
اعطای بیش از 7،000 میلیارد ریال 
تسهیالت به شرکت های دانش بنیان 

توسط بانک آینده
بانک آینده با هدف حمایت از اقتصاد دانش بنیان و 
فن آور محور، طی سال 1398 بیش از 7،000 میلیارد 
ریال تسهیالت به شرکت های دانش بنیان اعطا کرده 
اس��ت. این امر پ��س از انعق��اد تفاهم نامه همکاری 
با صندوق نوآوری و ش��کوفایی ب��رای تأمین مالی 
ش��رکت های دانش بنیان از طریق اعطای تسهیالت 
و صدور ضمانت نامه، صورت گرفته است.در نشستی 
ک��ه با حضور دکتر محمد فطانت مدیرعامل، برخی 
از اعضای هیأت مدیره و مدیران ارش��د بانک آینده 
و هم چنی��ن دکتر وحدت، مدیرعام��ل و تنی چند 
از مدیران ارش��د صندوق شکوفایی و نوآوری کشور 
برگ��زار ش��د، همکاری های دوجانبه مورد بررس��ی 
و تأکی��د قرار گرفت.در این نشس��ت، دکتر فطانت 
ش��رکت های دانش بنی��ان )SMe( را موتور رش��د 
اقتصاد دنیا دانس��ت و تاکید کرد که در این فرآیند، 
افراد صاحب ایده باید حمایت ش��وند تا بتوانند نظر 
خود را به س��رعت عملیاتی س��ازند که این امر در 
کش��ور ما با برخ��ورداری از مزی��ت جمعیت جوان 
و خالق، رس��التی بزرگ برای ما به ش��مار می رود.

کمک به ش��رکت های دانش بنیان ب��رای معرفی و 
فروش محصول خود به مشتریان نیز از جمله دیگر 
حمایت هایی اس��ت که بس��تر آن با همکاری بانک 
آینده و صندوق شکوفایی و نوآوری، محقق می شود.

بانک آینده به اس��تناد گزارش های عملکردی ارائه 
شده، 88 )هشتاد و هشت( فقره تسهیالت با رقمی 
بالغ ب��ر 7،000  میلی��ارد ریال طی س��ال 1398 
ب��ه ش��رکت های دانش بنیان پرداخت کرده اس��ت. 
هم چنی��ن در مدت مش��ابه، 41 )چهل ویک( فقره 
ضمانت نام��ه با ارزش ریالی 1,133 )یک هزار و صد 
و سی وس��ه( میلیارد ریال، با شرایطی مناسب برای 
شرکت های مذکور، صادر نموده است. بر اساس این 
مس��تندات، بانک آینده موفق شد؛ به عنوان شریک 
اس��تراتژیک صن��دوق ش��کوفایی و ن��وآوری، رتبه 
نخست همکاری با این صندوق طی سال 1398 را 

به خود اختصاص دهد.

 کاهش تورم با افزایش تولید 
در بلندمدت

مهمتری��ن موضوع قابل بحث ای��ن روزها در میان 
کارشناس��ان و تحلیگ��ران، اثرگ��ذاری کرون��ا ب��ر 
اقتص��اد ای��ران از جنبه های مختلف��ی مانند تولید 
ناخالص داخلی و افزایش بیکاری می باش��د. شیوع 
این وی��روس عالوه بر تبع��ات مختلف برای بخش 
خصوصی، مش��کالتی را در تامی��ن بودجه عمومی 
دول��ت ایجاد خواهد کرد. در این روزها، به ویژه در 
فضای مجازی این س��وال مطرح می ش��ود که “آیا 
ضرورتی داش��ت که همانند سال گذشته، موضوع 
تولید به عنوان مس��اله مهم و اساسی کشور معرفی 
ش��ود؟” و “آیا ظرفیت ها و زیرس��اخت های جهش 

تولید در کشور فراهم است؟”
به گ��زارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات، 
خبرن��گار پایگاه خبری دنیای س��رمایه گذاری در 
گفت وگو با دکتر علی صالح آبادی؛ مدیرعامل بانک 
توسعه صادرات به دالیل انتخاب شعار سال 1399 
یعنی “جهش تولید” پرداخته  است که مشروح این 

مصاحبه از نظر خوانندگان ارجمند می گذرد:
به نظر ش��ما آیا ضرورتی داش��ت ک��ه مقام معظم 
رهبری به مانند س��ال گذشته، موضوع تولید را به 
عنوان مساله مهم و اساسی کشور معرفی نمایند و 

مبنای این انتخاب چیست؟
در ابتدا باید به این نکته اش��اره داش��ته باش��م که 
“جه��ش تولید” از لحاظ علمی و مبتنی بر اقتصاد، 
به عنوان یک موضوع راهبردی محس��وب می شود 
و در واق��ع به معن��ای گذر از ش��رایط بحرانی ویژه 
در زمینه های بهره وری و اش��تغال، بیکاری و تورم، 
تولید ناخالص داخلی و ملی، نقدینگی، ارزش پول 
ملی، ریسک های اقتصادی، مالی و پولی و همچنین 
میزان سرمایه گذاری به منظور دستیابی به رونق و 

رشد اقتصادی می باشد.
به اعتقاد بنده، مبنای انتخاب شعار جهش تولید از 
سوی مقام معظم رهبری، ناشی از اثرات دو پدیده 
مهم و پیچیده تحریم ها و گس��ترش شیوع ویروس 
کرونا بوده که به واس��طه آن، اغلب کسب وکارهای 
متوس��ط و کوچک با کاهش تولید مواجه ش��ده یا 
کامال تعطیل ش��ده اند که به تبع آن با کسادی بازار 
کس��ب وکارها، می��زان درآمده��ای مالیاتی، جهت 
تامی��ن بودجه و مخ��ارج عمومی دولت به ش��دت 
کاهش می  یابد. لذا با توجه به شرایط اقتصاد ملی و 
انعکاس آن در اقتصاد اس��تان ها، به منظور ریشه  یابی 
و مب��ارزه با این پدیده اقتص��ادی، در زمینه تولید 
نیازمند یک جهش جهادی ب��رای جبران و ترمیم 
واحدهای تولیدی به ویژه کسب وکارهای متوسط و 
کوچک می باش��د.  باید با الهام از اس��ناد باالدستی 
مانند چش��م انداز بیست ساله کش��ور، برنامه ششم 
توس��عه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ��ی و اقتصاد 
مقاومت��ی با فراه��م کردن بس��ترهای نرم افزاری و 
س��خت افزاری از جمل��ه هدای��ت نقدینگی جامعه 
به سمت بازار سرمایه، طراحی مد های کسب وکارها 
مبتنی بر فن��اوری دیجیتال، کاه��ش فرآیندهای 
اداری و بوروکراسی در خدمات بانکی، ایجاد امنیت، 
فضای رقابتی و غیررانتی برای سرمایه گذاران، رفع 
موانع تولی��د و فراهم کردن تامین مالی و غیرمالی 
ب��رای ش��رکت های کوچک و متوس��ط به خصوص 
ش��رکت های دانش بنیان، تقویت بخش خصوصی، 
استارت آپ ها، پارک های علم و فناوری و … نسبت 
به اهرم سازی بس��ترهای اقتصادی به سمت جهش 

اقتصادی سوق برداشت.

اخبار

معاون فنی گمرک ایران با اعالم این که هنوز 
تصمیمی در رابط��ه با تمدید زمان ترخیص 
خودروه��ای دپو ش��ده اتخاذ و ابالغ نش��ده 
است، گفت که 1148 دستگاهی که نیاز به 
تمدید زمان دارند، عمدتا فاقد ثبت سفارش 
هستند و تا وقتی در مورد آنها اقدامی نشود 
عمال اتفاق خاصی در ترخیص این خودروها 
نمی افت��د. بع��د از موافقت هی��ات دولت در 

۲9 بهمن سال گذش��ته برای ترخیص خودروهای باقی 
مانده در گمرک ها و بنادر، حدود ۵108 دس��تگاه امکان 
ترخیص پیدا کردند، اما با اتمام این مهلت مش��خص شد 
که فقط 1389 دس��تگاه ترخیص شده و مابقی همچنان 
باقی مانده است. این در حالی است که گفته شد بخشی 
از این خودروهای باقی مانده نیازمند تمدید زمان بوده و 
بخشی دیگر در قید زمان نیستند و امکان ترخیص برای 
آنها همچنان وجود دارد. از سویی از آن دسته که نیازمند 
تمدید زمان بود تعدادی بدون ثبت س��فارش بوده و الزم 
بود تا وزارت صمت برای آنها اقدام الزم را انجام دهد. اما 
اکنون حدود ۲0 روز از پایان زمان س��ه ماهه گذش��ته و  
همچنان از س��وی وزارت صمت و یا دولت تصمیمی در 
رابطه با تمدید زمان این خودروها اعالم نش��ده است، در 
حالی که ظاهرا رایزنی هایی با دولت برای تمدید زمان و 
ایجاد سازوکاری در رابطه با تعیین تکلیف این خودرو ها 

در دستور کار قرار دارد.
پرس و جوی آخرین وضعیت ترخیص خودرهای دپو شده 
از مه��رداد ارونقی معاون فنی و امور گمرکی ایران از این 
حکای��ت دارد که هنوز زمانی برای تمدید ثبت س��فارش 
انجام نشده ولی در دست بررسی است. وی با بیان این که 

طبق مصوبه ۲9 بهمن س��ال گذشته هیات 
وزیران مهلت ترخیص خودروها مشمول بند 
)3( مصوب��ه دی ماه 1397 ب��ود و به مدت 
سه ماه تمدید شد، گفت: بنابراین مهلت سه 
ماه تعیین ش��ده فقط خودروهای مشمول 
ای��ن بن��د را ش��امل می ش��ود و در  دو بند 
دیگر مصوب��ه هیچ محدودیت زمانی تعیین 
نشده اس��ت. ارونقی ادامه داد: براین اساس 
خودروهای باالی ۲۵00 س��ی سی که مستنثی شده اند، 
خودروه��ای مربوط به جانب��ازان و همچنین آنهایی که 
دارای پرونده قضایی که حکم برائت آنها صادر شده است 
در قید زمان نب��وده وامکان ترخیص بدون تمدید مهلت 
مصوبه از س��وی هیات وزیران همچنان برقرار است. وی 
با بیان این که از تعداد ۵108 دس��تگاهی که باقی مانده 
بود و باید طی مصوبه بهمن ماه ترخیص می شدند 1389 
دستگاه ترخیص  شده و 3719 دستگاه باقی مانده است 
افزود: از بین خودروهای باقی مانده ۲471 دس��تگاه هیچ 
نیازی به تمدید زمان مصوبه برای ترخیص ندارند و با طی 
تش��ریفات قانونی قابل ترخیص از گمرک اس��ت.  معاون 
فنی و امور گمرکی گمرک ایران با بیان این که از 1۲48 
دستگاه دیگر برای ترخیص نیازمند تمدید زمان از سوی 
هیات دولت است افزود: از این تعداد 1100 دستگاه فاقد 
ثبت س��فارش است و اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تصمیمی برای افتتاح ثبت س��فارش این خودروها اتخاذ 
نکند درخواست تمدید زمانی، عماًل برای ترخیص کمتر 
از 148  دستگاه خودرو سواری است و باز هم خودروهای 
فاقد ثبت س��فارش رس��وبی در گمرک و بنادر ترخیص 

نخواهد شد.  ایسنا 

قائم مقام اس��بق ش��رکت پاالیش و پخش گفت: اعطای 
رانت اطالعاتی از اقدامات محرمانه وزارت نفت به باشگاه 
نفت و نیرو که شخصیت مستقل حقوقی داشته و اعضای 
آن بازنشسته های وزارت نفت هستند غیرقانونی است که 
باعث ایجاد کلونی هایی غیرشفاف می شود. جلیل ساالری 
قائم مقام اسبق شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی با اش��اره به فلسفه ایجاد باشگاه اندیشه ورزان نفت 
و نیرو ایرانیان گفت: باشگاه نفت و نیرو با روی کارآمدن 
بیژن زنگنه در وزارت نفت در سال 9۲ تشکیل شد. طبق 
اساس��نامه این باش��گاه، این مجموعه شخصیت مستقل 
حقوق��ی و غیرتجاری دارد. س��اختار این باش��گاه بدین 
صورت اس��ت که دارای هیئت امنا و شورای عالی است. 
همچنین اعضای این مجموعه ش��امل اعضای پیوسته و 

افتخاری هستند.
ساالری اظهار داشت: بررسی ها نشان میدهد که اعضای 
هیئت امنا و ش��ورای عالی این مجموعه همه از مدیران 
س��ابق وزارت نفت هستند که در حال حاضر کار تجاری 
می کنند. این باش��گاه مجمع عمومی دارد که به صورت 
ماهیان��ه جلس��اتی را برگزار می کند که س��خنرانان این 
مجم��ع همه مدیران نفت��ی و معاونین فعلی وزیر نفت و 
حتی خود وزیر نفت هس��تند که در جلس��ات مجمع به 

ارائه گزارش می پردازند. 
وی گفت: در آخرین جلس��ه مجمع عمومی باشگاه نفت 
و نیرو که ماه گذش��ته برگزار ش��د؛ وزیر نفت به صورت 
ویدیو کنفرانس اعضای این باشگاه را در جریان پروژه ها 
و برنامه هایی از وزارت نفت قرار داد که برخی از آنها حتی 
مجوز ش��ورای اقتصاد را هم ندارند و تصویب نش��ده اند. 
س��االری افزود: نکته جالب اینکه گزارش ارائه ش��ده به 

این مجموعه دقیقا همان گزارش ارسال شده به سازمان 
برنامه و بودجه توس��ط وزارت نفت بوده اس��ت. مگر این 
باشگاه با شخصیت مس��تقل حقوقی چه تفاوتی با سایر 
اندیش��کده ها دارد که باید از این رانت اطالعاتی استفاده 
کند؟ آیا این باش��گاه ش��انی همچون مرکز پژوهش های 
مجلس را دارد که در این سطح از اسرار اطالعاتی وزارت 
نفت و س��ایر مجموعه ها مطلع اس��ت؟ قائم مقام اسبق 
ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش تاکید ک��رد: توزیع رانت 
اطالعات��ی از پروژه ها و برنامه ه��ای وزارت نفت درحالی 
انجام می ش��ود که در حال حاضر بسیاری از اعضای این 
وزارتخانه به ابتدایی ترین اطالعات درباره اقدامات وزارت 

نفت دسترسی ندارند. 
نکته جالب اینکه اعضای این باشگاه نیز همه غربال شده 
هستند و اطالعاتی در اختیار آنها قرار می گیرد که بعضا 
مهر محرمان��ه بر روی آنها خورده اس��ت. وی همچنین 
اظهار داشت: باشگاه نفت و نیرو تبدیل به پاتوق و کلونی 
ش��ده است که به واس��طه رانت اطالعاتی که به صورت 
غیرقانونی به اعضای این مجموعه داده می شود می توانند 
ارتباطاتی ایجاد کرده و در بدنه مجموعه وزارت نفت و در 
صنعت نفت نفوذ کرده و تاثیرگذار شوند. قائم مقام اسبق 
شرکت ملی پاالیش و پخش گفت: اما ارتباط فعلی بین 
وزارت نفت و باشگاه نفت و نیرو هم اکنون بدین صورت 
نیست، بلکه وزیر نفت صرفا اطالعاتی را در فضای رانتی 

در اختیار اعضای این باشگاه قرار می دهد. 
مگر باش��گاه نفت و نیرو اتاق فکر وزارت نفت است؟ آن 
هم زمانی که مرکز مطالعات انرژی در وزارت نفت وجود 
دارد ک��ه می توان کارهای پژوهش��ی را به این مجموعه 

سپرد.  فارس  

گزارش

 معاون توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزیر کار از برداشته 
ش��دن ش��رط حفظ تم��ام نیروه��ای کار ب��رای پرداخت 
تسهیالت کرونا خبر داد و گفت: متقاضیان وام و تسهیالت 
کرونا از روز شنبه باید به شعبی که در سامانه بیمه بیکاری 

اعالم کرده مراجعه و تسهیالت خود را دریافت کنند.
  عیس��ی منصوری در نشس��ت تش��ریح جزییات پرداخت 
تس��هیالت کرونا اظه��ار کرد:تا کنون 7۵ ه��زار پرونده در 
بانک های بیس��ت گانه کشور تش��کیل و در توافق با بانک 
مرکزی انتخاب ش��ده است. از روز سه شنبه افراد متقاضی 
ثبت نام کرده در سامانه که پرونده هایشان به بانک معرفی 
ش��ده باید به شعبی که خودشان در سامانه معرفی و اعالم 

کرده اند مراجعه و تسهیالت خود را دریافت کنند.
وی تصریح کرد: طی رایزنی های صورت گرفته مقرر ش��د 
تا در گرفتن ضمانت از افراد تس��هیالت و مس��اعدت الزم 

صورت گیرد و سختگیری نشود.
معاون اش��تغال وزیر کار در ادامه از برداش��ته شدن شرط 
حفظ اش��تغال تمام نیروهای کار ب��رای  پرداخت وام خبر 
داد و گفت: پیش از این مقرر شده بود که در صورت حفظ 
90 درصد اشتغال تسهیالت کرونا به بنگاهها پرداخت شود 
که در حال حاضر این ش��رط برداش��ته شده و اگر بنگاهی 
حتی یک نفر را حفظ کرده باشد به ازای نیروی کار شاغل 
تسهیالت دریافت می کند. منصوری در عین حال از دستور 
کار امروز س��تاد ملی مقابله با کرونا برای حمایت از کسب 
و کارها و مش��اغل بیمه نش��ده خبر داد و گفت: در صورت 
نهایی ش��دن با هم��کاری دس��تگاههای تخصصی مربوطه 
برای آنها هم ارس��ال پیامک صورت خواهد گرفت و امکان 
ثبت نام آنها فراهم ش��ده است. معاون توسعه کارآفرینی و 
اشتغال وزیر کار تصریح کرد: تاکنون ۲۲8 هزار نفر از افراد 
و بنگاهها در س��امانه کارا ثب��ت نام کردند که از این تعداد 
1۲۶ هزار بنگاه واجد شرایط بوده و ۲38 هزار نفر مشمول 

حمایت از طریق تسهیالت قرار گرفته اند.
منصوری به میزان وام و تس��هیالت پرداختی اشاره کرد و 
گفت: در این زمینه س��ه نوع پرداخت تسهیالت داریم اول 
وام 1۶ میلی��ون تومانی به بنگاههایی که به دس��تور دولت 
و به اجبار تعطیل ش��ده اند مثل سینماها که به ازاری هر 
کارکن 1۶ میلیون تومان وام به این کسب و کارها پرداخت 
می ش��ود؛ دوم وام 1۲ میلیون تومانی به بنگاههای شدیدا 
آس��یب دیده از کرونا که به ازای ه��ر نفر کارکن مبلغ 1۲ 
میلیون توم��ان وام در اختیار واحد کس��ب و کار قرار می 

گیرد و سوم، تسهیالت ۶ میلیون تومانی که برای رانندگان 
مسافری و برون شهری جاده ای درنظر گرفته شده است.

حذف شرط حفظ تمام کارگران در بنگاهها
وی در خصوص حذف شرط حفظ تمام کارگران و نیروهای 
کار در یک بنگاه برای دریافت تس��هیالت کرونا توضیح داد: 
از ی��ک میلیون و ۲00 ه��زار بنگاهی که اطالعات آنها را در 
اختیار داشتیم پیامک داریم و کارفرمایانی که تمایل داشتند 
و پیامک را دریافت کرده بودند در سامانه کارا ثبت نام کردند 

و در این دوره کرونا مشمول وام 1۲ درصدی می شوند.
منص��وری ادامه داد: در ابتدا اص��رار ما این بود که بنگاهها 
نی��روی کار خود را حفظ کنند تا وام ب��ه آنها تعلق بگیرد 
ولی در حال حاضر این شرط برداشته شده و اگر بنگاهی با 
حداقل نیروی کار مشغول کار باشد به ازای تعداد نیروهای 

ش��اغل در بنگاه وام می گیرد؛ یعنی اگ��ر کارفرمایی قبال 
10 نفر کارکن داش��ت با توج��ه به وام 1۲ میلیون تومانی، 
1۲0 میلی��ون تومان وام دریافت می کند ولی اگر یک نفر 
را هم حفظ کرده باش��د معادل آن یک نفر به او تسهیالت 

پرداخت می شود.
معاون اش��تغال وزیر کار خاطرنشان کرد: در حال حاضر با 
14 رس��ته اصلی و ۵۵0 زیررس��ته مواجه هستیم که یک 
میلیون و ۲00 هزار بنگاه می ش��وند. وزارت کار رسته های 
اصلی را از ابتدا مورد مطالعه قرار داد تا به 10 رسته رسید 
و پس از تلفیق آنها با 14 رس��ته و حدود ۵۵0 زیر رس��ته 
مواجه ش��دیم که از ش��یوع ویروس کرونا ش��دیدا آسیب 
دی��ده اند و برخی از این رس��ته ها در حوزه گردش��گری، 
مراکز اقامتی، رس��تورانها، اغذیه فروش��ی ها بودند، برخی 
آموزش��گاههای رانندگی، آرایشگاهها و س��النهای زیبایی، 

مراکز تولید و فروش صنایع دستی، کیف و کفش، پوشاک، 
مراکز عرضه آجیل و خش��کبار، باش��گاهها و مجتمع های 
ورزش��ی و تفریحی و حمل و نقل مسافری برون شهری و 

بین شهری که در این 14 رسته می گنجیدند.
وی گف��ت: در ادام��ه واحده��ای حوزه پ��رورش مرغ مادر 
گوش��تی، محصوالت گلخانه ای و صیف��ی جات و گیاهان 
زینتی هم اضافه شده و موسسات خصوصی دارای پروانه از 
وزارت بهداش��ت هم مشمول شدند و تا به امروز با کوشش 
دس��تگاهها، سیس��تم بانکی و س��ازمان تامین اجتماعی و 
با نق��ش آفرینی مح��وری وزارت کار ۲۲8 هزار واحد  در 
س��امانه کارا ثبت نام کردند و 1۵۶ هزار واحد کسب و کار 
واجد ش��رایط بودند و بخش��ی از این ها عالوه بر ثبت نام 

اطالعاتشان را تکمیل کردند.

تدوین بسته پساکرونا با سه سناریو
منص��وری در ادامه در خصوص اینک��ه واریز بیمه بیکاری 
کرونا به مشموالن با چه معیاری صورت گرفته و چرا بعضا 
مبال��غ واریزی ناچیز بوده اس��ت؟ گفت:علیرغم پیش��نهاد 
وزارت کار نظر س��ازمان برنامه و بودجه این بود که میزان 
کار در م��اه این افراد در قی��اس با فردی که تمام وقت کار 
می کند آن قدری نیس��ت که بیمه بی��کاری را دریافت کند 
لذا س��ازمان برنام��ه میزان بیمه بیکاری ناش��ی از کرونا را 
تعدیل کرد. به گفته وی وزارت کار مایل بود که واریز بیمه 
بیکاری کرونا به روال قانون بیمه بیکاری صورت گیرد ولی 
مجموع جمع بندی ها به این س��مت رفت که این مقرری 
بر اس��اس شرایط کرونا واریز ش��ود چرا که بسیاری از این 

افراد مجدد به سر کار خود بر می گردند.
معاون اش��تغال وزیر کار در پایان از تدوین برنامه پساکرونا 
خبر داد و گفت: بنا به نظر رئیس جمهور و وزیر کار مبنی 
ب��ر تدوین یک بس��ته حمایت از کس��ب و کار برای دوران 
پساکرونا، بررس��ی های الزم را انجام داده ایم و دوران پسا 
کرونا را در س��ه سناریو تعریف کرده ایم، سناریوی اول این 
اس��ت که واحدهای اقتصادی همراه با رونق به حالتی بهتر 
از حالت قبل از کرونا برگردند؛ س��ناریوی دوم پیش بینی 
یک دوره افول و س��پس بازگش��ت س��ریع به رونق است و 
سناریوی سوم بازگشت به روال قبل اما درگیر شدن دوباره 
با کرونا اس��ت که ما بر اساس این سه سناریو 11 مؤلفه در 
قالب برنامه پس��اکرونا تدوین کردیم که به محص تصویب 

اطالع رسانی خواهیم کرد. مهر
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معاون وزیر راه تشریح کرد؛
جزئیات جدید از آتش سوزی واگن های 

مسافری و سرقت ریل راه آهن
مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: بخشی از آتش سوزی 
واگن های مسافری فرسوده از سوی معتادانی که در این 

واگن ها اقامت داشته اند، صورت می گرفته است.
س��عید رسولی درباره تأمین مالی جدید در بخش حمل 
و نق��ل ریلی گفت: یکی از برنامه ها آوردن ش��رکت های 
حمل و نقل ریلی به بازار س��رمایه اس��ت ضمن اینکه از 

ابزارهای نوین بازار س��رمایه برای تأمین مالی پروژه های 
زیربنایی بخش ریلی با اس��تناد به ماده ۶7 قانون الحاق 
برخ��ی مواد به قانون تنظیم بخش��ی از مق��ررات مالی 

دولت قرار است بهره برداری کنیم.
وی درباره مرزهای ریلی که با کش��ورهای همس��ایه در 
حال بهره برداری است، اظهار داشت: مرز رازی با ترکیه 
باز شده و مرز آستارا نیز پیش از این بازگشایی شده بود 
همچنین مرزهای ریلی سرخس، اینچه برون و میرجاوه 

با ترکمنستان و پاکستان به زودی بازگشایی می شود.
مدیرعامل شرکت راه آهن درباره آتش سوزی های اخیر 
واگن های فرسوده موجود در شبکه ریلی گفت: واگن های 
فرس��وده متعلق به ش��رکت های غیردولتی هستند که 
س��ال ها در محوطه های ایستگاهی شبکه ریلی پراکنده 
شده و متوقف مانده اند. وی مجموع واگن های فرسوده 
رها شده را ۶14 دس��تگاه عنوان و اظهار کرد: برخی از 
این آتش س��وزی ها به علت وجود علف های خش��ک در 
کن��ار واگن ها و گرمای هوا ب��وده و برخی دیگر به دلیل 
 حض��ور معت��ادان در داخل واگن ها دچار آتش س��وزی 

شده اند. وزارت راه و شهرسازی 

سازمان خصوصی سازی اعالم کرد
اقدام همزمان دولت و مجلس برای 

پوشش جاماندگان سهام عدالت
س��ازمان خصوصی سازی از اقدامات همزمانی در دولت 
و مجلس برای تعیین تکلیف جاماندگان س��هام عدالت 

خبر داد.
در پی انتشار خبری با عنوان »1.8 میلیون نفر به خاطر 
قصور تعاونی ها، از س��هام عدال��ت جاماندند« به نقل از 
معاون سازمان خصوصی سازی، این سازمان توضیحاتی 

را ارائه کرد. متن کامل توضیح به این شرح است:
چنانچه در متن خبر هم مشخص است چنین جمله ای 
از طرف معاون س��ازمان خصوصی س��ازی در گفتگو با 
خبرگ��زاری مه��ر عنوان نش��ده و این جمله صرفاً س��و 
برداش��ت خبرن��گار از این مصاحبه بوده اس��ت. در این 
مصاحب��ه به دالیل مختلفی که باعث ش��ده این افراد از 
ثب��ت نام نهایی ب��از بمانند تاکید ش��ده و هرگز چنین 

جمله ای عنوان نشده است.
همانگونه که قباًل هم بارها اعالم ش��ده اس��ت در زمان 
ثبت نام و شناس��ایی مش��موالن س��هام عدالت در دهه 
80 ب��ه دالیل مختلف، برخی از مش��موالنی که فرآیند 
اولیه ثبت نام را انجام داده بودند در لیست نهایی سهام 
عدال��ت قرار نگرفتن��د، در آن زمان سیس��تم اطالعاتی 
اس��تان ها به صورت »دای��ال آپ« با سیس��تم مرکزی 
ارتب��اط داش��ت و همین نقص باعث ش��د ت��ا اطالعات 
بخشی از مش��موالن وارد سیستم نهایی نشود. عالوه بر 
این برخی از تعاونی ها برای ارسال اطالعات مشموالن به 
س��تاد مرکزی سهام عدالت باعث شد تا تعدادی از افراد 

مشمول نهایی نشوند. مهر 

خ��ب��رخ��ب��ر

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار  خبرداد؛

آغاز پرداخت تسهیالت کرونا 
از شنبه آینده

قائم مقام اسبق شرکت پاالیش و پخش مطرح کرد؛

لزوم ورود نهادهای نظارتی به پرونده کلونی های نفتی
معاون گمرک اعالم کرد

آخرین خبر از خودروهای دپو شده


