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ازسوی روحانی صورت گرفت 
ابالغ »قانون تسهیل تسویه بدهی 

بدهکاران شبکه بانکی« 

رییس جمهوری »قانون تسهیل تسویه بدهی 
بدهکاران شــبکه بانکی کشــور« را برای اجرا به 
وزارت امور اقتصــادی و دارایــی و بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران ابالغ کرد. به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی یک 
قانون مصوب مجلس را برای اجرا بــه وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران ابالغ کرد. بر این اساس، در اجرای اصل یکصد 
و بیست و سوم قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ایران، رییس جمهوری »قانون تسهیل تسویه بدهی 
بدهکاران شبکه بانکی کشور« را برای اجرا به وزارت 
امور اقتصادی و دارایــی و بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی ایران ابالغ کرد.
    

دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در 
گفت وگو با ایلنا: 

فشار بخش خصوصی ایتالیا برای 
راه اندازی کانال مالی با ایران 

عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا 
گفت: فشارهای بســیار زیادی از سوی بخش 
خصوصی ایتالیا به دولت وارد می شــود تا با راه 
اندازی یک کانال مالی، ارتباط اقتصادی دو کشور 
افزایش یابد. شــرایط اقتصادی دولت ایتالیا نیز 
به گونه ای است که نمی تواند از بازار پرکشش و 

جذاب ایران چشم پوشی کند.
لیدا شــهابی در گفت وگو بــا ایلنا در مورد 
رابطه اقتصــادی ایران و ایتالیــا گفت: قبل از 
خروج آمریکا از برجام، ایتالیا اولین شــریک 
تجاری مــا در اتحادیه اروپا بود و بســیاری از 
زیرساخت های صنایع ایران توسط ایتالیایی ها 
ساخته شده است. به دلیل همکاری با شرکت 
نفتی اِنی )ENI( بیشــترین فروش نفت را به 
این کشور داشتیم و همین موضوع باعث شد تا 
در آمار مربوط به صادرات ایران به ایتالیا، نفت 
بیشترین نقش را داشته باشد. اما این شرکت 
نفتی جزو اولین شــرکت هایی بود که پس از 
آغاز تحریم ها با وجود آنکه شامل معافیت های 
آمریــکا بود ایــران را ترک کــرد، البته چون 
زیرساخت های نفتی ایتالیایی هم با توجه به 
نفت ایران طراحی شده بود خروج ENI زیان 

بزرگی متوجه این شرکت ها کرد.
وی ادامه داد: همچنین دولت پیشین ایتالیا 
یک کابینه دست راستی بود که از طرفداران دونالد 
ترامپ به شمار می رفت، به همین دلیل عالقه ای به 
ارتباط با ما نداشتند و در مقابل آن گارد گرفته بود، 
اما کابینه جدید میانه رو است و امیدواریم روابط 

دو کشور افزایش یابد.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و ایتالیا تصریح 
کرد : میزان مبادالت اقتصادی دو کشور در سال 
۲۰۱۸ به ۵.۱ میلیارد یورو رســیده بود که ۳.۷ 
میلیارد آن شامل نفت و ۱.۴ میلیارد آن مبادالت 
غیرنفتی بود اما این میزان در سال ۲۰۱۹ به ۶۸۰ 
میلیون یورو رسید که رقم بسیار پایینی است. در 
حال حاضر عمده صادرات ما شامل فوالد، آهن، 
ساالمبور، خشکبار، میوه و مس است و در مقابل 
واردات ما بیشتر ماشین آالت، تجهیزات مربوط به 
برش سنگین، اتومبیل، صنایع نساجی، تجهیزات 

چشم پزشکی و دارو است.
شهابی با اشاره به مشکالت بانکی بازرگانان در 
اثر تحریم های اقتصادی گفت: برخی از بانک های 
ایتالیایی مانند پوپوالره )POPOLARE( به 
صورت موردی با ایرانیان کار می کنند و با مشتریان 
قدیمی که اعتبارشان برای بانک مشخص است 
همکاری خود را ادامه می دهند، اما اینکه حساب 
جدیدی برای مشــتریان ایرانی باز کنند، اصاًل 

امکان آن وجود ندارد.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا با 
بیان اینکه بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد 
ایتالیا بسیار مهم هستند، گفت: ۹۰ درصد آنها 
بنگاه های هســتند که زیر ۱۰ نفر کارمند دارند 
و هیچ رابطه با آمریکا نداشته و بنابراین هراسی 

از آن نیز ندارند. 

خبر اقتصادی
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محمود نوروزیه

بعد از گران شــدن قیمت بنزین و 
افزایش انتظارات تورمی ناشــی از آن، 
نرخ دالر از بازه ثبات خــود عبور کرد و 
در مسیر صعودی قرار گرفت. پیامد آن 
نیز موضع گیری های سیاسی در مورد 
بودجه ۹۹ و احتمال قرار گرفتن ایران در 
فهرست سیاه FATF با توجه به پایان 
مهلت داده شــده، بود که موجب پدید 
آمدن جو روانی شد که دالر را در مرز ۱۳ 
هزارتومان همچنان در نوسان نگه دارد تا 
جایی که اقدامات بانک مرکزی نیز برای 
بازگرداندن نرخ آن به قیمت قبل نه تنها 
کارساز نبود که افزایش خرید را هم در 

پی داشت.
عوامل سیاســی در کنار تقاضای 
فصلی در هفته اول دی ماه قیمت دالر 
را تحت تاثیــر قرار داد. کارشناســان 
می گویند ارز تابعی از عوامل سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی اســت، بنابراین 
با توجه به دالیلی نظیر کسری شدید 
بودجه دولت، افزایش تورم و انتظارات 
تورمی، افزایش قیمــت بنزین، عدم 
اخذ مالیات از دهک های باالی جامعه، 
افزایش هزینه های دولت، ریسک های 
سیاسی و مشــکالت اجتماعی و رشد 
باالی نقدینگی؛ قیمت دالر دوباره در 
مســیر صعودی قرار خواهد گرفت. بر 
این اصل اعتراضات بنزینی شوک قابل 
پیش بینی را به قیمت دالر وارد کرد که به 
سبب آن انتظارات تورمی نیز بیشتر شد 
زیرا کاهش سرمایه اجتماعی از جمله 
شاخص هایی است که در تعیین نرخ ارز 

تاثیر مستقیمی دارد.
برایــن اســاس تــداوم نگرانی و 
بالتکلیفی FATF خود یکی از عوامل 
افزایش تقاضا برای خرید دالر و هم زمان 
افزایش قیمت آن است که تنها تصویب 

لوایح مرتبــط بــا FATF  می تواند 
اثرگــذاری الزم را روی کاهش نرخ ارز 

یا عدم افزایش نرخ داشته باشد.
کامران ندری، اقتصاددان در گفتگو 
با » توســعه ایرانی« با تاکیــد بر تاثیر 
اخبار سیاسی بر رشــد نرخ در بازار ارز 
عنوان کرد: در هفته گذشته یک شایعه 
سیاسی مبنی بر قرار گرفتن نام ایران در 
فهرست سیاه FATF با توجه به اتمام 
فرصت آن، توانست در مدت زمان کوتاه 
نوسان بسیاری را در بازار ارز ایجاد کند و 

همچنان نیز تداوم داشته باشد.
وی با اشــاره به این نکته که آسیب 
بالتکلیفی FATF در بازارها بســیار 
مشهود است و بر نوسان نرخ ارز، قیمت 
طال، صــادرات و واردات و بســیاری از 
شاخص های اقتصادی اثرگذار است، 
یادآور شــد: حتی اگر قبول کنیم که 
اســتدالل مخالفان FATF برای رد 
این الیحه، مبنی بر گزاره های درستی 
اســت، باید به این نکته نیز باور داشته 
باشیم که آثار روانی تصویب  نشدن این 
معاهده می تواند فشار تورمی تازه ای به 
جامعه وارد کند. به گفته ندری تاب آوری 
اقتصاد ایران به حداقل خود رســیده 
است، بر این اصل در صورت عدم تصویب 
FATF  در مجمع تشخیص مصلحت، 
احتمال افزایش نرخ ارز بسیار زیاد است. 
زیرا در شرایطی که منافذ و روزنه های 
نقل و انتقال پول بســته بماند احتمال 
تاثیرگذاری آن بر بــازار ارز دور از ذهن 

نیست.
این اقتصاددان یادآورشد: در صورت 
عدم پذیــرش FATF ظرفیت های 
کنونی برای مراوده با ســایر کشورها 
دچار تضعیف بیشــتری می شود زیرا 
آنها ناگزیرند در اثر فشارهای تحریمی 
حجم تجارت و معامالت شــان را با ما 
محدودتر کنند. بنابرایــن ما ناگزیر از 

پیوســتن به این پیمان هستیم؛ برای 
اینکه هزینه هایمان را کمتر کنیم.

کمیل طیبی، اقتصــاددان نیز در 
گفتگو با تجارت نیوز اعالم کرده است 
»در صورت عدم تصویب FATF  نرخ 
ارز در بازه چند ماهه مانده تا پایان سال 
رشــد ۲۰ تا ۳۰ درصدی را داشته و به 
کانال ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان وارد می شود. 
براین اســاس با توجه به حساســیت 
موضوع و شــرایطی که پیــش آمده 
تصویب نشدن FATF می تواند یک اثر 
کوتاه مدت یا یک شوک آنی داشته باشد 
و قیمت دالر و ارزهای دیگر را تحت تاثیر 
قرار دهد. تصویبFATF  عامل مهمی 
است، از این منظر که می تواند هم منابع 
عرضه ارز را وسیع تر یا محدود تر کند و 

هم تنظیم کننده بازارها باشد.«
در همیــن زمینــه روز گذشــته 
ون  معــا نوبخــت،  قــر  محمدبا
رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در نشست شورای برنامه ریزی 
خراســان رضوی عنوان کرد: »از محل 
منابع ارزی ســال گذشــته کشور که 
۱۵۳هزار میلیارد تومان بود، ۴۵ هزار 
میلیارد تومان قابل تحقق نیست و این 
مهم تاثیر خود را روی مالیات نیز خواهد 

گذاشت.« 
 حرکت بر اساس منافع ملی در 

FATF چارچوب
 FATF داســتان بالتکلیفــی
همچنان پابرجاست و اکنون که کمتر 
از یک ماه به پایــان تمدید چهارمین 
مهلت گروه ویژه اقدام مالی باقی است، 
همچنان این لوایح ۴ گانه در راهروهای 
مجمع تشــخیص مصلحت در رفت و 

آمد است.
درکنار تمام اخبار ضد و نقیضی که 
در مورد موضع اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت پیرامون FATF وجود دارد 

در تازه ترین اقدام که مقرر شده بود نظر 
نهایی مجمع اعالم شــود، آلودگی هوا 
علت به تعویق افتادن جلســات عنوان 
شد تا اندک امید جامعه به تصویب این 

لوایح به فرجام نرسد.
احمد توکلی از اعضــای مجمع در 
این باره توضیــح داد "اعضای مجمع 
تشــخیص مصلحت همگی باالی ۵۰ 
سال دارند و به دلیل نامساعد بودن هوا 
جلسات تعطیل شــد. پس این درست 
نیست که عده ای از احتمال رأی مثبت 

آوردن این موضوع خبر می دهند."
او درباره دلیل فرسایشــی شــدن 
جلســات FATF عنوان کرد: »آقای 
روحانی اواخر سال پیش از طریق آقای 
دژپسند، وزیر اقتصاد، پیغام فرستاده 
بود که برای رأی گیری بر سر اف  ای تی 
اف فعالً دست نگه داریم. همچنین آقای 
مجید انصاری هم خواست تصمیم گیری 
را عقب بیندازیم، چون آن ها می دانستند 
در صورت رأی گیری، رأی مجمع به این 

موضوع منفی خواهد بود.«
در همین راســتا با نزدیک  شدن به 
پایان مهلت FATF برخی نمایندگان 

مجلس به دنبال اعمــال نفوذ رهبری 
برای تصویب لوایح با نگارش نامه ای این 
 FATF ۶ دلیل را علت تاکید بر تصویب
عنوان کرده اند: »قرارگرفتن کشور در 
لیست سیاه و انسداد کلیه حساب های 
بانک های ایرانی در خارج از کشور، مورد 
اتهام قرار گرفتن ایران به جرم پولشویی 
و افزایش نظــارت و کنترل ســخت، 
عدم فعالیت مالی و پولی در ســطوح 
بین المللی و از بین رفتن اعتماد جامعه 
بین الملل، افزایش مشــکالت و ایجاد 
بحران شــدید مالی و بانکی، ناکارآمد 
شدن شعب بانک های ایرانی در خارج از 
کشور، ایجاد التهاب در بازار بورس و ارز و 
کاال خصوصا در ایام انتخابات پیش رو.«

دولــت و موافقان تصویــب لوایح 
می گوینــد در صورت عــدم تصویب  
فشــار های اقتصادی افزایش خواهد 
یافت که در صورت بروز این شــرایط 
مجمــع تشــخیص مصلحــت نظام 
و مخالفان FATF باید مســئولیت و 
تبعات مخالفت خود را بپذیرند. در نقطه 
مقابل نیز مخالفان می گویند که شخص 
رئیس جمهور و دولــت باید تضمین 
بدهند که با تصویب این لوایح وضعیت 
اقتصادی بهبود خواهد یافت. اما دولت 
با تاکید بر این امر که چنین تضمینی 
نمی دهد پیوستن به FATF را ضرورتی 
برای بدتر نشدن اوضاع می داند و نه بهتر 
شــدن آن. طبق آخرین بیانیه، اگر تا 
قبل از فوریه ۲۰۲۰ ایران به کنوانسیون 
تامین مالی تروریســم و پالرمو طبق 
استاندار های این گروه نپیوندد، گروه 
ویژه اقدام مالی، تمام اقدام های مقابله ای 

علیه ایران را باز می گرداند.
به گفته کارشناسان در صورت عدم 
پاســخگویی ایران ممکن است این بار 
۳۷ کشــور عضو به اضافه ۲ سازمان در 
مورد تمدید مجدد به توافق نرسند زیرا 
عالوه بر اینکه در آخرین تمدید تاکید 
داشتند که این آخرین شانس در مورد 
ایران است؛ به تازگی رژیم صهیونیستی 
نیز به FATF اضافه شده است. بنابراین 
احتمال تمدید مهلت برای ایران بسیار 

کم است. 
در نخستین گزارشی که FATF در 
ماه ژوئن سال ۲۰۰۰ منتشر کرده است، 
نام رژیم صهیونیستی در لیست سیاه 
 FATF کشورهایی قرار داشت که از نظر
در مبارزه با پولشویی فاقد کارایی الزم 
بود. همچنین روســیه، لبنان، لیختن 
اشتاین و برخی کشــورهای کوچک 
جزیره ای نیــز در این فهرســت قرار 
داشتند. از آن زمان، کشورهای متعددی 
از جمله ترکیــه، ســوریه، آرژانتین، 
پاکستان، ازبکســتان، ترکمنستان، 
مراکش، مصر، تاجیکستان، نیجریه، 
برونئی و ... از سوی FATF وارد لیست 
کشورهای پرریسک و غیرهمکار شدند 
اما بعد از مدتی با اصالح مقررات داخلی 
خود توانستند از آن خارج شوند. حتی 
دو کشور اروپایی اتریش و سوییس نیز 
هر یک در مقاطعی بــه خاطر قوانین 

  FATF رازداری بانکی خود زیر ذره بین
رفتند. اتریش نیز در ســال ۲۰۰۰ یک 
اخطار عمومی و تند از FATF دریافت 
کرد مبنی بر اینکه اگر قوانین بانکی خود 
را اصالح نکند، با عواقب سختی روبه رو 
خواهد شــد. در نتیجه این کشورها با 
تغییرات در قوانین ملی خود از فهرست 
ســیاه FATF  عبورکردند تا از عواقب 
آن در امان بماننــد. در حال حاضر کره 
شمالی تنها کشــور حاضر در فهرست 
سیاه       » FATF«، یا لیست کشور های 

پرخطر به لحاظ مالی است.
درمورد ایران واضح اســت که هیچ 
یک از مشــکالت اقتصــادی، بانکی و 
پولی کشــور قرار نیســت با پذیرش و 
اجرای مقــررات FATF رفع شــود؛ 
چرا کهFATF  نقــش برطرف کننده 
مشــکالت اقتصادی را برعهده ندارد 
بلکه عدم رعایت اســتانداردهای آن و 
بازگشــت اقدامات تقابلی علیه ایران 
که بعد از اجــرای برجام تا کنون معلق 
شده اســت، می تواند موجب مسدود 
شدن مسیرهای بهبود روند اقتصادی 

ایران شود.
 FATF  در واقع اجرای مقــررات
امکان انتقــال ارز به داخــل را افزایش 
نمی دهد و مســیر بانکــی جدیدی را 
برای ورود ارز حاصل از هر نوع صادرات 
به داخل باز نمی کنــد بلکه تعامالت 
بانکی کــه در عرصه بین الملل محدود 
به تگناهای اقتصادی ایران هســتند را 
به جریان می اندازد تا کشورها، بانک ها و 
موسساتی که وابستگی به آمریکا ندارند 
اما متعهد به قوانین FATF هستند را به 

همکاری با ایران سوق دهد.
از سوی دیگر ورود به کارگروه اقدام 
مالی مشــترک بدین معنا نیست که 
تحریم ها برداشــته می شــود. چرا که 
تحریم های یکجانبــه آمریکا ربطی به 
این لوایح ندارد اما می تواند با بسترسازی 
مناسب مکانیسم مالی الزم را بین ایران 
و کشورهای اروپایی هموار سازد. در این 
زمینه اروپایی ها برای اجرای اینستکس 
 FATF خواستار آن هستند که ایران به
پیوســته و عضویت در دو کنوانسیون 
پالرمو و CFT را تصویب کند تا ضمن 
خروج از انزوا در مســیر منافع و مصالح 

ملی خود قرار گیرد.

یك اقتصاددان در گفتگو با »توسعه ایراني« هشدار داد:

FATF تشديد نوسان ارزي در بالتكليفي

در صورت عدم پذیرش 
FATF ظرفیت های 

کنونی برای مراوده با سایر 
کشورها دچار تضعیف 

بیشتری می شود زیرا آنها 
ناگزیرند در اثر فشارهای 

تحریمی حجم تجارت 
و معامالت شان را با ما 

محدودتر کنند. بنابراین 
ما ناگزیر از پیوستن به این 
پیمان هستیم؛ برای اینکه 
هزینه هایمان را کمتر کنیم

تاب آوری اقتصاد ایران 
به حداقل خود رسیده 

است براین اصل در صورت 
عدم تصویب FATF  در 

مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، احتمال افزایش نرخ 

ارز بسیار زیاد است. زیرا 
در شرایطی که منافذ و 
روزنه های نقل و انتقال 

پول بسته بماند احتمال 
تاثیرگذاری آن بر بازار ارز 

دور از ذهن نیست

خبر

اســتاد اقتصاد دانشــگاه خوارزمی گفت: 
اگر متوســط هزینه های مصرفی خانوارها در 
کل کشــور را بین ۳ تا ۳.۵ میلیــون تومان و در 
کالنشــهرها ۴ تا ۴.۵ میلیــون در نظر بگیریم 
افزایش قیمت بنزین تقریبــا ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار 
تومان بر هزینه های مصرفــی خانوارها به طور 
میانگین اضافه کرده است و این می تواند تقریباً 
حدود ۸ درصد از قــدرت خرید مردم را کاهش 

دهد.
وحید شــقاقی شــهری در گفت وگو با ایلنا 
افزود: البته دولت ســعی کرد با سیاســت های 
حمایتی بخشــی از این کاهــش را جبران کند 
و شــاید تا حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد این کاهش را 

توانسته پوشش دهد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته بخشی 
از کاهش قدرت خرید مــردم مربوط به افزایش 
قیمت بنزین اســت. سال گذشــته بیش از ۲۷ 
درصد میانگین نرخ تورم بود و امســال نیز ۳۵ 
درصد تــورم داریم یعنــی در مجمــوع در دو 
سال گذشــته ۶۰ درصد تورم به اقتصاد و مردم 
تحمیل شده اســت در حالی که افزایش حقوق 
طبقه کارگر در دو ســال ۴۰ درصد بوده است 
بنابراین ۲۰ درصــد از قدرت خرید مردم کارگر 
کاسته شده است که اگر ۸ درصد بنزین را نیز بر 
آن اضافه کنیم، مجموعا در دو سال اخیر قدرت 
خرید طبقه کارگر ۲۸ درصد کاهش پیدا کرده 
است که البته این برای کارمندان که ۱۵ درصد 

افزایش حقوق داشتند، بیشتر است.

اســتاد اقتصاد دانشــگاه خوارزمی با اشاره 
به نقش تحریم ها و ضــرورت انجام اصالحات 
اقتصادی گفــت: البته بخشــی از این کاهش 
قــدرت خرید مــردم مربوط بــه تحریم ها نیز 
هست، به طوری که تحریم ها بیشترین فشار را 
بر دهک های کم درآمد جامعه وارد کرده است و 
به نظر می رسد که در سال های پیش رو فشارهای 
عمیقی بر دهک های کم درآمــد خواهد آورد و 
راه حل آن اصالح سه نظام مالیاتی، بانکی و یارانه 
پنهان است که باید اصالحات ساختاری و اساسی 

در آنها صورت بگیرد.
شقاقی اضافه کرد: آمار نشان می دهد که دو 
دهک پردرآمد جامعه مالیات اندکی می پردازد 
در حالی که این تحریم ها بر ثــروت آنها افزوده 

است. ثروتمندانی که به دلیل وجود رانت و فساد 
بیشترین نفع را از تسهیالت بانکی می برند چون 
از تسهیالت ارزان قیمت اســتفاده می کنند و 

یارانه پنهان نیز اینگونه است. بنابراین در شرایط 
تحریمی اگر این سه نظام کلیدی اقتصاد اصالح 
نشود شاهد شکاف عمیق در جامعه خواهیم بود.

شقاقی شهری در گفت وگو با ایلنا:

افزایش قیمت بنزین، قدرت خرید مردم را ۸  درصد کاهش داد


