حامی
کاالی ایرانی

بودجه کشاورزی عقب گرد کرد
بودجه کشاورزی عقب گرد کردبودجه سال آینده وزارت
کشاورزی عقب گرد کرد.
دولت بودجه سال آینده وزارت جهاد کشاورزی را بیش
از  ۲۱هزار و  ۵۷۳میلیارد ریال پیش بینی کرده است که
نسبت به بودجه مصوب امسال این وزارتخانه یک هزار و
 ۳۵۲میلیارد و  ۵۹۴میلیون ریال کاهش دارد.
به گزارش اقتصاد سرآمد به نقل از ایرنا ،در الیحه بودجه
پیشنهادی ســال  ۹۸که از سوی حسن روحانی رییس
جمهوری در صحن علنی مجلس شورای اسالمی ارائه
شد ،بودجه وزارت جهاد کشاورزی شــامل  ۲۱هزار و
 ۵۷۳میلیارد و  ۴۴۷میلیون ریال اســت که از این رقم
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 ۱۶هزارو  ۱۸۹میلیارد و  ۵۴۹میلیون ریال آن مربوط
به تملک دارایی های سرمایه ای (بودجه عمرانی) بوده و
بقیه به مبلغ  ۵هزارو  ۳۸۳میلیارد و  ۸۹۸میلیون ریال
به بودجه هزینه ای این وزارتخانه اختصاص دارد.
هرچند بودجه بخش هزینه ای این وزارتخانه نسبت
به قانون بودجه امسال افزایش نشان می دهد اما در
بخش بودجه های عمرانی شاهد کاهش ارقام بودجه
هستیم به طوری که یک هزار و  ۷۲۶میلیارد و ۳۴۰
میلیون ریــال از بودجــه عمرانی آن در مقایســه با
امسال کم شده است.
ادامه در صفحه2

یادداشت

بودجهکدامنهادهاوسازمانهایغیردولتی
باال رفت؟

مرکز ملی فضای مجازی امسال  24میلیارد و  6میلیون تومان بودجه داشت ،اما این
بودجه در الیحه بودجه سال 98به 45میلیارد و 351میلیون تومان افزایش یافته است.
رقم اضافه شده به بودجه سازمان صداوسیما نیز قابل توجه است .بودجه این سازمان
سال  ،97هزار و 876میلیارد و  420میلیون تومان بود که در الیحه بودجه سال آینده
هزار و 988میلیارد و 510میلیون تومان پیشبینی شده است.
اما سهم دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم از بودجه سال 134،97میلیارد تومان
بود که برای سال آینده به 150میلیارد تومان افزایش یافته است.
بودجه مرکز خدمات حوزههای علمیه هم امسال  896میلیارد و  900میلیون تومان
بود .این رقم در بودجه سال آینده هزار و  41میلیارد و  700میلیون تومان پیشبینی
شده است.
بودجهپژوهشگاهفرهنگواندیشهاسالمیزیرنظرحجتاالسالمعلیاکبرارشادکهدر
سال 73تأسیس شده برای سال 15،97میلیارد و 583میلیون و 900هزار تومان بود
که امسال این رقم به 18میلیارد و 300میلیون تومان رسیده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی سال63،97میلیارد و 324میلیون تومان
بودجه دریافت کرد که این رقم در بودجه سال 98به 70میلیارد و 454میلیون تومان
رسیده است.
در بخش نظامی ،افزایش بودجه برای نهادهایی وجود دارد .سهم ستاد مشترک سپاه
پاسداران انقالب اسالمی از بودجه امسال 20هزار و 236میلیارد و 197میلیون تومان
بود که برای سال آینده به رقم 25هزار و 471میلیارد و 864میلیون تومان رسیده است.
بودجه سازمان بسیج هم برای سال آینده بیشتر شده است .این سازمان امسال هزار
و  310میلیارد و  484میلیون و  300هزار تومان بودجه گرفته که در صورت تصویب
نهایی مجلس ،سال آینده این رقم به هزار و 330میلیارد تومان خواهد رسید.
وضعیت بودجه نمایندگی ولیفقیه در سپاه نیز در الیحه پیشنهادی سال آینده بهتر
شده است .این نهاد برای ســال  102 ،97میلیارد و  198میلیون و  500هزار تومان
بودجه گرفت که برای سال آینده به 114میلیارد و 139میلیون تومان رسیده است.
ستاد مرکزی راهیان نور هم که امسال 22میلیارد و 330میلیون تومان بودجه داشته،
برای سال آینده 25میلیارد تومان بودجه خواهد گرفت.
همچنین بسیج سازندگی سال  26 ،97میلیارد و  465میلیون تومان بودجه دریافت
کرد که این رقم در الیحه بودجه سال 98به 29میلیارد تومان رسیده است.
برای قرارگاه مرکزی حضرت خاتماالنبیا هم در الیحه بودجه سال آینده 335میلیارد
و 800میلیون بودجه پیشبینی شده است .در حالی که این رقم در بودجه امسال259
میلیارد تومان بود .بودجه نیروی انتظامی نیز امسال افزایش داشته است .سال15،97
هزار و 13میلیارد و 119میلیون تومان به نیروی انتظامی بودجه اختصاص داده شد که
امسال به 15هزار و 73میلیارد و 417میلیون تومان افزایش یافته است.
همچنینبنیادحفظآثاروارزشهایدفاعمقدسکهامسال 70میلیاردو 268میلیون
تومان از بودجه سهم داشــت ،در صورت تصویب نهایی مجلس برای سال آینده 71
میلیارد و 400میلیون تومان بودجه دریافت خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران:

رییس موسسه دین و اقتصادی:

شهر بیکالنتر

پیشبینی  ۶ردیف در
الیحه بودجه  ۹۸برای
مسکنمهر
24

عضو هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی:

جزئیاتتوقیف
شناور ایرانی در
کویت

ساالنه  ۶۰۰هزار نفر به جمعیت فقرای شهری افزوده میشود

4

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

ارایه راه حل های
اثربخش،اقتصاد
ایران
5

مدیرعاملشرکتمدیریتمنابعآبایراندرکنفرانس
بتنوزلزله:

نقش تاثیرگذار
صنعت بتن در ارتقای
زیرساختهای بخش
آب کشور
6
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پذیرش نمایندگی ها و مراکز توزیع روزنامه
ردیف

نام استان

شهر

سرپرست

در استان ها

ردیف نام استان

شهر

1

آذربایجانشرقی تبریز

دارای نماینده

17

فارس

2

آذربایجانغربی ارومیه

دارای نماینده

18

قزوین

قزوین

3

اردیبل

دارای نماینده

19

قم

قم

ایالم

ایالم

دارای نماینده
دارای نماینده

21

7

بوشهر

بوشهر

دارای نماینده

22

کرمان
کرمان
کرمانشاه کرمانشاه

23

کهگیلویه یاسوج

8

4

5
6

اردبیل

اصفهان
البرز

اصفهان
کرج

دارای نماینده

20

شیراز

کردستان سنندج

سرپرست

پذیرش نمایندگی
پذیرش نمایندگی
دارای نماینده
دارای نماینده
پذیرش نمایندگی
دارای نماینده

پذیرش نمایندگی

تهران

تهران

دارای نماینده

24

گلستان

گرگان

9

چهارمحال

شهرکرد

دارای نماینده

25

گیالن

رشت

دارای نماینده

دارای نماینده

10

خراسانجنوبی بیرجند پذیرش نمایندگی

26

لرستان

خرم آباد

دارای نماینده

خراسانشمالی بجنورد پذیرش نمایندگی

28

مرکزی

دارای نماینده

29

هرمزگان بندرعباس

11

12

خراسان رضوی مشهد

13

خوزستان

اهواز

دارای نماینده

27

مازندران ساری
اراک

دارای نماینده

پذیرش نمایندگی
دارای نماینده

14

زنجان

زنجان

پذیرش نمایندگی

30

همدان

همدان

پذیرش نمایندگی

15

سمنان

سمنان پذیرش نمایندگی

31

یزد

یزد

پذیرش نمایندگی

16

سیستان و بلوچستان

زاهدان

دارای نماینده

پذیرش نمایندگی 021-66342108 :
021-66734687
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