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 80درصد خانه ها بیمه آتش سوزی ندارند
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رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران گفت :ایران یکی از  10کشور حادثه خیز جهان است اما بیش از  80درصد خانه ها زیر پوشش بیمه آتش سوزی قرار ندارند .به گزارش تارنمای بیمه
مرکزی ،عبدالناصر همتی افزود :برخی افراد بیمه آتش سوزی را کامل نمی خرند و پوشش زلزله را نمیگیرند .این امر سبب میشود صنعت بیمه نتواند در زمان بروز حوادث ،پوشش بیمه ای به
هموطنان ارایه و بخشی از خسارت ها را جبران کند .وی ادامه داد :حادثه خیز بودن ایران ،همواره مشکالت زیادی را به وجود آورده است که اقدامات جدی را می طلبد .این حوادث ،بار مالی زیادی
برای کشور به دنبال دارد .به گزارش ایرنا 12 ،سال پیش بیمه مرکزی الیحه ای درباره تشکیل صندوق بیمه حوادث طبیعی را تهیه و با تصویب دولت به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد کرد.
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«ابتکار» وضعیت قیمت نفت در بودجه  97را بررسی کرد
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اظهر من الشمس است که درآمد اصلی دولت ایران از
محل فروش نفت تامین میشود .بنابراین از نیمه دوم سال
که بحث تعیین بودجه برای سال بعد مطرح می شود2 ،
متغیر کالن نرخ ارز و نرخ نفت ،تبدیل به دغدغه اصلی
فعاالن اقتصای و سیاستگذاران میشود .زیرا با پیشبینی
قیمت هر بشکه نفت بر مبنای زمان فعلی و آنچه که در
آینده پیش خواهد آمد و همچنین نرخ دالری که برای
تبدیل درآمدهای ارزی به ریال پیشبینی میشود بخش
عمدهای از درآمدهای دولت تعیین وضعیت میشود که
خود در کنار بخش دیگری از درآمدهای ناشی از مالیات
میتواند چارچوب و سقف بودجه دولت را مشخص کند.
به گزارش «ابتکار» اکنون در آستانه تدوین الیحه بودجه
هستیم که هم اکنون در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار
دارد .البته طبق اعالم مسئوالن ،هنوز ارقام مربوط به دالر و نفت
نهایی نیست ،اما برای دالر نرخهایی بین  ۳۵۰۰تا  ۳۷۵۰و
حتی  ۳۴۰۰تومان در هیات دولت مطرح شدهاست .این در حالی
است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه برای هر دالر در سال
جاری نرخی در حدود  ۳۴۰۰تومان تعیین شدهاست .نرخ دالر
در بودجه سال جاری حدود  ۳۳۲۰تومان بود ،در حالیکه اکنون
نرخی که بانک مرکزی برای دالر مبادلهای اعالم میکند با روندی
رو به رشد و شاید بیسابقه طی مدت گذشته از  ۳۴۰۰تومان نیز
عبور کرده و تا  ۸۰تومان اختالف قیمت دارد.
اما در مورد قیمت هر بشکه نفت نرخی بین  ۴۶تا  ۵۰دالر
در هیات دولت مطرح شده که این رقم نیز نهایی نیست ،با این
حال ظاهرا طی یک روال معمول قیمت نفت با توجه به اینکه
درآمد عمده دولت را تشکیل میدهد در مراحل اولیه پایینتر در
نظر گرفته شده و بعد از جمعبندی نهایی بودجه معموال افزایش
پیدا میکند .در سال گذشته نیز چنین روالی اتفاق افتاد و اوایل
قیمت هر بشکه نفت تا  ۵۰دالر پیشنهاد و در نهایت با  ۵۵دالر
به تصویب رسید.
در مقابل مبنای اصلی درآمدهای دولت ،هزینههای مربوط به
حقوق و دستمزد جزو عناوین اصلی هستند که طبق پیشبینی

قرار است افزایش حقوق حدود  ۵تا  ۱۰درصدی برای سال آینده
تعیین شود.
پیش بینی رشد قیمت نفت
پیش از این آژانس بینالمللی انرژی هشدار داده بود که
پیشرفتهایی که با کاهش تولید اوپک به سوی یک بازار
متعادلتر حاصل شده ،ممکن است تاثیر خود را از دست دهد.
تولید شیل آمریکا نشانههایی از ضعف را داشته اما همچنان با نرخ
قابل مالحظهای رشد میکند .همچنین طبق پیش بینی این نهاد،
عرضه و تقاضا پس از کمبود قابل توجه در سال جاری ،تقریبا در
سال  2018متعادل میشوند که به معنای کندی روند پیشرفت
به سوی یک بازار متعادل است .علت اصلی این امر ،نفت شیل
آمریکاست که به جبران کاهش تولید اوپک پرداخته است .پیش
بینی میشود رشد تولید نفت غیراوپک امسال به  ۰.۷میلیون

بشکه در روز بالغ شود و در سال آینده دو برابر شده و به ۱.۵
میلیون بشکه در روز برسد که دلیل بدبینی تحلیلگران به رشد
بیشتر قیمتها است.
احتمال رشد قیمت نفت تا  60دالر در 2018
نرسی قربان ،کارشناس انرژی در گفت
و گو با «ابتکار» در خصوص نرخ نفت در
بودجه سال  97گفت :در نظر گرفتن نرخ
 50دالر برای نفت در بودجه سال  97با
توجه به وضعیت فعلی بازار و پیش بینی
هایی که در این حوزه بیان می شود ،می
تواند نرخ مناسبی باشد .البته قیمت نفت ،به طور قطع نمی تواند
پیش بینی شود اما آنچه از وضعیت عرضه و تقاضا به چشم
می خورد ،این است که در سال  2018عرضه مازاد در بازار از

اخبار
دکتر صادق خبر داد:

بین می رود.
قربان خاطرنشان کرد :در واقع سال آینده ،سالی است که تعادل
بین عرضه و تقاضا به چشم می خورد زیرا رشد اقتصادی در جهان
در حال افزایش است .هنگامی که رشد اقتصادی ایجاد شود،
مصرف فرآورده های نفتی نیز زیاد می شود .این موضوع حاکی
از آن است که تقاضا در بازار ایجاد می شود و عرضه سرگردان در
بازار نفت راه خود را پیدا می کند.
او افزود :هم اکنون سرمایه گذاری برای تولید نفت خام در
رخوت به سر می برد و به طور ویژه سرمایه گذاری برای استخراج
از منابع در اعماق اقیانوس ها متوقف شده است ،در جریان این
اتفاق نیز عرضه افزایش نخواهد داشت و به روند متعادل شدن
عرضه و تقاضا کمک می کند .برآیند تمام اتفاقات در سال ،2018
باعث می شود که احتماال قیمت نفت در حد  50تا  60دالر باشد
و درج نفت  50دالری در بودجه ،فرصت انتفاعی حدود  10دالر
از فروش نفت را به دولت می دهد.
درآمد نفتی ایران به  80هزار میلیارد
تومان می رسد
احمد صرامی ،عضو هیئت مدیره اتحادیه
صادرکنندگان فرآورده های نفتی در گفت و
گو با «ابتکار» گفت :به نظر می رسد که قرار
دادن نرخی برای قیمت نفت در بودجه ،دیگر
روش درستی نیست ،زیرا اگر بر اساس روابط بازارهای بین الملل
این قیمت عملیاتی نشود ،موازنه هزینه در بودجه به هم می ریزد.
در این صورت دولت دو راهکار خواهد داشت .اولین راهکار این
است که خود را به سیستم بانکی مقروض کند .دومین راهکار هم
این است که معادالت هزینه ای در بودجه را به هم بزنند .بنابراین
اگر به جای قرار دادن نرخ نفت در بودجه ،میزان درآمدهای نفتی
اعالم شود ،موضوعیت بهتری خواهد داشت .در این صورت می توان
با توجه به هزینه های عمرانی در نظر گرفته شده و هزینه های
جاری دولت ،درآمدهای نفتی را مشخص کرد و در تغییر و تحوالت
سیاسی داخلی و بین المللی نیز با احتیاط بیشتری در این حوزه
گام برداریم .صرامی در خصوص پیش بینی میزان درآمدهای نفتی
در سال آینده گفت :با توجه به اتفاقات خوبی که در عرضه سیاسی
و اقتصاد سیاسی ایران در سطح بین الملل رخ داده ،تقاضا برای
فراورده های نفتی ایران باال گرفته است .این موضوع به خصوص
از سوی اتحادیه اروپا با استقبال بیشتری مواجه است و به نظر
می رسد که بتوانیم در سال آینده درآمد نفتی بین  65هزار میلیارد
تومان تا  80هزار میلیارد تومان را داشته باشیم.

کمک یک میلیارد و  500میلیون ریالی بیمه دانا
به زلزله زدگان
شرکت بیمه دانا به منظور ابراز همدردی با زلزله زدگان غرب کشور مبلغ یک
میلیارد و  500میلیون ریال به مردم این منطقه کمک می کند.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا ،در پی وقوع زمین لرزه شدید در غرب کشور به ویژه
کرمانشاه ،دکتر صادق نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بیمه دانا ضمن ابراز تاسف از
وقوع این حادثه تلخ و تسلیت به بازماندگان این فاجعه ملی ،اعالم کرد :به منظور همدری
با مردم شریف و مظلوم مناطق غرب کشور و در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی ،این
شرکت به جای صرف هزینه های تبلیغاتی خود ،مبلغ یک میلیارد و  500میلیون ریال
به این امر خدا پسندانه اختصاص خواهد داد.

انتصابات جدید در بیمهکوثر
طی احکام جداگانهای ازسوی مدیرعامل بیمهکوثر مدیران سرپرستی استان
چهارمحالوبختیاری و مالی شرکت منصوب شدند.

به گزارش روابطعمومی و اعالم مدیر اداری و پشتیبانی بیمهکوثر؛ میثم همایی و مصطفی
مقصودی بهترتیب بهعنوان مدیران سرپرستی استان چهارمحالوبختیاری و مالی معرفی شدند.

برای کمک به زلزله زدگان؛

بانک رفاه شماره حساب اعالم کرد
بانک رفاه شماره حسابی را به منظور جمع آوری وجوه نقد برای کمک به
زلزله زدگان اعالم کرد.
به دنبال وقوع زلزله دلخراش در مناطق غرب کشور و به ویژه استان کرمانشاه ،شماره
حساب  99999900نزد بانک رفاه به منظور جمع آوری وجوه نقد هموطنان خیر و
نوع دوست اعالم می شود.

درخواست اهدای خون از همکاران و هموطنان
برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه
در پی بروز سانحه تلخ زلزله در مناطق غربی کشور به ویژه استان
کرمانشاه ،بانک ملی ایران از تمامی همکاران و هموطنان برای شرکت در
امر خداپسندانه اهدای خون به مصدومان و زلزله دیدگان یاری می طلبد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران،با توجه به باال بودن شمار مصدومان سانحه
شب گذشته و نیاز مبرم به خون برای مصدومان ،بانک از همکاران دارای گروه خونی o
منفی تقاضا دارد جهت شرکت در امر خیرخواهانه اهدای خون به زلزله زدگان در اسرع
وقت به نزدیکترین پایگاه های انتقال خون مراجعه کنند.

