اقتصاد

چهارشنبه  14آذر 1397

بیمه
رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد

بیمههای داخلی
جایگزین شرکتهای خارجی

رئی��سکل بیمه مرکزی درب��اره اقدامات بیمه
مرکزی بعد از اعمال تحریمها گفت :در کمتر از
یک ساعت تمام ریسکهای شرکتهای بیمهای
داخلی را از شرکتهای بیمهای بینالمللی ،تحت
پوش��ش بیمه اتکایی بیمه مرکزی قرار دادیم و
قراردادها را اصالح کردیم .غالمرضا سلیمانی که
در بیستوپنجمین همایش ملی بیمه و توسعه
س��خن میگفت با بیان اینکه شاخص ضریب
نفوذ بیمه در کشور ما  2/3دهم درصد است که
این رقم در مقابل کشورهای پیشرفته رقم کمی
است ،افزود :رابطه صنعت بیمه با رشد و توسعه
اقتصادی یک رابطه دو سویه است و رشد هر یک
در گرو رشد دیگری است .وی با اشاره به اینکه
بحث فناوریی و نوآوری و وجود استارتآپها در
هر حرفهای باعث رشد و توسعه آن حرفه شده
است ،گفت 10 :ش��رکت در زمینه استارتآپ
وجود دارد و ش��رکت یازدهم هم در راه اس��ت
و ش��رکتهای بیمهای باید از این فرصت برای
رشد صنعت بیمه استفاده کنند زیرا شرکتهای
دانشبنیان و اس��تارتآپها به هر بخشی وارد
شوند ،سبب رشد آن قسمت میشوند .سلیمانی
با اش��اره به اینکه باید پوش��شهای بیمهای در
سطح کشور را تنوع بخشیم ،گفت :بیمه زندگی
نمادی از رش��دیافتگی مردم اس��ت و ما باید به
جای گس��ترش س��رمایهگذاری در مس��کن یا
صندوق -بازنشستگی -بیمه زندگی را در کشور
گسترش دهیم .وی درباره اقدامات بیمه مرکزی
بع��د از اعمال تحریمها افزود :اولین صنعتی که
تحت تاثی��ر تحریمها قرار گرفت ،صنعت بیمه
بود و ما بالفاصله با اقدامات یاد ش��ده شرایطی
را فراهم کردیم که در حال حاضر هیچ شرکت
بزرگی بدون پوش��ش بیمهای نیست .در ادامه
این مراسم معاون اول رئیسجمهور گفت :بعید
اس��ت س��هم درآمد نفت در بودجه سال آینده
بیش از  ۲۵درصد باش��د .اس��حاق جهانگیری
افزود :صنعت بیمه باید به سمتی برود که بتواند
خدمات بیش��تر و با س��رعت باالتر و تسهیالت
بهت��ر در اختیار مردم قرار دهد .وی گفت :یکی
از انتظارات جدی از صنعت بیمه این اس��ت که
از بزرگترین سرمایهاش که اعتماد مردم است
حفاظت و حراست کند و با فرهنگسازی به مردم
این اطمینان را بدهد که بیمه مهمترین پشتوانه
آنهاست .وی افزود :درباره بازار سرمایه نیز بیمه
میتواند با پوشش ریسک بویژه برای کسانی که
با سرمایههای خود وارد این بازار میشوند به بازار
سرمایه کمک کند .وی گفت :درباره بحثهای
کشاورزی که با مشکالتی مثل سیل ،خشکسالی
و آف��ت مواجهند ،صندوق بیم��ه فعالیتهای
کشاورزی میتواند به آنها کمک کند.
■■بیمه البرز  ۱۰۰درصد خصوصی میشود

همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی اعالم
کرد :با تصویب دولت در بودجه سال آینده همه
س��هام دولتی بیمه البرز واگذار و این شرکت به
بخش خصوصی واگذار میشود .فرهاد دژپسند
در این همایش بر ضرورت انتش��ار بهادارسازی
اوراق بیم��ه تأکید کرد و ادامه داد :در ش��رایط
تحریم ،اینگونه روشهای بیم��های برای مردم
و صنعت بیمه بسیار راهگش��ا خواهد بود .وزیر
اقتص��اد با تاکید بر اینک��ه افزایش ضریب نفوذ
صنع��ت بیم��ه فقط ب��ا اجباری ش��دن برخی
رشتهها توسعه پیدا نمیکند ،بر ضرورت حضور
فناوریهای اطالعاتی در صنعت بیمه تاکید کرد.
دژپسند با تاکید بر اینکه دغدغه تحریمها بویژه
برای رکن اصلی اقتصاد یعنی س��رمایهگذاران و
تولیدکنن��دگان باید برطرف ش��ود ،اظهار کرد:
صنعت بیمه باید بررسی کند چگونه میتواند این
نگرانیها را برطرف کند .بخش تولید کشور عالوه
بر مسائل ارزی با مخاطراتی مانند «عدمالنفع»
هم مواجه اس��ت .دژپسند با بیان اینکه صنعت
بیمه میتوان��د موارد غیرقابل کنترل و غیرقابل
پیشبینی را پوش��ش دهد ،اضاف��ه کرد :اینکه
فقط  2سال رشد سرمایهگذاری در کشور مثبت
باشد ،عالمت خوبی نیست و باید برای آن فکری
اساسی کرد.
نفت
نماینده ایران در اوپک:

قیمت نفت به  ۴۰دالر سقوط میکند

نماینده ایران در اوپک با هش��دار نسبت به
عدم تواف��ق در اوپک برای کاهش تولید نفت،
گفت :اگر اوپک و متحدانش نتوانند تولید نفت
را تا حد قابل توجهی کاهش دهند ،قیمت نفت
تا  ۴۰دالر در هر بش��که هم س��قوط میکند.
به گزارش بلومبرگ ،حسین کاظمپور اردبیلی
افزود :نیاز است تولید حداقل  1/4میلیون بشکه
در روز کم شود تا جلوی عرضه بیش از حد نفت
گرفته شود .جمهوری اسالمی ایران خودش در
کاهش تولید ش��رکت نمیکند و تحریمهای
آمریکا بر ص��ادرات آن همچنان باقی اس��ت.
بهگفته کاظمپور ،احتماال این گروه در نشست
وین در آخر این هفته نتواند به توافقی برای مهار
عرضه نفت دس��ت یابد .هماکنون ایران روزانه
 3/3میلیون بشکه نفتخام تولید میکند.

وطن امروز

«وطنامروز» از جزئیات الیحه بودجه  98گزارش میدهد

نیرو

ارقام معنادار در الیحه بودجه

افزایش تا  ۷۰درصدی
قیمت برق پرمصرفها

دولت در الیحه بودجه  98بهای هر بشکه نفت را  54دالر
و دالر را  5800تومان پیشنهاد داده است

گروه اقتص�ادی :جزئیات بودجه س��ال آینده در
حالی مطرح شده است که مرور اجمالی ارقام آن
حاکی اس��ت این برنامه مالی برای شرایط تحریم
نفتی تنظیم شده اس��ت .در نظر گرفتن کاهش
درآمد نفتی با وجود افزایش تس��عیر نرخ ارز ،در
کنار فاصله گرفتن بیش از  100درصدی نرخ دالر
ب��ازار آزاد و الیحه پیش��نهادی عدم افزایش قابل
توجه درآمدهای مالیاتی و کاهش درآمد گمرکی
و کنترل رش��د هزینههای ج��اری از ویژگیهای
الیحه بودجه  98اس��ت .به گزارش «وطنامروز»،
48ساعت از تصویب الیحه پیشنهادی بودجه سال
آینده توسط هیات دولت میگذرد و تمام فعاالن
اقتصادی در بخش خصوصی و عمومی چش��م به
اعداد این س��ند راهبردی ساالنه دوخت ه و منتظر
 25آذرم��اه ،روز تقدی��م الیحه بودجه به مجلس
شورای اسالمی هس��تند؛ اعدادی که در روزهای
اخیر و  2هفت��ه قبل از تقدیم بودجه به مجلس،
جس��ته و گریخته توسط مسؤوالن دولتی مطرح
شدهاند.
■■منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی

جالبترین بخش بودجه هر سال ،بخشی تحت
عنوان «منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی»
است .این رقم ریالی حاصل از ضرب نرخ تسعیر و
رقم دالری درآمد ارزی فروش نفت و فرآوردههای
نفتی است .آنطور که عبدالناصر همتی ،رئیسکل
بانک مرکزی و یکی از معاونان س��ازمان برنامه و
بودجه مطرح کردهاند عدد نرخ تس��عیر  5700تا
 5800تومان مطرح ش��ده است .این یعنی رشد
بیش از  50درصدی نرخ تس��عیر نسبت به سال
قبل ،زیرا قیمت دالر در سال جاری  3850تومان
تعیین ش��ده بود .تا پیش از ش��روع تحریمهای
آبانماه یعنی در 8ماهه امس��ال میانگین قیمت
هر بش��که نفت خام  70دالر بوده است و تا پایان
ش��هریور حدود  2میلیون و  400هزار بش��که در
روز نفت و میعانات فروخته ش��د .بنا بر آمارهای
رسمی 35 ،میلیارد دالر در  8ماهه امسال درآمد
نفتی وارد کش��ور شد .گزارش رسمی گمرک نیز
نش��ان میدهد در این مدت بیش از  ۳۱میلیارد

منابع و مصارف پیشنهادی الیحه بودجه 98

عنوان

بودجه سال 97

بودجه سال 98

قیمت هر بشکه نفتخام

( 55دالر)

( 54دالر)

قیمت دالر

( 3850تومان)

( 5800تومان)

درآمد حاصل از مالیات

 114هزار میلیارد (تومان)

 126هزار میلیارد (تومان)

درآمد حاصل از گمرک

 29هزار میلیارد (تومان)

 26هزار میلیارد (تومان)

اعتباراتهزینهای

 293/3هزار میلیارد (تومان)

 334هزار میلیارد (تومان)

طرحهایعمرانی

 62هزار میلیارد (تومان)

 65هزار میلیارد (تومان)

دالر صادرات غیرنفتی ثبت ش��ده اس��ت .قیمت
نفت در بودجه سال جاری  55دالر در نظر گرفته
ش��ده بود و طبق گفته بهروز نعمتی ،سخنگوی
هیأترئیسه مجلس شورای اسالمی ،برای سال 98
قیمت نفت ح��دود  54دالر خواهد بود که کمتر
از امس��ال برآورد شده است .بنابراین با یک ضرب
و تقسیم س��اده از میزان صادرات (با  2سناریوی
صادرات یک میلیون بش��که و  1/5میلیون بشکه
در روز) با نرخ محاسباتی و قیمت هر بشکه نفت
پیشبینی میشود در بودجه سال آینده رقمی بین
 27تا 31میلیارد دالر منابع ارزی حاصل شود که
عدد آن کمتر از منابع ارزی حاصل شده در 8ماهه
امسال است.

■■ارز کاالهای اساسی؛  ۴۲۰۰تومان

ب��ا ف��رض روال ع��ادی اگ��ر درآم��د ارزی
 ۳۱میلی��ارد دالر را ب��رای س��ال آین��ده در نظر
بگیری��م ،ب��ا س��هم ۵۰درص��دی رقم��ی حدود
 ۱۶میلی��ارد دالر آن عای��د دول��ت خواهد ش��د
ک��ه پیشبینی میش��ود از این رق��م نیز حدود
 ۱۴میلیارد دالر بابت کاالهای اساسی هزینه شود
که رقم محاسباتی آن طبق اظهارات رئیسجمهور
در س��فر به آذربایجانغربی  ۴۲۰۰تومان تعیین
شد.
■■یارانه به کاالهای اساسی

حسن روحانی در یکی از سفرهای استانی اخیر
خ��ود اعالم کرد نرخ ارز برای  24کاالی اساس��ی
برای س��ال آین��ده هم  4200تومان مقرر ش��ده
اس��ت ،رقمی که  1500تومان با نرخ ارز تس��عیر

بهرغم اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی

بخش خصوصی با بخشنامه ارزی  27آبان مخالف است
شورای گفتوگو اگرچ��ه بخش��نامه جدید
بان��ک مرک��زی مبنی بر
بازگش��ت ارز صادراتی به شیوه جدید از ساعات
ابتدایی انتشار مورد اعتراض فعاالن اقتصادی قرار
داشت اما وزیر اقتصاد میگوید این بخشنامه توافق
صادرکنن��دگان بود .به گ��زارش مهر ،محمدرضا
پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
در جلس��ه ش��ورای گفتوگوی دول��ت و بخش
خصوص��ی در اینب��اره گف��ت :صادرکنندگان با
بخش��نامه جدید بانک مرکزی در  27آبان مبنی
بر ارائه شیوه جدیدی در رفع تعهد ارزی صادرات
و بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد مخالف
هس��تند .وی افزود :قرار بر ای��ن بود کارگروهی
تشکیل شود که موضوع رفع تعهد ارزی صادرات
را پیگیری کند که البته این جلس��ه برگزار شد و
بانک مرکزی نیز بهرغ��م اینکه برخی اصالحات
مناس��ب در بخش��نامههای قبلی خ��ود را انجام
داد اما این بخش��نامه را عطفبهماسبق کرده و از
فروردینماه س��ال  ۹۷دارای قابلیت اجرا دانسته
اس��ت .پورابراهیمی در این نشس��ت با اشاره به
کاهش ن��رخ ارز گف��ت :برخی کااله��ا به دلیل
چس��بندگی قیمتها در اقتصاد ای��ران در مدت

زمان طوالنیتری از خود واکنش نش��ان میدهد
و در ص��ورت اس��تمرار کاهش ن��رخ ارز ،به نظر
میرسد در  2تا  3ماه آینده حتما شاهد کاهش
قیمتها باش��یم .وی ادامه داد :بهرغم نگاه مثبت
وزیر صنعت ،معدن و تجارت ب��ه حوزه صادرات
غیرنفتی و دفاع از بخش خصوصی اما بخشنامه
اخیر بانک مرکزی مش��کلآفرین شده است که
بای��د درباره آن تصمیم عاجل گرفت .س��خنان
پورابراهیمی با واکنش فرهاد دژپسند ،وزیر امور
اقتص��ادی و دارایی و رئیس ش��ورای گفتوگوی
دولت و بخش خصوصی همراه شد به نحوی که
وی اظهار داشت :درباره بخشنامه اخیر صادراتی،
وزارت صم��ت ،نظرات بخش خصوصی را منتقل
کرد .وی ادامه داد :بخش��نامه ارزی  27آبان پس
از نشستی که با بخش خصوصی برگزار شود تهیه
ش��د و برگرفته از نظرات آن جلس��ه بود ،چراکه
آنچه پیش از آن جلس��ه و پ��س از آن در دولت
مطرح ش��د ،متفاوت بود .اما حسین سالحورزی،
نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه گفت:
در آن جلسه هیچگونه توافقی میان صادرکنندگان
و بانک مرکزی انجام نشد و عطفبهماسبق شدن
این بخشنامه مورد توافق بخش خصوصی نیست.

صنعت

آمار تولید برخی کاالهای صنعتی و صنایع معدنی

درصدتغییر

محصول

واحد سنجش

 6ماهه اول 1397

 6ماهه اول 1396

انواع سواری

هزار دستگاه

540/9

643/9

-16

وانت

هزار دستگاه

27/6

32/7

-15/8

اتوبوس ،مینیبوس و ون

دستگاه

2193

1759

24/7

کامیونکشنده

دستگاه

6185

6927

-10/7

کمباین

دستگاه

146

388

-62/4

تراکتور

دستگاه

7294

8064

-9/5

روغن ساخته شده نباتی

هزار تن

666/9

738/6

-9/7

داروی انسانی

میلیاردعدد

17/1

18/6

-8/08

پودر شوینده

هزار تن

314/4

316/5

-0/7

الستیک خودرو

هزار تن

102/3

106/6

-4

انواع کاغذ

هزار تن

356/4

382/9

-6/9

روغن موتور صنعتی تصفیه اول

هزار تن

242/5

212

14/4

پتروشیمی

میلیونتن

27/5

26/8

2/5

فرشماشینی

هزارمترمربع

40461

41223

-1/8

چرم

میلیونفوتمربع

20/5

20/55

-0/24

انواعتلویزیون

هزار دستگاه

347/1

492/9

-29/6

فاصل��ه دارد ،در کن��ار این یکدوم ن��رخ ارز نیما
است .مسؤوالن دولتی معتقدند در رابطه با تأمین
کاالهای اساس��ی نگرانی وجود ن��دارد و افزایش
قیمتی را شاهد نخواهیم بود .هزینه این اختالف
ارزی بین  12تا  15میلیارد دالر برای سال آینده
برآورد شده است که باید از محل درآمدهای نفتی
تامین شود.
■■مالیات  ۱۲۶هزار میلیاردی برای سال آینده

یکی دیگر از منابع بودجه مربوط به مالیاتها
اس��ت 126 .هزار میلیارد تومان از محل مالیات و
 26هزار میلیارد تومان نیز از محل حقوق و عوارض
گمرکی درآمد برای سال آینده وصول میشود .بنا
بر این گزارش ،رقم درآمد مالیاتی در سال جاری
 114ه��زار میلیارد تومان مصوب ش��د که البته
حدود 10هزار میلیارد تومان طبق آمارهای رسمی
در  6ماه امسال با عدم تحقق روبهرو است.
■■وضعیت مصارف بودجه

در سال جاری طبق قانون بودجه سال  97بالغ
بر  62ه��زار میلیارد تومان اعتبار عمرانی مصوب
ش��ده که تاکن��ون نیز بیش از  32ه��زار میلیارد
تومان پرداخت شده است که این رقم باالتر از رقم
مصوب  6ماه بودجه  97است .مسؤوالن پیشبینی
میکنند تا پایان س��ال بتوانند بی��ش از  40هزار
میلیارد توم��ان به طرحهای عمرانی منابع تزریق
کنند .همچنین طبق برآوردها ،سال آینده  3هزار
میلیارد تومان بیش از رقم مصوب قانون بودجه 97
اعتبار برای این بخش مدنظر قرار داده شده و عدد
نهایی به 65هزار میلیارد تومان رسید .دولت طبق
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قانون اختیار دارد در صورت نیاز  ۱۵درصد از منابع
نفت بیشتر استفاده کند.
■■افزایش  ۲۰درصدی حقوق کارمندان

در بخش جاری عمده هزینهها مربوط به حقوق
و دستمزد و پس از آن سایر هزینهها است .طبق
صحبتهای محمدباقر نوبخت که هفته گذشته در
حاشیه جلس��ه هیات دولت در جمع خبرنگاران
مطرح شد س��ال آینده  20درصد افزایش حقوق
و دستمزد پیشبینی شد .از طرفی طبق رویکرد
مسؤوالن برای کنترل رش��د هزینههای جاری و
کمبود منابع بودجه ،خبر میرسد رشد اعتبار سایر
هزینهها صفر در نظر گرفته شده است .هزینههای
جاری از  2بخش حقوق و دستمزد و سایر هزینهها
تشکیل میش��ود که س��ایر هزینهها شامل امور
جاری و مصرفی دستگاهها تلقی میشود که برای
س��ال آینده هزینهمصرفی دستگاهها بدون رشد
و در حد ارقام امس��ال باقی خواهد ماند .بررس��ی
ارقام بودجه در الیحه بودجه  97نش��ان میدهد
دولت پیشنهادات پرمعنایی به مجلس داده است.
اگر نرخ پیشنهادی نفت کمتر از پارسال پیشنهاد
ش��ده به علت افزایش بی��ش از  50درصدی نرخ
ارز اس��ت و این یعنی اینکه درآمد ریالی دولت از
نفت 50درصد افزایش پیدا میکند .دولت افزایش
درآمد کمس��ابقهای از باال رفتن ن��رخ ارز خواهد
داش��ت؛ نرخی که شاید باعث ش��ود دولت برای
نخستینبار کسری بودجه نداشته باشد؛ براحتی
میتوان گفت  3عامل تأثیرگذار الیحه بودجه 98
از نگاه دولت ارز ،ارز و ارز است!

سخنگوی صنعت برق از پیشنهاد افزایش ۵۰
تا ۷۰درصدی قیمت برق پرمصرفها از خرداد ۹۸
خبر داد .محمودرضا حقیفام در اینباره گفت۱۶ :
تا  ۲۰درصد مشترکان برق کشور ،پرمصرفهایی
هستند که بیش از  ۵۰درصد از کل برق تولیدی
در نیروگاهها را مصرف میکنند .وی تصریح کرد:
تغییر تعرفهها برای  4ماه از سال و در زمان پیک
مصرف یعنی از خرداد تا پایان ش��هریور است .به
گزارش تس��نیم ،وی با اشاره به اینکه  85درصد
مش��ترکان کش��ور در الگوی مصرف قرار دارند،
افزود :این تعداد از مش��ترکان هم با وجود اینکه
بخش بیش��تری را به خود اختصاص دادهاند اما
 50درص��د ب��رق را مصرف میکنن��د که از نظر
منطقی و عدالت در مصرف باید این شرایط اصالح
ش��ود .وی  22تا  24هزارم��گاوات از مصرف برق
پرمصرفها را متعلق به وسایل سرمایشی دانست
که اگر تمهیدات الزم انجام ش��ود  1500مگاوات
برق معادل  3میلیارد دالر صرفهجویی خواهد شد.
تجارت

16میلیارد یورو ارز صادراتی برنگشت

مدیرکل سیاس��تها و مق��ررات ارزی بانک
مرک��زی با اع�لام اینکه  15/7میلی��ارد یورو ارز
صادرات غیرنفتی به اقتصاد کشور برنگشت ،گفت:
صادرکنن��دگان مکلفند ارز حاص��ل از صادرات
را ب��ه چرخه اقتصادی کش��ور برگردانند .مهدی
کس��راییپور در گفتوگوی ویژه خبری با اشاره
به اینکه اکنون مبنای قیمتگذاری گمرک ،نرخ
ارز در س��امانه نیما است ،ادامه داد :بر اساس آمار
8ماهه گمرک ،حدود  27/8میلیارد یورو صادرات
غیرنفتی داشتیم که از این مبلغ  6/4میلیارد یورو
مربوط ب��ه میعانات اس��ت و  21/4میلیارد یورو
باقی میماند ک��ه از این رق��م  5/7میلیارد یورو
به س��امانه «نیما» وارد ش��ده است ،یعنی حدود
27درص��د ارز حاصل از ص��ادرات .البته با توجه
ب��ه اینکه صادرکنندگان  3م��اه فرصت دارند ارز
حاصل را به کشور برگردانند ،شاید این رقم تغییر
کند و بخشی از صادرات هم به عراق و افغانستان
بهصورت ریالی است ،بنابراین  15/7میلیارد یورو
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کش��ور
بازنگش��ته است .بهگفته وی ،از  5/7میلیارد یورو
که به بازار س��امانه «نیما» وارد شده است تقریباً
 82درصد مربوط به شرکتهای پتروشیمی است.

