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پیکر سردار پاسدار شهید ابراهیم 
غالمی وارد جزیره کیش شد

پیکر »شــهید ابراهیم غالمی« سردار جانباز 
هشت سال دفاع مقدس، شامگاه دوشنبه هشتم 

مهر با تشریفات نظامی وارد جزیره کیش شد.
به گــزارش ایلنا؛  بــا حضور دکتــر مظفری 
مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد کیش، مدیران و 
معاونین ســازمان و جمعی از مسئولین محلی با 
انجام آیین تشریفات نظامی در فرودگاه بین المللی 
کیش، پیکر آن شهید برای تشییع به مسجد امیر 

منتقل شد.
امروز سه شنبه نهم مهر ساعت 9 مراسم تشییع 
پیکر آن شهید از ســپاه کیش)میدان سعدی( تا 

مسجد خاتم االنبیاء انجام خواهد شد.
    

در روز جهانی گردشگری برگزار شد؛ 
معرفی و تقدیر از دفاتر نمونه 

خدمات مسافرتی کیش 

به همت معاونت گردشــگری سازمان منطقه 
آزاد کیش و مدیریت اداره نظــارت بر خدمات و 
مراکز گردشــگری کیش و با حضور مدیرعامل و 
برخی از اعضای هیات مدیره جامعه دفاتر خدمات 
مسافرتی و گردشگری کیش، از پنج دفتر خدمات 
مسافرتی و گردشگری مستقر در جزیره کیش، در 

قالب دفاتر نمونه و موفق تقدیر به عمل آمد. 
به گــزارش خبرگزاری ایلنــا، دفاتر خدمات 
مسافرتی ســفرهای کیش، مقتدر سیر ایرانیان 
کیش، طلوع سبز کیش، محراب سیر کیش و نسیم 
بهشت کیش، به واســطه ارائه خدمات تخصصی 
در حوزه صدور بلیت پــرواز، فروش تــور و ارائه 
سایر خدمات گردشــگری مطلوب و رعایت کلیه 
موازین قانونی و تعهد در قبال ارائه خدمات خود به 
مشتریان، به عنوان دفاتر برتر در این حوزه انتخاب 

و معرفی شدند.
علی ابراهیمی، مدیــر اداره نظارت بر خدمات 
و مراکز گردشگری کیش عنوان کرد: روز جهانی 
گردشگردی بهانه ای اســت برای تقدیر از دفاتر 
برگزیده و قطعا ایجاد روند مثبت در ارائه خدمات 
گردشگری برای ســایر دفاتر، ملزم به روز خاص 
در تقویم رویدادها نبوده و دفاتری که در زنجیره 
حرفه ای و مثبت قدم بر می دارند، قطعا شایسته 

توجه و تقدیر و البته حمایت خواهند بود.
ابراهیمی با بیان اینکه در حال حاضر 137 دفتر 
خدمات مسافرتی و گردشگری در حال فعالیت در 
هســتند، گفت: جزیره کیش به عنوان یک قطب 
فعال گردشگری در کشور و حتی منطقه محسوب 
شده و نظارت دائمی کارشناســان این حوزه در 
جهت ارائه خدمات به روز و حرفــه ای به ویژه در 
ســال های پیش رو که رویدادهای بزرگ ورزشی 
در منطقه را شــاهد خواهیم بود می تواند، سهم 
جزیره کیش از رویدادهای کشــورهای همسایه 
 را از لحاظ جذب گردشــگر به شکل قابل توجهی

 افزایش دهد.
    

آموزش مروری بر جوان سازی 
صورت در کیش

کالس آمــوزش »مروری بر جوان ســازی 
صورت« 11 مهر در سالن همایش بیمارستان 

کیش برگزار می شود.
به گزارش ایلنا؛  بیمارستان تخصصی و فوق 
تخصصی کیش کالس آموزش مروری بر جوان 
سازی صورت  را پنج شــنبه 11 مهر سال جاری 
ساعت هشت و سی دقیقه در سالن همایش این 

بیمارستان برگزار کند.
مدرس این کالس آموزشــی که به صورت 
رایگان برگزار می شود، دکتر سید پویان دربانی 

است و ورود برای عموم آزاد است.

اخبار کیش
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در حالی که به تازگی مشاور فدریکا 
موگرینــی، رئیس سیاســت خارجی 
اتحادیه اروپا از پیوســتن هشت کشور 
دیگر به سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای 
دادوســتد مالی با ایران خبــر داد، اما و 
اگرهای سازوکار مالی ایران و عراق نیز 
در چارچوب اینستکس دیگری مطرح 

شده است.
اتحادیه اروپا چند مــاه پیش اعالم 
کرد برای مقابله بــا تحریم های آمریکا 
علیه ایران، قصد دارد یــک کانال ویژه 
پرداخت مالی ایجاد کند که براســاس 
آن امکان ادامه همــکاری اقتصادی با 
ایران فراهم شود اما با اهمال اروپایی ها 
تاکنون محقق نشده است درحالی که 
طرح اولیه ایجاد این ســازوکار مالی از 
سوی »فرانسه«، »آلمان« و »انگلیس« 
از ماه ژوئن )تیرماه( برای همه کشورهای 

عضو اتحادیه اروپا  عملیاتی شد.
از ســوی دیگر هم زمان بــا موعد 
برداشته شدن گام سوم کاهش تعهدات 
برجامی ایــران، درحالی کــه توپ در 
زمین طرف های باقی مانــده در توافق 
قرار داشــت تا با اجرای اینســتکس و 
سازوکارهای مشابه از خروج تدریجی 
ایران از برجام جلوگیری کنند، امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانسه پیشنهاد 
راه اندازی خط اعتبــاری 1۵ میلیارد 
دالری برای پیش خرید نفت از ایران را 
مطرح کرد که این امر در داخل کشور با 

واکنش های بازدارنده مواجه شد.
اینستکس روسی  و چینی برای 
مقابله با کانالیزه شدن معامالت

از ابتدای ســال جاری ایران رویکرد 
راهبردی را برای کاستن آسیب اقتصادی 
ناشی از اقدامات دولت ایاالت متحده در 
گسترش روابط با همسایگان در دستور 
کار قرار داد. از سوی دیگر نیز با این هدف 
که ابتکار عمل راه اندازی اینســتکس 
را از اروپایی هــا بگیــرد، راهکارهایی 

مشابه اینستکس را برای مراودات مالی 
با کشــورهای دیگر همچون روسیه، 

ترکیه، عراق، هند و چین تعریف کرد.
از جمله مزایای برقراری راهکار مشابه 
اینستکس با همســایگان این است که 
مراودات مالی دو طرف با مناسبات محلی 
انجام شود؛ یعنی تعامالت مالی با پول 
ملی دو کشور و بدون اتکا به دالر صورت 
می گیرد. بر همین اســاس نهاد ایرانی 
متناظر اینستکس اروپا از سوی ایران به 
نام شرکت »سازوکار ویژه تجارت و تأمین 
مالی ایران و اروپا« موسوم به »ساتما« 

تأسیس و به اطالع اتحادیه اروپا رسید.
برخی کارشناسان معتقدند پیامد 
استفاده از اینســتکس برای تجارت با 
کشــورهای غیراروپایی این است که 
اگر این کشورها به سازوکار اینستکس 
بپیوندند و از این کانال مالی برای انجام 
روابط تجاری خود با ایران استفاده کنند، 
مبادالت ایران با این کشورها با تهدیداتی 

مواجه خواهد شد.
زیرا درصورت پیوستن کشورهای 
غیراروپایــی به اینســتکس مبادالت 
مالی ایران با این کشــورها نیز عالوه بر 
مبادالت مالی با کشــورهای اروپایی، 
کانالیزه خواهد شد. در اینصورت روابط 
مالی ایران با این کشورها تحت نظارت 
و کنترل اتحادیه اروپا خواهد بود و این 
بدان معناســت که پول نفــت ایران را 
اروپایی هــا مدیریت خواهنــد کرد و 
اختیار عمل در رابطه با چگونگی خرج 
کردن آن از ایران ســلب می شــود. از 
طرف دیگر تمامی اطالعات مربوط به 
مبادالت مالی، معامالت و شرکت هایی 
که از این کشــورها به ایران کاال صادر 
می کنند، بدون هیچ زحمتی در اختیار 
اتحادیه اروپا قرار خواهــد گرفت. این 
امر دسترســی به اطالعات الزم جهت 
تحریم افراد و شرکت های مرتبط با ایران 
را فراهم می آورد تا اتحادیه اروپا بتواند 
در هر زمانی که خواســت، دقیق ترین 
و اثرگذارتریــن تحریم هــا را در حوزه 

مبادالت اینستکس اعمال کند.  براین 
اساس صاحبنظران می گویند ایران باید 
با کشورهای غیراروپایی طرف تجاری 
خود که بــه طور عمده چیــن، ترکیه، 
هند، روسیه، عراق، ژاپن و کره جنوبی 
را شامل می شــوند، وارد سازوکارهای 
مالی مســتقیم و دوجانبه شود. انعقاد 
پیمان پولی، اســتفاده از سیستم های 
پرداخت مستقیم، اســتفاده از ارزهای 
ملی یا سایر سازوکارهای ارزی، استفاده از 
روش هایی مانند گشایش اعتبار اسنادی 
و حواله از جمله سازوکارهای پیشنهادی 
برای ارتباط مستقیم با شرکای تجاری 
غیراروپایی بدون استفاده از اینستکس 

هستند.
 اما و اگرهای سازوکار مالی 

ایران و عراق 
عراق به عنوان یکی از مقاصد بزرگ 
صادراتی برای ایــران در زمینه انرژی، 
خدمــات فنی و مهندســی و صادرات 
غیرنفتی به شمار می آید، اما بانک های 
عراقی به دلیل مشکالت ناشی از تحریم ها 
از ارائــه خدمات بانکی به تجــار ایرانی 
خودداری می کنند که به واســطه آن 
بخش زیادی از مطالبــات ارزی ایران و 
عراق تاکنون قابل وصول نبوده اســت. 
بر این اصل سازوکار مالی تعریف شده 
بین ایران و عراق پس از ماه ها مذاکره در 
جهت تسویه بدهی ناشی از صادرات گاز 
و برق ایران به عراق به این نقطه ختم شده 
است که ســازوکار تعریف شده با ایجاد 
محدودیت در روابط مالی ایران و عراق، 
تجارت ایران را تحت نظارت آمریکا قرار 
دهد. به گزارش »مهر« به گفته یکی از 
مقامات ارشد دولت عراق، نحوه فعالیت 
این سازوکار مالی به این صورت است که 
دولت عراق به میزان بدهی های ناشی از 
واردات گاز و برق از ایران، در بانک تجارت 
عــراق )TBI( یک حســاب دیناری 
باز می کند و ایران بــدون آن که اجازه 
برداشت پول از این حســاب را داشته 
باشد، تنها می تواند از این حساب برای 

خرید کاالهــای غیرتحریمی آمریکا از 
خارج از عراق استفاده کند.

در نگاه نخست شاید چنین به نظر 
برسد که ایجاد چنین ســازوکار مالی 
موفقیتی در زمینه دیپلماسی اقتصادی 
برای کشور اســت. اما تحلیل دقیق تر 
نشان می دهد این موضوع در بلندمدت 
می توانــد آثــار زیان بــاری در روابط 

اقتصادی ایران و عراق به جای بگذارد. 
خبرگزاری فرانسه نیز چندی پیش 
در گزارشــی به نقــل از برخی مقامات 
دولتی عراق مدعی شد که این کشور با 
استفاده از معافیت مالی از تحریم های 
آمریکا علیه ایران، مکانیســمی مشابه 
اینستکس برای خرید گاز و برق با ایران 

ایجاد کرده است.
در این گزارش آمده اســت که این 
مکانیسم برای ادامه پیدا کردن خرید 
گاز و برق از ایران ایجاد شده است که برای 
عراق بسیار حیاتی محسوب می شود. 
طبق ادعای ســه تن از مقامات ارشــد 
عراقی این مکانیســم)SPV(  به عراق 
اجازه می دهد که در ازای انرژی دریافتی 
از ایران دینار عراقی پرداخت کند، و ایران 
بتواند به طور انحصاری از محل درآمد 
فروش انرژی کاالهای انســانی )غذا و 
دارو( وارد کند. این راهکار به بغداد این 
امــکان را می دهد که بــدون نگرانی از 
تحریم احتمالی از سوی آمریکا، و برای 

پیشگیری از وقوع اعتراضات احتمالی 
ناشی از قطع انرژی، برق و گاز مورد نیاز 
خود را همچون گذشته از ایران خریداری 
کند. یکی از مقامات ارشد دولتی عراق در 
این رابطه به خبرگزاری فرانســه گفته 
است که این ســازو کار محصول ماه ها 
مذاکره میان مقامــات عراقی، ایرانی و 
آمریکایی است. براین اصل مقرر شده که 
دولت عراق هزینه انرژی وارداتی از ایران 
را به دینار و در یک حساب بانکی ویژه در 
یکی از بانک های داخل عراق واریز کند 
و این در حالی است که به گفته این مقام 
ارشــد دولتی عراق، ایران قادر به خارج 
کردن پول از این حســاب نخواهد بود و 
صرفا می تواند از آن برای خرید »کاالهای 

خارج از عراق« استفاده کند.
در این میــان کارشناســان بر این 
باورند که هرچند طراحی این سازوکار 
تحت نظر و توافق طرف های آمریکایی 
صورت گرفته، اما به نظر می رسد دولت 
ایران براســاس فرض کارآمــد بودن 
ســازوکار ویژه مالی اروپا )اینستکس( 
در تالش بــرای راه انــدازی کانال های 
مشابه با سایر کشــورها است. مهدی 
ازرقی، پژوهشگر اقتصادی در این زمینه 
در گفتگو با مهر معتقد اســت: »بانک 
جی پی مورگان آمریکا موســس این 
بانک در عراق بوده و هم اکنون نظارت 
و اشــراف کاملی بر تعامالت این بانک 
عراقی دارد. روشــن است که نظارت بر 
نحوه پرداخت مطالبات ایران از ســوی 
بانک تجارت عراق نیــز تحت کنترل و 
تصمیم گیری آمریکا قرار خواهد گرفت 
و حتــی درخصوص تأمیــن کاالهای 
بشردوســتانه نیز محدودیت زیادی را 

اعمال خواهند کرد.«
وی در ادامه می گوید: »ضمن اینکه 
این بانک نخستین بانک عراقی است که 
در بدو شروع رفت و آمدهای اقتصادی 
میان عراق و عربستان، اقدام به افتتاح 
شــعبه در عربســتان کرده و مقدمات 
تســهیل تعامالت بانکــی و اقتصادی 
میان دو کشــور را فراهم آورده اســت. 
به نظر می رســد دولت بدون توجه به 
مخاطرات و تهدیدات این ســازوکار به 
توافق با دولت عراق دست یافته و شرایط 
را برای تجارت میان دو کشور سخت تر از 
گذشته کرده است. چراکه پیش از این 
ایران طلب خود را با اندکی تأخیر اما به 
روش های موردنظر و تحت اختیار خود 
دریافت می کرده و نظارتی نیز از سوی 
آمریکایی هــا صــورت نمی گرفت؛ در 
حالی که این توافق ظاهرا با هدف تسهیل 
مراودات میان دو کشور تهیه شده، اما در 
عمل منجر به محدود و کانالیزه شدن 
حجم قابل توجهی از تعامالت اقتصادی 

میان ایران و عراق خواهد شد«.
 ما دستگاه خودپرداز

 ایران هستیم
در گزارش خبرگزاری فرانسه آمده 
است دو مقام ارشد عراقی پیش از این از 
باز شدن حساب بانکی خبر داده و تأیید 
کرده بودند که ایاالت متحده از بازشدن 

این حساب مطلع است اما آنها از پاسخ 
دادن به این پرسش که آیا پرداخت ها به 
این حساب آغاز شده یا خیر خودداری 
کردند. اما یادآور شــده اند که در حال 
حاضر شــیوه دیگری که آنهــا بتوانند 
هزینه دریافت انرژی از ایران را بپردازند 

وجود ندارد.
یکی دیگر از مقامــات عراقی احمد 
طبقچالی، از کارکنان موسسه مطالعات 
منطقــه ای و بین المللی مســتقر در 
سلیمانیه، در گفتگو با این خبرگزاری 
اعالم کرده است: »ما دستگاه خودپرداز 
ایران هســتیم. اساسا ســازوکار این 
تحریم ها دچار ضعف بنیادی است. این 
سازوکار ایجاد شده مثل یک دفترچه 
اســت. در واقع پول انرژی وارداتی را در 
یک دفترچه ذخیــره می کنید؛ ایران 

اعتبار زیادی در عراق دارد.«
به گفتــه وی این سیســتم مانند 
»اینستکس«) INSTEX( کار خواهد 
کرد، که به تازگی توسط انگلیس، آلمان 
و فرانسه فعال شده اســت تا اروپایی ها 
به طــور قانونی با ایران کــه در معرض 
تحریم های ناعادالنه قرار دارد، تجارت 
کنند. طبــق اعالم بیــژن زنگنه، وزیر 
نفت، عراق مبلغی معادل 2 میلیارد دالر 
از محل خرید گاز و برق به ایران بدهکار 
است. هم اکنون نیز عراق حدود 1400 
مگاوات برق و حــدود 28 میلیون متر 
مکعب گاز)988 میلیون فوت مکعب(  از 
ایران وارد می کند که این رقم حدود یک 
سوم نیروگاه های برق عراق را تشکیل 
می دهد. خرید انرژی عــراق از ایران در 
حالی رخ می دهد که ایاالت متحده اصرار 
دارد که عراق واردات انرژی خود را از ایران 
کاهش دهد، اما بغداد گفته است که این 
مسئله می تواند تا چهار سال طول بکشد 
که طی این مدت آنها مجبور هســتند 
حداقــل گاز ایران را خریــداری کنند.  
براین اســاس در صورت کانالیزه شدن 
تجارت ایران با عراق از طریق سازوکار 
جدیــد، واردات کاال از این طریق تنها 
محدود به کاالهای غیرتحریمی آمریکا 
خواهد شد. به بیان دیگر روابط اقتصادی 
ایران و عراق زیر چتر اطالعاتی آمریکا 
و محدودیت های تحریمی آن کانالیزه 
خواهد شد که این امر برخالف راهبرد 
گسترش دیپلماسی اقتصادی ایران در 

پساتحریم ها است.

سازوکار مالی ایران با عراق دچار ضعف بنیادی است

دشواری های پیمایش یک مسیر ناهموار

صاحبنظران معتقدند 
انعقاد پیمان پولی، استفاده 

از سیستم های پرداخت 
مستقیم، ارزهای ملی، 

گشایش اعتبار اسنادی و 
حواله از جمله سازوکارهای 

پیشنهادی برای ارتباط 
مستقیم با شرکای تجاری 
غیراروپایی بدون استفاده 

از اینستکس هستند

نحوه پرداخت مطالبات 
ایران از سوی بانک تجارت 

عراق حتی در صورت تأمین 
کاالهای بشردوستانه زیر 

چتر اطالعاتی آمریکا و 
محدودیت های تحریمی 

آن کانالیزه خواهد شد که 
این امر برخالف راهبرد 

گسترش دیپلماسی 
اقتصادی ایران در 
پساتحریم ها است

خبر

 رئیس ســازمان ملــی اســتاندارد گفت: 
مسئولیت ســنجش کیفیت بنزین با سازمان 
حفاظت از محیط زیســت اســت و ســازمان 
اســتاندارد به عنوان همکار وارد این پروســه 
می شــود. در خصوص کیفیت بنزین تنها سه 
آزمایشگاه مورد تایید ما هستند و گزارشات آنها 

مالک ما خواهد بود. 
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، در نشست 
خبری نیــره پیروزبخت رئیس ســازمان ملی 
استاندارد که به مناسبت روز جهانی استاندارد 
برگزار شــد، وی برنامه های این سازمان را برای 

روز جهانی استاندارد تشریح کرد.
پیروزبخت گفت: با توجه به مقارن شــدن 
اربعین حسینی با این روز ما تصمیم گرفتیم که 

مراسم بزرگداشت روز استاندارد را در 16 مهر ماه 
در سالن اجالس سران با حضور معاون اول رئیس 
جمهور برای دولت و مهمانان خارجی در سالن 

اجالس سران برگزار کنیم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر 
نظارت این سازمان بر واردات نهاده های دامی و 
جلوگیری از تکرار ورود ذرت های آلوده به کشور 
گفت: من اینجا این اطمینان را به مردم می دهم 
که سازمان به هیچ وجه از شــاخص های خود 
برای نظارت بر روی مــواد غذایی کوتاه نخواهد 
آمد. همان طور که ما سه سال ایستادگی کردیم 
که محموله آلوده به ســم اسفوالتاکسین وارد 
نشــود و حاضر نشدیم ســالمت مردم را فدای 
مصلحت سنجی ها کنیم اکنون نیز اجازه ورود 

را نخواهیم داد. وی ادامه داد: متاسفانه محموله 
آلوده قبلی مرجوع نشد و هم اکنون در انبارهای 
بندر است اما حساسیت موضوع به حدی بود که 
این موضوع را مقام عالی رتبــه ای مانند رئیس 
جمهور مطرح کردند و در جلسات مختلفی که در 
مجلس داشتیم نمایندگان نیز عملکرد سازمان 

ملی استاندارد را در این پرونده تایید کردند.
پیروزبخت در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار 
ایلنا در خصوص زمان توقف تولید پراید گفت: 
مقرر شده که سازمان استاندارد از اول دی ماه 97 
تا اول دی ماه سال جاری برنامه مطالعاتی خود را 
برای خروج خودروهایی که فاقد استانداردهای 
الزم هستند به شورای عالی استاندارد ارائه دهد. 
بر همین اساس ما گزارشات خود را تنظیم کرده و 

در اولین جلسه شورای عالی که ماه آینده برگزار 
می شود آن را ارائه خواهیم داد و مطمئن باشید 
با مصوبات این جلسه تغییرات زیادی در بخش 
تولید خودرو صورت خواهــد گرفت اما به طور 

حتم نمی توان یک شــبه تولید یک خودرو 
را متوقف کرد بلکه طــی یک بازه زمانی 
مشــخص خودروســاز موظف است 
پلکانی تولید خود را تا به صفر رسیدن 

کاهش دهد.
رئیــس ســازمان ملــی 

اســتاندارد در خصــوص 
قانون هوای پاک و کیفیت 
بنزین گفت: مسئولیت 

سنجش کیفیت بنزین 
با سازمان حفاظت از 
محیط زیست است و 
سازمان استاندارد به 
عنوان همکار وارد این 

پروسه می شود. در خصوص کیفیت بنزین تنها 
سه آزمایشگاه مورد تایید ما هستند و گزارشات 
آنها مالک ما خواهد بود. پیروزبخت افزود: نحوه 
برگزاری آزمون نمونه بــرداری،  خود نمونه 
و ظرف نمونه بــرداری در نمره آزمون 
کیفیت بنزین بسیار موثر است و باید 
همه شــرایط را لحاظ کرد تا بتوان 
قاطعانه گفت کــه کیفیت بنزین 
مــورد تایید بوده یــا خیر. من 
در این مورد حــق را به وزیر 
نفت می دهم چــرا که هر 
از چندگاهی این موضوع 
مطرح می شود در حالی 
که سازمان اســتاندارد 
تمــام تــالش خــود را 
می کند تا کیفیت بنزین 
منطبق با استانداردها 

باشد. 

رئیس سازمان ملی استاندارد خبر داد:

 تغییرات عمده در تولید خودروها در ماه های آینده 


