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رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد

قیمتارزمنطقیترمیشود

ایجاد  988هزار شغل تا پایان 98

فارس

گــروه اقتصــادی /رئیــس ســازمان
برنامــه و بودجــه بــه مردم تعهــد داد
کــه قطعه یک آزاد راه تهران -شــمال
کــه جــزو پروژههای اولویــت دار دولت
اســت ،امسال به پایان برسد و در میان
صحبــت هایــش از مــردم بــه خاطــر
اینکــه در جــاده چالــوس معطــل و
درگیــر ترافیک میشــوند ،عذرخواهی
کــرد .بــه گــزارش ایرنــا ،محمدباقــر
نوبخــت کــه روز گذشــته از قطعه یک
آزاد راه تهران -شــمال بازدید میکرد
بــه اصــاح بودجــه هــم اشــاره کــرد و
گفــت 24 :برنامــ ه بــا هــدف کاهــش
وابســتگی بودجــه ســاالنه بــه نفــت تا
ســقف  ۱۰درصد پیشــنهاد شده است.
حاشیه این بازدید هم پرخبر بود.
نوبخــت در نقــد برنامــه هــای برخــی
از نهادهــا گفــت :بایــد قبــول کنیــم در
شــرایطی کــه منابــع محــدود اســت
نمیتوانیــم بــه توســعه تشــکیالت
فکــر کنیــم و در شــرایط صرفهجویــی
هزینههــا امــکان اجــرای بخشــی از
برنامهها(خطــاب به قوه قضائیه برای
آزمون اســتخدامی) نیســت .وی ادامه
داد :بهطــور قطــع قــوه قضائیــه بــرای
توســعه تشــکیالت خود استداللهایی
دارد اما دولت هم در شــرایط ســختی
قــرار گرفتــه که بــه جــز اولویتبندی و
ســهمیهبندی نمیتواند کارها را پیش
ببــرد.از قــوای محترم خواهشــمندیم
در چارچــوب اعــداد و ارقــام موجــود
برنامهریــزی کننــد و مــا را در مقابــل
عمل انجام شده قرار ندهند.
نمیخواهیــم کارهــا تعطیــل شــوند
بنابرایــن چــارهای جــز اولویتبنــدی
پروژهها نداریم.
ëëشمال  2ساعته
وی در جمع خبرنگاران ،با بیان اینکه
 ۶۰۰میلیــارد تومــان با همــکاری بنیاد
مســتضعفان برای تکمیل قطعه اول
آزادراه تهــران شــمال در نظــر گرفتــه
شده اســت ،اظهار داشت ۶۰ :کیلومتر

از ایــن آزادراه احــداث میشــود کــه با
راهاندازی آن ،مســیر تهران تا چالوس
بــه دو ســاعت کاهــش خواهــد یافت.
نوبخــت گفــت :اگر قطعــه اول آزادراه
تهران شمال احداث شود ،وقت مردم
کمتر تلف میشود.
همچنین در نظر داریم تا پایان امسال
 ۳۰۰کیلومتــر آزادراه دیگــر احــداث
کنیم.
ëëراهانــدازی قطعــه ریلــی میانــه
بستانآباد
معــاون رئیسجمهــور بــا اشــاره بــه
اتصــال دو اســتان گیــان و آذربایجان
غربی به شــبکه ریلی در ســال گذشــته
ادامــه داد :امســال نیز در نظــر داریم،
قطعــه ریلــی میانــه بســتانآباد
راهانــدازی شــود و به دنبال آســایش و
امنیت مردم هستیم .از این رو تا پایان
امسال قطعه یک آزادراه تهران شمال
به بهرهبرداری میرسد.
ëëبه تعهداتم پایبندم
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه
چــرا علیرغــم وعــده معــاون اول
رئیسجمهــور مبنــی بــر افتتــاح
قطعــه آزادراه تهران شــمال در ســال
گذشــته ،این اتفاق رخ نداد؟ گفت :به
آرشــیوهایتان مراجعــه کنیــد و ببینید
آیــا من چنیــن قولی داده بــودم یا نه؟
هــر وعدهای که من دادم مانند اتصال
دو اســتان گیالن و آذربایجان غربی به
شبکه ریلی در سال گذشته محقق شد.
در حــال حاضــر نیــز وعــده میدهم و
متعهد میشــوم که قطعه یک آزادراه
تهــران شــمال در ســالجاری افتتــاح
شود.
نوبخــت دربــاره آزادراه همــت -کــرج
گفــت :بخــش زیــادی از ایــن آزادراه تا
پایان امســال به بهرهبرداری میرسد.
با ایــن اقدامات ،بــار ســنگین ترافیک
خودروهای عبوری که از مســیر اســتان
البــرز و کــرج بــه ســایر اســتانها تــردد
میکنند ،کاهش خواهد یافت.

ëëقطعه یک آزاد راه تهران -شمال که جزو پروژههای اولویت دار دولت است ،امسال به پایان می رسد .
 ۶۰کیلومتر از این آزادراه احداث میشود که با راهاندازی آن ،مسیر تهران تا چالوس به دو ساعت کاهش
بـــــرش
خواهدیافت
 24ëëبرنام هباهدفکاهشوابستگیبودجهساالنهبهنفتتاسقف ۱۰درصدپیشنهادشدهاست
ëëبهطور قطع قوه قضائیه برای توسعه تشکیالت خود استداللهایی دارد اما دولت هم در شرایط سختی قرار گرفته که به جز
اولویتبندی و ســهمیهبندی نمیتواند کارها را پیش ببرد.از قوای محترم خواهشــمندیم در چارچوب اعداد و ارقام موجود
برنامهریزیکنند
ëëامسالباصرفهجویی ۶۲هزارمیلیاردتومان،منابعبودجهایرابهپروژههایاولویتدار اختصاصداده ایم
ëëکاهــش وابســتگی بــه پــول نفــت
عملیاتی شد
رئیس ســازمان برنامه و بودجه درباره
کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای
نفتــی اظهــار داشــت :یــک طــرح ۲۴
برنامهای در چهار محور طراحی شــده
و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی
ســران قوا به تصویب رســید که پس از
تأیید مقام معظم رهبری ،الزماالجرا
خواهد بود.
در این طرح قرار است منابع جایگزین
درآمدهــای نفتــی ،بــه تدریــج اعــام
شــود .از ایــن  ۲۴برنامــه ۱۱ ،برنامــه

امســال و  ۱۳برنامــه نیــز در ســال ۹۹
عملیاتی خواهد شد.
وی تأکیــد کرد :در بودجه امســال برای
آنکه از نوسانات نفتی رهایی یابیم ،در
تالشیم میزان وابستگی به درآمدهای
نفتی حداکثر  ۱۰درصد باشد.
ëëاختصــاص 25هــزار میلیــارد تومان
اوراق اسناد
معاون رئیسجمهور درباره پروژههای
عمرانــی گفــت :روز دوشــنبه  ۲۵هزار
میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه برای
طرحهــای عمرانی اختصــاص دادیم
که اختصاص این میزان بودجه ظرف

ســه ماه در ســالهای گذشته بیسابقه
بــوده اســت .ســال گذشــته  ۵۴هــزار
میلیــارد تومــان در طــول تمام ســال،
بــرای بودجههای عمرانــی اختصاص
یافت که نســبت به سال قبل از آن ۳۰
درصد رشد داشت.
 ۶۲ëëهزار میلیارد تومــان صرفهجویی
میکنیم
نوبخــت بــا تأکید بر اینکــه اختصاص
بودجه به پروژههای عمرانی ،بر اساس
اولویتبندی خواهد بود ،تصریح کرد:
قــرار نیســت بودجههــا را بــه صــورت
قطرهچکانی میان همه پروژهها توزیع

کنیــم بلکه امســال بــا صرفهجویی ۶۲
هزار میلیارد تومان ،منابع بودجهای را
به پروژههای اولویــتدار مانند آزادراه
تهران -شمال اختصاص دادهایم .در
سالهای گذشته هزاران میلیارد تومان
برای ایــن آزادراه هزینه شــد اما مردم
تاکنون چیزی مشاهده نکردهاند.
ëëاحــداث  ۱۰۰هــزار واحد مســکونی در
بافت فرسوده
نوبخــت در خصــوص پروژههــای
مســکنی ســالجاری تصریح کــرد :در
ســالجاری احــداث  ۱۰۰هــزار واحــد
مســکونی در بخــش بافت فرســوده را
در برنامــه داریــم و این غیــر از طرحی
اســت که برای ســاخت  ۱۰۰هزار واحد
دیگر شــامل  ۵۰هــزار واحد مســکونی
در روســتاها و  ۵۰هزار واحد مســکونی
حمایتی در شهرها ساخته خواهد شد.
ëëایجاد  ۹۸۸هزار شغل
وی درباره اشــتغال نیز گفــت :تا پایان
ســال  ۹۸طــی  ۸برنامــه ۹۸۸ ،هــزار
فرصــت شــغلی ایجــاد میشــود کــه
بخــش زیــادی از آن در حــوزه مســکن
اســت .ســازمان برنامــه و بودجــه بــا
تکتــک دســتگاهها از جملــه وزارت
راه و شهرســازی برای ساخت مسکن،
وزارت جهــاد کشــاورزی بــرای تولیــد
محصــوالت گنــدم ،پــرورش ماهــی
در دنیــا و محصــوالت باغــی و وزارت
صنعــت ،معــدن و تجــارت توافقنامه
امضــا کــرده اســت تــا ایــن  ۹۸۸هــزار
فرصت شغلی ایجاد شود.
ëëوزارت راه پاسخ دهد
بــه گفتــه معــاون رئیسجمهــور۲۰ ،
درصــد اول منابــع الزم بــرای ایجــاد
ایــن  ۹۸۸هزار شــغل به دســتگاههای
اجرایــی داده شــده و ما در حال حاضر
از دســتگاههای مربوطــه مطالبهگــر
هســتیم و وزارت راه و شهرســازی باید
بگوید بــا  ۲۰درصد تخصیصی تاکنون
چه تعداد واحد مسکونی ساخته شده
است.

عبدالناصرهمتی،رئیسکلبانکمرکزیباانتقادازاظهاراتی
مبنی بر دســتکاری این بانک در نرخ ارز ،از منطقیتر شــدن
چهره ها قیمــت ارز در بــازار خبــر داد .وی با انتشــار پیامی در صفحه
اینســتاگرام خود ،نوشــت :قبــاً نیز تأکیــد کــردم ،در اجرای
سیاســتهای جدیــد ارزی در قبــال صادرکنندگان و نقشــی
که در تأمین ارز ســامانه نیمــا و واردات در مقابل صادرات و
اسکناس صرافیها خواهند داشت و نیز مدیریت و راهبری
بازار اسکناس ارز ،خصوصاً آماده شدن برای عملیاتی کردن
بازار متشکل ارزی ،شاهد منطقیتر شدن قیمت ارز در بازار خواهیم بود.
وی ادامــه داد :از اول ســال تاکنــون میــزان تأمین ارز بــرای واردات ،به رقم قابل
توجه  ۹.۴میلیارد دالر رسیده است که حدود پنج میلیارد دالر آن در نیما تأمین
شــده اســت! همتی تأکید کرد :تأثیر آمــد و رفتهای دیپلماتیک را در شــرایط
خــاص سیاســی و روانــی مهــم ،لیکــن آن را تعیینکننده اصلــی روند بــازار ارز
نمیدانم/.مهر

واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی به کارگران

فرهاد دژپســند ،وزیر امــور اقتصادی و دارایی از بررســی طرح
فروش ســهام بنگاههای اقتصادی دولتی به صورت شورایی
خبــر داد و گفت :ایــن روش در مرحله کنونی فروش بنگاهها
اجرا نمیشــود اما در واگذاریهای آینده اعمال خواهد شــد.
برای واگذاری این بنگاههــا از روشهای متنوع مانند فروش
مســتقیم ،اجاره به شــرط تملیک و صندوقهــای ســرمایهگذاری قابل معامله
استفاده خواهد شد .وی درباره صادرات غیر نفتی نیز گفت :در دو ماهه نخست
امسال میزان صادرات غیر نفتی  ۸درصد نسبت به دوره مشابه پارسال افزایش
و میــزان واردات نیــز کاهــش یافت که نشــان میدهد تــراز تجاری کشــور مثبت
است/.ایرنا

خیز ایران برای افزایش برداشت از میدان فروزان

حمید بورد،مدیرعاملشرکت نفتفالتقارهایران از پایان
موفقیتآمیز عملیات نصب عرشــه  ۹۴۰تنی ســکوی F۱۸
میدان مشــترک فــروزان خبــر داد که با حفــاری هفت چاه
روی این ســکو زمینه را برای افزایش برداشت از این میدان
مشترک فراهم میکند .به گفته بورد ،هزینه تمام شده این
پروژه حدود  ۴۳میلیون یورو بوده است/.ایرنا

راهاندازی مجدد کارخانه کاله عراق بررسی میشود

میثم زالــی ،دبیر کارگروه ملی تســهیل و رفع موانــع تولید از
برگزاری نشســتی با حضور مســئوالن ایرانــی و عراقی برای
راهانــدازی کارخانه کاله عراق خبــر داد .وی اظهار کرد :این
جلســه هفته آینــده در وزارت صنعت ،معــدن و تجارت با
حضــور مقامات هر دو کشــور ،مدیــران کارخانه ،مســئوالن
اقتصادی دو کشور و کارشناسان وزارت امور خارجه برگزار خواهد شد.
او توضیــح داد :کارخانــه فرآوردههای لبنی کاله در عراق کــه روزانه  ۱۰تن انواع
محصوالت لبنی را روانه بازار عراق میکرد ،دو سال از فعالیتش در کشور عراق
میگذرد/.ایسنا

