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ترامپ :نفت را من
ارزان کردم!

دونالد ترامپ ،رئیس جمهور آمریکا با کارتل خواندن اوپک ،کاهش قیمت نفت را به نبوغ خود نسبت داد .به گزارش ایسنا ،دونالد
ترامپ پس از دیدار با رهبران کنگره به خبرنگاران گفت:چهار ماه پیش نفت به  ۸۳دالر در هر بشکه رسیده بود و به سوی  ۱۰۰دالر
حرکت میکرد و ممکن بود تا  ۱۲۵دالر صعود کند .قیمت نفت هم اکنون حدود  57دالر است.
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نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

عقبگرد وزارت نفت از اهداف برنامه ششم در زمینه جمع آوری گازهای همراه میادین نفتی

اینشورتک ها ضریب نفوذ بیمه
را افزایش می دهند

معادل گاز  2فاز پارس جنوبی دود می شود
صادرات و واردات گاز طبیعی
برنامه هایی که محقق نشد
گاز طبیعی یکی از مولفه های قدرت
اقتصادی و البته سیاسی و ژئوپلیتیکی
کشور است چرا که با گسترش تجارت
گــاز از طریق خط لوله ،قــراردادهــای
بلندمدتی به منظور حفظ امنیت خط
لوله و همچنین ایجاد همگرایی سیاسی
به دلیل وابستگی در حوزه انرژی شکل
می گیرد .بر ایــن اســاس طبق برنامه
ششم توسعه باید واردات گاز به  30و
صــادرات به  94میلیون مترمکعب در
روز می رسید که هرکدام فقط حدود30
درصد محقق شده است .در همین حال
برنامه های تولید گاز هم از برنامه عقب
اســت .طبق گــزارش سازمان برنامه،
تولید گاز غنی  84درصد و گاز شیرین
 77درصد محقق شده است.

...

بازار خبر
تشکیل  2300پرونده برای
گرانفروشان نهادههای دامی
فارس  -مدیر نظارت بر کاالهای اساسی
وزارت جهاد کشاورزی از واردات 10.5
میلیون تن نهاده کشاورزی به کشور طی
چند ماه اخیر خبر داد و گفت :برای گران
فروشان نهادههای دامی در کشور2300 ،
پرونده تشکیل شده است و با آن ها برخورد
جــدی میشود .وی با بیان ایــن که عمده
تخلفات در حوزه گران فروشی ،کم فروشی
و توزیع خارج از شبکه بوده است ،ادامه داد:
در بخش ارزی نیز وارد شدیم و چند پرونده
در این باره تشکیل شده است.

هزینه  155میلیارد تومانی رسید
کارت خوانها
مهر  -چاپ کاغذ برای هرتراکنش از دستگاه
های کــارت خــوان ،ساالنه هزینه هنگفتی
را به کشورتحمیل میکندوبرخی پیشنهاد
میکنند بــرای صــدور رسید ،حداقل رقم
تراکنش تعیین شــود و صــدور غیرکاغذی
در دســتــورکــار قـــرار گــیــرد .آمــار رســمــی
تراکنشهای شاپرک نشان می دهد که طی
هشت ماه اول امسال ،حدود ۲۶۵۰تن کاغذ
حرارتی مخصوص کارت خوانها مصرف
شده باشد که با توجه به قیمت این کاغذ،
رقمی در حدود  ۱۵۵میلیارد تومان است.
اگر قیمت دالر را حدود  ۱۰هزار تومان نیز
در نظر بگیریم ،میتوان گفت طی فروردین
تا پایان آبان ماه امسال حدود  15.5میلیون
دالر صرف واردات کاغذ رسید شد ه است.

توقف تولید خودرو در سال آینده
تکذیب شد
ایــرنــا -روابـــط عمومی وزارت صمت در
اطالعیهای،اخبارمنتشرشدهبهنقلازمدیر
کل صنایع خودرو درخصوص توقف تولید
به دلیل مشکالت ناشی از تحریم را تکذیب
و اعــام کــرد :خبر نقل شــده از ســوی وی
مربوط به تعهدات خودروسازان در ارتباط
با محصوالتی بوده است که به دالیل تحریم
و همکاری نکردن شرکای خارجی قابلیت
تامین نخواهند داشت و مشکلی برای تولید
خودرو های پرتیراژ ایجاد نخواهد شد.

تورم صادراتی  ۱۱۸درصد شد
ایسنا  -شاخص بهای کاالهای صادراتی
ایران در  ۱۲ماهه منتهی بهآبان ماه امسال
نسبت به دوره مشابه پیش از آن 118.5
درصد افزایش داشته است .بر اساس آمار
بانک مرکزی ایران از شاخص بهای کاالهای
ن امسال
صادراتی کشور ،این شاخص در آبا 
نسبت بهمهرماه 5.9 ،درصد کاهش یافته
اســت و نسبت بــه آب ــان ســال گذشته نیز
افزایش  ۲۴۰درصدی را نشان میدهد.

میزان سوزاندن گازهای همراه نفت
به حدود  50میلیون مترمکعب در روز
رسیده است؛ یعنی چیزی معادل دو
فاز پارس جنوبی و سرمایه ای به ارزش
حداقل دو میلیارد دالر در سال! به
گــزارش خراسان ،به گازهایی که از
میادین نفت ،همراه با طــای سیاه
استخراج و از آن جدا می شود ،گازهای
همراه یا گاز مشعل گفته می شود که
هم اکنون حدود  40درصد این گازها
روی مشعل می سوزد! از نظر مقدار نیز
با رفع تحریم ها و رشد تولید و صادرات
نفت ،میزان هدررفت گازهای مشعل
نیز رشد کرده و به بیش از  47میلیون
مترمکعب در روز رسیده اســت .این
مقدار ،حــدود دو برابر سال 1391
اســت .ایــن در حالی اســت کــه طبق
برنامه ششم توسعه ،دولــت موظف
است تا سال 1400حداقل 90درصد



از این گازها را استحصال کند .وزیر
نفت نیز در زمان ارائه برنامه هایش در
مجلس برای دریافت رای اعتماد وعده
داد که گازهای ســوزانــده شــده روی
مشعل را به صفر برساند .اما اکنون با
روشن شدن عملکرد سال  ،1396نه
تنها از میزان این گازها کاسته نشده،
بلکه رشد قابل توجهی نیز مشاهده
می شود .به گزارش فارس «،براساس
هدف کمی درنظر گرفته شده برای
ســال  ،۹۶قــرار بــود میزان سوزانده
شدن این گازهای غنی در این سال به
 ۳۰میلیون متر مکعب در روز کاهش
یابد .اما نه تنها این کار تحقق نیافته
بلکه میزان گازهای غنی همراه نفت
سوزانده شده در سال  ۹۶به 47.7
میلیون متر مکعب در روز رسیده
است ».اما مشکل کجاست؟
طبق گــزارش سازمان برنامه بودجه

...

(گزارش های بررسی عملکرد برنامه
ششم توسعه) متاسفانه هیچ کدام از
طــرح هــای  NGLنهایی نشده است
و برنامه های واگــذاری همچنان در
دستور کار و مرحله انجام است .در این
گزارش آمده است" :طی بازدیـدهای
نظـارتی کارشناسـان سـازمان برنامـه
و بودجـه کشـور ان جی ال 3200
غـرب کــارون بــه رغــم واگــــذاری به



فساد

دادستان تهران :دارایی سکه ثامن  150میلیارد تومان کمتر از بدهی است

دادستان تهران ،بدهی سکه ثامن به شاکیان را  250میلیارد و دارایی های فعلی آن را حدود
 100میلیارد تومان اعالم کرد .به گزارش فارس ،جعفری دولت آبادی درباره پرونده واردات کاغذ
افزود :در دادستانی پنج پرونده درباره کاغذ مطرح است و حدود هشت نفر بازداشت شدند .طبق
آخرین تحقیقات ،این افراد  ١٨٠میلیون دالر ارز دریافت کرده که فروخته و کاغذ وارد نکرده اند یا
کاغذها را با تهیه فاکتورهای صوری در بازار آزاد فروختهاند .وی درباره پرونده سکه ثامن افزود:
در پرونده سکه ثامن با وجود بدهی 250میلیارد تومانی ،حدود 100میلیارد تومان موجود است.

تاخیر بانک مرکزی درانتشارآماربه نرخ رشد هم رسید

سرنوشت نامعلوم نرخ رشد اقتصادی 6ماهه پس از سانسور نرخ تورم
با وجود گذشت  ۱۵روز از زمان انتشار گزارش
رشد اقتصادی بانک مرکزی ،این گزارش هنوز
منتشر نشده است .با توجه به منتشر نشدن نرخ
تورم آذرمــاه توسط بانک مرکزی که به نظر می
رسد بر اثر افزایش بی سابقه نرخ تورم نقطه به
نقطه به بیش از  40درصد اتفاق افتاد ،هم اکنون
این تردید ایجاد شده است که آمارهای نرخ رشد
نیز به سرنوشت اعالم نرخ تورم دچار شده باشد.
بهگزارشخبرگزاریفارس،معاوناقتصادیبانک
مرکزی در آذر ماه اعالم کرد تا پایان این ماه گزارش
رشد اقتصادی را منتشر خواهد کرد اما با گذشت
 15روز از آغاز دی ماه ،این گزارش از سوی بانک
مرکزی منتشر نشده است.این در حالی است که
بعد از ماجرای حذف آمار تورم آذر ماه بانک مرکزی
در ماه جــاری که گفته می شد بر اثر افزایش بی
سابقه نرخ تورم نقطه به نقطه به بیش از  40درصد
اتفاق افتاد ،این تردید ایجاد شده است که آمارهای

نرخ رشد اقتصادی بانک مرکزی مرکز آمار

 3ماهه 96
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 9ماهه 96
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 3ماهه 97
 6ماهه 97
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-
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نرخ رشد نیز به سرنوشت اعالم نرخ تورم دچار شده
باشد.البته ناگفته نماند که بانک مرکزی ،سال
گذشته نرخ رشد اقتصادی شش ماهه را در 26
دی ماه منتشر کرده بود که از این منظر ،می توان
به انتشار آمارهای یادشده تا روزهای آینده امیدوار
بود.مروری بر آمارهای رشد 9،6،3و 12ماهه این
دو مرکز در چهار دوره اخیر نشان می دهد که رخ
رشد اعالمی از سوی بانک مرکزی در برخی دوره
ها کمتر از مرکز آمار بوده است.

 4تصمیم جدید برای سرعت دادن به تکمیل مسکن مهر
پیشنهادهای شتابدهنده بانک مسکن درباره
پــروژ ههــای باقیمانده مسکن مهر در شورای
هماهنگی مسکن بــررســی شــد و وزیـــر راه و
شهرسازی این پیشنهادها را تایید کرد.
به گزارش فارس ،یکی از موارد توافق شده در
نشست دیــروز شــورای هماهنگی مسکن که
با نظر مثبت وزیــر راه و شهرسازی به تصویب
رســیــد ،پیشنهادهای بــانــک مسکن درب ــاره
پــروژ ههــای باقیمانده در طــرح مسکن مهر
بــود .همکاری کامل مدیران کل ادارات راه و
شهرسازی استانها با عوامل طرح مسکن مهر
و بانک مسکن در هر استان ،اولین پیشنهاد و
درخواست بانک مسکن از وزیر راه و شهرسازی
بود که در جلسه شورای هماهنگی مسکن مطرح
شد .تشکیل جلسات شورای مسکن استانها نیز
دومین خواسته بانک مسکن از محمد اسالمی

بود با این هدف که همه مسئوالن دستگاههای
دولتی مرتبط با طرح مسکن مهر در استان از
طریق این جلسات ،از دغدغه مجموعه دولت و به
خصوص رئیس جمهور درباره اتمام سریع طرح
مسکن مهر مطلع شوند و با همافزایی و همفکری
و مشارکت مجموعه دستگاهها ،نیروی الزم برای
تکمیل این طرح تامین ،تجهیز و به کار گرفته
شود .سومین پیشنهاد بانک مسکن برای طرح
مسکن مهر نیز تسریع در صدور اسناد مالکیت
برای واحدهای مسکونی تحویل شده به افراد
بود .چهارمین پیشنهاد بانک مسکن برای برون
رفت از مشکالت موجود در طرح مسکن مهر
نیز حذف شرایط متقاضیان واحدهای احداثی
در پروژه های فاقد متقاضی یا تصرفی با هدف
تعیین تکلیف سریع پــرونــده تسهیالتی این
واحدها بود.

...

گفت و گو

بخش خصوصی متوقف شده زیرا به
مــدت شــش ســال متوالی پیشرفت
پروژه فقط  32درصد بوده است" .در
این بــاره مرکز پژوهش های مجلس
نیز تیرماه امسال در گزارشی ضمن
اش ــاره بــه دو سیاست اصلی وزارت
نفت یعنی واگذاری واحدهای NGL
به سرمایه گــذاران بخش خصوصی و
فروش این گازها به سرمایه گذاران

...

بخش خصوصی تصریح کرده بود که
نحوه واگذاری واحدهای  ،NGLدوره
فروشگازهایمشعلوسازوکارقیمت
گــذاری گازهای مشعل و محصوالت
برایبخشخصوصیمحدودیتهایی
ایجادکردهاستوخواستارتسهیلاین
شاخص ها از سوی وزارت نفت شده
بود .مهم ترین مشکل نیز قیمت باالی
تعیین شده از سوی وزارت نفت و به
صرفه نبودن تولید برق از گاز همراه (با
توجه به قیمت خرید و فروش گاز توسط
نفت و قیمت خرید وفروش تولیدی)
اعالم شده بود.به این ترتیب همچنان
ساالنهچیزیحدوددومیلیارددالرگاز
همراه می سوزد و نه تنها یک سرمایه
بــزرگ از دســت می رود بلکه تبعات
بسیار زیاد زیست محیطی را هم برای
کشور ،مخصوصا شهرهای جنوبی
ایجاد کرده است.

بسته حمایتی
حساب های بانکی مردم برای اختصاص بسته حمایتی بررسی نشد

ایبنا-معاون وزیر ارتباطات ادعای بررسی حساب های بانکی مردم برای دریافت بسته حمایتی را
رد کرد .ناظمی ،در خصوص ادعای بررسی حسابهای بانکی متقاضیان دریافت بسته حمایتی
دولت به منظور تایید تعلق یا عدم تعلق گفت :سازمان فناوری اطالعات ایران برای استعالم
وضعیت بسته حمایتی افراد به هیچ یک از حسابهای بانکی مردم سرک نکشید .وی افزود:
در واقع به منظور بررسی وضعیت دریافت بسته حمایتی ،کسانی که درآمدشان زیر سه میلیون
تومان است ،باید اجازه بررسی حساب بانکی را که حقوق و مزایا در آن پرداخت میشود  ،بدهند.

بردبار-رئیسپژوهشکدهبیمهمعتقداست،
آینده فعالیت اینشورتک ها (محصوالت
فناوری بیمه) روشن است و موجب افزایش
ضریب نفوذ بیمه و حتی ایجاد محصوالت
جدید بیمه ای در ایــن صنعت خواهند
شد.جزئیات بیشتر را در پرسش و پاسخ با
دکتر امیر صفری می خوانید:
صنعت بیمه ما چه نیازی به اینشورتکها
دارد ؟
 اینشورتک ها فعالیت شان را از چندینســال گذشته ش ــروع کــردنــد و یــک سری
استارت آپ هایی با نیروهایی از دانشگاه
های کشور مانند دانشگاه شهید بهشتی،
شریف و امیرکبیر و غیره تشکیل شدند ،این
ها فعالیت استارت آپ هایی را با نیروهای
جوان و ایده های جدید برای صنعت بیمه،
شروع کردند و بعضی ها ایده خودشان را به
بهره برداری رساندند و موفق شدند با شرکت
های بیمه قرارداد ببندند تا خدمات آی تی
خودشان را به شرکت های بیمه ارائه بدهند.
سهم اینشورتک ها درمقایسه با دیگر
کشورها در صنعت بیمه ما چگونه است؟
هنوز آمار دقیق فعالیت اینشورتک ها را درصنعت بیمه نداریم و ما در پژوهشکده بیمه
دقیقا نمی دانیم که کدام شرکت بیمهای
با کــدام اســتــارت آپ قـــرارداد بسته است
بنابراین این آمار را نداریم  .درآینده کمک
کنید تا بتوانیم آن را هم درآوریم.
سهم اینشورتک ها در کشورهای دیگر
چطور است؟
در برخی از کشورها سهم شــان بــاالی 6
درصد است ،مثال در آمریکا باالی  6درصد
ازتولید ناخالص داخلی مربوط به حوزه آی
تی است ،در کشور ما این سهم پایین تر ولی
در حال بیشتر شدن است.

