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نرخ ارز مسافرتی بانک ها همچنان باالتر از بازار

با ابالغ آیین نامه قانون مبارزه با پول شویی صورت گرفت:

جزئیاتتکالیفدستگاههابرایمبارزهباپولشویی

معاون اول رئیس جمهور آیین نامه قانون مبارزه با پول شویی
را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابالغ کرد .آیین نامه ای
که براساس آن ،تشکیل کارگروه های تخصصی برای برآورد
خطر پــول شویی در بخش هــای مختلف اقتصاد و تعیین
فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی دارای خطر پول شویی از
جمله نکات مهم این آیین نامه است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت دولت ،هیئت
وزیران در جلسه  ۲۱مهر  ۱۳۹۸به پیشنهاد شورای عالی
مقابله و پیشگیری از جرایم پول شویی و تأمین مالی تروریسم
و تأیید رئیس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی ماده ( )۱۴الحاقی
قانون مبارزه با پول شویی را تصویب کرد.
براساس این آیین نامه کارگروه ملی ارزیابی خطر (ریسک)
مکلف است کارگرو ههای تخصصی اعم از کارگرو ههای
ارزیــابــی تهدید ،آسیبپذیری ملی ،آسیبپذیری بخش
بانکداری ،آسیبپذیری بخش اوراق بهادار ،آسیبپذیری
بخش بیمه ،آسیبپذیری سایر مؤسسات مالی و اعتباری و
آسیبپذیری بخشهای مشاغلغیرمالی را برای بررسی
خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل
دهد.براساس ایــن آیین نامه ،مرکز اطالعات مالی باید
فهرست اشخاص حقوقی دارای شیوه فعالیت اقتصادی و

ساختار مالکیت غیرمعمول یا پیچیده ،صاحبان مشاغلی که
با وجه نقد زیاد سروکار دارند ،اشخاص دارای خطر (ریسک)
سیاسی ،افراد پرتردد به مناطق پرخطر ،اشخاص دارای
سابقه محکومیت پول شویی یا امنیتی و اشخاص با خطر
(ریسک) باال به تشخیص ضابطان خاص مبارزه با پول شویی
را تهیه کند.
طبق ایــن آیین نامه مرکز اطالعات مالی مکلف اســت به
جــمـعآوری اسامی مناطق پرخطر ،از جمله گمرک ها و
مناطق آزاد پرخطر از نظر پول شویی و تامین مالی تروریسم،
کشورهایی که دارای نظامهای ضدپول شویی کافی نیستند،
کشورهایی که دارای سطح باالی فساد مالی یا فعالیتهای
جنایی هستند و کشورها یا مناطقی که تأمینکنندگان
مالی یا حامی اقدامات تروریستی تشخیص داده شدهاند،
اقدام کند.
همچنین سازمان ثبت احوال کشور مکلف است ظرف شش
ماه پس از تصویب این آییننامه ،پایگاه یکپارچه اطالعات
هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را بهنحوی سامان دهی کند
که همواره امکان استعالم برخط و بدون محدودیت آخرین
اطالعات پایه هویتی و مرتبطان آن ها برای اشخاص مشمول
فراهم باشد.راه اندازی سامانه نشانی اختصاصی مکانمحور
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اشخاص حقیقی و حقوقی ،ثبت شماره ملی اشخاص حقیقی
و شناسه ملی اشخاص حقوقی متصل به هر شناسه (کد)
پستی و همچنین نقشه حدنگار امالک کشور ،امکان ثبت
سامانه ای (سیستمی) معامالت طال ،فلزات و سنگهای
گرانقیمت و عتیقهجات ،امکان ثبت سامانه ای (سیستمی)
معامالت خــودرو و نیز فر شهای گرا نقیمت ،امکان ثبت
سامانهای (سیستمی) تخصیص یا تعویض پالک خودرو،
راهاندازی سامانه ملی شماره تلفن همراه ،برای تعیین یک
شماره تلفن همراه به هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از
ایرانی یا خارجی ،سامانه مکانمحور ثبت معامالت امالک
و مستغالت کشور ،پایگاه یکپارچه اطالعات وکالتنامههای
رسمی ،سامان دهی تعیین فرایندها و رویههای شناسایی
مشتریان ،از دیگر الزامات تعیین شده در این آیین نامه برای
دستگاه های مختلف است.
در همین حال سخنگوی دولت تصویب آیین نامه ماده ()۱۴
الحاقی قانون مبارزه با پول شویی را گامی مهم در مبارزه و
ریشه کنی فساد اعالم کرد و گفت :بر اساس این آیین نامه
کــارگــروه ملی ارزیــابــی ریسک مکلف اســت کارگرو ههای
تخصصی را بــرای بررسی خطر پول شویی و تامین مالی
تروریسم تشکیل دهد.

محمد جواد رنجبر /قیمت ارز مسافرتی در بانکها
همچنان از قیمت فروش آن در بــازار باالتر است.به
گزارش ایسنا ،قیمت فروش ارز مسافرتی (یورو) طی
روز گذشته در بانکها  ۱۲هزار و  ۶۶۷تومان اعالم
شده که با احتساب کارمزد به حدود  ۱۳هزار تومان
میرسد .اما صرافیهای مجاز بانک مرکزی دیروز هر
یورو را به قیمت  ۱۲هزار و  ۴۵۰تومان خریداری کرده
و  ۱۲هزار و  ۵۵۰تومان فروختند.

▪نرخ ارز اربعین بدون تفاوت با بازار

همچنین به گزارش خراسان ،نرخ فروش ارز اربعین
(دالر) به زائران در شعب منتخب بانک ملی طی روز
گذشته با احتساب کارمزد ،حدود  11هزار و 400
تومان بود که هیچ تفاوتی با نرخ بازار آزاد نداشت.
نــرخ خرید و فــروش هر دالر آمریکا طی دیــروز در
صرافی ها به ترتیب  11هزار و  250و  11هزار و
 400تومان بود.

اعالم برنامه زمان بندی نام نویسی
و برگزاری آزمونهای سراسری سال ۹۹
برنامه زمان بندی نام نویسی و همچنین برگزاری
آزمونهای سراسری سال  ۹۹دانشگاهها و موسسات
آموزش عالی منتشر شد.سخنگوی سازمان سنجش
آموزش کشور در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما
گفت :براین اســاس نــام نویسی آزمــون دور ههــای
دکــتــرای تخصصی ( )PHDاز شــشــم آذر تــا ۱۲
آذر و آزمــون آن نیز جمعه دوم اسفند  ۹۸برگزار
میشود.حسین توکلی افــزود :نــام نویسی آزمــون

کارشناسی ارشــد ناپیوسته نیز از  ۱۶آذر تا ۲۵
آذر خــواهــد بــود و آزم ــون آن رو زهـــای پنج شنبه و
جمعه  ۲۸و  ۲۹فروردین  ۱۳۹۹برگزار میشود.
وی ادامه داد :همچنین نام نویسی آزمون سراسری
(کنکور)  ۹۹از  ۱۶تا  ۲۴بهمن  ۹۸از طریق درگاه
اینترنتی سازمان سنجش انجام میشود و این آزمون
نیز در رو زهــای پنج شنبه و جمعه  ۱۲و  ۱۳تیر ۹۹
برگزار می شود.

