ﻧﻮﺑﺨﺖ :ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل
 ۹۶ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر از اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎل  ۹۶ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺒﺮ داد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻓﺬ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ،
ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻧﻮﺑﺨﺖ ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻠﺴﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﺎ
اﺷﺎره ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺣﻮزه ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﮔﻔﺖ:
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۳۹۶اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک
ﺑﺮای ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﯾﺎدآوران ،ﯾﺎران و آزادﮔﺎن ﺗﺎ  ۳۵۰ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ
ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻫﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﺑﺎ
ﺿﺮورﺗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮداﺷﺖ از اﯾﻦ ﻣﯿﺪان ﻫﺎ ﺑﻮد
از اﻫﺪاﻓﻤﺎن ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻔﺘﯿﻢ و اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﺪان ﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﻋﻘﺐ ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.
وی اﻓﺰود :آﻧﭽﻪ از ﺳﺎل  ۱۳۹۲ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻣﯿﺪان ﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻣﻬﺮ اﻣﺴﺎل از  ۷۰ﻫﺰار ﺑﻪ  ۲۷۷ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ داده اﯾﻢ و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ را ﺑﻪ  ۳۵۰ﻫﺰار
ﺑﺸﮑﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ.
ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺶ از  ۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﮔﺬاری ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ در اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮد اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺎ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮد.
وی اﻓﺰود :اﮐﻨﻮن ﺑﻪ وﯾﮋه درﺑﺎره اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎ ﮐﻪ  ۳۵۰ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ در
ﻣﯿﺪان ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﻏﺮب ﮐﺎرون اﺳﺖ ،از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻢ و ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل رﻗﻢ  ۲۷۷ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ را ﺑﻪ  ۳۵۰ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮوﯾﻢ.
راه آﻫﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻣﯽ رﺳﺪ
ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ از ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از راه اﻫﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺧﺒﺮ
داد.
ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ را از اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :اﻣﺴﺎل ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮی راه آﻫﻦ را
ﺑﻪ ﻫﻤﺪان ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ و اﻧﺸﺎء اﻟﻠﻪ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه دوﻣﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ و ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ دارﯾﻢ ﺑﺎ اﻓﺘﺘﺎح راه آﻫﻦ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺑﻌﺪ از آن اﺗﺼﺎل اروﻣﯿﻪ ،رﺷﺖ ،ﺗﺒﺮﯾﺰ )از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺑﺴﺘﺎن آﺑﺎد( ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺳﺮاﺳﺮی راه آﻫﻦ از ﻃﺮح ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﺳﺖ
اﺟﺮاﺳﺖ.
ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ ﻣﻬﺎر آﺑﻬﺎی ﻣﺮزی را از دﯾﮕﺮ اﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ
اﻋﻼم ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود.
ﻧﻮﺑﺨﺖ اﻓﺰود :ﺑﺨﺸﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻪ از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﺎﻟﯽ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻏﯿﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دوﻟﺘﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﮐﻨﻮن ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ از ﻃﺮح ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻓﺮدا ﺑﺮای اراﯾﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮدﺟﻪ  ۹۶ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ رود
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﻔﺖ :ﻓﺮدا ﮔﺰارﺷﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻮدﺟﻪ
ﺳﺎل  ۱۳۹۶در ﺻﺤﻦ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﺠﻠﺲ اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد.
ﻧﻮﺑﺨﺖ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮔﺰارش در واﻗﻊ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺳﺎل ،۹۶
ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻣﺼﺎرف و آﺛﺎر اﻗﺘﺼﺎدی آن اﺳﺖ.
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﺑﺘﺪا
 ۲۴ﺑﻨﺪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ  ۱۲ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻼﺻﻪ
ﮐﺮد اﻓﺰود :اﯾﻦ ﺳﺘﺎد ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ  ۵۶ﻃﺮح و اﯾﻦ ﻃﺮح
ﻫﺎ را ﺑﻪ  ۲۰۰ﭘﺮوژه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ

ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﻢ و اﻵن دﯾﮕﺮ زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﯿﺴﺖ و زﻣﺎن
اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺖ.
ﻧﻮﺑﺨﺖ اﻓﺰود :اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد در دو ﺑﺨﺶ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ
ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﺮوژه و دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺎد ﺑﻪ آن اﺑﻼغ ﮐﺮده اﺳﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﮔﺰارﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮔﺰارش ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ و اﯾﻦ ﮔﺰارش در
ﭘﺎره ای از ﻣﻮارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺰارش دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﭘﺮوژه
ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﻫﺮ ﯾﮏ از
ﺟﻠﺴﺎت و ﺑﻮﯾﮋه در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل در ﺣﺎل درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارش ﻫﺎﺳﺖ و
اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۳۹۶ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

