
پرداخت سود سهام شرکت اقتصادی و 
خودکفایی »آزادگان« توشسط بانک صادرات

سهامداران حقیقی ش��رکت اقتصادی و خودکفایی 
»آزادگان« ب��ا نم��اد »خودکف��ا« می توانن��د جهت 
دریافت س��ود س��هام س��ال مال��ی منته��ی به ٢٩ 
اس��فندماه ١٣٩٧ به ش��عب بانک صادرات ایران در 
سراسر کشور مراجعه کنند.به گزارش روابط عمومی 
بانک صادرات ایران، این بانک از سهامداران حقیقی 
و حقوقی شرکت »آزادگان« خواسته است از ابتدای 
روز کاری یک ش��نبه یک��م دی م��اه ١٣٩٨ به مدت 
یک سال با مراجعه حضوری به شعب بانک صادرات 
ایران نس��بت به دریافت نقدی س��ود سهام خود یا 
واریز آن به حس��اب های س��پهری خود اقدام کنند.

پرداخت سود به افراد کمتر از ١٨ سال، پس از احراز 
هویت کامل و دریافت کپی شناسنامه، صرفاً به ولی 
)پ��در( بالمانع خواهد بود. در این اطالعیه همچنین 
پرداخت سود سهام به نماینده قانونی سهامدار فقط 

به ارائه وکالت نامه رسمی معتبر منوط شده است.

اسامی برندگان مسابقه اینستاگرامی 
"شب طوالنی شهر" 

با پایان یافتن مهلت شرکت در مسابقه اینستاگرامی 
"شب طوالنی شهر"، برندگان آن معرفی شدند.

به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی، برندگان 
مس��ابقه "شب طوالنی ش��هر" که به مناسبت شب 
یلدا از طریق صفحه اینس��تاگرام بانک شهر برگزار 
ش��د، معرفی ش��دند.بر این اس��اس، مسابقه "شب 
طوالنی ش��هر"، از ٢5 تا ٣0 آذر ماه و طی 5 شب 
به طرح 5 س��وال پرداخت و با قرعه کشی از میان 
مجموع ش��رکت کنندگانی که پاسخ درست به این 
س��واالت داده بودند، 5 برنده این مس��ابقه معرفی 
شدند.برای مشاهده اسامی برندگان این مسابقه به 
صفحه رسمی بانک ش��هر در اینستاگرام به نشانی 

shahrbankofficial مراجعه کنید.

 طرح تسهیالتی یکتای ایران زمین
 آغاز شد

بان��ک ای��ران زمی��ن در راس��تای پاس��خگویی به 
درخواس��ت های اقش��ار مختل��ف جامع��ه و تامین 
نیازمندی¬های تس��هیالتی مش��تریان امکان بهره 
مندی از تسهیالتی با شرایطی آسان را فراهم کرده 
است.به گزارش روابط عمومی، بانک ایران زمین به 
پاس همراهی مش��تریان، امکان دریافت تسهیالت 
یکتای خود را با شرایطی آسان و به میزان مورد نظر 
مش��تریان )تا س��قف پانصد میلیون ریال( را فراهم 
آورده ا ست.شما می توانید در طرح یکتا، بر اساس 
معدل موجودی سپرده خود در دوره زمانی دلخواه 
)چهار تا ده ماه( و ب��ا توجه به نقدینگی مورد نیاز، 
با مدت باز پرداخت متنوع، از این تس��هیالت بهره 
مند شوید.چنانچه در حال حاضر از مشتریان بانک 
ایران زمین هستید، می توانید به شعب این بانک در 
سراسر کشور مراجعه و نسبت به بازگشایی حساب 
تس��هیالتی یکتای ایران زمین اق��دام کنید. در این 
مرحله، همکاران ش��عبه با توجه به مبلغ تسهیالت 
درخواس��تی ش��ما، اطالعات اولیه درب��اره مدارک 
و ش��رایط الزم را در اختیارت��ان ق��رار خواهند داد.
چنانچه برای بهره مندی از این طرح، قصد پیوستن 
به خانواده بزرگ بانک ایران زمین را دارید، با همراه 
داشتن مدارک شناسایی معتبر به نزدیکترین شعبه 
این بانک مراجعه کرده و ضمن افتتاح سپرده مورد 
نظر درخواس��ت خود مبنی بر استفاده از تسهیالت 

طرح های یکتای ایران زمین را اعالم کنید. 

 روابط عمومی کارآمد 
موجب اعتالی سازمان می شود

سعید معادی مشاور مدیر عامل و مدیر امور روابط 
عمومی و حوزه مدیریت بانک توسعه تعاون: روابط 

عمومی کارآمد موجب اعتالی سازمان می شود.
 سعید معادی مشاور مدیر عامل و مدیر امور روابط 
عموم��ی و ح��وزه مدیریت بانک توس��عه تعاون در 
کارگاه آموزش��ی کارشناسان روابط عمومی استانها 
که با حضور مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بانک 
توسعه تعاون برگزار شد اظهار داشت: روابط عمومی 
زنگار گرفته نمی تواند به خوبی محصوالت و خدمات 
سازمان را انعکاس دهد، از این رو شفافیت عملکرد 
و اطالع رسانی مناس��ب در انعکاس بهینه خدمات 

بانک بسیار حائز اهمیت است.

اخبار

 برخی ایرادات اساسی 
الیحه بودجه 99 

 4200 دالر  سیاست  تداوم   .1
تومانی و تخصیص 10.5میلیارد دالر 

از پول فروش نفت صرف واردات 
یک   روزانه  فروش  بینی  پیش   .2
شرایطی  در  نفت  بشکه  میلیون 
میانگین  طور  به  جاری  سال  در  که 
بشکه  هزار   500 از  کم تر  روزانه 

فروخته شده است.
درآمد  رقم  شدن  برابر   12  .3

حاصل از فروش اموال دولت 
فروش  از  کاهش سهم صندوق   .4

نفت از 36درصد به 20درصد 
تومان  میلیارد  هزار   80 انتشار   .5
آینده  سیاست  اتخاذ  و  اوراق 

فروشی
در  توجه  قابل  درآمد  پیش بینی   .6
مالیات در حالی که رقم دقیقی از فرار 

مالیاتی باالیی در کشور وجود ندارد.

نمای نزدیک

رئیس سازمان توسعه تجارت از تشکیل کارگروه مشترکی 
با اتاق بازرگانی برای تعیین فهرس��ت کاالهای مشمول 
تجارت آزاد با اوراس��یا خب��ر داد و گفت: تولیدکنندگان 

برای رشد صادرات به همسایگان افزایش تولید دهند.
حمی��د زادب��وم، در مراس��م تجلی��ل از صادرکنندگان 
نمونه اس��تان تهران گفت: در نه ماهه س��ال ٩٨ معادل 
٣١.٩ میلی��ارد دالر، ص��ادرات ص��ورت گرفت��ه؛ این در 
حالی اس��ت که در س��ال ٩٧ مش��کالت زی��ادی پیش 
روی صادرکنن��دگان قرار گرفت و از اردیبهش��ت تا آذر 
٩٧، کار به س��ختی پیش رفته اس��ت، پس باید دس��ت 
صادرکنندگان نمونه را بوسید. رئیس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران افزود: درس��ت اس��ت که آرامش تجاری و 
مقرراتی برقرار ش��ده است، اما ش��رایط تحریم سخت تر 
ش��ده و حمل کاال و بازگرداندن ارز بسیار سخت است، 
پس س��ازمان توسعه تجارت این موضوع و موانع را رصد 
می کن��د؛ ام��ا در این ش��رایط آنچه که بای��د به فعاالن 

اقتص��ادی نوید داد، آن اس��ت که در س��ال رونق تولید 
ک��ه تولید از نرخ منفی س��ال قبل، ب��ه وضعیت بهتری 
در س��ال جاری رسیده است، همه تمام تالش داریم که 
رونق تولید را به ارزآوری در کش��ور تبدیل کنیم. زادبوم 
با بیان اینکه بر اس��اس مطالعات سازمان توسعه تجارت 
ایران، بازار اطراف و کش��ورهای همس��ایه ایران، ساالنه 
١١۶0 میلی��ارد دالر واردات دارن��د، گف��ت: این رقم، بر 
اس��اس تجزیه و تحلیل گروه های کاالیی صورت گرفته، 
اما دستیابی به آن، قابلیت صادراتی ما نخواهد بود؛ بلکه 
بر اس��اس پتانس��یل هایی که ایران دارد، می توانیم ١00 

میلیارد دالر از این رقم را تأمین کنیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافقنامه 
تجاری میان ایران و اوراس��یا گفت: برای تجارت آزاد با 
ای��ن اتحادیه، باید ٨5 تا ٩0 درصد کاالها را در ش��رایط 
تج��ارت آزاد قرار دهیم، اما برای بهتر انتخاب کردن این 

کاالها، مطالعه ای را آغاز خواهیم کرد.

رئیس سازمان توسعه تجارت:
باید وارد تجارت آزاد با اوراسیا شویم

بر اس��اس بخش��نامه بانک مرکزی از س��وم خرداد ٩٩ 
سرویس برخط سامانه سیاح راه اندازی می شود و افتتاح 
هرگونه حساب در بانک ها و موسسات اعتباری منوط به 

دریافت شماره پیگیری از سامانه سیاح خواهد بود.
بانک مرکزی در بخش��نامه ای اعالم کرده است که بانک 
مرکزی بر اس��اس تکالیف مقرر در بن��د ب ماده ٢ آئین 
نامه مستندسازی وجوه در کشور و ماده ١٩ قانون نحوه 
اجرای محکومیت های مالی، موظف به راه اندازی س��امانه 
حساب های مش��تریان و ارائه فهرست کلیه حساب های 
محکومی��ن در بانک ها و مؤسس��ات مال��ی و اعتباری به 
مراجع قضائی ش��ده است. بر این اساس و پیرو بخشنامه 
ش��ماره ٩٧.١٣0٩۶٣ م��ورخ ١٣٩٧.0۴.٢٣ در خصوص 
ارسال اطالعات حساب های موجود به سامانه سیاح )فاز 
دوم( به استحضار می رساند مستند فنی سامانه در درگاه 
portal.pbn. خدمات الکترونیک بانک مرکزی به آدرس

net جهت ایجاد زیرس��اخت های الزم درج ش��ده است. 

در این راس��تا و با توجه به حساسیت های موجود جهت 
ارتباط بر خط س��امانه ها برای افتتاح حس��اب اشخاص، 
خواهش��مند است دس��تور فرمائید اقدامات و موارد ذیل 

حسب زمان بندی قید شده، مدنظر قرار گیرد:
١. با توجه به لزوم درج کد ش��هاب در فیلدهای اطالعاتی 
سامانه، ضروری است اقدامات الزم جهت تخصیص شناسه 
ش��هاب صاحبان حساب به کلیه حس��اب های حقیقی و 

حقوقی نزد آن بانک در اسرع وقت صورت پذیرد.
٢. اطالعات حس��اب های موجود نزد آن بانک / مؤسسه 
اعتباری می بایس��ت همانند روال س��ابق در پایان هر ماه 
به صورت دسته ای ارسال شود، به گونه ای که حداکثر تا 
پایان روز ٣١ اردیبهش��ت سال ١٣٩٩، کلیه حساب های 
موج��ود در س��امانه مذک��ور ثبت ش��ده باش��د. ٣. کلیه 
سرویس های بر خط سامانه می بایست تا پایان بهمن ماه سال 
جاری توسط واحد فناوری اطالعات آن بانک تست شده و نتیجه 

آن به صورت کتبی به اداره اطالعات بانکی اعالم گردد. مهر

بانک مرکزی اعالم کرد:
شرط جدید برای افتتاح حساب بانکی از خرداد ۹۹

مدیر گمرک، توسعه صادرات و ارزش افزوده 
مناط��ق آزاد گفت: به لحاظ ش��رایط خاص و 
حمایت از تولید داخلی واردات در مناطق آزاد 

محدود شده است.
ناصر خرمالی، مدیر گمرک، توس��عه صادرات و 
ارزش افزوده مناطق آزاد گفت: براس��اس قانون 
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی ورود 
هر گونه کاال به استثنای کاالی ممنوعه شرعی با 
پرداخت عوارض مربوطه به محدوده این مناطق 
بالمانع است اما از سال ٩۶ به لحاظ شرایط خاص 

و حمایت از تولید داخل کمیته ای تشکیل شد تا 
اجازه قانونی واردات محدود ش��ود. وی گفت: بر 
اس��اس مصوبه س��ال ٩۶ و ٩٧ و لحاظ شرایط 
کش��ور حتی کاالی همراه مس��افر هم محدود 
شد. خرمالی گفت: ١٨ میلیون مسافر به خارج 
از کشور داریم و این می تواند ارز قابل توجهی از 

کشور خارج کند، اما مناطق آزاد با ایجاد جذابیت 
بخ��ش قابل توجه��ی از ارز خروجی را می تواند 
جذب کند. وی با بیان اینکه نباید اش��تغال در 
مناطق آزاد تحت ش��عاع برخ��ی رویکردها قرار 
گی��رد، افزود: قطع��ا رونق مناط��ق آزاد و ورود 
تجاری کاال به مناطق آزاد برای عرضه مسافری 

به گردشگران داخلی می تواند مزیت های ویژه ای 
برای مناطق به همراه داشته باشد. مدیر گمرک، 
توس��عه صادرات و ارزش اف��زوده مناطق آزاد با 
اشاره به اینکه اهداف مناطق آزاد صرفاً صادرات 
نیست، افزود: ما در مناطق آزاد بخصوص در ارس 

و انزلی پیشگام تولید شده ایم.

بهرام ش��هریاری نایب رئیس اتحادیه پوشاک 
گفت: چون ثبت س��فارش ممنوع ش��د ورود 
کفش و پوش��اک هم ممنوع ش��د، اما بعد از 
مدتی برخی کد ها چراغ خاموش باز شد. وی 
افزود: قید ثبت س��فارش کفش و پوش��اک از 
جمله اقالمی بود که برداش��ته شد و کفش و 
پوشاک بی رویه وارد شد. شهریاری با انتقاد از 
هدف گذاری مناطق آزاد برای واردات، گفت: 
با خ��روج برند های خارج��ی تولیدات داخلی 
جایگزین آن ها خواهند شد.  گمرک ایران 

گزارش

»ما می دانیم در ش��رایط تحریم و فشار مردم 
در س��ختی هس��تند و ق��درت خری��د مردم 
کاهش یافته است. ما می دانیم در این شرایط 
صادارت و واردات ما با مش��کالت زیادی توام 
اس��ت، همه ما می دانیم در ص��ادرات نفت با 
مش��کالتی روبه رو هس��تیم اما تالش ما این 
اس��ت که س��ختی معیش��ت مردم را کاهش 

دهیم.«
 جمالت مطرح شده تنها بخشی از صحبت های 
رئیس جمه��وری در زمان ارایه الیحه بودجه 
٩٩ به مجلس اس��ت و علی رغم حجم باالی 
کلمات اطمینان بخش��ی که درآن وجود دارد 
اما اکثری��ت تحلیلگران و متخصصان به دیده 
تردید به آن نگریسته و بر این باورند که سال 
٩٩ سال س��ختی برای معیشت مردم خواهد 

بود. 
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در تشریح 
ک��م و کی��ف این بودج��ه با اش��اره به برخی 
محاس��بات غیرواق��ع بینان��ه در ای��ن بودجه 
معتقدند این اقدامات نه تنها شرایط معیشتی 

مردم را تسهیل نکرده که اتفاقا مسیر را چنان 
پر پیچ و خم می کند که اگر تدبیری برای آن 
اندیشیده نشود قطعا می توان بحران زا باشد. 

رئیس جمهور در س��خنان خود از اختصاص 
ارز ۴٢00 و تداوم این سیاس��ت غلط صحبت 
به میان آورده و براین طبل میکوید که حقوق 
کارمندان و کارگران در س��الجاری ٢0 درصد 
رش��د داشته و انشاهلل در سال آتی ١5 درصد 

افزون تر خواهد شد. 
اگرچ��ه این اعداد و ارقام به تنهایی و بر روی 
کاغذ نوید بخش درآمدی هرچند ناچیز برای 
اف��راد دارد اما وقتی این ارقام در کنار س��ایر 
محاسبات مانند نرخ تورم ساالنه خوراکی ها و 
آش��امیدنی ها در آذر ماه ٩٨ که چیزی حدود 
5٧ درصد اس��ت قرار میگی��رد این دغدغه و 

نگران��ی را حاصل می کند ک��ه این افزایش ها 
هم دردی را دوا نخواهد کرد. 

رقم های خطر ناک 
 از سوی دیگر کارشناسان و تحلیلگران با مبنا 
قرار دادن محاس��بات متولی��ان در بودجه ٩٩ 
ازای��ن مهم پرده بر می دارند که رقم کس��ری 
بودجه در سال ٩٩ رقم به مراتب خطرناک تری 
از سال های پیش اس��ت هرچند که این مهم 
یعن��ی کس��ری بودجه به واس��طه هزینه های 
عریض و طویل دولت در تمام این سال ها یک 

اتفاق اظهر من الشمس بوده و هست. 
آنچه به آن اش��اره ش��د تنها بخشی از فجایع 
بودجه نویس��ی است که در یک نگاه سرسری 
می توان به آن رس��ید اما اینک��ه در روزهایی 

که بایدکار کارشناسی و دقیق بر روی بودجه 
به عنوان نقشه راهی در سال آتی صورت گیرد 
که پیش بینی می ش��ود به مراتب سخت تر از 
امسال باش��د تحلیل ها و تمرکز های متولیان 
بر کلید واژه ها و هزینه هایی است که درتمام 
این سال ها در بندبند بودجه های کشور وجود 
داش��ته و میزان و نوسان س��االنه آن آنقدر ها 
که به نظر می رس��د بر اقتصاد کشور اثرگذار 

نبوده است. 
ط��ی روزه��ای اخیر حج��م قاب��ل توجهی از 
تحلیل ها به بودجه ٩٩ منتشر شده که بخشی 
از آن به هزینه های مربوط به نهادهای مذهبی 
و فرهنگی و غیره اش��اره دارد و این در حالی 
است که به نظر می رسد حجم انتشار این اخبار 
در حال پنهان کردن سایر ایرادات موجود در 

بودجه اس��ت و به سخن دیگر برخی با پررنگ 
جلوه دادن این اعداد و ارقام س��عی در پنهان 
ک��ردن واقعیت هایی از بودج��ه دارند که عدم 
توجه به آن می تواند مسیر حرکت در سال ٩٩ 

را بسیار بحرانی و دغدغه انگیر کند.

هیاهو برای هیچ
 بررس��ی اخبار و تحلیل های مختلف از الیحه 
بودج��ه ٩٩ ازچند معضل اصلی حکایت دارد 
معضلی که صدر همه آنها کسری بودجه ١50 
تا ٢00 هزار میلیارد تومان قرار دارد. براساس 
نقطه نظرات مطرح ش��ده دولت در سال آتی 
با این حجم کسری بودجه دسته و پنجه نرم 
خواهد کرد و این رقم چیزی نیست که بتوان 
ب��ا زدن بودجه بخش هایی مانن��د حوزه های 
مذهبی و ... بتوان نس��بت به رفع آن کوشش 
ک��رد و اتفاقا نکته اصل��ی در رویارویی با این 
حجم مشکل آن اس��ت که دولت در گام اول 
می بایس��ت هزینه های جاری خود را کاهش 
دهد. ب��ه باور کارشناس��ان در صورت اصالح 
نش��دن الیحه یاد شده و با درنظر داشتن این 
مهم که با این روند بیش��تر حجم این کسری 
در نهایت از محل پایه پولی تامین خواهد شد، 
لذا باید چش��م انتظار تورم به مراتب بیشتر و 
بحرانی تری دراقتصاد کش��ور باشیم که آتش 
ای��ن مهم در گام اول به معیش��ت مردم و به 

ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه خواهد افتاد.
در رویارویی با چنین اتفاقی و با مدنظرداشتن 
تصویب کلیات بودج��ه ٩٩ در کمترین زمان 
ممکن در کمیس��یون تلفیق، علی رغم فجایع 
واضحی که کارشناس��ان و متخصصان نسبت 
به آن هشدار می دهند، تنها باوری که به ذهن 
می رسد آن است که معیشت مردم و رفاه آنها 
برخالف مواردی که مکررا از س��وی متولیان 
مربوطه تکرار می ش��ود، هی��چ گونه اهمیتی 
ندارد که اگر داش��ت دست اندرکاران مربوطه 
با رعایت انصاف و عدالت و صدالبته شفافیت 
نسبت به تدیون و تصویب آن اقدام می کردند؛ 
ن��ه اینک��ه با مطرح ک��ردن مس��ایل مختلف 
سیاس��ی همچ��ون FATF  و... و همچنین 
طرح مسایل به شکل ناشفاف کردن بکوشند 
تا آنچه خود می خواهند به س��رمنزل مقصود 
برس��انند، بی آنک��ه ذره ای نگران کوچک تر 
شدن سفره مردم در سال آتی داشته باشند.

اقتصادیwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz چهار شنبه  11 دی 1398  شماره 5208 

معاون توسعه اشتغال وزارت کار؛
ایجاد اشتغال جدید سیاست دولت 

نیست 
معاون توس��عه اشتغال وزارت کار با اشاره به 
اینکه در ش��رایط کنونی کشورمان، رویکرد 
ایجاد اشتغال جدید وجود ندارد بلکه توسعه 
فرصت ها و زمینه های اشتغال موجود مدنظر 
است گفت:در برخی استان ها مشکل بیکاری 
ب��رای افراد تحصیل کرده اس��ت و حتی بی 

سواد ها شاغل هستند.
عیس��ی منصوری گفت: س��اختار کش��ور به 
لحاظ »حکمرانی« متمرکز اس��ت. بیزینس 
بخ��ش خصوصی بای��د راه بیفتد اما ما آن را 
به قان��ون ارجاع می دهیم و این س��اده ترین 
شکل برخورد با مساله است و اگر قرار است 
کاری حل نش��ود، پس چرا جلس��ات گرفته 
می ش��ود. وی گفت: پیش��نهادهای مان آن 
است که در بحث رونق نبودن کاسبی، دولت 
می تواند برای رونق آن س��رمایه گذاری کند 
و اگر چنین ش��ود و توان چان��ه زنی بخش 
خصوصی بیشتر شود موضوع سرمایه گذاری 
برای دولت م��ی ارزد؛ لذا برای انجام این کار 
بای��د موضوع خلع ید ب��رای یک فصل کاری 
عقب بیفتد و فرص��ت برای اثبات به ما داده 
ش��ود و اینکه دس��تگاه ها گره کاری را کمتر 
کنند، با انجام این کار به طور حتم به نتیجه 

می رسیم.  تسنیم

رئیس اتاق تهران مطرح کرد؛
صادرات غیرنفتی راهکار اساسی 

مقابله با تحریم 
ریی��س ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، معادن و 
کش��اورزی تهران، صادرات غیرنفتی را یکی 
از راهکارهای اساسی مقابله با تحریم دانست 
و گف��ت: ب��ا توجه ب��ه ظرفیت های کش��ور 
می توانیم بی��ش از میزان موج��ود صادرات 
داشته باشیم که مقدمه آن، کنار زدن موانع 

صادراتی است.
مسعود خوانساری گفت: حلقه فشار تحریم ها 
روز به روز تنگ تر می ش��ود و س��ال ٩٩ هم 
اگر مش��کل تحریم حل نش��ود، مش��کالت 
زیادی خواهیم داش��ت. الیحه بودجه س��ال 
٩٩ کش��ور نیز نش��ان می دهد که با توجه به 
شرایط تحریمی تدوین شده است. خوانساری 
صادرات غیرنفتی را یکی از راهکارهای اساسی 
مقابل��ه با تحریم دانس��ت و گفت: با توجه به 
ظرفیت های کش��ور می توانیم بیش از میزان 
موجود صادرات داشته باشیم که مقدمه آن، 
کنار زدن موانع صادراتی اس��ت. رییس اتاق 
بازرگانی تهران با اش��اره به جهش نرخ ارز در 
سال ٩٧ تصریح کرد: این اتفاق نشان داد اگر 
قیمت ارز تا اندازه ای واقعی باش��د، می توانیم 
به ج��ای اینک��ه یارانه به کااله��ای خارجی 
دهیم، روی کاالهای تولیدی کش��ور حساب 

کنیم.  اتاق بازرگانی 

تا پایان دولت انجام می شود؛
افزودن 1500 کیلومتر ریل به کشور 

وزیر راه و شهرس��ازی با اش��اره ب��ه اینکه تا 
پایان دول��ت ١500 کیلومتر خطوط جدید 
ریلی به خطوط ریلی کش��ور اضافه می شود، 
گفت: تکمیل چهار خطه کردن اتوبان تهران 

- کرج در دستور کار است.
محمد اس��المی در مراس��م افتت��اح متروی 
گلش��هر - هشتگرد با اشاره به اینکه تا پایان 

دولت ١500 کیلومت��ر ریل به خطوط ریلی 
کش��ور اضافه می  ش��ود، گفت: معضل بزرگ 
اتوبان ته��ران - کرج رفت وآمدهای بس��یار 
زی��اد خودروها اس��ت بنابرای��ن راه حل های 
خوبی برای کاه��ش حجم ترافیک در اتوبان 

تهران - کرج صورت خواهد گرفت. 
وی ادام��ه داد: یکی از ای��ن راه حل ها چهار 
خط��ه کردن اتوبان ته��ران - کرج،  دو خطه 
کردن آبیک به کرج و دو خطه کردن قزوین 
به زنجان است. اسالمی افزود: تا پایان دولت 
5٨0 کیلومتر آزادراه به آزادراه های کشور نیز 
اضافه خواهد شد وقطعاً این مترو می تواند در 
کاه��ش حجم ترافیک اتوبان تهران - کرج و 

حتی قزوین - تهران مؤثر باشد. 
گفتنی اس��ت روز گذش��ته با حضور رئیس 
جمه��ور و وزیر راه و شهرس��ازی و مقامات 
اس��تان البرز، متروی ش��هر جدید هشتگرد 

افتتاح شد.  فارس

خ��ب��ر خ��ب��ر خ��ب��ر

معیشت مردم؛ حلقه مفقوده بودجه 99
سیاستروزنقاطنادیدهبودجهسالآتیرابررسیمیکند؛

مدیر گمرک مناطق آزاد عنوان کرد؛
سایه روشن واردات بی رویه پوشاک از مناطق آزاد


