با وجود تحریمهای ظالمانه؛

فعالیت های بندری و کشتیرانی ایران به حیات خود ادامه میدهد

اعضاي هيئت عامل سازمان بنادر و دريانوردي تاکيد
دارند که فعاليتهاي بن��دري و کشتيراني کشور با
تحريمهاي جديد نيز تداوم خواهد يافت.به گزارش
مهر ،از آغاز دور جديد تحريمهاي آمريکاييها عليه
ايران در  ۱۳آب��ان که شامل تحريم صنايع نفتي و
حم��ل و نقل ايران از جمله حم��ل و نقل دريايي و
هوايي ميشود ،يکي از مهمترين سازمانهايي که با
استفاده از تجارب گذشته توانسته به خوبي در مقابل
اي��ن تحريمها بايستد ،سازمان بن��ادر و دريانوردي
است.اگرچ��ه حمل و نقل دريايي ايران به خصوص
کشتي راني جمهوري اسالميايران ممکن است از
تحريمها آسيب ببيند ،اما با توجه به اينکه هيچ يک
از بن��ادر ايران در ليست شرکته��اي تحريم شده
قرار ندارن��د ،نهادهاي تصميم گير در حوزه حمل و
نقل دريايي ب��ا همکاري بخش خصوص ميتوانند
اقدام��ات موثري براي دور زدن اين تحريمها انجام
دهند.همچني��ن يکي ديگ��ر از حاشيههاي تحريم
جديد آمريکا عليه صنعت حمل و نقل دريايي ايران،
معاف شدن بندر چابهار اس��ت؛ اقداميکه ميتواند
ضمن سر پا نگه داشتن صنع��ت ترانزيت در ايران
در شراي��ط تحريمي ،مقدمهاي ب��راي حضور ديگر
شرکتهاي معتبر خارجي در بنادر کشور باشد.
معاون دريايي س�ازمان بنادر :دريافت حق بيمه
سانچي در جريان است

ه��ادي حق شن��اس در گف��ت وگو با مه��ر درباره
تحريمهاي صنعت حمل و نقل دريايي ايران اظهار
داش��ت :ما در جنوب کشور صدها بندر داريم که در
تحريمهاي قبلي علي رغم اينکه خطوط کشتي راني
ما تحريم بودند ولي م��ا از بنادرمان در جنوب و در
شمال در درياي خزر استفاده ميکرديم و امروز هم
در حال استفاده از اين بنادر هستيم.وي در خصوص
بندر چابهار گف��ت :آمريکاييها معافيتي براي بندر
چابه��ار قائل شدند تا کاال از هند به افغانستان يا از
افغانستان به هند عبور کند .همان گونه که  ۸کشور
ميتوانند از ايران نفت بخرند ،افغانها هم ميتوانند
از ما فرآوردههاي نفتي بخرند.معاون دريايي سازمان
بنادر و دريانوردي با تأکيد بر اينکه قرار نيست طبق
قوانين آمريکاييها بنادرمان را اداره کنيم ،افزود :بر
اساس آنچه خودمان تشخي��ص ميدهيم ،کاال به
بنادر م��ا وارد ،صادر يا ترانزيت خواهد شد ولي آنها
اسم بندر چابهار را به شکل اختصاصي آورده اند.
همه گافهاي آمريکاييها در تحريم سانچي

وي با بيان اينکه در ليست  ۷۰۰موردي تحريمهاي
جدي��د آمريکا ،اسم هيچ ي��ک از بنادر ما نيامده ،در
خص��وص تناقض در اظهارات آمريکاييها مبني بر
تحري��م نبودن هيچ يک از بن��ادر ايران از يک سو
و مع��اف ش��دن بندر چابهار از س��وي ديگر (که به
معن��ي تحريم شدن بنادر ديگر غير از چابهار است)
تصريح کرد :در ليس��ت آمريکايي اسم  ۲۰۰فروند
کشتي ايراني ۵۰ ،بانک و صدها شخص حقيقي که
برخ��ي از آنها ديگر سمتي ندارند مانند آقاي داجمر
ک��ه سالهاست از شرکت کشتي ران��ي کنارهگيري
کرده يا کشت��ي سانچي که سال گذشته غرق شد،
وج��ود دارد ؛ بنابراي��ن آمريکاييه��ا در اين ليست
گ��اف زيادي دادهاند که عدم تحري��م بنادر ايران و

چابهار ب��ه شرکت هندي را انج��ام داده ايم و اين
شرک��ت تا پايان ماه جاري مي�لادي (پايان نوامبر)
در اين بندر مستقر ميش��ود.وي ادامه داد :در دوره
گذشته تحريمها هم دو اپراتور ما تحريم شدند يکي
کشت��ي راني جمهوري اسالمياي��ران بود درنتيجه
محوطههاي بندري ک��ه در اختيار آنها قرار داشت،
ب��ه شرکتهاي ديگر واگ��ذار شد يکي هم شرکت
تايدواتر از ديگر اپراتورهاي بندري ما تحت تحريم
بود ک��ه در دورهاي به اين بهانه که مالکيت آن در
اختيار سپاه است تحريم شد و در ليست قرار گرفت
ام��ا بع��د از آن سپاه آن را ب��ه وزارت دفاع فروخت
و نهايت��ا هم سال گذشته بخ��ش کامال خصوصي
مالکيت اين شرکت را در اختيار گرفت و عمال اين
بهانه مرتفع شد.
قبل از تحريمها هم س�هم خطوط بزرگ دنيا از
تجارت ايران کم بود

معاف شدن تحريم چابه��ار ،يکي از گافهاي اين
ليس��ت آمريکاست.ح��ق شناس در پاس��خ به اين
پرسش که اين اظهارات ک��ه گفته ميشود حضور
سانچ��ي در ليست تحريمها گ��اف نيست بلکه به
معني عدم امک��ان دريافت حق بيمه بدنه ،محموله
و متوفي��ان و سرنشينان اي��ن کشتي است ،صحت
دارد ي��ا خير؟ گفت :اگر اي��ن اشتباه آمريکاييها به
منزل��ه گاف دادن آنها نيست ،پس چرا اساميکشته
شدگان اين کشتي که بازماندگان آنها ميتوانند حق
بيمه دريافت کنن��د ،در ليست تحريمها قرار ندارد؟
يا چرا اساميسرنشين��ان خارجي سانچي در ليست
تحريمها نيامده است؟عض��و هيئت عامل سازمان
بنادر و دريانوردي با بيان اينکه مسير پرونده حقوقي
دريافت حق بيمه سانچي همچنان در جريان است،
خاطرنشان ک��رد :وقتي اروپاييهاي ميگويند نفت
اي��ران را ميخريم و پ��ول آن را در ايران پرداخت
ميکني��م ،آمريکاييه��ا چرا درب��اره آن اظهار نظر
نميکنند؟ بنابراين اع�لام تحريمهاي ايران ،يک
بازي سياسي آمريکاييهاس��ت .البته اين حرف به
اين معن��ا نيست که ما به هيچ عن��وان از عوارض
تحريمه��ا رنج نميبريم اما يک نکته کليدي وجود
دارد و آن اي��ن اس��ت ک��ه مقاومت و ت��اب آوري
اقتص��اد ايران نسبت به ساله��اي  ۹۱و  ۹۲اصال
قابل مقايس��ه نيست همچنين زمان نامحدود براي
تحريمه��ا ندارد همانگونه که ترامپ روز گذشته در
انتخابات کنگره آمريکا ضرب��ه خورد و کنگره را از
دست داد ،ممکن اس��ت دو سال ديگر خودش هم
از دست برود بنابراين زمان براي تحريمها نامحدود
نيست.
پيشبين�ي درآمد س�ازمان بنادر تا پايان س�ال
محقق ميشود

ح��ق شن��اس در پاس��خ به اي��ن پرسش ک��ه آيا
تحريمها ،درآمد ۲۵۰۰ميليارد توماني هدف گذاري
ش��ده سازمان بنادر و دريان��وردي تا پايان امسال را

با خدش��ه روبه رو خواهد کرد يا خي��ر؟ تأکيد کرد:
ميزان درآمد سازمان بنادر تا کنون ،جزء موضوعات
محرمانه سازمان است اما تا پايان امسال رقميبيش
از پيش بينيها محقق خواهد شد.
رئي�س فدراس�يون حم�ل و نقل :کش�تي راني
فيدري به بنادر خليج فارس آغاز شد

مسعود دانشمند رئيس فدراسيون حمل و نقل نيز در
گفت وگو با مه��ر درباره نقش تحريمها در صنعت
حمل و نقل دريايي کشور گفت :شرکتهاي بزرگ
کشت��ي راني دنيا که خط��وط الينري هستند مانند
مرسک ،ام اس اي ،شرکتهاي بزرگ کشتي راني
چين��ي ،مدتي است که تردد به بندر شهيد رجايي را
از برنام��ه خود حذف کرده اند .چون آمريکاييها به
اين شرکتها اعالم کردهاند اگر به بنادر ايران تردد
کنند ،ديگر ح��ق ورود به بنادر آمريکا را ندارند.وي
ادامه داد :با اين حال شرکتهاي کشتي راني کوچک
در حال تردد در بنادر ايران هستند و از اين نظر بنادر
م��ا مشکلي ندارند .ام��ا مشکل اصلي صنعت حمل
و نق��ل دريايي ايران ،تحريم شناورها و کشتيهاي
شرکت کشتي راني جمه��وري اسالميايران است
ک��ه اين شناورها ديگر امک��ان فعاليت ندارند .هيچ
شرکت بيم��هاي کشتيهاي شرک��ت کشتي راني
جمه��وري اسالمياي��ران را بيم��ه نميکند و هيچ
بندري هم اين کشتي را براي پهلوگيري نميپذيرد.
ب��راي اين موضوع احتماال راه حلهايي وجود دارد.
دانشمند با بيان اينکه در حال حاضر به دوره کشتي
راني فيدري که در زمان تحريمهاي گذشته استفاده
ميشد ،بازگشته ايم ،يادآور شد :برخي شرکتهاي
کوچک کشتي راني ،کانتينرهاي ما را به بنادر جنوب
خليج فارس ب��رده و از آنجا با کشتيهاي اقيانوس
پيما کاالهاي م��ا صادر ميشود يا در زمينه واردات
هم عکس اين روند انجام ميشود.
دسترس�ي هنديه�ا از بندر چابهار ب�ه اروپاي

شمالي و آسياي ميانه

وي با اشاره به معاف شدن بندر چابهار از تحريمهاي
آمريکا گفت :اين موضوع ميتواند اقدام مؤثري براي
صنعت حمل و نقل دريايي ما باشد البته ظرفيت بندر
چابهار تنها  ۸.۵ميليون ت��ن در سال است که رقم
چندان بااليي محسوب نميشود .اما در هر صورت
باع��ث ميشود که هنديها بتوانن��د از طريق بندر
چابهار به اروپاي شمال��ي و آسياي ميانه دسترسي
داشته باشند .بنابراين هنديها سعي کردهاند با اين
فرمول بحث ترانزيت خود را تقويت کنند.
فض�اي فعاليت ب�راي بخش خصوص�ي فراهم
است

رئي��س فدراسي��ون حم��ل و نق��ل با بي��ان اينکه
بخشه��اي دولتي در صنعت حم��ل و نقل دريايي
تحريم شده ،بيان داشت :در اين وضعيت بايد بخش
خصوص��ي وارد کار شود چون فضا ب��راي فعاليت
بخ��ش خصوصي باز شده اس��ت هرچند که بخش
خصوصي هم از تحريمهاي احتمالي بيمناک است
اما چارهاي نداريم جز اينکه کار در حوزه حمل و نقل
دريايي را به بخش خصوصي واگذار کنيم.

مع�اون بندري س�ازمان بن�ادر :آغ�از اپراتوري
هنديها در بندر چابهار تا  ۲۰روز ديگر

محمدعلي حسن زاده معاون امور بندري و اقتصادي
سازم��ان بن��ادر و دريان��وردي نيز در گف��ت وگو با
خبرنگ��ار مه��ر در اين خص��وص خاطرنشان کرد:
هي��چ يک از بنادر م��ا تحريم نيستند قبال هم هيچ
بندري تحري��م نبود .اينکه االن چابهار از تحريمها
مع��اف شده ،ب��ه اين خاطر است ک��ه در تحريمها
ممکن اس��ت اپراتورها تحريم شوند .اپراتور بخشي
از ف��از اول يک شرکت هن��دي خواهد بود اگر اين
معافي��ت بندر چابهار اعالم نميشد ،ممکن بود اين
شرکت هندي نگران��ي بابت تحريمها داشته باشد.
ما ابالغ ق��رارداد اپراتوري بخش��ي از فاز اول بندر

عض��و هيئت عام��ل سازمان بن��ادر و دريانوردي با
تأکيد بر اينکه اعالم معافيت بندر چابهار از تحريمها
آمريک��ا ،بيشتر جنبه رواني و فضاسازي دارد ،درباره
تحريم ت��ردد کشتيهاي خط��وط خارجي به بنادر
اي��ران گفت :سهم همه کشت��ي رانيهاي بزرگ و
معتب��ري که به ايران ميآمدند بسيار کم بود ضمن
اينکه هنوز ه��م شرکتهاي کشتي راني اروپايي و
آسياي��ي کوچک تر به بنادر ايران ت��ردد دارند و بار
ب��ه طور مستقيم به اي��ران ميآيد.حسن زاده تأکيد
کرد :ب��راي ما اهميتي ندارد ک��ه اسم اين شرکتي
که ب��ه بنادر اي��ران ميآيد ،در زم��ره  ۲۰خط اول
کشت��ي راني دنيا قرار نداشت��ه باشد بلکه مهم اين
اس��ت که بار نخواهد به بندر واسطه در بنادر منطقه
ب��رود و سپس با کشتيهاي کوچکتر به ايران بيايد
(کشتي راني فيدري) تا هزينه جانبي به حمل و نقل
دريايي ما تحميل شود.وي درباره اينکه چرا خطوط
کشت��ي راني بزرگ دنيا علي رغم اينکه بنادر ايران
تحريم نيستند ،به اي��ن بنادر تردد نميکنند ،گفت:
علت اين امر اين اس��ت که تجارت خطوط کشتي
ران��ي اصلي مهم دنيا با آمريکا بيش از ايران است.
آمريکاييها هم تهديد کردهاند که اگر به ايران تردد
داشته باشيد ،ما هم اجازه ورود به بنادر آمريکا را به
شما نميدهيم .مرس��ک زماني که گفته ميشد در
ايران حضور دارد ،کانتينرهايش به ايران ميآمد نه
کشتيهايشان .اين رقم در زمان اجراي برجام ،تنها
 ۲۵ه��زار کانتينر بود ک��ه در مقايسه با  ۳ميليون و
 ۱۰۰هزار کانتينر ،اصال رقمينبود.
س�ر پا نگه داشتن صنعت حمل و نقل دريايي از
درآمدهاي سازمان مهم تر است

مع��اون امور بن��دري و اقتصادي سازم��ان بنادر و
دريان��وردي درباره احتمال کاه��ش درآمدهاي اين
سازمان در اثر تحريمها گفت :اگرچه ما يک سازمان
درآمد-هزين��هاي هستيم اما نگ��ران درآمدهايمان
نيستيم ول��ي آنچه براي سازمان مهم است ،اجراي
امور حاکميتي در سه ح��وزه امور بندري ،دريايي و
کشت��ي راني بازرگاني اس��ت بنابراين اولويت ما در
شرايط تحريم ،پيش نيام��دن مشکل براي کشتي
ران��ي بازرگاني کشور است ن��ه درآمدهاي سازمان
بنادر.

معاون اسبق وزير اقتصاد:

با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان

اگرتوليدمتناسببانقدينگيافزايشمييافتتورمنداشتيم

شمارش معکوس برای خانه تکانی بزرگ در وزارت نفت

ي��ک کارشناس اقتص��ادي با بيان اينکه کش��ور اصال شرايط
اقتص��اد آزاد را ن��دارد ،گف��ت :در شرايط فعلي باي��د و اقعيت
اقتص��اد را در نظ��ر گرفت و مبتني ب��ر آن تصميمسازي کرد.
حيدر مستخدمين حسيني در گفتوگو با فارس ،درباره داليل
اصلي افزاي��ش قيمت ارز و تحوالت بازار ارز در ماههاي اخير
گفت :ريشه اصلي افزاي��ش قيمت ارز ،حجم نقدينگي 1700
ه��زار ميليارد تومان��ي بود.اين کارشناس اقتص��ادي افزود :در
ش��روع دوره اول رياست جمهوري احمدينژاد حجم نقدينگي
کشور  70هزار ميليارد تومان بود که پس از  8سال و در دوره
اول رياست جمهوري روحاني حجم نقدينگي به  7برابر يعني
 490هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
افزايش  ۲۵برابري نقدينگي در  ۱۳سال گذشته

وي بيان داشت :بنابر اين از ابتداي دولت احمدينژاد تا کنون
حجم نقدينگي  25برابر افزايش يافته است که اگر توليد کشور
ه��م متناسب با نقدينگي يعني  25برابر افزايش مييافت تورم
نداشتيم.اين کارشن��اس اقتصادي بيان داشت :بنابر اين اولين
اشکال در اي��ن است که نقدينگي افزاي��ش يافته و نقدينگي
به سم��ت فعاليته��اي مولد هداي��ت نشده بلک��ه به سمت
فعاليته��اي غيرمولد ،رانتي و انحصاري سوق يافته است.اين
کارشناس بازار پول و سرماي��ه با تأکيد بر اينکه براي اصالح
وضعي��ت موجود ،نقدينگي بايد مهار شود ،گفت :اگر نقدينگي
در اختيار آحاد جامعه بود اين مشکالت به وجود نميآمد.
توليد در جا زده است

مع��اون وزير اقتصاد در دولت هشتم تأکيد کرد :در حال حاضر
ي��ک عده از انباشت نقدينگي و يک ع��ده از کمبود نقدينگي
سرگ��ردان هستند.مشاور وزير اقتصاد در دولت يازدهم با بيان
اينکه نقدينگي متناسب با تولي��د نيست،اظهار داشت :نه تنها
توليد متناسب با رش��د نقدينگي نيست بلکه توليد کشور درجا
زده اس��ت به طوريکه رشد اقتصادي کشور امسال قطع ًا منفي
ميشود.مستخدمينحسين��ي با بي��ان اينکه رشد منفي اقتصاد
منجر به منفي شدن رف��اه اجتماعي و اقتصادي ميشود بيان
داش��ت :در سالهاي گذشته کارنام��ه مثبتي از رشد اقتصادي
نداشتهايم.
 بدترين دورههاي مديريت بانک مرکزي

اين اقتصاددان در پاسخ ب��ه اين سوال که سياستهاي ارزي
دول��ت و ص��دور بخشنامههاي متع��دد ارزي از ابتداي امسال
چق��در به نابساماني ب��ازار ارز در ماههاي اخير دامن زد ،اظهار
داش��ت :پيش از اي��ن گفته ميشد که مديري��ت آقاي بهمني
در بان��ک مرکزي بدتري��ن دوره مديريتي ب��وده اما در دوران
آق��اي سيف مديريت بانک مرکزي دوره بدتري را سپري کرد
به طوريکه با ص��دور بخشنامههاي متعدد ارزي صادرکننده و

واردکننده عم ً
ال نميتوانستند برنامهريزي کنند.
موقعيتهاي خوب تکنرخي کردن ارز از دست رفت

وي ب��ا اشاره به اينکه از ابتداي دول��ت روحاني مدام در مورد
يکسانس��ازي ن��رخ ارز صحب��ت ميشد گفت:ت��ا زماني که
اي��ن اتفاق صورت نگي��رد ما از يک ثب��ات اقتصادي مناسب
برخوردار نخواهيم شد ،اين در حالي است که در دولت روحاني
موقعيته��اي خوبي براي اجراي تکنرخ��ي کردن ارز وجود
داشت.
دول�ت ب�ا برخي تصميم�ات ثب�ات اقتصادي را زير س�وال
ميبرد

اي��ن کارشناس بازار پ��ول و سرمايه با انتق��اد از اينکه وقتي
مديريت اقتص��ادي خوب نيست چرا باي��د هزينه آن را مردم
بپردازن��د ،گف��ت :وقتي ب��راي واردات کاال ارز ب��ا نرخ 4200
توم��ان اعالم ميشود و بعد اعالم ميکنن��د که واردکنندگان
بايد مابهالتفاوت آن را بپردازند اين بدان معناست که دولت که
خ��ود وظيفه ثبات اقتصادي را به عهده دارد ثبات اقتصادي را
زير سوال ميبرد.وي در پاسخ به اين سوال که در شرايط فعلي
ب��راي بهبود وضعيت اقتصادي کشور چه بايد کرد گفت:دولت
و مجل��س بايد به آن نتيجه برسند که از کدام نظام اقتصادي
بايد تبعيت کنند.
 اقتصاد آزاد وجود خارجي ندارد

وي گفت :اگر جهتدهي اقتصاد آزاد است ،کشور اص ً
ال شرايط
اقتص��اد آزاد را ندارد و اصال اقتص��اد آزاد وجود خارجي ندارد
و حتي آمريکا هم اقتص��اد آزاد ندارد.اين کارشناس اقتصادي
بيان داشت :دليل اين مطلب هم دخالتهاي ترامپ در اقتصاد
است که از جمل��ه آن ميتوان به تعرفهگذاري واردات کاال از
چين و يا مسائلي از اين قبيل اشاره کرد.اين اقتصاددان اظهار
داش��ت:در شرايط فعلي بايد واقعيت اقتصاد را در نظر گرفت و
مبتني بر آن تصميمسازي کرد.

٧روزت��ا اجراي قانون منبع به کارگي��ري بازنشستگان باقي
مانده و۸معاون وزير نفت صندلي شان را ترک خواهند کرد؛
ب��ه گفته کارشناسان تجربه ،سالمت مالي و ريسک پذيري
بايدمهمترين معيار انتخاب جانشي��ن باشد.به گزارش مهر،
قان��ون منع بهکارگيري بازنشستگان در دستگاههاي اجرايي
 ۲۵شهريورم��اه سال جاري نهايي شد و بر اساس آن ،تا ۲۶
آبان ماه بازنشستگان در پستهاي کليدي ،مانند استانداران،
معاوني��ن وزرا ،شه��رداران و غيره بايد پست خ��ود را براي
حضور چهرههاي جوانتر خالي کنن��د .اجراي اين قانون ،در
برخي وزارتخانهها منجر ب��ه خانه تکاني گستردهاي خواهد
شد ،از جمل��ه در وزارت نفت ک��ه از  ۱۰معاونت وزير نفت،
هشت معاونت مشمول اين قانون ميشوند و بايد محل کار
خود براساس مهلت قانوني تعيين شده ترک کنند .براساس
اين قان��ون ،رکنالدين ج��وادي معاون وزير نف��ت در امور
نظ��ارت بر منابع هيدروکربوري ،اميرحسين زماني نيا معاون
امور بينالمل��ل و بازرگاني وزير نفت ،شجاع الدين بازرگاني
مع��اون امور حقوقي و مجلس وزير نفت ،حبيب اهلل بيطرف
معاون ام��ور مهندسي پژوهش و فن��اوري وزير نفت ،علي
کاردر مديرعام��ل شرکت ملي نفت ايران ،حميدرضا عراقي
مديرعام��ل شرکت ملي گاز ايران ،رضا نوروززاده مديرعامل
شرکت ملي صنايع پتروشيميو محمد مهدي رحمتي معاون
وزير در ام��ور برنامهريزي ،افرادي هستندکه صندلي خود را
جهت حضور چهرههاي جوانتر ترک کنند.طي روزهاي اخير
گمانه زنيهاي زيادي درباره جانشينهاي احتمالي هر يک از
اين معاونتها مطرح شده است .به گفته کارشناسان صنعت
نفت کشور ،در شرايطي است که صنعت نفت فرصتي براي
آزم��ون و خطا ندارد ،بايد سک��ان راهبري اين معاونتها به
کساني سپرده شود ک��ه عالوه بر تخصص ،تجربه و تسلط
ب��ر حوزه تابعه ،از سالمت مالي نيز برخ��وردار بوده و افرادي
پاک دس��ت باشن��د.در ادامه ب��ه گزينههاي مط��رح براي
مديرعاملي شرکت ملي نفت ،شرکت ملي گاز و شرکت ملي
پتروشيمياشاره خواهيم کرد.
شرکت نفت و سه گزينه روي ميز


ب��راي مديرعامل��ي شرکت ملي نف��ت اي��ران ،گزينههايي
همچون محمد مشکين فام ،مديرعامل کنوني شرکت نفت
و گ��از پارس که به گفته فعاالن اين حوزه ارتباط مناسبي با
غالمرضا منوچه��ري ،معاون مديرعامل شرکت نفت دارد و
گفته ميشود دو تابعيتي بوده و نسبت خويشاوندي دوري هم
با وزير نفت دارد ،مطرح است.
از ديگ��ر گزينهها براي شرکت نفت ميتوان به سيد صالح
هندي ،مدير کنوني اکتش��اف شرکت ملي نفت ايران اشاره
ک��رد .بخشي که چندي پيش وق��وع اختالسي معادل ٢٠٠
ميليارد تومان در آن خبرس��از شد .گزينه سوم براي تصدي

گ��ري شرکت نفت محسن پاک نژاد اس��ت ،وي در فاصله
سالهاي  ۱۳۹۳ت��ا  ۱۳۹۵بعنوان مديرعامل و نايب رئيس
هيئ��ت مديره شرکت بازرگاني نف��ت ايران يا همان شرکت
نيکو فعالي��ت ميکرد.برخي از افراد از محسن خوشرو ،مدير
امور بين الملل شرکت نفت ني��ز به عنوان يکي از گزينهها
ياد ميکنن��د که البته گفته ميشود اين گزينه چندان جدي
نيست چرا که به عقيده فعاالن اين حوزه وي فردي محتاط
و محافظه کار است.
يک صندلي و چهار گزينه


گزينهه��ا براي مديرعاملي شرکت ملي گاز ايران نيز شامل
حسن منتظر تربتي ،محسن دالويز ،سعيد توکلي و محمود
امين نژاد هستند .شنيده شده که منتظر تربتي و محسن دالويز
گزينههاي جدي تري براي مديرعاملي اين شرکت محسوب
ميشوند .از بين اين دو نفر ،دالويز که به گفته يک مقام آگاه،
از حماي��ت غالمرضا تاجگردون ،نماينده مردم گچساران در
مجلس نيز برخوردار است ،به سرعت وارد صنعت نفت شد و
از سمت مشاور منابع انساني و جوانان وزير به شرکت حفاري
شمال رفت و اکنون نيز به صندلي مديرعاملي شرکت بهينه
سازي مصرف سوخت تکيه زده است.
ورود زنان به صحنه مديريت پتروشيمي


در شرکت ملي پتروشيمياما پيش بينيها حاکي از به قدرت
رسيدن يک خانم به عنوان مديرعامل اين شرکت است .فرناز
عل��وي ،مدير آرام و بي حاشيه برنامه ريزي و توسعه شرکت
ملي صناي��ع پتروشيميگزينهاي است ک��ه به نظر ميرسد
طي سه سال باقي مانده فعاليت دولت در سمت مديرعاملي
شرکت ملي پتروشيميايفاي نقش خواهد کرد .البته پيش از
حضور رضا نوروززاده ،مدير صنعتي اين شرکت که نزديک به
يک سال در سکوت رسانهاي فعاليت کرد ،آيدين ختالن ،از
شاگ��ردان وزير نفت براي اين سمت خيز برداشته بود که به
دليل محدوديتهاي قانوني ناکام ماند.
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اخبار
سقوط سهام آسیایی از باالترین ارزش
یک ماهه اخیر

روز جمعه ،درحالي که فدرالرزرو خود را براي
افزايش مجدد نرخ به��ره در ماه آينده آماده
ميکند سهام آسيايي از باالترين سطح يک
ماهه خ��ود بازگشت.به گزارش مهر به نقل
از رويترز ،روز جمعه ،درحالي کف فدرالرزرو
خود را براي افزايش مجدد نرخ بهره در ماه
آينده آماده ميکند سهام آسيايي از باالترين
سطح يک ماهه خود بازگشت و سودهايي را
که در ابت��داي اين هفته ،با انرژي گرفتن از
انتخابات مياندورهاي آمريکا ،به دست آمده
ب��ود را از دست داد.طب��ق دادههاي تاجران
اروپايي ،سه��ام اين قاره هم نتايج بازارهاي
آسياي��ي را دنب��ال ميکنن��د و در ابت��داي
معامالت اف��ت کردهان��د .فوتسي انگليس
 ۰.۴۵درصد ،داکس آلمان  ۰.۳درصد و کاک
فرانسه  ۰.۱۵درصد افت کردند.گستردهترين
شاخص سهام آسيا-اقيانوسيه اماسسيآي
در خ��ارج از ژاپن  ۱.۳درصد سقوط کرد و به
اين ترتيب اين هفته خود را با ضرري باالتر
از  ۱درص��د به پايان رساند .اين شاخص روز
پنجشنبه به باالترين سطح خود از  ۸اکتبر تا
کنون رسيده بود.سهام شاخصهانگسنگ
هنگکنگ ب��ا سقوط سنگين  ۲.۴درصدي
مواجه شد و کامپوزيت شانگهاي  ۱.۲درصد
پايين آمد.سهام استراليايي  ۰.۱درصد و سهام
کرهجنوبي  ۰.۰۵درصد افت کردند ،اما سهام
نيکي ژاپن  ۱.۰۵درصد سقوط کرد.
هلدینگ ژاپنی آماده بارگیری نفت
ایران میشود

با اعطاي معافي��ت از تحريم ايران به ژاپن،
شرک��ت هلدينگ ژاپن��ي جياکستيجي
ميگويد آماده ميشود تا براي بارگيري نفت
خام ايران در ماه دسامبر اقدام کند .به گزارش
مهر ب��ه نقل از اساندپ��ي گلوبال پالتس،
شرک��ت هلدينگ ژاپن��ي جياکستيجي
ميگويد آم��اده ميشود تا ب��راي بارگيري
نفت خام ايران در ماه دسامبر اقدام کند .اين
پ��س از آن انجام شد که دولت ژاپن به اين
شرکت خبر داد که با وجود اعطاي معافيت
از سوي آمريک��ا ،حاال ميتواند واردات نفت
خام از ايران را از سر بگيرد.مدير و نايبرييس
ارش��د برنامهري��زي شرک��ت هولدين��گ
جياکستيج��ي ،ياسوشي اونودا ،گفت که
بازوي پااليشگاهي اين شرکت ،شرکت نفت
و انرژي جياکستيجي نيپون ،به دنبال اين
اس��ت که به همين زودي و براي ماه نوامبر
براي بارگي��ري نفت ايران درخواست بدهد.
اونودا گفت :هنوز زود است که بگوييم که آيا
ما براي ماه دسامبر درخواست خواهيم داد يا
ماه ژانويه ،اما ماه ژانويه محتملتر خواهد بود.
او گفت هنوز مشخص نيست که در کجاي
ژاپن نفت ايران را تحويل خواهيم گرفت.
رويترز CNPC :چين به واردات نفت
ميادين ايراني که در آنها سهام دارد
ادامه ميدهد

يکي از مديران ارشد شرکت  CNPCچين
گفت :اين شرک��ت به انتقال نفت از ميادين
نفتي ايران که در آنه��ا سهام دارد عليرغم
تحريمهاي آمريکا ادامه ميدهد .به گزارش
رويت��رز ،يکي از مقام��ات ارشد شرکت ملي
نف��ت چين اعالم ک��رد اين کش��ور واردات
نفت از مياديني ک��ه در آن سهامدار است را
عليرغم تحريمهاي آمريکا ادامه خواهد داد.
اين شرکت چيني نخستين بار در سال ۲۰۱۴
سهام يک ميدان نفت��ي در ايران را خريد و
هماکن��ون  ۷۵درص��د از سه��ام اين ميدان
متعلق به چين است.اين شرکت در وبسايت
خود در باره جزئيات استخراج نفت و يا حجم
نفت برداشت��ي از اين ميدان توضيحي نداده
است.شرکت مل��ي نفت چين از طرف ديگر
ميلياردها دالر در ميادين نفتي آزادگان شمال
سرمايهگذاري کرده که استخراج نفت از اين
مي��دان در سال  ۲۰۱۶آغاز شده و روزانه ۸۰
هزار بشکه نف��ت از آن برداشت ميشود.هو
تي جون ،معاون مدير کل  CNPCگفت:
همکاري اصلي ما با ايران سرمايهگذاري در
صنايع باال دستي است.
طرحي براي فيلترينگ هوشمند
اينستاگرام ارائه نکرديم

وزارت ارتباط��ات اعالم کرد :اين وزارتخانه
طرحي براي پااليش هوشمند اينستاگرام به
مراجع ذيربط ارائه نکرده ،البته برخي نهادها
پيشنهادهاي��ي براي فيلترينگ هوشمند به
وزارت ارتباطات دادهاند که به دليل غيرفني
ب��ودن قابل اج��را نبوده است .ب��ه گزارش
ف��ارس ،اخيرا يک��ي از رسانهها ب��ا انتشار
مصاحبهاي از قول سردار سيد کمالهاديان
نفر رييس پليس فت��اي ناجا از طرح جديد
وزارت ارتباط��ات و فناوري اطالعات براي
فيلترينگ هوشمند محت��واي مجرمانه در
اينستاگ��رام خبر داده ک��ه در آن گفته شده
ب��ود« :وزارت ارتباطات سرويس جديدي را
طرح کرده که اگر اين سرويس جديد بيايد
ميتواند با عب��ور از  SSLجديد اينستاگرام
 ،فيلترينگ هوشمن��د را در اينستاگرام ارائه
دهد که اگر اين ط��رح را ارائه دهد بخشي
از محتواي مجرمانه کم ميشود».

