
 نمایشگاه های نساجی و پوشاک 
آغاز به کار کردند

بیست و پنجمین نمایش��گاه نساجی و هفتمین 
نمایشگاه پوشاک ایران در محل دائمی نمایشگاه 

های بین المللی آغاز به کار کردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
س��هامی نمایش��گاه های بین الملل��ی ج.ا.ایران، 
دوش��نبه 18 آذر بیس��ت و پنجمین نمایش��گاه 
بین المللي ماشین آالت، مواد اولیه و محصوالت 
نساجي و هفتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک 
ایران)ایران مد 2019( افتتاح ش��دند.در مراسم 
افتتاحیه این دو نمایشگاه، مهدی دیانی، نلسون 
حضرتی اعضای هیات مدیره و جم عزتی معاون 
امور نمایش��گاهی شرکت سهامی نمایشگاه های 
بی��ن المللی ای��ران به هم��راه افس��انه محرابی 
مدیرکل دفتر صنایع نس��اجی و پوشاک جضور  
یافتند.در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللي 
ماش��ین آالت، مواد اولیه و محصوالت نس��اجي  
160 ش��رکت داخل��ی و 75 ش��رکت خارجی از 
کش��ورهای ایتالیا، بلژیک، ترکی��ه، چین، هند، 
اس��پانیا، اوکراین و استرالیا جدید ترین تولیدات 
و خدمات خود را در حوزه صنعت نس��اجی ارائه 
می کنن��د.در هفتمین نمایش��گاه بی��ن المللی 
پوش��اک حدود 120 شرکت داخلی، ضمن ارائه 
جدیدترین کلکس��یون های تولیدی خود، نوین 
تری��ن طرح ه��ای تولیدی برگرفت��ه از فرهنگ 

ایرانی اسالمی را مطرح و معرفی می کنند.
طبق گفت��ه علی مرادی رئیس س��تاد برگزاری 
بیس��ت و پنجمین نمایشگاه بین المللي صنعت 
نس��اجی ایران اهمیت نمایش��گاه نساجی تهران 
موجب ش��ده اس��ت تا کش��ورهای هند و چین 
بص��ورت پاویون )گروهی( در نمایش��گاه حضور 
داشته باش��ند، گفت: برگزاری 15 کارگاه علمی 
و دو همای��ش تخصصی با حض��ور متخصصان و 
استادان دانشگاه ها و همچنین برنامه ریزی برای 
بازدید چند هیئت تج��اری و بازرگانی خارجی؛ 
برخ��ی از برنامه های جانبی بیس��ت و پنجمین 
نمایشگاه بین المللي صنعت نساجی ایران است.
مرادی با بیان اینکه بیست و پنجمین نمایشگاه 
بین الملل��ي صنعت نس��اجی در فضایی بالغ بر 
بیس��ت و س��ه هزار متر مربع برگزار می ش��ود، 
افزود: در این نمایشگاه انواع تجهیزات، صنایع و 
خدمات مربوطه از جمله: ماش��ین آالت نساجی، 
قطعات، چ��رخ خیاطی، ماش��ینهای گلدوزی و 
دوخت و برش، انواع منسوجات خانگی و لوازم و 
قطعات وابس��ته ،پارچه، پوشاک، انواع نخ والیاف 
و دیگ��ر م��واد اولیه صنایع نس��اجی عرضه و به 
نمایش گذاش��ته می ش��ود.گفتنی است، این دو 
نمایش��گاه از امروز تا 22 آذرماه از ساعت 9 الی 

17 میزبان بازدیدکنندگان است. 

 افزایش سهم 180 میلیون دالری 
صادرات رنگ ایران

حسین زاده گفت: سهم صادرات کشورمان از سه 
محصول رنگ، رزین و چسب ساالنه حدود 180 
میلیون دالر اس��ت  که با برگ��زاری نوزدهمین 
دوره نمایش��گاه این صنعت، این میزان افزایش 
خواه��د یافت.به گزارش رواب��ط عمومی  و امور 
بین الملل ش��رکت س��هامی نمایشگاه های بین 
المللی ج.ا.ایران، بهمن حس��ین زاده مدیرعامل 
ش��رکت س��هامی نمایش��گاه های بی��ن المللی 
ایران با اش��اره به برگزاری نوزدهمین نمایشگاه 
بین المللی رنگ و رزین و پوش��ش های صنعتی، 
مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری تهران در محل 
دائمی نمایش��گاه های بی��ن المللی ایران، گفت: 
س��هم صادرات کشورمان از س��ه محصول رنگ، 
رزین و چسب س��االنه حدود 180 میلیون دالر 
اس��ت  که با برگزاری نوزدهمین دوره نمایشگاه 
این صنعت، ای��ن میزان افزای��ش خواهد یافت.
وی اف��زود: مهم ترین مقاص��د صادراتی ایران در 
حوزه رنگ، رزین و چسب کشورهای افغانستان، 
پاکستان، کویت، عراق، ترکمنستان، تاجیکستان 

و قزاقستان می باشد. 

اخبار

بودجه ۹8 و الیحه بودجه ۹۹ در یک نگاه
* بودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و 
نیز معادل همین  بودجه  ۹۱۰ میلیون )۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال و مصارف 
رقم تعیین شده است، این رقم سال گذشته ۱۷ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۶۰ میلیارد و 

۲۳۰ میلیون )۱۷.۴۴۳.۱۶۰.۲۳۰.۰۰۰.۰۰( بود.
* منابع بودجه عمومی دولت از نظر درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایهای و مالی و مصارف 
بودجه عمومی دولت از نظر هزینهها و تملک داراییهای سرمایه و مالی برای سال ۹۹ حدود 
پنج میلیون و ۶۳۸ هزار و ۲۹۳ میلیارد و ۴۹ میلیون )۵.۶۳۸.۲۹۳.۰۴۹.۰۰۰.۰۰۰( 
ریال تعیین شده است، با این تفاوت که این رقم سال گذشته پنج میلیون و ۲۰۰ هزار و 

۸۳ میلیارد و ۶۵۲ میلیون )۵.۲۰۰.۰۸۳.۶۵۲.۰۰۰.۰۰۰( بود.
* منابع عمومی بودجه سال ۹۹ حدود چهار میلیون و ۸۴۵ هزار و ۹۶۸ میلیارد و ۶۶ میلیون 
)۴.۸۴۵.۹۶۸.۰۶۶.۰۰۰.۰۰۰( ریال است که  این رقم در بودجه سال ۹۸ معادل چهار 

میلیون و ۴۸۵ هزار میلیارد ریال )۴.۴۸۵.۸۱۱.۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰( بوده است.
حدود   ۹۹ سال  بودجه  قانون  در  دولتی  موسسههای  و  وزارتخانهها  اختصاصی  درآمد   *
تعیین  ریال   )۷۹۲.۳۳۲۴.۹۸۳.۰۰۰.۰۰۰( میلیون   ۹۸۳ و  میلیارد   ۳۲۴ و  هزار   ۷۹۲
ریال  میلیون   ۴۹۸ و  میلیارد   ۲۷۲ و  هزار   ۷۱۴ گذشته  سال  رقم  این  است،  شده 

)۷۱۴.۲۷۲.۴۹۸.۰۰۰.۰۰۰(  بود.
* بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسههای انتفاعی وابسته به دولت از نظر درآمدها و 
سایر منابع تامین اعتبار برای سال ۹۹ حدود ۱۴ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۴۵۷ میلیارد و 
۶۸۹ میلیون )۱۴.۸۳۹.۴۵۷.۶۸۹.۰۰۰.۰۰۰( ریال و از لحاظ هزینهها و سایر پرداختها 
نیز معادل همین رقم در نظر گرفته شده است که رقم آن در سال گذشته ۱۲ میلیون و 

۷۷۱ هزار و ۴۳۳ میلیارد و ۱۵۶ میلیون )۱۲.۷۷۱.۴۳۳.۱۵۶.۰۰۰.۰۰۰( ریال بود. 
* سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات 
درآمدهای   * است.  تعیین شده  بودجه  در سال ۹۹ همانند سال گذشته ۲۰ درصد  گاز 
مالیاتی در سال ۹۹ نیز یک میلیون و ۹۵۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که 

این رقم در بودجه سال ۹۸ یک میلیون و ۷۲۵ هزار میلیارد ریال تعیین شده بود.
* سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت این قانون در سال ۹۹ معادل ۴۵۴ هزار و 
۹۸۶ میلیارد )۴۵۴.۹۸۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تعیین شده است که این قانون در سال 
گذشته معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد ریال 

)۱.۳۷۰.۳۶۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( بود.

نمای نزدیک

وزیر نیرو با تأکید بر اینکه این وزارتخانه بدهکار است 
اما بدهکار معتبری اس��ت گف��ت: وزارت نیرو از قانون 
بودجه سال 98 استفاده خوبی کرد و با سازوکارهایی 
که در قانون بودجه پیشبینی شده بود 11 هزار میلیارد 

تومان از بدهیها را با بخش خصوصی تسویه کند.
رضا اردکانیان در سی و چهارمین کنفرانس بینالمللی برق 
با اشاره به اینکه اصلیترین چالشی که پیشروی صنعت 
برق است فاصله قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی برق 
است، گفت: صنعت برق به لحاظ فنی هیچ مشکلی ندارد 
ب��ه طوری که 95 درصد نیازهای تکنولوژیکی و فناورانه 
صنعت برق در داخل کشور تولید میشود. وی افزود: اگر 
در برق و آب و سایر منابع زیست محیطی یک اخالق و 
تربیت مناسبتری برای مصرف پیدا نکنیم طبیعتاً تولید 
نمیتواند با نیازهای روزافزون برابری کند. وزیر نیرو ادامه 
داد: نمیتوان فقط با ابزار قیمت مصرف آب و برق را کنترل 
کرد باید این موضوع توس��ط خود جامعه فهم شود و به 

یک اخالق تبدیل شود پس هر جامعهای اخالقیتر باشد 
آن جامعه در موض��وع مصرف جامعه صحیحالعملتری 
اس��ت و هر چقدر هم فاصله م��ا از مبانی اخالقی در هر 
صنف و حرفهای بیشتر شود گرفتاریها بیشتر خواهد شد. 
وزی��ر نیرو ادامه داد: خط��اب ما به مصرف صحیح آب و 
برق فقط مردم نیستند این موضوع به ما مربوط میشود 
که مصرفکننده مواد اولیه برای تولید کاال هستیم و باید 
سعی کنیم قیمت تمام شده خدمت و کاال را تا آنجایی 

که میتوانیم کاهش دهیم. 

برق را گران میخریم، ارزان میفروشیم
اردکانیان با اشاره به اینکه 65 درصد انرژی برق را بخش 
خصوصی تولید میکند، گفت: قیمتی که ما متعهد هستیم 
از بخش خصوصی خریداری کنیم خیلی بیشتر از قیمتی 
اس��ت که برق را به خود آنها که مصرف کننده هستند 

میفروشیم و این فاصله قابل ادامه نیست.   فارس

وزیر نیرو:
برق بخش خصوصی را گران میخریم و ارزان به خودشان میفروشیم

مع��اون اقتصادی رئیس جمهور گفت: مس��اله مبارزه با 
فساد اقتصادی مساله یک بخش و یک بنگاه نیست بلکه 
در مقابله با فس��اد باید سیستمی نگاه و هماهنگ عمل 
شود و اقدام ریشهای به اقدام مصداقی ترجیح داده شود.

محمد نهاوندیان دی��روز در پنجمین همایش مبارزه 
با فس��اد که در مرکز همایش��های صدا و سیما برگزار 
ش��د، گفت: با توجه به اینک��ه بخش خصوصی برگزار 
کننده همایش مبارزه با فساد است این بدان معناست 
که دس��تیابی با این مهم جز با هماهنگی همه امکان 
پذیر نیس��ت. دبیر ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی 
س��ران قوا افزود: توجه به فس��اد نه فقط  در کشور ما 
بلکه در همه کشورهای جهان بسیار بیشتر از گذشته 
شده اس��ت و علت آن دسترسی گستردهتر مردم به 
اطالعات و فضای مجازی اس��ت؛ بنابراین بسیاری از 
دولتها با مس��اله فس��اد اقتصادی فقط به عنوان یک 
مس��اله اقتصادی روبرو نیستند بلکه به سرعت تبدیل 

به مساله سیاسی و حتی آشوبهای خیابانی میشود.
وی افزود: البته بین واقعیت فس��اد و احس��اس فساد 
گاهی میتواند فاصله باش��د و واقعیت فس��اد به دلیل 
ب��زرگ نمایی و اخبار جعلی و اتهامهای ثابت نش��ده 

میتواند کمتر از احساس فساد باشد.
رئی��س ات��اق بازرگانی ای��ران نیز در ای��ن همایش با 
تاکید بر موضوع مبارزه با فساد قبل از مبارزه با افراد 
مفسد گفت: فساد تاثیر یک تا هشت درصدی بر رشد 
اقتصادی دارد. غالمحس��ین شافعی گفت: آنچه آینده 
جامعه را با مش��کل مواجه  میکند روند مساله اخالق 
اس��ت زیرا مس��ائل اقتصادی آن قدر برای ما مشکل 
آفرین نیست که سقوط اخالقی برای ما مشکل آفرین 
است؛ روند حرکت اخالق یک سیر نزولی با شیب تند 
را طی میکند و بنابراین این مس��اله را باید به عنوان 
یک موضوع مهم سرلوحه کار خودمان در جامعه قرار 

دهیم زیرا به وضع خطرناکی از این نظر میرسیم.

معاون اقتصادی رئیس جمهور:
بین واقعیت و احساس فساد فاصله زیادی وجود دارد

سیاست روز وضعیت درآمدهای نفتی در الیحه بودجه ۹۹ را بررسی می کند؛
گزارش

الیح��ه بودج��ه س��ال 99 در حال��ی طی 
روزهای اخیر به دس��ت بهارستانیها سپرده 
ش��ده که بنابر ادعای متولی��ان تدوین آن، 
نقش نفت و درآمدهای نفتی در آن بس��یار 
کمرنگ اس��ت و این مهم نه از س��ر توجه 
متولیان به جلوگیری از خام فروش��ی است 
که از س��ر اجبار و مشخصاً مشکالت پیش 

روی فروش نفت است  .
در همین راس��تا عدم وابستگی بودجه 99 
به نفت از سوی رئیس جمهور نیز در زمان 
ارایه آن به مجلس م��ورد تاکید قرار داد و 
اینگونه عن��وان کرد که کاهش وابس��تگی 
بودجه 99 به نف��ت، نکته قوت این بودجه 

نوش��ته ش��ده اس��ت.  پیرو آن نیز نوبخت 
در صحبتهای خ��ود در خصوص بودجه به 
ای��ن موضوع تاکید کرد و گفت که "بودجه 
سال 99 برای س��ومین سال تحریم بزرگ 

اقتصادی تهیه و تدوین شد."
به گفته نوبخت س��ال گذش��ته و امس��ال 
تحریم را تجربه کردیم و برای سومین سال 
تحری��م، بودجه را به گونهای تنظیم کردیم 
که چگونگی تحصیل درآمدها در ش��رایط 
تحریمی و نحوه مصارف مش��خص باشد. به 
س��خن دیگر  بودجه تحریمی س��ال 99 با 
اس��تفاده از طرح اصالح ساختار آماده شده 
اس��ت و پیرو آن پیش��بینی درست درآمد، 

برآورد صحیح مصارف، معین بودن سیاستها 
و اهداف باید در بودجه 99  بایدمورد رصد 

قرار گیرد.

کاهش یا افزایش؛ مساله این است؟
هرچن��د متولیان تدوین بودجه و ش��خص 
رئی��س جمه��ور برکاهش وابس��تگی نفت 
تایی��د دارد، اما کارشناس��ان و منتقدان با 
نگاه��ی ابهام آمی��ز و تردید به آن مینگرند 
و معتقدند کاهش وابس��تگی به درآمدهای 
نفت��ی در کلیات دیده ش��ده، اما بررس��ی 

جزییات حکایت دیگری را در میان دارد .
کارشناس��ان و تحلیلگ��ران اقتصادی براین 
اعتقادن��د ک��ه دلی��ل اصل��ی در کاه��ش 
وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی چیزی 
نیس��ت جز تفکی��ک درآمده��ای نفتی در 
دو بخ��ش واگ��ذاری داراییهای س��رمایه و 
داراییه��ای مالی؛ به این ترتیب که متولیان 
تدوین بودجه و به سخن دیگر دولت، سهم 
مازاد مورد استفاده خود را بهعنوان دارایی 
مالی صندوق توس��عه ملی فرض کرده و در 
واگذاری داراییهای مالی گنجانده اس��ت و 
همین مهم س��بب ش��ده تا نقش  نفت در 

الیحه بودجه 99 کمرنگ دیده شود.
براساس مس��تندات مندرج در تبصره یک 

الیحه بودج��ه، متولیان تدوین آن؛ س��هم 
صندوق توس��عه مل��ی از مناب��ع حاصل از 
صادرات نف��ت و میعان��ات گازی و خالص 
ص��ادرات گاز، مع��ادل 20 درص��د تعیین 
ک��رده اند و در کنار آن  ش��رکت ملی نفت 
نیز  س��همی معادل1۴.5 درصد از صادرات 
نفت خ��ام و میعان��ات گازی را دارا ش��ده 
اس��ت. برهمین مبنا و با یک حساب دقیق 
س��هم دولت از کل درآمدهای نفتی معادل 
5/ 65 درص��د  خواهد بود. اگرچه بررس��ی  
بودج��ه 98 و الیحه بودجه 99 این نکته را 
نش��ان میدهد که سهم دولت از درآمدهای 
نفتی در س��ال 98 ذیل واگذاری داراییهای 
س��رمایهای بوده، ام��ا در الیحه بودجه 99 
این مهم به این شکل تغییر کرده  که دولت 
و متولی��ان تدوین بودج��ه؛ ۴9.5 درصد از 
س��هم قانونی خود را در این سرفصل آورده 
و 16 درصد مابقی از س��هم صندوق توسعه 
مل��ی که به دولت اختصاص مییابد را تحت 
عنوان استقراض از صندوق توسعه ملی در 
سایر فصول آورده است. به باور کارشناسان 
و تحلیلگران اقتصادی، این اتفاق در نگاه اول 
این باور را ایجاد میکند که سهم درآمدهای 
نفتی در بودجه 99 کم شده است، درحالی 

که واقعیت نکته دیگری است.

باور نادرست 
به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی 
برخ��الف اعالم نظر و صراحت بیان متولیان، 
این فرض که سهم درآمدهای نفتی در بودجه 
99 کم شده است، نگاه نادرستی است و طبق 
اظهار نظر کارشناسان این محاسبات به این 
ترتیب اس��ت که ۴8.2 هزار میلیارد تومانی 
که در سرفصل منبع نفتی قرار گرفته، سهم 
۴9.5 درص��دی دول��ت را در بر می گیرد. به 
باور و اعتقاد تحلیلگران اقتصادی و با استناد 
به مف��اد الیحه بودج��ه 99، متولیان تدوین 
بودجه پیشبینی کردهاند که درآمدهای نفتی 
دولت در س��ال 99، رقمی در حدود 78 هزار 
میلیارد تومان است و در ظاهر این رقم نسبت 
به سالهای گذشته کمتر بوده است، اما نکته 
کلیدی و مهم آن این است که محاسبات بر 
مبنای تخصیص 10.5 میلیارد دالر ارز ۴200 
تومانی لحاظ شده و در شرایطی محقق خواهد 
ش��د که دولت بتواند در سال آینده نسبت به 
ف��روش حداقل یک میلیون بش��که نفت در 
روز اقدام کند که این مهم با در نظر داش��تن 
تحریم های اعمال ش��ده و حتی تاکیدهای 
شخص رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، 
اتفاق سهلی نیست و این احتمال که اجرای 

آن میسر نشود وجود دارد.
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بس�یاری از متقاضیان مسکن ملی 
شرایط قانونی ندارند

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی ب��ا بیان 
اینک��ه حدود 25 درصد کس��انی که برای 
مس��کن ملی ثبت نام میکنند فاقد شرایط 
قانونی هس��تند گفت: ب��ه فاصله دو روز از 
آغ��از نامنویس��ی در پنج اس��تان همدان، 
یزد، چهارمحال و بختیاری، خوزس��تان و 

کرمانشاه ظرفیت ثبت نام تکمیل شد.

محمود محم��ودزاده گفت: ب��ه دلیل عدم 
تعادل عرضه و تقاضا، ظرفیت بازار مس��کن 
بس��یار زیاد است. چند س��الی است که در 
بخش خصوصی ساخت و ساز، پایین آمده و 
به همین لحاظ فاصله قابل مالحظهای بین 
عرضه و تقاضا در بازار ایجاد ش��ده  و علت 
استقبال مردم از طرح اقدام ملی نیز همین 
موضوع  اس��ت. البته بسیاری از کسانی که 
در این طرح ثبت نام میکنند واجد ش��رایط 
نیستند. وی در این خصوص توضیح داد: بعد 
از اینکه شرایط متقاضیان بررسی شد افرادی 
ک��ه ش��رایط الزم را ندارند حذف و ظرفیت 
خالی مجددا برای ثبت نام واجدین شرایط 
ارایه میش��ود. محمودزاده درباره زمان ثبت 
نام متقاضیان طرح اقدام ملی مس��کن  در  
استان تهران گفت: از ۳0 آذرماه  نامنویسی 

در شهر  تهران آغاز میشود.  مهر

گرانی بنزی�ن جلس�ه کمیته مزد 
کارگران را عقب انداخت

عضو ش��ورای عالی کار با اش��اره به اینکه 
جلسه کمیته مزد را تعمداً عقب انداختیم 
گفت: تفاوت س��بد معاش سال گذشته و 
امسال برای گروه های کارگری بسیار مهم 
است. این موضوع باید در افزایش دستمزد 

99 لحاظ شود. 
علی خدایی با اشاره به فاصله سبد معاش 

98 و سبد معاش 99 و افزایش هزینه های 
خانوار در س��ال جاری اظهار داش��ت: این 
رقم باید در افزایش مزد منظور ش��ود. در 
حال حاضر نیز افزایش هزینه س��وخت در 
قیمت ها تأثیرگذار اس��ت. به همین دلیل 
کمی صب��ر کردیم تا هزینه ها مش��خص 
ش��ود و سپس بررس��ی هزینه ها با آمار و 
اطالعات دی ماه انجام شود. برای محاسبه 
دقیق باید آمارهای هفتهی آخر دی ماه و 
یا هفته اول بهمن ماه، در نظر گرفته شود، 
چراکه دق��ت و عینیت کافی دارد. خدایی 
درب��اره آخرین وضعیت مس��کن کارگران 
گف��ت: موضوعات��ی مانند بحث مس��کن 
کارگری و تعاون��ی  و اصالح آیین نامه ی 
ماده 1۴9 قانون کار را در جلسات شورای 
عال��ی کار دنبال میکنیم و جلس��اتی را با 

معاونت تعاون برگزار کردیم.  تسنیم

زی�ر  ب�ه   ۹۹ بودج�ه  اختص�اص 
ساختهای شهرهای جدید

مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی اختصاص 
1500 میلیارد تومان به طرحهای زیربنایی 
ش��هرهای جدی��د و بازآفرینی را مناس��ب 
دانس��ت و گف��ت: مناب��ع دولت��ی در کنار 
س��رمایههای بخش خصوصی را به تکمیل 

خدمات و زیرساختها اختصاص میدهیم.
حبیب��اهلل طاهرخانی گفت: تکالیفی که در 

بودجه س��ال 1۳99 برای شهرهای جدید 
در نظر گرفته ش��ده همانند س��ال گذشته 
است. هدف اصلی این است که زیرساختها 
و خدم��ات در م��واردی از جمله طرحهای 
مسکن مهر و طرح اقدام ملی تکمیل شود. 
وی رقم 1500 میلی��ارد تومان اختصاص 
یافته ب��ه طرحهای زیرس��اختی در حوزه 
ش��هرهای جدی��د و بازآفرینی را مناس��ب 
دانس��ت و گف��ت: انش��اءاهلل به م��رور و با 
استقرار جمعیت، نسبت به تکمیل خدمات 
اقدام میکنیم. وی ب��ا بیان اینکه منابع در 
نظر گرفته در بودجه صرف ساخت مدرسه، 
درمانگاه، مس��جد، کالنت��ری، تصفیهخانه 
و غیره میش��ود گفت: س��ال گذش��ته در 
ش��هرهای جدید عملکرد قابل توجهی در 
بخشهای خدمات و  زیرساختها داشتیم. به 

طور مثال 8۳ مدرسه ساختیم.  ایسنا

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

 سایه ابهام بر سر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی 


