
طرحسالمتادامهمييابد
رئيس دولت دوازدهم افزود: طرح سللامت مانند 
گذشته در سال آينده هم به حول و قوه الهي ادامه 
مي يابد. اين طرح از افتخارات بزرگ دولت يازدهم و 
دوازدهم است و ان شاءاهلل تا پايان دولت دوازدهم در 
كنار اين طرح خواهيم بود. روحاني عنوان كرد: در 
آغاز دولت يازدهم همه تخت هاي بيمارستاني اعم از 
تخت بستري، تخت اورژانس، تخت موقت، ۹۶ هزار 
تخت در سراسر كشللور بود  كه تا پايان سال ۱۳۱ 
هزار تخت بيمارستاني و تا پايان سال ۹۹ به جاي 
۹۶ هزار، ان شللاءاهلل ۱۳۷ هزار تخت بيمارستاني 
خواهيم داشللت. رئيللس دولت دوازدهللم گفت: 
همانطور كه مي دانيد از لحاظ پرداخت، ۳۷ درصد 
هزينه به گردن مردم بود، امروز به جاي ۳۷ درصد 
در شهر ۱۰ درصد و در روستا ۵ درصد به عهده مردم 
اسللت و اين خدمت بزرگي اسللت كه طرح تحول 
سامت انجام مي دهد و ما اين طرح تحول سامت 

را ادامه مي دهيم. روحاني اضافه كرد:  مي دانيم در 
شرايط تحريم و فشللار مردم در سختي هستند و 
قدرت خريد مردم كاهش پيدا كرده است. مي دانيم 
در اين شرايط صادرات و واردات جابه جايي پول و 
ارز ما در دنيا با مشكات زيادي توأم است و مي دانيم 
كه در صادرات نفت با مشكاتي مواجه هستيم،اما 
در عين حال تاش ما اين است كه سختي معيشت 
مردم را كاهش بدهيم. رئيس جمهور خاطرنشللان 
كرد: همه تاش ما اين است كه سختي ها مقداري 
كاهش پيدا كند و بيشتر قابل تحمل باشد. به همين 
دليل ما براي كاالهاي اساسللي ارز ۴۲۰۰ توماني 
اختصاص داديم و براي بودجه سللال ۹۹ هم براي 

كاالهاي اساسي اختصاص خواهيم داد. 
روحاني گفت: مي دانيم ارز چند نرخي و جلوگيري 
از سوءاستفاده و فساد چقدر مشكل است، اما در 
عين حال دولت تحمل مي كند بلله خاطر اينكه 
مردم در فشار نباشند. بنابراين كاالهاي اساسي 

سال آينده همانند امروز و امسال باز هم به قيمت 
۴۲۰۰ تومان خواهد بود. رئيس جمهور اضافه كرد: 
حتي كاالهاي غيراساسي هم با ارز نيمايي خواهد 
بود كه در اين بودجه ما ارز نيمايي را ۸۵۰۰ تومان 
مدنظر قرار داديم. بنابر اين تاش ما اين است كه 

معيشت مردم در سختي نباشد. 
حقوقكارمندانومستمريبگيران

۱۵درصدافزايشمييابد
روحاني افزود: در بودجه سال ۱۳۹۹ حقوق و مزاياي 
مستمر كاركنان، بازنشستگان كشوري و لشكري 
۱۵ درصد افزايللش پيدا مي كند. همسان سللازي 
حقوق بازنشستگان اجرا مي شود و  مسئله مبارزه 
با فقر مطلق بلله عنوان يك مسللئله مهمي كه در 
چند سال گذشللته در دولت دوازدهم آن را دنبال 
كرديم، امسال هم آن را با اعتباري بيشتري دنبال 
مي كنيم. اعتبار الزم براي رتبه بندي معلمان در اين 
بودجه پيش بيني شده است. مديريت طرح هاي ملي 

را بخش بزرگ آن را به اسللتان ها واگذار كرديم كه 
مطالبه استان ها بود. وي گفت: مطالبه نمايندگان 
بود كه درخواست داشللتند كه به استان ها واگذار 
شود بنابراين براي سللال آينده ۶۵۰ طرح ملي به 

استان ها واگذار شده است. 
روحاني افزود: مسئله گازسللوز كردن خودروهاي 
حمل و نقللل عمومي از طرف دولت اعام شللد. ما 
در سللال آينده آن را اجرا مي كنيم و دولت بودجه 
آن را بللر عهللده مي گيللرد. وي اداملله داد: دولت 
بللراي كوچك سللازي و عدم تصدي گللري تاش 
مي كند، بنابراين دارايي هاي مازاد در سللال آينده 
واگذار مي شود. يكصد رديف هزينه اي بودجه حذف 
و بودجه شللركت هاي دولتي امسال يك ماه زودتر 

تقديم مجلس شده است. 
رئيس جمهللور گفللت: در بودجلله سللال آينللده 
شللركت هاي دولتللي ۲۰۰ هللزار ميلياردتومان 
سرمايه گذاري خواهند كرد و۷۰ هزار ميليارد هم 
بودجه عمراني اسللت، بنابراين ۲۷۰ هزار ميليارد 
تومان در سللال آينده اعم از دولت يا شللركت هاي 
دولتي در سال آينده سللرمايه گذاري مي كنند كه 

باعث شكوفايي خواهد بود. 
وي افزود: اليحه بودجه سللال ۹۹ از حيث منابع و 
مصارف به ميزان ۱۹۸۸/۷هزار ميليارد تومان است 
كه منابع بودجه عمومي دولت ۵۶۳/۸ هزار ميليارد 
تومان اسللت و منابع عمومي بودجه ما ۴۸۴ هزار 
ميليارد تومان در سال ۹۹ در نظر گرفته شده است، 
درآمد اختصاصللي وزارتخانه ها ۷۹/۲ هزارميليارد 
تومان در نظر گرفته شده است و بودجه شركت هاي 
دولتي حدود ۱۴۸۴ هزار ميليارد تومان مدنظر قرار 
گرفته كه اين اليحه بودجه طبللق اصل ۵۲ قانون 
اساسي تقديم مجلس شوراي اسامي خواهد شد، 
اميدواريم نمايندگان امسال در نيمه بهمن بودجه را 
تحويل دهند كه آيين نامه اجرايي را تا قبل از پايان 

سال نهايي كنيم. 
شبكهملياطالعاتراآنچنانتقويتكنيم

كهمردمبينيازخارجشوند
روحاني بللا تأكيد بللر اينكه مسللير صحيحي در 
اقتصاد كشور شروع شده است، افزود: از آغاز دولت 
يازدهم قدرت پهناي باند تقريباً ۲۰ برابر شده است 
و اين روند را ادامه مي دهيم تا بتوانيم شبكه ملي 
اطاعات را آنچنان تقويت كنيم كه مردم براي رفع 
نيازمندي هاي خود نيازي به خارج نداشته باشند و 
اخيراً هم مقام معظم رهبري دستوري در اين زمينه 
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روحانی: بودجه99 استقامت در برابر تحريم است
طرحتحولسالمتوافزايشحقوق۱۵درصديبازنشستگانوكارمنداندراليحهبودجهسالآيندهپيشبينيشدهاست

محمدرضاعباسی|   مهر

تصويب ناگهاني طرح ساماندهي خودرو
عضوكميس�يونصناي�عمجلسب�اانتق�ادازتصوي�بناگهاني
وخ�ارجازدس�تورط�رحس�اماندهيصنع�تخ�ودرودراين
كميس�يونگف�ت:اينط�رحكهق�رارب�ودوضعيتنابس�امان
فعل�يصنع�تخ�ودروراكاه�شده�د،نهتنه�امش�كليرا
ح�لنميكند،بلكهمش�كالتاينصنع�تراافزاي�شميدهد.
به گزارش »فارس«، طرح سللاماندهي صنعت خللودرو خرداد ۹۸ در 
شرايط نابسامان بازار خودرو با هدف بهبود وضعيت آشفته اين صنعت 
توسط كميسلليون صنايع و معادن به تصويب رسلليد، مخالفت هاي 
زيادي را از سوي اساتيد دانشگاه، كارشناسان اين حوزه و حتي بدنه 
دولت و مجلللس در برداشللت. همچنين اين طرح دو مرتبه توسللط 
شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام مغاير با قانون اساسي 

و سياست هاي كلي نظام دانسته شد. 
در جريان مخالفت ها با اين طللرح، بيش از ۵۰ نماينده مجلس ضمن 
تشريح ايرادات سياست گذاري و قانوني طرح فعلي، طي فرايند قانوني 
مراعي )مسكوت ماندن(، درخواسللت بازنگري و اصاح بنيادين اين 
طرح در كميسلليون صنايع و معادن مجلس را به هيئت رئيسه ارائه 
كردند. كميسلليون صنايع و معادن نيز كه اين ايرادات را جدي ديد، 
مصوب كرد تا مجدداً اين طرح توسط هيئت تحقيق و تفحص خودرو 

بررسي و در جلسات بعدي كميسيون صنايع اصاح شود. 
كميسيون صنايع نيز خارج از دستور كميسيون و آنچه مصوب كرده 
بود، اين طرح را بدون اطاع رساني قبلي و بدون حضور هيئت تحقيق 
و تفحص خودرو، اصاح و مصللوب كرد. نحوه تصويللب اين طرح در 
كميسيون صنايع مورد نقد برخي نمايندگان كميسيون بوده و حتي 

اين اقدام را خاف قانون و مصوبات كميسيون دانستند. 
طرحساماندهيخودرو؛باريبردوشصنعت

حميده زرآبادي، عضللو كميسلليون صنايع و معللادن مجلس كه از 
منتقدين اصلي تصويب ناگهاني اين طرح اسللت در خصوص مصوبه 
قبلي كميسيون صنايع براي اصاح طرح ساماندهي خودرو مي گويد: 
از آنجايي كه تدوين گزارش نهايي تحقيق و تفحص از خوردوسللازي 
در مراحل پاياني قرار دارد، در كميسلليون صنايع مجلس مقرر شللد 
كميته اي در كميسيون صنايع تشللكيل شود و نتايج گزارش تحقيق 
و تفحص و طرح ساماندهي خودرو ادغام و به صورت موضوع واحد به 
صحن علني مجلس ارائه شللود. وي در خصوص عدم بررسي گزارش 
تحقيق و تفحص در كميسيون صنايع مي گويد: در اين جلسه كه خارج 
از دستور برگزار شد، حتي اعضاي هيئت تحقيق و تفحص خودرو كه 
مسئول اصلي اصاح طرح فعلي بود، حضور نداشتند. از اين  رو بدون 
اعمال نظرات آنها فقط ايرادات شوراي نگهبان برطرف شد و البته چند 
پيشنهاد هم به  عنوان الحاقيه اين اصاحات ارائه كرديم كه اميدواريم 

در صحن مجلس مطرح شود. 
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، طرح فعلي را ضعيف ارزيابي 
كرده و معتقد است: طرح ساماندهي صنعت خودرو كه قرار بود وضعيت 
نابسللامان فعلي صنعت خودرو را كاهش دهد، نه  تنها مشكلي را حل 
نمي كند بلكه تقريباً مشكات را براي اين صنعت اضافه و بار مي  كند. 

در اين وضعيت، وزارت صنعت با برنامه ريزي سلله مرحله اي شللامل 
واگذاري اموال غيرتوليدي، توليدي و همچنين واگذاري شركت هاي 
خودروساز، وعده خصوصي سازي كامل دو شركت بزرگ ايران خودرو 
و سللايپا تا پايان سللال ۹۹ را داده اسللت كه بايد ديد اين وعده با چه 
كيفيتي قرار است عملي شود و چه آثاري در عملكرد صنعت خودرو 
دارد؟ قطعاً خصوصي سازي صحيح خودروسللازي ها نيازمند اصاح 

ساختار شركت ها و رفع موانع موجود خواهد بود. 

ش�اخصبورسدر
جريانمعامالتروز     بورس

گذش�تهبازارس�رمايه4هزارو۹4۲واحدديگر
رش�دوبهارتفاع۳۳۲هزارواح�دصعودكرد.
به گزارش »تسنيم«، در جريان دادوستدهاي 
روز يك شنبه، بازار سللرمايه تعداد ۴ميليارد و 
۷۹۷ميليون سللهم و حق تقدم به ارزش۲هزار 
و ۳۰۹ميليللارد تومللان در ۵۴۴هللزار نوبللت 
مورد دادوسللتد قرار گرفت و شاخص بورس با 
رشللد۴هزار و ۹۴۲واحدي در ارتفاع ۳۳۲هزار 
و ۵۶۷واحد قللرار گرفت. بيشللترين اثر مثبت 
بر رشد دماسنج بازار سللهام در روز گذشته به 

نام نمادهاي بانك ملت، فوالد مباركه اصفهان 
و معدنللي و صنعتللي گل گهر شللد و در مقابل 
نمادهاي صنايع پتروشيمي خليج فارس، گروه 
مپنا و پتروشيمي خارك با افت خود مانع افزايش 
بيشتر شاخص بورس شدند. شاخص هاي اصلي 
بازار سللرمايه هم روز متعادل و مثبتي را پشت 
سر گذاشتند؛ به طوري كه شاخص قيمت )وزني 
لل ارزشي(هزار و ۳۲۳واحد، كل )هموزن( هزار 
و۷۳۷واحد، قيمت )هموزن( هزار و۱۶۰واحد، 
آزاد شناور۶هزار و ۴۳۲واحد و شاخص هاي بازار 
اول و دوم نيز به ترتيللب ۴۶۱۹و ۵۴۲۳واحد 

رشد كردند.

ف�روشدومي�ن      خودرو
مرحلهازخودروي
پراي�د۱۳۱درحاليديروزانجامش�دكهدر
بازارخريدوفروشقيمتپراي�د۱۳۱به۵۰

ميليونتومانرسيدهاست.
به گزارش »تسنيم«، ديروز شركت سايپا با هدف 
تنظيم بازار و شكسللتن حبللاب قيمت ها، طرح 
فروش فوري و اعتباري پرايللد ۱۳۱ را آغاز كرد. 
براساس اعام سايپا اين دومين مرحله از فروش 
فوري پرايد ۱۳۱ در هفته جاري اسللت. در اين 
طرح پرايد ۱۳۱ با قيمت ۳۷ ميليون و ۵۰۰ هزار 

تومان عرضه شللد كه خريداران مي توانستند در 
قالب سه چك چهار ماهه با تسهيات ۴ ميليون 
توماني اقدام بلله ثبت نام كنند.  فللروش دومين 
مرحله از خودروي پرايد ۱۳۱ در حالي انجام شد 
كه در بازار خريد و فروش خودرو قيمت پرايد ۱۳۱ 
به ۵۰ ميليون تومان رسيده است. البته قيمت اين 
خودرو در هفته گذشته ۴۹ ميليون تومان بود كه 
با گذشت يك هفته ديروز به ۵۰ ميليون تومان 
رسيده اسللت. به عبارت ديگر، اين فروش ها هم 
نتوانست در كاهش قيمت اين محصول در بازار 

مؤثر باشد و حتي بازار شاهد رشد هم هست.

فروش فوري هم جلو گراني پرايد را نگرفت

رشد شاخص بورس به ارتفاع ۳۳۲ هزار واحد

نم��اين��دگ�ان
اس�تيضاحكننده     مجلس

وزيرنف�تازپاس�خهايويقانعنش�دندو
گزارشاستيضاحبراياعالموصولبههيئت

رئيسهارسالميشود.
سيدمحمد جواد ابطحي در گفت وگو با »فارس« 
گفت: نشست كميسلليون انرژي مجلس براي 

بررسي طرح استيضاح وزير نفت ساعت ۱۲:۳۰ 
دقيقه روز )يك شنبه( برگزار شد. در اين جلسه 
وزير پاسخ هاي خود را به سللؤاالت نمايندگان 
استيضاح كننده اعام كرد، اما نمايندگان از پاسخ 
وزير قانع نشدند. وي گفت: قرار شد كه گزارش 
استيضاح وزير نفت براي اعام وصول به هيئت 

رئيسه مجلس ارسال شود.

طرح استيضاح زنگنه اعالم وصول مي شود

رئي�ساتحادي�ه
گوشتگوسفندي     بازار

بابياناينكهافزايشقيمتدالرباعثشروع
قاچاقدامزندهازمناطقغربكش�ورشده
اس�ت،گفت:طيحدوددوم�اهاخير،قيمت
گوشتگوسفندينزديكبه۱۵هزارتومان

كاهشيافتهاست.
علي اصغر ملكللي در گفت وگو با مهر، با اشللاره به 
ركود سنگين در بازار گوشت قرمز گفت: به دليل 
عدم خريد و تقاضاي مردم، بازار راكد اسللت و در 
حال حاضر، مغازه داران هر كيلوگرم شللقه بدون 
دنبه با كيفيت را بين ۸۰ تا نهايت ۸۳هزار تومان، 

خريداري مي كنند و با ۱۰درصد سللود، آن را در 
اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهند. وي افزود: 
قيمت گوشت گوسفندي نسللبت به حدود دو ماه 
قبل، بين ۱۰ تا ۱۵هزار تومان كاهش يافته است. 
وی افزود: افزايش قيمت دالر، انگيزه صادركنندگان 
را براي صادرات دام باال برده است. با افزايش قيمت 
دالر، انگيزه قاچاق نيز باال رفته و براساس اطاعاتي 
كه به ما رسلليده، در مناطق غرب كشور از جمله 
كرمانشاه، بانه و پيرانشللهر، اين كار در حال انجام 
است، اين در حالي اسللت كه قاچاقچيان دام را به 
كشور عراق مي برند و به دينار آن را مي فروشند كه 

اين كار، سود بااليي نصيب آنها مي كند.

گوشت گوسفندي ۱۵هزارتومان ارزان شد
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حسین طالشهردار اسالمشهر

دادند كه در شوراي عالي فضاي مجازي آن را دنبال مي كنيم. 
حاشيهازمجلس

گفتني اسللت كه حضور رئيس جمهور در صحن مجلس با حواشي زير 
همراه بود: 

 برخاف تصور عليرضا رحيمي، عضو هيئت رئيسه مجلس كه شب 
گذشللته در توئيتي پيش بيني كرده بود، مخالفان دولت اعتراض هاي 
شللديدي را براي موضوع بنزين به رئيس جمهور داشته باشند و فضاي 

مجلس را ناآرام كنند، مجلس آرام بود. 
زماني كه حسن روحاني طبق قانون براي استفاده از وقت يك ساعته 
خود به منظور ارائه گزارش اليحه بودجه پشت تريبون قرار گرفت، نادر 
قاضي پور نماينده مردم اروميه، خطاب به عليرضا رحيمي عضو هيئت 

رئيسه و با صداي بلند گفت: »آقاي رحيمي از بنزين چه خبر؟«
صحبت هاي رئيس جمهور از نيمه گذشته بود كه مجلس رفته رفته 
نظم خود را از دسللت مي داد، به طوري كه صندلي هاي پشت مهمانان 
دولت كمي شلوغ شد و نمايندگان براي رايزني به سمت صندلي هاي 

اعضاي دولت مي رفتند. 
وقتي رئيس جمهور در ارائه گزارش خود به بخش رسيدگي به مدارس 
كشور و موضوع گرمايش و امنيت آن در فصل سرما رسيد و مطالبي را 
مطرح كرد، قاسم احمدي الشكي نماينده نوشهر و چالوس از جاي خود 
بلند شللد و با صداي بلند رئيس جمهور را مورد خطاب قرار داد و گفت: 

اينهايي كه مي گوييد اجرايي مي شود؟
مهمترينارقامبودجه

 عاوه بر سخنان رئيس جمهور و ارقام كلي اما برخي ارقام مهم مندرج 
در بودجه در زير مي آيد: 

 بر اسللاس تبصره ۱۴ اليحه بودجه دولت، منابع ۱۵۲ هزار ميليارد 
توماني براي قانون هدفمندي يارانه ها در سال ۹۹ پيش بيني شده كه 
بيش از ۷۰ هزار ميليللارد تومان آن به صورت يارانلله نقدي و حمايت 

معيشتي پرداخت خواهد شد. 
در حالي كه در سللنوات قبل در رديف ۱۶۰۱۳۹ درآمدي با عنوان 
ما به التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و ميعانات گازي 
درج مي شد، در اليحه بودجه سال ۹۹ به مانند اليحه بودجه سال ۹۸ 

اين رديف از ديد عموم حذف شده است. 
تمامي دسللتگاه هاي دولتي اعتبارات هزينه اي ميلياردي دارند، 
وزارت نفت تنهللا ۲۰ ميليون تومان اعتبار هزينلله اي براي خود دارد 
كه مطمئناً هزينه هاي جاري مربوط به اعتبارات هزينه اي دستگاهي 
وزارت نفت، بسيار بيش از اين رقم خواهد بود و اين رقم شايد هزينه 

چند روز دفتر آقاي وزير هم نباشد. 
 بر اساس اليحه بودجه ۹۹ كل كشور عوارض خروج از كشور براي 
هر نفر ۲۶۴ هزار تومان و عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره ۱۳۲ 

هزار تومان پيش بيني شده است. 
 بودجه شركت هاي دولتي)۱۴۸۳ هزار ميليارد تومان( حدود ۳/۵ برابر 

بودجه دولت )منابع عمومي- ۴۸۴/۵ هزار ميليارد تومان ( است. 
دولت براي سال آينده پيش بيني فروش ۸۰ هزار ميليارد تومان اوراق 
مالي اسامي كرده است. همچنين منابع حاصل از صندوق توسعه ملي كه 
ناشي از كاهش سهم ۳۶ درصد به ۲۰ درصد است بالغ بر ۳۰ هزار ميليارد 

تومان براي هزينه در بودجه تعيين شده است. 
درآمدهاي مالياتي ۱۹۵ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. 
سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت اين قانون معادل ۴۵ هزار و 

۵۰۰ ميليارد تومان تعيين شده است.

رئيسجمهورگفت:بودجهس�ال۹۹،

مهران  ابراهیمیان
  گزارش   یک

بودجهايس�تادگيواستقامتدربرابر
تحريماس�ت،اينبودجهبهدنيااعالم
ميكن�دك�هبهرغ�متحري�م،م�اكش�ورراادارهخواهي�مكرد.
حجت االسام و المسلللمين حسن روحاني روز يك شللنبه هنگام تقديم 
اليحه بودجه سال ۱۳۹۹ كشور به مجلس بدون اشاره به جزئيات درآمدي 
بيشتر ترجيح داد تا بخش هاي خدماتي و هزينه اي را تشريح كند و گفت: 
همه تاش ما اين است كه سختي ها مقداري كاهش پيدا كند و بيشتر قابل 
تحمل باشد. اگر چه در سخنراني بودجه اي رئيس جمهور به توليد توجه 
نشد، اما نكات مثبت قابل تأملي نيز داشت،  از جمله اينكه وي خبر از حذف 
۱۰۰ رديف بودجه داد و بودجه ۹۹ را بر مبناي واقعيات اقتصادي از جمله 
تحريم هاي تحميلي تشللريح و برخاف سال گذشللته به منابع درآمدي 
خام فروشي كمتر اشللاره كرد. رئيس دولت دوازدهم خاطر نشان كرد: در 
سال گذشته تا اسفندماه شرايط ما از لحاظ اقتصادي بسيار نامساعد بود، 
از اسفند گذشته تقريباً اقتصاد ما مسير و راه درست خود را آغاز كرد و در 
ارديبهشت امسال آثار آن را در شاخص هاي كان اقتصادي مشاهده كرديم. 
درصد نقطه به نقطه به ۲۷ درصد رسيد و رشد اقتصادي كه سال  تورم ۵۲ 

گذشته منفي بود، اميدواريم اقتصاد منهاي نفت ما امسال مثبت باشد. 
وي در تشريح وضعيت اقتصادي كشور گفت: در بخش صنعت و صنايع 
بورسي ما در ماه هاي گذشته، رشد ۳/۷ درصد در توليد و ۱۴/۵ درصد 
در ارزش و فروش داشللته و اين به اين معناست كه مسير صحيحي در 
اقتصاد كشور آغاز شده است. رئيس جمهور گفت: در اين ماه هاي اخير 
به هر استاني رفتم بين ۱۰ تا ۲۰ هزار ميليارد تومان طرح افتتاح شد و 
معادل آنها هم كلنگ زني شد. اين به معناي آن است كه همه استان هاي 
ما در مسير رشد اقتصادي اسللت. فقط در آب و برق در شش ماهه دوم 

امسال ۳۳ هزار ميليارد تومان طرح و پروژه افتتاح خواهد شد. 
بودجه۹۹ادارهكشوربهرغمتحريماست

روحاني در ادامه به ويژگي هاي بودجه سال آينده اشاره كرد و گفت: بودجه 
سال ۹۹ مانند امسال، بودجه ايستادگي و استقامت برابر تحريم است. اين 
بودجه به دنيا اعام مي كند كه به رغم تحريم، كشور را مخصوصاً از لحاظ نفت 
اداره خواهيم كرد. وي افزود: تقريباً بودجه سال ۹۹ با شرايطي كه پيش بيني 
كرديم، خيلي به نفت اتكا ندارد. روحاني گفت: اگر هم حاصل نشود،  بودجه 
عمراني ما جلو است، ۷۰هزار ميليارد تومان اعتبار بودجه عمراني براي سال 
آينده مد نظر قرار گرفته است؛  از ابتداي دولت تدبير و اميد از ۱۱ هزارميليارد 
تومان اعتبار در سللال ۱۳۹۱ به تدريج به ۷۰ هزار ميليارد تومان در سال 
آينده رسيده ايم. يعني در شش سال گذشته بيش از شش برابر شده است 
و اميدوارم در بخش عمراني طرح هايي را كه مد نظر اسللت، اجرايي كنيم. 
وي خاطرنشللان كرد: خودكفايي ما در زمينه غذايي در آغاز دولت يازدهم 
۵۷ درصد بوده است و امروز باالي ۷۳ درصد است. پيش بيني ما اين است تا 

پايان سال آينده خودكفايي ما در مواد غذايي به ۸۲ درصد برسد. 
روحاني گفت: تا پيش از دولت يازدهم كل ريل كشللور حدود ۱۰هزار 
و اندي كيلومتر بوده اسللت،  اما امروز ۱۱ هزار و ۳۰۰ كيلومتر اسللت و 
اگر با خط دوم و سوم محاسبه كنيم،  طول آن حدود ۱۴ هزار كيلومتر 
مي شود كه يك حركت سريع و خوبي داشتيم و در سال آينده نيز اين 
روند ادامه خواهد داشت. در طول سال گذشته و امسال پنج استان را به 
ريل سراسري كشور متصل كرديم، براي سال آينده نيز اميدواريم راه 
آهن يزد – اقليد و رشت – بندر انزلي و چابهار – زاهدان تكميل شود كه 
امسال تاش مضاعفي انجام داده ايم تا اين مسير تا آخر دولت دوازدهم 

به ثمر برسد كه براي ما بسيار حائز اهميت است. 


