده است که سهام شرکت 
هپکو، در مرحله عرضه قرار داشته که اخبار آن، به 

اطالع عموم خواهد رسید.  مهر

 واردات بیش از ۵ تن گیاه گلدانی زینتی 
به کشور  

 بر اساس آمار گمرک در فرودین امسال بیش از ۵ 
تن گیاه گلدانی زینتی از کش��ور های مختلف وارد 

کشور شده است.
آمار مقدماتی گمرک از تجارت خارجی در فرودین 
امس��ال نش��ان می دهد که در این مدت بیش از ۵ 
تن گیاه گلدانی زینتی از کش��ور های مختلف وارد 
کش��ور شده اس��ت.بر اس��اس واردات این حجم از 
گیاه گلدانی زینتی به کش��ور ۶۲ هزار و ۹۲۷ دالر 
از کش��ور خارج ش��د که بالغ بر ۴ میلیارد و ۴۳۰ 
میلی��ون و ۵۶ هزار و ۷۱۹ ریال در آمار گمرک به 
ثبت رس��یده است.این حجم از گیاه گلدانی زینتی 
از ۲ کش��ور از جمله هند و هلند وارد ایران ش��ده 

است.  میزان

عبورقیمت نفت از مرز ۷۰ دالر  
 قیمت نفت پس از این که ترامپ تهدید کرد عراق 

را تحریم می کند، از مرز ۷۰ دالر فراتر رفت.
 پس از این که ترام��پ تهدید کرد عراق را تحریم 
خواهد کرد و البت��ه مجدد تهدیدات خود در مورد 
ایران را تک��رار نمود، قیمت نف��ت از مرز ۷۰ دالر 

فراتر رفت.
قیمت هر بش��که نفت خام برنت دریای ش��مال به 
رک��ورد ۷۰.۲۷ دالر رس��ید.قیمت پیش خرید هر 
بشکه نفت خام نیمه س��نگین تگزاس غرب آمریکا 
۱.۳۴ دالر ی��ا ۲.۱ درصد جه��ش کرد و به ۶۴.۴۴ 

دالر رسید.
ای��ن جه��ش قیمت به دنب��ال جهش بی��ش از ۳ 
درصدی قیم��ت نفت در روز جمعه و حمله هوایی 
آمریکا که منجر به ترور س��ردار شهید سپهبد حاج 

قاسم سلیمانی شد، رخ می دهد.  مهر 

 مدیرکل توسعه کارآفرینی وزارت کار 
تشریح کرد؛

مزیت راه اندازی شرکت های کارآفرین
مدیرکل توس��عه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار 
وزارت کار با اش��اره به نقش کلی��دی کارآفرینی و 
کس��ب وکارهای فناوران��ه نوپا در رش��د اقتصادی، 
ایجاد اش��تغال مول��د و پای��دار را از جمله مزایای 

راه اندازی بنگاه های کارآفرینی عنوان کرد.
رحیم س��رهنگی با تاکید بر اهمیت کارآفرینی در 
توسعه و رشد اقتصادی کشورها، اظهار کرد: بسیاری 
از کش��ورهای در حال توسعه با استفاده از حداکثر 
امکانات و بهره برداری از ظرفیت کشور خود، آحاد 
جامعه را به سمت وس��وی فعالیت های کارآفرینانه 
هدایت کرده اند. انقالب کارآفرینی در حال حاضر از 
انقالب صنعتی اهمیت بیشتری دارد و صاحبنظران 
و کارشناسان حوزه کارآفرینی معتقدند باید انقالب 

کارآفرینی در کشور شکل بگیرد.
وی به مزایای راه اندازی شرکتهای کارآفرین اشاره 
کرد و گفت: یکی از محاس��ن و مزیتهای راه اندازی 
ش��رکت های کارآفرینان ایجاد اش��تغال مولد است 
و به طور متوس��ط با به کار گرفت��ن یک نفر برای 
حداقل سه دیگر به شکل غیر مستقیم ایجاد شغل 

می شود.
مدی��رکل توس��عه کارآفرینی و به��ره وری نیروی 
کار وزارت کار اف��زود: ایجاد اش��تغال مولد نیازمند 
شناس��ایی، خلق فرصتهای ش��غلی و اس��تفاده از 
ظرفیت اش��تغال موجود است و از مهمترین دالیل 

توجه به کارآفرینی به شمار می رود.  ایسنا

اخبار

 رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی با اشاره به واریز سود 
س��هام عدالت در اسفند ماه امسال گفت: رقم دقیق این 
س��ود فعاًل مشخص نیست و باید در ابتدا سود مدنظر از 

شرکت ها دریافت شود.
علیرضا صالح رئیس سازمان خصوصی سازی در خصوص 
زمان واریز سود س��هام عدالت بیان کرد: از اول تا پایان 
اسفند ماه امسال س��ود سهام عدالت سال ۹۷، براساس 

اولویت و دهک ها به حساب مشموالن واریز می شود.
وی تصریح کرد: رقم دقیق این سود فعاًل مشخص نیست 
و باید در ابتدا س��ود مدنظر از شرکت ها دریافت و سپس 

به حساب دارندگان سهم واریز شود.
رئیس سازمان خصوصی س��ازی در توضیح علت تاخیر 
واریز س��ود سهام عدالت مربوط به سال ۹۷، اظهار کرد: 
طبق قانون ش��رکت ها هش��ت ماه فرصت دارند تا سود 
خود را در اختیار ما قرار دهند و با توجه به اینکه مجامع 
آن ها در تیرماه برگزار ش��د تا پایان بهمن فرصت دارند 
که سود س��هام عدالت را به حساب س��ازمان خصوصی 

سازی واریز کنند.
صال��ح ب��ا بیان اینکه س��هام عدال��ت تا آبان س��ال ۹۹ 
آزادسازی می شود و در اختیار مردم قرار می گیرد افزود: 
یک��ی از اهداف اصل ۴۴ قانون اساس��ی، تش��ویق مردم 
برای سرمایه گذاری در بورس است که امیدواریم این امر 

هرچه زودتر با آزادسازی سهام عدالت، محقق شود.
صال��ح ادام��ه داد: در ح��ال حاضر برگه ه��ای عضویت 
سهامداری مالک بهره مندی مشموالن طرح توزیع سهام 
عدالت نیس��ت، چرا که ام��کان دارد در فرآیند تکمیل، 
ثبت نام نهایی دارندگان این برگه ها انجام نش��ده باشد. 
بر این اس��اس فعاًل برگه ای تحت عنوان برگ سهامداری 
به مش��موالن نهایی تهیه و ارائه داده نشده و این برگه ها 

قابل خرید و فروش و انتقال به غیر نیستند.
وی در خصوص شرایط شرکت نیشکر هفت تپه و هپکو 
گفت: این دو ش��رکت واگذار شده و در حال طی کردن 
مراحل قانونی هس��تند و فعال جزئیات��ی درباره آن ارائه 

نمی کنیم؛ طی یکی دو هفته آینده اطالع رسانی درباره 
جزئیات این دو شرکت صورت خواهد گرفت.

رئی��س س��ازمان خصوصی س��ازی با اش��اره ب��ه اینکه 
واگذاری های سازمان خصوصی س��ازی از طریق بورس 
انجام می ش��ود، تصریح ک��رد: در برنامه های فعلی و آتی 
س��ازمان خصوصی سازی واگذاری ش��رکت ها از طریق 

بازار بورس و فرابورس در اولویت قرار گرفته است.
صال��ح تاکید کرد: اولین واگ��ذاری از طریق بازار بورس 
آغ��از و آگه��ی آن صادر ش��ده و قرار اس��ت ۲۰ درصد 

پاالیشگاه شیراز در بازار سرمایه واگذار شود.
وی در توضیح برنامه های آتی س��ازمان خصوصی سازی 
برای واگذاری مطرح کرد: واگذاری ۲۰ درصد پاالیشگاه 
الوان جز برنامه بعدی س��ازمان خصوصی س��ازی برای 

واگذاری در بورس است.
رئیس س��ازمان خصوصی سازی یادآوری کرد: واگذاری 
شرکت ها از طریق بازار سرمایه موجب افزایش شفافیت 
در معامالت می ش��ود و رقابت کامل انجام خواهد ش��د، 
ش��فاف س��ازی در حال حاضر یکی از برنامه های اصلی 
س��ازمان خصوصی به حس��اب می آید و عمده اطالعات 
ش��رکت ها برای ش��فافیت بیش��تر در س��ایت س��ازمان 
خصوصی س��ازی بارگذاری شده و سایر شرکت ها نیز به 

اولویت اطالعات آن ها ارائه خواهد شد.
صالح در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تکلیف واگذاری 
های سال گذش��ته که با مشکل مواجه شدند، چه شد؟ 
اظهار کرد: در حال ارزیابی واگذاری س��ال های گذشته 
هس��تیم که مس��ائل و مش��کالت مربوط ب��ه آن را حل 

کنیم. 
گفتنی است ؛سهام عدالت به ارزش اسمی هر سهم یک 
میلیون تومان با هدف س��هام دار کردن مردم در اقتصاد 
کش��ور از سال ۱۳8۶ به مردم واگذار شد که قرار شد ۶ 
دهک کم درآمد جامعه از این س��هام برخوردار ش��وند و 
در مجم��وع حدود ۴۹ میلیون نفر دارنده س��هام عدالت 

هستند، اما این سهام هنوز آزاد نشده است. میزان

رئیس سازمان خصوصی سازی خبرداد؛

آزادسازی سهام عدالت تا آبان سال ۹۹
 مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس، از خرید 
۴هزارمیلیارد تومان سهام متعلق به سهامداران حقیقی از سوی 
ش��رکت های حقوقی خبر داد و گفت:صندوق های»تثبیت 

بازار«و»توسعه بازار« پای کار آمدند.
محس��ن خدابخش با اشاره به نوس��انات بازار سرمایه و 
نقش آفرین��ی که صندوق های »تثبیت بازار س��رمایه« و 
»توس��عه بازار سرمایه« در کنار ش��رکت های حقوقی از 
س��هامداران خرد طی دی��روز و امروز ب��ه عمل آوردند، 
گف��ت: در اولین روز پ��س از حادثه تروریس��تی آمریکا 
در عراق که منجر به ش��هادت ناجوانمردانه سپهبد حاج 
قاسم سلیمانی گردید، ش��اخص بورس بالغ بر ۱۶ هزار 
واحد افت کرد که بر این اس��اس، صندوق های »تثبیت 
بازار س��رمایه« و »توسعه بازار سرمایه« به میدان آمدند 
و خریدهای��ی انجام دادند؛ ضمن اینکه بر اس��اس آمار، 
ش��رکت های حقوقی نیز بالغ بر ۴ ه��زار میلیارد تومان 

سهام از فروشندگان جمع کردند.
مدی��ر نظارت ب��ر بورس ها و بازارهای س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار افزود: روز گذش��ته هجوم س��هامداران خرد 
برای فروش س��هام در بورس بسیار باال بود ولی با اقدام 
ش��رکت های حقوقی و صندوق های مذکور، نقدشوندگی 
بازار س��رمایه در شرایط بسیار مناس��بی قرار گرفت؛ به 
نحوی که س��هامداران خرد توانستند حداقل در یک روز 
بالغ بر ۴ هزار میلیاردتومان پول سرمایه گذاری شده خود 
را از بورس دریافت کنند که این نشان می دهد پتانسیل 

بسیار باالیی برای نقدشوندگی بازار وجود دارد.
وی تصری��ح ک��رد: معامله ۴ هزار میلیارد تومان س��هام 
در بازار س��رمایه، آن ه��م در روزی که صف های فروش 
بیش��تری نس��بت به روزهای قبل وجود داشت، یکی از 
نکات مهم بازار دیروز بود که نش��ان داد بازیگران، حافظ 
نقدشوندگی بازار سرمایه هستند که این رخداد کم سابقه 
و یا بی سابقه ای به شمار می رود؛ چراکه نشان می دهد در 
این روز، افرادی که به هر نوعی نیاز به نقدینگی داشته و 
می خواس��تند که سهام خود را به فروش برسانند، بدون 

هیچ مش��کلی به ارزش س��هام خود دسترسی می یابند؛ 
ضمن اینکه بازار س��رمایه از سوی بازیگران حقوقی خود 

حمایت می شود.
به گفته خدابخش، به نظر می رس��د که بازار سرمایه در 
شرایط فعلی، به سطحی از درایت و منطق مالی رسیده 
است که تدابیر فوری را در برابر ریسک هایی که به بازار 
وارد می ش��ود، نش��ان دهد؛ به هر حال برخی ریسک ها 
سیاسی هستند که به بازار وارد می شوند؛ ولی نکته مهم 

آن است که باید نقدشوندگی بازار همواره حفظ شود.
وی اظهار داش��ت: م��ا در بازار س��رمایه، ضمن محکوم 
کردن اق��دام تروریس��تی آمریکا در ت��رور ناجوانمردانه 
ش��هید سپهبد سلیمانی، اعالم می کنیم که اتفاقاً در این 
روزها، بازار س��رمایه ما اوج پختگی خود را نش��ان داد و 

اکنون بازار در وضعیت خوبی قرار دارد.
مدی��ر نظارت ب��ر بورس ها و بازارهای س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار خاطرنش��ان ک��رد: بازار س��رمایه به عنوان 
یک��ی از ارکان اقتصاد کش��ور، مورد اتکای بس��یاری از 
س��رمایه گذاران و سهامداران است و همه نهادهای فعال 
در بازار س��رمایه، از این بازار حمایت می کنند؛ بنابراین 
بازار س��رمایه مورد حمایت جدی قرار دارد و مردم نباید 
نگرانی داشته و رفتارهای هیجانی نشان دهند؛ بلکه باید 
نگرش بلندمدت در بازار سرمایه داشته باشند و در کنار 

چنین نگرشی، از سرمایه گذاری خود منتفع شوند.
این مقام مس��ئول در س��ازمان بورس و اوراق بهادار در 
پاسخ به انتقادات مطرح شده به رفتار شرکت های حقوقی 
در بازار طی دی��روز و امروز گفت: حقوقی های بازار، هم 
دیروز و هم امروز واقعاً رفتار بس��یار هوشمندانه ای را در 
پیش گرفتند و حمایت جدی و همه جانبه ای را از بازار، 
نقدش��وندگی آن و سهامداران خرد به عمل آورده اند؛ به 
نوعی که می توان گفت در این روزها، بخش حقوقی بازار 
در زمین بخش حقیقی بازار بازی کرده و از س��هامداران 
خرد، حمایت کرده اس��ت؛ اما به ه��ر حال ما امیدواریم 

این رفتار هوشمندانه ادامه داشته باشد. سنا

توسط حقوقی های بورس صورت گرفت؛

  خرید 4 هزار میلیارد تومان از سهام حقیقی ها

حذف قاچاق لوازم خانگی در ۳ گام  
 با نصب شناسه کاال آغاز شد؛

گزارش

  ط��رح مب��ارزه با قاچاق ل��وازم خانگ��ی در حالی با نصب 
شناس��ه کاال آغاز ش��ده ک��ه موفقیت این ط��رح منوط به 
تکمیل و اجرایی شدن سایر حلقه های این زنجیره است.

موض��وع قاچاق بحث تازه ای در اقتصاد کش��ور ما نیس��ت 
و طی س��ال های اخی��ر همواره بار ها در این باره از س��وی 

کارشناسان صحبت شده است.
حجم قاچاق در کش��ور به حدی زیاد اس��ت که بر اس��اس 
ادعای گمرک این رقم به ۱۳8 هزار میلیارد تومان می رسد 
رقم��ی ک��ه البته به دلی��ل اینکه کاالی قاچ��اق از مبادی 
رس��می و غیر رس��می وارد کشور می ش��ود رقم دقیقی به 
شمار نمی رود و نمی توان رقم دقیق کاالی قاچاق به کشور 
را اع��الم کرد اما، ب��ه ازای هر یک واحد قاچاق، ۵ ش��غل 

مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر قرار می گیرد.
پوش��اک و ل��وازم خانگ��ی از جمله کاال هایی هس��تند که 
بیشترین حجم قاچاق به کشور را تشکیل می دهند.از سال 
گذشته که دولت تصمیم گرفت در راستای حمایت از تولید 
داخل واردات لوازم خانگی خارجی به کشور را ممنوع کند، 
حجم زیادی از این کاال ها به صورت قاچاق به کشور سرازیر 
ش��دند، بطوریکه اکنون در بازار می توان به راحتی هر نوع 

لوازم خانگی با هر برند خارجی را تهیه کرد.
حجم لوازم خانگی قاچاق در بازار به حدی زیاد اس��ت که 
عمال ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی را زیر س��ایه 
خود قرار داده است به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و 
تجارت برای مقابله با قاچاق لوازم خانگی به کشور تصمیم 
گرفت شناس��ه دار کردن کاال ها را در ای��ن بخش اجرایی 

کند.
دس��تورالعمل اجرایی ثبت و اخذ شناسه کاال پس از ابالغ 
دولت در س��ال ۹۵برای گروه لوازم خانگی تدوین ش��د که 
ش��امل کولر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، 

ماکروویو، جاروبرقی و پکیج است.
بر این اساس از سوی وزارت صمت برای مقابله با قاچاق به 
تمامی تشکل های صنعتی و واحد های تولیدی ابالغ شد تا 
۱۵ دی امس��ال برای دریافت شناسه کاال برای محصوالت 
تولی��دی خود اقدام کنند و  واحده��ای صنفی نیز موظف 
شدند برای کاال های موجود خود شناسه کاال دریافت کنند 

تا کاالی آنها در رسته محصوالت قاچاق قرار نگیرد.
در این گزارش س��عی بر بررس��ی ابعاد اجرای ثبت و اخذ 
شناس��ه کاال در گروه لوازم خانگی تعیین ش��ده از س��وی 

وزارتخان��ه متبوع داریم تا از میزان اج��را و موفقیت آن با 
خبر شویم.

س��ید مرتضی می��ری رئی��س اتحادیه فروش��ندگان لوازم 
خانگی اظهار کرد:  ثبت و اخذ شناسه کاال برای محصوالت 
تولیدی طرح جامع بسیار خوبی است البته اگر به درستی 

اجرا شود.
وی افزود: بر اساس این طرح شناسه برای کاال های داخلی 
از مح��ل تولید و برای کاال ه��ای وارداتی از گمرک بر روی 
کاال نصب می ش��ود که با ش��ماره گیری ۷۷۷۷#، ۴*۴* 

تمام مشخصات کاال نشان داده می شود.
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم خانگ��ی گفت: طبق 
تفاهمنامه ای که با ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و وزارت 
صمت منعقد کردیم مقرر ش��د از ۵ دی تا ۵ بهمن امسال 
واحد های صنفی لیس��ت کاال هایی که از گذشته خریداری 
کردند و نمی توانند شناسه برای آن ها بگیرند را به اتحادیه 

ارسال و پس از بررسی و تایید توسط اتحادیه تا ۱۵ بهمن 
امسال برای ثبت در سامانه ارسال می شود.

میری تاکید کرد: پس از ۱۵ بهمن امس��ال کار بازرس��ی و 
نظارت آغاز، ماموران به درب واحد های صنفی مراجعه و در 
صورت وجود کاالی بدون شناسه با آن ها برخورد می شود.

وی با بیان اینکه از این پس هر کاالیی که از کارخانه خارج 
می شود باید شناسه داشته باشد در غیر این صورت قاچاق 
محس��وب می ش��ود، اظهار کرد: در حال حاضر 8۰ درصد 
کارخانه ه��ا ب��ر روی کاال های تولیدی خود شناس��ه نصب 
می کنند و مابقی نیز در حال فراهم کردن زیرساخت برای 

انجام این کار هستند.
رئی��س اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی ب��ا بیان اینکه 
برای مبارزه با قاچاق در لوازم خانگی سه طرح پیش بینی 
ش��ده است، بیان کرد: شناس��ه کاال، کد رهگیری و سامانه 
گارانتی، س��ه طرحی هس��تند که هر کدام به نوبه خود از 

حجم قاچاق کم می کنند.
میری با اش��اره به اینکه  مرحله اول شناس��ه کاال در حال 
اجرا ش��دن اس��ت، ادامه داد: این کار یک زنجیره و چرخه 
اس��ت و اگر این س��ه طرح به درس��تی اجرا شود به خوبی 

کاالی قاچاق در بازار مشخص می شود.
وی تصریح کرد: در نیمه اول س��ال آین��ده با اجرای طرح 
س��امانه گارانتی این چرخه تکمیل شده و شناسایی کاالی 
قاچ��اق ب��ه راحتی مق��دور خواهد ش��د.حمیدرضا غزنوی 
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی اظهار 
ک��رد: با ممنوعیت واردات ل��وازم خانگی خارجی، بازار ۲۰ 
هزار میلیارد تومانی این کاال ها در حال پُر ش��دن با کاالی 

قاچاق است.
وی بیان کرد: حجم قاچاق در مناطق مرزی بیشتر از سایر 
مناطق اس��ت به طوری در برخی از کاال های قاچاق شاهد 

تصاحب  ۹۰ درصدی بازار هستیم.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: 
بای��د از تولی��د داخلی حمایت کرد ام��ا، بخش عمده ای از 
ب��ازار در اختیار اجن��اس قاچاق قرار گرفته اس��ت و تمام 

حمایت هایی که از تولید داخل می شود را از بین می برد.
وی گفت: پرداخت نکردن حقوق ورودی و مالیات بر ارزش 
افزوده موجب شده تا قیمت کاالی قاچاق ارزان تر از کاالی 

تولید داخل شود.
غزن��وی درباره الزام نصب شناس��ه کاال اظهار کرد: 8 گروه 
ش��امل تلویزی��ون، یخچال و فریزر، ماش��ین لباسش��ویی، 
ماشین ظرف شویی، جاروبرقی، پکیج و چرخ خیاطی باید 

شناسه کاال دریافت کنند.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود: 
کارخانه ها و تولیدکننده ها با مراجعه به س��ایتی که وزارت 
صمت معرفی می کند برای تولیدات خود شناسه دریافت و 

بر روی آن ها نصب می کنند.
وی تصریح کرد: به ازای هر کاالی ثبت شده در سایت، یک 
ک��د رهگیری به صورت تصادفی ارائه می ش��ود که با درج 
بر روی کاال و رصد آن توس��ط مسئوالن ذی ریط، می توان 
کاالی قاچ��اق را از کاالی اصل��ی تولید داخل شناس��ایی 

کرد.
غزنوی درباره تاثیر این طرح در مبارزه با قاچاق افزود: روی 
این طرح ۲ س��ال تالش شده و بسیار خوشبین هستیم تا با 
اجرای این طرح قاچاق لوازم خانگی کاهش یابد.  میزان
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عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد؛
فروش امتیاز طرح ملی مسکن توسط 

دالالن
عض��و کمیس��یون عم��ران مجلس ب��ا بیان 
این که طرح ملی مسکن برای اقشار پردرآمد 
اس��ت، گفت:  ع��ده ای دالل در ط��رح ملی 
مسکن ثبت نام کرده و امروز به دنبال فروش 

امتیاز خود هستند.
  مجی��د کیانپور ب��ا تاکید  ب��ر این که قطعا 

یکی از اولویت ه��ای اصلی حکومت و دولت 
در برنامه ریزی برای تولید مس��کن، توجه به 
طبقات محروم جامعه اقشار کم درآمد است، 
رویکردی که در ۷ س��ال اخی��ر به آن توجه 
زیادی نشده است، اظهار کرد: وزارت راه اعالم 
کرد طرح ملی مسکن با هدف تأمین مسکن 
اقش��ار ضعیف جامعه عملیاتی می ش��ود، اما 
در اجرا ش��اهدیم تنها اقشار پردرآمد قادر به 

تأمین تعهدات مالی این طرح هستند.
وی تصریح کرد: در این ش��رایط وزارت راه به 
دنبال تولید مس��کن برای اقشار کم درآمد با 
کمک بنیاد مسکن، نهادهای دولتی مثل بنیاد 
مس��تضعفان، س��ازمان اوقاف و ام��ور خیریه، 
سازمان بهزیستی، سازمان بسیج مستضعفان 
و خیرین مسکن ساز است. بر اساس برنامه که 
با همکاری دستگاه ها و سازمان های مربوطه 
س��االنه حدود ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای 

اقشار ضعیف جامعه ساخته شود.  تسنیم

معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل خبر داد

۳۷۰۰ میلیارد برای اتصال هند به 
فنالند!

قطعه پایانی کریدور ش��مال- جنوب که در 
ص��ورت تکمی��ل می توان��د راه ترانزیت را از 
بندر دهلی در هندوستان تا بندر هلسینکی 
در فنالند باز کند حلقه مفقوده ای اس��ت که 
به گفته معاون ش��رکت س��اخت و توس��عه 

زیربناهای حمل و نقل کشور آغاز شده و در 
حال مذاکره و حل مش��کالت برای احداث و 

راه اندازی است.
عب��اس خطیبی گفت: س��ال ها بود که خط 
ریلی قزوین- رش��ت- آستارا به عنوان حلقه 
مفقوده کریدور شمال- جنوب مطرح می شد 
ک��ه کار پ��ر هزین��ه و زمانبری اس��ت اما با 
تالش هایی که صورت گرفت اسفند ماه سال 
گذشته توانس��تیم راه آهن قزوین- رشت را 
ب��ا اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان )به 
قیم��ت  روز( به انجام برس��انیم و هم اکنون 
ت��ردد در این خط ریلی به صورت مس��تمر 
انجام می ش��ود. وی افزود: راه آهن رش��ت- 
انزلی- آستارا به صورت دو شاخه است یعنی 
از رشت تا حدود ۱۰ کیلومتر مسیر مشترک 
وجود دارد. س��پس یک ش��اخه از خط ریلی 
به س��مت بندر کاس��پین و پس از آن انزلی 

می رود .  ایسنا

 سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 
اعالم کرد؛

ارتقای ماموریت صندوق توسعه در 
اعطای تسهیالت به بخش خصوصی

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 
۱۳۹۹ کل کش��ور می گوید ۱۰ هزار میلیارد 
تومان حواله م��دت دار تحویل نفت صادراتی 
به منظور استفاده از ظرفیت تهاتر در صادرات 

نفت، به متقاضیان واگذار می شود.

 ه��ادی قوام��ی گف��ت: کمیس��یون تلفیق 
الیحه بودجه س��ال ۹۹ پس از بررسی بخش 
درآمدی الیحه بودجه سال آینده وارد بخش 

هزینه ای شد.
وی اف��زود: پس از بررس��ی و تصویب بخش 
درآم��دی, ب��ا موافقت نماین��دگان بندی به 
تبصره یک الیحه بودجه س��ال۹۹ الحاق شد 
که براساس آن به منظور استفاده از ظرفیت 
تهات��ر در ص��ادرات نف��ت، حف��ظ و ارتقای 
ماموری��ت صندوق توس��عه مل��ی در اعطای 
تس��هیالت به بخش خصوصی و حفظ سطح 
س��رمایه گذاری مولد در کشور دولت مکلف 
است مازاد بر س��قف در نظر گرفته شده در 
تبصره یک و پس از اخ��ذ تضامین معتبر تا 
سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال حواله مدت دار 
تحوی��ل نفت صادراتی با قیمت بورس انرژی 
را به متقاضیان معرفی ش��ده توسط صندوق 

توسعه ملی واگذار کند.  خانه ملت

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر


