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ریسک های جدیدی اقتصاد جهانی را 
تهدید می کند

گروه بین المللی اقــدام مالی )FATF( که در فضای 
پسابرجام و به دنبال اجرای قوانین مربوط به شفاف سازی 
نظام پولی و بانکی، اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت 
یک ســال متوقف کرده بود، روز جمعه اعالم کرد که با 
توجه به پایبندی تهران به تعهــدات خود، همچنان این 
محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشــت. به گزارش ایرنا 
این نهاد در بیانیه خود ضمن تقدیر از تهران به واســطه 
گام های برداشته شده در راستای بهبود شفافیت اقتصادی، 
تاکید کرده اســت که تا زمان اجرای تمامی اقدامات الزم 
برای رفع کاســتی های شناسایی شــده، ایران را به طور 
دائمی از فهرست سیاه خارج نمی کند. ایران و کره شمالی 
تنها کشورهایی هستند که در فهرست سیاه این نهاد بین 

المللی قرار دارند.
گروه اقدام مالــی یا FATF به ابتکار هفت کشــور 
صنعتی دنیا موســوم به »جی هفت« در ســال 1989 و 
با هدف شــفافیت مالی و مقابله با پول شــویی تاســیس 
شــد. این گروه ســال 2000 برای نخستین بار عالوه بر 
توصیه های ســاالنه، فهرستی از 15 کشــور و منطقه از 
جمله روسیه، لبنان و رژیم صهیونیستی را منتشر کرد که 
به زعم این گروه در مبارزه با پول شــویی )و بعدها تامین 
مالی تروریســم( همکاری نمی کردند. این فهرست که از 
آن زمان با عنوان فهرســت سیاه FATF شناخته شده 
است، در سال های بعد بروز رسانی شد و تمامی اسامی یاد 
شده پس از اعمال اصالحات الزم به تدریج تا ژوئن سال 
2007 از این فهرست خارج شدند.FATF در فوریه سال 

2016 و پس از اضافه و کم شــدن اسامی برخی کشورها، 
در نهایت تنها ایران و کره شــمالی را در این فهرســت 

باقی گذاشت.
اما درســت چند ماه بعد، قانون مبــارزه با تامین مالی 
تروریســم در ایران تصویب و اجرایی شــد که این مهم 
کافی بود تا تمامی اقدام های مقابله جویانه علیه کشورمان 
به مــدت 12 ماه به حالــت تعلیق درآیــد. این تصمیم 
همانطور که در بیانیه شــورای عالی مبارزه با پول شویی 
آمده بــود، با مخالفت هــای البی های صهیونیســتی و 
کشــورهایی همراه شــد که خواهان حفظ محدودیت ها 
علیه ایران بودند. از جمله این مخالفت ها می توان به نامه 
هشت سناتور آمریکایی به وزیر خزانه داری وقت آمریکا 
اشاره کرد که تعلیق محدودیت های ایران را نگران کننده 
خواندند و خواستار باقی ماندن ایران در فهرست سیاه این 

گروه شدند.
 )FATF( بر این اســاس گروه بین المللی اقدام مالی
کــه اقدامات تنبیهــی علیه ایران را به مدت یک ســال 
متوقف کرده بود، اعالم کــرد با توجه به پایبندی تهران 
بــه تعهدات خود، همچنان این محدودیت ها را معلق نگه 
خواهد داشت. براساس تصمیم گیری های اخیر، گروه بین 
المللی اقدام مالی )FATF( کــه اقدامات تنبیهی علیه 
ایران را به مدت یک ســال متوقف کرده بود، روز جمعه 
اعالم کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، 
همچنــان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشــت. 
این گروه در گزارش خود گفته اســت که پیشــرفت های 

ایران در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی را مورد 
بحث قرار داده و پیشــرفت های ایران را تصدیق می کند. 
بر همین اساس با ادامه تعلیق اقدامات مقابله ای این نهاد 
علیــه ایران، بدون قید زمانی موافقت شــد که این برگ 
برنده ای برای ایران است. با این رأی، معدود دولت هایی 
که تالش خود را برای ارائه تصویری منفی از کشــورمان 
متمرکز کرده بودند، عمال ناکام شــدند. این نهاد در عین 
حال در بیانیه خود تاکید کرده اســت که تا زمان اجرای 
تمامی اقدامات الزم برای رفع کاستی های شناسایی شده، 

ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی کند.
در همین حال ســفیر جمهوری اسالمی ایران در لندن 
ضمن اســتقبال از تصمیم اخیر گــروه بین المللی اقدام 
مالــی )FATF( مبنی بر ادامه تعلیــق محدودیت های 
اعمال شــده علیه ایران، عنــوان کرد کــه این تصمیم 
امکان توســعه روابط بانکی و مالی با ایران را که یکی از 
اهداف عمده ی تفاهم هســته ای برجام می باشد، تضمین 
می کنــد. به گــزارش ایرنا، 'حمید بعیدی نژاد' شــامگاه 
جمعه با انتشــار یادداشتی در صفحه تلگرامی اش نوشت: 
اعضای نهاد ترتیبــات مالی بین المللی برای جلوگیری از 
پول شــویی و تأمین مالی تروریســم موسوم به »اف ای 
تی اف« که در شــهر »والنسیا« در اسپانیا تشکیل جلسه 
داده اند، طی مصوبه ای از اقدامات مؤثر نظام بانکی و مالی 
ایران برای مقابله با پول شــویی و تأمین مالی تروریسم 
تقدیــر نمودند و بدین ترتیب برای دومین ســال متوالی 
اعمــال محدودیت های تحمیلی قبلــی این نهاد بر نظام 
بانکی و مالی ایران را تعلیق و متوقف نمودند. وی افزود: 
کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با 
این تصمیم خود، امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با 
ایران را که یکی از اهداف عمده ی تفاهم هسته ای برجام 

می باشد، تضمین کردند.
بعیدی نژاد اضافه کرد: این تصمیم در شــرایطی اتخاذ 
می گــردد که برخی محافل و مراکز تنــدرو در آمریکا از 
ترامپ رئیس جمهوری این کشور خواسته بودند که به هر 
ترتیبی جلوی این تصمیم را بگیرد، اما آمریکا تحت فشار 
کشــورهای اروپایی نهایتًا پذیرفت که متن موردحمایت 
تمامی کشورهای مهم جهان را بپذیرد. وی افزود: آمریکا 
با پذیرش متن مصوبه ی این نهاد بین المللی مجبور شــد 
اقدامات مؤثر بین المللی ایران در مقابله با پول شــویی و 
تأمین مالی تروریســم ایران را مورد تائید قرار دهد و راه 
را برای رفع محدودیت های هر چه بیشــتر بانکی و مالی 
ایــران طبق برجام هموار نماید. گــروه بین المللی اقدام 

مالی )FATF( که در فضای پسابرجام و به دنبال اجرای 
قوانین مربوط به شفاف ســازی نظــام پولی و اقتصادی، 
اقدامــات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکســال متوقف 
کرده بود، روز جمعه اعالم کــرد که با توجه به پایبندی 
تهران به تعهــدات خود، همچنان ایــن محدودیت ها را 

معلق نگه خواهد داشت.
پیش از این خبرگزاري ایســنا از قــول یک منبع آگاه 
از روند مذاکرات ایران با گــروه ویژه اقدام مالی گزارش 
داده بود: در جریان اجالس ساالنه گروه ویژه اقدام مالی 
FATF در اســپانیا، دولت ترامپ رایزنی های گســترده 
ای با حمایت برخی کشــورهای عربی منطقه برای وضع 
مجــدد اقدامات مقابله ای از طریق گروه ویژه اقدام مالی 
FATF علیه ایران به راه انداخته است. سال گذشته هم 
البی های صهیونیستی به ویژه آیپک مخالف شروع فرایند 
عادی ســازی وضعیت تعامالت بانکی کشور بودند ولی 
توفیقی حاصــل نکردند. او همچنین بیان کرد: جمهوری 
اسالمی ایران فعالیت هایی برای اجرای قوانین داخلی خود 
و در تعامــل با این نهاد آغاز کرده که در نهایت منجر به 
ارتقای وضعیت کشــورمان در رده بندی این نهاد خواهد 
شد. وی همچنین گفت: اکنون عناصر تندرو دولت آمریکا 
با مدیریت کاخ سفید ســعی دارند که اقدامات مقابله ای 
را مجددا وضع کنند. ولی اخبار واصله از جلســات حاکی 
اســت که طیف وسیعی از کشورها به جز آمریکا و معدود 
کشورهای عربی منطقه به رهبری عربستان از پیشرفت ها 
و وضعیت ایران در زمینه مقابله با پول شویی و تامین مالی 
تروریسم داعش ابراز رضایت کرده و به هیچ وجه حاضر 

به قبول خواسته آمریکا نیستند.
 به همین دلیل نماینــدگان دولت آمریکا و چند دولت 
دیگر بشــدت از این وضعیت ناراضی هستند. ولی با این 
حال شــواهد نشان می دهد که تالش آنها کماکان بدون 
نتیجه بوده است. او همچنین با اشاره به مطلب مندرج در 
روزنامه وال اســتریت ژورنال اطهار کرد: در این روزنامه 
در مطلبی به قلم دو تن از مســئوالن کمپین اتحاد علیه 
ایران هسته ای، خواســتار اقدام هماهنگ جامعه جهانی 
برای برقراری مجدد اقدامات مقابله ای FATF شــده 
بود. این منبع آگاه همچنین گفت: نمایندگان کشورهای 
حاضر در این نشســت ضمن ابــراز تعجب از چنین البی 
گســترده ای از ســوی آمریکا، برخی کشورهای عربی و 
رژیم صهیونیستی برای بازگرداندن ایران به لیست سیاه 
گذشــته اعتراف کرده اند که چنین هجمه ای پیش از این 
علیه هیچ کشوری در FATF صورت نگرفته بوده است.

یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تحریم های بین المللی سال های گذشته شرکت ملی نفت را از گردش اقتصادی خارج کرد. رضا پدیدار در گفتگو با خبرآنالین گفت: شرکت ملی نفت اساسنامه دارد و به عنوان 
یک شرکت نفتی معتبر در دنیا مطرح است منتها با تحریمی که در سال های گذشته ایجاد شده، روابط بین المللی خدشه دار شد و شرکت ملی نفت ایران در یک موضع ضعف قرار گرفت. این ضعفی در گذشته برای شرکت ملی ایجاد 
شد باید جبران شود. وی افزود: باید آخرین اساسنامه ای که در وزارت نفت و شرکت نفت تصویب شده را دوباره بررسی کنند و موارد ضعف و قوت و ابهام آن را مجددا تحلیل کنند. شرکت ملی نفت ایران در حال حاضر محدودیتی 
ندارد اما تحریم های گذشته این شرکت را از گردش اقتصادی خارج کرد. این فعال بخش خصوصی بیان کرد: تحلیل من از اساسنامه شرکت ملی نفت این است که این اساسنامه انجام هرگونه سرمایه گذاری را چه در داخل و چه در 
خارج با رعایت مسائل ملی بالمانع اعالم کرده و شرکت ملی نفت براساس این اساسنامه سرمایه گذاری زیادی انجام داده است. پدیدار با اشاره به اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، ادامه داد: برخی از افراد بدون مراجعه به منابع اصلی 

اظهارنظرهایی در این خصوص می کنند که غلط است. باید بیشتر در این باره مطالعه شود.

آخرین خبر 

اصالح اساسنامه 
شرکت ملی نفت 

 برای رفع
 ابهام ها

حاشیه بازار 

بانک مرکزی اروپا اعالم کرد: ریســک های رشد جهانی درحال کم شدن 
است اما ریســک های جدیدی درحال ظهور است. به گزارش رویترز، بانک 
مرکــزی اروپا در بیانیه دوره ای اقتصادی خود اعالم کرد: به نظر می رســد 
که برخی ریســک های رشــد جهانی در حــال کاهش اســت و تا به حال 
بازارهای جهانی خود را با شــرایط و محدودیت های ناشــی از سیاست های 
ســخت گیرانه بانک مرکزی آمریــکا وفق داده اند. امــا به علت ظهور عوامل 
جدید به ویژه نشانه هایی که اشاره دارد سیاست گذاری های ایاالت متحده به 
ســمت محافظه کاری در حال تغییر است، چشم انداز همچنان به سمت یک 
افت پیش می رود. بانک مرکزی اروپا همچنین اعالم کرد: به نظر می رســد 
شــانس ایجاد تغییری مختل کننده در شرایط بازارهای مالی جهانی کاهش 
یافته اســت و بازارهای بزرگ نوظهور اقتصادی نســبت به چند سال اخیر 
شــرایط بهتری دارند، از سوی دیگر پشتیبانی سیاست گذاری چین از رشد، 
نگرانی های مربوط به چشم انداز کوتاه مدت را کم کرده است. بانک مرکزی 
اروپا در ادامه این بیانیه اضافه کرد: به نظر می رسد ارتباطات دقیق با سیستم 
بانک مرکزی آمریکا در کنار سیاست گذاری های تدریجی سخت گیری پولی 
و کاهش آســیب پذیری های  بازارهای نوظهور، ریسک محدود شدن نامنظم 
شــرایط مالی جهانی را کاهش داده است. بانک مرکزی اروپا اضافه کرد: اما 
منابع ریسک جدید به ویژه احتمال اتخاذ سیاست گذاری های محافظه کارانه 
توســط دولت جدید آمریــکا، می تواند تاثیر منفی قابــل توجهی بر اقتصاد 
جهانی بگذارد. در ادامه بیانیه آماده اســت: آسیب پذیری های رو به افزایش 
چیــن در میان مدت به دلیل افزایش مداخالت دولتی و پتانســیل مذاکرات 
تفرقــه افکنانه در مورد خروج انگلســتان از اتحادیه اروپا)برگزیت( از جمله 
عوامل نگران کننده هستند. بنابراین، در کل، با وجود این که به نظر می رسد 
برخی از ریســک ها از بین رفته باشــند اما توازن ریسک های تهدید کننده 

چشم انداز جهانی همچنان نشان دهنده شرایط نزولی است.

رای FATF براي تعلیق محدودیت های مالی ایران 

پیونــد قدیمی نفت ایران با غول نفتی توتال بعد از تحریم ها، اواســط پاییز ســال 
گذشــته بود با امضای HOA بین شــرکت ملی نفت ایران با شرکت توتال برای 
توســعه فاز یازدهم میدان گازی پارس جنوبی مهر تمدید خورد. مهر تمدیدی که به 
گفته مســئوالن مذاکرات حول محور آن در هفت ماه گذشته به تناوب ادامه داشته 
اســت و حتی برخی منابع آگاه تاریخ معینی را برای امضای قرارداد اعالم کردند. اما 
قرارداد در تاریخ اعالم شــده از سوی این منابع صورت نگرفت که برخی دلیل آن را 
مســائل سیاســی عنوان کردند. ادعایی که اخیرا توسط مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران رد و دالیل این به تعویق افتادن تشــریح شد. به گزارش ایسنا، مراسم امضای 
توافق نامه بین شــرکت ملی نفت ایران و شرکت های توتال CNPC و پتروپارس 
برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی در 18 آبان ماه سال 1۳95 برگزار شد. بیژن زنگنه، 
وزیر نفت کشــورمان در این مراسم ضمن تشکر از توتال برای اینکه بعد از مدت ها 
عدم حضور دوباره به ایران بازگشــت، اظهار کرد: توتال همیشــه در شرایط سخت 
پیشــتاز در نقش ایران بوده اســت. من تاکید می کنم که این قرارداد نیست و هنوز 

HOA است. بیش از 70 درصد ساختار قرارداد امروز تنظیم و نهایی شده است.
چندی پیش و در حالی که مســئوالن نفتی همواره از انجام مذاکرات متناوب بین 
ایــران و توتال خبــر می دادند، برخی منابع از برگزاری مراســم امضای قرارداد بین 
شــرکت ملی نفت ایران و توتال در پنجشنبه دو هفته پیش خبر دادند اما این مراسم 
برگزار نشد و بعد از تاریخ مذکور زنگنه اعالم کرد قرارداد ایران و توتال برای توسعه 
فاز 11 پارس جنوبی در مراحل پایانی است و این قرارداد در دولت یازدهم و پیش از 
پایان کار این دولت امضا می شود. در حالی که برخی گمانه ها حاکی از دالیل سیاسی 
به تعویق افتادن امضای قرارداد مذکور بود، علی کاردار مدیرعامل شرکت ملی نفت 
ایران اواســط هفته جاری دو دلیل عدم هماهنگــی زمان مدیران عامل و همچنین 
گرفتن تاییدیه از ارگان های رسمی دو کشور را دلیل به تعویق افتادن امضای قرارداد 
اعالم کرد. وی ضمن اینکه اعالم کرد متن قرارداد آماده است و احتماال تا دو هفته 
دیگر امضا می شــود. برای امضای این قرارداد هماهنگ کردن برنامه زمانی مدیران 

مختلف نیاز به زمان دارد.
کاردار در مورد موضوعی مبنی بر اینکه شــریک چینی توتال برای امضای فاز 11 
پارس جنوبی آماده نیســت، نیز توضیح داد: این طور نیست و فقط کار زمانی تنظیم 
حضور مدیران عامل طول کشــیده است. از سوی دیگر اول قرار بود قرارداد را امضا 
کنیم و بعد از ارگان های مختلف تاییدیه اخذ کنیم اما این سیاســت تغییر کرد و قرار 
اســت ابتدا هم ایران و هم این شــرکت های نفتی تاییدیه های الزم را از ارگان های 
مختلف بگیرند. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه به تعویق افتادن 
امضــای قرارداد فاز 11 پارس جنوبی ارتباطی به موضوعات سیاســی ندارد، تصریح 
کرد: تیمی از شــرکت توتال پنج شنبه هفته گذشته در ایران حضور داشت و مذاکرات 
به صورت حرفه ای تا صبح انجام شد. اگر توتال عالقه نداشت برای انجام مذاکرات 

به ایران نمی آمد. هنوز مجوزهای کامل برای امضای این قرارداد اخذ نشده است.

اشتغال مستقیم 400 هزار نفر در 
صنعت خودرو

رخداد 

فشار آمریكا و البی عربی علیه ایران در FATF شكست خورد

چرا امضای قرارداد بین ایران و توتال 
به تعویق افتاد؟

طبق پیش بینی صورت گرفته در ســال جاری اشتغال مستقیم صنعت خودرو و 
قطعه باید به ۴00 هزار نفر برسد. به گزارش ایسنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اخیرا ویرایش دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت را منتشر کرد که 
در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توسعه بخش صنعت کشور پیش بینی شده 
است. بخشــی از برنامه راهبردی این وزارتخانه در حوزه صنایع مربوط به برنامه 
راهبردی صنعت خودرو اســت. در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی در 
زمینه توســعه و گسترش کمی و کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه های 
مختلف پیش بینی شده که از جمله  آن پیش بینی افزایش اشتغال در صنعت خودرو 
و قطعه اســت. در این زمینه در این ســند پیش بینی شده که تا پایان سال جاری 
)1۳96( میزان اشــتغال مســتقیم در صنعت خودرو و قطعه باید به ۴00 هزار نفر 
برسد. این هدف گذاری در حالی است که در چند سال اخیز با اجرایی شدن برجام و 
رفع تحریم ها روند تولید خودرو در خودروسازان داخلی صعودی شده و رشد اشتغال 

در صنایع خودروسازی و قطعه سازی را به دنبال داشته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با توجه به 
نزدیکی بنادر استان بوشهر با بنادر کشور قطر، صادرات مواد 
غذایی از بنادر دیر، بوالخیر، تنگستان و گناوه به قطر افزایش 
یافت. به گزارش صدا و سیما، محمدمهدی بنچاری با بیان 
اینکه استان بوشهر با آبراه خلیج فارس دارای طوالنی ترین 
مرز دریایی اســت اظهار داشــت: بازرگانان و تجار استان 
بوشــهر به سبب هم جواری با کشورهای حوزه خلیج فارس، 
دارای پیشــینه تاریخی درخشــانی در مراوده تجاری با این 

کشــورها هستند. وی با اشــاره به افزایش ظرفیت تخلیه و 
بارگیری کاال در بنادر اســتان بوشهر افزود: اکنون بیش از 
9 میلیون تن انواع کاالها در ســال از بنادر 11 گانه استان 
بوشهر تخلیه و بارگیری می شــود که با تکمیل پروژه های 
بندری افزایش می یابد. مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان 
بوشهر با بیان اینکه بنادر اســتان بوشهر توانایی و ظرفیت 
الزم بــرای صادرات مواد غذایی به قطر دارند خاطرنشــان 
کــرد: اکنون روزانه بیش از یک هزار و 100 تن مواد غذایی 

که بیشتر میوه، تره بار و سبزی جات است از بنادر این استان 
به قطر صادر می شود. بنچاری بیان کرد: با توجه به موقعیت 
ویژه بنادر استان بوشهر در مراوده تجاری با کشورهای حوزه 
خلیج فارس، روزانه یک هزار و 100 تن مواد غذایی از بنادر 
دیر، بوالخیر و تنگستان به قطر صادر می شود. وی بیان کرد: 
از بندر دیر ۳50 تن و بنادر بوالخیر و تنگستان 750 تن میوه 
و تره بار روزانه ارســال می شود و از بندر گناوه نیز نخستین 

محموله به وزن 2۴0 تن به بنادر قطر صادر شد.

افزایش صادرات مواد غذایی از چهار بندر بوشهر به قطر

زهرا علی اکبری

کم کم ابعادی از پشــت پرده انتشــار اخباری درخصوص 
ورشکستگی بانک ها در حال آشکار شدن است، آنجا که مدیر 
روابط عمومی بانک مرکزی در توییتی معنادار پای بدهکاران 
بزرگ بانکی و مخالفان دولت را به ماجرا باز می کند. بلندترین 
روز تابستان، زیر سایه بحران بانک ها در حالی سپری شد که 
دامنه ناآرامی ها در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در حال 
گسترش است. این بحران این بار نه غیرمجازها که مجازها را 
نشانه رفته است. سال هاست غیرمجازها با فراغ بال در فضای 
اقتصادی ایران فعالیت می کنند و در حالی کارشناسان حضور و 
فعالیت تابلودار و رو زمینی این گروه را به چالش می کشند که 
یک فعالیت قانونی مولد در ایران مستلزم دریافت مجوزهای 

متعدد است. 
تالش دولت یازدهم برای ســاماندهی بحران غیرمجازها 
هرچند به مجوزدار شــدن فعالیت بخشــی از نهادهای فاقد 
مجوز در ایران منجر شــد که بررسی ها نشان می دهد بیش 
از 10 درصد از نقدینگی کشــور در این موسسات بلوکه شده 
است. درســت زمانی که چالش غیرمجازها در اقتصاد ایران 
به راه افتــاد، برخی از قدرت نقش آفرینــی منفی این گروه 
برای اقتصاد ســخن می گفتند، در حالــی که این چالش این 
بار نه غیرمجازهایی که سال هاســت در شهرهای کوچک و 
بــزرگ در حال فعالیتند، که مجازهای تحت پوشــش بانک 

مرکزی را نشانه رفته اند. پس از آنکه موسسه مالی و اعتباری 
میزان، فرشتگان، آرمان و سپس ثامن الحجج و ... به بحران 
برخوردند، حلقه دوم عملیات آغاز شد، این بار بانک ها در سیبل 
قرار گرفتند و انتشــار اخباری از دهان منتقدان دولت مبنی بر 
ورشکستگی بانک ها دور جدیدی از بحران را رقم زد. حاال این 
بار شعب برخی بانک ها شاهد حضور غیر عادی سپرده گذارانی 
بودند که درخواســت دریافت پول هایشــان را داشتند و اتفاقا 
این درخواســت، آنهایی را که در معرض خطر نبودند را نیز با 

مشکل مواجه کرد.
فتنه گران بانکی

بنا بــه گفته محمدعلی کریمی مدیــر روابط عمومی بانک 
مرکزی: »بدهکاران بزرگ بانکی و مخالفانی که فکر می کنند 
هجوم مردم به بانک ها دولت را به چالش می کشد خواب بدی 
برای کشــور دیده اند. هوشــیاری و آرامش مردم این فتنه را 
زمین گیر می کند.« در این میان نام کسانی مطرح شده است 
که پیش تر نیز اقتصاد ایران را به چالش کشیده اند، با دریافت 
تســهیالت کالن و عدم بازپرداخت آن به سیستم بانکی. آیا 
در این اتفاق تازه که مدیر روابط عمومی بانک مرکزی صفت 
فتنه را بدان اطالق کرده است، ردپای بدهکاران بزرگ بانکی 

دیده می شود؟ 
سال 1۳9۳ بود که معاون نظارتی وقت بانک مرکزی، حمید 
تهرانفر از شــمایل بدهکاران بانکی رمزگشایی کرد. پیش تر 
افکار عمومی واژه بدهکاران بانکــی را از زبان رییس جمهور 

ســابق شنیده بودند، با این ادعا که فهرست این بدهکاران در 
جیب من است اما این بگم بگم ها هیچ گاه به گفتن ختم نشد 
تا دولت یازدهم در پاستور مستقر شد و کوه یخ بدهی بانکی 
از آب بیــرون زد. چیزی در حدود 100 هزار میلیارد تومان. به 
گفته تهرانفر تنها ۳0 درصد مطالبات معوق نظام بانکی کشور 
ســهم بخش تولید اســت. در آن زمان بدهی های بانکی 1۴ 
درصد ســپرده های بانکی را از گردونه کمک به تولید خارج 
کرده بود. از سوی دیگر وثایق غیرقابل نقد شدن، دارایی های 
سمی در بانک ها را شکل داده بود تا اینکه باالخره معاون اول 
رییس جمهور که تاکید می کرد هیچ خط قرمزی برای دولت 
برای مقابله با فســاد وجود ندارد، از ارسال فهرست 575 نفره 
بدهکاران بانکی به قوه قضاییه خبر داد. محاسبات اولیه نشان 
می داد 15 درصد از تســهیالت معوق در اختیار 10 نفر یا به 
عبارت دیگر بخش مهمی از این تسهیالت پرداخت نشده در 

اختیار 2۳ نفر است.
نقشه فرار بدهکاران

آیا اتفاقات تازه نیز بخشی از سناریوی این گروه برای فرار 
از بازپرداخت تســهیالتی است که سال ها پیش با نزدیکی به 
قدرت و ثروت از آن خود کرده اند؟ چندان بیراه نیست. آلبرت 
بغزیان، اســتاد دانشگاه و کارشــناس اقتصادی، وقتی با این 
پرســش روبرو شــد که چرا وضعیت بانک ها به اینجا رسید؟ 
گفت: بدهکاران در ســال های اخیر هر راهــی را برای فرار 
از بازپرداخت اقســاط خود آزموده اند و ممکن است حاال نیز 
نقشــه ای تازه برای رهایی از فشارهای دولت و بانک ها برای 
بازپرداخت تسهیالت تدارک دیده باشند. داستان تلخ بانک ها 
در ایران این روزها تلخ تر از گذشــته شــده است. بانک هایی 
که ســال ها در رقابت هــای افقی و عمــودی، تمامی تالش 
خود را برای دور زدن دســتورالعمل ها و بخشنامه های بانک 
مرکزی درخصوص توقــف بنگاهداری، واگذاری دارایی های 
مازاد، کنترل نرخ ســود و عمــل در دامنه مد نظر ابالغی به 
کار گرفته اند امــروز در توری افتاده اند که خودشــان نیز در 
پهن کردن آن در سال های پیش سهیم بوده اند. ممکن است 
غائله بانک ها ختم به خیر شــود؟ به نظر می رســد تحرکات 
تازه بانک مرکزی با هدف خنثی ســازی نقشه طراحی شده 
از ســوی بدهکاران و منتقدان آغاز شــده است، هرچند باید 
پذیرفت دولت دوازدهم روزهای ســختی را به واسطه بحران 

جاری بانک ها پیش رو دارد.

»فتنه« بانكی دانه درشت ها

بنزین های وارداتی مطابق 
استاندارد ملی ایران است

نیره پیروزبخت، رئیس ســازمان ملی استاندارد ایران در 
گفتگو با ایلنا با اشــاره به انطباق بنزیــن وارداتی ایران با 
استانداردهای ملی کشور اظهار داشت: ما تمامی کاالهایی را 
که وارد کشور می شود آزمایش می کنیم که با استانداردهای 
تعریف شده در ایران مطابقت دارد یا خیر، پس از آن مجوز 
ترخیص از گمرک صادر می شــود در غیــر این صورت از 
گمرک وارد کشــور نمی شــود. یعنی در صورت استاندارد 
نبودن علی االصول کاال وارد کشور نمی شود. وی تصریح 
کــرد: از محموله هایــی که وارد کشــور می شــود قبل از 
بازرسی ها درگمرک و آزمایش های اولیه ممکن است برخی 
غیر استاندارد باشند که مرجوع می شوند بنابراین اینکه گفته 
شــود بنزین غیر اســتاندارد وارد چرخه توزیع بنزین کشور 
شــده، صحت ندارد. پیروز بخت یادآور شد: از ۳6 محموله 
بنزینی که در ســال 95 وارد کشور شده بود بعد از آزمایش 
و تســت هایی که ما انجام دادیم 12 محموله غیر استاندارد 
تشخیص داده شد که همگی مرجوع شدند. وی خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر آنچه مالک سنجش بنزین های وارداتی 
است مطابقت با استانداردهای ملی ایران است به این معنا 
که مالک ما یورو ۴ و یا 5 بودن نیســت زیرا ممکن است 
بخواهیم این اســتاندارد را به بیش از آنچه در دنیا استاندارد 
است ارتقا دهیم. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: 
ممکن اســت با توجه به آلودگی هوای کشور ما نیاز داشته 
باشــیم استانداردهای خود را از یورو ۴ به یورو 5 و یا باالتر 
ارتقا دهیم بنا بر این باید استانداردهای سختگیرانه تری را 
لحاظ کنیم و در این خصوص با ســازمان حفاظت محیط 

زیست و وزارت نفت هماهنگیم.

قیمت نفت برای پنجمین هفته متوالی کاهش یافت
قیمت نفت روز جمعه به دلیل کاهش 
ارزش دالر افزایش داشــت، اما پنجمین 
هفته متوالی کاهش خود بعد از تصمیم 
اوپــک و ســایر تولید کننــدگان برای 
تمدید توافق کاهش تولید را پشــت سر 
گذاشــت. به گزارش رویترز، قیمت نفت 
روز جمعه به دلیــل کاهش ارزش دالر 
افزایش داشت، اما پنجمین هفته متوالی 
کاهش خود بعد از تصمیم اوپک و سایر 
تولیدکنندگان برای تمدید توافق کاهش 
تولید را پشت سر گذاشت. بر اساس این 
گزارش، قیمت هر بشــکه نفت برنت در 
پایان معامالت دیروز با 32 سنت معادل 
0.7 درصــد افزایش بــه 45 دالر و 54 
ســنت رســید. قیمت نفت خام آمریکا 

نیز در پایان معامالت دیروز با 27 سنت 
معــادل 0.6 درصد افزایش به 43 دالر و 
یک سنت رســید. در این هفته، قیمت 
هر دو شــاخص نفتی 3.9 درصد کاهش 
داشت و در حال حاضر تنها فاصله اندکی 
با پایین ترین رقم های ده ماه گذشته دارد 

که ناشی از نگرانی های ادامه دار در مورد 
افزایش تولید است. 

این کاهش 5 هفته ای متوالی، طوالنی 
تریــن دوره کاهش قیمــت نفت از اوت 

2015 تاکنون است.
جمعه پس از آنکه موسســه بیکر هاگز 
اعالم کرد که شــرکت های آمریکایی در 
این هفته 11 سکوی حفاری نفتی دیگر 
را افزوده اند، که بیشترین افزایش در طی 
3 هفته اخیر بوده، رشــد قیمت ها کمتر 
شد. جیمز ویلیامز، رئیس موسسه دبلیو 
تــی آر جی اکونومیکــس در آرکانزاس 
گفت: »افزایش تعداد سکوها در این هفته 
نشان دهنده تصمیمات اتخاذ شده چند 
ماه قبل یعنی زمانی اســت که قیمت ها 

باالتــر بود.« وی افــزود، انتظار دارد که 
قیمت های پایین نفــت موجب کاهش 
تعداد سکوها در برخی از هفته های یک 

یا دو ماه آینده شود.
 شــاخص دالر آمریکا دیــروز با 0.3 
درصــد کاهــش در برابر ســبد ارزهای 
معتبر جهانی همراه بود و در مسیر ثبت 
بزرگترین کاهش روزانــه از اوایل ژوئن 

تاکنون قرار گرفت. 
این کاهش ارزش دالر ناشی از انتشار 
آمارهای ضعیــف از اقتصاد آمریکا بوده 

است.
 این افت ارزش موجب باال رفتن قیمت 
نفت شد که به دالر آمریکا ارزش گذاری 

می شود.


