
در شرایطی که موضوع الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی 
)FATF( در ماه های اخیر به مسایل سیاسی و حزبی آلوده 
شده، اما کارشناسان بانکی و اقتصادی تعیین تکلیف روابط 
ایران با این نهاد بین دولتی را نیاز امروز نظام بانکی ایران 

می دانند حتی اگر تحریم های آمریکا برقرار نباشد.
مالی  اقدام  ویژه  گروه  ایرنا،  اقتصادی  خبرنگار  گزارش  به 
در   FATF همان  یا   )Financial Action Task Force(
سال 1989 میالدی از سوی کشورهای گروه هفت شکل گرفت؛ 
اف.ای.تی.اف یک گروه بین دولتی است که توسعه و واکنش بین 

المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.
پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001 میالدی، مساله تامین 
مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و 
این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد؛ در 
سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات 
کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این 

گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت.
بنابراین، کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با 
پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سالمت 

نظام مالی را تهدید می کند.
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 همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه »اف.ای.تی.
اف« در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای 
عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال 1389 با 
تصویب »نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی« برنامه های 

اصالحی در دستور کار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی 
تروریسم بود که پس از کش و قوس های فراوان به تصویب رسید 
و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که 
هیات ایرانی توانست تیرماه 1395 شورای حکام گروه ویژه اقدام 

مالی را به تعلیق ایران از فهرست سیاه متقاعد کند.
در برنامه اجرایی ایران برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه 
اقدام مالی، حدود 40 موضوع پیشنهاد شده است که برخی آن را 
با توصیه های چهل گانه FATF اشتباه می گیرند اما این برنامه 
اجرایی مختص ایران بوده و شامل اصالح مقررات است تا جنبه 
های سخت گیرانه تری برای مقابله با پولشویی و تامین مالی 

تروریسم اعمال شود.
 الحاق به FATF نیاز 100 درصدی نظام بانکی ایران

دبیرکل کانون بانک های خصوصی و موسسه های اعتباری 
درباره همکاری ایران با این گروه به ایرنا گفت: الحاق ایران به 
گروه ویژه اقدام مالی )FATF( نیاز 100 درصدی شبکه بانکی 
ایران است و بدون آن ارتباط بانک های ایران با نظام بین الملل 

قطع می شود.
»محمدرضا جمشیدی« افزود: دولت چهار الیحه برای عضویت 
کامل ایران در این گروه بین الدولی آماده کره است که یکی از آنها 
تبدیل به قانون شده و دو مورد نیز برای تصمیم گیری به مجمع 

تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.
جمشیدی تاکید کرد: در دنیای امروز بدون رعایت مقررات و 
توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و عضویت در آن نمی توان ارتباط 
بانکی برقرار کرد و در عمل رابطه ما با نظام بانکداری بین الملل 

قطع می شود.
وی افزود: تعیین تکلیف همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی 
هیچ ربطی به تحریم های آمریکا یا برجام ندارد؛ ایران چه تحریم 
باشد چه نباشد، الزم است وضعیت خود را در این گروه مشخص 
کند اما باید بپذیرد که اگر شرایط را نپذیرد و ارتباطات بانکی قطع 
شود، هزینه های زیادی به نظام بانکی و تجارت کشور تحمیل 

می شود.
جمشیدی، مسایل مربوط به همکاری با اف ای تی اف را »فنی« 

توصیف کرد که متاسفانه در سال های اخیر به نگاه ها و برداشت 
های سیاسی آلوده شده است و به همین دلیل شاهدیم با وجود 
آنکه مهلت تعیین شده رو به پایان است، که لوایح مورد نظر دولت 
بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در 

رفت و آمد است.
این کارشناس نظام بانکی گفت: بانک های خصوصی ایران 
امیدوارند با تصویب لوایح مرتبط با اف ای تی اف، موانع پیش 
روی آنها برای توسعه روابط با نظام بانکداری جهان برداشته شود 
و به راحتی بتوانند با بانک های دیگر مراودات مالی داشته باشند.

وی یکی از محاسن عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی را 
استقرار شفافیت در نظام بانکی دانست و گفت: اگر ایران عضو 
اف ای تی اف نشود، بازرگانان مجبورند از مجاری غیررسمی و 
غیربانکی نسبت به نقل و انتقال های مالی اقدام کنند که هم 
ایمنی کافی ندارد و هم هزینه های زیادی را از نظر کارمزد متوجه 

بانک ها و بازرگانان می کند.
FATF بازرگانان خواهان الحاق به 

اتاق  نمایندگان  بود که اعضای هیات  امسال  اواخر مردادماه 
بیانیه ای  صدور  با  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی، 
برای  مالی  اقدام  کاری  گروه  به  کشورمان  پیوستن  خواستار 
 FATF شدند و نوشتند: »نپیوستن به گروه )FATF( پولشویی
موجب انزوای کشورها می شود و با توجه به شرایط اقتصادی 
کشور شوک جدیدی را به کشور وارد می کند که بنیه اقتصادی 

تحمل آن را نخواهد داشت«.
»پایبندی به اصول گروه کاری اقدام مالی FATF و پذیرفته 
شدن در آن، این تضمین را به سایر کشورها می دهد که مراودات 
مالی با ایران، پرخطر نیست. در صورت عدم پایبندی ایران به 
رعایت توصیه های 40 گانه،  انزوای مالی کشور قطعی خواهد بود«.

اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران بر این باورند »از آنجا که 
تحریم علیه ایران، تبادالت مالی بین المللی را برای کشورمان 
به شدت متاثر می سازد، ایجاد آمادگی برای پذیرفته شدن به 
این گروه کاری می تواند تا حدودی محدودیت های پیش رو را 
تعدیل کند. در این رابطه باید از تاثیر عوامل سیاسی براین تصمیم 

اقتصادی پرهیز شود«.
مجلس برای مبارزه با فساد، FATF را بپذیرد

»مهدی پازوکی« استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی نیز به 
ایرنا گفت: اگر نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواهان مبارزه با 
رانت، فساد، قاچاق و شفافیت در اقتصاد هستند، در قالب طرح دو 

فوریتی به عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی )FATF( رای 
دهند تا بازار ارز هم سامان یابد.

وی تاکید کرد: با اطمینان می گویم که اگر مجلس چنین گامی 
را درباره اف ای تی اف بردارد، نرخ دالر در بازار به طور حتم 

کاهش می یابد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: امروز آینده اقتصاد ایران 
در گرو سیاست خارجی است و باید تعامل با دنیا را در دستور 

کار قرار دهد.
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: پیش بینی من این 
است که در نهایت ایران مقررات FATF را می پذیرد اما وقتی که 

هزینه های نپذیرفتن آن را داده است.
FATF بازار ارز در انتظار تعیین تکلیف 

کارشناسان می گویند، تعیین تکلیف سطح همکاری ایران با 
گروه ویژه اقدام مالی بر بازار ارز نیز اثرگذار است؛ »عباس آخوندی« 
وزیر راه و شهرسازی هفتم مهر در این باره گفت: »تردید در الحاق 
به اف.ای.تی.اف )FATF(، شک در باقی ماندن در برجام و رفتار 

حاکمیت« سه عامل تاثیرگذار منفی بر بازار است.
از سال 1387  ایران به اف.ای.تی.اف  الحاق  وی گفت: بحث 
مطرح و در سال 1390 دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه ای 
پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را ضروری اعالم کرد؛ این 
مساله در حالی در 10 سال گذشته در حوزه اقتصاد کالن ایران 
حل و فصل نشده و باقیمانده که یکی از مهمترین عوامل عدم 

قطعیت ثبات اقتصادی در کشور است.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: با توافق هسته ای و برجام، یک 
فضای مثبت در اقتصاد ایران بوجود آمد اما مبهم ماندن موضوع 
اف.ای.تی.اف و تسهیل نشدن امور بانکی، ما را با مشکالت بزرگی 

مواجه کرده است.
یک مقام آگاه در نظام بانکی که خواست نامش ذکر نشود، 
پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی را بر بازار ارز اثرگذار دانست 
و گفت: اگر ایران به فهرست سیاه این گروه بین دولتی بازگردد، 
این پیام به بازار ارز مخابره می شود که کانال های رسمی بانکی 
و مالی برای مراودات تجاری و بانکی بسته شده است و منجر به 

افزایش نرخ ها می شود.
وی افزود: تعیین تکلیف وضعیت ایران در این گروه و قرار گرفتن 
در کنار کشورهای همکار نیز حامل این پیام به اقتصاد ایران است 
که می توانند حتی با وجود تحریم های آمریکا، به راحتی با بانک 

های خارجی کار کنند.

وی تاکید کرد: اگر به اف ای تی اف نپیوندیم، حتی بانک های 
کشورهایی چون روسیه، چین و افغانستان نمی توانند با ایران کار 

کنند و حتی ممکن است حساب تجار ایرانی را بلوکه کنند.
 آخرین وضعیت ایران در گروه ویژه اقدام مالی

گروه ویژه اقدام مالی هشتم تیرماه امسال تعلیق اقدام های 
مقابله ای خود را در قبال ایران تا ماه اکتبر )آبان ماه( تمدید کرد و 
در بیانیه عمومی، اجرای 9 بند مورد انتظار از جمهوری اسالمی را 
خواستار شد که موضوع هایی همچون تعریف تروریسم، شناسایی 
و بلوکه کردن دارایی های تروریست هایی که در قطعنامه های 
شورای امنیت به آنها پرداخته می شود و دادن تضمین برای ارایه 

نظام مناسب و قابل اجرای مراقبت را در بر می گیرد.
تضمین استقالل کامل واحد اطالعات مالی برای بررسی فعالیت 
های مشکوک و تراکنش های آنها، شناسایی و تحریم خدمات 
دهندگان غیرمجاز انتقال پول و اوراق بهادار به وسیله مسئوالن، 
 )CFT( تصویب معاهده های مربوط به تامین مالی تروریست ها
و پالرمو، تضمین انتقال پول با در اختیار داشتن مشخصات کامل 
گیرنده و فرستنده، سخت تر کردن مجازات های مربوط به جرایم 
پولشویی و وضع قوانین مناسب برای مصادره اموال مجرمان از 

دیگر خواسته های این گروه از ایران است.
به همین سبب دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه 
ویژه که نهاد تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی 
تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می رود، چهار الیحه »الحاق 
ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی )پالرمو(«، 
»الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی 
مقابله با تامین مالی تروریسم)CFT(«، »اصالح قانون مبارزه با 
پولشویی« و »اصالح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم« را به 

مجلس ارسال کرده است.
مالی  تامین  با  مبارزه  قانون  لوایح، »اصالح  این  این میان  از 
تروریسم« تبدیل به قانون شده و مجلس دو الیحه »الحاق ایران 
به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی )پالرمو(« و 
»اصالح قانون مبارزه با پولشویی« را به دلیل رد شدن در شورای 
نگهبان و اصرار مجلس بر نظر خود، به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام ارسال کرده است.
»الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به کنوانسیون بین المللی 
مقابله با تامین مالی تروریسم« نیز برای 2 ماه مسکوت مانده بود 
که اکنون در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفته و این 

هفته بررسی می شود.

اقتصادی 5

 ارز خدماتی با سازوکار جدید در 11 بانک عامل به 
فروش می رسد

 مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی از فروش ارز خدماتی با 
سازوکار جدید در 11 بانک عامل خبر داد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، مهدی کسرایی پور روز یکشنبه 
درباره مصارف ارز خدماتی گفت: در بخشنامه ها و بخش سوم مجموعه مقررات 
ارزی بانک مرکزی، مصارف ارز خدماتی )غیربازرگانی( احصا شده که برخی از این 
مصارف به صورت نقد )اسکناس( و برخی به صورت حواله قابل پرداخت هستند.

وی افزود: در سازوکار جدید، تعداد مصارفی که به صورت نقد قابل پرداخت 
هستند با توجه به محدودیت بانک ها در روابط کارگزاری و نبود امکان انجام 
حواله افزایش یافته است و نکته قابل توجه اینکه برای سهولت و سرعت در انجام 
پرداخت ها منابع ارزی الزم برای انجام این موضوع پیشاپیش به صورت تنخواه از 

طرف بانک مرکزی در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد.
مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: سایر مصارف ارزی عالوه 
بر موارد احصا شده که در بخشنامه ها و مقررات ارزی بانک مرکزی مورد اشاره 
قرار نگرفته در صورت انعکاس موضوع به این بانک قابل بررسی بوده است و در 
صورت تشخیص به عنوان یک نیاز واقعی قابل افزودن به سایر موارد احصا شده 

خواهد بود.
وی خاطرنشان ساخت: عالوه بر آنچه که از محل منابع بانک مرکزی تامین 
می شود بانک های عامل نیز پیش از این اجازه یافته اند از محل منابع ارزی خود 
نسبت به فروش ارز خدماتی به مشتریان در چارچوب ضوابط و مقررات ابالغی 

این بانک اقدام کنند.
به گزارش ایرنا، قرار است اسامی این بانک ها در روزهای آینده به اطالع عموم 

مردم برسد.

الکامپ و تلکام و داستان ناتمام ادغام آنها
رئیس وقت سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور درحالی سال گذشته خبر 
از ادغام دو نمایشگاه الکامپ و تلکام در سال 97 داد که نه تنها این موضوع 
نمایشگاه  با فاصله کوتاهی شاهد برگزاری 2  بلکه امسال  محقق نشد 
خواهیم بود ضمن آنکه آبانماه نیز نمایشگاه رسانه های دیجیتال برگزار 

می شود.
به گزارش روز یکشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، »ناصرعلی سعادت« رییس وقت 
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، پنجم مردادماه 96 گفت: نمایشگاه الکامپ 
و تلکام سال 97 به  صورت هم  زمان و اواخر تیرماه برگزار خواهد شد؛ »این دو 
نمایشگاه درعمل از هم جداشدنی نیستند؛ زیرا اجزای صنعت آی.سی.تی درهم 

تنیده شده است.«
وی افزود: »بسیاری از شرکت های فناوری اطالعات با توجه به خدماتی که ارائه 
می دهند، مجبورند در هر دو نمایشگاه حضور یابند و دچار هزینه مضاعفی می شوند 
و با ادغام تلکام و الکامپ، آن ها بازخورد بیشتری می گیرند و دو هزینه یکی می شود.«
سعادت گفت: »سه اپراتور داریم و به طور معمول دو اپراتور در هر دو نمایشگاه 
الکامپ و تلکام شرکت می کنند و این  گونه حضور آن ها در هر دو رویداد همپوشانی 
در  نیز  این شرکت ها  اف. سی. پی هستند که  دیگر شرکت های  از سوی  و  دارد 

نمایشگاه های مختلف هستند؛ پس ادغام این دو رویداد به نفع همه خواهد بود.«
مدیریت  دنبال  به  »ما  داد:  ادامه  کشور  رایانه ای  نظام  صنفی  سازمان  رئیس 
صنعتمان هستیم و نمایشگاه ابزار مهمی برای این مهم است؛ هدف از ادغام این دو 

نمایشگاه، اهمیت بخش آی. سی. تی کشور است.«
وی افزود: »موضوع فقط برگزاری نمایشگاه نیست، بلکه برگزاری نمایشگاهی است 

که در شأن کشورمان باشد و از سوی دیگر با کیفیتی مناسب برگزار شود.«
این سخنان رئیس سابق سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور درحالی سال گذشته 
عنوان شد که اکنون »محمدباقراثنی عشری« رئیس جدید این سازمان نظری 

متفاوت با او دارد.
اثنی عشری در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره ضرورت ادغام نمایشگاه 
الکترونیک، کامپیوتر وتجارت الکترونیکی)الکامپ( با نمایشگاه صنایع مخابراتی و 
اطالع رسانی )تلکام(معتقد است که موضوع این دو نمایشگاه با یکدیگر تفاوت دارد.

وی ادامه داد: نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک بخش فناوری 
اطالعات را دربرمی گیرد در حالی که نمایشگاه صنایع مخابرات و اطالع رسانی 

مشمول فعاالن صنعت ارتباطات می شود.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: گرچه دو نمایشگاه الکامپ و تلکام نکات 
مشترک زیادی دارند اما در عمل شرکت های بخش مخابرات بیشترعالقمندند در 

نمایشگاه تلکام حضور داشته باشند.
اثنی عشری ادامه داد: دو بخش ارتباطات و فناوری اطالعات دارای ظرفیت های 
فراوانی است که باید تالش کرد در سال اقتصاد مقاومتی از این ظرفیت ها نهایت 
استفاده را برد؛ برگزاری این نمایشگاه ها ابزارمهمی برای استفاده از این ظرفیت 

هاست.
به گفته وی، مردم و مسئوالن با مراجعه به این دو نمایشگاه ضمن آشنایی با 
ظرفیت های فراوان ارتباطات و فناوری اطالعات کشور، می توانند از آنها برای توسعه 

بیشتر استفاده کنند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور خاطرنشان ساخت: گرچه قرار بود این 
دو نمایشگاه با یکدیگر ادغام شوند اما در عمل فضای نمایشگاه بین المللی دائمی 

تهران جوابگو نیست بنابراین نمی شد همزمان برای برگزاری اقدام کرد.
اثنی عشری درباره تحمیل هزینه بیشتر نیز گفت: به هرحال برگزاری دو نمایشگاه 
چه به صورت ادغام شده و چه مجزا، هزینه هایی برای فعاالن به همراه دارد اما در 

مجموع برگزاری مجزای نمایشگاه برای همه بهتر است.
وی گفت: نمایشگاه تله کام هر ساله با ارائه جدیدترین دستاوردها و محصوالت 
صنایع ارتباطی برگزار شده و امسال نیز این نمایشگاه می تواند فرصت مناسبی برای 

تبادل فناوری بین کشورهای حاضر و شرکت های داخلی باشد.
عرضه و معرفی دستاوردها و توانمندی های متخصصان کشور و شرکت ها و 
تولیدکنندگان داخلی و ارائه و اطالع رسانی آخرین دستاوردهای کشورهای خارجی 
در زمینه صنعت مخابرات، ارتباطات و اطالع رسانی، از اهداف برگزاری نمایشگاه 

تله کام است.
فراهم کردن بستر مناسب برای انتقال فناوری روز به کشور، ایجاد فرصت برای 
ارتباط مستقیم بین خریداران و فروشندگان کاال و تشویق و ترغیب تولیدکنندگان 
برای رقابت پویا و تامین نیازمندی های این صنعت در کشور، از دیگر اهداف برگزاری 

نمایشگاه تله کام معرفی شده است.
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 اوراسیا مشتاق گسترش تجارت با ایران است
    بجنورد - ایرنا - سفیر قرقیزستان در ایران با تاکید بر گسترش روابط تجاری بین 2 کشور گفت: مجمع اقتصادی اوراسیا عالقه مند به گسترش مراودات تجاری با جمهوری اسالمی ایران است. به گزارش ایرنا آوازبیک عبدالرزاق اف، روز یکشنبه 

در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی در بجنورد اظهار داشت: با توجه به توانمندی و ظرفیت باالی جمهوری اسالمی ایران، این مراودات می تواند در حوزه های مختلف برقرار شود. مجمع اقتصادی 
اوراسیا، با عضویت چند کشور آسیایی و اروپایی شامل بالروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان فعالیت می کند.

FATF گزارشی از لزوم تصوب قانون

FATF نیاز امروز نظام بانکی ایران، چه با تحریم چه بی تحریم
اخبار

 بانک ها ملزم به تسویه مانده اضافه برداشت از بانک مرکزی شدند
رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای بانک ها را ملزم به تسویه مانده 

اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصرهمتی در 
این بخشنامه آورده است: در صورت انجام نشدن اقدام های جدی برای کاهش و در 
نهایت تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی، به دلیل در تضاد 
بودن آن با اهداف اقتصاد کالن سیاستگذارای پولی و برنامه جدی بانک مرکزی برای 

جلوگیری از آن، می تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر شود.
در ادامه این بخشنامه آمده است: اعطا یا ایجاد هرگونه تسهیالت و تعهدات )به 
استثنای تسهیالت قرض الحسنه موضوع تکالیف و مقررات ابالغی( و یا مصرف منابع 
تجهیز شده در هر شکلی که به منزله مصرف منابع بانک مرکزی است، از سوی 
بانک ها و مؤسسه های اعتباری که دارای اضافه برداشت نزد این بانک است وجاهت 
نداشته و ضروری است بانک ها و موسسه های اعتباری دارای مانده اضافه برداشت از 
حساب جاری نزد بانک مرکزی پیش از هرگونه مصرف منابع تجهیز شده، نسبت به 
تسویه مانده اضافه برداشت اقدام کرده و پس از تسویه مانده حساب یاد شده نسبت 

به تخصیص منابع در قالب تسهیالت و ایجاد تعهد اقدام کنند.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه این نامه با یادآوری برنامه های بانک مرکزی 
برای انضباط و تورم آورده است: عملکرد برخی از بانک ها و موسسه های اعتباری 
در ماه های اخیر نشانگر استمرار و گاهی افزایش ناترازی در مدیریت منابع و مصارف 
بوده، به شکلی که مانده حساب جاری آنان نزد بانک مرکزی همچنان منفی است و 
بدون شک این موضوع در تضاد آشکار با اهداف بانک مرکزی و سیاست های کنترل 

تورم است.
وی تاکید کرده، این امر موجب شد تا مسائل و مشکالت ناشی از فقدان مدیریت 
درست منابع و مصارف بانک ها و مؤسسه های اعتباری به ترازنامه بانک مرکزی 
تحمیل شود که عالوه بر اینکه آنها را با ریسک نقدینگی باالیی مواجه کرده است در 
شرایط کنونی اقتصاد کشور، اثرات تورمی شدیدی را به همراه داشته که این مهم به 

هیچ وجه با مصالح کشور سازگار نبوده و از سوی بانک مرکزی قابل پذیرش نیست.
همتی در بخشنامه خود آورده است: شبکه بانکی کشور در راستای کنترل فشارهای 
تورم ایجاد شده ناشی از رشد پایه پولی تمهیدات الزم را در مدیریت منابع و مصارف و 
نقدینگی اعمال کرده و همکاری کامل با بانک مرکزی داشته باشند. از این رو کنترل 
پایه پولی از طریق کنترل مانده بدهی بانک ها و موسسه های اعتباری به بانک مرکزی 

در دستور کار جدی این بانک قرار دارد.
به گزارش ایرنا، همتی شهریورماه امسال نسبت به ناترازی صورت های مالی بانک 
ها و اضافه برداشت آنها از منابع بانک مرکزی هشدار داده و آن را یکی از علل بروز 
نوسان در بازار ارز عنوان و تاکید کرده بود که نباید سوءمدیریت بانک ها بر دوش بانک 

مرکزی، شبکه بانکی و اقتصاد کالن جامعه تحمیل شود.

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی 
کارت  که  کسانی  با  باید  ذی ربط  سازمان های  گفت:  تهران 
ملی خود را برای ثبت نام خودرو اجاره می دهند و همچنین 
سایت های منتشر کننده این آگهی ها، برخورد کنند ضمن 
آنکه متقاضیان این موضوع دقت کنند ممکن است از نظر 

حقوقی دچار مشکل شوند.
سعید موتمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه سال هاست 
که با یک معضل اجتماعی به نام انجام کار اقتصادی با مشخصات و 
مدارک شناسایی غیر، برای دور زدن قوانین و مقررات روبرو هستیم.

وی با بیان اینکه نمونه اخیر این موضوع اجاره دادن کارت ملی 
برای ثبت نام خودرو است، خاطرنشان کرد: ایران خودرو در اقدامی 
هوشمندانه برای کوتاه کردن دست دالالن و واسطه ها شرط نداشتن 
خودرو هنگام ثبت نام را قرار داد تا خودروها به دست مصرف کننده 

واقعی برسد اما سودجویان به دنبال دور زدن این موضوع هستند.
رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران 

ادامه داد: در چند روز اخیر شاهدیم که برخی افراد آگهی اجاره کارت 
ملی خود را در برخی سایت های اینترنتی برای ثبت نام خودرو منتشر 
کرده اند. وی با بیان اینکه مسووالن مربوطه باید هم با صاحبان این 
آگهی ها و هم سایت های منتشر کننده آنها برخورد کنند، تصریح کرد: 
روال معمول در این موارد این است که شخص متقاضی اجاره کارت 
ملی با شخص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی می روند 
و متقاضی از واگذارکننده وکالت کلی و بالعزل برای استفاده از کارت 

ملی می گیرد.
موتمنی ادامه داد: این در حالی است که اجاره دهندگان کارت ملی 
باید آگاه باشند که با ارائه وکالت، این امکان را در اختیار شخص 
متقاضی قرار می دهند که ده ها سوء استفاده دیگر با استفاده از کارت 
ملی آنها همچون افتتاح حساب، دریافت کارت بازرگانی، فرار مالیاتی 
و غیره انجام دهد. وی افزود: سال ها است که می شنویم برخی از تجار 

با پرداخت مبلغی اندک کارت ملی برخی از افراد را اجاره کرده و با 
استفاده از آن اقدام به واردات کاال کرده و میلیاردها تومان فرار مالیاتی 

دارند و در آخر نیز شخص اجاره دهنده کارت ملی مسوول است.
رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودروی تهران 
تاکید کرد: البته بسیار بعید است که افرادی حاضر باشند با کارت 
ملی فرد دیگری اقدام به ثبت نام خودرو و واریز وجه کنند زیرا در 
آن صورت حتی در صورت اخذ وکالت، سند خودرو به نام دیگری 
است و ممکن است مشکالت حقوقی بسیاری ایجاد شود بنابراین هم 
اجاره دهندگان کارت ملی و هم متقاضیان متوجه مخاطرات احتمالی 

چنین اقداماتی باشند.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر دیده شده که افرادی در برخی از 
سایت های خرید و فروش اینترنتی اقدام به انتشار آگهی اجاره کارت 

ملی برای ثبت نام خودرو کرده اند.

مخاطرات خرید خودرو با کارت ملی دیگران


