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بخشش دیرکرد حقوق دولتی معادن را 
به تولید برمی گرداند

متین دخت والی نژاد

گسترش زیرساخت ها و شبکه های ارتباطی در تجارت 
محور توسعه اســت؛ با این حال با افزایش بهره وری هم 
می تــوان هزینه های تجــارت را کاهش داد و به ســود 
بیشــتری دســت یافت. موضوعی که بــه گفته هادی 
حق شــناس با افزایش بهره وری بدســت می آید. برنامه 
اغلب کشورهای درحال توســعه برای پیشرفت، افزایش 
صــادرات و در عیــن حال کاهش واردات اســت. دولت 
یازدهــم نیز حمایــت از تولید داخــل و تالش در جهت 
بهبود وضعیت صادرات را در دســتور کار قرارداد و در این 
راستا نیز قدم های زیادی برداشته که به نظر کارشناسان 
تا حدودی موفق هم بوده اســت. یکی از بخش هایی که 
به رونق تجــارت کمک می کند،کاهش هزینه های حمل 
و نقل اســت.چه آنکه حمل و نقل ارزان مهمترین عامل 

توسعه صادرات است.
کشــورهای توســعه یافته هزینه حمل و نقل خود را با 
توسعه زیرساخت ها کاهش داده اند، اما کشور ما با وجود 

موقعیت ژئوپلتیک بســیار خوب هنــوز بزرگترین عامل 
توسعه تجارت و صادراتش، تکمیل نبودن زیرساخت های 
حمل و نقل است. کریدور شمال به جنوب و توسعه شبکه 
حمل و نقل ریلی می تواند کمک شایانی در این زمینه به 
اقتصاد کشــور کند، تا هزینه های حمل و نقل که ولی اهلل 
افخمی راد، رئیس ســابق سازمان توســعه تجارت ایران 
ســهم آن در کاالهای نیمه فراهم شده 18 تا 25 درصد 
قیمت تمام شــده و در کاالهای خــام 30 تا 35 درصد 
قیمت تمام شده اســت رو به کاهش بگذارد. محاسبات 
نشــان می دهد، هزینه های حمل و نقل در ایران دو برابر 

کشورهای توسعه یافته است.
کاهش ۳۰۰ درصدی هزینه حمل و نقل

دوسال بعد از شروع نوسازی صنعت هوانوردی و تکمیل 
زیرســاخت های جاده ای که به مدد لغو تحریم ها سرعت 
گرفت، حاال امیدها برای توسعه صنعت حمل ونقل جوانه 
زده اســت. رویای تبدیل شــدن ایران به هاب منطقه  ای 
در حــوزه حمل و نقــل هوایی و قرار گرفتن در مســیر 
جاده ابریشــم »یک کمربند-یک رویا« انگیزه تســریع 

زیرساخت های حمل و نقل را بیش از گذشته کرده است. 
تردیدی نیست که توسعه ســریعتر پروژه های نیمه تمام 
راهی از جمله جاده هــا و خطوط ریلی می تواند عالوه بر 
اشتغال زایی گسترده و کاهش شدید هزینه های تجارت را 
به دنبال داشته و درآمدهای ترانزیتی بیشتری را هم برای 

کشور به ارمغان آورد.
اگرچه در حدفاصل دوســال بعد از لغو تحریم ها، برخی 
برخی فعــاالن حوزه حمل و نقل بر ایــن باورند که لغو 
تحریم ها ســبب کاهش هزینه حمل و نقل کشور تا 300 
درصد شده است، اما تا رســیدن به نقطه مطلوب فاصله 
بسیار اســت. فعاالن بخش خصوصی حوزه حمل و نقل 
حاال مهمترین خواسته شــان از دولت دوازدهم اهتمام بر 
کاهــش هزینه های حمل و نقل اســت و این موضوع را  

اولویت این بخش می دانند.
راهی که هزینه ها را کم می کند 

هادی حق شــناس، کارشناس اقتصادی علت باال بودن 
هزینه حمل و نقل در ایران را ناشی از ناهماهنگی عوامل 
تولید و نیروی انســانی می داند. این کارشناس اقتصادی 
به خبرآنالین می گویــد: در اقتصاد می گوییم برای تولید 
یک واحد کاال یــا یک واحد خدمت هم منابع انســانی 
در آن نقش دارند و هم ســرمایه؛ حــال آنکه در اقتصاد 
ایران تولید کاال و خدمات عمدتا ناشی از سرمایه است و 
منابع انسانی نقش کمرنگ تری دارد. وی افزود: به عنوان 
مثال، اگر برای یک مسیر پروازی پرتقاضا فقط یک فروند 
هواپیما وجود داسته باشــد؛ شاید روال طبیعی روزی سه 
بار پرواز باشــد. زیرا برای همین پــرواز عوامل متعددی 
مثل فرودگاه مبدا و مقصد، کادر پرواز و همه کســانی که 
به عنوان منابع انســانی درگیر این پرواز هستند، به عنوان 
هزینه از سرجمع ســودی که از آن پرواز بدست می آید، 
کم می شود. از همین رو می گویند یک فرودگاه اقتصادی 
اســت یا غیراقتصادی. در واقع منظور از اقتصادی بودن 
یک فرودگاه بهره ور بودن و کارا بودن پروازی اســت که 
انجام می شــود که در نهایت به سود دوجانبه و پیشرفت 

آن فرودگاه کمک می کنند.
این کارشــناس اقتصادی یادآورشد: بهره وری و کارایی 
باال با آموزش بدست می آید و  البته انگیزه نیز بسیار نقش 
مهمی در این رابطه دارد. فراتر از آموزش و انگیزه کیفیت 
مدیریــت تاثیرگذار خواهد بود. اگر همه این موارد به نحو 
مطلــوب در کنار هم قرار بگیرند حتما یک فرودگاه رونق 
بیشتری پیدا کرده و تعداد پروازها به دلیل بهره وری باال 
بیشتر می شود. وی ادامه داد: با بهره وری باالتر در همان 
فرودگاه مثال زده شده، حتی می توان تا 25 درصد از یک 
سرویس پروازی هزینه کمتر و سود بیشتر بدست آورد و 
طبیعی اســت که این موضوع می تواند منشا درآمدهای 
بیشــتری شــود، اگر این اتفاق رخ دهد منجر به کاهش 

قیمت بلیط هواپیما هم خواهد شد.
حق شــناس عنوان کرد: با وجود اینکه هدف گذاری در 
برنامه پنج ســاله سوم تا ششم توسعه بر رشد اقتصادی و 
توســعه بخش حمل و نقل بوده، اما از رشد اقتصادی 8 
درصدی هدف گذاری شــده در این ســه برنامه تنها 2.5 
واحد یا 33 درصد از محل بهره وری هدف گذاری شــده 
که البته آن هم در برنامه های قبلی محقق نشــده است. 
در حالی که اگر می توانســتیم حتی یــک واحد درصد از 
این هدف را محقق کنیم، حتما رشــد اقتصادی بیشتری 

بدست می آمد.
 ایــن کارشناســان اقتصادی بــا تاکید بــر اینکه اگر 
بهره وری در همه بخش های اقتصاد کشــور مورد توجه 
قــرار بگیرد، حتما هزینه ها کاهش می یابد، خاطرنشــان 
کــرد: با بهره وری باالتر حتما نیازی نیســت که متحمل 
هزینه ســرمایه گذاری جدید شــویم از محل بهره وری 
می توان با حفظ امکانات موجود به تولید بیشــتری دست 
یابیم؛ در واقع تولید بیشــتر یعنی درآمد بیشــتر و درآمد 
بیشتر. در مقابل کم شدن و سرشکن شدن هزینه تولید یا 
کاهش هزینه خدمت. به گفته حق شــناس، امروز دنیا به 
این نتیجه رســیده  که تنها راهکار کاهش هزینه حمل و 

نقل توجه به بهره وری است.

عضو شورای ملی زعفران از ثبات قیمت زعفران در بازار خبر داد و گفت: هم اکنون قیمت هرکیلوگرم زعفران حداقل ۴ میلیون و 300 هزار تومان و حداکثر 5 میلیون و ۶00 هزار تومان است. علی حسینی در گفتگو با مهر وضعیت 
بازار زعفران را مطلوب توصیف کرد و اظهارداشت: در حدود 2 ماه اخیر قیمت این محصول به ثبات رسیده و نوسان چشمگیری نداشته است. وی اضافه کرد: این اتفاق هم به نفع صادرات و هم به نفع تولید طالی سرخ کشور است. 
عضو شورای ملی زعفران حداقل قیمت طالی سرخ را در حال حاضر ۴ میلیون و 300 هزار تومان و حداکثر قیمت آن را 5 میلیون و ۶00 هزارتومان اعالم کرد. حسینی با بیان اینکه افزایش قیمت زعفران بیش از این میزان به 
ضرر کشاورزان و تولید است، گفت: قیمت زعفران باید منطقی باشد، ما باید تالش کنیم که قیمت ها از میزان فعلی هم پایین تر بیاید و منطقی تر شود به اعتقاد بنده قیمت منطقی زعفران کیلویی حداقل 3 میلیون و 500 هزار تومان 
و حداکثر  ۴ میلیون و 500 هزار تومان است. وی ادامه داد: با افزایش تولید در واحد سطح می توانیم قیمت محصول را کاهش دهیم و به این ترتیب هیچ کشوری حداقل تا 10 الی 20 سال آینده قادر به رقابت با ما نخواهد بود. 

آخرین خبر 

قیمت زعفران 
باید یک میلیون 

تومان کاهش 
یابد

حاشیه بازار 

در پی مصوبه هیات دولت مبنی بر بخشــش جرایم دیرکرد حقوق دولتی 
معادن تا سال ۱۳۹۵ رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران ضمن تقدیر 
از این اقدام آن را باعث بازگشــت بسیاری از معادن به حوزه تولید و اشتغال 
دانست. نادعلی اسماعیلی دهج در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه هزینه های 
پیرامونی واحدهای معدنی باعث مشکالت اقتصادی برای آنها شده و موجب 
شده بسیاری از آنها نتوانند به صرفه الزم در حوزه تولید دست یابند، گفت: 
ما شــاهد هستیم که خیلی از معادن به خاطر افزایش و انباشت هزینه هایی 
مانند حقوق دولتی و جریمه دیرکرد آن از دور تولید خارج شدند و بسیاری 
از معدنچیان از کار بیکار شده اند. وی ادامه داد: جرایم دیرکرد حقوق دولتی 
برای بسیاری از معادن از اصل حقوقی که باید پرداخت می کردند، فراتر رفته 
و این موضوع مثل این اســت که به جای کمک به شخص داخل چاه افتاده، 
ســنگی را روی آن پرت کنیم. مشخص اســت که فردی که توان پرداخت 
حقوق دولتی ر ا نداشــته و بدهکار شــده با ضعف مالی طرف است و وضع 
جریمه دیرکرد عمال تیر خالصی در پیکره معدنکار اســت. رئیس ســازمان 
نظام مهندسی معادن ایران مصوبه اخیر هیات دولت را قابل تقدیر دانست و 
گفــت: این مصوبه می تواند خیلی از معادن را به چرخه کار برگرداند و باعث 
افزایش اشــتغال معدنی شود و می توان آن را در راستای اقتصاد مقاومتی و 

طرح رونق کسب و کار توصیف کرد.

       رمز گشایی از تجارت گران در ایران 

مسکن به عنوان تنها کاالیی که رکود طوالنی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده، به 
تدریج وارد مدار رونق می شود؛ هرچند که اقتصاددانان می گویند دوره خروج مسکن 
از رکود 8 تا 10 ســاله است، اما ســاز این خروج در ماه های اخیر کوک شده است. 
به گزارش خبرآنالین، عباس آخوندي زماني گفته بود 2.۶ میلیون واحد مســکوني 
خالي در کشــور وجود دارد که ارزش آنها به صورت تخمین 250 میلیارد دالر است. 
اگرچه مشــخص نیست که این میزان واحد مسکوني خالي را چه خانه هایي تشکیل 
مي دهند، اما بررسي ها نشان مي دهد 200 تا ۴00 هزار واحد این واحدهاي مسکوني 

را خانه هاي لوکس تشکیل مي دهند.
البته بخشی از آن این واحدهاي حالي را هم پروژه مسکن مهر تشکیل مي دهد که 
ساخته شده ولي هنوز خالی از سکنه است. از تعداد واحدهاي مسکوني خالي مسکن 
مهر آمار دقیقي در دست نیست، اما گفته مي شود رقمي در حدود ۴00 هزار دستگاه 
واحد مســکوني را تشکیل مي دهند. این دو آمار تنها نیمي از آماري است که عباس 
آخوندي اعالم کرده و مابقي واحدهاي خالي متعلق به ســرمایه گذاراني است که به 
امید افزایش قیمت مسکن، خانه ساخته اند و در بازار راکد، خانه هایشان بدون مشتري 
مانده است. حتما مسکن متعلق به کساني است که درآمد باالیي دارند و مسکن مهر 
براي افراد کم درآمد و متوسط جامعه است. بررسي ها نشان مي دهد که در سال هاي 
گذشــته و به رغم رکود در بازار، تقاضا براي بخش خانه هاي ارزان بیشتر بوده است. 
البته در ســال هاي اخیر هم ثبات قیمت مسکن به کمک افراد طبقه متوسط آمده و 
آنها حاال مي توانند با تســهیالت تازه اي که شوراي پول و اعتبار تصویب کرده، اقدام 

به خرید مسکن کنند.
اما این فقط یک پیش بیني اســت؛ چه آنکه کارشناسان مي گویند به محض ورود 
پول هاي تازه به بازار مســکن، قیمت ها هم به تناسب با تقاضا افزایش مي یابد. زیرا 
در شــرایط ثبات قیمت و رشد نسبی درآمد خانوار است که تقاضا براي خرید مسکن 
افزایــش مي یابد. البته برخي پیش بیني ها هم حکایت از آن دارد که با تداوم رشــد 
اقتصادی خرید و فروش مســکن هم رونق مي یابد. هرچند که این رونق بنا به گفته 
کارشناســان رونق سال هاي 8۶ را به دنبال نخواهد داشت، اما  سبب خواهد شد که 

بازار مسکن از رکود ۶ ساله خارج شود.
رکود مســکن حاصل هشت سال سیاست های اشتباه دولت هاي نهم و دهم است. 
در واقع این سیاست ها سبب شد تا اقتصاد ایران قفل شود. برخي کارشناسان معتقدند 
این رکود ۶ ساله دوره اي 8 تا 10 ساله دارد تا به تدریج بازار به تعادل برسد و عرضه 
و تقاضا با هم به تعادل برســند. به گفته کارشناسان بخش مسکن نمي تواند تنها با 
تکیه بر عواملي مثل تحریک تقاضا از رکود خارج شود، بلکه پروژه هایي مثل مسکن 
اجتماعــي که دولت یازدهم پیش بیني کــرده مي تواند عرضه و تقاضا در این بازار را 
به تعادل برســاند. از سویي افزایش تقاضای مســکن موجب ایجاد فرصت های تازه 

شغلی خواهد شد.

درخواست افزایش ۲۰ درصدی 
قیمت به سازمان حمایت

رخداد 

      از محل بهره وری می توان به تولید بیشتری یافت

پیش بینی ۸ تا ۱۰ ساله برای خروج 
مسکن از رکود 

دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی از درخواســت افزایش قیمت به سازمان 
حمایت مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان خبر داد و گفت: با توجه به هزینه های 
متحمل شــده و تعرفه های سنگین پیش بینی شــده که سبب زیان دهی صنایع 
مختلف شــده اســت، به نظر می رســد افزایش 20 درصدی قیمت روغن  نباتی 
می تواند صنعت روغن نباتی را از حاشــیه زیان بیرون بکشد. داریوش محمودی 
در گفتگو با ایســنا اظهار کرد: پیش از ماه رمضان درخواست افزایش قیمت را به 
ســازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان داده بودیم چراکه هزینه های 
تولید از جمله هزینه های کارگری، بسته بندی، تعرفه های واردات انواع روغن خام 
و ... افزایش یافته بود و همین عامل سبب شد تا صنایع روغن نباتی زیان ده شوند 
و حتی صنایعی که در بورس حضور دارند، صورت های مالی شــان بیانگر زیان ده 
بودن آنها است، وضعیت خوبی ندارند. وی افزود: در این راستا درخواست افزایش 
قیمت داده بودیم که با توجه به ارزیابی های صورت گرفته به نظر می رسد افزایش 
20 درصدی قیمت می تواند صنعت روغن نباتی را از حاشیه زیان بیرون بکشد، اما 
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بررسی آن را به بعد از ماه مبارک 
رمضان موکول کرد و هم اکنون این مسئله در سازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان در حال بررسی است. دبیر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ادامه 
داد: هیچ تولیدکننده ای راضی نمی شود قیمت محصولش را به حدی باال ببرد که 
مصرف کننده توان خرید آن را نداشته باشد چرا که کاهش تقاضای یک محصول 
از سوی مصرف کننده می تواند صنعت و تولیدکننده آن را با مشکالت عدیده تری 
مواجه کند. بنابراین پیشنهاد اول صنایع روغن نباتی این بود که مانند گذشته دولت 
تعرفه های 20 و ۴0 درصدی انواع روغن خام و پالم را برای تولیدکنندگان هضم 

کند تا این هزینه های گزاف به صنعت تحمیل نشود.

رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری با اشــاره به زیان ده 
بودن شــرکت های هواپیمایی گفت: تا شــش ماه آینده 10 
شرکت هواپیمایی جدید به مجموع ایرالین های کشور افزوده 
می شود. علی عابدزاده در گفتگو با مهر درباره آزادسازی نرخ 
بلیت ســفرهای هوایی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر نرخ 
بلیت کلیه مسیرها آزادسازی شده اند اما قبال این محدودیت 
اعمال می شــد که خطوط هوایی اجازه نداشــتند مسیرهای 
مناطق محروم را قطع کنند با این حال از نظر نرخ بلیت هیچ 
گونــه محدودیتی برای ایرالین ها اعمال نکرده ایم کاری که 
االن باید انجام شــود، افزایش ناوگان بوده تا خطوط هوایی 
بتوانند بر ســر ایجاد مســیر پروازی جدیدی در شــهرهای 
کوچک نیز به رقابت بپردازند. معاون وزیر راه و شهرســازی 

در خصوص موافقت اصولی ســازمان هواپیمایی کشــوری 
با ایجاد شــرکت های هواپیمایی جدیــد گفت: متقاضیان راه 
اندازی ایرالین، در اولین گام باید موافقت اصولی ســازمان 
را اخــذ کنند، در این مرحله بــه 10 ایرالین موافقت اصولی 
داده ایم. آنها شــش ماه فرصت دارند تا ساختار سازمانی خود 
را طراحی، تکمیل و عملیاتی کنند این فرصت شــش ماهه 
قابل تمدید برای یک نیم سال دیگر است. در حال حاضر نیز 
ســرمایه گذاران این 10 ایرالین جدید در حال خرید هواپیما 
هستند. امیدواریم طی شش ماه آتی تعدادی از این شرکت ها 
فعالیت خود را آغاز کنند. وی درباره کفایت )حداقل( سرمایه 
شــرکت های هواپیمایی جدید نیز اظهار داشت: متقاضیان یا 
سرمایه گذاران راه اندازی شرکت هواپیمایی اهداف مختلفی از 

تأسیس ایرالین دارند برخی به دنبال راه اندازی خطوط هوایی 
داخلی یا منطقه ای هستند، برخی انجام پروازهای بین المللی 
را هدف گذاری کرده اند، برخی هم صرفا می خواهند پروازهای 
چارتری داشته باشند و مدل های دیگر که هر کدام به مجوز 
خاصی از ســوی ســازمان هواپیمایی نیاز دارد؛ طبعا کفایت 
ســرمایه هر مدل از درخواســت مجوزها هم متفاوت است. 
اما حداقل ســرمایه بــرای متقاضی ایرالینــی که همه نوع 
فعالیتی بخواهد داشــته باشد، 3۴0 میلیارد تومان است. پس 
از تأمین سرمایه نیز در گام بعدی متقاضی باید به دنبال اخذ 
گواهینامه های فنی باشــد. همه این مراحل شفاف بوده و هر 
کس می خواهد ایرالین جدید ایجاد کند، می تواند به سایت 

سازمان هواپیمایی مراجعه کند.

تاسیس ۱۰شرکت هواپیمایی جدید

گرچه FATF )گــروه ویژه اقدام مالی( اقدامات مقابله ای 
علیــه ایران را یک ســال دیگــر تعلیق کرده امــا به گفته 
کارشناسان این یکسال فرصت خوبی است که شبکه بانکی 
ایران خود را با استانداردهای جهانی هماهنگ کند. به گزارش 
خبرآنالین، درست یک سال پیش، فرصتی برای ایران پیش 
آمــد که بر مبناي آن بتواند مقررات بیــن المللي را بپذیرد و 
در جهت استانداردســازي بانکها اقدام کند؛ گروه ویژه اقدام 
مالی،گروهي است که روند پول شویی در دنیا را بررسی کند و 
در سطح ملی و بین المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت های 

مالی کشورها نظارت مي کند.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص 
و شرکت ها را موظف می کند در مورد نحوه کسب درآمدشان 
بــه دولت ها توضیح دهند، از این راه، پول هایی که از راه های 
نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف های مالی به دست آمده 
اســت، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به 
رو می شــود و سالمت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین تر 
خواهد بود. گروه ویژه اقدام مالی براساس گزارش های رسمی 
کشــورهای مختلف از جمله در مورد شــفافیت مالی، قوانین 
مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان 
ریسک سرمایه گذاری در آن کشورها اعالم می کنند که مورد 

استناد سرمایه گذاران بین المللی قرار می گیرد.
یکســال پیش،گروه بین المللی اقــدام مالی )FATF( در 
فضای پســابرجام و به دنبال اجرای قوانین مربوط به شفاف 
ســازی نظام پولی و اقتصادی، اقدامــات تنبیهی علیه ایران 
را به مدت یکســال متوقف کرد. با رسیدن موعد تمدید، روز 

جمعه اعالم شــد که با توجه به پایبنــدی تهران به تعهدات 
خود، همچنان این محدودیت ها را معلق خواهد ماند. فایننشال 
تریبون در گزارشي نوشت، که همچنان اقدام های دولت ایران 
در راســتای اصالح نظام اقتصادی را پیگیری و بر آن نظارت 

خواهد کرد.
پویــا جبل عاملی، اقتصاددان جــوان ایراني، با اشــاره به 
مصوبــه کارگروه اقدام مالی )FATF( مبنی بر تمدید تعلیق 
محدودیت های ایران می گوید کــه ایران باید از این فرصت 
بهره گرفته و روابط کارگزاری خود را با بانک های دنیا هرچه 
بیشتر توسعه ببخشد. به دنبال تعلیق یکساله FATF حمید 
بعیدی نژاد، از اعضای اصلی تیم مذاکره کننده هسته ای و سفیر 
ایران در انگلستان در کانال تلگرامی خود در این باره نوشت: 
این تصمیم )تعلیق یک ساله محدودیت های ایران( در شرایطی 
اتخاذ شده که برخی محافل و مراکز تندرو در آمریکا از ترامپ، 
رئیس جمهور این کشور، خواسته بودند که به هر ترتیبی جلوی 
این تصمیم را بگیرد اما آمریکا تحت فشار کشورهای اروپایی 
نهایتا پذیرفت که متن مورد حمایت تمامی کشــورهای مهم 
جهــان را بپذیــرد. آمریکا با پذیرش متــن مصوبه این نهاد 
بین المللی مجبور شد اقدامات موثر بین المللی ایران در مقابله 
با پولشــویی و تامین مالی تروریسم را مورد تایید قرار دهد تا 
راه برای رفع هر چه بیشتر محدودیت های بانکی و مالی ایران 

طبق برجام هموار شود.
فرصتی که اف ای تی اف دوباره به ایران داد

فعاالن بخش خصوصی نیز ابن تمدید را برای شرایط کشور 
مناســب دانستند. عباس آرگون به خبرآنالین گفته بود: گروه 

اقدام مالی به نوعی مانند سال گذشته، یک سال دیگر تعلیق 
محدودیت هــای گروه اقدام مالــی )FATF( علیه ایران را 
تمدید کرده و این نشان دهنده این است که ایران در این دوره 
همکاری های الزم و حرکت در ســمت شفاف سازی را انجام 
داده است. آرگون بیان کرد: اگر بتوانیم در حوزه سیستم بانکی 
و مبارزه با پولشویی به طور کامل مشکالت را برطرف کنیم، 
ایران از کشورهای با ریسک باال در این لیست خارج می شود.

سیدحســین ســلیمی، نائب رییس کمیســیون بازار پول 
و ســرمایه اتــاق تهــران نیز درخصــوص تمدیــد برنامه 
مالــی FATF دربــاره ایــران گفــت: اگــر بانک های ما 
بخواهنــد مقررات بانکــی بین المللــی را  اجــرا کنند و از 
 بانک هــای بین الملی اعتبار بگیرند باید ایــن قوانین را اجرا 

کنند. 
اگر این مقررات را اعمال نکنیم، نمی  توانیم از امتیاز ارتباط 
با بانک های بزرگ خارجی به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم. 
این از الزامات بانک های بین المللی است. اما چون  زمان اجرا 

شدن این مقررات در ایران کوتاه بوده برخی بانک ها موفق به 
تطبیق خود با استانداردهای بین المللی نشدند، به همین دلیل 
یک ســال دیگر به ایران مهلت داده شد. سلیمی پیش بینی 
کرد: ظرف یک سال آینده تمام بانک های کشور بتوانند این 

مقررات بین المللی را اجرایی کنند.
نارضایتی ایــران از اجالس گروه ویژه اقدام 

مالی
به دنبال تصمیم گروه ویژه اقدام مالي، مرکز اطالعات مالی 
و دبیرخانه شــورای عالی مبارزه با پولشویی طی بیانیه ای به 
تشــریح مواضع کشــورمان در قبال اجالس اخیر گروه اقدام 

مالی)FATF( پرداخت.  
در این بیانیه تاکید شــده است: از آنجا که ایران در مقایسه 
با بسیاری از کشــورهای دیگر گام های جدی تری در مبارزه 
با پولشــویی و تامین مالی تروریســم برداشــته است، ما بر 
ایــن باوریم، چنانچه وضعیت کشــور در این حــوزه بدور از 
غرض ورزی های سیاســی و صرفاً بــر مبنای معیارهای فنی 
مورد ارزیابی قرار می گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله ای به طور 
کامل لغو می گردید،  اما دشــمنی آمریکا و متحدان منطقه ای 
آن، مانع از این امر شد. همچنین در بیانیه مرکز اطالعات مالی 
و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی تصریح شده است: 
هرچند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی )FATF( را یک گام 
به جلو ارزیابــی می کنیم اما اعالم می داریم که، این اقدامات 
مثبت، رضایتمندی ایران را به دنبال نداشــته و ما بر پیگیری 
موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داشته و مجدانه 

آن را دنبال خواهیم کرد.

    عبور آرام از ریسک های بانکی 

سپرده گذاران نگران نباشند، مبالغ 
علی الحساب است

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مبالغ پرداختی به 
سپرده گذاران برخی موسسات غیرمجاز، علی الحساب بوده و 
به معنای تســویه نیست، گفت: پرونده غیرمجازها را تا پایان 
ســال ۹۶ می بندیم. ولی اهلل سیف در گفتگو با مهر از تالش 
بانک مرکزی برای ســامان بخشــیدن به بازار  غیرمتشکل 
پولی خبــر داد و گفت: بانک مرکزی تــالش دارد با جدیت 
هرچه بیشــتر، بازار غیرمتشکل پولی را ســامان بخشد و با 
فعالیت غیرمجازها دراین باره برخورد کند. این در شــرایطی 
است که بانک مرکزی، صیانت از سپرده های مردمی را یکی 
از اولویت هــای کاری خویش می داند و این موضوع حتی در 
زمینه سپرده های سپرده گذاران تعاونی و موسسات غیرمجاز، 
صدق می کند. رئیس کل بانک مرکزی افزود: البته عمده ترین 
مالحظــه ای که در برخورد با تعاونی های غیرمجاز وجود دارد 
نیز، همین موضوع اســت؛ به این معنا که متأسفانه موسسان 
و مدیران تعاونی ها نیز، از این مالحظه سوءاســتفاده کرده اند؛ 
اگرچه خوشــبختانه در حال حاضر، قوه قضاییه نیز همکاری 
نزدیکی را با بانک مرکزی دارد. وی تصریح کرد: ســال ۹۶، 
موضــوع فعالیت های غیرمجاز در بازار پــول خاتمه می یابد؛ 
اما باید توجه داشــت مبالغی که به سپرده گذاران در گذشته 
پرداخت شــده و یا در آینده، پرداخت خواهد شــد، به معنی 
تســویه حساب نیست، بلکه این مبلغ به صورت علی الحساب 
است؛ به این معنا که بانک مرکزی با کمک مرجع قضایی هر 
میزان دارایی هایی را که از محل سپرده های مردم عزیزمان 
تهیه شــده اند چه به نام تعاونی باشــد، چه به نام موسسان، 
مدیران و منســوبین آنها، شناسایی کرده و به صاحبان اصلی 
حق باز می گرداند؛ بنابراین موجودی حســاب کســی را نمی 
توان دســتکاری کرد و تا آخرین مبلغــی که از محل دارایی 
ها تأمین وتخصیص یابد، اقدام خواهد شــد. به گفته سیف، 
موضوع بعدی که باید به آن توجه شود، دست هایی است که 
درصدد هستند در روند طبیعی ساماندهی موسسات غیر مجاز، 
اخالل ایجاد کنند؛ لذا حفظ آرامش و عدم توجه به شــایعات 

در طی این فرایند، نقش بسیار عمده ای را خواهد داشت.

اوپک باید یک برگ برنده رو کند
یک کارشناس اقتصادی ضمن بررسی 
بازار جهانی نفــت، با بیان اینکه ماهیت 
برخی تحوالت در بازار بلند مدت است، 
گفت: اوپک شــرایط خاصــی را تجربه 
می کند و بــرای خروج از این شــرایط 
نیازمند رو کردن یک برگ برنده اســت. 
عبداهلل یونس آرا در گفت وگو با ایسنا، با 
اشاره به تحوالت بازار جهانی نفت، اظهار 
کرد: برخی از تحــوالت در بازار ماهیت 
بلند مــدت دارند. برای مثــال نابودی 
تدریجی داعش در عراق یک اتفاق بلند 
مدت محســوب می شود و از آنجایی که 
برخی از مناطق عراق از ســلطه داعش 
خارج می شود اختالالت موجود در تولید 
نفت عراق کاهــش پیدا کرده و عراق به 

عنوان یــک عضو مهم اوپــک می تواند 
تولید خود را افزایش دهد. وی با اشــاره 
به امضــای قرارداد بین ایران و غول های 
نفتی دنیا، گفت: شــرایط ایــران هم از 
نظر افزایش تولید مشــابه عراق اســت، 
زیرا در آینده ای نزدیک شــاهد امضای 
قراردادهــای نفتی بین ایران و غول های 
نفتی دنیا خواهیم بود که امضای قرارداد 
با توتال یکی از این قراردادها است و این 
موضوع حاکی از آن اســت که ایران در 
حال تثبیت ظرفیت تولید و عرضه نفت 

خود است.
این کارشــناس اقتصــادی در ادامه با 
اشاره به تولید نفت شیل آمریکا، تصریح 
کرد: از ســویی دیگر تولید نفت شــیل 

آمریکا با توجه به افزایش دکل ها افزایش 
پیدا کرده و تولید لیبی نیز به عنوان یکی 
از اعضای اوپک افزایش یافته است. یونس 
آرا بــا تاکید بر این که سیاســت دولت 
جدید آمریکا افزایش تولید نفت اســت، 
بیان کرد: اوپک شرایط خاصی را تجربه 
می کند، زیرا نفت شــیل در حال تبدیل 
به یک متغیر دائمی در بازارهای جهانی 
است. به نظر من شرایط اوپک هیچ گاه در 
گذشته به وخیمی اکنون نبوده است زیرا 
عالوه بر همه مســائل بین اعضای اوپک 
مانند ایران و عربستان یا عربستان و قطر 
تنش وجود دارد، کشورهای عضو اوپک 
نیز از نظر سیاســی چند دسته شده اند. 
وی اظهار کرد: امیدوارم کشورهای عضو 

اوپک بتوانند به دور از تنش های سیاسی 
اقدامی را به عنوان صــدای واحد انجام 
دهند، زیرا برخی تحلیلگران براین باورند 
که اوپک تاثیر خود را در بازارهای جهانی 

نفت از دست داده است. 
این کارشــناس اقتصادی با اشــاره به 
اجالس اخیر اوپــک، ادامه داد: اجالس 
اخیر اوپک نه تنهــا تاثیر نه چندانی در 
بهبود بازارهای جهانی نفت نداشت، بلکه 
بازار از این نشســت یک بازخورد منفی 

هم گرفت.
 اوپــک نیازمند رو کــردن یک برگ 
برنده است تا نشان بدهد تصمیماتی که 
اتخاذ می کنــد در بازارهای جهانی نفت 

تاثیرگذار است.

حرکات سازنده ایران در یک سال گذشته برای شفافیت بانکی


