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احتمال ریاست دختر ترامپ
بر بانک جهانی!

...

گزارش خبری
اطمینان بخشی سران قوا به
مردم درباره سپرده های بانکی
تکذیب مجدد شایعات درباره
یک بانک خصوصی
برخی مشتریان «بانک آینده» در حالی تحت
تاثیر شایعه «بــزرگ ترین اختالس ایــران»
قرار گرفته و اقدام به برداشت پول از حساب
های خود در بانک آینده کرده اند که در این
زمینه تاکنون بانک مرکزی دو بار اطالعیه
هایی صریح مبنی بر تکذیب این خبر منتشر
کرده است .آخرین گزارش ها از صورت های
مالی این بانک از تداوم سودآوری آن در نیمه
اول سال  97حکایت دارد .طبق مصوبات
قانونی ،صندوق ضمانت سپرده ها ،سپرده
ها را تا سطح  100میلیون تومان تضمین
کــرده اســت .در سطحی بــاالتــر نیز دیــروز
شــورای عالی هماهنگی ســران قــوا ،بانک
مرکزی را موظف به تضمین حقوق سپرده
گذاران در موسسات اعتباری کرد.چند روز
پیش برخی کانال های معاند تلگرامی برای
نخستین بار شایعه «بــزرگ ترین اختالس
ایــران» را درج کــرده انــد .این کانال ها در
حالی در روزهای اخیر ،شایعه کرده اند که
انصاری موسس بانک آینده ضمن اختالس
 140هزار میلیارد تومانی از کشور فرار کرده
است که او ًال با حضور وی در مراسم اهدای
نشان کارآفرینی امین الضرب ،دروغ بودن
شایعه مذکور هویدا شد  ،ثانی ًا بــرای هیچ
عقل سلیمی در شرایط کنونی و با توجه به
حساس شدن نهادهای نظارت بانکی و پولی
و پول شویی و ...قابل باور نیست که این حجم
بزرگ از پول و اعتبار ( 140هزار میلیارد
تومان) نه از کشور خارج ،بلکه تنها جابه جا
شده،بدون آن که اثری قابل رویت و فوری
را در نظام بانکی به جا نگذاشته باشد .با
این حال ،در دو روز گذشته ،بانک مرکزی
در دو نوبت این شایعه را تکذیب کرد .دیروز
بانک مرکزی در اطالعیه دوم خود بیان کرد:
«مردم عزیز توجه دارند که در ماههای اخیر به
رغم تالش آمریکا در اعمال فشار اقتصادی
و روانی که با استفاده از ابزارهای مختلف
پیگیری میکند ،بانک مرکزی با همکاری
ارکان نظام و به ویژه حمایت روسای محترم
قــوای سهگانه توانسته اســت ثبات نسبی
را در بازار ارز ایجاد کند و ثبات بازار پول را
تداوم بخشد .بدیهی است که این اقدامات،
آن هایی را که به اخالل در بازار و آشفتگی
اقتصاد دل بسته بودند ،به سمت انتشار
شایعات متعدد به خصوص درباره بانکها
بــرای ایجاد تزلزل در بین مــردم واداشته
است .بانک مرکزی از مردم عزیز میخواهد
به شایعات درب ــاره بانکها توجه نداشته
باشندومطمئنباشندبانکمرکزیبهعنوان
نهاد ناظر و متولی بازار پول از حقوق مردم
عزیز صیانت خواهد کرد و اجــازه نخواهد
داد هیچگونه آسیبی به داراییهای آن ها
وارد شود».این تاکید بانک مرکزی مضاف
بر تاکیدات قانونی در خصوص تضمین
سپرده سپرده گذاران در نظام بانکی تا سقف
 ۱۰۰میلیون تومان اســت .عــاوه بر همه
این مــوارد ،دیروز شورای عالی هماهنگی
اقتصادی سران قوا ،در نشست دیروز خود،
بر تضمین حقوق سپرده گذاران نظام بانکی
و موسسات اعتباری (مجاز) تاکید کرد .به
گزارش ایسنا ،این شورا تاکید کرد که بانک
مرکزی موظف است با بهرهگیری از تمامی
ابزارهای نظارتی ،حقوق سپردهگذاران در
مؤسسات اعتباری را تضمین کند.همچنین
دیروز بورس  24گزارش داد که بانک آینده
صورت های مالی شش ماهه خود را در سال
 97منتشر کــرد .بر این اســاس ،این سهم
بانکی در شش ماهه سال  ،97به سود 73
ریالی به ازای هر سهم دست یافته است که
نسبت به دوره مشابه سال قبل 32 ،درصد
افزایش را نشان می دهد.

ایسنا  -روزنامه نیویورک پست از درج نام ایوانکا ترامپ در بین فهرســت نامزدهای اعالم شده ریاست بر بانک جهانی خبر داد .کیم
یونگ جیم ،رئیس پیشین بانک جهانی ،اوایل ماه میالدی و به دنبال اختالف نظر با ترامپ از سمت خود استعفا کرد .این اتفاق در حالی
رخ میدهد که سوابق کاری پیشین ایوانکا ترامپ محدود به مدیریت بنیاد خانوادگی ترامپ و یک برند فعال در زمینه مد و پوشاک است!
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جوابیه وزارت نفت بهگزارش سوختن گازهای همراه نفت
یک هفته قبل ،خراسان ،با استناد به
گزارش سازمان برنامه درباره ارزیابی
عملکرد برنامه ششم توسعه در سال
 ،1396گزارشی با عنوان " عقبگرد
وزارت نفت از اه ــداف برنامه ششم
در زمینه جمع آوری گازهای همراه
میادین نفتی /معادل گاز  2فاز پارس
جنوبی دود می شود" منتشر کرد که
وزارت نفت توضیحاتی دربـــاره این
گــزارش ارائــه کــرده اســت .در ادامــه،
متن این جوابیه و توضیحات خراسان
رامیخوانیم:ضمنتشکرازحساسیت
و مطالبه گری آن رسانه ،به استحضار
مخاطبان می رساند ،با اعمال تحریم
های ظالمانه و محدودیت های فروش
نفت خــام ،بــه دلیل حساسیت های
شرکت ملی نفت در کنترل مسائل
زیست محیطی و باالخص در حوزه
شهری،کاهشتولیدنفتخامبارویکرد
حــداقــل نــمــودن مــقــدار گــازســوزی و
جلوگیریازهدررفتسرمایههایملی
برنامه ریزی گردید و در نتیجه مقادیر
گازهای مشعل تا میزان 25م.م.م.ر
در سال  94کاهش یافت.پس از توافق
برجامورفعتحریمهایظالمانهوشروع
تولید نفت خــام از میادین مشترک
حــوزه غــرب ک ــارون ،میدان مشترک
آذر و افزایش تولید نفت خام از میادین
در حال بهره بــرداری که تحقق تولید
را به حدود چهار میلیون بشکه در روز
رسانید ،به ناچار و با توجه به تأثیرات
منفی مــحــدودیــت هــای بینالمللی
تحریم در جــذب ســرمــایــه گـــذاری و
تأخیر در اجرای طرح های جمع آوری
گازهای همراه ،مقادیر گازهای مشعل
به حدود 47م.م.م افزایش پیدا کرد.
لــذا تأکید آن رسانه بر رکوردشکنی
تولید گازهای مشعل بــدون اشــاره به
دالیل آن را می توان تاکتیک رسانه ای
آلوده به سیاست برای انحراف اذهان از
دستاوردهای وزارت نفت در افزایش
تولیدنفتخامدرمیادینمشترکغرب
کارون ،میدان آذر و بازیابی سریع توان
تولید در میادین در حال بهره برداری
نسبت بــه بــازه ســال هــای  91تــا 94
دانست .این در حالی است که وزارت
نفت به رغم محدودیت منابع مالی در
سال های پیش رو برنامه های کم نظیر
کوتاه مدت و بلند مدتی را از سال 92در
دستور کار و اجرا قرار داده است.

▪اقدامات کوتاه مدت وزارت نفت
در جمع آوری گازهای مشعل

نظر به این که تکمیل واحدهای گاز و
گاز مایع ،جمع آوری ،شیرین سازی و
تزریق گازهای مشعل به حداقل چهار
تا پنج سال زمان نیاز دارد ،وزارت نفت
در ســال  1393نسبت به برگزاری
مزایده فروش گازهای با حجم حدود
21م.م.م.ربرایدورهحداقلپنجساله
تا پیش از بهره برداری طرح های اصلی
جمع آوری گازها اقدام نموده تا بدین
ترتیب از ظرفیت های بخش خصوصی
و روش های زودبــازده مانند تولید برق
در کنترل و بهره بــرداری از گازهای
مشعل استفاده نماید .اگرچه مزایده
مذکور به دلیل محدودیت شرکت های
خریدار گاز در فروش برق تولیدی به
وزارت نیرو و محدودیت هــای فنی و
اقتصادی در فــراورش گازهای مشعل
با موانعی مواجه شد ولی در نتیجه آن
اولین تأسیسات جمع آوری گازهای
مشعل تــوســط بخش خصوصی در
واحد پارسی کالستر در اسفند 96در
سرویس قــرار گرفت و طی ایــن مدت
قریب به یک میلیارد فوت مکعب گاز
مشعل جمع آوری شد .پیش بینی می
شود ،در نیمه اول سال  1398دیگر
تأسیسات با ظرفیت حدود 1م.م.م.ر
نیز در مدار قرار گیرد.همچنین با بهره
گیری از تجربیات مزایده مذکور در
مــورخ  1396.4.18ابالغیه «نحوه
داد و ستد شرکت ملی نفت ایــران با
خریداران گازهای مشعل» توسط وزیر
نفت صادر شد و بر این اساس ،مزایده
هایفروشگازمشعلشرکتنفتوگاز
اروندانوشرکتنفتمرکزیبهمنظور
اقدامات کوتاه مدت در حال برگزاری
است .عالوه بر این ،شرکت نفت فالت
قاره نیز به منظور جمع آوری گازهای
مشعلحوزهجزیرهسیریدرحالبرنامه

قطارگرانی خودرو
به سایپا رسید

افزایش 30تا 87درصدی
قیمتکارخانه
خودروهایسایپا
بعد از صدور مجوز افزایش قیمت انواع خودروها
تــوســط دولـــت و همچنین افــزایــش قیمت
محصوالت ایران خودرو ،سایپا و پارس خودرو
نیز دیــروز فهرست جدید قیمت خودروهای
تولیدی را منتشر کردند.به گــزارش باشگاه
خبرنگاران جوان در این باره ،افزایش قیمت
ها در محصوالت سایپا از  30تا  87درصد
تعیین شده است .همچنین مروری بر جدول
قیمتهایجدیدمحصوالتپارسخودرونشان
می دهد که قیمت محصوالت این شرکت نیز
بین  47تا  74درصد افزایش یافته است.

ریزی است که تا پایانسال 98عالوهبر
جمع آوری گازهای فوق ،امکان تأمین
پایدار خوراک گاز و گاز مایع سیری که
براثربیتدبیریدولتگذشته–بهرغم
سرمایهگذاری قریب به 500میلیون
دالری – از حداقل خــوراک الزم برای
فعالیتبهرهمندنیست،فراهمشود.
▪اقدامات بلند مدت وزارت نفت
در جمع آوری گازهای مشعل

در اجـــرای برنامه هــای بلند مدت
جمع آوری گازهای مشعل ،به منظور
جلوگیری از ارسال گاز همراه میدان
هنگام ،تأسیسات جمع آوری و شیرین
ســازی ایــن مــیــدان در ســال  96راه
اندازی شد و در سرویس قرار گرفت که
حدود 2م.م.م.ر گازهای مشعل این
میدان جمع آوری شد .همچنین پروژه
های گاز و گازمایع  3200 ،3100و
خارک به شرکت های متقاضی واگذار
شد و در حال اجراست .در قرارداد بیع
متقابل «به سازی و احداث تأسیسات
جمع آوری گازهای مشعل» در شهریور
 1397بین شرکت مناطق نفت خیز
جنوب و دو شرکت صنایع پتروشیمی
خلیج فــارس و پتروشیمی مــارون با
سرمایهگذاریتقریبی 1216میلیون
دالر ،دیگر دستاورد مهم این دولت در
کنترل گازهای مشعل بوده است.
مــطــابــق ایــــن قـــــراردادهـــــا حـــدود
22م.م.م.ر گــاز همراه جمع آوری
مــی گــردد کــه ایــن مــیــزان گــاز تماما
در ظرفیت هــای خــالــی تأسیسات
پتروشیمی هــای بندرامام و مــارون
در منطقه ماهشهر اســتــفــاده می
شود و این تأسیسات را که با مشکل
کمبود در شــرایــط مــوجــود و پیش
بینی کاهش خوراک بیشتر در آینده
روبــه رو بــوده اند  ،در وضعیت پایدار
عملیات حفظ می نماید .همچنین در

محصوالت سایپا
پراید SE 131
پراید SE 132
پراید SE 111
پراید SE 151
تیبا SX
تیبا  2رینگ فوالدی
ساینا رینگ فوالدی
کوئیک گیربکس دستی ساده
سراتو  2000آپشنال
سراتو  1600آپشنال
پارس تندر با گیربکس JHQ
ساندرو دنده ای با گیربکس JHQ
ساندرو استپ وی دنده ای با گیربکس JHQ
برلیانس  H220دنده ای
برلیانس  H330اتوماتیک (موتور  1.65لیتری)

حوزه شهر مسجدسلیمان به عنوان
خواستگاه اول صنعت نفت که بیش
از  100ســال بــا معضل گــازســوزی
مواجه بــوده با رویکرد اشتغال زایی
و تأمین خوراک شرکت پتروپاالیش
بختیاری ،گازهای همراه این حوزه
به این شرکت واگــذار گردیده است.
با توجه به محدودیت منابع مالی و
تحریم های بین المللی ،رویکرد وزارت
نفت در طــرح هــای بلند مــدت جمع
آوری گازهای مشعل با برون سپاری
به بخش خصوصی داخلی توانمند
بوده است .با اجرایی شدن طرح های
مذکور ،بیش از 40میلیون مترمکعب
در روز گــاز مشعل جمع آوری و در
صنایع پتروشیمی و پایین دستی به
محصوالت با ارزش تبدیل می شود که
عالوه بر اشتغال زایی جوانان کشور،
درآمدزایی قابل توجهی برای کشور
خــواهــد داشـــت .همچنین اجرایی
شدن این طرح ها با توجه به جلوگیری
از گازسوزی و انتشار حجم عظیمی از
دی اکسید کربن ورودی به جو ،سهم
به سزایی در کاهش تولید گازهای
گلخانه ای کشور دارد.
▪توضیحات خراسان؛ به این  6نکته
پاسخ بدهید

ضمن تشکر از وزارت نفت به خاطر
توضیحات ارائه شده درباره اقدامات
ای ــن وزارتــخــانــه بـــرای جــمــع آوری
گازهای همراه ،متاسفانه همچنان
نکات ابهامی بسیاری وجود دارد که در
ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
-1روابــــط عمومی وزارت نــفــت ،به
سازمان برنامه هم جوابیه بفرستد:
خــراســان گ ــزارش خــود را مستند به
گزارش سازمان برنامه و آمار ارائه شده
توسط ایــن نهاد دولتی تنظیم کرده
است .همچنین از گزارش تیرماه 97
مرکزپژوهشهانیزاستفادهشدهاست.
جالب است که در جوابیه وزارت نفت،
هیچ اشاره ای به این مراکز نشده است.
-2لطفا گــزارش را کامل بخوانید:
وزارت نفت مــدعــی شــده اســت که
نگارنده به علت رشد گازهای همراه
(افزایش تولید نفت در پی رفع تحریم
هــا) اشــاره ای نکرده اســت .ایــن در
حالی است در متن گــزارش صریحا
به این موضوع اشاره شده است .ضمنا

قیمت قبل
۲۲,۷۰۹,۰۰۰
۲۲,۱۲۲,۰۰۰
۲۲,۴۹۲,۰۰۰
۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۲۷,۵۰۷,۰۰۰
۳۰,۱۲۱,۰۰۰
۳۰,۶۴۳,۰۰۰
۱۱۳,۰۶۲,۰۰۰
۹۳,۸۱۳,۰۰۰
۴۸,۲۶۰,۰۰۰
۴۳,۶۰۰,۰۰۰
۶۶,۴۸۰,۰۰۰

قیمت جدید
۲۹,۵۲۵,۰۰۰
۲۸,۷۶۵,۰۰۰
۲۹,۲۴۵,۰۰۰
۳۰,۴۲۵,۰۰۰
۳۵,۷۶۵,۰۰۰
۳۹,۱۶۵,۰۰۰
۳۹,۸۴۰,۰۰۰
۴۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۴,۲۰۰,۰۰۰
۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳,۱۰۰,۰۰۰
۶۴,۲۰۰,۰۰۰
۱۰۷,۴۰۰,۰۰۰

سوال این است که آیا «تاخیر در اجرای
طرح های جمع آوری گازهای همراه»
(ولو به علت تحریم) یک دلیل موجه
است که در جوابیه به آن تاکید شده
است؟ اتفاقا انتقاد ما هم همین تاخیر
در اج ــرای طــرح هاست که معترف
آن هستید .مگر آقای زنگنه در سال
 96در برنامه خود قول صفر کردن
گازهای مشعل را نــداد؟ آیا این قول
ها مشروط به رفع تحریم ها ،به نحو
دلخواه وزارت نفت بوده است؟
-۳دو معیار متفاوت در دو پاراگراف
متوالی :جالب است که وزارت نفت
در این جوابیه ،در اولین پاراگراف،
کاهشگازهایمشعلناشیازکاهش
تولید نفت (به خاطر تحریم در ابتدای
دولت یازدهم) را جزو دستاوردهایش
و نتیجه دلیل حساسیت های شرکت
ملی نفت می داند اما رشد گازهای
همراه در سال های بعد بر اثر افزایش
تولید نفت را نتیجه طبیعی افزایش
تولید و رفع تحریم دانسته است!
-4نتایج مزایده چه بود؟ وزارت نفت
به برگزاری مزایده برای جمع آوری
گازهای همراه به عنوان فعالیت های
کــوتــاه مــدت اشـــاره و البته خــودش
نیز تلویحا به شکست این برنامه در
ســال  93اشــاره کــرده اســت! نتایج
ناامیدکننده مزایده ها هم که مشخص
است و نیازی به توضیح ندارد.
-5بعد از پنج سال ،امضای قــرارداد
کافی است؟ وزارت نفت گفته است که
برای اجرایی کردن این پروژه ها چهار
تا پنج سال زمان نیاز است ،اکنون پنج
ســال از روی کــار آمــدن تیم فعلی در
سال 1392گذشتهاست؛بهترنیست
به جای فهرست کردن قراردادهایی
که به تازگی امضا شده است  -و معلوم
نیست چه زمانی به ثمر بنشیند -علت
چند سال تاخیر ذکر شود؟
-6چرا طرح های اجراشده ،متوقف
اســــت؟ حــتــی دربـــــاره پــــروژه هــای
واگــذارشــده به بخش خصوصی ،در
گــزارش ســازمــان برنامه آمــده است
که طبق بازدید میدانی ،برای سال
ها این پــروژه ها متوقف مانده و هیچ
پیشرفتی نداشته است .چرا؟ و این که
چرا این موضوعات در جوابیه به کلی
نادیده گرفته شده و به موضوعات دیگر
پرداخته شده است؟

تفاوت قیمت
۶,۸۱۶,۰۰۰
۶,۶۴۳,۰۰۰
۶,۷۵۳,۰۰۰
۷,۰۲۵,۰۰۰
۸,۲۵۸,۰۰۰
۹,۰۴۴,۰۰۰
۹,۱۹۷,۰۰۰
۸۲,۹۳۸,۰۰۰
۸۲,۱۸۷,۰۰۰
۳۵,۹۴۰,۰۰۰
۲۰,۶۰۰,۰۰۰
۴۰,۹۲۰,۰۰۰

درصد افزایش
30
30
30
30
30
30
30
73/4
87/6
74/5
47/2
61/6

چگونه اشتغال کشور 24
میلیونی شد؟
طــبــق آمـــار رســمــی ،تــعــداد شــاغــان
کشور در فصول مختلف ســال  97با
رشد حدود 600هزار نفری ،به مرز 24
میلیون نفر رسیده است؛ موضوعی که
به خاطر رشد نرخ مشارکت (رشد تعداد
افرادجویایشغل)همزمانبارشدتعداد
بیکاران رخ داده است اما نکته جالب این
است که این رشد همانند سال های قبل،
باز هم به اتکای بخش خدمات رخ داده ؛
یعنی اشتغال بخش خدمات حدود300
هزار نفر از این رشد را به خود اختصاص
داده است و دو بخش تولیدی کشاورزی
و صنعت حدود  300هزار نفر دیگر.

...

بازار خبر
دو طرح مالیاتی پر طرفدار از نظر
تهرانی ها!

فارس -نتایج یک نظرسنجی از مردم تهران
دربــاره الیحه بودجه ســال  98نشان می
دهد که  ۷۳درصد مردم با دریافت مالیات
از دالالن و  ۸۱درصد مردم با تامین هزینه
های طرح تحول سالمت از منبع مالیات
پزشکان موافق اند.

حق مسکن کارگران روی
میز شورای عالی کار
مهر -شورایعالی کار امروز با دو دستور کار
«افزایش حق مسکن کارگران» و «اصالح
آیین دادرســی» برگزار می شود و موضوع
بازنگری در دستمزد امسال در دستور کار
قرار ندارد.

بازگشت قیمت مرغ به آستانه
 14هزار تومان
مهر -قیمت مرغ با حــدود  ۱۰۰۰تومان
افــزایــش نسبت بــه روزهــــای گذشته ،به
کیلویی  ۱۳هزار و  ۹۰۰تومان در مراکز
خرده فروشی رسید.

واشنگتن :آمریکا معافیت نفتی
بیشتری اعطا نمی کند
فــارس  -بــرایــان هــوک ،یــک مقام وزارت
خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن قصد
ندارد معافیت های بیشتری در زمینه تحریم
های نفتی علیه ایــران به کشورهای دیگر
اعطا کند .به گــزارش رویترز ،وی در یک
نشست خبری در ابوظبی پایتخت امارات
گفت :دلیل تصمیم قبلی بــرای اعطای
معافیت ،جلوگیری از افزایش قیمت نفت
در بازارهای جهانی بود.

...
خبر

شناسایی کارگران برای دریافت
بسته حمایتی نهایی شد

شناساییکارگرانبرایتوزیعبستهحمایتی
توسط وزارت رفاه نهایی شده و آغاز واریز این
منابع در انتظار تامین اعتبار از سوی سازمان
برنامه اســت .به گزارش مهر ،توزیع سبد
حمایتی در بین برخی گروه ها انجام شد اما
برخی دیگر از گروهها نیز از جمله کارگران و
کارکنان مشمول قانون کار هنوز این سبد
حمایتی دولت را دریافت نکرده اند.

