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تراز تجاری  ۸ماهه مثبت
 ۲میلیارد دالر شد

...

ارز وطال

خبر

تصویب کلیات طرح «حداکثر استفاده از توان تولید و
خدمات کشور و حمایت از کاالی ایرانی» در مجلس

دستگاه های دولتی ملزم به حمایت
عملی از تولید ایرانی می شوند
مجلس بــا کلیات طــرح حداکثر اســتفاده از تــوان تولید و
خدمات کشــور و حمایت از کاالی ایرانــی موافقت کرد که
بر اساس آن ،دستگاه های اجرایی ملزم شده اند در اجرای
پروژه های خود ،ابتدا تامین کنندگان کاال و خدمات داخلی
را که در سامانه ای ثبت شده اند در اولویت قرار دهند.
به گزارش خراسان ،اگر چه قانون حداکثر استفاده از توان
داخل در ســال  75بــه تصویب مجلس شــورای اســامی
رسیده است ،اما این قانون به دلیل ناکارآمدی در سال 91
مورد اصالح قرار گرفت و بررسیهای بعدی نیز نشان داد
که متن قانون اصالحشده به صورت کامل اجرا نمیشود.
عمده دالیل اجرایی نشــدن این قانون بــه دو موضوع مهم
باز می گردد .اول :شــفاف نبودن درباره محــل تهیه کاال و
خدمات مورد نیاز ،دوم :نبــود ضمانت اجرایی برای قانون
حداکثر استفاده از توان داخلی.
ازسویدیگر،پیشنویساصالحیهاینقانونزمستانسال
قبل ،در کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس تهیه شد که
به آن نیز انتقاداتی وارد بود .به گزارش شبکه تحلیل گران
تکنولوژی ایران (ایتان) ،ایــن انتقادات به مواردی از قبیل
هزینه ناچیز نقض قانــون ،مبهم بودن چگونگی ســنجش
«سهم کار در داخل کشور» ،ابهام در تعریف سازو کار کشف
تخلفات از قانــون ،بی توجهی بــه ارتقای فنــاوری داخلی
در جریان داخلی ســازی ،بی توجهی به ســامانه پروژه ها،
مناقصات و قراردادهای دولتی برای ایجاد شفافیت در این
قراردادها و پروژه ها باز می گردد.
با این حال ،در شــرایطی کــه هنوز متن اخیر طرح منتشــر
نشــده اســت ،دیروز نمایندگان مجلس با کلیات این طرح
موافقت کردند.
بــه گــزارش خانه ملــت ،رئیــس کمیســیون ویــژه حمایت
از تولیــد ملی اظهــار کرد :بــرای اجــرای بهتر قانــون باید
ســامانهای طراحی شــود تا در آن تمامی تولیدکنندگان،
شــرکتهای خدماتی ،کســانی که توان تولید کاال دارند و
همچنین کسانی که توان انجام پروژههای عمرانی دارند،
در این ســامانه ثبت شــود .فوالدگر تصریح کرد :از ســوی
دیگر دســتگاهها نیز نیاز خود را در این ســامانه قرار دهند
و ثبت کنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم بیان کرد :با این حساب،
از این به بعد هر دستگاهی پروژهای داشــته باشد اول باید
به این ســامانه رجوع کند .رئیس کمیســیون ویژه حمایت
از تولید ملی مجلس شــورای اســامی از "جــرم انگاری" و
"اضافه شــدن بخش کاالی ایرانی" به ایــن قانون به عنوان
دیگر مفاد طرح مورد اشاره ،یاد کرد.
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ارز  5700تومانی در بودجه 98

▪تحویل بودجه به مجلس ،پنج شنبه یا یک شنبه

درباره زمان نهایی شــدن بودجه نیز ،قرار اســت دولت
هفته آینده بودجه را به مجلس ببرد اما با توجه به تعطیلی
مجلس در هفته آینده ،مجلسی ها خواستار تغییر زمان
هستند .یوسف نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره
به سفر رئیس جمهور در روزهای سه شنبه و چهارشنبه
گفــت :احتمــاال ایشــان روز پنــج شــنبه( ۱۵آذر) برای
ارائــه الیحه بودجــه در مجلس حضــور مییابند .وی در



...

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

شاخص کل

شاخص

توافق  2قدرت نفتی برای کاهش تولید

رئیس کل بانک مرکزی محدوده نرخ ارز در الیحه بودجه  98را اعالم کرد

رئیس کل بانــک مرکزی
نــرخ ارز در بودجــه 98
را حــدود  ۵۷۰۰تومــان
اعــام کــرد .عبدالناصــر
همتــی ،در گفــت وگــو
با «انتخــاب»در پاســخ به
ســوالی درباره نرخ ارز در
الیحه بودجــه تاکید کرد:
ارقام بودجه هنــوز نهایی
نشده است ،ولی به نظر من در بودجه  ۹۸نرخ دالر برای
تســعیر درآمدهای نفتی چیزی حــدود  ۵۷۰۰خواهد
بود .همتی توضیحات بیشــتری در این باره ارائه نکرد.
وی در حالی این خبــر را اعالم کرد که بنابــر اعالم ایرنا
جلســه فوق العاده بررســی الیحــه بودجــه  98از صبح
روز گذشــته در هیئت دولت آغاز شده بود و خبرگزاری
دولت  شــامگاه دیــروز اعــام کرد :الیحه بودجه ســال
 1398کل کشور در جلســه روز یک شنبه هیئت دولت
به تصویب رسید.

ارزش دالری صادرات در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارســال  12و  96صدم درصد افزایش و ارزش دالری واردات در این دوره زمانی
نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۴و ۴صدم درصد کاهش یافت .به گزارش فارس صادرات غیر نفتی کشور در هشت ماهه از مرز 31میلیارد دالر گذشت
و به  31میلیارد و  491میلیون دالر رسید که در مقایسه با  29میلیارد و  549میلیون دالر واردات ،حدود  2میلیارد دالر بیشتر است.

بازار جهانی نفت در انتظار شوک روسی  -سعودی

گفت وگو با ایســنا افزود:
دولــت میخواهــد الیحه
بودجه را یک شــنبه آینده
به مجلس ارائــه کند اما با
توجه به این که هفته آینده
زمان سرکشی نمایندگان
به حوز ههای انتخابی هشان
اســت دولــت و مجلس در
حــال مذاکــره در ایــن
باره هســتند .در همین حــال ،نایب رئیس کمیســیون
اقتصــادی مجلس گفــت که نــرخ تســعیر ارز در بودجه
 5200تومان در نظر گرفته شده است.
▪قیمت نفت 60دالر و صادرات  1.2میلیون بشکه

در همین بــاره ،معصومه آقاپور علیشــاهی ،نایب رئیس
کمیســیون اقتصادی مجلس ،در گفتوگو بــا خبرنگار
خبرگزاری خانه ملــت ،در خصوص الیحه بودجه ســال
 98اظهــار کرد :تــا جایی کــه می دانــم قرار نیســت در
بودجه سال آینده دالر هشت هزار تومان باشد و براساس
اطالعاتی که دارم قرار اســت که نــرخ دالر را پنج هزار و
 200تومان ببندنــد و میزان فروش نفت یــک میلیون و
 200بشــکه در روز در نظر گرفته می شود .عضو هیئت
رئیسه کمیســیون اقتصادی مجلس در خصوص این که
هر بشــکه نفت را  60دالر برآورد کرده انــد ،بیان کرد به
نظر من این میزان محقق نمی شــود بایــد این نرخ تغییر
پیدا کند.پیش تــر برخی رقم هشــت هزار تومــان را هم
مطرح کرده بودند ،اما این موضوع خیلی زود تکذیب شد.



ابزارهای مالی

امکان انتشار اوراق تامین مالی
برای حمل و نقل ریلی و آزادراهی

بــا اظهــارات اخیــر رئیس
جمهــور روســیه ،کاهــش
مجدد عرضه نفت بــه بازار
قطعیبهنظرمیرسد.بعد
از افــت شــدید قیمت نفت
طــی دو مــاه اخیــر و ثبــت
سریع ترین ســقوط ماهانه
طی نوامبر ( 10آبان تا10
آذر)زمزمههایی،مخصوصا
از ســوی عربســتان ،مبنی بر کاهش عرضه نفــت به منظور
پیشــگیری از ســقوط قیمت ها مطرح شــد .اوپک و برخی
کشــورهای غیراوپک از جمله روســیه ،اواخر سال 2016
توافقی برای کاهش عرضه نفت به بازار داشتند که تاکنون
پایدارماندهاستواحتماالاینتوافقتمدیدمیشودیاتولید
به مقدار بیشــتری کاهش می یابد .پوتین فعال گفته اســت
که رقم کاهش عرضه مشخص نشده است .در همین حال
با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی طــی دو روز اخیر ،باید
منتظرواکنشبازارجهانینفتبهاینتوافقبود.
بــه گــزارش فــارس بــه نقــل از رویتــرز ،والدیمیــر پوتیــن،
رئیسجمهور روسیه در حاشیه نشســت جی  20گفت که
ارقامقطعیبرایکاهشتولیداحتمالینفتنداردهرچند
کهکشورشبهمشارکتدرکاهشتولیدجهانیادامهخواهد
داد.پیشترعربستانطرحکاهشعرضهرامطرحکردهبود
اماگفتهبودکهبدونمشارکتدیگرکشورها،بهویژهروسیه،
آن را اجرایی نمی کند .پوتین در حاشــیه نشســت جی20
در بوئنوس آیــرس گفت« :بله ،ما توافقی بــرای ادامه توافق
مان داریم ...توافق نهایی بر ســر میزان وجود ندارد اما ما با

...

امور رفاهی
سبد حمایتی در قالب کمک نقدی امروز به کارمندان پرداخت می شود

رئیس ســازمان بــورس از امکان انتشــار اوراق تامیــن مالی برای
حمل و نقل ریلی و آزادراهی از جمله اوراق صکوک برای لکوموتیو
و واگــن و اوراق منفعــت بــرای ریــل و آزادراه در بــورس خبر داد.
بــه گــزارش فــارس ،شــاپور محمــدی در همایــش فرصتهــای
ســرمایهگذاری و تأمین مالی در حــوزه حمل و نقــل ریلی افزود:
در حــوزه حمل و نقــل هوایــی ،مــا اولین صکوک اجــاره را برای
هواپیمایی ماهان و اجاره هواپیما منتشر کردیم.

در زمینه طرح بستههای حمایتی دولت ،امروز این بســتهها بین کارمندان دولت توزیع می
شود .پیش از این بســته حمایتی دولت بین اقشــار تحت پوشــش کمیته امداد و بهزیستی و
بازنشســتگان پرداخت شــده بود .به گزارش فارس ،مطابق ماده ( )2دســتورالعمل توزیع
بســته های حمایتی نیازمندان ،ســازمان برنامه و بودجه کشــور مجاز اســت برای پرداخت
کمک جبرانی به میزان دو میلیون ریال به گروه هایی از جمله کارمندان با دریافتی کمتر از
سه میلیون تومان در سقف اعتبار این تصویبنامه اقدام کند :شروط توزیع سبد کاال و بسته
حمایتی کارمندان به این شــرح است :حقوق زیر ســه میلیون تومان ،داشتن یکی از اشکال
قرارداد (رسمی ،پیمانی و قراردادی با دولت) و سرپرست خانوار بودن.



عربســتان این کار را انجام
خواهیم داد و هرچیزی که
رقم نهایی باشــد ،ما توافق
کردیمکهبازاررارصدکنیم
و به ســرعت بــه آن واکنش
نشاندهیم».
این واکنش اوپک و روسیه
در حالی اســت کــه قیمت
نفت ضعیفترین عملکرد
در 10ســال گذشــته را در ماه نوامبر 10-آبان تا 10آذر-
تجربه کرد به طوری که با پیشی گرفتن عرضه از تقاضا20،
درصد از ارزش خود را صرفا طی یک ماه از دست داد .عالوه
برافزایشتولیدنفتآمریکا،معافیتاینکشوربهمشتریان
ایران و همچنین رشــد تولید برخی دیگر از کشــورها عامل
اصلیسقوطقیمتنفتبودهاست.
گفتنی است ،نشست وزیران کشورهای تولیدکننده نفت
اوپکیوغیراوپکیدر  6و 7دسامبر(پنجشنبهوجمعهپیش
رو) برگزار خواهد شــد و در این نشست مهم و تعیین کننده
دراینبارهتصمیمگیریخواهدشد.بهاعتقادکارشناسان
نتیجهایننشستحداقلبرای 6تا 12ماهآینده،مهمترین
عامل اثرگذار بر قیمت نفت خواهد بــود .به گزارش فارس،
درهمینبارهآدریامورونسالمون،یکیازمحققانموسسه
تحقیقاتیکیکسابنکگفتهاست«:درنیمهاولسالآینده
انتظارداریمدرنتیجهکاهشتولید،قیمتروبهباالبرودامادر
نیمهدومسالانتظارداریمبهخاطرافزایشتولیدنفتشیل
آمریکا در نتیجه از بین رفتن مشــکالت گلوگاه ها و کاهش
سرعترشدجهانی،قیمتپایینبیاید».

...

کارگری

یک مقام مسئول وزارت کار:
کارگران هفت تپه به کار بازگشتند
کریمیاورینمایندهوزیرکاردررسیدگیبهمشکالتکارگراننیشکر
هفتتپه گفت:باتوجهبهواریزدوماهازحقوقمعوقهآنهاوهمچنین
پیگیری دیگر خواســتههای قانونی این کارگران ،دیــروز ۱۱آذرماه،
کارگران به محل کار خود مراجعه کردند و تولید را از سر گرفتند .وی
در گفتوگو با فارس ،با اشــاره به تغییر مدیریــت در این کارگاه اظهار
امیدواریکردکهباتحوالترخداده استحصالشکرازسرگرفتهشود
وکارگرانبهزودیبتوانندبقیهمطالباتخودرادریافتکنند.

بانوی ایرانی برترینکارآفرینجوانآسیا شد
حسین بردبار :برترین جوان کارآفرین آسیا و اقیانوسیه
که در ســی و دومیــن اجالس کنفدراســیون اتــاق های
بازرگانی آســیا و اقیانوســیه ( )CACCIپس از  64سال
توانســته این جایزه را از میان  28کشــور قاره های آسیا
و اقیانوســیه به کشــورمان اختصاص دهد ،در نشســتی
خبری که در مجموعه استارت آپ تخفیفان برگزار شد،
جزئیات بیشــتری از نحوه دریافت این جایزه و مشکالت
کسب و کارهای اینترنتی در کشورمان بیان کرد.

به گزارش خراسان ،نازنین دانشور ،مدیرعامل استارت
آپ تخفیفان دیروز در جمع خبرنگاران با یادآوری این که
جایزهبرترینکارآفرینجوانپسازبررسیچهارشاخص
توسط دبیرکل کنفدراســیون اتاق های بازرگانی آسیا و
اقیانوســیه طی مراسمی در اســتانبول به وی اعطا شده
است ،گفت :دراین رقابت که  23و  24نوامبر(دوم و سوم
آذرماه) برگزار شــد ،کارآفرینانی از کشــورهای تایوان،
چین ،ژاپن ،کره جنوبی ،روســیه و درمجموع نامزدها از

 28کشور آسیا و اقیانوســیه حضور داشتند که در مقابل
شــش داور بین المللی از چین ،کره جنوبی ،اســترالیا و
کشورهای دیگر ،به رقابت پرداختند.
وی در پاســخ به پرســش خراســان درباره این کــه آیا این
جایزه پیش تر نیز به کشورمان رســیده است ،گفت :این
اجالس هر دوسال یک بار برگزار می شود که برای اولین
بار یک ایرانی توانست در اجالس سی و دوم یعنی پس از
 64سال حائز این رتبه شود.

 2محصولی که در آبان نسبت به مهر،
ارزان شدند
تازه تریــن گــزارش روند قیمــت محصــوالت خوراکی
منتخب نشان می دهد که در آبان ماه نسبت به مهرماه،
خیار با  33.8درصد بیشــترین رشــد قیمت را داشــته
و پــس از آن ،شــیر پاســتوریزه بــا  12.1درصــد رشــد
قیمت دارد .از طرف دیگر ،پرتقال و ســیب زمینی تنها
محصوالتی بوده اند که نســبت به مهرمــاه افت قیمت
داشــته اند .میــزان کاهــش قیمــت پرتقــال محصول
داخلی  27درصد و ســیب زمینــی  16.1درصد بوده
است( .آمار :مرکز آمار ایران)

...

بازار خبر
واردات برنج آزاد شد

فــارس  -واردات برنــج بــه دســتور معــاون وزیــر جهــاد
کشاورزی ،پس از طی شدن دوره ممنوعیت آزاد شد.
در نامه معاون وزیر جهاد کشــاورزی به سرپرست سازمان
توسعه تجارت ایران آمده اســت :با عنایت به سپری شدن
دوره ممنوعیت واردات برنج خواهشــمند اســت دســتور
فرمایید برای گشــایش ســامانه جامع تجارت بــرای ثبت
سفارش برنج اقدام الزم به عمل آید.

پیشنهادی برای جلوگیری از خاموشی
در تابستان 98
شــبکه تحلیل گران اقتصاد مقاومتی در نامه ای به رئیس
جمهور ،اصالح تعرفه برق مشــترکان پرمصرف را تنها راه
جلوگیری از بروز خاموشی در تابستان  98دانست.
در ایــن نامه آمده اســت :طی ســال هــای اخیــر در حوزه
مدیریت مصــرف برق اقــدام درخور توجهی انجام نشــده
اســت؛ حتی اجرای مــدل تعرفهگذاری پلکانــی که برای
کنترل مصرف افسارگسیخته مشترکان پرمصرف خانگی
برق ،از سوی وزارت نیرو پیشنهاد و با تصویب هیئت دولت
اجرا شد ،توسط جناب عالی در اردیبهشت سال 1393
لغو شد.

کاهش  11درصدی تولید گوشت قرمز
مهر  -در فصل تابستان امسال ۹۹ ،هزار تن گوشت قرمز
تولید شــده که در مقایســه با تابســتان ســال گذشته ۱۱
درصد کاهش داشته است .سهم گوشــت گاو و گوساله با
 56.1هزار تن وزن الشه (56.6درصد) ،گوسفند و بره با
 32.5هزار تن (32.8درصد) ،بز و بزغاله با  8.3هزار تن
(8.4درصــد) و انواع دیگر دامها بــا  2.25هزار تن (2.2
درصد) از کل وزن الشه قابل مصرف بوده است.
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