
کارشناسان بانکی و بازار مسکن معتقدند در شرایط کنونی 
می توان به جای پرداخت وام مسکن به خریداران، این 
منابع را به تولیدکنندگان مسکن پرداخت کرد تا عالوه بر 
تامین نیاز مصرف کنندگان واقعی، تولید را رونق بخشیده 

و اشتغال را افزایش دهد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزایش قیمت ها در حوزه 
مسکن سبب شده تا قدرت وام مسکن برای خرید خانه در یک 
سال گذشته حدود 50 درصد کاهش داشته باشد و همین امر 
زمینه را برای گمانه زنی ها در مورد سرنوشت این وام و افزایش یا 

افزایش نیافتن آن فراهم کرده است.
اهمیت این موضوع آنجا بیشتر احساس می شود که وام مسکن 
همواره به عنوان یکی از مهترین بخش های تامین نقدینگی برای 
خرید خانه مطرح بوده و از همین رو بیشتر افراد به ویژه خانه اولی ها 
که پول کمتری در اختیار دارند، تالش کرده اند با سپرده گذاری و 

دریافت وام ، صاحب خانه شوند.
اکنون اما دو راهی افزایش میزان وام مسکن برای بازگرداندن 
قدرت خرید به مردم و یا مبارزه با تورم ناشی رشد نقدینگی در 
جامعه آینده مبهمی برای وام مسکن را پیش روی مستاجران 

قرار داده است.
با این حال بیشتر کارشناسان عقیده دارند که تجربه سال های 
گذشته نشان می دهد افزایش وام مسکن در کوتاه مدت گرچه 
اما در میان مدت زمینه را برای  بازار می شود  باعث رونق این 
افزایش دوباره قیمت ها و تورم در این بازار فراهم می آورد؛ بنابراین 
افزایش وام مسکن نمی تواند راهکار مناسبی برای عبور از رکود 

تورمی باشد که بازار مسکن با آن دست به گریبان است.
صاحبنظران بانکی و کارشناسان بازار مسکن در مقابل عقیده 
دارند که با پرداخت وام به تولیدکنندگان مسکن می توان عالوه بر 
ایجاد تحرک در ساخت و سازها، نیاز واقعی را در بلندمدت پاسخ 
داد و پس از ساخت نیز همین وام به خریداران منتقل شود تا 

بخشی از هزینه ها را تامین کند.
 اشتغالزایی با پرداخت وام به سازندگان مسکن

در همین زمینه، »احمد حاتمی یزد« کارشناس پولی و بانکی 
در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با تاکید بر اینکه با افزایش 
قیمت ها در بازار مسکن، وام مسکن نمی تواند بخش بزرگی از 
قیمت را پوشش دهد، گفت: البته وام هایی که در خصوص مسکن 
یا سازندگان  و  به متقاضیان خرید  پرداخت می شود، می تواند 

پرداخت شود.
وی با بیان اینکه اگر وام را برای تولید مسکن بدهیم عرضه 
مسکن زیاد می شود و مردم می تواند با وام هایی که می گیرند 
مسکن بخرند، ادامه داد: در پایان ساخت نیز سازندگان می توانند 

وامی که برای ساخت گرفته اند را به خریدار منتقل کنند.
حاتمی یزد افزود: با پرداخت وام به سازندگان، تولید مسکن 
افزایش پیدا کرده و اشتغال ایجاد می شود و خریداران نیز با همین 

وام می توانند مسکن خریداری کنند.
 زنگ خطر رشد نقدینگی با افزایش وام مسکن

وی معتقد است که پرداخت وام به خریداران، تقاضا را به سمت 
خرید و فروش خانه های موجود هدایت می کند؛ بنابراین با وجود 
پرداخت وام اما تولید مسکن با این نقدینگی انجام نمی شود و هر 
مقدار پول برای خرید خانه پرداخت شود، تورم و افزایش قیمت 

خرید مسکن را به دنبال خواهد شد.
سازندگان  به  وام  پرداخت  صادرات،  بانک  اسبق  مدیرعامل 

مسکن )فردی و یا انبوه سازان( را عاقالنه ترین راه دانست و افزود: 
این امر رونق تولید مسکن را به دنبال دارد و موجب می شود وامی 
که سازندگان گرفته اند به خریداران آینده آن خانه ها منتقل شود. 
از همین رو هر سطحی از وام که پرداخت شود، برای اقتصاد 

مشکل ساز نخواهد بود.
وی ادامه داد: اما اگر وام را برای خرید مسکن بپردازیم به همین 
میزان به قدرت خرید جامعه اضافه شده و افزایش نقدینگی حاصل 

می شود که افزایش نقدینگی عواقب تورمی نامناسبی دارد.
 پرداخت وام به سازندگان تورم زا نیست

حاتمی یزد تاکید کرد: درست نیست که 80 میلیون تومان وام 
برای خرید مسکن بپردازیم در حالی که اگر همین پول را برای 
ساخت مسکن بدهیم و سپس همین وام به خریدار منتقل شود، 
دیگر آثار تورمی نخواهد داشت. وی با بیان اینکه وام به سازندگان 
را می تواند بر اساس متراژ واحدها تعیین کرد، گفت: معموال بانک 
بررسی می کند که هزینه ساخت هر متر مربع مسکن چقدر است 
و انتظار دارد بخشی از هزینه ساخت را سازنده بیاورد. به طور مثال 
پول زمین را سازنده به عنوان آورده تامین می کند و هزینه ساخت 

از محل وام بانکی تامین می شود.
مدیرعامل اسبق بانک تجارت افزود: در شرایط کنونی در کالن 
شهری مانند تهران، ساخت هر متر مربع 2 میلیون تومان هزینه 
ساخت دارد بنابراین اگر همین مقدار را برای پرداخت وام درنظر 
بگیریم می توان به ازای ساخت یک واحد 75 متری، 150 میلیون 

تومان وام بدهیم.
 اثر وام مسکن نصف شد

عالوه بر کارشناسان بانکی، صاحبنظران بازار مسکن نیز عقیده 
دارند که باید به جای پرداخت وام به خریداران، این پول را به 
سازندگن منتقل کرد تا عالوه بر جلوگیری از افزاش نقدینگی، 

بازار ساخت و سازها را فعال کرد. زیرا این بازار می تواند در زمینه 
اشتغالزایی موثر باشد.

»مهدی روان شاد نیا« رئیس دانشکده عمران و معماری دانشگاه 
علوم تحقیقات در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با بیان اینکه 
قیمت ها به صورت میانگین بیش از 95 درصد افزایش نسبت به 
سال گذشته داشته، گفت: در واقع می توان نتیجه گرفت که این 

افزایش قیمت، اثر وام ها در خرید مسکن نصف شده است.
وی ادامه داد: توان خریداران به ویژه خانه اولی ها با مشکالت 
جدید رو به رو شده اما افزایش وام ها می تواند آثار اقتصادی دیگری 
داشته باشد که به دلیل تورمی که ایجاد می کند، باعث کم اثر 

شدن وام های جدید شود.
 لزوم توجه به الگوی ساخت مسکن

روان شادنیا با توجه به این مسائل، بهترین راهکار را هدایت منابع 
تسهیالتی را به سمت ساخت واحدهای مسکونی مطابق با الگوی 
ساخت دانست و افزود: توجه به الگوی ساخت اهمیت زیادی دارد 
زیرا در حال حاضر میانگین متراژ واحدهای ساخته شده با میانگین 
متراژ تقاضای بازار متناسب نیست. به گفته این کارشناس بازار 
مسکن، عمده تقاضای بازار برای واحدهای زیر100 متر مربع بوده، 
در حالی که میانگین واحدهای ساخته شد باالی 100 متر مربع 
است که این امر از یک سو باعث معظلی به نام خانه های خالی شده 

و از سوی دیگر تقاضای انباشت را دامن زده است.
وی تاکید کرد: در مناطق متوسط و کمتر برخوردار که مقصد 
مکانیسم های  باید  دولت  می رود،  شمار  به  خانه اولی ها  بیشتر 
تشویقی را به سمت سازندگانی که واحدها را با متراژهای متوسط 
می سازند، هدایت کند و این امر می تواند در زمانی 4 ساله عالوه 
بر آنکه بازار عرضه و تقاضا را متعادل می کند، قدرت خرید را نیز 

به مردم باز می گرداند.

 وام ساخت در ایران کمتر از 40 درصد است
رئیس دانشکده عمران و معماری دانشگاه علوم تحقیقات با اعالم 
اینکه در دنیا تا 80 درصد هزینه ساخت به عنوان وام پرداخت 
می شود، گفت: اما در ایران این رقم به صورت میانگین همیشه 

کمتر از 40 درصد بوده است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد دولت بیش از آنکه به دنبال عدد 
میانگین باشد، باید تسهیالت ارائه شده را هدفمند کند تا واحدهای 

پر متقاضی و مورد نیاز جامعه تامین شود.
روان شادنیا با بیان اینکه این وام ها پس از ساخت، قابل انتقال 
به خریدار است، افزود: این امر برای خریدار یک مزیت به حساب 
می آید زیرا بخشی از تامین مالی خرید واحد را به این طریق انجام 

داده است.
 سرمایه ها به سمت بخش های واقعی تولید هدایت شود

وی پرداخت وام به سازندگان را از دو جنبه موثر دانست و گفت: 
از یک سو، اکنون که تقاضا وجود دارد می تواند منابع را به سمت 
ساخت و تامین نیاز منتقل کند و از سوی دیگر زمانی که در 2 
سال آینده قیمت ها به ثبات رسیدند این تسهیالت به خریداران 

منتقل می شود که تحرک خرید را ایجاد خواهد کرد.
تحقیقات  علوم  دانشگاه  معماری  و  عمران  دانشکده  رئیس 
و  خریداران  توسط  نسبی  رونق  می تواند  امر  این  کرد:  تاکید 
از  را  مسکن  بازار  و  کرده  ایجاد  بازار  واقعی  مصرف کنندگان 

سفته بازی و سوداگری خارج کند.
وی افزود: مسکن در ایران بیشتر از یک کاالی مصرفی اهمیت 
یافته است که با تولید صنعتی و حرفه ای آن توسط سازندگان، 
می تواند وارد پروسه ای شود تا دوباره به عنوان کاالی مصرفی 
مورد توجه قرار گیرد و سرمایه ها به سمت بخش های واقعی تولید 

هدایت شود.

اقتصادی 5

رئیس کل بانک مرکزی:

تالش آمریکا برای تأثیرگذاری بر بازار ارز خنثی 
می شود

رئیس کل بانک مرکزی، تالش آمریکا برای برگزاری همایش ضد ایرانی در 
لهستان را ناشی از ناامیدی آمریکایی ها از اقداماتشان علیه ایران خواند و 

گفت که تالش این کشور برای تأثیرگذاری بر بازار ارز خنثی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود با 
اشاره به اینکه دولت آمریکا دور جدیدی از جنگ روانی علیه ملت ایران را آغاز کرده 
است، گفت: اعالم اجماع بین المللی علیه ایران آن هم در ضعیف ترین کشور اروپایی، 
ادعای عدم تمدید معافیت های نفتی آن هم بعد از سابقه قبلی عقب نشینی از اینکه 
قبال می خواست صادرات نفت ایران را به صفر برساند و اظهاراتی نظیر آن، حاکی از 

ناامیدی آمریکایی ها از مؤثر شدن اقدامات آن ها علیه ایران است.
وی افزود: شروع و شتاب گرفتن تأمین ارز از طریق هند، کره جنوبی، چین و 
تصمیم به توسعه مبادالت و تجارت با ترکیه، عراق و سایر همسایگان در کنار ذخایر 
مطلوب و حضور مؤثر بانک مرکزی در بازار ارز، یکبار دیگر تالش دولت آمریکا برای 

تأثیر گذاری بر بازار ارز را خنثی خواهد ساخت.
به  گفته همتی، طرح شایعات علیه سیستم بانکی نیز در این راستا است و 

هوشیاری مردم را می طلبد.
به گزارش ایسنا، دولت آمریکا به دنبال برگزاری همایش ضد ایرانی است که 

لهستان میزبانی آن را برعهده گرفته است.

یک کارشناس اقتصادی:

حق مسکن ۴۰ هزار تومانی دردی از کارگر دوا 
نمی کند

یک کارشناس اقتصادی معتقد است کسانی که به دنبال افزایش حق 
مسکن کارگران هستند، باید بدانند که دیگر در گذشته زندگی نمی کنیم 
و الزم است برای باال بردن قدرت خرید مردم به ویژه کارگران، متناسب با 

شرایط آینده اقتصاد تصمیم بگیریم.
حمید نجف در گفت وگو با ایسنا، اظهارکرد: اخیرا پیشنهاد افزایش حق مسکن 
کارگران مطرح شده است که قبل از آن که به شورای عالی کار ارائه شود، باید 
ببینیم مبلغ 40 هزار تومان حق مسکنی که همین حاال به کارگران می دهند در 

زندگی خانوارهای کارگری تاثیرگذار بوده است یا نه؟
وی ادامه داد: طبعا با توجه به افزایش هزینه ها و تاثیر نوسان نرخ ارز بر بسیاری 
از بازارهای داخلی از جمله مسکن، نمی توان انتظار داشت حق مسکن 40 هزار 
تومانی کمکی به جبران هزینه های مسکن کارگران کند؛ بنابراین اگر افزایش حق 
مسکن، رقم قابل توجهی باشد و به جبران هزینه مسکن کارگران کمک کند 
خوب است ولی اگر قرار است مثل سال های گذشته 20 هزار تومان دیگر روی آن 

بگذاریم، مطرح نشود بهتر است.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: کسانی که به دنبال افزایش 20 هزار تومانی 
حق مسکن کارگران هستند باید بدانند که دیگر در گذشته زندگی نمی کنیم و 
الزم است برای باال بردن قدرت خرید مردم به ویژه کارگران متناسب با شرایط 
آینده اقتصاد تصمیم بگیریم، چون با توجه به چند برابر شدن هزینه های زندگی 
40 هزار تومان حق مسکن دیگر توجیهی ندارد و نمی توان با آن خانه ای را اجاره 
کرد. وی پیشنهاد کرد: اگر مسئوالن واقعا به دنبال افزایش حق مسکن کارگران 
هستند می توانند میزان اجاره بها در کالن شهرهایی مثل تهران را محاسبه کنند و 

50 درصد آن را به عنوان حق مسکن کارگران در نظر بگیرند.
نجف درعین حال با تاکید بر لزوم افزایش قدرت خرید آحاد جامعه برای سال 
آینده، اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد نمی توان سال بعد را پیش بینی 
کرد ولی اگر می خواهیم قدرت خرید را باال ببریم، افزایش 20 درصدی حقوق و 
دستمزدها تاثیرگذار نخواهد بود، درست است که به شرایط سخت نرسیده ایم ولی 
فشار موجود روی طبقات محروم بیشتر شده و معیشت اقشار ضعیف و کارگران 
را در تنگنا قرار داده است تا جایی که طبقات متوسط نیز به طبقات پایین تر تنزل 
کرده اند. به گفته این کارشناس اقتصادی، باید با درنظر گرفتن واقعیتهای موجود 
جامعه و پیش بینی شرایط آینده نسبت به ترمیم یا افزایش حقوق و دستمزد 
کارگران و کارمندان تصمیم عقالیی بگیریم. وی در پایان گفت: برای آن که قدرت 
خرید و معیشت کارگران تقویت شود باید هزینه های زندگی آنها در بخشهای 
درمان،  مسکن و خوراک کاهش یابد و حمایت های شایسته تری از کارگران صورت 
گیرد. به گزارش ایسنا، از سال 1۳94 تا کنون حق مسکن کارگران به میزان 40 
هزار تومان در فیش های حقوقی آنها درج می شود.آخرین باری که حق مسکن 
کارگران افزایش پیدا کرد سال 1۳9۳ بود که طبق مصوبه شورای عالی کار از 
20 هزار تومان به 40 هزار تومان افزایش یافت ولی اجرای این مصوبه در سال 
1۳94 به دلیل آن که به تصویب هیات وزیران نرسید، هرگز عملی نشد تا این 
که در سال 1۳95 میزان کمک هزینه مسکن تمام کارگران مشمول قانون کار 
با تصویب هیات دولت به 40 هزار تومان افزایش پیدا کرد و پس از آن ابالغ و در 

سراسر کشور اجرا شد.
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آخرین قیمت سکه، طال و ارز در بازار
درحالی که قیمت ها در بازار سکه و طال تاحدودی تثبیت شده است، بانک ها نیز برای امروز دالر را عمدتا تا مرز 11 هزار تومان برای خرید قیمت گذاری کردند. به گزارش ایسنا، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار امروز )چهارشنبه( 
به سه میلیون و 912 هزار تومان رسیده و هر گرم طالی 18 عیار نیز 3۵8 هزار و 279 تومان قیمت دارد. امروز قیمت سکه طرح قدیم با قیمتی معادل سه میلیون و 800 هزار تومان داد و ستد می شود. این در حالی است که قیمت نیم سکه یک 

میلیون و 990 هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و 22۵ هزار تومان و سکه گرمی ۶70 هزار تومان است. همچنین در بازارهای جهانی، آخرین قیمت هر اونس طالی جهانی به 1287.8 دالر رسیده است.

 کارشناسان تاکید کردند

تسهیالت دهی »خرید« مسکن به سمت »ساخت« تغییر یابد
اخبار

سکه به کانال 3 میلیون و 900 هزار تومان رفت

 شارژ دالر از دوبی
این در حالی است که سکه در اواسط روز به محدوده 3 میلیون و 940 هزار 
تومان نیز قدم گذاشته بود ولی از اواخر روز قیمت ها در بازار ارز و سکه 
بیشتر رویه کاهشی پیدا کرد و پس از ساعت 4 بعدازظهر در هر دو بازار 
قیمت های پایین تری نیز به ثبت رسید. البته برخی بازیگران غیررسمی 
رویه  دیگر  بار  قیمت ها  بعدازظهر  از ساعت ۵  که پس  عنوان می کردند 

افزایشی به خود گرفته بودند.
در اولین روز از آخرین هفته دی ماه، دالر به مرز 11 هزار و 500 تومان قدم گذاشت 

و سکه تمام بهار آزادی تا کانال ۳ میلیون و 900 هزار تومان جهش کرد.
روز گذشته، دالر از ابتدای روز در مسیر افزایشی قرار گرفت و در نهایت ساعت 4 
بعدازظهر روی عدد 11 هزار و 500 تومان به کار خود پایان داد که ۳00 تومان بیشتر 
از قیمت بسته شده انتهای هفته گذشته بود. همسو با رشد قیمت شاخص ارزی، سکه 
تمام بهار آزادی به قیمت ۳ میلیون و 905 هزار تومان رسید که 55 هزار تومان بیشتر 

از روز پنج شنبه بود.
این در حالی است که سکه در اواسط روز به محدوده ۳ میلیون و 940 هزار تومان 
نیز قدم گذاشته بود ولی از اواخر روز قیمت ها در بازار ارز و سکه بیشتر رویه کاهشی 
پیدا کرد و پس از ساعت 4 بعدازظهر در هر دو بازار قیمت های پایین تری نیز به ثبت 
رسید. البته برخی بازیگران غیررسمی عنوان می کردند که پس از ساعت 5 بعدازظهر 

قیمت ها بار دیگر رویه افزایشی به خود گرفته بودند.

به گفته فعاالن، مهم ترین عاملی که زمینه ساز حرکت صعودی قیمت دالر در روز 
ابتدایی هفته شد، پرش حواله درهم به باالی مرز ۳ هزار و 100 تومان بود. به گفته 
برخی بازیگران ارزی، دیروز نرخ حواله درهم تا ۳ هزار و 150 تومان نیز باال رفت و در 

اواخر روز روی عدد ۳ هزار و 1۳0 تومان قرار گرفت.
با این رشد ارزش دالر در بازار داخلی می توانست در حدود 11 هزار و 500 تومان 
باشد. به گفته فعاالن، معامله گران از همان ابتدای روز پیش از شروع فعالیت بازار 
داخلی، روند قیمتی نرخ حواله درهم را رصد می کنند و در صورتی که تغییرات قیمتی 

این ارز رو به باال باشد، معموال خریدها در بازار ارز داخلی نیز افزایش پیدا می کند.
فعاالن باور داشتند در کنار رشد نرخ حواله درهم، عوامل دیگری نیز در افزایش 
پیرامون  نوسان گیران  کردند، جوسازی  عنوان  عده ای  داشتند.  نقش  دالر  قیمت 
خبرهای خارجی تا حدی در افزایش تقاضا اثر داشت. عده ای سعی می کردند با توجه 
به اظهارات مسووالن آمریکایی این ذهنیت را در میان معامله گران تقویت کنند که 
فشارهای تحریمی در ادامه بیشتر خواهد شد و در این میان، بر این موضوع تاکید 

می کردند که معافیت های نفتی در سال بعد تمدید نخواهد شد.
گروه دیگری این موضوع را مدنظر قرار داده بودند که اروپا در دورزدن تحریم ها و 
جابه جایی های پولی چندان با ایران همکاری نخواهد کرد و همزمان اظهارات وزیر امور 
خارجه فرانسه را برجسته کردند که پیرامون مسائل موشکی ایران سخن گفته بود. در 

این میان، شایعه خروج ایران از برجام نیز همچنان میان معامله گران شنیده می شد.

در کنارخبرهای خارجی،برخی از نوسان گیران همچنان با تکیه براخبار برخی از 
صفحات مجازی که از خارج از کشور مدیریت می شوند، شایعات پیرامون یک بانک 
خصوصی را بازتاب می دادند. به این ترتیب، به نظر می رسد بازار ارز در روزهای اخیر 
شاهد جوسازی معامله گران پیرامون اخبار سیاسی و اقتصادی بوده است و به کمک 
آنها توانسته تا حدی خود را در کانال 11 هزار تومانی باال بکشد. در این میان، بازارساز 
ارزی دیروز سعی کرد با نزدیک کردن قیمت خود به نرخ بازار تا حدی دامنه نوسانات 
را کاهش دهد و اجازه ندهد قیمت ها سیر صعودی شدیدی به خود بگیرند. بازارساز 
در این مرحله حتی قیمت عرضه صرافی های منتخب را تا 11 هزار و ۳50 تومان 
افزایش داد. برخی فعاالن، باور داشتند در صورت ادامه سیاست عرضه ارز در مجاورت 
قیمت های بازار، روند دالر معکوس خواهد شد و بار دیگر شاهد بازگشت قیمت به 
سطوح پایین تر خواهیم بود. این در حالی است که افزایشی های بازار باور دارند، با ورود 

تقاضای احتیاطی به بازار رویه افزایشی قیمت ها ادامه پیدا خواهد کرد.
البته سه هفته پیش زمانی که قیمت دالر به کانال 12هزار تومانی رفت، بسیاری از 
نوسان گیران در موقعیت فروش قرار گرفتند، چراکه انتظار افزایش بیشتر قیمت دالر 
را نداشتند. در این میان، برخی از معامله گران باتجربه بازار اعتقاد دارند، دالر در شرایط 
پیچیده ای قرار دارد و احتمال وقوع نوسانات کاهشی و افزایشی در بازار باالست. این 
عده ترجیح می دهند تا آشکار شدن بیشتر شرایط معامله دست به خرید و فروش 

خاصی نزنند.

بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی  اتاق  نایب رئیس 
ایران گفت: با توجه به اجرایی نشدن اصالحات قانونی 
مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی، ممکن 

است اف.ای.تی.اف این بار مهلت ایران را تمدید نکند.
»پدرام سلطانی« روز شنبه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: 
از آنجا که تاکنون چند مرتبه مهلت ایران برای رعایت توصیه 
های این نهاد تمدید شده، مجموعه اتحادیه اروپا و گروه ویژه 
اقدام مالی انتظار دارد که ایران تکلیف خود را هرچه سریعتر 

مشخص کند.
گروه ویژه اقدام مالی در نشست مهرماه خود در پاریس با 
اذعان به پیشرفت ایران در اجرای توصیه های این نهاد مالی، 
تا فوریه 2019 )بهمن امسال( برای تکمیل مراحل قانونگذاری 

و اجرای مصوبات مربوط به این سازمان به تهران فرصت داد.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در 
سال 1989با ابتکار گروه 7 برای مبارزه با پولشویی تاسیس 
شد؛ این سازمان ۳7 عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان 

همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.

جمهوری اسالمی ایران از سال 2007 میالدی در فهرست 
سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال 2009 به طور 
رسمی در بیانیه های آن اعالم و مقررات اقدام های متقابل 
علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با 

ایران احتیاط کنند.
از سال 2016 ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی 
در وضعیت تعلیق از »اعمال اقدامات تقابلی« قرارگرفته است 
و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه 
در  تروریسم  مالی  و حمایت  یافته  پولشویی، جرایم سازمان 

فضای خاکستری به سر می برد.
سلطانی که ریاست اتاق مشترک ایران و اتریش را نیز بر 
عهده دارد، پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را یکی از پیش 
نیازهای اجرای ساز و کار مالی اروپا ذکر کرد و گفت: تصویب 
از موانع اجرایی شدن ساز و  با پولشویی، یکی  قانون مبارزه 
کار مالی اروپا را برطرف کرد اما سایر الزامات هنوز باقی مانده 

است.
وی ادامه داد: اجرایی شدن ساز و کار مالی اروپا، نیازمند 

با جرایم  مبارزه  به کنوانسیون  ایران  پیوستن  تکلیف  تعیین 
سازمان یافته فراملی )پالرمو(، کنوانسیون مقابله با تامین مالی 

تروریسم )CFT( و گروه ویژه اقدام مالی )FATF( است.
سلطانی تصریح کرد: تا زمانی که تکلیف پیوستن ایران به 
دو کنوانسیون یاد شده و گروه ویژه اقدام مالی مشخص نشود، 
گویی در مسیر اجرایی شدن سازوکار مالی اروپا هیچ اقدامی 

نشده است.
ملی  امنیت  کمیسیون  رئیس  پیشه  فالحت  اهلل  حشمت 
در  تازگی  به  اسالمی  شورای  مجلس  خارجی  سیاست  و 
خواهد  چه  اف.ای.تی.اف  سرانجام  که  ایرنا  سوال  به  پاسخ 
شد؟ گفت: تکلیف این کنوانسیون ها یک ماه دیگر روشن 

خواهد شد.
و سیاست خارجی  امنیت ملی  رئیس کمیسیون  به گفته 
مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مدت درباره 
لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته 
مالی  تامین  با  مقابله  کنوانسیون  به  الحاق  و  فراملی)پالرمو( 

تروریسم )CFT( تصمیم گیری خواهد کرد.

 نایب رئیس اتاق ایران:

امکان تمدید نشدن مهلت ایران از طرف اف.ای.تی.اف وجود دارد


