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خبر اقتصادی

درخواست مسدودی حساب ۳ بانک 
برای بازپرداخت معوقات

ایســنا- رئیس هیات 
عامل صندوق توسعه ملی 
از امضای نخستین قرارداد 
تسهیالت مانایی به بخش 
خصوصی بــه مبلغ هفت 

میلیون یــورو خبر داد و گفــت: حــدود ۲۵ درصد از 
تســهیالت صندوق توسعه ملی معوق شــده که برای 
بازپرداخــت آن از بانک مرکزی درخواســت کردیم 
طبق قانون، حساب ســه بانک را مسدود و معوقات ما را 

برداشت کند.
مهدی غضنفری گفــت: این کــه موضوعی مانند 
پرداخت تسهیالت مانایی شش ماه پس از تصویب در 
حالی اجرایی شده، خبر خوبی است و نشان می دهد که 
برخالف دستگاه های دولتی که اینرسی سازمانی باالیی 
دارند و ســرعت اجرایی آنها پایین اســت توانستیم در 
مدت زمان کوتاهی تسهیالت مانایی را در اختیار بخش 
خصوصی قرار دهیم.   وی افزود: تفاوت تسهیالت مانایی 
با تسهیالت ارزی و ریالی این است که در گذشته صندوق 
توسعه ملی تســهیالت ارزی را ریالی طبق ضرورت به 
متقاضیان پرداخت می کرد امــا از این به بعد می توانیم 
بگوییم تســهیالت هم ریالی هــم ارزی می تواند قابل 
پرداخت باشد به معنای این که تسهیالت مانایی در واقع 
تسهیالت ریالی متصل به ارز است. وی ادامه داد: البته در 
این فرآیند نمی خواهیم ریسک تسهیالت را به بخش 
خصوصی منتقل کنیم اما باید بخش خصوصی و صندوق 
توسعه ملی به یکدیگر کمک کنند تا بتوانیم یک فرآینده 

بالنده را بسازیم.
    

پیش بینی قیمت ارز 
پس از توقف مذاکرات

خبرآنالیــن- یــک 
کارشــناس اقتصــادی 
گفت: برای ما بــه عنوان 
یک تحلیلگــر پیش بینی 
رفتار سیاست گذار و حتی 

پیش بینی درجه اعتبار حرف های سیاست گذار خیلی 
دشوار است. ندری در پاسخ به این پرسش که ناآرامی های 
اخیر چه تاثیری بر بازار ارز خواهد گذاشت، افزود: ساعت 
کاری صرافی ها کمتر خواهد شد و زمانی که افراد برای 
تامین ارز مورد نیاز خود مراجعه می کنند، می بینند که 

صرافی کار نمی کند و در مضیقه قرار می گیرند.
وی عنوان کرد: اما مسئله اصلی به این برمی گردد که 
ما در آینده چقدر درآمد ارزی خواهیم داشت و تا چه اندازه 
می توانیم از این درآمد ارزی استفاده کنیم و همه اینها به 

برجام بازمی گردد و در مذاکرات باید حل شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به طور طبیعی 
ناآرامی ها اثر منفی خود را بر بازار دارند اما اگر مشخص 
شــود که مذاکرات متوقف شده  اســت و آمریکا فشار 
حداکثری را بازگرداند و تحریم های ســازمان ملل نیز 
به آن اضافه شــود، می تواند اثرات خیلــی بدی بر روی 

بازار ارز گذارد.
    

قطع آب ۲۸۰۰ مشترک بدمصرف 
در تهران

تسنیم- ســخنگوی 
صنعت آب گفــت: حدود 
۲۸۰۰ مشترک بدمصرف 
در تهران داریم که طی یک 
هفته اخیر، بعد از دریافت 

اخطارها، یک نوبت قطع آب برای این مشترکین اعمال 
شد. وی افزود: سیاست های تنبیهی برای مشترکین آب 
در پاییز اعمال می شود به صورتی که مشترکینی که بیش 
از الگو مصرف کنند، در قبوض آنها جرایمی درنظر گرفته 

خواهد شد.
    

کاهش قیمت نفت به 9۲ دالر
ر  مــا آ  - ز یتــر و ر
ناامیدکننــده تقاضــا در 
چین، قیمت نفــت را در 
بازارهــای جهانی بیش از 

یک دالر کاهش داد.
پس از اینکه آمارهای چین نشان داد که تقاضا برای 
بزرگ ترین واردکننده نفت خام جهان همچنان در ماه 
سپتامبر به دلیل سیاست  های سختگیرانه کرونایی و 
محدود کردن صادرات ســوخت، بی رمق مانده است، 
قیمت نفت در معامالت امروز بیش از یک درصد کاهش 
یافت. هر بشکه نفت برنت با یک دالر و ۲1 سنت کاهش 
9۲.۲9 دالر فروخته شد. هر بشکه نفت خام آمریکا نیز 

با یک دالر و ۲6 سنت کاهش ۸3.79 دالر معامله شد.
آمارهای گمرک چین امروز نشان داد، واردات نفت 
چین که در ماه سپتامبر 9.79 میلیون بشکه در روز بوده، 
هرچند از ماه آگوست بیشتر اســت اما نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۲ درصد کمتر است. تحلیلگران بانک 
ANZ در یادداشتی اعالم کردند: »روند بهبود واردات 

نفت چین در ماه سپتامبر متوقف شد.«

 در حالی مهار تورم اولویت دولت 
ســیزدهم اعالم شــده و وزیــر امور 
اقتصادی و دارایی رسما از تخلیه حباب 
تورمی ناشــی از جراحــی اقتصادی 
سخن گفته است که نرخ تورم مهرماه 
همچنان در محدوده 4۲ درصد برآورد 
شد و تورم خوراکی ها نیز به بیش از 7۰ 

درصد رسیده است. 
 اردیبهشــت ماه امســال بود که 
طرحی موسوم به جراحی اقتصادی و 
با اسم مردمی سازی یارانه ها به مرحله 
اجرا درآمــد و ارز 4۲۰۰ تومانی برای 
واردات کاالهای اساســی حذف شد. 
در این دوره زمانی طبق پیش بینی ها، 
توفانی تورمی از راه رسید که زمینه را 
برای رشد بی محابای قیمت موادغذایی 
مهیا کرد؛ اما حاال بررســی ها نشان 
می دهد با وجود گذشــت پنج ماه از 
اجرای این طرح، نــه حمایت تمام و 
کمالی طبــق پیش بینی ها صورت 
گرفته است و نه کاالبرگ تعهد شده به 
قیمت شهریور 14۰۰ برای حمایت از 
اقشار در معرض آسیب تخصیص داده 
شده است. ماجرای پیچیده ای که تا 
همین امروز نه دولــت موضع خود را 
در قبال آن شفاف می کند و نه مجلس 
بازخواســت دقیقی را برای اطالع از 
چرایی عدم اجرای قانون از دولت دارد. 
در حالی نرخ تورم ساالنه مهرماه 
امســال برای خانوارهای کشــور به 
4۲.9 درصد رسیده است که فرامرز 
توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون 
عالی شوراهای اســالمی کار، پیش 
از این اعــالم کرده بود خــط فقر در 
ایران از 1۸ میلیون تومان فراتر رفته 
است. این آمار بدان معناست که بخش 
مهمی از جمعیت ایــران در معرض 
فقر قرار دارند و حاال کارشناســان به 

صراحت از گســترش فقر در کشور 
سخن می گویند. 

الزم به توضیح اســت نــرخ تورم 
ســاالنه برای خانوارهای شــهری و 
روستایی به ترتیب 4۲.3 درصد و46.۲ 
درصد اســت که بــرای خانوارهای 
شــهری ۰.۸ واحــد درصــد و برای 
خانوارهای روستایی ۰.9 واحد درصد 

افزایش داشته است.
حاال رئیس سازمان برنامه وبودجه 
اعالم کرده نقدینگی کشــور۵۰۰۰ 
هزار میلیارد تومان )۵ میلیون میلیارد 
تومان( است. بسیاری همین نقدینگی 

را عامل بروز تورم می دانند.  

افزایش نرخ تورم نقطه  به نقطه
منظور از نرخ تورم نقطه ای، درصد 
تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به 
ماه مشابه ســال قبل است. نرخ تورم 
نقطه ای در مهر ماه امسال به عدد 4۸.6 
درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای 
کشــور به طور میانگین 4۸.6 درصد 
بیشتر از مهر 14۰۰ برای خرید یک 
»مجموعه کاالها و خدمات یکسان« 

هزینه کرده اند.
نرخ تــورم نقطه ای مهــر ماه در 
مقایســه با ماه قبل 1.1 واحد درصد 

کاهش یافته اســت. نکتــه هولناک 
اینجاست که نرخ تورم نقطه ای گروه 
عمــده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها 
و دخانیــات« هر چنــد  کاهش 4.7 
واحد درصدی داشته اما همچنان در 
محدوده 7۰.7 درصدی قرار دارد و نرخ 
تورم گروه »کاالهــای غیرخوراکی و 
خدمات« با افزایش ۰.7 واحد درصدی 

به 36.1 درصد رسیده است.

تغییر قیمت ها در ماه جاری
بررسی ها نشان می دهد رشد شدید 
تورم در حالی ادامه دارد که بازارهای 
سرمایه ای با سکوت و سکونی سنگین 
مواجه هستند. به عبارت دیگر بسیاری 
از بازارهای سرمایه ای در ایران با فشاری 
مضاعف روبرو هستند و بازار سرمایه 
در حال زیان دهی است. در عین حال 
بازار مسکن و خودرو نیز نقدشوندگی 
پایینی دارند و میزان بازدهی بازارها 
نیز متناســب با نرخ تورم نیست. این 
بدان معناست که تورم در سبد مصرفی 
خانوارهــا النه کــرده و اقالمی چون 
خوراکی ها و آشــامیدنی ها، هزینه 
تحصیل، هزینه حمــل و نقل و البته 
اجاره مسکن را نشــانه گرفته است. 
این نوع فشار تورمی، فشاری سنگین 
است چرا که هزینه درجای خانوار را با 
رشد مواجه می کند در حالی که درآمد 
افزایش نمی یابد و همین امر ســبب 
می شود فقر گسترده تر از قبل در جامعه 
ایران خودنمایی کند. طبق آمارهای 
رســمی نــرخ تــورم »خوراکی ها، 
آشامیدنی ها و دخانیات« نزدیک به 
3۰ درصد باالتر از نرخ متوسط تورم 
در کشور اســت و در همین گروه نیز 
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به گروه »میوه و خشکبار« 
و گروه »گوشت قرمز و گوشت ماکیان« 
)مرغ ماشینی( اســت. در عین حال 

در بخش »کاالهــای غیرخوراکی و 
خدمات«، گروه »آموزش« )شهریه 
مدارس و دانشــگاه ها( و اجــاره بها 
بیشترین افزایش قیمت را نسبت به 

ماه قبل داشته اند.

تورم به کدام سو می رود؟
 برآوردهای صندوق بین المللی 
پول نیز حاکــی از تــداوم تورم 4۰ 
درصدی در سال جاری و سال آینده 
اســت. این نهاد بین المللی در عین 
حال برآورد کرد کــه نرخ تورم ایران 
در ســال جاری و آینده میالدی 4۰ 

درصد باشد. 
این در حالی است که وزیر اقتصاد 
می گوید: مسئله تورم به صورت ثابت 
و هفتگی توسط بانک مرکزی رصد و 
گزارش عوامل زمینه ساز بی انضباطی 
مالــی و پولی در کشــور و همچنین 
بی انضباطی هایی که منجر به ایجاد 
تورم و تحمیل آن به جامعه می شود؛ 
ازسوی بانک مرکزی به صورت مستمر 
به ستاد اقتصادی دولت ارائه می شود. 
دیگر اجــزای این گــزارش؛ تخلف 
دستگاه ها، مســائل منجر به کسری 

بودجه، بی انضباطی هــای بانکی و... 
است. 

احســان خاندوزی، تاکید کرده 
اســت: تقریباً تمام موتورهای ایجاد 
تورم اعم از بی انضباطی های بودجه ای، 
شبکه بانکی، خلق پول، نوسان های 
بی ضابطه نرخ ارز و... در ماه های گذشته 
کنترل شده است و با سرعت در حال 
مهار موتورهای تولید تورم هستیم. 
البته به ثمر نشستن آن مستلزم گذر 
زمان است.  وی البته پیش تر رضایت 
خود را از وضعیت تورمی اعالم و تاکید 
کرده  نــرخ تورم مهار شــده و تورم از 
محدوده 6۰ درصدی به محدوده 4۰ 
درصدی رســیده است. ادعاهایی که 
البته با آمارهای پیشین در خصوص 

نرخ تورم همخوانی ندارد. 
 به نظر می رسد با شوک تورمی رخ 
داده تحت تاثیر حذف ارز 4۲۰۰ تومانی 
و رشد خزنده قیمت دالر از سوی دیگر، 
تورم فعال میهمــان ناخوانده اقتصاد 
ایران باقــی بماند. از ســوی دیگر در 
سال آینده نیز اگر مساله اصالح قیمت 
بنزین در دستور کار باشد، تورم مجددا 
خیزی تازه برخواهد داشــت چرا که 

رئیس جمهور اعالم کــرده برخی از 
اقدامات اصالحی به سال آینده موکول 

شده است. 
در حوزه اقدامــات اصالحی، این 
تنها بنزین نیســت که ممکن است 
تصمیم تازه ای در خصوص آن گرفته 
شود. مساله تغییر ساختار توزیع نان 
نیز در سال آینده ممکن است اجرایی 
شود. در عین حال سیاست هایی نظیر 
افزایش مالیات هــا و ... نیز می تواند 
معیشــت خانوار ایرانی را با فشردگی 

بیشتر مواجه کند. 
 فهرســت طوالنی یارانه بگیران 
در ایران نیز نشــان می دهد که حتی 
دســتگاه های دولتی همط می دانند 
بیش از 9۰ درصد مردم ایران نیازمند 
حمایت های مالی و یارانه ای هستند 
و این امر نشان از فراگیر شدن فقر در 
ایران دارد. هر چه هست تورم تا سال 
آینده نیز در ایران باقی می ماند هر چند 
رئیسی در جریان رقابت های انتخاباتی 
وعده داده بود که تورم تک رقمی قابل 
تحقق اســت، اما احتماال تک رقمی 
شــدن تورم برای وقتــی دیگر باقی 

مانده است. 

برآورد تکان دهنده از تورم خوراکی ها: بیش از 70 درصد

فشار خردکننده تر و فقر گسترده تر شد
باران زرین قلم

در حالی مهار تورم اولویت 
دولت سیزدهم اعالم شده و 
وزیر امور اقتصادی و دارایی 
رسما از تخلیه حباب تورمی 

ناشی از جراحی اقتصادی 
سخن گفته است که نرخ تورم 
مهرماه همچنان در محدوده 
42 درصد برآورد شد و تورم 
خوراکی ها نیز به بیش از 70 

درصد رسیده است

مدیرعامل اسبق شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی گفت: ما اکنون لیتری 4۰۰ تومان برای توزیع نفت گاز 
3۰۰ تومانی هزینه می کنیم یعنی اگر کسی به رایگان از دِر 
پاالیشگاه ســوخت را تحویل بگیرد دولت 1۰۰ تومان درهر 
لیتر ضرر کمتری متحمل می شود. وقتی قیمت ارزان باشد 
مصرف کننده انگیزه ای ندارد که مصــرف را مدیریت کند، 
هرچند اکنون اقتصاد ما دیگر تحمل واقعی شــدن قیمت را 

ندارد.
عباس کاظمی در گفت وگو با ایلنا، درباره راهکارهای حل 
چالش تامین بنزین در کشــور با بیان اینکه دولت در توسعه 
حمل و نقل عمومی کوتاهی می کند، اظهار داشــت: دولت 
باید به جای ساخت پاالیشگاه روی بخش حمل و نقل از جمله 
راه آهن برقی برون شهری و درون شهری سرمایه گذاری انجام 
دهد، در حالی که اکنون فقط روی عرضه کار می کند و برای 
مدیریت مصرف فعالیتی نمی کند. اگر حمل و نقل مترو و راه 
آهن برقی را در سطح گسترده راه اندازی کنیم مصرف کم و 

مدیریت می شود. 

ال پی جی و سی ان جی می توانند بنزین را نجات دهند؟
وی افزود: ما طی بیست سال گذشته جایگزین هایی برای 
بنزین ایجاد کردیم؛ نمونه آن سی ان جی است که باید توسعه 
پیدا می کرد قوانینی هم وجود داشت که بر پایه آن اتومبیل های 
درون شهری، دولتی ها و تاکسی ها سی ان جی سوز شوند، حدود 
۲۰ میلیون متر مکعب ظرفیت خالی داریم در حالی که معادل 
4۰ میلیون لیتر بنزین در حوزه ســی ان جی سرمایه گذاری 
کردیم. از ســوی دیگر می توانیم داخل شهرهای بزرگ برای 
تامین سوخت تاکسی ها و اتومبیل های دولتی که به خارج از 
شهر نمی روند ال پی جی را توسعه دهیم، اکنون میزان زیادی 
ال پی جی داریم که صادر می کنیم در حالی که زمانی واردکننده 
بودیم. سومین مسئله اینکه خودروهای ســواری دیزلی  به 
خاطر راندمان باالیی که دارند؛ می توانند در مدیریت مصرف 

اتومبیل های سبک موثر باشند. 

با رویه کنونی واردکننده خواهیم شد
مدیر عامل اسبق شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های 

نفتی با بیان اینکه وقتی همچنان بــه بنزین تکیه می کنیم؛ 
به هر حال روزی واردکننده خواهیم شد، تصریح کرد: برنامه 
توسعه سی ان جی، ال پی جی و دیزل را باید اجرایی کنیم، ضمن 
اینکه به جای ساخت پاالیشگاه با هزینه باال روی حمل و نقل 
عمومی سرمایه گذاری شود. ما ظرفیت سی ان جی را داریم، با 
سرمایه گذاری کم بخش خصوصی می توانیم ال پی جی را وارد 
مدار کنیم. در حالی که اکنون ال پی جی را با هزینه زیاد از تبریز، 
اراک و تهران به بندر عباس می بریم تا صادر کنیم در حالی که 
اگر در شهرهای بزرگ الزاما و اجبارا ال پی جی توزیع شود بخش 

زیادی از تقاضای بنزین کم می شود.

بنزین پتروشیمی بنزین نیست
کاظمی درباره اینکه آیا تولید بنزین از پتروشیمی ها می تواند 
یک راهکار کوتاه مدت باشد؟ گفت: پتروشیمی ها نباید تولید 
بنزین داشته باشند، آنچه تولید می کنند پیرولیز است و مسائل 
زیست محیطی بدنبال دارند، پتروشیمی ها محصولی گران تر 
از بنزین تولید می کنند که می تواننــد آن را صادر کرده و دالر 

بیشتری بدســت بیاورند، وقتی محصول را به قیمت باالتر به 
خارج از کشــور می فروشند منطقی نیســت دست به تولید 

بنزین بزنند.

چرا انگیزه قاچاق باالست؟
وی در ادامه به نقــش کارت ســوخت در کنترل مصرف 
پرداخت و گفت: تفــاوت قیمت ها بین ایران و مرزها بســیار 
زیاد است، اگر سوخت آزاد شود قاچاق افزایش می یابد، برای 
خودروهای سنگین کارت سوخت می تواند هرزروی و خروج 
سوخت از شبکه به خارج از شهرها را کنترل کند اما در هر حال 
علیرغم تمام کنترل ها سوخت در کشور ما قاچاق می شود چون 
تفاوت قیمت خیلی زیاد است، اکنون نفتگاز در زاهدان 3۰۰ 
تومان، در کویته 1۵ هزار تومان و در کراچی ۲۵ هزار تومان است 

که انگیزه قاچاق را افزایش می دهد.

مدیرعامل اسبق شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی:

گازوییل را رایگان دِر پاالیشگاه بدهیم کمتر ضرر می کنیم

گفت وگو

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین معتقد است برخوردها با 
مساله اف ای تی اف چه از جانب ایران و چه از جانب ناظر اقدام 
مالی برخوردهایی سیاسی است و تصمیمات در این بخش هیچ 

ماهیت اقتصادی ندارد. 
مجیدرضا حریری در گفتگو با خبرآنالین، با اشاره به اینکه 
اگر قرار باشد کشوری در لیست سیاه باشد، بسیاری از کشورها از 
ایران جلوتر هستند، گفت: در برخی کشورهای امریکای التین 
و در برخی کشورهای منطقه و همین اطراف ما مبادالت مالی 
تروریستی به بدترین شکل در حال انجام است و پول حاصل از 
قاچاق اسلحه و مواد مخدر در حال جابجایی است اما ایران در 
لیست سیاه قرار می گیرد.همین مساله نشان می دهد برخورد با 

ایران از سوی ناظر اقدام مالی کامال سیاسی است. 

اف ای تی اف در ایران در حال اجراست
 این فعال اقتصادی تاکید کرد: البته دولت ایران نیز برخوردی 

کامال سیاسی با مساله دارد کما اینکه می بینیم از سی و چند 
موردی که برای اجرایی شدن اف ای تی اف در کشور باید مصوب 
می شد تنها دو مورد باقی مانده است اما این دو مورد تنها در حوزه 

تصویب، با مشکل مواجه شده اند. 
 حریری گفت: صراحتا بگویم CFT و پالرمو نیز که به تصویب 
نرسیده اند عمال در ایران در حال اجرا هستند و عمال مبادالت 
مالی ما کنترل می شود اما در حوزه مذاکره و تصویب قانونی، به 

دالیل سیاسی دولت دست نگه داشته است. 
او گفت: اگر حساســیت مــا در این حوزه سیاســی نبود، 
طبیعتا نباید به شانگهای می پیوســتیم. ما قوانینی به مراتب 
سختگیرانه تر از اف ای تی اف را با پذیرش بندهایی در پیوستن 
به شــانگهای قبول کرده ایم. به عبارت دیگر باید مواردی را در 
حوزه مبارزه باتروریسم و نظارت مالی و ... مصوب کنیم که بسیار 
سختگیرانه تر و غلیظ تر از موارد اعالمی اف ای تی اف است. اتفاقا 
همه این موارد را قبول کرده ایم و لوایح مرتبط با این حوزه نیز در 

حال تدوین است و به زودی به مجلس شورای اسالمی ارائه شده 
و بی تردید مصوب خواهد شد.

اف ای تی اف فعال گروگان سیاست است 
 حریری گفت: با این توضیحات مشــخص می شــود که 
اف ای تی اف از ســوی هر دو طرف ماجرا گروگان گرفته شده 
است و مساله سیاســی است. وی در پاســخ به این سئوال که 
آیا دولت عزمی برای تصویب این مســاله دارد یا خیر؟ گفت: 
دولت اف ای تی اف را نگاه داشته است تا تکلیف تحریم روشن 
شود. در حقیقت تا زمانی که ما در تحریم هستیم، تصویب این 

کنوانسیون دردی از ما دوا نمی کند.
 وی در توضیح این مطلب ادامه داد: ما در تحریمی ســفت 
و سخت هســتیم و حتی بانک مرکزی ایران در تحریم به سر 
می برد، در نتیجه ما مثل پرنده ای هستیم که در قفس تحریم 
گرفتاریم و تا زمانی که تحریم حل نشود و در این قفس باز نشود، 

تصویب اف ای تی اف و ... درد ایران را دوا نمی کند. وی در پاسخ به 
این سئوال که آیا صحبت از اینکه در صورت تصویب اف ای تی اف 
بانک های چینی و روسی می توانند با ایران کار کنند، درست است 
یا خیر؟ گفت: در شرایط فعلی ما مراوده بانکی با روسیه و چین 
هم نداریم و بهانه ی آنها نیز اتفاقا همین مساله عدم عضویت در 
اف ای تی اف است اما با توجه به شرایط هر بانکی که با ما کار کند، 
دچار تحریم می شود از این رو بعید می دانم حتی اگر اف ای تی اف 

مصوب بشود، این بانک ها حاضر به مراوده با ما باشند.

هر دو طرف منتظرند 
 وی گفت: تصویب اف ای تی اف در ایران، با احیای برجام و 
رفع تحریم ها با سرعت تمام انجام می شود  دلیل این مدعا این 
است که این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد 
و ساختار مجمع به صورتی است که نیازی به طی مرحله خاصی 
برای بررســی موضوع ندارد و هر زمان که اراده کند، می تواند 
موضوع را در دستور کار قرار دهد. به نظر می رسد از همین بابت 
مساله بررسی الیحه در دستور کار مجمع تشخیص مصلت نظام 
قرار دارد تا بتوان با حل مشکل از سوی طرف مقابل و رفع تحریم، 

دو مورد باقیمانده را نیز مورد تصویب قرار داد.

رئیس اتاق ایران و چین:

قوانینی به مراتب سختگیرانه تر از FATF را با پیوستن به شانگهای پذیرفته ایم


