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خبر اقتصادی

اموات  67هزار کارتخوان
فعال دارند!

توسعه ایرانی-
معــا و ن حقو قــی
سازمان امور مالیاتی
در یــک گفتوگوی
تلویزیونی گفت :طبق
آمار  ۲۴هــزار فرد فوت شــده دارای  ۶۷هزار
دســتگاه اینترنتی پرداختی هستند .محمود
علیزاده افــزود :حدود  ۱۲۷هــزار اطالعات
هویتــی فاقد اعتبــار ،دارای دســتگاه فعال
پرداخت هســتند .وی تاکید کرد ۳ :میلیون و
 ۸۵۰هزار دستگاه پذیرنده وجود دارند که فاقد
پرونده مالیاتی هستند.

کرهگران شده است؟

ایسنا-عضوهیات
مدیره انجمن صنایع
فرآورده های لبنی با
بیان اینکه کره از گروه
یک کاالیــی به گروه
دو کاالیی نیز تغییر وضعیت داده اســت و ارز
ترجیحــی بــرای واردات آن تخصیص داده
نمیشود ،گفت :کره هایی که در حال حاضر در
کشور تولید و بسته بندی می شود از خامههای
استحصال داخلی بوده و براساس قیمت چربی،
قیمت آن محاســبه می شــود .محمد فربد
در پاســخ به این ســوال که آیا قیمت کره در
روزهای اخیر افزایش یافته است؟ اظهار کرد:
در گذشــته ارز  ۴۲۰۰تومانی به کره وارداتی
تعلق میگرفت که عرضه آن کره شهریور سال
جاری پایان یافت و ارز ترجیحی برای واردات
آن هم مجــددا ً تخصیص نیافــت .همچنین
کره از گــروه یک کاالیی به گــروه دو کاالیی
نیز تغییر وضعیــت داد و کرههایی که در حال
حاضر در کشور تولید و بسته بندی می شود،
از خامههای استحصال داخلی بوده و براساس
قیمت چربی قیمت آن محاسبه می شود.

هشدار به فروشندگان بلیت از مبدأ
لندن به تهران

توسعه ایرانی -
ســازمان هواپیمایی
کشــوری اعالم کرد:
با توجــه به شــیوع
ویــروس جدید کرونا
در انگلیس ،قطع تمامی پروازهای مســقیم
رفت و برگشت به این کشور و هم چنین ابالغ
صادره از سوی ســازمان هواپیمایی کشوری
به شــرکتهای هواپیمایی خارجی مبنی بر
عدم پذیرش مســافران از مبدا لندن به تهران
به مدت دو هفته ،در صــورت فروش بلیت در
این مسیر در بازه زمانی ذکر شده ،مجوز دفاتر و
سایتهای فروش بلیت لغو میگردد.
الزم به ذکر اســت قطع پروازها در مســیر
لندن به تهران برای مــدت دو هفته بوده و در
صورت درخواست ســتاد ملی مقابله با کرونا،
این مدت تمدید خواهد گردید.

حواشی تازه در موضوع پیوستن یا عدم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی؛

 FATFیا تحریم؛ کدام عامل تعویق خرید واکسن شد؟
مریم شکرانی

ماجــرای خریــد واکســن کرونا
دوباره پای  FATFرا وسط کشید .در
شرایطی که عبدالناصر همتی ،رئیس
بانک مرکزی علت تعلل ایران در خرید
واکسن را تحریم دانسته بود ،مصطفی
قانعی،رئیسکمیتهعلمیستادکرونابه
صداوسیماگفتکهنبودتجهیزاتبرای
نگهداری واکسن در دمای منفی  20و
منفی  70درجه موجب شده است که
ایران از سهمیه خود در اتحادیه جهانی
واکسن یا همان کواکس چشمپوشی
کند .ایــن ادعای قانعی امــا با واکنش
تورج زنگنه ،رئیس سازمان هواپیمایی
کشوری و محمد اســامی ،وزیر راه و
شهرسازی مواجه شد .آنها به رسانهها
گفتندکههمهماوهمماهانتجهیزات
انتقال واکسن کرونا را دارند و به راحتی
میتوان با یخ خشــک دمای مورد نظر
را ایجاد کرد .از این گذشته بحثهایی
مطرح شد مبنی بر اینکه ایرالین ملی
کشورهای همســایه از جمله امارات
زنجیره انتقال واکســن کرونا را ایجاد
کرده اســت و اگر ایران مدعی اســت
که این تجهیــزات را در اختیار ندارد،
میتواند امکانات کشورهای همسایه
رااجارهکند.
در ایــن میان کارشناســان و البته
تجار زیادی دوبــاره ماجرای FATFو
گرفتاریهایش را برای خرید واکسن
مطرح کردند اما همه این مشــکالت
ناگهان یکباره حل شــد! و رئیس بانک
مرکزی از خرید  200میلیون یورویی
واکســن کرونا خبــر داد .خبری که
رویترز هــم آن را تایید کرد و نوشــت
کــه امریکا بــه یک بانک سوئیســی
مجوز داده اســت تا پول خرید واکسن
برای ایرانیهــا را نقــل و انتقال دهد.
این اخبار عجیب و متناقض حواشــی
تازهای بین موافقان و مخالفان FATF
راه انداخت .مخالفان این بار در پاسخ به
موفقانمیگویندکهطبقآنچهکهقبال
گفتهاند  FATFهیچ تاثیری بر نقل و
انتقاالت مالی ایران ندارد! و خبر اخیر

همتی درباره خرید واکســن مصداق
اینادعاست.
موافقان FATFچهمیگویند؟
دعواهــای تمــام نشــدنی درباره
 FATFهمچنان در ایران ادامه دارد.
آن هم درست زمانی که رهبری دستور
بررســی دوبــاره FATFرا در مجمع
تشــخیص مصلحت نظام صادر کرده
است و این موضوع درباره خرید واکسن
کرونا حاشیهساز شــده است .موافقان
میگویند که در بین کشورهای جهان
فقط ایران ،کره شمالی ،سودان جنوبی
و اریتره هســتند که به گروه ویژه اقدام
مالینپیوستهاند.
موافقان بــه گرفتاریهای بیحد و
حصر نقل و انتقاالت مالی در شــرایط
حاضر اشــاره میکننــد و معتقدند
که نپیوســتن به  FATFنوعی خود
تحریمیاست.
افشین کالهی ،رئیس کمیسیون
کســبوکارهای دانشبنیــان اتاق
بازرگانی ایران در این باره به ایلنا گفته
است که بخشــی از مشــکالت ما در
پرداختهای ارزی ناشی از تحریمها و
بخشی از آن مربوط به شناسایی منشا
ومبدااست.
او این اتفــاق را اینگونــه توضیح
میدهد :کشــورهایی که در لیســت
سیاه  FATFهســتند باید برای تمام
تراکنشهایشــان مبدا و منشا پول و
علت واریز را مشخص کنند و بابت آن
سند بدهند .بنابراین برای این موضوع
جزئیات هر پرداخت و دریافت به شدت
پیگیریوگاهیحتیمانعمیشوند.این
است که بعضی بانکها به خاطر سخت
بودن فرآیند اصال قبول نمیکنند که
این تراکنشها را انجام دهند .بنابراین
پذیرش  FATFتاثیر بسیار مثبتی در
عملکردبینالمللیماخواهدداشت.
حجــتاهلل صیدی ،رئیــس بانک
صادرات هم به تجارتنیوز گفته است
کهبانکهایاروپاییبایدبرایشناسایی
مبداومنشانقلوانتقالپولوردیابیآن
متحملهزینهشوندکهوقتیحجمپول
مانندحجمپولخریدواکسنکروناباال

اخبارعجیبومتناقض
درخصوص خرید واکسن؛
حواشی تازهای بین
موافقان و مخالفانFATF
راه انداخت .مخالفان این
بار در پاسخ به موفقان
میگویندکهطبقآنچهکه
قبالگفتهاند FATFهیچ
تاثیریبرنقلو انتقاالت
مالی ایران ندارد! و خبر
اخیر همتی درباره خرید
واکسن مصداق این
ادعاست

باشــد ،این هزینه برای آنها سنگینتر
استوزیربارآننمیروند.
او برای فهم مشــکل نقل و انتقال
پول خرید واکســن کرونا مثالی آورده
و میگویــد حتی اگر اوفــک یا وزارت
خزانهداری امریکا مجوز خرید کاالیی
مانند غــذا و دارو را بدهد FATFمانع
جدی است .چرا که این موضوع مانند
آن است که به شــما ویزای کشوری را
بدهند؛ اما هیچیــک از خطوط هوایی
حاضربهانتقالشمابهآنکشورنباشند.
علی قنبری ،استاد اقتصاد دانشگاه
تربیت مدرس هم نپیوســتن ایران به
 FATFرا مسبب هزینههای سنگین
میداند و میگویــد عامل اصلی قطع
ارتباطات بانکی ایران  FATFاســت
و همین موضوع ســبب شده است که
پولهای ایران در کــره ،هند ،چین و ...
بلوکهشودوآنهابراینگهداریاینپولاز
کشورهزینهبگیرند.گرچهرئیسبانک
مرکزی این موضوع را قبــول دارد و به
دریافتهزینهنگهداریپولهایبلوکه
شده در کره اشاره کرده اما معتقد است
کهعلتآنتحریماستونه.FATF
همتیبههمیندیدگاهدربارهخرید

خبر
دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خبر داد:

آغاز مذاکرات برایحضور
شرکتهای ایرانی در قرهباغ

مرزهای تجاری ایران با عراق
باز است

توسعه ایرانی-
ســخنگوی گمرک
گفت :بر اساس تصمیم
هیئت وزیران عراق،
تردد مســافر به این
کشور از پنجشنبه شــب به مدت دو هفته به
این کشور ممنوع است ولی تردد محمولههای
تجاری شامل این محدودیت نیست و مرزهای
تجاری فعالند .سید روحاله لطیفی ،سخنگوی
گمرک گفت :با تصمیم هیئت وزیران عراق و
اعالم هیئت گذرگاه های مرزی این کشور ،با
بروز موج جدید شــیوع کووید 19و به منظور
قطع زنجیره شــیوع این بیماری ،ورود مسافر
به این کشــور به مدت دو هفته ممنوع اعالم
شــده اســت .وی افزود :اما به دلیــل اجرای
پروتکل های بهداشــتی در تــردد کاالهای
تجاری و انتقال کاال از ایران به عراق به صورت
ترانشــیپمنت (جابهجایــی کاال از کامیون
ایرانی به کامیونهای عراقــی در مرز) ،جای
نگرانی برای تجار نیست و فعال انتقال کاالهای
صادراتی به عراق مانند گذشته انجام خواهد
شــد .لطیفی درخصوص وضعیت مرزهای با
اقلیم کردستان عراق توضیح داد :همه مرزهای
تجاری کشورمان در این منطقه از عراق نیز باز
هستند و از ورود مسافران به اقلیم کردستان
عراق از ساعت  24پنجشنبه شب تا 26دی ماه
(22روز) ممانعت به عمل میآید.

چرتکه 3

دبیرکل انجمن صادرکننــدگان خدمات فنی
و مهندسی در مورد حضور شــرکتهای ایرانی در
بازســازی قره باغ اظهار کرد :مذاکراتی در این باره
انجامشدهومعاوناولریاستجمهوریپیگیراین
مسئله هستند و ما نیز کمیته مستقلی را برای این
موضوع تشکیل دادیم .احتماال هفته آینده تیمی را
برای بررســی پروژههای مورد توجه و تقاضا ارسال
خواهیم کرد اما اگر فاقد پشتیبانی باشیم؛ ترکیه،
چینوروسیهاینبازاررامیگیرند.
بهمن صالحــی جاوید در گفتوگو بــا ایلنا در
مورد حضور شرکتهای ایرانی در بازسازی قره باغ
اظهار داشت :ایران میتواند نقشآفرینی پررنگی
در بازســازی قره باغ داشته باشــد .به دلیل حسن
همجواری ،قرابت فرهنگی ،زبان مشترک و حتی
نزدیکی مذهبی و عقیدتی و همچنین جنبههای
مشترک تکنولوژیکی و صنعتی از جمله همترازی
ایران و جمهوری آذربایجان به خاطر صنعت نفت
و همزمانی ایجاد صنعت نفت و انــرژی در ایران و
آذربایجان و همگونی صنعتی ،ایران میتواند نقش
پررنگیدراینموضوعداشتهباشد .ویافزود:رغبت
شــرکتهایایرانیبرایحضوردربــازارخدمات

فنی و مهندســی در جمهوری آذربایجان ،خوب و
جدی است .در عین حال آذربایجان مانند برخی از
کشورهایهدفخدماتفنیومهندسینیستکه
فاقدمنابعمالیوپاییندستباشدبلکهذخایرنفتو
درآمدهای بسیار سرشاری دارد بنابراین از ریسک
کمی برخوردار است و میتواند بازار هدف مناسبی
برای ایران باشد .اگر دیپلماسی سیاسی و مدیریت
اقتصادیوسیاسیماواردکارشوندبخشخصوصی
آمادگیبسیارجدیبراینقشآفرینیدارد.
صالحی در پاســخ به ســوالی در مــورد تعداد
شــرکتهای ایرانی داوطلــب برای حضــور در
بازسازی قره باغ گفت :از آنجا که هنوز شرکتهای
ایرانی اطالعات کافی ندارند ممکن است که تعداد
شرکتهاییکهاعالمآمادگیکردندچندانمشخص
نباشد،اماوقتیمنبهعنواندبیرکلصادرکنندگان
خدماتفنیومهندسیصحبتمیکنمباپشتوانه
چند هزار شــرکت صحبت میکنم و این موضع را
قاطعانهاعالممیکنم.
صالحیباانتقادازضعفدیپلماسیاقتصادیایران
اضافهکرد:اینکهماسهمیازاولویتهانداریممربوط
بهضعفحکمرانیودیپلماسیاست.بعدازفروپاشی
شوروی و تشکیل جمهوری آذربایجان ،سهم ما از
ابتدابهدستترکیهوآمریکاوسپسبهدستاسرائیل
سپرده شد و ما در حال از دســت دادن این منطقه
هســتیم و این موضوع بر خالف امنیت ملی است.
امنیت اقتصادی و حضور صادرکنندگان خدمات
فنیومهندسیمیتواندباعثایجادپایداریرابطه
اقتصادی و روابط استراتژیک و سیاسی شود .دلیل
نبود چنین فضایی نقص آشکار و ضعف جدی ما در
اینعرصهاست.

واکســن کرونا هم تاکیــد میکند .او
به صراحت گفته اســت که مشکالت
خرید واکســن مربوط به تحریم است
و نه FATFاما ماجرا از چه قرار اســت
و چگونه میتوان بیــن گرفتاریهای
تحریمو FATFتفکیکقائلشد؟
ســعید داغینه ،کارشناســی که
مخالف پیوســتن ایران بــه FATF
اســت ،در این باره به مهر توضیح داده
اســت که طبق بیانیه تفصیلی توصیه
شماره  ۸و دســتورالعمل  FATFدر
رابطه بــا نهادهــای غیرانتفاعی که
تجارت بشردوســتانه دارنــد ،اجرای
استانداردهای  FATFدر قلمروهای
مالی،نبایدتعهداتیکهکشورهانسبت
به حقوق بشــر دارند را مخدوش کند؛
یعنی اینکــه اجرای اســتانداردهای
 FATFنبایــد مانــع تجــارت اقالم
بشردوســتانه شود و از ســویی دیگر
نهادهای غیرانتفاعی همچون سازمان
جهانیبهداشتجزونهادهایپرریسک
محسوبنمیشوند.
او ادامه میدهد که قرار بوده بخشی
از داراییهای ایران از کره جنوبی آزاد تا
برایخریدواکسنکرونااستفادهشودو

اوفک هم با این موضوع موافقت کرده
استاماماجرااینجاستکه چونتبدیل
وون کره جنوبی بــه دالر آمریکا ،باید
توسطیکبانکامریکاییانجاممیشد،
بانک مرکزی ایران نگران بود به محض
انتقالپولبهحساباینبانکامریکایی،
اینپولبهبهانههایواهیازسویدولت
آمریکا مصادره شــود؛ مقامات کرهای
هم حاضر نبودند تضمین دهند که این
اتفاقرخنمیدهد.بههمیندلیلبانک
مرکزیایرانریسکاینکاررانپذیرفت
و تصمیم گرفت از کانال دیگری برای
خریدوتأمینوجهواکسنهااقدامکند.
چ یک از اینها به FATFارتباطی
که هی 
ندارد.
مخالفان FATFحرفشان
چیست؟
داغینه معتقد اســت که FATF
بانکها را به قطع مراوادت مالی با ایران
الزام نمیکند امــا از آنها میخواهد که
تراکنشها را به واحــد اطالعات مالی
گزارش دهند اما قواعد تحریمی واحد
اطالعاتیآمریکا،اینگونهنیستوعلیه
افرادونهادهاستومشخصاًمیگویدکه
بایدتمامتراکنشهاقطعشود.

به گفتــه داغینه و ســایر مخالفان
 FATFبانکهــا و مؤسســات مالی
نمیتوانند بگویند که از محدودیتها
اطالعی نداشــتند زیرا اوفــک آنها را
جریمهمیکند.
آنها همچنیــن میگویند آمریکا از
طریقنهادهایاطالعاتیبهشدتدنبال
ایناستکهحسابهاوکانالهایمالی
ایران که برای دور زدن تحریم استفاده
میشود را کشــف کند و اگر ما در این
شرایط به کنوانســیونهای FATF
ملحقشویم،امریکاییهابهراحتیاین
کانالهاراشناساییومسدودمیکنند.
در واقــع باید گفت کــه موافقان
 FATFمعتقدند ایــران باید هرچه
زودتر سازو کارهای اتصال به تجارت
جهانی را پذیرفته و از خسارت بیشتر
به اقتصاد کشــور جلوگیــری کند و
به همین دلیل بــا پذیرفتن FATF
مقدمات شفافیت ســاز و کار تجاری
ایــران را در عرصههای جهانی فراهم
کرد و مخالفــان  FATFکســانی
هســتند که احتمال میدهند تنش
سیاســی با امریکا ادامهدار شــده و
ایران باید در این زمینه مقاومت کند
و بنابراین نبایــد با پذیرفتن FATF
کانالهای تجارت کشــور را شفاف
کرد تا مزاحمت تحریمی برای ایران
ایجاد نشود.
ن
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