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وزیر صمت  در بازدید از انبار کاالهای استراتژیک اعالم کرد

توزیع کاالهای احتکار شده  با قیمت رسمی

 آخرین وضعیت خرید نفت از ایران 
توسط هشت کشور معاف از تحریم

 در نشست هم اندیشی فعاالن اقتصادی
 اتاق تعاون با وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد

گزینه های نفتی 
عبور از تحریم 

 مشکل تولید 
در ایران چیست؟

 بازگشت
 به نقطه صفر

 هزاران ساعت بررسی کارشناسی 
برنامه اصالح نظام بانکی به بایگانی رفت

گروه اقتصاد  حاال دیگــر این تنها ایران 
نیست که عبور از تحریم های آمریکا را سهل 
می داند، بســیاری از رســانه های خارجی 
نیز یک صدا اعالم می کنند ایــران از دیوار 

تحریم آمریکا عبور خواهد کرد .
معافیت هشت کشــور از تحریم نفتی ایران 
از ســوی آمریکا ابتدای کار بود، ترک اول بر 
دیوار تحریم های آمریکا نمایان شــده بود و 
بازار نفت که مترصد آتش گرفتن بود، کمی 

آرام گرفت .
معافیت توســعه بندر چابهار ، صادرات برق 
و گاز به عــراق و ... از تحریم گام های بعدی 
بود تا اینکه امــارات متحده عربی اعالم کرد 
به رغم تحریم ها فعالیت دو بانک ایرانی در 
امارات ادامه می یابد . حاال اروپا در بیانیه ای 
اقدام سوییفت را تاسف بار می داند و از سوی 
دیگر  به دنبال یافتن دروازه ای برای مراوده 

مالی با ایران است .
 همه ایــن ها درکنــار تالش ایــران برای 

شکســتن انحصار دولتی عرضــه نفت در 
بازارهای جهانی از طریق فــروش نفت در 
بورس به خریــداران، دوران تازه ای را پیش 

روی اقتصاد ایران قرار  داده است.
در چنیــن شــرایطی خبرگــزاری رویترز 
در گزارشــی با ارجــاع به نقل قــول های 
کارشناسان و چند دیپلمات اروپایی تصریح 
کرد که ایــران طوفان تحریم هــای نفتی 
آمریکا را بدون آســیبی جدی پشــت سر 

خواهد گذاشت.
رویتــرز در گزارشــی اعــالم کــرد که 
تحریــم های نفتی آمریکا ممکن اســت تا 
حدی موجب رکود اقتصادی در ایران شوند، 
ولی تهران قادر خواهد بود تا بدون فروپاشی 
اقتصادی، این طوفان تحریمی را پشت سر 

گذارد.
این خبرگــزاری انگلیســی دلیل موفقیت 
ایــران را افزایش قیمــت نفت در بــازار و 
اختالف نظر میــان آمریــکا و دیگر قدرت 

های جهانی توصیف کرد.
یک دیپلمات اروپایی که نخواســت نامش 
فاش شــود، به رویترز گفت: »شرایط ایران 
از پیش از ســال ۲۰۱۶ بهتر است؛ به دلیل 
قیمت باالی نفت و ایــن واقعیت که آمریکا 

این بار منزوی است.«
یک دیپلمات دیگر نیز اعالم کرد: »دوره ای 
سخت )برای ایران( خواهد بود، ولی اقتصاد 
ایران به چند دلیل آن را تحمل خواهد کرد، 
از جمله )ایــن واقعیت که( روســیه تحت 
تحریم )آمریکا و اروپا( قرار دارد، عربستان 
سعودی مشکالت مالی و سیاسی خودش را 
دارد، و این مســاله که )جنگی تجاری( بین 

چین و ایاالت متحده در جریان است.«

 توافق بر سر ارز
 در عین حال مذاکرات و توافق های ایران با 
طرف های تجاری بر ســر ارز مورد معامله را 
نباید نادیده گرفــت . کره جنوبی اعالم کرد 

این کشــور با ایران برای اینکه در تعامالت و 
تبادالت تجاری دو جانبــه از ارزهای ملی از 
جمله ›وون‹ واحد پولی کره استفاده کنند، 

به توافق رسیده است.
مذاکرات با روســیه و ترکیــه و چین نیز در 
جریان بود و پیــش تر القــدس العربی در 
گزارشــی به جنگ اقتصــادی آمریکا علیه 
ایران و ترکیه پرداخت و نوشت: تحریمهای 
ترامپ می تواند روسیه، ایران، ترکیه و چین 
را بر آن دارد تا اولویت هایشــان را بر اساس 
همکاری تجاری و اقتصــادی، به دور از هر 
گونه اختالفات سیاســی، ترتیب دهند. در 
همین راســتا، ایران، ترکیه، چین و روسیه 
در مــورد معامله بــا ارزهای ملــی توافق 

کرده اند.

تضمین یک میلیارد یورویی تحریم
دولت آلمان تحریم های اعمال شده آمریکا 
علیه ایران و در روز دوشــنبه را با پرداخت 

۹۱۱ میلیون یــورو ضمانت نامه صادراتی 
به ۵۸ شــرکت و  تداوم حمایــت از آن ها به 
چالش کشــید. آلمــان بین کشــورهای 
اروپایی، کماکان بزرگترین شریک تجاری 
ایــران باقی مانده بــه طوری که در ســال 
۲۰۱۷، حجــم تجارت طرفیــن ۱۷ درصد 

برابر با ۳.۴ میلیون یورو افزایش یافت.
وزرای خارجــه و دارایی آلمان، فرانســه، 
انگلیــس همراه بــا »فدریــکا موگرینی« 
مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا 
نیز هفته گذشــته  در بیانیه ای با اشــاره به 
پیشرفت ســاز و کار مالی ویژه این اتحادیه 
برای ایران گفتند: »در تکمیل این ساز و کار 

مالی عزمی راسخ داریم.
 به نظر می رسد تحریم های این دوره ایران، 
چالشــی جدی برای رییس جمهوری است 
که در جبهه های فراوان، از چین تا ترکیه، از 
روسیه تا کره شمالی و از ایران تا مکزیک در 

حال بحران سازی است .  
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عبور کشتیرانی از تنگه تحریم

تحریم های لرزان نفتی

دولت آمریکا بر خالف سیاســت های اعالمی ۶ ماه پیــش دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری این کشور، در آســتانه اجرایی شدن تحریم نفتی ایران، 
مجبور به معاف کردن بسیاری از کشورها از شمول تحریم نفت ایران شد. 
این اقدام که قابل پیش بینی بود، نشــان از محدودیت قدرت مانور دولت 
آمریــکا در اعمال تحریم هــای اقتصادی به خصــوص تحریم های نفتی 

مطابق سیاست های اعالمی ترامپ دارد.
ترامپ و تیم ضدایرانــی او از همان ابتدا می دانســت که ایــده »به صفر 
رساندن صادرات نفت ایران« موضوعی نشــدنی است، اما ترامپ با هدف 
بهره برداری روانی از این شعار برای تشدید التهابات اقتصادی در ایران به 
طرح و پردازش آن در فضای رسانه ای پرداخت. افزون بر این، فعال شدن 
برخی عوامل و متغیرها نظیر عدم همراهی اتحادیه اروپایی با سیاست ها 
و اقدام های ایاالت متحده در قبال برجام و تالش ایران و اروپا برای یافتن 
راهی به منظور خنثی کردن تحریم هــای یکجانبه آمریکا، عدم همراهی 
اوپک با سیاســت تحریمی ایران از طریق جایگزینی نفت ایران، ناتوانی 
عربســتان ســعودی و متحدان نفتی عرب آن برای جبران کاهش نفت 
ایران و تشــدید عدم همراهی عربستان با مســئله قتل خاشقچی و بروز 
اختالف در روابط ریاض و واشنگتن و نهایتا در پیش بودن انتخابات کنگره 
آمریکا و احتمال شکســت حزب جمهوری خواه مورد حمایت ترامپ در 
پی افزایش قیمت بنزین در آمریکا با افزایش قیمت جهانی نفت، سیاست 
دولت ترامپ برای اعمال پرقدرت تحریم نفتی ایران در ۱۳ آبان را بیش از 

پیش از برنامه ریزی اولیه طراحان آن دور کرد.
واقعیت آن اســت که تحریم نفتی آمریکا در ابتدای اعمال، در شــرایط 
ضعیف تر از آنچه پیش بینی می شــد، اجرایی می شــود و این نمی تواند 
مطلوب ترامپ و تیم ضدایرانی او باشــد. ترامپ از ابتدای خروج از برجام، 
حداقل به بازگشت شــرایط تحریم نفتی ایران به دوران قبل از برجام فکر 
می کرد و تالش داشت در نبود قطعنامه شورای امنیت و حمایت متحدان 
اروپایی خود با استفاده از ابزارهای سیاســی، روانی و رسانه ای، این هدف 
خود را جامه عمل بپوشــاند، اما مجموعه عواملی که ذکر شــد، ساختار 
تحریم نفتی مورد نظر وی را ضعیف، ناقص و ناکارآمد ســاخته است و این 
مسئله می تواند در صورت تداوم سیاست تحریمی آمریکا، در آینده بیش 

از این ساختار تحریم ها را با بروز عوامل و شرایط جدید دچار چالش کند.
از جمله ایــن عوامل، پیــروزی دموکرات ها در انتخابــات کنگره )مجلس 
نماینــدگان و میان دوره ای ســنا( اســت که در ایــن صــورت، ترامپ با 
دردسرهای بسیاری در فضای سیاسی آمریکا برای ادامه سیاست تحریمی 
ایران مواجه می شــود. اجرای سیاســت های ضد تحریمی اروپــا از جمله 
سازوکار مالی موســوم به SPV که در آینده نزدیک رونمایی و اجرا می شود 
به همراه ســایر ســازوکارهای موقت و دائمی دیگر، چالش دیگری بر ســر 
موفقیت تحریم های آمریکا علیه ایران است. ماهیت و روند مناسبات آمریکا 
با کشورهایی مانند چین )اختالفات تجاری و اقتصادی(، روسیه )اختالفات 
سیاســی و نظامی و تحریم ها( و حتی عربســتان ســعودی )اختالفات در 
سیاســت های نفتی( نیز این سیاســت ها را به طور طبیعی تحت تاثیر قرار 
می دهد.البته در کنار این عوامل چالش ساز، برخی عوامل مقوم تحریم های 
نفتی از جمله امکان بهره برداری برخی کشــورهای نفتی مانند عربستان و 
روسیه از ســهم بازار نفت ایران، احتمال خروج ایران از برجام و امکان توافق 
ترامپ با قدرت های اقتصادی مانند چین و روســیه نیز وجود دارد، اما وزن 
این متغیرها در مقابل متغیرهای تضعیف کننده، پایین اســت. این شرایط، 

به طور طبیعی برای ایران در حوزه صادرات نفت فرصت ساز است.
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مجمع تشخیص مصلحت نظام به اختالف مجلس و شورای نگهبان ورود کند

کدام اتفاقات خوب تحریم ایران را به چالش کشید؟

تحریم ایران آزمونی برای ترامپ

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: همتی گفته 
با وزارت علوم توافق شــده که هر دانشــجویی که یک 
ترم در خارج از کشــور درس خوانده اســت بتواند آن 
را تبدیل کند و ادامه درس را در داخل بخواند و در غیر 
این صورت باید خودشان دالر آزاد بخرند چون در این 
شــرایط نمی توانیم دالر را به آن ها بدهیم به این دلیل 
که باید منابعمان را خالی نکینم که در آینده مشــکل 

ایجاد نشود.
علی قربانــی در گفت و گو با ایلنا درباره سیاســت های 
پولی کشــور و افزایش روزانــه نرخ ارز در بــازار آزاد، 
گفــت: در یکی از جلســاتی که برگــزار کردیم ما هم 
ســواالتی را از رئیس کل بانک مرکزی درباره وضعیت 
باال رفتن نرخ ارز در کشــور و میزان ارزی که دولت در 
شش ماهه اول توانســته از صادرات نفتی و غیر نفتی 
به دســت بیاورد، پرســیدیم.وی تصریح کرد: رئیس 
کل بانک مرکــزی قیمتی که در بازار ارائه می شــود را 
غیر واقعی می دانست و می گفت که قیمت واقعی دالر 

در واقع همان نرخی اســت که در بازارهای 
ثانویه عرضه می شــود که تقریبا نزدیک به 
۸ یا ۹ هزار تومان اســت که بــه دلیل جنگ 
اقتصادی و اثرات تبلیغاتی روانی شــاهد باال 
رفتن قیمت دالر هســتیم ولی منابع ارزی 
کشور خوب است و مشکلی بابت منابع ارزی 
نداریم و پول هایمان هم به کشور بازگشته و 

مشکلی از این بابت در کشور نیست.
این عضو کمیســیون برنامه  و بودجــه مجلس با بیان 
این پرســش که برخی مطــرح می کنند چــرا دالر به 
بازار تزریق نمی شــود تا قیمت پایین نگه داشته شود، 
گفت: رئیس کل بانک مرکزی اســتداللش این است 
که باالخره در توجه به وضعیــت جنگ اقتصادی نباید 
دچار کمبود منابع شــویم و هدف ما در ایــن باره این 
اســت که این منابع حفظ شــود و خیلی نمی خواهیم 
که دستمان را خالی کنیم.وی در بیان پیش بینی  خود 
برای آینده بازار ارز در کشــور گفت: کسی نمی داند که 

قیمت دالر باالتر مــی رود یا نه. ولی انتظار ما 
از بانک مرکزی این بود کــه به عنوان متولی 
سیاست های پولی و ارزی کشور بتواند قیمت 
ارز را  کنترل کند. االن بسیاری از این شرایط 
انتقاد می کننــد که خیلــی از کاالهایی که 
وارداتی است با باال رفتن قیمت دالر دوباره با 

افزایش قیمت مواجه می شود.
این نماینده اصالح طلب مجلس افزود: هیچ پیش بینی 
دقیقی وجود نــدارد که بگوید با توجه به شــرایط چه 
اتفاقی می افتد ولی تاکید کردیم که بانک مرکزی سعی 
کند سیاســت های پولی و مالی را به نحوی تنظیم کند 
تا بتوان اطمینــان خاطری به مردم داد تــا با توجه به 

شرایطی که هست برای مردم دردسر ایجاد نشود.
وی با اشــاره به مشــکالت ارزی که برای دانشجویان 
ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: در جلسه کمیسیون 
برنامه و بودجه در حضور همتــی این موضوع را مطرح 
کردیم که دانشجویان خارج از کشور االن باید دالر آزاد 

بخرند  و خیلی مشکالت دارند که او هم گفت با وزارت 
علوم توافق شده که هر دانشجویی که یک ترم در خارج 
از کشــور درس خوانده اســت بتواند آن را تبدیل کند 
و ادامه درس را در داخل بخوانــد و در غیر این صورت 
باید خودشــان دالر آزاد بخرند چون در این شــرایط 
نمی توانیم دالر را به آن ها بدهیــم به این دلیل که باید 
منابعمان را خالــی نکنیم که در آینده مشــکل ایجاد 
نشود.نماینده مردم بجنورد در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به موضوع تحریم ها و تاثیر آن در اقتصاد کشور 
گفت: با توجه به تجربیاتی که در تحریم های گذشــته 
داشتیم، مشخص است که وقتی اینچنین تحریم هایی 
به وجود می آید قطعا زمینه برای رانت و فساد هموارتر 

می شود و عده ای سوءاستفاده و سودجویی می کنند.
وی تاکیــد کرد: در پی سیاســت های اشــتباه دولت 
عده ای در نیمه اول سال ارز دولتی را گرفتند و کاال وارد 
نکردند. آن ها ارز دولتی را به بازار برده و آن را به قیمت 

باالتری فروختند. 

دیدگاه

ود یا نه کسی نمی داند قیمت دالر باالتر می ر
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داستان بورس کاال و چاره جویی برای یک پرسش

زمانیکه نماینده مردم در دوره ســوم مجلس شــورای اسالمی بودم، 
مدام با گالیه تولیدکنندگان از اختالف قیمتــی موجود در بازار مواجه 
می شــدم. اینکه تولیدکننــدگان بزرگ هر روز محصولــی را که درب 
کارخانه کیلویی ۱۰۰ تومان می فروختنــد را حداقل دو برابر قیمت در 
بازار مشاهده می کردند و چاره ای نیز برای بهبود این اوضاع نمی یافتند.

در اواسط دهه ۷۰ که مدیرعامل شــرکت ملی فوالد ایران و بعد از آن، 
مدیرعامل شرکت ملی مس شدم به وضوح درد آن روز تولیدکنندگان 
را لمس کــردم. صف های طوالنی، التهاب و تهدیــد از ویژگی های بارز 
آن زمان برای دریافت یک برگ حواله خرید کاال بود که هر روز عده ای 
سفارش شده برای دریافت حواله به شــرکت می آمدند. خاطرم هست 
وقتی در شــرکت ملی فوالد بودم، در یک برهــه ۳۶۰ هزار تن تقاضای 

خارج از نوبت داشتیم؛ این به معنای فساد بزرگ در آن روزها بود.
اما در آن زمان قیمت ها چگونه تعیین می شد؟ آن زمان سازمان حمایت 
ابتدای هر سال ترازنامه ســال قبل تولیدکنندگان را دریافت و قیمت 
تمام شــده برای تولید محصوالت را بررســی می کرد؛ این سازمان به 
قیمت اســتخراج شــده که با کلی انحراف و بدون درنظر گرفتن هزار 
و یک فاکتور دیگر بــود، ۱۵ درصد اضافه می کــرد و این قیمت جدید 

یکسال در بازار فلزات پابرجا بود. 
در واقع سازمان حمایت بدون در نظر گرفتن تورم و تفاوت هزینه تولید 
محصوالت در کارخانه های مختلف و... به یک قیمت واحد می رســید و 
کارخانه ها فارغ از اینکه ســود می کنند یا ضرر، باید محصوالتشان را با 

آن قیمت می فروختند.
این روند غیر منطقی و حاکم بر بازار فــوالد، آلومینیوم و مس به همراه 
فشــار عجیبی که روی مدیران این شــرکت ها بود، باعث شد تا فکر به 
فروش محصوالت با قیمت های واقعی آن هم به صورت شــفاف به یک 

ضرورت در میان شرکت های تولیدی مبدل شود.
سال ۷۹ وقتی در ملی مس بودم، شرکت با برخی از بورس های کاالیی 
دنیا در ارتباط بود و همواره ایده راه اندازی بــورس کاال در ایران نیز در 
ذهنم وجود داشت که طی چند ســفر به لندن و بازدید از بورس فلزات 
لندن، این ایده را با مهندس جهانگیری، وزیــر معادن و فلزات وقت در 

میان گذاشتم که با استقبال روبه رو شد. 
با توجه به اینکه با مهندس جهانگیری در مجلس سوم حضور داشتیم، 
موضوع راه اندازی بورس فلزات در کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
مطرح شد که همه اعضا نیز با توجه به گالیه های هر روز تولیدکنندگان 
با این اتفاق موافقت کردنــد. به این ترتیب در قانون بودجه ســال ۸۰ 
تبصره ای گنجانده شــد که به وزارت معادن و فلزات اجازه داد، بورس 

فلزات راه اندازی کند.
پس آن نیز جلسات با بورس اوراق بهادار آغاز شد که کارشناسان بورس 
هر هفته با مطالعاتی از بورس شــیکاگو به نشستی مشترک می آمدند. 
همه اتفاقات به ســرعت پیش رفت و بــرای اجــرای کار هماهنگی با 
دســتگاه های نظارتی آغاز شــد؛ طرف اصلی وزارت بازرگانی وقت به 
عنوان توزیع کننده کاالها بود که با این وزارتخانه جلســات مســتمر و 
مثبت برگزار شد. همچنین نشست هایی با سازمان بازرسی کل کشور، 
قوه قضاییه و وزارت اطالعــات به منظور توضیح جوانــب کار و دالیل 
راه اندازی بورس تشکیل شــد و در نهایت با پشتوانه ای ملی و همراهی 
مهندس جهانگیری، همه بر لزوم حذف رانت و راه اندازی بورس فلزات 

تاکید کردند.
شهریور ماه ســال ۸۲ با فراهم شــدن امکانات تقریباً ابتدایی، بورس 
فلزات تهران بــا ورود ۵ فلز فوالد، مس، آلومینیوم، ســرب و روی که از 
بورس فلزات لندن الهام گرفته شده بود تأسیس شد )هم اکنون لوگوی 
بورس کاال نیز به دلیل وجود همان ۵ فلز دارای ۵ ســتاره است(. به هر 
حال معامالت هر روز بیشــتر می شــد و دیگر خبری از حواله و تثبیت 

قیمت ها نبود.
 البته طبق انتظارها در ابتدای کار با مخالفت های شــدید فعاالن بازار 
مواجه شدیم چراکه آن ها سال ها به یک نوع روند معامالت عادت کرده 
بودند و اینکه هر روز قیمت فلزات تغییر کند برای آن ها باورکردنی نبود. 
اما رفته رفته بــا ورود برخی فعاالن بازار فوالد به معامالت و مشــخص 
شدن فواید بورس فلزات برای تولیدکنندگان و حذف یکباره واسطه ها، 

مخالفت ها نیز فروکش کرد.
به یاد دارم پس از راه اندازی بورس فلزات که در ایمیدرو بودم، شنبه ها با 
مدیرعامل شرکت ها و چهارشنبه ها با مدیران فروش شرکت ها جلسه 
داشتیم که با ارائه گزارش ها از بورس، میزان خرید و فروش محصوالت 

در بورس را بررسی می کردیم.  
همچنین مهنــدس صادقی که به عنوان نخســتین دبیــرکل بورس 
فلزات تهران انتخاب شــده بودند، از مدیران کاربلد حوزه فلزات کشور 
بود و برای توســعه بورس، نحوه دادوســتدها و تاالر معامالت اقدامات 
ارزنده ای انجام دادند. امروز ۱۵ سال از تأسیس بورس فلزات و ۱۱ سال 
از راه اندازی بورس کاال می گذرد و این بورس توانسته خدمات زیادی به 

اقتصاد کشور کند.
براساس آخرین آمارها، ارزش کل معامالت این بازار حدود ۶.۵ درصد 
GDP کل کشور را تشکیل می دهد به طوریکه ارزش این بورس با عبور 
از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیمی از ارزش معامالت بازار ســرمایه را در 
اختیار دارد. شمار تولیدکننده و محصوالت نیز بیشتر شده و به واسطه 
این زحماتی که در طول این سال ها کشیده شده، شفافیت بر معامالت 

کاالهای مهم کشور سایه انداخته است.
همچنین به جــرات می توان گفت که پس از راه انــدازی بورس کاال در 
کشور بود که میزان سودآوری شــرکت ها، توسعه پروژه های تولیدی و 
همچنین حمایت از صنایع پایین دست به عنوان مصرف کنندگان مواد 
اولیه در مســیر بهبود قرار گرفت و بخش قابل توجهی از توسعه صنایع 
نیز به تولد این بورس در اقتصاد مرتبط اســت. در این بین امسال در پی 
نوســانات نرخ ارز بار دیگر با چهره اقتصاد تثبیتی و فشــار بر قیمت ها 

روبه رو شدیم.
ایرادی که متاســفانه همه دولت ها در ایــران آن را تجربــه کرده اند، 
استفاده از شــیوه های کنترل قیمتی برای حمایت از مصرف کنندگان 
اســت که این مســیر هیچ گاه جواب نداده و تنها زمینه سو استفاده را 

برای عده ای فراهم می کند. 
 بررســی عملکرد بورس کاال در این ســال ها نیز بیانگر آن است که هر 
زمان دخالت در روند معامالت این بــورس کمتر بوده، کارایی و مزایای 
این بورس بــرای صنایع به مراتب بیشــتر از زمانی اســت که دولت به 
شیوه های مختلف سعی در دخالت در روند قیمت گذاری یا موارد دیگر 
کرده است. به هر حال یک بار برای همیشه باید قواعد بازار آزاد و ارتباط 

اقتصاد ما با دنیا را قبول کنیم.
باید باور کنیم که قیمت فلزات و ســایر کاالها کــه به خصوص در آن ها 
صادرات داریــم، تابع بازارهای جهانی اســت و جلوگیــری از تطبیق 
قیمت های داخلی و جهانی حاصلی جز رانــت برای یک عده ندارد. ۱۵ 
ســال پیش با همین تفکر و بــاور، فضایی به نام بورس فلــزات و بعدها 
بورس کاال با عزمی جدی شکل گرفت اما در سال ۱۳۹۷ بازهم با پدیده 
قیمت های اجباری روبه رو شــدیم که امیدوارم دیگر شــاهد اقتصاد 

دستوری به همراه جوسازی ها و فشارهای غیراقتصادی نباشیم.
در پایان و پس از بررســی علل راه اندازی بورس کاال و مرور مزایای آن 
برای صنایع، یک پرسش ساده با پاسخی ســخت به وجود می آید؛ اگر 
امروز بــورس کاالیی برای عرضــه محصوالت وجود نداشــت، اوضاع 

بازارها چگونه بود؟

یادداشت

وزیر اقتصاد با اشــاره به تاکیدات رئیس جمهور برای 
بر اصالح نظام بانکی، از بانک ها خواست، ابتدا تعریف، 
نگاه و انتظــارات خــود را از موضوع اصالح ســاختار 
نظام بانکی ارائه داده و ســپس همیــن کار را از منظر 

حاکمیت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام دهند.
در راستای تاکیدات رئیس جمهور، جلسه اصالح نظام 
بانکی با حضور فرهاد دژپســند وزیر امــور اقتصادی و 
دارایی، معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی 
وزارت اقتصــاد و مدیران عامل بانک هــای دولتی در 

محل این وزارتخانه برگزار شد.

فرهاد دژپسند طی ســخنانی در این جلسه 
که در راستای تاکیدات رئیس جمهور مبنی 
بر اصالح نظام بانکی برگزار شــد، از بانک ها 
خواست، ابتدا تعریف، نگاه و انتظارات خود را 
از موضوع »اصالح ساختار نظام بانکی« ارائه 
داده و سپس همین کار را از منظر حاکمیت 
و  دســتگاه های دولتی مثل وزارت اقتصاد، 

بانک مرکــزی و . . . انجام دهند.وی گفــت: در ادامه، 
تعاریف انجام شده از هر دو منظر، باید با یکدیگر تحلیل 
تطبیقی داده شــده و از دل آن یک مفهوم واحد بیرون 

بیاید.وزیر اقتصــاد همچنین تاکید کرد: هر 
یک از بانک ها چالش های نظــام بانکی و نیز 
چالش های مرتبط با بانک خود را ترســیم و 

برنامه و راهکار های الزم را پیشنهاد کنند.
دژپســند افزود: برنامه مزبور سپس توسط 
چنــد کارگــروه تخصصــی با مشــارکت 
متخصصین خــارج از دولت مورد بررســی 
قرار گرفته و نتایج استخراج شده جهت انجام اقدامات 
بعدی در اختیار معاونت امور بانکی، بیمه و  شرکت های 
دولتی قرار گیرد.وزیر اقتصاد با تاکید بر تداوم برگزاری 

جلســات اصالح نظام بانکی، یکی از برنامه های میان 
مــدت آن را تدوین طرحــی برای پیاده ســازی نظام 
بانکداری الکترونیک اعالم کرد.وی در بخشــی دیگر 
از سخنان خود، سهم اصلی انتقادات از سیستم بانکی 
نظیر اضافه برداشــت و معوقات را مربوط به بانک های 
خصوصی خواند و گفــت: بانک هــای دولتی معموال 
منضبط ترین بانک ها به لحاظ رعایت قانون هســتند.
مدیران عامل بانک های دولتی حاضر در این جلســه 
نیز، در ســخنانی به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در 

ارتباط با اصالح ساختار نظام بانکی پرداختند.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به فرصت باقی مانده 
برای تصویب نهایی FATF گفــت: اگر در مدت ۴ ماه 
آینده که فرصت تصویب به FATF داده شــده است 
فرایند تصویب آن عملیاتی نشود حتی اروپا، روسیه و 
چین نیز قادر به حمایت از ما نخواهند بود و باید در نظر 
داشت کشورهایی مانند روسیه و چین به دنبال منافع 

ملی خود هستند.
محمود جام ســاز در گفت وگو با ایلنا در مورد رد الیحه 
CFT از سوی شــورای نگهبان گفت: با توجه به اینکه 
حاکمیت تصویب CFT را به مجلس واگذار کرده بود، 

مجلس این الیحه را با آرای بســیار ضعیف و 
مخالفان زیاد تصویب کرد البته برخی از این 
مخالفان به نظر می رســد نماینده گروه های 
خاصی بودند که ســه هدف عدم شــفافیت 
تراکنش های مالی، تضعیف دولت و انباشت 
سرمایه از رهگذر نابســامانی و عدم شفافیت 
را دنبال می کننــد.وی ادامــه داد: برخی  از 

این گروه ها ســود زیادی را از محل دور زدن تحریم ها 
و معامــالت رانتی بدســت آورند که ســابقه این را در 
تحریم های پیشین دارند.جامساز تصریح کرد: شورای 

نگهبان یکســری ایرادات شــرعی و قاونی 
را نسبت به CFT  گرفته اســت در حالی که 
قبال در مورد آنها با دولت توافق کرده بودند و 
حاال این الیحه باید به کمیسیون امنیت ملی 
برود. البته به اعتقاد بنده شورای نگهبان قصد 
تصویب آن را ندارد و ایــن الیحه در  نهایت به 
مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت 
که قبال آن را رد کــرده بود.این کارشــناس اقتصادی 
تقارن رد این الیحه در شــورای نگهبان بــا ۱۳ آبان و 
آغاز تحریم های آمریکا را عالمت ســوال بزرگ دانست 

و افزود: متاسفانه ما به جای آنکه مصالح اقتصادی کشور 
را در نظر بگیریم، مسائل سیاسی را در اولویت و اقتصاد 
را پیرو آن قــرار می دهیم.وی ادامــه داد: در حالی که 
اروپایی ها به دنبال راهکارهایی مانند سوئیفت اروپایی 
هســتند تا مراودات بانکی صورت بگیرد، عزم آنها را در 
این کار سســت خواهد کرد و بهانه ای به دست آمریکا 
خواهد داد که ایران عدم شفافیت مالی دارد و این برای 
بنگاه های کوچک و متوسط اروپایی که به دنبال سود و 
زیان خود هستند مهم است و شاید از سرمایه گذاری در 

ایران صرف نظر کنند.

بانک

دیدگاه

گروه اقتصاد برخی تحلیلگران اقتصادی 
می گویند در شرایطی که حتی کشورهای 
حامــی تروریســم در کنوانســیون مقابله 
با تامین مالی تروریســم عضویــت دارند، 
مخالفت با پیوســتن به کارگروه ویژه اقدام 
مالی و رد کامــل CFT که یکــی از لوایح 
چهارگانه آن اســت، نوعی خودتحریمی به 

حساب می آید.
همزمان با شــروع تحریم هــای ضدایرانی 
آمریکا، شورای نگبهان قانون اساسی الیحه 
CFT را رد کرد. هر چند معــاون پارلمانی 
رئیس جمهوری اعالم کرده دولت اقدام به 
اصالح الیحه کــرده و برخی از نمایندگان از 
بررسی مجدد CFT در مجلس خبر داده اند اما 
گروهی نیز اعالم داشته اند بر همان مصوبه 
مجلس تاکید دارند و باید مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به اختالف مجلس و شورای 

نگهبان ورود یابد.
این در حالی است که علی الریجانی، رئیس 
مجلس در نامه خود خطاب به آیت اهلل احمد 
جنتی، دبیر شــورای نگهبان ورود مجلس 
به رفع ایرادهای مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام در این مصوبه را به لحاظ قانونی ناممکن 
دانسته اســت. رییس مجلس در نامه ای به 
دبیر شورای نگهبان اعالم کرد که مجلس به 
دلیل عدم ارســال ایرادات مجمع تشخیص 
مصلحت نظــام به کنوانســیون مبــارزه با 
تامین مالی تروریســم در مهلت قانونی ۲۰ 
روزه، ایــرادات این مجمع را مورد بررســی 
قرار نمی دهد. از این رو به نظر می رســد رفت 
و برگشــتی تازه میان این دو نهاد اصلی قوه 
مقننه صــورت گیرد.صرف نظر از مســائل 
سیاســی و قانونی مربوط به CFT و به طور 
کلی همــکاری بــا نهادهای بیــن المللی، 
برخی از منظری عملگرایانــه و اقتصادی به 
این موضوع می نگرند.از ایــن منظر، یکی از 
مهمترین اقدامات برای عبــور از تنگناهای 
تحریمی، پیوســتن به کارگــروه ویژه اقدام 
مالی یا همان FATF است که برای عضویت 
در ایــن کارگروه باید لوایــح چهارگانه آن از 
جملــه CFT )الحاق ایران به کنوانســیون 
مبارزه با تامین مالی تروریســم( به تصویب 
برســد. هر چند که ۱۵ مهرماه این الیحه به 
تصویب نماینــدگان مجلس رســیده بود، 

همچنان که اشــاره شد، شــورای نگهبان با 
وارد کردن ایرادات قانونی و شــرعی CFT را 
رد کرد. هر چند عده ای ابراز نگرانی می کنند 
که با تصویب این الیحه ایران مجبور به ارایه 
گزارش های مالی خواهد شد و این می تواند 
تبعاتی را به همراه داشــته باشد اما بسیاری 
از کارشناســان بر این باورند کــه مهم ترین 
مزیت عضویت در FATF امــکان برقراری 
تعامالت اقتصادی و خــروج از خود تحریمی ها 
است. از ســوی دیگر حتی کشــورهایی که 
همکاری آنها با گروه های تروریســتی عیان 
و آشکار است هم به این کارگروه پیوسته اند 
و ایران که همواره مورد حمله و ظلم این گروه ها 
و کشورهای پشــتیبان آنها قرار گرفته نباید 

این فرصت را از دست دهد. 

 FATF پیامدهای عضویت در
هادی حق شــناس، کارشــناس اقتصادی 
 CFT در گفت وگو با ایرنــا درباره تبعات رد
و نپیوســتن به کارگروه ویژه اقــدام مالی 
)FATF( گفت: هر پروتکل و کنوانســیون 
بین المللی می تواند عوارضی داشــته باشد 
و در بخــش هایی هم ممکن اســت مطابق 
میل کشورها بر اســاس قوانین ملی نباشد 

و لوایح FATF از جمله CFT مســتثنی از 
این موضوع نیســت. با ای حال، نمی توان 
از مزایــای عضویت در ایــن کارگروه های 
بین المللی که بعضا شــرط برقراری و انجام 

تعامالت بانکی است، چشم پوشی کرد. 
ایــن کارشــناس اقتصــادی با اشــاره به 
همزمانی اعمال تحریم ها و تمدید عضویت 
ایران در FATF گفت: بــا توجه به اینکه در 
شرایط حاضر آمریکا سعی دارد از هر طریقی 
و با هر ابزاری ایران را تحت فشــار بگذارد و 
به تمام کشــورها اعالم کــرده که مبادالت 
مالی با ایران نداشته باشــند، رد CFT یک 
نوع کج سلیقگی است چرا که گام اول برای 
انجام مبادالت مالی با کشــورها پیوســتن 
 CFT و FATF به نهادهای مالی از جملــه
است. به گفته وی، این امکان وجود دارد که 
کشورها شرط لحاظ برخی از قوانین ملی را 
مطرح کنند که گروه ویــژه اقدام مالی برای 
بررسی این شرایط زمانی را در نظر می گیرد 
و با این شــرایط ایران می تواند برای ماندن 
در لیســت سفید کشــورها برای خود زمان 
بخرد. اکنون اراده مجلس و دولت پیوســتن 
به FATF اســت. دو قوه به دنبال تصویب 
FATF هســتند و ایراداتی هم که شورای 

نگهبان به الیحه CFT وارد کرده است، قابل 
رفع خواهد بود. این کارشــناس اقتصادی 
درباره تبعات نپیوســتن بــه کارگروه ویژه 
اقدام مالی بیان داشــت: اگر عضو کارگروه 
نشــویم و به مانند ســال های گذشــته در 
لیست ســیاه بمانیم، چه اروپایی ها از ایران 
در تحریم ها حمایت کنند و چه حمایت آنها 
را نداشته باشــیم، حتی اگر برجامی وجود 
داشته باشد و نباشــد، امکان مبادله پولی و 
مالی با کشــورها را نخواهیم داشت و به طور 
قطع مشکالتی پیش رو اقتصاد ایران خواهد 
بود. اساســا عضویت در FATF و پذیرفتن 
لوایح چهارگانــه آن از جمله CFT ارتباطی 
به بحث برجام ندارد و ارتباطــی به تحریم ها 
هم ندارد. چه تحریم علیه ایران اعمال شود 
و چه نشود، پیوســتن به کارگروه اقدام ویژه 
مالی از جمله پروتکل هایی اســت که عمده 
کشــورها در آن عضو هســتند تا ابهاماتی 
درباره شــفافیت های مالی ایجاد نشود. به 
گفته حق شناس برای هر گونه انجام واردات 
و صادرات نیاز به مراودات بانکی داریم حال 
اینکه زمانی می توانیم با بانک های خارجی 
همکاری داشــته باشــیم که بــه عضویت 

FATF درآمده باشیم. 

مخالفان و موافقان FATF چه می گویند؟
مخالفان پیوستن به FATF را می توان دو 
دسته دانست؛ دسته اول افرادی هستند که 
صاحبان اقتصاد هــای زیرزمینی اند و قصد 
پرداخت مالیات را ندارند. این دسته به طور 
جدی مخالف شفاف سازی هستند چرا که 
منافعشــان و کسب و کارشــان به خطر 

می افتد. 
اما عده ای سیاســیون کــه مخالف اجرای 
قانون و پیوســتن به FATF هســتند، 
می گوینــد این امــکان وجــود دارد که 
ارتباطات ایران با برخی شرکای سیاست های 
منطقه ای قطع شــده و اطالعات اقتصادی 

کشور نیز در اختیار بیگانگان قرار گیرد .
در حال حاضــر چیزی حــدود ۹۷ درصد 
کشــورها عضــو FATFهســتند،  حتی 
کشــورهایی که حمایت آنهــا از گروه های 
تروریستی ثابت شــده اســت . حال آنکه 
تعریف گــروه های تروریســتی نرد مراجع 
معتبر بین المللی مشــخص و لیســت آن 
شــامل گروه هایی چون القاعــده، جبهه 

النصره و داعش است. 
به نظر می آید در شــرایطی کــه آمریکا به 
دنبال به راه اندازی جنــگ اقتصادی علیه 
ایران اســت، نپیوســتن به این کارگروه به 
نوعی خود تحریمی محســوب می شــود. 
در همان ســال هایــی که ســازمان ملل 
قطعنامــه های متعددی علیه کشــورمان 
صادر می کرد ما از عضویت آن خارج نشدیم 
چراکه مزایــای عضویت در این ســازمان 
برای همگان آشــکار است. نکته دیگری که 
صاحبنظران مسائل اقتصادی و بین المللی 
بر آن تاکید دارنــد اینکه حضور در کارگروه 
ویژه اقدام مالی برای توســعه اقتصاد بسیار 
ضروری است. مهم ترین مزیت همکاری با 
این کارگروه کاهش  ریسک سرمایه  گذاری 
اســت که می تواند منجر افزایــش اعتماد 
ســرمایه گذاران به کشــورهای عضو شود. 
چرا که با عضویت در FATF تمام مراودات 
بانکی و اقتصادی اعضا با ســایر کشــورها 
تضمین می شــود و ورود ســرمایه های 
خارجی در شــرایط تحریم مهم ترین نیاز 
کشــور در حوزه اقتصاد برای خروج از رکود 

است. 

گروه اقتصــاد  در حالی کــه ترامپ از 
نظریه فشــار بر ایران برای واداشــتن آن به 
مذاکره ای در راستای دست یابی به توافقی 
جدید صحبــت می کند، به نظر می رســد 
تهران همچنــان برای مقابله با واشــنگتن 
مصمم اســت. در این میان، شکاف موجود 
بین واشــنگتن و هم پیمانــان اروپایی آن 
عمق بیشتری یافته است و اکنون اروپایی ها 
خود را در جبهه واحدی به همراه مســکو و 
پکن می بینند.الجریده نوشت: بدنبال آغاز 
تحریمهای جدید آمریــکا علیه ایران، لحن 
چالش برانگیز بین واشنگتن و تهران به اوج 

خود رسیده است.
به گــزارش انتخاب، این رســانه عرب زبان 
ادامه داد: در حالی که ترامپ از نظریه فشار 
بر ایران برای واداشــتن آن به مذاکره ای در 
راستای دست یابی به توافقی جدید صحبت 

می کند، به نظر می رســد تهران همچنان 
برای مقابله با واشــنگتن مصمم اســت. در 
این میان، شــکاف موجود بین واشنگتن و 
هم پیمانان اروپایی آن عمق بیشتری یافته 
اســت و اکنون اروپایی ها خود را در جبهه 

واحدی به همراه مسکو و پکن می بینند.
ترامپ در تازه ترین صحبتهای خود بار دیگر 
تاکید کرد کــه هدف از تحریمهــا، مجبور 
کردن نظام ایران برای انتخابی واضح است: 
»یا اینکه از رفتارش در منطقه دست بردارد 
و یا اینکه به راهش به سمت فاجعه اقتصادی 
ادامه دهــد. عالوه بر اینکه راه دســت یابی 
به توافقی جدیــد و فراگیــر، همچنان باز 
اســت.«در مقابل، رهبر جمهوری اسالمی 
از پیروزی کشــورش در مقابل نقشه های 
آمریکا در طول ۴۰ ســال پــس از انقالب 
اسالمی ســخن گفته و تاکید کرد ایران بار 

دیگر هم پیروز می شــود.در ادامه، وزارت 
خارجه ایــران از تاثیــر تحریمهای جدید 
کاســته و تصریح کرد که پیامدهای منفی 
آن بــرای اقتصاد ایران ناچیز اســت. ضمن 
اینکه رئیس بانک مرکزی ایران عبدالناصر 
همتی از شکست آمریکا در به صفر رساندن 

صــادرات نفتی تهران ســخن گفت.پس از 
آنکه المان، ایتالیا و فرانسه از پایبندی خود 
به حمایت از شــرکتهای اقتصادی اروپا که 
تعامالت تجــاری با ایــران دارند، صحبت 
کرده و بر حفظ کانالهای مالی فعال با تهران 
و ادامــه صادرات نفــت و گاز ایــران تاکید 
نمودند، تمام نگاهها متوجه هویت ۸ دولتی 
شد که واشــنگتن موقتا آنها را از تحریم ها 

معاف کرده است.
در جهت تالش بــرای دور زدن تحریمهای 
آمریکا، کشــتی هــای نفت کــش ایران 
رادارهــای خود را خامــوش کردند تا مورد 
پیگرد و بازرسی قرار نگیرند و به این ترتیب 
تنها از طریق اســتفاده از عکس های گرفته 
شده توســط ماهواره ها، امکان تعقیب این 
کشــتی ها وجود دارد.عالوه بر اینکه به نظر 
می رســد ایران به راه دیگری متوسل شده 

است که در طول ســالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ 
در دوره تحریمهای ســابقش از آن استفاده 
کرد، یعنی ذخیره و بارگیری نفت توســط 

کانتینرهای بزرگ در سواحل خلیج فارس.
با اینکــه اتحادیه اروپا متعهد به تاســیس 
موسســه ای تحت عنوان »شــرکت دارای 
هدف ویژه«، برای حمایت از شــرکتهایی 
شده اســت که خریدار نفت هســتند، اما 
تحلیل گــران تردید دارند که شــرکتهای 
مذکور با ادامه ارتباط نفتــی با ایران، خطر 
کرده و با استفاده از این ساز و کار، خود را در 

معرض تحریم های آمریکا قرار دهند.
در این بیــن، دو خریدار اصلــی نفت ایران، 
هند و چین هســتند، که البته چین بعنوان 
بزرگترین وارد کننده نفت ایران، به شــکل 
غافگیر کننده ای نشان داده است که آماده 

همراهی با تحریم های آمریکاست.

بانک ها چالش های نظام بانکی را ارائه کنند

با تصویب نکردن CFT می خواهند دولت را تضعیف کنند 

مصطفی موذن زاده 
مشاور معاون اول رییس جمهور



دستمزد روستاها متفاوت از شهرها تعیین شود

پیشنهاد جدید برای تغییر در دستمزدها

اقتصاد
روزنامه اقتصادی صبح ایران
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ایران ایر به رغم تحریم ها مشکلی برای تأمین 
سوخت ندارد

مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران با بیان این که در لیست 
تحریم آمریــکا هواپیماهای زمینگیر ۵ دهه پیــش وجود دارد، گفت: 

ناوگان ایران مشکلی برای تأمین سوخت ندارد.
فرزانه شرفبافی در گفت وگو با تسنیم در خصوص تحریم هواپیماهای 
این شرکت از ســوی آمریکا، اظهار کرد: آمریکایی ها حدود ۶۵ فروند از 
هواپیماهای ایران ایــر را تحریم کرده اند که بخشــی از این هواپیماها 

سال هاست که زمینگیر شده اند.
وی در خصوص تأمین ســوخت ناوگان ایران ایر در پروازهای خارجی 

گفت: خوشبختانه در این زمینه ناوگان هما هیچ مشکلی ندارد.
شــرفبافی درباره تأثیر تغییر وزیر راه و شهرسازی بر سیاست های این 
شــرکت، اظهار کرد:  برای هواپیمایی جمهوری اســالمی ایران برنامه 
استراتژیک ۳ساله داریم، بر این اساس اهداف طوالنی مدت برنامه ریزی 
شده و اصالح فرآیندهای مالی، اصالح ساختار سازمانی، اصالح هزینه 
ــ درآمدهای هما و چگونگی خصوصی ســازی هما در دستور کار قرار 

دارد.
وی گفت: معتقدیم وزیر جدید راه و شهرسازی همسوی سیاست های 

کالن دولت تدبیر و امید است و همین مسیر را ادامه می دهد.
شرفبافی با اشاره به برنامه هما برای نوســازی ناوگان خود گفت: از هر 
کسی که بتواند بدون نیاز به دریافت مجوز اوفک هواپیمای مورد نیاز ما 
را تأمین کند اســتقبال می کنیم.وی افزود: اگر شرکت ها بتوانند بدون 
مجوز اوفک به ایران هواپیما بفروشــند و قابلیت مذاکره داشته باشند 

خرید این هواپیماها را بررسی می کنیم.

تعیین تکلیف افزایش قیمت خودرو در جلسه 
کمیسیون صنایع مجلس

عضو کمیســیون صنایع مجلس گفت: بعد از اتمــام تعطیالت مجلس 
این کمیسیون با برگزاری جلسه ای نظرات موافقان و مخالفان افزایش 

قیمت خودرو را بررسی و در نهایت به جمع بندی خواهد رسید.
ســعید باســتانی در گفت و گو با تســنیم، با اشــاره به درخواســت 
خودروسازان برای افزایش قیمت ها، اظهارداشت: افزایش قیمت مواد 

اولیه و نوسانات نرخ ارز عاملی شده که این درخواست مطرح شود.
وی با بیــان اینکه در طول چند مــاه اخیر قرار بود کمیســیون صنایع 
مجلس به صورت جدی موضوع افزایش قیمت خودرو را بررســی کند، 
افزود: با تأخیرهای متعدد قرار شــده موضوع افزایش قیمت خودرو در 
اولین جلسه کمیســیون صنایع مجلس با حضور وزیر صنعت بررسی 
شــود.این عضو کمیســیون صنایع مجلس تصریح کــرد: هفته آینده 
تعطیالت مجلس به اتمام می رسد و با برگزاری جلسه، نظرات موافقان 
و مخالفان افزایش قیمت خودرو را بررســی می کنیم و در نهایت به 

جمع بندی خواهیم رسید.

 آمادگی دولت برای جایگزین کردن
 ۲۱۰ مدیر بازنشسته 

 معاون رئیس جمهور با بیان اینکه زمان اجــرای قانون منع بکارگیری 
بازنشستگان از ۲۶ آبان ماه اســت، گفت: دولت برنامه ریزی الزم برای 

جایگزینی نیروهای مشمول قانون را انجام داده است.
جمشید انصاری در گفت و گو با مهر درباره اقدامات دولت برای اجرای 
قانون منع به کارگیری بازنشســتگان از ۲۶ آبان ماه و اینکه چه تعداد از 
مقامات شامل حال این قانون می شوند، اظهار داشت: قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشســتگان از سال ۱۳۹۵ تصویب شــد و مطابق آن، به 
کارگیری بازنشستگان و کسانی که بازخرید شده بودند در دولت و سایر 
دستگاه ها جز در موارد استثنایی که در قانون مشخص شده بود؛ ممنوع 
شد.معاون رئیس جمهور ادامه داد: در اصالحیه قانون منع به کارگیری 
بازنشســتگان که در تاریخ ۶ شــهریورماه امســال در مجلس شورای 
اسالمی تصویب و در تاریخ ۲۷ شهریور ماه توسط رییس جمهور به همه 
دستگاه ها ابالغ شد، تبصره یک این قانون اصالح و شرایط به کارگیری 

بازنشستگان سخت تر شد.
وی گفت: با اصالح قانون و اجرای این اصالحیه از ۲۶ آبان ماه،  ۲۱۰ نفر 
در زیر مجموعه دولت بازنشســته خواهند شد؛ پیشتر این امکان وجود 
داشت تا تمام مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری 
را از بین بازنشســتگان به کار بگیریم اما در این اصالحیه؛ استانداران، 
ســفرا و معاونین وزرا و تعدادی از ایثارگران حذف شــدند و نمی توان 
نیروی بازنشسته در این مسئولیت ها اســتفاده کرد برای همین دولت 
برنامه ریزی الزم بــرای جایگزینی نیروهای مشــمول را انجام داده و 

حتما در مهلت قانونی مقرر این کار را انجام خواهد داد.
رئیس سازمان امور اداری و اســتخدامی یادآور شد: تاریخ اجرای قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان ۲۶ آبان است و از این تاریخ این قانون در 

همه دستگاه های مشمول این قانون اجرا می شود.

میانگین سابقه پرداختی حق بیمه ازکارافتادگان 
کمتر از ۱۰ سال است

بر اســاس اعالم دفتر آمار و محاســبات اقتصادی و اجتماعی سازمان 
تامین اجتماعی، تا پایان ســال ۹۶ تعداد کل ازکارافتــادگان) کلی و 
جزئی( ۱۳۸ هزار و ۲۵۹ نفر اســت که میانگین ســابقه پرداختی حق 

بیمه آنان ۹.۹ سال است.
از مجموع ازکارافتادگان این ســازمان تا پایان سال گذشته، ۱۲۹ هزار 
و ۱۷۹ نفر مرد هستند که میانگین ســابقه پرداخت حق بیمه آنان ۱۰ 
ســال اســت. همچنین ازکارافتادگان زن در همین مدت ۹ هزار و ۸۰ 

نفرهستند که میانگین سابقه پرداخت حق بیمه آنان ۸.۵ سال است.
حمایت مستمر از بیمه شــدگانی که در معرض خطرات و آسیب های 
جســمی و مالی قــرار می گیرنــد، یکــی از مهم تریــن کارکردهای 
تامین اجتماعی اســت و بر همین اســاس، پس از وقوع حادثه یا ابتال 
به بیماری، با ارائه خدمات توانبخشــی تالش خواهد شــد تا سالمت یا 

قابلیت های سودمند، به بیمه شده بازگردانده شود.
علی رغم تالش های صورت گرفتــه، چنانچه بر اثر حادثــه یا بیماری، 
قدرت بیمه شده برای ادامه کار کاهش یابد و نتواند درآمد قبلی خود را 
کسب کند، سازمان تامین اجتماعی، فرد را تحت پوشش حمایت های 

ازکارافتادگی قرار می دهد.
بر اســاس ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی، بیمه شدگانی که طبق نظر 
پزشــک معالج غیرقابل عالج تشــخیص داده می شــوند پس از انجام 
خدمات توانبخشی و اعالم نتیجه توانبخشــی یا اشتغال چنانچه طبق 
نظر کمســیون های پزشــکی توانایی خود را کاًل یا بعضاً از دست داده 
باشند به سه طریق با آنها رفتار خواهد شــد: الف( هرگاه درجه کاهش 
قدرت کار بیمه شده ۶۶ درصد و بیشــتر باشد ازکارافتاده کلی شناخته 
می شــود .ب( چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه شــده بین ۳۳ تا 
۶۶درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد از کارافتاده جزئی شناخته 
می شود.ج( اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۱۰تا ۳۳ درصد 
بوده و موجب آن حادثه ناشــی از کار باشد اســتحقاق دریافت غرامت 

نقص مقطوع را خواهد داشت.
تحلیل دفتر آمار و محاســبات اقتصادی و اجتماعی ســازمان تامین 
اجتماعی نشــان می دهد،در میــان رده های ســابقه ازکارافتادگان، 
بیشــترین فراوانی مربوط به ســوابق ۵تا۹ سال اســت که ۳۰درصد 
ازکارافتادگان را شامل می شود و فراوانی ازکارافتادگان تنها در سوابق 
کمتر از ۵ سال نسبت به سال گذشته با ثبات نسبی روبرو بوده و درسایر 

رده های سنی، افزایش داشته است.

میز خبر

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس به تشریح نتایج 
تحریم های جدید آمریکا علیه ایران پرداخت و گفت: 
هیچ مساله ای اقتصاد کشــور را با تحریم های جدید 

تهدید نمی کند.
محمدرضا پور ابراهیمی با اشــاره به آغــاز دور جدید 
تحریم ها علیه ایران از ســوی آمریکا، گفت: اقداماتی 
که آمریکایی ها علیــه ایران انجــام داده اند نهایت 
فعالیت های خصمانه بوده و دیگر اقدام انجام نشــده 
ای در این زمینه از سوی این کشــور باقی نماند است.

به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایبنا، نماینده مردم 
کرمان و راور در مجلس شــورای اســالمی با تاکید بر 

اینکه تحریم های بانکی مدت ها علیه ایران 
از ســوی آمریکا اعمال شده اســت، افزود: 
برجام نیز به گشــایش در حــوزه مراودات 
بانکی ما کمک نکرد.وی با بیان اینکه، کشور 
مســیر خود را با تمام محدودیت های اعمال 
شده طی کرده اســت، تصریح کرد: مراودات 
بانکی به روش داخلی در حــال انجام بوده و 

محدودیت ها اختاللی در این حوزه ایجاد نکرده است.
این نماینده مــردم در مجلس دهم بــا تاکید بر اینکه 
تحریم هــای نفتی علیه ایــران نیز از ســوی آمریکا با 
شکست مواجه شده است، افزود: تحریم آمریکا با عدم 

همکاری کشورهای دنیا از جمله چین، هند، 
روسیه و غیره مواجه شــده و موضوع تحریم 

نفتی نیز از این حیث منتفی است.
پور ابراهیمی با بیــان اینکه مدیریت صحیح 
عامــل اصلی بــی تأثیر شــدن تحریم های 
ظالمانه بوده اســت، تصریح کرد: شــاید در 
تحریم های جدیــد محدودیت های خاصی 

اعمال شود اما باید بدانیم این نیز تاثیر چندانی ندارد.
وی با تاکید بر اینکه تحریم هــای جدید که از ۱۳ آبان 
اجرایی شــد را تاثیر گذار بر اقتصاد نمی بینیم، گفت: 
تحریم های مختلف تاکنون اثرات خود را گذاشــته و با 

اقدامات متقابل جبران شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین در پاســخ 
به این ســوال که تحریم های جدید آیا منجر به شوک 
قیمتی به بازار خواهد شــد یا خیر، افزود: خیر از نظر ما 

تحریم ها هیچ تاثیری در حوزه نرخ ارز نخواهد داشت.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس بــا بیان اینکه در 
ماه های اخیر مدیریت صحیح در حوزه ارز انجام شــده 
اســت، گفت: تغییر رییس کل بانــک مرکزی اقدامی 
برای کاهش اثر تحریم ها و ســاماندهی بازار ارز بوده از 
این رو تحریم ها و ایجاد محدودیت های جدید تاثیری 

بر بازار نخواهد داشت.

ارز

 گروه اقتصاد کارشــناس اقتصادی با 
اشــاره به اینکه ۹۶ درصد مشاغل روستایی 
بیمه ندارند گفت:تنهـا راه کم کردن هزینه 
تولید روستایی، ایجاد قـانون مستقل برای 
اشتغال روســتاییان است. پـــرداخت 
وام های بانکی کم بهره یا وام های مشـاغل 
زودبازده، مشــکل اشــتغال روستا را حل 

نمی کند.
زهــرا ممتاز قمشــه ای، جامعه شــناس و 
کارشناس مســائل اقتصادی و اجتماعی، 
سخت گیری قانون کار برای دستمزد علت 
اصلی عدم سرمایه گذاری در روستا دانست 
و گفت: هزینه تولیـد در روسـتا با دستمزد 
مساوی، بیشتـــر از شهر  اســـت. چـرا که 
هزینـه حمـل و نقـل مــواد اولیـه، فـروش 
محصول، تأمین و دسترســـی به نیـــروی 
متخصص، کمبـود  امکانـــات و دوری راه 
در مناطق روســتایی باالتر اســت. سرمایه 
گذاری و اشتغـــال زایی در روستـــا فقط 
زمانی اتفاق می افتـــد که هزینـه نیــروی 

انسـانی در آنجــا پایین تر از شهــر باشد.
وی ادامه داد: بــه منظور رونق اشتغـــال 
در روســتا، می بایســت قیمت تمام شده 
تولیدات روســتایی با محصوالت شــهری 
قابل رقابت باشند تا منجر به افزایش تقاضا 
برای خریـد محصوالت تولیدی در روستـا 
گردد. در تعیین قیمت تمـــام شــده کاال، 
عوامل هزینه ای مختلفی تأثـیرگذارند که 
از بین آنها هزینـــه های مربــوط به قیمت 
ماشین آالت، قیمت مواد اولیه و مبلغ خرید 
مشــتری نهایی، در شهر و روســتا یکسان 
بوده ولی هزینه های مربوط به انتقال مـواد 
اولیه، قطعـات و محصوالت، آوردن نیـروی 
کـار متخصص و کـارفرمـــای با تجربـه از 
شهـر به روستـــا، متفـاوت بوده و در روستا 
گـران تر از شهـر است. در واقع علت اصلـی 
باال رفتـــن قیمت تمـام شـــده و گـرانی 
تولیـدات روستـــایی نسبت به محصوالت 
شهـــری، همین عـــوامل هستنـد که در 
نهـایت منجـر به بیکـاری و عدم اشتغال در 

شـرایط فعلی روستـاها شـده اند.
 ممتاز قمشه ای ادامه داد: عـامل مهمی که 
در تعیین قیمت کـــاال تأثیر بسیـار باالیی 
دارد و بـاید مـــورد تـــوجه ویژه ای قـرار 
گیرد، موضوع دستمـــزد کارگران شهری 
و روســتایی است. بنا به قـــوانین فعلی که 
در آن حداقل دســتمزد کارگران شــهری 
و روستایی یکسان در نظـــر گرفته شـــده 
و همچنیــن موارد ذکر شــده، دلیلی برای 

وجود اشــتغال در روســتا باقی نمی ماند 
و انحطاط روســتاهای کشــور با ســرعت 

بیشتری ادامه خواهد داشت.

وام کم بهره مشکل اشتغال روستا را 
حل نمی کند

این کارشــناس اقتصادی گفت: با توجه به 
بیکاری بیمارگونه موجود کــه باید درمان 
گردد، تنهـــا راه کم کردن هزینــه تولید 
روســتایی، ایجاد قـــانون مســتقل برای 
اشتغال روستاییان است. الزم به ذکر است 
که پـرداخت وام های بانکی کم بهره و یا وام های 
مشـاغل زودبازده، مشکل اشتغال در روستا 
و مشاغل کوچک را حل نمی نماید و همان 
گونه که شــاهد هستیم،  از گذشته تـــا به 
حـــال، این وام ها از یک سـو باعث افزایش 
تورم گردیده و از سوی دیگر وام گیرندگان 
اغلــب آن را در مــوارد غیر از اشتغـــال، 
صرف نموده اند و یا تــوان بازپرداخت وام را 
نداشته و با بلوکه شــدن پول نزد اشخاص، 
ســرمایه بانک ها و دولت ها از بین رفتـــه 
است. همچنین کمک هـــای دولت مبنی 
بر پرداخت قســمتی از دســتمزد و یا بیمه 
کارگران کم ثمر بوده زیرا بســتر اشتغال و 
رقابتی بودن محصول مهیا نشــده اســت. 
در عین حال ایــن خدمات فقط بــه افراد 
محدودی که بــه مراکز اصلــی نزدیک 

بوده اند، تعلق گرفته است.
 وی بیان کــرد: به نظــر می رســد تدابیر 

گذشــته و قوانین موجود برای رفع معضل 
بیکاری موثر نبوده اســت.هماهنگونه که 
برای مســائل جزئی تر در کشور، کارشناس 
خارجی اســتخدام می کنیم، الزم اســت 
فارغ از تعصبــات گروهی و با اســتفاده از 
تجربیات موفــق جهانــی، اقدامات جدی 
جهت اصالح شــرایط کار صورت گیرد. در 
همین راستا سازمان جهانی کار )ILO( به 
عنوان معتبرترین مرجع اســتاندارد جهان 
در زمینــه روابــط کار، در راهنمای تعیین 
حداقل دســتمزد برای گســترش اشتغال 
در روستا در صفحه ۱۶ و ۱۸ تـــأکید دارد: 
»بـرای منـاطـق و مشاغل کوچک، حداقل 
دستمزد متفاوت اجرا گردد«. این مـورد در 
ماده ۴۱ قانون کار دیده شـــده اسـت ولی 
هنوز اقدامی برای اســتفاده از این پتانسیل 
صورت نگرفته اســت که موجــب بیکاری 
بیشتر در مناطق محروم نسبـت به شهــر و 
از بیـن رفـتن صنایـع کوچـک شـده است 
رفع این مشکل با اســتفاده از پتانسیل ماده 
۴۱ قانون کار امکان پذیر بوده و می تـــوان 
روستـاییان را از ایـن قانون مستثنی نمود. 
زیرا در متن این ماده قانون آمده اســت که 
برای مناطق مختلف دســتمزد )متفاوت( 

تعیین گردد.
ممتاز اظهار داشت: ســالیان متمادی است 
که شــورای عالی کار حداقل دســتمزد در 
سراسر کشور را )شهر و روستا( یکسان اعالم 
می کند. یکی از دالیل آن ها چنین اســت 

:« مگر خــون کارگران شــهری از کارگران 
روســتایی رنگین تر اســت که دســتمزد 
متفاوتی دریافت کننــد؟« نتیجه این تفکر 
اشــتباه این بوده که طی سی سال گذشته 
جمعیت روســتا نسبت به شــهر از ۴۵% به 
۲۵% کاهش یافته اســت کــه ۵۴.۷% آن 

مربوط به مسائل اقتصادی است.
 این کارشــناس بــازار کار یکســان بودن 
دستمزد کارگران روســتا و شهر را نادرست 
خواند و بیان کــرد: تالش کارگر شــهری 
و روستایی یکســان اســت ولی نکته قابل 
توجه، هزینه زندگی آنهاست که در شهرها 
چندین برابر روستاهاســت. به عنوان مثال 
هزینه معــاش در تهران ۳ برابر بیشــتر از 
بســیاری از روستاهاست. در شرایط کنونی 
هم که دســتمزدها مســاوی هستند دیگر 
دلیلی بــرای حضور کارفرمایان در روســتا 
و ایجاد شــغلی در آنجا وجود ندارد چرا که 
هزینه تولیــد محصوالت در روســتا باالتر 
از شــهر می شــود و تولید در این مناطق 

توجیه پذیر نیست.
 ممتاز ادامــه داد: در روســتا هزینه حمل و 
نقل مــواد اولیه، فروش محصــول و تامین و 
دسترسی به نیروی متخصص بیشتر از شهر 
بوده و عالوه بر کمبود امکانات، دوری راه نیز 
مزید بر علت است. این عوامل باعث می شوند 
تولید محصول در مناطق روستایی گران تر 
از شهر بشــود. حال در شرایطی که دستمزد 
شهر و روســتا برابر باشــد، کارفرما ریسک 

سرمایه گذاری در روستا را نمی پذیرد. در نظر 
بگیرید می خواهیم محصولی را از فروشگاه 
محلی یا فروشــگاه خارج از شهر خریداری 
کنیم. تنها در صورتی به فروشــگاه خارج از 
شــهر می رویم که محصول آن ارزانتر باشد، 
در غیر اینصورت به فروشگاه محلی مراجعه 
می کنیم. وی بیان کرد: بــرای کارفرما هم 
اینگونه اســت که به شــرطی در روســتا 
سرمایه گذاری می کند که کارگر آن ارزانتر 
باشد، در غیر اینصورت از اشتغال زایی صرف 
نظر کرده و کارگر روســتایی همچنان بیکار 
می ماند. به بهانه حمایت از کارگر روستایی، 
با مساوی اعالم کردن دســتمزدها، مشاغل 
روستایی حذف و روســتاییان روانه شهرها 
می شــوند. در این حالت فرصت های شغلی 
در روســتا کــم و جمعیت بیکار در شــهر 
 زیاد می گردد که موجب بهره کشی از کارگر
 می شــود، زیرا در هر دو محل نظام عرضه و 

تقاضا بهم خورده است.

 تنها 4  درصد مشاغل روستایی 
رسمی هستند

 این کارشــناس اقتصادی با بیان اینکه تنها 
۴درصد ازمشــاغل روستایی رسمی هستند 
گفت: تعدادی از پژوهشگران ما جهت یافتن 
آمار مربوط به درصد مشــاغل غیررسمی در 
روســتا، به مراجع و مراکز آمــاری متعددی 
در کشــور از جمله مرکز آمار ایــران، مرکز 
بهداشــت روســتایی، فرمانــداری هــا و 
دانشــگاه ها مراجعه نمودند که متاســفانه 
هیچ گونه آمار دقیقی در ایــن زمینه وجود 
نداشت. در نهایت با همکاری دانشگاه اقدام 
به جمــع آوری اطالعات مورد نیــاز از بین 
۱۰۰ روســتای مختلف صورت گرفت که با 
بررســی های انجام شــده این نتیجه تأسف 
بار حاصل گردید که حدود ۹۶% از مشــاغل 
روستایی به صورت غیررسمی )بدون بیمه و 
بازنشستگی( هستند و تنها ۴% از آن مشاغل 

بصورت رسمی )غیردولتی( می باشند.
ممتاز افــزود: اطالعــات فــوق مبین این 
موضوع هستند که روســتاهای ما در سطح 
کشور مورد بی مهری قانونی قرار گرفته اند و در 
واقعیت، قانون کار موجود، برای روســتاها 
مصوب نشــده اســت. به همین علت این 
میزان بی قانونی در روستاهای کشور رواج  
یافته اســت.وجود اشکاالت اســـاسی در 
قانون کار کشور موجب شده کـــه مشاغل 
روستایی به سمـــت غیـررســـمی شدن 

سوق داده شوند.

دیگر تنش ارزی نداریم

وزیر ارتباطات: 

دانش دفع حمالت پیچیده سایبری را به کشورهای دوست ارائه می کنیم
 گروه اقتصاد  وزیــر ارتباطات و فناوری 
اطالعات با اشــاره به دفع حمالت سایبری 
دشــمنان شــرور که قصد ضربــه زدن به 
زندگــی و آرامش مــردم داشــتند، گفت: 
دانشی که از دفاع ســایبری در مقابله با این 
دشــمنان کســب کردیم را به کشورهای 
دوست و همســایه منتقل می کنیم تا توان 
دفاع در برابر حمالت اینچنینی را داشــته 
باشــند.محمدجواد آذری جهرمــی وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعــات در همایش 
بزرگداشــت هفته پدافند غیرعامل، یکی 
از دســتاوردهای مهــم وزارت ارتباطات را 
تکمیل شبکه ســیگنال رسانی زمینی صدا 
وسیما اعالم کرد و گفت: صداوسیما همواره 
در معرض تحریم یا تهدید بــه تحریم قرار 
داشــته و در مقاطعی به دلیل وابســتگی 
پخش برنامه ها به شــبکه های ماهواره ای 
بخش زیادی از شــهروندان بخصوص مردم 
مناطق محروم نمی توانســتند از پوشــش 

صداوسیما استفاده کنند.
وی افزود: همچنین در رخدادهای مختلفی 
چون پخش مسابقات فوتبال، صداوسیما به 
دلیل قانون حفاظت از حق پخش خریداری 
شده امکان پخش ماهواره ای آنها را نداشت 
و مناطقی از کشــور محروم از دریافت این 
برنامه ها بودند که پروژه ســیگنال رسانی 

زمینی به صداوســیما با همکاری شــرکت 
ارتباطات زیرساخت ظرف یکسال گذشته 
تکمیل شــد و در ایام برگزاری جام جهانی 
نیز زیر بار رفت و امروز آماده خدمات رسانی 

است.
آذری جهرمی با اشــاره به حوادث مترقبه 
ســال گذشــته چون زلزله هــای کرمان و 
کرمانشــاه و همچنین قطعی برق در اهواز، 
اظهار کــرد: در این رخدادهــا ارتباطات به 
عنــوان ضرورت اصلــی مدیریــت بحران 
دچار اختالل شــده بود که بــرای رفع آنها 
چند اقدام اساســی انجام شــد که نخست 
رسیدگی به مشــکالت اپراتورها و برخی از 

سایت های اصلی تلفن همراه بود.
وی با بیان اینکه در طی یک ســال گذشته 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
و اپراتورها اقدام به رده بندی سایت ها از نظر 
باطری های نگهداری و تامین منبع تغذیه 
کردند، توضیح داد: در اتفاق های گذشــته 
باطری برخی از ســایت ها بــه دلیل عدم 
نگهداری مناســب، امکان پایداری در طول 
۴۸ ساعت را نداشتند و در زمان وقوع زلزله 
ها به دلیل قطع برق شــاهد قطع ارتباطات 
بودیم کــه در بازنگری هایی که انجام شــد 
ضمن شــناختن مشــکالت و رفع آنها، 

رده بندی نیز از این بابت صورت گرفت.

عضو کابینــه دولت تدبیــر و امیــد به راه 
اندازی شــبکه خاص ارتباطــی در مواقع 
بحران اشــاره کرد و ادامه داد: از طریق این 
شبکه که امروز به بهره برداری رسید امکان 
ارســال پیامک، صــوت و مکالمه تصویری 
بــرای امدادرســانی در مواقع بحــران در 
سراسر کشور ایجاد شــده است.وی از دیگر 
اقدامات انجام شده در حوزه پدافند غیرعامل 
را راه اندازی رینگ ارتباطات شهر تهران در 
کنار شــبکه فیبرنوری پایتخت در یکسال 
گذشــته خواند و افزود: اگرچه توسعه های 
مناسبی بخصوص در یکسال گذشته انجام 
شده اما سازمان فناوری اطالعات و شرکت 
ارتباطات زیرســاخت باید اقــدام به توزیع 
بیشــتر ترافیک در شــبکه کنند چرا که به 

دالیل اقتصادی با تراکــم ترافیک در تهران 
مواجه هســتیم که برای افزایش پایداری و 

کیفیت شبکه باید این کار را انجام داد.
وزیر ارتباطــات با ضرورت دانســتن ارایه 
شاخص ها در مورد وضعیت کنونی و میزان 
رشدی که حاصل شده، گفت: امروز در برابر 
بحران ها، شبکه ارتباطی کشــور پایدارتر 
شــده اســت و با درس گرفتن از زلزله های 
کرمان و کرمانشاه شاهد بودیم در اتفاق های 
اینچنینی که بعدا رخ داد، شــبکه وضعیت 

قابل قبول تری پیدا کرده است.
آذری جهرمــی در ادامه بــه رونمایی و 
بهره برداری از »ضد بدافــزار پادوویش« 
در سال گذشته و در هفته پدافند غیرعامل 
اشــاره کرد و توضیح داد: با حمایت و الزامی 
که در بکارگیری ضدبدافــزار پادوویش در 
دســتگاه های دولتی وجود دارد با استفاده 
از دانش بومــی امروز الیه دفاعــی در برابر 
حمالت دشــمنان محکم تر شــده است و 
گزارشــات آن از حفاظت در برابر حمالت 
به بخش های مختلف امنیــت چون مرکز 
ماهر ارســال می شود.وی با اشــاره به سند 
تبیین الزامات شــبکه ملی اطالعات و سند 
مرکز ملی فضای مجازی در روشــن شدن 
تکلیف دســتگاه ها و نهادهای دولتی برای 
حفظ امنیت، اظهار کرد: بر همین اســاس 

ماموریت ها تقسیم شده تا نیروهای مسلح 
مســوول دفاع ســایبری، وزارت اطالعات 
مســوول حفاظت از مراکز حساس، وزارت 
ارتباطات مســوول حفظ امنیت دستگاه های 
دولتــی و پلیس فتــا نیز مســوول حفظ 
امنیت کســب و کارها و بخش خصوصی با 
مســوولیت هماهنگی در مرکز ملی فضای 
مجازی شــده اند.وزیر ارتباطات اقدام اخیر 
آنها را وقاحت آمیز دانســت چراکه حمالت 
با آدرس IP مستقیم آنها صورت گرفته بود و 
خاطرنشان کرد: آنها باید بدانند که مرزهای 
ســایبری ما بی دفاع و بی صاحب نیست و 
مدافعین و جوانان خوبی در کشور داریم که 
توانمندی و دانش قابلی توجهی برای دفاع 
از کشــور دارند.آذری جهرمی با بیان اینکه 
در چنین شرایطی همه دستگاه ها باید هم 
افزایی داشته باشــند، گفت: مردم نگرانی 
نداشته باشند، زیرســاخت شبکه ارتباطی 
کشور پایدار اســت و از دسترس خارج نمی 
شــود.وی با بیان اینکه جوامع بین المللی 
نیز نســبت به چنین اقداماتی حساســیت 
دارد، افزود: تصمیم گرفتیم تا دانشی که از 
شرارت آنها بدست آورده ایم را با کشورهای 
دوست و همسایه خود به اشتراک بگذاریم تا 
دشمن خود را بشناسند و توان دفاع از خود 

را داشته باشند.
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 روزهای سخت
 در انتظار مصرف کنندگان نفت جهان 

وزیر نفت میزان معافیت آمریکا برای خریداران نفت ایران را متناسب با 
تقاضا ندانست و گفت: متاســفانه ماه های آینده ماه های دردناکی برای 

مصرف کنندگان نفت پیش بینی می شود.
بیژن زنگنه در گفت وگو با شــانا با بیان این مطلــب اظهار کرد: با وجود 
رجزخوانی های اولیه آقای ترامپ و تعدادی از تولیدکنندگان منطقه ای 
نفت، سرانجام دولت آمریکا به کمبود شدید نفت در بازار جهانی و نبود 

امکان حذف ایران از این بازار اعتراف کرد .
 وی با بیان این که آمریکا به دلیل کمبود جــدی نفت و نبود توازن بین 
عرضه و تقاضا و همچنین با هدف کاهش فشــار بــه مصرف کنندگان 
بزرگ، به تعدادی از کشــورها امکان برداشــت نفت از ایــران را داده 
اســت، تصریح کرد: اما این میزان از معافیت ها، پاسخگوی تقاضا نبوده 
بنابراین باید بگویم که متاسفانه ماه های آینده، ماه های دردناکی برای 

مصرف کنندگان نفت پیش بینی می شود.
 وزیر نفت تاکیــد کرد: دولــت آقای ترامــپ در آســتانه انتخابات با 
هماهنگی برای افزایش عرضه از محل ذخیره ســازی های نفت، قیمت 
نفت و بنزین را به  صورت مصنوعی پایین آورده است و به طور طبیعی در 

ماه های آینده، روند قیمت ها افزایشی خواهد بود.
 وزارت خزانــه داری آمریکا همزمان با آغاز تحریم هــای ضدایرانی، به 
هشت کشور از جمله کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا اجازه داده است همچنان 

به خرید نفت از ایران ادامه دهند.

درخواست زنگنه برای توقف فعالیت کمیته 
نظارتی اوپک 

وزیر نفت با ارســال نامه ای به محمد سانوســی بارکینــدو، دبیرکل 
سازمان کشــورهای صادرکننده نفت )اوپک( با تاکید بر این که کمیته  
JMMC  و JTC در ماه های اخیر از اهداف اولیه تشــکیل خود فاصله 
گرفته اســت، گفت: کار این دو کمیته نمی توانــد حافظ منافع جمعی 

اوپک باشد و باید کار خود را متوقف کند.
بیژن زنگنه در این نامه تاکید کرد: متاســفانه، در طول ماههای گذشته 
عملکرد کمیته مشــترک وزارتی نظارت بر توافــق اوپک – غیراوپک 
)JMMC( و کمیته فنی مشــترک )JTC( بر مبنای تفســیر غلط از 
تصمیم های کنفرانس اوپک بوده اســت و اینجانب در مکاتبات خود در 
این دوره، این موارد را بارها یادآوری کردم. تفاســیر حقوقی دبیرخانه 
اوپک از تصمیمات اوپک که در بیستمین جلسهJTC  در الجزیره ارائه 
 JMMC شد، ضمن تایید نگرانی های اینجانب، موید این نکته بود که

و JTC برداشت صحیحی از حدود وظایف و ماموریت خود ندارند. 
وی در بخشــی از این نامه تصریح کرد: عملکــرد JMMC و JTC در 
ماه های اخیر، نشــان می دهد که این دو کمیته از اهداف اولیه تشکیل 
خود فاصله گرفته اند و برخی اعضای اوپک عضــو این دو کمیته ضمن 
اعالم آشــکار همراهی بــا آمریکا در اعمــال تحریم هــای یکجانبه و 
غیرقانونی آن کشور علیه ایران در تالش برای استفاده ابزاری و سیاسی 

از این دو کمیته در حمایت از سیاستهای آمریکا علیه ایران هستند.  
وزیر نفت تاکید کرد: کار این دو کمیتــه نمی تواند حافظ منافع جمعی 
اوپک باشد و مادامی که شــرح وظایف و اختیارات این دو کمیته به طور 
کامل تعریف نشــده و به تصویب کنفرانس اوپک نرسیده فعالیت آنها 
قابل توجیه نیســت از این رو بالفاصله باید کار خــود را متوقف کنند. 
بنابرایــن دبیرخانه اوپک از ارائــه هرگونه خدمات و هزینــه برای آنها 
اجتناب کند. بدیهی است هرگونه گزارش یا پیشنهادی از سوی این دو 

کمیته قابل پذیرش نیست.

بازارهای جهانی نیازمند کاهش عرضه روزانه 
یک میلیون بشکه نفت 

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک گفت: عربستان و روسیه باید روزانه 
یک میلیون بشکه از عرضه نفت خام خود در بازارهای جهانی بکاهند.

حسین کاظم پور اردبیلی در گفت وگو با بلومبرگ اظهار کرد: عربستان 
و روســیه پس از ناکامی در برنامه افزایش تولید نفت، مجبور به کاهش 

عرضه روزانه حداقل یک میلیون بشکه نفت هستند.
وی با بیان این که آنها ثبات بازار را بر هم ریخته اند، گفت: عربســتان و 
روسیه تولید نفت خود را افزایش دادند و قیمت های جهانی این کاالی 

راهبردی ۱۵ دالر به ازای هر بشکه کاهش یافت.
به گفته مقام هایی که خواســتند نامشان فاش نشود، کشورهای عضو و 
غیرعضو اوپک )+OPEC( به رهبری عربســتان و روسیه یکشنبه )۱۶ 
آبان ماه( در نشســت کمیته مشــترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش 
عرضه اوپــک و غیراوپک )JMMC( در ابوظبــی درباره امکان کاهش 
عرضه نفت در ســال ۲۰۱۹ گفت وگو می کنند. عربســتان و روســیه 
در ماه های اخیر تولید خود را نزدیک به ســطوح رکوردشــان افزایش 

داده اند.
کاظم پور اردبیلی گفت: عربســتان و روســیه باید تولیــد نفت خود را 
کاهش دهند، آنها باید روزانه یک میلیون بشــکه از تولید خود بکاهند، 

در غیر این صورت کسی آن را به حساب نمی آورد.
نماینده ایران در هیئت عامــل اوپک تصریح کرد: کاهش قیمت نفت به 
اعضای کوچک تر حاضر در بیانیه همکاری کشــورهای عضو و غیرعضو 
اوپک که قادر نبوده اند به اندازه روسیه و عربســتان تولید نفت خود را 
افزایش دهند، صدمه رسانده اســت. کاظم پور اردبیلی پیش بینی کرد 

که تولیدکنندگان کوچک حاضر به کاهش تولید نفت نخواهند بود.
کشــورهای عضو و غیرعضو اوپک به منظور نهایی کردن تصمیم خود 
برای ســال ۲۰۱۹ در وین گردهم می آیند، احتمال می رود آنها درباره 

همکاری دائمی تر و بلندمدت بحث و گفت وگو کنند.
نماینده ایــران در هیئت عامل اوپــک گفت: ایران تنهــا زمانی از این 
توافقنامه بلندمدت حمایــت می کند که تضمین دهــد تصمیم های 

گرفته شده توسط همه کشورهای عضو این توافقنامه تایید می شود.

رویای نفت ۱۰۰ دالری تعبیر نمی شود؟
 تصمیم آمریکا برای اعطای معافیت به هشت مشتری بزرگ نفت ایران، 
به آن ها اجازه می دهد به واردات نفت ایران ادامه دهند و به حل تنش در 

بازار نفت کمک کرده است.
صادرات نفت ایران در اکتبر به ۱.۷ میلیون بشــکه در روز رســید و به 
این زودی به صفر نخواهد رســید اما این ممکن اســت پایان داستان 
نباشد. گلدمن ساکس در یادداشــتی که پیش از آغاز تحریم ها منتشر 
کرد، نوشــت: اگرچه اعطای معافیت ها مطابق با انتظــارات ما بوده اما 
نشان دهنده این نیســت که صادرات نفت ایران نزدیک به سطح فعلی 
تثبیت خواهد شد.صادرات کم تر از سوی ایران بازار را دچار محدودیت 
عرضه خواهد کــرد. این بانک آمریکایی پیش بینــی کرده که صادرات 
نفت ایران ممکن است تا پایان سال نسبت به سطح اکتبر، حدود ۶۰۰ 
هزار بشــکه در روز کاهش پیدا کند. درنتیجه گلدمن ساکس همچنان 
انتظار دارد که بازار نفت جهانی در ســه ماهه چهارم سال ۲۰۱۸ دچار 

کمبود عرضه شده و قیمت نفت برنت تقویت شود.
در حقیقت در حالی که همه به تحوالت کوتاه مدت قیمت نفت متمرکز 
شده اند، گلدمن معتقد اســت مهم اســت که به آینده نیز نگاه داشته 
باشیم. اما جان کالم این است که معامله گران به یک باره نگرانی کمتری 
نسبت به کمبود عرضه پیدا کردند. اوایل سال که بازگشت تحریم های 
آمریکا علیه ایران اعالم شد و نگرانی ها نســبت به محدودیت ظرفیت 
نفت شیل پرمیان به بازار راه یافت، میانگین قیمت پنج ساله برنت از ۵۷ 

دالر در هر بشکه در مه به ۶۸ دالر در سپتامبر افزایش پیدا کرد.

میز خبر

گروه انرژی  تحلیلگران حــوزه انرژی 
اعتقاد دارند مولفه های گوناگون سیاســی 
و اقتصادی در بازار نفــت، دولت آمریکا را از 
عملی شدن وعده های تحریمی علیه ایران 
در موعد مقــرر ناامید ســاخت و به همین 
دلیل کاخ سفید برای خریداران نفت ایران 

معافیت هایی را در نظر گرفت.
دونالد ترامپ تحریم های جامع علیه ایران 
را در حوزه هــای نفتی و بانکی بــه اجرا در 
می آورد. با وجود این کــه رئیس جمهوری 
ایاالت متحده و همراهان وی از مدت ها قبل 
بر توقف کامل صــادرات نفت ایران تاکید 
می کردند اما پس از پــی بردن به عملیاتی 
نشدن چنین خواســته ای، با اعطای برخی 
معافیــت ها به خریــداران نفت ایــران، بر 
شکست واشنگتن در مقابل تهران در اولین 

گام صحه گذاشتند. 
هشــدار کارشناســان بازار نفت در زمینه 
احتمال وقوع کمبود عرضه و نیــاز بازار به 
انرژی در فصل ســرما در کنار نبود ظرفیت 
مازاد تولید نفت و راه هــای ایران برای فرار 
از تحریم باعث شدند تا کاخ سفید مجبور به 

بازبینی در سیاست های خود شود. 
از ایــن رو ایاالت متحده آمریــکا خریدارن 
عمده نفت خام ایران را در فهرســت هشت 
کشــوری قرار داد که می تواننــد برای یک 
دوره ۶ ماهه به معامله بــا ایران ادامه دهند. 
اگرچه دولت آمریکا به صورت رســمی نام 
کشورها را بیان نکرده اســت اما گمانه زنی 
رسانه ها حاکی از آن اســت که کشورهای 
چین، هند، کره جنوبی، ژاپــن و ترکیه در 

این فهرست قرار دارند.
روزنامه »واشــنگتن پســت« با اشــاره به 
ســخنانی از مایــک پومپئــو، وزیــر امور 
خارجه آمریکا آورده اســت که این کشورها 
درخواست داشتند تا به خرید نفت از ایران 
ادامه دهند. البته این ۶ کشــور پذیرفته اند 
که ســطح خرید نفت از ایــران را در پایان 
این دوره کاهش دهند. پومپئو مدعی شــد 
برخی از آن ها نیز قبــول کردند پس از این 
دوره ۱۸۰ روزه خرید نفــت ایران را به صفر 

برسانند.
سه کشــور ژاپن، کره جنوبی و هند آمریکا 
را مجاب کردند که قطع ســریع خرید نفت 
از ایران باعث جهــش ناگهانی قیمت ها در 
بازار می شود. به نوشــته این روزنامه مقام 
های آمریکایی در زمینه منطق این معافیت 
و حتی کشورهایی که شــامل آن می شوند 
اظهار نظر رســمی نکرده اند و همچنان که 
اشاره شد اســامی که مطرح شــده در حد 
گمانه زنــی اســت. همچنیــن وزارت 
خزانــه داری آمریکا اعــالم کرد معامالت 
ایران از طریق ســوئیفت بــرای مبادالت 
غذایی، کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی 

شامل تحریم نمی شود. 
ترامپ از زمــان انتخاب به عنــوان رئیس 
جمهوری آمریکا علیه ۱۶۸ شــرکت و فرد 
ایرانی در ۱۹ مرحله تحریــم هایی را وضع 
کرده اســت و اکنون ۷۰۰ مــورد را به این 
فهرســت را اضافه مــی کند کــه ۳۰۰ نام 
جدید در میان آن ها وجــود دارد. با وجود 
این و به گفته کارشناســان شــبکه خبری 
»بلومبــرگ« دونالــد ترامپ هــر چند به 
خریداران نفت ایران فرصتــی ۶ ماهه داده 
اســت اما ایاالت متحده در پایان این دوره 
نیز راهی جز تمدید معافیت ها پیدا نخواهد 

کرد. 

ترامپ و بازار پیچیده انرژی
تحلیلگران و رســانه های جهان در ارزیابی 
وضعیت بازار نفت و مولفه هایی که موجب 
ناتوانی کاخ ســفید در دستیابی به اهداف 
می شــود تحلیل هایی را ارائه کــرده اند. 
نخست اینکه ایران در ماه های پیش از آغاز 
تحریم های نفتی ترامپ، حجم زیادی نفت 
خام را به فروش رسانده اســت. به گزارش 
شبکه تلویزیونی »سی.ان.بی.سی« اگرچه 
ترامپ تالش کــرد تا از فــروش نفت ایران 
جلوگیری کند اما تهــران در ماه های اخیر 
روزانــه در کمترین حالت بیــن ۱.۷ تا ۱.۹ 
میلیون بشــکه نفت فروخته است که چین 
و هند بزرگترین دریافت کنندگان این کاال 
از ایران بوده اند. پیش بینی می شــود این 
کشورها همین ســطح از خرید از تهران را 

حفظ کنند. 
بر اســاس تحلیل فوق این هراس در آمریکا 
وجــود دارد کــه همچون چند ســال قبل 
سیاســت های واشــنگتن باعــث افزایش 
شــدید قیمت انــرژی در جهان شــود. در 
دوره »باراک اوباما« نیز سیاست های نفتی 
دولت آمریکا موجب جهش ناگهانی قیمت 
نفت شد. واشنگتن در آن زمان دوره های ۶ 
ماهه ای را برای کشــورها در جهت کاهش 
۲۰ درصدی خریــد نفت از ایــران در نظر 
گرفته بود. اکنون که سیاســت های تحریم 
نفتی ترامپ نســبت به اوباما از شــفافیت 
کمتری برخوردار اســت نگرانی ها بیشتر 
شده است. همین موضوع بر بی اعتمادی به 

بازار نفــت در دوره رئیس جمهوری کنونی 
هم افزوده است. 

از دیگر مولفــه های تاثیرگــذار در تعیین 
میزان صادرات نفت ایران مقاومت قدرت ها به 
ویژه اتحادیه اروپا در مقابل کاخ سفید است. 
تارنمای خبری اقتصــادی »اویل پرایس« 
)Oilprice( در گزارشــی بــه تردیدها در 
زمینه صفر شــدن صــادرات نفــت ایران 
پرداخت و نوشــت: اروپا یکی از مهمترین 
موانع در اجرایی شدن سیاست های ترامپ 
است و به همین دلیل وزارت خزانه داری آمریکا 
اعالم کرده به دنبال تنبیه این اتحادیه است. 
اروپا در مقابل فشــارهای حداکثری ایاالت 
متحده مقاومت می کند و شرکت های خود 
را از پایبنــدی به تحریم هــای آمریکا منع 

کرده است. 
در این چارچــوب، اجرای راهــکار خاص 
مالی اتحادیه اروپا در تعامل با ایران اهرمی 
اســت که تحریم های آمریکا را به مخاطره 
می اندازد. این راهکار به دنبال آن اســت تا 
ابزار ویژه ای را به اروپا برای اعمال حاکمیت 
اقتصادی خود در تعامل با کشورهای مورد 

غضب آمریکا و از جمله ایران اعطا کند. 
از دیگر دالیلی که به نظر می رســد موجب 
ناامیــدی و تردید کاخ ســفید برای تحقق 
خواســته ها شــده، چالشی اســت که در 
مورد سیاست های عربســتان سعودی در 
پیوند با پرونده قتل »جمال خاشــقچی« و 
تهدید ریاض به اســتفاده از نفت به عنوان 
سالحی سیاســی رخ داده اســت. تارنمای 
»فاریــن افیــرز« در گزارشــی تحلیلی 
نوشــت: سیاســت های ترامــپ در مورد 
ایران با خطر شکســت مواجه شده است اما 
این تنها مرتبط با توان تولیدی عربســتان 
سعودی نیســت بلکه موفقیت واشنگتن به 
این موضوع وابســته اســت که تا چه اندازه 
متحدان آمریکا با موضــوع خروج یکجانبه 
این کشــور از برجام برخورد مــی کنند؛ به 
ویژه آنکه بر اساس شــواهد ایران تاکنون به 
مفاد توافق و موضوع بازرسی ها متعهد بوده 

است. 

ایران و راه های عبور از تحریم های نفتی
بنا بر تحلیل اویل پرایــس، موضوع تحریم 
ایران تا بــه آن حد بــرای آمریکایی ها مهم 
بوده که سعی داشــته اند به صورت تصنعی 
قیمت نفت خــام را کاهش دهند تا نشــان 
دهند کاهش صادرات نفــت ایران تاثیری 
بر بازار نفت نــدارد. با این حال این رســانه 
اقتصادی پیش بینی می کند صادرات نفت 
ایران هیچگاه صفر نخواهد شد زیرا به عنوان 
نمونه هند محموله هایــش را پیش خرید 
کرده است. از طرف دیگر ایران نیز با روش هایی 
که محموله ها قابل ردیابی نباشند نفت خود 

را به فروش می رساند. 
خبرگــزاری رویتــرز در گزارشــی در این 
زمینه نوشته اســت رهگیری صادرات نفت 
ایران ســخت تر از آن چیزی است که بتوان 
با تحریم هــای آمریــکا آن را متوقف کرد. 
خاموش کردن سیستم ردگیری کشتی های 
باربری، فروش و تحویل نفت از سوی ایران 
امکانپذیر کرده است. اگرچه موسسه های 
مالی آمریکایی پیش بینــی می کنند همه 
تالش های دولت این کشــور برای آن است 
که بتواند تا پایان سال ۲۰۱۸ صادرات نفت 
ایران را حداقل تا ۱.۱ میلیون بشکه در روز 
بکاهد اما به نوشــته این خبرگــزاری بنا به 
دالیل گوناگون هیچ منبعی نمی تواند در مورد 
میزان واقعی صادرات نفت ایران اظهارنظر 
دقیقی انجــام دهد. اگرچه صــادرات برای 
تهران سخت تر می شــود اما قطع نخواهد 
شــد. نفتکــش های ایــران اکنــون هم 
محموله های نفتی خود را در دریاهای آزاد 

و حتی بنادر هدف تخلیه می کنند.

آخرین وضعیت خرید نفت از ایران 
توسط هشت کشور معاف از تحریم

آمریکا که در شکســتی آشــکار ناچار شده 

تاکنون هشــت کشــور از جمله ۲ کشــور 
اروپایی را از تحریم هــای نفتی ایران معاف 
کند، بزودی کشــورهای دیگری را نیز وارد 

فهرست معافیت های خود خواهد کرد.
آمریکا که پیشــتر اعالم کرده بود از چهارم 
نوامبر )۱۳ آبان( هیچ کشوری اجازه ندارد 
حتی یک بشکه نفت از ایران خریداری کند، 
پس از مواجه شدن با مخالفت های جهانی 
از موضع خود عقب نشینی و هشت کشور را 

از تحریم های نفتی معاف کرد. 
ترکیه، تایوان، کره جنوبــی، ایتالیا، یونان، 
چین، هند و ژاپن کشــورهایی هستند که 
وزارت خزانه داری آمریکا به طور رسمی آنها 

را از تحریم نفتی خود معاف کرده است.
تحریم های آمریکا علیه تهران که شــامل 
تحریــم واردات نفــت و تبادالت بــا بانک 
مرکزی ایران می شــود، از روز دوشنبه ۱۴ 

آبان به اجرا درآمدند.
مایک پمپئو، وزیــر امورخارجه آمریکا روز 
جمعه ۲ نوامبر )۱۱ آبان( اعالم کرد پس از 
اعمال مجدد تحریم های نفتی علیه تهران، 
به صورت موقت به هشت کشور اجازه خرید 
نفت خــام از ایران داده خواهد شــد. طبق 
قوانین آمریکا این استثنا می تواند به مدت 

۱۸۰ روز اعطا شود.

آمریکا ناچار به گسترش دامنه 
معافیت های تحریمی است 

اگرچه تاکنون نام هشت کشور برای معاف 
شدن از تحریم های نفتی ایران اعالم شده، 
اما به نظر می رسد که این فهرست به تدریج 
طوالنی تر شــده و بزودی نام کشــورهای 
دیگری مانند عراق نیز به آن افزوده خواهد 

شد.
با توجه به مــراودات نفتی عراق بــا ایران و 
واردات گاز توسط این کشور، قرار است که 
این کشور نیز از شــمول تحریم های نفتی 

خارج شود.
همچنین با وجود اینکه آمریکا برای هشت 
کشــور معافیت ۱۸۰ روزه را تعیین کرده، 
اما کارشناسان معتقد هســتند که به دلیل 
شــرایط بازار جهانی نفت و ناتوانی از حذف 
ایران از بــازار، آمریکا دوبــاره معافیت ها را 

تمدید خواهد کرد.

معافیت نفتی 2 کشور اروپایی 
در فهرســت هشــت کشــور برخوردار از 
معافیت هــای نفتی، نام ۲ کشــور اروپایی 

ایتالیا و یونان نیز به چشم می خورد.
شــرکت »انی« ایتالیــا که در گذشــته از 
مشــتریان اروپایی نفت ایران بود و در دوره 
برجام اقدام به خرید روزانــه حدود ۱۴۰ تا 
۱۶۰ هزار بشکه نفت از ایران می کرد، پس 
از تهدیدات آمریــکا، واردات نفت از ایران را 
متوقف کرد.پس از معافیت ایتالیا، شــرکت 
»انی« اعالم کرد که در حال بررسی شرایط 

برای خرید نفت از ایران است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت نفتی 
»انی« ایتالیا مقــررات را برای امکان خرید 
نفت از ایران برای انعطاف بیشــتر در تهیه 

منابع خود بررسی می کند.
سخنگوی این شــرکت به رویترز گفت: انی 
در حال بررسی شــرایطی است تا ببیند این 
تصمیــم )معافیت از تحریم هــای آمریکا( 

استفاده از نفت ایران را ممکن می کند یا نه.
یونان نیز در گذشته از خریداران ثابت نفت 
ایران بود و پاالیشــگرهای این کشور مانند 
هلنیک پترولیوم از خریداران ســنتی نفت 
ایران بوده اند، امــا در دوره قبلی تحریم ها، 
این کشور ناچار به توقف خرید نفت از ایران 

شد.
پس از برجــام، هلنیک پترولیــوم از برنامه 
ریزی برای واردات روزانــه ۶۰ تا ۱۵۰ هزار 

بشکه نفت از ایران خبر داد.
پس از خــروج آمریکا از برجــام و تاکید بر 
بازگشــت تحریم ها، یونان رایزنی ها برای 
تداوم مــراوده نفتی بــا ایــران را در پیش 
گرفت تا این که نام این کشــور نیز در جمع 

کشورهای معاف از تحریم های نفتی ایران 
اعالم شود.

معافیت بزرگترین خریدار گاز ایران
ترکیه که به عنوان بزرگتریــن خریدار گاز 
ایران و جزو مشتریان سنتی نفت کشورمان 
است، نیز از کشورهایی به شمار می رود که 
آمریکا ناچار به معاف کردن آن از تحریم ها 

شده است.
آمریــکا، پیشــتر ترکیه را نیز مشــمول 
تحریم های نفتی دانسته و خواستار توقف 
خرید نفت از ایران توســط آنها شده بود، اما 
آنکارا نســبت به این موضوع، واکنش منفی 

نشان داده است.
نهاد زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه در واکنش 
به زیاده خواهی آمریــکا گفته بود: تصمیم 
ایاالت متحــده در خصــوص تحریم نفتی 
ایران به ما ارتباطی نــدارد و آنکارا مجبور به 

اجرای آن نیست.
وی با اشــاره به اعالم آمریــکا مبنی بر لزوم 
توقف خرید نفت ایران از ســوی کشورهای 
مختلف افزود: این تصمیم مربوط به وزارت 
تجارت خارجــی آمریکاســت و ربطی به 
ترکیه نــدارد و ما به هیچ چیــزی، خارج از 
منافع ملی ترکیه تن نمــی دهیم و آن را به 

رسمیت می شناسیم.
زیبکچی اظهار کرد: در خصوص خرید نفت 
ایران تنها موظف بــه تبعیت از تحریم های 
بین المللی مصوب ســازمان ملل هستیم. 
خارج از مصوبات سازمان ملل، تنها به منافع 

ملی ترکیه فکر می کنیم.
بزرگترین پاالیشــگاه ترکیــه )توپراس( 
در چهار ماه نخســت ســال ۲۰۱۸ به طور 
میانگین روزانــه ۱۸۷ هزار بشــکه نفت از 
ایران وارد کرده است که همچنان به خرید 

خود ادامه می دهد.

ادامه مراودات با بزرگترین واردکننده 
نفت جهان

چین بزرگترین مشتری نفتی ایران است و 
روزانه حدود ۶۵۰ هزار بشــکه نفت از ایران 
خریــداری می کند که معــادل ۷ درصد از 

مجموع واردات این کشور است.
»سی ســی تی وی« چین روز سه شنبه در 
گزارشی اعالم کرد: تحریم هایی که آمریکا 
بار دیگر پس از توافق برجام از ســال ۲۰۱۵ 
میالدی به اجرا گذاشته اســت، نمی تواند 

مشکلی را از اساس حل کند.
هوا چون اینگ، ســخنگوی وزارت خارجه 
چین اعالم کرد: این کشور از حقوق مشروع 
و قانونی اش برای استمرار معامالت تجاری 
با ایران و برای حراســت از فعالیت شرکت 
های چینــی در ارتباط با ایــران حفاظت 

خواهد کرد.
وی از اینکــه آمریکا برجــام را نقض کرده 
و تحریم ها را بازگردانده اســت ابراز تاسف 
کرد و گفت: جامعه بین المللی و کشورهای 
جهان مخالف تصمیم ها و اقدامات یکجانبه 
هســتند و با این تحریم ها موافق نیستند و 

باید به برجام پایبندی نشان داد.
ســخنگوی وزارت خارجه چیــن افزود: بر 
اســاس گزارش آژانس بیــن المللی انرژی 
اتمی و همه نهادهــای ذی ربط دیگر، ایران 
به تعهداتش در برجام پایبند بوده و تاکنون 
آژانس ۱۲ بار با انتشــار گــزارش هایی این 

موضوع را مورد تاکید قرار داده است.

مهاراجه ها به خرید نفت ادامه می دهند
هند پس از چین به عنــوان دومین خریدار 
بزرگ نفت ایران به شــمار می رود. آمریکا 
فشارهای گســترده ای را برای توقف خرید 
نفت ایران به آنها وارد کــرد و حتی چندین 
بار نمایندگان و فرســتادگان ویژه خود را به 

این کشور فرستاد، اما سودی نداشت.
میانگین واردات نفــت هند از ایران روزانه 
حدود ۵۷۰ هزار بشــکه در روز است. هند 
اعالم کرده اســت در ماه نوامبــر )آبان - 
آذر( امســال ۹ میلیون بشکه نفت از ایران 

وارد می کند.
روزنامه تایمر هند در این باره نوشت: دهلی 
نــو در مذاکراتی با واشــنگتن عنوان کرده 
اســت که به دلیل بحران هــای اقتصادی 
کنونی کشور نمی تواند واردات نفتی خود با 
ایران را قطع کند و بنابرایــن خرید نفت را 

همچنان ادامه خواهد داد.
پایگاه خبری تایمز هند گزارش داده است، 
تحریم های آمریــکا علیه واردات نفت ایران 
تهدید جدیدی برای تعادل ناپایدار و خطر 

باال رفتن قیمت نفت ایجاد خواهد کرد.
بر اســاس نظر »جول هانکوک« کارشناس 
بازار نفــت، تأثیر تحریم نفتــی ایران باعث 
ایجاد تنش بازار جهانی نفت خواهد شــد، 
ایران سومین تولیدکننده نفت خام سازمان 

اوپک است.
جیوانی استونو نیز یکی دیگر از تحلیلگران 
اســت که مــی گویــد: آمریکا  اکنــون در 
وضعیت مبهمــی قرار دارد، ابتــدا قصد به 
صفر رساندن صادرات نفتی ایران را داشت 
اما ســرانجام با تضعیف سیاست های خود 
علیه ایران تصمیم بــه معاف کردن برخی از 

کشورها برای واردات نفت از ایران گرفت.
جول هانکوک تحلیل گر بــازار انرژی گفته 
است: هند در مذاکراتی با آمریکا اعالم کرده 
که به دلیل بحران های اقتصادی کنونی این 
کشور تا ماه مارس سال آینده )فرودین ۹۸( 
نمی تواند واردات نفتی خود با ایران را قطع 

کند.
هانکوک بر این باور اســت کــه در صورت 
افزایش قیمت نفت در ماه های آینده بدون 
اعتماد مصرف کنندگان نســبت به آمریکا 
کاهش می یابد و در صورت وقوع این اتفاق، 
احتمال تحت فشار قرار گرفتن آمریکا برای 
حذف تحریم های نفتی علیــه ایران وجود 

دارد.

بازگشت کره جنوبی به فهرست 
خریداران نفتی ایران

در میان مشتریان ســنتی نفت ایران، تنها 
کره جنوبی در ســه ماه اخیر اقدام به توقف 
خرید نفت ایران کرده بود کــه البته پس از 
رایزنی بــا آمریکا توانســت معافیت خود را 

بگیرد.
کره جنوبی تــا پیــش از توقــف خرید از 
ایــران روزانه حدود ۱۶۰ هزار بشــکه نفت 

خریداری می کرد.
شــبکه خبری الجزیره در این راستا اعالم 
کرد: به گفته مقامات دولتــی کره جنوبی، 
این کشور از تحریم های آمریکا علیه تهران 
که شــامل تحریم واردات نفت و تبادالت با 

بانک مرکزی ایران است، معاف شده است.
یک مقــام دولتی کره جنوبی کــه به دلیل 
حساسیت موضوع نخواســته نامش فاش 
شود، گفت: پتروشیمی کلید اقتصاد ماست 
و تاکید مــی کنم اگر از تحریــم های ایران 
لطمه ای به ما وارد شود، چالش بزرگی برای 

اقتصاد کره به وجود خواهد آمد.
در ماه سپتامبر )شهریور- مهر( سال جاری 
برای نخســتین بار از ســال ۲۰۱۲ واردات 

نفت کره جنوبی از ایران به صفر رسید.

ادامه خرید چشم بادامی ها از ایران
ژاپن به که طور ســنتی از مشــتریان نفتی 
ایران به شــمار می رود، حتی در دوره قبلی 
تحریم ها نیز اقدام بــه خرید نفت از ایران 

می کرد که پس از برجام آن را افزایش داد.
در ماه هــای اخیر نیز برخی پاالیشــگاه ها 
خرید نفت از ایران را متوقف کرده بودند، اما 
در مقابل، شماری از شرکت های این کشور 
خرید خود را باال برده بودند، نفت ایران ۵.۵ 
درصد واردات نفت ژاپن را تشکیل می دهد.

پس از اعالم رسمی معافیت نام هشت کشور 
برخــوردار از معافیت تحریم هــای نفتی 
آمریکا، وزیــر اقتصــاد، بازرگانی و صنعت 
ژاپن اعالم کرد که این کشور به زودی برای 
از ســرگیری واردات نفت از ایــران آماده 

می شود.
به گزارش خبرگــزاری رویتــرز از توکیو، 
»هیروشــیگه ســکو« وزیر بازرگانی اعالم 
کرد که انتظار می رود پــس از ارائه معافیت 
از تحریم های آمریکایی به ژاپن، خریداران 
ژاپنی برای از سرگیری واردات نفت از ایران 

آماده شوند.

معافیت نفتی تایوان
تایوان پارسال ۴ میلیون بشکه نفت از ایران 
وارد کرد که حدود ۲.۸۶ درصد کل واردات 

نفت این کشور را شامل می شود.
به گزارش پایگاه خبری تایوان نیوز، »ســی 
پی سی« )شــرکت نفت تایوان( اعالم کرده 
اســت با توجه به اینکه تایــوان باید تقریبا 
همه منابع نفت و گاز خــود را از خارج وارد 
کند، دریافت این معافیــت را مهم  و مثبت 

می داند.
در میان هشت کشــوری که از تحریم های 
نفتی معاف شده اند، تایوان کمترین حجم 

خرید نفت از ایران را دارد.
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نیروگاه های فرسوده برق کشور سرپا می شوند
 معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: هیــچ کدام از نیروگاه های 
فرسوده در کشور از مدار خارج نمی شوند و برنامه هایی را برای سرپا نگه 

داشتن آنها در نظر گرفته ایم.
همایــون حائــری در گفت وگو با ایســنا، دربــاره آخریــن وضعیت 
نیروگاه های فرســوده در ایران اظهار کرد: با توجــه به تخصصی که در 
همکاران ما وجود دارد، این نیروگاه ها آماده به کارند و قرار نیست که از 

مدار خارج شوند.
وی نیروگاه های فرســوده در کشــور را ۳۰۰۰ مگاوات دانست و گفت:  
تدابیری را برای حفظ و نگه داری ایــن نیروگاه ها در نظر گرفته ایم و در 

زمان فعلی قرار به حذف این نیروگاه ها از مدار نیست.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی دربــاره آخرین برنامه وزارت نیرو 
برای احداث نیروگاه های برق آبی، تصریح کرد: طبق برنامه ریزی، ۱۵۰ 

مگاوات واحد آبی تا پایان سال آینده وارد مدار خواهد شد.
 این صحبت ها در شــرایطی اســت که طبق گفته های محســن طرز 
طلب - مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی تولید نیــروی برق حرارتی 
- طبق برنامه ریــزی صورت گرفته باید کنار و یا اطــراف هر نیروگاهی 
که از مدار خارج می شــود، یک نیروگاه جدید احداث کنیم؛ در غیر این 
صورت نمی توان نیروگاه ها را از مدار خارج کرد لذا برنامه های متعددی 
برای این مساله در نظر گرفته شده است؛ چراکه این مساله تاثیر بسیار 
مثبتی هم چون کاهش تلفات برای شــبکه دارد، بــه همین دلیل الزم 

است که نگاه ویژه و خاصی به این موضوع داشته باشیم.
وی زمان تعریف شــده برای اجرای این طرح را پنج ســال دانســت و 
افزود: بایــد در این زمان ۳۰۰۰ هزار مگاوات نیروگاه فرســوده موجود 
در سراسر کشــور از مدار خارج و نیروگاه های جدید جایگزین شوند که 
طبق برآوردهــای صورت گرفته برای هر نیــروگاه جدیدی که احداث 
شود، نیاز به ۲ میلیارد دالر ســرمایه است که درصورت تامین این مبلغ 

می توان با نیروگاه های اسقاطی خداحافظی کرد.

افزایش تا ۲.۵ برابری قیمت محصوالت چرمی 
در بازار

 عضو هیات مدیره انجمــن صنایع چرم ایران با بیــان این که از ابتدای 
سال جاری تاکنون قیمت محصوالت چرمی در بازار تا ۲.۵ برابر افزایش 
یافته است، گفت: متاســفانه صنایع چرم برای تامین ارز خود از سامانه 

نیما با مشکل مواجه هستند.
علی اصغر رستم پور در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به جدیدترین وضعیت 
صنایع چرم، اظهار کرد: پــس از اتفاقات به وجود آمــده در بازار ارز به 
یک باره سرمایه تولیدکنندگان تا یک ســوم کاهش یافته و بنگاه های 
تولیدی برای ادامه  فعالیت خود با مشــکل مواجه هستند و اگر مسائل 
آنها مدنظــر قرار نگیرد و حل نشــود، به طور حتــم چالش های جدی 
خواهند داشــت، هرچند که اگر بتوان مشــکالت ارزی آنها را حل کرد 

بخشی از مسائل حیاتی شان برطرف شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تولیدکننــدگان نمی توانند ارز مورد نیاز 
خود را از سامانه نیما تهیه کنند و با توجه به این که ۷۰ تا ۷۵ درصد مواد 
اولیه صنایع چرم به غیر از پوســت که در داخل تهیه می شود، وارداتی 
است، مشــکالت عدیده ای برای آن ها به وجود آمده است و هنوز موفق 

به دریافت ارز از طریق سامانه نیما نشده اند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع چرم ایران افــزود: باید بدانیم که اگر 
این روند ادامه پیدا کند مشــکالت آنها دو چندان خواهد شــد چرا که 
مجبور هستند ارز مورد نیاز خود را با قیمت بازار آزاد خریداری کنند و 

این مساله بر روی قیمت تمام شده محصوالت اثرگذار است.
رســتم پور با اشــاره به این که نمی دانیم به چه علت ارز در سامانه نیما 
برای مصارف مورد نیاز تولیدکنندگان ارائه نمی شود، اظهار کرد: عدم 
دسترسی تولیدکنندگان صنایع چرم به ارز سامانه نیما موجب شده تا 
آنها با مشکل جدی مواجه شــوند و اگر صنایع چرم نتوانند ارز خود را با 
قیمت ســامانه نیما تهیه کنند، به طور حتم فعالیت آنها با مشــکالت 

بیشتری همراه خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به گران  شدن پوســت و مواد شیمیایی، 
قیمت محصوالت صنایــع چرم در بازار تــا ۲.۵ برابــر افزایش یافته و 
هرچقدر محصوالت گران تر شوند، ســبد خانوار کوچک تر می شود و با 
توجه به این که پوشاک در اولویت خانوارها نیست، به همین دلیل بازار 
صنایع چرمی در ادامه مسیر خود با رکود تورمی بیشتری همراه خواهد 

شد و کارخانجات آن نیز آسیب های جدی می بینند.

تاخیر ۴۰ روزه در ابالغ نرخ های تضمینی 
تصویب نشده

 پس از گذشت حدود ۴۰ روز از فصل کشــت، هنوز نرخ های تضمینی 
خرید محصوالت کشاورزی تصویب و ابالغ نشده است که البته به گفته 
مسووالن وزارت جهادکشــاورزی افزایش قیمت در سال جاری قطعی 

بوده و به زودی این نرخ ها ابالغ می شود.
براســاس تبصره شــش قانون تضمیــن خرید محصوالت اساســی 
کشاورزی، دولت موظف اســت نرخ خرید تضمینی محصوالت اساسی 
کشاورزی موضوع این قانون در هر ســال زراعی را پیش از شروع فصل 
کشت )تا پایان شــهریورماه( و به گونه ای تعیین کند که میزان افزایش 
آن هیچ گاه از نرخ تورم اعالم شــده از ســوی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران در همان ســال کمتر نباشد. این در حالی است که امسال 
هم مانند ســال های گذشــته نرخ های خرید تضمینــی محصوالت 

کشاورزی با گذشت حدود ۴۰ روز هنوز تصویب و ابالغ نشده است.
البته پیش از ایــن نیز محمود حجتی - وزیر جهاد کشــاورزی- درباره 
چگونگی فرآیند پیشنهاد و بررسی نرخ های خرید تضمینی محصوالت 
کشاورزی به ایســنا اینگونه توضیح داده بود که وزارت جهاد کشاورزی 
براســاس قانون نرخ هــای پیشــنهادی خرید تضمینــی محصوالت 
کشاورزی را مردادماه امسال به دبیرخانه شــورای اقتصاد که سازمان 
برنامه و بودجه است ارسال کرده و براساس قانون باید این نرخ ها پیش 

از آغاز فصل کشت تصویب و اجرا می شد.
وی با بیان این که روش خرید تضمینی در برخی محصوالت کشاورزی 
با توجه به قانون جدید مورد بررسی قرار می گیرد که می توان به اعمال 
قیمت تضمینی و عرضه بورســی جو و ذرت اشاره کرد، افزود: بررسی و 
تصویب نرخ خرید تضمینی محصوالت کشــاورزی در شورای اقتصاد 
به دلیل برخی مشــغله های کاری و مشــکالت موجود هنوز تصویب و 
ابالغ نشده است، اما امسال قطعا افزایش قیمت نسبت به سال گذشته 

خواهیم داشت.
پس از گذشــته حدود یــک هفتــه از این اظهــارات آقــای وزیر، از 
عبدالمهــدی بخشــنده - معــاون برنامه ریــزی اقتصــادی وزارت 
جهادکشاورزی - هم در این باره ســوال کردیم که چرا نرخ های خرید 
تضمینی زودتر تصویب و ابالغ نمی شود و آیا برنامه و با توجه به این که 
در سال گذشــته زراعی نرخ های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی 
افزایش نیافت، در ســال جاری عزمی در دولت برای افزایش آن وجود 
دارد؟ که به ایسنا پاسخ داد: اگرچه وزارت جهاد کشاورزی نیز با اندکی 
تاخیر و در مردادماه نرخ های پیشــنهادی خود را به شــورای اقتصاد 
پیشــنهاد داد اما انتظار می رود این نرخ ها با توجه به آغاز فصل زراعی، 

هر چه سریع تر تصویب و ابالغ شود.
اما از این اظهارات هم بیش از دو هفته می گذرد و هنوز شــورای اقتصاد 
نرخ های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی را تصویب و ابالغ نکرده 
است و انتظار می رود مســووالن هر چه سریع تر این وظیفه قانونی شان 

را انجام دهند.

میز خبر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، اولویت های اصلی 
این وزارتخانــه در دوران تحریــم را »تامین کاالهای 
اساســی، تنظیم  بازار و نظارت«، »حمایــت از تولید و 
تامین مواد اولیه«، » نوســازی و بازســازی صنایع« و 
»تامین سرمایه در گردش تولیدکنندگان« اعالم کرد.

صادق نجفی در گفت وگو بــا ایرنا افزود: در همه برنامه 
هــای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایــن اولویت ها 

دیده شده است.
مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتــی همچنین گفــت: تبصره ۱۸ بودجه ســال 

۹۷ مبنی بر اجرای برنامه اشــتغال مولد، با 
توزیع تســهیالت از محل ۳۴ هزار میلیارد 
تومان بودجه اختصاصــی،  به خوبی در حال 

اجراست.
۲۹ اردیبهشــت امسال، ســازمان برنامه و 
بودجه کشور پیش نویس آیین نامه اجرایی 
تبصــره ۱۸ قانون بودجه ســال ۱۳۹۷ کل 

کشــور درخصوص اجرای برنامه اشــتغال گســترده 
و مولد از طریق کمک هــای فنی و اعتبــاری را برای 
تصویب هیات وزیران ارائه کــرد. این آیین نامه تیرماه 

امسال از ســوی معاون اول رئیس جمهوری 
ابالغ شد. 

براســاس این تبصــره، همه مابــه  التفاوت 
قیمت حامل های انرژی در سال ۹۷ ، صرف 

تولید، اشتغال زایی، آموزش و ... می شود.
معاون وزیــر صنعــت همچنین بــه ادامه 
توزیــع اعتبــارات اشــتغالزایی در مناطق 
محروم از محل ۱.۵ میلیارد دالر تســهیالت اشــتغال 
صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت:  تیرماه پارسال، 
نمایندگان مجلس شــورای اســالمی،  ایــن میزان 

تسهیالت اشتغال صندوق توسعه ملی را به طرح های 
بخش غیردولتی در مناطق روستایی و شهرهای کمتر 

از ۱۰ هزار نفر جمعیت اختصاص دادند.
وی افزود: براین اساس هشت هزار میلیارد تومان برای 

این کار اختصاص یافت که روند اجرایی آن ادامه دارد.
نجفی در عین حال به تعامل و همکاری نزدیک با بانک 
مرکزی برای پیشــبرد اهداف و برنامه های وزارتخانه 
اشــاره کرد و افزود:  هــر هفته یک جلســه هماهنگی 
درباره ارز و نقدینگی بین وزارت صنعت و بانک مرکزی 

برگزار می شود.

تحریم

گــروه صنعت  وزیــر صنعــت، معدن 
و تجــارت در بازدیــد از انبــار کاالهــای 
استراتژیک گفت: کاالهای اساسی احتکار 
شــده که در چند ماه اخیر کشــف و ضبط 
شده اند در شــبکه توزیع و با قیمت رسمی 
عرضه می شــوند.رضا رحمانی در بازدید از 
انبارهای نگهداری کاالهای اســتراتژیک 
در مجتمع شــهید مدرس درباره سرنوشت 
کاالهای احتکار شــده که در چند ماه اخیر 
کشف شده اند گفت: توزیع این اقالم در طی 
فرآیندی صورت می گیرد و در جاهایی که 
کاالهای احتکاری شناســایی شده باشد، 
ضمن برخورد قضایی با محتکرین و صدور 
حکم، کاالها در اختیار شــبکه توزیع قرار 
می گیــرد.وی همچنین افــزود: با توجه به 
حساسیت ویژه مســووالن کشور و از جمله 
مقام معظم رهبری و رئیس جمهور و دولت 
در حصــول اطمینــان از تامیــن مایحتاج 
عمومی و کاالهای اساســی، امکانات خوبی 
برای ذخیره ســازی و تامین این نیازها در 
کشور و اســتان های مختلف کشور فراهم 
اســت.وزیر صنعــت افزود: ایــن کاالهای 
ذخیره شــده، عالوه بر کاالها و فعالیتهایی 
اســت که مردم در بازار دارنــد و انبارهای 
بخــش خصوصــی و تولیــدات داخلی در 
کشور، طبق روال سابق همچنان به فعالیت 
خود ادامه می دهند و این ذخیره ســازی، 
صرفا برای اطمینان بخشــی و تامین اقالم 

مورد نیاز مردم در ماههای پیش روست.
رحمانی با اشاره به اینکه هم اکنون ذخیره 
ســازی خوبی از کاالهای مهم و راهبردی 
در تمام استانهای کشــور انجام شده است 
و از ایــن بابت هیــچ نگرانی وجــود ندارد 
در خصوص بازدیدهای امــروز خود از انبار 
کاالهای راهبردی گفت: از حداکثر ظرفیت 
انبارها اســتفاده و کاالهایی دپو شده که در 
صورت ضرورت استفاده خواهد شد اما این، 
به معنای ضرورت توزیع این کاالها در بازار 
نیســت و صرفا برای اطمینان بخشی است 
و البته، بسته به شــرایط تنظیم بازار در هر 

منطقه، این امکانات و انبارها وجود دارد.
وزیر صنعــت همچنین با اشــاره به اینکه 
امکانات ریلــی و حمل و نقل جــاده ای در 
اســتان تهران به نحو مناسبی فراهم شده و 
می تواند سایر استان ها را تحت پوشش قرار 
دهد گفت: به مردم اطمینان می دهیم هیچ 
مشــکلی از بابت تامین کاالهای اساسی در 

کشور وجود ندارد.

رحمانــی درباره تاثیر تحریــم های آمریکا 
علیه ایــران و تاثیــر احتمالــی آن بر روی 
مناسبات با سایر کشــورها نیز گفت: قطعا 
مشکل حل نشدنی از این حیث وجود ندارد 
و پیش بینی و تمهیداتی که وزارتخانه های 
مختلف داشــتند، بیش از آن چیزی است 
که اعالم شــده اســت.وی افزود: ظرفیت و 
امکانات ما بیش از این اســت و ایران یکی از 
کشورهایی است که تعداد زیادی همسایه 
دارد و روابط خوبی با اکثر همســایگان خود 
داریم.وزیر صنعت همچنین از افزایش ۱۳ 
درصدی صــادرات ایران در نیمه نخســت 
امســال خبر داد و گفــت: با رفــع موانع و 
استفاده از ظرفیت همه مناطق کشور، این 
رقم قابل افزایش است و در نیمه دوم امسال 
نیز پیش بینی کارشناســان ما این است که 
دســت کم ۱۳ درصد افزایش در صادرات 

قابل تحقق است.
وی همچنیــن دربــاره تامیــن ارز وارد 
کننــدگان و صادرکننــدگان گفــت: یک 
مســاله، تامین ارز کاالهای اساسی وارداتی 
اســت که در این زمینه با تامیــن از منابع 
مختلف اعــم از درآمدهای نفتــی، دولت 
هیچ مشکلی ندارد و ارز مورد نیاز کاالهای 
وارداتی برای امســال و ســال آینده تامین 
شده اســت.رحمانی افزود: در مورد تامین 
ارز مواد اولیه واحدهای تولیدی نیز مشکلی 
وجود ندارد و جای نگرانی نیســت و این ارز 

نیز تامین شــده و از طریق وزارت کشور به 
اســتانداری ها و فرمانداری ها ابالغ شــده 
اســت.وزیر صنعت خاطر نشان کرد: تامین 
مایحتاج مردم و مواد اولیــه زنجیره تولید، 
جزو اولویتهای ماست و در این زمینه آنچه 

به دولت مربوط می شود تامین شده است.
وی همچنین در مــورد حمایــت از تولید 
داخــل گفــت: در حمایــت از واحدهای 
تولیــدی داخلــی، حفظ تولید و اشــتغال 
موجود هیچ محدودیتی وجود ندارد و میان 
همه همکاران در کل کشــور، استانداران، 
فرمانداران و دیگر دســتگاهها عزم و همتی 
ایجاد شــده که بایــد حداکثــر حمایت را 

داشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت با بیان اینکه 
ظرفیت تولید بســیاری از کاالهــا بیش از 
مصــرف داخلی اســت گفت: در ســالهای 
گذشــته، ظرفیت ایجاد شــده بیش از نیاز 
داخل بوده و به همین خاطر در بســیاری از 
کاالها باید صادرات انجام شود ضمن این که 
حفظ و تامین بازار داخلی اولویت ماســت و 
حفظ زنجیره های تولید و تامین مواد اولیه 

مورد مهمی است که باید اجرا شود.
رحمانی با اشاره به تعامل خوب دستگاهها 
برای گذر از شرایط تحریمی در مورد تامین 
مواد غذایی مورد نیاز مردم افزود: وزارتخانه 
جهاد کشــاورزی در این زمینــه اقدامات 
خوبی داشــته و وزارت بهداشــت، درمان و 

آموزش پزشکی نیز در تولید و ذخیره سازی 
داروها بر اســاس گزارش موجود اطمینان 
کاملی داده اســت.وی افزود: دولت نیز ارز 
و امکانات الزم را تامین و ســایر دستگاه ها 
اعم از وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
استانداری ها، وزارت کشور و بانک مرکزی 

حمایت های الزم را انجام داده اند.

مشکل تامین ارز نداریم
وزیر صنعت، معدن و تجــارت همچنین با 
بیان اینکه امروز راه مقابلــه با تحریم توجه 
به بخش خصوصی، فنــاوری، حفظ جریان 
تولید و فناوری های نوین است، گفت: دولت 
ارز مورد نیاز برای تامین کاالهای اساســی 
سال آینده را هم فراهم کرده و هیچ مشکلی 

در این زمینه نداریم.
رضا رحمانی در مراســم معارفــه اش  که با 
حضور معاون اول رئیس جمهور که در سالن 
خلیج فارس نمایشــگاه بین المللی برگزار 
شد، گفت: در ذیل ستاد تحریم دو کارگروه 
تخصصی را تشکیل داده ایم و یک کارگروه 
در مورد حفــظ جریان تولید و اشــتغال و 
کارگروهــی در خصوص تامیــن مایحتاج 
عمومی و کسانی که در این خصوص صاحب 
نظر از جمله بخش خصوصــی در آن جمع 
هســتند.به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از 
فارس؛ وی بیان داشــت: اینکه جریان ارز، 
تامیــن و تولید کاال چگونه مدیریت شــود 

در این کارگروه ها مطرح می شــود البته ما 
به مدیران سالم و با ریســک پذیری باال در 
اینجــا نیــاز داریم.وزیر صنعــت، معدن و 
تجارت اظهار داشــت: در شــرایط تحریم 
فرصت هایــی هم ایجاد می شــود و حتی 
مــی توانیم از ایــن فرصت ها بــرای فعال 

سازی معادن استفاده کنیم.
وی با اشــاره به ممنوعیــت واردات ۱۳۰۰ 
کاال گفت: امروز ایــن اتفاق افتاده و فرصتی 

برای تولید کنندگان است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان داشــت: 
البته در جاهایی گره هایی بر ای اشــتغال و 
صادرات اســت و باید این گره ها را باز کرد تا 
فرصت های شغلی و تولیدات از این شرایط 
استفاده کنند.وی با اشاره به پتانسیل های  
انســانی گفت: من به پتانسیل های انسانی 
چه در داخــل مجموعــه وزارت خانه و چه 
بخش خصوصی  ایمان دارم.رحمانی اظهار 
داشــت: امروز راه مقابله با تحریم توجه به 
بخش خصوصــی، فناوری، حفــظ جریان 

تولید و فناوری های نوین است.
وی با اشــاره به تشــکیل اتاق هــای فکر 
مختلف بیان داشت:  اتاق فکر صنعت، اتاق 
فکر فنــاوری و اتاق فکر صــادرات  طراحی 
شــده اســت و بنا داریم که محور این اتاق 
و در راس آنهــا یکــی از فعــاالن اقتصادی 
بخش خصوصی باشــد و حتی مــی توانیم 
از پتانســیل وزرای گذشــته در این بخش 

استفاده کنیم.
وی با بیــان اینکــه پیشــانی فعالیت های 
من مبارزه با فساد اســت، گفت: من اعتقاد 
ندارم که وزارتخانه صنعت فساد سیستمی 
اســت. اما بهترین راه مبارزه این اســت که 
در تصمیمات باید دقت کرد و اگر درســت 
انجام دهیم اتوماتیک وار زمینه فساد از بین 
می رود.رحمانی با تاکید بر شــفاف سازی و 
تکمیل ســامانه گفت: این شــبکه علیرغم 
مشــکالت مالی در حال کامل شدن است و 
اکنون طرح تبادل با دســتگاه های دیگر را 
آغاز کرده ایم و حتی شناسایی ظرفیت های 
تولید ملی را انجام داده ایم کــه البته هنوز 
کامل نشــده است.وی با اشــاره به نوسازی 
صنایع گفت: نوســازی را در دستور کار قرار 
داده ایم و در بخش معــدن با همت مجلس 
نقشه راه معدن آماده شده است و این محور 
و ســرلوحه کار ما در معدن خواهد بود. برای 
آباد کردن روســتاها یک راه توجه به معدن 

است  و باید از خام فروشی دست برداشت.

اولویت های وزارت صنعت در دوران تحریم اعالم شد

در نشست هم اندیشی فعاالن اقتصادی اتاق تعاون با وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد

مشکل تولید در ایران چیست؟
گروه صنعت  همزمان با نوسانات متعدد 
ارزی و تحریم ها در اقتصاد مشاهده می کنیم 
که بخش تولیدی و صنعتــی ایران گرفتار 
مشکالت متعددی است و بخش عمده ای از 
ظرفیت های تولیدی و صنعتی این کشــور 
خالی اســت، اما حاال باید دید آیا مشــکل 

واحدهای تولیدی فقط پول است؟
کمبــود نقدینگی، مشــکالت  تأمین مواد 
اولیه، فرسودگی ماشین آالت و تکنولوژی، 
نوســانات نرخ ارز،  افزایش بی رویه قاچاق 
کاال، عدم حمایت دولــت از تولید، معوقات 
بانکــی را مــی تــوان مهمترین مشــکل 
واحدهای تولیدی دانســت کــه نتیجه آن 
فعالیت با حداقل ظرفیت می شــود. یکی از 
این مشــکالت و چالش ها در مسیر تولید، 
به موضوع بروکراســی پیچیــده اداری باز 
می گــردد. عارضــه ای که متاســفانه 
هزینه های بســیاری را برای کشــور در 
عرصه های گوناگون ایجاد کــرده در واقع 
یکی از عوامل اصلی هدر رفت هزینه و انرژی 
بســیاری از دســتگاه ها و نهادهای اداری 
محسوب می شــود. در نشست  هم اندیشی 
فعاالن اقتصادی اتاق تعاون ایران با محمود 
حجتی وزیر جهاد کشاورزی در اتاق تعاون 

تولیدکنندگان گالیه هایی داشتند.
ارســالن قاســمی، نایب رئیس کمیسیون 
کشــاورزی اتاق تعاون ایران گفت: ۲۵ هزار 

تعاونی فعــال در حوزه کشــاورزی داریم 
که در قالب ۱۹ هــزار اتحادیه ملی فعالیت 
می کنند.وی با اشــاره به اینکه ۷۰ درصد 
تولیدات کشــاورزی در بخش تعاون است 
به وجود تعاونی های مشــابه اتحادیه های 
تعاونی در ســازمان تعاون روستایی که به 

موازی کاری ختم می شود انتقاد کرد.
قاسمی با تاکید بر ضرورت حمایت از تولید 
بیان کرد: تنها راه خروج از شرایط تحریمی 
حمایت از تولید است اما تصمیم گیری های 

خلق الساعه مانع از رونق تولید می شود.
نایب رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق 
تعاون ایران در عین حال که تصمیم دولت 
برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور 
را مثبت برشــمرد گفت: برخی کاالها با ارز 
آزاد و برخی با ارز نیمایی وارد شــده اند که 
اختالف قیمت دارند و صادرات را با مشکل 
مواجه می کنند، همین امر باعث بروز شده و 
صادرکنندگان باتجربه را از بازار بین الملل 
خارج می کند و در میان مدت باعث از دست 

رفتن بازارهای هدف می شود.
کشــت  دربــاره  همچنیــن  قاســمی 
فراســرزمینی به خاطر مشــکالت کمبود 
آب در کشــور این اقدام را مثبت اما نیازمند 

برنامه ریزی هدفمند دانست.
قاســمی دربــاره صنــدوق حمایــت از 
ســرمایه گذاری نیــز گفــت : در بخــش 

کشــاورزی نیاز به ســه صندوق حمایت از 
سرمایه گذاری در بخش آبزیان، گل و گیاه 

و پسته داریم. 

شبکه تامین و توزیع در بخش تعاون 
شبکه ای بی نظیر است

محمدعلی ضیغمــی، معاون اقتصادی اتاق 
تعاون ایران  با اشــاره به اینکه شبکه تامین 
و توزیع در بخش تعاون شــبکه ای بی نظیر 
است گفت: در کمتر جایی چنین حلقه های 
متصل این داریم و با اتکا بــه تجاربی که در 
شــبکه توزیع از سنوات گذشــته داشتیم، 
می توانیــم االن نیــز ایفای نقــش موثری 

داشته باشیم.
وی با اشــاره به اینکه ۲۵ میلیون نفر در این 
شــبکه تحت پوشش هســتند، گفت: این 

امکان برای دولت وجود دارد که در هر توزع 
نظام مندی از این شبکه استفاده کند.

وی در عین حال تاکید کرد که شبکه توزیع 
زیر نظر اتاق تعاون به صورت برخط قابلیت 

نظارت بر روند تولید تا توزیع کاال را دارد. 

 کاهش 90درصدی تولید پسته 
در سال جاری

 محمــود صادقــی مدیرعامــل اتحادیــه 
سراسری پسته گفت: سال گذشته ما ۲۸۳ 
هزار تن تولید پســته داشتیم اما امسال ۹۰ 

درصد از تولید پسته ما از دست رفت.
وی با انتقــاد از عدم اجــرای تصویب نامه 
هیــات وزیــران درباره ســه ســال امهال 
بدهی های کشاورزان گفت: بانک کشاورزی 
و ســازمان برنامه و بودجه به خاطر بار مالی 
آن را غیــر قابل اجرا دانســتند؛ تقاضای ما 
این اســت اجرای این برنامه از طریق بانک 
مرکزی پیگیری شــودچرا که کشــاورزان 
بدهکاری که دیون بانکــی دارند حاال حتی 

اجازه دریافت دسته چک ندارند.
صادقی در خصوص پیمان ســپاری ارزی 
گفت: پیمان ســپاری ارزی با وجود عرضه 
نیمایی بــه صالح نیســت، سیاســتگذار 
خواســته در ارتباط با پتروشــیمی ها یک 
مدت زمــان بازپرداخت تعییــن کند تا ارز 
به شــبکه باز گردد اما زمان سه ماه کفایت 

نمی کند و دســت دالالن را باز می گذارد. 
مخصوصا در خصوص پســته باعث خروج 

دست اندرکاران اصلی خواهد شد.

کاهش 50درصدی شیر کارخانه ها
امیرحســین صفــری از تولیدکننــدگان 
محصوالت لبنــی نیز به کمبود شــیر خام 
برای صنایع لبنی اشــاره کرد و گفت در این 
جا ادعایی برای تولید شیر نداریم اما شیری 

که وارد کارخانه ها می شود کم است.
این فعال صنایع لبنی تاکید کرد: شــیری 
کــه وارد کارخانه هــا میشــود ۳۰ تا ۵۰ 
درصد کاهش یافته اســت؛ علی رغم اعمال 
ممنوعیــت برای صادرات شیرخشــک اما 
مشــکل جذب شــیر کارخانه ها هنوز حل 
نشــده اســت.وی درباره افزایــش قیمت 
محصوالت لبنی نیز به مشــکالتی از جمله 
گرانــی مواد اولیــه و افزایــش هزینه های 
بســته بندی اشــاره کرد و گفــت: در این 
شــرایط تولیــد کننــده بــرای رهایی از 
ورشکســتگی ناچــار بــه گــران کردن 
محصوالت اســت که بــا برخــورد قهری 

دستگاه های نظارتی هم مواجه می شود. 
 آزاد، مدیرعامل اتحادیه سراســری داخل 
دامپروران نیز گفت: ما نه تنها کمبود شــیر 
نداریم بلکه مازاد تولید شــیر و توان تولید 

بیشتر هم داریم.
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صورت های مالی بانک رفاه کارگران تائید شد
 جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه بانک رفاه کارگران با حضور مدیران 
سازمان تامین اجتماعی به عنوان سهامدار و مدیران این بانک ۱۴ آبان 
ماه سالجاری برگزار شــد.به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
در این جلســه پس از اســتماع گزارش حسابرس مســتقل و بازرس 
قانونی بانک رفاه کارگران، صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۶.۱۲.۲۸ 
این بانک به تایید و تصویب مجمع رســید.در ادامه جلسه و پس از ارائه 
راهکارهایی در خصوص بندهای صورت های مالی توسط مدیر عامل و 
اعضای هیات مدیره ســازمان تامین اجتماعی، تکالیف مجمع بعدی 

بانک تعیین و قابل پیگیری اعالم شد.

امضای توافقنامه احداث یک مرکز بهداشتی 
درمانی در ثالث باباجانی توسط بانک کشاورزی

 شــهاب نادری، نماینده مجلس شورای اســالمی در شهرستان های 
روانســر، جوانرود، پاوه و ثــالث باباجانی، دکتر منصــوری، معاونت 
اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اســتان کرمانشاه، در خصوص احداث 
یک مرکز بهداشتی درمانی در شهرستان ثالث باباجانی از مناطق زلزله 
زده، در محل دفتر مراد علیمردانی، مدیر شعب بانک کشاورزی استان 

کرمانشاه، دیدار کردند.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شــعب بانک کشــاورزی اســتان 
کرمانشــاه، علیمردانــی در این دیــدار گفــت: بانک کشــاورزی با 
رهنمودهای مدیرعامل بانک و در راستای مســئولیت های اجتماعی 
خود، با هدف کمک و همراهی با مردم مناطق زلزله زده، قصد دارد یک 
مرکز بهداشتی درمانی در روســتای شیخ صله از توابع شهرستان ثالث 

باباجانی، احداث کند.
وی افزود: حســب موافقت مدیرعامل و هیات مدیــره بانک، مبلغ ۱۵ 
میلیارد ریال برای احداث این مرکز بهداشــتی درمانی تخصیص یافته 
که پس از تحویل زمین مربوطه از ســوی دانشگاه علوم پزشکی استان 

کرمانشاه، عملیات ساخت و احداث آغاز می شود.

 برگزاری جلسه کمیته پدافند غیرعامل
 امور ایمنی و مدیریت بحران بانک

 به مناسبت هفته بزرگداشــت پدافند غیرعامل، جلسه کمیته پدافند 
غیرعامل، امور ایمنی و مدیریت بحران بانک ملی ایران با حضور عباس 
شفیعی معاون پشــتیبانی و رئیس این کمیته و تنی چند از مسئوالن 
بانک برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بانک ملّی ایران در این جلسه 
عباس شــفیعی معاون پشــتیبانی و رئیس کمیته پدافند غیرعامل، 
امور ایمنی و مدیریــت بحران بانک ضمن تقدیــر از عملکرد همکاران 
بانک ملّی ایران در ارائه خدمات بانکی در راهپیمایی باشــکوه اربعین 
حســینی، اهداف پدافند غیرعامل را مورد اشــاره قرار داد و به تبیین 

اقدامات انجام شده در بانک در این خصوص پرداخت.
در ادامه حســین صابری رئیس اداره کل حفاظت فیزیکی و فنی و دبیر 
کمیته پدافند غیرعامل بانک ضمن بررسی عملکرد یک ساله کارگروه 
و اقدامات ارزشمند انجام شده این کمیته اظهار داشت: انشااهلل اعضای 
کارگروه اصلی و فرعی بتواننــد با پیش بینی و شناســایی تهدیدها و 
آســیب های آتی فراروی بانک و اتخاذ تصمیمات پیشــگیرانه قبل از 
وقوع هرگونه مخاطره و تهدید، از بانک صیانت کنند که تحقق این مهم 

اصلی ترین رسالت پدافند غیر عامل است.

برگزاری سی و دومین جلسه مدیران عامل 
بانک ها با موضوع ارز

 دبیرکل کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصــی از برگزاری 
سی و دومین جلســه مدیران عامل بانک ها با موضوع بررسی وضعیت 
ارزی خبر داد.محمدرضا جمشیدی در گفتگو با ایِبنا از جلسه مدیران 
سیستم بانکی در روز شنبه  ۱۹ آبان ماه )امروز( با حضور محمد طالبی، 
دبیرکل بانک مرکزی، خبر داد و اظهارداشــت: ســی و دومین نشست 
مشــترک مدیران عامل بانک های خصوصی و دولتی کشــور فردا در 

بانک کارآفرین تشکیل خواهد شد.
دبیرکل کانون بانک ها و موسســات اعتباری خصوصــی، افزود: طبق 
برنامه ریزی صورت گرفته در این جلسه مقرر شده تا به مباحث ارزی و 

معامالت نقدی ارز با توجه به وضعیت ارزی جدید کشور پرداخته شود.

هشدار بانک کارآفرین در خصوص کالهبرداری 
تحت عنوان تأمین pos سیار

 بانــک کارآفرین با صــدور اطالعیه ای از مردم خواســت نســبت به 
کالهبرداری فرد یا برخی افراد تحت عنوان تأمین pos ســیار هوشیار 
باشند.به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، بر اساس این اطالعیه 
بر اســاس برخی اخبار و اطالعات واصله از ســوی صاحبــان حرف و 
مشــاغل، فرد یا افراد کالهبردار بــا مراجعه به مغازه ها و شــرکت ها 
خود را نماینده بانــک کارآفرین برای تخصیص pos ســیار معرفی و با 
ترفندهایی مبادرت به اخاذی می کنند، لذا بدین وسیله از همشهریان 
محترم درخواست می شود مراقب افراد ســودجو و کالهبردار باشند و 
موارد مشــکوک را به مدیریت امور بازرســی  بانک کارآفرین به شماره 

۲۲۸۰۰۷۲۱ اطالع دهند.

سایت مهر کوین هیچگونه ارتباطی با بانک مهر 
اقتصاد ندارد

روابط عمومی بانک مهر اقتصاد طــی اطالعیه ای اعالم کرد: هیچگونه 
ارتباط و همکاری تجاری - اقتصادی میان این بانک با وب ســایت مهر 

کوین وجود ندارد.
به گزارش روابط عمومی بانک مهر اقتصاد، اخیراً وب ســایتی با نام مهر 
کوین به آدرس: mehrecoin.com  با ســوء اســتفاده از نام و نشــان 
bit� )تجاری بانــک مهر اقتصاد بــه منظور فــروش ارز الکترونیک
coin( راه اندازی شده است.گردانندگان وب سایت مذکور با تبلیغات 
گسترده در شــبکه های اجتماعی اقدام به تشــویق متقاضیان خرید 
ارزهای دیجیتال برای گشایش حســاب در بانک مهر اقتصاد نموده اند 
و دریافت هر گونه امتیاز یا خرید بیشــتر را تنها منوط به انجام تراکنش 

مالی در این بانک دانسته است.

بانک صادرات ٨5٠٠ میلیارد تومان از مطالبات 
دولتی خود را دریافت می کند

مدیرعامل بانک صادرات ایران از تســویه ۸هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
از مطالبات بانک از دولت در قالب اوراق اسناد خزانه اسالمی خبر داد.

حجت اله صیدی با اعــالم این خبر افزود: امیدواریــم فرآیند تهاتر ۱۰۰ 
هزار میلیارد تومانی بدهــی پیمانکاران، دولت، شــرکت های دولتی و 
عمومی، بانک ها و بانک مرکزی براساس تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ 
تا چندهفته آینده نهایی شده و اوراق اســنادخزانه برای آن منتشر شود.
وی تصریح کرد: سهمیه ای که برای بانک صادرات ایران از رقم ۱۰۰ هزار 
میلیارد تومان در قالب انتشار اوراق خزانه اسالمی در بودجه سال جاری 
در نظر گرفته اند ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است و ما در این چارچوب 
مطالباتمان را از پیمانکاران و شــرکت های دولتی و عمومی غیردولتی 

وصول و بدهی بانک را با بانک مرکزی تسویه می کنیم.

میز خبر

مدیرعامل شــرکت خدمات انفورماتیک با تشــریح 
جزییات ارز رمزنگار ایران و پشــتوانه آن اعالم کرد که 
رمز ارز ملی برای تبادالت مالــی در اختیار بانک های 

تجاری کشور قرار می گیرد.
ســید ابوطالب نجفی در گفتگو با ایِبنــا درباره رمزارز 
ملی گفــت: رمــز ارز ملی توســط شــرکت خدمات 
انفورماتیــک و به درخواســت بانــک مرکزی جهت 
اســتفاده از فناوری های نوین در توسعه خدمات نظام 
بانکی کشور طراحی و توســعه داده شده است. رمزارز 
ملی توسط بانک مرکزی صادر می شــود و قابلیت آن  
را دارد که در یک بستر توزیع شــده و فرد به فرد بدون 
هیچ نهاد واســطی جا به جا شــود. هدف از توسعه این 
زیرساخت، امکان سنجی و ارزیابی قابلیت های فناوری 
زنجیره بلوک و رمزارزها در توســعه  خدمــات مالی و 
پرداخت در نظام بانکی کشــور در سطوح بین بانکی و 

بانکداری خرد است.
مدیرعامل شــرکت خدمات انفورماتیــک ادامه داد: 
شرکت خدمات انفورماتیک زیرساخت زنجیره بلوک 
شــبکه بانکی را طراحی و تولید کرده کــه رمزارز ملی 
یکی از کاربردهایی اســت که بر روی این زیرســاخت 

توسعه داده شده اســت؛ در حال حاضر این 
رمز ارز در مراحل بررســی آزمایشــی قرار 
دارد و پس از اخد تایید بانــک مرکزی قابل 
استفاده در سیستم بانکی کشور خواهد بود؛ 
در فاز اول، زیرســاخت زنجیره بلوک بانکی 
و رمــزارز ملی در اختیــار بانک های تجاری 
کشور قرار می گیرد تا از آن به عنوان توکن و 

ابزار پرداخت در تبادالت و تسویه بانکی استفاده کنند
وی افزود: در بحث رمزارزهای ملی، مســئله پشتوانه 
اهمیت بســیار زیادی دارد و برای پشتوانه رمزارز ملی 
ایران، پول ملی کشــور یعنی ریال انتخاب شده است. 
بدیــن معنا که به ازای صــدور هر واحد رمــزارز ملی، 
معــادل ریالی آن در حســاب بانک مرکزی مســدود 
خواهد شــد و بنابراین صدور آن به هیچ وجه منجر به 
خلق نقدینگی نمی شود. از سویی دیگر این رمز ارز در 
بستر زنجیره بلوک خصوصی صادر می شود و برخالف 
رمزارزهــای جهــان روا همانند بیت کویــن،  قابلیت 

استخراج آن )Mining( وجود ندارد.
نجفی با اشــاره به تولید رمز ارز ملی توسط پست بانک 
و برخی دیگر از نهادها در کشــور گفت: صدور این نوع 

رمزارز تنها توســط رگوالتــور پولی و بانکی 
کشــور یعنی بانک مرکزی قابل انجام است 
و تمامــی رمزارزهای تولید شــده توســط 
ســایر نهادها به عنوان رمزارزهای خصوصی 
منتشر شده توسط ICO ها به شمار می رود 
که می تواند همراه با پشتوانه یا فاقد هرگونه 
پشــتوانه و بر اســاس سیاســت های بانک 
مرکزی باشد و بر این اســاس رمزارزهای تولید شده به 
جز »رمزارز بر پایه ریال بانک مرکــزی«، رمز ارز ملی 

محسوب نمی شود.
مدیرعامل شــرکت خدمات انفورماتیک درباره ادعای 
دریافت پول نفت و کاالهای صادراتی در زمان تحریم از 
طریق ارزهای دیجیتال گفت: علی رغم آنکه از نظر فنی 
این امکان وجود دارد، امــا بخش بزرگی از چالش های  
مرتبط با ادعای عبور از تحریم و دور زدن آنها با استفاده 
از ارزهای دیجیتال و فناوری زنجیــره بلوک در حوزه 
تعامالت سیاسی اســت. چرا که در این نوع از مبادالت 
مالی بین المللی و در ایــن حجم از تبادالت، پروتکل ها 
و قوانین ســخت گیرانه ای وجود دارد که اســتفاده از 
رمزارزهــا جوابگوی آنها نخواهد بود؛ بــه عنوان  مثال 

در صورت عبور حجم مبادالت از یک میزان مشخص، 
کل تبادل مشمول فرآیند مدیریت ریسک پولشویی و 
لزوم شفافیت در زمینه بانکی یا همان KYC  می شود.

 نجفی با بیان این که اســتخراج رمزارزهای جهان روا 
در کشــور درآمدزایی ایجــاد می کند اما مســائل و 
چالش هــای فراوانی به دنبــال دارد، اظهار داشــت: 
استخراج رمزارزها از جمله بیت کوین در سطح کشور 
درآمدزایی ایجاد می کند اما مهمترین مســئله در این 
زمینه آن است که پس از استخراج و در مرحله معامله 
رمزارزها، چه قوانینی را باید رعایت کرد. چرا که تحقق 
قانون گــذاری و ایجاد زیرســاخت حقوقــی و قانونی 

استخراج رمزارزها پیچیدگی های زیادی دارد.
وی  با اشــاره به لزوم توجه بانک ها بــه زنجیره بلوک و 
اســتفاده از این فناوری در صنعت بانکــداری گفت: 
اعتقاد دارم پیاده سازی زیرساخت و بکارگیری فراگیر 
فناوری زنجیره بلــوک در زیرســاخت صنعت بانکی 
ایران حداقل به ۱۰ سال زمان نیاز دارد؛ زیرساختی که 
از آن صحبت می کنیم تمامی خدمات بانکی با استفاده 
از زنجیره بلوک را شامل می شــود و منظور از آن ارائه 

یک خدمت خاص بر بستر این فناوری نیست.

رمز ارز

گروه بانک و بیمه  با وجــود اینکه یک 
دهه از عمر آغاز به کار کارگروه های اصالح 
نظام بانکی و تحقیقات و مطالعات مســمتر 
در این حوزه می گــذرد، وزیر اقتصاد دوباره 
به پلــه اول بازگشــته و از مدیــران عامل 
بانک ها خواســته نگاه و انتظارات شان را از 

اصالح نظام بانکی ارائه کنند.
چند روز پیــش برای چندمیــن بار رئیس 
جمهــور از ضــرورت اصالح نظــام بانکی 
صحبت کرد اما ایــن بار با تاکید بیشــتر و 
اولویت قــرار دادن آن. همین امــر بود که 
موجب شــد دژپســند وزیر جدید اقتصاد 
و دارایی، برنامه اصلی خــود را اصالح نظام 
بانکــی عنوان کنــد و روز چهارشــنبه هم 
در جلســه با مدیران عامــل بانک ها بر این 
مساله تاکید کرد.یکی از اقداماتی که برای 
کســب نتیجه بهتر و عدم موازی کاری در 
بررســی ها و مطالعات کارشناســی انجام 
می شود، بررسی و بازخوانی مطالعات انجام 
شده در گذشته اســت. طرح تحول بانکی 
در ســال ۸۷ به عنوان یکــی از محورهای 
هفت گانــه طرح تحول اقتصــادی مدت ها 
محل بحث و بررســی کارگروه اصالح نظام 
بانکی قرار گرفت و در نهایت در ســال ۹۱ 
کار این کارگروه به اتمام رســید. دو الیحه 
اصالح قانون بانک مرکــزی و اصالح قانون 
بانکــداری از جمله نتایــج کارگروه اصالح 
نظام بانکی بود که البتــه در دولت دهم به 

مجلس ارسال نشد.
از طرف دیگر کمیته ای ویژه در مجلس برای 
اصالح قانــون بانکداری بدون ربا تشــکیل 
و نتایــج آن در قالــب طرح اصــالح قانون 
بانکداری بدون ربا تدوین شــد. همچنین 
این کمیته الیحه قانون بانکداری را از دولت 
دریافت و با طرح خود تلفیق کرد. به عبارت 
دیگر طرح مجلس به یکــی از فصول الیحه 
تدوین شده تبدیل شــد و این کمیته طرح 
خــود را به عنوان طــرح قانــون بانکداری 

جمهوری اسالمی نامگذاری کرد.
یکی از بازوهای تدویــن این لوایح، کارگروه 
شــورای هماهنگی بانک های دولتی بود و 
این کارگروه از ســال ۸۷ تا سال های اخیر 

همواره حضوری فعال داشته است.
در ســال ۹۲ دولت تصمیم به ارســال این 
دو الیحه به مجلس گرفــت اما وزیر اقتصاد 

وقت اعالم کرد چون قرار است امضای بنده 
پای این لوایح باشــد، ما باید این دو الیحه را 
دوباره بررســی کنیم. با همه این تالش ها و 
مطالعات و بررســی های کارشناسی، دولت 
دوباره کارگروهی تشکیل داد. خبرهای به 
دســت آمده در این کارگروه نشان می دهد 
جلسات بسیار نامنظم تشکیل می شود. در 
نهایت دولت یازدهم به پایان رســید اما این 

دو الیحه به مجلس ارسال نشد. 
باالخره با شــروع به کار دولت دوازدهم این 
دو الیحه از ســوی وزارت اقتصــاد نهایی و 
به دولت ارسال شــد اما در دولت دوازدهم، 
دولت تنهــا بخشــی از مواد قانــون بانک 
مرکزی و قانون بانکــداری به عنوان الیحه 
اصالح قانون پولی و بانکی به مجلس فرستاد 
که هنوز این الیحه در صحن علنی مجلس 
مجلس بررســی نشده اســت. هر چند که 
کارشناسان می گویند این الیحه اصالحات 
چندانــی در ســاختار نظام بانکــی ایجاد 
نخواهد کرد.اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک 
مرکزی در خصوص سرنوشــت لوایح قانون 
بانکداری و قانون بانک مرکزی، گفت: »در 
دولــت جمع بندی بر این بــود مباحثی که 
حالت اورژانســی دارد به صــورت جداگانه 
به مجلس ارسال شود.«از آن زمان تاکنون 

هیچ خبری از سرنوشت آن لوایح نیست و با 
وجود صدها ساعت یا شــاید هزاران ساعت 
مطالعــات کارشناســی در کارگروه های 
مختلف، بدون دلیل مشــخصی تنها برشی 
کوچک از لوایح برداشــته و به عنوان الیحه 
به مجلس فرستاده شد.حســین عیوضلو، 
عضو کارگــروه اصالح نظــام بانکی و عضو 
هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام 
صادق علیه الســالم، درخصوص علت عدم 
ارســال لوایح به مجلس، بهمن ماه ســال 
۹۶ به خبرنگار فــارس گفت: »به روش های 
مختلــف در برابر اجــرای طرح های تحول 
بانکــی مقاومت کردنــد و اراده دولت برای 
اصــالح نظام بانکــی را از بیــن بردند.پس 
از چند ســال بررســی، در نهایت سه طرح 
تدوین شــد که یکی از این طرح ها را بانک 
مرکزی بــا همــکاری وزارت اقتصاد و یکی 
دیگــر را وزارت اقتصاد با عنــوان ابرپروژه 
اصالح نظام بانکی تدوین کرد بود که ما آن 
را تهیه کرده بودیــم و یک طرح هم مجلس 
داشــت که با وجود برخی نقدهای وارد به 
آن، بهتر از طرح های قبلی بود. در نهایت دو 
الیحه قانون بانکــداری و الیحه قانون بانک 
مرکزی برای تصویب به هیات دولت ارسال 
شــد اما از درون دولت الیحه ضعیف اصالح 

قانون پولی و بانکی بیرون آمد.این مســاله 
را باید از منظر اقتصاد سیاســی طرح های 
تحول بررســی کرد زیــرا می بینیم وقتی 
دولت چه در زمان دولت آقای احمدی نژاد 
و چه در دولت آقای روحانــی یک اراده ای 
برای اصالح داشــت، به صورت سیستمی و 
حرفه ای در برابر ایــن اراده تغییر، مقاومت 
شــکل می گیرد و موجب می شود به تدریج 

اصالح نظام ها فراموش شود.«
اکنون که دوباره بحث اصــالح نظام بانکی 
مطرح شده است، فرهاد دژپسند در جلسه 
با مدیران عامــل بانک ها، از آنها خواســته 
اســت »ابتدا تعریف، نگاه و انتظارات خود 
را از موضوع »اصالح ســاختار نظام بانکی« 
ارائه داده و ســپس همیــن کار را از منظر 
حاکمیت و  دستگاه های دولتی مثل وزارت 
اقتصاد، بانک مرکــزی و . . . انجام دهند. در 
ادامه، تعاریف انجام شــده از هــر دو منظر، 
باید با یکدیگر تحلیل تطبیقی داده شــده و 
از دل آن یک مفهوم واحــد بیرون بیاید. هر 
یک از بانک ها چالش هــای نظام بانکی و نیز 
چالش های مرتبط با بانک خود را ترســیم و 
برنامه و راهکار های الزم را پیشنهاد کنند.«

دژپسند در ادامه از تشــکیل کارگروه های 
تخصصی برای بررســی پیشــنهادها خبر 

می دهد. ایــن چارچوبی که وزیــر اقتصاد 
از روش تدویــن برنامه های اصــالح نظام 
ترسیم کرده اســت، به وضوح نشان دهنده 
نادیده گرفتن همه مطالعات کارشناســی و 
طرح ها و برنامه های قبلی  و شــکل گرفتن 
بروکراســی دوباره بــرای بــرای طرح ها و 

برنامه های اصالح نظام بانکی است.
زیرا وزیر اقتصــاد با ایجــاد جریانی جدید 
می خواهــد دوبــاره از صفر شــروع کند و 
به بحث و بررســی اصالح نظــام بانکی در 
کارگروه های مختلف بپردازد. اگر بازه زمانی 
مشخصی برای ارائه پیشــنهادات و فعالیت 
کارگروه ها تعیین می شــد، این امیدواری 
وجود داشت که در مدت مشخصی _ حدود 
۳ ماه_ همــه مطالعات به اتمام رســیده و 
برنامه اصــالح نظام بانکی نهایی شــود اما 
با این روشــی که دژپســند در نظر گرفته، 
کار اصالح نظــام بانکی همانند ســال ها و 
دوره های گذشته به درازا خواهد کشید چرا 
که نظام اداری ایران در طول چند دهه اخیر 

کم کارگروه به خود ندیده است. 
اصالح نظــام بانکی، بــا توجه بــه قدمت 
طوالنی آن، مســاله ای بســیار آشناست و 
پژوهش ها و تحقیقــات متعددی درباره آن 
انجام شــده است. کافی اســت کارگروهی 
فعال در ۶ روز هفته و در مدت ۳ و یا حداکثر 
۴ ماه، متشکل از اقتصاددانان و متخصصان 
حوزه پولی و بانکی، فقهی، مالی و بانکداری 
و برخی مســئوالن بانک مرکــزی و وزارت 
اقتصاد، ضمن بررسی طرح ها و برنامه های 
قبلــی و بررســی شــرایط امــروز و ارائه 
برنامه های جدید، به برنامه ای کامل و جامع 

برای اصالح ساختار نظام بانکی برسند.
در غیر این صورت، بــدون تعیین محدوده 
زمانی و با تکــرار تحقیقات و مطالعات قبلی 
و ایجاد بروکراســی های ســنگین و ایجاد 
کارگروه های متعدد نتیجــه تدوین برنامه 
اصالح نظام بانکی به سرنوشــت برنامه های 
قبلی دچار خواهد شد. کارگروه هایی که در 
ابتدا با جدیت آغاز به کار می کنند اما بعد از 
مدتی ماهی یک بار یا دو ماه یک بار تشکیل 
می شوند و بدون نتیجه مشخصی در نهایت 
تعطیل می شــوند. با این روند بعید نیست 
رئیس جمهور دولت سیزدهم هم سخنانی 

در باب اصالح نظام بانکی ایراد کند.

ارائه رمز ارز ملی برای تبادالت به بانک ها

دکتر صالح آبادی در مراسم تقدیر از صادرکنندگان منتخب:

حفظ خدمات بانک توسعه صادرات در شرایط جدید از اولویت های بانک است
گروه بانک و بیمــه مدیرعامل بانک 
توســعه صادرات بــا تاکید بــر حمایت از 
صادرات غیرنفتی در شــرایط تحریم گفت: 
حفظ خدمات بانک توسعه صادرات ایران در 

شرایط جدید از اولویت های بانک است.
مدیرعامل بانک توســعه صادرات با تاکید 
بر حمایت از صادرات غیرنفتی در شــرایط 
تحریم گفت : حفظ خدمات بانک توســعه 
صادرات ایران در شرایط جدید از اولویت های 

بانک است.
دکتر علی صالح آبادی در مراســم تقدیر از 
صادرکنندگان منتخب در صندوق ضمانت 
صــادرات ایران گفت: به ســه ضلــع بانک 
توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات، 
و ســازمان توســعه تجارت بایــد صندوق 
توسعه ملی را نیز به عنوان یکی از نهادهای 
مهم و تاثیرگذار در حوزه صادرات کشــور 

اضافه کنیم.
وی با اشــاره به لزوم همکاری و هم افزایی 
نهادهای یادشده در شــرایط فعلی بیش از 
گذشــته خواســتار تقویت نقش صندوق 

توسعه ملی در حمایت از صادرات شد 
و گفت: نباید به بهانــه کمبود داخلی 
جلوی صــادرات را گرفت چــرا که به 
اعتبــار و برند صادرات ایــران لطمه 
می خورد.دکتر صالــح آبادی گفت: 
در شــرایط کنونی باید همه نهادهای 
متولی صــادرات کمک کنند صادرات 

غیرنفتی کشور رونق گیرد. 
صالح آبادی گفــت: صادرات غیرنفتی 

یکی از مزیت های ایران است و با ۴۰میلیارد 
دالر صادرات غیرنفتی، کشــور با مشکلی 
مواجه نخواهد شد؛ البته وارداتی که منجر 
به صادرات می شــود نیز باید مورد حمایت 

واقع شود.
مدیرعامــل بانــک عامل حــوزه صادرات 
بــا  جلســاتی  در  کــرد:  خاطرنشــان 
صادرکنندگان در اســتان هــای مختلف 
حضور یافته و از نزدیک بــا صادرکنندگان 
دیدار کرده ایم؛ البته بر این باور هستیم که 
تعامالت خود را با مشــتری بیشتر کرده و 
حفظ سطح خدمات بانک در شرایط جدید 

نیز در دستور کار است.
صالح آبادی گفت: در ســال هــای اخیر با 
تعامل با بانــک مرکزی و صندوق توســعه 
ملی، خطوط اعتبــاری دریافت کردیم و در 
جذب منابــع موفق بودیــم؛ همواره تالش 
داشــته ایم که هیــچ تقاضایی بــه خاطر 

محدودیت منابع بی پاسخ نماند.
صالح آبادی با اشاره به مشکالت کشورهایی 
که صرفا متکی به صادرات نفت هســتند، 
اظهار داشت: در حالیکه ارزآوری کشور در 
بخش نفت تحت تاثیر تحریم ها و فشارهای 
بین المللی اســت، الزم اســت به ظرفیت 
ارزآوری صادرات غیر نفتی توجه ویژه شود 

و این یک وجه تمایز با کشورهای است 
که درآمــد آنها اتکای صــرف به نفت 

دارد.
صالح آبادی به موضوع افزایش نرخ ارز 
اشــاره کرد و گفت: با توجه به اینکه با 
ه  افزایش نــرخ ارز ، قیمت تمام شــد
یــش  ا فز ا لیــد  تو بخــش  ر  د
می یابد لذا همکاریهای الزم بین بانک 

و صادرکننده مد نظرمان است.
وی درخصــوص همــکاری بانک توســعه 
صــادرات و صنــدوق ضمانت صــادرات 
گفت: رابطــه بانک بــا صنــدوق ضمانت 
صادرات ایران بســیار مطلوب است و بیش 
از ۵۰درصــد پرتفــوی صنــدوق ضمانت 
صادرات از بانک توســعه صادرات اســت و 

امیدواریم این شرایط همچنان ادامه یابد.
الهوتــی رییــس کنفدراســیون صادرات 
ایران و خســروتاج رییس ســازمان توسعه 
تجارت نیز در این مراسم با تاکید بر ضرورت 
همکاری ســازنده بین صنــدوق ضمانت 
صادرات و بانک توســعه صادرات نسبت به 

رضایت صادرکننــدگان از عملکرد این دو 
نهاد صادراتی ابراز خشنودی کردند.

سیدکمال ســیدعلی مدیرعامل صندوق 
ضمانت صادرات نیز در این مراســم ضمن 
اشاره به همکاری مثبت و موثر این صندوق 
با بانک توســعه صادرات از تخصیص جایزه 
عدم خســارت برای مشــتریانی که از بیمه 
صندوق استفاده می کنند، خبر داد و گفت: 
وظیفه اصلی صندوق صدور بیمه نامه برای 
پوشش ریسک های خارج از کشور است که 
می تواند به مثابه یک ســپر اقتصادی قابل 

اتکا، عمل کند.
همچنین مرتضــی ســلطانی مدیر عامل 
مجموعــه زر مــاکارون و ســید مطفــر 
عبداهلل مدیر عامل روژین تــاک نیز در این 
نشســت با اشــاره به تعامل خوب صندوق 
ضمانت صادرات و بانک توســعه صادرات 
بــا صادرکننــدگان، از ایــن دو مجموعه 
قدردانی کردنــد.در پایان این مراســم از 
صادرکنندگان منتخب و مدعــو با اهدای 

لوح تقدیر، قدردانی شد.
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آنهایی که نمی جنبند همیشه می بازند
علیرضا ارشــادی  توســعه اقتصادی فرآیندی اســت که در آن 
یکســری تحوالت و تغییــرات بنیــادی در ســاختارهای اقتصادی، 
اجتماعی،فرهنگی وسیاسی جامع پدید می آید. بدین ترتیب می توان 
انتظار داشــت که همراه با توسعه اقتصادی رشــد اقتصادی هرچند با 
تاخیر زمانی بدســت آید اما رشد اقتصادی ممکن اســت توسعه به بار 
نیاورد.می توان گفت که توســعه بــا تولید کاال آغاز نمی شــود بلکه با 

مردم، آموزش و پرورش،سازماندهی و انضباط آغاز می گردد.
توسعه زمانی اتفاق می افتد که در نیازهای اساسی بهبود حاصل شودو 
حرکتی اســت تدریجی و عقالیی منبعث از اراده ملت ها که در ســایه 
حمایت و سیاســت گذاری دولت ها به منظور ارتقای ســطح زندگی و 
تعالی ابعاد وجودی انسان ها از طریق پاســخ دهی مناسب به نیازهای 
مادی و معنوی آنها در حوزه های فــردی، اجتماعی وبین المللی. البته 
دریافت و گذر به توسعه دوســویه بوده و تنها با همت دولت امکان پذیر 

نیست .
توســعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی 
در ســاختار اجتماعی، طرز تلقی عامه مــردم و نهادهــای ملی و نیز 
تسریع رشــد اقتصادی به شــمار آورد.تمامی نظریه های نوسازی که 
بر تغییر تکاملی تاکید دارند در سطح کالن نیستند درحالی که تکامل 

اجتماعی و نهادی برای نوسازی ضرورت دارد.
برخی نظریه هــا معتقدند تا زمانــی که تغییر فــردی رخ ندهد تغییر 
اجتماعی صورت نمی گیرد ›جیکوب وینر‹ اقتصاددان کانادایی معتقد 
است که تغییر در نگرش ها، عقاید و ارزش ها، پیش شرط ایجاد جامعه 

اقتصادی – اجتماعی نو به شمار می رود.
همچنین »دیوید کالرنس مک کللند« نظریــه  پرداز نیاز به موفقیت را 
به تنهایی کافی نمی داند بلکه معتقد اســت عامل دیگری به نام آگاهی 
اجتماعی، یعنی کار برای منفعت عموم از اهمیت باالیی برای توســعه 

برخوردار است.
مک کللند محل نشات گرفتن متغیر محرک رشد اقتصادی و نوسازی 
در نزد مردم را ویروس ذهنی میل به پیشرفت مطرح می کند که باعث 

تحرک هرچه بیشتر رفتار سودجویانه افراد می شود.
البته به عنوان یک نظر قطعی تمامی دانشــمندان این عرصه معتقدند 
که تکنولوژی وعلوم جدید و نهادهای نو پیشرفت نمی کنند مگر اینکه 

مردم جامعه در نگرش ها و دیدگاه های سنتی خود تغییر ایجاد کنند.
به عنــوان نمونه بروز رخدادهایــی همچون هجوم برخــی از مردم در 
کشورمان برای خرید ارز و طال درحالی که با حمایت از بخش تولید که 
از راه سوق دادن نقدینگی به بورس و ابزارهای مشابه امکان پذیر است 
اتفاق نیافتاد و به نوعی با ویروســی که مک کللند به آن اشاره می کند، 

مواجه شدیم.
بروز این گونه هیجانات در نــزد عامه مردم تغییر در الگوی توســعه را 
ضروری می کند و بیــش از پیش توجه به آموزش و بازنویســی الگوی 

فرهنگی و اجتماعی را اهمیت می بخشد.
در این راستا الزم است کشــورهای در حال توســعه همچون ایران به 
منظور نیل به پیشرفت و ورود به چرخه رقابت با کشورهای توسعه یافته 
نه تنها خود را با الگوهای تغییر یابنــده جهانی منطبق با فرهنگ بومی 
هماهنگ ســازند بلکه باید ضمن تماس با روند جاری و آتی تکنولوژی 
پدید آمده بــه توانایی های خود وقوف یافته به ابــداع روش هایی برای 
آموزش، یادگیری، کار و فعالیت در جهانی بپردازد که اجزای آن به طور 

فزاینده به هم وابسته است.
اتخاذ این رویکــرد در جهانی که به ســوی کوچکتر شــدن و در عین 
حال پیچیدگی بیشتر ســیر می کند ضروری است چراکه جهان محل 
زندگی ما به محلی تبدیل شده است که در آن اطالعات، محرک عمده 

دانش ودانش موجد قدرت و دارای نقش کلیدی است.
در نتیجه و با عنایت به تمامی موارد مطرح شــده در طول تاریخ هرگاه 
توفان تغییرات اساسی به پا خواســته و امواج تحوالت سر برآورده اند، 
آنان که هوشــیار تر بوده اند زودتر نشــانه ها را دریافته انــد، به انتظار 
امواج فرصت آفرین نشسته اند و به هنگام بر آن سوار شده اند. این موج 

سواران شجاع، برندگان تاریخ بوده اند.
موج کامل و تمام عیار امــروز از اقتصاد جهانی متکی به دانش بر می خیزد. 
همان اقتصادی که اقتصادهای صنعتی درون مرزی دو قرن گذشته را 
بیرون می کند و خود به جای آنها می نشیند . این موج در دسترس است 
و باید جرات داشت و سوارش شــد .آنهایی که از جای خود می جنبند 

گاهی می بازند، آنهایی که نمی جنبند همیشه می بازند.

جزئیات آمار واردات در 7 ماهه امسال
بر اســاس آمار اعالمی گمرک، در هفت ماهه ســپری شــده امسال، 
واردات کشور حدود ۱۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 

داشته است.
بر اساس تازه ترین گزارش گمرک ایران در این مدت ۱۸ میلیون و ۹۲۹ 
هزار تن کاال به ارزش ۲۶ میلیارد و ۳۰۳ میلیون دالر وارد کشــور شد 
که این میزان واردات نسبت به مدت مشابه پارسال ۸.۶۸ درصد از نظر 

وزنی و ۱۱.۷ درصد از حیث ارزش دالری کاهش داشته است.
براساس این آمار، واردات ذرت دامی به میزان ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تن 
و ارزش یک میلیارد و ۱۰۶ میلیون دالر بیشترین سهم از واردات کشور 

در این مدت را به خود اختصاص داده است.
بررسی آمارها بیانگر این اســت که پس از ذرت دامی قطعات منفصله 
در رتبه دوم کاالهای وارداتی به کشــور قرار دارد. در هفت ماه نخست 
امسال یک میلیارد و ۹۶ میلیون دالر قطعه منفصله خودرو وارد کشور 
شد که در مقایسه با مدت مشــابه پارسال از نظر ارزشی ۴۶.۵۶ درصد و 

از نظر وزنی ۵۶.۷۴ درصد رشد داشت.
همچنین بررســی آمارهای گمرک در پایان مهرماه نشــان می دهد 
موز، برنج ســفید و مکمل های دارویی در شــمار عمده ترین کاالهای 
وارداتی در هفت ماهه گذشــته امسال هســتند.بر اساس این گزارش 
گمرک کشــور پیش از این نیز در گزارشی درباره وضعیت تجارت تلفن 
همراه اعالم کرده بود: واردات گوشــی های تلفن همــراه نیز در هفت 
ماهه گذشته امسال نسبت به مدت مشابه پارسال از نظر ارزشی ۴۳.۴۲ 
درصد و از نظر وزنــی ۱۹.۵ درصد افزایش داشــته و در این مدت ۲۶۶ 

میلیون دالر ارز برای واردات موبایل از کشور خارج شده است.

کره جنوبی وایران برای تجارت با ارزهای ملی 
توافق کردند

کره جنوبی و ایران توافــق کردند تجارت خود را بــا ارزهای ملی انجام 
دهند. علی رغم تحریم های آمریکا، دو طــرف در نظر دارند روابط خود 

را تقویت کنند.
خبرگزاری یون هاپ گزارش داد که کره جنوبــی و ایران توافق کردند 
تجارت خود را با ارزهای ملی انجام دهند. علی رغم تحریم های آمریکا، 

دو طرف در نظر دارند روابط خود را تقویت کنند.
 این خبرگزاری کــره ای گزارش داد این توافق اهمیــت باالیی برای ۲ 
طرف دارد و نشــان دهنده نگرانی های کره در مورد روابط خود با ایران 
اســت. هر دو کشــور توافق کردند تا پرداخت ها و واریزی های مالی و 
حســاب های بانکی آنها به وون کره جنوبی باشــد. این به شرکت های 
کره ای و ایرانی اجازه می دهد تا تبادالت گسترده خود را در زمینه های 

مختلف ادامه دهند.
 طبق گفته های سعید بادامچی شبستری، سفیر ایران در کره جنوبی، 

حجم تجارت دو جانبه سال گذشته به ۱۲ میلیارد دالر رسیده است. 

تحلیل

میز خبر

گروه تجــارت  اعضای هیئــت عامل 
ســازمان بنادر و دریانوردی تاکید دارند که 
فعالیت های بندری و کشــتیرانی کشور با 

تحریم های جدید نیز تداوم خواهد یافت.
از آغــاز دور جدید تحریم هــای آمریکایی ها 
علیه ایــران در ۱۳ آبان که شــامل تحریم 
صنایع نفتــی و حمل و نقل ایــران از جمله 
حمل و نقل دریایی و هوایی می شــود، یکی 
از مهم ترین ســازمان هایی که با استفاده از 
تجارب گذشته توانســته به خوبی در مقابل 
این تحریــم ها بایســتد، ســازمان بنادر و 
دریانوردی است. اگرچه حمل و نقل دریایی 
ایران به خصوص کشــتی رانــی جمهوری 
اســالمی ایران ممکــن اســت از تحریم ها 
آســیب ببیند، اما با توجه به اینکه هیچ یک 
از بنادر ایران در لیســت شرکت های تحریم 
شــده قرار ندارند، نهادهای تصمیم گیر در 
حوزه حمل و نقل دریایی با همکاری بخش 
خصوص می توانند اقدامــات موثری برای 
دور زدن این تحریم ها انجام دهند.همچنین 
یکی دیگر از حاشــیه هــای تحریم جدید 
آمریکا علیــه صنعت حمل و نقــل دریایی 
ایران، معاف شدن بندر چابهار است؛ اقدامی 
که می تواند ضمن سر پا نگه داشتن صنعت 
ترانزیــت در ایــران در شــرایط تحریمی، 
مقدمه ای برای حضور دیگر شــرکت های 

معتبر خارجی در بنادر کشور باشد.

 دریافت حق بیمه سانچی 
در جریان است

هادی حق شــناس، معاون دریایی سازمان 
بنــادر و دریانــوردی دربــاره تحریم های 
صنعت حمل و نقــل دریایی ایــران اظهار 
داشت: ما در جنوب کشور صدها بندر داریم 
که در تحریــم های قبلی علــی رغم اینکه 
خطوط کشتی رانی ما تحریم بودند ولی ما 
از بنادرمان در جنوب و در شمال در دریای 
خزر استفاده می کردیم و امروز هم در حال 

استفاده از این بنادر هستیم.
وی در خصــوص بنــدر چابهــار گفــت: 
آمریکایی هــا معافیتی برای بنــدر چابهار 
قائل شــدند تا کاال از هند به افغانستان یا از 
افغانســتان به هند عبور کنــد. همان گونه 
که ۸ کشــور می توانند از ایران نفت بخرند، 
افغان ها هم می توانند از مــا فرآورده های 
نفتی بخرند.معاون دریایی ســازمان بنادر 
و دریانوردی با تأکید بر اینکه قرار نیســت 
طبــق قوانین آمریکایــی هــا بنادرمان را 
اداره کنیم، افزود: بر اســاس آنچه خودمان 
تشــخیص می دهیم، کاال به بنادر ما وارد، 
صادر یا ترانزیت خواهد شــد ولی آنها اسم 
بندر چابهار را به شکل اختصاصی آورده اند.

وی با بیــان اینکه در لیســت ۷۰۰ موردی 
تحریم های جدید آمریکا، اســم هیچ یک 
از بنادر ما نیامده، در خصــوص تناقض در 
اظهــارات آمریکایــی ها مبنی بــر تحریم 
نبودن هیچ یک از بنادر ایران از یک ســو و 
معاف شدن بندر چابهار از سوی دیگر )که به 
معنی تحریم شدن بنادر دیگر غیر از چابهار 
است( تصریح کرد: در لیست آمریکایی اسم 

۲۰۰ فروند کشتی ایرانی، ۵۰ بانک و صدها 
شخص حقیقی که برخی از آنها دیگر سمتی 
ندارند مانند آقای داجمر که سالهاســت از 
شرکت کشــتی رانی کناره گیری کرده یا 
کشتی سانچی که ســال گذشته غرق شد، 
وجود دارد ؛ بنابراین آمریکایــی ها در این 
لیســت گاف زیادی داده اند که عدم تحریم 
بنادر ایــران و معاف شــدن تحریم چابهار، 

یکی از گاف های این لیست آمریکاست.
حق شناس در پاســخ به این پرسش که این 
اظهارات که گفته می شــود حضور سانچی 
در لیســت تحریم ها گاف نیســت بلکه به 
معنی عدم امکان دریافت حــق بیمه بدنه، 
محموله و متوفیان و سرنشینان این کشتی 
اســت، صحت دارد یا خیر؟ گفــت: اگر این 
اشتباه آمریکایی ها به منزله گاف دادن آنها 
نیست، پس چرا اســامی کشته شدگان این 
کشــتی که بازماندگان آنها می توانند حق 
بیمه دریافت کنند، در لیست تحریم ها قرار 
ندارد؟ یا چرا اسامی سرنشــینان خارجی 

سانچی در لیست تحریم ها نیامده است؟
عضــو هیئــت عامــل ســازمان بنــادر و 
دریانــوردی با بیــان اینکه مســیر پرونده 
حقوقی دریافت حق بیمه سانچی همچنان 
در جریان اســت، خاطرنشــان کرد: وقتی 
اروپایی های می گویند نفت ایران را می خریم 
و پــول آن را در ایران پرداخــت می کنیم، 
آمریکایی ها چــرا دربــاره آن اظهار نظر 
نمی کننــد؟ بنابراین اعــالم تحریم های 
ایران، یک بازی سیاسی آمریکایی هاست. 
البته این حرف به این معنا نیســت که ما به 
هیچ عنوان از عوارض تحریم ها رنج نمی بریم 
اما یک نکتــه کلیدی وجــود دارد و آن این 
اســت که مقاومت و تاب آوری اقتصاد ایران 
نســبت به ســال های ۹۱ و ۹۲ اصال قابل 
مقایســه نیســت همچنین زمان نامحدود 
برای تحریم ها نــدارد همانگونه که ترامپ 
روز گذشــته در انتخابات کنگــره آمریکا 
ضربه خورد و کنگره را از دســت داد، ممکن 
است دو سال دیگر خودش هم از دست برود 

بنابراین زمان بــرای تحریم هــا نامحدود 
نیست.حق شــناس در پاسخ به این پرسش 
که آیا تحریم هــا، درآمــد ۲۵۰۰میلیارد 
تومانی هدف گذاری شــده ســازمان بنادر 
و دریانوردی تا پایان امســال  را با خدشــه 
روبه رو خواهد کــرد یا خیــر؟ تأکید کرد: 
میزان درآمد ســازمان بنادر تا کنون، جزء 
موضوعات محرمانه سازمان است اما تا پایان 
امســال رقمی بیش از پیش بینی ها محقق 

خواهد شد.

 کشتی رانی فیدری 
به بنادر خلیج فارس آغاز شد

مسعود دانشــمند، رئیس فدراسیون حمل 
و نقل نیز درباره نقــش تحریم ها در صنعت 
حمل و نقل دریایی کشور گفت: شرکت های 
بزرگ کشــتی رانی دنیا که خطوط الینری 
هستند مانند مرسک، ام اس ای، شرکت های 
بزرگ کشــتی رانی چینی، مدتی است که 
تردد به بندر شــهید رجایی را از برنامه خود 
حذف کرده اند. چون آمریکایــی ها به این 
شــرکت ها اعالم کرده اند اگر به بنادر ایران 
تردد کنند، دیگر حــق ورود به بنادر آمریکا 

را ندارند.
وی ادامه داد: با این حال شرکت های کشتی 
رانی کوچک در حال تــردد در بنادر ایران 
هستند و از این نظر بنادر ما مشکلی ندارند. 
اما مشکل اصلی صنعت حمل و نقل دریایی 
ایران، تحریم شناورها و کشتی های شرکت 
کشــتی رانی جمهوری اسالمی ایران است 
که این شناورها دیگر امکان فعالیت ندارند. 
هیچ شرکت بیمه ای کشــتی های شرکت 
کشــتی رانی جمهوری اســالمی ایران را 
بیمه نمی کند و هیچ بندری هم این کشتی 
را بــرای پهلوگیری نمی پذیــرد. برای این 

موضوع احتماال راه حل هایی وجود دارد.
دانشــمند با بیان اینکه در حــال حاضر به 
دوره کشــتی رانی فیــدری که در زمان 
تحریم های گذشــته اســتفاده می شد، 
بازگشته ایم، یادآور شد: برخی شرکت های 

کوچک کشــتی رانی، کانتینرهای ما را به 
بنادر جنوب خلیج فارس بــرده و از آنجا با 
کشتی های اقیانوس پیما کاالهای ما صادر 
می شــود یا در زمینه واردات هم عکس این 

روند انجام می شود.
وی با اشاره به معاف شــدن بندر چابهار از 
تحریم های آمریکا گفــت: این موضوع می 
تواند اقدام مؤثری برای صنعت حمل و نقل 
دریایی ما باشــد البته ظرفیت بندر چابهار 
تنها ۸.۵ میلیون تن در ســال است که رقم 
چندان باالیی محسوب نمی شود. اما در هر 
صورت باعث می شــود که هندی ها بتوانند 
از طریق بنــدر چابهار به اروپای شــمالی 
و آســیای میانه دسترسی داشــته باشند. 
بنابراین هندی ها ســعی کرده انــد با این 

فرمول بحث ترانزیت خود را تقویت کنند.
رئیس فدراســیون حمل و نقل با بیان اینکه 
بخش های دولتی در صنعــت حمل و نقل 
دریایی تحریم شــده، بیان داشــت: در این 
وضعیت باید بخش خصوصی وارد کار شود 
چون فضا بــرای فعالیــت بخش خصوصی 
باز شده اســت هرچند که بخش خصوصی 
هم از تحریم های احتمالی بیمناک اســت 
اما چاره ای نداریم جز اینکــه کار در حوزه 
حمل و نقل دریایی را بــه بخش خصوصی 

واگذار کنیم.

 آغاز اپراتوری هندی ها 
در بندر چابهار تا 20 روز دیگر

محمدعلی حســن زاده، معاون امور بندری 
و اقتصادی ســازمان بنــادر و دریانوردی 
نیز در این خصوص خاطرنشــان کرد: هیچ 
یک از بنادر ما تحریم نیستند قبال هم هیچ 
بندری تحریــم نبود. اینکــه االن چابهار از 
تحریم ها معاف شده، به این خاطر است که در 
تحریم ها ممکن است اپراتورها تحریم شوند. 
اپراتور بخشی از فاز اول یک شرکت هندی 
خواهد بود اگر این معافیــت بندر چابهار 
اعالم نمی شــد، ممکن بود این شــرکت 
هندی نگرانی بابت تحریم ها داشــته باشد. 

ما ابالغ قرارداد اپراتوری بخشــی از فاز اول 
بندر چابهار به شــرکت هندی را انجام داده 
ایم و این شرکت تا پایان ماه جاری میالدی 

)پایان نوامبر( در این بندر مستقر می شود.
وی ادامــه داد: در دوره گذشــته تحریم ها 
هم دو اپراتور ما تحریم شــدند یکی کشتی 
رانی جمهوری اســالمی ایران بود درنتیجه 
محوطه های بندری کــه در اختیار آنها قرار 
داشــت، به شــرکت های دیگر واگذار شد 
یکی هم شرکت تایدواتر از دیگر اپراتورهای 
بندری ما تحت تحریم بود کــه در دوره ای 
به این بهانه که مالکیت آن در اختیار ســپاه 
است تحریم شد و در لیســت قرار گرفت اما 
بعد از آن سپاه آن را به وزارت دفاع فروخت 
و نهایتا هم ســال گذشــته بخــش کامال 
خصوصی مالکیت این شــرکت را در اختیار 

گرفت و عمال این بهانه مرتفع شد.
عضــو هیئــت عامــل ســازمان بنــادر و 
دریانوردی با تأکید بــر اینکه اعالم معافیت 
بندر چابهار از تحریم ها آمریکا، بیشتر جنبه 
روانی و فضاسازی دارد، درباره تحریم تردد 
کشــتی های خطوط خارجی به بنادر ایران 
گفت: سهم همه کشــتی رانی های بزرگ و 
معتبری که به ایران می آمدند بسیار کم بود 
ضمن اینکه هنوز هم شــرکت های کشتی 
رانی اروپایی و آســیایی کوچک تر به بنادر 
ایران تــردد دارند و بار به طور مســتقیم به 
ایران می آید.حســن زاده تأکید کرد: برای 
ما اهمیتی ندارد که اســم این شــرکتی که 
به بنادر ایران می آید، در زمره ۲۰ خط اول 
کشتی رانی دنیا قرار نداشته باشد بلکه مهم 
این اســت که بار نخواهد به بندر واسطه در 
بنادر منطقه برود و ســپس با کشــتی های 
کوچکتر به ایران بیاید )کشتی رانی فیدری( 
تا هزینــه جانبی به حمل و نقــل دریایی ما 
تحمیل شــود.وی درباره اینکه چرا خطوط 
کشتی رانی بزرگ دنیا علی رغم اینکه بنادر 
ایران تحریم نیســتند، به ایــن بنادر تردد 
نمی کنند، گفت: علت این امر این است که 
تجارت خطوط کشتی رانی اصلی مهم دنیا 
با آمریکا بیش از ایران است. آمریکایی ها هم 
تهدید کرده اند که اگر به ایران تردد داشته 
باشید، ما هم اجازه ورود به بنادر آمریکا را به 
شما نمی دهیم. مرسک زمانی که گفته می 
شــد در ایران حضور دارد، کانتینرهایش به 
ایران می آمد نه کشتی هایشــان. این رقم 
در زمان اجرای برجام، تنها ۲۵ هزار کانتینر 
بود که در مقایســه با ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار 

کانتینر، اصال رقمی نبود.
معاون امور بنــدری و اقتصادی ســازمان 
بنادر و دریانوردی دربــاره احتمال کاهش 
درآمدهای این ســازمان در اثــر تحریم ها 
گفت: اگرچه ما یک سازمان درآمد-هزینه ای 
هستیم اما نگران درآمدهایمان نیستیم ولی 
آنچه برای ســازمان مهم است، اجرای امور 
حاکمیتی در سه حوزه امور بندری، دریایی 
و کشــتی رانــی بازرگانی اســت بنابراین 
اولویت ما در شــرایط تحریم، پیش نیامدن 
مشکل برای کشــتی رانی بازرگانی کشور 

است نه درآمدهای سازمان بنادر.

دستگاه های نظارتی وارد شود

ونده دوضعف عمده سامانه گمرک در یک پر
گروه تجارت ضعف ســامانه جامع امور 
گمرکی در»عدم اتصال به ســامانه سازمان 
بنادر« و »خروج محموله هایی با وزن بیشتر 
به علت عدم دقت ســامانه گمرک«از جمله 
مشــکالتی اســت که سبب شــکل گیری 

برخی پرونده های قاچاق شده است.
عدم اتصــال برخط ســامانه جامــع امور 
گمرکــی و همکاری مطلوب آن با ســامانه 
جامع تجارت، مشکلی اســت که این روزها 
مانعی بــر مســیر شــفافیت فعالیت های 
تجاری کشور شده و احتمال وقوع فساد در 

این حوزه را افزایش داده است.
این موضوع تا جایی پیــش رفت که عالوه 
بر وزیر ارتباطات که به عدم اتصال مطلوب 
ســامانه جامع امور گمرکی به سامانه جامع 
تجارت اعتــراض کرد، برخــی نمایندگان 

مجلس نیز به آن واکنش نشان دادند.

گمرک دست از انحصار اطالعات بردارد
بر همین اســاس محمــود صادقی، رئیس 
فراکســیون شــفافیت مجلس با اشاره به 
عملکرد نامطلــوب گمــرک در همکاری 
با ســامانه جامع تجارت در حــوزه تبادل 
اطالعــات گفــت: هم اکنون تنهــا ضعف 
موجود در فعالیت سامانه های حوزه تجارت 
عــدم اتصــال و یکپارچگی دســتگاه ها با 

یکدیگر است.
 این عــدم هماهنگــی گمرک با ســامانه 
جامع تجارت موجب شــد تا صادقی از ورود 
احتمالی مجلس بــه این اختالف در صورت 

عدم رفع آن خبر دهد.

در همین حــال احمد انارکــی محمدی، 
رئیس هیئــت تحقیق وتفحــص از مبارزه 
با قاچاق نیز با انتقــاد از عملکرد نامطلوب 
گمــرک در فرآینــد اتصال ســامانه های 
گمرکی به ســامانه جامع تجــارت گفت: 
علی رغم اینکــه در قانون مبــارزه با قاچاق 
کاال و ارز تکلیف کلیه دســتگاه ها در اتصال 
به سامانه جامع تجارت به عنوان تنها درگاه 
تبــادل اطالعات با فعال تجاری مشــخص 
شــده اســت، اما برخی دســتگاه ها مانند 

گمرک، به صورت جزیره ای عمل می کنند.

وزارت صمت، متولی اصلی تجارت کشور
طبق  قانــون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز، به 
دلیل اینکــه متولی تجارت کشــور وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســت، همه 
دستگاه ها مکلف شده اند که با سامانه جامع 

تجارت همکاری کنند.
دلیل دیگــر همــکاری دســتگاه ها با این 
وزارتخانه تســهیل در امور بازرگانی برای 
فعاالن تجاری اســت که از ابتــدا تا انتهای 
فعالیت واردات و صادرات تنها با یک درگاه 
در ارتباط باشــند تا امکان فساد به حداقل 
برسد. علی رغم این تکلیف قانونی، همچنان 
عــدم اتصال میــان ســامانه های مختلف 
دستگاه های مربوط به مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز، زمینه را برای ایجاد فسادهای گسترده 
مهیا کرده اســت. از جمله این دستگاهها 
می توان به گمرک ایران اشاره کرد که این 
عدم اتصال مشــکالت متعــددی را ایجاد 

کرده است.

ضعف های عمده گمرک و سامانه 
امورگمرکی

یکــی از پرونده هایــی که بــه دلیل ضعف 
عملکرد گمرک و سامانه متبوع اش موجب 
قاچاق کاال به داخل کشور از طریق گمرک 
هرمزگان شد، پرونده قاچاق ۲۱۰ کانتینر 

عروسک در سال ۹۵ بود.
افشین حضرتی ،کارشــناس امور گمرکی 
در گفتگــو با مهر با اشــاره به پنــج مورد از 
ضعــف  عملکرد گمــرک و ســامانه جامع 
امورگمرکــی در خصوص پرونــده مذکور 
گفت: عدم اخذ مجوز ورود وسایل حمل به 
محوطه های بارگیری ، عدم اتصال ســامانه 
جامع امور گمرکی و سامانه سازمان بنادر، 
امکان صدور مجوز خــروج )بیجک( برای 
محموله هایی که تشــریفات گمرکی را به 
طور کامل طــی نکرده اند، عــدم انتخاب 
تصادفی کارشــناس، ارزیاب و بارشمار در 
درب خروج و خروج محمولــه هایی با وزن 
بیشتر به علت عدم دقت سامانه پنج ضعفی 

هســتند که در عملکرد گمرک و ســامانه 
جامع امــور گمرکی منجر به بــروز پرونده 

مذکور شد. 
۱.عدم اخذ مجــوز ورود وســایل حمل به 

محوطه های بارگیری 
به گفتــه حضرتی، در گمــرک منطقه ویژه 
اقتصادی شهید رجایی می توان بدون اجازه 
درب خروج، به هر تعدادی وسیله حمل وارد 
محوطه کرد. به عنــوان مثال، برای ترخیص 
یک بار ده تنی که یک وســیله حمل کفایت 
می کند، می توان به هر تعدادی وسیله حمل 
وارد محوطه کرد که این امــر فرآیند خروج 
وســیله حمل بدون تشــریفات گمرکی را 
تسهیل می کند؛ حال ســوال اینجاست که 
چرا در محموله هایی که با یک وسیله حمل 
می شوند، وسیله های دیگری به محوطه وارد 

می شوند؟
۲.عدم اتصال ســامانه جامع امور گمرکی و 

سامانه سازمان بنادر 
به علت عــدم اتصال ســامانه جامــع امور 
گمرکی به سامانه سازمان بنادر، این امکان 
بــرای متخلفان پرونده عروســک به وجود 
آمد که بــا »جعل پروانــه وارداتی دریافتی 
از ســوی ســامانه گمرک«، »اســتفاده از 
قبض انبارهای اظهار نشــده به گمرک« و 
»استفاده قبض انبارها در پروانه های جعلی 
مذکور«، پــس از رجوع به ســازمان بنادر 
مجوز خروج دریافــت کنند که این موضوع 

نیز یکی از موارد مهم تخلف بود. 
۳.امکان صدور مجوز خروج )بیجک( برای 
محموله هایی که تشــریفات گمرکی را به 

طور کامل طی نکرده اند
یکی از ضعف های پیشــین سامانه گمرک 
)سامانه عملیات هوشــمند بندری( امکان 
درج شــماره قبض انباری اســت که پروانه 
متناظر بــا آن در گمرک وجود نداشــت؛ 
در واقع به دلیــل اینکه هم اکنــون نیز دو 
درگاه بــرای اظهــار بازرگان وجــود دارد، 
وی می تواند در اظهار دوم خود به ســامانه 

گمرک اظهار خالف واقع انجام دهد. 
۴.عدم انتخاب تصادفی کارشناس، ارزیاب 

و بارشمار در درب خروج 
حضرتی گفت: وظیفه ارزیابی، بازشــماری 
و کنترل هــای مرتبــط با تطابق ســنجی 
مشخصات کاال با اسناد بر عهده کارشناس 
گمرک و به خصوص درب خروج اســت اما 
در خصوص پرونده عروســک، کارشناسان 
و ارزیابــان درب خــروج گمــرک به طور 
سیســتمی و تصادفی انتخاب نشده است 
که این امر احتمال تبانــی در این پرونده را 

افزایش می دهد.
۵.خروج محمولــه هایی با وزن بیشــتر به 

علت عدم دقت سامانه  
در کســب و کار بنادر تعــداد کاالی داخل 
کانتینرها موضوعیت نــدارد و اپراتور انبار 
هنگام صدور مجوز خروج )بیجک( در مورد 
تعداد کاالی درون کانتینر به اظهار صاحب 
کاال اکتفــا می کند. بر همیــن مبنا یکی از 
ضعف های سامانه جامع امور گمرکی که در 
خصوص پرونده فوق نیز وجود داشت، عدم 
تطابــق  وزن کاالی درون کانتینر با کاالی 

اظهاری بازرگان بود.
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 آینده دزدی های فضای مجازی

شیوا سعیدی  چند هفتــه پیش تیتر این خبر 
همه را شــگفت زده کرد: »اطالعات ۵۰ میلیون 
کاربر فیس بوک افشا شد«. هرچند این نخستین 
باری نیســت که اطالعات خصوصی افراد فاش 
می شــود، اما حجم آن نگران کننده است. پیش 
از این نیــز اخبار مربوط به فاش شــدن اطالعات 
کاربران خبرساز شده بود. به عنوان مثال در اوایل 
سال جاری رســوایی کمبریج آناالیتیکا در صدر 
اخبار قرار گرفت. این شــرکت به وسیله اطالعات 
کاربران فیس بوک اســتراتژی تبلیغاتی دونالد 

ترامپ را طراحی کرده بود.
به هرحــال همزمــان با پیشــرفت فنــاوری و 
دیجیتالیزه شدن سیستم های ذخیره اطالعات 
و گســترش اســتفاده از اینترنت در گجت های 
مختلف هر روز اخبار بیشتری درباره فاش شدن 
اطالعــات محرمانه کاربران منتشــر می شــود. 
افشــای اطالعات کاربران در سال های اخیر وارد 

مرحله جدیدی شده است و دالیل مختلفی دارد.

دالیلی که منجر به افشای اطالعات 
کاربران می شود

افشای اطالعات در لغت به معنای انتشار عمدی 
یا غیرعمــدی اطالعــات خصوصــی و عمومی 
در محیطــی غیر ایمن اســت. دالیــل مختلفی 
به افشــای اطالعات منجر می شــوند مانند هک 
اطالعات توســط هکرهای زیرزمینی و افشــای 
اطالعات توســط فعاالن سیاســی یا دولت های 
محلی یا حتی اســتفاده از تجهیزات رایانشــی یا 
شــبکه های ذخیره اطالعات. در این میان نباید 
نقش باگ های داخلی و بدافزارهــا را نیز نادیده 

گرفت.
روزانه حجم عظیمی از داده های تولیدی توسط 
شــرکتهای ارائه دهنده شــبکه های اجتماعی 
و پیام رســان، مدیریت و تحلیل می شود و نتایج 
حاصل از تحلیل روی ایــن داده های کالن )بیگ 
دیتا(، متقاضی بســیاری داشــته و از بنگاه های 
تجاری )که برای بهره مندی در تبلیغات هوشمند 
به این اطالعات نیاز دارند( تا ســازمانهای امنیتی 
و حاکمیتی )برای رصد وضعیــت ملتها در نقاط 
مختلــف دنیا(، متقاضــی این داده ها هســتند. 
حتی در این بین شــرکتهای تحلیلی بســیاری، 
کالن داده هــا را منبــع اصلی درآمد خــود قرار 
داده و با ارائه گزارشــهای هدفمنــد، می توانند 
نتیجه انتخابات مختلف را تغییــر دهند. در این 
میان نباید از سوء اســتفاده شرکتهای تبلیغاتی و 

بازاریابی غافل ماند.

فضای مجازی روز به روز ناامن تر
با روند رو به رشــد ناامنی در فضــای مجازی، در 
ســال جاری میالدی انبوهی از اخبــار مربوط به 

افشای اطالعات کاربران منتشر شد.
پس از فاش شدن خبر مربوط به افشای اطالعات 
۵۰ میلیون کاربر فیــس بوک، گزارش های دیگر 
نشــان داد احتماال حســاب کاربری اینستاگرام 
این افراد نیز هک شده است. همچنین اگر یکی از 
این افراد از طریق اطالعات حساب کاربری فیس 
بوک خود وارد اینستاگرام یا هر وب سایت دیگری 
شــده بود، احتماال هکرها به اطالعات حساب او 

دسترسی پیدا کرده بودند.
در آخرین نمونه این اخبار مشــخص شد، هکرها 
پیام های خصوصی ۸۱ هــزار کاربر فیس بوک را 
منتشر کرده اند. آنها در یک آگهی تبلیغاتی اعالم 
کردند دسترســی به حســاب های کاربری را با 

قیمت ۱۰ سنت می فروشند.
 Krebs on Security همچنین وب سایتی به نام
اعالم کرد، نرم افزار جاسوســی mSpy اطالعات 
میلیون ها کاربر خود را فاش کرده اســت. جالب 
آنکه اطالعــات کاربران این نرم افــزار به راحتی 
قابل دسترسی است و حجم وســیعی را شامل 
می شــود از جمله نام، آدرس ایمیــل، پیام های 

فیس بوک و واتس اپ.
 اما ایــن ها تنها مــوارد نیســتند. چندی پیش، 
محققان دانشــگاه آکسفورد نیز هشــدار دادند 

جمع آوری و اشــتراک گذاری اطالعات کاربران 
به وســیله اپلیکیشــن های موبایــل از کنترل 
خارج شده اســت. آنها متوجه شدند ۹۰ درصد 
اپلیکیشــن های رایگان در پلی استور اطالعات 
کاربــران را با آلفابت )شــرکت مــادر گوگل( به 
اشــتراک می گــذارد. بیــش از ۴۰ درصد این 
اپلیکیشــن ها اطالعــات کاربران را به کســب و 

کارهای متعلق به فیس بوک منتقل می کنند.
داده  نشــان  دیگــر  گزارشــی  همچنیــن 
اپلیکیشــن هایی ماننــد Dr.Unarchiver و 
 Trens Micro که  توسط شرکت Dr.Cleaner
عرضه شــده اند، تاریخچه مرورگر کاربر را جمع 
آوری و آپلود می کنند. ایــن برنامه ها همچنین 
اطالعات اپلیکیشــن های دیگر نصب شــده در 

دستگاه را جمع آوری می کنند.
افشــای اطالعات با اهداف مختل تا به آنجا پیش 
رفته که یک شــرکت هواپیمایی هنگ کنگی به 
نام Cathay Pasific نیز اعالم کرد اطالعات ۹.۴ 
میلیون نفر از مشتریانش فاش شده است. در این 
نشت اطالعات اسامی، ملیت، تاریخ تولد، شماره 
تلفن، ایمیل، آدرس، شــماره پاسپورت، شماره 
کارت شناســایی و تاریخچه سفر مشتریان فاش 

شده بود.
شــاید یکی از تکان دهنده ترین اخبار نیز مربوط 
به وجــود اطالعــات ۳۵ میلیــون رای دهنده 
آمریکایی در وب تاریک بــود. این اطالعات یک 
ماه قبل از شــروع انتخابات مجلــس نمایندگان 
برای فروش در یک فروم آنالین عرضه شــده بود. 
البته کارشناســان ادعا می کنند عرضه اطالعات 
به معنای افشــای اطالعات نیســت. این سوابق 
احتمــاال از شــرکت هایی ســرقت شــده که از 
اطالعات رای دهندگان برای استفاده در برنامه های 

انتخاباتی ایالت ها استفاده می کنند.

هشدار محققان نسبت به شکاف های 
امنیتی اپلیکیشن ها

این درحالی است که شــبکه های اجتماعی نیز 
پلتفرم امنی برای اطالعات به حســاب نمی آیند. 
محققان امنیتی به دفعات شکاف های امنیتی را 
در این زمینه کشــف کرده اند. یکــی از آن موارد 
مربوط به سوءاســتفاده از ویس میــل واتس اپ 
است. هکرها با استفاده از شماره تلفن کاربر سعی 
می کنند اپلیکیشــن اســتاندارد واتس اپ را در 

موبایل خود نصب کنند. 
در مرحله بعد واتــس اپ با ارســال یک پیامک 
حاوی کد تائید ۶ رقمی بــه موبایل کاربر عملیات 
را احــراز هویت می کند. به همیــن دلیل هکرها 
ســعی می کنند زمانی که کاربــر موبایل خود 
را رصد نمی کنند )شــب هنگام( این عملیات را 
انجام دهنــد. درمرحله بعد واتــس اپ به کاربر 
اجازه می دهد بین ارســال دوباره  کد۶ رقمی و 
تماس صوتی خودکار یکی را انتخاب کند. از آنجا 
که کاربــر موبایل خود را رصد نمــی کند، پیام به 

ویس میل او ارسال می شود.
 در این مرحله هکرها با استفاده از شکاف امنیتی 
در شبکه شرکت های مخابراتی این ویس میل ها 

را دریافت می کنند. 

تلگرام هم در امان نیست
حتی تلگرام نیز از این روند مســتثنی نیســت. 
یک محقــق امنیتی کشــف کرده نســخه های 
قبلی اپلیکیشــن دســکتاپ تلگرام هنگام حین 
برقراری تماس صوتــی،  IP آدرس های عمومی 
و خصوصی )نشــانی پروتکل اینترنــت( را فاش 
کرده است. دلیل این امر چارچوب کاری همتا به 

همتای تلگرام بوده است.

لو رفتن موقعیت مکان در آیفون
یکی دیگر از نمونه های جالــب اطالعات مربوط 
به اپل است. بررســی های امنیتی نشان می دهد 
تعدادی از برنامه های محبوب آیفون بی سروصدا 
اطالعات موقعیت مکانی ده ها میلیون کاربر این 

گوشی را به اشتراک می گذارند. 

بســیاری از این برنامه هــا عالوه بر شناســایی 
موقعیت دقیــق مکانی کاربران خــود اطالعات 
حســاس دیگری را نیز جمع آوری می کنند که 
دسترســی به آنها توسط شــرکت هاس ثالث 

می تواند امنیت افراد را به خطر بیندازد.
از ســوی دیگر صاحب خدمات ایمیــل یاهو نیز 
اعالم کرده ایمیل های تجاری مشــتریان خود را 
بررسی می کند و در اختیار شرکت های تبلیغاتی 
قرار می دهــد. یاهو بیش از یک دهــه قبل رصد 
ایمیلــی کاربران خــود را آغاز کرده اســت. این 
شــرکت از الگوریتم های مختلف برای بررســی 
ایمیل های تجاری در این باکس کاربر اســتفاده 

می کند.

 مشکالت تقلبی رایانه راهی برای 
دسترسی به اطالعات کاربران

این درحالی است که شیوه های سرقت اطالعات 
کاربران در ســال های اخیر بســیار متنوع شده 
اســت. یکی از روش های کالهبرداری از کاربران 
مشــکالت تقلبی رایانه ها اســت. طبق گزارش 
Action Fraud ،)ســازمان گزارش دهی جرائم 
ســایبری در انگلیس( کالهبرداران انگلیســی 
با ارائــه خدمات مربوط به حل مشــکالت تقلبی 
رایانه، بیــش از ۲۱ میلیون پونــد از ۲۲ هزار نفر 

کالهبرداری کرده اند.
این نوع کالهبرداری با یک تماس تلفنی، ایمیل 
یا یک پیام پاپ  آپ در رایانه فرد  آغاز می شــود. 
این پیام به کاربر هشــدار می دهــد اختاللی در 
رایانه یا ارتبــاط اینترنتی او وجــود دارد که باید 
حل شــود. در مرحله بعد کالهبــرداران از کاربر 
تقاضای مبلغی می کنند تا مشــکل را حل کنند. 
در موارد دیگر آنها قربانیانشان را فریب می دهند 
تا نرم افــزاری روی دستگاهشــان نصب کنند. با 
این وســیله کالهبرداران به اطالعات شخصی و 
مالی کاربر دسترســی می یابند در همین راستا 
این ســازمان برنامه ای برای آموزش مردم درباره 
»کالهبرداری خدمات نرم افزار رایانه ای« را ارائه 

می کند.

آینده دزدی های اینترنتی
یکی از دالیل فراگیرشــدن افشــای اطالعات در 
ســال های پس از ۲۰۰۵ میالدی افزایش حجم 
اطالعات است که به مجرمان سایبری فرصت های 
بیشتری می دهد تا حجم بیشتری از اطالعات را 

در یک حمله سرقت کنند.
درهمین راســتا وب ســایت ها و شــرکت های 
مختلف آمارهای مختلفی از آینده روند افشــای 
 CSC اطالعات منتشــر می کنند. طبق گزارش
که در ۲۰۱۲ میالدی منتشــر شــده، تا ۲۰۲۰ 
میالدی بیش از یک سوم اطالعات در خدمت ابر 

نگهداری می شود. 
از ســوی دیگــر وب ســایت Statistica نیز در 
تحقیقی وضعیــت واقعی امنیــت اطالعات در 
سراســر جهــان از ۲۰۱۰ تــا ۲۰۱۵ میالدی را 
نشــان می دهد. از ۲۰۱۵ میــالدی تاکنون ۲۵ 
درصد اطالعات جهان نیازمنــد اقدامات امنیتی 
بیشتری هســتند اما همچنان به طور غیر ایمن 
نگهداری می شــوند. طبق تحقیق این وب سایت 
آماری پیش بینی می شود، این شاخص در ۲۰۲۵ 

میالدی به ۴۵ درصد می رسد.
این در حالی اســت کــه هم اکنون با گســترش 
اینترنت اشیا و هوش مصنوعی، اطالعات کاربران 
نه تنها در وب ســایت ها و مخــازن اطالعاتی 
شــرکت ها، بلکه در گجت های ساده خانگی نیز 

ذخیره می شود. 
از آنجا که در بســیاری از این گجــت ها اقدامات 
امنیتــی در نظــر گرفته نشــده، کارشناســان 

متعددی درباره سرقت از آنها هشدار داده اند.
تمام ایــن روندها حاکــی از آن اســت که حریم 
خصوصی برای افراد در حال از بین رفتن اســت 
و در صورتی که اقدامات امنیتی بیشــتری انجام 
نشــود، هر روز شــاهد رویدادهای بیشتر افشای 

اطالعات کاربران خواهیم بود.

اندرویدی   اپلیکیشن های 
اطالعات کاربران را دزدیدند

 پژوهشــگران فعال در حوزه امنیت ســایبری به تازگی اعالم کرده اند 
که بدافزار موجود در ۲۹ اپلیکیشــن اندرویدی اطالعات کاربران را به 

سرقت برده است.
از آنجا که این روزها اخبار زیادی مبنی بر آســیب پذیری های امنیتی 
و نفوذ بدافزارهای خطرناک به رایانه کاربران و شــرکت های تجاری در 
جهان منتشر شده است، بنابراین پژوهشگران بسیاری درصدد کشف 
هرگونه بدافزار در نرم افزار، برنامه و اپلیکیشــن های مختلف هستند تا 
کاربران را از آسیب های احتمالی حمالت ســایبری و بدافزاری مصون 

بدارند.
حاال به تازگی محققان امنیتی دریافته اند که ۲۹ اپلیکیشن اندرویدی 
موجود در فروشــگاه گوگل پلی اســتور حاوی بدافزار بوده و اطالعات 

شخصی کاربرانشان را به سرقت برده اند.  
گفته می شود که این ۲۹ اپلیکیشن از دسته بندی برنامه های کاربردی 
و ســرگرمی بوده و به کاربران این امکان را می داده تا به گوشــی های 
هوشمند قربانیان موردنظر خود نفوذ و دسترسی پیدا کرده و از راه دور 

دستگاه آن ها را کنترل و مدیریت کنند.
برآورد شده اســت که تاکنون حدود ۳۰ هزار کاربر برنامه های آلوده و 

مخرب را دانلود، نصب و استفاده کرده اند.
بنابراعالم، هکرها و مجرمان سایبری با دسترسی و نفوذ به دستگاه های 
کاربران، قادر خواهند بود تماس هــای ورودی آن ها را رهگیری کرده، 
اپلیکیشــن های مورد نظر خود را از فروشــگاه های آنالین و اینترنتی 
نظیر گوگل پلی اســتور دانلود کنند و فرایند احراز هویت دو مرحله ای 

سرویس های مختلف و شبکه های اجتماعی را دور بزنند.

 استوری  مخصوص مدارس
 به اینستاگرام می آید؟

 به نظر می رسد شبکه اجتماعی اینستاگرام قصد دارد قابلیت جدیدی 
را به اســتوری های خود بیفزاید تا تنها معلمان و دانش آموزان در یک 

مدرسه بتوانند به محتوای آن دسترسی داشته باشند.
شبکه های اجتماعی در چند سال اخیر به منظور جلب رضایت کاربران 
خود و افزایش محبوبیت و اســتفاده توســط کاربران، گاهی قابلیت ها 
و امکانات جدیدی را اضافــه و ارائه می کنند. این بار نیــز، طبق اخبار 
و شــواهدی که  جین مانچــون، یکــی از توســعه دهندگان معروف 
قابلیت های اینســتاگرام ارائه داده اســت، به نظر می رســد که شبکه 
اجتماعی اینســتاگرام تصمیم گرفته است که استوری های مخصوص 
مدارس که فقــط دانش آموزان و معلمــان به آن دسترســی دارند را، 
به پلتفرم خود اضافه کند تــا بدین ترتیب تنها آمــوزگاران، مدیران و 
دانش آموزان فعال در یک موسســه آموزشی و مدرســه بتوانند از آن 
اســتفاده کرده، محتوای مورد نظر خود را در آن به اشتراک بگذارند و 
از اطالعات مربوط به مدرسه و محیط آموزشی و آکادمیک خود با خبر 

و آگاه شوند.
اینســتاگرام تاکنون در واکنش به انتشــار این اخبار بیانیه ای منتشر 
نکرده اســت ولی به نظر می رســد که این شــبکه اجتماعی به منظور 
ایمن سازی محیط آموزشــی مدارس و جلوگیری از پرت شدن حواس 
دانش آموزان در مــدارس می خواهد چنیــن قابلیت جدیــدی را به 

استوری های خود بیفزاید.
البته الزم به ذکر است که مشاهده کدهای مربوط به قابلیت های جدید 
در اینستاگرام لزوما به معنای اجرایی شدن و عرضه همگانی و عمومی 
آن نخواهد بود و ممکن اســت بعد از انجــام آزمایش های مختلف، این 
شــبکه اجتماعی تصمیم بگیرد که هرگز چنیــن قابلیتی را به صورت 

عمومی منتشر نکند.
قابلیت افزودن استوری های اینستاگرام در ماه اوت سال گذشته ۲۰۱۶ 
میالدی به این شــبکه اجتماعی اضافه شــد و از همان ابتدا میلیون ها 
طرفدار را به خود جذب کرد. از آن زمــان تاکنون که حدود بیش از یک 
ســال می گذرد، می توان گفت این قابلیت مهمترین و پرطرفدارترین 

قابلیتی است که تاکنون به اپلیکیشن اینستاگرام افزوده شده است.

فیس بوک ۱۱۵ حساب کاربری را مسدود کرد
 فیس بوک بالغ بر ۱۱۵ حساب کاربری را تحت تاثیر احتمال مداخالت 
سیاسی و تشــویش اذهان عمومی علیه انتخابات میان دوره ای آمریکا 

مسدود کرد.
در چند سال اخیر به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایاالت 
متحده آمریکا در ســال ۲۰۱۶ میالدی اتهامات زیادی به شــبکه های 
اجتماعی و غول های تکنولوژی در جهان وارد شد و با تعهد نمایندگان 
این شرکت های بزرگ موظف شــدند که از این پس نظارت بیشتری بر 
فعالیت های کاربران و حســاب های کاربری مشــکوک و جعلی داشته 

باشند.
شــبکه های اجتماعی مختلفی همچون توییتــر، فیس بوک و گوگل 
نیز در این راستا مجبور و موظف شــده اند که به مقابله با اخبار کذب و 
دروغین بپردازند و شفاف سازی بیشتری در این خصوص داشته باشند.

حاال رویترز گزارش داده اســت که فیس بوک نیز در آســتانه برگزاری 
انتخابات میان دوره ای ایاالت متحده آمریکا بســیاری از حساب های 
کاربری مشــکوک که فعالیت های ضدتبلیغاتی در رای گیری پیش رو 
را شناسایی و مسدود کرده اســت تا پایبندی خود را به مقابله با انتشار 

اخبار کذب و دروغین و همچنین فعالیت های ضدسیاسی نشان دهد.
این شــبکه اجتماعی در بیانیه خــود همچنین اعالم کرده اســت که 
نیازمنــد تحقیق و بررســی های بعدی اســت تا تشــخیص دهد این 
حســاب های کاربری مشکوک و شناسایی شــده تحت حمایت دولت 

روسیه بوده اند یا خیر.
بیشتر این حســاب های کاربری مسدود شــده به زبان های انگلیسی، 
فرانســوی و روســی پیام های خود را بر روی پلت فرم های فیس بوک و 

اینستاگرام به اشتراک گذاشته اند.

آمازون مهندسان آینده را تربیت می کند
 آمازون قصد دارد ســاالنه به بیش از ۱۰ میلیــون دانش آموز در جهان 

برنامه نویسی آموزش دهد.
با توجه بــه این که دانش برنامه نویســی، علوم کامپیوتر و رشــته های 
مرتبط با مهندســی دیجیتال ایــن روزها با گســترش فناوری های 
نوینی هم چون هــوش مصنوعــی، یادگیری ماشــینی، بالک چین 
و غیره از اهمیت خاص و به سزایی برخوردار شــده است، حاال شرکت 
آمازون اعالم کرده اســت که می خواهد با روش های جدید کدنویسی 
و برنامه نویسی به دانش آموزان این امکان را بدهد تا در آینده تبدیل به 
نیروهای متخصص حوزه علوم رایانه شــوند و درصورت نبوغ و استعداد 

کافی، به استخدام این غول تکنولوژی آمریکایی درآیند.
این برنامه که به مهندسان آینده شهرت دارد، قرار است در طول مدت 
یک سال اجرا شود که افراد با استعدادی که به دالیل مختلف نظیر فقر 
و درآمد کم به دانشــگاه نمی روند، از تحصیل در رشته های موردعالقه 
خود در حوزه علم برنامه نویســی محروم نشــوند و به مهندســان علم 
ABC Ac� تدیجیتال و رایانه تبدیل شوند.بر اساس گزارش وب سای

tion News ، پیش از این شــرکت های دیگری هم چون فیس بوک و 
مایکروســافت برنامه های مشــابهی را اجرا کرده بودند که منفعت این 
برنامه ها همواره دو طرفه اســت و منفعت آن ها را از طریق جلوگیری از 

نیروی متخصص تامین می کند.

آنالین
کالهبرداری از تماس های بین المللی متوقف شد

 وزیــر ارتباطات از توقف شــیوه جدیدی از کالهبــرداری که از طریق 
تماس بین الملل با کاربران تلفن همراه انجام می گرفت، خبر داد.

محمدجواد آذری جهرمی در گفت وگو با مهر در خصوص کالهبرداری 
چند هفته اخیر از برخــی کاربران تلفن همراه از طریق شــیوه تماس 
خارجی اظهار داشــت: با توجه به اینکه در این زمینه اطالع رســانی به 
موقع انجام گرفت، موفق شــدیم جلوی این شــیوه کالهبرداری را از 

همان آغاز بگیریم.
وی ادامه داد: بررســی ها بر مبنای یافته ها و گزارش شرکت ارتباطات 
زیرساخت حاکی از آن اســت که در مجموع، ارقامی که به این طریق از 

مردم کالهبرداری شده بود، مبلغ ۳۸۲ میلیون تومان است.
وزیــر ارتباطــات و فناوری اطالعــات افــزود: مجموع ایــن اعداد به 
اپراتورهای تلفن همراه اعالم شد و شرکت ارتباطات زیرساخت نیز این 

مبلغ را از صورتحساب اپراتورها کسر کرده است.
آذری جهرمی تصریح کرد: بر این اساس اپراتورهای تلفن همراه موظف 
شده اند که این مبلغ ضرر و زیان مردم را، به حساب آنها بازگردانند و در 
این زمینه پیامک اطالع رسانی نیز به شــماره مشترکان ارسال خواهد 

شد.
وی گفــت: این موضوع در حال انجام اســت و بــه زودی تمامی ضرر و 

زیان ها به حساب مشترکان بازمی گردد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خاطرنشــان کرد: در اطالع رســانی 
برای جلوگیری از این کالهبرداری، از ظرفیت شــبکه های اجتماعی 
استفاده شد و ما توانستیم با اطالع رســانی به موقع به مردم، این شیوه 

کالهبرداری را از همان ابتدا مهار کرده و متوقف کنیم.
چندی پیش بسیاری از کاربران تلفن همراه شاهد تماس های از دست 
رفته بر روی گوشی های خود از طریق شــماره های خارجی بوده  که در 
این روش کالهبرداری، فرد تماس گیرنده به سرعت تماس برقرار شده 
را قطع می کرد و منتظر تماس مجدد از ســمت ایران می شد. از آنجایی 
که این موضــوع در ایام اربعین رخ داد، بســیاری از کاربــران احتمال 
می دادند که این تماس ها از سمت کربال باشد و به همین دلیل بالفاصله 
اقدام به برقراری تماس با این سرشــماره های بین المللی می کردند که 
درواقع این شماره ها باعث هزینه  سنگینی در صورتحساب آنها می شد. 
در این خصوص وزارت ارتباطات به کاربران هشدار داد که به هیچ عنوان 
نسبت به تماس مجدد با این شــماره های بین المللی اقدام نکنند اما با 
این وجود گفته شــد که ۱۲۶ هزار نفر از این مدل سودجویی و تخلف، 

متضرر شده اند.

احتمال فیلترینگ هوشمند اینستاگرام
 رییس پلیس فتــای ناجا از طــرح جدید وزارت ارتباطــات و فناوری 
اطالعات برای فیلترینگ هوشــمند محتوای مجرمانه در اینستاگرام 

خبر داد.
سردار سید کمال هادیان نفر در گفت وگو با ایســنا درباره تغییر بستر 
اقدامات مجرمانــه فضای مجازی پــس از فیلترشــدن تلگرام گفت: 
همچنان بیشــتر جرائم در فضای تلگــرام رخ می دهد، بــه طوریکه 
طبق آخرین آمارها ۶۴ درصد جرائم در تلگــرام و حدود ۳۲ درصد در 

اینستاگرام رخ می دهد.
وی درباره اینکه آیا امکان فیلترشدن اینســتاگرام وجود دارد یا خیر، 
گفت: تصمیم گیری در این خصــوص برعهده کارگروه تعیین محتوای 

مجرمانه یا شورایعالی فضای مجازی است.
رییس پلیس فتای ناجا با اشــاره به طرح جدید وزارت ارتباطات برای 
فیلترینگ هوشــمند محتوای مجرمانه در اینســتاگرام گفت: وزارت 
ارتباطات ســرویس جدیدی را طرح کرده که اگر این ســرویس جدید 
بیاید می تواند با عبور از SSL جدید اینستاگرام ، فیلترینگ هوشمند را 
در اینستاگرام ارائه دهد که اگر این طرح را ارائه دهد بخشی از محتوای 

مجرمانه کم می شود.
هادیانفر در مورد امکان رفع فیلتر از توئیتــر نیز گفت: ما کامال مخالف 
رفع فیلتر توئیتر هســتیم و دالیل خودمان را نیز در این خصوص ارائه 

داده ایم.
پیرو انتشار اظهارنظری منسوب به رییس پلیس فتا درباره طرح وزارت 
ارتباطات برای فیلترینگ هوشــمند اینســتاگرام، رییس مرکز روابط 

عمومی وزارت ارتباطات توضیحاتی ارائه کرد.
سیدجمال هادیان طبایی گفت: وزارت ارتباطات طرحی برای پاالیش 
هوشــمند اینســتاگرام به مراجع ذیربط ارائه نکرده است. البته برخی 
نهادها پیشــنهادهایی برای فیلترینگ هوشــمند به وزارت ارتباطات 

ارایه داده اند که به دلیل غیرفنی بودن قابلیت اجرا نداشته است.
هادیان طبایی گفت: وزارت ارتباطات هیچ نکته پوشــیده ای از مردم 
ندارد و اجرای هر طرح جدیدی را از مسیر رســمی و رسانه ای با مردم 
در میان می گذارد.رییس مرکز روابــط عمومی وزارت ارتباطات افزود: 
البته صبح  دیروز در تماس تلفنی که با سردار هادیان فر داشتیم، ایشان 
چنین مصاحبه ای را تکذیب کردند. از اصحاب محترم رسانه انتظار می رود 

در انتشار اخبار به منبع و صحت آن توجه ویژه ای داشته باشند.

فرآیند عدم پرداخت بدهی تا تخلیه تلفن 
چقدر طول می کشد؟

 ســخنگوی شــرکت مخابرات ایران مدت زمان عــدم پرداخت بدهی 
خطوط تلفن ثابت تــا قطع یک طرف، دوطرفــه و درنهایت واگذاری را 
یک فرآیند یک سال و سه ماهه دانست و گفت: این امکان خیلی ضعیف 

است که طی فرآیند یک سال و سه ماه اطالع رسانی نشود.
محمدرضا بیدخــام در گفت وگو با ایســنا، با بیان این که پروســه ی 
تخلیه ی خط تلفن ثابت حدود یک ســال طول می کشــد، اظهار کرد: 
در طول این یک سال مرتب به مشــترک درباره میزان بدهی اش اطالع 
داده می شود. بعد از گذشت یک سال، خط مشترک یک طرفه می شود و 
بعد به صورت دوطرفه قطع می شود. البته در طول این یک سال به طور 
مرتب به صورت کتبی و صوتی به مشــترک اطالع رســانی می شود که 
بدهی خود را پرداخت کند که در غیر این صــورت، خط تخلیه خواهد 

شد.
وی ادامه داد: این فرآیند تخلیه تلفن اســت و اگر خط مشترک تخلیه 
شود، اما پس از سه ماه بدهی خود را پرداخت کند، شماره را به مشترک 
برمی گردانیم اما از آن به بعد مطابق آیین نامه می توان شــماره را به فرد 

دیگری واگذار کرد.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران درباره شرایط واگذاری خطوط تلفن 
بیان کرد: اگر شماره تلفنی واگذار نشده باشد، اولویت با کسی است که 
این شماره را قبال داشــته است. مگر این که شــماره رند باشد که اگر از 
مدت عدم پرداخت بدهی یک سال و سه ماه بگذرد، مشمول آیین نامه 
شماره های رند می شود.بیدخام در پاسخ به این که آیا این امکان وجود 
دارد که به مشــترک درباره قطع خط تلفن اطالع رسانی نشود، اظهار 
کرد: این امکان خیلی ضعیف اســت که در فرآیند یک ســال و سه ماه 
اطالع رسانی نشــود. البته درصورتی که مشترک چنین ادعایی داشته 

باشد، پرونده اش موجود است و می توان آن را بررسی کرد.
اگر مشترک تلفن ثابت مشمول قطع خط تلفن به دلیل بدهکاری شود، 
پس از سپری شــدن مهلت پرداخت، دارنده پروانه ضمن اطالع رسانی 
به مشترک می تواند نســبت به قطع و در ادامه جمع آوری و تخلیه خط 
تلفن اقدام کند و درصورت تخلیه، مشــترک موظف به ارائه درخواست 

جدید و پرداخت هزینه اتصال است.
البته ممکن است برخی از مشــترکان ادعا کنند که از زمانی که بدهی 
خود را پرداخت نمی کنند، بدون اطالع رســانی فرآیند قطع و واگذاری 

اتفاق می افتد. 

ارتباطات


