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فعاليت استارت آپ ها در بيمه تسهيل شد

تحریم های ۱۳ آبان و اقتصاد ایران

در حالی از سیزدهم آبان ماه دور جدیدی از تحریم های آمریکا علیه ایران 
آغاز شــد که اعمال این تحریم ها هیچ پشــتوانه ای از سوی نهادهای 
بین المللی و از جمله ســازمان ملل ندارد و دونالد ترامپ بر خالف حکم 

دادگاه الهه تحریم کشورمان را دنبال می کند.
چندی قبل آمریکا موضوع فعالیت های هســته ای ایــران را بهانه قرار 
داد تا کشــورمان را مورد تحریم قرار دهد، اما با انعقاد توافقنامه برجام 
دیگر بهانه ای برای آســیب زدن به کشــورمان نداشــت و از همین رو 
تصمیم گرفت که پنج بانک و شــرکت هــای مرتبط با آنهــا را به بهانه 
نقض حقوق بشــر تحریم کــرده و برای فروش نفت ایــران محدودیت 

ایجاد کند.
این در حالی اســت که اعمال تحریم های آمریکا بدون پشتوانه قطعنامه 
سازمان ملل است و بنابراین مشروعیت ندارد. همچنین بر اساس تصمیم 
دادگاه بین المللــی الهه، آمریکایی ها نباید تحریمی را علیه کشــورمان 

اجرا و اعمال کنند. 
در واقع بر اساس حکم دستور اقدامات تامینی موقت دیوان بین المللی 
دادگستری، رییس جمهور آمریکا نباید در صدور مجوز مبادالت مالی 
و انتقال پول مرتبــط با اقالم  ذکر شــده در حکم صــادره هیچ مانعی 
ایجاد کنــد و در واقع این تحریــم ها نقض صریح این حکم محســوب 

می شود.
اما نکتــه ای که باید به مردم یادآوری کنیم این اســت کــه از نظر ذخایر 
کاالهای اساسی و اقالم مورد نیاز هیچ مشکلی نداریم و این کاالها به اندازه 
کافی تدارک دیده شده است. این در حالی است که تحریم های اقتصادی 
آمریکا قبال در کشــورمان آثار خود را نشــان داده و به نظر می رســد که 
تحریم های 13 آبان ماه کم اثر باشد و اصوال اثر جدی بر اقتصاد کشورمان 

نداشته باشد.
از همین رو مسئوالن کشورمان باید با بهره گیری از دیپلماسی اقتصادی 
در پی خنثی ســازی و بی اثر کردن این تحریم ها باشــند و با گســترش 
تعامالت تجاری و مالی با کشــورهای همسایه نشــان دهند که آمریکا 

نمی تواند ایران را تحت فشار قرار دهد. 
در عین حال نباید فراموش کنیم که دونالد ترامپ به دنبال عوام فریبی 
اســت و بنابراین در این میان نقش رســانه ها هم در تنویر افکار عمومی 
برای شفاف سازی نســبت به تصمیمات بدون هویت آمریکا بسیار مهم 

است.

 کدام کشورها 
شامل معافيت نفتی آمریکا می شوند؟

آمریکا بعد از تهدیدها و کشیدن خط و نشان فراوان برای مشتریان نفتی 
ایران درباره ادامه خریــد نفت از ایران، درنهایت ســه روز قبل از تاریخی 
که برای آغاز تحریم های نفتی ایران، تعیین کرده بود، به هشــت کشــور 
معافیت داد. هرچند هنوز به طور قطع مشخص نشده این فهرست شامل 
کدام کشورهاست و به جز اسم سه کشــور، همه چیز در مرحله حدس و 

گمان است.
آمریکا با خروج از برجام، به صفر رســاندن میزان صــادرات نفت ایران تا 
14 آبان ماه را ســرفصل اهداف خود قرار داد و به هر اقدامی که ترامپ را به 
هدفش برساند، دست زد؛ از تهدید مشتریان نفتی ایران به تحریم گرفته 
تا تشــویق دیگر اعضای اوپک برای افزایش تولید و هم چنین برداشت از 

ذخایر استراتژیک خود.
ترامپ حتی تا برهم زدن آرامش بازار جهانی نفت پیش رفت و با اقداماتی 
که درراســتای حذف نفــت ایران انجام داد، باعث شــد نفــت به قیمت 

بی سابقه 85 دالر نیز برسد. 
با این حال بســیاری از تحلیل گران داخلی و خارجی بر این باور بودند که 
نفت ایران از بازار حذف نشدنی اســت و ترامپ موفق نخواهد شد میزان 
صادرات نفت ایران را به صفر برساند. موضوعی که به نظر می رسد شخص 
ترامپ روز جمعه به آن رسیده و در یک قدمی آغاز تحریم ها اعالم کرد به 

هشت کشور معافیت خواهد داد.
در همان خبر اولیه که از سوی آمریکا اعالم شــد، نام کره جنوبی، ژاپن و 

هند به صورت قطعی مشخص شد. 
هم چنین به گفتــه یکی از مقامــات چینی، مذاکرات بین این کشــور و 
آمریکا ادامه دارد و انتظار می رود نتیجه ای طی چند روز آینده به دســت 

بیاید. 
به تفســیر تحلیل گران این جمله به معنی آن است که آمریکا به چین هم 
معافیت داده است و در کنار این کشورها نام عراق نیز به عنوان کشوری که 

موفق به اخذ معافیت شده نیز به چشم خورد.
از ســوی دیگر تحلیل گران بر این باورند که ترکیه، امارات متحده عربی و 

تایوان نیز احتماال معافیت خواهند گرفت.
 با این حال مایک پمپئــو - وزیر خارجه آمریکا، اعالم کرده اســت که 
فهرست این کشــورها را روز دوشــنبه اعالم خواهند کرد و تنها روشن 
کرد که اتحادیه اروپا جزو دریافت کننــدگان معافیت نخواهد بود. این 
درحالی اســت که تحلیل گــران روز جمعه از ســنگاپور، یونان، هلند، 
انگلیس و ایتالیــا به عنــوان دریافت کنندگان احتمالــی معافیت نام 

بردند.
البتــه هنوز جزئیــات نحوه تعامــل با کشــورهایی کــه معافیت اخذ 
کرده اند، مشخص نشده اســت اما گفته می شود برایان هوک - مسئول 
امور ایران در وزارت خارجــه آمریکا تایید کرده که کشــورهایی که به 
واردات نفت ایران ادامه می دهند، حســاب های امانــی ایجاد خواهند 

کرد.
 این حساب های امانی برای کشورهایی ایجاد می شود که به ادامه واردات 
نفت ایران نیاز دارند. ایران اجازه دسترســی به درآمــد فروش نفت خود 
را نــدارد و تنها می تواند پول ســپرده گذاری شــده را بــرای خریدهای 

بشردوستانه هزینه کند.
این درحالی اســت که علی کاردر، مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران در 
پاسخ به ســوال ایســنا که نحوه دریافت پول از کشــورهایی که موفق به 
اخذ معافیت شده اند به چه صورت است؟ پاســخ داد: در این زمینه بانک 
مرکزی کار می کند و به وزارت نفت مربوط نمی شود. این روابط را باید در 

بانک های مرکزی کشورها تنظیم کنند.
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شورای نگهبان CFT را تایيد نکرد
شورای نگهبان الیحه الحاق ایران را به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی 
تروریســم )CFT( خالف شرع و قانون اساســی و مبهم دانست و آن را 

تایید نکرد.
 عباسعلی کدخدایی در توییتر خود نوشت: شورای نگهبان الیحه الحاق 
دولت جمهوری اســالمی ایران به کنوانســیون مبارزه با تامین مالی 
تروریسم )CFT( را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد 
ایرادات و ابهاماتی دانســت. این نظر شــامل موارد خالف شرع، خالف 
قانون اساســی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شــورای اســالمی 

ارسال شده است.
سخنگوی شورای نگهبان بیشتر ایرادات این شورا به الیحه الحاق ایران 
به کنوانســیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریســم ) CFT(  را 

محتوایی اعالم کرد.
 عباســعلی کدخدایی در گفت و گــو با ایرنا افزود: شــورای نگهبان در 
الیحه CFT ایرادات قانون اساســی و خالف شرع اعالم کرد، همچنین 

اعضای شورا مواردی از این الیحه را دارای ابهام می دانند.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا بیشــتر ایرادات شــورای نگهبان 

محتوایی است یا شکلی یادآور شد: بیشتر ایرادات محتوایی است.
سخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به این پرســش که آیا هیات عالی 
نظارت مجمع تشــخیص مصلحت نظام ایرادات خود را به این شــورا 
ارسال کرده است، اظهار داشت: بله، این هیات به صورت مستقل نظرات 
خود را به ما اعالم کرد که بیشتر ایرادات در مورد عدم انطباق با سیاست های 

کلی بود که ما این ایرادات را به مجلس ارجاع دادیم.
کدخدایی ادامه داد: شورای نگهبان براســاس بند 2 ، اصل 110 قانون 

اساسی این ایرادات را به مجلس ارجاع داد.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی روز یکشــنبه 15 مهر ماه با الحاق 
دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین 
مالی تروریســم )CFT( موافقت کردند.در ایــن رای گیری از مجموع 
271 نماینده حاضر در جلســه، 143 رای موافق، 120 نماینده مخالف 
و پنج نماینده رای ممتنع به الحاق ایران به این کنوانســیون دادند.این 
الیحه شــامل یک مقدمه، 28 ماده و یک پیوست اســت و بر اساس آن 
جمهوری اسالمی ایران الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین 

مالی تروریسم را با شروطی پذیرفت.

پراید ۳۶ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان شد
 گزارش دیروز بازار خودرو حکایت از افزایش قیمت پژو 207 اتوماتیک 

و دنا در بازار دارد.
 در بازار دیروز معامالت خرید و فروش خــودرو پراید 111 با قیمت 3۶ 
میلیون و 500 هزار تومان، پژو پارس با قیمــت ۶7 میلیون تومان، دنا 
با افزایش یک میلیون تومان با قیمت 77 میلیــون و 500 هزار تومان، 
پژو20۶ تیپ 5 با افزایش یــک میلیون تومانی با قیمــت 71 میلیون 
تومان و سمندال ایکس با قیمت53 میلیون و 500 هزار تومان فروخته 

می شود.
پژو207 اتوماتیک با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 10۹ میلیون 
تومان، پژو20۶ تیپ 2 با قیمت 5۹ میلیون و 500 هزار تومان، پژو405 
GLX با افزایش یک میلیون تومانی با قیمــت 52 میلیون و 800 هزار 
تومان، سمند EF۷ با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 5۶ میلیون 
تومان و پژو20۶ صندوق دار با افزایش یک میلیون تومانی با قیمت 71 

میلیون تومان مورد معامله قرار می گیرد.

سکه تا ۲۰۰ هزار تومان باال رفت
 دیروز در بازار تهران ســکه طرح جدید با 200 هــزار تومان افزایش 4 
میلیون و 700 هزار تومان و دالر با رشــد ۶00 تومانی 14 هزار و 800 

تومن فروخته شد.
بر این اســاس دیروز ســکه طرح جدید با 200 هزار تومان افزایش 4 
میلیون و 700 هزار تومان و هر گرم طالی 18 عیــار با 13 هزار و 850 
تومان افزایش 431 هزار و ۶۹0 تومان به فروش رســید، اما نیم سکه و 

ربع سکه نسبت به دیروز تغییری نداشت.
در بازار ارز، بهای دالر ۶00 تومان، یورو 400 تومان و درهم 270 تومان 
رشد کرد.رشــد قیمت ارز در روز جاری نرخ ارز را به سطح نرخ ابتدای 

معامالت روز گذشته رسانده است.

وجوه ارز اربعين از امروز مسترد می شود
 بانک عامــل حوزه ارز اربعین اعــالم کرد: زائرانی کــه ارز خود را به هر 
دلیل در عراق دریافت نکرده اند، می تواننــد برای دریافت وجوه خود از 

دوشنبه، 14 آبان ماه با ارایه اصل گذرنامه اقدام کنند.
به گــزارش خبرآنالین، بانک ملی ایــران در اطالعیــه ای اعالم کرد: 
حماسه اربعین حســینی با لطف و عنایت خداوند، با شکوه هر چه تمام 
تر پایان یافت و با توجه به اینکه بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران 
نیز تحویل ارز اربعین را تا روز 11 آبان ماه به بانک ملی ایران ابالغ کرده 
بود، لذا زائرانی که ارز خود را به هر دلیل در کشــور عراق تحویل نگرفته 
اند، می توانند از روز دوشــنبه 14 آبان ماه با ارائــه اصل گذرنامه جهت 

استرداد وجوه خود اقدام کنند.
ضمنا قابل ذکر است اســترداد وجه در تمامی شعب سراسر کشور قابل 

انجام است.

 پول خرید نفت هند از ایران 
به روپيه پرداخت می شود

 با مهلت 180 روزه ای که آمریکا پیش از اجرای تحریم ها علیه صادرات 
نفت ایران داد، هند و ایــران جزییات مکانیزمی که بــه دهلی نو اجازه 
می دهد پول خرید نفت ایران را تماما به روپیه به حســابی در یک بانک 

هندی واریز کند را نهایی می کنند.
 هند سیستم قبلی واریز پول خرید نفت به حســابی در بانک UCO را 
که فعالیت بین المللی نداشته و در معرض تحریم ها قرار نمی گیرد، احیا 
خواهد کرد. با این حال پیش از این 45 درصــد پول نفت ایران به روپیه 
نزد بانک UCO واریز شده و 55 درصد دیگر به یورو پرداخت می شد. اما 
این بار ایران کل پول نفت خود را بــه روپیه دریافت خواهد کرد و انتظار 

می رود از این پول برای تامین پول واردات از هند استفاده کند.
به این ترتیب حتی اگر بانک های ایرانی به سیســتم پرداخت سوئیفت 
دسترسی نداشته باشند هند همچنان قادر خواهد بود پول واردات نفت 
خود را بپــردازد. منابع آگاه اظهار کرده اند ایــن توافق پس از مذاکرات 

طوالنی با ایران و آمریکا حاصل شده است.
برایان هوک، مســئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا تایید کرده 
که کشــورهایی که به واردات نفت ایران ادامه می دهند حســاب های 
امانی ایجاد خواهند کرد. این حساب های امانی برای کشورهایی ایجاد 
می شود که به ادامه واردات نفت ایران نیاز دارند. ایران اجازه دسترسی 
به درآمد فروش نفت خود را ندارد و تنها می تواند پول ســپرده گذاری 

شده را برای خریدهای بشردوستانه هزینه کند.
 شــرکت ایندین اویل، پاالیشگاه و پتروشــیمی مانگالور و نایارا انرژی 
)اســار اویل ســابق( برخی از بزرگترین مشــتریان هندی نفت ایران 
هســتند که برای آنها هزینه حمل ارزانتر و مدت اعتبار طوالنی تر ۶0 
روز را به همراه دارد.نشریه اکونومیک تایمز هند اواخر هفته گذشته به 
نقل از منابع آگاه خبر داد با اقدام هند برای کاهش واردات نفت به ایران 
به میزان حدود یک سوم، آمریکا با اعطای معافیت از تحریم های نفتی 

ایران به دهلی نو موافقت کرده است.

ميز خبر

مدیرعامل ســازمان بنادر ودریانوردی گفت: دشمن 
درصدد اعمال تحریم هاست اما ظرفیت 230 میلیون 

تنی بنادر کشور امکان مقابله با تحریم ها را دارد.
محمد راســتاد در نشســت تخصصی نقــش پدافند 
غیرعامل در حمــل و نقل دریایی گفت: کشــورهایی 
که هیچ گاه بــروز تهدید عملی در شــرایط غیرعادی 
نداشــته اند، بنادر خود را برای این شرایط آماده کرده اند، 
بنابراین ما در ایران که شرایط سختی را در گذشته در 
حوزه حمل و نقل دریایی تجربه کرده ایم که نمونه آن 
تخریب کامل بندر خرمشهر در روزهای نخست جنگ 
تحمیلی است، باید زیرســاخت های بنادر را برای این 
موقعیت ها آماده کنیم. در زمان جنگ تحمیلی و پس 

از تخریب بندر خرمشــهر، کشــور آمادگی 
تأمین زیرســاخت هــای جدید بنــدری را 
نداشــت و در نتیجه از بنــادر کوچک در 
زمان های سخت استفاده کردیم تا زمانی که 
بندر شهید رجایی توسعه یافت. همچنین در 
این دوره جنگ تحمیلی، اسکله های بندر چابهار، 
کمک شــایانی به تأمین مایحتاج ا ساســی 

کشــور کرد.مدیرعامل ســازمان بنادرو دریانوردی با 
تأکید بر اینکه باید در شرایط سخت پیش روی صنعت 
دریایی، آماده باشیم و ســناریوهای مختلفی را برای 
این امر تعریف کنیم، اظهار داشــت: طرح های پدافند 
غیرعامل نمی توانند طرح های ساکن و بدون بازنگری 

و به روز رسانی تعریف شوند. چرا که شرایط 
به طور پیوسته در حال تغییر است.راستاد با 
بیان اینکه وابســتگی ما به بنادر کشور بسته 
به ترافیک دریایی پیوســته تغییر می کند، 
گفت: باید ســناریوهای جایگزین در زمان 
بحران داشته باشــیم. برای این شرایط باید 
بدانیم که از چه زیرســاخت هایــی و به چه 
صورتی بهره ببریم. این نکته ای است که بنادر شمالی و 
جنوبی کشور باید مدنظر داشته باشند.معاون وزیر راه 
و شهرســازی تصریح کرد: همانگونه که برای مقابله با 
بحران های زیست محیطی دریایی، تجهیزات خاص، 
طرح های جایگزین و تمرینات مســتمر و زمان بندی 

مقابله با بحران زیست محیطی داریم، باید برای پدافند 
غیرعامل نیز اینگونه باشــیم. به عبــارت دیگر، هم 
طرح های ابتدایی که به طور مســتمر احتیاج به بروز 
رســانی دارند، تعریف شــود و هم تجهیــزات بنادر و 
تمرین و ارزیابی مقابله با شــرایط بحرانی تعریف شده 
باشد.راســتاد خاطرنشان کرد: شــرایط امنیت پایدار 
حاکم بر کشــور یک مزیت برای حمــل و نقل دریایی 
است اما ممکن اســت ما را از توجه به زیرساخت های 

پدافند غیرعامل غافل کند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه توان مقابله با شرایط 
اضطراری در بنــادر را داریم، گفت: مثــال بارز تهدید 

غیرعامل وضعیتی است که کمابیش با آن مواجهیم. 

تحریم

 عبدالرحمــن فتح الهــی   دونالــد 
ترامــپ رئیس جمهور  آمریکا تــالش کرد با 
بازگردانــدن تحریم هــای یک جانبه علیه 
ایران، بــه ویژه در حــوزه نفــت و انرژی به 
یک باره فروش این کاالی استراتژیک را برای 
ایران به صفر برساند، اما این اقدام با واکنش 
تند کشــورهای خریدار نفت از یک طرف و 
مشکالت فنی و سیاسی در میان کشورهای 
تولید و صادرکننده نفت بــرای جایگزینی 
ایران و قیمت نفت در بــازار جهانی رو به رو 
شــد. هرچند که نمی توان منکر فشارهای 
بسیار زیاد این تحریم ها بر صعت نفت کشور 
بود. از این رو دیپلماسی ایرانی بررسی آینده 
صنعت نفت کشــور بعد از 13 آبان ماه را در 
گفت و گویی با  نرســی قربان، کارشــناس 
مســائل نفتــی و تحلیلگر حــوزه اوپک پی 

گرفته است که در ادامه می خوانید.

  هرچند که محــور اصلی تحریم های 
ثانویه 13 آبان که جمعه گذشــته طی 
بیانیــه وزارت خزانــه داری ایاالت 
متحده آمریکا اعالم شــد بر کاهش 
فروش نفت ایران است. اما به نظر شما 
اهداف مدنظر کاخ  ســفید از معافیت 
8 کشــور خریدار عمده نفتی ایران از 

تحریم های ثانویه چیست؟
قبل از هر چیز باید بگویم که از اســاس همه 
کارشناسان به صفر رســاندن فروش نفت 
ایران را، آن هم در بازه کوتاه تقریباً ۶ ماهه، 
غیر ممکن می دانستند. هر چند که از همان 
روز خروج از برجام، آمریکا تالش های خود 
را برای تحقق این مســئله تــا نوامبر انجام 
داد. امــا تقریبا همه بر ایــن واقعیت توافق 
داشــتند که به صفر رســاندن فروش نفت 
ایران امری غیر قابل تحقق اســت. البته با 
این وصف تهران هم نبایــد از عدم موفقیت 
کاخ سفید چندان خوشــحال باشد، چراکه 
حداقل تالش هــای ترامــپ در این مدت 
تأثیرات ســوء جدی بر میزان صادرات نفت 
ایران داشته و در ادامه نیز خواهد داشت. این 
مسئله )به صفر رســاند فروش نفت ایران(، 
مســئله ای نیســت که با معافیت 8 کشور 
نتوانــد در آینده تحقــق پیدا کنــد. یقیناً 
تالش هــای آمریکا برای به صفر رســاندن 
فروش نفت ایران ادامــه دارد و وضعیت ما 
از این هــم بدتر خواهد شــد. حتی در حال 
حاضر هم کشــور متحمل ضررهای بسیار 

زیادی از تحریم های آمریکا در فروش نفت 
شده است. به هر حال اگر کانون تحریم های 
آمریکا نتوانســته در روزهای جاری فروش 
نفت را صفر کند، اما در هدف غایی خود که 
همان ایجاد بستری است برای این که ایران 
کمترین صادرات نفت و متعاقبش کمترین 
درآمد نفتی را داشــته باشــد، موفق عمل 
کرده اســت. این را می گویم که واقعیات را 
هم دید. پس در بستر همین واقعیات شاید 
ما بتوانیم باز نفت تولید کنیم، اما مســئله 
مهم فروش اســت و در گام بعدی شــاید ما 
بتوانیم تولید هم داشــته باشیم و فروش آن 
را هم انجام دهیم، ولی مسئله مهمتر کسب 
درآمدهای ناشــی از فروش نفت است. پس 

ما با مشکالت عدیده ای مواجه هستیم. 
مسئله معافیت 8 کشور خریدار عمده نفتی 
ایران هــم ناظر بر دو نکته اســت؛ اول اینکه 
فشــارهای آمریکا بر کشــورهای جهان به 
خصوص این 8 کشــور برای به صفر رساندن 
خرید  نفت از ایران این امکان را به وجود می آورد 
که روابط سیاســی آمریکا با این کشورها 
تحت الشعاع قرار بگیرد. لذا ترامپ سیاست 
کاهش تدریجی خرید نفــت از ایران را برای 
این کشورها در سایه معافیت از تحریم های 
نفتــی اعمال کــرده اســت. دوم اینکه این 
8 کشور مشــکلی با عدم خرید نفت از ایران 
ندارند. مســئله اینجاســت که باید بازاری 

جایگزین برای خرید نفت وجود داشته باشد 
تا آنها از ایران نفت نخرند. لذا این کشورها اگر 
بتوانند بــازار جایگزین پیدا کننــد، قطعا از 
ایران نفتی نخواهند خریــد. در این صورت، 
هم این کشــورها در طول فواصل 180 روزه 
مجبورند به فراخور خــود درصدهایی را در 
کاهش نفت از ایران داشــته باشــند و هم از 
آن ســو آمریکا و متحدانــش بازارهای نفت 

جایگزینی را برای ایران پیدا خواهند کرد. 

  اما عرضه و فروش نفــت در بورس 
انرژی و نیز به موازات آن امکان فروش 
نفت در بازارهای سیاه می تواند راهکاری 
هر چند موقتی را بــرای عبور از این 
شرایط سخت در تقابل با تحریم های 

نفتی 13 آبان به ایران بدهد؟ 
از همان ابتدا مســئله عرضه و فروش نفت 
خام در بورس انرژی برای مــن قابل درک 
نبوده اســت. اگر تحریم های ایاالت متحده 
آمریکا مبنــی بر فروش نفت ایــران وجود 

دارد، ایــن تحریم ها برای همه کشــورها و 
برای همه خریداران و فروشــندگان صدق 
می کند. یعنی همان فشــاری که در ایران 
وجود دارد، خوب برای شرکت ها و کسانی 
که می خواهند از بــورس انرژی، نفت ایران 
را بفروشــند و یا بخرند هم صدق می کند. 
واقعا من هنوز مکانیســم این بورس انرژی 
را نفهمیده ام و برای من بســیار جای سوال 
دارد که این راهکار چگونه می تواند در تقابل 
با تحریم ها به ما کمک کند. تنها این بســتر 
می تواند شرایط را برای برخی دالل بازی ها شکل 
دهد. اما درباره فروش نفت ایــران در بازار 
ســیاه هم باید گفت که اگر چه این راهکار 
می تواند کمک نسبی به ما بکند وما پیشتر 
هم از این راه فروشی داشــته ایم، اما در این 
بازار نمی توان به صورت خیلی عمده و زیاد 

نفت فروخت. 

   با این اوصاف راهکار چیست؟
تنها راهــکار مطمئن ما همان مدل ســاز و 
کار ویژه مدنظــر اتحادیه اروپا اســت. اگر 
این مکانیســم مدنظر عملیاتی شود، هم از 
آن طرف نفت ایران به فروش می رسد و هم 
بخشی از پول های حاصل از فروش به ایران 
باز خواهد گشــت و بخشــی نیز به صورت 
کاالها و مــواد مــورد نیاز ایران به کشــور 
تحویل داده خواهد شــد. لذا این راهکار به 

مراتب بهتــر از فروش نفت خــام در بورس 
انرژی و یا فروش نفت در بازار ســیاه است. 
این هــدف باید حلقه مرکــزی تالش های 
ایران در تقابل با تحریــم های ثانویه آمریکا 
از فردای 13 آبان باشد. در این صورت تا اندازه ای 
می تــوان در تقابل با تحریم هــای دور دوم 
آمریکا به خصوص مقاومت کرد. به خصوص 
که این مکانیســم به گونه ای است که دیگر 
کشــورها مانند چین، روســیه، کشورهای 
آمریکای التین و آفریقا هــم می توانند در 
روابط و مناســبات مالی خود با ایران از آن 
استفاده کنند. البته با توجه به این که امروز 
13 آبان است و تحریم ها هم طبق بیانیه از 
فردا اعمال خواهد شد، ولی تاکنون اتحادیه 

اروپا این سازوکار را عملیاتی نکرده است.

   در سایه این شرایط چشم انداز صنعت 
نفت چه سمتی پیدا خواهد کرد؟ 

پیشتر هم گفتم مســئله تولید نفت ارتباط 
بســیار تنگاتنگی با فروش نفــت دارد. اگر 
نتوانیم نفتی بفروشیم، تولید آن هم توجیه 
و صرفــه اقتصادی نــدارد. نیــاز داخلی ما 
چیزی در حدود یک میلیــون و 700 هزار 
بشــکه اســت و مازاد تولید هم به صادرات 

اختصاص دارد. 
لذا با توجــه به کاهش صــادرات باید تولید 
متناســب با این شرایط رســید. اکنون هم 
شــرایط ذخیره ســازی و انتقال و صادرات 
هم برای کشور به صورت عمده مهیا نیست 
پس تولید باید متناســب با مصرف داخلی و 

میزان صادرات انجام شود.

  آیا در این بســتر ایران می تواند از 
اهرم اوپک برای تعدیل شــرایط خود 

استفاده ای داشته باشد؟
اهرم اوپک برای تعدیــل تحریم های نفتی و 
فشارهای آمریکا بعد از 13 آبان نمی تواند کار 
به خصوصی را انجام دهد. هرچند که پیش تر 
هم اوپک کار به خصوصی را انجام نداده است. 
در شــرایطی که بازار جهانی نفــت با عرضه 
باالیی مواجه بود اوپک توانســت مکانیسمی 
را ایجاد کند که میزان عرضه اضافی را کاهش 
دهد و تا جایی که امکان دارد شــرایط برای 
افزایش قیمت فراهــم آورد. ایران هم در این 
راســتا تالش های بســیار زیادی انجام داد 
و دیپلماســی نفتی ما موفق عمــل کرد. این 

مسئله ارتباطی به تحریم ها ندارد. 

بهاره ســلطان پور   قرار بود قبل از 13 
آبان یعنی زمانــی که تحریم هــای ثانویه 
ایاالت متحــده آمریــکا علیه ایــران اجرا 
می شود، کشــورهای اروپایی ســاز و کار 
ویــژه ای برای مقابلــه با ایــن تحریم ها به 
وجــود بیاورند. طرف ایرانی بــا نمایندگان 
کشــورهای اروپایی در طول این چند ماه، 
مذاکــرات گســترده ای انجــام داده اما تا 
این لحظه گزارش دقیقــی از اقدامات این 
کشــورها به دست نرسیده اســت. این ساز 
و کار ها در مجموع برای تســهیل پرداخت 
صــادرات و واردات نفت از  ایــران، مباحث 
بانکی و انرژی مورد استفاده قرار می گیرد. 
کشــورهای اروپایی در پیامی از کشورهای 
چین و روسیه هم برای اجرای این سازو کار 
دعوت به همکاری آوردند. این ساز و کار در 
واقع یک سیســتم مبادله مالی است که به 
شــرکت های بین المللی اطمینان می دهد 
با بانک های ایرانی بــرای نقل و انتقال پولی 
از صادرات و واردات ارتباط داشــته باشند. 
یکــی از گزینه هــای پیــش رو، جایگزین 
کردن یورو به جای دالر در معامله ها با طرف 
ایرانی اســت. در حال حاضر هیــچ کدام از 
کشورهای اروپایی تمایلی برای میزبانی از 
این ساز و کار ندارند. شاید یکی از دالیل آنها 
تحریم های دولت آمریکا باشــد که ممکن 

اســت بعد از این اقدام شــامل حال آنها نیز 
بشود. 

حسین مفیدی احمدی، پژوهشگر مسائل 
اروپا، چند موردی که باعث شده اروپاییان 
از سیاست های ضد برجامی آمریکاحمایت 
نکنند را بررسی کرده است. او در دیپلماسی 
ایرانی نوشــت: »نخســت آنکه کنش ها و 
رتوریک اخیر ترامپ در حوزه برجام، خارج 
از گستره مفهومی و عملیاتی جامعه جهانی 
صورت گرفته و صرفا متکــی به کنش یک 
جانبه آمریکا است. دیگر آنکه در چارچوب 
راهبردهــای منطقــه ای اتحادیــه اروپا، 
ایــن اتحادیه به ظرفیت هــای ژئوپلتیک و 
ژئواســتراتژیک ایران اذعــان دارد و نگران 
تبعــات امنیتــی واکنش هــای احتمالی 
ایران به سیاســت های ضد برجامی ترامپ 
در منطقــه بحرانــی خاورمیانه اســت. در 
ضمن اروپا بر این اعتقاد است که در صورت 
فروپاشــی برجام، با توجه به ناکارآمد شدن 
ابزارهای دیپلماتیک در مدیریت تنش های 
بین ایران و آمریکا، احتمــال بروز جنگ یا 
نابودی رژیم اشــاعه در منطقه خاورمیانه 
وجود خواهــد داشــت.« وی در ادامه می 
نویســد: »در این نگاه، یکــی از حوزه های 
منطقه ای تاثیرگذار بر جایــگاه آینده اروپا 
در تنظیم دستور جهانی، منطقه خاورمیانه 

خواهد بــود. اروپا بر این اعتقاد اســت که با 
افزایش ســهم اروپا در مدیریت بحران های 
بیــن المللــی از جمله در حــوزه برنامه 
هســته ای ایــران، اروپا قــادر خواهد بود 
هزینــه های بی ثبــات ســازی منطقه ای 
حاصل از اقدام یــک جانبه آمریکا در خروج 

از برجام را کاهش دهد.«
تایلر کولیس هم در ســایت لوبالگ نوشت: 
»اروپا همچنان نشــان داده است که قصد 
دارد یک ســازوکار ویژه مالی برای تسهیل 
تجــارت قانونی بیــن اروپا و ایــران ایجاد 
کند. اروپا همچنین از ســایر طرفین برجام 
– مانند چین و روســیه – خواسته است تا از 
این سازوکار در صورت لزوم استفاده کنند. 
اگر چه این ســازوکار در مراحــل تکوینی 

قرار دارد، اطالع رســانی در مورد آن نشان 
دهنده خطرناک بودن رویکــرد آمریکا در 
قبال ایران اســت. به عبارت دیگر، اروپا باید 
در یک بیانیه سیاسی مهم خط قرمزی برای 
دولت ترامپ مشخص کند و عواقب گذشتن 
از این خــط را به آنها گوشــزد کند. در حال 
حاضر، دولت ترامپ برنــده نبرد علیه ایران 
است. این امر باعث شده است تا شرکت های 
خارجی بیشــتری از ایران خارج شــوند و 
ایران تبدیل به یک تبعیدی تجاری شــود. 
اما اگر اروپا تصمیمش را در قالب یک بیانیه 
روشــن اعالم کند، می تواند کارساز باشد. 
اروپا باید راه هایی برای کاســتن از خطرات 
تحریم های آمریکا برای تجــارت قانونی با 
ایران بیابد. اروپا باید بخش خصوصی اش را 
متوجه کند که هر گونه آسیبی که به خاطر 
این تحریم ها متحمل بشوند تبدیل به یک 
مسئله دیپلماتیک خواهد شــد. باید برای 
دولت ترامپ روشن کند که هر گونه تحریم 
علیه شرکت های اروپایی عواقب سنگینی 

خواهد داشت.«
مباحثی که کشورهای اتحادیه اروپا مطرح 
کردند شــاید بتواند برخی از شرکت ها را با 
توجه به این ســاز و کار هایی راضی کند تا 
با ایران همــکاری کنند اما، بســیاری از 
شرکت های بزرگ دنیا مانند شرکت نفتی 

بی پی انگلیسی با توجه به این موارد، باز هم 
گفته اند بازار ایران را ترک خواهند کرد. این 
شرکت ها به دلیل اینکه چند ملیتی هستند 
و با کشور های دیگر در ارتباط هستند بعید 
اســت با تحریم های آمریکا هم سو نباشند. 
عالوه بر شــرکت نفتی بی پی، شرکت نفتی 
فرانسوی توتال و بســیاری از شرکت های 
بزرگ بیــن المللی، ســازکارهای اروپایی 
برای حفظ برجام را رد کرده اند. امروزه بین 
صاحبان شرکت های بزرگ با مسئوالن این 
کشورها درگیری هایی وجود دارد. از طرفی 
این شــرکت ها به دنبال اجرای برنامه های 
خود و از آن طرف مسئوالن دولتی به دنبال 
برخورد جدی با تحریم هایی ثانویه آمریکا 
علیه ایران هســتند. با این حال شاید بتوان 
گفت تالش هایی که مقامات این کشــور ها 
انجام می دهند بیشتر نشــان دهنده تعهد 
نمادین آنها نســبت به برجام است. این در 
حالی است که خود کشورهای اتحادیه اروپا 
در بســیاری از مباحث روز بــا هم، هم صدا 
نیستند. اما  اگر این ســاز و کارها هم عملی 
نشــود برای ایران ضرری نخواهد داشــت. 
ایران در طول این 5 سال دیپلماسی موفقی 
را در صحنه بین المللی اجرا کرده اســت. به 
طوری که توانسته بیشتر کشورهای دنیا را 

با سیاست های مثبت خود همراه کند. 

ظرفيت بنادر آمادگی مقابله با تحریم های ظالمانه را دارد
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 تخصيص ارز نيمایی به خودروسازان 
و افزایش قيمت ها

در حال حاضر قطعه ســاز و خودروســاز مواد اولیه و قطعات مورد نیاز 
خود را با ارز نیمایــی تأمین می کند که در نهایت ایــن امر تأثیر منفی 
بر قیمت تمام شــده خودرو گذاشته و بازار شــاهد رشد قابل توجه 

قیمت ها است.
مطابق سیاســت های جدیــد بانک مرکــزی برای مدیریت بــازار ارز 
کاالهای مشــمول دریافت ارز به چهار گروه کاالیی تقســیم بندی 
شــده اند که در این میان قطعات خودرو در گروه 4 قرار گرفته و باید از 

ارز نیمایی برای واردات این کاال استفاده شود.
البته در بخشــنامه دولت اعالم شــده کســانی که ثبت سفارش قبلی 
داشته اند و کار تخصیص ارز و حواله انجام داده باشند ترخیص کاالهای 
آنها مشکلی ندارد ولی چنانچه حواله انجام نشــده باشد ، این قلم کاال 
باید حذف گردد زیرا ممنوع بــوده و واردات آنها باید بــه تأیید وزارت 
صنعت برســد به نحوی که بعد از اخذ مجوز و دریافت ارز نیمایی روند 

واردات این کاالها انجام می شود.
اما نکته اینجاســت در طول ابالغ این بخشــنامه متقاضیان واردات 
قطعات نیمه ساخته و مواد اولیه خودرو برای دریافت ارز به سیستم 
بانکی مراجعه اما با عدم نبود ارز روبه رو شده اند و در نهایت سیستم 
بانکــی صرافی ها را برای پرداخــت ارز به متقاضیــان معرفی کرده 

است. 
از طرف دیگر صرافی ها که در دریافت ارز حاصل از صادرات محصوالت 
فوالدی و پتروشــیمی با مشــکالتی روبــه رو هســتند متقاضیان را 
ســرگردان کرده و در آخر ارز آنهــم با زحمت بســیار در اختیار قطعه 

سازان یا خودروسازان قرار می گیرد.
در این میان این موضوع مطرح است اگر قطعه ســاز و خودروساز مواد 
اولیه و قطعات مورد نیاز خود را با ارز نیمایی تأمین کنند در نهایت این 
امر تأثیر منفی بر قیمت تمام شده خودرو گذاشــته و بازار شاهد رشد 

قابل توجه قیمت ها خواهد بود. 
کمااینکه خودروســازان در حــال حاضر از افزایــش قیمت تمام 
شــده خودرو گله مند بــوده و نامه نگاری هــای متعددی را برای 
تخصیــص ارز آنهم بــا قیمت مناســب به صنعت خودروســازی 
مطرح کرده اند امــا تاکنون در این رابطه تصمیــم جدیدی اتخاد 

نشده است.
به عنوان نمونه با اســتعالم از منابع آگاه در شــرکت کرمــان موتور، با 
احتساب ارز نیمایی در تولید محصول یک خودروی جک S5 که پیش 
از این 123 میلیون تومان بود امروز با قیمت تمام شــده 235 میلیون 
تومان، X ۶0 با قیمت 1۶5 میلیون تومــان ، S3 با قیمت 175 میلیون 

تومان روبه رو شده است.

 افت توليد ۱۸ کاالی صنعتی
در ۵ ماهه نخست امسال

مطابق جدیدتریــن آمار از میــزان تولید کاالهــای منتخب صنعتی 
و معدنی در 5 ماهه نخســت امسال بخش تولید شــاهد افت تولید18 

محصول صنعتی بوده است.
براســاس این آمار در 5 ماهه نخســت  ۹7 میزان تولید انواع تلویزیون 
منفی 24.7 درصــد، یخچال و فریــزر منفی 12.8 درصد، ماشــین 
لباسشــویی منفی 32.3 درصد ، انواع خودروی ســواری منفی 11.5 
درصد، وانت منفــی 10.8 درصد و کمباین منفــی ۶۶.1 درصد اعالم 
شده اســت.  عالوه بر این از مجموع 32 کاالی منتخب صنعتی فقط 8 
کاال شاهد رشــد و مابقی آنها با با تولید منفی و برخی با رشد کمتر یک 

درصد روبه رو شده است.

تغيير در تحویل خودروهای سایپا
براساس تصمیم جدید شــرکت ســایپا به نمایندگی های فروش، آن 
دسته از مشــتریانی که اقدام به خرید کوئیک کرده اند می توانند ساینا 
اتوماتیک تحویل گرفته و آن دســته از مشــتریانی که تیبا دوگانه سوز 

ثبت نام کرده اند باید تیبا دریافت کنند.
 در دعوت نامه تعهدات نقدی شــهریورماه خودروهای 131، ســاینا، 

سراتو، کوئیک و تیبا دوگانه سوز ویژه مشتری آمده است:
 نمایندگی ها کلیه اطالعات مندرج در دعوت نامه را با ســوابق موجود 
مشــتری در نمایندگی مطابقت دهند و در صورت رؤیت هر گونه ایراد 
مراتب را ظرف مدت 24 ســاعت از طریق اتوماســیون اداری، به اداره 

عملیات فروش، ارسال نمایند.
الزم است مفاد دعوت نامه ها با یک نســخه از دعوت نامه ها را به منظور 
مستندسازی از طریق پست پیشــتاز و در صورت عدم حصول نتیجه از 
هر طریق ممکن، به اطالع مشتریان رســانده و مراتب را در پرونده آنها 

ثبت نمایند.
در صورت موجود نبودن دعوت نامه مشــتری یا مشتریان مشمول این 
بخشنامه در ســایت مذکور ضروری است در اســرع وقت مشخصات 
ثبت نام مربوطه شــامل پذیرش، نام و نام خانوادگی مشــتری، جهت 
بررسی و صدور دعوت نامه از طریق اتوماسیون اداری یک برنامه ریزی 

فروش، ارسال گردد.

آخرین اخبار از عرضه دوم نفت خام در بورس
 آنطور که مدیرعامل بورس انرژی اعالم کــرد از 20 آبان ماه عرضه دوم 

نفت در بورس با حدود 720 هزار بشکه انجام خواهد شد.
عرضه نفت در بورس از ششــم آبان ماه برای اولین بار انجام شــد 
و طی آن حدود یک میلیون بشــکه با قیمــت پایه 7۹ دالر عرضه 

شد.
 در حالی خبرهایی در رابطه با عرضه دوم در هفته آینده حکایت دارد 
که حســینی-مدیرعامل بورس انرژی- در گفت وگو با ایســنا ضمن 

تایید این موضوع جزئیاتی در رابطه با آن اعالم کرد.
طبق توضیحات مدیرعامل بورس انرژی در روز 20 آبان ماه )یکشــنبه 
هفته آینده( 720 هزار بشکه نفت ارائه می شود قیمت پایه آن حدود 7۶ 

دالر و 2۹ سنت پیش بینی شده است.
 قیمت پایه برای عرضه دوم نســبت به عرضــه اول که حدود 7۹ دالر 
بود کاهش دارد و علــت آن به کاهش قیمت نفــت در بازار جهانی در 
روزهای اخیر بر می گردد که شــرکت ملی نفت نرخ را پایین تر اعالم 

کرده است.
حســینی این را هم گفت که حداقل میزان خرید نفت حدود 35 هزار 
بشکه اســت و نرخ آن در یک روز هم می تواند بر اساس عرضه و تقاضا 

متغیر باشد.
بنا به گفته مدیرعامل شــرکت بورس انرژی، در عرضه اول حدود 280 
هزار بشکه با قیمت نهایی 74 دالر و 85 سنت یعنی حدود سه دالر و 15 

سنت پایین تر از نرخ پایه فروش رفته است.
حســینی از شــرکت های حقوقی خارجی و داخلی برای حضور برای 
رقابت در خرید نفت عرضه شــده در بورس انــرژی دعوت کرد و گفت: 
امید می رود تا در آینده ای نزدیک و با اقداماتی که در دســتور کار قرار 
دارد، بازار بــورس انرژی برای عرضــه نفت عمیق تر شــده و بتواند در 

راستای اهداف خود پیش برود.
 این در حالی اســت که عرضه نفت در بورس انــرژی اکنون در مراحل 
ابتدایی قرار داشــته و با توجه به حمایتی که از  ســوی ســازمان ها و 
دســتگاه های مختلف در مورد آن وجود دارد می تواند آینده روشــنی 

داشته باشد.

ميز خبر

معاون پیشــین بانک مرکزی اظهار کــرد: اصالحات 
اقتصادی در مقایسه با اصالحات اجتماعی و فرهنگی 
آسان تر است به شــرطی که سیاســت های صحیح و 
همگرا اتخاذ شود همچنین دولت نیز برای رسیدن به 
اهداف خود باید در برخــی رفتارهای خود تجدید نظر 

کند.
حیدرمستخدمین حسینی در گفت وگو با ایلنا در مورد 
برنامه های تعیین شده از ســوی رییس بانک مرکزی 
مبنی بر افزایش قدرت پول ملــی و کاهش تورم گفت: 
در حــوزه ی اقتصــاد مکانیزیمی به عنوان »نشــد« 
نداریم، برای اینکه مدل های مختلفی برای ایفای نقش 
اقتصادی در راستای اهداف تعیین شده وجود دارد و از 

تکنیک ها و تاکتیک های اقتصادی مختلفی 
برای رسیدن به این اهداف استقاده می شود.

وی ادامــه داد: سیاســت های اقتصــادی 
نبایــد بگونه ای باشــد که مزیــت آن دیگر 
سیاســت ها را خنثی کند. بنابراین نباید در 
اقتصاد جزیره ای عمل شــود بــه طوری که 
سیاست های مالی و بودجه ای دولت در کنار 

سیاســت های تعرفه ای برای واردات و سیاســت های 
پولی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می تواند نتایج 

مطلوب و مثبتی داشته باشد.
این کارشــناس اقتصادی متذکر شد: متاسفانه یکی از 
نقاط ضعف دولت که از روز اول شــاهد آن بودیم عدم 

همگرایی تیم اقتصادی آن است. اصالحات 
اقتصادی در مقایســه با اصالحات اجتماعی 
و فرهنگی آســان تر اســت به شــرطی که 
سیاســت های صحیح و همگرا اتخاذ شــود 
همچنین دولت نیز برای رســیدن به اهداف 
خود باید در برخی رفتارهــای خود تجدید 
نظر کند.مســتخدمین حســینی بــا بیان 
اینکه دولت بایــد این سیاســت ها را ســال ها پیش 
اعمال می کرد تا امروز می توانســتیم در برابر تحریم ها 
ایســتادگی کنیم، گفت: بــا توجه به شــرایط کنونی 
اقتصاد، سیاســت های مالی، پولی و تعرفه ای خاصی را 
باید اعمال کرد که در صورت استفاده در گذشته امروز 

می توانستیم به نتایجی بهتری برسیم. حاال که دولت از 
این ابزارها استفاده نکرده باید نقش خود را فعال تر کند 
و در تصمیم سازی ها بخش خصوصی و کارشناسان را 
مشــارکت دهد، هرچند که باید تصمیم نهایی را خود 

اتخاذ کند.
وی اضافه کرد: دولت نباید بودجه را انبســاطی تنظیم 
کند چون هنوز وضعیت نقدینگی مشــخص نیســت 
و در اقتصاد رها اســت، باید در این بودجه راهکارهای 
جذب آن به ســمت تولید و عناصر تولیــدی را به کار 
بگیرد. بنابراین دولت باید بودجه انقباضی تنظیم کند 
و هزینه های کالن و جزئی خــود را مدیریت کند تا در 

شرایط تحریم، بودجه متعادل باشد.

توليد

محمد ملک دار  با وجــود تالش دولت 
برای رفع مشــکالت صنعت قطعه سازی، 
کارشناســان می گویند کمبود مواد اولیه و 
افزایش قیمت ها سبب شــده قطعه سازان 
نتوانند برنامه های خود را در موعد مقرر به 
انجام برسانند و کسری قطعات خودروها در 

خط تولید همچنان ادامه دارد.
اواسط مرداد ماه گذشته خبرهای متعددی 
در رســانه های مختلف از کســری قطعات 
حدود 50 هزار دستگاه خودرو در شرکت های 
خودروســاز به گوش رسید که در آن مقطع 

برخی شائبه احتکار را مطرح کردند.
محســن صالحی نیا، معاون امــور صنایع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در آن زمان 
در گفت و گو بــا ایرنا، تعــداد خودروهای 
دارای نقص قطعه و مانــده در کف کارخانه 
را بین 30 تا 32 هزار دســتگاه عنوان کرد و 
گفت: خودروســازان در تالشــند با تغییر 
منبع تامین آنهــا، قطعــات را تهیه کنند؛ 
حتی این شرکت ها تالش می کنند تامین 
مالی را برای شرکت های خارجی مربوطه از 

مسیرهای دیگری انجام دهند.
وی تاکید داشــت: طبــق برنامــه ای که 
خودروســازان به وزارت صنعت داده اند، از 
اواسط شهریور شــاهد تکمیل خودروها و 

تولید بدون کسری قطعه خواهیم بود.
محمدرضا نجفی منش، دبیر انجمن صنایع 
همگــن نیرومحرکه و قطعه ســازان اظهار 
داشت: تاکنون بیش از نیمی از خودروهای 
دارای کسری قطعه یاد شده تکمیل شده و 

به مشتریان عرضه شده اند.
به گفته وی، دلیــل اصلی تداوم کســری 
قطعــات بــه وضعیت نــه چنــدان جالب 
نقدینگی قطعه ســازان و قیمت های پایین 

قطعات بر می گردد. 
نجفی منش افــزود: اکنون طلــب صنایع 
قطعه ســازی از خودروسازان به بیش از 15 
هزار میلیارد تومان رســیده و در حالی که 
پیشتر خرید و فروش به صورت نسیه میسر 
بود، امروز به دلیل مشکالت اقتصادی فقط 

خرید و فروش نقدی امکان پذیر است.
وی بیان داشــت: بــرای افزایــش قیمت 
قطعات، خواســته این انجمن افزایش 80 
تا 140 درصــدی نرخ ها اســت اما منتظر 
عملیاتی شدن قیمت گذاری جدید خودرو 

توسط دولت هستیم.
این مقام صنفی به رشــد سه تا چهار برابری 
قیمت مــواد اولیــه داخلی و افزایش ســه 

برابری نرخ ارز در ماه های گذشــته اشــاره 
کرد و گفت: در صورتی که نظر قطعه سازان 
تامین نشود، تعدیل شــدید نیرو و تعطیلی 

واحدهای قطعه سازی در انتظار است.

 کمبود مواد اولیه 
و تصمیم گیری های بی ثبات

با این حال رییس ســابق انجمن سازندگان 
قطعات و مجموعه های خودرو مدعی است 
کمبود قطعــه خودروســازان در ماه های 
گذشته، نه تنها کمتر نشــده بلکه به دلیل 
تصمیم گیری هــا و سیاســتگذاری های 

نادرست بیشتر هم شده است.
رضا رضایی پیش بینی کرد به دلیل کسری 
قطعه، بیــن 20 تا 30 هزار خــودرو در کف 
کارخانه های خودروسازی خوابیده باشد و 
این رقم رو به افزایش است.وی دلیل اصلی 
این موضوع را کمبود مواد اولیه بویژه اقالم 
وارداتی از منطقه اتحادیه اروپا عنوان کرد.

رضایی ادامه داد: متاســفانه برخی قوانین 
و مقررات و ضوابــط دولت کــه به صورت 
ناپایــدار تعریــف شــده و هــر از چند گاه 
دستخوش تغییر می شود، به این کمبودها 

دامن زده است.
وی بیــان داشــت: قوانین ناپایــدار ارزی، 
همچنین افزایش قیمــت مواد اولیه داخلی 
از جمله محصــوالت پتروشــیمی، مس، 
فوالد و آلومینیوم سبب شده تا حس کنیم 

»تحریم های داخلــی« بیش از »تحریم های 
خارجی« صنایــع قطعه و خودروســازی 
را آزار مــی دهد.عضو انجمن ســازندگان 
قطعات و مجموعه های خودرو بطور نمونه 
به طرح این پرسش پرداخت که »ذوب آهن 
از چه نوع مواد خارجی استفاده می کند که 
طی ماه های گذشــته قیمــت محصوالت 
خود را بیش از 2.5 برابر گران کرده است؟«.

این فعال صنعت قطعه سازی اظهار داشت: 
در حالی که بین پنج تــا ۶ درصد مواد اولیه 
مورد نیاز خود را از خــارج تامین می کنیم، 
اما حدود 2 هفته است که ثبت سفارش های 
پیشــین ما را که برای دریافــت ارز آن در 
ســامانه نیما نیز ثبت نام کرده بودیم، همه 
را باطل اعالم کردند و همــه کارها را باید از 
نو انجام دهیــم.وی تصریح کرد: خودرو و 
قطعه سازی صنایعی راهبردی هستند اما 
در ماه های گذشته شــاهد بودیم ارز دولتی 
به موز، عروسک، لوستر و غیره تعلق گرفت 
و هر کس کــه از زور و ارتباطات بیشــتری 
داشــت، موفق به دریافت آن شــد اما نیاز 

قطعه سازان به این ارز برطرف نشد.
رضایی بــا بیــان اینکــه هنوز هــم برای 
دســتگیری از ایــن صنایع اســتراتژیک 
دیر نیســت، خواستار آن شــد تا دولت 
برنامه ریزی باثباتی در این زمینه داشــته 
باشــد و با تشــکیل کمیته ای متشــکل از 
افــراد متخصص و دارای دیــد باز، وضعیت 

صنعت خودرو و قطعه ســازی را مدیریت و 
هدایت کند.وی خاطرنشــان کرد: دور زدن 
تحریم های خارجی و حل مشــکالت آن به 
مراتب راحت تر از مشــکالتی اســت که در 
داخل برای این صنایع ایجاد شــده اســت.

عضو انجمن صنایع همگــن نیرومحرکه و 
قطعه سازان پیشنهاد کرد دولت یک برنامه 
جامع دســتکم ۶ ماهه برای صنایع خودرو 
و قطعه ســازی تدوین کند تــا با مدیریت 
تحریم های داخلی و خارجی، آســیب ها به 
حداقل برســد.در ماه های گذشته صنایع 
خودرو و قطعه سازی کشور متاثر از مسائل 
ارزی و تحریــم های خارجی بوده اســت؛ 
چندی پیش مقدمات ترخیص بخشــی از 
قطعات مورد نیاز خودروســازان فراهم شد 
یــن بخش  الن ا کــه بــه گفته فعــا
می توان با اســتفاده از آنهــا نزدیک به 20 
هزار دســتگاه خودرو را تکمیل و روانه بازار 
کرد و تا حدودی از التهابات قیمتی موجود 

بازار خودرو کاست.
آمارها نشــان می دهد اکنــون نزدیک به 
هــزار و 500 قطعه ســاز در زنجیره تامین 
داخلی حضــور دارند.رضــا رحمانی، وزیر 
جدید صنعت، معدن و تجارت رسیدگی به 
مشکل صنعت خودروسازی را از اولویت های 
خود در این وزارتخانه دانســته است؛ وی با 
اعالم آغاز بررسی موانع و مشکالت صنعت 
خودرو در ماه های اخیر توســط یک گروه 

کارشناســی در عین حال گفتــه »قیمت 
گذاری خودروهــا ســاز و کار قانونی دارد 
که براساس آن تصمیم گیری می شود که 
فعاًل تصمیم جدیدی در این خصوص گرفته 

نشده است«.

 قطعات خودروهای CKD تامین 
شده است

یک مقام مســئول در صنعت خودرو با بیان 
 CKD اینکه قطعات مورد نیاز خودروهای
تامین شــده، اعالم کرد: تا پایان سال از این 

بابت نگرانی نخواهیم داشت.
محمــد اســماعیلی فر گفــت: سیســتم 
اقتصادی و صنعت خودروســازی در سال 
13۹1 هم بحران مشــابهی را پشــت سر 
گذاشــته؛ ولی بدنه اقتصادی کالن کشور 
آنقدر قوی اســت که بتواند این بحران ها را 

پشت سر بگذارد. 
وی با بیان ایــن مطلب که قطعــات مورد 
نیاز خودروهای تعهد شــده به مشــتریان، 
تامین شده اســت، افزود: قطعات مورد نیاز 
خودروهای CKD  تامین شــده است و تا 
پایان ســال از این بابت نگرانــی نخواهیم 
داشــت؛ ضمن اینکــه بخش عمــده ای از  

تعهدات قبلی  را نیز انجام خواهیم داد.
اسماعیلی فر با بیان این مطلب که اگر بخشی 
از این تعهــدات باقی بماند، خودروســاز با 
تبدیل محصول رضایت مشــتری را فراهم 
خواهــد کرد، افــزود: خوشــبختانه از نظر 
انجام تعهدات مان در گروه ســایپا مشکلی 
برای تامیــن قطعات داخلی نداریــم؛ اما از 
آنجایی که هــدف  اصلی تــداوم فعالیت ها 
اســت، بنابرایــن از دولــت می خواهیم در 
این مقطع بــرای تامین نقدینگــی در کنار 
خودروســازان باشــد؛ چراکه اعتقاد داریم 
این مشــکالت مقطعی اســت و بی شــک 
برطرف خواهد شد. این نخستین بار نیست 
که دچار تحریم و نامالیمتی شــده ایم، پس 
می توانیــم بگوییم سیســتم اقتصادی مان 
برای این مشــکالت مقاوم شــده است.این 
مقام مســئول در صنعت خودروســازی با 
تاکید بر اینکه خودروســازان بــرای انجام  
تعهدات شــان، برنامه ریزی کرده اند، افزود: 
برای حفظ رضایت مشــتریان برنامه ریزی 
الزم انجام  شده؛ به شــرط آنکه دولت بتواند 
تفاوت قیمت حاشــیه بازار را مدیریت کند؛ 
چراکه قیمت خودرو در بازار، خارج از دست 

خودروساز است.

بودجه باید انقباضی و بر محور توليد تنظيم شود

آیا خودروسازان موفق به اجرای استانداردهای ۸۵گانه می شوند؟

وسازان وز سرنوشت ساز برای خودر  ۶۰ ر
گروه صنعــت  خودروســازان کمتر از 
۶0 روز فرصــت دارند تا از ابتــدای دی ماه 
بزرگترین پروژه استاندارد خودرویی یعنی 
مرحله سوم طرح اســتانداردهای 85 گانه 

خودرویی را اجرایی کنند.
اسفند ماه ســال گذشــته بود که سازمان 
ملی اســتاندارد ایــران از افزایــش تعداد 
اســتانداردهای خودرویــی از 55 بــه 85 
مــورد خبــر داد و اعالم کرد که براســاس 
تفاهم نامه ای بیــن این ســازمان و وزارت 
صنعت، معــدن و تجــارت، ارتقــای این 
اســتانداردها از نظر تعداد و کیفیت مطرح 
شده اســت؛ موضوعی که براساس مصوبه 
شــورای سیاســت گذاری خودرو با حضور 
وزیر وقت صنعت، معــدن و تجارت، رییس 
ســازمان ملی اســتاندارد، خودروسازان و 
قطعه سازان در دســتور کار قرار گرفت. به  
براســاس زمان بندی صــورت گرفته باید 
تا ابتدای دی ماه ســال گذشــته ۶1 مورد 
اســتاندارد خودرویی اجرایی می شد و پس 
از آن تا ابتدای تیر ماه ســال 13۹7 دو مورد 
به ۶1 استاندارد قبلی اضافه شد و در نهایت 
با اضافه شدن 22 مورد استاندارد خودرویی 
دیگــر تــا دی مــاه ســال 13۹7، تعداد 
استانداردهای اجباری خودروهای سواری 

به 85 مورد افزایش می یابد.

طبق قانون، هر اســتانداردی کــه تدوین و 
اعالم می شــود برای اجرای آن باید مهلت 
زمان مشــخصی به واحد تولیــدی مربوطه 
داده شــود، قانون گــذار اعالم کــرده این 
فرصت زمانی نباید کمتر از ســه ماه باشد و 
تنها مربوط بــه صنعت خودروســازی هم 
نیســت چرا که باید تولیدکننده این فرصت 
را به منظور تغییر وضعیت در اختیار داشته 
باشد و با توجه به این که صنعت خودروسازی 
به دلیــل پیچیدگی نیازمنــد مهلت زمانی 
بیشتری اســت، بنابراین فرصت ارائه شده 
توسط شــورای سیاســت گذاری خودرو تا 
ابتدای دی ماه ســال 13۹7 و در سه مرحله 
زمانی تعیین شد.براســاس تصمیمی که در 
شورای سیاست گذاری خودرو با حضور وزیر 
وقت صنعت، معدن، تجارت، خودروسازان، 
قطعه سازان و رییس سازمان ملی استاندارد 
ایران اتخاذ شــد، موارد اولیه تدوین شده در 
خصوص اســتانداردهای خودرویی که باید 
در موعد زمانی نزدیک تری اجرایی شــوند، 
استانداردهای ساده تری به شمار می آمدند 
تا خودروســازان بتوانند از عهده  اجرای آن 
برآیند اما هرچه به اجرای اســتانداردهایی 
که نیاز اســت تا ابتدای دی ماه سال 13۹7 
اجرایی شــوند، نزدیک می شــویم شرایط 
بــرای خودروســازان ســخت تر خواهــد 

شد.باید خاطرنشان کرد که در اروپا افزایش 
اســتانداردهای خودرویی در سال 201۶ و 
در ایران نیز در ســال 2017 الزام آور شــده 
اســت و اگر خودروســازی نتواند افزایش 
اســتانداردهای خودرویی را به 85 مورد را 
در دســتور کار قرار دهد با توقف خط تولید 

محصول مربوطه مواجه می شود.

فاز اول؛ توقف تولید 25 خودروی 
سواری و سنگین جاده ای

با اجــرای فــاز اول اســتانداردهای جدید 
اجباری خــودرو از اول دی ماه 13۹۶، تولید 
25 خودروی سواری و ســنگین جاده ای از 
جمله خودروهــای MVM 315 ســدان، 
MVM 550، تیگو 5، ســایپا 131 و سایپا 

132 دوگانه ســوز، ســایپا 141 بنزینــی و 
دوگانه ســوز، آریــو 1500 سی ســی، پژو 
پارس با موتــور XUM، وانت تــک کابین و 
دو کابیــن مزدا بنزینی و دوگانه ســوز، وانت 
کارا 1700)بنزینــی و دوگانه ســوز(، آســا 
5۰F B، لیفــان ۶20، لیفــان X5۰، لیفان  
X۶۰، جک و J5 هیوندای I۱۰ از دستور کار 
خودروسازان خارج شد.عالوه بر خودروهای 
ســواری اعالم شــده، خودروهای سنگین 
کشــنده نیمه تریلر آکســور مــدل 1843 
LS، کامیون فاقد اتاق بــار دانگ فنگ مدل 
K۱۰5۱S، کشنده نیمه تیریلر اسکانیا مدل 
R۴۴۰LA، کشنده نیمه تریلر اسکانیا مدل 
R۴۶۰LA، کشنده نیمه تریلر FAW مدل 
 FAW 4250، کشنده نیمه تریلر CA-J۶
مدل CA۴۱۸۰-J۶ و اتوبوس بین شــهری 
درسا با موتور اسکانیا dc 13107 خودروهای 
سنگینی هســتند که از ابتدای آذر ماه سال 
گذشته براساس مصوبه مربوط به توقف خط 
تولید خودروهای غیراستاندارد با توقف خط 

تولید روبرو شده اند.

فاز دوم؛ خط تولید هیچ خودرویی 
متوقف نشد

اما در مرحله دوم اجرای استانداردهای 85 
گانه خودرویی، خــط تولید هیچ خودرویی 

متوقف نشد و سه خودروی جدید نیز مجوز 
ورود به بازار دریافــت کردند و عالوه بر این، 
سه خودروی »ســیتروئن«، »وانت آمیکو« 
و »FAW« مجــوز ورود به بــازار ایران را 
دریافت کردند و توانســتند استانداردهای 

85گانه را پاس کنند.

2 ماه تا سررسید بزرگترین پروژه 
استاندارد خودرویی

نکته قابل اشــاره این کــه صرفــا در مورد 
خودروهای تولید داخلی که از قبل خط تولید 
آن ها وجود داشته، زمان بندی سه مرحله ای 
مدنظر قرار گرفته اســت که در مرحله دوم 
هیچ یک از این خودروها با توقف خط تولید 
روبرو نشــدند هر چند که در مرحله اول 25 
خودرو با توقف خط تولید روبرو شــدند. اما 
خودروهــای وارداتــی و خودروهای جدید 
تولیدی موظــف به رعایت اســتانداردهای 
85 گانه از همان ابتدای دی ماه سال گذشته 
)13۹۶( هستند.در عین حال پس از تصمیم 
سازمان ملی استاندارد ایران مبنی بر تحقق 
اســتانداردهای 85 گانه خودرویی تا ابتدای 
دی ماه سال 13۹7، اعتراضات مختلفی در 
ارتباط با برخی از این استانداردها مطرح شد 
مبنی بر این که مواردی از استانداردهای 85 

گانه حتی در اروپا نیز اجباری نیست. 



مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت مطرح کرد

انفعال دولت درتوسعه صنعت پاالیشگاهی

لوله هایCRA  پیش از آبان ماه تحویل مي شود

آخرین وضعيت فاز ۱۳ پارس جنوبی

انرژی
روزنامه اقتصادی صبح ایران

صفحه 4
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 ۹ استان به گستره توزیع گازوئيل یورو ۴ 
در کشور افزوده شد

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از توزیع سراســری 
گازوئیل با کیفیت یورو 4 تا پایان امســال در سراســر کشور خبر داد و 

گفت: ۹ استان جدید به گستره توزیع گازوئیل یورو 4 افزوده شد.
سید محمدرضا موسوی خواه به شــانا گفت: با افزایش تولید نفت گاز 
یورو 4 تولیــدی در پاالیشــگاه بندرعباس، همــه جایگاه های عرضه 
سوخت استان های هرمزگان، بوشــهر، کرمان، یزد و فارس زیر پوشش 

عرضه نفت گاز یورو 4 قرار می گیرند.
وی افزود: طبق پیش بینی های انجام شــده تا پایان بهمن ماه امســال 
فرآورده نفت گاز یورو 4 به صورت سراسری در کل کشور توزیع خواهد 
شد.مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تصریح کرد: با 
بهره برداری افتخارآفرین از طرح ارتقای کیفیت پاالیشگاه بندرعباس 
همه جایگاه های عرضه سوخت محور مواصالتی چابهار تا داخل کشور 

نیز زیر پوشش توزیع این فرآورده قرار می گیرند.

شمال غرب کشور زیر پوشش توزیع گازوئیل با کیفیت
موسوی خواه تاکید کرد: با اجرای پروژه ارتقای کیفیت پاالیشگاه تبریز، 
همه استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و زنجان به 

طور کامل زیر پوشش توزیع گازوئیل یورو 4 قرار می گیرند.
وی با اشــاره به این کــه طبق موافقت نامه ســازمان محیط زیســت 
با شــرکت ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی مقرر شــده بود 
230 جایگاه عرضه ســوخت در مســیرهای مواصالتی اصلی کشــور 
زیر پوشــش توزیع فرآورده های یــورو 4 قرار گیرند، گفت: شــرکت 
ملی پاالیش و پخــش فرآورده های نفتی به منظور استانداردســازی 
فرآورده های تولیدی و تولید محصوالت با کیفیت طرح های توسعه ای 
را در پاالیشگاه های کشور اجرایی کرد که با بهره برداری از این طرح ها، 
بــه زودی فرآورده های بــا کیفیــت در بخش حمل ونقــل به صورت 

سراسری توزیع خواهد شد.

واحد تصفيه هيدروژنی نفت پاالیشگاه 
بندرعباس راه اندازی شد

مدیرعامل شــرکت پاالیــش نفت بندرعبــاس گفت: واحــد تصفیه 
هیدروژنی نفت گاز پاالیشگاه نفت این شــرکت با هدف بهبود کیفیت 
نفت گاز تولیدی و مطابق با اســتاندارد یورو4 در این پاالیشــگاه 

راه اندازی شد.
هاشــم نامور در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: با راه اندازی این واحد 
میزان گوگرد موجود در نفت گاز تولیدی پاالیشــگاه از 10 هزار میلی  
گرم به کمتر از 50 میلی گرم کاهش یافــت و مجموع نفت گاز تولیدی 
پاالیشگاه بندرعباس بر اساس اســتاندارد یورو 4 به 15 میلیون لیتر در 

روز رسید. 
وی تصریح کرد: این واحد تصفیه هیدروژنی نفت گاز یکی از واحدهای 
طرح افزایش ظرفیت تولید و بهبود کیفیت پاالیشگاه بندرعباس است 
که با ظرفیت اســمی 50 هزار بشــکه در روز، بزرگترین واحد تبدیل 

کاتالیستی این پاالیشگاه است. 
مدیرعامل شــرکت پاالیش نفت بندرعباس افــزود: در واحد تصفیه 
هیدروژنی نفت گاز، ناخالصی هایی شــامل گوگرد، نیتروژن، اکسیژن 
و هم چنین برخــی فلزات در خــوراک ورودی نظیر نیــکل، وانادیم، 

ارسنیک، سرب و مس از نفت گاز ورودی جداسازی می شود. 
نامور ابراز داشت: اجرای این طرح عالوه بر ارتقای کیفیت فرآورده های 
نفتی و کاهش آالینده های زیست محیطی، موجب استفاده حداکثری 
و بهینه از ظرفیت ها و امکانات داخلی در راســتای حرکت به ســمت 

خودکفایی در تولید فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور می شود. 
وی یاد آور شــد: این طرح از جملــه طرح های زیســت محیطی و در 
راســتای برنامه های بهبــود کیفیت محصوالت تولیــدی و صیانت از 

محیط زیست است. 
به گفته این مســوول، در طرح ملی افزایش ظرفیــت و بهبود کیفیت 
فرآورده های نفتی پاالیشگاه بندرعباس واحدهای مهمی مانند تصفیه 
نفتای سبک و ســنگین، تبدیل کاتالیســتی، ایزومریزاسیون، تصفیه 

هیدروژنی نفت گازو تصفیه گاز با آمین احداث شده است. 
نامور راه اندازی واحدهای تصفیه آبهای ترش، بازیافت و جامدســازی 
گوگرد، 17 دستگاه مخازن جدید و همچنین واحدهای آب برق و بخار 
را از دیگــر واحدها در طرح ملــی افزایش ظرفیــت و بهبود کیفیت 

فرآورده های نفتی پاالیشگاه بندرعباس برشمرد. 
وی خاطرنشــان کرد: واحدهای بنزین ســازی و بخش تصفیه نفتای 
سبک و واحد ایزومریزاســیون این طرح با تالش متخصصان پاالیشگاه 
بندرعباس در سال گذشته به بهره برداری رسید و از مجموع واحد های 
باقیمانده این پروژه، واحد بازیافت گوگرد هم اکنون در حال ســاخت و 

تکمیل مراحل پایانی است. 
به گزارش ایرنا، شــرکت پاالیــش نفت بندرعباس با ظرفیت اســمی 
پاالیش روزانه 350 هزار بشــکه نفت خام ســنگین و میعانات گازی، 
در حال حاضر 18 درصد از نیاز کشــور به انرژی و فرآورده های نفتی را 
تامین می کند. فرآورده های تولیدی این پاالیشــگاه در دو گروه اصلی 
و ویژه طبقه بندی می شــود و محصوالت اصلی شامل گاز مایع، بنزین، 
نفت سفید، سوخت جت، نفت گاز و نفت کوره است که مطابق مقررات 

به وزارت نفت تحویل داده می شود. 
محصوالت فرعی نیز شــامل حالل 402، وکیوم باتوم، وکیوم سالپس، 
آیزوریسایکل، لوبکات ســنگین و گوگرد است که از طریق بورس کاال و 

انرژی عرضه می شود. 

قبل از پایان سال نفت ۸۰ دالری می شود
 گلدمن ســاکس پیش بینی کرد که افت صادرات ایــران در ترکیب با 
محدود بودن ظرفیت تولید اضافی تولیدکننــدگان و تقویت تقاضای 

نفت، قیمت ها را دوباره تا 80 دالر باال می برد.
 به گــزارش مهر به نقل از راشــاتودی، گلدمن ســاکس در گزارشــی 
پیش بینی کرد که افــت صادرات ایــران در ترکیب بــا محدود بودن 
ظرفیت تولید اضافــی تولیدکنندگان و تقویت تقاضــای نفت دوباره 
قیمت ها را باال می برد و قیمت نفت برنت پیش از پایان ســال از 80 دالر 

فراتر خواهد رفت.
 یکی از دالیلی که باعث شــد قیمت نفت خام در ماه گذشته 1۶ درصد 
ســقوط کند، این بود که ناگهان به نظر می رســید تقاضا رو به کاهش 
اســت. به ویژه با افت ارزش پول های اقتصادهای در حال ظهور در برابر 
دالر، که باعث شــد یک شــوک قیمتی برای مصرف کنندگان به وجود 
بیاید، تقاضای نفت در این کشــورها افت کرد. اما گلدمن ساکس اعالم 
کرد پس از بررسی موشکافانه داده ها، مشخص شد که تقاضا آن قدرها 

هم افت نکرده است.
 این بانک در بیانیه خود گزارش داد: مدل ســازی ها و بررســی های ما 

نشان می دهد که این نگرانی ها بیش از حد در نظر گرفته شده بودند.
 بانک ادامه داد: تقاضای نفت همچنان با نرخ خوبی به رشــد خود ادامه 
می دهد. مشــخصا باید ذکر کنیم که تقاضای نفت چین، علی رغم افت 
فعالیت های صنعتی، به طور غافل گیرکننده ای در حال رشــد اســت. 
همچنین در ســال 2018 تاثیر افت ارزش ارزهای ملی اقتصادهای در 
حال ظهور بر قیمت نفت، در ســال 2018 اندک خواهد ماند و در سال 

201۹ کامال از بین می رود.
 همچنین گلدمن ســاکس به ایده کند شــدن رشــد اقتصادی جهان 

باوری ندارد و اعالم کرد پیش بینی این حوزه بسیار مشکل است.

ميز خبر

مدیر اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایران از پیشــرفت 
مناسب قراردادهای پژوهشــی حوزه اکتشاف شرکت 
ملی نفت ایران خبر داد و گفت: از مجموع پنج قرارداد 
امضا شده با دانشگاه ها، فاز نخست حداقل سه قرارداد 

تا پایان سال نهایی و تکمیل می شود.
سیدصالح هندی در گفت وگو با شانا افزود: فاز نخست 
پروژه های پژوهشی به تدوین نقشه راه مرتبط است که 
خوشبختانه دانشــگاه های طرف قرارداد در این زمینه 

عملکرد خوبی داشته اند.
بر اساس این گزارش، اســفندماه پارسال، شرکت ملی 
نفت ایران با هدف توســعه زیرســاخت های علمی و 
فناوری در کشف منابع هیدروکربوری، با پنج دانشگاه 
منتخب کشور شامل دانشگاه  شهید بهشتی، فردوسی 

مشــهد، خوارزمی، صنعتی شاهرود و شهید 
چمران اهــواز قرارداد پژوهشــی امضا کرد؛ 
قراردادهایی که مدت زمان اجرای هر یک از 

آنها 10 سال در نظر گرفته شد.
هندی از برگزاری نشســت کمیته راهبری 
در دانشــگاه فردوسی مشــهد هم خبر داد 
و عملکرد ایــن دانشــگاه را در اجرای پروژه 

پژوهشــی »توســعه فنــاوری  بهبود تصویرســازی 
زیرسطحی در اکتشاف منابع هیدروکربوری در حوضه 

رسوبی کپه داغ« بسیار مطلوب توصیف کرد.
وی با اشاره به تاکید شرکت ملی نفت ایران بر اهمیت 
ایجاد شــبکه نوآوری و فناوری گفت: دانشگاه ها در 
بخــش مدیریت فنــاوری، از مشــاوران خوبی بهره  

گرفته انــد و بــا دانشــگاه های داخلــی و 
خارجی، همکاری مناسبی برقرار کرده اند 
که امیدواریــم مجموعه ایــن تالش ها، به 
نتایــج خوبی بــرای صنعت نفت کشــور 

منتهی شود.
در اجــرای قراردادهــای پژوهشــی حوزه 
اکتشــاف شــرکت ملی نفت ایــران، پروژه 
پژوهشــی »توســعه فناوری های نوین ژئوشیمیایی 
اکتشافی با تاکید بر مدل سازی هیدروکربوری حوضه 
رسوبی در ناحیه دزفول شــمالی« با همکاری دانشگاه 
شــهید بهشــتی و پروژه پژوهشی »توســعه فناوری  
بهبود تصویرســازی زیرسطحی در اکتشــاف منابع 
هیدروکربوری در حوضه رسوبی کپه داغ« با همکاری 

دانشگاه فردوسی مشهد اجرا می شود.
دانشــگاه خوارزمی در زمینه »توسعه فناوری های 
ســنگ های کربناته شــکافدار در ناحیه دشــت 
آبادان« با مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران 
همکاری خواهد کــرد و »کاربــرد ژئومکانیک در 
اکتشــاف منابع هیدروکربوری و فناوری های نوین 
حفاری و مهندســی نفت در چاه های اکتشــافی« 
موضوع همــکاری با دانشــگاه صنعتی شــاهرود 

خواهد بود.
پروژه پژوهشــی دانشــگاه شــهید چمران اهواز نیز 
»توســعه فناوری های نوین ژئوشــیمیایی اکتشافی 
با تاکید بر ژئوشیمی ســطحی و زیرسطحی در ناحیه 

دشت آبادان« است.

اکتشاف

گروه انرژي  بررســی ها نشان می دهد 
همچنان نیاز به تامین لوله های ســی آر ای 
در بخش های مختلف فاز 13 پارس جنوبی 
به چشم می خورد که با تایید معاون توسعه 
و مهندسی شــرکت ملی نفت 75 کیلومتر 

آن خریداری می شود.
چندی پیش غالمرضــا منوچهری، معاون 
توسعه و مهندسی شــرکت ملی نفت طی 
سفری به عســلویه از طرح های توسعه ای 
پارس جنوبــی بازدید کــرد. وی طی این 
بازدید با اشــاره به اینکه بر اساس نرخ های 
متوســط رو به پایین، تولیــد گاز از هر فاز 
پارس جنوبــی، معادل پنــج میلیون دالر 
برای کشور درآمد مســتقیم دارد، گفته بود 
که فرآینــد تکمیل ظرفیت فــاز 13 پارس 

جنوبی باید تا پایان سال جاری انجام شود. 
وی درآمد هر فاز پارس جنوبی را در صورت 
محاســبه مصرف نکردن ســوخت مایع در 
نیروگاه ها و دیگر مصارف، روزانه معادل 10 
میلیون دالر عنوان کــرد و گفت: تاخیر در 
بهره برداری از 2 طرح فازهــای 13 و 22 تا 
24 پارس جنوبی روزانه 40 میلیون دالر به 

اقتصاد کشور زیان وارد خواهد کرد.
با توجه بــه گفته های مقامــات دولتی دال 
بــر ورود به یــک دوره جنــگ اقتصادی و 
همچنین آغاز فصل ســرد و افزایش مصرف 
گاز در کشــور به نظر می رســد تکمیل و 
راه انــدازی فاز 13 پــارس جنوبی بیش از 
پیش اهمیت می یابــد. خبرگزاری مهر در 
تاریخ 18 خرداد سال جاری طی گزارشی با 
عنوان »فاز 13پارس جنوبی در انتظار لوله

CRA/شــصت کیلومتر لوله وارد کردیم« 
مشــروح وضعیت این فاز را بر اساس اسناد 
و گزارشــات شــرکت نفت و گاز پارس به 
عنوان نماینده شــرکت ملی نفت ایران در 
پارس جنوبی منتشــر کرد که بر اساس آن 
راه اندازی و بهره برداری از این فاز در انتظار 

واردات لوله های سی.آر.ای بود.
محمد مشــکین فام، مدیرعامل شــرکت 
نفت و گاز پارس که اکنون بــه عنوان یکی 
از گزینه های مدیرعاملی شرکت ملی نفت 
ایران مطرح شده اســت، در نشست خبری 
در بیست و سومین نمایشــگاه بین المللی 
نفت در پاســخ به مهر در ارتباط با بســته 
ماندن چاه هــای موقعیت  بی کــه قرار بود 
در اواخر ســال ۹5 تکمیل شود و همچنین 
آخرین وضعیت چاه موقعیــت دی که قرار 
بود خرداد سال قبل تکمیل شود و به دلیل 
تاخیر در واردات لوله های CRA همچنان 
نیمه کار بود، توضیــح داد: در حال حاضر به 
اندازه کافی واردات لوله های CRA داشته ایم 
و مقدمات انجام کار بــرای لوله گذاری نیز 
در حال انجام اســت و پیش بینی می شود 
 .D و .B تا ۶ ماه آینده چاه هــای موقعیت

به بهره برداری برســد.از اردیبهشت ماه که 
زمان برگزاری نمایشــگاه بین المللی نفت 
است تاکنون قریب به 5 ماه می گذرد و یک 
ماه تا پایان وعده بهره بــرداری از چاه های 
موقعیت B. و D. باقی مانده اســت. در ادامه 
به بررسی مشروح وضعیت این فاز از پارس 
جنوبی با تکیه بر تصمیم های گرفته شــده 
مسوولین فعال در این پروژه در حضور وزیر 
نفت در شهریور ماه سال جاری می پردازیم. 

تاخیر 2 ساله در راه اندازی 
بر اساس این گزارش در بخش حفاری، پایه 
ســکوی A در تاریخ 4 مهر ماه سال جاری 
نصب شد و قرارشد که چاه های آسیب دیده 
موقعیت A تا شــهریور ۹8 آماده راه اندازی 
شــود، این در حالی اســت که تاریخ قبلی 
تعهد شــده در این حوزه مربوط به  خرداد 

ماه ســال جاری، خــرداد مــاه و در نهایت 
15 شهریور سال گذشــته است. به عبارتی 
دیگر تنهــا در بخش راه انــدازی چاه های 
آســیب دیده یک بخش از فاز 13 شاهد سه 
مرتبه خلف وعده بودیم. بــه این ترتیب در 
صورتی که چــاه موقعیت ای در شــهریور 
ماه ســال آینده راه اندازی شــود نسبت به 
تاریخ اولیه معهود شــاهد تاخیر 2 ســال و 
سه ماهه هستیم. از ســویی دیگر عملیات 
حفاری موقعیت B اسفند ۹5 و در موقعیت 
D، آخرین فروردین ســال جاری به اتمام 
 CRA رســیده و منتظر تامین لولــه های
اســت؛ در حالی کــه تاریخ معهــود قبلی 
مربوط به 2۹ اسفند ســال ۹5 است. این در 
حالی اســت که خوش بختانه از 30 خرداد 
 ،CRA ســال جاری با تحویل لوله هــای
راندن لوله ها آغاز شده اســت.طبق اسناد 

موجود با توجه به مشــکالت به وجود آمده 
در بخش حفاری و تکمیــل دو چاه فاز 13 و 
لزوم تولید گاز تعهد شده برای زمستانی که 
در پیش داریم، قرار اســت که شروع تولید 
گاز از موقعیت هــای ۱3B و 13دی  در 
مرحله اول با بهره برداری از حداقل ۶ حلقه 
چاه کلید بخورد.در ادامه این گزارش آمده 
اســت که عملیات  حفاری در موقعیت سی 
باید 2۹ اسفند ماه سال قبل تمام می شد. این 
در حالی اســت که در این بخش نیز مشکل 
تامین لوله ســی آر ای وجــود دارد که باید 
پیگیری شــود. از طرفی با توجه به ضرورت 
تأمین لوله هــای CRA، قرار بود در صورت 
موافقت معاون توســعه و مهندسی شرکت 
 CRA ملی نفت ، مقــدار 75 کیلومتر لوله
از طریق شــرکت تناریس که شرکتی چند 
ملیتــی بــوده و صاحب فنــاوری تولید 
لوله های فوالدی مورد استفاده در صنعت 
گاز است، خریداری شــود؛ بر همین اساس 
اعالم شد اولین محموله لوله ها قبل از آبان 
مــاه ۹7 دریافت خواهد شــد. در این میان 
مذاکرات با شــرکت تناریس جهت تأمین 
لوله بدون پرداخت پیش پرداخت و در قالب 

LC دنبال می شود. 

از سکو و عرشه چه خبر؟
در بخش سکو و عرشه فاز 13 پارس جنوبی 
نیز در اولویت اول قرار بود ســکوی بی و دی 
تا تاریخ 10 آبان ماه سال جاری نصب شوند 
) البته نخســتین تاریخ معهود برای اجرای 
این بخش از پروژه 30 اردیبهشت سال ۹۶ 
بوده اســت یعنی تا کنون بیش از یک سال 
زمان در این بخش تلف شده است(؛ این در 
حالی است که اعالم شــد هر دو سکو آماده 
بارگیری هســتند، اما به دلیل لــزوم اتمام 
عملیات راندن لوله هــای CRA نصب آنها 

با تأخیر انجام می شود.

گروه انرژي  مدیر اســبق امور بین الملل 
شــرکت ملی نفت با بیان اینکــه ایران در 
اجاره ظرفیت مازاد در خارج کشــور کاری 
نکرده اســت، گفت: دولت خودش را کنار 
کشیده و می گوید بخش خصوصی )داخلی 

خارجی( وارد شود.
محمد علــی خطیبی، مدیر اســبق امور 
بین الملل شــرکت ملی نفــت  در گفتگو با 
مهر در پاســخ به اینکه در آستانه بازگشت 
تحریم های آمریــکا افزایش صادرات نفتی 
تا چــه حد می توانــد جایگزیــن صادرات 
نفت خام شــود، گفت: همیشه در بازار نفت 
طوری نیست که به راحتی نفت ما را بخرند 
گاهی شــرایط پیش می آید که فروش نفت 
در میعانــات و نفت خام با مشــکل مواجه 
شود. بنابراین کشــورهایی که در پاالیش 
ســرمایه گذاری کرده اند دست برتر دارند 
و بهتر می توانند نفت بفروشــند. به همین 
منظور برخی کشــورها توانایــی های خود 
را در حوزه پاالیشگاهی گســترش دادند و 
حتی فراتر از ظرفیت شان، پاالیشگاه های 

صادراتی ایجاد کردند.
وی ادامه داد: برخی از رقبــای ما در خارج 
ازکشور خود نیز در زمینه پاالیش سرمایه گذار 
کردند. عربســتان، کویت و امــارات عالوه 
بر ارتقا ظرفیت پاالیشــی که بیــش از نیاز 
داخلی خودشــان و صــادرات اســت، در 
کشــورهای مصرف کننده بزرگ صنعتی 
سرمایه گذاری کردند؛ به این صورت که هم 
در این کشــورها پاالیشگاه خریدند و هم در 

سیستم توزیع بنزین ورود کردند.
این کارشــناس بین المللی صنعت نفت با 
بیان اینکــه رقبای ما در فــروش نفت خود 
موفق تر هســتند، اظهار داشــت: علت این 
موفقیت این اســت که هم در داخل و هم در 

خارج از کشــور خود پاالیشگاه 
دارنــد. البته ممکن اســت کل 
یک پاالیشگاه را نخریده باشند 
و فقط ســهام غالــب را بخرند 
اما شــرط می گذارند که 100 
درصد نفت خام آن را خودشان 
تامیــن کنند. بنابراین دســت 
برتر را در بــازار دارند. زیرا با این 
ابزارهــا فروش نفت برایشــان 

راحت است.

در صادرات نفت به مشکل می خوریم
بــه گفته خطیبــی نکته مهــم در این بین 
ورود دولت هــای این کشــورها به صورت 
فعال به حوزه ســرمایه گــذاری در صنعت 
پاالیشــگاهی اســت؛ دولت ها بــا ورود به 
سرمایه گذاری در پاالیشــگاه های بزرگ 
دنیا، بازارهای امن و تضمین شــده به خود 

اختصاص داده اند.
نماینده اســبق ایران در اوپک با اشــاره به 
اینکه از آنجایی که عمده فروش ما نفت خام 
است و در شــرایط تحریم با مشکل مواجه 
می شــویم، افزود: در تحریم سال 13۹0، 
در فــروش فــرآورده های نفتی مشــکلی 
نداشــتیم با اینکه تحریم آن دوره بســیار 
ســخت تر از این دوره بــود. تحریم کنونی 
یک دهــم تحریم آن زمان نیســت. ولی در 
واردات بنزین و فروش نفت خام مشــکالت 
زیادی داشتیم. این مســاله نشان می دهد 
ما نیاز به ســرمایه گذاری و توســعه داریم، 
زیرا عالوه بــر اینکه مــی توانیم از ارزش 
افزوده فرآورد های نفتی اســتفاده کنیم، 
ورود به بحث پاالیشگاه یک کار استراتژیک 
محسوب می شود و می تواند در فروش نفت 

خام به ما کمک کند.

به عقیده خطیبی ما حتی در کارهای عادی 
مثال قراردادهــای پراسیســینگ و اجاره 
ظرفیت مازاد در خارج هــم کاری نکردیم. 
دولت ما خودش را کنار می کشد و می گوید 
بخش خصوصی )داخلــی و خارجی( وارد 

شود.
وی درباره علل ســودآور نبــودن صنعت 
پاالیشــگاهی در کشــور گفت: در پاسخ به 
ســوال اینکه چرا صنعت پاالیش در ایران 
سودآور نیست سیســتم های پاالیشگاه ها 
باید مرتب روزآوری شــود. پاالیشگاهی که 
50 درصــد تولیدش نفت کوره اســت، 
نمی تواند سودآور باشــد. باید فناوری های 
آنها به روز شود تا فرآورده مرغوب تر و با قیمت 
باالتر بدهد. این در حالی اســت که سرعت 

برنامه های به روز رسانی بسیار کند است.

 زمان به روزآوری بودجه 
تمام می شود!

مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت 
با بیان اینکه پاالیشــگاه های ما نیازمند به 
روزرسانی هستند تا نفت کوره تولید نکنند، 
افزود: پاالیشگاه بندرعباس که نوساز است 
هم در حال حاضر حجم زیــادی نفت کوره 

تولید می کند چون تا قرار است 
در آن قســمت نــوآوری انجام 
شود، گفته می شود که بودجه 
تمام شد یا بودجه کافی نیست. 
از نظر فنــی منطقی نیســت 
فرآورده کم ارزش تولید کنیم. 
از سویی دیگر ســرمایه گذاری 
در ایــن بخش هــم زود نتیجه 
می دهد چون ارزش افزوده باال 

دارد.
ایــن کارشــناس صنعت نفت 
گفت: از طرفی، بســیاری از پاالیشگاه های 
ما به جز یک یا دو مورد ظاهرا واگذار شــده 
است. ســوال این اســت که همین شستا، 
تامیــن اجتماعــی، بنیاد مســتضعفان و 
خصولتی ها چــرا حاضر نیســتند به جای 
خرید پاالیشــگاه های دولتی، خودشــان 
پاالیشگاه تاسیس کنند. آیا به جای فروش 
این ها بهتر نبود دولــت آنها را برای خودش 
نگه می داشــت و خصولتی ها خودشــان 

پاالیشگاه نو می ساختند؟

رانت، علت رونق صنعت پتروشیمی
خطیبی با بیان اینکه علت این استقبال کم 
از پاالیشگاه ها نسبت به پتروشیمی ها، در 
رانتی است که در صنعت پتروشیمی وجود 
دارد، تاکیــد کرد: دولت به پتروشــیمی ها 
خوراک را ارزان و نزدیک به رایگان می دهد 
بنابراین هر چند تولید کند اســت اما اگر با 
همان قیمتی که به ترکیه گاز می فروشیم، 
به پتروشــیمی ها می فروختیم، مشخص 
می شــد که چند پتروشــیمی ســودآور 

هستند.
 از طرفی طبــق قانون برنامه هر ســال 
می گوینــد باید نفــت خام را بــه قیمت 

نزدیک به فوت خلیج فارس به پاالیشگاه ها 
فروخت؛ پس طبیعی است که پاالیشگاه ها 

سودآوری کمتری داشته باشند.
نماینده اســبق ایران در اوپک درباره وجود 
پول در دست مردم برای حل مشکل منابع 
تاسیس پاالیشــگاه توضیح داد: نقدینگی 
دست مردم نیســت بلکه در بانک ها است. 
بانک ها هم در اختیار نظام هســتند و ما از 
طریق بانک ها می توانیم پول ها را در جایی 
که می خواهیم وارد کنیم. به این ترتیب اگر 
بانک ها استقبال کنند اجرای پروژه تسریع 

می شود.

بانک ها پای کار بیایند
وی ادامه داد: ما باید بانک ها، شســتا، بنیاد 
مســتضعفین را پای کار بیاوریــم و اینکه 
انتظار داشته باشــیم مردم تزریق سرمایه 
کنند تا پاالیشگاه ساخته شود، امری زمان 
بر اســت و به عنوان راهکار فوری نمی شود 
به آن نگریســت، امــا اگر ظرفیــت اضافی  
پاالیشگاه ها را در خارج اجاره کنیم راه حل 
فوری برای حل مشکل تحریم است و چون 
ما با آن پاالیشــگاه قرارداد داریم، مشکلی 

برای انتقال نفت خام نداریم.
این کارشــناس صنعت نفت بــا طرح این 
پرســش که ما 15 الی 1۶ ســال به بخش 
خصوصی مجوز پاالیشــگاه دادیم اما کدام 
مجوز به نتیجه رسید، تصریح کرد: آیا این 
مدت کافی نیســت که ثابت شود از این راه 
به نتیجه نمی رســیم و باید سیاســت ها 
عوض شــود. بنابراین دولت و مجلس باید 
وارد عمل شــوند در غیر این صورت هم از 
ارزش افــزوده محروم می شــویم، هم در 
شــرایط تحریم فشــار زیادی را متحمل 

می شویم.

وهشی حوزه اکتشاف در شرف تکميل  فاز نخست قراردادهای پژ
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محبوبه فکوری  خیمه شــب بازی 
ترامپ با عروســک تحریم های اقتصادی 
علیه ایران، به پرده آخر رســید. از دیروز 
محدودیت هایی آغاز شــد کــه خبرگان 
اقتصادی می گویند اثرات آن در ماه های 

قبل تخلیه شده است.
ماه ها اســت که ایاالت متحده آمریکا بر 
طبل اعمال تحریم هــا علیه اقتصاد ایران 
می کوبــد. زمزمه های آن را مــاه به ماه از 
اواسط سال گذشــته آغاز کرد و در نهایت 
گام به گام به موعدی نزدیک شد که برجام 
را زیر پا بگذارد و بگوید که برجام بدترین 
توافق دوره حکومت داری در این کشــور 
بوده که از ســوی باراک اوبامــا، همتای 

پیشینش به امضا رسیده است.
 رئیس جمهور ایــاالت متحده آمریکا به 
صورت یکطرفه از برجام خارج شد و پس 
از آن اعــالم کرد که یکی از ســخت ترین 
تحریم هــا را بر علیــه اقتصاد ایــران در 
ســیزدهم آبان ماه اعمال خواهد کرد.اما 
درست از چند ماه قبل از موعد مقرر، اعمال 

این تحریم ها بر علیه ایران شروع شد.
اکنون فعاالن اقتصــادی، اقتصاددانان و 
کارشناســان اقتصادی هم بر این باورند 
که اگرچه ممکن اســت تحریم ها، آثاری 
را به مرور در اقتصاد ایران داشــته باشد 
و ســختی هایی که رقم بزند، اما به هیچ 
عنوان تــوان ایجاد تکانه های شــدید را 
ندارد. آنها در گفت و گــو با مهر معتقدند 
بخش عمــده ای از آثار تحریــم به لحاظ 
اقتصادی، پیش از موعد ســیزدهم آبان، 
در اقتصــاد ایران تخلیه شــده اســت و 
همین امر، شرایط را اندکی برای مواجهه 
با این شــرایط جدید سهل تر کرده است.

به هــر حال به نظر می رســد کــه باید با 
تدبیر، برنامه ریزی درســت و استراتژی 
مشــخص، تالش کرد تا از تهدید تحریم، 
فرصت هایی ســاخت که اقتصاد ایران را 

مقاوم تر و تاب آور می کند. 

  آمریکا با خــروج از برجام، اعالم 
موعد 4 نوامبــر)13 آبان ماه( برای 
تحریم هــا و اعمال پیــش از موعد 
بخشــی از محدودیت هــا بر علیه 
اقتصاد ایران، تالش کرد تا بار روانی 
سنگینی به نظام اقتصادی کشورمان 
تحمیل نماید. به همین دلیل بسیاری 
معتقدند که آثار روانی ناشی از اعمال 
این تحریم ها، پیش از این در اقتصاد 
ایران تخلیه شده است. چقدر با این 

نظر موافق هستید؟
محمود بهمنی، رئیس کل اســبق 
بانک مرکزی: بنده عمیقــا باورم بر این 
است که متاســفانه برخی از بخش های 
اقتصــادی و دولتــی ایران به پیشــواز 
تحریم هــا رفتنــد و در حالیکــه خبری 
از اعمــال ایــن تحریم ها نبــود، برخی 
نابســامانی ها را برای اقتصــاد ایران رقم 
زدنــد؛ در حالیکه تحریم ها قرار اســت 
ازدیــروز)13 آبان ماه( آغاز شــود؛ پس 
بخشی از تحرکات ناشی از آثار روانی این 
تحریم ها، از سه ماه قبل در اقتصاد ایران 
تخلیه شــده اســت؛ بنابراین در شرایط 
کنونی، اگــر بتوانیم مدیریت مناســبی 
داشته باشــیم، تحریم ها را دور خواهیم 
زد، ضمن اینکــه باید توجه داشــت که 
ایــران تحریم هایی بــه مراتــب بدتر از 
شرایط کنونی را پشت سر گذاشته است؛ 
در سال ۹1، شش تحریم از سوی سازمان 
ملل متحد اعمال شــد که در کنار اجماع 
جهانی، شرایط ســختی را برای اقتصاد 
ایران رقم زد؛ اما اکنون وحدت اروپایی ها 
و ســازمان ملل را در همراهــی با ایفای 
تعهدات ایران در برجام بــه همراه داریم 
و به راحتی می توان مدیریت مناســبی را 
برای عبور از این شــرایط اعمال کرد.  از 
ســوی دیگر صحبت شــد که 8 کشور را 
معاف از تحریم نفتی شــوندو می توانند 
نفت ایران را بخرند. این ها کمک می کند 
که بتوانیم تحریم ها را بهتر از گذشــته را 

مدیریت کنیم. 
اتاق  رئیس  خوانســاری،  مسعود 
بازرگانی تهران: تحریم هــای آمریکا 
با وجود مخالفــت قاطع اتحادیــه اروپا 
همانند پیش بینی ها از سرگرفته شده؛ اما 
باید گفت که این تحریم هــا حرف تازه و 
جدیدی برای ایران ندارد؛ با این تفاوت که 
خوشبختانه این  بار اتحادیه اروپا با وجود 
تمام محافظه کاری هــا در رفتارهایش، 

همراه ایران است. 
محمد الهوتی، رئیس کنفدراسیون 
صــادرات ایــران: تحریم هــا بدون 
شــک آثار منفی خود را بر اقتصاد ایران 
خواهد داشــت و تاکنون نیز بخشــی از 
این آثار منفی از نظر روانــی و عملیاتی، 
در اقتصاد نمودار شــده؛ امــا به هر حال 
همه این آثار تخلیه نشــده است؛ ضمن 
اینکــه آمریکایی ها اعــالم کرده اند که 

پتروشــیمی، کشــتیرانی و فروش نفت 
ایران را با مشــکل روبرو خواهند کرد؛ اما 
اینکه تا چه اندازه موفق باشــند و بتوانند 
با چه درصــد موفقیتی ایــن کار را انجام 
دهند، موضوع دیگری اســت. به هر حال 
فروش نفت ایران هیچگاه به صفر نخواهد 
رســید؛ به خصوص اینکه امیدواری در 
مواجهه با دور جدیــد تحریم های آمریکا 
بر علیه ایران، ایستادگی اروپایی ها برای 
حفظ برجام است که طی دو روز گذشته 
نیز، بیانیه هایــی در حمایت از حفظ این 
قرارداد بین المللــی و بر علیه تحریم های 

آمریکا، صادر کرده است. 
محســن جالل پور، رئیس ســابق 
اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی ایران: به اعتقاد بنده بخش 
عمده ای از آثــار تحریم هــای خصمانه 
ایاالت متحــده آمریکا بر علیــه اقتصاد 
ایران، در شــش ماهه ابتدای سال جاری 
تخلیه شــده اســت، ولی به هــر حال با 
توجه به اینکه این کشــور اعالم کرده که 
400 شــرکت و فرد جدید را به فهرست 
تحریم های خود اضافــه خواهد کرد، این 
موضــوع می تواند اقتصاد ایــران را دچار 
مشکل کند. از ســوی دیگر آمریکا فشار 
زیادی را بــرای قطع روابط ســوئیفت با 
ایران به کار گرفته اســت که به هر حال 
این موضوع هم در صورت عملیاتی شدن 
می تواند چالــش هایی را بــرای اقتصاد 

ایران به دنبال داشته باشد.
حسین سالح ورزی، نایب رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران: تــا حدود زیادی می تــوان بر این 
نکته تاکید کرد که آثار ناشــی از اعمال 
تحریم هــای آمریــکا، ظرف مــاه های 
گذشته در اقتصاد ایران تخلیه شده است، 
ضمن اینکــه این طور نیســت که تصور 
کنیم اعمال تحریم های جدید آمریکا، ما 
را به شــرایط پیش از برجام برمی گرداند. 
مطلقا این اتفاق نمی افتد؛ یعنی ما به آن 
شرایط تحریم پیش از برجام برنخواهیم 
گشــت؛ اما به هر حال این تحریم ها هم 
بدون تاثیر نیســت. بخش عمــده ای از 
اثرات تحریم، بار روانی ناشــی از آن است 
که در هفت ماهه گذشــته، در اقتصاد و 

بازار ایران تخلیه شده است.
غالمحسین شــافعی، رئیس اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران: به نظر می رسد که بخش عمده ای 
از آثــار منفــی و زیانبــار تحریم هــای 
اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، به مرور در 
ماه های گذشــته در اقتصاد ایران تخلیه 
شده اســت؛ این در حالی است که در این 
شــرایط نیز که ما وابســتگی شدیدی به 
درآمدهای حاصل از نفت داریم و یکی از 
نقاط خطر ما در رابطه با مســاله تحریم، 
فروش نفت اســت، مهمترین مساله ای 
که باید بر آن تکیــه کرد، تقویت صادرات 
غیرنفتی کشــور اســت؛ البته نه به این 
شــیوه ای که اکنون کار پیــش می رود؛ 
چراکه در شــرایط کنونی با کمال تاسف 
وضعیت بســیار نامطلوبــی پیش آمده 
اســت؛ دولت باید حمایت ها از صادرات 

غیرنفتی را بیشتر کند. 
سیدحسین ســلیمی، عضو کمیته 
ایرانی اتــاق بازرگانــی بین الملل: 
من فکر می کنم کــه تحریم های آمریکا، 
بزرگتریــن تاثیر خود را بــه لحاظ ارزی 
و کمبود منابع بر اقتصــاد ایران به جای 
گذشــته اســت و اقتصاد ایران از شرایط 
نامساعد ناشی از اوج فشــار عبور کرده و 
بخش عمده ای از اثرات آن تخلیه شــده 
است؛  به نظر می رسد بیشترین اثر منفی 
این تحریم ها می توانســت بــر روی نرخ 
ارز نمود پیدا کنــد؛ در حالیکه نرخ ارز از 
4000 تومان به 8 هزار تومان در ســامانه 
نیما و حدود 14 هــزار تومان در بازار آزاد 
رســیده اســت و بیش از این جایی برای 

نوسانات ارزی وجود ندارد. 
اقتصاددان:  ایمانــی راد،  مرتضی 
هنوز مشــخص نیســت که ترامپ قصد 
دارد چه اقداماتی را بر علیه اقتصاد ایران 
انجام دهد؛  هنوز مبــادالت غیردالری و 
شــبکه بانکی ایران کامل وارد تحریم ها 
نشــده اســت، تحریــم بانــک مرکزی 
هنوز مشــخص نیســت و تاریــخ اتمام 
قراردادهای نفتی حتی تــا ماه نوامبر نیز 
کامل نشده اســت، بنابراین ممکن است 
تنگناهای نفتی از ماه دســامبر بیشــتر 
شــود؛ پس وقتی که همه این مولفه ها را 
در نظر بگیریم، به این نتیجه می رســیم 
که تحریم ها در همه ابعــاد تحقق نیافته 

است.
ســیدرضی آقامیری، عضو هیات 
ایران:  بازرگانی  اتــاق  نمایندگان 
اثرگــذاری برخی از مــوارد تحریمی که 
امریکا در دور جدید محدودیت ها بر علیه 
اقتصاد ایران در نظر گرفته است، نیازمند 

سپری کردن دوره ای است که آثار خود را 
به طور کامل در اقتصاد ایران تخلیه کند 
و یک بــازه زمانی را بایــد در نظر گرفت، 
هنوز به نظر نمی رســد که آن بازه زمانی 
طی شده باشــد؛ ولی بخشی از آثار منفی 
این تحریم ها در اقتصاد ایران تخلیه شده 
اســت. اما قضاوت کامل ایــن اثرگذاری 

نیازمند گذر زمان است.
عبــاس آرگــون، نایــب رئیس 
کمیســیون بازار پول و ســرمایه 
اتــاق بازرگانی صنایــع، معادن و 
کشــاورزی تهران: بخشــی از آثار 
تحریم هــا در اقتصاد ایران تخلیه شــده 
اســت، اما در بخش حمل و نقــل، نظام 
بانکی و موضوعاتی همچون سوئیفت باید 
جزئیات تحریم های جدید اعالم شــود تا 
مشخص شــود که دامنه تحریم ها چقدر 
است؛ به هر حال قرار است که 700 نفر در 
فهرســت تحریم های آمریکا قرار بگیرند 
که باید در ادامه دید حضور آنها چقدر در 
پروسه تحریم برای اقتصاد ایران مشکل 
ایجــاد می کند، اما به هر حــال اکنون به 
نظر نمی رســد شــرایط خاصی را تجربه 

کنیم. 
ابراهیــم بهادرانی، مشــاور عالی 
اتــاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشــاورزی تهران: به نظر می رسد که 
غیر از آثار روانی تحریم های آمریکا که در 
اقتصاد ایران تخلیه شده است، تا به حال 
فروش نفت ایران به شــکلی کــه آمریکا 
می خواســته دچار مشکل نشــده است . 
آمریکا به کشورهای مختلفی که از ما نفت 
می خرند، فشار آورد؛ اما در نهایت به آنها 
معافیت داد. البته فروش نفت ایران از 2.4 
میلیون بشکه در روز به 1.5 میلیون بشکه 
در روز رسیده اســت، اما باید توجه داشت 

که قیمتها باال رفته است. 
حســین درودیان، اقتصاددان: آثار 
تحریم های آمریکا تا حــد زیادی تخلیه 
شده اســت و اتفاق عملیاتی جدیدی رخ 
نخواهد داد، چراکه اســاس گشایش هایی 
که در روابط بانکی بعــد از برجام بنا بود 
که برای ایــران اتفاق افتد، انجام نشــد، 
بنابراین رفع آن نیز عمــال تاثیر منفی بر 
ایران نخواهد داشت، چراکه تاثیر مثبت 

خاصی هم نداشته است.

  با توجه به اینکــه تمرکز اصلی 
تحریم های جدیــد آمریکا بر روی 
کاهش و به صفر رساندن فروش نفت 
ایران بود، فکــر می کنید با توجه به 
معافیت اخیر هشت کشور از تحریم 
خرید نفت ایران، چه سرنوشــتی 
برای فروش نفت ایران رقم خواهد 

خورد؟
محمود بهمنی: با نزدیک شدن به موعد 
تحریم های آمریکا، صحبت این کشــور 
آن است که 8 کشور از تحریم خرید نفت 
ایران، معاف شــوند، یعنی این کشورها 
می توانند نفت ایــران را بخرند؛ پس اگر 
بتوانیم نفت را بفروشیم، مضیقه چندانی 
نخواهیم داشــت، ضمن اینکه حتی اگر 
این معافیت نیز اعمال نمی شــد، باالخره 
بین 187 کشور دنیا، هستند کشورهایی 
که نمی توانند تحریم بشوند و می توانند با 
ایران مراودات تجاری داشته باشند؛ پس 
در این حــوزه هم، کار را بهتر از گذشــته 
می توان مدیریت کرد؛ ولی باید بســیار 
حواسمان جمع باشــد که خودمان را در 
مقابل این مســائل هیجانــی و تبلیغاتی 
و نیز صحبت های روانــی، کنترل کرده 
و مقاوم تر کنیم. در مــورد فروش نفت و 

درآمدهای نفتی نیز جای نگرانی نیست.
مسعود خوانساری: احتمــاالً با مساله 
جدیدی مواجــه نخواهیم شــد؛ چراکه 
آمریکا می خواسته فروش نفت ایران کم 
شود که شــده و نقل و انتقاالت پولی هم 
انجام نمی شــود که اصوال شــرکت های 

بزرگ را تحت الشعاع قرار دهد؛ پس بحث 
اصلی، روانی است. در بحث اقتصادی، هر 
آنچه که باید اعمال می شــده، انجام شده 
است. اما در حوزه نفت، اتفاق جدیدی رخ 

نخواهد داد.
محمد الهوتی: هم اکنــون صادرات 
نفت ایران به حدود یــک میلیون و ۶00 
هزار بشکه در روز رسیده است که نسبت 
بــه ماههای گذشــته کاهــش را تجربه 
می کند،  آمریکا نتوانســت هدف به صفر 
رساندن فروش نفت ایران را محقق کند؛ 
ضمن اینکه هشــت کشــور نیز به مدت 
سه ماه، از تحریم خرید نفت ایران معاف 
شــده اند که این یک خبر خوب اســت و 
نشــان می دهد که حتی خود امریکا نیز، 
آمادگــی پذیرش قیمت هــای باال برای 
نفت را ندارد، پس ممکن اســت که این 
معافیت، در مرحله بعد هم تمدید شــود؛ 
البته به نظر می رســد بخش عمده ای از 
توفیق ما در فروش نفــت و نقل و انتقال 
درآمدهای ناشی از آن، بستگی به کانال 
مالی ویژه ای دارد کــه اروپا تعریف کرده 
اســت. پس اگر اروپا با ما در این مســیر 
همراه شود، به نظر نمی رسد که مشکلی 

نیز در حوزه نفت بروز کند.
محســن جالل پور: اگر قرار باشد که 
آمریــکا محدودیت های ناشــی از خرید 
نفت ایــران را بــه صورت ســختگیرانه 
اجرایــی کنــد، به نظــر می رســد که 
گرفتاری ما در فروش نفت و نقل و انتقال 
درآمدهای ناشــی از آن بیشتر می شود، 
به هرحــال مشــکل نقل و انتقــال پول 
حاصل از فروش نفت، یک مســاله جدی 
اســت که باید دید در روزهای آینده، چه 

سرنوشتی برای آن رقم خواهد خورد.
حسین سالح ورزی:  در رابطه با اثرات 
اقتصادی این تحریم هابایــد به این نکته 
اشــاره کرد که هدف آمریکا، از بین بردن 
درآمد ارزی ایــران از طریق جلوگیری از 
صادرات نفت و عدم امکان مبادالت مالی 
با ســایر کشورها اســت که خوشبختانه 
این اتفــاق نمی افتــد و صــادرات نفت 
ایران کاهش چشــمگیری نــدارد؛ پس 
تداوم صادرات نفت را خواهیم داشــت و 
در عین حال، بنا بــه پیش بینی صندوق 
بین المللی پــول، قیمت نفــت نیز برای 
ســال آتی میالدی، به طور متوسط 72 
دالر است و این نشان می دهد که افزایش 
قیمت نفت، کاهــش احتمالی تولید را به 
لحــاظ منابع ارزی جبــران خواهد کرد؛ 
باید بر اساس پیمان های پولی با برخی از 
کشورهای دنیا و البته اروپایی ها ، بخشی 
از تعامالت تجاری و اقتصــادی خود را با 

برخی از کشورهای دنیا افزایش دهیم.
غالمحســین شــافعی: با توجه به 
زمان بندی آغــاز تحریم ها که از ســوی 
ایــاالت متحــده آمریکا اعمال شــده و 
تحریم ها را به تدریج اعالم کرد، می توان 
امیــدوار بود در صــادرات نفتــی با افت 

شدید مواجه نشویم.
سیدحســین ســلیمی: بــا اعمال 
تحریم های آمریــکا در حــوزه نفت، ما 
مالحظاتی را به لحاظ کمبود منابع ارزی 
مورد نیاز کشور که با توجه به فروش نفت 
به دست می آید، داشــته و نگرانی ما این 
بود که اگر کشــورهای دنیا میزان خرید 
نفت خود از ایران را کاهش دهند، عمال ما 
با کسر درآمد ارزی مواجه شویم؛ چراکه 
باید نفت خــود را در اختیار واســطه ها 
می گذاشــتیم تا برای ایران بفروشــند و 
بنابراین هزینه فــروش آن باال می رفت و 
به نســبت آن، درآمد کمتری عاید ایران 
می شد، بنابراین اکنون که آمریکا هشت 
کشــور دنیا را از تحریم خرید نفت ایران 
مستثنی کرده اســت، خبر بسیار خوبی 
اســت که ما را در فرآیند تامین ارز مورد 
نیاز کشــور امیدوار می کند. اکنون البته 
اعالم شده که به جای منابع ناشی از خرید 

نفت ایران، کاال در اختیار ما گذاشته شود، 
بنابراین جای نگرانی نیست و در گذشته 

هم همینطور عمل می شده است.
مرتضی ایمانــی راد: همانطور که در 
سوال قبلی هم اشــاره کردم، هنوز تاریخ 
اتمام قراردادهــای نفتی تا مــاه نوامبر 
کامل نشده است و بنابر این ممکن است 
که تنگناهای نفتی از ماه دســامبر بیشتر 
شــود. نباید وقایع را کوچــک دید و باید 
تمهیــدات الزم را بــرای رویارویی با هر 

شرایطی اندیشید.
رضی آقامیری: در حوزه نفت حتی اگر 
ایران بتواند نفت خود را در بازار جهانی از 
طرقی که آمریکا متوجه نشود، بفروشد، 
به طور قطــع باید این منبــع را با قیمت 
ارزانتری به فروش رســاند و همین امروز 
هم آثار این ارزان فروشی ایران در برخی 
کشــورها از جمله هند مشــخص است، 
بنابرایــن ایران نفــت را ارزانتــر خواهد 
فروخــت و بنابراین درآمــد کمتری نیز 
کســب خواهد کرد، بنابراین این کاهش 
درآمدهای نفتی، بــر روی اقتصاد ایران 

تاثیرگذار خواهد بود.
عباس آرگون: بخشی از کشورها با اعالم 
آمریکا از تحریم خرید نفت ایران مستثنی 
شــده اند؛ پس عمال تاثیر کاهش فروش 
نفت، پیش خور شــده اســت و در کوتاه 
مدت، اثرات منفی محسوسی برای ایران 
ایجاد نخواهد کرد، مگر اینکــه بار روانی 
آن به لحاظ کاهش ذخایر ارزی ناشــی از 
فروش نفت ایجاد مشــکل کند که به نظر 
می رسد با افزایش قیمت نفت در بازارهای 

جهانی، این اثر نیز به حداقل خود برسد.
ابراهیم بهادرانــی: تحریم های نفتی 
بر علیه ایران یک چاقوی دولبه اســت؛ به 
این معنــا که از یک طرف، آمریکا فشــار 
می آورد که ایران عرضه نفت به بازارهای 
جهانی را کم کنــد و از طرف دیگر، چون 
تقاضا وجود دارد، کاهــش عرضه قیمت 
را افزایش می دهــد؛ همانطــور که این 
موارد نیز در گزارش صندوق بین المللی 
پول نیز مــورد تاکید قــرار گرفته و این 
صندوق هم هشدار داده که اگر تحریم ها 
عملیاتی شــود، قیمت نفت به 100 دالر 
هم می رســد؛ در حالیکه ســال گذشته 

قیمت ها کمتر از ۶0 دالر بوده است.
آمریکا  تحریم های  درودیان:  حسین 
در کوتاه مــدت نمی تواند کار اساســی 
علیه فــروش نفت ایران انجــام دهد و به 
نظر می رسد تا مشخص شــدن آثار آن، 
چندین مــاه زمان باید بگــذرد؛ اما نکته 
حائز اهمیت این است که هر چقدر برای 
کاهش صادرات نفت ایران، آمریکا بیشتر 
فشار بیاورد، قیمت در بازارهای جهانی رو 
به افزایش خواهد گذاشــت و همین امر، 
بخشــی از تالش های آنها بــرای کاهش 
دسترســی ایران به منابــع ارزی را به باد 
می دهد، ضمن اینکه به دلیل مشکالتی 
کــه در تخصیص ارز و انتقــاالت ارز بین 
بانکی بــر روی درآمدهای نفتــی ایران 
همواره وجود داشــته است، ممکن است 
حتی کاهش درآمدهــای نفتی ما نیز، در 
کوتاه مدت اثر عملیاتی چندانی بر اقتصاد 
ایران نداشته باشد؛ چراکه هم اکنون نیز 
با یک حجم دپو شــده ارزی در برخی از 
حســاب های خارجی خود روبرو هستیم 
که قابل تخصیص نیســت و با مشــقات 
زیاد به آن دسترســی پیدا می کنیم، پس 
موجودی این حساب ها اگر کم هم شود، 
خیلی به صــورت فــوری اهمیتی برای 

اقتصاد ایران ندارد. 

  با توجه به اینکه بعد از برجام نیز 
روابط بانکی ایران با دنیا احیاء نشد 
و محدودیت های ارتباطات بانکی با 
دنیا یکی از معضالت اقتصاد ایران 
بود، فکر می کنید اعمال تحریم های 
بانکی از ســوی آمریــکا در دوره 

جدید، چقدر نظــام بانکی ایران را 
تحت  فشار قرار خواهد داد؟

محمود بهمنی: حتی در مورد سوئیفت 
که آمریکا فشارهایی را برای قطع ارتباط 
این سیســتم با نظام بانکی ایران طراحی 
کرده اســت، خود سیســتم ســوئیفت 
تمایــل دارد که با ایران مــراودات بانکی 
انجام دهد. البته شــخصا بر این باورم که 
نباید به ســوئیفت اعتماد کنیم؛ چراکه 
آمریکایی ها در قالب سوئیفت، ارتباطات 
مالی ایران را رصــد می کنند؛ بنابراین ما 
خارج از ســوئیفت، باید یک شبکه تبادل 
ملی برای خود طراحــی کرده و بتوانیم از 
طریق آن، ارتباطات بانکی خود را برقرار 
کنیم؛ اینطور، هم مســائل مــا محرمانه 
باقــی می ماند و هــم اینکه دشــمنان 
نمی توانند مســائل مالی ما را کامال رصد 

کنند. 
مسعود خوانساری: بــه هر حال تحریم 
بانکی برای ایران سخت خواهد بود، اما باید 
برای آن روش های مدیریتی در نظر گرفته 
شود؛ این در حالی اســت که به طور کلی 
تحریم ها برای دولــت می تواند یک تلنگر 
باشد که در مورد شــرایط اقتصادی کشور 

واقع بینانه و شجاعانه تصمیم بگیرد.
محمد الهوتی: بیشــترین مشــکل به 
نظر می رســد در این دوره از تحریم های 
آمریکا، در نظام بانکی ایران نمودار شود؛ 
چراکه در گذشــته نیز روابط بانکی فعال 
با دنیا نداشــته ایم و اگر قرار هم باشد که 
دسترسی ایران را به سوئیفت قطع کنند، 
ممکن اســت که مشــکالتی بروز کند؛ 
البته در چنین شرایطی هم راهکارهایی 
وجود دارد، به این معنا که اگر ســوئیفت 
قطع شــود، در روشــی که بانک مرکزی 
هم تحریم بود، ایران بــا بانکهای کارگزار 
خود روابط را ســاماندهی می کرد، اما در 
شــرایط کنونی اگر کریدور مالی که هم 
چین، هم هند و پاکستان در شرف ایجاد 
دارند در کنار کانال مالی اروپا قرار گیرد، 
می تواند راهکاری مناسب باشد، اما باید 
این دو راهــکار عملیاتی شــود تا بتوان 
قضاوت کرد کــه نظام بانکــی ایران در 
دوران تحریم های جدید چه سرنوشــتی 

پیدا می کند.
محسن جالل پور: حوزه بانک در ایران 
 FATF با مســائلی همچون تحریــم و
اکنون مواجه اســت و به نظر می رســد 
ایــن دو مورد نقطــه آســیب پذیر نظام 
بانکی ایران است؛ ضمن اینکه بانکها نیز 
خودشان نتوانســته اند خود را با شرایط 
امروز نظــام بانکی جهــان تطبیق دهند 
و بنابراین اگر مدیریت درســتی در نظر 
گرفته نشود، در شرایط تحریم، بانکها به 

شدت دچار گرفتاری شوند. 
حسین سالح ورزی: واقعیت این است 
که در ماههای گذشته نیز ارتباطات سهل، 
آســان و روانی میان نظام بانکــی ایران با 
بانکهای بین المللی ایران وجود نداشــته 
اســت، هر چند که در تحریم قرار گرفتن 
آنها نیز، تبعاتــی خواهد داشــت. ولی با 
طراحی ساز و کارهایی بین بانک مرکزی 
ایران و ســایر کشــورهای دنیا، می توان 
راهکارهایی را برای عبور از این شــرایط و 

دور زدن تحریم های بانکی پیدا کرد.
غالمحسین شــافعی: گره های ایجاد 
شــده در راســتای ارتباطات مالی ایران 
با دنیا به ســادگی قابل گشایش نیست و 
باید به فکر روش های بــرای بی اثر کردن 
تحریم هــای مالــی آمریکا باشــیم و از 
پیمان هــای پولی دوجانبه و اســتفاده از 
فضای مالی سایر کشــورهای دوست، در 
حدی که بتوان به آنها اعتماد کرد، باشیم.

سیدحسین سلیمی: مســاله مهم در 
تحریم نظــام بانکی ایران، مشــکل قطع 
ســوئیفت اســت، چراکه اگر ســوئیفت 
تحریم شود، مشــکالت بانکی رخ داده و 
نقل و انتقال پول، گران تر شده و مشکل تر 
انجام می شود؛ چراکه امکان نقل و انتقال با 
بسیاری از کشورها وجود نخواهد داشت؛ 
البتــه اکنون هــم اگــر بانکهایی خالف 
مقررات بیــن المللی، نقــل و انتقال پول 

انجام بدهند، با مشکل مواجه می شوند.
مرتضی ایمانی راد: با توجــه به اینکه 
هنوز مشخص نیســت که بانک مرکزی 
نیــز در تحریم قــرار می گیرد یــا خیر، 

قضاوت در این مورد سخت است.
رضی آقامیری: در بخــش بانکی اگر 
جلوی ســوئیفت گرفته شود، برای ایران 
در نقل و انتقاالت مالی، هزینه درســت 
می شــود؛ البته ما نیز در این رابطه تجربه 
کافی را داریم و می توانیــم نقل و انتقال 
پول را انجام دهیم، اما هزینه نقل و انتقال 
باال خواهد رفــت. پس تحریــم بر نظام 
بانکی ایران اثرگذار است؛ اما باید راههای 

مدیریت آن را نیز به خوبی اعمال کرد.
 عبــاس آرگون: بســتن ســوئیفت 
هنوز قطعی نیســت، ولی بایــد در مورد 

محدودیت های احتمالی که تحریم برای 
نظام بانکی ایران ایجــاد می کند، فکری 
کرد، بر این اســاس می توان پیمان های 
پولی دوجانبه را در دســتور کار قرار داد و 
روابط خود با سایر کشورها را تقویت کرد 

تا بتوان بار این فشار را کاهش داد. 
ابراهیم بهادرانی: تحریم بانکی به نظر 
من بــر روی روابط ایران با دنیــا اثرگذار 
خواهد بود، این در حالی اســت که کانال 
مالی اروپــا و جایگزینی بانــک کونلون 
برای مراودات ایــران با چین نیز می تواند 

کارساز باشد. 
حســین درودیان: با توجه بــه اینکه 
روابــط بانکی ما بعــد از برجــام خیلی 
گشــایش نداشــته اســت و تعــداد ال 
سی های گشــایش یافته، تفاوتی با قبل 
از آن نداشته اســت، به نظر نمی رسد که 
معکوس شدن روند فعالیت بانکها، تاثیر 

منفی زیادی داشته باشد.

  آیا با اعمــال تحریم ها، در کوتاه 
مدت بازار ارز ایران با تکانه شدیدی 

مواجه خواهد شد؟
محمــود بهمنی: بــازار ارز بــا تکانه 
شــدیدی مواجه نخواهد شــد، اما باید 
خودمان وحدت  داشــته باشــیم؛ یعنی 
ارگان ها و نهادهای مالی با هم یک حرف 
بزنند و کنترل هــای الزم را نیز بر بازار ارز 
صورت دهند؛ چراکه عده ای فرصت طلب 
نیز می خواهند در ایــن بازار، قیمت های  
بی ربط بدهنــد؛ پس باید این بــازار را به 

خوبی مدیریت کرد.
مسعود خوانساری: مســاله هیجــان 
و انتظارات در اقتصاد بســیار مهم است و 
اگر همه امروز بگویند آینده اقتصاد ایران 
خوب است و نسبت به آن مطمئن باشند، 
قیمت ارز روند نزولی می گیرد و اگر همه 
بگویند که وضع بد است، هر چقدر هم که 
دالر تزریق کنیم، کشش برای جذب آن 

وجود دارد.
محمد الهوتی: بعید می دانم که شــاهد 
بروز تکانه های جدی در بازار ارز باشــیم. 
دولت با استفاده از ذخایر ارزی که در اختیار 
دارد مــی تواند بــا تزریــق ارز مداخله ای 

جلوی افزایش محدود روانی را بگیرد.
محسن جالل پور: شرایط قیمتی در بازار 
ارز، بستگی به مدیریت و برنامه ریزی بانک 
مرکزی دارد؛ به این معنا که اگر بانک مرکزی 
در زمینــه واردات و صــادرات محدودیت 
بیشتری اعمال کند، شرایط سخت خواهد 
بود؛ به خصوص اینکه هنــوز هم تکلیف ارز 
صادراتی مشــخص نیســت و تا به حال نیز 
اعالم نشده است که تکلیف نهایی بازگشت 

ارز حاصل از صادرات چیست. 
حسین ســالح ورزی: بعید می دانم 

تکانه شدیدی در بازار ارز را شاهد باشیم.
غالمحســین شــافعی: در صورت 
مدیریت صحیــح بانک مرکزی شــاهد 

تکانه قیمتی در بازار ارز نخواهیم بود.
سیدحسین ســلیمی: تکانــه شدید 
قیمت ارز را متصور نیستیم؛ به خصوص 
اینکه به نظر می رســد قیمت ارز بیش از 
حد متعارف طی ماه های گذشته افزایش 

یافته است.
مرتضی ایمانی راد: پیش بینی می شود 
به دلیل اقدامات بانک مرکزی در چند ماه 
گذشته قیمت ارز افزایش یکباره نداشته 
باشد ولی در عوض دچار التهابات مقطعی 
در بازار باشــیم ولی برآیند این التهابات 
افزایش قیمــت ارز باشــد که بــه نظر 

می رسد چندان شدید نخواهد بود.
رضی میری: به صــورت دقیق نمی توان 
شــرایط آینــده بــازار ارز را پیش بینی 
کرد، بــه هر صــورت باید شــرایط را در 
هفته های پیش رو ســنجید. البته دولت 
از ذخایر ارزی بســیار مناســب ســخن 
به میان مــی آورد، بنابرایــن باید منتظر 

سیاست گذاری های دولت بود.
عباس آرگون: اســتنباط من این است 
که نرخ ارز تکانه شــدید نخواهد داشت؛ 
چراکه به اعتقــاد من االن هــم بیش از 
اندازه، این نرخ رشــد کرده اســت؛ مگر 
اینکه اشــکاالتی کــه مرتبــط به بحث 
تحریم نیســت و به سیاست های داخلی 
برمی گردد، برطرف نشــود. بــه هر حال 

باید اعتماد را به مردم برگردانیم.
ابراهیــم بهادرانی: تکانه شــدیدی 
در بازار ارز بعید می  دانم شــاهد باشیم؛ 
به خصــوص اینکــه اگر سیاســت های 
تخصیــص ارز که در داخــل دولت پیش 
گرفته شــده است، اجرایی شــود، اصال 
تکانــه نخواهیــم داشــت. به هــر حال 
تحریم ها آثار روانی هم دارد؛ ولی به نظر 
نمی رسد که آنقدر زیاد باشد که کشور را 

دچار مشکل کند.
حســین درودیان: در کوتــاه مدت 
دلیلی نداریم با تکانه های ارزی شدیدی 

روبرو شویم.
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 برگزاری جشنواره رشد با هدف حمایت از 
شبکه فروش 

جشنواره رشــد بیمه های عمروســرمایه گذاری کوثر با هدف توسعه 
بیمه های زندگی و حمایت مضاعف از شبکه فروش برگزار می شود. 

به گزارش روابط عمومی و اعــالم مدیر بیمه های زندگــی بیمه کوثر، 
رشــد 7/4۹درصدی وصول بیمه نامه های عمروسرمایه گذاری نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته و توســعه فروش بیمه های زندگی ازجمله 

دستاوردهای برگزاری این جشنواره است.
مرتضی  کامرانی خاطرنشــان کرد: ایجاد رشــد پایدار و فضای رقابتی 
سالم در شبکه فروش، تشــویق و ترغیب نمایندگان به حفظ مشتریان 
و بیمه نامه های فعلی در کنــار فروش بیمه نامه هــای جدید، ارزیابی 
نمایندگان با نــگاه همه جانبه و عادالنه و براســاس ســرانه حق بیمه 
استانی، تشــویق سرپرســتی ها و نمایندگان به جذب اندوخته اولیه، 
واریز متفرقــه و فروش بیمه نامه هــا با روش پرداخــت بلندمدت و در 
نهایت افزایش امتیاز نماینــدگان در جشــنواره از جمله ویژگی های 

برجسته این طرح است.
مرتضی کامرانی از برگزاری این جشــنواره برای دومین ســال متوالی 
خبر داد و گفت: این طرح از تیر ماه ســال جاري آغاز و طي ســه دوره 
ســه  ماهه پس از بررسی و ارزیابی عملکرد سرپرســتی ها و نمایندگان 

برگزار می شود.
وی با اشــاره به اینکــه برگزیــدگان این جشــنواره در چهــار گروه 
سرپرستی ها، نمایندگان کشوري و استانی برتر و بیمه گذاران منتخب 
معرفی می شوند، تصریح کرد: شــرکت کنندگان در چهار حوزه فروش، 
حفظ مشتري، جذب اندوخته و رشــد برگزیده می شوند و در پایان هر 

دوره جوایز ارزنده اي به منتخبان تقدیم خواهد شد.
مدیر بیمه های زندگی کوثــر افزود: همچنین در هــر دوره 30جایزه 
10میلیون ریالی بــه قید قرعه بــه بیمه گذارانی کــه روش پرداخت 

حق بیمه آن ها ساالنه یا شش ماهه است، اهدا می شود.

 توسعه بانکداری الکترونيکی در روستاها 
با نصب ۱۲۵۰ دستگاه خودپرداز پست بانک ایران

 مدیرعامل پســت بانک ایران گفت: طی سال گذشــته و شش ماه اول 
ســال جاری با حمایت وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعــات، تعداد 
1250 دستگاه خودپرداز این بانک در روستاهای کشور نصب و موجب 

گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی در روستاها شده است.
 به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، دکتر فرحی افزود: این بانک 
به منظور اجرای سیاست های مجلس شورای اسالمی، دولت و وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات برای کمک به کاهش تردد روســتائیان به 
شهرها و اشــتغال زائی و تقویت اقتصاد مناطق دورافتاده، برنامه های 

الزم را تدوین کرده که درحال اجرا است.
فرحی تأکید کرد: عالوه بر افزایش کیفیت و تنوع خدمات قابل ارائه در 
باجه های بانکی روستائی و نصب و توسعه دستگاه های خودپرداز، سایر 
درگاه های خدمات الکترونیک این بانک نیز ازجمله دستگاه های کارت 
خوان)POS(، اپلیکیشن سکه همراه، موبایل بانک و اینترنت بانک در 

سطح روستاها با استقبال مواجه شده است.
فرحی تصریح کرد: پســت بانک ایران بــه عنوان بانک توســعه ای و 
تخصصی حوزه ارتباطــات و فناوری اطالعات و بانــک عامل صندوق 
توسعه ملی، عالوه بر توســعه و ترویج بانکداری الکترونیک درمناطق 
دورافتاده، تأمیــن مالی فعاالن حوزه های ICT و اقتصاد روســتائی را 
برای ایجاد اشــتغال و رونق تولید در اولویت برنامه های خود قرار داده 

است. 

مشتری دزفولی سومين برنده خودرو ۲۰۶ 
جشنواره باشگاه مشتریان بانک تجارت

سومین دوره قرعه کشی جوایز جشنواره حســاب های جاری باشگاه 
مشتریان این بانک برگزار و احمد فرخی نیا مشتری شعبه شهید طاهر 

بقال دزفول برنده یک دستگاه خودروی 20۶ شد.
 به گزارش روابــط عمومی بانک تجــارت، صبح روز شــنبه دوازدهم 
آبان ماه باحضور مهرجــو معاون مدیر عامل بانک تجارت در ســومین 
دوره جشنواره حساب های جاری باشگاه مشــتریان ، احمد فرخی نیا 
مشتری شعبه شــهید طاهر بقال دزفول برندهیک دستگاه خودروی 
20۶ شد. در این قرعه کشی اســامی برندگان خوش شانس تعداد120 

دستگاه لوازم خانگی و صوتی و تصویری مشخص گردید.
جشنواره حساب های جاری باشگاه مشتریان در هشت مرحله از مرداد 
ماه ســال جاری تا پایان سال، ویژه دارندگان حســاب جاری نزد بانک 
تجارت برگزار می شــود. در سومین دوره این جشــنواره، بیش از 723 

هزار نفر از اعضای باشگاه مشتریان بانک تجارت شرکت کردند.
نحوه محاسبه امتیازات مشتریان عضو باشگاه بر اساس میزان میانگین 
ماهانه می باشد و هر 500هزار ریال یک شــانس برای شرکت در قرعه 

کشی محسوب می شود.

 فرصت طالیی بانک ملی ایران برای
 واحدهای صنعتی بدهکار

بانک ملی ایران در راســتای حمایت از تولید و اشــتغال و نیز همگام با 
سیاســت های خروج از بنگاه داری، بنگاه های صنعتــی تملیکی را با 

شرایط ویژه به صاحبانشان بازمی گرداند.
 به گزارش روابــط عمومی بانک ملی ایران، برخــی بدهکاران بانکی به 
دلیل عدم توانایی در بازگرداندن تســهیالت دریافتی، بخشی یا تمام 

بنگاه اقتصادی خود را به بانک واگذار کرده اند.
با این حال بانک ملی ایران که مجری سیاست های ابالغی دولت محترم 
و بانک مرکزی مبنی بــر واگذاری اموال و امالک مــازاد و جلوگیری از 
توســعه بنگاه های تحت پوشــش اســت، اعتقــاد دارد بهترین اداره 

کنندگان این بنگاه ها، صاحبان آنها هستند.
از این رو، هیات مدیره بانک مصوب کرده است که صاحبان این بنگاه های 
اقتصادی در صورت پرداخت نقدی پنج درصد از مانده ســرفصل اموال 

تملیکی خود، بتوانند اداره آن بنگاه را دوباره برعهده بگیرند.
بانک همچنین برای بازپرداخت باقیمانده ســرفصل اموال تملیکی به 
صورت اقســاط طوالنی مدت در قالب اجاره به شــرط تملیک با دوره 
تنفس شــش ماهه با صاحبان این بنگاه ها همکاری مــی کند. در این 
مدت، بنگاه اقتصادی در تملک بانک ملی ایران و مدیریت آن با صاحب 

قبلی است.

 حضور بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در راهپيمایی ۱۳ آبان

به مناسبت فرا رســیدن روز مبارزه با اســتکبار جهانی، مدیران ارشد 
بانک قرض الحسنه مهر ایران در راهپیمایي روز 13 آبان شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران، محسن پدرام 
رییس هیات مدیره، عیســي امامي، ســلیمان توکلي و حسن تلیکاني 
اعضاي هیات مدیره، نجدي مدیر امور اســتان ها، طبلشي رییس اداره 
کل پشتیباني، رنجبر رییس اداره کل روابط عمومي و بازاریابي، اقدامي 
رییس اداره کل ســازمان و برنامه ریزي و تني چند از کارکنان بانک در 

این راهپیمایي حضور یافتند.
در این راهپیمایی، اقشار مختلف مردم با هدف محکوم کردن اظهارات 
و اقدامــات خصمانــه مقامات آمریکایــي علیه کشــورمان حضوري 

حماسي و پرشور را به نمایش گذاشتند.

ميز خبر

بانک دی به افراد واجد شــرایط که از ســوی صندوق 
اشــتغال و کار آفرینــی ایثارگــران معرفی شــوند ، 
تسهیالت اعطا می کند.به گزارش اداره روابط عمومی 
و تبلیغــات بانک دی، شــعبانعلی داورپنــاه، معاون 
اعتبارات بانک دی با اعالم این خبــر گفت: با توجه به 
این که موضوع اشتغال ایثارگران و خانواده های شهداء 
از دغدغه های مهم دولت و مســئوالن اجرایی کشور 
اســت ، بانک دی نیز در راستای ایفای نقش مسئولیت 
اجتماعی به افراد معرفی شده از سوی صندوق اشتغال 

و کار آفرینــی ایثارگران بــا رعایت ضوابط و 
مقررات مربوط به اعطای تسهیالت، وام اعطا 
می کند.داورپناه با بیان این که خانواده های 
معزز شهداء و ایثارگران از جمله اصلی ترین 
ذینفعان بانک دی هستند و توجه به دغدغه های 
آن ها ، مطابق مدل تعالی ســازمانی از جمله 
مســئولیت های اجتماعی بانک است افزود: 

بر همین اساس، قانون اعطای وام بانکی به افراد معرفی 
شده از سوی صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران در 

جلسه کمیته عالی اعتبارات بانک به تصویب 
رسیده و به منظور اجرا به تمامی شعب ابالغ 

شده است.  
معاون اعتبارات بانک دی با اشاره به اعطای 
ایــن وام در قالــب عقد فروش اقســاطی یا 
مرابحه و با نرخ ســود مصوب شورای پول و 
اعتبار تصریــح کرد: متقاضیان اســتفاده از 
تســهیالت تا مبلغ یکصد میلیون ریال مــی توانند  با 
معرفی یک نفر ضامن معتبر نسبت به دریافت وام اقدام 

نمایند. داورپناه همچنین معرفــی دو نفر ضامن مورد 
وثوق شــعبه را برای متقاضیان استفاده از تسهیالت با 
مبالغ بیشتر از یکصد میلیون ریال از جمله شرایط الزم 
برای اعطای تســهیالت عنوان کرد .سقف تسهیالت 
برای هر نفر از معرفی شدگان از سوی صندوق اشتغال 
و کارآفرینی ایثارگران حداکثر به میزان 200 میلیون 
ریال  تعیین شــده اســت و حداکثر مدت بازپرداخت 
آن طی سه ســال به صورت اقساط مســاوی متوالی و 

ماهیانه با توجه به وضعیت مالی متقاضی خواهد بود. 

تسهيالت

 مریم آهون بر  با راه اندازی سیســتم 
وصول مطالبات، بدهکاران شــرکت بیمه 
ایران در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 27 

درصد کاهش یافته است.
شرکت سهامی بیمه ایران در پانزدهم آبان 
ســال 1314 و با سرمایه بیســت میلیون 
ریال تأسیس شد، این شــرکت با دارا بودن 
حدود 11000 نماینده و شرکت نمایندگی 
بزرگترین شــرکت در صنعت بیمه کشور 
است،شرکتی که با بیش از  34 درصد سهم 
بازار بیمه کشــور می توان آن را بزرگترین 
شرکت، بر اســاس ســهم بازار، نه تنها در 
صنعت بیمــه که در کل نظام مالی کشــور 
دانســت، در نظام بانکی و در بازار سرمایه، 
هیچ شرکتی بیش از 30 درصد سهم بازار را 

در اختیار ندارد.
بیمه ایران از سال 13۹0 به این سو همواره 
زیان ده بــوده، به طوری کــه مجموع زیان 
انباشته شرکت در انتهای ســال 13۹۶ به 
بیــش از 5 هزار میلیــارد تومان رســیده 
اســت. دالیل اصلی این زیان که بیش از ۹ 
هزار میلیارد تومان از درآمدهای شــرکت 
را کاهــش داده یا به هزینه هــا اضافه کرده 
است را می توان در تغییر شیوه های ذخیره 
گیری، تحمیل عــوارض قانونــی جدید و 
هزینه های فرصت از دســت رفته به دلیل 
عــدم پرداخت حق بیمه توســط نهادهای 

دولتی خالصه کرد.
شیوه ذخیره گیری از ســال 13۹2 به این 
ســو تغییر بزرگی کرد وصرفا به دلیل تغییر 
در شــیوه ذخیره گیری، بالغ بــر 2هزار و 
588  میلیارد تومــان )بیش از بــرآورد به 
روش گذشــته( به ذخایر خســارات معوق 
شــرکت ســهامی بیمه ایران افزوده شد، 
این شــیوه جدید هرچند شرایط شرکت را 
به شکلی واقعی تر نشــان می داد و مقاومت 
حقیقی شــرکت در برابر بحرانهــا را بازگو 

میکرد اما صرفا با تغییر این شیوه به ناگهان 
بیش از 2هزار و588  میلیــارد تومان زیان 
به صورتهای مالی شــرکت تحمیل شــد، 
لذا هرچند نقــاط قوت و ضعف شــرکت و 
مشــکالت مبتالبه آن، قبل و  بعد از ســال 
13۹2، تغییری نکرد اما سود در صورتهای 
مالی جــای خود را بــه زیانی بــزرگ داد، 
زیانی که هرســاله به دلیل محافظه کارانه 
بودن شــیوه جدید ذخیره گیــری در حال 
بزرگتر شــدن بوده است، از ســوی دیگر، 
45۹ میلیارد تومان از زیان انباشــته هم به 
تعدیالت ســنواتی قبل از ســال 13۹0 در 
صورتهــای مالی برمی گــردد و به عملکرد 

پس از سال 13۹0 مربوط نمی شود.
عوارض قانونی جدید آن دســته از عوارضی 
است که شرکتهای بیمه )به خصوص بیمه 
ایران به دلیل ســهم باالی شــخص ثالث( 

مطابق قانون ملزم به پرداخت آن شــده اند، 
در یک محاســبه ساده، شــرکت سهامی 
بیمه ایران در 5 سال منتهی به پایان اسفند 
13۹۶ بیش از 3 هزار و480 میلیارد تومان 
عوارض قانونی به وزارت بهداشــت، پلیس 
راهــور و صندوق تامین خســارتهای بدنی 
پرداخت کرده اســت. تشخیص این که این 
عوارض تا چه حد به فلسفه اصلی خود یعنی 
کاهش هزینه های ثانوی شــرکتهای بیمه 
کمک کرده، بر عهده نهادهای باالدســتی 
است اما بدیهی است، که این عوارض سبب 
تحمیل 3 هزار و 480 هــزار میلیارد تومان 

هزینه جدید به این شرکت شده است.
هزینه فرصت از دســت رفته نیز آن دسته از 
هزینه هایی اســت که از محل عدم پرداخت 
حق بیمه توســط نهادهــای دولتی بزرگ 
و ایفــای تعهدات ناشــی از تعلیق شــرکت 

بیمه توسعه به شرکت ســهامی بیمه ایران 
تحمیل شده است. به عبارت دیگر، اگر حق 
بیمه قراردادها، به موقع پرداخت می شــد 
و کمترین نرخ ســود به آن تعلق می گرفت، 
درآمد شــرکت ســهامی بیمه ایران چقدر 
افزایش می یافت. بر اساس داده های موجود  
فقط در سه فقره از قراردادهای بزرگ از این 
نوع مجموعاً بیش از 3 هــزار و 500 میلیارد 
تومان هزینه فرصت از دست رفته به شرکت 

سهامی بیمه ایران تحمیل شده است.
با این محاســبات، تنها در دو مورد )اصالح 
شــیوه ذخایر و هزینه فرصت( حدود ۶ هزار 
و 150 میلیــارد تومان زیان یــا عدم النفع  
نصیب شــرکت ســهامی بیمه ایران شده 
اســت. این مقدار،  1۹ درصد باالتر از مانده 
زیان انباشــته کنونی این شــرکت در پایان 
ســال ۹۶ و حدوداً 1/8 برابر کل ســرمایه 

ثبتی این شرکت است.با همه این مشکالت 
و در شرایطی که کشــور تحت تحریم های 
خارجی و در مضیقه بودجه است، کارکنان 
این شــرکت با همت خود توانسته اند روند 
شکل گیری زیان انباشته را محدود ساخته 
و رشــد ســاالنه این زیان را کاهش دهند. 
شاید نتوان هیچ شــرکت دیگری را در بازار 
مالی کشور یافت که بتواند این حجم از فشار 

را تحمل کرده و آن را پشت سر بگذارد.
با همه این اوصاف، شــرکت ســهامی بیمه 
ایران در سالهای قبل در شرایط بحرانی قرار 
گرفت و باید از این شرایط خارج می شد. به 
همین جهت از سال ۹5 راهکارهای خروج از 
بحران در قالب یک هفت ضلعی با یک نقطه 
کانونی تدوین و در حال اجرایی شدن است. 
لبته ایــن راهکارهــا در بهترین حالت  ا
می تواند از رشــد زیان انباشته جلوگیری 
کرده و شرکت را به ســمت سوددهی سوق 
دهد. امــا یگانه راه حل فــوری از بین بردن 
زیان انباشته فعلی، افزایش سرمایه شرکت 
ســهامی بیمه ایران از محــل آورده نقدی 
سهامدار است. با اجرای این راهکارها، نتایج 
قابل توجهی در ۶ ماهه اول ســال 13۹7 به 
دست آمده اســت. در این دوره در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته، حق بیمه صادره 
22 درصد رشــد کــرده اســت. همچنین 
خســارت پرداختی در همین مدت زمانی 2 
درصد کاهش یافته که در تاریخ شــرکت در 

دوره های ۶ ماهه، بینظیر بوده است. 
از ســوی دیگر با راه اندازی سیستم وصول 
مطالبات، بدهکاران شــرکت در مقایسه با 
مدت مشــابه ســال قبل 27 درصد کاهش 
داشته که این مقدار نیز در 25 سال گذشته 
شرکت بی ســابقه بوده است. این موفقیتها، 
نسبت خسارت )به عنوان یکی از مهمترین 
نسبتها در شــرکتهای بیمه( را از 75 درصد 

به ۶0 درصد کاهش داده است.

بانک دی به ایثارگران واجد شرایط، تسهيالت اعطا می کند

رییس اداره کل تسهیالت تبصره ای بانک مسکن اعالم کرد

پرداخت 18 هزار و 200 فقره تسهيالت ازدواج و ودیعه مسکن در نيمه اول 97
گروه بانــک و بیمه رییــس اداره کل 
تســهیالت تبصــره ای بانک مســکن از 
پرداخت 18 هزار و 200 فقره تســهیالت 
قرض الحســنه ازدواج، ودیعــه و تکمیل 

مسکن در نیمه نخست ۹7 خبر داد.
ندا کســری کرمانشــاهی رییس اداره کل 
تســهیالت تبصره ای بانک مسکن با اشاره 
به کارنامه 1.5 دهه گذشته بانک مسکن در 
پرداخت تســهیالت قرض الحسنه ازدواج، 
ودیعه و تکمیل مســکن اظهار کرد: شروع 
اعطــای تســهیالت حمایتــی در این دو 
حوزه از دی ماه ســال 81 آغاز شــد. بر این 
اساس از دی ماه ســال 81 تا پایان سال 82 
مجموعا 172 هزار و 110 فقره تســهیالت 
در دو حوزه قرض الحسنه ازدواج و ودیعه و 

تکمیل مسکن به ارزش 41 میلیارد و ۶۶۹ 
میلیون و 500 هزار تومان پرداخت شد.

وی ادامه داد: از مجمــوع 172 هزار و 110 
فقره تســهیالت حمایتی پرداخت شــده 
در این دو حوزه طی بازه زمانی ســال 81 تا 
82، 120 هزار و ۶43 فقره به تسهیالت 
قرض الحســنه ازدواج و 51 هــزار و 4۶7 
فقره به انواع تســهیالت ودیعــه و تکمیل 
مســکن مربوط می شــود. به طــوری که 
بانک مســکن رقمی معــادل 31 میلیارد و 
37۶ میلیــون و 700 هزار بــه متقاضیان 
قرض الحســنه ازدواج و رقمــی معادل 10 
میلیارد و 2۹2 میلیون و 800 هزار تومان به 
متقاضیان تسهیالت ودیعه و تکمیل مسکن 

پرداخت کرده است.

رییس اداره کل تســهیالت تبصره ای بانک 
مســکن به آمار تســهیالت پرداخت شده 
در این دو حوزه طی ســال های 83 تا پایان 
سال گذشته نیز اشاره کرد و افزود: از ابتدای 
سال 83 تا پایان سال ۹۶، ۶۶2 هزار و 55۶ 
فقره تســهیالت قرض الحســنه ازدواج و 

ودیعه و تکمیل مسکن به متقاضیان سراسر 
کشــور اعطا شــد. در این بازه زمانی، 511 
هزار و 110 فقره تســهیالت قرض الحسنه 
ازدواج بــه ارزش یک هــزار و 88۶ میلیارد 
و 487 میلیون و 400 هــزار تومان و 151 
هزار و 44۶ فقره تسهیالت ودیعه و تکمیل 
مسکن معادل 231 میلیارد و 558 میلیون 

و ۶00 هزار تومان پرداخت شد.
به گفته وی تســهیالت ودیعه مســکن از 
مردادماه سال 85 شــامل تسهیالت ودیعه 
مسکن به زوجین، مســتاجرین کم درآمد 
کمیته امداد، بهزیســتی، بازنشســتگان، 
بنیاد شهید، بنیاد مســکن، تکمیل مسکن 
و کارکنان بوده است.کرمانشــاهی مجموع 
رقم تســهیالت پرداخت شــده در این دو 

حــوزه را طی ســالهای 83 تا پایان ســال 
گذشــته معــادل 2 هــزار و 118 میلیارد 
و 4۶ میلیــون تومــان اعالم کــرد و گفت: 
طی این دوره نسبت به ســالهای 81 تا 82 
حوزه عملکردی بانک مســکن در پرداخت 
تســهیالت حمایتی به متقاضیان سراســر 

کشور گسترده و بیشتر شد.
وی با بیان اینکه بانک عامل بخش مســکن 
با جدیت در پرداخت تســهیالت حمایتی 
طی ســال جاری نیــز اقدام کرده اســت، 
تصریح کرد: در شش ماه ابتدایی سال جاری 
فعالیت متمرکز و گســترده بانک مســکن 
در پرداخت تســهیالت حمایتی همچون 
تسهیالت قرض الحســنه ازدواج ادامه پیدا 

کرد. 

 نسخه جدید نرم افزار 
همــراه بانک ســینا با 
امکانــات متعــدد و با 
پذیری  انعطاف  هدف 
بیشتر در ارائه خدمات 
اختیــار  در  بانکــی 

کاربــران قــرار گرفته اســت. به 
گزارش روابط عمومی بانک سینا، 
این نسخه از نرم افزار همراه بانک 
ســینا امتیازات متعددی را برای 
کاربران به همراه دارد که برخی از 

آنها بدین شرح است:
*  تا ســقف 30 میلیــون ریال 

انتقال وجه دهید.
* شارژ مستقیم برای مخاطبین 

کاربر ارسال کنید.
* تمام مبالغ تراکنش های خود 

را به تومان مشاهده و وارد کنید.

* رمز دوم کارت خود 
را تغییر دهید.

* با تنظیم قفل خودکار، 
دسترســی  از  مانــع 
دیگــران بــه اطالعات 

شخصی خود شوید.
*   در صــورت وجود حســگر در 
گوشــی تلفن همراه، بــا ارائه اثر 

انگشت، وارد برنامه شوید.
* تراکنش ها را بر اســاس نوع، 
مبلغ، توضیحات و... به ســرعت 

جستجو کنید.
*   چک های خود را ثبت کنید.

* شماره کارت، شماره حساب و 
شماره شــبای مخاطبین خود را 

ذخیره کنید.
* شــماره کارت های خــود را با 

دیگران به اشتراک بگذارید.

امتيازاتی که همراه بانک سينا برای 
کاربران به همراه دارد

بانک



احيای اقتصاد مازندران با چاشنی ثبات مدیریت

 مازندران در بخش توســعه پایدار دچــار ضعفهای عمده ای اســت. 
متاسفانه مشکالت ساختاری در مدیریت استان مازندران نهادینه شده 

است. فرصت سوزی به کرات دیده می شود. 
عدم وجود برنامه با قابلیت اجرایی در دستور کار وجود ندارد. رفتارهای 
هیجانی و فاقد دور اندیشی ستادی در مدیران دیار علوی نتیجه ای جز 

فرصت سوزی و عدم تحقق به توسعه پایدار نخواهد داشت. 
فارغ از مسائل جریانی، حزبی و جغرافیایی مشــکالت و بی برنامه گی 
موجود مربوط به یک دوره خاصی نیست و این استان زمانی است که از 

سبز بودن خود رنج می برد.
کشاورزی و هدر رفت آب های زیر زمینی، گردشــگری فشل با وجود 
موهبات خدادادی، زباله و پسماند بی بهره  از  منابع مالی طالی کثیف، 
صنعت نیمه تعطیل و ورزشــی با با عدم زیرساختهای مناسب که به آن 
می بالیم، مشکالت عدیده  فرهنگی و وجود انواع آسیب های اجتماعی، 
عدم بهره گیری از فناوری در جهت توســعه پایدار بعنوان نسل جدید 
خدمات، مشکالت پیچیده اراضی و ساخت و ســازهای غیر مجاز و پر 
التهاب بودن راه ها و حمل و نقل جاده ای، عدم خروجی نشســت ها با 
تیم های اقتصادی کشورهای حاشــیه دریای خزر و چانه زنی ضعیف 
نمایندگان و مســئولین برای اختصاص بودجه های عمومی از پایتخت 
نیشنان و ســایر موارد که از حوصله مخاطبین خارج است موانع پیش 
روی رونق اقتصادی محســوب می شــود.مازندران از لحاظ داخلی و 
بین المللی می تواند در اقتصاد شــکوفا شــود البته نه با وجود هتل ها 
و کارخانجات مقروض بــه بانکهای عامل که اگر پــا درمیانی نهادهای 

قضایی نباشد شاهد تعطیلی بخش اعظمی از آنها خواهیم بود.
مقوله توسعه مازندران با عدم اطمینان به بخص خصوصی و بنگاه های 
اقتصادی همخوانی ندارد. مازندران از عدم ثبات مدیریتی رنج می برد 

مازندران از عدم برنامه محوری با قابلیت اجرایی آسیب دیده است.
نمایندگان مجلس، مســئولین و رســانه ها فــارغ از جریانات حزبی و 
مطالبات فردی برای یکبار هم که شده مشــکالت مردم را نظاره کنیم 
آنجا که فقر ظهور می کند آنجا که آسیب های اجتماعی فوران می کند 

آنجا که بیکاری همچون طوفان ویرانگر است.
رسانه ها خارج از تملق، القاب سازی و جهت گیری گروهی و مرزبندی 
شهرستانی جریان ساز مردم استان باشند مطالبات بحق مردم را که در 

بدترین شرایط اقتصادی قرار دارند فراموش نکنند.
نمایندگان مجلس در جلسات خصوصی و نشســت های خود مردانی 
را به یاد آوردند که به واسطه بیکاری و عدم تامین مخارج زندگی دچار 
آسیب روحی هســتند. خداوند بزرگ شــاهد و ناظر اعمالمان هست و 
باید در پیشگاه خداوند رحمان و رحیم پاسخگو باشیم. تمامی مناصب 

و مسئولیت ها فانی است.
مطمئنا قطار توســعه مازندران تنها منوط به انتخاب اســتاندار نیست 
باید ساختارها اصالح شــود باید خودمان بخواهیم و برای این امر نباید 

مسئولیت های اجتماعی خودمان در قبال مردم را فراموش کنیم.

 همایش راهکارهای کاهش خسارات وارده
 به شبکه های حياتی شهری در شهرکرد 

همایشی با موضوع راهکارهای مناســب جهت کاهش خسارات وارده 
ناشی از بحران به شبکه های حیاتی شهری در شهرکرد برگزار شد.

به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل راه وشهرســازی چهارمحال و 
بختیاری، این همایش با هدف بررســی مهمترین بحران های پیش رو 
برای هر مجموعه شــهری با همکاری ادارات راه وشهرسازی، مدیریت 
بحران، دانشــگاه جامع علمی کاربردی واحد استانداری، سازمان نظام 

مهندسی وبنیاد مسکن استان ترتیب داده شد. 
دکتر مسعود مجرب سخنران این همایش از ضرورت های توجه هرچه 
بیشتری به مسائل شــهری ازمنظر زیر ساخت و جانمایی های خدمات 
درســطح شــهر مطالبی مطرح و در این خصوص با ارائه مثال هایی از 
موارد رخ داده در ایران و دیگر کشــورهای جهان عنــوان نمود: رعایت 
حریم های خیابــان و کوچه ،همچنین توجه به بحــث تراکم جمعیت 
و بافت های فرســوده شــهری و ســاماندهی آنان می تواند به میزان 
چشمگیری مانع از بروز فجایع در شهرهای با تراکم جمعیتی زیاد شود.

وی در ادامه این مبحث با معرفی امــواج زلزله ، لغزش الیه های زمین و 
فرونشست های حاصل از حرکت الیه های زمین به خسارت های ناشی 
از زمین لرزه هاپرداخت و ازآسیب های ناشــی از این رویداد طبیعی به 
زیرساخت های شهری وموانع امداد رسانی به حادثه دیدگان درصورت 

بروز زمین لرزه ها سخن گفت.
وی ادامه داد درصورت بروز زمین لرزه محدوده های شــهری با تراکم 
جمعیتی بــاال بسیارآســیب پذیر خواهند بود و مشــکالت زیســت 
محیطی،آلودگی های ناشی از سیستم های بهداشتی و فاضالبی،عدم 
دسترسی به ساختمان های متراکم دور از انتظار نیست که لزوم توجه 
حداکثری متولیــان امر را درخصوص ســاماندهی و برنامه ریزی های 

دقیق و جانمایی سنجیده را میطلبد.

 پيش بينی توليد ۲۳7 هزار تن شير 
در چهارمحال و بختياری

معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری با 
اشــاره به پیش بینی تولید 237 هزار تن شیر در چهارمحال و بختیاری 
طی سال جاری، گفت: این میزان نسبت به سال گذشته چهار هزار تن 
افزایش داشته است. ســام مردانی ، با اشــاره به پیش بینی تولید 237 
هزار تن شــیر در چهارمحال و بختیاری طی ســال جاری، گفت: این 

میزان نسبت به سال گذشته چهار هزار تن افزایش داشته است.
معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشــاورزی چهارمحال و بختیاری، 
با بیان اینکه تولید شیر طی ۶ ماهه نخست ســال جاری 158 هزار تن 
بوده است، افزود: در حال حاضر در اســتان 2۹ هزار گاو شیری در 500 

دامداری صنعتی وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه عمده شــیر تولیدی اســتان به مصرف داخلی 
می رسد، اضافه کرد: 50 هزار تن شیر مازاد مصرف داخلی به استان های 

همجوار مانند اصفهان ارسال می شود.

تهران در تابستان ۴۲ ساعت خاموش شد
مدیرعامل شــرکت توزیع برق تهران گفت: در تابستان امسال دو هفته 
شاهد خاموشی بودیم که براســاس برآوردها باید گفت که 42 ساعت 
خاموشی در تهران در زمان پیک بار اتفاق افتاده است.حسین صبوری 
در نشستی خبري دیروز خود  گفت: تقریبا دو تا سه ساعت آن هم نه در 
تمام مناطق تهران خاموشــی اتفاق افتاده که درمجموع این مساله دو 
هفته نیز بیش تر طول نکشید و توانستیم با انجام تدابیری این مسئله را 
مدیریت کنیم.وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر تدبیر شرکت توزیع 
برای مقابله با دســتگاه های دولتی که از تبصره دولت تبعیت نکرده اند 
اظهار کرد: برای تمام دســتگاه های دولتی از خرداد تا شهریورماه، 20 
درصد افزایش تعرفه در نظر گرفته شد که همین مساله نیز تاثیر بسیار 

باالیی در میزان مصرف مشترکان دارد.

سید مجید محمدیان مدیرعامل شرکت بورس مطرح کرد

وعده کمک مالی به صنعتگران

سرمایه
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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یادداشت

ميز خبر

عضــو شــورای عالــی بــورس اوراق بهــادار گفت: 
پیش بینی های اقتصــادی، تورم و ... درباره امســال، 
متفاوت با آنچه توقع داشــتیم، بود کــه در این زمینه 
عوامل دیگری غیر تحریم های آمریکا و ترامپ دخیل 

هستند.
حسین عبده تبریزی در ســمینار یک روزه روش های 
تامین مالی شــرکت های دانش بنیــان از طریق بازار 
ســرمایه با تاکید بر معامــالت بــورس و فرابورس، با 
تاکید بر این که حمایت از کارآفرینی بنگاه های دانش 
بنیان در سطح دولت، شــهر و سطح NGO قابل طرح 
و تعقیب اســت، اظهار کرد: کمک هــا و ضمانت های 

دولتی در این رابطه مهم اســت اما صرف این 
کمک ها، چندان کارساز نیست.

وی با اشاره به اهمیت اســتارت آپ ها گفت: 
طی 40 ســال گذشــته با توجه به نرخ رشد 
نازل )2.3( و نرخ رشــد نسبتا باالی جمعیت 
)2.1(، ارزش چندانی خلــق نکرده و ثروت 
افزایــش نیافته اســت. اما اســتارت آپ ها 

می توانند به انباشت سرمایه بینجامند و ارزش و ثروت 
خلق کنند.

عبده تبریزی با تاکید بر این که توسعه باید محلی باشد 
و در مدلی محلی توســعه را به حرکت درآوریم، یادآور 

شد: برای رســیدن به تبریز مبتنی بر دانش 
بنیان ها به چشم انداز جدیدی از شهر تبریز 
نیاز داریم و باید شــهر به دانش، خالقیت و 
انگیزه های تازه ای مجهز شــود که توســعه 

استراتژیک مدیریت شهری ممکن  شود.
وی در ادامه گفــت: برای خلــق برند تبریز 
باید ماهیت شــبه شرکتی به شــهر داده و 
بتوانیم همانند یک شــرکت کارآ شــهر را اداره کنیم؛ 
چرا که شهرهای آینده به پیشــروان  آینده نگری نیاز 
دارد که رهبــری خود را در عرصه هــای »صاحب فکر 
بودن، حرفه ای بودن، گروه گرایی، حســاس نسبت به 

احساسات دیگران و فرهنگی بودن« نشان دهند.
عبده تبریزی با ارائه  تصویری از موقعیت کشــور گفت: 
طبق پیش بینی سال گذشته در رابطه با امسال، ارقامی 
که در مورد تورم و... پیش بینی کرده اند ارقامی متفاوت 
با آنچه توقع داشتیم بود. آیا این موارد به تصمیم ترامپ 
برای خروج از برجام بــاز می گردد؟ تصمیم ترامپ یک 
ضربه زد و شــروع کننده بود اما عوامل دیگری نیز در 

این رابطه دخیل بودند.
وی در ادامه تاکید کرد: بررســی نرخ هــای تورم طی 
50 سال گذشته نشان از یک ســری عدم تعادل ها در 

اقتصاد کشور دارد.

بورس

محمدرضا چراغــی   مدیرعامل جدید 
شــرکت بورس اوراق بهــادار تهران ضمن 
تاکید بر اینکه نقدشــوندگی و شفافیت را 
در بازار ســرمایه افزایش می دهد، وعده داد 
با افزایــش تامین مالی از طریــق بورس به 

صنعتگران کمک کند.
طی ماه های گذشــته زمزمه هایی از تغییر 
مدیرعامــل شــرکت بــورس اوراق بهادار 
تهران در بین اهالی بازار ســرمایه پیچید و 
کم کم با تمام شــدن مدت قرارداد ســاالنه 
حســن قالیباف اصــل، او بعد از 10 ســال 
ســکانداری شــرکت بــورس اوراق بهادار 
تهران با این رکن بازار سرمایه خداحافظی 
کرد.امــا بعد از گمانه زنی هایــی، در نهایت 
علــی صحرائی کــه معاونت بازار شــرکت 
بورس اوراق بهــادار را بر عهده داشــت، به 
عنوان مدیرعامل معرفی شد. با این حساب 
او پس از رحمانی و قالیباف اصل ســومین 
مدیرعامــل شــرکت بــورس اوراق بهادار 
به حســاب می آید. قالیباف اصــل همانند 
رحمانی پس از خداحافظی با شرکت بورس 
به دانشــگاه الزهرا رفــت و در حال حاضر 

ریاست این دانشگاه را برعهده دارد.
در ایــن میان از زمــان اعــالم مدیرعاملی 
علــی صحرائی، بســیاری منتظرند ببینند 
که سومین مدیرعامل شــرکت بورس چه 
سیاست هایی دارد و قرار است بازار سرمایه 
ایران را به کدام سمت هدایت کند. این طور 
که صحرایی می گویــد او برنامــه دارد که 
نقدشوندگی و شــفافیت را در بازار سرمایه 

افزایش دهد.
نقدشوندگی و شفافیت دو بال بازار سرمایه 
هســتند که بدون آنها معامله بازار سرمایه 
معنی نــدارد، در نتیجه طبیعی اســت که 
انتظارات اهالی بازار و عامه سرمایه گذاران از 
حقیقی ها گرفته تا حقوقی ها از سهام داران 
عمده گرفته تا سهام داران خرد از مدیری که 
وعده افزایش نقدشــوندگی و شفافیت را به 

بازار می دهد بیشتر باشد.
در گفت وگویی که ایســنا با علی صحرائی 
داشته او بارها به صورت کلی به برنامه های 
خود اشــاره کــرده اســت. برنامه هایی که 
اگر محقق شــوند بازار ســرمایه را متحول 
می کنند و اگر محقق نشوند فعاالن بازار را با 

چالشی جدی مواجه خواهند کرد.

 زمانی که به عنوان مدیرعامل شرکت 
بورس انتخاب شدید، برنامه هایتان را 
برای دوره جدید مدیریت بورس بر چه 

مبنایی طراحی کرده اید؟
نگاه مــان در اجرای برنامه ها کالن اســت. 
توجه داشته باشید 73 درصد از تامین مالی 
در ایران از طریق بازار پول و بخش کمتری 
از طریق بازار ســرمایه انجام می شــود. در 
حالی که در دنیا این نســبت نصف - نصف 
است. در نتیجه بازار سرمایه ایران برای آن 
که به استانداردهای جهانی نزدیک شود، به 
ناچار باید بزرگتر شود. اعتقاد دارم این بازار 
باید با نگاه تامین مالی صنعت بزرگ شود و 
توســعه یابد. البته با توجه به آن که طبیعتا 

منابع موجود در اقتصاد محدود اســت، باید 
اولویت ها را تشخیص دهیم. در نتیجه باید 
کمک کنیم منابع از طریــق ابزارهای مالی 
جدید به بازار ســرمایه هدایت شــود. برای 
دســتیابی به این هدف باید اولویت ها را از 
نظر سودآوری و کســب منافع برای اقتصاد 

ایران در نظر بگیریم.

 پس با این توضیحــات، اصلی ترین 
برنامه شما ارتقای نقش بازار سرمایه 

در تامین مالی است؟
این یکی از برنامه هــای اصلی بورس تهران 
اســت، در یک نــگاه کالن نگــر و کلی تر، 
آماده ایم تا ضریــب نفوذ بازار ســرمایه را 
افزایش دهیم و ســرمایه گذاران بیشتری 
را اعم از خــرد و کالن، حقیقی و حقوقی به 

بازارسرمایه جذب کنیم.

 با توجه به مقــدار نقدینگی موجود 
در بازارهای مختلف ایران برای جذب 
نقدینگی به بازار سرمایه چه برنامه ای 
دارید؟ طبق برنامه هایتــان آیا طی 
روزهــای آینده باید شــاهد جذب 
نقدیینگی بیشــتری به بازار سهام و 

اوراق باشیم؟
طبق آخریــن آمارهــای رســمی، حجم 
نقدینگــی در اقتصاد ایران بــه مرز 1700 
هزار میلیارد تومان رســیده ایــن حجم از 
نقدینگی، در صورت عــدم مدیریت، به هر 
بازاری منتقل شــود بر فضای کســب وکار  
و به طورکل بر فضــای اقتصاد ایــران آثار  
نامطلوبی برجای می گــذارد. همچنان که 
در طول ماه های گذشــته حتما مشــاهده 
کرده اید که این نقدینگی در بازارهای سکه، 
ارز و دیگر بازارها چــه تاثیر مخربی برجای 
گذاشــت. تامین مالی و گسترش اشتغال از 
جملــه مهمترین اثــرات ورود نقدینگی به 
بازار سهام اســت. جذب و هدایت نقدینگی 
به بورس از چند جهت می تواند برای اقتصاد 
ایران حائــز اهمیت باشــد. ورود نقدینگی 

به بورس ضمن آن کــه می تواند اثر مخرب 
نقدینگــی را در اقتصاد خنثی کنــد، آثار 
تورمی هم به دنبال نخواهد داشــت و حتی 
می تواند به تامین مالی پروژه ها، صنعتگران 
و بازرگانــان هــم کمک  کند. همــان طور 
که گفتم کمــک به تامین مالی و تســهیل 
فرایندهای آن از جملــه برنامه های اصلی 

بورس تهران در دوره جدید است.

 برنامه تان برای ارتقای شــفافیت، 
خصوصی سازی و توسعه فضای کسب 

و کار در بازار سرمایه چیست؟
چنــان کــه می دانیــد دولــت در اجرای 
سیاســت های اصــل 44  موظــف اســت 
بنگاه هــای در اختیــار خــود را بــه بخش 
خصوصی واگــذار کند. آمارهای ســازمان 
خصوصی سازی نشان می دهد نقش بورس 
در اجرای این سیاست، بسیار پررنگ و حائز 
اهمیت بوده است، اما اعتقاد داریم واگذاری 
سهام پایان کار ما نیســت. باید از این پس به 
مردم و ســرمایه گذاران کمک کنیم بتوانند 
به نحو احسن و به شــکل درست و قانونمند 
بر منافع خود و ســبد دارایی هایشان نظارت 
داشته باشــند. برای تحقق این هدف در نظر 
داریم با اجرای دقیق مکانیزم های حاکمیت 
شرکتی به همه سرمایه گذاران کمک کنیم 

نمایندگان واقعی خود را انتخاب کنند.

 مهم ترین خأل بازار سرمایه ایران که 
باید در آینده و در مسیر توسعه بورس 

برطرف شود، چیست؟
ایران جزو 20 اقتصاد برتر جهان است. اخیرا 
در کنفرانس رتبه بندی اعالم شد ایران تنها 
کشوری اســت که با وجود قرار داشتن در 
جمع اقتصادهای برتر جهان، ریتینگ ندارد 
و رتبه  اعتباری ناشر در آن مشخص نیست، 
در نتیجه ســرمایه گذاران هیچ مکانیزمی 
برای تفاوت قائل شــدن بین شــرکت ها از 
منظر ریسک اعتباری در اختیار ندارند. این 

خأل باید برطرف شود.

 در راســتای افزایش عمــق بازار 
سرمایه چه برنامه هایی برای پذیرش 
شــرکت های جدید در بورس اوراق 

بهادار دارید.
آماده ایم سهام شرکت هایی را که از قابلیت 
جذب سرمایه و توســعه برخوردارند، وارد 
بازار ســرمایه کنیم، زیرا معتقدیم هدایت 
منابــع و نقدینگی به ســوی بازار ســرمایه 
موجب گســترش اقتصاد و کمــک به رفاه 
مردم و گره گشــایی از کار دولت می شــود. 
دولــت می توانــد از طریــق واگــذاری 
تصدی گــری و بنگاه هــا، کوچک و چابک 
شــود و بر سیاســت گذاری ها نظارت کند. 
دولت نمی تواند بنــگاه داری کند و این امر را 
به مردم واگذار کند. برای این منظور، بورس 
بهترین بازار برای ســرمایه گذاری و جذب 

نقدینگی است. 
طبق برنامه هایی که بــه تایید هیات مدیره 
بورس هم رسیده در نظر داریم شرکت های 
بیشتری را وارد بازار ســهام کنیم. در حال 
حاضر مجمــوع ارزش بازار بــورس تهران و 
فرابورس به حدود 800 هزار میلیارد تومان 
رسیده، اما کافی نیســت و اندازه بازار باید از 

آن چه هست بزرگتر شود.

  به عنوان مدیــر عامل یکی از ارکان 
اصلی بازار سرمایه برای تثبیت شرایط 
بازار و کاهش ریسک سرمایه گذاران 
در کنار توســعه بورس چه اقداماتی 

انجام خواهید داد.
طبق آمار رسمی در شــش ماه اول امسال  
570 هزار کد معامالتی صادر شــد و ارزش 
معامالت به بیــش از 2000 میلیارد تومان 
در روز هم افزایش یافت؛ بنابراین استقبال 
سرمایه گذاران از بورس به شکل مطلوبی در 
حال افزایش اســت. بورس برای محافظت 
از ســرمایه گذاران جدید صندوق تثبیت و 
توســعه بازار را ایجاد کرده و از طرفی در دو 
سال اخیر هیچ شرکتی عرضه نشده مگر این 

که بازارگردان داشته باشد.

 چه هدف گذاری بــرای عرضه های 
اولیه در بورس دارید؟

عرضه هــای اولیه موجــب تامیــن مالی 
لــی  قتصــاد می شــود، تامیــن ما در ا
، حلقه های زنجیــره تولید را  شــرکت ها
تکمیل می کند. همچنین بعد از عرضه های 
اولیه، ســهامداران عمده می توانند باز هم 
تامین مالی کنند و پروژه هایشان را با منابع 
جدیــد و ارزان قیمت کامل کننــد و با این 
حساب اشــتغال به وجود می آید. همیشه 
می گوییم به جــای فروش نفــت خام باید 
محصوالت زنجیره ای تولیــد نفت از جمله 
محصوالت پتروشــیمی ها را صادر کنیم در 
نتیجه مالحظه می کنید که در عرضه های 

اولیه هم نگاهی کالن نگر داریم.

  در ســال 1396 بورس تهران برنامه 
داشت 18 شرکت را عرضه اولیه کند 
اما در نهایت حتی به نیمی از این برنامه 
هم نرسید. در سال جاری نیز قرار بود 
به طور متوسط هر ماه یک عرضه اولیه 
را داشته باشیم و در نهایت 12 عرضه 
اولیه در ســال 1397 صورت بگیرد به 
بیانی قرار بود حداقل 12 شــرکت که 
»خارج از بازار سرمایه« هستند وارد 
بورس شود اما تا امروز فقط دو عرضه 

انجام شده است؛ علت چیست؟
در نظر داشــته باشــید که این برنامه عمال 
در حــال اجراســت. چنان که تعــدادی از 
شــرکت ها از فرابورس وارد بورس شــده 
اند. ضمن این که ما با توجه به شــرایط بازار 
تصمیــم می گیریم. از طرف دیگر امســال 
عرضــه پتروشــیمی پــارس را در برنامه 
داشته ایم و با عرضه اولیه سهام پتروشیمی 
پارس که شرکت بسیار بزرگی است، ارزش 

بازار سهام در حد مطلوبی افزایش یافت.

  چرا شرکت های بزرگ بورسی عمدتا 
یک بازارگردان دارند، برنامه شما برای 

اصالح مقررات بازارگردانی چیست؟
در گام اول کارمــزد بــازار گردان ها را کاهش 
داده ایــم و این موضــوع  به انگیــزه ای برای 
توسعه فعالیت آنها تبدیل شــده است، البته 
قبول دارم ما هنوز عمال بازارگردان رســمی 
نداریم و سهام داران عمده هستند که سهم را 
بازارگردانی می کنند برای رفع این خأل حتما 
تالش خواهیم کرد و این موضوع در برنامه های 

مدیریت جدید بورس گنجانده شده است.

  طبق برنامه ششــم توسعه منابع 
بانکــی نبایــد وارد صندوق هــای 
ســرمایه گذاری خطرپذیر شود، نظر 

شما در این مورد چیست؟
صندوق هــا مانند هــر صنــدوق دیگری 
ریســک های خود را اعالم می کنند و در بازار 
تامین مالی می کنند. البته طبق قانون، بانک 
مرکزی مســئول امور بانکی است؛ بنابراین 
اگر محدودیتی وجود دارد باید از طرف مقام 

ناظر پولی این محدودیت ها اعالم شود.

پيش بينی های اقتصادی با توقع مان متفاوت شد

با رد الیحه سی اف تی 

 شاخص های بورس منفی شد
گروه ســرمایه    شــاخص بورس که در 
دقیقه های نخســت معامالت دیروز حدود 
یک هزار واحد رشد کرده بود، پس از انتشار 
خبر مربوط به رد الیحه CFTتوسط شورای 
نگهبان به یکباره منفی شــد و با افت 530 
پله ای بــه کار خود پایان داد.بــورس که از 
صبح دیروز با روندی خوش بینانه، شــاهد 
معامــالت مثبت بــود پس از انتشــار خبر 
مربوط بــه رد الیحه کنوانســیون مبارزه با 
تامین مالی تروریســم )CFT( در شورای 
نگهبان، قرمزپوش شــد و روندی معکوس 
یافت؛ این الیحــه یکی از لوایــح چهارگانه 
دولت برای عضویــت ایران در گــروه ویژه 
اقدام مالی )FATF( اســت که نهاد تصمیم 
گیر در زمینــه مبارزه با پولشــویی و تامین 

مالی تروریسم در جهان به شمار می رود.در 
هفته های اخیر بین سهامداران درباره آغاز 
تحریم های آمریــکا در روز 13 آبان و تاثیر 
مخــرب آن بر اقتصادی کشــورمان نگرانی 
وجود داشــت، اما با گذشت زمان و مشخص 
شــدن ناتوانی آمریکا در به صفر رســاندن 
صادرات نفت ایران و تاثیر اندک تحریم ها بر 
وضعیت اقتصادی، فضایی امیدوارانه در بازار 
بورس شــکل گرفت.بر این اســاس، فضای 
مثبت بر بازار بورس و ســایر بازارهای مالی 
حاکم شــده و نگرانی ناشــی از تحریم های 
آمریکا برطرف شــده بود، اما اعالم خبر رد 
الیحه CFT توسط شورای نگهبان به یکباره 
شــرایط را تغییر داد و نگرانی در بین فعاالن 
بورس شکل گرفت.عباســعلی کدخدایی، 

سخنگوی شورای نگهبان کدخدایی دیروز 
در توئیتی نوشــت: شــورای نگهبان الیحه 
الحاق دولــت جمهوری اســالمی ایران به 
کنوانســیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 
)CFT( را در جلســات متعــدد خود مورد 
بررســی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی 
دانست. این نظر شــامل موارد خالف شرع، 

خالف قانون اساســی و ابهام در موعد مقرر 
برای مجلس شورای اســالمی ارسال شده 
است.نمایندگان مجلس شورای اسالمی 15 
مهر امسال با الحاق دولت جمهوری اسالمی 
ایران به کنوانســیون بین المللــی مقابله با 
تامین مالــی تروریســم )CFT( موافقت 
کرده بودند.گــروه ویژه اقــدام مالی تعلیق 
اقدام های متقابل علیه ایــران را برای چهار 
ماه دیگر یعنی تا اواخر دی ماه امسال تمدید 
کرده است و در این مدت کشورمان باید 
اقدام های اصالحــی در زمینه های پولی 
و بانکی به عمــل آورد تا احتمال اســتفاده 
از نظام پولی کشــورمان بــرای تامین مالی 
اقدام های تروریستی و پولشویی به حداقل 

ممکن و مورد تایید اف.ای.تی.اف برسد.

 افت دسته جمعی شاخص های اصلی 
بازار سرمایه

شاخص بورس در پایان معامالت با افت 530 
واحدی در جایگاه 182 هــزار و ۹18 پله ای 
قرار گرفــت. در معامالت دیــروز 2 میلیارد 
و 127 میلیــون ســهم، حق تقــدم و اوراق 
بهادار بــه ارزش ۶ هزار و 57 میلیــارد ریال 
در 14۹ هزار و چهار نوبت دادوســتد شد.در 
معامالت دیروز نمادهای رمپنا )مپنا(، پارس 
)پتروشــیمی پارس( و پارســان )نفت وگاز 
پارسیان( بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص 
داشتند، در مقابل کگل )صنعتی و معدنی گل 
گهر(، فارس )هلدینــگ خلیج فارس(، وامید 
)ســرمایه گذاری امید( و دعبید با بیشترین 

تاثیر مثبت مانع افت بیشتر شاخص شدند. 
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گروه فناوري   براساس تفاهم نامه ای که بین 
معاونت علمی و فناوری و بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران منعقد شــد، فعالیت شرکت های 
دانش بنیان، نــوآور و اســتارت آپ ها در صنعت 

بیمه تسهیل می شود.
صبح دیــروز تفاهم نامه ای بیــن معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهــوری و بیمــه مرکزی 
جمهوری اســالمی ایران با هدف تسهیل فعالیت 
شرکت های دانش بنیان، نوآور و استارت آپها در 
صنعت بیمه، طراحی و عرضه پوشش های بیمه ای 
مورد نیاز شــرکت های دانش بنیان و بهره گیری 
از ظرفیت های این شــرکت ها در راســتای حل 
چالش های عمده صنعت بیمــه، کاهش هزینه و 

ریسک شرکت های بیمه منعقد شد.
این تفاهم نامه در راســتای سیاست های توسعه 
اقتصاد دانش بنیان اعم از توســعه بــازار، بهبود 
کیفیت، افزایــش رقابت پذیــری و ارتقای نظام 
اســتاندارد بیمه محصوالت دانش بنیان و اجرای 
احکام مربوط بــه قانون حمایت از شــرکت ها و 
موسسات، همچنین تجاری ســازی نوآوری ها و 

اختراعات منعقد شده است.
آئین نامــه اجرایی ایــن تفاهم نامه بــه منظور 
حمایت از شــرکت هــای دانش بنیــان و زمینه 
سازی برای ورود آنها به صنعت بیمه، امضاء شده 
است.قرار اســت معاونت علمی از ایجاد و توسعه 
شــرکت های دانش بنیان، نوآور و استارت آپ ها 

در صنعت بیمه حمایت کند.
همچنین از سرمایه گذاری شرکت های بیمه در 
ایجاد مراکز نوآوری و شتاب دهنده های نوآوری 
در چارچوب دستورالعمل ســاماندهی و توسعه 
مراکز نــوآوری و رویدادهای کارآفرینی در جهت 
افزایش مشــارکت شــرکت های دانش بنیان در 
حل چالش های صنعت بیمــه از وظایف معاونت 

علمی به شمار می رود.
توسعه شرکت های دانش بنیان تخصصی صنعت 
بیمه و فناوری های پشــتیبان صنعت بیمه نظیر 
فناوری های حوزه هوشمندی کسب و کار، داده 
کاوی، کالن داده، موقعیــت یابــی، الکترونیک 
و نرم افــزار و فراهم کردن امکان دسترســی 
به ســامانه ها و اطالعات بانکی مربوط به حوزه 
شــرکت ها و محصوالت دانش بنیــان از جمله 
وظایف معاونت علمی در این تفاهم نامه محسوب 
می شــود.از ســوی دیگر بیمه مرکزی موظف به 
ایجاد بسترهای مقرراتی برای صدور پوشش های 
بیمه ای مورد نیاز شــرکت های دانــش بنیان از 
قبیل بیمه مسئولیت محصوالت و خدمات دانش 
بنیان، ایجاد بســترهای مقرراتی برای تأسیس 

شرکت ها در صنعت بیمه است.

همچنین شناســایی و معرفی حوزه های مستعد 
برای فعالیت های شــرکت های دانش بنیان در 
بخش های بازاریابی و فــروش، صدور بیمه نامه و 
ارزیابی و پرداخت خسارت و همچنین جلوگیری 
از تخلفات بیمه ای، از جمله وظایف بیمه مرکزی 

به شمار می رود.
از ســوی دیگر بیمه مرکزی موظف است امکان 
دسترسی به سامانه »سنهاب« و سایر بانک های 
اطالعاتی موجود در صنعت بیمــه را فراهم کند. 
این تفاهم نامه از زمان امضاء دو سال تعیین شده 

است.

ارائه خدمات جدید بیمه توسط استارت آپ ها
 معاون علمــی و فناوری با بیان اینکه قرار اســت 
بر اســاس تفاهم نامه ای خدمات جدیدی توسط 
استارت آپ ها در فضای بیمه ای ارائه شود، گفت: 
بر این اســاس اســتارت آپ ها به فضای بیمه ای 
وارد می شود.سورنا ســتاری در آیین تبادل 
تفاهم نامه همکاری مشــترک معاونت علمی و 
فنــاوری و بیمه مرکــزی که دیروز در راســتای 
سیاست های توســعه اقتصاد دانش بنیان منعقد 
شــد، گفت: یکی از حوزه هایی که معاونت علمی 

به آن ورود پیدا کرده بحث های بیمه ای است.
وی با بیان اینکه از چند ســال پیش همکاری ها 
با بیمه مرکزی آغاز شده اســت، گفت: بر اساس 
تفاهم هایی که با بیمه مرکزی داریم بســترهای 
الزم برای شــرکت دانش بنیان، نوآور و استارت 
آپ فراهم می شود تا بتوانند شرکت های صنعت 

بیمه برای نفوذ نوآوری وارد شوند.
وی تاکید کــرد: خدمات بیمــه، بیمه محصول، 
بیمه فــروش و ... از جمله حوزه هایی هســتند 
که شرکت های دانش بنیان می توانند با نوآوری 

برای ارائه خدمات جدید ورود پیدا کنند.
به گفته ستاری، این شرکت ها با نوآوری هایشان 
بازیگران جدیدی هستند که خدمات جدید ارائه 
می کنند تا دسترسی مردم را به خدمات بیمه ای 

افزایش و قیمت ها را برای مردم کاهش دهند.
وی با تاکیــد بر اینکه این اقدام بازیگران ســنتی 
را تحت الشــعاع قرار می دهد گفــت: امیدواریم 
بتوانیم زیرســاخت های مناســبی بــرای ورود 
شــرکت های دانش بنیان، نوآور و استارت آپ ها 

در صنعت بیمه فراهم کنیم.
ستاری در مورد تغییر و تحوالت به واسطه نوآوری 
در بورس، بانک ها و ... گفت: این بازیگران سنتی 
اکنون عالقه مند هســتند که خدمات جدیدی 

ارائه و در این زمینه سرمایه گذاری کنند.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره 
به این تفاهم نامه که با بیمه مرکزی منعقد شــد، 

گفت:بر اساس این توافقات قرار است سرویس های 
جدید بیمه ای در اختیار شــرکت ها قرار بگیرد و 
همچنین استارت آپ ها به فضاهای بیمه ای وارد 

شوند که امیدواریم در اجرا موفق باشیم.

حمایت بیمه از استارتاپ ها
 رئیس بیمه مرکزی ایران با بیــان اینکه در حال 
حاضر 10 استارتاپ در صنعت بیمه فعال هستند، 
گفت: این شرکت ها در قالب کارگزاران بیمه فعال 
هســتند و با امضای تفاهم نامه با معاونت علمی و 
تصویب قوانین مورد نیاز، چتر بیمه ای را توســعه 

می دهند.
غالمرضا سلیمانی در مراســم امضای تفاهم نامه 
میان معاونت علمی و بیمــه مرکزی با بیان اینکه 
این تفاهم نامه در راستای توسعه چتر بیمه ای در 
سطح کشور منعقد می شــود، اظهار کرد: در حال 
حاضر در ســطح شــرکت های بیمه ای قوانین و 
مقررات و همچنین پوشش های بیمه ای متنوعی 

داریم و قوانین نیز مصور شده است.
وی با بیان اینکه ایران جزو کشــورهایی است که 
انواع سیستم های بیمه ای دارد، خاطرنشان کرد: 
مســئله اصلی ما در این حوزه نفوذ بیمه ای میان 
آحاد شرکت ها و مردم اســت؛ از این رو ما نیازمند 

نوآوری در این بخش هستیم.
سلیمانی با اشاره به وجود شرکت های استارتاپی 
در ســطح کشــور حضور آن ها را در بخش های 
بیمه ای موجب تقویــت بازاریابی صنعت بیمه ای 

و افزایش درآمد برای آن ها دانست.
رئیس بیمه مرکزی با تاکید بر اینکه استارتاپ ها 
می توانند باعــث نفوذ چتــر بیمــه در جامعه، 
 امنیت سرمایه گذاری، ســرزندگی و مسئولیت 
و بیمه شــوند، گفت: نفوذ بیمه جزو دســتورات 
رئیس جمهور اســت که در جلســه هیات دولت 
بر آن تاکید شــد؛ از این رو ما در صدد هســتیم 
صنعت بیمه بتواند چتر خود را در ســطح جامعه 
بگستراند.سلیمانی با اشاره به فعالیت 10 شرکت 
اســتارتاپی در بخش های بیمه ای یادآور شــد: 
این شــرکت ها برای ادامه فعالیــت باید از لحاظ 
صالحیت فنی و علمــی به تاییــد بیمه مرکزی 
برســند و امیدواریم بــا امضای ایــن تفاهم نامه 
بتوانیم بستری برای فعالیت این شرکت ها فراهم 

کنیم.
رئیس بیمه مرکزی همچنین بــا تاکید بر اینکه 
اســتارتاپ ها در دو ســال اخیر وارد فعالیت های 
بیمه ای شــده اند، اضافه کرد: خوشبختانه امروزه 
بیمه مرکزی ایــن واقعیت را پذیرفته اســت که 
این نوع شرکت ها در جهت رشد و توسعه صنعت 

بیمه و نه علیه فعالیت های بیمه عمل می کنند.

سایت

 معاون وزیــر ارتباطــات گفت: 
سایت های داخلی برای دریافت 
تخفیف نیــم بهای پهنــای باند 
باید آدرس IP خــود را در پرتال 
سازمان فناوری اطالعات به ثبت 
برســانند و کاربران نیــز نباید از 

فیلترشکن استفاده کنند.
حسین فالح جوشقانی در گفتگو 
بــا مهر، دربــاره عدم محاســبه 
تخفیف نیم بهــای اینترنت برای 
ســایت های داخلــی از ســوی 
اپراتورهای اینترنــت و اعتراض 
کاربــران و برخــی دارنــدگان 
سایت های داخلی به این موضوع، 
اظهار داشت: شورای فنی وزارت 
ارتباطات و فنــاوری اطالعات در 
مصوبه ای، تمامی ســایت های 
داخلی را ملزم کرده اســت که در 
پرتال سازمان فناوری اطالعات، 
IP آدرس خــود را بــه ثبــت 

برسانند.
وی با بیــان اینکه هم 
اکنون بیــش از یکهزار 
وبســایت داخلــی در 
ایــن ســامانه ثبت نام 
کرده انــد و از تخفیف 
نیم بهای پهنــای باند 

برخوردار می شــوند، ادامه داد: 
ســایر وبســایت های داخلی نیز 
باید در این سامانه ثبت نام کنند 
تا اپراتورها براســاس این لیست، 
تخفیــف مدنظــر را بــرای این 
وبســایت ها و کاربرانی که از آنها 

استفاده می کنند، لحاظ کنند.
معاون وزیر ارتباطــات افزود: در 
حال حاضر یکی از مشکالتی که 
در محاســبه تخفیــف نیم بهای 
اینترنت برای وبسایتهای داخلی 
وجــود دارد، این اســت که این 
ســایت ها به طور مــداوم آدرس 

تغییــر  را  خــود   IP
می دهنــد و با وجودی 
که حتی یک بــار، در 
سامانه به ثبت رسیده 
اند اما به دلیــل تغییر 
IP آدرس، اپراتورهــا 
اطالعی از داخلی بودن 
آنها ندارند و ترافیکشــان نیم بها 

محاسبه نمی شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویــی با بیان اینکه 
این وبســایتها باید مرتب نسبت 
به روزرســانی آدرس سایت خود 
در ســامانه اقدام کنند، گفت: در 
غیراین صورت کاربــران، زمانی 
که به ایــن وبســایت ها متصل 
می شوند به دلیل نبودن آدرس 
در لیست، شامل تخفیف نیم بها 

نمی شوند.
فالح جوشقانی ادامه داد: بخش 

دیگری از عدم محاســبه تخفیف 
نیم بها بــرای ترافیــک داخلی 
پهنای باند، به اســتفاده کاربران 
از فیلترشــکن و VPN برمــی 
گردد. چرا کــه در این صورت هم 
حتی اگر کاربر وارد وبسایت های 
داخلی شــود، ترافیــک پهنای 
باند از خارج از کشــور وارد شده 
و تخفیف پهنای باند شــامل آن 

نمی شود.
معاون وزیر ارتباطات از کاربران 
خواســت در زمان اســتفاده از 
ســایت های داخــل کشــور، از 
خاموش بــودن فیلترشــکن و 
VPN خــود اطمینان داشــته 
باشــند تا ترافیک پهنــای باند 
آنها به عنــوان ترافیک خارجی 
محاسبه نشــده و شامل تخفیف 
پهنــای باند بــرای اســتفاده از 

وبسایت های داخلی، شود.

شرایط دریافت تخفيف نيم بهای پهنای باند

نترسيد و چرندیات را به چالش بکشيد!
 فاطمه کریمخان   اینســتاگرام،  تلگرام، توییتــر و حتی کتاب ها و 
بســیاری از مجری های تلویزیونی و رادیویی به این بال دچار شــده اند. 
گاهی نه تنهــا دو بار، بلکه بایــد چندین بار از روی گفته یا شــنیده ای 
منتشرشــده بخوانید،  عقب و جلو بروید،  عالمت های نگارشــی را در 
جاهای مختلف جمله جا بــه جا کنید اما باز هم ســر از معنی جمله در 

نمی آورید.
با این حال، حجم پسندها و اشــتراک گذاری ها و کف و سوت هایی که 
برای چنین جمله هایی ابراز می شــود،  آدم را به شک می اندازد: »مگر 
می شــود این همه آدم چیزی که من از معنی اش ســر در نمی آورم را 

پسندیده باشند؟ حتما سوادم نم کشیده است!«
دوباره فکر کنید! درست اســت که آدم ها عموما تمایل دارند در مسیر 
اکثریت حرکت کنند و احساس می کنند اگر چنین نکنند دچار قضاوت 
و محرومیت می شــوند اما اگر همه تصمیم بگیرند خودشان را از صخره 

پایین بیندازند تکلیف چیست؟
نتایج یک تحقیق جدید نشان می دهد کســانی که عالقه مند هستند 
جمالتی که به نظر پرمعنا می آید را بدون بازاندیشــی در مورد اینکه 
آیا این جمالت معنی دارند یا نه، پســند و نقل کنند، احتماال ضریب 
هوشــی و توانایی زبانی کمتری دارند، عالقه مند یا معتقد به انواعی از 
تئوری توطئه هســتند و در مورد توصیه های پزشــکی بیشتر از آنکه 
به پزشــکی مدرن مراجعه کنند به درمان های شــبه علمی مراجعه 

می کنند.
تحقیقی که در ژورنال »قضاوت و تصمیم گیری« منتشــر شده نشان 
می دهد که بین »تصور کردن معنی بــرای جمالتی که با کلمات قلمبه 
سلمبه نوشــته شــده اند اما در واقع کامال چرند هســتند« و »ضریب 

هوشی و توانایی زبانی پایین«، رابطه وجود دارد.
پژهشــگران برای اینکه به این نتیجه برســند، با اســتفاده از نرم افزار، 
ترکیب هایی بی معنی از کلمات قلمبه سلمبه درست کردند و آنها را در 

شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند.
 محققــان به این نتیجه رســیدند کــه توییتر با توجه بــه محدودیت 
کاراکتری که برای نویســندگان وضع کرده است، مناسب ترین شبکه 
برای منتشــر کردن چرندیات است. پژوهشــگران برای کشف اینکه 
چطور آدم هــا در جمالتی کامــال بی معنی،  معنی کشــف می کنند، 
مجموعه ای از آزمون هــا و مطالعات را طراحی و اجرا کردند  که نشــان 
می داد تفکر تحلیلی در کسانی که از چنین جمالتی استقبال می کنند 

پایین تر از دیگرانی است که آنها را بی معنی می یابند. 
کسانی که از این جمالت اســتقبال می کنند عالقه مند هستند مسائل 
را از جنبه معنوی و غیرمادی تفسیر کنند و تئوری توطئه را چارچوبی 
قابل قبول برای تفســیر مســائل جهــان و دنیای اطراف خودشــان 

می دانند.
طرح های پژوهشــی ثانویه در مورد اینکه چرا برخــی از افراد بیش از 
اندازه به جمالت چرند و بی معنی حساس هستند به این نتیجه رسیدند 
که افرادی که ســبک شــناختی تحلیلی دارند و عموما نسبت به شبه 
افسانه ها و پدیده های غیرنرمال با شــک و تردید نگاه می کنند، معموال 
در مورد جمالتی کــه به نظر خردمندانه می رســد از مســیر اکثریت 

پیروی نمی کنند و آنها را زیر سوال می برند.
پژوهشــگران همچنین متوجه شــدند بین نوعی از روشــنفکری و 
واکنش به جمــالت چرند رابطه وجــود دارد. بنابراین در هر دو طیف 
فکری ممکن است افرادی باشند که جمالت چرند را معنی دار بدانند 
و ممکن است کسانی باشــند که به این جمالت با دیده شک و تردید 

نگاه کنند. 
افرادی که تالش می کنند به اطالعات و جمله هایی که عرضه می شــود 
به صــورت انتقادی نــگاه کننــد و از دل آنها اطالعاتی برای بررســی 
اطالعات دیگر استخراج کنند، ممکن است جمالت چرند را به اشتراک 

بگذارند تا نظر دیگران را در مورد آنها بررسی کنند.
این تحقیق تا حدود زیادی همان چیزی را تایید می کند که بسیاری از 
کسانی که در »تجارت تولید محتوا« کار می کنند از قبل می دانستند؛ 
 این اصل کلی کــه جمالتی کــه خردمندانه به نظر می رســند یعنی 
واژه های قلمبه ســلمبه که به نظر عمیق و علمی می رســند،  بیشتر از 

اطالعات واقعی برای مخاطبان معمولی جذابیت دارند!
اما آسیب مهم تر قبول کردن چرندیات به جای اطالعات واقعی توسط 
مردم و مخاطبان معمولی این است که باعث می شود برای همه چیز از 
اوتیسم گرفته تا سرطان، شادی و ناکامی و افســوس و اضطراب و ... به 

دنبال »درمان« بگردند. 
پیامبران دروغین امروز، همان کسانی هســتند که می خواهند با این 
جنس جمالت »خردمندانه« تصویری غیرواقعی از چیزها بســازند و 
این تصویر را به تمام دنیا و مســائل آن تعمیم بدهند. باور به اینکه یک 
راه حل جادویی برای مشــکالت یا یک اصل طالیی برای بهبود شرایط 
و دســت یابی به یک هدف وجود دارد،  به همان اندازه که رایج اســت، 

خطرناک هم هست.

شيائومی در ۱۰ ماه بالغ بر ۱۰۰ ميليون گوشی فروخت!
شــیائومی موفق شده اســت که در ســال جاری میالدی بالغ بر 100  

میلیون دستگاه گوشی هوشمند خود را به فروش برساند.
از آنجا که شیائومی چهارمین تولیدکننده بزرگ محصوالت تکنولوژی 
و گوشی در جهان محسوب می شــود، حاال تازه ترین آمارهای منتشر 
شده نشان می دهد که به هدف یک ساله خود برای فروش 100 میلیون 
دستگاه بســیار نزدیک شده، این در حالیســت که دو ماه دیگر تا پایان 

سال جاری 2018 میالدی باقی مانده است.
 چندی پیش بود که ونگ یانگ، معاون مدیرعامل شیائومی اعالم کرد با 
اینکه هنوز دو ماه تا پایان سال جاری میالدی باقی  مانده است شیائومی 
به هدف خود نزدیک و نزدیک تر شده، بنابراین قادر خواهد بود زودتر از 
موعد مقرر هدف فروش 100 میلیون گوشی هوشمند در سال 2018 

را محقق کند.
حاال جدیدترین گزارش های منتشر شده از سوی این برند چینی نشان 
می دهد که میزان فروش گوشی های هوشمند شیائومی با گذشت تنها 
10 ماه از ســال جاری میالدی، از مرز 100 میلیون دستگاه گذر کرده 

است.
وب ســایت gsmarena گــزارش داده کــه حاال یکــی از مقامات 
بلندپایه این شــرکت به تازگی در پکن، پایتخت چین خاطرنشــان 
کرده است این شرکت توانســته اســت عملکرد موفقیت آمیزی را 
برای خود به ثبت برســاند و بســیار بیشــتر از حد انتظارش گوشی 

فروخته است.  
برخی دیگر از تحلیلگران بازار موبایــل پیش بینی کرده اند با توجه 
به نزدیک شــدن به فصــل تعطیالت و افزایــش خرید محصوالت 
فناوری بعنوان هدیه سال نو، شیائومی قادر خواهد بود حدود 120 
میلیون دستگاه گوشی هوشمند خود را روانه بازار کرده و به فروش 

برساند.
آنچنان که به نظر می رسد این شــرکت چینی عالوه بر اینکه در جنگ 
تجاری میان ایاالت متحده و چین و همچنین اتهام جاسوســی دونالد 
ترامپ کم نیاورده بلکه موفقیت های بسیاری را برای تاریخچه و سابقه 
خود به ارمغــان آورده و تمرکز خود را بر روی تمامــی بازارهای جهان 

گذاشته است.
پیشتر موسسه تحقیقاتی کانتار برآورد کرده بود ورود شیائومی به بازار 
اروپا قطعا می تواند گام بزرگی برای موفقیت این شرکت چینی در قبضه 

بازارهای جهانی به شمار بیاید.

یادداشت

گوشی

پيام های خصوصی بيش از ۸۱ هزار حساب 
کاربری فيسبوک هک شد

 هکرها، پیام های خصوصی بیش از 81000 حساب کاربری فیسبوک 
را به سرقت بردند. فیسبوک ادعا می کند که هیچگونه نقص امنیتی در 

این شبکه ی اجتماعی وجود ندارد.
 براســاس آخرین گزارش بی بی ســی نیوز، هکرها پیام های خصوصی 
بیش از 81 هزار حساب کاربری فیسبوک را به ســرقت برده اند. ظاهرا 
پیام های هر حساب کاربری با قیمت 10 سنت از طریق هکرها فروخته 

شده است.  
فیســبوک معتقد اســت که هیچ گونه نقص امنیتی در این شــبکه ی 
اجتماعی وجود ندارد و داده ها از طریق افزونه ی نصب شده روی مرورگر 
کاربران به ســرقت رفته اســت. در این گزارش اشاره  شــده که بیشتر 
کاربرانی که پیام های خصوصی آن ها به ســرقت رفته است، کاربرانی از 

روسیه و اوکراین هستند.
 هکرها بــرای فروش اطالعات به ســرقت رفته، آگهی هــای تبلیغاتی 
مختلفی منتشر کرده اند که یکی از این آگهی ها در فروم انگلیسی زبان 
BBC به اشتراک گذاشته شده اســت. هکرها برای هر حساب کاربری، 
10 سنت دریافت می کنند و اطالعات به سرقت رفته را می فروشند. الزم 
به ذکر است که بی بی ســی این آگهی تبلیغاتی را در ماه سپتامبر رویت 

کرد که در متن آن آمده بود: 
ما اطالعات شخصی کاربران فیســبوک را می فروشیم. پایگاه داده  های 
ما به اطالعات حســاب کاربری بیش از 120 میلیون اکانت فیسبوک 

دسترسی دارد. 
شرکت امنیت ســایبری Digital Shadows این ادعا را مورد بررسی 
قرار داد و متوجه شــد که پیام های خصوصی بیش از 81 هزار حســاب 
کاربری به عنوان نمونه به صورت آنالین به اشــتراک گذاشــته شــده 
اســت. همچنین Digital Shadows تایید کرد که اطالعات شخصی 
همچون شــماره ی تماس و آدرس ایمیل 17۶ هزار  حســاب کاربری 
دیگر نیز منتشر شــده اســت. اما از آنجایی که حســاب های کاربری 
مربوطه این اطالعات را پنهان نکرده بودنــد، این ادعا را می توان نادیده 

گرفت.
 بی بی ســی اعالم کرد که به دالیلی، ادعای دسترســی بــه اطالعات 
کاربری 120 میلیون کاربر فیســبوک، غلوی بیش نیســت. براساس 
آخرین گزا رش ها، به نظر می رســد که بیشــتر کاربرانی که در معرض 
این حمله ی هکری قرار گرفته اند کاربران اوکراین و روســیه هستند؛ 
هرچند کاربرانی از سایر کشــورها از جمله ایاالت متحده، انگلستان و 
برزیل نیز در بین کاربران دیده می شــوند. یکی از وب ســایت هایی که 
هکرها داده ها را از طریق آن منتشر کرده اند، در سنت پترزبورگ فعال  
شده است. سرویس خبری بی بی سی روســیه، با پنج کاربر روسی که 
تحت تاثیر حمله ی هکرها قرار گرفتــه بودند تماس گرفت. آن ها تایید 
کردند که پیام های به سرقت رفته واقعا متعلق به آن ها است. این پیام ها 
شامل عکس هایی از تعطیالت، نارضایتی در مورد برادرزاده و مکالمات 
عاشقانه بین دو نفر بوده است. فیســبوک اعالم کرد که پیام ها از طریق 
نقض امنیتی به دســت هکرها نیفتــاده؛ بلکه مربوط بــه افزونه های 

نصب شده در مرورگر است.  

تویيتر هزاران حساب کاربری را مسدود کرد
 توییتر اعالم کرده است 10 هزار حســاب کاربری را به اتهام مداخالت 

سیاسی و تشویش اذهان عمومی مسدود کرده است.
در چند سال اخیر به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا در ســال 201۶ میالدی اتهامات زیادی به شــبکه های 
اجتماعی و غول های تکنولوژی در جهان وارد شد و با تعهد نمایندگان 
این شرکت های بزرگ موظف شــدند که از این پس نظارت بیشتری بر 
فعالیت های کاربران و حساب های کاربری مشــکوک  و جعلی داشته 
باشند.شــبکه های اجتماعــی مختلفی همچون توییتــر، فیس بوک 
و گوگل نیز در این راســتا مجبور شــدند که به مقابله بــا اخبار کذب و 
دروغین بپردازند و شفاف سازی بیشتری در این خصوص داشته باشند.

براســاس گزارش شــبکه CNBC، حاال ســخنگوی توییتر با انتشار 
ایمیلی اعالم کرده است که در آســتانه انتخابات میان دوره ای ایاالت 
متحده آمریکا و با شدت گرفتن فعالیت حســاب های کاربری به تغییر 
در آراء مردم و گروه های سیاســی، نزدیک به 10 هزار اکانت و حساب 
کاربری مشــکوک را که در مداخالت سیاسی و تشویش اذهان عمومی 
فعالیت می کردند، بســته و مســدود کرده اســت.البته روند حذف و 
مسدودسازی این حساب های کاربری از مدتها قبل آغاز شده بود اما در 

ماه سپتامبر و اکتبر سال جاری میالدی شدت گرفته است.

آهنگ های شازم را در اینستاگرام استوری کنيد  
اینستاگرام اعالم کرده است که به کاربرانش اجازه می دهد آهنگ های 
مورد عالقه خود را در اپلیکیشــن شازم به صورت مســتقیم استوری 

کنند.
با توجه به گســترش روز افزون محبوبیت اینســتاگرام و قابلیت های 
جدید آن از جمله استوری، بسیاری از اپلیکیشــن های مختلف با این 
شبکه اجتماعی همگام سازی شــده اند و به کاربرانشان اجازه می دهند 

که قابلیت های یکدیگر را هم پوشانی کنند.
وب ســایت the verge به تازگی در گزارشــی اعالم کرده است حاال 
اپلیکیشــن شــازم که به کاربران این امکان را می دهــد آهنگ های 
موردعالقه خــود را شناســایی و پیدا کننــد، به تازگی اعــالم کرده 
اســت که به کاربران اینســتاگرام از این پس اجازه خواهد داد آهنگ و 
موســیقی های موردعالقه خود را به صورت استوری برای مخاطبان به 

اشتراک بگذارند.
البته این قابلیت هم اکنون تنها بر روی دســتگاه های مجهز به سیستم 
عامل آی اواس قابل اجرا و اســتفاده اســت و هنوز معلوم نیست که در 

آینده برای کاربران اندرویدی نیز قابل اجرا درخواهد آمد یا خیر.

 دیگر کسی نمی تواند 
پيام های واتس اپ شما را بخواند

 به نظر می رســد که واتس اپ قصد دارد از کنجکاوی و دسترسی افراد 
غریبه به پیام های کاربرانش در این پیام رسان جلوگیری بعمل بیاورد.

واتس اپ که یکی از محبوب ترین پلت فرم های پیام رســان در جهان به 
شمار می رود، حاال به منظور افزایش امنیت ســایبری قصد دارد برای 
کاربرانش قابلیت جدیــدی را ایجاد کند تا آنها به واســطه آن بتوانند 
پیام های خود را از دســترس ســایرین ایمــن و مصون نگــه دارند و 
در صورتی که گوشــی آنها به دســت کســی افتاد، نتوانند با باز کردن 
اپلیکیشــن واتس اپ به تمامی اطالعات و پیام های خصوصی رد و بدل 

شده آنها دسترسی پیدا کرده و آنها را بخوانند.
این قابلیت به هیچ کس اجــازه نخواهد داد تا با باز کردن اپلیکیشــن 
پیام رســان واتس اپ به پیام های رد و بدل شده کاربران در این پلت فرم 

دسترسی پیدا کرده و آنها را مشاهده کنند.
این قابلیت که با بهره گیری از فناوری تشخیص هوشمند چهره موسوم 
به FaceID قدم به پلت فرم واتس اپ گذاشته است ، قرار است از نفوذ و 

دسترسی غریبه ها به اطالعات کاربران واتس اپ جلوگیری کند.  
طبق گزارشی که در  وب ســایت daily mail  آمده است، هنوز معلوم 
نیست که این قابلیت تنها بر روی پلت فرم آی اواس منتشر و ارائه خواهد 

شد یا کاربران اندرویدی نیز می توانند از آن بهره مند شوند.

آنالین

با انعقاد تفاهم نامه ای بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بیمه مرکزی 

فعاليت استارت آپ ها در بيمه تسهيل شد


