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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

تورم 32 درصدى مسكن رسماً تأييد  شد  تسنيم: معاون اقتصادى بانك مركزى گفت: قيمت متوسط هر مترمربع مسكن به 5 ميليون و 750 هزار تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، 32 
درصد رشد داشت. پيمان قربانى در بيست و هشتمين همايش پولى و بانكى افزود: تورم ارديبهشت 9/1 درصد و تورم نقطه به نقطه نيز به 9/7 درصد رسيد و در همين مدت تورم توليد كننده به 9/11 درصد 

افزايش يافت كه ناشى از تحوالت ارزى بود.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rرميتنس»؛  ابزار مالى كارآمد در حوزه مهاجران»
240 ميليون مهاجر بين المللى كه در سراسر جهان وجود دارند هرساله به سختى 
از اقيانوس ها عبور مى كنند، بيابان ها، رودها و كوه ها را پشت سر مى گذارند و خطر 
مى كنند تا به يك رؤيا برسند و رؤياى ساده آن ها تنها اين است كه يك زندگى 
با آرامش و شغل مناسب داشته باشند تا بتوانند عالوه بر تأمين نيازهاى خودشان 
براى خانواده شان نيز پول بفرستند و به آنان كمك كنند. حدود 180 ميليون نفر 
اين جمعيت از كشورهاى فقير هستند كه به طور منظم پول به خانه شان ارسال 
مى كنند. پديده ارســال وجوه مهاجران، جريانى است كه در گذشته نيز وجود 
داشته و مردمانى از كشورهاى فقير براى كسب درآمد ناچار به كوچ و هجرت از 

سرزمين هاى پدرى شان مى شدند.
به وجوه ارســالى كه توســط مهاجران به كشورهاى خودشــان ارسال مى شود 
«رميتنس» (remittance) گفته مى شــود. به طور كلى در سال 2014 مبلغ 
583 ميليارد دالر مجموع تمام رميتنس هاى دنياست كه در يك ركورد حيرت 
انگيز ميزان 436 ميليارد دالر آن به كشورهاى درحال توسعه ارسال شده است. اين 
يك مبلغ قابل توجه است، چراكه سه برابر پولى است كه در حال حاضر كشورهاى 
توسعه يافته به كشورهاى درحال توسعه كمك مى كنند. آمارها نشان مى دهد كه 
هركدام از اين كارگران مهاجر به طور متوســط ماهانه حدود 200 دالر ارســال 
مى كنند. اين رقم اما، ماه ها و ماه ها و توسط ميليون ها نفر در حال تكرار شدن و 

تبديل آن ارز خارجى رقم بزرگى است.
وضعيــت رميتنس اما در ايران حال و روز خوبى ندارد. طبق آمارهاى ســازمان 
جهانى مهاجرت تا سال 2015 تعداد افرادى كه به ايران مهاجرت كرده اند، حدود 
2 ميليون و 726 هزار نفر هستند. مردم افغانستان، عراق، پاكستان، آذربايجان، 
تركمنســتان، ارمنســتان و تركيه در صدر كشــورهايى قرار دارند كه به ايران  
مهاجرت كرده اند. عمده دليل اين مهاجرت ها نيز مواردى مثل ناامنى، مشكالت 

اقتصادى، نبود شغل و ادامه تحصيالت در كشورهاى مبدأ بوده است. 
اما از ســويى طبق آمارهاى وزارت كشور تا سال 1395 حدود 540 هزار نفر از 
مهاجران ايرانى شاغل بوده اند. البته اين تعداد مهاجرانى است كه به صورت قانونى 
در حال اشــتغال در ايران هستند، اما از طرف ديگر طبق اعالم مسئولين وزارت 
كشــور حدود 2 ميليون نفر از مهاجران افغانستانى هم به صورت غيرقانونى در 
ايران در حال زندگى هستند كه شايد چيزى حدود 1/5 ميليون نفرشان شاغل 
نيز باشند. بنابراين روى هم رفته مى توان تعداد شاغلين خارجى چه قانونى و چه 

غيرقانونى را حدود 2 ميليون نفر دانست.
جمع درآمد ماهانه اين تعداد شاغل خارجى در كشور، حيرت انگيز است. اگر در 
آمد هر كدام از اين افراد را ماهيانه 700 هزار تومان هم در نظر بگيريم، جمع آن 
چيزى حدود 1400 ميليارد تومان در ماه خواهد شــد. قطعاً از اين مقدار حجم 
قابل توجهى هم به كشــور زادگاه على الخصوص افغانستان انتقال خواهد يافت. 
حال اگر از اين مبلغ فقط يك چهارم آن قرار باشد براى تأمين معاش خانواده هاى 
مهاجران به كشورهايشان منتقل شود، مبلغى حدود 350 ميليارد تومان در ماه 
خواهد بود. اگر بخواهيم اين عدد را با نرخ دالر 5000 تومانى تبديل كنيم، چيزى 
در حدود 70 ميليون دالر در ماه مى شود. يعنى تقريباً 840 ميليون دالر در سال 

از سوى مهاجران ايرانى به كشورهايشان ارسال خواهد شد. 
شاهدى بر درســت بودن اين عدد هم يك گزارش منتشر شده توسط سازمان 
جهانى پناهندگان (UNHCR) است. در همين زمينه يعنى ميزان وجوه ارسالى 
توســط افغانستانى ها سازمان جهانى پناهندگان گزارشى منتشر كرده است كه 
نشــان مى دهد در سال 2008 مبلغ حيرت انگيز 500 ميليون دالر رميتنس از 
ايران خارج شده است. البته اين گزارش با استفاده از تحقيق بر روى 1500 خانوار 
افغانســتانى ساكن در 10 شــهر ايران و نيز تعداد زيادى از مهاجران غيرقانونى 
ديپورت شــده از ايران انجام گرفته است و عدد آن به صورت تقريبى و تخمينى 

بيان شده است.
در حال حاضر به دليل تحريم و روابط بانكى محدود ايران، مهاجران براى ارسال 
پول هاى خود به كشورشــان عمدتاً از صرافى ها يا افراد مورد اعتماد اســتفاده 
مى كنند. اين روش هاى انتقال دو مشكل اساسى براى هم ايران و هم مهاجران 
در پى دارد. بنابراين هيچ گونه اطالعى از ميزان، داليل و روش هاى انتقال براى 
نهادهاى نظارتى ايران وجود ندارد و از طرفى خود مهاجران نيز با پرداخت كارمزد 
باال در حال متضرر شدن هستند. بنابراين راه اندازى خط اعتبار و پيمان دوجانبه 
پولى بين بانك هاى دو كشور تا حدود زيادى مى تواند اين مشكالت را حل كند. 
به اين ترتيب پيشنهاد مى شود كه حاكميت از ظرفيت هاى زير بهره بگيرد و در 

راستاى توسعه منافع اقتصادى و انسانى خود استفاده كند.
- افتتاح حساب و ارائه كليه خدمات بانكى به مهاجران در جهت استفاده از گردش 

و جابه جايى مالى مهاجران
- بستن ماليات بر رميتنس هاى ارسال شده توسط مهاجران افغانستان و افزايش 

درآمدهاى مالياتى از اين طريق
- برقرارى ارتباط بانكى با افغانستان براى ارسال وجوه مهاجران به صورت قانونى و 

از طريق خط اعتبارى ويژه بانكى
- شــفاف شــدن آمار و ارقام ميزان رميتنس ارســالى و دريافتى كشــور براى 

تصميم گيرى هاى بهتر در آينده
- ايجاد شبكه هاى انتقال پول و تسهيل روابط بانكى براى دريافت رميتنس هاى 

ايرانى هاى مهاجر در جهان

يادداشت

 شناسايى متخلفان واردات غيرقانونى
 5 هزار خودرو لوكس

تسنيم:ســازمان بازرسى كل كشور ضمن ارائه توضيحاتى در خصوص اطالعيه 
وزارت صنعت مبنى بر تكذيب هك شدن سايت ثبت سفارش خودروهاى خارجى 
اعــالم كرد: متخلفانى كه با نفوذ غيرمجــاز در واردات غيرقانونى بيش از 5000 

دستگاه از خودروهاى لوكس دست داشتند، شناسايى شدند.

افزايش حقوق رانندگان بازنشسته 
اقتصاد:معاون سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى گفت: با هماهنگى مسئوالن 
سازمان بيمه تأمين اجتماعى حقوق بازنشستگى رانندگان تا 1ميليون و 700هزار 
تومان افزايش يافت. به گزارش تسنيم، داريوش امانى از حل مشكل در پرداخت 
50 درصد حق بيمه رانندگان از سوى دولت خبر داد و گفت: با هماهنگى مسئوالن 
سازمان بيمه تأمين اجتماعى حقوق بازنشستگى رانندگان تا يك ميليون و 700 

هزار تومان افزايش يافت.

تأمين  ارز 4200 تومانى به سه اولويت محدود شد
اقتصاد: براساس اظهارات تازه مسئوالن، تأمين  ارز 4200 تومانى به سه اولويت 
كااليى محدود شد.دراين باره سيف رئيس كل بانك مركزى گفت: كاالها به سه 
گروه كاالهاى اساسى و حياتى، مواد اوليه و واسطه اى و كاالهاى خاص تقسيم شده 

است كه تأمين  ارز آن ها با دالر4200 تومانى انجام مى شود.

ساخت و ساز مسكن راكد شد
اقتصاد: رئيس اتحاديه آهن فروشان با اعالم اينكه هنوز رونقى در ساخت و ساز به 
وجود نيامده و خريدارى در بازار نيست، گفت: اين روزها توليدكنندگان در شرايط 
ركود بازار دل به صادرات داده اند.محمد آزاد در گفت وگو با تسنيم تأكيد  كرد: على 

رغم افزايش قيمت مسكن هنوز رونقى در ساخت و ساز ايجاد نشده است.

كمك 7600 ميلياردى بانك مركزى به ثروتمندان
مشــرق: هرچند يكى از اهداف بانك مركزى مهار قيمت ســكه و جمع آورى 
نقدينگى ســرگردان از بازار بوده است، اما طبق آمار، 7/6 ميليون سكه در طرح 
پيش فروش فروخته شــد كه با در نظر گرفتن ســود 1 ميليونى هر قطعه براى 
خريداران كه عمدتاً ثروتمندان بودند، اين افراد در مدت كوتاهى بيش از 7/6 هزار 

ميليارد تومان سود كردند.

70  درصد منابع بانكى يك شبه است
ايرنا: احمد عزيزى مشــاور رئيس كل بانك مركزى نيز در نشست تخصصى اين 
همايش، نرخ سود و يك شبه بودن منابع را دو معضل نظام بانكى عنوان كرد كه به 
ناپايدارى منابع دامن زده است. وى گفت: بيش از 50 تا 70 درصد از منابع بانكى 

يك شبه بوده و بقيه منابع حداكثر يكساله است.

ذره بين

 گروه پژوهشــى اقتصاد   در جهــان امروز، 
مهاجرت بيش از هر زمانى در تاريخ بشــريت در 
كره  زمين اتفاق مى افتد و كشــورهاى مختلف 
با ابعاد گوناگون مســئله  ورود و خروج مهاجران 

روبه رو هستند. 
اخبار مختلفى از مهاجران و پناهنده ها هميشه 
در دســترس اســت، اما در ايران فراهم شــدن 
مقدمات تأسيس سازمان ملى مهاجرت، كسب 
هفت رتبه تــك رقمى در كنكور كارشناســى 
ارشد، كسب جايزه برتر جشنواره فيلم كودك و 
نوجوان كره جنوبى توسط مهاجران افغانستانى 
حاضر در ايران، تجاوز به كودك افغانســتانى در 
خمينى شهر اصفهان، بستن قرارداد بين امارات 
و افغانســتان براى اعزام نيروى كار از افغانستان، 
كســب رتبه برتر قرائت قرآن در سى و پنجمين 
دوره مســابقات بين المللى قران كريم در تهران 
توسط مهاجر افغانستانى؛ بخشى از اخبار مربوط 
بــه مهاجرين اســت كه فضاى رســانه اى را در 
برهه اى از زمان تحت تأثير  قرار داده اند، اما در اين 
ميان، برخوردهاى سليقه اى در بستن كارت هاى 
عابر بانك از عيد سال گذشته تاكنون همچنين 
اعتراض ســفارت افغانســتان به دليل بســتن 
كارت هاى بانكى مهاجــران در ايران را مى توان 
بخشــى از مهم ترين رويدادهاى اقتصادى اخير 

مربوط به مهاجرين قلمداد كرد.

 پناهنده ها چقدر از آمار را 
به خود اختصاص مى دهند؟ 

88  درصــد از جمعيت امارات متحــده عربى، 
يك ســوم از جمعيت كشــورهاى قطر و كويت 
و 22 درصــد از كل جمعيــت كشــور كانادا را 
مهاجران تشــكيل داده اند. جمعيت كشورهاى 
اروپايى هم نســبت هاى معنادارى از مهاجران را 
شامل مى شود: اتريش 18درصد، سوئد 18درصد، 
انگلســتان  آلمان 15درصد،  ايرلند16درصــد، 

13درصد و ايتاليا 10درصد. 
حضور جمهورى اسالمى ايران به عنوان يك كشور 
باثبات در منطقه اى پرتنــش و بروز بحران هاى 
متعدد در كشــورهاى جهان اســالم (خصوصاً 
همســايگان ايران)، سبب شــده تا كشور ايران 
در دوره هاى متعددى پذيراى موج گســترده اى 
از مهاجرت باشــد كه در وضعيت موجود، شاهد 
حضور بيش از 3 ميليون از اتباع خارجى در كشور 

هستيم.
نگرش هاى نادرست و قوانين قديمى سبب شده 
كه نتوانيم از فرصت هــاى اجتماعى، فرهنگى، 
سياســى و اقتصادى حضور اتبــاع خارجى در 
كشــور بهره الزم را ببريم. يكى از اين مشكالت، 
عدم ارائه خدمات بانكى نظير كارت بانكى، دسته 
چك، دستگاه POS و... بود كه در بهمن ماه سال 
1396 از ســوى بانك ها اعمال شــد. اين اتفاق 
ناگهانى و بدون اطالع قبلى به جامعه مهاجر سبب 
بروز اختالل زيادى در زندگى آنان شــد تا جايى 
كه غير از دفترچه تمامــى خدمات بانكى براى 
مهاجران قانونى شــامل آمايشى  و گذرنامه اى ها 
نيز لغو شــد. همچنين در ادامه برخى سفارت ها 
و همچنين سفارت افغانستان در ايران نيز به اين 
مسئله   واكنش نشان داده و مراتب اعتراض خود را 

به گوش وزارت خارجه ايران رساندند.
در ميان انبوه مشــكالت مهاجران، به تشــريح 
قوانين بانك مركزي درخصــوص ارائه خدمات 
مالي و بانكي به اين اقليت بزرگ ساكن در ايران 

مي پردازيم. 

 مسئله  چيست؟
داســتان از گزارش يك خبرگزارى شــروع شد. 
گزارشي مبني بر اينكه بانك هاى مختلف ايران 
از ارائه عابربانك و تمديد عابربانك هاى موجود سر 
باز مى زنند. در روزگارى كه بانكدارى الكترونيك با 
لحظه لحظه  زندگى روزمره همه انسان ها آميخته 
شده، ارائه نكردن خدمات عابربانك به مهاجران 

ظلم آشكارى بود. 
طبق يك كار پژوهشى توسط مجموعه «دياران»، 
از مهاجرين خواســته شد تا مهم ترين مشكالت 
خود از نظام بانكى را بيان كنند. بعد از بررســى 
نظرات و تجربيات 53 نفر از مهاجران مشكالت 

زير در حرف هاى آن ها به تناوب تكرار شده بود:
1. برخورد زشت و نژادپرستانه متصديان بانك هاى 

ايران با اتباع افغانستانى
2. مســدود شــدن ناگهانى و بدون اطالع قبلى 

حساب هاى مهاجران افغانستانى به تناوب
3. رويه هاى متناقض و سليقه اى و چندگانگى در 

اجراى قوانين
4. باز نكردن حساب جارى براى مهاجران

5. ندادن دستگاه كارتخوان
6. فعال نكردن همراه بانك

7. فعال نكردن پيامك هاى بانكى
8. فعال نكردن اينترنت بانك

9. ندادن عابربانك و تمديد نكردن آن
10. اگر مبلغ درخواســت برداشــت از حساب 
مهاجرى باال باشــد، اجازه برداشت نمى دهند؛ با 

اينكه خودش صاحب آن حساب است.
11. ندادن دسته چك

12. نخواباندن چك در حساب بانكى
13. اجبار مهاجران به باز كردن حساب به نام يك 

ايرانى براى دريافت خدمات معمول بانكى
14. بى اطالعى متصديان بانكى از مدارك هويتى 

مهاجران قانونى در ايران و پاسكارى آنان
15. اجبــار مهاجران به حمل پــول نقد زياد و 

افزايش خطر سرقت و زورگيرى در آنان

براى بررسى منشأ اين مشكالت يعنى عدم ارائه 
خدمات منظم، يكپارچه و شــفاف به مهاجران 

مى توان خالصه اى از بخشنامه ها 
و دستورعمل هاى بانك مركزى 
را در مــورد ارائه  خدمات مالى و 
بانكى به اشخاص خارجى حاضر 
در كشور ايران در 16 سال اخير 

بررسى كرد.
اكثريــت  جــدول  مطابــق 
دستورعمل ها و بخش نامه هاى 
بانك مركزى طى سال هاى 80 
تا 96 موافق ارائه خدمات بانكى 
به مهاجران و اشخاص خارجى 
است، اما همان طور كه مالحظه 
بانك  مى شود آخرين بخشنامه 
مركزى يعنى بخشــنامه بهمن 
ســال 96 دوباره به دستورعمل 
مشتريان  شناســايى  چگونگى 

خارجى سال 90 برگشت خورده و تمام طرح هاى 
قبل از اين موضوع فاقد اهميت خوانده شده است. 
اگرچه در ماده 4 و 5 بخشــنامه ســال 96 آمده 
است: «مؤسسه اعتباري موظف است درخصوص 
اتباع خارجي دارنده دفترچه پناهنـدگي صادره 
توسط نيروي انتظامي، كارت ويژه اتباع خارجي 
و كارت خروجي مدت دار (آمايش) صادره توسط 

وزارت كشــور پس از شناسايي اوليه و يا كامل، 
فقط خدمات بانكي افتتاح حساب قرض الحسنه 
پس انداز، سپرده سرمايه گذاري و انجام عمليات 
وصــول چك را ارائه كند. تبصــره: ارائه هرگونه 
كارت الكترونيكي و نيز ارائه مجوز هرگونه خدمات 

الكترونيك به اشخاص فوق ممنوع است.
ماده 5ـ ارائه كليه خدمات بانكي به اتباع خارجي 
داراي گذرنامه و پروانه اقامت معتبر بالمـانع است، 
اما همچنان مهاجرين از برخوردهاى سليقه اى در 

اعمال اين قوانين گاليه دارند.

 فرصت هاى ارائه تسهيالت 
به مهاجران براى ايران

آمارها در مورد تعداد مهاجران در ايران بســيار 
متفاوت اســت. درگاه ملي آمــار ايران مهاجران 
در ايران را حدود 1ميليون 700 هزار نفر دانسته 
است، سازمان جهانى مهاجرت و پناهندگان اين 
عدد را 2/7 ميليون و وزارت كشور كل آن ها را چه 
قانونى و چه غير قانونى 3 ميليون دانسته است. 
در نهايت و با تكيه بر آمار مركز آمار ايران حدود 
1/5 تا 1/7 ميليون نفر جمعيت مهاجر در ايران 
به صورت قانوني و داراى كليه  مدارك شناسايي 
اقامت دارند. مدارك ايشــان در نهادهاي مرتبط 
(وزارت كشــور، نيروي انتظامــي و وزارت امور 
خارجه) موجود است. ارائه خدمات مالي و بانكي 
به جامعه مهاجر از جنبه هــاى مختلف امنيتى، 
اقتصادى و فرهنگى داراى اهميت و فرصت است 

كه در ادامه به آن ها اشاره مى كنيم. 

 اشراف امنيتى و اطالعاتى بر تبادالت مالى
همان طور كه خودرو هاى بى پالك در اتوبان ها و 
خيابان ها براحتى مرتكب هر گونه جرم و خالفى 
مى شوند و هيچ اثرى از آن ها به جا نمى ماند و قابل 
ردگيرى هم نيستند، مهاجران و اتباع غيرقانونى 
هم پتانســيل اين را دارند كه دقيقاً شــبيه اين 
خودروها عمل كنند. حدود 1/5 ميليون انســان 

بى هويت و بى نشانه در اين كشور در حال زندگى 
بوده و ظرفيت انجام هر گونه اقدام از سوى آن ها 
وجود دارد. از آنجا كه مقابله براى 
خارج كردن آن ها طاقت فرســا 
و هزينه بر بــوده و تاكنون نيز 
اين مهم به وقوع نپيوسته است 
در وهله اول «كــد دار كردن و 
اولويت  افراد» در  شناسايى اين 
است. با گرفتن اطالعات تدريجى 
از آن ها و در عوض ارائه خدمات 
بانكــى عــالوه بــر مزيت هاى 
اقتصادى، فرهنگى و سياســى 
كه براى ما خواهد داشت براحتى 
باعث به دست آوردن اطالعات 
مهمى از آن ها خواهد شــد. اين 
اطالعات از مرحله شناسايى خود 
فرد تا اطالع از تمامى مبادى و 

مقاصد مالى آن ها خواهد بود.
آگاهى از مبدأ و مقصد تراكنش ها، امكان رهگيرى 
و تقاطع اطالعات از ديگر دســت آوردهاى ارائه 
خدمات بانكى به اتباع خارجى و مهاجران ساكن 
در ايران اســت. اينكه چه فردى از چه شــهرى، 
چه بانكى، چه مبلغى را به حســاب فرد ديگرى 
در يك منطقــه ديگر واريز كرده اســت، قطعاً 
مهم و پيشــگيرانه است. در حال حاضر اما هيچ 

اطالعى از نحوه جريان هــا و تراكنش هاى مالى 
اين 1/5ميليون نفر در دسترس نيست و اگر قرار 
باشد، پولشــويى با اهداف تأمين مالى تروريسم 
صورت بگيرد براحتى و بدون وجود هيچ ســرنخ 

مالى قابل اجراست.

 امكان قاعده گذارى 
بر جريان هاى مالى و اقتصادى

همچنين موضوع تهديد زايى كه بايد به آن اشاره 
كرد، اين اســت كه در حال حاضر مهاجران كه 
نمى توانند خدمات بانكى دريافت كنند براحتى با 
يافتن يك دوست ايرانى اقدام به واريز مبالغ خود 

به حســاب وى مى كنند. حال 
فرض كنيد اگر اين انتقال وجه 
در راستاى يك اقدام تروريستى 
باشــد، آنگاه نه تنها خطرات و 
ناپذيرى در پى  حوادث جبران 
خواهد داشــت، بلكه هيچ گاه 
سيستم بانكى متوجه سر نخى 
و ردى از ايــن موضوع نخواهند 
شــد، اما اگر همين تراكنش و 
انتقال وارد سيستم بانكى شود، 
نــرم افزارهــاى داده كاوى به 
انتقال مشــكوك شده و هشدار 
مى دهنــد. در بدترين وضعيت 
نيز اگر سيستم بانكى هم هشدار 

ندهد و اتفاق رخ بدهد، حداقلش اين اســت كه 
اطالعات مهمــى نظير ميزان مبلــغ، مقصد و 
مبــدأ تراكنش در اختيار بانــك بوده و براحتى 
قابل پيگيرى عوامل تروريستى خواهد بود. اين 
در حالى اســت كه اگر جامعــه مهاجر و اتباع 
خارجى وارد سيســتم بانك شوند به آسانى و با 
ايجاد قوانين و قواعد كلى مى توان آن ها را كنترل 
مالى كرد. تعيين سقف انتقال، برداشت و وضع 
محدوديت هاى جغرافيايى از مواردى اســت كه 
كمك زيادى به كاهش سرعت انتقاالت، افزايش 

اطالعات امنيتى و ريسك هاى احتمالى مى كند. 

 استفاده از جريان هاى مالي اين جمعيت 
بزرگ در سيستم بانكداري ايران

مهاجران افغانســتاني در ايــران باالترين ميزان 
مشاركت اقتصادي را دارا هستند. اين جمعيت در 
خاك ايران ساكن هستند. خيلي از آنان در خاك 
ايران به دنيا آمده اند. در ايران مشغول فعاليت هاى 
اقتصادي هســتند و گردش مالى هاى گوناگوني 
دارند. شــمار عظيمي از اين جمعيت در ايران به 
كارهايي مى پردازنــد كه نيروهاي كار ايراني قادر 
به انجام آن كارها نيســتند. در نتيجه طبق قانون 
عرضه و تقاضا درآمدهاي نسبتاً بااليي دارند. اگر 
آنان بتوانند در بانك هاى ايراني به سهولت حساب 
باز كنند و از خدمات الكترونيكي و ساير تسهيالت 
استفاده كنند، مطمئناً كليه  گردش هاى مالي خود 
را از طريق بانك ها انجام خواهند داد و حداقل فايده  

اين كار باال رفتن نقدينگي در اختيار بانك هاست.
اگــر حدود دو ميليون مهاجــر در ايران در حال 
اشــتغال باشند و گردش مالى ماهانه  هر كدام از 
آن ها را به طور متوســط 1ميليون تومان هم در 
نظر بگيريم، ماهانه بيش از 2000 ميليارد تومان 
گردش مالي اين مهاجران براى بانك ها به حساب 
مى آيد. اين بدين معناســت كه در صورت ارائه  
نشــدن خدمات بانكي رضايت بخش (ارائه  عابر 

بانك و استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك) 
مهاجران اين مبلغ را خــارج از چهارچوب نظام 
بانكــي به گــردش درمى آورند و گــردش مالى 
غيرشــفاف حداقل تبعاتى اســت كه براى نظام 

بانكدارى ايران به وجود خواهد آمد. 

 استفاده از وجوه ارسالي 
مهاجران در سيستم بانكي 

خانواده  بعضي از مهاجران حاضر در ايران ساكن 
افغانستان هســتند. اين مهاجران در خاك ايران 
كار مى كنند و بخشي از درآمد خود را به صورت 
پس انداز به افغانســتان ارسال 
مى كنند. ارســال وجوه مالي به 
افغانستان براي مهاجران حاضر 
در ايران بســيار پرريسك است. 
چون آنــان پول را به صورت نقد 
و يــا از طرقي خــارج از نظارت 
نظام بانكي به افغانستان ارسال 
مى كننــد. در حالي كــه نظام 
بانكي ايــران با ارائــه  خدمات 
مالي مى تواند ارســال اين وجوه 
را بــه عهده بگيرد و در ضمن از 
افغانستاني  درآمدهاي مهاجران 
ماليــات دريافت كنــد. كارمزد 
ارســال وجــوه مالــي در تمام 
كشورهاي دنيا يكي از منابع درآمدي نظام هاى 

بانكي از مهاجران حاضر در كشورهاست.

 فراهم آوردن امكان 
بهبود صادرات براي كشور ايران

بسياري از مهاجران ساكن در ايران با اقوام خود 
در كشــور افغانستان در ارتباطند. اقوام اين افراد 
در افغانستان نيازهاي كااليي خود را به مهاجران 
حاضر در ايران اعالم مى كننــد و اين مهاجران 
كاالهاي ايراني را در ســطح خرد خريداري و به 

افغانســتان ارســال مى كنند. در صورت محدود 
شــدن امكان اســتفاده از خدمات بانكى ممكن 
است حجم اين نوع ارساالت و در نتيجه صادرات 

كاهش پيدا كند.

 تسهيل زندگى اتباع خارجى مسلمان در 
ايران و نزديك شدن به اهداف امت واحده

اگر نگاه انسانى و بشر دوستانه نسبتاً به مهاجران 
ايرانى را كنــار بگذاريم از نظر آرمان هاى انقالب 
اسالمى و مســئله تحقق امت واحده كه همواره 
مــورد تأكيد امام بوده نيــز اين موضوع اهميت 
دارد. از بين بردن مشــكالت جامعه مهاجر قطعاً 
در پازل و مســير نزديك شــدن به اين آرمان ها 
بوده و افزايش همدلى و وحدت در بين مسلمانان 
جهــان را نيز در پى خواهد داشــت و ايران را به 
عنوان يك نمونه مناسب و موفق در زمينه رفتار و 
اخوت اسالمى نشان خواهد داد. وضعيت موجود، 
در شأن چند ميليون نفر انسان همزبان، هم دين 

و با ريشه هاى فرهنگى مشترك نيست. 

 بهبود روابط بين المللى و ديپلماتيك
از بين كشــورهايى كه مهاجرانى از آن ها در ايران 
زندگى مى كنند، حدود 40 درصد از واردات كشور 
افغانســتان توسط كشــور ايران تأمين مى شود. 
ميــزان ارزي كه كشــور ايران از ايــن طريق به 
دســت مى آورد، بسيار قابل توجه است، اما روابط 
ديپلماتيك ايران و افغانستان گاه با بدبينى هايى 
همراه است كه اثر مستقيم آن بر حجم مبادالت 
و دريافت طلب هاى ايران از افغانســتان بروز پيدا 
مى كند. در مورد مســدود شدن كارت هاى بانكي 
مهاجران در ايران نيز اخيراً ســفارت افغانستان از 
بانك مركزي خواســته بود كه اين مشكل را حل 
كند. معضالت بانكي و معيشــت روزانه  مهاجران 
افغانســتاني حاضــر در ايران مطمئنــاً بر روابط 
ديپلماتيك ايران و افغانستان تأثيرگذار خواهد بود.

 كاهش جرم و جنايت عليه مهاجران
مهاجران كارگرى كه از داشــتن حساب بانكى 
محروم هستند، مجبورند حقوق خود را به صورت 
نقدى و با تأخير   فراوان از كارفرماى خود دريافت 
كنند. حمــل مقادير زياد توســط مهاجرى كه 
در اين كشــور به صورت غيرقانونى وارد شده و 
هيچ مرجعى هم براى گرفتن حق خودش ندارد 
برايشان پرريسك است. در همين خصوص موارد 
متعددى از تعرض اشرار به مهاجران گزارش شده 
كه آن ها را با مشــكالت بسيارى روبه رو ساخته 
اســت. در نتيجه اكثر اتباع مجبور مى شوند كه 
پول هاى خود را به نام يك فرد ايرانى و نزد حساب 
وى قــرار دهند كه از ايــن جهت هم بارها مورد 

كالهبردارى قرار گرفته اند.

 راهكار پيشنهادى
در وضعيت كنونى شفافيت و دسترسى داشتن به 
اطالعات و تراكنش هاى مالى يك جامعه ميليونى 
خيلى بهتر از نداشتن آن است. براى طراحى يك 
بــازى برد-برد بايد هدف از ارائه خدمات بانكى به 
مهاجران را تكميل اطالعات به صورت تدريجى و 
بسته شــدن محدوده افراد قانونى و غيرقانونى در 
نظر گرفت. ارائه خدمت بانكى به مهاجران از طرفى 
باعث توسعه منفعت اقتصادى و سياسى شده و از 
سوى ديگر هم اطالعات مهمى كه تاكنون در هيچ 

جايى وجود نداشته، قابل دسترسى خواهند شد. 
به گفته مســئوالن وزارت كشور در حال حاضر 
حدود 3 ميليون اتباع خارجى در كشــور وجود 
دارند كــه 1/5 ميليون نفر آن ها غيرقانونى بوده 
و هيــچ گونه مــدرك هويتى و شناســايى در 
داخل كشــور ندارند و اين يعنــى هيچ نظارت، 
اشــراف و كنترلى بر رفتارها، اقدام ها، تبادالت و 
تراكنش هاى مالى مهاجران وجود ندارد و هيچ گاه 

سيگنالى از آن ها مخابره نمى شود. 
اگر به تمامى مهاجران ايرانى خدمات بانكى ارائه 
شــود، عالوه بر مزاياى ذكر شده تجميع، توليد 
اطالعات و اشــراف برآن هــا را نيز در پى خواهد 
داشت. به اين ترتيب با شناسايى و ارائه خدمت 
به تمام افراد قانونى و غير قانونى دايره و محدوده 

اين افراد باالخره بسته مى شود. 
براحتى مى توان اطالعات تمامى مهاجران چه قانونى 
و چه غير قانونى را در پايگاهى جمع آورى كرد. حال 
اگر مهاجر غير قانونى وارد كشور شود يا بايد سريعاً 
به سامانه مراجعه كرده و اطالعات هويتى و مداركش 
را ثبت كند و يا با شناســايى رد مرز شود. براى اين 
اقــدام نيز مى توان براحتى از خــود جامعه مهاجر 
كمك و استفاده كرد. به اين ترتيب كه ارائه خدمات 
بانكــى به مهاجران داخلى را به عنوان يك اهرم در 
نظــر گرفت و از آن ها خواســت كه غيرقانونى ها را 

معرفى كنند و گزارش ورودشان را بدهند. 
حــال پس از شناســايى، احراز هويــت و توليد 
اطالعات و دســت يابى به آن وارد مرحله آناليز 
اطالعات خواهيم شــد. با توجه به اينكه تمامى 
تراكنش هاى جامعه مهاجر، روشن و شفاف است 
براحتى و با اســتفاده از نرم افزارهاى داده كاوى 
مى توان متوجه روندهاى مشكوك و غير منطقى 
تراكنش هاى مالى اشخاص خارجى شد. مثالً اگر 
مهاجر كارگرى طى يــك هفته ميزان تبادالت 
مالى اش از يك حدى بيشتر شود، سيستم هشدار 
داده و فرد مورد نظر مورد بررسى قرار گرفته شود. 
به ايــن ترتيب منطق و راهكار پيشــنهادى در 
موضوع بانكــى، ارائه تمامى خدمــات بانكى به 
صورت مشــروط و بــا اعتبارســنجى به تمامى 

مهاجران حاضر در ايران است.

قدس از محدوديت و فرصت هاى از دست رفته خدمات بانكى مهاجران در ايران مى گويد

چاله هاى مراودات مالى مهـاجران

حميدرضا رضايى   - كارشناس حوزه سياست گذارى مهاجرت

مهاجران 
افغانستاني در ايران 

باالترين ميزان 
مشاركت اقتصادي 
را دارا هستند. اين 

جمعيت در ايران 
ساكن هستند و 
خيلي از آنان در 

اين خاك 
به دنيا آمده اند

بــــــــرش

در وضعيت 
كنونى شفافيت و 
دسترسى داشتن 

به اطالعات و 
تراكنش هاى مالى 

يك جامعه ميليونى 
خيلى بهتر از 

نداشتن آن است

بــــــــرش

نوع بخشنامهموضوع بخشنامه يا دستورعملتاريخ ابالغرديف

گامى به جلوتسهيل پرداخت هاى اتباع خارجى مقيم دارنده دفترچه پناهندگى، كارت سبز و كارت آبى معتبر17 آذر 11380

گامى به جلوبالمانع بودن اعطاى تسهيالت اعتبارى به مهاجران حاضر در ايران10 تير 21381

گامى به جلوشفاف سازى مدارك اقامتى معتبر مهاجران براى افتتاح حساب قرض الحسنه16 آذر 31387

گامى به عقب (محدود دستورعمل چگونگى شناسايى مشتركان خارجى مؤسسات اعتبارىبهمن 41390
كردن خدمات ارائه شده)

گامى به جلوشفاف سازى پروانه اقامت دائم در ايران13 خرداد 51392

گامى به جلودستورعمل افتتاح حساب سپرده ريالى براى اشخاص خارجى14دى 61395

گامى به جلواصالح دستورعمل افتتاح حساب سپرده ريالى براى اشخاص خارجىشهريور 71396

گامى به عقببخشنامه لزوم اجراى ماده 4 دستورعمل چگونگى شناسايى مشتريان خارجى و مؤسسات اعتبارىبهمن 81396

جدول1- بررسى روند قوانين بانك مركزى در مورد ارائه خدمت به اشخاص خارجى


