
 کارشناسان می گویند رهایی اقتصاد از خام فروشی منابع 
تقویت  اقتصادی،  های  زیرساخت  اصالح  با  جز  طبیعی 
تولید و توسعه صنایع پایین دستی و تبدیلی در عرصه 

های مختلف بویژه نفت و صنایع معدنی حاصل نمی شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، تجدید نظر در خام فروشی منابع 
طبیعی بویژه در حوزه انرژی و اختصاص درآمد آن به پوشش هزینه 
دولت، دهه هاست که در کانون توجه برنامه ریزان، سیاست گذاران 
و کارشناسان اقتصادی قرار داشته و در سند چشم انداز بیست ساله 

کشور نیز بر آن تاکید شده است.
این موضوع در تدوین »الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت« که 
توسط صاحب نظران و استادان دانشگاهی و حوزوی پس از هفت 
سال تهیه شده و به تازگی رهبر معظم انقالب آن را به ابالغ کردند، 

مورد تاکید مجدد قرار گرفته است.
در این سند، افق مطلوب کشور و آرمان های پیشرفت در پنج 
دهه آینده ترسیم شده و تدابیر ویژه برای رسیدن به این اهداف 

طراحی شده است.
»استقالل بودجه دولت از درآمد های حاصل از بهره برداری از منابع 
طبیعی و ثروت های عمومی و انتقال این درآمد ها به مردم با تأمین 
عدالت بین نسلی« و »توقف خام فروشی منابع طبیعی ظرف ۱۵ 
سال از زمان شروع اجرای الگو و جایگزینی آن با زنجیره پیش رونده 
تولید ارزش افزوده ملی در داخل و خارج کشور« دو بند از مفاد این 

سند را به خود اختصاص داده است.
 در حوزه استفاده از منابع طبیعی باید تجدید نظر کنیم

این سند و راههای  اقتصادی درباره  »ابوذر ندیمی« کارشناس 
مقابله با خام فروشی به ایرنا گفت: بودجه سالیانه کشور مهمترین 
نقش را در ارتباط با فروش فرآورده های طبیعی، منابع زیرزمینی و 
نفت و گاز دارد زیرا در سند بودجه میزان برداشت و فروش نفت و 

حتی راههای هزینه کردن آن دیده می شود.
این نماینده ادوار مجلس با اعالم اینکه به طور کلی بیش از یک 
چهارم بودجه عمومی دولت ها از فروش نفت تامین می شود، افزود: 
نفت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید، اشتغال و سرمایه 
گذاری و حتی بر درآمدهای دیگر همچون مالیات، حقوق گمرکی 

نیز اثر می گذارد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ابتدا باید قدردان خداوند باشیم 
که چنین موهبتی را به کشورمان عطا کرده اما در مرحله بعد نگران 
سرمایه فروشی باشیم زیرا در شرایط کنونی بخش عمده ای از منابع 
طبیعی را به صورت خام می فروشیم در حالی که می توانیم آنها را 
به کاالهایی با ارزش افزوده باال تبدیل کرده و درآمد چند برابری 

کسب کنیم.

وی اظهار داشت: فروش خام محصوالت از نظر ایجاد اشتغال، 
درآمدزایی و گردش نقدینگی در کشور محرومیت های بسیاری برای 
اقتصاد ایجاد می کند در حالی که می توان با توسعه صنایع تبدیلی 

این محدودیت را رفع کرد.
ندیمی بیان کرد: با بزرگ شدن بودجه عمومی به ویژه بخش جاری 
و هزینه ای آن، بخشی از درآمدهای دولت برای نگهداشت آن هزینه 

می شود و در نتیجه وابستگی به این کاالها افزایش می یابد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه باید در حوزه استفاده از 
منابع طبیعی و زیرزمینی باید تجدید نظر شود، گفت: در طول چهل 
سال گذشته بارها درخصوص این موضوع صحبت شده اما در عمل 

هر سال وابستگی کشور به نفت افزایش یافته است.
 دولت اجازه دهد کارگزاران اقتصادی بخش خصوصی 

فعالیت کنند
»حسن خوش پور« کارشناس اقتصادی نیز درخصوص بند 24 
تدابیر الگوی پایه اسالمی ایرانی پیشرفت به ایرنا گفت: بنگاه های 

اقتصادی می توانند تعامل کارایی را با اقتصاد و تجارت بین الملل 
داشته باشند و ارزش افزوده ای که ایجاد می کنند، متکی و وابسته به 

درآمدهای حاصل از نفت خام نباشد.
وی با بیان اینکه بودجه تبلور حرکت یکساله کشور است، افزود: در 
تدوین بودجه باید تالش کنیم وابستگی به ثروت های تکرار نشدنی را 
کاهش دهیم یا اینکه بودجه ای نوشته شود که دولت تنها حکمرانی 
خوب باشد و در تصدی ها و عملیات اجرایی حضور نیابد و اجازه دهد 
بخش خصوصی به تصدی عملیاتی و اداره بر بازار کسب و کار بردارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: دولت بزرگ است و بخش اصلی 
هزینه ها نیز صرف حقوق و دستمزد می شود در نتیجه استفاده از 

منابع طبیعی و نفت راحت ترین راه برای تامین آن است.
دهد  اجازه  دولت  که  است  این  درست  راه  اظهارداشت:  وی 
کارگزارن اقتصادی بخش خصوصی فعالیت کنند و سرمایه گذاری 
خارجی رشد کند و در مقابل دولت در جایگاه خود به اخذ مالیات و 
عوارض بپردازد و از تامین کاالهای عمومی و کارهایی که باید انجام 

دهد، درآمد کسب کند.
این کارشناس اقتصادی افزود: شاید یکی از دالیل وابستگی ما به 
درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام باشد بی توجهی به مزیت های 
اقتصادی نقاط مختلف کشور است از این رو نیاز است از قابلیت های 

منطقه به شکل مطلوب استفاده کنیم.
وی یکی دیگر از دالیل وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از 
نفت خام را تمرکز تصمیم گیری ها دانست و تاکید کرد که اگر تمرکز 
زدایی در دستور کار باشد، مدیران محلی بهتر می توانند مزیت های 

اقتصادی و رقابتی خود را برای توسعه کشف و بهره برداری کنند.
رییس  که  کشور  کل  سال ۱۳۹۸  بودجه  بخشنامه  اساس  بر 
جمهوری آن را به همه دستگاههای اجرایی ابالغ کرده است، دولت 
تصمیم دارد در سیاست های مالی در سال ۱۳۹۸ کاهش وابستگی 
به درآمدهای نفتی را از طریق بهبود تراز عملیاتی دنبال کند. بنابراین 
نسبت تراز عملیاتی به تولیدناخالص داخلی باید از پنج درصد کمتر 

شود.

اقتصادی 5

 وزیر صنعت:

امروز بهترین فرصت برای انقالب معدنی است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به شرایط کشور، امروز بهترین 
فرصت برای انقالب معدنی است و در این چارچوب اتاق فکر معدن و صنایع 

معدنی راه اندازی می شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، رضا رحمانی شامگاه شنبه در آیین معارفه 
رییس جدید سازمان نظام مهندسی معدن افزود: کار ایجاد اتاق فکر معدن از این 
هفته آغاز شده است تا ساختار آن درست شود اما نیازی نیست این مجموعه 

دولتی باشد؛ بلکه آغاز کار با ماست.
رحمانی ادامه داد: معدن ظرفیت بی بدیلی در کشور است و به گفته برخی 

کارشناسان، می تواند جایگزین نفت شود و در اقتصاد ملی ایفای نقش کند.
وی تصریح کرد: برای نقشه راه معدن تالش های زیادی صورت گرفته و کارهای 

مبنایی انجام شده است.
رحمانی گفت: اکتشاف، آغاز توسعه معدن است و باید زیرساخت های الزم را 
فراهم کرد که اینها در نقشه راه به خوبی تبیین شده است و به اختراع چرخ دنده 

از ابتدا نیازی نیست.
به گزارش ایرنا، آیین معارفه رییس جدید سازمان نظام مهندسی معدن شامگاه 

شنبه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
در این نشست، وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون امور معادن و صنایع 
معدنی وی، اعضای سازمان نظام مهندسی معدن در استان های مختلف کشور، 

مدیران انجمن ها و تشکل های معدنی و فعاالن این بخش حضور داشتند.
در آیین امشب داریوش اسماعیلی به عنوان رییس جدید سازمان نظام مهندسی 

معدن ایران معرفی و از تالش های نادعلی اسماعیلی قدردانی شد.
به گفته رییس جدید سازمان نظام مهندسی معدن ایران، این سازمان بیش از 
۳7 هزار عضو دارد که در امور معدن، متالوژی، استخراج و دیگر حوزه ها تحصیل 

کرده اند و بیش از نیمی از آنان پروانه صالحیت دارند.

سود قاچاق، گوشت بازار را آب کرد
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی از کاهش عرضه گوشت قرمز 

در بازار به دلیل افزایش حجم قاچاق دام زنده خبر داد.
علیرضا ملکی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: وجود پدیده قاچاق دام زنده در 
شرایط فعلی به دلیل سودآوری باالی آن در پی نوسانات نرخ ارز، عاملی شده تا عرضه 

گوشت تازه در بازار مصرف داخلی کاهش یابد.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی با تاکید بر این که قاچاق دام زنده 
بازار در حال حاضر آرامش  ادامه داد:  بازار داخلی را رقم خواهد زد،  کمبود در 
همیشگی را ندارد و با پشت سر گذاشتن ماه های محرم و صفر و ورود به روزهای 

سرد سال، میزان تقاضا برای گوشت قرمز افزایش پیدا می کند.
وی با بیان این که تعداد زیادی دام به صورت قاچاق از غرب کشور به ویژه استان 
ایالم و کرمانشاه خارج می شود، یادآور شد: به همین دلیل امکان عرضه دام در بازار 
کاهش یافته و این موضوع تا زمانی که بره تازه در اسفند ماه به بازار عرضه شود، ادامه 
خواهد داشت. به همین دلیل پیش بینی می کنیم که در سه ماه آینده کاهش قیمتی 

در بازار گوشت قرمز تازه رخ ندهد.
ملکی در پاسخ به این سوال که آیا مشکل خرید دام عشایر رفع شده است، گفت: 
عشایر دام خود را به صورت گله عرضه می کنند و این در حالی است که تمام گله 
برای مصرف شهر تهران مناسب نیست و عموما شهر تهران خواستار دام ممتاز است، 

اما با این وجود دام عشایر خرید و در بازار عرضه می شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت گوسفندی یادآور شد: واحدهای صنفی هر کیلو 
گوشت قرمز شقه بدون دنبه را به قیمت ۵2 تا ۵۳ هزار تومان خریداری و با سود ۱۰ 

درصدی به مشتریان عرضه می کنند.

ایران از ورود کنتور برق بی نیاز شد
 مدیر یک شرکت دانش بنیان اعالم کرد: با فعالیت سه شرکت تولیدکننده 

کنتور در داخل کشور، ایران از ورود کنتور برق بی نیاز شد.
»میثم جاللی« امروز)یکشنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا نیاز ساالنه 
کشور به کنتور برق را 2.۵ تا ۳ میلیون دستگاه بیان کرد و افزود: این تعداد کنتور در 
گذشته از برخی کشورهای اروپایی و آسیایی مانند فرانسه و چین وارد می شد که 
با خودکفا شدن کشور در این زمینه، از خروج ساالنه یک میلیارد دالر ارز جلوگیری 
شد. وی کیفیت و قیمت محصوالت داخلی را قابل رقابت با نمونه های خارجی 
دانست و گفت: قیمت هر دستگاه کنتور تا پیش از ورود شرکت های ایرانی به این 
عرصه  در زمان دالر حدود ۸۰۰ تا یک هزار تومانی  نزدیک به 2۰۰ تا ۳۰۰ هزار 
تومان بود اما با فعالیت شرکت های دانش بنیان در این زمینه، با وجود افزایش نرخ 

دالر، قیمت کنتور برق ثابت ماند.
وی اظهار داشت: نزدیک به ۸۵ درصد نیاز بازار داخلی توسط این شرکت و ۱۵ 

درصد باقیمانده نیز توسط دو شرکت داخلی دیگر تامین می شود.
جاللی همچنین درباره صادرات کنتورهای ایرانی گفت: در دو سال گذشته 2۰۰ 
هزار دستگاه کنتور برق به ارزش نزدیک به یک میلیون دالر به بازارهای هدف صادر 
شده است. این مدیر حوزه دانش بنیان، کشورهای افغانستان، عراق، ترکمنستان و 
عمان را از جمله بازارهای هدف کنتور برق تولیدی ایران اعالم کرد و افزودک در 

نظر داریم در گام های بعدی محصوالت خود را به کشورهای اروپایی صادر کنیم.
جاللی با تاکید بر نقش شرکت های دانش بنیان در شرایط اقتصادی کنونی، گفت: 
انتظار داریم برای واردات مواد اولیه، شرایط ویژه ای برای شرکت های دانش بنیان 
دیده شود؛ عالوه بر این، با توجه به نوسانات نرخ ارز نیز انتظار داریم شرکت های 

دانش بنیان بیش از گذشته مورد حمایت دولت قرار گیرند.
وی ادامه داد: یکی از مشکالت ما در بخش صادرات، بازگرداندن ارز حاصل از 
صادرات به عراق و افغانستان است؛ این دو کشور از فهرست معافیت های ارزی خارج 
شدند و این برای صادرکنندگان ایران مشکالتی ایجاد کرده است. وی در این زمینه 
توضیح کرد: واردکنندگان کشورهای عراق و افغانستان، محصوالت ایرانی را به ریال 

می خرند اما صادرکنندگان باید دالر به سامانه نیما تحویل دهند.
به گزارش ایرنا، در این رابطه رئیس کل بانک مرکزی دیروز در همایش استانداران 
سراسر کشور، صادرات ریالی را همانند خروج سرمایه از کشور دانست و گفت: بزودی 
تمهیدات در نظر گرفته شده برای چگونگی برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه 

اقتصاد را اعالم می کنیم.
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ایران یکی از ۱۰ کشور برتر دارنده ذخایر پتاسیم
عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی از وجود بیش از ۵۵۰ میلیون تن ذخیره پتاسیم خبر داد که ایران را در فهرست 1۰ کشور برتر جهان در این زمینه قرار داده است. به گزارش ایسنا، پتاسیم یک ماده معدنی با ارزش است که به دو شکل 

شورآبه و پتاس سنگی در طبیعت یافت می شود و مهمترین کاربردهای این ماده معدنی، تولید پرمنگنات و سولفات پتاسیم است که به ترتیب برای ضد عفونی و تولید کود کشاورزی استفاده می شود. بهروز برنا - عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران - در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر این که ایران یکی از 1۰ کشور برتر از نظر ذخایر پتاسیم در جهان است از وجود بیش از ۵۵۰ میلیون تن ذخیره پتاس به صورت شورآبه یا امالح و حدود چهار میلیون تن ذخیره پتاس سنگی در کشور خبر داد.

کارشناسان:

 گذر از رنج خام فروشی با توسعه صنایع تبدیلی
اخبار

 معاون سازمان مالیاتی:

فعالیت های اقتصادی نهادها و بنیادها از مالیات معاف نیست

 همایش استانداران کشور

همتی: کمتر از یک چهارم ارز واردات از نیما تامین شده است

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد: همه 
از  خود  اقتصادی  های  فعالیت  بابت  اسالمی  انقالب  نهادهای  و  بنیادها 

هیچگونه معافیت مالیاتی برخوردار نیستند.
به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان مالیاتی، نادر جنتی، با یادآوری ماده 2 قانون 
مالیات های مستقیم و تبصره های آن تصریح کرد: به استناد تبصره های این ماده 
قانونی، همه فعالیت های اقتصادی بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی و همچنین 
وزارتخانه ها و شهرداری ها به هر نحوی، مشمول پرداخت مالیات بوده و معافیتی 
ندارند. وی اظهار داشت: بر همین اساس، نهادها و بنیادهای انقالب اسالمی، مالیات 
عملکرد همه فعالیت های اقتصادی خود و همچنین همه مالیات های تکلیفی و ارزش 

افزوده را پرداخت می کنند.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به انتشار خبری 
در رسانه ها درخصوص معافیت مالیاتی بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی از سوی 
سازمان امور مالیاتی کشور، یادآورشد: فعالیت اقتصادی بنیادها و نهادهای انقالب 

اسالمی طبق ضوابط و مقررات قانونی، مشمول مالیات است.
وی تصریح کرد: به استناد تبصره ۱ ماده 2 قانون مالیات های مستقیم، شرکت هایی 
که همه یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها یا بنیادها و نهادهای انقالب 

اسالمی باشد، سهم درآمد یا سود آنها نیز وفق قوانین و مقررات مشمول مالیات است.
به گزارش ایرنا، برخی رسانه ها با بازنشر بخشنامه دی ماه پارسال سازمان امور 
مالیاتی، مدعی معافیت ۱۰ نهاد و بنیاد شامل بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب 
اسالمی، کمیته امداد امام خمینی )ره(، سازمان تبلیغات اسالمی، دفتر تبلیغات اسالمی 
حوزه علمیه قم، بنیاد مسکن انقالب اسالمی، بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی، ستاد 
اجرایی فرمان امام خمینی)ره( ، مرکز خدمات حوزه های علمیه ، موسسه پژوهشی 

فرهنگی انقالب اسالمی و جامعه المصطفی )ص( العالمیه از پرداخت مالیات شدند.
این در حالیست که در همین بخشنامه تاکید شده که براساس تبصره های ماده 
2، قانون درخصوص این بنیادها، نهادها و تکالیف آنها در مورد پرداخت مالیات های 

تکلیفی و مالیات بر ارزش افزوده همچنان مجری خواهد بود.
سیدکامل تقوی رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور نیز اسفندماه سال گذشته 
درباره پرداخت مالیات شرکت های وابسته به نهادها و سازمان های انقالبی گفته بود: 
بنیادها و نهادهای انقالب مطابق ماده 2 قانون مالیات های مستقیم، از پرداخت مالیات 
معاف هستند اما شرکت های وابسته به آنها باید مالیات پرداخت کنند و از این رو بسته 
به وضعیت سود و زیان این شرکت ها و صورت های مالی آنها، میزان مالیات دریافتی 

در هر سال متغیر می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه در هفت ماهه گذشته کمتر از هفت 
میلیارد دالر ارز مورد نیاز واردات از سامانه نیما تامین شده است، ابراز 
امیدواری کرد با تصمیم های اتخاذ شده، عرضه ارز توسط صادرکنندگان 

به زودی افزایش یابد.
همایش  در  امروز)شنبه(  »عبدالناصرهمتی«  مرکزی  بانک  از  ایرنا  گزارش  به 
استانداران سراسر کشور، افزود: در این مدت ۳۱ میلیارد دالر برای واردات کاالها و 
خدمات، ارز تامین شده است که بیش از 2۳ میلیارد دالر آن توسط بانک مرکزی بود.
»۱۰ میلیارد دالر از ارز تامین شده، برای کاالهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی 

اختصاص یافت.«
شاه کلید توسعه اقتصاد، صادرات به 1۵ کشور همسایه

رئیس کل بانک مرکزی به شرایط جغرافیایی کشور و وجود ۱6 استان مرزی اشاره 

کرد و گفت: افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه، »شاه کلید توسعه اقتصاد کشور در 
شرایط فعلی است.« وی در عین حال، ایجاد هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارتخانه 
های کشور، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای مدیریت صادرات در استان 

های مرزی را ضروری دانست.
رییس شورای پول و اعتبار گفت: صادرات وقتی برای کشور مفید است که موجب 

ورود ارز یا کاال به کشور شود.
 تهمیدات جدید برای بازگشت ارز صادراتی

همتی، صادرات ریالی را همانند خروج سرمایه از کشور دانست و گفت: بزودی 
تمهیدات در نظر گرفته شده برای چگونگی برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه 

اقتصاد، اعالم می کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: صادرات غیرنفتی کشور در هفت ماه اول امسال 27 

میلیارد دالر بوده و نسبت به سال گذشته بیش از ۱۳ درصد رشد داشت.
وی گفت: برنامه آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفتی کشور شکست خورد؛ 
بنابراین با هشت کشوری که معافیت خرید نفت از ایران را گرفته اند، مذاکره جدی و 
مثبت خواهیم کرد. به گزارش ایرنا، آمریکا که پیشتر اعالم کرده بود از چهارم نوامبر 
)۱۳ آبان( هیچ کشوری اجازه ندارد حتی یک بشکه نفت از ایران خریداری کند، پس 
از مواجه شدن با مخالفت های جهانی از موضع خود عقب نشینی و هشت کشور را از 

تحریم های نفتی معاف کرد.
ترکیه، تایوان، کره جنوبی، ایتالیا، یونان، چین، هند و ژاپن کشورهایی هستند که 
وزارت خزانه داری آمریکا به طور رسمی آنها را از تحریم نفتی خود معاف کرده است.

تحریم های آمریکا علیه تهران که شامل تحریم واردات نفت و تبادالت با بانک 
مرکزی ایران می شود، از روز دوشنبه ۱4 آبان به اجرا درآمدند.

مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه جزئیات 
فهرست  از  ایرانی  مالی  موسسه  و  بانک  چهار  خروج 

تحریم های ثانویه آمریکا را تشریح کرد.
فرزانه رجایی در گفت وگو با ایسنا، با تایید خروج چهار بانک 
و موسسه مالی ایرانی از فهرست تحریم های ثانویه آمریکا، گفت: 
انتشار  با  نوامبر  پنجم  دوشنبه،  روز  آمریکا  خزانه داری  وزارت 

فهرستی، برخی بانک های ایرانی را تحت تحریم ثانویه قرار داد.
آمریکا  خارجی  دارایی های  کنترل  دفتر  اینکه  بیان  با  وی 
)اوفک( ارگانی است که زیر نظر اداره کل خزانه داری فدرال آمریکا 
متعددی  فهرست های  ارگان  این  کرد:  اظهار  می کند،  فعالیت 

 SDN )Specially نام به  دارد که مهم ترین آن ها فهرستی 
Designated National( است که این فهرست هم شامل 
افراد و شرکت هایی است که تحت تحریم اولیه هستند و هم افراد 
و شرکت هایی که آمریکا آن ها را تحت تحریم ثانویه قرار داده است.
مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه افزود: به این 
ترتیب آمریکا در روز پنجم نوامبر فهرستی را منتشر کرد که در 

آن برخی بانک های ایرانی شامل تحریم های ثانویه هم می شدند.
رجایی با بیان اینکه برخی بانک ها از جمله سامان، کارآفرین، 
اقتصاد نوین، مسکن، سرمایه و ... از ابتدا در فهرست تحریم های 
ثانویه قرار نداشتند، تصریح کرد: بنابراین اینطور نبوده که همه 
در  و  باشند  بوده  ثانویه  تحریم  تحت  ابتدا  از  ایرانی  بانک های 
 subject to secondary تگ  آن ها  از  تعدادی  برای  واقع 

sanctions قرار داده نشده بود.
وی با اشاره به خروج چهار بانک و موسسه مالی از فهرست 
تحریم های ثانویه، گفت: چند روز پس از آن یعنی روز پنج شنبه 
هفته گذشته با تغییری که در فهرست تحریم های آمریکا اعمال 

شد، اعالم شد که اشتباهی به وجود آمده و آمریکا بانک های 
خاورمیانه، حکمت ایرانیان، قرض الحسنه مهر ایران و موسسه مالی 
توسعه را از فهرست تحریم های ثانویه خارج کرد؛ در واقع تگ 

subject to secondary sanctions از آن ها برداشته شد.
به گفته مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک خاورمیانه، در 
حال حاضر حدود  ۱2 بانک ایرانی در فهرست تحریم های ثانویه 
آمریکا قرار ندارند و سوئیفت برای آن ها باز خواهد بود که این 
بانک ها در ابتدا باید بخش بین الملل فعال داشته باشند و در مرحله 
دوم بانک هایی را پیدا کنند که حاضر باشند به عنوان بانک کارگزار 

با آن ها کار کنند.
رجایی ادامه داد: به نظر می آید که اوفک با این کار خواسته 
کانالی را برای واردات غذا، دارو و اقالم بشردوستانه باز بگذارد. البته 
شاید نتوانیم برای واردات کاالهای دیگر از این کانال استفاده کنیم.

وی با اشاره به ابهامات موجود در فهرست تحریم های آمریکا، 
اظهارکرد: به نظر می رسد که وزارت خزانه داری آمریکا همه چیز 
را روشن و شفاف نمی کند تا بتواند در صورت نیاز تغییرات خود 

را در تحریم ها به راحتی اعمال کند. برای مثال در حال حاضر در 
این تحریم ها به طور رسمی مشخص نشده که ما از کانال سوئیفت 
چه اقالمی را می توانیم وارد کنیم و فقط گفته شده که سوئیفت 

برای این بانک ها باز است و تحت تحریم های ثانویه هم نیستند.
به گزارش ایسنا، افراد و شرکت هایی که در فهرست تحریم های 
اولیه آمریکا قرار بگیرند، تمام ساکنان دائمی )دارای گرین کارت 
حتی  و  تجاری  شرکت های  و  آمریکایی  شهروندان   آمریکا(، 
غیرانتفاعی ثبت شده در آمریکا اجازه انجام هیچ گونه معامله ای 
را با آن ها بدون مجوز اوفک ندارند، اما شرکت ها و افراد ثالث یا در 
واقع شرکت ها و افراد غیرآمریکایی می توانند به تبادالت تجاری با 

آن ها ادامه دهند.
اما زمانی که فرد یا شرکتی در فهرست تحریم های ثانویه آمریکا 
قرار گیرد، عالوه بر محدودیت های تحریم های اولیه، هیچ شخص 
با  ثالث در هیچ کشوری نمی تواند مبادالت تجاری  یا شرکت 
آن فرد یا شرکت داشته باشد که در غیر این صورت مشمول 

جریمه های سنگین و احتماال تحریم های آمریکا خواهند شد.

جزئیات خروج ۴ بانک ایرانی از لیست تحریم های آمریکا


