
در شرايطي كه 78 هزار پروژه نيمه كاره در كشور 
براي اتم�ام منابعي در ح�دود 800هزار ميليارد 
تومان را طلب مي كنند به گفته رئيس س�ازمان 
برنامه و بودجه، مقرر ش�ده كه در س�ال ۱۳۹۹ 
بيش از ۳00ه�زار ميليارد توم�ان در طرح هاي 
عمراني سرمايه گذاري شود  منتها مسئله است 
كه چقدر از اين پروژه ها نيم�ه كاره رها خواهد 
ش�د به ويژه آنكه در س�ال هاي پاياني دولت ها 
بر حجم پروژه هاي نيمه كار ه افزوده مي ش�ود. 
به گ��زارش ج��وان، مدت ها است كه ح��ول محور 
پيشرفت اقتصادي با استفاده از فرمول منهاي دولت 
و به عالوه مردم سخن گفته مي شود اما در عمل در 
حوزه اقتص��ادي نه شاهد تغيي��ر محيط حقوقي و 
قوانين به نفع اقتصاد مردم محور هستيم و نه اينكه 
بودجه به عنوان مهم ترين سند مالي يك سال آتي 
كشور بر اساس خروج دولت از فعاليت هاي اقتصادي 

و واگذاري امور به مردم تنظيم مي شود. 
  توصيه رهبري به دولت دوازدهم 

بطور نمونه با وجوديكه روحاني ششم اسفند سال 
97 در جمع معاونان و مدي��ران وزارت تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي گفت: »هنگام��ي كه براي معرفي 
وزراي دول��ت دوازدهم خدمت رهبر معظم انقالب 
رسيدم، يكي از نكات مهم ايشان اين بود كه دولت 
بايد از كار اقتصادي دست بردارد و نسبت به نيروهاي 
مسلح نيز همين نظر را دارند و چند بار فرمودند كه 
نيروهاي مسلح بايد دست از اقتصاد بردارند و آن را به 
مردم واگذار كرده و به وظايف اصلي و سنگين خود 

بپردازند،« اما نشانه هاي��ي مبني بر خروج دولت از 
حوزه فعاليت اقتصادي و تقويت حوزه سياستگذاري 

اقتصاد كالن نيست. 
  78هزار پروژه نيمه كاره عمرانی

در اين ميان، وج��ود 78 هزار پ��روژه عمراني نيمه 
كاره كه براي اتمامش به منابعي در حدود 800 هزار 
ميليارد تومان نياز مي باشد نشان مي دهد كه دولت در 
حوزه بنگاه داري و فعاليت هاي عمراني چندان موفق 
نبوده است با اين وجود، به نظر مي رسد دولت در دو 
سال پاياني خود در نظ��ر دارد بر حجم فعاليت هاي 
عمرانيش از دريچه فعاليت عمراني شركت ها، بودجه 
عمراني )ذيل بودجه عموم��ي( و بودجه اشتغالزايي 
بيفزايد كه خود يك ريسك به شم��ار مي رود،  زيرا 
خود روحاني بارها اعالم داشته است كه دولت تاجر 
يا فعال اقتصادي خوبي نيست. راهبري جديد دولت 
در شرايطي است كه به دلي��ل تحريم هاي ناعادالنه 
درآمدهاي نفتي تا حدودي كاه��ش داشته است و 
تكيه دولت به استقراض و آين��ده فروشي و ماليات 
بيشتر شده است. در همين رابط��ه، رئيس سازمان 
برنامه و بودجه با تأكيد بر اينك��ه براي بودجه ۳8۲ 
شركت دولتي رقمي معادل يك ميليون و ۴۴0 هزار 
ميليارد تومان پيش بيني شده است، گفت: گزارش 
عملكرد و پيش بيني بودجه س��ال 99 شركت هاي 

دولتي، امروز تقديم مجلس مي شود. 
به گزارش صدا و سيم��ا، محمدباقر نوبخت  رئيس 
سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: گزارش عملكرد 
و پيش بيني بودجه س��ال 99 شركت هاي دولتي، 

تقديم مجلس شد. 
نوبخت اف��زود: بنابر تبص��ره ۴ م��اده ۱8۲ قانون 
آيين نامه داخلي مجلس گزارشي از بودجه شركت ها 
بايد تا ۱۵ آبان تقديم مجلس مي شد، به همين دليل 
در پانزدهمين جلسه ست��اد بودجه كشور، آخرين 
اصالحات و بررسي هاي الزم براي ارائه اين گزارش 

در دستور كار قرار گرفت. 
وي گفت: در اين جلس��ه براي بودجه ۳8۲ شركت 
دولتي رقم��ي معادل ي��ك ميلي��ون و ۴۴0 هزار 
ميليارد تومان پيش بيني شده، اين ارقام بر مبناي 
بودجه ريزي عملكرد شركت ها و قيمت تمام شده 

فعاليت هاي شركت هاي دولتي، تهيه شده است. 
نوبخت افزود:  مق��رر شد شركت ه��اي دولتي در 
سال ۱۳99 بيش از ۲00 هزار ميلي��ارد تومان در 
طرح هاي عمراني سرمايه گذاري كنند كه اين رقم 
با ۶0 هزار ميليارد توماني كه در بودجه عمومي براي 
طرح هاي عمراني ديده شده است حدود ۲۶0 هزار 
ميليارد تومان براي طرح هاي عمراني در نظر گرفته 
شده است. وي ادامه داد: ح��دود ۴0 هزار ميليارد 
تومان نيز در تبصره ۱8 براي اشتغال، بودجه ريزي 
شده تا در سال ۱۳99 به اين بخش اختصاص دهيم 
بنابراين مي توان گفت براي سال آينده بيش از ۳00 
هزار ميليارد تومان در طرح هاي عمراني و اشتغالزا 

سرمايه گذاري خواهد شد. 
  دولت در رابطه با اصالح نظام بودجه ريزی 

گزارش دهد
رئي��س سازمان برنام��ه و بودجه كش��ور گفت: در 

شرايطي كه كشور با توج��ه به تحريم هاي ظالمانه 
محاصره شده بهترين راه استف��اده از ظرفيت هاي 
دروني است كه شركت هاي دولتي در اين زمينه بايد 
نقش تاريخي و اقتصادي خود را به خوبي ايفا كنند.

رئيس سازمان برنامه و بودجه در حالي تالش دارد 
توجهات را به حجم فعاليت ه��اي عمراني در سال 
99 جلب كند كه پيش از اين رهب��ري دولت را به 
اعمال اصالحات در بودجه ريزي و بانكداري توصيه 
كرده بود از اين رو جاي دارد دولت در ابتدا توضيح 
دهد كه چه اصالحات ساختاري را در بخش بودجه 
عمومي و شركت ها اعمال ك��رده است و سپس با 
ارائه يك گزارش مبس��وط در باره بودجه هر يك از 
دستگاه ها و همچنين شركت هاي دولتي تصويري 
از وضعيت مالي اين بخش ها براي افكار ترسيم كند. 
افزايش بي��ش از ۱00هزار ميلي��ارد توماني سقف 
بودجه شركت ه��اي دولتي در س��ال 99 در حالي 
عنوان شده است كه بازدهي اي��ن شركت ها براي 
افكار عمومي نامعلوم اس��ت، زيرا مشخص نيست 
شركت هاي دولتي كه بودجه ش��ان در سال بيش 
از ۱۲00هزار ميليارد تومان اس��ت در سال چقدر 

سود آوري دارند ؟ 
با توجه به سق��ف بودجه اي كه رئي��س سازمان و 
بودجه ب��راي شركت ها عن��وان داشته ه��ر يك از 
شركت هاي دولتي به ط��وری ميانگين در سال 99 
در حدود ۳7هزار ميليارد تومان بودجه دارند كه بايد 
ديد به طور دقيق صورت هاي مالي اين شركت ها از 
ترازنامه، سود و زيان اين شركت ها به چه شكل است، 
زيرا تنها در يك قلم در رابط��ه با حجم بدهي هاي 
معوق بانك ملي اختالفاتي حدود 70 هزار ميليارد 
تومان بين دي��وان محاسبات و بان��ك ملي بود كه 
اين دست اختالفات و حجم مفاس��د اقتصادي در 
شركت هاي دولتي رخ مي دهد براي افكار عمومي 
مسئله ايجاد ك��رده است. بازده��ي پايين و گاهی 
منفي برخي از شركت هاي دولتي نشان مي دهد كه 
مديريت دارايي هاي دولت��ي در بخش بنگاه ها يك 
چالش عظيم براي كشور است، زي��را هر كشوري 
۱7هزار هزار ميليارد تومان از دارايي هاي عموميش 
در اختيار دولتش بود، ن��ه تنها از مردم ماليات اخذ 
نمي كرد، بلكه به دليل آنك��ه مديريت دارايي هاي 
عظيم عمومي را در اختيار داشت به مردم سود هم 
پرداخت مي كرد. متأسفانه در اي��ران به رغم آنكه 
حجم عظيم��ي از انواع دارايي ه��ا در اختيار بخش 
غير خصوصي است، اما بازهم از مردم ماليات اخذ 
مي شود و بابت تفيض اختيار مديريت دارايي هاي 
عظيم عمومي به بخش هاي غيرخصوصي، سودي 

هم به مردم ارائه نمي شود. 
  با بودجه ريزی غلط دست دولت سيزدهم 

را نبنديم
حال به نظر مي رسد زمان آن رسيده كه تأمين مالي 
از محل استقراض و ايجاد بدهي ممنوع اعالم شود، 
زيرا با اين روند رشد بدهي هاي عمومي بي شك دولت 
سيزدهم در كنار هزينه هاي جاري با حجم عظيمي از 

بدهي هاي بازپرداخت نشده روبه رو است.
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سنگ بزرگ 300 هزار ميلياردي براي عمران 99
با وجود 78 هزار پروژه عمرانی نيمه كاره در كشور دولت به بهانه عمران قصد ورود گسترده تری به اقتصاد دارد

َدولت زمينه قاچاق را فراهم كرده است
2 هزار كارت اجاره اي از كار افتاد

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با تأكيد بر اينكه بالغ بر ۱5 هزار 
ميليارد تومان برآورد فرار مالياتي كارت ه�اي بازرگاني اجاره اي 
است، گفت: اين كار باعث شده است به كشور نيز لطمه وارد شود 
و واردات بي حس�اب و كتاب و بدون نظارت را در پي داشته است. 
به گزارش روابط عمومي پايش، در برنامه »پايش« ۱۲ آبان ماه، موضوع 

»نقش كارت هاي بازرگاني اجاره اي در قاچاق كاال« بررسي شد. 
علي اكبر كريمي، نماينده مجلس ش��وراي اسالمي با بيان اينكه عدم 
قرائت تحقيق و تفحص در مورد قاچاق در صحن مجلس امري نادرست 
بود و قابل دفاع نيست، اظهار داشت: ب��ه علت اينكه برخي دستگاه ها 
به اطالعات گزارش انتقاد داشتند، قرار ش��د هيئت تحقيق و تفحص 
گزارش را تدقيق و به هيئت رئيسه ارائه كند. وي گفت: قاچاق پديده 
تلخي در كشور ما است كه به نظر مي رسد عزمي براي جلوگيري از آن 
نيست. براساس برآورد ما بيش از ۲۵ ميليارد دالر در سال حجم قاچاق 
بوده است. اولين منشأ اصلي قاچاق سياست هاي دولت است. منشأ دوم 

نيز سود جويي هاي صورت گرفته در اين مسير است. 
كريمي با بيان اينكه بيش از 90 درصد قاچاق از مبادي رسمي كشور 
صورت مي گيرد، افزود: راه هاي طراحي شده براي واردات باعث قاچاق 

كاال است. سياست هاي دولت زمينه اصلي فراهم كردن قاچاق است. 
اين نماينده مجلس ادامه داد: در بحث قاچاق كاال به اتاق بازرگاني نيز 
انتقاداتي وارد است. زيرا مرجع صدور كارت بازرگاني اتاق مي باشد و 
تأييد آن با وزارت صنعت است. مشكلي كه وجود دارد پاسكاري اين 
دو دستگاه در خصوص كارت هاي بازرگاني است. كارت هاي بازرگاني 
اجاره اي و يكبار مصرف ماحصل اين ناهماهنگي شده است. در گذشته 
همين مشكل باعث شده كه به افرادي غير بازرگان، كارت بدهند و از 

آنها سوء استفاده شود. 
كريمي با تأكيد بر اينكه بال��غ بر ۱۵ هزار ميليارد توم��ان برآورد فرار 
ماليات��ي كارت ه��اي بازرگاني اجاره اي اس��ت، افزود: اي��ن كار باعث 
شده به كشور نيز لطمه وارد ش��ود و واردات بي حساب و كتاب و بدون 
نظارت را در پي داشته است. اي��ن نماينده مجلس بيان كرد: بر اساس 
اظهارنظر دولت ميزان قاچاق كاهش پيدا كرده است، اما اين كاهش به 
دليل افزايش نرخ ارز است كه ديگر قاچ��اق صرفه اقتصادي ندارد. در 
حال حاضر با توجه به نرخ ارز ما قاچاق معكوس داريم. يعني كاالها به 
صورت قاچاق به خارج از مرز ها صادر مي شود كه اين مسئله نيز ناشي 

از سياستگذاري غلط دولت است. 
كريمي گفت: زمان��ي اعالم شد افرادي كه تا سق��ف يك ميليون دالر 
صادرات دارند از پيمان سپاري ارزي معاف هستند. همين افراد با اخذ 
كارت بازرگاني ب��ه صادركننده تبديل شدند،اما اي��ن افراد هيچگونه 

بازگشت ارزي نداشته اند كه باعث متضرر شدن كشور شده است. 
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس اف��زود: دولت بابت تصميمات 
اشتباهي ك��ه مي گيرد، هي��چ هزينه اي پرداخ��ت نمي كند، اما بخش 
خصوصي اينگونه نيس��ت. به همين خاطر وضعي��ت اقتصادي كشور 
وخيم شده است. سياست هاي دولت مي تواند منشأ اصلي قاچاق باشد. 
مثاًل ارز ۴۲00 تومان��ي منشأ رانت و فساد است ك��ه اين تصميم نظر 
رئيس جمهور بوده است. كريمي در پايان گفت: بيشترين حجم قاچاق 
در كشور را قاچاق سوخت تشكيل مي دهد. اين شرايط زماني كه وجود 
دارد باعث خروج سوخ��ت از مرزهاي كشور مي ش��ود. به گونه اي كه 

قاچاقچيان به اسم حالل گازوئيل از مرز خارج مي كنند. 
  تاكنون 2 هزار كارت بازرگاني اجاره اي باطل شده است

در همين خصوص حسي��ن سالح ورزي، نايب رئيس ات��اق بازرگاني 
در برنامه پايش گفت: اساساً كارت بازرگاني ب��ه عنوان مجوزي براي 
مبادرت صادرات و واردات كاال است كه مشتركاً توسط اتاق بازرگاني 
و وزارت صنعت صادر مي شود. كساني كه با اين كارت اقدام به واردات 
مي كنند، يعني از مبادي رسمي اين كار را انجام مي دهند، در حالي كه 
قاچاق از مبادي غير رسمي انج��ام مي شود. وي گفت: بر اساس توافق 
صورت گرفته با سازمان امور مالياتي، هر صادر كننده هنگام صادرات، 
۴ درصد ماليات بر عملكرد پرداخت مي كند. به همين دليل فرار مالياتي 
از سوي اعضاي اتاق بازرگاني اندك است. اين بدهي مالياتي مربوط به 
سنوات قبل است. اين فعال اقتص��ادي ادامه داد: دولت شرايطي براي 
دريافت كارت بازرگاني در نظر گرفته است. اتاق بازرگاني به عنوان يك 
پيشخوان عمل مي كند. اينكه قباًل براي افراد غي��ر كارت صادر شده 

مربوط به اشكال قانوني بوده كه در حال حاضر رفع شده است.

هادی غالمحسینی
  گزارش   یک

رئي�س  ناي�ب 
كميسيون اصل     کشاورزی

نود مجلس از ارسال پرونده مربوط به 500 هزار 
تن ذرت آلوده به سم آفالتوكسين به قوه قضائيه 
خبر داد و گفت: يك شركت ايراني، ۱4۱ هزار تن 
ذرت آلوده را به قيمت ۳2 هزار ميليارد خريداري 
كرده، ام�ا هنوز از گم�رك خارج نكرده اس�ت. 
موضوع واردات ۱40 هزار تن ذرت آلوده كه اين 
روزها سر و صداي زيادي به پا كرده سابقه اي سه 
س�اله دارد و حرف اش�تباهي هم نيس�ت، ولي 
موضوع اين است كه اين ذرت ها فقط وارد گمرك 
امام خميني )ره( ش�ده و طي اي�ن مدت اجازه 
خروج پيدا نكرده است،بنابراين نگراني از بابت 
عرضه آن در شبكه توزيع و مصرف فرآورده هاي 
اس�ت.  بي م�ورد  كام�اًل  آن  ب�ا  مرتب�ط 
وجود ۵00 هزار تن ذرت در استان خوزستان كه 
۱۵0 هزار تن آن داراي تأييد سازمان استاندارد و 
وزارت بهداشت بوده و ۱۴0 هزار تن ديگر داراي 
آلودگ��ي اس��ت و در انبارها نگه��داري مي شود، 
موضوعي است كه اخيراً اع��الم آن از سوي امير 
خجست��ه - نايب رئي��س كميسي��ون اصل 90 
مجلس- موجب شد تا بار ديگر ماجراي ذرت هاي 
آلوده به ميان آمده و در فضاي مجازي شايعاتي در 
اين رابطه مطرح و م��ردم را از مصرف ذرت نگران 
كند. روز گذشته نايب رئيس كميسيون اصل نود 
مجلس در گفت وگو با »فارس«، در اين خصوص 
گفت: با توج��ه به عدم تعيين تكلي��ف ۵00 هزار 
تن ذرت آلوده به سم آفالتوكسين توسط وزراي 
كش��اورزي، صنع��ت و اقتصاد اين پرون��ده براي 

رسيدگي بيشتر به مراج��ع ذيصالح از جمله قوه 
قضائيه ارسال مي شود. 

امي��ر خجست��ه افزود: كميسي��ون اصل ن��ود به 
وزارتخانه ه��اي مربوطه ي��ك ماه فرص��ت داده 
بود تا ۵00 هزار تن ذرت آل��وده را تعيين تكليف 
كنند، اما در اين ي��ك ماه اقدام خاص��ي از سوي 
اي��ن وزارتخانه ها انجام نشده اس��ت. اين حجم از 
ذرت هاي آلوده هم باعث شده تا ظرفيت انبارهاي 
گمرك براي آن صرف شود و اينكه نگهداري آنها 

موجب آلودگي در محيط نيز مي شود. 
وي گفت: به عنوان نماينده مردم در مجلس و نايب 
رئيس كميسيون اصل ن��ود و رئيس فراكسيون 
مبارزه با مفاسد اقتصادي تا آخرين مرحله پرونده 
مربوط به ذرت هاي آلوده را پيگيري مي كنيم. طبق 
تصميم متخذه در نشست كميسيون اصل نود بنا بر 
اين شد تا ذرت هاي آلوده يا معدوم يا مرجوع يا به 

كشور ثالث فرستاده شود. 
وي افزود: مسئوالن امر در اين جلسه عنوان كردند 
كه معدوم كردن ۱۴۱ هزار تن ذرت آلوده حدود 
سه سال طول مي كشد و مرج��وع هم پس از سه 
سال به كشور مبدع امكانپذير نيست از سوي ديگر 
بعيد است كه كشور برزيل ارجاع ذرت ها را قبول 
كند پس در نتيجه ارسال به كشور ثالث مي ماند. 
خجسته تصريح كرد: پس از اينكه گمرك بندر امام 
ذرت ها را جزو اموال متروك��ه اعالم كرد سازمان 
اموال تمليكي اقدام به مزايده اين ذرت ها كرد كه 
اگرچه اين كار در باره كااليي كه به كشور نمي تواند 
وارد شود نبايد صورت گيرد، اما اين كار انجام شد و 

البته به فروش هم نرسيد.

حمله به امنيت غذايی مردم ايران
 ۱۴۱ هزارتن از ذرت هاي آلوده 
به يك شركت ايراني فروخته شد

خريد حمايتي زعفران در بورس آغاز شد
قيمت زعفران درس�ال زراعي گذش�ته حدود ۱۳ ميليون تومان 
بود، اما امس�ال قيمت طالي س�رخ به كمتر از 8 ميلي�ون تومان 
كاهش يافته كه ظاهراً متأس�فانه منش�أ اين كاهش شديد قيمت 
در خارج از كش�ور و ب�ا ترفندهاي دامپينگ�ي دالالن بين المللي 
بوده است، از اين رو تعاون روستايي موظف شده تا با خريد حمايتي 
زعفران درس�ال زراعي جاري مانع از زيان زعفران كاران ش�وند. 
مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ب��ا اشاره به اينكه زعفران 
اصيل ايراني، محصولي منحصرفرد با ارزش هاي جهاني بوده كه حفظ 
جايگاه تاريخ��ي و بين المللي آن در رأس سياست ه��اي وزارت جهاد 
كشاورزي و سازمان مركزي تعاون روستايي ايران قرار دارد، گفت: در 
سال زراعي گذشته به دليل نوسانات ارزي، قيمت هر كيلوگرم زعفران 
نگين حدود ۱۳ ميليون توم��ان بود،  ولي در سال ج��اري اين رقم به 

پايين تر از 8 ميليون تومان تنزل يافته است. 
حسين شيرزاد با تشريح اقدامات اجرايي انجام شده در روزهاي اخير در 
چارچوب ابالغيه وزير جهادكشاورزي گفت: اين سازمان بالفاصله پس 
از دريافت ابالغيه، ابتدا با تدوين و تصويب دستورالعمل اجرايي خريد 
حمايتي زعفران، نسبت به استقرار ۱8 مركز خريد در شهرستان هاي 
زعفران خي��ز استان هاي خراسان رض��وي و جنوبي اق��دام كرده كه 
خوشبختانه طي يكي دو روز اخير، با تنها خريد حمايتي ۲ تن زعفران، 
شاهد تعديل قيمت اين محصول در بازار و نزديك شدن به قيمت هاي 

حمايتي بوده ايم. 
وي همچني��ن در خص��وص تأمي��ن مالي و نح��وه اج��راي عمليات 
طرح خاطرنشان كرد: ب��ه استناد بند ۱0 ابالغيه وزي��ر محترم و مفاد 
دستورالعمل تنظيمي، ضمن تشكيل كارگروه هاي استاني در قطب هاي 
توليد زعفران با مسئوليت رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان، دبيري 
تعاون روستاي��ي و عضويت نمايندگان سازمان ه��اي صنعت، معدن و 
تجارت و نظام صنفي كشاورزي، نسبت به انتخاب مباشر خريد از بين 
اتحاديه ها و تعاوني هاي روستايي و كشاورزي و انجام اقدامات نظارتي و 

اجرايي مبادرت خواهد شد. 
ضمن آنكه بر اس��اس تأكيد وزير محت��رم، اولويت خري��د زعفران از 
كشاورزان با بخش خصوصي بوده و نقش كارگروه خريد حمايتي، تعيين 
قيمت هاي منصفانه و رصد قيمت ها به منظور ايجاد تعادل و پر كردن 

خألهاي ناشي از نوسانات بازاري خواهد بود. 
 مديرعامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران با تشريح كامل شيوه 
خريد حمايتي شامل حمل و نق��ل، انب��ارداري و بيمه گري محصول 
خريداري شده اعالم داشت: همانند سال گذشته و به تأسي از شيوه موفق 
استفاده از ابزار بورس در خري��د و فروش زعفران، مطابق دستورالعمل 
مربوطه، كشاورزان زعف��ران كار با اخذ معرفي نام��ه از مديريت جهاد 
كشاورزي شهرستان مربوط و تعيين ميزان محصول قابل تحويل، به يكي 
از انبارهاي بورس كاالي ايران، تأييد شده ازجانب كارگروه مراجعه نموده 
و پس از انجام آزمايش كيفي محصول و تأيي��د انطباق آن با استاندارد 

ابالغي قبض انبار به نام كشاورز صادر خواهد شد.   
........................................................................................................................

 سقوط آزاد صادرات 
خدمات فني و مهندسي برق 

س�قوط آزاد ص�ادرات خدم�ات فن�ي و مهندس�ي صنع�ت 
و  يازده�م  دولت ه�اي  ط�ي  ك�ه  اس�ت  حال�ي  در  ب�رق 
دوازده�م باره�ا از س�وي مس�ئوالن وزارت ني�رو ب�ر اهمي�ت 
ص�ادرات خدم�ات فن�ي و مهندس�ي تأكي�د شده اس�ت. 
پيام باقري، نايت رئيس سنديكاي صنعت برق در گفت و گو با »تسنيم« 
در اين خصوص گف��ت: با وجود ظرفيت ۲0 ميلي��ارد دالري صادرات 

خدمات فني و مهندسي برق، از اين ظرفيت استفاده نمي شود. 
وي افزود: در سال 90 صادرات خدمات فني و مهندسي برق به بيش از 
۴ ميليارد دالر رسيد، اين رقم در سال 9۴ به ۲/۴ ميليارد دالر كاهش 
يافت؛ در ادامه در سال 9۶ تنها ۴98 ميلي��ون دالر صادرات خدمات 
فني و مهندسي داشتيم و اين رقم براي ۱0 ماهه اول سال 97 به ۱۱۱ 

ميليون دالر كاهش يافت. 
........................................................................................................................

 ثبت نام طرح ملي مسكن
با 3 روز تأخير از 18 آبان آغاز مي شود

در حالي كه قرار ب�ود ثبت نام طرح ملي مس�كن در ۱0 اس�تان از 
۱5 آبان آغاز ش�ود به عل�ت در پيش ب�ودن تعطيل رس�مي روز 
چهارش�نبه، ثبت ن�ام از ش�نبه هفته آين�ده آغاز خواهد ش�د. 
به گزارش »فارس«، محمودزاده، سرپرست معاونت مسكن وزارت راه و 
شهرسازي نيز دليل تأخير در طرح ملي مسكن را تعطيل رسمي بودن 

چهارشنبه، عنوان كرده است. 
معاون وزير راه و شهرسازي درباره ثبت نام در استان تهران نيز گفت: قرار 
است به زودي ثبت نام متقاضيان دريافت واحد مسكوني در شهرهاي 
جديد استان تهران را آغاز كنيم. چند روز پيش محمد اسالمي وزير راه 
و شهرسازي گفته بود كه ثبت نام طرح اقدام ملي مسكن در ۱0 استان 
كشور از ۱۵ آبان انجام مي شود و در هم��ان روز پذيرش در ۱0 استان 
آغاز خواهد شد. براي ثبت نام در طرح اقدام ملي مسكن سه شرط اصلي 
تأهل، سابقه سكونت در شهر موردتقاض��اي مسكن و همچنين عدم 
بهره مندي از امكانات و تسهيالت دولتي در خريد واحدهاي مسكوني 

عنوان شده است. 
........................................................................................................................

سهام عدالت تا آخر سال آزاد مي شود
رئي�س كل س�ازمان خصوصي س�ازي گفت: آزادس�ازي س�هام 
عدالت منتظ�ر تصويب اليحه مربوطه در مجلس اس�ت و س�عي 
مي كنيم تا آخر سال سهام عدالت دس�ت مردم آزادسازي شود. 
عليرضا صالح در گفت وگو با »فارس«، در مورد آزادسازي سهام عدالت 
گفت: براي آزادسازي سهام عدالت يك اليحه در مجلس در حال بررسي 
و تصويب است كه اگر به تصوي��ب نهايي برسد و تبديل به قانون شود، 
آزادسازي انجام مي شود. وي تأكيد كرد: آزادسازي سهام عدالت بايد 

مستند به قانون و با مصوبه مجلس انجام شود. 
رئيس كل سازمان خصوصي سازي در مورد شيوه واگذاري سهام عدالت 
گفت: اول بايد مصوبه مجلس بيرون بيايد، اين مسئله را براي تصويب 
به هيئت واگذاري مي بريم تا هيئت واگذاري در مورد شيوه آزادسازي 
سهام عدالت تصميم گيري كند و نمي گذاريم آزادسازي سهام عدالت 

مشمول مرور زمان شود. 
به گزارش خبرگزاري فارس، سهام عدالت به ارزش اسمي هر سهم يك 
ميليون تومان با هدف سهامدار كردن م��ردم در اقتصاد كشور از سال 
۱۳8۶ به مردم واگذار شد كه قرار شد ۶ دهك كم درآمد جامعه از اين 
سهام برخوردار شوند و در مجموع حدود ۴9 ميليون نفر دارنده سهام 

عدالت هستند، اما اين سهام هنوز آزاد نشده است.
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