
جدايي بودجه 

هادی  غالمحسینی
از نفت سال ها   گزارش   یک

است كه مورد 
تأكيد بزرگان نظام و اقتصاد دان هاي دلسوز 
كش�ور اس�ت، زيرا از طرف�ي در دنيا كمتر 
كشوري به جاي تأمين مالي از محل ماليات، 
با ف�روش س�رمايه هزينه هاي�ش را تأمين 
مي كند و از طرف ديگر مهم ترين سند مالي 
يكسال كشورش را درگير تكانه هاي ناشي 
از تغيي�ر به�اي جهان�ي نف�ت مي كن�د.

تكيه ب��ه درآمدهاي نفتي خ��ود مي تواند نقطه 
ضعفي براي تحريم از ناحيه دش��منان باشد، در 
اين ميان، به نظر مي رس��د رئيس جمهور هنوز 
به اهميت جدايي بودجه از درآمدهاي نفتي پي 
نبرده است، زيرا منتقدان تكيه بودجه به نفت را 

مورد نقد قرار داده است. 
حس��ن روحاني در زمان كانديدات��وري دور اول 
رياست جمهوري سخنان اقتصادي را بيان كرد كه 
تصور ش��د وي براي درك مفاهيم اقتصادي زمان 
گذاشته است و در صورت پيروزي وي، سياست هاي 
اقتصادي صحيحي براي بهبود وضعيت معيشت و 
رفاه اعمال خواهد شد،  اما به نظر مي رسد رفته رفته 
هر چقدر كه از تصدي گ��ري وي مي گذرد، وي با 
اقتصاد بيگانه تر مي شود،  زيرا سخنان ضد و نقيض 
و گاهي عجيبي در رابطه ب��ا اقتصاد بيان مي كند. 
شايد هم اين يك ش��گرد سياسي براي داغ كردن 

تنور انتخابات مجلس باشد!
با نزديك ش��دن ب��ه زم��ان انتخاب��ات مجلس 
ش��اهد موضع گيري هاي جالبي از سوي برخي 
از مقامات دولت��ي و به ويژه دول��ت در رابطه با 
اقتصاد و معيشت و اشتغال هستيم، به طوري كه 

رئيس جمهور از يك طرف مي گويد 18ميليون 
خانوار نياز به حماي��ت دارن��د و از طرف ديگر 
مي گويد وظيفه دولت ايجاد اشتغال نيست، در 
اين مي��ان باي��د پرس��يد مردمي ك��ه از منظر 
رئيس جمهور در وضعيت اخذ حمايت يارانه اي 
قرار دارند چگونه توانايي ايجاد شغل براي خود 
دارند. البته شنيدن گاه و بيگاه اظهارات عجيب 
از زب��ان رئيس جمهور، تا ح��دودي براي مردم 
ايران عادي شده است، زيرا در گذشته نيز مشكل 
آب خوردن مردم ب��ه برجام گره زده ش��د و اما 
اينكه بخواهيم وظيفه دولت در اش��تغالزايي را 
به رغم عهده دار بودن 17هزار هزار ميليارد تومان 
دارايي نادي��ده بگيريم و تقصير بي��كاري را به 
گردن مردمي بيندازيم كه آنها را از مردمي سازي 
اقتصاد با انحراف در خصوصي سازي محروم كرده 
و با كاهش ارزش پول ملي آنها را در تنگناي مالي 

و معيشتي قرار داديم، بي انصافي است. 
در اي��ن بي��ن حجت االس��ام حس��ن روحاني، 
رئيس جمهور در سفر اخير استاني در ادامه سخنان 
عجيب روزهاي اخير خود، اظهاراتي عجيب تر در 
زمينه خام فروشي منابع طبيعي كشور بيان كرد كه 
به نظر مي رسد ايشان هنوز متوجه سرمايه فروشي 
و بد هزينه كردن درآمدهاي ناشي از صادرات نفت 
در اقتصاد ايران نشده اس��ت و صرفاً به دليل آنكه 
براي راه اندازي چاه هاي نفتي كه دربش��ان بسته 
بوده هزينه 800ميلي��ون دالري از منابع بودجه 
داش��ته اند، مخالف جدايي بودج��ه از درآمدهاي 

نفت هستند. 
رئيس جمهور روز گذش��ته در بخش��ي از سخنان 
خود در مراسم افتتاح همزمان صدها پروژه عمراني 
در اس��تان كرمان گفت: »غير از دو هفته در زمان 

جنگ، كي بوده كه فروش نفت ما اين همه مشكل 
داشته باشد؟ كسي كه خيلي آشنا نيست به مسائل 
بودجه و اقتصاد كشور، ممكن است بگويد كه »نفت 
نفروشيد«، اشكالي ندارد، مي شود دِر همه معادني 
كه اس��تفاده مي كنيم را قفل كنيم و بعداً استفاده 
كنيم. منابع بزرگ خداداد براي استفاده است،  در 
بستن و در تخته كردن و قفل كردن كه هنر نيست؛ 
باز كردن هنر است. زمانی كه تحريم برداشته شد، 
همه چاه ها بسته بود، بايد چاه ها را باز كرد، چاه ها 
را تعمير كرد، چاه ها را آماده كرد. در اواخر سال 94 
ما 800 ميليون دالر خرج كرديم تا چاه ها را از نو به 
خط بياوريم. در سال 95 باالترين فروش نفت را ما 
داشتيم و تا 2/8 ميليون بشكه و سال 95 سال رشد 
اقتصادي ايران و باالترين رشد اقتصادي ايران در 

سطح جهان بود.«
   اصرار به خام فروشی

به گزارش تسنيم،  اينكه رئيس جمهور در برداشتي 
س��طحي و غيركارشناس��ي، بس��تن دِر چاه هاي 
نفت را كه كلي��دواژه اي در جدايي تكيه اقتصاد بر 
درآمدهاي نفتي و مقاوم سازي اقتصاد كشور طي 
سال هاي گذشته بوده با بس��تن دِر معادن، توقف 
توليد و عرضه گاز طبيعي و تعطيل كردن كشاورزي 
و توليد غذاي كشور يكي مي كند، بسيار عجيب و 
درخور تأمل است. اين ادعاي روحاني كه در اواخر 
سال 94 در مجموع 800 ميليون دالر هزينه به مدار 
آوردن چاه هاي نفت بوده، ادعايي قابل تأمل است 
كه بايد مورد بحث و بررسي قرار گيرد. اميرحسين 
زماني نيا، معاون امور بين الملل و بازرگاني وزير نفت 
در تيرماه سال 95 گفته بود:»ما در عرض چهار ماه 
توانستيم صادرات نفت را دو برابر كنيم به طوري كه 
قبل از برجام يك ميليون بشكه صادر مي كرديم و 

اكنون 2 ميليون بشكه صادرات داريم«. با توجه به 
اين اظهارات بايد ديد كه هزينه 800 ميليون دالري 
در اين مدت براي به م��دار آوردن چاه هاي نفت تا 
چه ميزان صحت دارد؟ در صورتي كه فرض كنيم 
رقم اعامي رئيس جمهوري درست باشد، آيا بسته 
شدن اجباري چاه هاي نفت ناشي از افت توليدي كه 
از فشار تحريم ها ناشي شده بود، با بستن انتخابي دِر 
چاه هاي نفت به منظور مقاوم سازي اقتصاد و كاهش 
وابستگي بودجه كشور به درآمدهاي نفتي با رونق 
توليد در ديگر بخش هاي اقتصاد كش��ور، يكسان 
است؟ آيا منطقي است كه ضرر و زيان ناشي از بسته 
ش��دن اجباري دِر چاه هاي نف��ت را برابر با نتيجه 
بستن اختياري دِر چاه هاي توليد نفت از ميادين 
مس��تقل، پس از رونق توليد در ديگر بخش هاي 
اقتصادي دانست؟ اين چنين اس��تداللي يا از سر 
ناآگاهي است يا با قصد فرافكني عنوان شده است. 

در عمر ش��ش س��اله دولت تدبير و امي��د، اين كه 
پررونق ترين س��ال اقتصاد كشور، س��الي بوده كه 
بيشترين خام فروشي را داش��ته ايم، چيز عجيبي 
نيست، چراكه دولت در اين شش سال جز اصرار بر 
افزايش خام فروشي، موفقيت چنداني در افزايش 
درآمدهاي كش��ور ناش��ي از ارزش افزوده آفريني 
به نهاده ه��اي خ��ام نداش��ته اس��ت و همراهان 
رئيس جمهوري اگر به ق��ول ايش��ان، از اقتصاد و 
بودجه سردرمي آوردند، بعد از اذعان رئيس جمهور 
به پررونق ترين سال اقتصاد ناشي از خام فروشي، 
به جاي تش��ويق، آه از نهاد بلند مي كردند و بر اين 
اقتصاد به ارث مانده از فعاليت شش ساله دولت تدبير 

و اميد، مي گريستند. 
   نفت نفروشيد، نظر اقتصاددانان است

جالب اينكه در حالي آق��اي رئيس جمهور »نفت 
نفروش��يد« را جمله ناآش��نايان به مسائل اقتصاد 
مي داند كه اتفاق��اً قريب به اتف��اق اقتصاددانان از 
هر جناح و خط فك��ري، در خصوص جلوگيري از 
خام فروش��ي نفت و ضرورت افزايش بهره وري از 

ذخاير نفتي اتفاق نظر دارند. 
اينكه رئيس جمهور بيان مي كن��د »منابع بزرگ 
خداداد براي اس��تفاده اس��ت«، يك عبارت ساده 
و درست اس��ت، اما آنچه از رئيس جمهور و دولت 
انتظار مي رود اين اس��ت كه نوع استفاده از منابع 
خدادادي بر اساس تأكيد تمامي اسناد باالدستي 
كش��ور و منطق اقتص��اد، با باالترين به��ره وري و 
ارزش آفريني باش��د، نه آنكه تاش بيش��تر براي 

خام فروشي را افتخار و هنر دولتمردان بدانيم!
عقانيت و منطق حكم مي كند كه به جاي فروش 
سرمايه براي پوشش هزينه ها از محل سود ناشي از 
فعاليت هاي اقتصادي منابع براي پوشش هزينه ها 
تحصيل شود و شايد به همين دليل بوده است كه 
برخ��ي از دولت ها در دنيا به توصي��ه اقتصاد دانان 
دلس��وز اقتصاد را مردم��ي كرده اند تا به واس��طه 
فعاليت اقتصادي گروه هاي متع��دد و متنوعي از 
م��ردم در حوزه هاي مختلف درآمد ايجاد ش��ود و 
بخش��ي از اين درآمد تحت عن��وان ماليات براي 
پوشش هزينه هاي دولت صرف شود،  در اين ميان 
چون دولت در درآمد فعاليت هاي اقتصادي شريك 
است پيوسته فضاي كسب و كار را براي بهبود توليد 

و درآمد بهبود مي بخشد.
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فاصلهمیگیرد

مردمي كه از منظر رئيس جمهور در وضعيت گرفتن يارانه قرار دارند چگونه توانايي ايجاد شغل براي خود دارند؟!

 مهران ابراهیمیان

سودهزاردرصديتولیدقیرتقلبي!
س�ودهاي ميلياردي موجب ش�ده ب�ازار توليد قيره�اي تقلبي 
همچنان گرم باش�د و اگرچه ورود اي�ن ماده اوليه ب�ه پروژه هاي 
عمراني محدود ش�ده اما عرض�ه به ب�ازار همچنان ادام�ه دارد. 
عقيل قديم، رئيس بخش قير و آس��فالت مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرس��ازي در گفت وگو با »مهر« تخلفاتي را كه در ح��وزه توليد قير رخ 
مي دهد، تشريح كرد. وي گفت: متأسفانه برخي كارخانه هاي توليدكننده 
قير اقدام به توليد اين كاالي ب��اارزش و گران قيمت از مواد اوليه بي ارزش 
مي كنند كه منجر به توليد قير بي كيفيت مي ش��ود. پديده اي در كش��ور 
داريم به نام قير تقلبي؛ طبق بررس��ي هايي كه در چند سال گذشته انجام 
داده ايم و مرتباً رصد كرده ايم، وقتي قيمت قي��ر افزايش مي يابد، توليد و 
عرضه قير تقلبي به بازار توجيه بااليي پيدا مي كند و در دوره هايي كه قير 
ارزان مي شود، توجيه اقتصادي توليد قير غير استاندارد و تقلبي هم از بين 
مي رود. قير تقلبي را با تركيب كردن قير استاندارد با نفت كوره، لجن هاي 
اسيدي است كه مشتقات پايه پااليشگاهي ندارند، روغن سوخته موتور، مواد 

پاستيكي بازيافتي يا برخي مواد معدني كم ارزش توليد مي كنند
رئيس بخش قير و آسفالت مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي منشأ و ماده 
اوليه توليد قير تقلبي را مواد مختلفي عنوان كرد و ادامه داد: يكي از آنها نفت 
كوره است موارد ديگر، لجن هاي اسيدي است كه مشتقات پايه پااليشگاهي 
ندارند؛ روغن سوخته موتور، مواد پاستيكي بازيافتي يا برخي مواد معدني كم 
ارزش كه اينها را ذوب كرده و در قير مخلوط مي كنند. وي افزود: مورد ديگر از 
قيرهاي بي كيفيتي كه در كشور وجود دارد، ماده اي است كه تحت عنوان قير 
از عراق وارد مي ش��ود، اما به هيچ عنوان با كااليي به نام قير همخواني ندارد و 
نمي توان نام قير بر آن نهاد؛ چون اصًا مواد اوليه آن، موادي نيستند كه براي 
توليد قير واقعي مورد استفاده قرار مي گيرند. اين ماده از عراق وارد مي شود در 

حالي كه قرار بود سوآپ شود، اما وارد صنعت راهسازي كشور شده است. 
    تنها ۲۵ واحد توليدي صالحيت توليد قير با كيفيت دارد

قديم يادآور ش��د: هر چه قدر كنترل هاي در مبدأ را دقيق تر انجام دهيم، 
از امكان توليد قير بي كيفيت بيشتر كاسته مي شود. در حال حاضر 181 
كارخانه توليد قير راهس��ازي در كش��ور پروانه بهره برداري دارند. تعداد 
توليدكنندگان قير ۳7۶ واحد توليدي هستند، اما توليدكنندگاني كه ادعاي 
توليد قير راهسازي و آسفالت معابر را دارند، 181 واحد است كه از اين تعداد 
تنها 25 واحد توليدي صاحيت توليد قير باكيفيت براي صنعت راهسازي را 
دارند. اگر در مبدأ كه همان واحدهاي توليدي هستند، كنترل ها را افزايش 
دهيم و در مسير هم كنترل شود، مي توانيم تا حدودي مطمئن شويم كه 
قير تقلبي وارد صنعت راهسازي نش��ود. بدنه كارفرمايي شامل وزارت راه 
و شهرسازي، شركت س��اخت و توس��عه زيربناهاي حمل و نقل، سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي، سازمان همياري شهرداري و دهياري هاي 
كشور، بنياد مسكن انقاب اسامي )به عنوان متولي آسفالت معابر روستاها 
در طرح هاي هادي روستايي( و ش��ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران 
)به عنوان متولي توسعه باند فرودگاه ها( بايد در اين زمينه همكاري كنند. 

    سود هزار درصدي توليد قير تقلبي! 
رئيس بخش قير و آسفالت مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با بيان 
اينكه اقتصاد توليد قير تقلبي بسيار پررنگ است و سودجويان به سودهاي 
گس��ترده اي از اين محل دست مي يابند و س��وداگران انگيزه بااليي براي 
توليد قير تقلبي دارند، يادآور شد: قيمت هر تن قير طي ماه هاي گذشته از 
2 ميليون و ۳00 هزار تومان تا 4 ميليون و 200 هزار تومان در نوسان بوده 
است. از سوي ديگر نفت كوره ليتري ۳00 تومان است كه اگر قير را كيلويي 
۳ هزار تومان )ميانگين( در نظر بگيريم، توليد قير تقلبي براي متقلبان 10 
برابر يا هزار درصد است. وي افزود: بر اساس برآوردهاي ما در سال 9۶، ۳00 
هزار تن قير تقلبي وارد بازار شده است كه رقمي حدود ۳00 تا 400 ميليارد 
تومان اقتصاد قير تقلبي بوده است. بنابراين سود ناشي از توليد قير تقلبي 
بسيار باالس��ت و براي س��وداگران توجيه دارد كه اين نوع قير را وارد بازار 
كنند. به گفته اين مقام مسئول، برآورد ما اين است كه در سال جاري اين 
رقم تا يك سوم كاهش يافته و 100 هزار تن قير تقلبي وارد بازار شود. قديم 
با بيان اينكه قير ايران به 19 كشور صادر مي شود، افزود: يك ميليارد دالر 
ارزآوري قير ايران است. متأسفانه در حال حاضر صادرات قير ايران به اروپا 
كاهش يافته كه نشان مي دهد كيفيت قير توليدي ايران نزولي بوده است. 
بيشتر مشتريان ما كشورهاي منطقه هستند و سهمي در قير مصرفي اروپا 
نداريم، چون استانداردهاي اتحاديه اروپا بسيار سختگيرانه است. اين نشان 

مي دهد كه متأسفانه به صادرات قير توجهي نكرده ايم.

نهادهايانقالبي
چگونهدراقتصادورودكنند؟

 در س��ال هاي اخير آنچه دس��تمايه منتقدان انقاب و مسئوالن كم 
كاركرد در دولت قرار گرفته، ورود نهادهاي انقابي به اقتصاد و س��هم 

آنها در اقتصاد بوده است. 
منتقدان همواره انحصار گرايي، س��هم زياد نهاد هاي انقابي و محيط 
غير رقابتي را موضوعاتي دانسته اند تا به نهادهاي انقابي حمله كنند 
و دوگانه مردم، نهادهاي انقابي يا دوگان��ه دولت، نهادهاي انقابي را 
دنبال كرده اند. اين همان هدفي اس��ت كه كشورهاي متخاصم نيز در 

قالب تحريم ها آن را دنبال مي كنند. 
 جدا كردن ملت از حاكميت و كاهش سرمايه اجتماعي به عنوان موتور 
مولد توسعه و پيشرفت، هدف واضحي است كه اين روزها برخي آگاهانه 
در خارج از كشور و ان شاءاهلل! ناآگاهانه در داخل كشور دنبال مي كنند. 

با اين اوصاف چه بايد كرد؟ 
 بديهي است كه در شرايط موجود جنگ اقتصادي، نهادهاي انقابي به 
خصوص نيروهاي مسلح بايد در دفاع مقابل با دشمن بسيار هوشمندانه 
و هوشيارانه گام بردارند. به خصوص آنكه بخشي از بدنه نيروهاي انقابي 

همگام با صداهاي داخلي تحريم شده اند. 
 اگ��ر فرضيات مطرح ش��ده ب��اال را به عنوان ش��رايط موج��ود قبول 
كنيم،بنابراي��ن بايد نهادهاي انقاب��ي در اين ش��رايط جنگي تنها و 
اصلي ترين مأموريتي كه بايد دنبال كرد، همان مأموريتي است كه در 

دوران دفاع مقدس به خوبي در آن موفق بودند. 
 در دوران دفاع مقدس نيروهاي انقابي اعم از نيروهاي سپاه وارتش، 
جهاد همه دس��ت به دس��ت هم داده بودند و در كنار م��ردم به دفاع 
مي پرداختند و اين كار جز با سرمايه هاي اجتماعي باال محقق نمي شد.  
از اين رو نهادهاي انقابي بايد در اين روزها در تراز انقاب اسامي پاي 
كار بيايند و در جهت افزايش سرمايه هاي اجتماعي نقش واسطه اي را 
در مردمي كردن اقتصاد ايفا كنند. اكنون كه دشمن با تحريم و حمله به 
منافع افراد و آحاد جامعه، ما را به جنگ اقتصادي كشانده تا حاكميت و 
مردم را از يك ديگر به طور كلي جدا كند، بايد بدانيم كه دقيقاً فن بدل 

آن مردمي كردن اقتصاد است. 
در زمان حاضر كه بيكاري زياد ش��ده و جوانان بيكارهس��تند و توان 
ازدواج كردن و تأمين س��ر پناه هم ندارند نمي توان وجود 5۳ ميليارد 
بشكه زير پاي ملت را به عنوان خبر خوش و بهبود وضعيت اقتصادي 
آنها تلقي كرد، بلكه بايد درس��ت مانند زمان جن��گ مردم را در جنگ 

اقتصادي پاي كار آورد. 
 بديهي اس��ت به رغم تأكيدات مكرر رهبري و امام راحل، دولت ها 
در دوره هاي قبلي و كنوني نش��ان داده اند بي��ش از آنكه به دنبال 
بهبود فضاي كسب و كار و مردمي كردن اقتصاد باشند به فكر نحوه 
چگونگي تخصيص منابع نفتي بوده ان��د و در مقاطعي كه با كاهش 
قيمت نفت مواجه بوده ايم كل دولت دچار س��رگيجه و سردرگمي 
بزرگي ش��ده اند كه در نرخ تورم و نرخ رشد و فشار به اقشار مختلف 

نمود داشته است. 
 بنابراين نهادهاي انقابي با درك چنين فضايي بايد از يك سو مراقب 
افتادن در دام درآمدزايي و تصدي گيري باشند و از سوي ديگر بايد نقش 
تسهيل گري در مردمي كردن اقتصاد را كه نتيجه اش اشتغال و پيشرفت 

است، بسيار پر رنگ كنند. 
 تجربه هايي مانند تكميل پروژه س��تاره خليج فارس از سوي قرار گاه 
خاتم االنبيا، توانمند سازي منطقه محروم قلعه گنج مي تواند به خوبي 
به عنوان پروژه هاي قابل تعميم مد نظر قرار گيرد. به خصوص كه امروز 
بدنه بسيج نيز با صد ها هزار نيروهايي مستعد و جوان در سرتا سر كشور 

پاي كار هستند. 
اين نيروهاي مستعد مي توانند بار ديگر در قالب گروهان هاي اقتصادي 
» تعاوني هاي توليد و توزيع « با روحيه اي جهادي س��اماندهي ش��ده 
و بس��ته به مزيت هاي منطقه اي چرخ اقتصاد را بچرخانند و در قالب 
حركت هاي جمعي ضم��ن تأمين منافع خود در پيش��رفت منطقه و 
كشورشان نقش ايفا كنند. همچنين مي توان از اين نيروها در كمك به 
تشكيل هسته هاي تعاوني مردمي حول طرح هاي توجيه دار اقتصادي 

مدد گرفت و اقتصاد را مردمي كرد.

وارداتگندمفعاًلمنتفیشد
وزارت  بازرگان�ي  اس�تانداردهاي  و  مق�ررات  مدي�ركل 
جه�اد كش�اورزي گف�ت: دول�ت راض�ي ب�ه واردات گن�دم 
نيس�ت و واردات اي�ن محص�ول را فع�اًل متوق�ف كرده اس�ت. 
ولي اهلل فريادرس، مديركل دفتر مقررات و استانداردهاي بازرگاني وزارت 
جهاد كشاورزي در گفت وگو با تس��نيم درباره ميزان واردات گندم در 
سال جاري براي جبران كسري توليد اظهار كرد: دولت راضي به واردات 

گندم نيست و واردات اين محصول را فعًا متوقف كرده است. 
وي با بيان اينكه شواهد امر نشان مي دهد كه بخشي از گندم توليدشده 
در كشور به دولت فروخته نشده اس��ت، افزود: با توجه به اينكه گندم 
كااليي بسيار استراتژيك براي كش��ور است در صورتي كه اين نگراني 
وجود داشته باشد، دچار اختال هستيم از ذخاير استراتژيك استفاده 

مي كنيم و اين امر باعث مي شود به سمت واردات برويم. 
مدي��ركل دفت��ر مق��ررات و اس��تانداردهاي بازرگان��ي وزارت جهاد 
كشاورزي ادامه داد: تا به امروز تصميم قطعي براي واردات گندم گرفته 
نشده است، زيرا مجموعه دولت راضي نيس��ت كه محصولي كه در آن 

خودكفا بوديم، وارد شود. 
   احتمال خريد گندم انبارشده توسط بخش خصوصي

وي در پاس��خ به اينكه دولت قصد جمع آوري گندم ذخيره سازي شده 
در انبارها توسط بخش خصوصي را دارد، تصريح كرد: اين موضوع يك 
راه حل است و ما درباره آن فكر نكرده ايم، هرچند كه ممكن است شركت 

بازرگاني دولتي به اين راهكار انديشيده باشد. 
فريادرس با بيان اينكه دولت تا مجبور نباش��د اقدام به واردات گندم 
نخواهد كرد، گفت: در صورتي كه اين محصول به كشور وارد شود ارز آن 
به طور قطع 4200توماني است، زيرا كاالي اساسي به حساب مي آيد. در 
سال گذشته هيچ گونه واردات گندمي نداشتيم و تنها مقدار كمي گندم 
به صورت ورود موقت و براي فرآوري و صادرات به كشورهاي همسايه، 

به كشورمان وارد شد. 
...........................................................................................................................

صادرات۵محصولكشاورزي
بهاقلیمكردستانعراقآزادشد

ص�ادرات گوج�ه فرنگ�ي، خي�ار، س�يب زميني و درخت�ي و 
سبزيجات ش�امل انواع كلم و كاهو به اقليم كردستان عراق آزاد 
ش�د كه برخي نيز مش�مول تعرفه گمركي صفر درصدي ش�دند. 
به گزارش تس��نيم صادرات س��يب زميني، خيار، گوجه فرنگي، 
سيب درختي و سبزيجات به اقليم كردس��تان كشور عراق آزاد 
ش��د. عليرضا س��االريان رئيس نمايندگ��ي وزارت امور خارجه 
دفتر اصفهان، آخري��ن وضعيت تعرفه ها و ش��رايط ورود برخي 
محصوالت كشاورزي سيب درختي، گوجه، سيب زميني، خيار و 
سبزيجات در اقليم كردستان عراق را در پي نامه نصراله رشنودي 
سركنس��ول ايران در اربيل اباغ كرد. در ميان اين پنج محصول 
صادرات سيب درختي و زميني و خيار به اقليم عراق بدون تعرفه 

و صفر درصد است.

م�دي�ركل راه و 
ي   مسكن ز س�ا شه��ر

اس�تان تهران با بيان اينكه س�هميه اس�تان 
تهران در برنامه اقدام ملي مسكن ۲۵ ردصد 
خواهد بود، گفت: بازشماري سريع امالك و تك 
برگي شدن اسناد، پيش زمينه و اساس معرفي 
زمين در طرح اقدام ملي توليد مسكن است. 
رضا نگهبان در گفت وگ��و با فارس با اش��اره به 
اينكه در جلس��ه اي كه با مديران حوزه مسكن 
و بازآفريني و ش��ش منطقه شهرستاني استان 
تهران برگزار شد، سهميه استان تهران در طرح 
ملي مسكن مشخص شد، گفت: برنامه طرح اقدام 
ملي توليد مسكن در شهرهاي باالي 100 هزار 
نفر جمعيت در اداره كل راه و شهرسازي استان 
تهران ۶1 هزار و 9۳7 واحد مسكوني مشخص و 
تعيين شد. وي افزود: بازشماري سريع اماك و 
تك برگي شدن اس��ناد در اولويت وظايف حوزه 
اماك و حقوقي و ادارات شش منطقه شهرستاني 
استان تهران است و اين پيش زمينه اساس معرفي 

زمين در طرح اقدام ملي توليد مسكن است. 
وي با بي��ان اينك��ه 25 درص��د برنام��ه اقدام 
ملي مس��كن در كشور مرتبط با اس��تان تهران 
است، گفت: تمام مناطق استان تهران موظف به 

ارائه پيشنهادات در حوزه زمين براي پروژه هاي 
اقدام ملي هستند و بررسي مغايرت ها و ساير امور 
پيگيري جزو وظايف شهرستان ها است كه جزو 
اصلي ترين تكاليف اصلي رؤساي حوزه مسكن و 

ادارات شهرستاني است. 
نگهبان تصري��ح ك��رد: وظيفه اس��تان تهران 
توليد مسكن مش��اركتي به ميزان 2950 واحد 
مسكوني، تأمين زمين براي اقشار ويژه به ميزان 
1000 واح��د، تكمي��ل واحدهاي نيم��ه تمام 
خريداري ش��ده و نيمه تمام در قالب مشاركت 
به ميزان 1987 واحد، واگذاري در قالب س��اير 

تفاهم نامه ها به تعداد 5000 واحد است. 
وي افزود: استفاده از ظرفيت هاي بانكي به ميزان 
47 هزار واحد تسهيات و ساير موارد پيشنهادي 
اين اداره كل 4000 واحد اس��ت كه در مجموع 
۶1 ه��زار و 9۳7 واحد مس��كوني در طرح اقدام 
ملي مس��كن در نظر گرفته شده است. مديركل 
راه و شهرسازي اس��تان تهران خاطرنشان كرد: 
شهروندان استان تهران كه مشمول چهار مورد 
ش��رايط احراز متقاضيان جه��ت بهره مندي از 
تسهيات طرح اقدام ملي توليد مسكن هستند، 
مي توانند از زمان باز شدن س��ايت ثبت نام ملي 

مسكن نسبت به بارگذاري مدارك اقدام كنند.

شاخص بورس در    بورس
جريان معامالت 
ديروز بازار س�رمايه ۲۷۱۱ واحد رش�د كرد. 
به گزارش تس��نيم، در جريان دادوستدهاي روز 
گذشته بازار سرمايه تعداد 2ميليارد و ۶28ميليون 
سهم و حق تقدم به ارزش 1214ميليارد تومان در 
۳07ه��زار نوبت مورد دادوس��تد ق��رار گرفت و 
شاخص بورس با رش��د 2711واحدي در ارتفاع 

۳0۶هزار و ۶55واحد قرار گرفت. بيش��ترين اثر 
مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاري 
به نام نمادهاي معاماتي گروه مپنا، پااليش نفت 
بندرعباس و صنايع پتروشيمي خليج فارس شد 
و در مقابل نمادهاي معدني و صنعتي گل گهر، 
سرمايه گذاري ش��يميايي ايران و فوالد مباركه 
اصفهان با افت خود مانع افزايش بيشتر شاخص 

بورس شدند.

سهميه ۲۵ درصدي تهران در طرح ملي مسكن

شاخص بورس ۲۷۱۱ واحد رشد كرد
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