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 همتی:
بانک ها در تبدیل رمز دوم، هزینه ای به مشتریان 

تحمیل نکنند

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: در قضیه تبدیل رمز دوم به رمز 
یکبار مصرف، بانک ها نباید هیچ هزینه ای به مشتریان خود تحمیل کنند.

به گزارش ایرنا، »عبدالناصر همتی« روز جمعه در صفحه شخصی خود 
در اینستاگرام نوشت: در تبدیل رمز دوم ایستای بانکی به رمز پویا به حوزه 
فناوری تاکید کردم که دقت بیشتری کنند و اجرای طرح برای تأمین امنیت 
حساب ها، نباید به کسب و کارهای نوپا لطمه بزند و در اجرای آن هیچ 

هزینه ای نباید به مشتریان بانک ها تحمیل شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز اشاره کرد: این 
روزها با موج اخبار سیاسی، نرخ ارز نوسانات زیادی را تجربه کرده است 
که الزاما اقتصادی نیست و محصول متغیرهای سیاسی است، چرا که 
عوامل بنیادی اقتصادی در این مدت تغییرات قابل توجهی نداشته اند. 
لذا با توجه به تغییرات مداوم شیب و جهت متغیرهای سیاسی، توجه 
مردم را به ریسک زیاد این بازار جلب می کنم. همتی همچنین با اشاره 
به ضرورت تجدید نظر در بودجه سال جاری تأکید کرد: در کنار تالش 
های دولت برای افزایش صادرات نفت، کنترل هزینه ها و راه های مختلف 
تأمین منابع مالی جایگزین در بودجه، من اعتقاد راسخ دارم که اجتناب 
از پولی کردن کسری بودجه باید یک اصل غیر قابل مناقشه باشد و باید 
راه های دیگری را برای افزایش درآمدها دنبال کرد. به گزارش ایرنا، بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران شانزدهم اردیبهشت ماه در اطالعیه ای 
اعالم کرد که رمزهای دوم ایستا فقط تا پایان اردیبهشت اعتبار دارند و از 
ابتدای خرداد امسال برای استفاده از خدمات بانکی باید از رمز دوم یکبار 
مصرف استفاده شود. مشتریان به منظور فعالسازی رمز دوم یکبار مصرف 
باید به شعبه بانک عامل مراجعه و نسبت به فعالسازی نرم افزار یا پیامک 
رمز یک بار مصرف اقدام کنند چرا که به منظور انجام عملیات پرداخت در 
خدمات درگاه اینترنتی و نرم افزارهای موبایلی که به رمز دوم نیاز دارد باید 

از رمز دوم یکبار مصرف از ابتدای خرداد استفاده شود.

عقب نشینی دالر با تصمیمات جدید ترامپ
پس از آن که دونالد ترامپ دستور داد تعرفه واردات محصوالت چینی 

افزایش یابد، ارزش دالر در برابر بسیاری از همتایانش کاهش یافت.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، با نرسیدن آمریکا و چین به توافقی 
مشخص بر سر مسائل تجاری و پایان ضرب االجل واشنگتن، دونالد ترامپ 
دستور داد تا تعرفه واردات کاالهایی به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد دالر از 

چین، با افزایشی ۱۵ درصدی به ۲۵ درصد برسد.
اولیور پورش، استراتژیست بازار در مؤسسه "برودرمان" گفت: هر چند در 
کوتاه مدت طرف چینی نیاز بیشتری به توافق دارد اما با در نظر گرفتن افق 
بلند مدت، این آمریکاست که باید به توافق خوبی با چینی ها برسد. به نظر 
می رسد حرکت اخیر آمریکا بیش از آن که یک تغییر در استراتژی باشد، یک 
ژست سیاسی برای وادار کردن چینی ها به قبول خواسته های آمریکاست. به 
دنبال انتشار این خبر، ارزش دالر در آخرین روز از معامالت هفتگی در برابر 
بسیاری از همتایانش کاهش یافت؛ به گونه ای که شاخص دالر که نرخ برابری 
آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می گیرد با عقب نشینی ۰.۰۷ 
درصدی مواجه شد. هر یورو با ۰.۱۲ درصد افزایش به ۱.۱۲۳۴ دالر رسید. پوند 
به عنوان دیگر ارز مهم اروپایی نیز در برابر دالر تا ۱.۲۹۹۶ دالر رسید. بازده 
اوراق قرضه ۱۰ ساله وزارت خزانه داری آمریکا به ۲.۴۷۰۷ درصد کاهش یافت 
تا نگرانی ها از نزدیک شدن بازدهی اوراق کوتاه مدت و بلند مدت به یکدیگر 
تشدید شود. در ماه های اخیر این اتفاق باعث نگرانی از وقوع رکود در اقتصاد 

و ریزش شاخص های بورسی شده بود.

منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس:
اگر مردم خودرو نخرند، قیمت ها تا ۲۰ درصد کاهش 

می یابد
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت که در 
صورت پرهیز مردم از خرید خودرو، عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد و 
قیمت ها تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. محمدرضا منصوری گفت: عرضه و 
تقاضا را در بازار به هم زده ایم و دالالن زیادی به بازار ورود کردند که این 

باعث شده قیمت خودرو به صورت کاذب باال برود.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت که در 
صورت پرهیز مردم از خرید خودرو، عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد و 
قیمت ها تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. محمدرضا منصوری در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: با توجه به اینکه اقدامی برای جلوگیری از ورود دالالن به 
بازار خودرو نشده، مردم باید خودشان اقدام کنند. می شد قوانین سختی 
برای خرید و فروش خودرو قرار داد، مثالً می شد تعرفه های باالیی برای 
فروش خودرو در نظر گرفت یا فروش خودرو برای کسانی که خودرو صفر 
می خرند تا چند سال ممنوع شود تا مصرف کننده واقعی صاحب خودرو 
شود ولی چون حرکتی انجام نشده، مردم می توانند با نخریدن تقاضا 
را کاهش دهند تا دالالنی که خودرو را می خرند و دپو می کنند نتوانند 
قیمت ها را افزایش دهند. وی افزود: قیمت دالر نسبت به چند ماه گذشته 
از ۱۶ هزار تومان پایین آمد و به ۱۲ هزار تومان هم رسید. در حالی که 
آن موقع قیمت خودرو پایین تر بود ولی االن ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا 
کرده و مشخص است که عرضه و تقاضا را در بازار به هم زده ایم و دالالن 
زیادی به بازار ورود پیدا کردند که این باعث شده قیمت خودرو به صورت 
کاذب باال برود. این نماینده مجلس ادامه داد: مردم فعالً از خرید خودرو 
جلوگیری کنند تا قیمت به صورت عاقالنه و معقول اصالح شود و عرضه و 
تقاضا متعادل شود. این کار می تواند قیمت ها را تا ۲۰ درصد کاهش دهد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ممنوعیت جدید 
برای برخی سایت ها در مورد اعالم قیمت خودرو گفت: به نظرم این کار 
تأثیر چندانی ندارد، البته اگر اطالع رسانی درست باشد بهتر است ولی ما 
هیچ وقت اینقدر تقاضای خودرو نداشتیم که االن داریم. این تقاضای زیاد 
باعث شده قیمت ها به صورت کاذب باال برود و دالالن برای سودجویی 
خودرو را بخرند و نگهداری کنند و بعد به قیمت باالتر بفروشند. به نظر 
می رسد رو به رشد بودن قیمت خودرو میل و عطش به این کار را نیز 

بیشتر کرده است.

اخبار
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 عضو اتاق بازرگانی تهران:

احتمال دارد شرکت های صوری ارز دولتی گرفته باشند

عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی:

350 میلیون دالر فرش ماشینی ساالنه صادر می شود

عباس آرگون در تحلیل اطالعات بانک مرکزی می گوید: 
با اطالعات خام و غیرشفاف نمی شود ابهام زدایی کرد؛ باید 

تخلفات احتمالی مشخص شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اخیرا بانک مرکزی فهرستی از 
دریافت کنندگان ارز دولتی و ارز نیمایی منتشر کرد. انتشار 
این فهرست با واکنش های مختلفی رو به رو بود. عده ای 
این اقدام بانک مرکزی را فعالیتی در راستای شفاف سازی 
قلمداد می کنند و عده دیگری می گویند ما تنها با اطالعاتی 
خام رو به رو هستیم و بانک مرکزی و دیگر سازمان های 
اقتصادی باید با دادن اطالعات دیگر نظیر اینکه در ازای 
ارز پرداخت شده چه کاال هایی وارد شده و قیمت فروش 
آنها چقدر بوده است، زمینه قضاوت افکار عمومی را فراهم 
کنند. در این صورت، شرکت های صوری دریافت کننده 
ارز و جایی که ارز دولتی در آن خرج شده مشخص و 
سوءاستفاده کنندگان واقعی شناسایی می شوند. عباس 
تهران( در  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  آرگون )عضو هیات 
گفتگوی پیش رو با بررسی این موضوعات، به ساختار های 
و  می کند  اشاره  دارد،  وجود  حمایت  برای  که  غلطی 
می گوید: باید یارانه مستقیم به طبقات پایین نظیر کارگران 

پرداخت شود.
ارز  از دریافت کنندگان  بانک مرکزی فهرستی  اخیرا   -
دولتی )۴۲۰۰ تومانی( و ارز نیمایی منتشر کرده است. 
را گامی در راستای  بانک مرکزی  اقدام  این  آیا می توان 

شفاف سازی دانست؟
و  نیست  موثر  تنهایی  به  به جامعه  اطالعات  دادن   
نمی توان آن را شفاف سازی دانست. حتی ما اطالعاتی 
داریم که ممکن است انتشار آنها اذهان عمومی را منحرف 
کند. اطالعات باید موثر باشند و به موقع منتشر شوند. 
نباید اطالعات خام به جامعه بدهیم، بلکه اگر هدف مان 
هستیم.  شفاف  اطالعات  نیازمند  است،  شفاف سازی 
فهرستی که اخیرا منتشر شده حاوی اطالعات خام است. 
اینکه یک فرد یا شرکت چقدر ارز گرفته چیزی را مشخص 
و شفاف نمی کند. ما نمی دانیم این موضوع خوب است یا 
بد و چه معنایی دارد. اگر قرار است اطالعات موثر واقع 
شود باید کاربردی و شفاف باشد. باید پرسید فردی که 
فالن مقدار ارز برای واردات گرفته آیا کاالی مورد نظر را 
وارد کرده است؟ آیا اگر کاال را وارد کرده با قیمت متناسب 
فروخته است؟ اگر کاال را وارد کرده و با قیمت مناسب 
فروخته است که طبق قانون رفتار کرده، اما اگر این کار 
را نکرده تخلف محسوب می شود و باید با او برخورد شود. 
انتشار اطالعات زمانی به شفاف سازی منجر می شود که 
یک فرد عادی قادر به قضاوت درباره آن و پیگیری اش 

باشد.
- شما به تخلفات احتمالی اشاره کردید که با اطالعاتی 
که اخیرا منتشر شده چندان قابل پیگیری نیست. در 
شرکت های  نام  به  مشکلی  با  مدام  ما  اخیر  سال های 
صوری مواجه بوده ایم که در مقاطع مختلف از مواهبی که 
به وجود می آمده استفاده کرده اند. آیا در جریان پرداخت 

ارز دولتی نیز می توان رد پای این شرکت ها را دید؟
بله. چنین احتمالی وجود دارد و ممکن است افرادی با 
استفاده از شرکت صوری اقدام به گرفتن ارز دولتی کرده 
باشند، اما من بیش از اینکه به چنین مساله ای بپردازم، 
می خواهم کلیت موضوع را مورد سوال قرار دهم. واقعیت 

این است که سیاست غلطی اتخاذ شده و حاال جای اینکه 
سراغ کسانی برویم که این سیاست غلط را اتخاذ کرده و 
امکان سوءاستفاده را به وجود آورده اند، به سراغ کسانی 
می رویم که از امتیاز در نظر گرفته شده، بهره گرفته اند. 
باید با هر دو طرف برخورد شود، اما اولویت با کسانی 
است که زمینه را فراهم کرده اند. چرا در بحبوحه گرانی 
ارز، دالر با نصف قیمت در اختیار افراد قرار می گیرد؟ اول 
باید پرسید این یارانه منطقی است یا نه؟ و بعد باید دنبال 
این را گرفت که چه کسانی سوءاستفاده کرده اند. اقتصاد 
منطق خودش را دارد. وقتی کاالیی که ۱۰۰ تومان قیمت 
برای خریدنش  فروخته می شود، همه  تومان  دارد، ۵۰ 
صف می کشند. پس در وهله اول باید سیاست اتخاذ 
شده را بررسی کرد و در وهله دوم باید دید آیا وقتی قرار 
بوده ارز یارانه ای به افراد و شرکت ها داده شود، اهلیت 
آنها سنجیده شده است یا نه. کسی که هزاران دالر یا یورو 
ارز دولتی گرفته چه سابقه ای داشته و چقدر در حوزه 
تجارت فعالیت کرده است؟ اگر سیاست درست باشد و 
کار هم درست انجام شود، بعد باید برویم نظارت کنیم 
که آیا سوءاستفاده ای اتفاق افتاده است یا نه و اگر افتاده 

باید برخورد کرد.
- همانطور که اشاره کردید ما با پرداخت »ارز یارانه ای« 
مواجه بوده ایم. فلسفه یارانه دادن این است که به طبقات 

پایین جامعه کمک شود. آیا این اتفاق رخ داده است؟
اول باید گفت که »ارز یارانه ای« اصطالحی است که 
االن من به کار می برم و ارز ۴۲۰۰ تومانی آن زمان که 
اعالم و برای واردات در نظر گرفته شد، ارز یارانه ای نبود 
و مسئوالن آن را قیمت واقعی ارز می دانستند. آن زمان 
ارز ۴۲۰۰  بخواهد  که  میزان  به هر کس هر  که  گفتند 

تومانی داده می شود، اما االن عنوان می شود که ارز دولتی 
به عنوان یارانه به کاال های محدودی تعلق می گیرد. حتی 
به کسانی که می خواستند سفر خارجی بروند ۱۰۰۰ یورو 
ارز دولتی دادند و آنها به سفر رفتند و سود هم کردند، 
یعنی نصف ۱۰۰۰ یورویی را که گرفته بودند خرج کردند و 

نصفش را برای خودشان نگه داشتند.
- فارغ از این بحث، این موضوع بیشتر مورد توجه است 
که ما در اجرای برخی طرح ها به دلیل مشکالت ساختاری 
یا نبود نظارت، یارانه و حمایتی را اختصاص می دهیم که 
موثر واقع نمی شود. برای مثال اینکه شرکت های صوری 
ارز دولتی بگیرند و کاال وارد نکنند یا با قیمت مناسب 
نفروشند، یک جور برداشتن پول از جیب طبقات پایین و 

کارگران است. نظر شما در این باره چیست؟
این بحث که ما باید چگونه حمایت کنیم و یارانه پرداخت 
کنیم بحث مهمی است. چنین موضوعی به ویژه در یک 
سال اخیر مطرح شده که در شرایط کنونی برای حمایت از 
طبقات پایین و کارگران آیا باید نظام کوپنی را برگرداند یا 
با اتخاذ ساز و کار های بازارآزاد می توان حمایت هایی از افراد 
داشت؟ نظر من این است که وقتی قرار است یارانه ای 
داده شود و به طبقات پایین نظیر کارگران کمک شود، 
بهتر آن است که یارانه را مستقیم بپردازیم. یارانه غیر 
مستقیم به دست افراد نمی رسد. ساالنه میلیارد ها تومان 
یارانه  از  یارانه در حوزه های مختلف پرداخت می کنیم؛ 
مستقیم گرفته تا یارانه انرژی و ... . االن فردی که تمکن 
مالی دارد بیشتر از کسی که نیازمند است یارانه دریافت 
می کند. باید یارانه را مستقیم و به صورت نقدی داد و بعد 
بگذاریم بازار قیمت را تعیین کند. هرچه نقش دولت را در 

اقتصاد کمتر کنیم، بیشتر نتیجه می گیریم.

-  پرداخت مستقیم یارانه اکنون بیشتر از قبل مورد 
توجه قرار گرفته است. برای این نوع پرداخت باید چه 
ساز و کاری در نظر گرفت تا یارانه به دست افراد طبقات 

پایین نظیر کارگران برسد؟
درآمد ها در ایران کامال قابل احصاء هستند. زیاد پیچیده 
نیست که افرادی را که نیازمند هستند شناسایی کنیم و 
یارانه بیشتری به آنها بدهیم. نظام ما اطالعات همه را 
به صورت دقیق دارد. االن وضعیت به صورتی نیست که 
دارایی ها قابل شناسایی نباشند. گردش مالی کامال قابل 
شناسایی است. فردی که ساالنه میلیارد ها تومان گردش 
مالی دارد باید یارانه بگیرد؟ مشخصا اینطور نیست. ما به 
راحتی می توانیم نیازمندان به یارانه را شناسایی کنیم. در 
گام اول باید ساختار اصالح و این باور ایجاد شود که حذف 
واسطه ها و یارانه مستقیم بهتر است. اگر به این نتیجه 
رسیدیم، تعیین کردن میزان یارانه و کسانی که باید بیشتر 
مورد حمایت قرار گیرند، کار سختی نیست. وقتی یارانه 
مستقیم پرداخت شود افراد مدیریت بیشتر و بهتری بر 
دارایی خود دارند. وقتی جای اینکه بنزین را ارزان دهیم، 
یارانه بنزین بدهیم فرد پولی را در اختیار دارد که می تواند 
آن را پس انداز کند. بنابراین جای مصرف بنزین و استفاده 
از خودرو تک سرنشین از وسایل حمل و نقل عمومی 
استفاده می کند. در همه حوزه ها اینطور است. ما برق را 
ارزان می فروشیم و این باعث مصرف باالی برق می شود. 
اگر یارانه برق را مستقیم به افراد بدهیم آنها هزینه ها 
آنگاه شاهد مصرف بی رویه برق  را مدیریت می کنند و 
نیستیم. ساز و کارها باید درست شود تا میلیارد ها تومان 
یارانه ای که اکنون می پردازیم هدفمند شود و به دست 

طبقات پایین جامعه برسد.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران گفت: 
فرش ماشینی نیمی از ارزش صادراتی صنایع نساجی ایران را 
تشکیل می دهد، به طوری که ساالنه از حدود ۷۰۰ میلیون 
دالر صادرات صنایع نساجی، بیش از ۳۵۰ میلیون دالر آن 

مربوط به فرش ماشینی است.
»علیرضا حائری« امروز )شنبه( در گفت وگو با خبرنگار 
فرش  مترمربع  میلیون   ۹۰ پارسال  افزود:  ایرنا  اقتصادی 
ماشینی در کشور تولید شد که حدود ۶۰ میلیون مترمربع آن 

به مصرف داخلی رسید.
وی اظهار داشت: در صورتی که بازارهای صادراتی مناسبی 
برای این محصول بیابیم، تا ۱۲۰ میلیون مترمربع در سال 

ظرفیت افزایش تولید وجود دارد.
های  وام  ارائه  با  تواند  می  دولت  کرد:  تاکید  حائری 

صادراتی، در نظر گرفتن تسهیالتی برای بازپرداخت این وام 
ها، ارائه مشوق ها و تسهیل روابط تجاری با سایر کشورها به 

یاری صادرکنندگان این بخش بپردازد.
حائری خاطرنشان کرد: فرش ماشینی ایران جزو ممتازترین 
کاالهای نساجی جهان از نظر طرح، نقشه، کیفیت و رنگ 
بندی است و می توان با فراهم کردن بسترهای مناسب، 

جایگاه خوبی در بازارهای بین المللی کسب کرد.
عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی ایران ادامه 
داد: قابلیت صادرات فرش ماشینی تا سالیانه یک میلیارد و 
۵۰۰ میلیون دالر وجود دارد، اما رسیدن به این هدف نیازمند 
مهیا شدن بستر کار از جمله تامین نقدینگی و مواد اولیه 

مورد نیاز تولیدکنندگان است.
حائری به ظرفیت باالی بازار همسایگان اشاره کرد و یادآور 

بر ۶۰۰  افزون  با جمعیتی  ایران  اطراف  در  شد: ۱۵ کشور 
میلیون نفر قرار دارند که ایران تامین کننده فقط ۲ درصد 
فرش  صادرات  درصد   ۶۰ میان  این  در  است؛  وارداتشان 

ماشینی به این کشورها انجام می شود.
وی ابراز امیدواری کرد، با تقویت ارتباطات تجاری با این 
کشورها، همچنین برقراری تعرفه ترجیحی دوجانبه با آنها و 
کاهش تعرفه واردات، در شرایط کنونی تحریم ها بتوان به 

افزایش صادرات فرش ماشینی و رونق تولید دست یافت.
بین ۶ کشور صاحب سبک و  ایران در  ایرنا،  به گزارش 
قدرتمند در عرصه فرش ماشینی جای دارد و با وجود همه 
محدودیت های اقتصادی، تولیدکنندگان کشورمان توانسته 

اند این صنعت را فعال و تولیداتش را بروز نگه دارند.
آمار ۱۰ ماهه سال ۹۷ محصوالت حوزه نساجی و پوشاک 

حاکی از صادرات حدود ۲۶۰ هزار تن به ارزش ۹۵۵ میلیون 
دالر و واردات ۱۰ ماهه در این حوزه ۳۳۹ هزار تن به ارزش 

۹۴۷ میلیون دالر است.

مدیرعامل نهاد متناظر اینستکس:
توپ »اجرای ساز و کار مالی« در زمین اروپاست

مدیرعامل ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا )ساتما( گفت: ما 
شرکت قرینه اینستکس را در ایران راه اندازی کرده ایم و اکنون توپ در زمین 

اروپاست که این ساز و کار را اجرایی کند.
»علی اصغر نوری« مدیرعامل ساز و کار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و 
اروپا امروز )شنبه( در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیحاتی را درباره 
اقدامات ایران و اروپا برای ساز و کار مالی )اینستکس - ساتما( ارایه کرد. متن 

این گفت و گو بدین شرح است:
سوال: خانم »ماریا ادبار«، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان، دیروز عنوان 
کردند بخشی از مشکل دیرکرد آغاز به کار مکانیسم اینستکس، طرف ایرانی 

بوده است. آیا این ادعا صحیح است؟
پاسخ: ابتدا بگذارید این مساله را روشن کنم که بر طبق برجام، با انجام 
تعهداتی که در متن توافق بر عهده طرف ایرانی گذارده شده است، دیگر 
طرف ها، از  جمله اروپا متعهد و موظف به تضمین منافع اقتصادی حاصل 
از برجام برای ایران هستند. بنابراین هر اقدامی که ایران بر اساس ساز و کار 
اینستکس انجام می دهد، کمک ایران به اروپاست تا تعهداتش را بر طبق 
برجام انجام دهد و اصوال طبق توافق انجام شده، طرف ایرانی موظف و متعهد 
به اقدام دیگری نیست. از این رو نمی توان طرف ایرانی را برای عدم اجرای 
تعهدات طرف دیگر مورد سرزنش قرار داد. اما بگذارید این را شفاف عرض 
کنم، ما در جهت یاری رساندن به طرف اروپایی، اقدام به تاسیس شرکت 
سهامی خاص سازوکار ویژه تجارت و تامین و تامین مالی ایران و اروپا، کردیم 
که دقیقا قرینه اینستکس اروپاست و اگر همین امروز، اروپا حاضر باشد، ما 

هیچ مشکلی برای انجام فرایندهایی که باید در ایران صورت بگیرد، نداریم.

سوال: اما سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان می گوید، از ایران انتظار داریم 
تا استانداردهای بین المللی در خصوص پولشویی و تامین مالی تروریسم را 

به انجام رساند.
پاسخ: همانطور که می دانید قوانین مربوطه این موضوعات، هم اکنون نیز 
در سیستم بانکی به مورد اجرا گذارده شده و قوانین مکمل نیز در فرایند خود 
در حال انجام است، اما مساله این است که تا پیش از خروج ایاالت متحده 
از برجام، بانک های اروپایی با ایران کار می کردند و بنابراین اکنون نیز نباید 
مساله ای در این مورد باشد. ضمن این که مکانیسم اینستکس اصوال سطح 

مراودات بانکی بین دو طرف را به حداقل می رساند و در نتیجه این موضوعات 
برای این مکانیسم از اهمیت کمتری برخوردار است تا زمانی که بانک های 

دوطرف به طور مستقیم با یکدیگر، مراوده داشتند.
 FATF سوال: آیا راه اندازی این مکانیسم، موکول به تصویب لوایح مربوط به

نیست؟
پاسخ: خیر، ابدا بحثی در این مورد نیست. البته طرف اروپایی تاکید دارد که 
استانداردهای بین المللی باید رعایت شود و ما نیز خود را متعهد به اجرای این 

استانداردها در ظرف قوانین داخلی خود می دانیم.
سوال: خانم ادبار اظهار می دارد که ساختار پیچیده اینستکس هم یکی از 
مشکالتی بوده که تاکنون اینستکس نتوانسته راه اندازی شود. در این مورد 

چه نظری دارید؟
پاسخ: به هر حال، ساختار تو در توی تحریم های آمریکا، موجب می شود 
ابداع مکانیسمی که بتواند همه این تحریم ها را دور بزند، نیازمند خالقیت و 
تفکر و به همان میزان پیچیدگی و صرف وقت باشد، اما فراموش نکنیم که 
ایران یک سال تمام به طرف اروپایی زمان داد و این مدت، برای راه اندازی این 
مکانیسم، کافی بوده است. از این رو انتظار می رود، اروپا باالخره قادر باشد 

اینستکس را علیرغم پیچیدگی هایی که اظهار می دارند، راه اندازی کنند.
سوال: بنابراین شما معتقد هستید که طرف ایرانی اقدامات مورد نیاز برای 

آغاز ساز و کار اینستکس را به انجام رسانده است؟
پاسخ: قطعا همین طور است. ما شرکت قرینه اینستکس را در ایران راه 
اندازی کرده ایم و اکنون توپ در زمین اروپاست که این مکانیسم را اجرایی 

کند.

روزنامه صبح ایران


