
نقشه نفتی ترامپ به گنج نرسید!

معاون اول رییس جمهوری در مراسم معارفه وزیر اقتصاد:

دولت ایران دولتی پولدار است 

 آخرین وضعیت بازار سهام یک روز مانده
 به آغاز تحریم هاي آمریكا علیه ایران

 بی محلی
  بازار سرمایه 
به تحریم ها

زخم عمیق بر 
الستیك داخلی

 از بازی شرکای خارجی 
تا سوء استفاده داخلی

گروه اقتصــاد  معــاون اول رییس 
جمهوری گفت: در مســاله اقتصادی که 
به تعبیــر آمریکا جنگ اقتصــادی علیه 
ایران است، ملت ما به دنیا نشان داد که در 
مقابل یک جانبه گرایی امریکا ایستادگی 

خواهد کرد.
اســحاق جهانگیری دیروز در مراســم 
معارفه فرهاد دژپسند به عنوان وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، افــزود: امروز امریکا 
برای اعمال سیاســت های خود تنهاست 
و ما هم به جهت سیاسی موقعیت برتری 
داریم و هم از نظر اخالقی به دنیا نشــان 
دادیم که کشــوری قابل اعتماد هستیم و 
آمریکا کشوری غیرقابل اعتماد است که 

نمی شود با آن توافق کرد.
وی با اشاره به اینکه در آســتانه 13 آبان 
هســتیم، ادامه داد: این روز هم از جهت 
تاریخی بــرای ملت ما روز مهمی اســت 
چرا که اتفاقات سرنوشــت سازی در این 
روز افتاده و در ســال 43 زمانی که امام را 
تبعید کردند برای خیلــی ها باور کردنی 
نبود که نهضت اســالمی بتواند به مسیر 

خود ادامه دهد و به پیروزی برسد.
معاون اول رییس جمهــوری اضافه کرد: 
امریکایی ها در تبعید امــام نقش تعیین 
کننده داشــتند چرا که امــام در ارتباط 
با الیحه مصونیــت امریکایی هــا که در 
مجلس آن زمان مطرح شد، موضع گیری 

کرده بود.
جهانگیری گفت: در سال 57 که مبارزات 
انقالبی در اوج خود بود، رژیمی که تحت 
کنترل امریکا قرار داشت دست به کشتار 
دانش آمــوزان زد و فکر می کــرد با این 
حرکت خشونت آمیز علیه دانش آموزان 
ترس جــدی ایجاد کــرده و مانع حرکت 

انقالب می شود. 
معاون اول رییس جمهــوری افزود: این 
اقدامات نه تنها مانع حرکت انقالب نشد، 
بلکه پیروزی انقالب شتاب جدی گرفت 
و در ســال 58 با تســخیر النه جاسوسی 
حوادث دیگــری رقم خــورد، به همین 
جهــت آمریکا و ترامــپ تصمیم گرفتند 

تحریم ها را در این روز برگردانند. 
وی خاطرنشــان کرد: آمریکایــی ها در 
مبارزه با ملت ایران کارنامه سیاهی دارند، 

خصوصا در ارتباط بــا حرکت مردمی در 
نظام اســالمی هر جا که دســت بگذارید 
می بینید کــه آمریکا دشــمنی خاصی 
به ملت ایران داشته اســت، کودتای 28 
مرداد، پیروزی انقالب و یا شلیک موشک 
به سوی هواپیمای مسافربری و تحریک 
صدام برای جنگ، از این قبیل موضوعات 

است. 
معــاون اول رییس جمهــوری تصریح 
کرد: در همه این اتفاقــات امریکا از ملت 
ایران ســیلی خورده و عکس العمل ملت 
ایران جدی بوده اســت، ولی همچنان به 

دشمنی خود با ملت ایران اصرار دارد. 
جهانگیری عنوان کــرد: اینکه گفته می 
شــود هدف نظام و یا ایران اســت، دروغ 
است، آخرین اقدام ما با امریکا در موضوع 
هســته ای بود که امریکایی با تصمیمی 
که گرفتنــد تالش دارنــد از نظر روانی 

و رسانه ای فضا را در دست خود بگیرند. 
معاون اول رییس جمهوری ادامه داد: در 
مذاکرات هسته ای از دوره اصالحات که 
بیش از 20 ســال مذاکرات طول کشید و 
چه در دوره جدید که 18ماه طول کشیده 
و به نتیجه رسید، امریکایی ها اصرار داشتند 
که به دنیا القا کنند ایرانی ها قابل اعتماد 
نیستند و اقداماتی برخالف توافقات انجام 
خواهند داد، ولی براســاس گزارشــات 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی که مکرر 
اعالم شــده ایران به همــه تعهدات خود 

عمل کرده است. 
جهانگیری افزود: با روی کار آمدن رئیس 
جمهوری جدید در امریــکا هم در دوران 
تبلیغات انتخابات و هم بعــد از آن مکرر 
اعالم کرده بود که در این توافق کاله بر سر 
آمریکایی ها رفته و با نهایت پررویی اعالم 
کرد که از توافق برجام کنار خواهد کشید. 
معاون اول رییس جمهوری با اشــاره به 
اینکه ترامپ از خــروج از برجام دو هدف 
اصلی را دنبال می کرد، گفت: ابتدا جنگ 
روانی و رســانه ای علیه ملت ایران بود و 
در مقطعی توانست فضای روانی را تحت 
تاثیر خود قرار دهند و شاید هم در حدی 
موفق شد مردم را نگران کنند، ولی مردم 
با سابقه و شناختی که از طرف امریکایی 
داشــتند در مدت کوتاهی متوجه شدند 

که در ایــن فضای روانی چگونــه امریکا، 
صهیونیست ها و سعودی ها نقش دارند. 

جهانگیــری افــزود: مطمئن هســتیم 
غربی هــا خواهنــد گفت کــه در قتل 
خبرنگار ســعودی تالش داشــتند آن را 
مرتبط با ایران نشان دهند و پول هایی به 
رسانه ها داده بودند تا علیه ایران تبلیغات 
کننــد و میلیون ها دالر پــول اختصاص 
دادند تا بتوانند با بسیج رســانه ها فضا را 

علیه ملت ایران سازماندهی کنند. 
جهانگیری یادآور شد: ما به جهت سیاسی 
در موقعیــت برتر بــوده و از نظر اخالقی 
نیز نشــان دادیم که کشوری قابل اعتماد 
هستیم و آمریکا کشوری غیرقابل اعتماد 

است که نمی شود با آن توافق کرد.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: در 
جنگ اقتصادی هدف اصلی امریکا فشار 
بر ملت ایران است و در چند گذشته وزیر 
خارجه و رئیس شورای امنیت این کشور 
به دروغ اصرار دارند کــه بگویند به دنبال 
فشار به ملت ایران نیستند، در صورتی که 
در چند ماه گذشــته به رغم اینکه پول و 
امکانات داشــتیم برای واردات کاالهای 
اساسی از جمله دارو برایمان اخالل ایجاد 
کردند تا نگذارند حتی حیاتی ترین کاالها 
را به کشــورمان وارد کنیم و بــه بهانه ای 
که مواد اولیه مشکوک اســت، کاال وارد 
کنیم ولی به فضل الهی ما با برنامه ریزی 

کارهای خود را انجام دادیم. 
جهانگیری ادامه داد: واقعیت این است که 
سرنوشت دولت و نظام به هم گره خورده 
است و اینکه کســی فکر کند با تضعیف 
دولت نظام تضعیف نمی شــود و یا ایران 
تضعیف نمی شود، اشتباه است. هر کس 
به ایران فکر می کند در این مقطع باید به 
ایران و نظام کمک کند تــا از این چالش 

عبور کنیم. 
معــاون اول رییــس جمهوری بــا بیان 
اینکه بایــد در مقابل جنــگ اقتصادی 
ساز و کار مناســب ایجاد کنیم، بیان کرد: 
اولین تدبیر توســط رهبر معظم انقالب 
صورت گرفت که تشــکیل شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی ســران قوا بود و هر 
تصمیمی در این شورا اتخاذ شود در همه 
امور کشــور بدون توجه به مقررات قابل 

اجراست. 
جهانگیری گفت: ســتاد مقابله با تحریم 
با اختیارات ویژه ای که در شــورای عالی 
امنیت ملــی دارد جلســات متعددی را 
داشــته تا در رابطه با راهکارهای مقابله با 
تحریم تصمیم گیری کند، ما باید نفت را 
بفروشیم اگر چه امریکایی ها با آن مقابله 
کنند و باید حمل و نقل خود را انجام دهیم 
و به رغــم اختالالتی که از ســوی امریکا 
ایجاد می شــود پول خود را جابجا کنیم 
و در این موضوعات باید تدابیر الزم اتخاذ 

شود. 
معاون اول رییس جمهوری عنوان داشت: 
نمونه برجســته ای که بعد از اردیبهشت 
امسال امریکا به صورت شفاف اعالم کرد 
این بود که می خواهیم فروش نفت ایران 
به صفر برســد و این راهبرد قطعی امریکا 
بود، البته برخی کشــورها ظرف چند ماه 
گذشــته میزان خرید نفت خــود را از ما 
کاهش دادند ولی امریــکا فکر نمی کرد 
ایــران موقعیتی دارد که نمــی توان این 
کشــور را از صحنه بین المللی حذف کرد 
و یا فروش نفت ایران را به صفر رساند و یا 

جایگزین دیگری برای آن پیدا کرد. 
جهانگیــری اضافه کــرد: ما بــه میزانی 
که نیــاز داشــتیم در ماه های گذشــته 
نفت فروختیــم و در حال حاضــر نیز به 
8 کشــور مجوز خرید نفت داده شده که 
این بــه معنی شکســت امریکا اســت و 
موفقیتی برای ما که توانستیم نفت خود 
را بفروشیم، بنابراین اگر مدیران با انگیزه 
و جدی باشــند از مابقی مسائل در مدتی 

کوتاه عبور خواهیم کرد. 
معــاون اول رییــس جمهــوری افزود: 
در مقطع فعلــی مقوله اصلی در مســاله 
اقتصادی زندگی و معیشــت مردم است 
و وزارت امور اقتصــاد و دارایی مهمترین 
وزارتخانه در اقتصاد کشــور است که به 

تنهایی 4 الی 5 وزارتخانه است. 
جهانگیــری تصریــح کــرد: مهمترین 
مســئولیت دولت در ارتباط با مســائل 
اقتصادی موضوع مردم است و مسئولین 
همه باید احســاس کنند کــه در مقطع 

فعلی مسئولیت دارند. 
معــاون اول رییــس جمهــوری افزود: 

شــاخص موفقیت مــردم در مســائل 
اقتصادی کشــور یک چالش بین المللی 
اســت و اگر در اداره کشــور موفق شویم 
به معنای موفقیت ملــت در این چالش 
بین المللی اســت و الزمه آن، این است 
که مسئوالن تمام وقت به صحنه بیایند. 
امروز وقت گله گذاری نیســت و وقت آن 
اســت که انرژی خــود را در خدمت ملت 
ایران بگذاریم و این امر شــدنی اســت و 
می توانیم با موفقیــت از این مرحله عبور 

کنیم. 
جهانگیــری بیــان کرد: ایــران ظرفیت 
زیــادی دارد و بهتریــن صاحبنظــران 
اقتصادی را داراســت که می خواهند به 
دولت کمــک کنند و بایــد از نظرات آنها 
اســتفاده کنیم تا از این پیــچ خطرناک 
عبور کنیــم و دولت و رئیــس جمهوری 
مصمم هستند تا با برنامه های مطلوب از 

این دوره در مدت کوتاه عبور کنیم. 
معاون اول رییــس جمهوری اصلی ترین 
مساله کشــور در مقطع فعلی را وحدت و 
انســجام داخلی کشور دانســت و اظهار 
داشــت: این تنها در اختیار دولت نیست 
و قوای ســه گانــه و جریانات سیاســی 
همه باید متحد شــوند واین اتحاد پیش 
نیــاز موفقیت و برون رفــت از این مقطع 

تاریخی است. 
جهانگیری با اشــاره به اینکــه در بخش 
اقتصــادی چند موضوع باید در دســتور 
کار قرار گیرد، یادآور شد: ابتدا ارتقا بهبود 
فضای کسب و کار است، چرا که در دوره ای 
بخش خصوصــی به دلیل فشــار بیرونی 
در فشــار قرار دارد بایــد بتوانیم با برخی 
اصالحات در قوانین فضــا را بهتر کرده و 

برای جبران فشارها اقدام کنیم. 
معــاون اول رییــس جمهــوری افزود: 
موضوع بعدی توانمندســازی و استفاده 
از توان بخش خصوصی اســت در مساله 

اجرای اصل 44 و خصوصی سازی است. 
جهانگیــری خاطرنشــان کــرد: بخش 
خصوصــی واقعــی نباید دچــار چنین 
فضایی شــود و دولتی ها بایــد به بخش 
خصوصی اطمینان دهنــد که در مقاطع 

حساس از آنها دفاع خواهند کرد. 
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سناریوهای تحریم منجربه قطع اینترنت نمی شود

تحلیل جامعه شناسانه احتکار 

این روزها خبر از احتکار و گرانی بسیار شنیده می شود. خبر از انبارهایی 
که پر از کاالهایی شــده اند که قرار است گران شــوند و به گرانی فروخته 
شوند. نوعی بازی آگاهانه برای سود کالن از جیب مردم، در معامله ای که 

عمیقا در آن بی انصافی وجود دارد.
عموما احتکار بــه مثابه امر فردی شــناخته می شــود، گویی فردی می 
خواهد برای نفع خــودش، کاالیی مهــم را در انبار نگه دارد تا بواســطه 
کمبود آن کاال در بازار و یا اضطرار مــردم در خریدن آن ، به هر قیمتی که 
بخواهد بتواند آن را بفروشــد. به همین بازنمایی های رسانه ای و اخالقی 
احتکار امری فردی است، و بر همین اساس هم علت یابی های آن در نفس 
خودخواه آن فرد محتکر انجام می شــود و مهم تر از همه آنکه در مجازات 
هم بطور فردی عمل می شــود. تمــام اخبار احتکار از افراد ســودجویی 

صحبت می کنند که کاالیی را انبار کرده اند، گران فروشی کرده اند. 
اما به نظر می رســد وقتی همین اخبار محتکران و کشف انبارهای آنها را 
دقت کنیم، می بینیم همه انواع کاالها در آن دیده می شــود، از آب میوه 
گرفته تا وسایل دیگری مانند الســتیک، کولرگازی، ماشین، و... و حتی 
مواد خوارکی مانند آرد و عدس و ... . به عبارت دیگر هر آنچه که در زندگی 
روزمره مردم حسب موقعیت طبقاتی خودشــان بدان احتیاج دارند. در 
تعریف واژه احتکار نیز آمده که خوارک و الزمه های بقای انســان و دام را 
انبار کرده اند به قصد گران فروختن. دام از یکسو منبع تولید انسان بوده و 
از سوی دیگر وســیله نقلیه او بوده است. به همین سبب می توان گفت که 
احتکار به معنای انبار کردن همه آن چیزی است که در زندگی جاری آدم 
ها، هم برای بقایشان، هم به عنوان ابزار تولید و هم به عنوان نیروی تولید 
به آنها احتیاج دارنــد. به عبارت دیگر احتکار به معنــای گروگان گرفتن 
الزمه های زندگی اســت، تا بتوان افراد را مجبور به پرداخت بهایی بسیار 

گران تر کرد. نوعی گروگان گیری برای گران فروشی. 
اما نکته اصلی آن است که احتکار نه یک امر فردی و شخصی، بلکه یک امر 
اجتماعی است. یعنی در شرایط اجتماعی خاصی، در وضعیت مدیریتی و 
کنترلی خاصی در جامعه و در نهایت بر حسب نیازها و اولویت های جامعه 
خاصی احتکار رخ می دهد. مهم تر از همه احتکار در وضعیتی رخ می دهد 
که یک عضو جامعه آنقدر از جامعه گسســته اســت که حاضر است بقای 
جامعه را فدای منافع خودش بکند. یعنی زمانی که هنجارهای اخالقی و 
انسجام اجتماعی در وضعیت بحرانی قرار می گیرند. لذا احتکار در شرایط 
بحران اجتماعی رخ می دهد که گاه بحران واقعی است و گاه بحران ناشی 
از سوء مدیریت و شاید همدستی مدیران جامعه است. یعنی در شرایطی 
که هنجارهای جمعی و ارزش های اخالقــی جمعی و همچنین الگوهای 
رفتاری مشترک که الزمه بقای جامعه و تقویت و تداوم انسجام اجتماعی 

هستند، به سستی گذاشته اند یا تعمدا سست گشته اند.
از این منظر وقتی احتکار امری فراگیر می شود، به معنای بحران فرهنگی 
اســت، بحرانی که همه عناصر ارزشــی ،هنجاری، نمادین و معنایی که 

اعضای جامعه را به هم پیوند می دهد، دچار ناکارآمدی و بی اثری شود.
وقتی احتکار به امری فراگیر در تمام اقشــار تبدیل می شود، عمال بیانگر 
افول جدی نظام اخالقی آن جامعه اســت. بدین معنا که نه تنها ارزش ها 
ناکارآمد شده اند، و موقعیت آنومیک فراگیر شــده است، بلکه نظام های 
تربیتی و دستگاه های آموزشــی و تربیتی در نهادهای فرهنگی نیز بی اثر 

بوده اند و ناکارآمد.
  ادامه در صفحه 7
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رییس سازمان فناوری اطالعات:

سناریوهای تحریم منجربه قطع اینترنت نمی شود

معاون اول رییس جمهوری در مراسم معارفه وزیر اقتصاد:

دولت ایران دولتی پولدار است 

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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تاکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی بر 
گسترش تعامل سازنده براساس منافع مشترک

در جلسه دیروز شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه که با حضور 
رؤسای قوای مقننه و قضاییه و به ریاســت رئیس جمهور تشکیل شد، 
رییس کل بانک مرکــزی گزارشــی از وضعیت بازار پول و سیاســت 
بانک مرکزی برای مدیریت این بازار از جملــه در زمینه مبارزه قاطع با 

پولشویی ارائه کرد.
محمدباقر نوبخت، رییس ســازمان برنامــه و بودجه در این جلســه 
گزارشــی از عملکرد هفت ماهه و وضعیت بودجه کشــور طی ماه های 
آینده سال جاری ارائه کرد و براســاس این گزارش، پرداخت اعتبارات 
عمرانی در هفت ماه نخست امسال، نسبت به دوره مشابه سال گذشته 
بیش از 100 درصد افزایش داشته و تدابیر الزم برای تأمین منابع برای 

اعتبارات هزینه ای با صرفه جویی های الزم، صورت گرفته است.  
در ابتدای جلسه نیز گزارشــی از اعالم مواضع دولت آمریکا و اظهارات 
مقامات آن کشور در خصوص تحریم های ظالمانه علیه مردم ایران ارائه 
شــد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نشــان می دهد واقعیت های 
اقتصادی جهانی، آنان را ناگزیر کرده اســت که از توّهمات قطع فروش 
نفت ایران، فاصلــه بگیرند. در مقابل، دیگر کشــورهای جهان از جمله 
چین، روسیه و اتحادیه اروپا، به صراحت مخالف سیاست های تحریمی 

آمریکا موضع گرفته اند.
شــورای عالی هماهنگــی اقتصادی، سیاســت تقویت تولیــد ملی و 
گسترش تعامل ســازنده براساس منافع مشــترک با دیگر کشورهای 

جهان را مورد تأکید مجدد قرار داد. 

 جای خالی مردمی ترین بخش اقتصاد 
در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

دبیر کل اتاق تعاون ایران گفت: متاسفانه در ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی می بینیم که از مردمی ترین بخش اقتصاد یعنی بخش تعاون 

عضویت ندارند.
ماشاهلل عظیمی دبیر کل اتاق تعاون ایران در حاشیه نمایشگاه صنعت 
ســاختمان و عمران اظهار کرد: در جهان 7 مولفــه تامین مالی وجود 
دارد که بهترین آنها ســرمایه گذاری خارجی و بعــد از آن بیمه، بانک، 
صندوق های ســرمایه گذاری، مجامع شــرکت ها، بورس و آخرینش 
دولت اســت و متاسفانه در کشــورهایی که به اشــتباه اقتصاد را بانک 
محور اداره می کنند، ســایر مولفه ها نیز به بانک وابســته می شــوند و 

سرمایه گذاری نیز به بانک ها سپرده می شود.
وی ادامه داد: در چنین شــرایطی بانک ها در شرایط بحرانی نمی توانند 
مشکالتشان را حل کنند و خود حتی عامل بحران می شوند و به بحران 
موجود دامن می زنند.وی بــا تأکید بر ضرورت مشــارکت دادن مردم 
در سرمایه گذاری، تصریح کرد: ســرمایه گذاری داخلی در صورتی در 
کشور محقق می شود که چراغ های ســبز مطمئنی برای سرمایه گذار 
روشن شود و البته مدام تغییر رنگ ندهد و ثابت بماند تا سرمایه گذار با 

اطمینان سرمایه گذاری کند.
دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه اقتصاد بانک محور بوی فساد، 
تنبلی و کندی می دهد، تاکید کرد: متاسفانه االن ما با این عارضه مواجه 
هســتیم در چنین شــرایطی می بینیم که دو بال اقتصاد خوب یعنی 

صادرات و سرمایه گذاری دچار مشکل شده اند.
عضو شــورای عالی ســرمایه گذاری کشــور با ابــراز تاســف از اینکه 
ســرمایه گذاری های خارجی که در سال های گذشــته هدف گذاری 
شده کمتر از 20 درصد موفق به جذب سرمایه شده اند گفت: متاسفانه 
می بینیم کــه برخی مقررات موجــود حتی قوانین مترقــی را نیز دور 

می زنند و بندی برپای قانون هستند.
دبیرکل اتاق تعاون ایــران همچنین درباره مشــکالت تحقق اقتصاد 
مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتــی ابعاد گوناگونــی دارد و آنچنان که 
در صدر ابالغیه اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقــالب فرمودند در این 
نوع اقتصاد باید مردم درگیر اقتصاد شــوند هر چه مردم درگیر اقتصاد 
شــوند بار اقتصاد توزیع می شــود؛ درســت مانند اتفاقی که در زمان 
جنگ و انقالب شاهد آن بودیم.این فعال بخش تعاون حلقه وصل همه 
مولفه های اقتصاد مقاومتی را مردمی کردن اقتصاد برشــمرد و گفت: 
امروز حتی در دنیای ســرمایه داری می بینیم که برای ایجاد این حلقه 

مجدد با مردم به اقتصاد تعاونی روی می آورند.
عظیمی مهمترین چالش اقتصاد مقاومتی را عدم سپردن امور به مردم 
برشــمرد و تاکید کرد: دولت با وجود آنکه اراده برای تقویت این بخش 
دارد ولی فرهنگ حاکــم دولتی بر اقتصاد در مقابــل اقتصاد مقاومتی 

مقاومت ویژه ای دارد.

وپایی هواپیما برای  مذاکره با سازندگان غیر ار
نوسازی ناوگان هما

مدیرعامل شــرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران »هما« با اشاره 
به برنامه بلندمدت هما برای اصالح ساختار سازمانی و خصوصی سازی 
گفت: با هر تامین کننــده ای که بتواند بــدون نیز به مجــوز اوفک به 

ایران ایر هواپیما بفروشد، برای تامین هواپیما مذاکره می کنیم.
فرزانه شرفبافی درباره تاثیر تغییر وزیر راه و شهرسازی بر سیاست های 
این شرکت گفت: ما برای هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران برنامه 
اســتراتژیک 3 ســاله داریم. اهداف طوالنی مدت برنامه ریزی شده و 
اصــالح فرآیندهای مالی، اصالح ســاختار ســازمانی، اصالح هزینه-
درآمدهای هما و چگونگی خصوصی سازی هما را در دستور کار داریم.

وی ادامه داد: معتقدم آقای مهندس اسالمی هم همسوی سیاست های 
کالن دولت تدبیر و امید است و همین مسیر را ادامه می دهد.شرفبافی 
با اشاره به برنامه هما برای نوســازی ناوگان خود گفت: از هر کسی که 
بتوانــد هواپیمای مــورد نیاز همــا را تامین کند اســتقبال می کنیم. 
حتی ســراغ هواپیماهایی مانند ســوخو صد یا هواپیماهایی که تولید 
کشورهای غیر اروپایی هستند نیز رفته ایم.وی افزود: اگر این شرکت ها 
بتوانند بدون مجوز اوفک به ایران هواپیما بفروشــند، و قابلیت مذاکره 

داشته باشند، خرید این هواپیماها را بررسی می کنیم.

وابط تجاری  آمادگی لهستانی ها برای گسترش ر
غیر نفتی در زمان تحریم ها

نمایندگان وزارت کارآفرینی و فناوری لهســتان آمادگی خود را برای 
گسترش روابط تجاری غیرنفتی با ایران در زمان تحریم ها اعالم کردند.

شــیمون کلوس در نشســت خبری هیات تجاری نمایندگان وزارت 
کارآفرینــی و فناوری لهســتان کــه در خبرگزاری مهر برگزار شــد، 
گفت: آژانس توسعه ســرمایه گذاری و تجارت لهستان نماینده وزارت 
تجارت لهستان در ایران است که در حال حاضر ارتباطات تجاری با 52 
کشــور جهان  دارد و ایران هم به عنوان یک بازار هدف برای این آژانس 
محسوب می  شود. وی با اشــاره به حضور نمایندگان وزارت کسب و کار 
و تکنولوژی لهستان در نمایشــگاه معدن ایران افزود: این نمایندگان 
برای بررســی ابعاد مختلف تجــارت با ایران و همچنین بررســی بازار 

ماشین آالت معدنی به ایران سفر کرده اند. 
لکوس با اشاره به تولید ماشین آالت در کشور لهستان گفت: یک پنجم 
حجم ماشین آالت تولیدی در این کشور مربوط به ماشین آالت معدنی 
است که در ســال 2004 تعدادی از این ماشــین االت برای استفاده از 
معادن ایران به ایران وارد شــده اســت و تاکنون هم این ماشین االت 

خدمات پس از فروش سازندگان از کشور لهستان را دریافت می کنند. 

میز خبر

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ســاختار بانکی جهت سبک 
سازی بانکها باید اصالح شود، گفت که برای شتاب در 

رشد اقتصادی نیازمند منابع خارجی هستیم.
مراســم معارفه فرهاد دژپســند به عنــوان وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در محل ایــن وزارتخانه و با حضور 
معاون اول رئیس جمهور برگزار شــد کــه در آن وزیر 
جدید اقتصاد با اشــاره به تقارن روز مبارزه با استکبار 
جهانی، عملیات محرم و اربعین حسینی با معارفه خود 
در وزارت اقتصاد، اظهار کــرد: این می تواند حامل یک 
پیام از خودگذشتگی و ایثار باشد. شروع عملیات محرم 
با سختی هایی همراه بود اما پایان آن به پیروزی منتج 
شد. امریکا در اوج جنگ تحمیلی یک جنگ اقتصادی 
را بر ما تحمیل کرد اما باز هم ناکام ماند و نظام توانست 

به حیات خود ادامه دهد.
وزیر اقتصــاد افزود: ایــن عــزم را در مجموعه وزارت 
اقتصاد حس کردم که آماده عبور از شرایط خاص فعلی 
هستیم. خوشبختانه ســرمایه انسانی خوبی در وزارت 
اقتصاد نهفته و توانایی این ســرمایه انســانی هم قابل 

تحقق است، اما نباید تنها به این بسنده کرد 
زیرا کشــور بهره مند از سرمایه های گسترده 
انســانی اســت به همیــن خاطر تشــکیل 
گروه های اندیشه ورزی را در دستور کار خود 
دارم تا این گروه ها بتواننــد وزارت اقتصاد را 
در تدوین برنامه ها برای عبور از بحران یاری 

دهند.
وی با تاکیــد بر اینکه دانشــگاه های ما غنــی از افراد 
مجربی است که تجربه های اقتصادی خوبی هم دارند، 
گفت: ضلع چهارم توانایی های ما بخش خصوصی است 
که در شــرایط فعلی می تواند نقش فــوروارد را برای 
ما بازی کنــد. دارندگان کارت طالیی نباید پشــت در 

وزارت اقتصاد بنشینند.
دژپســند با بیان اینکه آنچه در جنگ به ما کمک کرد 
این بود کــه جنگ حیدری ونعمتی نداشــتیم، گفت: 
یکی از برنامه های من اهــرم کردن دارایی های دولتی 
اســت که حدود هفت هزار هزار میلیارد تومان برآورد 
می شود و دارایی کمی نیســت. در این دوره سه ساله 

حداقل باید از 20 درصد این دارایی به عنوان 
اهرم استفاده کنیم.

وزیر جدید اقتصاد با تاکیــد بر اینکه نباید از 
دارایی هــای دولت غافل شــد، ادامه داد: ما 
می توانیم در شــرایط فعلی آنها را به مرحله 
بروز برســانیم. شــرکت های دولتی قابلیت 
زیــادی در عبــور از بحــران و ایجاد رشــد 

اقتصادی دارند.
وی افزود: نمی توان تصور کرد شــرکتی که ســه هزار 
میلیارد تومان دارایی دارد نیم درصد بازدهی داشــته 
باشد. آنچه که قابل واگذاری اســت باید واگذار شود و 
شرکتی هم که قابل واگذاری نیست باید به عنوان یک 

تکیه گاه حداکثر بازدهی را داشته باشد.
دژپســند ادامه داد: یک بانک و چند شــرکت بزرگ را 
می توانیم واگذار کنیم. حاال باید از این سرمایه ها برای 
اهرم کردن نقدینگی و رشد ســرمایه گذاری استفاده 

کنیم.
وی تاکید کرد: شــرکت های دولتی نباید بنگاه داری 

را هم به دوش بکشــند. در این مرحله دولت آنچه را که 
می تواند باید واگذار کند؛ باید این روند را ادامه دهیم و 

بانکها هم باید امکان اعطای تسهیالت را داشته باشند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه اصالح ســاختار بانکی برای 
سبک سازی بانکها جهت ایفای نقش در اقتصاد کشور 
ضروری است، اظهار کرد: نظارت بر اجرای برنامه یک 
وجه مهم تر از خود برنامه است. برنامه خوب کم نداریم 
اما به خاطر نظارت نادرست به دست فراموشی سپرده 

می شوند.
وی با بیان اینکه برای خصوصی ســازی درســت باید 
سیاســت های اصل 44 خوب اجرا شــود، افزود: این 
مســاله نیازمند ملزم کردن بخش خصوصی و تعاونی 

کشور است.
دژپسند با تاکید بر نیاز اقتصاد کشور به منابع خارجی 
برای شتاب اقتصادی، گفت: برای این مساله ما نیازمند 
استفاده از فاینانس و ســرمایه گذاری خارجی هستیم 
البتــه اگر قدر ســرمایه گــذار داخلــی را ندانیم 

سرمایه گذار خارجی هم جذب نمی شود. 

معارفه

  ادامه از صفحه یک
معاون اول رییس جمهوری همچنین گفت: 
در دیدار رهبر معظم انقالب، ایشان همواره 
نســبت به خصوصی ســازی هم در دولت 
قبل و هم دولت ما اشــاره داشــته اند که به 
خوبی رعایت نشده است، البته آقای پوری 
حســینی در امور اجرای خصوصی سازی 

جدی هستند. 
جهانگیری افــزود: دولــت در دوره ای که 
واگذاری هایی را انجــام داد، عده ای گفتند 
که اشــتباهاتی در واگذاری صورت گرفته و 
گاهی اینطور بیان می کننــد که در فرآیند 
کار یا انجام مزایده اشــتباه شــده اســت، 
درحالی که انتظار داشتند نفرات خودشان 
در مزایده برنده شــوند، بنابراین واگذاری 
دشوار اســت و اینطور نیســت که مدیران 
نخواهنــد واگــذاری صورت گیــرد، بلکه 

فضایی که ایجاد می شود دشوار است. 
وی بــا بیــان اینکه گفــت وگو بــا بخش 
افزود:بایــد  دارد،  خصوصــی ضــرورت 
موضوعــات مرتبــط با بخــش خصوصی 
ساماندهی و مســایل شناســایی و مرتفع 

شود. 
معاون اول رییس جمهوری خاطر نشــان 
کرد: ممکن است گفته شــود که در شرایط 
فعلی جذب ســرمایه گذاری از خارج کشور 
امکان پذیر نیســت، ولی با توجه به شرایط 
ارزی کــه در کشــور ایجاد شــده برخی از 
شــرکت ها عالقمند هســتند تــا برای 
ســرمایه گذاری به ایران بیایند و قانونی به 
تصویب رسید که اگر سرمایه گذاری 250 
هزار دالر سرمایه وارد کشــور کند، به او 5 

سال اقامت داده خواهد شد. 
جهانگیــری گفــت: نیروهای مســلح و 

صنــدوق هــای بازنشســتگی و برخی از 
ســازمان ها شــرکت هایی را دارند که بازار 
ســرمایه می طلبد این شــرکت ها واگذار 
شــوند، دولتی هســتیم که در این شرایط 
بدهــی خارجی مــا اندک اســت و جزو 

دولت های کم نظیر هستیم. 
وی با بیان اینکه دولت پولداری هســتیم، 
تصریح کرد: دارایی دولت زیاد است و دولت 
پولداری به معنای واقعی هســتیم و اموال و 
شــرکت زیادی داریم که وزارت اقتصادی و 
دارایی ماموریت دارد که دارائی های دولت 
را مولد ســازی کند تا برای ملت بازدهی و 

سودآوری داشته باشد. 
معاون اول رییس جمهوری بــا بیان اینکه 

باید از فرار مالیاتی جلوگیری کرد، افزود: به 
دلیل محدودیتی کــه در منابع نفتی ایجاد 
می شــود انتظار داریم که بــدون افزایش 
ضریب مالیاتــی که حتی در صــورت نیاز 
باید کاهش هم داشته باشد، از فرار مالیاتی 

جلوگیری شود. 
جهانگیری اضافه کــرد: موضوع مهم دیگر 
اصالح نظام بانکی اســت که بانک مرکزی 
محوریت آن را برعهده دارد و مجوزهایی را 
هم دریافت کرده است وباید با کمک وزارت 
نجام  امور اقتصادی ودارایی این مســئله ا

 . د شو
وی گفــت: امیــدوارم با اولویــت بندی 
وتدوین برنامــه ها بتوانیــم از این دوره که 

موضوع اصلی کشــور اقتصاد است، به نحو 
مطلوب عبور کنیم و نشان دهیم که در این 
دوره با تالش مسئوالن موضوعات اقتصادی 
کشور حل شدنی اســت تا زندگی مردم هر 
چه بهتر باشد. معاون اول رییس جمهوری 
در بخش دیگری از ســخنان خــود گفت: 
سنت خوبی اســت و از فرهنگ غنی ایرانی 
واسالمی ما برخاسته است که ازمدیران در 
پایان دوره مسئولیتشان قدردانی می شود . 
جهانگیری با اشاره به اینکه آقای کرباسیان 
بعد از آقای طیب نیا بر این مســند نشستند 
و آن روز عجیبــی بود؛ گفــت: آقای طیب 
نیا شــخصیت ارزشــمند و مفید و کارآمد 
وصاحب نظر هســتند که تودیع ایشان کار 

دشــواری بود و بیش از یکســال از آن روز 
گذشت و آقای کرباسیان شخصیت اجرایی 
و اقتصادی خوش ســابقه ای اســت که در 
هرجا مســئولیت پذیرفته از خود کارنامه 

درخشانی به جای گذاشته است. 
معــاون اول رییس جمهــوری گفت: آقای 
اکرمی در روزهایی که وضع منابع کشــور 
ســخت و نیازمند تدابیر ویــژه ای بود، در 
موقعیت سرپرســتی و خزانه داری زحمات 
قابل تقدیری را کشــیدند و در مســئولیت 

خزانه داری هستند وخواهند بود. 
جهانگیری افزود: مدیران ارزشــمند ترین 
سرمایه های کشور هستند که باید قدردان 
آنها باشــیم ولی گاهی بــه برخی جفا 
می شود وممکن اســت از فردی در جایی 
تقدیر شایسته نشود وبا فردی بی سلیقگی 
و کج فهمی شود ولی جفا به مدیران خدوم 

کشور جفا به کشور است. 
وی ادامه داد: مدیران انتظار دارند که حامی 
آنها باشــیم، ولی گاهی اوقــات کم لطفی 
می بینند ولی باید قــدردان مدیران خدوم 
باشیم.به آقای دژپســند هم در مسئولیت 

جدید خوش آمد می گویم. 
معــاون اول رییس جمهــوری اضافه کرد: 
آقای دژپســند از مدیران شــناخته شده 
اســت که کارنامــه روشــنی دارد و تجربه 
موفقی در دولــت یازدهم و در بخش بودجه 
و برنامه نویسی داشته وبه خوبی از عهده آن 
بر آمده اســت. در این مراسم حکم انتصاب 
فرهاد دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصادی 
ودارایی توسط معاون اول رییس جمهوری 
تحویل شد و از رحمت اهلل اکرمی سرپرست 
این وزارتخانــه نیز با اهدای لــوح تقدیر به 

عمل آمد.

گروه اقتصاد   رییس ســازمان فناوری 
اطالعــات با بیــان این کــه هیــچ یک از 
سناریوهای احتمالی تحریم منجر به قطع 
اینترنت نمی شــود، گفت: اگر می خواهیم 
شــبکه اجتماعی را داخل کشــور میزبانی 
کنیم، معنی ضمنی آن این است که شبکه 
اجتماعــی را تعطیــل نکنیــم و اگر فردی 
حرفی نوشــت که ما نمی پسندیم، به جای 
فیلتر کردن آن شبکه اجتماعی، آن صفحه 

یا بخش فیلتر شود نه همه آن.
امیر ناظمی با اشاره به تحریم های احتمالی 
آمریــکا در حــوزه اینترنت گفت: شــبکه 
اینترنت حکمران خاصی ندارد و یک شبکه 
عنکبوتــی اســت و تک تک بازیگــران آن 
می توانند فقط در حیطــه توانمندی خود 
بازی کنند و هیچکس نمی تواند برای نقاط 
اتصال تعییــن تکلیف کند و ایــن واقعیت 

شبکه اینترنت است.
وی بــا بیــان این کــه در مــورد تحریــم 
احتمالــی اینترنت پنــج ســناریو وجود 
دارد کــه هیچکدام از آنهــا منجر به قطعی 
اینترنت ایران در دوره تحریم ها نمی شــود، 
افزود: نخســت ایجــاد محدودیــت برای 
میزبانی مالــکان ســایت های ایرانی روی 
دیتاســنترهای خارجی اســت تا همچون 
شــرکت ها، ســایت ها نیز تحریم شــوند و 
نتواننــد خدمــات میزبانی و هاســتینگ 
دریافت کننــد کــه در این حالــت اتفاق 
ســنگینی رخ نمی دهد، چرا که زمانی برای 
انتقــال میزبانی از کشــورهای خارجی به 

ایران وجود دارد.
معاون وزیر ارتباطــات حالت دوم تحریم ها 
را قطع دسترسی کاربران ایرانی به خدمات 

سایت ها و اپلیکیشــن های مختلف از یک 
عرضه کننــده خارجــی دانســت و اظهار 
کرد: از این نوع خدمــات می توان به ایمیل 
یا تضمین امنیت و نوع پرداخت اشــاره کرد 
که مجموعه ای از خدمات به شمار می روند. 
به عنوان مثال برخــی از خدمات گوگل به 
ایرانیان ارایه نمی شــود که با وجود جدید 
نبودن این تحریم ها ممکن اســت دامنه آن 
تغییر کند و تاثیراتی همچون افزایش هزینه 
و کاهش کیفیت سرویس را به همراه داشته 
باشد اما آنچنان جدی نیست که اختالالتی 

را به صورت بلندمدت ایجاد کند.
 TLD) Top ناظمی با اشاره به تحریم های
Level Domain( مربوط به نام دامنه های 
اینترنتی، تصریح کرد: تحریم نام دامنه های 
اینترنتی نیز چند شــکل دارد که نخســت 
شــامل دامنه ها با پسوندهای عام .COM و 
.NET است و شکل دیگر شامل پسوند نام 
کشورها مثل .IR می شود که این تحریم نیز 
برای کاربران داخل ایــران اتفاق نمی افتد. 
بلکه دسترســی کاربــران خــارج ایران به 
سایتی با پســوند دامنه .IR که میزبانی آن 
در کشــور دیگر باشــد، قطع می شود که با 
جابه جایی میزبانی به داخل کشــور مشکل 

رفع می شود.

 خشن ترین نوع تحریم: اختالل 
در دسترسی به سایت های ایرانی

رییس ســازمان فناوری اطالعات اختالل 
در دسترســی بــه ســایت های ایرانــی یا 
سایت هایی که به ایرانیان خدمات می دهد 
را خشــن ترین نوع تحریم دانست که کامال 
مغایر با انواع حقوق بین الملل و حتی حقوق 

بشر است و گفت: سرورهایی هستند که نام 
دامنه را با آدرس موجود تطبیق می دهد تا 
آدرس دهی به سمت ســرور انجام شود که 
به آنها روت ســرورها می گوییــم که دارای 
تعداد مشخصی در دنیا هســتند. بنابراین 
اگر بگویند تمام دامنه ها از روی آن برداشته 
شــود اختالالتی ایجاد می شــود که البته 
بنظر می رسد از نظر فنی امکان ناپذیر باشد 
چون دائما روت ســرورها به روز می شــوند 
و نمی توان به صورت دســتوری این کار را 
انجام داد هرچند کــه راه حل های فنی نیز 
برای مقابله با آن وجود داشته باشد که البته 
همه این تحریم ها خالف قوانین بین المللی 
است و با فرض این که آمریکا می خواهد کار 
غیرقانونی و خالف رونــد بین المللی انجام 
دهد، به عنوان فرض در نظر گرفته می شود.

وی در ادامه به تحریم های ممکن در حوزه 
اینترنت، به ایجاد محدودیت ها در تبادالت 
مالی اشــاره کرد و افزود: معمــوال داده از 
دیتاسنترهای ما خارج و در مقابل داده هایی 
از دیتاســنترهای خارجــی وارد کشــور 
می شــود که تراز مثبت و منفی دارند و باید 

به ازای قسمت بدهکاری هزینه آن پرداخت 
شــود که تحریم های مالی اجازه پرداخت 
هزینــه را نمی دهد که در ایــن صورت نیز 
معموال مشــکل جدی بوجود نمی آید بلکه 
می توان از طریق ارایه خدمــات دیگر تراز 

خود را منفی و مثبت کنید.
ناظمی با بیان این که اگر چنین اتفاق هایی 
بیفتد در مجموع منجر بــه قطعی اینترنت 
نمی شود، خاطرنشــان کرد: این سناریوها 
نیــز منجــر بــه اختــالالت کوتاه مدت و 
چندروزه ای می شود که به سادگی نیز قابل 

رفع خواهد بود. 

 هرچه جهانی تر شویم
امکان تاثیرپذیری ما کمتر است

معاون وزیر ارتباطات، در تشــریح راه حل 
کاهش تاثیرپذیــری از تصمیمات دیگران 
که تحریــم نمونــه ای از آن اســت، گفت: 
معنی آن این اســت که باید خیلی خیلی به 
دنیا وصل باشــیم و اگر امروز تعداد زیادی 
دیتاسنتر در داخل داشتیم و تعداد زیادی از 
سایت های دنیا را میزبانی می کردیم و تعداد 
زیــادی از ارایه دهنــدگان خدمات ترجیح 
می دادند که در ایران میزبانی شــوند، حتی 
شــاهد این اختالالت جزئی هم نبودیم. به 
عبارتــی هرچقدر جهانی تر شــویم امکان 
تاثیرپذیری ما کمتر اســت و تنها راه مقابله 
اصلی و بلندمدت تاثیرپذیری این است که 

در دنیا بتوانیم نقش بزرگی را ایفا کنیم.
این مقام مســوول با اشــاره به علت جهانی 
نشــدن ایران در حوزه اینترنــت و فناوری 
اطالعات اظهار کرد: نگرانی هایی در کشور 
وجود دارد که ناشــی از کم دانشی بعضی از 

بازیگران یا مشاوران آنها است چراکه زمانی 
فکر می کردیم راه اصلی برای اســتقالل، به 
صفر رســاندن رابطه خود با دیگران است و 
برای استقالل باید واردات به صفر برسد و با 

صفر شدن واردات، مستقل تر هستیم.
رییس ســازمان فناوری اطالعات با اشاره 
به این که مســتقل ترین کشــورهای دنیا 
آنهایی هســتند کــه واردات آنهــا زیاد اما 
دارای صادرات بیشــتری هســتند، گفت: 
زمانی استقالل ما حفظ می شود که با وجود 
واردات زیاد، صادرات بیش از واردات باشد. 
در واقع آلمان باوجــود 1500 هزار میلیارد 
دالر صــادرات دارای 1200 هــزار میلیارد 

دالر واردات است.
معــاون وزیــر ارتباطــات تغییر نــگاه در 
کشــور را ضروری دانســت و ادامــه داد: 
تصمیم گیری های کوتاه مدت نیز وضعیت 
کشور را خدشه دار کرده اســت چراکه اگر 
می خواهیم شبکه اجتماعی را داخل کشور 
میزبانی کنیم، معنی ضمنی آن این است که 
شبکه اجتماعی را تعطیل نکنیم و اگر فردی 
حرفی نوشــت که ما نمی پسندیم، به جای 
فیلتر کردن آن شبکه اجتماعی، آن صفحه 

یا بخش فیلتر شود نه همه آن.
پیــش از این هــم رییس ســازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی قطع اینترنت 
به دلیــل اعمــال تحریم های آمریــکا را از 
نظر فنــی غیرممکن دانســته و گفته بود: 
در حوزه هایــی همچون نامه هــای دامنه و 
بانک ها کــه احتمال ایجــاد محدودیت به 
دلیل تحریم ها وجود دارد برنامه ریزی هایی 
صورت گرفته و حتــی مانورهایی نیز انجام 

شده است.

برای شتاب در رشد اقتصادی نیازمند منابع خارجی هستیم
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بی محلی بازار سرمایه به تحریم ها

بازار
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عقب نشینی نرخ دالر و سکه 
نرخ فروش هر دالر آمریکا در تابلوی اعالنات صرافی ها در محدوده 14 

هزار تومان تا 14 هزار و سیصد تومان درج شده است.
پس از افزایش ناگهانی نرخ انواع ارز در اواســط هفته گذشته و افزایش 
نرخ دالر به کانال 15 هزار تومان و هر یورو بــه کانال 17 هزارتومان، از 

اواخر هفته گذشته شاهد عقب نشینی این نرخ بودیم.
این کاهش تا دیروز نیز ادامه داشته اســت به طوری که نرخ فروش هر 
دالر آمریکا در تابلوی اعالنات صرافی هــا در محدوده 14 هزار تومان تا 

14 هزار و سیصد تومان درج شده است.
همچنین نرخ فــروش دیگر ارز پرتقاضــا یعنی یورو در بــازه قیمتی 

1۶هزارو دویست تومان و 1۶ هزار و چهار صد تومان است.
این کاهش در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت 
ارز را برای هفته جاری پیش بینی می کردند. اســتدالل این گروه ایجاد 
جو روانی آغاز تحریم هــای اقتصــادی آمریکا از 13 آبــان و افزایش 
تقاضای مردم برای تبدیــل دارایی ها برای در امــان ماندن از کاهش 

ارزش آن بود.
 همتی رییس کل بانــک مرکزی در پیامــی از برنامه ریزی دولت برای 
ایجاد تعادل در بازار، افزایش قدرت پول ملــی و کاهش تورم خبر داده 
بود.در ســوی دیگر بازار نرخ ســکه نیز که تقریبا تابعی از نرخ ارز است 
همین مسیر را طی کرده است. به طوری که نرخ هر سکه تمام با تصویر 
امام که هفتــه پیش تا 5 میلیــون تومان نیز صعود داشــت در تابلوی 

صرافی  ها 4 میلیون و ششصد هزار تومان است.
همچنین نرخ فروش ســکه تمام با طرح قدیم 4 میلیون و دویســت و 
پنجاه هزار تومان، نیم ســکه دو میلیون دویست و ســی هزار تومان و 
ربع سکه یک میلیون و دویست و شــصت هزار تومان و سکه گرمی نیز 

ششصد و چهل هزار تومان است.

بهره برداري از فوق تخصصی ترین بیمارستان 
تشخیص سرطان با مشارکت بانک صادرات 

فاز اول پیشــرفته ترین بیمارســتان فوق تخصصی تشخیص و درمان 
سرطان کشــور با مشــارکت 250 میلیارد ریالی بانک صادرات ایران 

بزودی در غرب تهران به بهره برداری می رسد.
به گزارش روابط عمومــی بانک صادرات ایران، این بیمارســتان 250 
تخت خوابی که با نام »ســالمت فردا« به عنوان یکی از پیشرفته ترین 
مراکز فوق تخصصی در حوزه تشــخیص ســرطان فعالیت خود را آغاز 
خواهد کرد، تاکنون 70 درصد تســهیالت مورد نیاز خــود را از بانک 

صادرات ایران دریافت کرده و در مرحله بهره برداری است.
طی بازدیــد مدیران منطقه غرب تهــران بانک صادرات ایــران از این 
بیمارســتان، مراحل تکمیل و تجهیز نهایی این مرکز مورد بررسی قرار 

گرفت.
حمیدرضا رهبر، معاون شعب منطقه غرب تهران در این بازدید از ایجاد 
یک باجه، نصب خودپــرداز، پایانه های فروش و ارائــه تمامی خدمات 

بانکی در این مرکز درمانی توسط بانک صادرات ایران خبر داد. 
همچنین ســیدرضا حسینی از مؤسســین بیمارســتان، ضمن ابراز 
خرســندی از همکاری و همراهــی بانک صادرات ایــران، از نقش این 
بانک در ســاخت و تجهیز بیمارســتان تقدیر کرد و گفــت: این مرکز  
فوق تخصصی در راســتای تشــخیص و درمان بیماری سرطان در فاز 
نخســت با تجهیز راه اندازی 100 تخت خواب آغاز بــه کار خواهد کرد 
که با بهره گیری از دســتگاه های روز دنیا از جملــه گامانایف به درمان 
بیمارانی می پردازد که پیش از این، برخی از آنها جهت درمان، با صرف 
هزینه های سنگین به خارج از کشور مراجعه می کردند که با راه اندازی 
این مرکــز، ضمن جلوگیری از خروج ارز، شــاهد کاهــش هزینه های 

درمانی هموطنان خواهیم بود.

 گزارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه 
در هفت ماهه نخست سال

تسهیالت اعطایی بانک رفاه در هفت ماهه نخست سالجاری در بخش های 
مختلف اقتصادی، بنگاه های کوچک و متوسط، ضمانتنامه های صادره 

ریالی و قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه اعالم شد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه، این بانک طی ســال های 95، 9۶ و 
هفت ماهه نخست سالجاری، بالغ بر 11.439 میلیارد ریال تسهیالت از 

محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.
همچنین بانک رفاه در هفت ماهه نخست ســال جاری، در بخش های 
کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ســاختمان، بازرگانی، خدمات و 

متفرقه بالغ بر 155.527میلیارد ریال تسهیالت اعطا کرده است.
این بانک در ســال 9۶ و هفت ماهه نخست ســال 97، تعداد 18.8۶8 
فقره تســهیالت قرض الحســنه مشــاغل خانگــی، اشــتغال زایی و 
کارفرمایان طرح های مدد جویی به مبلغ بیش از 2.178 میلیارد ریال 
به معرفی شــدگان کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی 
و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ســوی ایــن بانک پرداخت کرده 

است.
بانک رفاه همچنین در مقطع هفت ماهه نخســت ســال جاری، مبلغ 
بیش از 1.172 میلیارد ریال تســهیالت از محل منابــع قراردادهای 

سپرده گذاری صندوق توسعه ملی اعطا کرده است.
بانک رفاه در مقطع هفت ماهه ابتدای ســال جــاری، بالغ بر 22.354 
میلیارد ریال انواع ضمانتنامه های ریالی به تعداد 17.175 فقره صادر 

کرده است.
همچنین شعب این بانک از محل ســپرده های قرض الحسنه نزد خود 
و در هفت ماهه نخســت ســال جاری، تعداد 35.45۶ فقره تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلــغ 5.4۶2.905 میلیون 

ریال پرداخت کرده است.

تولید دستگاه تحریک کننده الکتریکی شنوایی 
توسط شرکت دانش بنیان طنین پرداز پاسارگاد  

توسط شرکت دانش بنیان طنین پرداز پاسارگاد صورت گرفت؛ تولید 
دستگاه تحریک کننده الکتریکی شنوایی برای نخستین بار در ایران

دستگاه تحریک کننده الکتریکی شــنوایی برای نخستین بار در ایران 
توســط شــرکت دانش بنیان طنین پرداز پاســارگاد- زیرمجموعه ی 

شرکت شناسا- تولید و پروانه ساخت آن صادر شد.
به گــزارش روابط عمومی بانک پاســارگاد، شــرکت دانش بنیان 
طنین پرداز پاســارگاد، زیرمجموعه ی شرکت شناسا، برای نخستین 
بار در ایران موفق شد با بهره گیری از دانش و تخصص جوانان، دستگاه 
تحریک  کننده الکتریکی شنوایی را تولید کرده و پروانه ی ساخت آن را 

از وزارت بهداشت اخذ کنند.
TPST (Tran�) تبر اساس این خبر، دستگاه مذکور جهت انجام تس

stympanic Promontory Stimulation Test بــرای بیمــاران 
کاشت حلزون شــنوایی مورد اســتفاده قرار می  گیرد. این تست برای 
بیماران بزرگســال پیش از عمــل جراحی جهت اطمینــان از صحت 
عملکرد اعصاب شــنوایی و سیستم شــنوایی مرکزی انجام می گیرد 
که بدین ترتیب می تــوان از هدر رفت منابع درمانــی پیش از جراحی 

ممانعت به عمل آورد.
پیش از این نیز با حمایت شرکت شناسا دستگاه بیرونی سیستم کاشت 
حلزون شــنوایی ”+TAPPS”و همچنین ربات اگزواسکلتون - نوعی 
ربات کمک حرکتی- تولید شــده بود. تولید این محصوالت با هزینه ای 
بســیار پایین تر از نمونه ی خارجی آن، کمک شــایانی بــه بیماران و 

جلوگیری از خروج ارز از کشور کرده است.

میز خبر

مروارید اســالمی   امــروز دور جدید 
تحریم هــای آمریــکا آغاز می شــود و این 
موضوع از اواخر هفته گذشــته در معامالت 
فعاالن بازار سرمایه منعکس شد؛ به طوری 
که روز چهارشــنبه و دیروز شــاخص کل 
بورس رشــد ناچیــزی را به ثبت رســاند و 

ارزش معامالت هم کاهش یافت.
دیروز شاخص کل بورس پس از نوسان های 
کوتاه در طول معامالت٬ در نهایت با رشــد 
81.42 واحدی )معــادل 0.04 درصد( به 
کار خود پایان داد و در ســطح 183 هزار و 
448.8 واحد ایســتاد. شاخص کل هم وزن 
دیروز منفی بود و بــا 180.09 واحد معادل 
0.۶4 درصــد ریــزش٬ دیــروز 28 هزار و 

12۶.۶2 واحد را ثبت کرد.
به نظر می رســد بــا توجه به آغــاز دور دوم 
تحریم های ایران از ســوی آمریکا٬ نگرانی 
فعاالن بــازار از اواخــر هفته گذشــته در 
معامالت منعکس شــده است؛ به طوری که 
روز چهارشنبه هفته گذشته و دیروز شاهد 
رشد بســیار ضعیف شــاخص کل بودیم و 
شــاخص کل هم وزن هم دیروز ریزش 180 
واحدی را به ثبت رســاند. همســو با کلیت 
بازار برخی از گروه ها ازجمله ســیمانی ها و 
دارویی ها دیروز شــاهد معامالت نوســانی 
بودند.ارزش معامالت دیــروز بورس حدود 
782 میلیارد تومــان و ارزش معامالت خرد 
سهام و حق تقدم در نمادهای عادی بورس 
حدود 521 میلیــارد تومان و مجموع ارزش 
معامالت خرد ســهام و حق تقــدم بورس و 
فرابورس حدود ۶9۶ میلیارد تومان بود. این 
ارقام نشــان دهنده کاهش ارزش معامالت 

نسبت به چهارشنبه گذشته است.

 شاخص تحت تاثیر کدام نمادها 
قرار گرفت

شــرکت فوالد مبارکه اصفهــان )فوالد( با 
189.34 واحد ریزش بیشترین تاثیر منفی 
را بر شاخص داشت و شــرکت های صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 132.34 
واحد معدنــی و صنعتی گل گهــر )کگل( 

بــا 95.۶2 واحد ملــی صنایع مــس ایران 
)فملی( بــا 80.47 واحد مخابــرات ایران 
)اخابر( بــا 80.47 واحد پتروشــیمی جم 
)جم( با 70.43 واحد و البراتور داروســازی 
دکتر عبیدی )دعبید( با ۶4.34 واحد رشد 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص داشتند.

برترین گروه ها و شرکت ها کدام بودند
دیــروز بیشــترین ارزش معامــالت بــه 
گروه های بانکی، شیمیایی، فلزات اساسی، 
فرآورده های نفتی، خودرو و کانه های فلزی 
اختصاص یافــت. نمادهــای »وتجارت«، 
»وبملت«، »فوالد« و »اعتماد« بیشــترین 
ارزش معامــالت دیروز را در میــان نمادها 

داشتند.
همچنین بیشترین حجم معامالت مربوط 
به گروه های اســتخراج نفت و گاز،ساخت 
دســتگاه های ارتباطــی و زراعــت بود و 
نمادهای »وتجارت«، »وبملت«، »خساپا« 
و »ذوب« بیشــترین حجم معامالت را در 

میان شرکت ها داشتند.

 کدام صنایع بیشترین بازده را داشتند
دیروز 1۶ صنعت بازده مثبت داشتند. گروه 
اســتخراج نفت و گاز با تک سهم »حفاری« 
با 4.9۶ درصد بیشــترین بــازده دیروز را 
داشت. پس از آن گروه ساخت دستگاه های 
ارتباطی با تک سهم »لپارس« قرار داشت و 
گروه زراعت در رتبه سوم ایستاد که در این 
گروه »زپارس« با 4.99 درصد بازده پیشتاز 
بود اما »زبینا« و »زشگزا« روز خود را با زیان 
به پایان بردند. گروه حمل و نقل با دو ســهم 
مثبت )حکشــتی و حپترو( و هشــت سهم 
منفی بر پله چهارم بیشترین بازده ها ایستاد 
و پس از آن گروه تامیــن آب، برق و گاز قرار 
گرفت که از این گروه »ونیــرو« و »بمپنا« 

منفی معامله شدند.

 کدام صنایع بیشترین زیان را نصیب 
سهامداران کردند

دیروز 20 صنعت بــازده منفی داشــتند. 
صنایع محصــوالت چوبــی )4.34 درصد 
زیان(، کاشــی و ســرامیک )4.1۶ درصد 

زیان(، ســایر محصوالت کانــی غیرفلزی 
)2.59 درصد زیان(، سایر واسطه گری های 
مالی )2.41 درصد زیان( و خودرو و ساخت 
قطعات )1.51 درصد زیان( در ســوی دیگر 
طیف بازده قرار داشــتند که دیــروز برای 
سهامداران شــرکت های زیرمجموعه خود 

زیان به جای گذاشتند.

بیشترین تقاضای خرید و فروش برای 
کدام شرکت ها بود

بیشترین تقاضاهای خرید دیروز مربوط به 
نمادهای »زپارس«، »ثنوســا« »حفاری«، 
»مداران« و »ونفت« بود. بیشترین تقاضای 
فروش هم مربوط بــه نمادهــای »فاما«، 
»خزامیا«، »سصوفی«، »وبیمه« و »فایرا« 

بود.

نگاهی به حرکت حقوقی ها و حقیقی ها
دیروز بیشترین ورود حقوقی ها به نمادهای 
»پارس«، »شــپدیس«، »تاپیکو«، »جم«، 
»پارســان«، »زاگــرس«، »شــخارک«، 

»فــارس«، »شــغدیر« و »شــیراز« بود. 
بیشــترین ورود حقیقی ها هم به نمادهای 
»شصفها«، »شلرد«، »داراب«، »شاراک«، 

»شکربن« و »وپترو« بود.

 کوتاه از فرابورس
آیفکس دیروز با 9.91 واحد )0.49 درصد( 
ریزش بــر پلــه 2008.25 واحد ایســتاد. 
نمادهای  «مارون«، »زاگــرس«، »ارفع«، 
»شراز« و »سمگا« بیشــترین تاثیر منفی و 
»ذوب« و »میدکو« بیشــترین تاثیر مثبت 
را بر شــاخص فرابــورس داشــتند. دیروز 
ارزش معامالت خــرد ســهام و حق تقدم 
در نمادهای عادی فرابــورس حدود 175 

میلیارد تومان بود.

تاثیر تحریم های آمریکا بر بازار 
سرمایه ایران 

در همین حال یک کارشناس بازار سرمایه 
معتقد اســت پــس از اعمــال تحریم های 
آمریکا قــرار بــر این نیســت کــه اتفاق 
ناخوشــایندی برای بازار ســهام رخ دهد و 
این بازار با روند طبیعی خود حرکت خواهد 

کرد.
ســید ابراهیم عنایت در گفت وگو با ایسنا، 
درباره تاثیــر تحریم های آمریــکا بر بازار 
ســرمایه ایران، گفت: در حال حاضر شاهد 
جوســازی هایی علیه ایران هستیم اما باید 
بدانیم که از 13 آبان به بعد قرار نیست برای 
بازار ســرمایه اتفاقی رخ دهد، معامالت به 
خوبی انجام می شود و شــرایط طبق روال 

پیش خواهد رفت.
عنایت افزود: در حال حاضر تعداد زیادی از 
افراد برای خرید این عرضه اولیه و دانســتن 
شــرایط آن با من تمــاس می گیرند تعداد 
زیادی از این افراد کســانی هستند که برای 
اولین بار می خواهند کد معامالتی بگیرند و 
خرید سهام انجام دهند. این موضوع نشان 
می دهد که بازار سرمایه پویایی خود را حفظ 
کرده اســت و با اعمال تحریم ها قرار نیست 

اتفاق جدیدی در بازار سهام رخ دهد.

در گفت  و  گو با رییس اداره بیمه هزینه  های حقوقی شرکت بیمه کوثر مطرح شد 

ونده  های قضایی با گسترش بیمه  نامه حامی  کاهش پر
گروه بانــک و بیمه خدمــات حقوقی 
همواره هزینــه باالیی را به اقشــار مختلف 
جامعه تحمیل می کند و این درحالی است 
که یافتن ارائه دهنده خدمات متناســب با 
نیاز افراد و تشخیص میزان تعهد ارائه  دهنده 
خدمات به اصول اخالق حرفــه ای نیز کار 
آسانی نیست.برای رفع این مشکل چندی 
پیــش بیمه نامه حامی از ســوی شــرکت  
بیمه کوثر طراحی و اجرایی شد تا به واسطه 
آن افراد بتوانند بــه تمامی خدمات حقوقی 

مورد نیازشان دست پیدا کنند.
در همین راستا میزان با حمیدرضا کیهانی، 
رییس اداره بیمه هزینه های حقوقی شرکت 
بیمه کوثر بــه گفت و گو پرداخــت تا ضمن 
آگاهــی از مشــکالت و چالش های صنعت 
بیمه با ســازوکار بیمه نامه حامی و تاثیر آن 

در کاهش پرونده های قضایی آشنا شویم.

  به نظر شــما مهمترین مشکالت و 
چالش های صنعت بیمه چیست؟

ایــن ســوال را می بایــد از اســتادان و 
صاحب نظــران صنعت بیمه پرســید. اما از 
نظر من در وهله اول مشکل اصلی در صنعت 

بیمه کمبود نیروی انسانی متخصص است 
که متاسفانه آســیب هایی را به این صنعت 
وارد کرده است. در وهله دوم بحث ضعف در 
فرهنگ بیمه در میان اقشار مختلف جامعه 
مطرح می شــود که نیاز به توجه بیشــتری 
دارد. در این بین، بیمــه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران به عنوان نهاد ناظر و پرچمدار 
صنعت بیمه کشــور می تواند در قالب های 
مختلف دیداری و شنیداری این فرهنگ که 
»بیمه برای ما آرامش را به ارمغان می آورد« 
را به جای فرهنــگ نادرســت »بیمه به ما 

خسارت می دهد.« نهادینه سازد.

  لطفــا درباره تاریخچــه بیمه نامه 
حامی در جهان و ایــران توضیحاتی 

بفرمایید؟
این نوع بیمه نامه حدود 80 ســال است که 
LEGAL EXPENSES IN� با عنــوان 

SURANCE در کشــور های پیشــرفته  
جهان عرضه مــی گردد. حتــی در برخی 
از کشــور ها در قالب بیمه هــای اجتماعی 
از ســوی دولــت به مــردم ارائه می شــود 
و هزینه هــای حقوقــی افراد بــا پرداخت 

حق بیمه ای اندک جبران می شود. در ایران 
نیز از سال 1383 کارهایی برای اجرای این 
رشــته بیمه ای صورت گرفت که متاسفانه 
به دالیل گوناگون با شکســت مواجه شــد. 
لیکن در آذرماه ســال 1395 شرکت بیمه 
کوثر موفق به اخذ مجــوز  انحصاری صدور 

این بیمه نامه از بیمه مرکزی شد.

  سازوکار این بیمه نامه به چه صورت 
است؟

خدمــات حقوقــی هزینه های زیــادی را 
به دنبــال دارد. ایــن بیمه نامــه می تواند 

هزینه های تحمیل شــده به بیمه شدگان 
را جبران کند. با خرید ایــن بیمه نامه تمام 
هزینه های خدمات حقوقی بیمه شدگان با 
پرداخت حق  بیمه مربوط تامین می شــود و 
با بیمه گذاران مراجعه به وکال و موسســات 
حقوقــی می توانند حقوق خود را اســتیفا 
کنند. ایــن بیمه نامه بهتریــن روش برای 
تسهیل دسترســی مردم به ارائه دهندگان 

خدمات حقوقی است.

 تحقیقات درباره بیمه نامه حامی از 
چه زمانی آغاز شد؟

از ســال92 تا 94 بحث های تحقیقاتی این 
نوع بیمه  نامه در شــرکت بیمه کوثر تکمیل 
شد و نمونه های آمریکایی، اروپایی و آسیایی 
به طور کامــل بررســی گردید. بعــد از آن 
دســتورالعمل و آیین نامه های الزم تدوین 
شــد و در 1۶آذر ماه ســال95 مجوز صدور 
بیمه نامه از سوی بیمه مرکزی به این شرکت 
اعطا گردید. تا به امروز هم ســعی کرده ایم از 
تجربیات ســایر بیمه گران در کشــور های 
مختلف جهان اســتفاده و زیرســاخت های 

الزم برای ارائه خدمات را فراهم کنیم.

  این بیمه نامه چــه تاثیری بر کاهش 
تشــکیل و مدت زمان رســیدگی 

پرونده های قضایی دارد؟
با صدور این بیمه نامه افــراد در هنگام نیاز به 
خدمات حقوقی کار را به متخصص آن واگذار 
می کننــد و در ازای حق بیمه ای که پرداخت 
کرده اند هزینه خدمــات آن متخصص را از 
بیمه گر دریافت خواهند کرد. این بیمه نامه با 
استفاده از فرایندهای پیشگیرانه ای که در آن 
طراحی شده است عالوه بر اینکه از تشکیل 
بسیاری از پرونده ها جلوگیری خواهد کرد، 
پس از تشکیل نیز آن را توسط یک متخصص 

به سرانجام خواهد رساند.

  چه پیشنهادی برای گسترش چنین 
بیمه نامه هایی در کشور دارید؟

چنین بیمه نامه ای با توجه به پوشــش دهی 
مناســب می تواند گام موثری برای کاهش 
پرونده هــای قضایی باشــد. از ایــن رو با 
حمایت دســتگاه قضا امیدواریم از این نوع 
بیمه نامه ها استقبال مناسبی شود تا ضمن 
کاهش فشار بر دستگاه قضایی، مردم نیز به 

آرامشی نسبی برسند.

 واریز کمک جبرانی دولت
 به حساب سرپرستان خانوار

یک مقــام مســئول کارگری بــا اشــاره بــه افزایش نــرخ ارز و 
درآمدهای دولــت ابراز امیدواری کرد که ترمیم حقوق و دســتمزد 
کارگران،کارمندان و بازنشستگان به جریان بیفتد. او پیشنهاد کرد 

کمک جبرانی دولت به کارگران به حساب یارانه آنان واریز شود.
علی اصالنی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به کمک جبرانی دولت به 
کارمندان و بازنشســتگان، گفت: اینکه دولت در شرایط حاضر که 
خط فقر و تورم افزایش یافته اســت، کمک خرجی برای کارمندان 
و بازنشســتگان درنظرگرفته جای امیدواری است و انتظار داریم که 
این کمک جبرانی را برای کارگران هم که عمدتــا حداقل بگیرند و 

حقوق آنها بیشتر از یک میلیون تومان نیست، پرداخت کنند.
وی با اشاره به جامعه هدف دولت برای پرداخت کمک جبرانی گفت: 
پرداخت این کمک جبرانی به حقوق بگیران و کارمندان با حقوق زیر 
سه میلیون تومان است و نشــان می دهد که با شرایط امروز اقتصاد 
قدرت خرید مردم به قــدری تنزل یافته و وضع معیشــت به حدی 
دشوار شده که دریافتی ســه میلیون تومان مشمول دریافت کمک 

خرجی قرار می گیرد.
عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار گفت: با توجه به افزایش نرخ 
ارز و درآمدهای دولت امیدواریم ترمیم حقوق و دستمزد کارگران و 

کارمندان و بازنشستگان به جریان بیافتد.

حمایت



معافیت ها از تحریم های ضدایرانی چه پیامی دارد؟

نگرانی در بازار نفت

مشتریان نفت ایران کفش آهنین به پا کردند

نقشه نفتی ترامپ به گنج نرسید!

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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 تولید روزانه بنزین یورو ۵ ستاره خلیج فارس 
به ۴۰ میلیون لیتر می رسد

مدیرعامل پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس از تولید روزانه بیش از 40 
میلیون لیتر بنزین یورو 5 تا یک ماه دیگر در این پاالیشگاه خبر داد.

محمدعلی دادور ضمن اعالم این خبر به خبرنگار شانا گفت: هم اکنون 
به طور میانگین روزانه 30 میلیون لیتر بنزین در این پاالیشــگاه تولید 
می شــود که این مقدار تا یک ماه دیگر به مرز 40 میلیــون لیتر در روز 

خواهد رسید.
وی با اشــاره به این که هم اکنون کوره و راکتورهای واحد بنزین سازی 
درای اوت شــده و در حال دریافت کاتالیست است، افزود: مقدار بنزین 
پاالیشگاه با تکمیل فاز سوم تا پایان امســال به 44 میلیون لیتر در روز 

خواهد رسید.
مدیرعامل پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس با اشــاره به این که کیفیت 
بنزین تولیدی در این پاالیشگاه مطابق اســتاندارد یورو 5 است،  گفت: 
طبق اســتاندارد یورو 5 اروپا، مقدار گوگرد بنزین تولیدی باید کمتر از 
10 پی پی ام، مقدار آروماتیک کمتــر از 35 درصد، مقدار بنزن کمتر از 
یک درصد و اکتان بنزین 91 و 95 باشد که بنزین تولیدی در پاالیشگاه 
ســتاره هم اکنون دارای گوگرد 0.5 تا یک پی پی ام، آروماتیک بین 29 
تا 30 درصد، بنزن بیــن 0.4 تا 0.5 درصد و اکتــان آن نیز در محدوده 

استاندارد است.
دادور تاکید کرد: در مواردی در صورتی که نیاز به تولید بنزین بیشتری 
داشته باشــیم، بدون تغییر در میزان مولفه های زیست محیطی، تنها 

عدد اکتان بنزین تغییر می کند تا حجم بیشتری بنزین تولید شود.
محمدعلی دادور همچنین از تولید روزانــه 12 میلیون لیتر گازوئیل با 
اســتاندارد یورو 4 و روزانه هزار تا یک هزار و 200 تــن گاز مایع در این 
پاالیشگاه خبر داد و افزود: مقدار گازوئیل تولیدی در پاالیشگاه تا پایان 

امسال به 14 تا 1۶ میلیون لیتر در روز می رسد.
به گزارش شانا، پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس در قالب سه فاز تعریف 
شــده که هر فاز قابلیت تولیــد روزانه 12 میلیون لیتــر بنزین مطابق 
اســتانداردهای روزآمد اتحادیه اروپا را دارد. با راه اندازی 2 فاز نخست، 
تولید بنزین این پاالیشگاه در تیرماه امسال به 24 میلیون لیتر رسید و 
فاز سوم آن نیز به زودی به بهره برداری می رسد که تولید این پاالیشگاه 

را به بیش از 40 میلیون لیتر می رساند. 

فاز نخست قراردادهای پژوهشی حوزه اکتشاف 
در شرف تکمیل است

مدیر اکتشاف شــرکت ملی نفت ایران از پیشرفت مناسب قراردادهای 
پژوهشی حوزه اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت: از 
مجموع پنج قرارداد امضا شــده با دانشــگاه ها، فاز نخست حداقل سه 

قرارداد تا پایان سال نهایی و تکمیل می شود.
ســیدصالح هندی در گفت وگو با شــانا افزود: فاز نخســت پروژه های 
پژوهشی به تدوین نقشه راه مرتبط است که خوشبختانه دانشگاه های 

طرف قرارداد در این زمینه عملکرد خوبی داشته اند.
بر اساس این گزارش، اسفندماه پارسال، شرکت ملی نفت ایران با هدف 
توسعه زیرساخت های علمی و فناوری در کشف منابع هیدروکربوری، 
با پنج دانشگاه منتخب کشور شــامل دانشگاه  شهید بهشتی، فردوسی 
مشــهد، خوارزمی، صنعتی شــاهرود و شــهید چمران اهواز قرارداد 
پژوهشــی امضا کرد؛ قراردادهایی که مدت زمان اجرای هر یک از آنها 

10 سال در نظر گرفته شد.
هنــدی از برگزاری نشســت کمیته راهبری در دانشــگاه فردوســی 
مشهد هم خبر داد و عملکرد این دانشــگاه را در اجرای پروژه پژوهشی 
»توســعه فناوری  بهبود تصویرسازی زیرســطحی در اکتشاف منابع 

هیدروکربوری در حوضه رسوبی کپه داغ« بسیار مطلوب توصیف کرد.
وی با اشــاره به تاکید شــرکت ملی نفت ایران بر اهمیت ایجاد شبکه 
نوآوری و فنــاوری گفت: دانشــگاه ها در بخش مدیریــت فناوری، از 
مشــاوران خوبی بهره  گرفته اند و با دانشــگاه های داخلــی و خارجی، 
همکاری مناسبی برقرار کرده اند که امیدواریم مجموعه این تالش ها، 

به نتایج خوبی برای صنعت نفت کشور منتهی شود.
به گزارش شــانا، در اجــرای قراردادهای پژوهشــی حوزه اکتشــاف 
شــرکت ملی نفت ایران، پروژه پژوهشی »توســعه فناوری های نوین 
ژئوشــیمیایی اکتشافی با تاکید بر مدل ســازی هیدروکربوری حوضه 
رســوبی در ناحیه دزفول شــمالی« با همکاری دانشگاه شهید بهشتی 
و پروژه پژوهشی »توســعه فناوری  بهبود تصویرسازی زیرسطحی در 
اکتشاف منابع هیدروکربوری در حوضه رســوبی کپه داغ« با همکاری 

دانشگاه فردوسی مشهد اجرا می شود.
دانشگاه خوارزمی در زمینه »توســعه فناوری های سنگ های کربناته 
شکافدار در ناحیه دشــت آبادان« با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت 
ایران همکاری خواهــد کرد و »کاربرد ژئومکانیک در اکتشــاف منابع 
هیدروکربوری و فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه های 

اکتشافی« موضوع همکاری با دانشگاه صنعتی شاهرود خواهد بود.
پروژه پژوهشی دانشگاه شــهید چمران اهواز نیز »توسعه فناوری های 
نوین ژئوشیمیایی اکتشافی با تاکید بر ژئوشیمی سطحی و زیرسطحی 

در ناحیه دشت آبادان« است.

نفت سال آینده ارزان می شود
 اکثر شــرکت های بازرگانی نفت بزرگ جهان انتظار دارند نفت در سال 
2019 تحت تاثیر کندی رشــد اقتصادی و افزایش عرضه برای جبران 

صادرات کمتر ایران به بازار، کاهش پیدا کند.
به گزارش ایســنا، در کنفرانس کاالهای جهانی رویترز، راسل هاردی، 
مدیرعامل ویتول در این باره اظهار کرد که بازارهای نفت بالفاصله دچار 
محدودیت عرضه نشــدند و قیمت مناسب برای نفت برخالف محدوده 
85 تا 90 دالر کــه برخی از افراد درباره آن صحبت می کنند، در ســال 

آینده نزدیک به 70 یا ۶0 دالر در هر بشکه است.
حدود یک ماه پیش در کنفرانس »نفت و پول لنــدن« که اوایل اکتبر 
برگزار شد، مدیران شرکت های ویتول، گانور و گلنکور پیش بینی کرده 
بودند قیمت نفت در سال 2019 تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل عالوه 
بر تحریم هــای آمریکا علیه ایــران، بین ۶5 تا 100 دالر در هر بشــکه 

خواهد بود.
در حالی که ایان تایلور، رییس هیات مدیره ویتول در میان شــرکتهای 
بازرگانی بــزرگ، منفی ترین نقطه نظــر را داشــت و پیش بینی کرد 
نفت برنت در سال آینده به ۶5 دالر در هر بشــکه می رسد جرمی وایر، 
مدیراجرایی ترافیگورا به شــدت خوش بین بود و اظهار کرد اگر نفت تا 

پایان سال 2019 به 100 دالر در هر بشکه برسد، تعجب نخواهد کرد.
ویتول که بزرگترین شرکت بازرگانی نفت دنیاست، اکنون پیش بینی 
خود درباره رشــد تقاضا برای نفت در ســال 2019 را مورد تجدیدنظر 
قرار داده و از 1.5 میلیون بشــکه در روز برآورد قبلی بــه 1.3 میلیون 

بشکه در روز کاهش داده است.
توربیون تورنکوئیســت، مدیرعامل شــرکت گانوور نیــز انتظار دارد 
قیمت نفت ســال آینده در ســطح فعلی حدود 75 دالر در هر بشکه 
قیمت نفت برنت بماند زیــرا تولیدکنندگان از این حقیقت آگاهند که 
قیمت های باالتر به رشد تقاضا آســیب زده و به اشباع عرضه دیگری 

منجر می شود.
مارکو دوناند، مدیرعامل شرکت مرکوریا نیز به نوبه خود معتقد است به 
دلیل تنش های تجاری و ســایر عوامل، تقاضا برای نفت ممکن است در 

سال آینده برخالف تصورات قبلی چندان قوی نباشد.
وی در نشست کاالهای جهانی رویترز گفت: این احتمال وجود دارد که 

ذخایر نفت در سال آینده افزایش پیدا کند. 

میز خبر

دیپلمات سابق هســته ای ایران به تحریم های آمریکا 
علیه ایران اشــاره کرد و گفت: آمریــکا تالش می کند 
صادرات نفت ایران را به صفر برساند، اما مشخص شده 

است که این کار در عمل غیرممکن است.
سیدحسین موســویان با اشــاره به آغاز اجرایی شدن 
دور جدید تحریم های ضد ایرانی آمریکا )13 آبان ماه، 
چهارم نوامبر( گفت: این تحریم ها پس از برنامه جامع 

اقدام مشترک )برجام( به حال تعلیق درآمد.
وی دربــاره اهداف ترامــپ از بازگردانــدن تحریم ها 
تصریح کرد: آســیب رســاندن به اقتصاد، مهار حضور 
و درگیری منطقه ای تهران در ســوریه، عراق و یمن و 

تغییر حکومت ایران، گرچه واشــنگتن این 
را انکار می کند، اهداف اساسی کاخ سفید از 

بازگرداندن تحریم هاست.
این دیپلمات پیشــین ایرانی افزود: آمریکا 
تــالش می کند صــادرات نفت ایــران را به 
صفر برســاند، اما مشخص شــده است که 
این کار در عمل غیرممکن اســت، زیرا هیچ 

جایگزین مناســب و قابل دوامی برای صادرات روزانه 
دو نیم میلیون بشکه نفت ایران وجود ندارد. عربستان 
و متحدانش پیش از ایــن ادعا کرده بودنــد که برای 
جبران هرگونه کمبود نفت آماده اند، اما کارشناســان 

اعتقاد دارند که آنها ظرفیــت جبران کامل 
نبود نفــت ایــران را در بازارهــای جهانی 

ندارند.
موسویان با اشــاره به کاهش صادرات نفت 
ایران از زمان خروج آمریــکا از برجام عنوان 
کــرد: از ماه مــه )اردیبهشــت ماه( و خروج 
ترامپ از برجام، قیمت نفت خام در بازارهای 
جهانی و سبد نفتی سازمان کشــورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( افزایش یافت و به 7۶ دالر رسید، چنانچه 
پیش بینی هــا مبنی بر تداوم این افزایش تا بشــکه ای 
100 دالر درســت باشــد، در صورت کاهش صادرات 

نفت ایران، باز هم تهــران می تواند کاهش درآمد خود 
را جبران کند.

وی به تنش های تجاری اخیر بین چین و آمریکا اشاره 
کرد و گفت: جنگ تجــاری ترامپ با چیــن و تحریم 
اقتصادی روســیه از ســوی آمریکا می تواند احتمال 
همکاری پکن و مســکو را با آمریکا علیه ایران کاهش 
دهد. افزون بر این، کاخ ســفید نمی تواند بر همکاری 
با اتحادیه اروپــا نیز که گفت وگوهای هســته ای را در 
سال 2003 با ایران آغاز کرد چندان حساب کند، زیرا 
برجام برای اتحادیه اروپا به مثابه یک دســتاورد قابل 

توجه در عرصه سیاست خارجی است.

تحریم

پونه ســادات ترابی   نفت که همواره 
بازیگر نقــش اصلی صحنه سیاســی بوده، 
این بار هم با خروج ترامــپ از برجام هدف 
اصلی آمریــکا برای کم رنــگ کردن نقش 
ایــران در عرصه جهانی قــرار گرفت. اما در 
حالی که آغاز تحریم هــای نفتی علیه ایران 
به ساعت شــماری افتاده، هدف آمریکا به 

سرابی تبدیل شده است.
هفت ماه پیش بود که دونالد ترامپ - رییس 
جمهوری آمریکا - از برجام خارج شــد و با 
اعتماد به نفس از اعمال مجدد تحریم های 
نفتی علیه ایران و به صفر رســاندن میزان 
صادرات نفت ایران ســخن گفــت. ترامپ 
برای رسیدن به این هدف چند نقشه کشید 
و یکی پس از دیگرای آن هــا را اجرا کرد، اما 
باید گفت هیچ کدام از این نقشه ها به هدفی 

که آمریکا می خواست، ختم نشد.
آمریکا ابتدا مشــتریان ایران را تهدید کرد 
که اگــر از ایران نفت بخرند آنــان را تحریم 
خواهد کــرد. بعــد از آن از اعضــای اوپک 
خواســت برای جبران خالء نفــت ایران در 
بازار، تولید خود را افزایش دهند و ســپس 
دست به ذخایر استراتژیک خود برای عرضه 
در بازار زد. در واقع ترامپ در نظر داشت در 
قدم اول نفت ایران را از بازار حذف کند و در 
قدم های بعدی کمبود نفت ایران را جبران 
کند تا بازار با مشــکل عدم تعــادل عرضه و 
تقاضا مواجه نشود و قیمت نفت سر به فلک 

نکشد.

آتش افزایش قیمت نفت دامن آمریکا 
را گرفت

ترامپ غافل از این که بودکــه  هر قدمی به 
ســمت حذف نفت ایران بر می دارد، آتشی 
اســت که به دامن خــود می انــدازد، زیرا 
اقدامات آمریکا باعــث افزایش قیمت نفت 
شــد و نوک پیکان قیمت باالی نفت اول از 
همه به ســمت آمریکا و متحدانش از جمله 
ژاپن حرکــت کرد. نگاه اجمالــی به نمودار 
قیمت نفت حاکی از آن است که این نمودار 
به باالترین حد خود طی چند سال گذشته 
رسیده و تا ســقف 85 دالر هم پیش رفت. 
حتی کارشناســان پیش بینی کرده اند که 
نفت مرز  100 دالر را هم تجربه خواهد کرد.

نکته جالــب این بــود که ترامــپ اعضای 
اوپــک را مقصــر اصلــی افزایــش قمیت 
نفت  می دانســت. رییس جمهــور آمریکا با 
تصمیمی کــه در مورد تحریــم نفت ایران 
گرفت آرامــش روانی را در بــازار جهانی از 
بین برد و بــا اظهارات وقت و بــی وقتی که 
در مجامــع مختلــف و همچنیــن صفحه 
شــخصی اش در توییتر  داشــت، همواره 

از کشــورهای تولیدکننده نفــت و اعضای 
اوپک می خواســت از افزایــش قیمت نفت 
جلوگیــری کنند و بــار این موضــوع را بر 
گردن این کشورها می انداخت، اما عمال به 
افزایش قیمت نفت در بــازار جهانی دامن 
مــی زد؛ به طوری کــه بیژن زنگنــه - وزیر 
نفت - بــه این موضوع واکنش نشــان داد و 
گفت: اگر ترامپ می خواهد قیمت نفت باال 
نرود و بازار بی ثبات نشــود، از دخالت های 
بی جا وتنش زا در خاورمیانه دســت بردارد 
و مانع تولیــد و صادرات نفت ایران نشــود. 
همچنین رییس جمهور فرانسه در پاسخ به 
انتقاد دونالد ترامپ از قیمتهای باالی نفت 
گفت: اگر آمریکا تهران را هدف تحریم قرار 
نمــی داد قیمت ها تا حد ایــن افزایش پیدا 

نمی کرد.
تحلیل گران بــر این باور بودنــد آن چه که 
باعــث افزایش قیمــت نفــت در بازارهای 
جهانی شده اســت، ربطی به عرضه و تقاضا 
ندارد و تشــنجی که در حال حاضر در بازار 
وجود دارد به دلیل اقداماتی است که ترامپ 
انجام می دهد و شــرایطی که بیــن ایران 
و آمریکا اســت در غیر این صــورت بازار در 

شرایطی نیست که به مرز 80 هم برسد.

 مشتریان نفت ایران کفش آهنین 
به پا کردند

به مــوازات این کــه آمریکا بــرای به صفر 
رســاندن صادرات نفت ایــران کمر همت 
بســته بود و از هیچ اقدامی برای رسیدن به 
این هدف فروگذار نمی کرد، مشتریان نفت 
ایران از جمله چین که البتــه با آمریکا وارد 

جنگ تجاری شــده بود، هند، کره جنوبی، 
ژاپن، ترکیه و غیــره برای گرفتن معافیت از 
آمریکا کفــش آهنین به پــا کردند. ناگفته 
نماند که میزان واردات نفت از ایران از سوی 
این کشــورها طی چند ماه گذشته کاهش 
یافت و حتی کره جنوبــی واردات را کامال 

متوقف کرد.
در نهایــت آمریــکا در اقدامــی غیرقابل 
پیش بینی روز گذشــته به هشت مشتری 
نفــت ایــران معافیــت داد. روز گذشــته 
بلومبرگ با اســتناد به گفته یکی از مقامات 
آمریکایی خبر داد که دولت آمریکا موافقت 
کرده که به هشت کشــور از جمله متحدان 
نزدیک خود همچون کــره جنوبی و ژاپن و 
همین طور هند اجازه دهد که پس از اعمال 
دور دوم تحریم هــا در هفته آینده، به خرید 

نفت از ایران ادامه دهند.
بلومبرگ خبــر داد که کــره جنوبی و ژاپن 
که از متحــدان نزدیک آمریکا هســتند و 
همین طور کشــور هنــد که به طــور قابل 
مالحظه ای به تامین شــدن از طرف ایران 
احتیاج دارد، مورد اغماض از تحریم ها واقع 
شده اند و افزون بر این انتظار می رود لیستی 
از تمــام کشــورهایی که از ایــن تحریم ها 
معافیت هایی شــامل حال شان می شود در 

روز دوشنبه منتشر شود.
رویترز پیــش از این نوشــته بــود: به نظر 
می آیــد آمریــکا قصــد دارد نســبت به 
هم پیمانان خود در زمینه تحریم های علیه 

ایران، نرمش به خرج دهد.
جان بولتون در این باره گفته بود: واشنگتن 
با اعمــال تحریم هــا علیه ایران بــه دنبال 

تحت فشــار قرار دادن این کشــور است اما 
نمی خواهــد به متحدان آمریــکا که به این 

نفت وابسته هستند، لطمه بزند.
البته برخی تحلیل گران بر ایــن باورند که 
معافیت باعث می شــود فشــار قیمتی بر 
مصرف کنندگان کاهش یابد، کشــورهای 
بیشتری با آمریکا همراه شوند و تولید نفت 
شیل آمریکا زمان بیشــتری برای ورود به 
بازار داشته باشــد. با این حال این موضوع 
بر آمریکا روشن شــد که حذف نفت ایران 
از بازارهای جهانی به ایــن راحتی ها امکان 
پذیر نیســت و آنطور که زنگنه اعالم کرده 
بود، به صفر رســاندن صــادرات نفت ایران 

رویای تعبیر نشدنی آمریکا است.
از ســوی دیگر برخی تحلیل گران معتقدند 
موضوعاتی همچون نزدیک بودن انتخابات 
میان دوره ای آمریکا و نگرانی از تاثیر قیمت 
نفت بر نتیجه این انتخابات، امریکا را بر این 

داشت تا معافیت های مذکور را صادر کند.

هیاهوی ترامپ و سکوت زنگنه
آنچه بیش از همه تنــور اعمال تحریم های 
نفتی علیه ایــران را داغ می کــرد هیاهوی 
ترامپ بود که از هیــچ فرصتی برای تهدید 
و خط و نشان کشیدن برای ایران و مشتریان 
نفتش دست نکشید. ترامپ به طور متوسط 
هفته ای یک بار از نقشــه های خــود برای 
حذف نفت ایران می گفــت و اعالم می کرد 
این بار جدی تر از گذشته پای تصمیم خود 

خواهد ایستاد.
در طرف دیگر ماجرا زنگنه ایستاده است که 
همواره بر این موضوع تاکید داشت که نفت 

ایران حذف نشدنی اســت اما در مورد همه 
اقداماتی که برای دور زدن تحریم ها درحال 
انجام است سکوت کرد. زنگنه در هر جمعی 
حاضر شــد در پاســخ به ســواالت تحریم 
سکوت کرد و گفت من اطالعاتی به آمریکا 
نمی دهم. او حتی از رفتار ترامپ انتقاد کرد 
و گفت ترامپ فکر می کند می تواند با گردن 
کلفتی قیمت نفت را کاهــش دهد .زنگنه 
همچنین اعالم کرد مــن درباره تحریم یک 
کلمه هم حرف نمی زنم، قرار نیســت برای 
خوشحالی مردم حرف هایی بزنم و کارهایی 
که در این حوزه انجام می دهــم را لو بدهم.

سکوت زنگنه در کنار امیدواری دولتمردان 
دیگر در مورد وضعیــت صادرات نفت ایران 
آینده روشــنی را نســبت به راه تاریکی که 
ترامپ برای ایران در نظر گرفته بود، ترسیم 
می کــرد. رییس جمهوری همــواره بر این 
تاکید می کرد که نفت ایران حذف شــدنی 
نیست و اخباری مبنی بر نتیجه بخش بودن 
مذاکران نفتــی با اروپا و یافتن مشــتریان 

جدید نیز به گوش رسید.

 تولید و صادرات نفت ایران 
چقدر است؟

ایران همچنین همواره تاکید می کرد قصد 
ندارد تولید خود را کاهــش دهد و آخرین 
میزان تولید نفت ایران توسط علی کاردر - 
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران - به ایسنا 
اعالم شد که سه میلیون و 800 هزار بشکه 
بود. از سوی دیگر در حالی که تنها چهار روز 
به آغــاز تحریم های نفتی باقــی مانده بود 
کارشناســان بر این باورند که آمار صادرات 
ایران که برای بازار نفت اهمیت زیادی دارد 
اکنون معماگونه شده است. منابع صنعتی 
می گوینــد رهگیری صــادرات نفت ایران 
با غیرفعال شــدن سیســتم های ردگیری 
نفتکش ها دشــوارتر شــده و بــه ابهامات 
درباره این که تحریم هــای آمریکا تا چه حد 
خریــداران را دچار وحشــت خواهد کرد، 
افزوده است. چشــم انداز ذخیره سازی نفت 
از سوی ایران نیز ممکن است برآورد آمارها 

را دشوارتر کند.
ایــران ســومین صادرکننده بــزرگ عضو 
اوپک اســت و صادرات ایران پیش از اعالم 
تصمیم ترامپ برای اعمــال تحریم ها علیه 
ایران، باالی 2.5 میلیون بشــکه در روز بود. 
کپلر، میزان صــادرات نفت ایران در 24 روز 
نخســت اکتبر را 1.85 میلیون بشــکه در 
روز برآورد کرده اســت. یک منبع صنعتی 
که صادرات را رهگیــری می کند، نیز حجم 
مشــابه 1.8 میلیون بشــکه در روز در نیمه 

اول اکتبر را برآورد کرده است.

گروه انرژي  تحریم هــای آمریکا علیه 
بخش انــرژی ایــران از هفته جــاری آغاز 
می شــود و ممکن اســت باعث محدودیت 

بیشتر عرضه در بازار جهانی شود.
اما آمریکا روز جمعه اعالم کرد قصد دارد به 
برخی از کشــورها اجازه دهد به خرید نفت 
ایران ادامــه دهند و این امر هــراس بازار را 
نســبت به ایجاد اشــباع عرضه برانگیخته 

است.
مایک پمپئــو، وزیــر خارجــه آمریکا در 
کنفرانس مطبوعاتی که روز جمعه داشــت 
اعالم کرد دولت انتظار دارد به هشت کشور 
معافیت موقتی اعطا کند، زیرا این کشورها 
خرید نفــت خود را به میــزان قابل توجهی 
کاهش داده اند و در بســیاری از زمینه های 
دیگر همکاری کرده اند و گام های مهمی را 
به سوی به صفر رساندن واردات نفت ایران 
برداشــته اند. اما مذاکــرات همچنان ادامه 
دارد. از میان این کشورها، دو کشور واردات 
نفت از ایران را به طور کامل متوقف کرده اند 
و شش کشور دیگر به میزان بسیار کمتری 

واردات خواهند داشت.
بلومبرگ پیش از اظهــارات پمپئو، به نقل 
از مقامات دولتــی آگاه گزارش کرده بود که 

هشت کشور شامل ژاپن، هند و کره جنوبی 
معافیت خواهنــد گرفت. ایــن معافیت ها 
به این کشــورها اجازه خواهــد داد با وجود 
تحریم ها همچنــان به خرید نفــت ایران 
ادامه دهند.بهای معامالت وســت تگزاس 
اینترمدیت بــرای تحویل در دســامبر در 
معامالت روز جمعه بازار آمریکا 55 ســنت 
یا 0.9 درصد کاهش یافت و در ۶3.14 دالر 
در هر بشکه بسته شد. بهای معامالت نفت 
برنت بــرای تحویل در ژانویه با ۶ ســنت یا 
کمتر از 0.1 درصد کاهش، در 72.83 دالر 

در هر بشکه بسته شد.
تایلر ریچی، یکی از دبیران نشــریه ســون 
ریپورتــس به مارکــت واچ گفــت: صدور 
معافیــت از تحریم هــای نفتــی ایــران 
خوش بینی اولیه نســبت به کمبود عرضه 
و افزایــش قیمت ها را از میــان برد و اکنون 
بازیگران بزرگی مانند عربســتان سعودی 
و روسیه تولیدشــان را برای جبران کاهش 
صادرات ایــران که کمتر از حــد انتظارات 

کاهش خواهد یافت، افزایش داده اند.
تحریم های نفتــی علیه ایــران در چهارم 
نوامبر آغاز می شــود و این تحریم ها پس از 
این که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، 

در ماه مه تصمیــم گرفــت از برجام خارج 
شود، اعالم شدند.

قیمــت نفت بدنبــال افزایــش قابل توجه 
تولید جهانی به خصوص از جانب عربستان 
ســعودی، روســیه و آمریــکا و همچنین 
نگرانی ها نســبت به ریزش اخیر بازار سهام 
جهانی که باعــث کندی اقتصادی شــده 
و به تقاضا برای نفت لطمه زده اســت، روز 
جمعه کاهش چشمگیری پیدا کرد و برای 

چهارمین هفته متوالی کاهش پیدا کرد.
اما قیمت نفت در اوایل اکتبــر به باالترین 
حد در چهار سال گذشــته صعود کرده بود 
و علت اصلی این افزایش، نگرانی ها نســبت 

به این بود کــه تولیدکنندگان بزرگ جهان 
نتوانند افت صادرات نفت ایران پس از آغاز 
اجرای تحریم هــا را به طــور کامل جبران 

کنند.
مارشــال گیتلر، استراتژیســت ارشــد در 
ACLS Globalبه مارکت واچ گفت: دولت 
ترامپ خود را در وضعیت دشــواری یافته 
اســت که چگونه ایرانی ها را بدون آســیب 
زدن به مصرف کننــدگان آمریکایی تنبیه 
کند. مردمی که به دولــت فعلی آمریکا رای 
داده اند خودروهای بزرگ یا کامیون دارند و 
قیمت باالتر نفت و کاهش قیمت محصول، 
بــه محبوبیت ترامــپ در میــان این عده 
کمــک نمی کند.قیمت بنزیــن آمریکا که 
تا بعدازظهر روز جمعــه 2.7۶4 دالر در هر 
گالن بود تنها 14 ســنت نسبت به میانگین 
ماه گذشته کاهش نشان داد اما بیش از 24 

سنت بیشتر از میانگین سال گذشته بود.
جیمز ویلیامز، اقتصاددان انرژی در شرکت 
WTRG Economics دربــاره اینکه آیا 
تحریم های نفتی علیه ایران روی بازار نفت 
تاثیر بزرگــی خواهد داشــت، اظهار کرد: 
بله و خیــر. در حال حاضــر نمی دانیم چه 
کشــورهایی به جز هند، ژاپن و کره جنوبی 

معافیت خواهند گرفت. همچنین ما درباره 
میزان معافیت ها نمی دانیم.

ویلیامز در ادامه افزود: مــا می توانیم تقریبا 
مطمئن باشــیم کــه معافیت ها بــرای هر 
کشوری جزئی اســت. اگر اینطور باشد این 
کشورها ممکن اســت نصف میزان واردات 
سابقشــان، از ایران نفت خریــداری کنند. 
مشــکل همه ما تــالش بــرای پیش بینی 
قیمت ها بــا توجه به میزان افــت صادرات 
ایران اســت.خبر صدور معافیت ها در حالی 
اعالم شــد که بازار تالش می کرد خود را با 
کاهش صادرات نفت ایران و احتمال حذف 

کلی نفت ایران از بازار تطبیق دهد.
نظرســنجی جداگانه رویترز و بلومبرگ در 
هفته گذشــته حاکی از آن بود که اعضای 
اوپک، تولید نفت خــود را در اکتبر به باالی 

حد از اواخر سال 201۶ رساندند.
طبق نظرســنجی رویترز، اوپک تولید نفت 
خود در اکتبر را به 33.31 میلیون بشکه در 
روز رساند که 390 هزار بشکه در روز نسبت 
به ســپتامبر افزایش داشــت. نظرسنجی 
بلومبرگ نشان داد تولید اوپک با 430 هزار 
بشــکه در روز افزایش، بــه 33.33 میلیون 

بشکه در روز رسیده است.

توقف صادرات نفت ایران غیرممکن است
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رکود بازار موبایل در سومین فصل سال
بازار فروش گوشی های هوشمند در سه ماهه سوم سال جاری میالدی 

کاهش قابل توجهی را تجربه کرده است.
تازه ترین گزارش های منتشر شده از سوی موسسه آماری و تحقیقاتی 
کانتر پوینت حاکی از آن اســت که میزان فروش بســیاری از برندهای 
تولیدکننده موبایل در سه ماهه سوم سال 2018 میالدی کاهش قابل 
مالحظه ای پیدا کرده است به گونه ای که میزان فروش گوشی هوشمند 
در جهان با ســه درصد کاهش در مقایســه با مدت مشابه سال گذشته 
میالدی، به 38۶.8 میلیون دستگاه رســیده است این در حالیست که 
این میزان در محاســبات و تحقیقات موسسه IDC با یک کاهش شش 

درصدی مواجه شده است.
در این تحقیقات، ســهم سامســونگ یکــی از برترین شــرکت های 
تولیدکننده موبایل در جهان از بازار فروش گوشــی هوشــمند با سه 
درصد کاهش نسبت به ســه ماهه سوم سال گذشــته، از 21 درصد به 
19 درصد نزول کرده است. این در حالیســت که هواوی بعنوان یکی از 
برترین تولیدکنندگان چینی موبایل، با ســه درصد رشد، سهم خود را 
از 10 درصد به 13 درصد رســانده اســت.  اپل نیز دقیقا با کسب همان 
12 درصد ســهم از بازارهای جهانی موبایل در سال 2017 میالدی، در 
سومین جایگاه از این رده بندی ایستاده است. شیائومی نیز با دو درصد 
رشد، توانسته است بعد از این سه غول تکنولوژی بایستد و سهم خود را 

از هفت درصد به 9 درصد برساند.
در گزارش وب سایت gsmarena همچنین آمده است که سامسونگ 
در سومین فصل از ســال 2018 میالدی توانسته اســت 72 میلیون 
دســتگاه، هواوی 52 میلیون و اپل نیز 47 میلیون دستگاه گوشی را به 

فروش برسانند.
کمپانی اچ ام دی گلوبال نیز که مسئولیت فروش محصوالت نوکیا را بر 
عهده دارد، نیز توانسته اســت میزان فروش خود را در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشــته دو برابر کرده و با به فروش رســاندن 4.8 میلیون 

دستگاه سهم خود را به یک درصد از بازارهای جهانی موبایل برساند.
البته این در حالیست که بســیاری از کارشناسان و تحلیلگران فعال در 
حوزه بازار محصوالت فناوری برآورد کرده اند که  نزدیک شدن به فصل 
تعطیالت سال نوی میالدی و خرید هدیه برای کریسمس و همچنین 
جمعه ســیاه، به طور قطع میزان فروش محصوالت فناوری بخصوص 

گوشی های هوشمند را افزایش خواهد داد.

سه الگو برای اصالح تعرفه برق
ســخنگوی صنعت برق گفت:ســه الگوی »اصالح تعرفه ها«، »صدور 
کارت انرژی« و »تغییــرات پله های مصرفی« به عنوان پیشــنهادات 

وزارت نیرو برای اصالح مصرف برق مطرح شده است.
محمودرضا حقی فام، افزود: اصالح تعرفه ها هم راستا با دو روش دیگر 
»کارت انرژی« و »افزایش پله های تعرفه ای« قرار دارد. تجربه نشــان 
می دهد افزایش پله ها اگر اجرا شــود، هر ســال با تغییرات اقتصادی 

کشور، این پله ها به اصالح نیاز پیدا می کند.
وی ادامه داد: قیمت تمام شــده برق بر اســاس آمارهای امسال حدود 
110 تومان و قیمت تکلیفی ۶۶ تومان اســت؛ البتــه این تبصره را باید 
مورد توجه قرار دهیم که سوخت و مواد اولیه تولید این انرژی به عنوان 
یارانه تامین می شود و هزینه تمام شده برق برای اقتصاد کشور، بسیار 
بیشــتر از 110 تومان اســت. در حال حاضر به پرمصرف هــا 10 برابر 
کسانی که برق را درست مصرف می کنند بیشتر یارانه پرداخت می شود؛ 
پیشنهادی که وزارت نیرو داده این است که مصرف برق در سطح الگوی 
مصرف به قیمت یارانه ای عرضه شــود اما کســی که باالتر از این الگو 

مصرف می کند، باید قیمت تمام شده را پرداخت کند.
حقی فام در پاســخ به این پرســش که الگوها چگونه تعریف شده اند، 
توضیح داد: بر اساس الگوی های پیشــنهادی، در مورد مناطق عادی 
به غیر از ماه های گرم ســال، هر ماه 300 کیلووات ســاعت به ازای هر 
مشــترک تعریف شــده اســت؛ هم اکنون 8۶ درصد مردم این الگو را 

رعایت می کنند.
ســخنگوی صنعت برق در مورد قراردادهایی که بــا بخش خصوصی 
منعقد شده است، گفت: در اجرای پروژه های صنعت برق، کاالها گاها 
ســه برابر افزایش پیدا کرده و ما نیز نمی توانیم قراردادها را لغو کنیم؛ 
بنابر این باید در یک کار مشترک با نهادهای ذیربط مانند بانک مرکزی 
و سازمان های نظارتی این مشــکالت را حل کنیم. از سویی دیگر مرز 
بین مجلس و بانک مرکزی و وزارت نیرو و بخش خصوصی باید برداشته 
شود و این چالش به عنوان یک چالش همگانی پذیرفته شود و هر کدام 
از ما در این مسیر گام برداریم که چگونه می توانیم این مساله مشترک 

را حل کنیم.
این مقام مسوول در این خصوص افزود: قیمت تمام شده برق به عنوان 
یک کاال، حتی هزینه نگهداری و انشــعاب را هم تامیــن نمی کند؛ به 
عنوان نمونه، هزینه های صنعت برق برای هر انشــعاب دو تا ســه برابر 
دریافتی های صنعت برق از مشــترکان اســت. اگر اقتصاد صنعت برق 
درست شــود، می توانیم بیکاری در مهندسی کشــور را تعدیل کنیم؛ 
بهترین نیروهای انســانی ما به دلیل مشکالتی که در اقتصاد برق وجود 
دارد، با مشکل بیکاری مواجه هستند؛ وقتی می گوییم 40 هزار میلیارد 
تومان به بخش خصوصی بدهکاریم و ســه هزار میلیارد تومان پروژه در 
این زمینه متوقف شــده، به این معنی است که نیروی انسانی مهندسی 

ما بیکار شده است.
وی در مورد صادرات خدمات فنی مهندســی در صنعت برق گفت: این 
رقم در سال های گذشــته کاهش پیدا کرده است و هم اکنون نسبت به 
20 میلیارد دالر ظرفیتی که ســندیکای صنعت برق ایران برآورد کرده 

است، االن با ظرفیت یک بیستم انجام می شود.

تامین سوخت هواپیماها پیگیری می شود
ســخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری گفت: با توجه بــه روابط 
تنگاتنگ ایران و ترکیه و موافقت نامه هوایی امضا شــده بین دو کشور، 

موضوع تامین سوخت هواپیماها در دست پیگیری است.
 رضا جعفرزاده دربــاره اقدام اخیر یک شــرکت ترکیــه ای در توقف 
سوخت رســانی به هواپیماهای ایرانی اظهار داشــت: هیچ وقفه ای در 

پروازهای ایران و ترکیه به دلیل تامین سوخت ایجاد نخواهد شد.
وی با بیان اینکه حجم پروازهای در حال انجام نشــان از مراودات باال و 
اهمیت روابط بین دو کشور اســت، گفت: طبق موافقتنامه امضا شده 
بین دو سازمان هواپیمایی کشوری ایران و ترکیه، هفته ای 100 پرواز 
برنامه ای برای هر طرف در نظر گرفته شــده که همچنان در حال انجام 
اســت و طرفین موظف هســتند خدمات مورد نیاز پروازهــا از جمله 

سوخت هواپیماها را تامین کنند.
در این پیونــد مقصود اســعدی ســامانی دبیر انجمن شــرکت های 
هواپیمایی نیز از پیگیری مانع ایجاد شــده برای ســوخت رســانی به 
هواپیماهای ترکیه از طریق ســازمان هواپیمایی کشوری و هواپیمایی 
کشــوری ترکیه خبر داد.بنا بر اعالم پایگاه وزارت راه و شهرسازی، وی 
افزود: یک شــرکت ترکیه ای اعالم کرده است که بعد از اول نوامبر )10 

آبان( نمی تواند به شرکت های ایرانی سوخت بدهد.
اســعدی ســامانی افزود: این موضوع با توجه به جابجایی ساالنه 2.5 
میلیون مســافر ایرانی بین ایران و ترکیه و هفته ای 200 پرواز بر اساس 
توافق دو کشور و اعالم رســمی ترکیه در تبعیت نکردن از تحریم های 

آمریکا، دور از انتظار بود.
سامانی درباره اقدام متقابل شــرکت های ایرانی در این باره نیز گفت: 
ایرالین های ایرانی موضوع را به هواپیمایی کشوری منتقل کردند، آنها 
نیز به هواپیمایی ترکیه پیام داده اند و در حال پیگیری موضوع هستیم.

میز خبر

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
تهران درباره آغاز دور تازه تحریم های ظالمانه آمریکا 
علیه کشــورمان گفت: نباید خیلی به ایــن تحریم ها 
اعتنا کنیم، تحت تاثیــر قرار بگیریم یا دســت از کار 

بکشیم.
عالالدین میرمحمد صادقی در حاشــیه دومین روز از 
چهاردهمین نمایشــگاه بین المللــی »ایران کانمین 
2018« در گفت و گو بــا خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: 
در این دوره از نمایشــگاه حضور معدن کاران در بیش 
از 100 غرفه چشمگیر است و نشان می دهد که بدون 

توجه به تحریم ها، به فعالیت خود ادامه می دهند.

نایب رییس اتاق تهران اظهار داشــت: ادامه 
تولید همراه با تســهیل فضای کســب و کار 
در شرایط کنونی، می تواند بی اثرکننده تحریم ها 
باشــد.نایب رییس خانه معــدن ایران ادامه 
داد: جمهوری اسالمی ایران از سرمایه های 
معدنی سرشاری برخوردار است که استفاده 
از آنها نیازمند امکاناتی اســت که باید دولت 

و دست اندرکاران اکتشاف و اســتخراج معدن تامین 
کنند تا درآمدهای مورد نظر در این بخش محقق شود.

وی خاطرنشــان کرد: در سال های گذشته کمک های 
دولت برای تجهیز معادن و تامین ماشــین آالت اندک 

بود و بیشــتر بخش خصوصی آن هم در حد 
توان خود پیش قدم می شــد اما اســتفاده 
بیشــتر از ایــن مواهب خــدادادی نیازمند 
فعالتر شــدن هرچه بیشــتر دولت و بخش 

خصوصی است.
میرمحمــد صادقــی تاکید کــرد: دولت با 
کمک در تامین تجهیزات و ماشــین آالت و 
همچنین ارائه تسهیالت با نرخ ســود پایین می تواند 
به یاری فعاالن معدنی بشــتابد؛ این در حالی است که 
ردات ماشــین  در گذشــته دولت خود بــه وا
آالت مــی پرداخت و بدون دریافت بهره و به صورت 

اقساطی در اختیار فعاالن معدنی قرار می داد.
چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی معــدن، صنایع 
معدنی، ماشــین آالت و تجهیزات معدن، راهسازی و 
صنایع وابســته )ایران کانمین 2018( از یازدهم آبان 
ماه با حضور 1۶0 واحد تولیدی داخلی و 40 شــرکت 

خارجی یا نمایندگی های آنها آغاز به کار کرد.
این نمایشگاه چهار روزه تا چهاردهم آبان همه روزه از 

ساعت 9 تا 17 ماه پذیرای عالقه مندان است.
بر پایه آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بیش از 10 
هزار معدن در کشور وجود دارد که حدود ۶ هزار معدن 

فعال و بقیه در دست تجهیز یا راکد است.

اتاق

گروه صنعت ثبات قیمــت تایر، افزایش 
چند برابری نرخ مواد اولیه، تحریم خارجی، 
قطع همکاری مالی و اعتباری خارجی ها و 
عمل خودسرانه برخی شرکت های داخلی 
در تامین مواد اولیه، عمده مشــکالت این 
روزهای صنعت تایرســازی را تشــکیل 
می دهد؛ مشــکالتی که ورود تایرسازان به 

»حاشیه زیان« را هشدار می دهد.
این روزها صنعت تایرســازی با مشــکالت 
عدیده ای دســت و پنجه نرم مــی کند. در 
حالی که قیمت تایر مطابــق آخرین اعالم 
ســازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکننــده بــه نــرخ های پارســال 
عرضه می شــود، اما افزایش ســه تا چهار 
برابری قیمت مواد اولیه، ســوء اســتفاده 
برخی شــرکت های تامیــن کننده داخلی 
و مشــکالت تحریم ها که در آخرین مورد 
شاهد قطع همکاری بانکی چینی ها به عنوان 
مهمترین تامیــن کننده مــواد اولیه مورد 
نیاز این صنعت بودیم، شــرایط دشــواری 
را بــرای تولیدکنندگان به وجــود آورده، 
به طوری که تایرســازان از وارد شــدن به 
»حاشــیه زیان« خبر می دهنــد و تداوم 
این رونــد را خطرناک توصیــف می کنند.

در این پیونــد، ســخنگوی انجمن صنعت 
تایر ایران به ایرنا گفــت: معامالت خارجی 
تایرسازان در شرایط فعلی با محدودیت های 
عدیده ای مواجه اســت و از هفته گذشــته 
بانک »کونلــون« )kunlun( چین که تنها 
تامین کننده مالی تولیدکنندگان تایر بود، 
خدمات خــود را قطــع کرد.مصطفی تنها 
افزود: البته چینی ها از مدت ها پیش تحت 
تاثیــر تحریم های آمریکایی به جوســازی 
پرداخته بودند و مــدام دم از قطع همکاری 
می زدند. هفته گذشــته نیز اعــالم کردند 
تا اول نوامبر )پنجشــنبه 10 آبان ماه( اگر 
تولید یا سفارشی در بنادر چین وجود داشته 
باشد را برگشت می دهند.وی اظهار داشت: 
اکنون هیچ بانک چینی خطوط اعتباری به 
تایرســازان ایرانی نمی دهد و همین مساله 
تامین مواد اولیه از این کشــور را که پس از 
تحریم ها به تامین کننده ما تبدیل شــده 
بود، با مشــکل مواجه کرده است و به ناچار 
باید از کانال های غیر رســمی اقدام کنیم 
که این نیز هزینه زا و زمانبر اســت.به گفته 

این مقام صنفی، یافتن شریک دیگر چینی 
که با شرایط کنونی بتواند به تایرسازان ایرانی 
خدمات بدهد، طول می کشد و این مساله در 
نهایت کاهش حجم نقدینگی و ســودآوری 
شــرکت های ما را به دنبال خواهد داشت.

وی اضافه کرد: بایــد ببینیم که آیا می توان 
منابعــی را در هند، چین و دیگر کشــورها 
جایگزین چینــی ها کــرد یا خیــر؟ این 
مساله به ســادگی امکانپذیر نیست و همه 
مشکالت در نهایت به کاهش تولید خواهد 
انجامید. وی ادامه داد: بطور نمونه »اســید 
استئاریک« تاکنون از مالزی تهیه می شد، 
اما این کشــور اعالم کرده سفارش گیری 
فقط به دالر و یورو امکانپذیر است، در حالی 
که تایرســازان ما تخصیصی بــا این ارزها 
ندارند. »مســائل اجرایی از این دست زیاد 
است.«تنها بیان داشــت: چنین مشکالتی 
ســبب شــده تا تولیدکنندگان داخلی نیز 
فشارهای عجیب به تایرسازان وارد کنند و 

در حقیقت از آب گل آلود ماهی می گیرند.
وی بطور نمونه به یک شــرکت پتروشیمی 
اشــاره کرد که تنها تولیدکننده کائوچوی 
مصنوعی مورد نیاز تایرســازان است؛ این 
شرکت از قیمت اعالمی ســازمان حمایت 
)11 هزار و 800 تومان در کیلو( سرباز زده 

و اعالم کــرده کائوچو را بــا قیمت 14 هزار 
تومان در هر کیلو و دســتکم خرید پنج تن 
عرضه می کند. ســخنگوی انجمن صنعت 
تایر ایــران گفــت: »اکنون تغییــر قیمت 
مواد اولیه شــکل لحظه ای به خود گرفته، 
به طوری که وقتی اســناد و مدارک را برای 
افزایش مثال 10 درصدی تایر به ســازمان 
حمایت عرضه می کنیــم، از در درنیامده، 

قیمت مواد اولیه افزایش یافته است.«
وی بــه عنــوان مثــال از یــک شــرکت 
تولیدکننــده روغــن یــاد کرد کــه از 2۶ 
فروردین تا پایان هفته گذشــته، محصول 
خود را کیلویی2900 تومان به تایرســازان 
می فروخت اما اکنون نرخ جدید ســه هزار 
و 850 تومانی در هر کیلــو را اعالم کرده و 
حتی فرستادن ســفارش های پیشین را به 

همین قیمت منوط کرده است.

قطع همکاری مالی چینی ها با تایرسازان
در این زمینه، مدیرعامل یک گروه صنعتی 
تولیدکننده الســتیک نیز بــه ایرنا گفت: 
حدود 45 درصد از 150 قلم مواد اولیه مورد 
نیاز تایرســازان از خارج تامین می شود که 

اکنون با مشکالت متعددی مواجه است.
پرویز اخوان افزود: عمده مواد اولیه وارداتی 

از چین وارد می شــود، اما از چهارشــنبه 
هفته گذشــته قطع همکاری پولی و مالی 
بانک کونلون چین که همیشــه با شرکت های 
ایرانی کار می کرد، بر مشــکالت تایرسازان 
افزوده است.وی اظهار داشت: اکنون عالوه 
بر مشــکل تامین مواد اولیه، با مشــکالت 
فروش نیــز مواجه ایم، به طوری که ســتاد 
تنظیــم بازار، فــروش تایرهای بــاری را از 
تولیدکنندگان داخلی گرفته و اعالم کرده 
که بــه خودروســازان تایر ندهیــد و حتی 
نمایندگی های دریافت کننده الستیک را 

نیز خودش مشخص می کند.
اخوان ادامه داد: عالوه بر مشکالت یاد شده، 
قطع صادرات تایر ســبب شــده تا جریان 
نقدینگی تایرسازان کاهش یابد، همچنین 
کاهش نرخ تعرفــه واردات تایر از 2۶ به پنج 
درصد، مشــکالت تولیدکنندگان داخلی را 
دوچندان کرده است.وی یادآور شد: مشکل 
آنجایی زیاد می شــود که مواد اولیه داخلی 
مثل نخ، دوده و محصوالت پتروشــیمی را 
نیز با ارز آزاد تهیه می کنیم، زیرا محصوالت 
پتروشــیمی در بورس عرضه می شوند و با 
افزایــش نــرخ ارز، قیمت ایــن کاالها نیز 
افزایش می یابد که به ضرر تولیدکنندگان 
اســت.مدیرعامل این گروه صنعتی اضافه 

کرد: با وجود افزایش ســه تــا چهار برابری 
قیمت مــواد اولیه، اما ســازمان حمیات از 
حقوق مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان 
قیمت فــروش تایــر را ثابت نگه داشــته و 
اکنون محصوالت به قیمت های پارســال 
عرضه می شــود.وی تصریح کرد: مشکالت 
یاد شده تایرســازان را به حاشیه زیان برده 
که تداوم این روند می تواند مشکالت جدی 

در آینده برایشان به دنبال داشته باشد.
اخوان بیان داشــت: ارز نیمایی برای تامین 
مواد اولیه به ســختی یافت می شود و برای 
موادی نظیر کائوچو که اعالم شــده بود ارز 
دولتی دریافــت می کنــد، در عمل دالر و 

یورویی موجود نیست.
وی یادآور شــد: در روزهــای پایانی حضور 
»محمد شریعتمداری« در وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت، قول افزایــش 25 تا 2۶ 
درصدی قیمت تایر داده شــد، اما حتی اگر 
این افزایش نرخ اجرایی شــود تولید با زیان 
همراه خواهد بود.مدیرعامل گروه صنعتی 
بارز تاکید کرد: حتــی افزایش 40 درصدی 
تایرهای بایــاس، 30 درصــدی تایرهای 
رادیال و 35 درصدی تایرهای باری رادیال 
که این شــرکت تنها تولیدکننــده آن در 
کشور است، چاره ســاز نخواهد بود و سربه 
ســر شــدن درآمدها و هزینه ها را به دنبال 
خواهد داشت.وی گفت: مظلومیت صنعت 
تایر تا حدی است که تولیدات به نرخ دولتی 
عرضه می شــود، اما بیشترین سود به جیب 

دالالن و واسطه ها می رود.

تولید به کام دالالن
نابسامانی و سختی شرایط تولید در صنعت 
تولید تایر به حدی رســیده که فعاالن این 
صنعت خواستار نظم بخشــی در تولیدند. 
آنان گالیه دارند که چرا در برهه حســاس 
کنونی، هر یک از شــرکت های خصوصی 
و تامین کنندگان مواد اولیه، ســاز خود را 
کوک می کنند، از کســی حساب نمی برند 

و خبری از نظارت هم نیست.
در حقیقــت از امکانات داخلــی نمی توان 
برای رونق تولید بهره برد و عالوه بر دشواری 
تحریم های خارجی، آنچه باید آن را ســوء 
اســتفاده و تحریــم داخلی نام نهــاد، این 

صنعت را آزار می دهد.

نایب رییس اتاق تهران: به تحریم بی اعتنا هستیم

جبران کمبود هشت هزار مگاواتی تولید برق، چقدر هزینه دارد؟

نیاز یک هزار میلیارد تومانی برای مدیریت مصرف
گروه صنعت برآورد تراز تولید و مصرف 
برق نشــان می دهد تابستان ســال آینده، 
تولید برق هشــت هــزار مگاوات نســبت 
به مصرف کســری خواهد داشــت که این 
کســری قرار اســت با احداث نیروگاه های 
حرارتی، برقابــی و تجدیدپذیر و همچنین 
مدیریت مصرف جبران شــود.قدرت عملی 
قابل اتــکای تولید برق در کشــور، تا پایان 
مردادماه امســال 53 هزار و 425 مگاوات 
اعالم شــد که با توجه به ۶1 هــزار و 393 
مگاوات برآورد بار مصرفی در تابستان 98، 
تراز تولید و مصرف برق در اوج مصرف سال 
آینده به حدود هشــت هزار مگاوات )هفت 
هزار و 9۶8 مگاوات( می رســد.وزارت نیرو 
برای هم تــراز کردن تولیــد و مصرف بر در 
تابستان 98، افزایش تولید برق در نیروگاه های 
حرارتی، تجدیدپذیــر، برقابی و همچنین 
مدیریت مصرف را در نظر گرفته اســت؛ بر 
این اســاس قرار است تا تابســتان 98، پنج 
هزار و 223 مگاوات به ظرفیت نیروگاه های 
حرارتی، 598 مگاوات به ظرفیت نیروگاه های 
تجدیدپذیر و 150 مگاوات به نیروگاه های 
برقابی اضافه شــود و عالوه بر این، سه هزار 
مگاوات نیز مدیریت مصرف در دســتور کار 

قرار گیرد.

نیاز هفت هزار میلیارد تومانی برای 
افزایش ظرفیت نیروگاه های حرارتی

بر اســاس برنامه ریزی هــای وزارت نیرو، 

تا قبل از فصل تابســتان سال آینده، 27 
واحد نیروگاه حرارتــی راه اندازی و 23 
واحد نیروگاهی دیگر ارتقا پیدا کند تا به 
این ترتیب، ظرفیت تولید برق نیروگاه های 
حرارتی کشــور پنج هزار و 223 مگاوات 

افزایش یابد.
ایــن 27 واحد نیروگاهی جدید شــامل 
واحدهای بخــاری و گازی نیروگاه های 
ماکو، کاســپین، پرند، هرمــز، زاهدان، 
کاشان، داالهو، شــیروان، غرب کارون، 

جهرم، عسلویه، ســبالن، ایران ال.ان.جی، 
هریس، فردوســی، گل گهر، قشم، هنگام 
و خرم آباد اســت که به ترتیب تا خردادماه 

سال آینده راه اندازی خواهد شد.
بخشــی از این واحدهای نیروگاهی مانند 
پرند و کاسپین از تابســتان امسال به مدار 
آمده و نیروگاه های دیگر نیز قرار اســت به 
نوبت تا خرداد 98 وارد مــدار بهره برداری 

شود.
عالوه بر 27 واحدی که قرار اســت تا زمان 
اوج مصرف ســال آینده راه اندازی شــود، 
طــرح افزایش تــوان عملیاتــی 19 واحد 
نیروگاهی در نیروگاه های ســیکل ترکیبی 
در دســتور کار قرار گرفته اســت؛ با اجرای 
این طرح، 281 مگاوات بــه ظرفیت تولید 
نیروگاه های حرارتی کشــور اضافه خواهد 

شد.
در کنار این طرح، پروژه رفع محدودیت های 
تولید نیــروگاه های حرارتی نیــز در چهار 

واحد نیروگاهی اجرایی خواهد شد که این 
طرح نیز 220 مگاوات به ظرفیت عملیاتی 

نیروگاه های کشور می افزاید.
این افزایــش ظرفیت ها الزاماتــی دارد؛ از 
جمله اینکه باید 500 میلیــون یورو منابع 
ارزی بــرای تامیــن تجهیــزات و قطعات 
نیروگاهی از خارج از کشــور تامین شــود؛ 
عالوه بــر ایــن، باید امــکان برداشــت از 
اعتبــارات اســنادی گشــایش یافتــه 

امکان پذیر شود.
عالوه بر این، ســهم 15 درصــدی کارفرما 
توســط صنــدوق توســعه ملــی از محل 
مطالبــات مربوط بــه مابه التفــاوت نرخ 
تکلیفی و قیمت تمام شــده تامین و حواله 
ارزی منابع حاصل از صــادرات برق در وجه 

تولیدکنندگان برق صادر شود.
بــرای افزایش ظرفیــت تولیــد برق در 
نیــروگاه هــای حرارتــی، مطالبــات 
پیمانکاران و ســرمایه گــذاران از طریق 
اســناد خزانه وفق تبصره پنج قانون بودجه 

ســال 97 )به میزان پنج هــزار میلیارد 
تومان( تسویه شود.

الزامات افزایش 598 مگاواتی تولید 
برق در نیروگاه های تجدیدپذیر

598 مگاوات از هشــت هــزار مگاوات 
کســرِی تولید و مصرف برق در تابستان 
98 را قرار است نیروگاه های تجدیدپذیر 
جبــران کنــد.در بخش نیــروگاه های 
تجدیدپذیر، برنامه ریزی شــده اســت 
تا خردادماه ســال آینــده 102.4 مگاوات 
نیــروگاه بــادی، 437 مــگاوات نیروگاه 
خورشــیدی، 14.4 مگاوات نیروگاه زیست 
توده، 32.۶ مگاوات نیروگاه برقابی کوچک 
و همچنین 11.4 مــگاوات از محل بازیافت 
حرارتی وارد مــدار کند.به این ترتیب 598 
مگاوات بــه ظرفیت کنونی نیــروگاه های 
تجدیدپذیر اضافه می شود و ظرفیت تولید 
برق از محــل این نیروگاه ها بــه یک هزار و 

100 مگاوات افزایش می یابد.
افزایــش 598 مگاواتــی تولیــد برق در 
نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر بــا چالش 
هایــی مواجه اســت؛ تغییرات نــرخ ارز و 
نیز تحریم هــای بین المللــی در ماه های 
اخیر مشــکالتی را در مســیر توســعه 
نیــروگاه هــای تجدیدپذیــر از طریق 
ســرمایه گذاری بخش خصوصــی ایجاده 
کرده کــه الزم اســت راهکارهــای ارزی 

مناسب توسط بانک مرکزی اعمال شود.

نیاز یک هزار میلیارد تومانی برای 
مدیریت مصرف

در کنار افزایش ظرفیت هــای نیروگاه های 
حرارتی ، برقابــی و تجدیدپذیر، ســه هزار 
مگاوات مدیریت مصرف نیز در دســتور کار 
قرار گرفته که وزارت نیرو برای دســتیابی به 
این هدف، 11 برنامــه را مورد توجه قرار داده 
اســت.میزان مدیریت مصــرف و همچنین 
پیش نیازهای فنی، قانونــی و مالی هرکدام 
یــن برنامــه ها مشــخص اســت و  ز ا ا
تخمین زده می شــود بــرای اجرای این 
برنامه ها حدود یک هزار میلیارد تومان اعتبار 
نیاز باشد.»اصالح تعرفه پرمصرف ها«، »اجبار 
به کاهش 30 درصــدی بــار صنایع باالی 
یک مگاوات«، »تغییر ســاعت کار ادارات«، 
»استفاده از مولدهای خودتامین«،»تعویض 
۶۶ میلیون المپ فلورسنت ادارات با ال.ای.

دی«،»کنتــرل بــار روشــنایی معابر و 
پارک ها«،»ســرویس پنــج میلوین کولر 
آبی و یک میلیون کولــر گازی« و همچنین 
»استفاده از فناوری های نوین مانند اینترنت 
اشــیا« از جمله برنامه های وزارت نیرو برای 
مدیریت مصرف برق در تابســتان 98 است.

این برنامه ها به مقدماتی از جمله اخذ مجوز 
از هیات دولت و شورای اقتصاد، هماهنگی با 
مجلس شورای اســالمی و همچنین تامین 
نقدینگی طرح ها – به میزان 10 هزار و 110 
میلیارد و 800 میلیون تومــان )101 هزار و 

108 میلیارد ریال( - نیاز دارد.



دستاوردهای تحقق بانکداری متمرکز در بانک مسکنخدمات ویژه بیمه سامان به دارندگان بیمه نامه های اتومبیل کم ریسک
بیمه گذاران بیمه های ثالث و بدنه سامان که 
در گروه کم ریسک قرار دارند از خدمات ویژه 

بیمه سامان بهره مند خواهند شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه سامان، محمد 
اباذریان مدیر بیمه های اتومبیل با اعالم این 
مطلب افزود : در خدمت جدید بیمه سامان به 
این گروه از مشتریان، در صورت بروز حادثه 

احتمالی و اعالم مشــتری بدون نیاز بــه ارائه گزارش 
پلیس و کارشناس تصادفات، شــرکت براساس اعالم 

مشتری نسبت به پرداخت خسارت اقدام خواهد کرد.
وی افزود: در این خدمت، شــرکت بر اســاس اعتماد 
به مشــتری و ارائه برخی مدارک توســط وی نســبت 
به پرداخت خســارت اقدام می کند که این رویکردی 

جدید در ارائه خدمت به مشتریان کم ریسک است.

به گفته وی این خدمت در خسارت های مالی 
قابل ارائه است و شــامل خسارت های منجر 
به جرح نمی شود.اباذریان گفت: بیمه سامان 
در کنار معرفی خدمات جدیــد بیمه ای، در 
توســعه فرهنگ بیمه نیز نقــش موثری ایفا 
می کند که ارائه خدمات ویژه به مشــتریان 
کم ریســک و متوسط ریســک از جمله این 
اقدامات اســت. مدیر بیمه های اتومبیل بیمه سامان 
گفت: بیمه سامان با تحلیل بزرگ داده ها و بکار گیری 
پارامترهای مختلف نســبت به ارزیابــی و گروه بندی 
دارندگان بیمه های اتومبیل به ســه گروه کم ریسک، 
متوسط ریســک و بیمه گذاران عادی اقدام کرده است 
که این خدمت جدید شامل بیمه گذاران کم ریسک در 

رشته های بیمه اتومبیل خواهد بود.

رییــس اداره کل فنــاوری اطالعــات بانک 
مســکن با تشــریح برنامه هــای بانکداری 
متمرکــز بانک مســکن، گفــت: نتیجه این 
تمرکز در انجام 95 درصــد از تراکنش ها به 

شکل غیرحضوری مشهود است.
به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، 
مهدی کاووســی فر در پنل فناوری اطالعات 

دومین همایش مدیران ارشد بانک مسکن در سال 97، 
با بیان اینکه تمرکز و سالم سازی اطالعات نقطه شروع 
هر نوع فعالیت در راستای ارتقای بهره وری است، گفت: 
وضعیت تمرکز حســاب ها و اطالعات مشتریان بانک 

مسکن بهبود قابل توجهی داشته است.
به گفته وی، تنها در شش ماهه اول امسال یک میلیون 

حساب از حالت سنتی به متمرکز تبدیل شده است.

کاووســی فر با اشــاره به اینکه بانک مسکن 
1۶ میلیون و 938 هزار مشتری دارد، افزود: 
تعداد سپرده های متمرکز بانک به بیش از 20 
میلیون و 700 هزار فقره می رسد، همچنین 
4 میلیون و 702 هزار حســاب تســهیالت 
متمرکــز و 3 میلیــون و 224 هزار ســپرده 
حســاب صندوق پس انداز مسکن، جوانان و 

یکم در بانک مسکن وجود دارد. 
در عین حال هنوز یک میلیون و ۶۶0 هزار ســپرده به 
شکل سنتی نیز در بانک مســکن وجود دارد که باید به 

متمرکز تبدیل شود.
وی خاطرنشــان کرد: همچنین با پیاده سازی شناسه 
شهاب مشــتریان تا پایان آبان ماه امسال، هیچ افتتاح 

حسابی بدون این شناسه فعال نخواهد شد.

مدیرعامل بانک دی در دیدار با استاندار قزوین: 

بنگاه های کوچک نقش حیاتی در اقتصاد کشور دارند

بانک و بیمه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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خ سود قطعی 6/21 درصدی برای  تصویب نر
 بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه سرمد

 بیمه سرمد نرخ ســود قطعی ۶/21 درصدی را در سال 139۶ برای 
بیمه گذاران خود در رشته عمر و سرمایه گذاری در نظر گرفت.

به گزارش روابط عمومی بیمه ســرمد، در حال حاضر ســود مشارکت 
بیمه های عمر و سرمایه گذاری بیمه ســرمد با ضریب ۶/21درصدی 
برای بیمه نامه های جاری تا پایان ســال 9۶ در نظر گرفته شــده است 
که بیمه گذاران می توانند جهت مشاهده و یا محاسبه اندوخته خود از 
www.life.sarma�طریق سایت بیمه های زندگی شرکت به نشانی 

dins.ir اقدام کنند.

بیمه »ما« خسارت 2 میلیاردی بیمه های 
مسئولیت را پرداخت کرد

بیمه »ما« بابت فوت کارگر یک شــرکت تولیــدی  در کرج، بیش از دو  
میلیارد ریال به بیمه گذار خود خسارت پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومــی بیمه »ما«، در پی وقــوع حادثه و فوت یکی 
از کارگــران ، مدیریت بیمه های مســئولیت بیمه »ما« پــس از اعزام 
کارشناســان به محل حادثه و انجام ارزیابی هــای الزم، در کوتاه ترین 

زمان ممکن مبلغ خسارت را پرداخت کرد.
در راستای پرداخت سریع خسارت و دقت در تکمیل فرایند پرونده ها، 
در کمتر از دو ماه از صدور رای و ارائه نامــه دادگاه و ظرف مدت 15 روز 
پس از تکمیل مستندات پرونده ، مبلغ خسارت به ارزش 231 میلیون 

تومان به حساب دادگاه واریز  شد.

 تفاهم نامه همکاری بانک رسالت و 
سازمان اورژانس کشور 

بانک قرض الحســنه رسالت و ســازمان اورژانس کشــور تفاهم نامه 
همکاری امضا کردند.

  به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه رســالت به نقل از گروه 
سالمت بانکداری اجتماعی، این تفاهم نامه با هدف احیا و توسعه سنت 
الهی و پسندیده قرض الحسنه و به منظور ارائه تسهیالت قرض الحسنه 
به امضای محمدحسین حســین زاده مدیرعامل بانک قرض الحسنه 
رسالت و پیرحسین کولیوند رییس سازمان اورژانس کشور تفاهم نامه 
رسید.موضوع تفاهم نامه، افتتاح حساب توســط سازمان نزد بانک 
قرض الحسنه رســالت و ارائه خدمات بانکی از جمله اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه به افراد معرفی شده از طرف سازمان براساس مفاد تفاهم 

نامه و ضوابط و مقررات بانک است.
گروه ســالمت یکی از1+19 گروه بانکــداری اجتماعی اســت که به 
کارکنان مراکز درمانی کشــور اعم از پزشکان، پیراپزشکان و...خدمات 

قرض الحسنه ای ارائه می کند.

توزیع 18 هزار بن کارت خرید کتاب از سوی بانک 
شهر در نمایشگاه کتاب اصفهان  

مسئول دبیرخانه اجرایی نمایشــگاه های کتاب بانک شهر از توزیع 18 
هزار بن کارت خرید کتاب از سوی این بانک در نمایشگاه کتاب استانی 

اصفهان خبر داد.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شــهر، مهدی اکرمی با 
اعالم این خبر گفت: هفتمین نمایشــگاه کتاب استانی در سالجاری در 
شهر اصفهان با حضور 481 ناشر از سراسر کشور و با ارائه 9۶ هزار و 423 

عنوان کتاب در 4 سالن و تعداد 3۶0 غرفه در حال برگزاری است.
وی با بیان اینکه اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال برای این نمایشــگاه 
در نظر گرفته شده اســت،افزود: خوشبختانه اســتقبال خوبی از این 
نمایشگاه از سوی جوانان استان صورت گفته اســت و درهمین راستا 
تا 15 آبان ماه )روزپایانی نمایشــگاه ( ارایه بن کارت به واجدان شرایط 

ادامه خواهد داشت.
اکرمی با تاکید بر اینکه ارایه بن کارت به اهالــی کتاب و کتابخوانی در 
کمترین زمان ممکن صورت مــی گیرد،ادامــه داد: همچنین در این 
نمایشــگاه خدمات کامل بانکی شامل واریز و برداشــت نقدی، افتتاح 

حساب و همچنین خدمات بانکداری الکترونیکی ارائه می شود.

ح ملی   مشارکت لیزینگ اقتصادنوین در طر
»نذر آب«

 شــرکت لیزینگ اقتصادنوین به منظور مقابله با خشکسالي در استان 
سیستان و بلوچستان، حامي طرح ملي "نذر آب" شد.

به گزارش روابط عمومي بانک اقتصادنوین، در پي مشکل کم آبي استان 
سیستان و بلوچستان، شرکت لیزینگ اقتصادنوین در طرح ملي »نذر 
آب« جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمي ایران که از 14 مرداد آغاز 
شده است، مشارکت نموده و تاکنون 10 عدد منبع آب دو هزار لیتري را 
براي کمک به حل مشکل آب آشــامیدني روستاهاي این استان ارسال 

نموده است.
بر اســاس این گزارش منابع آب ارســالي از ســوي شــرکت لیزینگ 
اقتصادنوین در روستاهاي مرادعلي، شریف صدر امام و شهرستان هاي 
نیمروز و خاش جانمایي و نصب شده اســت که در اثر این اقدام میزان 
نگه داشــت آب آشــامیدني در مناطق یاد شــده از یک روز به 14 روز 

افزایش یافته است.
طرح ملي »نذر آب« با هدف مقابله با خشکســالي و کمک به آبرساني 
به نقاطي که دسترســي به آب آشــامیدني در آنها دشوار است از سوي 
جمعیت هالل احمر در استان سیستان و بلوچستان اجرایي شده است.

پرداخت بیش از پنج هزار فقره تسهیالت خرید 
دین توسط بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در شش ماه ابتدای امسال، تعداد پنج هزار و 414 فقره 
تسهیالت خرید دین به صاحبان کســب و کار و بنگاه ها پرداخت کرده 

است.
 به گــزارش روابط عمومی بانــک ملی ایران، با تســهیالت خرید دین 
بانک ملی ایران، صاحبان کســب و کار و بنگاه های اقتصادی می توانند 
نقدینگی اوراق و اســناد تجاری خود را پیش از سر رسید دریافت کنند 
که بانک ملی ایران از ابتدای ســال جاری تا پایان شهریورماه بالغ بر 11 

هزار و 302 میلیارد ریال تسهیالت در این بخش پرداخت کرده است.
تسهیالت خرید دین خدمتی به اشــخاص حقیقی و حقوقی است که 
نیازمند نقدینگی هســتند اما اوراق و اســناد تجاری آنها دارای مهلت 

پرداخت دیرتری نسبت به زمان مورد نیازشان است.
در این روش بانک، دین مدت دار بدهکار را به کمتر از مبلغ اسمی و درج 
شده در متن اسناد و اوراق تجاری مانند چک و سفته به صورت نقدی از 
داین و مشتری خریداری می کند بدین ترتیب مشتری می تواند زودتر 

از موعد مقرر نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورد.
خرید دین به منظور ایجاد تســهیالت الزم بــرای تمامی بخش های 
اقتصادی قابل انجام اســت و در چارچوب ضوابط و مقررات و با رعایت 
دســتورالعمل ها و آیین نامه های بخش اعتبــاری از جمله آیین نامه 
تســهیالت و تعهدات کالن، اشــخاص مرتبط و همچنین سیاســت 
اعتباری ســاالنه صورت می گیرد که همه مشــتریان بانک در همه 

بخش ها می توانند از این تسهیالت استفاده کنند.

میز خبر

قائم مقام مدیرعامل بیمه دانا در نشستی با سرپرستان 
و روسای شعب مناطق 3، 7 و 9، ضمن تشریح وظایف 
شــعب، خواســتار پیگیری وصول مطالبات با هدف 

تقویت نقدینگی این شرکت شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، حســین حسینی 
در این نشســت با اشــاره به ضرورت پیگیری وصول 
مطالبات و حضــور عملیاتی مدیریت های ســتادی 
گفت: روسای شــعب باید ضمن تعامل با رقبای خود 
در محــدوده جغرافیایی، نقاط قــوت و ضعف هر یک 

از رشــته های بیمه ای را اســتخراج کرد و با 
مدیران ســتادی در جهت حل مشــکالت و 

ارائه پیشنهادات الزم اقدام نمایند.
حسینی ضمن تأکید بر انتظارات مدیرعامل 
شــرکت مبنی بر رســیدگی به دغدغه های 
نماینــدگان اضافه کرد: بــا طراحی روندی 
در جهت استثنا قائل شــدن بین نمایندگان 

پرکار و خوش حساب، باید سیستم کنترل نمایندگان 
را در دســتور کار قرار دهیم تا امتیازاتــی که در آینده 

به هر یک از نمایندگان داده می شــود، این 
تفاوت ها احساس شود.

وی در ادامه با اشــاره به نرخ شــکنی برخی 
شــرکت های بیمه تصریح کرد: بــا توجه به 
وضعیت بازار بیمه کشــور و شرایط بیمه دانا 
ما باید ســعی کنیم بهای تمام شده خدمات 
را متعادل کنیــم و صرفا برای جذب پرتفوی 

متحمل زیان های سنگینی نشویم.
قائم مقام مدیرعامل در ادامه گفــت: باید بدانیم تولید 

مشــکل از عملکردهای ماســت و نباید به گذشــته 
برگشت پس سعی کنیم از امروز و آینده صحبت کنیم. 
در هنگام مشــکالت با بیمه گذار همراه باشیم و تمام 

همت خود را بر حل مشکالت آنها متمرکز کنیم.
حســینی، از اشــاعه فرهنگ بیمه به عنــوان وظیفه 
اخالقی، شــرعی و قانونی هر یک از دست اندرکاران و 
مسئوالن شــرکت یاد کرد و گفت: آموزش کارکنان و 
نمایندگان و تقویت علمی آنهــا از مهمترین ابزارهایی 

است که بر توسعه فرهنگ بیمه اثر مستقیم دارد.

 امیر هوشــنگ عصار زاده، عضــو هیئت مدیره بانک 
توسعه تعاون در جلسه شــورای عالی تولید محصول 
و خدمات بانک توســعه تعاون با اعــالم این مطلب که 
محصوالت و خدمات بانک توســعه تعــاون مبتنی بر 
کمک به ایجاد اشــتغال جدید و حفظ اشتغال موجود 
می باشد گفت: بانک توســعه تعاون بر اساس تکالیف 
قانون گذار و مطابق با اساسنامه مصوب، یک بانک صد 
درصد دولتی و با کارکرد توســعه ای برای بخش تعاون 
تعریف شــده اســت بنابراین رویکرد این بانک در طی 
این مدت عالوه بر نیازســنجی صحیح از جامعه هدف، 

تولید محصوالت با رویکرد بر کمک به ایجاد 
اشــتغال جدید و مهم تر از آن، حفظ اشتغال 
موجود و کمــک به افزایش تولیــد و کاالی 

ایرانی می باشد.
عضو هیئت مدیــره بانک توســعه تعاون با 
تأکید بر اینکه فعالیت هر بانک در چارچوب 
اهداف و مأموریت تعریف شده می تواند باعث 

کارایی و اثربخشــی بیشــتر بانک شــود. گفت: بانک 
توسعه تعاون یک بانک توســعه ای است که به صورت 
اختصاصی و برابر اساسنامه مصوب می بایست حداقل 

70درصد از تســهیالت اعتبــاری این بانک 
متوجه بخش تعــاون و معطوف تعاون گران 
در بخش های مختلف اقتصادی اعم صنعت و 
معدن، مسکن و عمران، کشاورزی و خدمات 
و بازرگانــی و زیر بخش های مربوطه شــود، 
بنابراین به صورت منطقی عمده محصوالت 
و خدمات بانک متوجه نیاز شرکت ها تعاونی 
و در قالب کمک به ایجاد اشتغال جدید و حفظ اشتغال 
موجود با بهره گیری از ظرفیــت اقتصاد مردمی تعاون 
خواهد بود.عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون گفت: 

بخشی از خدمات و محصوالت دیگر بانک توسعه تعاون 
با توجه به نیاز اقشــار مختلف اجتماعی و مســئولیت 
اجتماعــی بانک در قالب تســهیالت اعتبــاری و وام 
ارزان قیمت و با نرخ سود پائین تخصیص داده می شود 
که به نظر می رســد توفیق بیشــتر بانک در این بخش 
و اثرگذاری الزم که بانک توســعه تعاون بتواند از سهم 
قابل مالحظه ای برخوردار شــود در وهله اول معطوف 
هم سوئی تشــکل های تعاونی در ســوق دادن منابع 
سپرده ای به سمت بانک و متعاقب آن کمک به افزایش 

سرمایه بانک از مبادی ذی ربط می باشد.

بیمه

بانك

گروه بانک و بیمــه  محمدرضا قربانی، 
مدیرعامل بانک دی در دیدار با عبدالمحمد 
زاهدی، اســتاندار قزوین بــه نقش حیاتي 
بنگاه هــاي کوچک و متوســط در اقتصاد 

کشور تاکید کرد.
به گزارش اداره روابط عمومــی و تبلیغات 
بانک دی، محمدرضا قربانــی، مدیرعامل 
بانک دی در دیداری صمیمی با عبدالمحمد 
زاهدی، اســتاندار قزوین درباره توســعه 
زمینه های همکاری در راستای حمایت از 
بنگاه های کوچک و متوسط استان قزوین 
با یکدیگر گفــت و گــو کردند.مدیرعامل 
بانک دی در این دیدار بــا تاکید بر اهمیت 
حمایــت از تولیــد داخلــی در شــرایط 
اقتصادی حاکم بر کشــور گفت: بنگاه های 
 کوچــک و متوســط، بــه دلیل داشــتن 
ویژگی هایی بارزی همچون نیاز به سرمایه 
اولیه محدود، داشــتن انگیزه بــاال ،ابتکار 
عمــل و انعطاف پذیــری زیــاد در مقابل 
تغییــرات بــازار و محیط ، موتــور محرکه 
رشد، نوآوری و توســعه کشور هستند.ویبا 
اشاره به رویکرد اعتباری بانک دی در سال 
جاری گفت: بانک دی با هــدف حمایت از 
تولید داخلی و کاالهای ایرانی و در راستای 
رونق بخشــیدن به اقتصاد ملــی با طراحی 
بســته های اعتباری متنوع بر مبنای تأمین 
مالی متقاضیان تســهیالت با مبالغ خرد و 
متوسط در بخش های تولیدی، بازرگانی و 

خدماتی، مبادرت به تامین نیاز متقاضیان 
تســهیالت کرده اســت. قربانی با اشاره به 
اقدامات بانک دی در راســتای تحقق شعار 
ســال گفت : تا کنون عملکرد بانک دی به 
گونــه ای بوده اســت که صنایــع مولد در 
اولویت ســاختار اعتباری لحاظ شوند تا از 
این طریق بیشترین نتیجه در رشد تولید و 
اشتغال به صورت پایدار و غیر تورمی حاصل 

شــود.مدیرعامل بانک دی خاطر نشــان 
کرد: امروزه بنگاه های کوچک و متوســط 
در راستای تحقق تولید و اشتغال هرکشور 
نقش مهمــی را ایفا مــی کننــد؛ بنابراین 
حمایت از آن ها می توانــد موجب کاهش 

فقر و بیکاری و توسعه کشور شود.
قربانــی گفت:اعطای تســهیالت به بافت 
فرسوده و بخش ســاختمان دارای بازدهی 

مناســب، اعطای تســهیالت ســرمایه در 
گردش به بنــگاه های دانــش بنیان دارای 
پروانه بهره برداری، اعطای تســهیالت در 
راســتای حمایت از بخش هــای تولیدی 
و انعقاد تفاهم نامه با صندوق توســعه ملی 
در این خصــوص، اعطای تســهیالت به 
خانواده هــای معظم شــهداء و ایثارگران 
با همکاری بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 

و اعطای تســهیالت در جهــت رفع حوائج 
ضروری سپرده گذاران و مشــتریان وفادار 
و نیز ارائه اعتبــار در قالب دی کارت کاالی 
ایرانی از جمله اقدامات بانک دی در راستای 
حمایت از تولیدکنندگان داخلی بوده است.
عبدالمحمد زاهدی، اســتاندار قزوین نیز 
در این دیــدار، ضمن قدردانــی از عملکرد 
مطلوب بانــک دی در راســتاي حمایت از 
تولید داخلي گفت: برای برون رفت از رکود 
اقتصادی، حمایت از بنــگاه های کوچک و 
متوســط و تولیدکنندگان داخلی در کشور 
امری ضروری اســت که در شرایط کنونی ، 
نظام بانکي نقش مهمي در توسعه این کسب 
و کارها بر عهده دارد.استاندار قزوین با اشاره 
به ضرورت تامین منابع مورد نیاز بنگاه های 
کوچک در روند افزایش اشــتغال در کشور 
افزود: اجرای اقتصاد مقاومتی و تامین منابع 
مورد نیاز بنگاه های کوچک و متوسط یکی 
از شیوه های موثر برای برون رفت از مسائل 
و مشکالت اقتصادی اســت.زاهدی با بیان 
این که تامین ســرمایه در گــردش یکی از 
مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی است 
تصریح کــرد: امروزه پرداخت تســهیالت 
بانکی به بنگاه های اقتصادی واجد شرایط، 
مشکل تامین سرمایه در گردش را که یکی 
از مشــکالت تولیدی و صنعتی محسوب 
می شــود کاهــش داده و تــداوم این امر 

موجب رونق واحدهای تولیدی خواهد شد.

اشاعه فرهنگ بیمه وظیفه اخالقی و قانونی بیمه گر حرفه ای است 

خدمات بانک توسعه تعاون مبتنی بر کمک به ایجاد اشتغال جدید است

بیمه معلم اعالم کرد

افزایش سقف تعهدات بیمه دانش آموزان در عین عدم افزایش حق بیمه
گروه بانک و بیمه  در آســتانه روز دانش 
آموز و با گذشت چهار ســال از قرار داد بیمه 
معلم بــا آمــوزش و پرورش این شــرکت 
بیمــه اي 14 میلیون دانش آمــوز را تحت 
پوشــش قرار داده اســت .تاکید بیمه معلم 
بر ســرویس دهي مطلوب به دانش آموزان 
بــا در نظرگرفتن شــاخص کیفیــت ارایه 
سرویس و ســرعت خدمت رساني منجر به 
تداوم این قرارداد شده اســت. این شرکت 
بیمه اي اعالم مي دارد که در راستاي ایفا 
مســئولیت هاي اجتماعي خود براي سال 
جاري بدون افزایش حق بیمه، پوشش هاي 

بیمه اي را افزایش داده است.
عباس معینی، مدیر روابــط عمومی بیمه 
معلم با بیــان اینکه قرارداد این شــرکت 
بیمه ای با امــوزش و پرورش طی این چهار 

ســال در راســتای ایفاء مســئولیت های 
اجتماعی و  توجه به سیاستهای سهامداران 
شرکت بوده است، گفت:شرکت بیمه معلم 
به عنوان بیمه بازرگانی مسئولیتی در قبال 
صاحبان ســهام دارد و در عین حال توجه 
به رســالت و تعهدات اجتماعی نیز همواره 

مورد توجه ما بوده است.
معاون  فنــی بیمه هــای اشــخاص بیمه 
معلم تصریح کرد : این شــرکت بیمه ای به 
دلیل توجه بــه راهبردهای صندوق ذخیره 
فرهنگیان به عنــوان یکی از ســهامداران 
عمده خود و در عین حال توجه به رسالتهای 
اجتماعی انعقاد قرارداد  با آموزش و پرورش 
را در دســتور کار قرار داده است  و اکنون که 
حدود چهار ســال از زمان انعقاد قرارداد 
می گذرد این شرکت بیمه تالش کرده تا 

با سرویس دهی مطلوب، خدمات بهینه ای 
را به جامعه فرهنگیان ارایه دهد.

عباس معینی با بیان اینکــه در حال حاضر 
این شرکت بیمه ای به 14 میلیون دانش آموز 
خدمت ارائه می دهد؛ خاطرنشــان ساخت: 

یکی از شــاخص هائی که وزارت اموزش و 
پرورش در تمدید قرار داد خود با بیمه معلم 
مد نظر قرارداده ســرویس ارایه خدمات به 
دانش آموزان  به لحاظ ســرعت ، کیفیت و 

شفافیت خدمت دهی بوده است.
به گفته وی توجه بیمه معلم به ایفا رســالت 
اجتماعی در قالب خدمت رســانی مطلوب 
به دانش آموزان و فرهنگیان ســبب گردید 
تا وزارت آموزش و پــرورش این قرارداد را با 

بیمه معلم تمدید کند.
عباس معینی تصریح کرد : بیمه معلم عالوه 
بر پوشــش بیمه ای دانش اموزان ، پوشش 
بیمه عمر و حادثه حدود یک میلیون معلم 
را نیز طی این مدت در دســتور کار قرارداده 

است.
معاون فنی بیمه های اشــخاص بیمه معلم 

با تاکید بر نیازســنجی جامعــه فرهنگیان 
از ســوی بیمه معلم عنوان نمــود: در این 
مدت بیمــه معلم تالش کرده تــا با ارزیابی 
و ســنجش نیازهای جامعــه فرهنگیان 
پوشش های بیمه ای متناســب با نیاز این 
جامعه به لحاظ افزایش سرمایه، تعهدات را 

راستای ایجاد امنیت خاطر ارائه دهد.
وی با تشــریح نحوه خدمات رســانی بیمه 
معلم به فرهنگیان افزود: با توجه به گستره 
جغرافیایی فرهنگیان و دانــش آموزان در 
سراسر کشــور و تاکید بر حذف مراجعات 
غیر ضروری اولیا و بیمه شــدگان به شرکت 
بیمه و ســرعت در پرداخت خســارت که 
یکی از شــاخص های عملکردی مهم بیمه 
معلم اســت، حداکثر ظرف مدت یک هفته 

خسارت به حساب اولیا واریز میشود.
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تحلیل جامعه شناسانه احتکار 
  ادامه از صفحه یک

 بر این مبنا، احتکار وقتی رخ می دهد که همه آنچه که ما را به موجودی 
جمعی و مرتبط به سایر اعضای جامعه بدل می کند، ضعیف شوند و در 
نهایت ما به عنصری خودمحور و خودخواه بدل شــویم. به عبارت دیگر 
انبار کردن کاال و اجناس ضروری زندگی مردم، پایان یک فرآیند است. 
از این منظر احتکار را می توان فرآیندی دانســت که از ســوء مدیریت 
آگاهانه یا ناآگاهانــه ، و تضعیف تعمدی یا غیــر تعمدی نظام های 
فرهنگی و اجتماعی)همه آنچه که ما را به امر جمعی و ارزش های دگر 
خواهانه پیوند می زند(، شــروع شــده و با ایجاد وضعیت آنومیک و در 
نهایت ایجاد ناامنــی ذهنی و عینی برای اعضای جامعه به واســطه رخ 
داده ناشــی از ســوء مدیریت و آنومی ادامه پیدا می کند و در نهایت در 
مرحله پایانی به کنشی می رســد که ما بدان احتکار می گوییم. از این 
منظر است که گفته شد احتکار پایان یک فرآیند است و شخص محتکر 
آخرین حلقه زنجیره مجرمانی بی نام و نشانی است که در دستگاه های 
اجرایی و حکومتی زمینه های شــروع و رشــد فرآیند خلق احتکار را 

ایجاد کرده اند. 
نکته جالب آنکه همیشــه در مجازات ها، صرفا به حلقه انتهایی تاکید 
می شود، برای همین هم هست که احتکار عملی فردی و خودخواهانه 
در یک فرد مشخص تعریف شده و در رســانه ها بازنمایی می شود. در 
نهایت هم همان یک فرد مجازات می شــود. گویی یک بیماری فردی 
بوده و با درمان آن فرد، هم حل می شود. شاید در موارد بسیار استثنایی 
این گونه باشد و یک فرد مقصر اصلی و تام باشد، اما وقتی احتکار فراگیر 
می شــود، و همه انواع کاالهای الزمه حیات را در بر مــی گیرد، یعنی 
جامعه در بحران است و دچار آشفتگی شــده است. به عبارت دیگر کل 
جامعه و نظام مدیریت آن بیمار شده اســت و حالش بد است. به همین 
دلیل در این منطق، احتکار نشانه ناکارآمدی مدیریت جامعه و سستی 
قدرت حاکم است. نشان آنکه در یک همدستی ناخواسته، کل زنجیره 
کنشگران بحران ساز یا کنشگران ناقل بیماری آنومی، از مدیر ناکارآمد، 
ناظران ناکارآمد، دســتگاه های مجازاتی ناکارآمــد گرفته و در نهایت 
شخص محتکر همســو با هم عمل می کنند. وقتی مدیریت قوی باشد، 
زمینه های احتکار را نخواهیم داشت، وقتی نظارت و کنترل قوی باشد، 
کســی جرات احتکار ندارد و وقتی مجرات ها حتمی و قطعی باشــد، 
کسی حاضر نیست ریســک احتکار و مجازات شدن را بپذیرد. اما وقتی 
مدیریت جامعه، ناظران و ناظمان جامعه و داروغه ها و قاضیان کارشان 

را درست انجام ندهند، مجرم محتکر جرات این تخلف را پیدا می کند. 
این بیماری وقتی درمان می شود که زنجیره مخرب پیشینی آن درمان 
شود. وگرنه مجازات چند محتکر مانند کشــتن چند ویروس در بدنی 
بیمار است، در حالی که کلیت بدن، پر از ویروس شده و به شدت مستعد 
بیماری است. تا وقتی ریشه بیماری نخشکد، همچنان مستعد بیماری 
هســتیم. جامعه امروز ایران، دچار ضعف بنیه، ســوء مدیریت و سوء 
نظارت شده اســت. در این شرایط اســت که می توان دید کولر گازی، 
آبمیوه، عدس، برنج، آرد، ماشــین، قطعات صنعتی، کاشی، سرامیک 
و... هر آنچه که بتوان به عنوان ابزاری از زندگی مردم به گروگان گرفت، 

احتکار می شود.
نکته اصلی آن اســت که در این زنجیره محتکر پرور، هزینه آن را مردم 
با جان و مال خود می دهند. مردم هســتند که زندگی شان به گروگان 
گرفته می شــود، و جان شــان و مالشــان به غارت می رود. در شرایط 
فعلی اگر مدیران جامعه و ناظمان و ناظران آن کارشــان را به درســتی 
انجام ندهند، شاهد تاراج هرچه بیشتر زندگی مردم توسط سودجویان 
خواهیم بود. و این می تواند زمینه ای باشــد برای بیماری های بیشتر 
و خطرناک تر، مانند خشــونت های اجتماعی، آســیب های اجتماعی 
فراگیر و در نهایت فروپاشی جامعه. جامعه در این شرایط ناامن زندگی 
امروزی، جامعه بودنش و هویت های جمعــی فراگیرش در حال زوال 
و سســتی هســتند، باید عناصر مقوم و محافط جامعه بودن، یعنی 
دســتگاه های مدیریتی و نظارتی و انتظام بخش درســت عمل کنند، 
ویروس اصوال در شرایط مساعد خودش رشــد می کند، نه در شرایطی 

که سیستم ایمنی بدن درست عمل می کند. 

احتمال کاهش مالیات بر ارزش افزوده 
واحدهای تولیدی

وزیر کار، تعــاون و رفــاه اجتماعی گفــت: مالیات بــر ارزش افزوده 
واحدهای تولیدی یکــی از مهم تریــن گرفتاری ها بوده و در دســت 

رسیدگی است.
محمد شریعتمداری در حاشــیه شــورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی در جمع خبرنگاران، افزود: در همین راســتا پیشنهادی را به 
دبیرخانه شورای هماهنگی سران ســه قوه تقدیم کردیم تا به صورت 
میانبر در برخی شــاخه ها و رشــته ها از نظر بخش خصوصی تبعیت و 
خواســته آن را فراهم کنیم. 70 درصد مشــکالت واحدهای تولیدی، 
سرمایه در گردش است که باید آن را تســهیل کنیم و نظام بانکی باید 
پای این کار بیاید. صیانت از اشــتغال موجود در گــرو انجام این هدف 

است.
وی با بیان این کــه ما در زمینه اشــتغال مکلف به صیانت از اشــتغال 
موجود بــوده و بــا روش هایی تحت عنوان اشــتغال فراگیــر در نقاط 
روســتایی و بخش های کمتر از 10 هــزار نفر در حال انجــام این کار 
هستیم خاطرنشان کرد: این کار غیرمتمرکز است و در سطوح استانی 
با نظارت اســتانداران انجام می شــود. تاکنون 4500 میلیارد تومان از 
منابع مربوط به این بخش پرداخت و ۶500 میلیارد تومان از این منابع 
با افرادی که طرح های مصوب در سطوح اســتان دارند، قرارداد تنظیم 
شده است.شــریعتمداری افزود: یکی از مهم ترین مشکالت بر سر راه 
سرعت این کار، وثایقی اســت که بانک ها مطالبه می کنند اما صندوق 
ضمانت حمایت روستاییان و سایر صندوق ها می توانند به عنوان واسط 
با شرایط سهل  تر این امر را فراهم کنند. اســتانداران برای تسهیل این 
امر با چهار بانک جلســات جداگانه ای را برگزار خواهند کرد تا وام ها با 
سرعت بیشتری پرداخت و منجر به اشــتغال واقعی شود؛ عالوه بر این 

طرح اشتغال فراگیر در سطح کشور در حال اجرا است.
وی ادامــه داد: برخی از مقررات زاید بر ســر راه ایجاد شــغل در حوزه 
استاد- شاگردی وضع شــد. با وجود 3.5 میلیون واحد صنفی در سطح 
کشــور، 490 هزار واحد تولیدی کوچک دو تا 50 نفره در قالب صنوف 
تولید در سطح ایران و بین 70 تا 80 هزار واحدهای صنعتی دارای توان 

بهره برداری، از این طرح استفاده کردند.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: این طرح می تواند کمک کند تا در سال 
اول به کارگیری فردی کــه وارد محیط کار می شــود، بدون پرداخت 
حقوق تامین اجتماعی و با تعهد دولــت مبنی بر پرداخت بیمه حوادث 
کار، شغل یک ســاله ای را به وجود آورد. بیش از 55 درصد این مشاغل 
جذب واحدهای تولیدی می شــوند و همکاری خواهند کرد. عملکرد 
این طرح از ابتدای امسال 44 هزار نفر بوده که می تواند بیشتر رشد پیدا 
کند.وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی اضافه کرد: سایر طرح های اشتغال 
فراگیر که شامل ششطرح است و هر کدام در جای خود عملکرد نسبتا 
مناسب و خوبی داشته، با قوت دنبال خواهد شد. ایجاد اشتغال از طریق 
میانبرها برای حل مشکالت با همکاری تمام دستگاه ها ایجاد می شود 
و در صیانت از اشتغال موجود باید یک ســری اقدامات پایه ای صورت 

گیرد.
وی گفت: قانون گذار 32 میلیارد تومان را برای نرخ ســود تســهیالت 
اعطایی در زمینه منابع پیش بینی و از طریــق بودجه عمومی تصویب 

کرده تا در اختیار استان ها قرا گیرد. 

سرمقاله

تولید
یک کارشــناس حوزه کار بــا بیان این که ســاز و کار 
پرداخت کمــک جبرانی دولت اعالم نشــده اســت، 
گفت: ترمیم دســتمزد و بهبود معیشت کارگران جدا 
از موضوع کمکهــای جبرانی و اختصاص بســته های 

حمایت غذایی دولت است.
علی اکبر ســیارمه در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد: 
دولت برای کمک به معیشــت دهک هــای پایین که 
نیازمند هســتند، بســته های حمایتی در نظر گرفته 
اســت ولی با توجه به شــرایط دشــوار زندگی و وضع 
اقتصادی کنونــی به نظر می رســد کــه کمک های 
جبرانی هم برای کارکنان رسمی و پیمانی و قراردادی 

و بازنشســتگان درنظر گرفته شــده است تا 
قدرت خریدشان بیش از این تنزل پیدا نکند.

وی افزود: مســاله ترمیم دســتمزد و بهبود 
معیشت کارگران جدا از موضوع کمک های 
جبرانــی و اختصــاص بســته های حمایت 
غذایی اســت و انتظار جامعــه کارگری این 
اســت که در شــرایط موجود کــه هزینه ها 

افزایش یافته و ســفره کارگران کوچک تر شده نسبت 
به ارتقای معیشت کارگران اقدام عاجل صورت گیرد.

ســیارمه تاکید کرد: کارگران همــواره در تصمیمات 
مربوط به بحث حقوق و دســتمزد و معیشت در پایین 

جدول قرار گرفته اند، در حالی که بســیاری 
از آنان جزو اقشــار آســیب پذیــر و ضعیف 
جامعه به شــمار می روند و نیازمند حمایت 
دولت هستند.این کارشــناس حوزه کار در 
پایان گفت: اگــر دولــت می خواهد چنین 
اقدام فراگیری را صورت دهد و آحاد جامعه را 
تحت پوشش قرار بدهد این امر نافی وظایفی 
نمی شــود که در قبال قشــر کارگر دارد و باید جامعه 
کارگری را در جایگاه خود ببیند.وی با بیان این که ساز 
و کار طرح پرداخت کمک جبرانی اعالم نشــده است، 
گفت: انتظار داریم باشــرایطی که از نظــر اقتصادی و 

بودجه ای داریم، طرح هایی ارائه شود که قابلیت اجرایی 
داشته باشد.به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و ســازمان برنامــه و بودجه و برابر 
مصوبه هیات وزیران، ســازمان برنامه مجاز است، برای 
کارکنان رسمی، پیمانی کشــوری و لشکری، کارکنان 
قراردادی و شــرکتی و مســتمری بگیران صندوقهای 
بازنشستگی کشوری، لشکری، حمایت و بازنشستگان 
شرکت فوالد و ســایر صندوق ها که مجموع پرداختی 
آنها کمتر از 30 میلیــون ریال در ماه اســت، از طریق 
حســاب بانکی مرتبط با حقوق و دســتمزد آنها کمک 

جبرانی واریز کند. 

کارگر

گروه صنعت  جهان امــروز مکانی برای 
رقابت ذهن های پیشــگام، باز و آزاد است 
آنهایی که دنیا را محل فرصت ها و شکوفایی 
می داننــد و نگاهشــان این اســت که با 
فعالیت های خود بتواننــد از آن برای نفع 
همگانی اســتفاده کنند که یکی از راه های 
رســیدن به این مهم حضــور در بازارهای 

جهانی و توسعه صادرات است. 
ایران به لحاظ تاریخی هرگز کشوری جنگ 
طلب نبوده و نیســت و به همین دلیل یکی 
از راه های اصلی ارتباطیش جاده ابریشــم 
بوده که نقــش مهمی در صــادرات کاالها 
داشته است. امروزه نیز با ذهنی آشتی جویانه 
می توان از پتانسیل هایی که کشور در حوزه 
صادرات کاالهای مختلف دارد، اســتفاده 
کــرد و کاالهــای ایرانی با کیفیت بســیار 
مرغوب روانه بازارهای جهانی کرد تا از این 
رهگذر و با ورود ارز به داخل کشور بازارهای 

داخلی رونق پیدا کنند.
ایرنا با مهدی کریمی تفرشــی، عضو هیات 
مدیره خانه صنعت، معدن وتجارت جوانان، 
رییس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان 
محصوالت غذایی و کارشــناس اقتصادی 
به گفت وگو پرداخته اســت. او صادرات را 
مهمترین و اساســی تریــن راه های فعال 
کردن اقتصاد کشــور و عامل تثبیت حضور 
در بازارهای جهانی دانســت وهمچنین راه 
تســخیر بازارهای جهانی را ارتقای کیفیت 
محصوالت ایرانی، تطبیق با اســتانداردها 
و آخرین فناوری های روز دنیا و توســعه و 
ارتقای صنعت بســته بنــدی و حفظ یک 

قیمت مناسب برشمرد.

صادرات کاال و لشکرکشی اقتصادی
کریمی تفرشی درباره رقابت های اقتصادی 
کشورها در بخش صادرات گفت: در گذشته 
جنگ های نظامی میان کشورهای مختلف 
با ابعاد سیاسی شــکل می گرفت اما امروزه 
جنگ های اقتصادی میان کشورهای شکل 
گرفته اســت؛ یعنی ســعی می کنند با باال 
بردن توان اقتصادی خــود قدرت خود را به 
رخ کشورهای دیگر بکشانند که این مهم با 
صادرات کاال امکان پذیر می شود. بنابراین 
اگر کشــوری بخواهد قدرت اقتصادی پیدا 
کند می تواند با تســخیر بازار کشــورهای 

دیگر لشکرکشی اقتصادی انجام دهد. 

صادرات و توسعه اقتصادی
عضو هیات مدیــره خانه صنعــت، معدن 
وتجارت جوانان، در خصوص نقش صادرات 
در توسعه اقتصادی اظهار داشت: اگر کشور 
بخواهد به لحاظ اقتصادی توسعه پیدا کند 
باید به زیربناهای داخلی خود توجه داشته 
باشد. هنگامی که کارخانه ها و کارگاه ها از 
نقدینگی خوبی برخودار باشــند و در حوزه 
ســرمایه گذاری نیز قوانین بتوانند امنیت 
برقرار کنند، می توان امید داشــت که این 
کارخانه هــا و کارگاه ها بــا تولید کاالهای 
ایرانی خــوب و باکیفیــت نیازهای داخلی 
کشور را تامین کنند و اضافه بر آن صادرات 
نیز داشــته باشــند که این امر به توســعه 

اقتصادی کشور منجر می شود.

مواد غذایی؛ پتانسیل ایران در صادرات
رییس هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان 
محصوالت غذایی در ارتباط با پتانسیل های 
ایران در صادرات کاال بیان داشــت: یکی از 
پتانسیل های خوب ایران برای صادرات در 
حوزه کشاورزی و مواد غذایی است ایران با 
تولید ســالیانه 130 میلیون تن تولید انواع 

مواد غذایی و کشــاورزی جزو کشورهایی 
اســت که بیــش از 90 درصــد از مایحتاج 
مردم را در خود کشــور تولید می کند و در 
این زمینه هیچگونه وابســتگی وجود ندارد 
در حالی که در مقــداری از این کاالها صادر 
نیز انجام می شــوند به نحوی تمام کشورها 
زعفران، خاویار، پســته، فــرش، گیاهان 

دارویی و ... ایرانی را به خوبی می شناسند.

دالل پروری در صادرات
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ایران 
در ســال های مختلف با تحریــم های یک 
جانبه روبرو بوده و فقط شــدت و ضعف این 
تحریم ها در مواقع مختلــف متفاوت بوده 
اســت و نمی توان تمام مشــکالت بخش 
صادرات را به این شرایط نســبت داد. بلکه 
شــرایط امروز حاکم بر ایران و تصمیم های 
نادرســت که در بخش های مختلف اتخاذ 
می شود هم به نوبه خود بی تاثیر نبوده اند. 
در شــرایط فعلی در بخش صــادرات نوعی 
دالل پروری شــکل گرفته است در صورتی 
که تولید کننده زحمت تولید کاال را می کشد 
اما تعیین تکلیف بــرای قیمت کاال به عهده 
دالالن گذاشته شده اســت؛ یعنی دالالن 
کاال را در داخل ارزان می خرند و به نسبتی 

بسیار زیادتر در بازارهای خارجی به فروش 
می رســانند در صورتی که دولت می تواند 
کاال را از تولیــد کننده بخــرد و به صورت 
عرضه مســتقیم وارد بازار مصرف کند. در 
چنین شــرایطی دالل ها نمی توانند دست 
به احتکار کاال بزنند و نــه قدرت آن را دارند 
که به قیمتــی چند برابر در بــازار به فروش 
برســانند. دولت می تواند از طریق سازمان 
تعزیــرات حکومتی و ســازمان حمایت از 
مصرف کنندگان، کاالهــای مختلف را در 
بازار عرضه کند تا دســت دالل هــا از بازار 

کوتاه شود.

صادرات و رشد چشمگیر نرخ ارز
وی عنوان داشت: با توجه به رشد چشمگیر 
نــرخ ارز در شــرایط کنونی زمان بســیار 
مناسبی برای صادرات اســت در این زمینه 
وقتی مدل موفق کشــورهای مختلف نشان 
می دهد که برای صادرات برنامه ریزی دقیقی 
باید وجود داشته باشد. بنابراین با برنامه ریزی 
دقیق در بخش صادرات می توانیم با صادرات 
کاال، ارز وارد کشور کنیم که این مهم به ارزش 
افــزوده در بخش اقتصادی منجرمی شــود 
اما ما نتوانســته ایم در بازار منطقه ای مانند 
کشورهای عراق، قطر و ... آنچنان که شایسته 

است حضور داشته باشیم.

مشکالت کاالهای صادراتی 
کریمی تفرشــی توضیــح داد: در حالی که 
ایران در حوزه مواد اولیه کاالها از پتانسیل 
خوبی برخوردار اســت و این مواد بسیار بِکر 
و دســت اول هســتند اما کارخانه ها و 
کارگاه های تولیدی به ســبب نداشــتن 
نقدینگی نتوانسته اند صنایع تبدیلی خود 
را بــه روز کنند و همین امر نیز باعث شــده 
تا بســته بندی کاالها در حد استانداردهای 
جهانی نباشد در چنین حالتی کاالی ایرانی 
که از کیفیت و مرغوبیــت خوبی برخوردار 
است با بســته بندی های معمولی وارد بازار 
جهانی می شود و نمی تواند آنچنان که باید 
بازار خوبی پیدا کند. از این رو دولت ها باید 
به این مقوله اهمیــت زیادی بدهند. وزارت 
جهاد کشــاورزی به عنوان بانی کشاورزی 
ایران و وزارت صنعت، معــدن و تجارت به 
عنوان بانی کارخانه هــای تولیدی باید در 

این زمینه ها توجه جدی داشته باشند.
هچنین دانشــگاه هــا باید ارتبــاط خود را 
با بخش صنعــت حفظ کنند. ما در کشــور 
دانشــجویانی خردمند با علم و دانش به روز 
داریم که متاســفانه کارخانجــات و بخش 
صنعت نتوانسته اند آنچنان که شایسته است 
از تجربه های این افراد اســتفاده کنند زیرا 
فرهنگ این کار هنوز در کشور به آن نحو که 
باید، جا نیافتاده است. بنابراین با توجه به این 
مسایل می توانیم کاالهایی خوب و با کیفیت 

تولید و به کشورهای دیگر صادر کنیم. 

صادرات کاال؛ سفیر صلح برای ایران
عضو هیات مدیــره خانه صنعــت، معدن 
وتجارت جوانان در پایان یادآور شــد: بعد 
از پیروزی انقالب اســالمی تبلیغات زیادی 
علیه ایران و به ناحق توســط کشــورهای 
خاصی صــورت گرفته اســت در صورتی 
که صادرات کاالهــای ایرانی مــی تواند تا 
حدودی این تبلیغات را بی اثر کند. ارســال 
هر کاالی ایرانــی می تواند بــه عنوان یک 
ســفیر صلح برای ایران در کشورهای دیگر 
باشــد. صادرات کاالی ایرانی با کیفیت به 
کشــورهای مختلف می تواند نــام ایران را 

سربلند کند.

سفره کارگران کوچک تر شده است

وزیر نیرو تاکید کرد

اجماع ملی، پیش نیاز رفع مشکالت صنعت برق
گروه صنعــت   وزیر نیرو در نشســت با 
تشکل ها و فعاالن بخش خصوصی صنعت 
برق، »اجمــاع ملــی« را پیش نیــاز رفع 
مشکالت صنعت برق دانســت و پیشنهاد 
کرد تشــکلی برای دســتیابی به این هدف 
تشــکیل شــود.در حاشیه نخســتین روز 
برگزاری هجدهمین نمایشگاه بین المللی 
صنعت برق، وزیر نیرو و تشــکل ها و فعاالن 
بخش خصوصی در یک نشســت مشترک 

شرکت کردند.
رضــا اردکانیــان در ایــن نشســت از 
وزارتخانــه های نیرو، راه و شهرســازی و 
صنعت، معــدن و تجارت، بانــک مرکزی، 
ســازمان برنامــه و بودجه کشــور، مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اســالمی، 
کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی و 
سندیکاهای بخش خصوصی خواست برای 
اجماع ملــی در مورد صنعت برق تشــکلی 
ایجاد کننــد.وی اضافه کــرد: اعضای این 
تشکل باید بتوانند منافع شخصی، گروهی، 
شرکتی و سازمانی خود را با منافع همگانی 

و ملی در یک راستا ببینند.
اردکانیــان با هــدف حمایت از ســاخت 
داخل به فعــاالن بخــش خصوصی گفت: 
اگر مواردی ســراغ دارید که ظرفیت های 
داخلــی بالتکلیف مانده اســت یــا کاالی 
مشــابه تولیــدات داخلی وارد می شــود، 
گزارش های خود را به وزارت نیرو ارســال 

کنید تا از ادامه آن جلوگیری شود.

 سهم 98 درصدی صنعت برق
 در صادرات خدمات فنی مهندسی

نایب رییــس ســندیکای صنعت برق 
ایران در این نشست، صادرات خدمات 
فنی و مهندســی صنعــت آب و برق را 
طالیه دار صــادرات خدمــات فنی و 
مهندسی کشــور دانســت و گفت: در 
ســال های اخیر 98 درصــد صادرات 
خدمات فنی مهندســی در حوزه نیرو 
از جمله برق رخ داده اســت اما هنوز با 

توجه به ظرفیت بالقــوه 20 میلیارد دالری 
صادراتی در کشــورهای منطقه، از جایگاه 

واقعی خود فاصله داریم.
پیام باقــری ارزش افزوده ناشــی از صنعت 
برق را هشت برابر متوســط بخش صنعت 
اعالم کرد و افزود: با توجه به نوسان نرخ ارز، 
افزایش قیمت نهاده های تولید و همچنین 
گرانــی تســهیالت و کمبود ســرمایه در 
گردش، بنگاه های صنعت برق با یک سوم و 

یک چهارم ظرفیت خود کار می کنند.

 توقف سه هزار میلیارد تومان 
طرح های صنعت برق

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق 
ایران نیز گفت: به دلیل نگرش غلط واردات 
محور، نتوانســته ایم از ظرفیت ها استفاده 
کنیم و اکنون صــادرات برق به یک میلیارد 

دالر کاهش پیدا کرده است.
علی بخشــی اضافــه کــرد: در قراردادها، 

تغییرات نرخ ارز و چالش هــای تهیه مواد 
اولیه پیش بینی نشده و مشکالت بسیاری 

را برای بخش خصوصی ایجاد کرده است.
بخشــی گفت: چالش های موجود در این 
صنعت باعث شده است که 30 هزار میلیارد 

ریال قرارداد در این صنعت متوقف شود.
به گفتــه وی، دخل و خرج بــرق همخوانی 
ندارد و طرح های عمرانی، شبکه و تولید به 

شدت تحت تاثیر این موضوع است.
وی تاکیــد کــرد بخش خصوصــی با همه 
توان در کنار وزارت نیرو است تا یکبار برای 

همیشه اقتصاد برق را اصالح کنیم.

مهمترین چالش های انرژی های 
تجدیدپذیر

عضو هیــات رییســه کمیته انــرژی های 
تجدیدپذیر نیز در این نشســت نوسان های 
ارزی را دلیل افزایش ســه برابــری هزینه های 
ســاخت این نیــروگاه ها و توقــف طرح ها 
معرفی کــرد و تعدیــل نرخ خریــد برق و 

همچنیــن ارایــه تضامیــن دولتی را 
از ضــرورت های توســعه ایــن بخش 
برشــمرد.منصور رفیعی گفت: بخش 
خصوصــی داخلــی و خارجــی برای 
ســرمایه گذاری در نیروگاه های بزرگ 
مقیاس )در سطح مگاوات( آماده است 
اما قراردادهای خریــد تضمینی برای 
پروژه های بزرگ مقیــاس به تضامین 
دولتی نیــاز دارد.وی یــادآوری کرد: 
ســرمایه گذار خارجی، با یک نرخ دالر 
را به ریال تبدیل می کند و بــا نرخ دیگری 
ریال را به دالر؛ این مساله یکی از بزرگ ترین 
چالش های ســرمایه گــذاری خارجی در 

انرژی های تجدیدپذیر است.

همفکری با بخش خصوصی درباره 
بودجه 98 

معاون وزیــر نیرو در امور بــرق و انرژی نیز 
وعده داد: تمهیداتی کــه باید در بودجه 98 
دیده شــود با همفکری بخــش خصوصی 

نهایی و به دولت ارائه می کنیم. 
همایون حائری ادامه داد: تا زمانی که روی 
کیلووات ساعت ها حســاس نشویم و ارزش 
یک کیلووات ســاعت را ندانیم، مشــکالت 

صنعت برق ادامه می یابد.
وی یادآوری کــرد: در ایام پیک تابســتان 
امســال فقط در بخش سرمایشی 24 هزار 
مگاوات مصرف برق داشــتیم که می توان 
این میزان را با اصالح الگوی مصرف تا اندازه 

زیادی کاهش داد.به گفته وی، اقتصاد برق، 
تامین منابع مالی، جذب ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی و صــادرات خدمات فنی و 

مهندسی از چالش های صنعت برق است.
حائری اضافه کــرد: اگر بخــش تولیدی با 
ظرفیتی زیر 100 درصــد فعالیت می کند، 
باید با حمایت های مختلف از جمله استفاده 
از ابزارهای مالی، به ظرفیت اسمی خود در 
فعالیت تولیــدی بازگردد. از ایــن رو، باید 
کارگروه های اثرگذاری تشکیل دهیم و یک 

نقشه راه مناسب تری به وجود بیاوریم. 

مزیت های ایران برای ساخت 
نیروگاه های تجدیدپذیر 

رییس ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و 
بهره وری انرژی برق نیز از افزایش نرخ خرید 
تصمینی انرژی های پاک در کشور خبر داد 
که به محض ثبات بازار ارز از ســوی وزارت 

نیرو اعالم می شود.
ســیدمحمد صادق زاده صــادرات برق از 
سوی بخش خصوصی را دیگر برنامه وزارت 
نیرو برای تسریع در ســاخت نیروگاه های 

تجدیدپذیر اعالم کرد.
معــاون وزیر نیــرو گفت: هزینه ســاخت 
نیروگاه های تجدیدپذیــر در ایران با وجود 
برخورداری از شــرایط مناســبی همچون 
تابش شــدید خورشــید و قدرت وزش باد 
حدود سه ســنت اســت که در کشورهای 

همسایه به ۶ تا 10 سنت می رسد.
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بنیانگذاران استارت آپ های موفق از تجربه هایشان گفتند

رمزگشایی از موفقیت استارتاپ های ایرانی

گروه فناوری   استارت آپ واژه ای است که در 
ســال های اخیر در اخبار دنیای فناوری به کرات 
شــاهد اســتفاده از آن در توصیف کمپانی های 
نوپایی هســتیم که راهکارهای جدیدی را برای 
حل مشکالت و مسائل موجود در دنیای فناوری 

مطرح می کنند.
 در واقع اســتارت آپ را یک تجارت نوپا در قالب 
یک کمپانی، شــرکت یا ســازمان موقت تعریف 
می کنند که در پی ایجاد و راه انــدازی یک مدل 
تجاری جدید در زمینه  خاصی اســت. نوآوری به 
عنوان شــاخصه  اصلی اســتارت آپ مطرح است 
و در بــاور عمومی، اســتارت آپ ها اغلب ماهیتی 

مرتبط با فناوری دارند.
صالحــی بنیانگذار یــک اســتارت آپ موفق در 
 NET ســومین رویــداد کارآفرینی نــت تلنت
TALENT( 2018) کــه بــه همــت جهــاد 
دانشگاهی واحد اصفهان و موسسه خیریه شجره 
طیبه در تاالر ادب اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: 
رمز موفقیت یک اســتارت آپ، کشــف نیازها و 
خواسته ها، پرورش ایده کســب و کار و در نهایت 
اجرا و فروش آن اســت که در هرم آبراهام مازلو، 
نظریه پرداز کالســیک مدیریت بــه آن پرداخته 

شده است.
میالد صالحی ادامه داد: بــه اعتقاد مازلو نیازهای 
آدمی از یک سلســله  مراتب برخوردارند که رفتار 
افــراد در لحظات خاص تحت تأثیر شــدیدترین 
نیاز قــرار می گیــرد. تا وقتــی نیازهــا در یک 
مرحله برآورده نشــود، شــخص به مرتبه بعدی 
نمی اندیشد؛ در کشور ما اغلب افراد در مراتب اول 
و دوم قرار دارند و بــه همین دلیل اتفاقات خاصی 

را شاهد نیستیم.
موســس یک وب ســایت، مهم ترین نکات برای 
شروع کســب و کار را در وهله اول داشتن تمرکز 
دانســت و افزود: اگر تصمیم گرفتید در مسیری 
حرکت کنید، برای رســیدن به هدف باید تمرکز 
داشــته باشــید. پس از آن از اســتراتژی خوکی 
پرهیز کنید، به این معنی که بدانید برای رسیدن 
به هدف چه چیزهایی را خــرج و از چه چیزهایی 
باید پرهیز کنید.برنده بهترین بــازی موبایل در 
ســال 91، ادامه داد: برای شروع کســب و کار و 
تشکیل تیم همکاری، داشــتن شخصیت افراد را 
بر تخصص ترجیح دهید، چراکه تخصص در ادامه 
راه از طریق تجربه به دست می آید، اما شخصیت 
افراد به راحتی قابل تغییر نیست. مجری و مشاور 
پروژه های اندرویدی و بازی موبایل خاطرنشــان 
کرد: برای تولید محصول همــواره از آخر به اول 
بروید، به ایــن معنی که اول ببینیــد بازار فروش 
محصول شما به چه صورت است، با این کار انگیزه 
کاری شــما باال می رود، عالوه بــر اینکه به خوبی 
می دانید ذائقه مشــتری چیســت و چه چیزی 
باید تولید کنید. یک کارآفریــن نباید از تنهایی 

شکست بترسد. بلکه باید از معجزه شکست های 
زندگی اش درس بگیرد.

داشتن برنامه اصلی ترین عامل موفقیت 
کسب و کار نوپا

 مجید علــوی زاده، بنیانگذاروب ســایت مجید 
آنالین نیــز در این رویــداد، تجربــه موفق خود 
در تولید یک اســتارت اپ فعــال را معرفی کرد و 
در نهایت به عنوان شــخصی که پس از 15 سال 
کســب و کار خود را جمع آوری کــرده از تجربه 

شکست موفقش برای حضار سخن گفت.
وی، داشــتن برنامه را اصلی ترین عامل موفقیت 
کســب و کار نوپا دانســت و گفت: جدا از داشتن 
برنامه بلند مدت باید برنامه ریزی کوتاه مدت نیز 

برای خود داشته باشید.
موسس مدرسه استانداردهای وب ادامه داد: برای 
رسیدن به یک کســب و کار موفق باید حتما تیم 
داشته باشید و برای رســیدن به هدف باید هزینه 
کنید. عــالوه بر اینکه در کار تیمــی نباید تعارف 
داشــته باشــید. رفاقت را از کار جدا کنید و همه 

اعضای تیم را به یک دید نگاه کنید.
علوی زاده، تطبیق با شرایط موجود را عاملی دیگر 
در موفقیت کســب و کار معرفی کرد و گفت: در 
نهایت تصمیم گیری برای ادامه کسب و کار یا به 
موفقیت می رسد یا شکســت که در هر دو حالت 

تجربه است.

مربی کارآفرین باید اول تجربه کند و سپس 
آموزش دهد

در ادامه مهــدی علیپور، موســس اســتارتاپ 
فراکتــاب از تجربه حضورش در ســیلیکون ولی 

آمریکا با حضار سخن گفت. 
وی اظهار کرد: حتما شما بارها شنیده اید که ایده 
مهم نیســت و اجرا مهمتر هست. این حرف کامال 
درست است، اما نکته جالب اینکه در اکوسیستم های 
پیشرفته کارآفرینی، سرمایه گذارها و شتابدهند ها 
در وهله نخست، به ایده و هســته مفهومی توجه 
می کنند و انتظار دارند کســی کــه صاحب ایده 
اســت در مورد ایده تحقیق کرده باشد و حتی در 
 MVP بسیاری از موارد براشــون رسیدن به یک

مهمتر است.
علیپور با تاکید بر اینکه دورانی سرمایه گذاری بر 
روی ایده خام گذشته است، تصریح کرد:  به دلیل 
بلوغ اکوسیستم، تمام کارآفرینان باید با مفاهیم 
اعتبار سنجی داشــتند یک تیم طالیی استارت 

آپ آشنایی داشته باشند. 
وی با بیان اینکه مربــی کارآفرین باید اول تجربه 
کند و سپس آموزش دهد، اظهار کرد: یک منتور 
قوی بایــد در محیطی عملــی آموزه های خود را 

تجربه کرده و بتواند آن را به دیگران انتقال دهد.
Cod� هعلیپــور از تجربه حضــورش در مجموع

ing Dojo در آمریکا برای حضار ســخن و گفت: 
کدینگ جو یک مدرسه سنتی آموزش با برنامه های 
آموزشــی چند ماهه ) معموال 3 ماهه( اســت که  
شما هر روز از ساعت 9 تا 5 بعد از ظهر باید در آنجا 
حضور داشته باشید. کل دیوارهای این مجموعه 
آموزشــی وایت بورد دارد و صبح ها دانشجویان 
ابتدا باید چالش های الگوریتم نویســی رو حل و 
بعد سراغ برنامه نویســی بروند. در این کالس ها 
افرادی از سن 11 سال تا سن 45 سال از آرایشگر 

گرفته تا وکیل حضور داشتند. 
وی همچنین بــه مصاحبه های شــغلی خود در 
آمریکا اشاره کرد و افزود: یک قسمت از مصاحبه 
شــغلی برنامه نویســی چالش های الگوریتیمی 
است که شــما باید بدون داشــتن کامپیوتر روی 
یک تخته کدنویســی کنید. در ایــن مصاحبه ها 

بیشتر بر مهارت حل مسئله تمرکز دارند.

 راه اندازی استارت آپ 
زمان و تعهد می خواهد

پشوتن پور پزشــک، هم بنیانگذار یک استارتاپ 
دیگر یکی دیگر از ســخنرانان نــت تلنت 2018 
بود که رمز موفقیت فروشــگاه اینترنتی بامیلو را 
داشتن تیم قدرتمند آن دانست و گفت: در کسب 
و کار خودمان  یک فرهنگ ایجاد کرده ایم نه یک 

بیزینس ساده. 
وی با بیان اینکــه ایده به تنهایــی کاربرد ندارد، 
تصریح کرد: داشتن تیم قدرتمند برای پیشرفت 
کسب و کار بسیار مهم است. بزرگترین هزینه باید 
برای داشــتن تیم قدرتمند انجام شود و این تیم 
فرهنگ شرکت را می سازد، توانایی ها را تکمیل و 

در نهایت سرمایه گذار جذب می کند.
پور پزشک خاطرنشــان کرد: راه اندازی استارت 
آپ زمان و تعهد می خواهد. در نظر داشتن باشید 
که اســتارت آپ برای عملی کردن ایده باشد نه 

پیدا کردن یک شغل و کسب درامد مالی.

 ارائه راه حل منحصر به فرد، رمز رسیدن
 به موفقیت استارت آپ

حسین طالبی، بنیانگذار شرکت مهندسی نیز در 
این رویداد، ارائــه راه حل منحصر بــه فرد را رمز 
رسیدن به موفقیت اســتارت اپ دانست و گفت: 
شرکت اســتارت اپ نوپا باید توان رقابت با رقبا را 
داشته باشــد. برای تحقق موفقیت شرکت سعی 
کنید مشــتری مدار باشــید و ثبات مدیریتی را 

حفظ کنید.
وی، خروج هیئت مدیره از مسئولیت های رسمی 
شــرکت را یکی از مهم ترین عوامل رســیدن به 
موفقیت معرفی کرد و گفت: در شــرکت ما از این 
نکته اســتفاده شد و موفقیت بســیاری به دست 
آمد. یکی از راهکارهای مهم تبلیغات مناسب در 

نمایشگاه ها است.

ارز دیجیتالی

مدیرعامل شــرکت ویزاکارت به 
تازگی از احتمال پشــتیبانی از 
ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده 

سخن گفته است.
با توجــه بــه اســتقبال بی نظیر 
کاربــران و شــرکت های تجاری 
مختلــف از ارزهــای دیجیتــال 
همچــون  شــده  رمزنــگاری 
حــاال  اتریــوم،  و  بیت کویــن 
مدیرعامــل ویــزاکارت که یک 
شــرکت چندملیتــی آمریکایی 
مســتقر در کالیفرنیــای ایاالت 
متحده آمریکاســت، به تازگی در 
یک مصاحبه تلویزیونی ســخنان 
جنجال برانگیــزی را مطرح کرده 
کــه واکنش های مثبــت و منفی 
بســیاری از کاربران را برانگیخته 

کلــی،  اســت.آل 
مدیرعامــل ویزاکارت، 
مصاحبــه  ایــن  در 
تلویزیونــی اظهار کرده 
اســت در صورتــی که 
محبوبیــت و میــزان 
اســتقبال از ارزهــای 

دیجیتالی رمزپایــه همچنان رو 
به رشد باشــد، وضعیت مبادالت 
تجاری و مالی در جهان بدون شک 
تغییر خواهد کرد و ما در آینده ای 
نزدیک احتماال مجبــور خواهیم 
بود از ایــن ارزها نیز پشــتیبانی 
کنیم.طبق آنچه که در وب سایت 
بیت کوین نیوز آمده اســت، طی 
چند سال اخیر ارزهای دیجیتالی 
هم چون  بسیاری  رمزنگاری شده 

مونــرو،  بیت کویــن، 
از  اتریــوم  و  ریپــل 
محبوبیت و اســتقبال 
برخــوردار  بی نظیری 
کاربــران  و  شــده 
جهــان  در  بســیاری 
به دنبــال اســتخراج و 
تبدیل پول های خــود به ارزهای 
دیجیتالــی هســتند؛ چراکه این 
روزها بســیاری از افــراد با خرید 
و اســتخراج این ارز توانســته اند 
به پول زیادی دســت پیدا کنند.
چندی پیــش بــود کــه برایان 
آرمســترانگ، مدیرعامل صرافی 
کوین بیس کــه در زمینه ارزهای 
دیجیتالی رمزنگاری شده فعالیت 
می کند، پیش بینــی و اعالم کرد 

که تا پنج ســال آینده تعداد افراد 
و مشــتریان حاضر در اکوسیستم 
ارزهای دیجیتــال رمزپایه از 40 
میلیون نفر کنونی به یک میلیارد 
نفر خواهد رســید. این آمار و ارقام 
به وضوح نشــان دهنده وســعت 
اســتقبال بی نظیر از این ارزهای 
مجازی بوده و به شرکت های فعال 
در حوزه پرداخت های الکترونیکی 
و مالی این هشــدار را می دهد که 
هرچه زودتــر این ارزهــا را نیز به 
امکانات تبادالت مالی خود اضافه 
کنند تا خیل عظیمی از مشتریان 
و کاربران خود را از دســت ندهند 
و بجای آن بتوانند توجهشــان را 
به قابلیت هــای جدید خود جلب 

کنند.

احتمال پشتیبانی ویزاکارت از ارزهای دیجیتال در آینده

هشدار پلیس به دارندگان آیفون
 رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از دســتگیری عامل سوءاســتفاده از 
اطالعات دارندگان محصوالت اپل خبر داد و هشــدارهایی را درمورد 

استفاده از آیفون و آپید ارائه کرد.
سرهنگ تورج کاظمی در گفت وگو با ایســنا، در این باره گفت: در پی 
 Apple( وصول اخباری مبنی بر سوءاستفاده از حســاب کاربری اپل
ID( دارندگان محصوالت اپل، رســیدگی به موضوع در دســتور کار 

مأموران پلیس فتا قرار گرفت.
وی با بیان اینکه در تحقیقات مأموران، فردی که با طراحی سایت جعلی 
اپل اقدام به دسترســی به اپل آی دی کاربران آیفــون و آیپد کرده بود 
شناسایی شــد، گفت: این فرد پس از به دســت آوردن رمز اپل آیدی 
کاربران و تغییــر آن با در اختیــار گرفتن برنامه های گوشــی اقدام به 

اخاذی از کاربران کرده بود.
رئیس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکــه »با پیگیری های پلیس، 
این فرد شناســایی شــد«، گفت: در ادامه، مأموران  پس از هماهنگی 
قضایی در یک عملیات این فرد را دستگیر و به مقر پلیس منتقل کردند 

که در بازجویی های انجام شده به جرم انتسابی اقرار کرد.
به گفته وی، متهم پس از تشــکیل پرونده، برای ادامه روند رسیدگی به 

جرم روانه دادسرا شد.
کاظمی با اشــاره به این پرونــده، به شــهروندان به ویــژه دارندگان 
محصوالت اپل هشدار داد: گاهی دیده شده که از افراد سودجو با ارسال 
پیام های اینترنتی با عنوان شــرکت اپل به شــماره تماس افرادی که 
گوشی آن ها مفقود یا سرقت شده بود، متأســفانه اطالعات شماری از 

کاربران را به سرقت برده اند.
وی با تشریح این شیوه گفت: افراد سودجو با یک تله فیشینگ اقدام به 
ارسال یک پیامک جعلی و ارســال لینکی در پوشش جعلی شرکت اپل 
آی دی کرده و از مالکان محصوالت اپل درخواســت رمز و نام کاربری 
اپل آی دی و مکان مفقود یا سرقت گوشــی را می کنند و پس از ارسال 
اطالعات خواسته شــده، به تمامی اطالعات موجود در سیســتم کاربر 

دسترسی پیدا می کنند.

 شنود و جاسوسی از لپ تاپ های اپل 
غیرممکن شد

 اپل مدعی شده است که تراشه امنیتی که در نســل جدید رایانه های 
مک بوک 2018 بکار برده است، شنود مکالمات را از طریق میکروفون 

لپ تاپ ناممکن می سازد.
شــرکت اپل در جریان برگزاری رویداد رونمایی از محصوالت جدیدی 
اعم از مک بــوک پرو و مک بوک ایر 2018 به تشــریح قابلیت های این 
محصــوالت و امکاناتی که به واســطه بکارگیری تراشــه های امنیتی 
موســوم به T۲ در آنها بوجود آمده اســت، ادعا کرده است که شنود و 
جاسوسی از اطالعات رد و بدل شــده کاربران از طریق میکروفون های 
این لپ تاپ های جدید بدین ترتیب غیرممکن شــده است. چراکه این 
تراشــه های امنیتی از حافظه داخلی، داده های مربوط به اثر انگشــت 
کاربران و قســمت های دیگر این لپ تاپ ها به خوبی حفاظت می کند 
و به هکرها و مجرمان ســایبری که قصد دارند بــدون اجازه کاربران به 
اطالعات آنها دسترســی و نفوذ پیدا کنند، امکان جاسوســی و شنود 

مکالمات را نخواهد داد.
این تراشه امنیتی به قابلیتی مجهز اســت که میکروفون دستگاه را در 
مواقع لزوم از لحاظ ســخت افزاری قطع می کند و این بدان معناســت 
پس از بســتن و خاموش کردن دســتگاه، ارتباط میکروفون با ســایر 

قسمت های لپ تاپ از لحاظ فیزیکی نیز قطع می شود.
بر اســاس گزارش وب ســایت The Verge، اپل در این خصوص این 
چنین می گوید: وقتی ارتباط میان میکروفون با سایر بخش ها به صورت 
سخت افزاری قطع می شود، دیگر هیچ یک از نرم افزارها قادر نخواهند 
بود با میکروفون لپ تاپ ارتبــاط برقرار کنند و این امر امکان شــنود 

مکالمات و جاسوسی از کاربران را به صفر می رساند.
همواره یکی از جنجالی ترین موضوعاتی که کاربران و کارشناســان را 
نگران کرده است، دوربین لپ تاپ است که ممکن است این امکان را به 
هکرها بدهد که بدون اجازه آنها از زندگی روزمره و مکالماتشان فیلم و 

عکس برداری کرده و به عبارتی دیگر جاسوسی کند.

  AMD رونمایی از محصوالت جدید 
در رویداد 6 نوامبر 

 AMD با ارسال دعوت نامه به نشریات دنیای فناوری، از رویداد مهمی 
در هفته ی آینده خبر داد.

غول دنیای فناوری با ارســال دعوت نامه ای به نشریات دنیای فناوری، 
از آن ها برای شــرکت در رویدادی با نام Next Horizon دعوت کرد. 
طبق قوانیــن ایاالت متحده هر شــرکتی در صورتی که خــود را برای 
ارایه ی اطالعات مهمی آماده می کند، باید به ارســال اطالعیه ی اقدام 
کند. بدین ترتیــب می توان به اهمیــت باالی رویــداد هفته ی آینده 

AMD در تاریخ ۶ نوامبر )15 آبان( پی برد.
از طرفی دیگر می تــوان از نــام کنفرانس هفته ی آینــده AMD، به 
اهمیت باالی آن پــی  برد. پیش تــر و در ســال 201۶ زمانی که غول 
 Zen دنیای تراشــه های کامپیوتری خود را آمــاده ی معرفی معماری
و پردازنده های رایزن می کرد، نقشــه ی راه و محصوالت جدید خود را 
در کنفرانســی با نام New Horizon معرفی کرد. حال با توجه به نام 
کنفرانس می توان به رونمایی از معماری جدید AMD و پردازنده های 

متناسب با آن پی برد.
طبق نقشه  راه پیشــین AMD، این شــرکت خود را آماده ی عرضه ی 
گسترده ی پردازنده های 7 نانومتری با معماری Zen 2 در سال 2019 
می کند. پردازنده های رایزن دسکتاپ و موبایل، نمونه های سرور اپیک 
و پردازنده های گرافیکی 7 نانومتری با معماری وگا )یا احتماال نمونه ی 
به روز شده ی آن با نام نیوی NAVI(، جدیدترین محصوالتی است که 
پیش بینی می شود سال آینده در ســبد محصوالت AMD قرار داشته 
باشند. این در حالی است که هیچ یک از این پردازنده ها هنوز به صورت 

رسمی معرفی نشده اند.

عملکرد Face ID در آیفون های 2۰19 بهتر می شود
 یادداشــت جدید مینگ-چی کو تحلیلگر مشــهور اپل نشان می دهد 
که در آیفون های بعــدی تکنولوژی Face ID آپدیت خواهد شــد. او 
همچنین پیش بینی می کند که مدل های جدید آیپد هم اوایل 2020 

عرضه خواهند شد.
به عقیده کو در مدل های بعدی آیفون تغییری اعمال خواهد شد که از 
دخالت نور در تشخیص چهره کاربران توسط Face ID خواهد کاست، 
به این معنــا که کاربران هنگام بــاز کردن آیفون با خطــای کمتری از 

جانب دستگاه روبرو خواهند شد.
در مقاله کو آمده که آیفون های جدید احتمال ســه ماهه چهارم سال 
2019 یا سه ماه اول 2020 عرضه شــده و از تکنولوژی مدل سازی سه 
بعدی اپل نیز در دوربین آن ها استفاده خواهد شد. او پیش از این گفته 
بود که بر خالف شایعاتی که خبر از اضافه شدن فناوری ToF یا »مدت 
پرواز« به آیفون های ســال 2019 را می دهند، نباید شاهد این فناوری 

در آیفون های سال آینده باشیم.
کو گفته بود فناوری TrueDepth بــه آیفون های فعلی اجازه می دهد 
با دقت خوبی از محیط نقشه برداری کنند و اضافه شدن دوربین مدت 

پرواز تحول زیادی در این موضوع ایجاد نخواهد کرد. 

گوشی
ترمز رشد فیس بوک کشیده شد

 این طور که به نظر می رســد رشــد بی وقفه تعداد کاربران و محبوبیت 
فیس بوک متوقف شده و اســتفاده کاربران از این شبکه اجتماعی رو به 

افول گزارش شده است.
با اینکه شبکه اجتماعی فیس بوک در یک دهه اخیر عملکرد بسیار قابل 
قبول و دور از انتظاری داشــته و توانســته خیل عظیمی از کاربران را از 
سراسر جهان به سمت و سوی خود جذب کند و رشد بی وقفه و استقبال 
بی نظیری را برای خود در میان سایر شبکه های اجتماعی رقیب به ثبت 
برساند، اما حاال در یکی دوسال اخیر با توجه به رسوایی های اخیر فیس 
بوک، به نظر می رسد که دیگر کاربران عالقه ای به استفاده از آن ندارند 
و به نشانه اعتراض به سمت و سوی بستن حساب های کاربری خود در 

این شبکه اجتماعی حرکت کرده اند.
پــس از آنکه رســانه های خبری بســیاری گزارش کردند که شــبکه 
اجتماعی فیس بوک در انتشار اطالعات شخصی و خصوصی کاربرانش 
دست داشته است، مردم و منتقدان بسیاری فیس بوک را به خیانت در 

امانت و همکاری با نهادهای دولتی یا تحقیقاتی متهم کردند.
این شبکه اجتماعی به سرعت آماج حمالت کاربران بسیاری در سراسر 
جهان قرار گرفت به گونه ای که تعداد کثیری از شرکتها و افراد معروف 
اقدام به بســتن و غیرفعال کردن صفحات مجــازی خود در فیس بوک 
کرده و اســتفاده از این شــبکه اجتماعی را ننگی برای دنیای مجازی 
توصیف کرده اند.حاال تازه ترین تحقیقات و بررسی های صورت گرفته 
که در وب سایت theverge به آن اشاره شده، نشان می دهد که کاربران 
کشــورهای اروپایی، ایاالت متحده آمریکا و کانادا بیشــترین میزان 
بستن حساب های کاربری خود و خروج از فیس بوک را به نام خود ثبت 

کرده اند.

 توییتر نتوانست پیام های منتشر شده را 
طوالنی کند

 یکی ازمهم ترین اقداماتی که توییتر در ســال های گذشــته انجام داد، 
آن بود که تصمیــم گرفت محدودیت تایپ کاراکتــر را از 140 به 280 

کاراکتر افزایش دهد.
توییتر یکی از آن دســته از شــبکه های اجتماعی اســت که همواره 
توسط کاربران برای انتقال و انتشــار مفاهیم و پیام های کوتاه بکار برده 
می شــود. حاال توییتر به تازگی اعالم کرده اســت افزایش محدودیت 
تعداد کاراکترهای ممکن در هر پیام تاثیر چندانی در طول پیام های به 
اشتراک گذاشته شده بر روی این پلتفرم نداشته است و تنها یک درصد 
از توییت ها با 280 کاراکتر نوشته و منتشر شده است این در حالیست 
که 12 درصد پیام ها نیز بیش از 140 کاراکتر بوده است. در هر صورت 
به نظر می رسد بر اساس این آمار و ارقام ارائه داده شده از سوی توییتر، 
همچنان میزان زیــادی از کاربران ترجیح می دهنــد پیام های کوتاه 
زیر 140 کاراکتر را در پلتفرم این شــبکه اجتماعی ارســال کرده و با 

دوستانشان به اشتراک بگذارند.
سال گذشــته بود که توییتر تصمیم گرفت به درخواست خیل عظیمی 
از کاربرانش، قابلیت جدیدی را به پلتفرم خود بیفزاید که به واسطه آن، 
کاربران می توانســتند پیام های طوالنی تری را بنویسند و منتشر کنند 
و به عبارتی دیگــر، محدودیت تعداد کاراکترهــای آن از 140 به 280 

کاراکتر تغییر و افزایش پیدا کرد.
محدودیت 140 کاراکتری در هر توییت موجب شــده بــود کاربران 
بسیاری از تعداد بســیار کم کاراکترهای قابل انتشــار و ارسال ناراضی 
باشــند. چراکه در برخی زبان ها هر کلمه تعداد کاراکترهای متفاوتی 
دارد. انتشــار نتایج تحقیقاتی که توییتر انجام داده بود نشــان داد که 
تقریبا اغلــب زبان های موجود در زمان اســتفاده از توییتر با مشــکل 
محدودیت کاراکتر روبه  رو می شوند. بعنوان مثال، در شماری از زبان ها 
نظیر چینی، ژاپنی و کره ای می توان تقریبــا دو برابر اطالعات را با یک 
کاراکتر انتقال داد، این در حالیســت که در زبان هایی نظیر ایتالیایی، 
انگلیسی و اســپانیایی چنین قابلیتی امکان پذیر نیســت. برای مثال 
تنها 0.4 درصد از توییت هــای ژاپنی به محدودیــت 140 کاراکتری 
رســیده اند؛ اما در مورد زبان انگلیســی، بیش از 9 درصد از توییت ها با 
140 کاراکتر منتشر شده اند. توییتر محدودیت 140 کاراکتری را یکی 

از اصلی ترین عواملی می داند که باعث ناامیدی کاربران شده بود.

همکاری اینستاگرام و Shazam در اضافه کردن 
ویژگی جدید به استوری ها

اینســتاگرام و Shazam به تازگی اعالم کردند که بــا همکاری هم به 
دنبال ایجــاد امکانی هســتند که کاربــران بتواننــد از Shazam در 
استوری هایشان استفاده کنند. به طور حتم برای استفاده از این ویژگی 
باید هردو اپلیکیشن را روی گوشی خود نصب شده داشته باشید. البته 

همه به راحتی قادر به دستیابی به ویژگی های جدید نخواهند بود.
این دو شــرکت اعالم کردند که گزینه ی اشتراک گذاری Shazamها 
در استوری اینســتاگرام برای کاربران iOS از روز گذشته در دسترس 
قرار گرفته اســت در حالی که کاربران اندروید باید کمی بیشتر منتظر 
بمانند.در واقع هیچ زمانی بــرای عرضه ی این ویژگی بــرای کاربران 
اندروید اعالم نشــده و صرفــا از واژه ی »به زودی« بــرای این پلتفرم 

استفاده شده است.
 Shazam کافیســت اپلیکیشن iOS برای بهره مندی از این ویژگی در
را باز کنید و سپس آهنگی که به دنبالش هستید را بیابید. سپس شاهد 
گزینه ای جدید خواهید بود که به وسیله ی آن می توانید یافته های خود 
را در استوری اینستاگرام به اشتراک بگذارید.همه ی دنبال کننده های 
 More شما می توانند این استوری را مشــاهده کنند و با زدن دکمه ی
on Shazam اپلیکیشــن مربوطه را در گوشــی خود باز کنند. انتظار 

می رود که کاربرد این گزینه در اندروید هم یکسان باشد.

 امکان پاسخدهی خصوصی
 در گروه های واتس اپ

اگر از اپلیکیشن واتس اپ بتا در اندروید اســتفاده می کنید، می توانید 
از همین حاال یکی از جدیدتریــن ویژگی های واتس اپ را مورد ارزیابی 
قرار دهید. این ویژگی به شما اجازه می دهد تا جواب دیگر افراد گروه را 

به صورت خصوصی بدهید.
برای استفاده از این ویژگی باید روی پیامی که می خواهید به آن پاسخ 
دهید بزنید و ســپس با زدن گزینه ی ســه نقطه در بــاالی گفت و گو 

گزینه ی Reply Privately را انتخاب کنید.
همچنین موضوع یاد شــده برای کاربران واتس اپ این امکان را فراهم 
می کند که بتوانند پیام های قدیمــی را در گروه ها به صورت خصوصی 
پاسخ دهند. همچنین مهم نیســت که گروه دارای محدودیت باشد یا 

نه، همه ی کاربران قادرند نسبت به پاسخدهی خصوصی اقدام کنند.
اما یکی دیگــر از ویژگی هایی کــه احتماال بر خالف ویژگــی قبلی به 
مذاق کاربران خوش نیاید، امکان نمایش تبلیغات در واتس اپ اســت. 
»کریس دنیلز« معاون شرکت واتس اپ اعالم کرده که شاید واتس اپ 

در کنار ویژگی معروف Status به نمایش تبلیغات بپردازد.
ویژگی Status در واتس اپ شــبیه به ویژگی استوری در اینستاگرام و 
اسنپ چت است. این ویژگی از زمان عرضه با محبوبیت فراوانی رو به رو 
شده است. تا حدی که حتی بیشتر از ویژگی استوری در اسنپ چت، از 
ویژگی Status در واتس اپ استفاده شده.این ویژگی به کاربران اجازه 
می دهد تا عکس، متن یا ویدیوی که می خواهند پست کنند. این پست 

تا 24 ساعت قابل مشاهده خواهد بود و سپس حذف می گردد.

آنالین


