
با تداوم  بح�ران اقتصادي فاجعه آميز كش�ور 
ونزوئ�ا، اي�ن س�رزمين نفت خيز ب�ه يكي از 
نماده�اي شكس�ت و اقتصاد ت�ك محصولي 
تبديل شده اس�ت. موضوعي كه سال هاست 
مورد تأكيد مق�ام معظم رهبري ق�رار گرفته 
است، اما دولت ها توجه چنداني به آن نمي كنند. 
به گ��زارش »ج��وان«، كاراكاس را باي��د يكي از 
ثروتمندترين كشورهاي دنيا دانست كه با فقدان 
غذا، دارو، آب بهداشتي، برق و در مجموع همه چيز 
روبه رو  است. اين كشور با بحران انساني و اقتصادي 
روبه رو  شده و تورم وحشتناك و كمبود مواد غذايي 
و دارويي، پيامدهاي هولناكي داشته است، اما آيا 
سوسياليس��م را بايد متهم اصلي شرايط كنوني 
دانس��ت؟ و امكان خروج ونزوئال از بحران كنوني 

وجود دارد؟
  پيشينه بحران

براي درك  بهتر شرايط اين كشور، بايد شرايط اين 
كشور، پيش از به قدرت رسيدن نيكوالس مادورو  
را مورد ارزيابي قرار داد. از قرن بيس��تم تاكنون، 
ونزوئال همواره يك صادركننده بزرگ  طالي سياه 
بوده اس��ت. در س��ال ۱۹۲۰ ميالدي، اين كشور 
بزرگ ترين صادركننده نفت دنيا بود. دولت هاي 
خاورميان��ه در دهه ۱۹۶۰ ميالدي توانس��تند از 
ونزوئاليي ها س��بقت بگيرند. پس از گذشت يك 
قرن از آغاز توليد و صدور نفت خام، همچنان ۹۰ 
درصد درآمدهاي ارزي اين كشور به فروش نفت 

خام وابسته است. 
بدين ترتي��ب، س��اير بخش هاي اقتص��اد نظير 
كشاورزي رشد اندكي داش��ته اند. در دهه ۱۹۷۰ 
ميالدي و پس از افزايش پرش��تاب قيمت نفت، 
اقتصاد اين كشور با رشد چشمگيري روبه رو شد. 
پس از اوج گيري س��ه برابري قيمت نفت در سال 
۱۹۷۸ ميالدي )همزمان ب��ا تحريم نفتي اوپك( 
بازارهاي اين كش��ور شاهد سرازير ش��دن انواع 

كاالهاي خارجي مصرفي شد. 
به هر ترتيب، اندك اندك قيمت نفت وارد شرايط 
ع��دم ثبات ش��د و در س��ال ۱۹۸۸ مي��الدي به 
كمتر از ۱۰ دالر س��قوط كرد. با شرايط به وجود 
آمده، اقتصاد ونزوئال وارد بحران هاي پياپي شد. 
چاوز با بهره گيري از ش��رايط ناآرام و آش��وب زده 
كشورش توانست به قدرت برس��د. وي با شرايط 
عدم اطمينان و افول اقتصاد كشورش مواجه بود. 
در فاصله س��ال هاي ۱۹۷۹ ت��ا ۱۹۹۹ ميالدي، 
س��رانه واقعي توليد ناخالص داخل��ي ونزوئال ۲۷ 
درصد افول كرد. شيوع فقر نيز از ۱۵درصد به ۶۵ 

درصد رسيده بود. چاوز در گام  نخست تالش كرد 
تا قيمت نفت را باال ببرد. 

وي از اعضاي اوپك در نشست سال ۲۰۰۰ ميالدي 
كاراكاس خواس��ت تا براي مح��دود كردن توليد 
و بهبود قيمت ها، س��هميه هايي براي هر كش��ور 
تعيين كنند. اندك اندك قيمت ها افزايش يافت 
و آغاز جنگ عراق اين روند را س��رعت بخش��يد. 
پيش از بحران مالي جهاني سال ۲۰۰۸ ميالدي، 
ش��اهد فروش نفت ۱۴۰ دالري نيز در بازارهاي 
جهاني بوديم. در فاصله سال هاي ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ 
ميالدي، نرخ فقر در ميان خانواده هاي ونزوئاليي 
از ۵۴ درصد به ۲۷درصد كاهش يافت و س��رانه 

توليد ناخالص داخلي ۳۵درصد بيشتر شد. 
چاوز پس از آغاز بحران مالي جهاني در سال ۲۰۰۸ 
ميالدي و برهم خوردن تعادل اقتصاد كش��ورش 
به دليل س��قوط قيمت نفت، تصمي��م گرفت از 
ميزان بودجه خدمات اجتماعي كشورش بكاهد، 
اما با افزاي��ش قيمت ها، بار ديگر سياس��ت هاي 

پوپوليستي در دستور كار وي قرار گرفت. 
يكي از انتق��ادات كليدي نس��بت ب��ه مديريت 
اقتصادي چاوز در اين دوره اين است كه درآمدهاي 
نفتي دولت وي هيچگاه براي متنوع شدن اقتصاد 
كش��ورش مورد اس��تفاده قرار نگرفت. البته وي 
ميليارده��ا دالر از درآمدهاي ب��ادآورده نفتي را 
براي توسعه كشاورزي و صنايعي نظير توليد تلفن 
همراه، خودرو و دوچرخه تا محصوالت پتروشيمي 
سرمايه گذاري كرد. توسعه برنامه هاي آموزشي نيز 
در دستور كار چاوز قرار داشت. اما اين طرح ها كه 
با هدف متنوع كردن اقتصاد طراحي شده بودند، 
با شكست روبه رو  شدند. همچنين از سال ۲۰۰۳ 
ميالدي، نرخ تسعير ارز تثبيت شد تا از فرار سرمايه 
و كاهش ارزش پول ملي جلوگيري شود. اعطاي 
يارانه به كاالهاي مصرفي از ديگر اهداف اين طرح 

اعالم شده بود. 
  نقش تثبيت نرخ ارز

تثبيت نرخ ارز در دوره س��رازير شدن درآمدهاي 
نفتي كارايي خود را نش��ان داد، اما پس از سقوط 
قيمت نفت در سال هاي ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴ ميالدي، 
رهبران كاراكاس مجبور شدند يارانه هاي خود به 
هزينه هاي اجتماعي و واردكنن��دگان انواع كاال 
را كاهش دهند. مي��زان واردات در اين دو دوره، 
كاهش چشمگيري يافت و نرخ تورم به سرعت اوج  
گرفت. كنترل سختگيرانه قيمت ها و  تالش براي 
تثبيت نرخ ارز از سوي چاوز و مادورو دنبال شد، 
اما با اين كار بازار سياه گسترش يافت و نرخ تورم، 

بي ثباتي در بازار و فساد دولتي گسترش يافت. 
اندكي پس از مرگ چاوز به دليل بيماري سرطان 
در م��ارس س��ال ۲۰۱۳ ميالدي، با پافش��اري 
نيكوالس مادورو بر تثبيت قيمت ارز، نرخ تورم، 
فساد س��ازماني و كمبود كاال بيش از گذشته بر 
بازار داخلي س��ايه افكند. پس از س��قوط قيمت 
نفت در نخستين سال به قدرت رسيدن مادورو، 
كاهش واردات اتفاق افتاد و اين چرخه فاجعه آميز 
مجدداً روي داد. م��ادورو  تالش كرد تا به صورت 
دوره اي سياست هاي اقتصادي اش را با دستكاري 
نرخ ارز دنبال كند، اما فاصله نرخ ارز در بازار سياه 
و نرخ دولتي به س��رعت افزاي��ش يافت. تفاوت 
نرخ دالر در اين دو بازار ت��ا ۱۰۰ برابر نيز اعالم 

شده است. 
پس از اينكه در سال ۲۰۱۵ ميالدي، باراك  اوباما، 
رئيس جمهور وقت اياالت متحده اين كش��ور را 
تهدي��دي غيرعادي و خطرناك براي واش��نگتن 
اعالم كرد، تحريم هايي عليه كاراكاس تصويب و  
اجرايي شد. همكاري در قاچاق مواد مخدر يا فساد 
دولتي، دليل اي��ن محدوديت ها اعالم ش��د. اين 
تحريم ها شامل توقيف دارايي هاي مقامات ارشد 
دولت مادورو  و  محدوديت مبادالت مالي و بانكي 
دالري نيز بود. بدين ترتيب واردات كاالهاي مورد 

نياز شهروندان، سخت تر از گذشته شد. 
در آگوست سال ۲۰۱۷ ميالدي، ترامپ هرگونه 
هم��كاري ش��ركت ها و بانك ه��اي امريكايي با 
دولت ونزوئال را ممنوع كرد. پ��س از اين اقدام، 
بازپرداخت بدهي هاي اين كش��ور با بن بس��ت 
روبه رو شد. همچنين معامالت تجاري بين المللي 
كاراكاس با مشكالت مختلفي مواجه شد. توليد 
نفت ونزوئال نيز به سرعت شروع به كاهش كرد. 
صنعت نفت ونزوئال از ديرباز وابستگي زيادي به 
قطعات يدكي و روان كننده هاي خريداري شده 

از امريكا دارد. 
  كاهش توليد نفت

در فاصله آگوست سال ۲۰۱۷ ميالدي تا آگوست 
سال ۲۰۱۸ ميالدي، توليد روزانه نفت اين كشور 
از ۲ ميليون بش��كه به ۱/۲ ميليون بشكه سقوط 
كرد. همچنين درآمدهاي نفتي اين كشور از ۹۳/۶ 
ميليارد دالر در س��ال ۲۰۱۲ مي��الدي به ۳۰/۹ 
ميليارد دالر در سال گذشته ميالدي سقوط كرد. 
مي��زان واردات كاالهاي مورد نياز نيز به س��رعت 
كاهش يافت. واردات ونزوئال از ۶۶ ميليارد دالر در 
سال ۲۰۱۲ ميالدي به ۱۱ ميليارد دالر در سال 
۲۰۱۸ ميالدي رسيد. اين شرايط در كنار قاچاق 

كاالهاي اساس��ي يارانه اي به كشورهاي همسايه 
برزيل و  كلمبيا، به قحطي كاالهاي غذايي و دارو  

منجر شد. 
از اواخر سال ۲۰۱۷ ميالدي، قحطي و تورم به يك 
ابرتورم بي سابقه منجر شد. وجود فاصله گسترده 
ميان نرخ هاي ارز دولتي و ارز معامله شده در بازار 
س��ياه به پيامدهايي فاجعه آميز و افزايش دامنه 
بحران ختم ش��د. با افزايش نرخ ت��ورم، مردم به 
س��رعت درآمدهاي خود را صرف خريد كاالهاي 
وارداتي مي كردند تا ارزش پول آنها كمتر نشود. 
كاهش درآمدهاي ارزي به دلي��ل افت تدريجي 
توليد نيز ۶ ميليارد دالر در هر س��ال اعالم شده 
است. امكان دريافت درآمدهاي شركت سيتگو نيز 
با تحريم هاي ترامپ غيرممكن شده است. اقتصاد 
ونزوئال تا مرز فروپاشي كامل پيش رفته و سرانه 
توليد ناخالص داخلي يك سوم نرخ مشابه در سال 

۲۰۱۲ ميالدي است. 
  سه مسئله كليدي

پرس��ش اصلي اينس��ت كه آي��ا چاوز و  م��ادورو  
مي توانس��تند اقتصاد كشورش��ان را به صورتي 
پيش ببرند كه به ش��رايط بحران��ي كنوني منجر 
نشود؟ پاسخ دادن به اين پرس��ش بسيار دشوار 
است، اما سه مس��ئله كليدي وجود دارد. نخست 
اينكه چاوز در قطع وابستگي اقتصاد كشورش به 
درآمدهاي نفتي ناكام ب��ود. البته وي اقداماتي با 
ميلياردها دالر بودجه انجام داد كه فاقد اثربخشي 
بود. اقتصاد ونزوئال در سال هاي گذشته، به دليل 
ابتال به بيم��اري هلندي و باال رفت��ن ارزش پول 
ملي، فاقد توانايي جايگزين��ي كاالهاي وارداتي 
با محصوالت پرهزينه داخلي بوده اس��ت. بدين 
ترتي��ب توليدات داخل��ي، غيراقتص��ادي و فاقد 

توانايي رقابت بوده اند. 
نكته دوم اين است كه چاوز در برنامه هاي دولتش 
به نوسانات قيمت نفت بي توجه بوده است. ايجاد 
صندوق درآمدهاي ملي در اوايل دوره رياس��ت 
جمهوري وي انجام شد تا درآمدهاي هنگفت ارزي 
در آن ذخيره ش��ود، اما با اشتباه در برنامه ريزي و 
مديريت نادرست و پوپوليس��تي اين منابع، همه 
طرح هاي وي با شكست روبه رو شد. البته در سال 
۲۰۰۳ ميالدي و با آغاز افزايش پرش��تاب قيمت 
نفت، عده اي از كارشناسان بازار اعالم كردند نفت 
به زودي به قيمت ۲۰۰ دالر خواهد رسيد. بدين 
ترتيب چاوز اعتقاد داشت ديگر نيازي به پس انداز 

درآمدهاي نفتي ندارد. 
سرانجام اينكه ايجاد نرخ ثابت و كنترل شده براي 
تبديل بوليوار به دالر توسط دولت چاوز، پيامدهاي 
ناخواسته اي در حوزه اقتصاد به دنبال آورد. پس از 
مرگ  چاوز و آغاز سقوط قيمت طالي سياه، شكاف 
ميان دو  نرخ رسمي و بازار سياه شرايطي را پديد 
آورد كه ديگر دستكاري نرخ دولتي نمي توانست 
تأثير قابل توجهي ايجاد كند. مادورو  نمي توانست 
اقدام قابل توجهي انجام دهد و از نظر سياسي نيز 
ممكن بود جراحي اقتصاد كشورش، هزينه هاي 

سنگين تر و پرريسك تري به دنبال داشته باشد. 
  تحريم يا مشكات داخلي؟

در بحران كنوني حاكم بر كشور ونزوئال بايد آثار 
تحريم هاي غرب نيز مورد توجه قرار گيرد. تأثير 
تحريم واش��نگتن بر اقتصاد بيمار ونزوئال بسيار 
گسترده بوده است. هرچند اين عامل را نمي توان 

علت همه مشكالت كنوني دانست. 
اقتصاد ونزوئال سال هاس��ت كه با فرار س��رمايه و 
قيمت گذاري دس��توري ارز دس��ت و  پنجه نرم  
مي كند. ناتواني در متنوع كردن اقتصاد داخلي و 
وجود اختالف چشمگير در بهاي كاالها در ونزوئال 
با كشورهاي همسايه نيز دولت مادورو  را با شرايط 
دشواري روبه رو  كرده كه در كنار تحريم ها و فقدان 
مناب��ع الزم، امكان اجراي اصالح��ات را ناممكن 
كرده اس��ت، اما با جبهه گيري چين و روسيه در 
برابر اياالت متحده و  چند همپيمانش بر سر آينده 
سياس��ي ونزوئال، همچنان بايد به انتظار اتفاقات 

آينده بنشينيم. 
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دردسري به نام نفت براي سرخپوستان
ريشه هاي بحران اقتصادي ونزوئا و اقتصاد تك محصولي كاراكاس

وحیدحاجیپور
گزارشیک

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

104849484پتروشيمي جم
1328329بانك پاسارگاد

10944521داروپخش )هلدينگ 
10050478سيمان قائن 
15328729كارتن ايران 

193692داروسازي كوثر
2970141داروسازي امين 

3121148سيمان اروميه 
6970330فروسيليس ايران 

2683127كارخانجات توليدي شيشه رازي 
6703317قندلرستان 

2430114مهركام پارس 
104849سيمان كردستان

12124553حمل ونقل بين المللي خليج فارس
12358559پتروشيمي جم

4555206س.صنايع شيميايي ايران
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2960133شكرشاهرود
13349597قنداصفهان 

5809257قندمرودشت 
5022221كويرتاير
8783386الميران

6061266معادن منگنزايران 
91240سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

4734206كشت وصنعت پياذر
103644بانك سينا

5317224سيمان فارسنو
154365سرمايه گذاري پرديس
16356682صنايع خاك چيني ايران 

127653فنرسازي زر
5841242فرآورده هاي نسوزپارس 

164367بانك تجارت
7559307كاشي پارس 
161664سيمان تهران 

5724226گروه مپنا)سهامي عام(
2932115صنايع كاغذسازي كاوه 

5212203افست 
126949بانك صادرات ايران

11153430فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر
202478كاشي سعدي 

108841سرمايه گذاري خوارزمي
6807253 سالمين 

11099406فراورده هاي نسوزايران 
115042بانك پارسيان 
129147بيمه پارسيان

161958صنايع ريخته گري ايران 
165659سرمايه گذاري توكافوالد)هلدينگ 

16446585پارس خزر
4613162قندنيشابور

183464پست بانك ايران
3806132قندثابت خراسان 

4478153توليدي چدنسازان
11993404گلوكوزان 

4848160المپ پارس شهاب 
7588250صنايع جوشكاب يزد
3155103صنايع الستيكي سهند

294895كارت اعتباري ايرانكيش
4684150بهنوش ايران 

184257بيمه ما
216967نيرومحركه 
266182بانك ملت

95129سيمان شرق 
4728142سيمان غرب 

103431بيمهالبرز
3629107كاشي الوند
10435302قندهكمتان 

190155سرمايه گذاري آتيه دماوند
235468كابل البرز

3535100گروه صنعتي بارز
172248بيمه آسيا
9689268جام دارو

171346سيمان داراب 
330788بين المللي محصوالت پارس 

265569پمپ سازي ايران 
212653فرآورده هاي نسوزآذر

241059سيمان صوفيان 
6887167داده گسترعصرنوين-هايوب

245959صنايع آذرآب 
277962ايران ياساتايرورابر

98722سيمان سپاهان 
92320سرمايه گذاري مسكن 

216746بيمه دانا
11828249كربن ايران 

249951تجارت الكترونيك پارسيان
481297پتروشيمي شازند
119224ماشين سازي اراك 

261552نوسازي وساختمان تهران 
424682كشاورزي ودامپروي مگسال 

238745لعابيران 
260047سيمان هگمتان 

122521سرمايه گذاري صنعت ومعدن 
184131سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

375163ايران تاير
223136 پگاه آذربايجان غربي 

10667170پارس دارو
7032112كارخانجات داروپخش 

458671گروه صنعتي سپاهان 
24075367سيمان بهبهان 

446668البرزدارو
191529توريستي ورفاهي آبادگران ايران

171024حمل ونقل توكا
297041سرمايه گذاري ساختمان ايران

150320ليزينگ خودروغدير
323643ايران ارقام 

468560توسعه معدني و صنعتي صبانور
431554گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

114614سرمايه گذاري شاهد
259731بانك خاورميانه

11309134كشت وصنعت چين چين
21765255گروه صنعتي پاكشو

714083كارخانجات قندقزوين 
300733سيمان خزر

20304200معدني دماوند
565351فرآورده هاي تزريقي ايران 

544549موتوژن 
8928ليزينگ ايران 

158314گروه دارويي سبحان
289025سراميك هاي صنعتي اردكان 

976881گلتاش 
152312سيمان شاهرود
481537پشم شيشه ايران 

26376185نفت سپاهان
519235داروسازي جابرابن حيان 

291519سرمايه گذاري پارس توشه 
369023سرمايه گذاري شفادارو

241615سبحان دارو
936058داروسازي زاگرس فارمدپارس

228214بانك اقتصادنوين 
13478سيمان شمال 

556832ذغال سنگ نگين ط بس 
9145بين المللي توسعه ساختمان

733340خوراك دام پارس 
588032سيمان اصفهان 

37003200سپنتا
9315كمباين سازي ايران 

932948سيمان خاش 
233712سخت آژند

11786سيمان دورود
869640فوالدخوزستان

18828الكتريك خودروشرق 
13745سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

550520همكارانسيستم
1075738شهد

579116سرمايه گذاري دارويي تامين
18115سرمايه گذاري توسعه ملي 
1147030كنترل خوردگي تكين كو

16074لبنيات پاك 
33078شيشه همدان 

4395577پتروشيمي فناوران
40007شيمي داروئي داروپخش 

807310ايران مرينوس 
16682بانك كارآفرين 

آلمان ساخت 2 ميليون خودروي ديزلي را 
كليد زد

وزارت صناي�ع آلم�ان اع�ام ك�رد: اي�ن وزارتخان�ه در ح�ال 
ميلي�ون   2 س�اخت  و  به روز رس�اني  ب�راي  برنامه ري�زي 
خ�ودروي ديزل�ي اس�ت ك�ه ي�ك ميلي�ون خ�ودروي آن قبًا 
تا س�ال 2018 س�اخته ش�ده ك�ه باي�د ب�ه روز و بازبيني ش�ود. 
به گزارش االقتصاديه، پيشتر خودروس��ازان آلماني وعده داده بودند 
ميزان انتش��ار اكس��يد نيتروژن را با حدود ۲۵ درصد در ۵/۳ ميليون 

خودرو كاهش دهند كه خوشبختانه به اين وعده خود عمل كردند. 
شركت هاي خودروساز آلماني طي اطالعيه اي به مالكان خودروهاي 
ديزلي اعالم كردند تا هرچه سريع تر به نمايندگي هاي اين خودروها در 
سرتاسر جهان براي بازبيني و به روزرس��اني خود روهاي خود مراجعه 

كنند. 

 نگراني اروپا
 از  نقض استقالل بانك مركزي امريكا

رئيس كل بان�ك مركزي اتحاديه اروپ�ا با ابراز نگراني نس�بت به 
خطر افتادن استقال بانك مركزي امريكا هشدار داد اين مسئله 
مي تواند اعتبار سياس�ت هاي اين بانك را تح�ت تأثير قرار دهد. 
به گزارش رويترز، ماريو دراگي، رئيس كل بانك مركزي اتحاديه اروپا 
نسبت به از بين رفتن استقالل بانك مركزي فدرال امريكا ابراز نگراني 
كرد و گفت: اين مسئله مي تواند اعتبار سياست هاي اين بانك را تهديد 
كند. دونالد ترامپ، رئيس جمهور امريكا اخيراً دو كانديداي جنجالي 
را براي عضويت در هيئت مديره بانك مركزي فدرال اين كشور معرفي 
كرده و شديداً خواستار كاهش نرخ بهره توسط اين بانك است كه همين 
مسئله شائبه دخالت دولت در سياست هاي بانك مركزي فدرال امريكا 
را گس��ترش داده و يكي از مباني اصلي نظام بانكداري نوين كه همانا 

استقالل بانك هاي مركزي  است را به چالش كشيده است. 
دراگي درباره امريكا گفت: من واقعاً نگران استقالل بانك هاي مركزي 

كشورها به خصوص امريكا هستم. 
وي ادامه داد: در صورتي كه بانك مركزي مس��تقل نباش��د مردم فكر 
خواهند كرد كه تصميمات مرتبط با سياس��ت هاي پولي به جاي آنكه 
بر مبناي ارزيابي چش��م انداز اقتصادي اتخاذ ش��ود بر اساس تمايالت 

سياسي شكل مي گيرد. 

روبات ها تجارت نفت را بر عهده مي گيرند
ه�وش مصنوع�ي مدت�ي اس�ت راه خ�ود را ب�ه صنع�ت نف�ت 
و گاز ب�از ك�رده و در ح�ال تغيي�ر تج�ارت نف�ت و گاز اس�ت. 
به گ��زارش اويل پرايس، ه��وش مصنوعي مدتي اس��ت راه خود را به 
صنعت نفت و گاز باز كرده و حاال كه صنعت متوجه مزاياي آن ش��ده 
اس��ت مي تواند از آن بهره ببرد. هوش مصنوعي در حال تغيير تجارت 

نفت و گاز است. 
اول از همه، هوش مصنوعي واژه اي است كه تكنولوژي هاي پيشگويانه 
و تحليلي را در بر مي گيرد و با ايده عوام مبني بر نبود قدرت تفكر مستقل 
در ماشين مخالف است، ولي تكنولوژي آنقدر پيشرفت كرده كه صنعت 

نفت و گاز را تغيير دهد. 
يكي از اين تكنولوژي ه��اي قابل توجه اويلكس )Oilx( اس��ت. يك 
تكنولوژي نفتي كه تحليل هاي نفتي دقيقي براي تاجران بر اس��اس 
تركيبي از اطالعات ماهواره اي و گزارشات سازمان هاي مختلف رسمي 

مانند گمرك و آژانس هاي آماري فراهم مي كند. 
اويلكس با كمك ه��وش مصنوعي مي تواند اطالع��ات جامع تر و قابل 
اطمينان تري را از زيربناهاي نفتي تحليل كرده و در اختيار تاجران قرار 

دهد و اين كار را در زماني كوتاه تر انجام مي دهد. 
سرعت و درستي همان چيزي است كه اويلكس را منحصر به فرد ساخته 
است. اين دو ويژگي اولويت هاي اصلي تاجران دنياي مدرن هستند. اين 

يك بازار جديد است كه پتانسيل بااليي دارد. 
فلوريا تالو، مديرعامل اويلكس گف��ت: » از نظر تئوري راه حل هايي كه 
هوش مصنوعي ارائه مي دهد را مي توان هر جاي يك سازمان تجاري و 
در تمام فعاليت هاي تجاري ديد، در تحليل ها، اجراي تجارت، مديريت 
ريس��ك و....  به نظر ما اين تغييرات از يكس��ري راه حل هاي كوچك، 
متمركز و خاص شروع ش��ده كه وقتي روي هم گذاشته مي شوند يك 
راه حل جامع ارائه مي دهند .« هوش مصنوع��ي وارد حوزه پيش بيني 
قيمت نفت هم مي ش��ود. اين توانايي شگفت آور اس��ت، چون يكي از 
مهم ترين مزاياي الگوريتم ها بر انس��ان توانايي هاي برتر پيش��گويانه 

آنهاست. 

 هنگ كنگ گران ترين شهر دنيا
براي خريد مسكن 

طب�ق تحقيق�ات جدي�دي ك�ه ۳۵ ش�هر در سراس�ر دني�ا 
گران تري�ن  همچن�ان  هنگ كن�گ  مي ده�د،  پوش�ش  را 
ش�هر ب�راي خري�د مل�ك اس�ت، در حال�ي ك�ه دو ش�هر 
ديگ�ر چي�ن ه�م ج�زو پن�ج ش�هر گ�ران دني�ا ق�رار دارن�د. 
به گزارش راشاتودي، طبق تحقيقات جديدي كه ۳۵ شهر در سراسر 
دنيا را پوش��ش مي دهد، هنگ كنگ همچنان گران ترين ش��هر براي 
خريد ملك است، در حالي كه دو ش��هر ديگر چين هم جزو پنج شهر 

گران دنيا قرار دارند. 
ميانگين قيمت ملك در اين شهر جنوب شرقي چين كه معروف است 
به گران بودن، بيش از ۱/۲ ميليون دالر است كه ۵/۵ درصد نسبت به 
سال گذشته افزايش يافته است . در همين حين، قيمت خريد يك ملك 
نسبتاً خوب حدود ۶/۹ ميليون دالر است كه مي تواند قهرمان خانه هاي 
لوكس باشد.  گران ترين شهر هاي سال گذشته سعي كردند موقعيت 
خود را در رتبه بندي حفظ كنند. سنگاپور دوم شد و پس از آن شانگهاي 
و ونكوور قرار گرفتند ؛ ميانگين قيمت مسكن در اين شهرها ۸۱۵ هزار 
تا ۸۷۴ هزار دالر است.  شنژن كه به تازگي به اين گزارش اضافه شده، 
رتبه پنجم را به دست آورد و س��ومين شهر چين در بين پنج شهر اول 
شد. اين شهر پايتخت تكنولوژي چين است و از گرانترين شهر دنيا فقط 
۴۰ كيلومتر فاصله دارد. شنژن مقر بسياري مراكز تجاري بين المللي و 

چيني مثل هواوي، ZTE و تنسنت است. 
لس آنجلس، نيويورك، لندن، پكن و پاريس هم جزو ۱۰ كش��ور اول 

ليست گران ترين شهرهاي دنيا قرار دارند. 
ولي مسكو تنها ش��هر غير چيني بود كه جزو پنج كشور برتر گرانترين 
بازار كاالهاي لوكس دنيا قرار گرفت. اين شهر مقام سوم را با ميانگين 
قيمت حدود ۲/۴ ميليون دالر به دس��ت آورد و پ��س از هنگ كنگ و 
شانگهاي قرار گرفت. پكن و ش��نژن رتبه هاي بعد از مسكو را به دست 
آوردند.  بازار مسكن هنگ كنگ مدت هاست خارج از توان مالي خيلي ها 
قرار دارد. در ژوئن ۲۰۱۸ اين شهر يك ركورد جهاني براي خريد يك 

جاي پارك به مبلغ هنگفت ۷۶۰ هزار دالر را به دست آورد.

نرخ حق بيم�ه ان�واع خودروهاي س�واري با 
احتساب س�ال هاي برخورداري از تخفيف ها 
در شرايطي از سوي ش�وراي عالي بيمه اعام 
شده اس�ت كه در مجموع، حق بيمه سال ۹8 
نسبت به سال گذشته، ۳2 درصد افزايش دارد. 
به گزارش مهر، ش��ورايعالي بيمه در اجراي ماده 
)۳( »آيين نامه تعيين س��قف حق بيمه شخص 
ثالث و نح��وه تخفيف، افزايش يا تقس��يط آن« 
مصوب هيئت وزيران در سال ۱۳۹۶ موضوع ماده 
)۱۸( »قانون بيمه اجباري خس��ارات وارد شده 
به ش��خص ثالث در اثر حوادث ناش��ي از وسايل 
نقليه - مصوب س��ال ۱۳۹۵«، ششم اسفندماه 
۹۷ جدول نرخ حق بيمه ها را براي س��ال ۱۳۹۸ 
اصالح كرد.  اين شورا به طور معمول هر ساله در 
اسفندماه نرخ حق بيمه پايه شخص ثالث را بعد از 
اعالم نرخ ديه توسط قوه قضائيه تعيين مي كند. 
س��ال گذش��ته قوه قضائيه با رايزني هاي صورت 
گرفته، نرخ ديه را ۱۶/۹ درصد نس��بت به س��ال 
۹۷ افزايش داده كه با اين حال بررسي نرخ هاي 
حق بيمه ش��خص ثالث مورد عمل شركت هاي 
بيمه براي سال جاري نشان مي دهد كه اين نرخ 

حدود ۳۲ درصد بيش از س��ال گذش��ته تعيين 
شده است.  بر اس��اس گزارش پژوهشكده پولي و 
بانكي، تمامي ش��ركت هاي بيمه موظف هستند 
بيمه نامه هاي ش��خص ثالثي را كه تاريخ شروع 
پوش��ش آنها از اول فروردين ۱۳۹۸ و پس از آن 
است، با تعهدات بدني ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون 
ريال )معادل ديه ماه هاي حرام( و تعهدات مالي 
حداقل ۹۰ ميليون ريال صادر كنند؛ ضمن اينكه 
شركت هاي بيمه و نمايندگان آنها مكلف هستند 
جدول را در معرض ديد متقاضي��ان قرار دهند؛ 
نحوه اعمال ان��واع تخفيف ه��ا و اضافه نرخ هاي 
حق بيمه مربوط به بيمه شخص ثالث، بر اساس 
ضوابط مندرج در آيين نام��ه اجرايي ماده )۱۸( 
قانون مذكور و ب��ا رعايت بخش��نامه هاي بيمه 
مركزي ايران است.  بر اين اساس نرخ حق بيمه 
ش��خص ثالث پرايد، پيكان و خودروهاي مشابه 
با يك س��ال تخفيف يك ميلي��ون و ۵۷۳ هزار 
تومان، ساير خودروهاي ۴ سيلندر )پژو، رنو و... 
با تخفيف مشابه يك ميليون و ۸۱۴ هزار تومان 
و خودروهاي ۶ سيلندر نيز با يك سال تخفيف ۲ 

ميليون و ۷۰ هزار تومان تعيين شده است.

افزايش ۳2 درصدي حق بيمه خودروهاي سواري 
خبر

مديرعام�ل ش�ركت توس�عه مناب�ع آب و 
ني�روي اي�ران از ارائ�ه برنام�ه تولي�د برق 
نيروگاه ه�اي برقاب�ي ب�ه توانير خب�ر داد و 
گفت: نيروگاه ه�اي برقابي امس�ال دو برابر 
س�ال گذش�ته توليد برق خواهند داش�ت. 
بهروز مرادي در گفت وگو با فارس، در پاسخ به 
اين سؤال كه با توجه به وضعيت مناسب حجم 
ذخاير سدها آيا برنامه توليد برق اين نيروگاه ها 
در س��اعات پيك تابس��تان تنظيم شده است، 
گفت: نيروگاه ه��اي برقابي ب��ه دليل وضعيت 
مناسب ذخاير آب در پشت سدها امسال كمك 
خوبي به توليد برق در ساعات اوج خواهند كرد. 
وي افزود: طبق برنامه اي كه به ديسپاچينگ و 
توانير ارائه شده پيش بيني شده است كه امسال 
حدود ۱۰ هزار م��گاوات ب��رق از نيروگاه هاي 

برقابي توليد شود. 
مرادي با بي��ان اينكه توليد ۱۰ ه��زار مگاوات 
برق از نيروگاه هاي برقابي نسبت به پارسال كه 
۵ هزار مگاوات بود دو برابر خواهد ش��د، اظهار 
داشت: ظرفيت نصب  شده نيروگاه هاي برقابي 
۱۱ هزار مگاوات است، حال اگر ۹۰ درصد اين 

ظرفيت وارد مدار شود، قطعاً مي توانيم بر كمك 
مناس��ب نيروگاه هاي برقابي حس��اب ويژه اي 

باز كنيم. 
مديرعامل شركت توس��عه منابع آب و نيروي 
ايران ادامه داد: سهم س��دهايي كه در رودخانه 
كارون هس��تند در سال جاري بيش��تر خواهد 
بود، به طوري كه ني��روگاه كارون۴ حدود يك 
هزار مگاوات، كارون ۳ بال��غ بر ۲ هزار مگاوات، 
سد ش��هيد عباس��پور ۲ هزار مگاوات، مسجد 
س��ليمان ۲ هزار مگاوات و سد گتوند يك هزار 

مگاوات توليد برق خواهند داشت. 
به گفت��ه وي، س��د كرخه ۴۰۰ مگاوات، س��د 
سيمره ۴۸۰ مگاوات و سد داريان ۲۰۰ مگاوات 

توليد برق خواهند داشت. 
مرادي در پاس��خ به اين س��ؤال كه آيا از بابت 
فروش برقابي به شبكه و ديسپاچينگ طلبكار 
هم هستيد، گفت: حدود ۱۰۰ ميليارد تومان از 
بابت فروش برق به شبكه سراسري برق طلبكار 
هستيم كه البته س��هم آب و برق خوزستان در 
مورد طلب از ديس��پاچينگ و شبكه سراسري 

برق بيشتر است. 

توليد 2 برابري انرژي نيروگاه هاي برقابي 


