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دو راهکار برای کاهش قاچاق

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتوگو با «ایران»:

سپیده پیری
خبرنگار

ëëآیا شــما موافق هســتید که کشور ما
مشمول تحریمهای دوجانبه از طرف
برخــی ســازمانهای بینالمللــی و
امریکا شده است؟
متأســفانه در شــرایط کنونــی
هیــچ بانکــی در دنیــا حاضر نیســت
بــا بانکهــای ایرانــی کار کنــد و ایــن
موضــوع ارتباطــی بــه دسترســی
بانکهــای ایرانــی بــه ســوئیفت
نــدارد .ســوئیفت و تبــادالت بانکــی
تحــت تأثیر بــازی بزرگتــری بهنام
تحریم امریکاســت و صحبت کردن
دربــاره موضــوع «افایتــیاف» در
شــرایط کنونــی یــک موضــوع فرعی
اســت .اگر تحریمهای شــدید امریکا
را ماننــد یــک قفس فــرض کنیم که

بانکهــای ایرانــی در آن هســتند ،از
«افایتــیاف» به عنــوان بندی یاد
میشــود کــه دســت و پــای سیســتم
بانکــی کشــور را بســته اســت .در
حقیقت وقتی سیســتم بانکی کشــور
در قفس اســت ،چه فرقی میکند که
دســت و پای آن را بســته باشند یا باز
گذاشته باشند.
قفــس بــرای سیســتم بانکــی
کشــور همــان تحریمهــای ظالمانــه
امریکاســت و تســلط ایــن کشــور بــر
بخش بزرگــی از اقتصاد دنیا موجب
شــده در شــرایط کنونــی تبــادالت
بینالمللــی بانکــی بــرای بانکهای
ایرانــی ســختتر از گذشــته شــود.
اگــر مشــکل کشــور ما بــه هر شــکلی
توســط متخصصــان سیاســت حــل
شــود ،بــه طــور اتوماتیــک معضــل
«افایتــیاف» و ســازمانهای
اقتصاد جهانی برای سیســتم بانکی
کشــور حــل خواهــد شــد .در همیــن
جهــان کنونی کشــورهای دیکتاتوری
وجــود دارنــد کــه در موضــوع انرژی
هســتهای پیمانهــای بینالمللــی
را کــه ایــران پذیرفتــه اســت قبــول
نکردنــد .از ســوی دیگــر کشــورهایی
هم هســتند که پولشــویی بیشــتری از
ایــران در اقتصــاد آنهــا رخ میدهــد
اما چون با کشــور مورد نظر مشــکلی
ندارنــد دنیــا هم با آنهــا کاری ندارد.
کشــوری ماننــد عربســتان ســعودی
روزنامهنگار خودش را در یک کشــور
خارجی شقهشــقه میکنــد اما اتفاق
خاصــی در حــوزه بینالمللــی برای
این کشــور رخ نمیدهد .تمام روابط

و مناســبات در دنیا تعریف شــدهاند
و نســبت به برقراری ارتباط کشــورها
بــا بــزرگان و قدرتمنــدان دنیــا عیــار
و روابــط بینالمللــی بیــن کشــورها
تعییــن میشــود .اگر ایــن اختالفات
ما حل شــود ،سایر موضوعات فرعی
ذیل آن حل خواهد شد .با همه اینها
بایــد گفــت موضــوع «افایتیاف»
یک مســأله صرف اقتصادی نیست.
این موضوع در خارج از کشور متأثر از
اختالف سیاسی با امریکا و در داخل
کشــور متأثر از درگیریهــای جناحی
بیــن گروههــای سیاســی اســت بــه
طوریکــه در داخل کشــور هر گروهی
که در قدرت نیست نسبت به گروهی
کــه در قــدرت سیاســی قــرار دارد،
اعتراض دارد.
ëëشما میگویید «فرعی» در حالی که
اگر ایران «افایتیاف» را قبول کرده
بود با چین و ترکیه راحتتر تبادالت
مالــی انجام میداد .ایــن موضوع در
شرایط اقتصادی مؤثر نبود؟
بــه طــور اصولــی بنــده امــور
سیاســی را بلد نیســتم اما دوستانی
کــه مخالــف اجــرای قوانیــن
«افایتــیاف» در کشــور هســتند،
دالیــل مخالفــت خودشــان را
بگوینــد کــه بــه چــه دلیــل اجــرای
«افایتــیاف» به صــاح مملکت
نیســت .با ایــن حال تنهــا زمانی که
حس کردیم اجرای «افایتیاف»
بــرای اقتصــاد و سیســتم بانکــی
کشــور مهــم اســت ،زمانــی بــود که
حــدود یکســال از اجــرای برجــام
گذشــته و تحریمها بر ســر مملکت

نبــود ولــی قبــل از اجرای برجــام یا
بعــد از آن بانکهای ایــران در دنیا
نمیتوانســتند کار خاصــی انجــام
دهند .اگر موضوع دارو و غذا مطرح
اســت ،تحریمکننــده اصلــی کــه
همان امریکاســت ب ه ظاهر این نوع
تحریمهــا را جــدا کرده ولی شــاهد
هستیم درباره موضوع واردات دارو
و غــذا به کشــور هم مشــکل داریم.
در حقیقــت اراده سیاســی درســتی
پشــت روابط بانکی ما با بانکهای
بینالمللــی نیســت تــا موضوعات
فنــی ماننــد «افایتــیاف» مطرح
باشد .دستورالعملهای گروه ناظر
اقــدام مالی تعــداد باالیــی دارد که
بجــز دو مــورد همــه آنهــا در داخل
کشور به تصویب رسیدهاند.
ëëبخــش قابــل توجهــی از اقتصــاد
مــا سیاســی اســت .نســبت اقتصاد
سیاسی با شرایط این روزهای فعاالن
اقتصادی چیست؟
مــن به عنوان کســی که تخصص
سیاســی ندارم ،میگویم در شــرایط
کنونــی بــار اقتصــادی اختالفــات
سیاســی ایــران در حــوزه بینالملل
بــر دوش ملــت افتــاده اســت.
متخصصــان موضــوع سیاســت و
دیپلماســی خارجــی ایــران بایــد
موضوعــات سیاســی مملکــت را
حل کنند زیرا درگیریهای سیاســی
فشــارش روی بخــش اقتصــادی
کشــور اســت و مــا بشــدت تحــت
فشــار هســتیم .تجــارت قانونــی در
کشــور ما مانند کســانی اســت که کار
غیرقانونــی انجــام میدهنــد و بــه

ایجاد مرز گمرکی جدید در خراسان رضوی به تصویب هیأت دولت رسید
علــی رســولیان ،معــاون هماهنگــی
امــور اقتصــادی اســتاندار خراســان
رضــوی گفــت :ایجــاد «مــرز گمرکــی
شــمتیغ» در کمیســیون اقتصــادی
دولت بررســی شد و ســپس به هیأت
وزیــران ارســال شــد تــا بهعنــوان مرز
رســمی جمهــوری اســامی ایــران
مصوب شود.
وی ادامــه داد :هیــأت وزیــران
پیشــنهاد کارگــروه متشــکله پیرامــون
موضــوع تبصره یک مــاده  ۱۰۳قانون

امور گمرکی را در خصوص مرز جدید
ریلی در خراســان رضــوی به تصویب
رســانده اســت.معاون اســتاندار
خراســان رضــوی گفــت :براســاس
ایــن مصوبــه ،راه مجــاز گمرکــی در
نقطه مــرزی «شــمتیغ» بیــن ایران و
افغانســتان صرفاً با هدف ایجاد تردد
ریلــی در خراســان رضــوی بهعنــوان
مــرز مجــاز ریلــی بــه منظــور ورود و
خروج کاال و مســافر با رعایت ضوابط
و مقــررات مربــوط تعییــن میشــود.

تالش ما رونق دادن به بخش مسکن است

«محمد اسالمی» وزیر راه و شهرسازی گفت :تأثیرگذاری اقتصاد کالن بر
بازار مســکن ،پیشران بودن بخش مســکن در اقتصاد کشور و تأثیرگذاری
مؤثــر آن و حفــظ ســهم مســکن در اقتصــاد کشــور و توجه به مســئولیت
اجتماعی در بخش مسکن از مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشــاره به اینکه وزارت راه و شهرســازی در
شورای پول و اعتبار عضو است و این عضویت باید با تأثیرگذاری بیشتری
در تصمیمات مربوط به مسکن از سوی وزارتخانه راه و شهرسازی همراه
باشــد ،توضیــح داد :تصمیماتی کــه در حوزه بانکی گرفته میشــود تأثیر
مســتقیمی روی قیمتهــا میگــذارد .بنابرایــن بایــد ترتیبی اتخاذ شــود
کــه در تصمیم گیریهای مربــوط به حوزههای مرتبط با بخش مســکن،
وزارتخانه راه و شهرســازی نقش مؤثرتری داشته باشد.اسالمی بر تألیف
و تحلیل در حوزه مسکن تأکید کرد و گفت :آماری که پیشتر و هماکنون
از قیمتهــای خرید و فروش و اجاره مســکن توســط بانــک مرکزی ارائه
میشود ،صرفاً آماری و غیر تحلیلی است و به همین دلیل دفتر اقتصاد
مســکن بهعنوان زیرمجموعه معاونت مســکن و ســاختمان وزارت راه و
شهرسازی باید آماری با تکیه بر تحلیلهای گوناگون ارائه دهد و از ایجاد
حباب در بخش مسکن و قیمتهای آن جلوگیری کند.
وی تصریــح کــرد :بــه حبابهــای قیمتی کــه توســط عــدهای در بازار
مســکن ایجاد میشــود اهمیتــی نمیدهیم و تالش خواهیم کــرد با ارائه
تحلیلهــای واقعــی ،راهکارهایــی ارائه دهیــم تا به رونق بخش مســکن
بینجامــد .اســامی توصیه کرد :معاونت مســکن و ســاختمان تالش کند
تــا گزارشــی بــه رئیــس جمهــوری از بخش مســکن ارائه شــود کــه ضمن
واقعنمایی ،دربرگیرنده مسائل و در عین حال راهکارهای مؤثر در کنترل
بازار مسکن باشد/.ایرنا

رســولیان افــزود :مــرز شــمتیغ در
خراســان رضوی گذرگاه رسمی مرزی
گمرکــی و محل عبور راهآهن خواف –
هرات است که با افتتاح راهآهن مزبور
در آبان ماه ،این مرز رســمیت خواهد
یافت و فعالیت در آن آغاز میشود.
وی با اشــاره به مزایــای مرز جدید
گمرکی در خراسان رضوی ادامه داد:
یکــی از دالیــل اصلــی تجمــع کنونــی
کامیونهــا در دوغارون ظرفیت پایین
ایــن گــذرگاه مــرزی بــرای پذیــرش

حجم زیاد کامیونهاســت که همواره
بهعنوان مشــکل اصلــی در حوزه امور
اقتصاد مرزی خراسان رضوی مطرح
بوده اســت.معاون اســتاندار خراسان
رضــوی گفــت :ایجــاد خــط ریــل در
مــرز ایــران و افغانســتان و تبــادل کاال
از طریــق راهآهــن نه تنهــا هزینههای
ترانزیت و صــادرات کاال را برای ایران
کاهــش میدهــد بلکــه دیگــر شــاهد
تجمــع و معطلــی کامیون هــا در مرز
دوغارون نخواهیم بود/ .ایرنا

مخالفت با رهاسازی قیمت بلیت هواپیما

رئیس ســازمان هواپیمایی کشــوری با اشــاره به اینکه با رهاســازی قیمت
بلیت هواپیما مخالف هستیم ،گفت :در جلسهای که بین همه ذینفعان
در این حوزه برگزار میشــود تکلیف نرخ بلیت هواپیما مشخص میشود
امــا باید به این نکته توجه کنیم که به مردم اجحاف نشــود .در این راســتا
نمایندگان مجلس شــورای اســامی و وزیر راه و شهرسازی مخالفت خود
با افزایش قیمت بلیت هواپیما تا این اندازه را اعالم کردند .تورج دهقانی
زنگنه  -رئیس ســازمان هواپیمایی کشوری -در گفتوگو با خبرنگار ایسنا
اظهار کرد :با ابالغ دستورالعمل ستاد ملی مبارزه با کرونا و الزام سازمان
هواپیمایی کشوری به شرکتهای هواپیمایی جهت رعایت دستورالعمل
مربوطه و کاهش  ۴۰تا  ۵۰درصدی ظرفیت پذیرش مسافر در پروازها از اول
آبان ماه و همچنین افزایش نرخ ارز که موجب افزایش شدید هزینههای
شرکتهای هواپیمایی شــده است ،انجمن شرکتهای هواپیمایی اقدام
به افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی از اول آبان ماه سالجاری کرد.
بــا توجــه به قانــون برنامه پنجم توســعه مبنی بر آزادســازی نــرخ بلیت،
ســازمان هواپیمایی کشــوری قانوناً اجازه ورود به بحــث نرخگذاری بلیت
را نــدارد .لیکــن بهدلیل افزایــش بیش از اندازه قیمت بلیت ،ســازمان به
این مســأله وارد و با دســتور وزیر راه و شهرســازی مصوبه افزایش قیمت
بلیت انجمن لغو شــد .وی افزود :در حال حاضر نیز ســازمان هواپیمایی
کشوری با وجود مشکالت فراوان شرکتهای هواپیمایی ،درحال پیگیری،
رایزنی و برگزاری جلســات با انجمن شرکتهای هواپیمایی و نمایندگان
این شــرکتها برای بررســی و تعیین قیمت تمام شده بلیت و جلوگیری
از افزایــش قیمــت نامتعارف آن اســت .زنگنــه تأکید کرد :قانوناً ســازمان
دخالتی در تعیین نرخ ندارد اما اگر قیمتها رهاســازی شــود به آن ورود
پیدا میکنیم و مخالف آن هستیم/.ایسنا

نوعــی بایــد تحریمهــا را دور بزنیم
که هزینــه و وقت بیشــتری میگیرد
و اســترس زیــادی دارد .کار کــردن
در شــرایط کنونی سختتر و ریسک
انجــام کار هم بیشــتر شــده اســت.
تصمیمگیــری در حوزه برنامهریزی
اقتصــادی بیشــتر شــده اســت و بــه
نظــر میآیــد در بلندمــدت بــا ایــن
وضعیــت در شــرایط کنونــی انجام
امور اقتصادی ممکن نیســت .هیچ
جنگی جاودانه نیســت و زمانبندی
داشته است و من فکر نمیکنم بین
ایران با هیچ کشــوری تــا آخرالزمان
دعــوا و جنــگ وجود داشــته باشــد.
جنگها در بازهای تاریخی به صلح
میانجامنــد و بســیاری میگویند تا
یک ماه آینده گشایشهایی خواهد
شــد که امیدوارم چنیــن اتفاقی رخ
دهد.
متأســفانه مــا همــواره در طــول
زندگیمــان منتظر اعــام انتخابات
کشــور امریــکا و آثــارش بــر اقتصــاد
کشور هســتیم .اقتصاد کشور سیاسی
و دولتــی اســت و سیاســتمداران بــر
منابع اقتصادی کشــور تســلط دارند
امــا در ســایر نقــاط مختلــف دنیــا
اقتصاد و فعالیت اقتصادی را مردم
انجــام میدهنــد و دولتهــا وظیفه
دفــاع از کشــور و انجــام فعالیــت
نظامــی و مذاکــرات سیاســت را
برعهــده دارند اما در ایــران این طور
نیســت .بیــش از  80درصــد اقتصاد
کشــور دولتی اســت و هر نوع منازعه
سیاسی بینالمللی میتواند اقتصاد
را تحــت تأثیر قــرار دهــد .از آنجا که
سیســتم تجارت و بازرگانی کشــور ما
در اختیــار دولــت و حاکمیت اســت
به همین دلیل آســیبپذیر هســتیم
و جدایــی اقتصــاد از سیاســت الزمه
شــرایط امــروز کشــور اســت و ایــن
سیاســتمداران هســتند کــه بایــد از

فعــاالن اقتصــادی تغذیه شــوند نه
بالعکس.
ëëنظرتــان دربــاره تحریــم  18بانــک
ایرانی چیســت؟ ایــن تحریمهــا اثر
اقتصادی دارد یا بیشــتر جنبه روانی و
تبلیغاتی؟
ایــن تحریمهــا تأثیــر چندانی بر
فعــاالن اقتصــادی نــدارد و بیش از
یک دهه اســت که بانکهای کشــور
مــا تحریــم اســت .از ســال  1390به
بعــد یــاد گرفتیــم ارز را بــه صــورت
چمدانی وارد کشــور کنیــم .در واقع
میتوان گفت فعــاالن اقتصادی ما
آنقــدر که عرصه بر آنان تنگ شــده
اســت میدانند چگونه تجارت کنند
و حتــی در شــرایط کنونی شــاهد باز
شدن الســیها هم نیســتیم .تجار
ایرانــی ماننــد رانندههایــی هســتند
که اتوبانهای اصلــی دنیا روی آنها
بسته شــده است و باید از جادههای
ســنگالخ رانندگی کنند .تحریمهای
جدید بــه طــور واقعــی در فعالیت
تجاری مــا تأثیــری ندارد ،شــاید در
بخشهایــی همچــون اینســتکس و
ارتبــاط ایران با بانکهای ســوئیس
اثرگذار باشــد که بر رونــد اقتصادی
ما بســیار ناچیز و قابل چشمپوشــی
اســت .البته تأثیر روانی تحریمهای
جدید بر اقتصاد کشــور وجــود دارد
زیــرا پایههــای اقتصــاد ایــران در
شــرایط کنونــی لــرزان اســت که در
آن موقــع وقــوع اتفاقهــای تلــخ
اجتنابناپذیر است .در شرایطی که
هیچ اتفاقی در بازارهای ارزی کشور
مــا رخ نمیدهــد ،از صبــح تاکنــون
نــرخ هر دالر هزار تومان گران شــده
و ایــن اتفــاق همــان تأثیــر روانــی
تحریمهــا بــر اقتصاد کشــور اســت.
وقتی نــرخ ارز هم از عــددی خاص
عبــور میکنــد ،باید ســقف بعدی را
نگاه کرد.

ناگفتــه پیداســت یکــی از عواملی کــه میــدان را برای
نقشآفرینــی قاچــاق و قاچاقچــی مهیــا میکنــد،
عــدم تأمین نیاز بــازار توســط تولیدکننــدگان داخلی
و واردکننــدگان رســمی اســت .از این منظــر ،میتوان
آرش محبی نژاد عوامــل محدودکننــده تولیــدات داخلی لــوازم یدکی
دبیر انجمن
صنایعو و قطعــات خــودرو را بهعنــوان شــاخصهای مؤثر بر
همگن نیرومحرکه
قطعه سازان خودرو افزایش قاچاق دانست.
کشور
اکنــون در موقعیتــی قــرار گرفتهایــم کــه مســأله
قاچاق ،دیگر در کنار راه حل تولید داخل یا واردات رسمی قرار نگرفته ،بلکه کاالی
قاچاق در حال غالب شدن بر تولیدات و واردات رسمی است .در حقیقت عمده
موجودی بازار قطعات خودرو ،کاالی قاچاق است که این امرعمدتاً اثرات و تبعات
سیاســتگذاریهای غلط اســت و شاید بتوان بخشــی از آن را مرتبط با تحریمهای
خارجی اعالم کرد .ما معتقدیم زمانی که تولید داخل تضعیف میشود ،به نحوی
کــه جوابگوی نیاز بازار نباشــد ،در کاالهایــی مانند خودرو که قاچاق پذیر نیســت،
آشــفتگی بازار و لجام گســیختگی قیمتها را بهدنبال خواهد داشت که شاهد آن
هستیم .اما این پدیده در حوزه کاالهای قاچاقپذیر ،با واردات قاچاق پوشش داده
میشود ،که متأسفانه مصداق آن را نیز میتوانیم در بازار قطعات خودرو ببینیم.
طبق آمار اعالم شــده از ســوی مدیران ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و همچنین
رصد انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور ،در سال  95قاچاق
قطعــات خــودرو حدود  1.3میلیارد دالر ،در ســال  96حدود  1.5میلیــارد دالر ،در
ســال  97حدود  2میلیارد دالر و در ســال  98حدود  2.4میلیارد دالر بوده است که
نشان دهنده 84درصد افزایش واردات قاچاق قطعات خودرو طی چهار سال یاد
شده است .این نکته را فراموش نکنیم در چنین شرایطی که حجم قاچاق افزایش
یافته ،کیفیت این دست کاالها نیز بسیار پایین آمده است که با توجه به غیرقابل
ردیابی و شناسایی بودن این کاالها ،ضربه اصلی به جان و مال مردم وارد میآید.
بــر اســاس بررســیها ،کاالی قاچاق بــدون کیفیت و نظــارت ،حداقــل 50درصد
ارزانتر از واردات همان قطعه یا تولید با کیفیت داخل تمام میشود.
در واکاوی دلیــل کاهــش تولیدات داخلی و فراهم آمدن زمینه قاچاق ،باید به
سیاستهای کالن ارزی کشور در تسهیل واردات رسمی کاال و مواد اولیه مورد نیاز
خطوط تولید قطعه سازان توجه کرد که در سه روش ارز نیما ،ارز حاصل از صادرات
و تهاتر خالصه شده است .در برابر این سه شیوه ،قاچاقچی از ارز بدون ذکر منشأ،
بدون ثبت ســفارش ،بدون پرداخت عوارض گمرکی ،بدون ارزش افزوده و بدون
استاندارد استفاده میکند که به مراتب سادهتر است .تحلیل بانک مرکزی در این
خصوص این است که اگر گزینه واردات بدون انتقال ارز را در اختیار تولیدکننده یا
واردکننده رسمی قرار دهیم ،باعث آشفتگی بازار خواهد شد .اما باید به این نکته
اشاره کرد که صنعت خودرو پس از نفت و گاز و پتروشیمی ،تنها صنعتی است که
مســتقیماً تحریم شــده اســت و نیاز به ارز دارد .آمارهای رسمی صنعت خودرو و
قطعهسازی نشان میدهد ،چنانچه ساالنه یک میلیارد دالر واردات بدون انتقال
ارز و بدون ذکر منشأ به آن اختصاص داده شود ،این صنعت میتواند نیاز بازار را
مرتفــع کنــد .از اینرو برای مقابله با قاچاق در حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو
دو راهکار وجود دارد که اولین آن اصالح ساز وکار اقتصادی حاکم بر تولید و توزیع
قطعات خودرو است ،به گونهای که مزایا و تسهیالت به نفع تولید باشد تا قاچاق؛
همچنین تنظیم بازار توسط نهادهای نظارتی از طریق کددار کردن و قابل ردیابی
و شناســایی بودن قطعات با جدیت انجام شود .دومین راهکار ،اقدامات قهری و
انتظامــی از طریــق کنترل مرزها و جلوگیری از روابــط زیرزمینی برای امر قاچاق و
برخورد قضایی با متخلفان ضروری است.

یادداشت

تحریم  18بانک ،بخش کوچکی از تحریم بزرگتر است

گویی در یک جنگ دوجانبه هســتیم
هم از سوی ســازمانهای بینالمللی
و هم تحریمهای امریکا که هر ازگاهی
بــرگ جدیــدی از آن را بــه نمایــش
میگــذارد .مثــاً همیــن چنــد روز
پیــش کــه در شــانزدهم مهرمــاه 18
بانــک ایرانــی را مــورد تحریــم قــرار
داد و واکنشهــای بینالمللــی را
برانگیخــت .واکنشهایــی مبنــی بر
اینکــه ایــن اقــدام غیربشردوســتانه
اســت و دسترســی ایران را بــه دارو و
غــذا دشــوارتر میکنــد .امــا در داخل
فعــاالن اقتصــادی کــه بــه نمایندگی
از آنهــا بــا مجیدرضا حریــری ،رئیس
اتــاق بازرگانی مشــترک ایران و چین
گفتوگــو کردیم ،معتقد اســت این
اقــدام بیــش از آنکــه اثــر اقتصــادی
داشــته باشــد ،جنبههای روانــی دارد
چــرا که به تعبیر او «ما دهههاســت از
طریق سیســتم بانکی قادر بــه انجام
هیــچ مبادلــهای نیســتیم و فعالیــت
اقتصادیمان شــبیه خالفکارها شده
اســت ».از او دربــاره افایتــیاف
( )FATFپرســیدم و اینکــه اگر ملحق
شــده بودیــم ،شــاید تراکنشهــای
بانکی آنقدر هزینهبــردار نبود و الاقل
میتوانســتیم با کشــورهایی همچون
ترکیه و چین مراودات تجاری داشــته
باشــیم کــه اینگونــه پاســخ داد «مــا
در قفــس بزرگتــری بــه نــام تحریــم
هســتیم که اگر رها شــویم FATF ،هم
خودبهخود مرتفع میشود ،الزمه آن
هم این اســت که سیاســیون پایشان
را از اقتصاد بیرون بکشــند ».مشروح
این گفتوگو را در ادامه میخوانید.

اقتصادی

سهشنبه  22مهر 1399
سال بیست و ششم
شماره 7467

