
شهردار تهران با اشاره به اينكه حدود ۳۵ ميليون نفر در كشور درگير موضوعات 
مرتبط با آلودگي هوا هستند، گفت: متاسفانه هنوز نتوانسته ايم سهم خودروهاي 
شخصي در آلودگي هوا و ترافيك را كاهش دهيم. پيروز حناچي اظهار كرد: براي 
نخستين بار معضل آلودگي هوا در سال ۴۶ مطرح شد. اين مساله نشان مي دهد 
كه كشور ما چندين دهه است كه با معضل آلودگي هوا درگير است و با وجود همه 
زحماتي كه در زمينه توسعه حمل و نقل عمومي كشيده شده، هنوز به اندازه كافي 
نتوانسته ايم بر كاهش آلودگي هوا تاثير بگذاريم. شهردار تهران ادامه داد: ۳۰ درصد 
فعاليت هاي اقتصادي و صنعتي و ۲۸ درصد توليد ناخالص ملي در تهران متمركز 
شده است و اين موضوع اصلي ترين علت آلودگي هواست. البته امسال هواي تهران 
نسبت به سال گذشــته از كيفيت بهتري برخوردار بوده كه اميدواركننده است. 
حناچي در ادامه تصريح كرد: يكي از داليل اصلي كاهش آلودگي هوا طي امسال 

اجراي جدي قانون معاينه فني و البته وزش باد و بارندگي هاست. وي در ادامه در 
پاسخ به اين سوال كه آيا طرح زوج و فرد تاثيري بر كاهش آلودگي هوا دارد، توضيح 
داد: همه مطالعات شهرداري و پليس نشان مي دهد كه طرح زوج و فرد به صورت 
آني روي كاهش آلودگي هوا اثر دارد و در مواقعي كه هوا به شدت آلوده است، اجراي 
طرح مي تواند آلودگي را كنترل كند؛ ولي زماني كه به شكل مستمر ادامه پيدا كند 

تاثير خود را روي آلودگي كم مي كند. 
شهردار تهران تصريح كرد: در حال حاضر طرحي براي جايگزيني با طرح زوج و فرد 
در تهران تصويب نشده است. حناچي در بخش ديگري از سخنان خود درباره اخذ 
عوارض در محدوده زوج و فرد در سال جاري گفت: هر چيزي كه به تصويب شوراي 
شهر رسيده باشد و فرمانداري آن را لغو نكرده باشد، قانوني است. وي افزود: موضوع 
نگران كننده اين است كه با وجود همه زحمات كشيده شده براي توسعه حمل و 

نقل عمومي همچنان حجم تردد خودروهاي شخصي در تهران رو به افزايش است. 
در حال حاضر در تهران ۳۰۰۰ دســتگاه اتوبوس كم داريم. از ۷۰ واگن مترو، ۸۵ 
درصد آن ترخيص شده و به واگن سازي تهران منتقل شده است و اوايل سال آينده 

اين واگن ها در دسترس قرار خواهند گرفت. 
حناچي در بخش ديگــري از صحبت هاي خود اظهار كــرد: موضوع آلودگي هوا 
موضوع مهمي است و در نظرسنجي هاي عمومي مردم در تهران بيش از ۹۰ درصد 

اظهار كرده بودند كه معضل آلودگي هوا و ترافيك مشكل اصلي تهران است. 
وي با اشــاره به اينكه آلودگي هوا ارتباط مستقيمي با سالمت مردم دارد، تصريح 
كرد: ســاالنه ۲.۸ ميليارد دالر هزينه هاي مســتقيم اقتصادي آلودگي هواست. 
براساس گزارشات سازمان جهانی بهداشــت ۷ ميليون نفر در جهان بر اثر ابتال به 
بيماری هاي منتسب به آلودگي هوا جان خود را از دست مي دهند. شهردار تهران 

با بيان اينكه در شهرهاي بزرگ كشــور ما غلظت آالينده ها از حد استاندارد فراتر 
است، گفت: حدود ۳۵ ميليون نفر در كشور ما درگير موضوعات مرتبط با آلودگي 
هوا هستند. براساس گزارش هاي ساالنه آژانس محيط زيست، تهران و جاكارتا جزو 
شهرهاي آلوده دنيا هســتند. حناچي با بيان اينكه نزديك به ۲۰ درصد جمعيت 
و ۴۰ درصد اقتصاد و صنعت در مساحتي حدود 1.۲ كشور جمع شده اند، گفت: 
در اين شرايط انتظاري جز آلودگي هوا و ترافيك نمي توانيم داشته باشيم. وي با 
اشاره به اينكه خوشبختانه امسال آلودگي هوا در تهران نسبت به سال هاي گذشته 
كمتر شده است، اظهاركرد: متاسفانه هنوز نتوانسته ايم سهم خودروهاي شخصي 
در آلودگي هوا و ترافيك را كاهش دهيم. براســاس برخي گزارش ها در سال ۹۴، 
۴۵۷۳ نفر به دليل آلودگي هواي ناشي از ذرات معلق كمتر از ۲.۵ ميكرون جان 

خود را از دست داده اند. 

سرپرست سازمان تامين اجتماعی با اشاره به اينكه به 
محض اعالم رقم عيدی بازنشستگان، پرداخت آن در 
بهمن ماه آغاز می شود، گفت: برای همسان سازی، 1۲ 
هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم.محمدحســن زدا 
گفت: در ايام دهه فجر اقدامات مختلفی انجام خواهد شد 
كه يكی از آنها، افتتاح بيمارستان خوی است. همچنين 
مهمترين پروژه تامين اجتماعی اين است كه در بحث 
واردات بنزين به خودكفايی برســيم و ديگر نيازی به 
واردات نيست.وی با اشاره به اينكه ۴۲ ميليون نفر تحت 
پوشش اين سازمان هستند، گفت: 1۴ ميليون بيمه شده 
اصلی و ۲۲ ميليون بيمه شده تبعی داريم. همچنين ۳.۵ 
ميليون مستمری بگير اصلی و ۲ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر 
مستمری بگير تبعی تحت پوشش ســازمان هستند.
سرپرست سازمان تامين اجتماعی افزود: ۲1۳ هزار نفر 

از تأمين اجتماعی بيمه بيكاری می گيرند و هر ماه ۳۷۰ 
ميليارد تومان پرداخت می شود.زدا گفت: يك ميليون و 
۲۰۰ هزار كارگاه تحت پوشش داريم و ۵۵۶ شعب تأمين 
اجتماعی، ۲۳۲ شعبه اقماری و ۲1۹ كارگزاری داريم.

وی در مورد پرداخت عيدی بازنشستگان تامين اجتماعی 
افزود: ابتدا بايد دولت در مورد ميزان عيدی تصميم بگيرد 
و سپس بعد از اينكه مبلغ اعالم شد، ما تمام تالش خود را 
انجام می دهيم تا در بهمن ماه اين ميزان عيدی پرداخت 
شود و از قبل تمهيدات الزم را انديشيده ايم.سرپرست 
سازمان تأمين اجتماعی در خصوص بيمه خبرنگاران آزاد 
نيز گفت: اين افراد از طريق صندوق بيمه هنرمندان بيمه 
می شوند، محدوديتی در اين خصوص نداريم و اگر وزارت 
بهداشت بار مالی آن را تامين كند، بدون محدوديت بيمه 

خواهند شد.

پس از واريز بســته حمايتي دولت به ۶ ميليون 
و 1۵۰ هــزار نفــر از بيمه شــدگان ســازمان 
تاميــن اجتماعي كه كمتــر از ۳ ميليون تومان 
 درآمــد داشــته اند و سرپرســت خانــوار نيز
 بوده انــد، تاكنــون حــدود ۵۰۰ هــزار نفراز 
بيمه شدگان ســازمان تامين اجتماعي به عدم 
 واريز بسته حمايتي دولت به حساب شان اعتراض 
كردند. ســازمان تامين اجتماعي در حال حاضر 
1۳ ميليــون و ۸۰۰ هزار نفر بيمه شــده اصلي 
دارد كه از اين تعداد 1۲ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر 
كمتر از ۳ ميليون تومان درآمد دارند و در طرح 
 همپوشاني ۶ ميليون و 1۵۰ هزار نفر مشمول اين 
بسته حمايتي شــدند. پس از تخصيص اعتبار 
1۴۵۰ ميليــارد تومانــي از ســوي ســازمان 

هدفمندســازي يارانه هــا به ســازمان تامين 
اجتماعي، در سه روز و توسط ۲۸ بانك عامل اين 

بسته به حساب واجدان شرايط واريز شد.
 از ســوي ديگــر افرادي كــه شــرايط الزم را 
 براي اين بســته حمايتي داشــته اند؛ ولي مبلغ 
1۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان براســاس تعداد خانوار 
 به حساب شان واريز نشــده است، اعتراض هايي 
داشــتند. ســازمان تامين اجتماعي شــماره 
1۴۲۰ و كــد دســتوري#۸*1۴۲*  را بــراي 
اعتراض بيمه شــدگاني كه بســته حمايتي به 
حساب شــان واريز نشده اســت، اعالم كرد كه 
تاكنون حدود نيم ميليون نفــر )۵۰۰ هزار نفر( 
 اعتراض خود را براي عدم دريافت بسته حمايتي

 مطرح كردند.

 رئيس اداره ســرمايه انســاني ســرباز ســتاد
  كل نيروهــاي مســلح از فراهــم شــدن

 امــكان پرداخــت از دم قســط جريمــه 
 ريالــي ســربازي تــا پايــان ســال ۹۸ خبر

  داد. بــه گــزارش ايســنا، ســردار موســي 
 كمالــي دربــاره اجــراي طــرح جريمــه 
 ريالي ســربازي، اظهــار كرد: مشــموالني كه

 تــا پايــان امســال )1۳۹۷( ۸ ســال غيبت 
 يــا بيشــتر از آن داشــته باشــند، تنهــا تــا 
پايــان ســال ۹۷ مي توانند از اين تســهيالت 
اســتفاده كــرده، بــا پرداخــت جريمــه 
 ريالــي از انجــام خدمــت ســربازي معــاف 

شوند. 
 رئيس اداره ســرمايه انســاني ســرباز ســتاد

كل نيروهــاي مســلح بــا بيــان اينكــه 
الزم اســت مشــموالن غايــب متقاضــي 
تــا  حتمــا  ســربازي،  ريالــي   جريمــه 
 پايــان امســال وضعيــت ســربازي خــود را 
 مشــخص كنند، گفــت: بــراي اين  دســته

  از افراد امكاني فراهم خواهد شــد تــا بتوانند 
از دم قسط و تا انتهاي ســال ۹۸ جريمه ريالي 
 خود را پرداخــت كنند؛ اما شــرط بهره مندي
 از ايــن امــكان كــه جزئيــات آن بــه زودي 
 اعــالم خواهــد شــد ايــن اســت كــه 
مشــموالن غايب و واجد شــرايط بهره مندي 
 از جريمــه ريالــي ســربازي، حتمــا تــا 
 پايان امسال وضعيت خدمت ســربازي خود را 

مشخص كنند. 

عضو كميســيون برنامه، بودجه و محاســبات 
مجلس اصالح برخــي بندهاي قانــون بودجه 
ســال ۹۷ از جملــه امهــال وام و پرداخــت 
 ماليات بانك مركزي از ســود درآمد را تشــريح 

كرد.
 محمد حســيني بــا اشــاره به اصالح بخشــي
  از قانون بودجه ســال ۹۷در صحن علني، گفت: 
بــا گذشــت ۶ مــاه از قانــون بودجــه ســال 
۹۷، كميســيون برنامــه و بودجــه براســاس 
نظارت هايــي كــه انجــام داده بــود و دريافت 
نــگاه تعــدادي از دســتگاه هاي اجرايــي 
احــكام  برخــي  در  بهاماتــي  ا  متوجــه 
 قانون بودجه سال ۹۷ شد. به همين دليل دست

 به اصالحات زد. 
و  بودجــه  برنامــه،  كميســيون   عضــو 
محاســبات مجلــس بــا بيــان اينكــه اصالح 
 بودجــه در آذر ماه با حدود 1۰ بنــد به تصويب

 مجلس رســيد و به شــوراي نگهبان ارســال 
شد، ادامه داد: شــوراي نگهبان در بررسي هاي 
خــود، ايــراد كلي به اصــالح بودجــه گرفت و 
بيان داشــت با ايــن اصالحات شــرايط كالن 
 بودجــه مغايــر بــا اصــل ۵۲ قانون اساســي 

مي شود.
در اصــل ۵۲ قانــون اساســي آمده اســت كه 
بودجــه ســاالنه كل كشــور بــه ترتيبــي كه 
در قانــون مقــرر مي شــود از طــرف دولــت 
تهيــه و بــراي رســيدگي و تصويــب بــه 
 مجلس شــوراي اســالمي تســليم مي شــود.

هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر 
در قانون خواهد بود. 

 نماينده مــردم تفــرش، آشــتيان و فراهان در
  مجلس دهم شــوراي اســالمي اظهار داشت:

  بعــد از رايزني با شــوراي نگهبان عنوان شــد 
كه در ارديبهشــت امســال اصالح بودجه سال 

۹۷ صــورت گرفتــه و اصــالح ايــن بندها در 
 پايــان ســال مي تواند براي كشــور راهگشــا 
 باشــد. اين نماينده مجلــس تاكيد كــرد: بند 
 )ط( تبصــره 1۶ دربــاره بخشــودگي وام هاي 
 زير 1۰۰ ميليون اصالح و مصوب شــد كه براي 

تاييد به شوراي نگهبان ارجاع مي شود. 
 وي ادامــه داد: در قانــون بودجــه از عــوارض
 فــروش ســوخت كــه در تبصــره 1۴ بودجه 
 كم و به هدفمنــدي يارانه ها افزوده شــد، اين 
 تغييــر مشــكالتي بــراي شــهرداري ها ايجاد 
كــرده بــود؛ چراكــه ايــن عــوارض بــراي 
 شهرداري ها ديده شــده بود، قرار بر اين شد اين
  ۳ هــزار و ۲۰۰ ميليــارد در پاييــن جــدول

 تبصره 1۴ احصا شــود و دولــت مديريت كند 
تا مبالغي به شــهرداري از طريق وزارت كشــور 
 پرداخت شود كه شهرداري ها شب عيد با مشكل

 مواجه نشوند. 

سرپرست مركز تشخيص و پيشــگيري از جرائم 
ســايبري پليس فتای ناجا گفت: واگذاري كارت 
به فروشندگان و اعالم رمز آن به معناي افتادن در 
دام اسكيمر است. سرهنگ حسين رمضاني با بيان 
اينكه متاسفانه هنوز برخي از شهروندان در هنگام 
خريد، خودشان عمليات بانكي را انجام نمي دهند، 
گفت: اين افراد براي پرداخت بهاي كاال يا خدمات 
خريداري شده كارت بانكي خود را به همراه رمز آن 
در اختيار فروشــندگان قرار مي دهند تا عمليات 

بانكي را فروشندگان انجام دهند.
 وي با بيــان اينكه يك بار كشــيدن كارت بانكي 
روي دســتگاه اســكيمر يا كارت خوان متصل به 
اسكيمر كافي است تا تمام اطالعات كارت بانكي 
شهروند ثبت شــود، افزود: اين عمل اشتباه است 
و اگر فروشــنده مجرم باشــد، مي تواند به جاي 
كشيدن كارت بانكي شما در دستگاه كارت خوان 
در دستگاه اســكيمر كارت كشــيده و اطالعات 

كارت بانكي شــما را كپي و با دانســتن رمز آن به 
راحتي از كارت شما برداشت كند. سرپرست مركز 
تشــخيص و پيشگيري از جرائم ســايبري پليس 
فتای ناجا ادامه داد: شــهروندان حتما در هنگام 
خريد، خود عمليــات بانكي را انجــام دهند و به 
 هيچ عنوان رمز خود را براي فروشــندگان اعالم

 نكنند.
وي تاكيد كرد:  وارد كردن رمز عبور توسط مشتري 
مي تواند تضمين كننده امنيت كارت بانكي باشد؛ 
چراكه حتي در صورت نصب اسكيمر روي دستگاه 
كارت خــوان، بدون اطــالع از رمز عبــور، امكان 
برداشــت از كارت بانكي، امكان پذير نخواهد بود. 
ســرهنگ رمضاني با بيان اينكه به خاطر سپردن 
اين اطالعات از سوي شهروندان مي تواند به رفتار و 
تصميم گيري بهتر در مواقع مهم كمك كند، گفت: 
مثال اگر شهروندان در هنگام پرداخت وجه خريد 
از طريق دستگاه كارت خوان بانكي با قطعه اضافي 

متصل به كارت خوان برخورد كردند از كشــيدن 
كارت بانكي خودداري كنند و حتي مي توانند اين 
موارد را به بانك مربوطه يا پليس فتا از طريق سايت 

پليس فتا گزارش كنند.
 وي ادامــه داد: در صورتي كه احســاس كرديد 
خريدار از ترفند اســكيمر اســتفاده كرده است، 
تغيير ســريع رمز بانكي كارت مي توانــد مانع از 
برداشت غيرمجاز از كارت بانكي شما شود، بنابراين 
تغيير رمز ماهانه و دوره اي كارت هاي بانكي يكي 
از بهتريــن راه ها براي جلوگيري از عملي شــدن 
اهداف مجرمانه مجرمان سايبري است. سرهنگ 
رمضاني بيان داشت: دســتگاه كارت خوان بانكي 
در فروشــگاه ها بايــد در اختيار خريدار باشــد تا 
خودش كارت را كشــيده و رمز را وارد كند و نبايد 
دور از دسترس يا ديد مشــتري باشد و فروشنده 
 خود كارت بكشد و از مشــتري تقاضاي اعالم رمز 

بانكي كند.
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کاهش   ارزآوری  لبنیات
دامداران   تن   به   اجرای   مصوبه   ستاد   تنظیم   بازار   نمی دهند

راه اندازی بورس انرژی يكــی از اقدامات دولت 
برای تســهيل تجارت نفــت از كانــال بخش 
خصوصی بود اما به گفته كارشناسان اين حوزه 
بورس انرژی عجوالنــه راه اندازی شــده و در 
رســيدن به مقاصد خود، موفق نبوده است. از 
جمله ايــرادات آنها به بورس انرژی اين اســت 
كه بورس انــرژی ايران فاقد خطــوط اعتباری 
برای خريداران اســت. ايراد ديگر فراهم نبودن 
زيرســاخت ها قبل از راه انــدازی بورس انرژی 
است. به عقيده كارشناســان، وقفه دوماهه بين 
دو عرضه و عدم تسهيل شرايط معامالت باعث 
شــده آخرين عرضه نفــت در بــورس با وجود 
 تمديد متقاضی نداشته باشد و كسی برای خريد 
 نفت نيايــد. به گفته كارشناســان، قيمت های 

تعيين شده در بورس انرژی برای...

ايران يكــی از بزرگ ترين بازارهــای مصرف لوازم 
آرايشی و بهداشتی را در جهان دارد كه بر اساس آمار، 
گردش مالی لوازم آرايشــی در ايران در سال ۹۶، ۲ 
ميليارد و ۲۰۰ ميليون دالر بود كه از اين ميزان يك 
ميليارد و ۶۰۰ ميليون دالر آن از كشور های خارجی 
وارد شده و متاسفانه از اين ميزان تنها ۲۰۰ ميليون 
 دالر به صورت قانونی و با پرداخت تعرفه به كشور وارد
شــده اســت. به گفته فعاالن اين بازار، متاسفانه 
توان توليد داخلی ما در حــوزه توليد فرآورده های 
آرايشی و بهداشتی، كفاف نيازهای داخلی را نمی 
دهد، بنابراين نياز اســت  برای مقابله با قاچاق اين 
محصوالت، توليد داخلی ما، هم از نظر كميت و هم 
از نظر كيفيت توسعه پيدا كند، چون اگر كميت و 

كيفيت محصوالت ايرانی قانع كننده...

35 میلیون   نفر  درگیر موضوعات مرتبط با   آلودگي هوا 

طرح  جايگزيني براي زوج و فرد تصويب نشده   است



اقتصاد2
ایران وجهان

دفاع بانک مرکزی از ارز دولتی 
کاالهای اساسی

بانک مرکزی اعالم کرد: مقایسه رشد بهای اقالم 
مشمول و غیرمشمول ارز حمایتی، حاکی از بروز 
برخی مشکالت در حوزه تنظیم بازار این کاالها 
بوده و ارایه دالر ۴۲۰۰ تومانی، سرعت رشد قیمت 
را گرفته است. نتایج گزارش بانک مرکزی که در 
آن میزان تاثیر ارز حمایتی به کاالهای اساسی در 
دو سطح شــاخص بهای تولید کننده و شاخص 
بهای کاالها و خدمات مصرفی در مناطق شهری 
کشور مورد بررسی قرار گرفته، مبین آن است که 
تخصیص ارز حمایتی به کاالهای اساسی و دارو 
بر اساس تصویب نامه شماره ت۵۵۶۳۳هـ مورخ 
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیئت محترم وزیران، توانســته 
است تا حدود زیادی از افزایش شتابان قیمت این 
قبیل کاالهاـ  که ســهم باالتری از سبد مصرفی 
دهک های پایین درآمدی را به خود اختصاص می 
ـ جلوگیری کند؛ به نحوی که افزایش شاخص  دهد 
بهای این کاالها در نه ماهه ســال جاری به شکل 
معنی داری در مقایســه با کاالهای غیر مشمول 
کمتر بوده اســت. در گزارش یاد شده، به منظور 
بررسی میزان اثرگذاری سیاست مزبور، کاالهای 
مورد نظر در شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی 
و شاخص بهای تولید کننده به دو گروه »کاالهایی 
که به صورت مســتقیم از ارز حمایتی برخوردار 
هستند« و »کاالهایی که به صورت غیرمستقیم از 
ارز حمایتی برخوردار می باشند«، تقسیم شده اند.

نتایج بررسی های مزبور نشان می دهد که شاخص 
بهای اقالم مشمول ارز حمایتی )اقالم مستقیم و 
غیرمستقیم( در شاخص تولیدکننده در آذرماه 
سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۳۸.۳ 
درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 
۶۱.۷ درصدی قیمت اقالم کاالیی غیرمشمول نرخ 
ارز حمایتی در سبد شاخص بهای تولید کننده، در 

سطح پایین تری قرار دارد.
همچنین، شــاخص بهای اقالم مشمول نرخ ارز 
حمایتی )اقالم مستقیم و غیر مستقیم( در سبد 
شــاخص بهای کاال و خدمات مصرفی در آذرماه 
سال ۱۳۹۷ نسبت به اسفندماه سال گذشته ۴۰.۴ 
درصد افزایش یافته است که در مقایسه با افزایش 
۷۳.۹ درصدی قیمت اقالم کاالیی غیرمشمول نرخ 
ارز حمایتی در سبد خانوارها در سطح پایین تری 
قرار دارد. این امر نشان می دهد که در صورت عدم 
اجرای سیاســت تخصیص ارز حمایتی و رشــد 
قیمت این کاالها همانند کاالهای غیر مشمول، 
فشار تورمی در سال جاری به نحو قابل مالحظه ای 
تشدید می گردید که به نوبه خود می توانست اثرات 
بیشــتری را بر رفاه خانوارها به ویژه اقشار آسیب 

پذیر جامعه به همراه داشته باشد.
الزم به ذکر است که بخشی از افزایش قیمت اقالم 
مشمول سیاست مزبور در نه ماهه سال جاری متاثر 
از افزایش ۱۲.۲ درصدی نرخ ارز رســمی در سال 
جاری نسبت به اسفندماه سال گذشته و نیز افزایش 
هزینه های تولید همانند هزینه های بسته بندی، 
حمل و نقل و حقوق دستمزد در سال جاری نسبت 
به سال گذشته بوده است.همچنین بررسی ها نشان 
می دهد که ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ ارز در 
ماه های اخیر توانسته است تاثیر مناسبی بر کاهش 
نرخ تورم بر جای بگذارد؛ به نحوی که شاخص بهای 
تولیدکننده در آذرماه سال جاری نسبت به ماه قبل 

از آن ۴.۵ درصد کاهش داشته است.

وام ازدواج ۳۰ میلیون  شد
دولت در الیحه بودجه سال آینده مبلغ وام ازدواج 
را ۱۵ میلیون تومان پیش بینی کرده بوده، اما امروز 
کمیسیون تلفیق مجلس، مبلغ وام را به ۳۰ میلیون 
تومان افزایش داد و در صورتی که منابع جدیدی 
برای پرداخت وام ازدواج پیش بینی نشود، تعداد 
تسهیالت پرداختی در سال آینده کاهش می یابد.

به گزارش ایسنا، فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اســالمی امروز دوشنبه )۸ 
بهمن( از افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان در 
جریان بررسی جزئیات الیحه بودجه سال ۱۳۹۸ 
خبر داد. وی افزود: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 
۱۳۹۸ با پیشنهاد افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون 
تومان با دوره بازپرداخت پنج ساله موافقت کردند.
این افزایش مبلغ تســهیالت در شرایطی انجام 
شده که دولت در الیحه ای که به مجلس ارائه کرد، 
مبلغ وام ازدواج را برای ســال آینده ۱۵ میلیون 
تومان تعیین کرده بود و به نظر می رسد که بانک 
مرکزی این موضوع را پس از بررسی منابع موردنیاز 
برای پرداخت تسهیالت در الیحه بودجه گنجانده 
باشــد.این اتفاق در جریان بررسی الیحه بودجه 
سال ۱۳۹۵ نیز افتاد و در شــرایطی که وام ازدواج 
سه میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، مجلس 
مبلغ ۱۰ میلیون تومان را برای وام ازدواج تصویب 
کرد و بیش از سه برابر رقم وام ازدواج را افزایش داد.

اخبار

ایــران از ارز مجــازی 
خود با حمایــت دولت در 
کنفرانس سیســتم های 
پرداخــت و بانکــداری 
الکترونیــک در تهران در 
هفته جاری رونمایی می کند .ایــران از اول نوامبر 
با تحریم های جدیــد آمریکا روبه رو اســت. این 
کشــور قبال قصد داشــت از ابزارهای مالی بر پایه 
بالک چین بــه عنوان راهــی بــرای ازبین بردن 
 محدودیــت هــای رشــد اقتصادیش اســتفاده

 کند .
بنابراین یــک ارز دیجیتال توســط بانک مرکزی 
)CBDC( منتشــر شــده که می تواند یک ارز 
مجازی با پشــتوانه ریال باشــد. به نظر میرسید 
تهران بتواند جایگزینی برای ســوئیفت بســازد. 
ســوئیفت یک سیســتم پرداخت  جهانیست که 
 دسترسی برخی بانک های ایرانی به آن قطع شده

 است .
هنوز از امــکان اجرایی شــدن وســیع این طرح 
اطمینان وجود ندارد ولــی کاربردهای  جزئی تر 
از این ارز دیجیتال مثل پرداخت مشتریان احتماال 

قابل اجراست.
یــک متخصــص بــالک چیــن گفــت:» این 
ارزهــای مجــازی احتمــاال نمــی تواننــد بــه 
جایگزیــن  متمرکزشــان  طبیعــت  خاطــر 
 بالک چیــن شــوند ولی وجودشــان بــی ضرر

 است« .
ایــران یکــی از چندیــن کشــوری اســت که 
 قصــد دارد ارزهــای دیجیتال متمرکز منتشــر

 کند .
پروژه روسیه، روبل مجازی، هنوز چند سال تا انتشار 
فاصله دارد  . ارز دیجیتال ونزوئال، پترو، در جریان 
است ولی با اتهامات مختلف غیرقابل قانونی بودن 

مواجه شده اســت .به گفته یکی از امضاکنندگان 
قرارداد بالک چین چینپوینت بین ایران، روسیه و 
ارمنستان، ایران در حال توسعه شیوه بالک چین 

برای جایگزینی سوئیفت است .
یوری پریپاچکین، رئیس مجمع روســی صنعت 
مجازی و بالک چین گفت:» طبق اطالعات ما، یک 

مدل ایرانی از سوئیفت در راه است« .

در دســامبر، قانونگــذاران آمریــکا هشــدار 
 دادنــد کــه هــر شــکلی از ریــال مجــازی را

 تحریم خواهند کرد.
فرصتی که اســتفاده از بالک چیــن، ارز مجازی 
و بیت کوین در اختیار شــبکه بانکــی می گذارد، 
اهمیت کاربــرد این فناوری های نو را در کشــور، 
ضروری کرده اســت. عالوه بر کاربرد بالک چین 

در تســهیل پرداخت ها،بالک چین بــا تغییراتی 
در سیســتم بانکی هزینه هــای بانک ها را کاهش 
 می دهد و می تواند دگرگونی در بازار سرمایه و مالی 

ایجاد کند. 
همچنین مبارزه با پولشــویی و ایجاد ســرویس 
های مالی از جمله مزیت های بالک چین اســت 
به طوری که در کشــور های توسعه یافته استفاده 
از این فناوری، بهره وری بانک ها را باال برده اســت 
اما اینکه چه اندازه امکان اســتفاده و کاربرد بالک 
چین و ارزهای دیجیتالی در کشور ما وجود دارد و 
چه بسترهایی برای کاربرد آن فراهم است؟، جای 

سوال دارد.
به گفتــه کارشناســان وضعیت نظــام بانکی ما 
با کشــورهای خارجی متفاوت اســت؛ بر همین 
اســاس باید ابتدا بررســی کنیم که نظــام مالی 
کشور چه مشــکالتی دارد و ســپس باید ببینیم 
که بالک چیــن و به معنــای دیگــر غیرمتمرکز 
 شــدن، کدام مشــکالت نظــام بانکی مــا را حل 

می کند.
در همین رابطه مســئوالن حوزه تجارت از مذاکره 
با ۸ کشــور دنیا برای نقل و انتقال پول می گویند. 
به گفته آنها دنیــا درحال پوســت اندازی از نگاه 
وابسته به مبادالت بانکی ســنتی و فعالیت با دالر 
است و ارزهای دیجیتالی جایگزینی برای ارزهای 
فیزیکی هستند و فصل جدیدی نیز برای کشور ما 
 است تا برای خنثی کردن تحریم ها استفاده شود. 
این موضوع همچنین از نظر آنها عاملی است برای 
رهایی از سلطه گری ها که در زمان تحریم اهمت 

زیادی دارد. 
بر همین اســاس از کشــورهای مختلفــی مانند 
ســوئیس، آفریقای جنوبــی، فرانســه، انگلیس، 
روســیه، اتریش، آلمان و بوســنی برای مذاکره با 
کشــورمان در این حوزه به ایران آمده اند تا شاید 
 بتوانند مبنــای تفکــری جدید در ایــن حوزه را

 پایه ریزی کنند.

»کسب و کار«  کاربرد ارز مجازی در مبادالت تجاری  را  بررسی می کند

توسعه  بالک چین  برای جایگزینی  سوئیفت
 ارز مجازی ایرانی رونمایی می شود

براساس اعالم مرکز آمار
نرخ تورم خانوارهای کشور به 

عدد 2۰/6 درصد رسید
در این ماه بیشــترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای 
کشور مربوط به اســتان آذربایجان شرقی با ۲,۹ 
درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به 
استان سیستان وبلوچستان با ۰.۶ درصد افزایش 
می باشــد. به گزارش ایلنا و به نقــل از مرکز آمار 
ایران، شــاخص قیمت مصرف کننده به تفکیک 
استان ها در دی ۱۳۹۷به شــرح زیر است: در دی 
ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور 
)۱۰۰=۱۳۹۵( به ۱۵۴,۷ رسید که نسبت به ماه 
قبل۲.۰ درصد افزایش نشــان می دهد. در این ماه 
بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط 
به استان آذربایجان شرقی با ۲.۹ درصد افزایش و 
کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان 
وبلوچستان  با ۰.۶ درصد افزایش می باشد. درصد 
تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل 
)تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کشور ۳۹.۶ 
درصد می باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه 
مربوط به استان کردستان )۴۹.۲ درصد( و کمترین 
آن مربوط به استان قم  )۳۱.۹ درصد( است. یعنی 
خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط 
۹.۶ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای 
ساکن استان قم به طور متوسط ۷.۷ درصد کمتر از 
میانگین کل کشور نسبت به دی ۱۳۹۶ برای خرید 
یک »مجموعه کاال و خدمات یکسان« هزینه کرده 
اند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به دی ماه ۱۳۹۷ 
برای خانوارهای کشور به عدد۲۰.۶ درصد رسید. 
بیشــترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان 
لرســتان )۲۴.۸ درصد( و کمترین آن مربوط به 

استان  کرمان )۱۶.۳ درصد( است. 

خبر

راه اندازی بــورس انــرژی یکــی از اقدامات 
دولت برای تســهیل تجــارت نفــت از کانال 
بخش خصوصــی بود اما به گفته کارشناســان 
این حوزه بــورس انرژی عجوالنــه راه اندازی 
 شــده و در رســیدن به مقاصد خــود، موفق 

نبوده است.
از جمله ایرادات آنها به بورس انرژی این اســت 
که بــورس انرژی ایران فاقد خطــوط اعتباری 
برای خریداران اســت. ایراد دیگر فراهم نبودن 
زیرســاخت ها قبل از راه اندازی بورس انرژی 

است. به عقیده کارشناســان وقفه دوماهه در 
بین دو عرضه و عدم تســهیل شرایط معامالت 
باعث شده آخرین عرضه نفت در بورس با وجود 
 تمدید متقاضی نداشته باشد و کسی برای خرید 

نفت نیاید.
به گفته کارشناســان قیمت های تعیین شده 
در بورس انرژی برای فروش واقعی نیســت و تا 
مادامی که بخش خصوصی با ایــن مانع روبرو 
است، رغبتی برای فعالیت در این بخش نخواهد 

داشت.

»کسب و کار«  ناکارآمدی بورس انرژی در عرضه نفت را بررسی می کند

عملکرد   تصنعی بورس  انرژی
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ارتقای 6 پله ای بانک سینا در میان 100 شرکت 
برتر و قرار گرفتن در بین 10 شرکت پیشرو کشور

بانک سینا با ۶ پله ارتقا، برای شانزدهمین سال متوالی در 
میان یکصد شرکت برتر ایران قرار گرفت. به گزارش روابط 
عمومی بانک سینا، در بیســت و یکمین سال رتبه بندی 
شرکتهای برتر ایران توسط سازمان مدیریت صنعتی کشور 
که به معرفی شــرکت های برتر  در سال ۱۳۹۶ اختصاص 
دارد، بانک سینا برای شانزدهمین سال متوالی موفق شد 
جایگاه خود را در بین یکصد شرکت برتر کشور بهبود بخشد. 

تسهیالت بانک توسعه صادرات قزوین برای 
افزایش صادرات و کاهش بیکاری

رئیس شعبه قزوین بانک توسعه صادرات گفت: برای 
امسال صادرات یک میلیارد دالری برای استان قزوین 
هدف گذاری شده است که بانک توسعه صادرات ایران 
در این استان با ارائه تســهیالت در بخش کشاورزی، 
دارویی و شیمیایی نقش به سزایی در افزایش صادرات و 
کاهش بیکاری استان ایفا کرده است. یعقوب انیسی در 
گفت و گو با روابط عمومی بانک توسعه صادرات با اعالم 
این مطلب افزود: صادرکنندگان استان قزوین در ۹ ماهه 
سال ۱۳۹۷ مبلغ ۸۵۰ میلیاردریال از تسهیالت شعبه 

قزوین را با متوسط نرخ ۱۴,۵ درصد استفاده کردند.

بانک صادرات ایران پنجمین شرکت ایران شد
بانک صادرات ایران در آخرین رتبه بندی ســال ۹۷ 
در بین ۵۰۰ شــرکت بزرگ ایران از نظر »شاخص 
دارایی« رتبه اول، بر اساس »شاخص فروش« رتبه 
پنجم، از منظر میزان اشــتغالزایی رتبــه دوم و بر 
 مبنای شاخص ارزش افزوده جایگاه ششم را به خود 

اختصاص داد.

تمدید طرح بخشــودگی جرایم »چاووش« و 
اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه

رئیــس اداره کل پیگیری وصــول مطالبات بانک 
مسکن از تمدید اجرای طرح ویژه بخشودگی جرایم 
تسهیالتی خبر داد. مالک آزادیان در گفت وگو با پایگاه 
خبری بانک مسکن – هیبنا، با اشاره به ابتکار بانک 
مسکن برای وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق 
و مشکوک الوصول با اجرای طرح موسوم به چاووش 
در سال جاری، اظهار کرد: با توجه به اینکه در مرحله 
قبلی اجرای طرح چاووش اســتقبال خوبی صورت 
گرفت و نتایج آن قابل قبول ارزیابی شد، با موافقت 
هیات مدیره بانک، طرح مذکور تا پایان بهمن ماه سال 
جاری تمدید شد تا مشتریان بیشتری بتوانند از این 

امتیاز بهره مند شوند.

ثمانه نادری
News kasbokar@gmail.com

سکه 4 میلیون و 160 هزار تومان شد
قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار تهران  به 4 میلیون و 160 هزار تومان رسید.  روز دوشنبه در بازار آزاد قیمت انواع سکه و طال  کاهش اندکی یافته است؛ برهمین اساس در بازار 

تهران سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در قیمت 4 میلیون و 161 هزار تومان و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 4 میلیون تومان معامله می شود. در بازار آزاد هر قطعه نیم سکه بهار آزادی 
2 میلیون و 220 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و  320 هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 725 هزار تومان فروخته می شود.

فوالد مبارکه طی نه ماه گذشته با دستیابی به ســود حدود ۷ هزار میلیارد تومان، 
نسبتبه مدت مشابه سال قبل رشد ۹۰ درصدی را به ثبت رساند.

امیرحسین نادری، معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه ضمن تأیید این خبر افزود: 
شرکت فوالد مبارکه  بهعنوان پیشرو در صنعت فوالد کشور همواره عملکرد موفقی 
داشته است. وی با اشاره به اهمیت تولید و درآمدزایی در اقتصاد کشور تصریح کرد: 
شرکت فوالد مبارکه با همکاری مدیران و کارکنان خود بهعنوان یکی از ارکان اصلی 
صنعت و اقتصاد کشور توانسته است در ۹ ماه گذشته معادل ۱۶,۱۵۰ میلیارد تومان 
درآمد به ثبت برساند که نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ )۱۱۱ هزار میلیارد تومان( ۴۶ 
درصد رشد داشته است. وی با بیان اینکه این میزان سود و درآمد رکوردی جدیدی 
در کارنامۀ درخشان فوالد مبارکه است گفت: ۹۳۲ ریال سود به ازای هر سهم ارمغان 
این تالشها برای سهامداران است که علیرغم همۀ محدودیتها به دست آمده است. 
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال جاری تاکنون ۷۴۷ هزار تن انواع 

محصوالت شرکت به بازارهای هدف صادر شده است.
 معاون اقتصادی و مالی شرکت فوالد مبارکه از افزایش تولید و افزایش بهرهوری و نرخ 

فروش محصوالت بهعنوان عوامل اصلی تأثیرگذار بر افزایش درآمد شرکت یاد کرد.

مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد: بهره برداری از طبقه دوم ورزشگاه 
نقش جهان تا پایان بهمن ماه

مدیرعامل فوالد مبارکه با تأکید بر اهمیت تکمیل طبقۀ دوم ورزشگاه نقش جهان در 
راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد مبارکه  گفت: طی جلساتی 
کاربردی که با مسئوالن ورزش کشــور و استان داشته ایم، با حمایت شرکت فوالد 

مبارکه و با انجام عملیات محکم سازی حصار پیرامون و ایمن سازی پله ها، طبقۀ دوم 
ورزشگاه  هزار نفری نقش جهان، طبق قول مساعدی که شرکت توسعه و نگهداری 
اماکن ۷۵ ورزشی به فوالد مبارکه داده  است، تا پایان بهمن ماه آمادۀ بهره برداری 

می شود.
مهندس حمیدرضا عظیمیان ادامه داد: خوشــبختانه چادرهای طبقه دوم نیز روز 
چهارشنبه سوم بهمن وارد ورزشگاه شده اند و بدون فوت وقت عملیات نصب آن ها با 
همکاری پیمانکار مربوط آغاز شده است. طبق پیش بینی پیمانکار، تا پایان خردادماه 
سال آتی، نصب تمامی آن ها به پایان خواهد رسید. وی ضمن اشاره به تأثیر ورزش در 
افزایش شادابی و نشاط جامعه گفت: خوشبختانه امروز جایگاه تیم های محبوب فوالد 
مبارکۀ سپاهان به گونه ای است که هر روز هواداران بیشتری برای تماشای مسابقات به 
ورزشگاه می آیند؛ ازاین رو نیاز است هرچه سریع تر این پروژه به اتمام برسد. مهندس 
عظیمیان در ادامه ضمن قدردانی از همۀ مسئوالن و واحدهایی که تاکنون روند آماده 
سازی و تأمین امنیت و آسایش هواداران در ورزشگاه را بر عهده داشته اند، گفت: بدون 
شک ورزش یکی از مقوله هایی است که می تواند برای فرزندان ما و به طورکلی برای 
همۀ آحاد جامعه سالمتی، امید و شادابی به ارمغان آورد؛ ازاین رو شرکت فوالد مبارکه 

تمامی تالش خود را برای توسعۀ این فضا به کار خواهد گرفت.

جایزۀ مسئولیت های اجتماعی به فوالد مبارکه اختصاص یافت
شرکت فوالد مبارکه در سومین دورۀ جایزۀ مسئولیت اجتماعی مدیریت برای دومین 

بار، جایزه و تندیس مسئولیتهای اجتماعی را به خود اختصاص داد.
در این مراســم که همزمان با کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از 
تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی در تاریخ دوم بهمن ۱۳۹۷ در تهران برگزار شد،  
منوچهر نیکفر معاون تکنولوژی فوالد مبارکه به نمایندگی از  شرکت فوالد مبارکه 

این تندیس را دریافت کرد.
آیتاهلل دکتر سید مصطفی محقق، داماد رئیس هیئتامنای دانشگاه خاتم، در این مراسم 
با اشاره به مفهوم فرهنگ و مسئولیتهای اجتماعی گفت: ابونصر فراهی، شاعر و ادیب، 
در کتاب خود کلمۀ »ادب« در عربی را به واژۀ »فرهنگ« در فارسی ترجمه کرده است. 
او معتقد است فرهنگ یعنی آداب، در مقابل تمدن که تجسم آداب است. وی ادامه 
داد: فرهنگ مسئولیتهای اجتماعی یعنی آنچه باعث میشود احساس مسئولیت برای 
مدیران کشور ما یک فرهنگ شود.  طبق نظر کانت، اخالق اجتماعی بدان معناست که 
فکر کنید  اگر بقیه هم کاری را که شما قصد انجام آن را دارید، به همین صورت انجام 
دهند، چه میشود؟ وی در تعریف مسئولیت افزود: مسئول کسی است که آماده است 
به سؤاالت پاسخ دهد. مسئول یعنی کسی که آماده است خوانده باشد و یک ملت در 
مقابل او خواهان باشد. مسئول کسی است که آماده باشد پس از قبول مسئولیت، تمام 
ملت از او بازخواست کنند. ما باید کاری کنیم تا این امر در این کشور تبدیل به قاعده 

شود که هرکس سمتی قبول میکند، آماده باشد به سؤاالت ملت ایران پاسخ بدهد.
گفتنی است این جایزه از سال ۱۳۹۵ به همت انجمن مدیریت ایران راه اندازی شده 
و شرکت فوالد مبارکه در سال های ۹۵ و ۹۷ در آن شرکت کرده و در سال ۹۵ موفق 

به اخذ گواهینامه و در سال ۹۷ موفق به اخذ تندیس برنزین این جایزه شده است.

عملکرد درخشان فوالد مبارکه در 9ماهه سال جاری

تسهیل  روابط تجاری با  ارز  دیجیتال
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی

ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار مهمی در بازار ارز شناخته می شود و تعریف جدیدی با توجه به توسعه فناوری ها هم در 
حوزه تجارت الکترونیک و هم در بازار ارز که ترکیبی از این دو را تشکیل می دهد، دارد. ارزهای دیجیتالی را باید وسیله ای 
برای پرداخت مبادالت، تسهیل آن و جایگزینی منابع ارزی دانست. البته نرخ ارز دیجیتالی تحت تاثیر بازار قرار می گیرد. 
بر همین اساس باید بگوییم این ارز دیجیتالی وقتی کارآمد است که دارای پشتوانه باشد. پشتوانه آن به منابع ارزی بازار 
ارز متکی است و اگر این ابزار را برای جلوگیری از کمبودها و محدودیت ها به کار بگیریم باالخره باید این مهم را هم 
در نظر گرفت که ارز دیجیتالی اگر باعث ایجاد  مازاد تقاضادر بازار ارز شود،  نوساناتی را ایجاد می کند که ممکن است 
برعکس این امر هم اتفاق بیفتد یعنی باعث ایجاد مازاد عرضه ارز شود. منتهی احتمال این امر خیلی کم است. ارز های 

دیجیتال باعث کاهش تحریم ها می شود اما استفاده از تاثیرات مثبت آن ارتباط مهمی با توسعه روابط تجاری دارد.

ناهماهنگی بورس انرژی با قواعد بورس
حمید رضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی تهران

از گذشته تا به امروز عملکرد بورس انرژی در کشور ما کامال تصنعی بوده  و مطابق با قوانین و ذات بورس 
نبوده است. قیمت ها هم ارزا ن تر از قیمت های تمام شده، تعیین شده است. بر همین اساس همانطور 
که تجربه هم نشان داده زمانی حمایت از بخشی به نتیجه می رسد که قیمت ها واقعی تعیین شود اما 
در خصوص بورس انرژی چنین اتفاقی نیفتاده است و کسی نمی تواند به طور  آزادانه قیمت ها را عرضه 
کند. در رابطه با نفت نیز این مسئله هیچ گاه جدی نبوده است. با توجه به اینکه دولت نتوانست مشکالت 
اقتصادی را حل کند، پیشنهاد عرضه نفت در بورس مطرح شد اما قیمت ها را خودشان تعیین کردند 
به همین دلیل انجام این کار موفقیت آمیز نبود. امروز که بعد از مدت ها، دولت با عرضه نفت در بورس 
موافقت کرده، زیرساخت ها آماده نیست. مشکالت هم باعث شده از این ابزار به درستی استفاده نشود. 
به همین دلیل با توجه به وجود این مشکالت و عرصه ای که برای فروش نفت در آینده تنگ تر می شود، 
ورود بخش خصوصی هم مشکلی از فروش نفت کشور را حل نمی کند. یعنی این ایده هر چند درست 

بود به این دلیل که به خوبی پیاده نشد، به اهداف مورد نظر نرسید.

بانک ها

سرمقاله

يادداشت
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از  یکــی   ایــران 
بزرگ ترین بازارهای 
مصرف لوازم آرایشی 
و بهداشتی را در جهان 
دارد که بر اساس آمار، 
گردش مالی لوازم آرایش در ایران در سال 
۹۶، ۲ میلیــارد و ۲۰۰ میلیون دالر بود که از 
این میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر آن 
از کشور های خارجی وارد شده و متاسفانه 
از این میزان تنها ۲۰۰ میلیون دالر به صورت 
 قانونی و با پرداخت تعرفه به کشــور وارد

شده است.
به گفته فعــاالن این بازار متاســفانه توان 
تولید داخلی ما در حوزه تولید فرآورده های 
آرایشی و بهداشتی، کفاف نیازهای داخلی را 
نمی دهد، بنابراین نیاز است که برای مقابله 
با قاچاق این محصــوالت، تولید داخلی ما، 
هم از منظــر کمیت و هــم از منظر کیفیت 
توسعه پیدا کند، چون اگر کمیت و کیفیت 
محصوالت ایرانی قانع کننده باشــد، قطعا 
استقبال مردم نسبت به کاالهای قاچاق در 
این حوزه کاهش خواهد یافت، اما با نگاهی 
به آمارهــا می بینیم که تولیــد داخل فقط 
جوابگوی حدود 3۰ درصد نیازهای داخلی 

 ماست و کیفیت برخی محصوالت داخلی هم  
پایین است.

 همچنین برای مقابله با قاچاق در این حوزه، 
نیاز اســت مدیریت درســتی در این بازار 
اعمال شــود. مثال می توان با کاهش تعرفه 
واردات قانونی و رسمی، خودبه خود در مقابل 
قاچاق فراورده های آرایشــی و بهداشتی 

ایستاد. نباید از یاد برد که اغلب فراورده های 
آرایشی و بهداشــتی قاچاق، کامال تقلبی 
و خطرناک هســتند که برای حفظ سالمت 
مردم هم که شــده، باید نهادهای مسئول 
 در مقابل قاچاقچیان این حــوزه، قاطع تر 

برخورد کنند.
در شــرایط گرانی و کمبــود کاال، تقلب 

از برندهای تولید در حوزه مواد آرایشــی 
و بهداشــتی نیــز افزایش مــی یابد لذا 
باید دولــت بر توزیع و پخــش کاال نظارت 
بیشتر داشــته و فروشــندگان را مجبور 
کند کاالهــای فاقــد پروانه بهداشــتی 
 و نشــان اســتاندارد را خریــداری و 

عرضه نکنند.

براســاس آمار هشت ماهه 
گمرک، ۲۸۱ هزار و ۱۴۳ تن 
محصوالت لبنی به بازار های 
هدف صادر شــد که از نظر 
ارزشی نسبت به مدت مشابه 
سال قبل به ســبب نوســان نرخ ارز ۱۳ درصد رشد 
و از نظر وزنی ۱۷ تا ۱۸درصد کاهش داشــته است. 
ســال گذشــته هم چنین ۴۸۵ هزار تن محصوالت 
لبنی به بازار های هدف صادر شد و  با توجه به شرایط 
کنونی بعید است تا پایان سال به این میزان از صادرات 
محصوالت لبنی دســت یابیم. در همین رابطه رضا 
باکری دبیر انجمن صنایع لبنی با انتقاد از این مسئله 
که دامداران تن به اجرای مصوبه ســتاد تنظیم بازار 
نمی دهند، اظهار کرد: دامداران به بهانه افزایش نرخ 
نهاده های دامی از عرضه شــیرخام به نرخ هر کیلو ۲ 
هزار تومان امتناع می کنند، این درحالی است که وزیر 
جهاد کشاورزی از تامین نهاده های دامی برای یکسال 
آینده خبر می دهد. وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد 
کشاورزی ۲.۵ میلیارد دالر ارز یارانه ای برای واردات 

نهاده های دامی گرفته اســت، افزود: بر این اســاس 
اظهارات دامداران مبنی بر افزایش قیمت نهاده های 

دامی معنا و مفهومی ندارد.
باکری ادامــه داد: دامــداران به جای خریــد نهاده با 
قیمت های غیــر متعارف از واســطه و دالالن در بازار، 
مستقیما از پشتیبانی امور دام و وزارت جهاد کشاورزی 
نهاده مورد نیاز خود را با نرخ مصوب دریافت کنند. این 
مقام مسئول با اشاره به اینکه کارخانه های لبنی هر کیلو 
شیر خام را با نرخ حداقل ۲ هزار و ۱۵۰ تا ۲ هزار و ۳۰۰ 
تومان از دامداران خریداری می کنند، بیان کرد: با توجه 
به آنکه دامداران تن به اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار 
مبنی بر فروش هر کیلو شیرخام به نرخ ۲ هزار تومان 

نمی دهند، بنابراین موضوع را به وزارت جهاد کشاورزی 
و ســتاد تنظیم بازار منعکس کردیم چــرا که قیمت 
محصوالت لبنی بر مبنای شیر ۲ هزار تومانی نرخ گذاری 
شده اســت که همواره کارخانه های لبنی با نرخ های 
مصوب اقدام به عرضه محصوالت لبنی در بازار می کنند.
دبیر انجمن صنایع لبنی با اشــاره به اینکه صادرات 
محصوالت لبنی نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر 
وزنی ۱۷ درصد کاهش یافته است، افزود: براساس آمار 
هشت ماهه گمرک ۲۸۱ هزار و ۱۴۳ تن محصوالت 
لبنی به بازار های هدف صادر شــد که از نظر ارزشی 
نسبت به سال قبل ۱۳ درصد رشد و وزنی ۱۷ درصد 
کاهش یافته است که با توجه به مشکالت کنونی بعید 

است که کسری میزان صادرات تا پایان سال جبران 
شود. وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۴۸۵ هزار تن 
محصوالت لبنی به بازار های هدف صادر شــد، بیان 
کرد: این در حالی است که امسال عوامل متعددی نظیر 
مشکالت و هزینه باالی حمل و نقل، اخذ تعرفه باال از 
سوی دولت عراق برای ورود لبنیات ایرانی و عدم توانایی 
مسئله نقل و انتقال ارز همگی دست به دست یکدیگر 
داده تا میزان صادرات کاهش یابــد. باکری در پایان 
تصریح کرد: علی رغم آنکه بیش از سه نوبت معاون اول 
رئیس جمهور با دولت عراق برای کاهش تعرفه لبنیات 
مذاکره داشتند، اما تاکنون نتیجه مثبتی این مذاکرات 

در بر نداشته است.

محصوالت تقلبی و قاچاق در پوشش  برندهای معتبر سالمت مردم را تهدید می كند

قاچاق ۲ میلیارد  دالری  لوازم آرایشی و بهداشتی

دامداران تن به اجرای مصوبه ستاد تنظیم بازار نمی دهند

کاهش  ارزآوری  لبنیات عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس با اشــاره به اینکه فیلتر اینستاگرام تصمیم 
حاکمیت اســت و آذری جهرمی بــه او گفته "به 
زودی اینستاگرام را فیلتر می کنیم"، افزود: روحانی 
نمی گذارد. جواد کریمی قدوســی عضو کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 
در گفت وگو با این خبرگزاری گفت: آذری جهرمی 
به من گفت اینستاگرام را به زودی فیلتر می کنیم.
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس افزود: فیلتر 
اینستاگرام تصمیم حاکمیت است و وزیر ارتباطات 
به خود مــن گفت به زودی انجامــش می دهم.وی 
درباره عملیاتی نشدن فیلتر اینستاگرام تاکنون گفت: 
روحانی نمی گذارد؛  زیرا رییس جمهور و وزیرش در 

بحث فیلترینگ با هم اختالف نظر دارند.
این نماینده مردم در مجلس دهم تاکید کرد: هر روزی 
که در اجرای این تصمیمات نظام سهل انگاری شود، از 
سیئات است.وی درخصوص سخنان آذری جهرمی 
مبنی بر اینکه وزارت ارتباطات نقشی در نسخه های 
فارسی تلگرام ندارد، گفت: اگر این فرد چنین اظهاراتی 
کند، از الفبای حاکمیت مطلع نیست و خودش را به 
عنوان وزیر زیر ســوال می برد و اختیاراتش را نفی 
می کند.کریمی قدوسی توضیح داد: تمام موضوعات 
اجتماعی و حتی به نحوی مسائل فردی و شخصی 

در یک نظــام، حکومت و ایدئولــوژی، به خصوص 
در عرصه منافع عمومی جنبه های حاکمیتی پیدا 
می کند و هیچکس نمی تواند بگوید فضای مجازی، 
پیام رســان ها و هاتگرام خارج از حاکمیت و متعلق 
به بخش خصوصی اســت و ما به آن کاری نداریم.
وی با بیان اینکه دولت باید از دین، ناموس و امنیت 
فرهنگی خانواده دفاع کند، ادامه داد: هر خانواده ای 
در اثر سهل انگاری هر دولتی به خصوص این دولت، 
به ویژه در بحث فضای مجازی و به خصوص در ارتباط 
با این پیام رسان هایی که خود غربی ها هم با آن مبارزه 
می کنند، کوتاهی کند، معصیت و گناه فروپاشی هر 

خانواده به گردن آن مسئول است.
کریمی قدوسی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت 
ارتباطات از جریان عرضه طالگــرام و هاتگرام کنار 
گذاشته شد، به گزارش وزارت اطالعات در خصوص 
هاتگرام و طالگرام اشــاره کرد و توضیــح داد: وزیر 
ارتباطات جزئی از پیکره وزارت اطالعات بوده و سابقه 
کار در آنجا داشته و از هاتگرام و تلگرام طالیی مطلع 
بوده است.عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: آنها که اکنون 
در هاتگرام و طالگرام مدیریت می کنند، در چارچوب 
وزارت ارتباطات کار می کنند و همگی جزء دولت و 

حاکمیت هستند.

رییس هیــات عامل صندوق نوآوری و شــکوفایی 
از صدور یک روزه ضمانت نامه برای شــرکت های 
دانش بنیان خبــر داد و گفت: تاکنون شــرکتهای 
دانش بنیان برای دریافت ضمانت نامه باید ۴۰ مرحله 
را طی می کردند، ولی با تعاملی که با بانک ها صورت 
گرفته است، این زمان را به یک تا چهار روز کاهش 
دادیم. دکتر علی وحدت با اشــاره بــه این که این 
صندوق بر اســاس قانون حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان مصوب سال ۸۹ ایجاد شــد، افزود: در 
قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بر افزایش 
ظرفیت مالی بــرای صندوق نوآوری و شــکوفایی 
تاکید شده است تا از این طریق بتوان از فعالیت های 
شــرکت های دانش بنیان حمایت کرد. وی تأمین 
خدمات مالی، مشارکت و سرمایه گذاری خطر پذیر 
و حمایت از تجاری ســازی را از مأموریت های این 
صندوق نام برد و یادآور شــد: بر این اساس رویکرد 
جدید صندوق بر خروج از حالــت انفعال به حالت 
فعال و ایجاد اکوسیســتم نوآوری و فناوری است. 
بر این اساس برنامه هایی را برای توسعه حمایت از 

شرکت های دانش بنیان در دستور کار داریم.
وحدت در ادامه تعداد شرکتهای دانش بنیان را در 
سال ۹۲ حدود ۵۰ شرکت دانســت و خاطر نشان 
کرد: در حال حاضر این تعداد به بیش از چهار هزار 

شرکت بالغ شده اســت و ما نیز در این مدت کوتاه 
که در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر شده ایم، 
فعالیت های خود را گسترش داده ایم.رئیس هیأت 
عامل صندوق نوآوری و شکوفایی، یکی از نقاط ضعف 
این صندوق را مراجعه شــرکت ها به این صندوق و 
ارائه درخواست بوده اســت، یادآور شد: با توجه به 
ظرفیت های ایجاد شده در این صندوق سعی شده 
است تا با سایر نهادها به سمت رفع نیازمندی های 
شرکت ها اقدام کنیم. بر این اساس ابزارهای جدید 
مالی برای توسعه حمایت از شرکت ها را در دستور 
کار قرار داده ایم که طراحی های اولیه در این زمینه 
انجام شده است و امیدواریم که با معرفی این ابزارها 

نیازهای مالی شرکت ها مرتفع شود.
وحدت، طوالنی بودن اعطای تســهیالت را از دیگر 
انتقادات وارده به این صندوق دانست و اظهار کرد: 
با تالش های صورت گرفته زمان ارائه تسهیالت به 
دو تا سه ماه کاهش یافته است. وی در بخش دیگری 
از صحبت های خود با اشــاره به افزایش دو برابری 
میزان مصوبات این صندوق، خاطر نشان کرد: عالوه 
بر این در حوزه صــدور ضمانت نامه نیز برنامه ریزی 
هــای جدیدی صورت گرفته اســت، بــه گونه ای 
 توانسته ایم مدت زمان اعطای ضمانت نامه را به چهار 

روز کاهش دهیم.

بحران های داخلی ایران را از ارزآوری لبنیات دور کرده است
کورش اصالنی، کارشناس تنظیم بازار

بازار لبنیات برای نیاز داخل هم دچار مشکالت بسیاری است و این موضوع که صادرات کاهش پیدا کرده قابل پیش بینی بوده است. در حال حاضر گرانی در این بازار وجود دارد و هر طرف 
ماجرا تقصیر را بر گردن دیگری می اندازد و در این بین دود این اختالف به چشم مردم و مصرف کنندگان رفته است.  دامداران در حالی از مصوبه تنظیم بازار سرپیچی می کنند که از طرف 
دیگر کارخانجات تولیدکننده نیز ساز خود را می زنند واز کمبود شیر ناالنند. این وضعیت بازار را تحت تاثیر قرار داده و کمبود و گرانی را کلید زده است. بنابراین می توان پیش بینی کرد که 
صادرات و ارزآوری این صنت نیز کاهش پیدا کند. در حال حاضر با وجود آنکه انجمن ها و تشکل های دامداران، نرخ مصوب ۲ هزار تومان را پذیرفته اند و تالش می کنند که تولیدکنندگان 
را متقاعد کنند که آنها با نرخ مصوب محصول شان را در اختیار کارخانه های لبنی قرار دهند، اما دامداران به سبب افزایش قیمت نهاده های تولید از اجرای مصوبه سر باز می زنند. هم اینک 
 کشورهای عربستان سعودی، ترکیه و مصر  رقبای صادراتی ایران در بازار هستند که با توجه به اینکه کشورهای عربی میان خود توافقات صادراتی دارند شرایط بهتری برای صادرات پیدا 

کرده اند و بحران های داخلی، ایران را از ارزآوری لبنیات دور کرده است. 

افزایش سودجویی ها با بی تفاوتی وزارت صنعت، معدن و تجارت
حمید مقیمی، دبیر انجمن لوازم آرایشی و بهداشتی ایران

در حال حاضر ۹۰ درصد بازار لوازم آرایشی و  بهداشتی را کاالهای قاچاق تشکیل می دهند که متاسفانه ۹۹ درصد این کاالها هم تقلبی هستند و سالمت مردم را تهدید می کنند. بازار لوازم آرایشی و بهداشتی در ایران بازار 
 بسیار بزرگی است که سودجویان بسیاری را جذب خود کرده و این افراد از طریق قاچاق درآمدهای باالیی برای خود دست و پا کرده اند. گردش مالی این حوزه بســیار باالست و مصرف این کاالها روز به روز در ایران بیشتر 
می شود. امروز در هر فروشگاهی به دلیل فروش خوب این کاالها قسمتی را به عرضه لوازم آرایشی و  بهداشتی اختصاص داده اند و خریداران غافل از اینکه این بازار تخصص الزم را می خواهد از افراد غیرمجاز  خرید  می کنند. 
البته برای جلوگیری و قطع  قاچاق لوازم آرایشــی و بهداشــتی، تفاهمنامه ای با ســازمان غــذا و دارو به امضا رســید اما بی تفاوتــی وزارت صنعت، معدن و تجــارت، این تفاهمنامــه را بی اثر کرد. باید تالش شــود تا 
انگیزه قاچاق کم شــود؛ چراکه بدون شــک مهم ترین انگیزه برای قاچاق ســودآوری اســت و هر چه دیوار تعرفه ها باالتر برود، ســود قاچاق کمتر شــده و ضرر تحمیل شــده به کشــور از این حوزه کاهش خواهد یافت. 
 از طرفی دیگر شناســایی کاالهای اســتاندارد و جلوگیــری از ورود کاالهــای قاچاق به بازار لوازم آرایشــی و بهداشــتی، عالوه بر اینکه موجب رونق اقتصادی کشــور می شــود، ســالمت مصرف کننــدگان این قبیل 

محصوالت را تضمین می کند.

شایلی قرائی
News kasbokar@gmail.com

گروه اصناف
News kasbokar@gmail.com

عضو هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران، از افزایش 
۴۶ درصدی صادرات و کاهــش ۷۲ درصدی واردات 
کفش در ۹ ماهه امسال خبر داد و عراق و افغانستان 
را از مقاصد اصلی صادرات کفش ایران اعالم کرد. علی 
لشکری اظهار کرد: صادرات انواع کفش در ۹ ماهه سال 
جاری، معادل ۹۱.۷ میلیون دالر بوده که در مقایسه 
با ۶۲.۷ میلیون دالر صادرات کفش در ســال ۱۳۹۶، 

حدود ۴۶.۲ درصد افزایش داشته است.
این عضو هیــأت نمایندگان اتاق بازرگانــی ایران، با 
اشاره به افزایش ۶۹ درصدی وزن صادرات انواع کفش 
در ســال جاری، گفت: این در حالی است که میزان 
صادرات انواع کفش در ۹ ماهه نخســت سال ۱۳۹۶، 
از نظر ارزشــی و وزنی به ترتیــب ۱۱.۷ و ۷.۲ درصد 
نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته بود. 
به گفته وی، افزایش نرخ ارز و کاهش برابری ریال در 
مقابل دالر، از دالیل عمده افزایش صادرات و کاهش 
واردات است؛ به طوری که در ۹ ماهه امسال، متوسط 
قیمت دالری هر کیلو کفش از ۴.۸ به ۴.۱ دالر رسیده 
است. عضو هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایران، 
هم چنین از کاهش ۷۲ درصــد ارزش واردات کفش 
به کشــور خبر داد و گفت: در نه ماهه امسال، تقریباً 
۷.۴ میلیون دالر کفش به کشــور واردات شده که در 
مقایسه با واردات ۲۶.۴ میلیون دالری این کاال در سال 
گذشــته، به ترتیب ۷۲ و ۷۱.۲ درصد از نظر ارزشی 
و وزنی کاهش داشته اســت. وی افزود: این در حالی 
است که در نه ماهه سال گذشته، واردات انواع کفش 
از ارزشی و وزنی به ترتیب ۱۴۶ و ۷۱ درصد نسبت به 
مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ افزایش پیدا کرده بود. عضو 

هیأت مدیره جامعه صنعت کفش ایــران، در ادامه با 
بیان این که بازار عمده صادرات کفش ایران کشورهای 
همسایه هستند، گفت: حدود ۸۰ درصد صادرات کفش 
ایران به مقصد عراق و افغانستان انجام می شود. وی با 
بیان این که مشکالتی که اخیراً با بخشنامه تعهد ارزی 
برای صادرکنندگان ایجاد شده، هم چنان پابرجاست، 
اظهار کرد: ایجاد محدودیت در صادرات کفش باعث 
شده که شرکت های بازرگانی غیرتخصصی جایگزین 
واحدهای تولیدی صادرات محور شناسنامه دار شوند. 
این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره 
به این که تولیدکنندگان برای بازگرداندن ارز مشکلی 
ندارند، تصریح کرد: مشــکل اصلی موانعی است که 
بانک مرکزی می داند و با علم بــه آن توجهی به حل 
مشــکالت ندارند. وی افزود: برخی از صادرکنندگان 
اگر بخواهند از محل ارز حاصل از صادرات خود، واردات 
انجام دهند، در مقایســه با تاجر یا بازرگانی که برای 
واردات کاال از ارز نیما اســتفاده می کند، عماًل تنبیه 
می شود؛ چراکه این صادرکننده باید با قیمت ارز آزاد 
واردات انجام دهد در حالی که یک تاجر یا بازرگان از 
ارز ارزان تر استفاده می کند.به گفته عضو هیأت مدیره 
جامعه صنعت کفش ایران، اگر بانک مرکزی در یک 
تفاهم دو جانبه با صادرکننــدگان موضوع را در قالب 
یک بحث کارشناسی و فنی مورد بررسی قرار ندهد 
و بخواهد برای صادرکننده تنبیه یا تهدید قرار دهد، 
باید نگران این باشیم که صادرکنندگان شناسنامه دار 
سهم شان در ترکیب صادرکنندگان به شدت کاهش 
پیدا کرد و ما بیش تر شاهد شرکت های شرکت های 

غیرشناسنامه دار و بازرگانی هستیم.

هاتگرام و طالگرام در چارچوب وزارت ارتباطات كار می كنند 

اختالف نظر روحانی و آذری جهرمی درباره فیلترینگ اینستاگرام

صدور یک روزه ضمانتنامه برای  دانش بنیان ها

كفش های ایرانی در پای عراقی ها و افغانستانی ها

صادرات کفش ۴۶ درصد افزایش یافت
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در حالی که اروپایی ها از بررسی ســازوکار مالی ویژه 
موســوم به SPV با ایران در روز جاری خبر داده اند، 
کاخ ســفید اروپایی ها را تهدید کــرده که در صورت 
دورزدن تحریم هــای آمریکا، مشــمول مجازات های 
شدید خواهند شد و این موضوع برای اروپا انتخابی بین 

ایران و آمریکاست.
به گزارش ایســنا، پس از خــروج آمریــکا از برجام و 
بازگشــت تحریم های این کشــور علیه ایران، ســایر 
طرف هــای مذاکره کننــده در برجام بــر پایبندی به 
این قرارداد تاکیــد و موافقت کردند کــه اقداماتی را 
 برای اســتفاده اقتصادی ایران از مزایای برجام انجام 

دهند.
در همین راستا کشورهای اروپایی عضو برجام از ایجاد 
یک سازوکار مالی ویژه موسوم به SPV خبر دادند که 
بتواند تجارت ایران با کشورهای اروپایی را تسهیل کند 
و پس از مدتی، فدریکا موگرینی، مســئول سیاســت 
خارجی اتحادیه اروپا از راه اندازی این ســازوکار تا ۱۰ 
 آبان ماه ســال جاری خبر داد، اما این قــول او عملی

 نشد.
با گذشت زمان، فشارهای مقامات ایرانی بر اروپایی ها 
افزایش یافت تا جایی که مقامات دیپلماتیک کشورمان 
اعالم کردند که در صورتی که اقدام عملی برای استفاده 
ایــران از منافع اقتصــادی برجام انجام نشــود، ایران 
گزینه های دیگری از جمله خروج از برجام را نیز خواهد 

داشت.
این در حالی است که مشــکل راه اندازی این سازوکار 

از ســوی مقامات اروپایی انتخاب میزبان این سازوکار 
عنوان شد، به طوریکه لوگزامبورک و اتریش کشورهایی 
بودند که به عنوان میزبان این سازوکار مطرح شدند، اما 
میزبانی آن را نپذیرفتند و در نهایت قرار شد که آلمان و 
فرانسه به طور مشترک میزبانی این سازوکار را برعهده 

بگیرند.
با ادامه فشارها از سوی ایران، موگرینی بار دیگر خبر از 
راه اندازی سازوکار مالی ویژه با ایران تا پایان سال ۲۰۱۸ 
میالدی خبر داد، اما بار دیگر اروپایی ها بدقول شدند و 
با پایان یافتن این سال نیز خبری از ایجاد سازوکار نشد.

اما طی روزهای گذشته، ایجاد ســازوکار مالی ویژه با 
ایران جدی تر از قبل شده و به نظر می رسد که در آینده 

نزدیک اجرایی خواهد شد.
بر اســاس گزارشــی که بلومبــرگ منتشــر کرده، 
کشــورهای اروپایی درصدد کمک به شــرکت هایی 
که به دنبال تجارت بــا ایران هســتند برآمده اند و از 
ســوی دیگر، از طریق چنین طرحی بــرای دور زدن 
 تحریم های ایران می خواهند بــا دونالد ترامپ مقابله 

کنند.
این گزارش حاکی از آن اســت که این طرح قرار است 
امروز دوشــنبه رونمایی شده و ســفیران دولت های 
اتحادیه اروپا آن را در بروکسل بررسی کنند و به گفته 
دو دیپلمات، ممکن است اگر تمامی ۲۸ کشور موافقت 

کنند به زودی ارائه خواهد شد.
ایــن برنامه بــرای حمایــت و حفاظت از آن دســته 
شــرکت های اروپایی که مشــتاق به تجارت با ایران 

هســتند، در برابــر تحریم هــای آمریکا کــه ممکن 
 اســت در اثر مبادالت با دالر اعمال شــوند، طراحی 

شده است.
از سوی دیگر اعالم شده که سه کشور اروپایی انگلیس، 
فرانســه و آلمان که از امضاءکنندگان توافق هسته ای 
با ایران هســتند، مسئولیت این ســازوکار را به عهده 
خواهند داشــت، به این گونه که پاریــس میزبان آن، 
آلمان مدیریت و انگلیس مســئولیت حسابرســی را 

خواهند داشت.
این سازوکار به نوعی یک شرکت تبادل مالی است که 
در آن، به عنوان مثال درآمد ایران از محل صادرات نفت 
به اروپا می تواند به طور مستقیم به شرکت های اروپایی 

که به ایران کاال می فروشند، پرداخت شود.

آمریکا اروپا را تهدید کرد
اما این در حالی است که امروز آسوشیتدپرس نوشته 
است که دولت ترامپ از نزدیک در حال رصد تالش های 
اروپا برای استقرار یک کانال پرداخت مالی جایگزین 
 به منظور هموار کــردن مراودات اقتصــادی با ایران

 است.
بر اساس گزارش این خبرگزاری آمریکایی، کاخ سفید 
در حال هشدار دادن به اروپایی هاست و به آن ها گفته 
اگر برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران تالش 
کنند، مشــمول تنبیه ها و مجازات های شــدید قرار 

خواهند گرفت.
این در حالی اســت که گفته می شــود اتحادیه اروپا 

از هشــدارهای آمریکا دچار دســتپاچگی نشده و در 
حال حرکت به ســمت اجرای طرح خود است که اگر 
اجرایی شود، می تواند سبب تعمیق تنش در روابط فرا 

آتالنتیک شود.
بر اســاس آن چه آسوشــیتدپرس نوشــته، یک مقام 
ارشــد دولت آمریــکا گفته اســت که واشــنگتن به 
دنبال اجرای کامــل تحریم ها علیه ایران اســت و با 
 هر فرد یا شــرکت تضعیف کننــده تحریم ها برخورد 

می کند.
تام کاتن، سناتور آمریکایی نیز، در این باره گفته است: 
انتخاب برای مراودات اقتصــادی، انتخاب بین ایران یا 

ایاالت متحده اســت و امیدوارم که متحدان اروپایی 
ما عاقالنه انتخاب کنند. تالش هــای اروپا برای ایجاد 
کانال مالی با ایران در حالی بــه قدم های نهایی خود 
رســیده که آمریکا با ترس از اجرایی شدن این کانال و 
شکســت دوباره خود در تحریم ایران، دست به تهدید 
اروپا زده است، حال باید دید که اروپایی ها در این میان 
با پایبندی به قوانین بین المللی به ایجاد این سازوکار 
مالی ادامه خواهند داد و آمریــکا را منزوی تر خواهند 
کرد یا اینکه در مقابل تهدیدهای آمریکا کوتاه می آیند 
 که ضعف اروپا در مقابل آمریکا را بیش از پیش نمایان 

می کند.

اروپا  بین  ايران  و  آمريكا  انتخاب  می كند

بررسی SPV  از سوی  اروپا

وزیر امور خارجه بــا بیان اینکه نقش 
وزارت خارجه فقــط گزارش دهی به 
هیئت نظارت بر برجام بوده است گفت: 
برجام از نظر منافــع ملی جمهوری 
اسالمی ایران با در نظر گرفتن بهترین 
شرایط انجام شده است.محمد جواد 
ظریف وزیر امور خارجه در صحن علنی 
مجلس شورای اســالمی در پاسخ به 
سوال سید علی ادیانی نماینده مردم 
قائم شــهر در پاسخ به ســوال ملی با 

عنوان »عدم اجرای شروط ۹ گانه در 
خصوص برجام« گفت: در نامه مقام 
معظم رهبری هیئتی به اسم هیئت 
نظارت بر برجام تشــکیل شد که این 
هیات مسئول رســیدگی مفاد نامه 
اســت.وی افزود: وزارت امور خارجه 

گزارش های خود را به هیئت نظارت 
بر برجام به صورت مستمر ارائه می کند 
و این هیئت بر اســاس مصالح کشور 
تصمیم گیری کــرده و خواهد کرد.

وزیر امــور خارجه تصریــح کرد: کار 
هیئت نظارت و همچنین جمهوری 

اســالمی ایران آن اســت که در نامه 
های مســتمر که در نامه های متعدد 
از ابتدای برجام تاکنون موارد بدعهدی 
و نقض برجام توسط آمریکا و ناقضین 
را به این هیئت رسانده و اقداماتی که 
می توانســتیم انجام دهیم و تصمیم 
گیری در این خصوص صورت گیرد.

وی تصریح کرد: نقش وزارت خارجه 
 فقط گزارش دهی به هیئت نظارت بر

 برجام بوده است.

ظريف در مجلس:

بدعهدی آمریکا را به نام ایران تمام نکنید 
منتظر اعالم رســمی اروپا برای 
آغاز به  کار SPV می مانیمبهرام 
قاسمی، ســخنگوی وزارت امور 
خارجه در پاســخ به ســوالی در 
ارتباط با اعالم برخی از رسانه های 
خارجی مبنی بر اینکه امروز اس 

پی وی ارائه خواهد شــد ، اظهار 
کــرد: قول های زیــادی در مورد 
SPV در ماه های پیش شنیده ایم 
و روزهای اخیر نیز این مســائل 
را شــنیده ایم. اکنون نیز منتظر 
می مانیم تا رسماً توسط اروپا این 

موضوع اعالم شود.بهرام قاسمی، 
سخنگوی وزارت امور خارجه در 
نشســت خبری با خبرنگاران در 
پاسخ به سوالی در ارتباط با اعالم 
برخی از رسانه های خارجی مبنی 
بر اینکه امروز اس پــی وی ارائه 

خواهد شد ، اظهار کرد: قول های 
زیادی در مورد SPV در ماه های 
پیش شــنیده ایم و روزهای اخیر 
نیز این مسائل را شنیده ایم. اکنون 
نیز منتظر می مانیم تا رسماً توسط 

اروپا این موضوع اعالم شود.

سخنگوی وزارت خارجه: 

منتظر اعالم رسمی اروپا برای آغاز به  کار SPV می مانیم
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