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ترویج کاربردهای
فضایی در دستور کار
قرار گرفت

صفحه 8

نوبخت در نشست کمیسیون تلفیق بودجه مطرح کرد؛

شماره  8 - 2396صفحه 1000 -تومان

پیشبینی ایجاد یک میلیون شغل در سال ٩٨

تخصیص۱۴میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰تومانی برای کاالهای اساسی
یک عضو کمیسیون تلفیق الیحه بودجه کل کشور سال  ،۹۸از
پیشبینی رییس سازمان برنامه و بودجه برای ایجاد بیش از یک میلیون
شغل در سال  ٩٨خبر داد .محمود نگهبان سالمی با اشاره به برگزاری اولین
جلسه کمیسیون تلفیق با حضور محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه
و بودجه ،همتی رییس کل بانک مرکزی و زنگنه وزیر نفت اظهار کرد :در
این جلسه نوبخت سه هدف اصلی بودجه را اشتغال ،کاهش فقر مطلق و
مهار تورم دانست .وی افزود :آقای نوبخت همچنین گفت  ۶۵۳۰۰میلیارد
تومان برای ایجاد یک میلیون و هفتاد و هفت هزار شغل در سال  ۹۸در نظر
گرفته شده و همچنین  ۱۴میلیارد دالر با ارز  ۴۲۰۰تومانی برای کاالهای
اساسی و دارو  ..پیشبینی شده است .نماینده مردم خواف و رشتخوار در
مجلس اضافه کرد :آقای همتی نیز پیرامون نحوه و میزان تامین ارز مورد

وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

صادرات اولویت نخست
کشور در سال آینده است

وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :صادرات پیشران برنامه های اقتصادی
کشور در سال آینده به شمار می رود و از این رو دولت تقویت صادرات را جزو
اولویت های خود قرار داده است.
«رضا رحمانی» از تدوین برنامه های متنوع برای تحقق این هدف توسط
دولت خبر داد و تامین نقدینگی مورد نیاز تولید را به عنوان یکی از مهمترین
این برنامه ها برشمرد.
وزیر صنعت ،معدن و تجارت افزود :قرار است دولت منابع مختلفی که
در اختیار دارد را به این امر اختصاص دهد تا سرمایه در گردش واحدهای
تولیدی مشکل دار تامین شود.
رحمانی ،افزایش تولید ،اشتغال ،فروش و صادرات را به عنوان شعار و
هدف اصلی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در دوره جدید برشمرد و گفت:
اگر تولید حفظ شود ،اشتغال حفظ خواهد شد و این مهم با تقویت فروش و
صادرات محقق می شود.
به گفته وی ،تحریک طرف تقاضا یکی از مهمترین نیازهاست که آن هم
با افزایش صادرات ممکن خواهد شد.
این عضو هیات دولت یادآور شد :اکنون هدف حفظ وضع موجود تولید
مهمترین گامی است که باید برای آن تالش کرد و هر دستگاه ،فرد و نهادی
باید به تحقق این امر کمک کند.
رحمانی تاکید کرد :همه باید یکدل و یکصدا برای حفظ وضع موجود
تولید تالش کنند و راهکار آن است که مردم پای کار باشند و بخش خصوصی
فعال تر شود.
وی تاکید کرد :فعال شدن بخش خصوصی و مردم در این زمینه همه
مشکالت را حل خواهد کرد ،زیرا به تجربه ثابت شده هرجا مردم وارد شده
اند مشکالت برطرف شده است.
حمایت از خودکفایی و توانمندسازی همه بخش های راهبردی ،جذب
سرمایه خارجی برای حمایت از تولید ملی و ساماندهی واردات و صادرات از
بندهای اقتصاد مقاومتی است که در سال  1392ابالغ شد.

نیاز کشور توسط بانک مرکزی مطالبی را عنوان کرد و آقای مهندس زنگنه
هم مواردی را در مورد درآمدهای نفتی و میزان فروش نفت مطرح کرد.
نگهبان با اشاره به پیش بینی الیحه بودجه سال  ۹۸در دو سقف،
گفت :سقف اول  ۴۰۷هزار میلیارد تومان و سقف دوم  ۴۴۷هزار میلیارد
تومان در نظر گرفته شده است .همچنین در این الیحه منابع شرکت های
دولتی ،موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک ها  ۷۲درصد ،درآمدهای
اختصاصی دولت  ۴درصد و منابع عمومی دولت  ۲۴درصد است .این عضو
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال  ۹۸یادآور شد :در این الیحه اعتبارات
هزینهای  ٣٢٠هزار میلیارد تومان ،اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ۶۲
هزار میلیارد تومان و اعتبارات تملک دارایی مالی  ۲۵هزار میلیارد تومان
پیشبینی شده است .وی ادامه داد :در الیحه بودجه درآمدهای مالیاتی
 ۱۲۶هزار میلیارد تومان ،صادرات رسمی نفتی یک ونیم میلیون بشکه در

روز ،سهم صندوق توسعه ملی  ۲۰درصد و متوسط قابل وصول هر بشکه
نفت صادراتی  ۵۴دالر در نظر گرفته شده است .همچنین نرخ تسعیر ارز
کاالهای اساسی  ۴۲۰۰تومان و متوسط نرخ ارز  ۵۵۴۴تومان پیشبینی
شده و  ۱۴میلیارد دالر برای کاالهای اساسی ،دارو و تجهیزات پزشکی و
نهادههای دامی و کشاورزی در نظر گرفته شده است .نگهبان ادامه داد :در
الیحه بودجه  ،۹۸درآمدهای عمومی  ۲۰۸هزار میلیارد تومان ،واگذاری
دارایی های سرمایه ای  ۱۴۸هزار میلیارد تومان و واگذاری داراییهای مالی
 ۵۱هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است .این نماینده مجلس با اشاره
به جلسه کمیسیون تلفیق حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی،
افزایش شفافیت و انضباط بودجهای ،حمایت از تولید و اشتغال ،توجه ویژه
به فرهنگ و افزایش پایداری بودجه در مقابل تحریم ها و شوکها را از
ویژگیهای الیحه بودجه در شرایط تحریمی عنوان کرد.
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معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر؛

حداقل ۳۰۰۰مگاوات کمبود برق برای پیک سال آینده داریم

صفحه 3

در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تاکید شد؛

بانک مرکزی حقوق سپردهگذاران موسسات اعتباری را تضمین کند

بانک مرکزی در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه موظف شد با
بهرهگیری از تمامی ابزارهای نظارتی ،حقوق سپردهگذاران در موسسات اعتباری را
تضمین کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری ،شورای عالی هماهنگی اقتصادی
سران سه قوه روز شنبه به ریاست حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی رییس
جمهوری و با حضور رییس مجلس شورای اسالمی و دیگر اعضای شورای عالی تشکیل

جلسه داد.
در این جلسه بررسی طرح اصالح نظام بانکی ادامه یافت و چند بند دیگر از
پیشنهاد بانک مرکزی در این زمینه بررسی شد .به موجب این طرح ،بانک مرکزی
موظف است با بهرهگیری از تمامی ابزارهای نظارتی ،حقوق سپردهگذاران در موسسات
اعتباری را تضمین کند .همچنین مبارزه جدی ،جامع و ریشهای با موارد فساد اقتصادی
مورد تاکید قرار گرفت و از دبیرخانه شورای عالی خواسته شد با استفاده از تجارب

گذشته ،سازوکار مناسب در این زمینه را برای طرح در جلسات آتی ارایه کند.
همچنین موضوع حفظ و تقویت فضای تالش و سازندگی و امید به آینده که
تخریب آن در دستور کار بدخواهان کشور قرار گرفته است ،مورد تاکید قرار گرفت و
از همه رسانههای کشور دعوت شد تا این توطئه بدخواهان را برای مردم تبیین کرده
و نسبت به انعکاس واقعیات و دستاوردهای انقالب اسالمی و مقابله با جنگ روانی
دشمنان اهتمام کند.

جهانگیری:فرصت برای تامین نیازهای
کشور از طریق تولید داخل فراهم است

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به شرایط تحریم و محدودیت های ناشی از آن ،گفت :همان
گونه که مقام معظم رهبری و رییس جمهوری بارها تاکید کرده اند در این شرایط فرصت برای تامین
نیازهای کشور از طریق تولید داخل و ظرفیت های موجود فراهم شده است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهوری ،جلسه شورای عالی علوم تحقیقات و
فناوری (عتف) عصر امروز  -شنبه  -به ریاست معاون اول رییس جمهوری برگزار شد.
جهانگیری در ادامه این نشست گفت :دانشگاه ها و مراکز علمی کشور باید تمام تالش خود را برای
تامین قطعات مورد نیاز بخش صنعت و سایر نیازهای کشور بکار گیرند.
وی با بیان این که باید این باور ایجاد شود که هزینه در بخش پژوهش به نفع کشور است ،گفت:
آموزش و پژوهش نقش موثری در بهبود عملکرد بنگاههای اقتصادی دارد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اهمیت تحقیق و پژوهش در توسعه کشور ،گفت :دولت
برای برنامه های پژوهشی و تحقیقاتی کشور اهمیت فراوانی قائل است زیرا پژوهش و تحقیق نقش
پراهمیتی در توسعه و پیشبرد برنامه های کشور دارد .معاون اول رییس جمهوری با اشاره به اینکه
به هر میزان که در زمینه پژوهش و تحقیق هزینه و سرمایه گذاری کنیم ضرر نکرده ایم ،خاطرنشان
کرد :یکی از دغدغه های جدی میزان بازدهی اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی بوده است .باید این باور
در جامعه ایجاد شود که اعتبارات هزینه شده در بخش پژوهش می تواند برای کشور بازدهی داشته و
گرهی از مشکالت پیش روی باز کند .جهانگیری گفت :تحقیقات و پژوهش باید در کشور مساله محور
باشد و باید جهت گیری و برنامه های پژوهشی و تحقیقاتی به سمت رفع نیازهای جامعه باشد.
وی از سازمان برنامه و بودجه و دبیرخانه شورای عالی عتف خواست با قرار دادن این موضوع در
دستور کار خود ،راهکارهایی تدوین نمایند که پژوهش و تحقیقات در کشور با رویکرد حل مسائل و
چالش های پیش روی توسعه دنبال شود .معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی
و بنگاه های اقتصادی نیز باید به موضوع تحقیق و پژوهش و سرمایه گذاری برای آموزش نیروی انسانی
خود توجه کنند ،گفت :آموزش و پژوهش نقش موثری در بهبود عملکرد بنگاه های اقتصادی و افزایش
درآمدزایی آنها دارد و باید با استفاده از راهکارهایی نظیر اعطای امتیازات و حمایت از بنگاه هایی که
در امر پژوهش سرمایه گذاری می کنند ،سایر بنگاه های اقتصادی را نیز به این موضوع مهم تشویق و
ترغیب نماییم .معاون اول رییس جمهوری همچنین با اشاره به این که دستگاه های اجرایی نیز آن طور
که باید موضوع پژوهش و تحقیقات را مورد توجه قرار نمی دهند ،از دبیرخانه شورای عالی عتف خواست
این موضوع را آسیب شناسی کرده و گزارش آن را به شورا ارائه دهند .در این جلسه که وزیر علوم
تحقیقات و فناوری ،سرپرست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،رییس دانشگاه آزاد اسالمی و
رییس دانشگاه تهران نیز حضور داشتند ،دبیر شورای عالی عتف گزارشی از برگزاری نمایشگاه تقاضا و
عرضه پژوهش و فناوری ارائه کرد و گفت :این نمایشگاه در تاریخ سوم تا ششم دی برگزار شد و برای
نخستین بار  900تقاضا و درخواست فناورانه جمع آوری و مستندسازی شد.

مدل
کارمزد خدمات
پرداخت در ایران
نیازمند جراحی است
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خبر

ارزش صادرات  9ماهه
محصوالت پتروشیمی به
 9میلیارد دالر رسید

مجموع تولید مجتمع های پتروشیمی
از ابتدای امسال تا پایان آذر به  40میلیون
و  500هزار تن و ارزش صادرات به بیش
از هشت میلیارد و  946میلیون دالر رسید
که نسبت به پارسال اندکی افزایش یافته
است.
مجتمعهای پتروشیمی کشور از ابتدای
پارسال تا پایان آذرماه ( 9ماهه پارسال) بیش
از  ۱۶میلیون و  ۴۰۰هزار تن محصول به
ارزش هشت میلیارد و  ۵۸۱میلیون دالر
صادر کرده بودند.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز
(شنبه) اعالم کرد :عملکرد  20مجتمع
پتروشیمی مستقر در منطقه ماهشهر تا پایان
آذرماه امسال  14میلیون و  369هزارتن ثبت
شد.
همچنین عملکرد  16مجتمع پتروشیمی
مستقر در منطقه عسلویه نشان می دهد
تولید این منطقه در مدت زمان یاد شده
بیش از  17میلیون  968هزارتن بود.
تولید واقعی  20مجتمع پتروشیمی
مستقر در مناطق داخلی کشور در  9ماهه به
بیش از هشت میلیون و  200هزار تن رسید.
مجموع تولید صنعت پتروشیمی در
آذرماه امسال بیش از سه میلیون و 800
هزار تن بود.
صادارت محصوالت پتروشیمی تا پایان
آذرماه به  15میلیون و  710هزار تن با ارزش
هشت میلیارد و  946میلیون دالر رسید.
مجتمع های پتروشیمی در آذرماه سال
 1397بیش از یک میلیون و  466هزار تن
محصول به ارزش بیش از  714میلیون دالر
را صادر کردند.
در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
(عسلویه) از ابتدای سال تا پایان آذرماه بیش
از هشت میلیون و  424هزار تن محصول به
ارزش چهار میلیارد و  577میلیون دالر صادر
شد.
در منطقه ماهشهر نیز بیش از سه
میلیون و  993هزار تن محصول به ارزش
بیش از  2میلیارد و  396میلیون دالر روانه
بازارهای بین المللی شد.
در سایر مناطق ،بیش از سه میلیون و
 288هزار تن محصول به ارزش یک میلیارد
و  972میلیون دالر صادر شد.
ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی
با راه اندازی طرح های جدید اکنون به 64
میلیون تن در سال رسیده است.
مجموع ارزش پارسال محصوالت
پتروشیمی تولیدی در کشور  17میلیارد و
یکصد میلیون دالر بود که حدود  12میلیارد
دالر مربوط به صادرات می شد.
ارزش محصوالت پتروشیمی عرضه
شده در بازارهای داخلی نیز پنج میلیارد
دالر بود.

