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اخبار

به دنبال تمایل ایلخان نوری رئیس فدراسیون
نجات غریق و غواصی کشور و با هدف کاهش
دغدغههای منجیان غریق به دلیل مسئولیت
سنگینی که بر دوش این قشر فداکار است،
بیمه رازی منجیان غریق را تحت پوشش بیمه
حوادث و مسئولیت قرار داد.
منجیان غریق که به گفته ایلخان نوری
در هشت سال اخیر جان  70هزار نفر را
نجات دادهاند و از این حیث ،کاری ارزشمند
را نزد خداوند و مردم انجام میدهند ،دارای
نگرانیهایی در خصوص مسئولیت حرفهای
و حوادث احتمالی هستند که با اخذ پوشش
بیمهای این دغدغهها مرتفع خواهد شد.
در حال حاضر صدور بیمهنامه برای ایشان
به صورت الکترونیکی و به فوریت انجام
میپذیرد.

بهکارگیری صحیح منابع کمک
به رونق تولید خواهد شد

نتیجه فروش  ۱۴۵هزار میلیارد اموال ملی چه بود؟

جذب منابع ارزانقیمت ،کلید
توسعه واحدهای تولیدی

منجیان غریق تحت پوشش بیمه
رازی قرار گرفتند

خبر

تغییر روش خصوصیسازی بعد از  ۱۴سال

بانکی بانک ایران زمین:
معاون عملیات
ِ

معاون عملیات بانکی ِ بانک ایران زمین
در بازدید از شعب استان البرز با بیان اهمیت
حمایت از تولید اظهار کرد :در شرایط حساس
کنونی ،نقش بانکها در تحقق شعار سال
« 1398رونق تولید» بسیار پررنگ است ،و این
امر محقق نمیشود مگر با برنامهریزی صحیح
و هدایت منابع به سمت تولیدکنندگان واقعی.
جلسه هماندیشی پس از بازدید از شعب
استان با حضور قدیمی ،حسینی کنارویی و
کلیه همکاران ستاد و صف استانهای البرز و
قزوین در مرکز همایشهای پردیس کشاورزی
استان البرز برگزار شد.
در این جلسه معاون عملیات بانکی ضمن
تاکید بر جذب منابع ارزانقیمت و افزایش
مشترکین خدمات بانکداری مدرن گفت:
همه ما باید به پاس تالشهایی که از گذشته
برای رشد و تعالی بانک ایران زمین تا کنون
صورت گرفته تمام همیت و جدیت خود را به
کار بندیم و شاهد بزرگ شدن خانواده بانک
ایرانزمین باشیم.
وی در ادامه افزود :در بازدید از شعب
استان تغییرات مثبتی همچون پویایی ،حرکت،
تقویت روحیه کارتیمی و داشتن برنامه و
هدف در بین همکاران کامل
با وجود همکاران با انگیزه ،جوان ،توانمند و
تحصیلکرده و همچنین وجود مناطق صنعتی،
کشاورزی در منطقه ،منشأ اثرات سازنده و
موثر در راستای رشد شعب خواهد بود و در
آیندهای نه چندان دور شاهد درخشش بهتر
شعب این منطقه خواهیم بود.
در ادامه جلسه حسینی کنارویی ،در
خصوص اهداف و برنامه های مدیریت امور
شعب استانها در سال  98صحبت کرد
و افزود :از ابتدای امسال کلیه برنامههای
شعب از جمله جذب منابع ،وصول مطالبات،
بانکداری مدرن ،دستگاههای پایانههای
فروشگاهی به صورت جدی رصد میشود.
ایشان همچنین خاطرنشان کرد :کلیه همکاران
باید با توجه شیوهنامه کارگروهها در کلیه
سطوح ضمن برنامهریزی دقیق و هماهنگ به
سوی تحقق اهداف بانک گام بردارند.
در این جلسه رئیسی مدیر شعب منطقه
عملکرد ششماهه استان را تشریح کرد و
اظهار کرد :با برنامهریزیهای صورت گرفته،
کار تیمی و تالش مضاعف همکاران شعب در
زمینه هایی چون بازاریابی ،رصد پایانه های
فروشگاهی ،افزایش مشتریان بانکداری مدرن
و کاهش مطالبات ،گامی موثر در پیشبرد
اهداف تعیین شده بانک برداشته خواهد شد.
در پایان جلسه از شعب عظیمیه ،آزادی
رجایی شهر  ،فردیس و عدل قزوین و همکارانی
که طرحهای مفید و سازنده ارائه کردند تقدیر
به عمل آمد.

بازاروسرمایه

همزمان با بروز مشکالت در مجموعههای
واگذار شده به بخش خصوصی همچون کارخانه
نیشکر هفتتپه ،همه توجهات به سمت نحوه
خصوصیسازیها جلب شد.
به گزارش ایسنا،خصوصیسازی در کشور ما
حدود  ۱۴سال است که با هدف افزایش بهرهوری
در بنگاههای دولتی آغاز شده اما در عمل به
ورشکستگی بسیاری از شرکتهای واگذار شده
منجر شده است.
فروش  ۱۴۵هزار میلیارد تومان اموال عمومی در
 ۱۴سال
به گفته رئیس سازمان خصوصیسازی از زمان
تأسیس سازمان خصوصی سازی تاکنون بیش از
 ۱۴۵هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی
واگذار شده که در این میان  ۲۶هزار میلیارد تومان
مربوط به سهام عدالت و  ۳۰هزار میلیارد تومان
هم بابت رد دیون دولت بوده و باقی سهام هم
به صورت تدریجی ،ترجیحی و بلوکی به عموم
متقاضیان واگذار شده است.
اگر  ۳۰هزار میلیارد تومان را از کل سهام واگذار
شده بابت رد دیون دولتی یا بدهکاریهای دولت
کسر کنیم حدود  ۱۱۵هزار میلیارد تومان از سهام
دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است.
واضح است که این رقم بسیار باال است که میتوان
آن را یک اَبَرجابهجایی در اقتصاد نامید .اما چرا این
جابهجایی عظیم نتوانسته است موفق باشد سوالی
است که بسیاری از کارشناسان پاسخ آن را عالوه بر
مسائل مربوط به برگزاری مزایده ،در عدم (اهلیت)
خریداران این سهام دولتی جستجو میکنند.
چرا خصوصیسازی انجام میشود؟
طبق یک اصل مهم اقتصادی «دولت بنگاهدار
خوبی نیست» و به تنهایی نمیتواند از عهده رونق
یک اقتصاد برآید و بنابراین نیاز است تا کسانی که
خود در حوزههای مختلف تخصص دارند بیایند و
افسار امور را در دست بگیرند و کسبوکار را از
دولت تحویل گرفته و متحول کنند .بدیهی است
که این تحول را کسی میتواند به وجود بیاورد که
خود خاکخورده آن کسبوکار باشد.
مفقود بودن این حلقه در خصوصیسازیها
امری است که کارشناسان اقتصادی به کرات
روی آن تاکید داشتند تا جایی که حتی نمایندگان
مجلس شورای اسالمی در  ۲۰فروردینماه سال
جاری باالخره بعد از  ۱۴سال با الحاق یک بند به
ماده واحده طرح الحاق جز )ز( به بند  ۵ماده ۶
قانون اصالح موادی از قانون اجرای سیاستهای
کلی اصل  ۴۴قانون اساسی موافقت کردند که بر
اساس آن وزارت اقتصاد (سازمان خصوصیسازی)
مکلف است دستورالعمل اجرایی روش انتخاب
مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت
مدیریتی را در واگذاریها رعایت کند.
کنسرسیوم خصوصیسازیها را اصالح میکند؟
بر همین اساس وزیر امور اقتصادی و دارایی
نیز که خود از همان ابتدا با خصوصیسازیها
مشکل داشت و بیشتر آن را) واگذاری( خطاب
میکرد تا خصوصیسازی اخیرا ً در جلسهای که
با فعاالن اقتصادی داشت از شیوههای جدید در
خصوصیسازیها پرده برداشت و گفت که از هفته
آینده خصوصیسازیها به صورت )کنسرسیومی
(و) تملیک به شرط اجاره( انجام خواهد شد.
فرهاد دژپسند در حاشیه این نشست با اشاره
به ضرورت استفاده از شیوههای متنوع در انجام

تجربه  ۱۴ساله انجام خصوصیسازیها به دالیل مختلف نتیجهای جز ناکامی و اتالف منابع ملی نداشته است ،به همین خاطر است که اخیرا وزارت
ش ببرد تا بتواند با تقسیم مالکیت ،اثبات اهلیت و
اقتصاد درصدد است با استفاده از قانون جدید مجلس ،خصوصیسازیها را به شیوهای جدید پی 
شفافیت بیشتر از حجم آسیبهای واگذاریها بکاهد.

قیمت
شرکتهای
بورسی به
صورت شفاف
تعیینمیشود
و برای سهام
راهبردی هم
اهلیت افراد
بررسی خواهد
شد
واگذاریها اظهار کرد :ممکن است شرکتهای
خصوصی نتوانند یک شرکت را به طور کامل
خریداری کنند و بنابراین در این جلسه قرار شد
تا فعاالن بخش خصوصی بروند و یک کنسرسیوم
برای خریدهای خود تشکیل دهند.
او همچنین به ارائه سهام  ۱۸شرکت دولتی باقی
مانده در بورس هم اشاره کرد و گفت که این سهام
از  ۱۴تا  ۳۰درصد به صورت متغیر و از طریق
شیوههای بلوکی واگذار میشوند که این قضیه از
هفته بعد آغاز خواهد شد.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به مشکالت به
وجود آمده در برخی از خصوصیسازیها گفت که
ما باید روشهای دیگری مانند واگذاری مدیریت و
ایجاد سهامی عام منطقه را اجرا کنیم و برای حل
موضوعاتی مانند اهلیت افراد هم روش اجاره به
شرط تملیک را اجرا کنیم .قیمت شرکتهای بورسی
به صورت شفاف تعیین میشود و برای سهام
راهبردی هم اهلیت افراد بررسی خواهد شد.
بسیاری از خریداران (زمین) میخواستند!
همانطور که از گفتههای دژپسند برمیآید هدف
او از اعمال شیوههای جدید خصوصیسازی عالوه
بر مسائل مربوط به شفافسازی و تقسیم مالکیت
شرکتهای واگذار شده مسئله اهلیت است .با این
حال شیوه اصلی که به نظر میرسد دژپسند قصد
دارد تا آن را در خصوصیسازیها به اجرا درآورد،
(کنسرسیوم) است.
در اینباره عبدالله مشکانی ،با بیان اینکه در
بسیاری از بنگاهها مالکیت واگذار شده اما مدیریت
هنوز واگذار نشده است ،درباره ایرادات شیوههای
قبلی خصوصیسازی گفت که یک دسته از
شرکتها زمینهای ارزنده یا امتیازات خاصی داشتند
و بسیاری از کسانی که این شرکتهای دولتی را
خریداری کردند نه به دنبال توسعه آن شرکتها
بلکه در واقع به دنبال جدا کردن آن داراییهای

باارزش مانند زمین از آن شرکتها بودند .این
اقتصاددان با بیان اینکه سهام شرکتهای فروخته
شده باید متولی داشته باشد گفت که هلدینگها
عمدتا ً نگاه متولیانهای به شرکتهای خریداری
شده دارند و اگر این هلدینگها از نوع تخصصی
باشند بسیار بیشتر میتوانند به رشد و توسعه
شرکت واگذارشده کمک کنند .او با بیان اینکه
شیوههای تعاونی و کنسرسیومی روشهایی بهتر
برای واگذار کردن کارخانهها هستند ،ادامه داد :در
این شیوه هر کارخانه ممکن است چند نقطه قوت
یا دارایی با ارزش داشته باشد که هر کدام از آنها
برای یک خریدار جذاب باشد.
مشکانی با بیان اینکه مزایده ،مذاکره و اثبات
اهلیت بخشی از مراحل خصوصیسازی به شیوه
تعاونی و کنسرسیوم است ،گفت که در این شیوه
از خصوصیسازی دولت خود را با شرایط خریداران
سازگار نمیکند بلکه این خریداران هستند که
مجبورند خود را با شرایط واگذاریها هماهنگ
کنند.
هلدینگهای تخصصی چاره کار است
این اقتصاددان با بیان اینکه ایجاد هماهنگی در
بین خریداران در یک کنسرسیوم کاری دشوار است
بر ضرورت ایجاد هلدینگهای تخصصی تاکید و
اظهار کرد که در این نوع هلدینگهای تخصصی به
دلیل دانشی که در حوزههای تخصصی وجود دارد
کمتر ممکن است به سمت فروش زمین یا اموال
کارخانه بروند و احتمال اینکه کارخانه یا شرکت
واگذار شده را توسعه دهند بیشتر است.
مشکانی با بیان اینکه اگر برای مثال در حوزه قند
و شکر بخواهیم یک واگذاری انجام دهیم میتوانیم
با ارائه سهام کنترلی به بخش خصوصی دارای
تخصص و سهام غیرکنترلی در بازار بورس یک
واگذاری معقول انجام دهیم که در بلندمدت نیز
این هلدینگ به دلیل تخصصی بودن سعی میکند

تا با انجام اصالحاتی شرکت خریداری شده را احیا
کند.
خریداران اهلش نبودند
بر اساس این گزارش ،اهلیت یک اصطالح
اقتصادی است که از کلمه (اهل) و به جا بودن
میآید .در علم اقتصاد اهلیت به این معناست که
طرفی که این سهام دولتی را در حوزههای مختلف
(برای مثال نیشکر) خریداری میکند ،اصطالحا ً
خودش اینکاره باشد و در جریان فرآیند تولید
نیشکر باشد یا قبال ًسابقه مدیریتی در این حوزه را
داشته باشد .در این شرایط است که طرف خریدار
سهام دولتی میتواند به نحو احسن کارخانه
واگذار شده را اداره کند تا در نهایت به بهرهوری
موردنظر برسد .در غیر این صورت خریداران
سهام دولتی میتوانند از امتیازاتی که با قیمت
بسیار کمتر از ارزش واقعی خریداری کردهاند
سرخوش شده و به سوءاستفاده از آن در جهت
اهداف شخصی یا زدوبندهای مالی و سفتهبازانه
بپردازند.
فراموش نکنیم مسئله اهلیت در اینجا بر قیمت
سهام واگذار شده ارجحیت دارد ،چراکه همه ما
میدانیم قیمت برخی کارخانجات و شرکتهای
دولتی بسیار هنگفت است و در کشور هم
ابرسرمایهدارانی که توان خرید این شرکتهای
بزرگ را داشته باشند زیاد نیستند؛ بنابراین دولت
در اینجا با مدارای بیشتری شرکتها را منتقل
میکند یا حتی ممکن است از طریق بانکهایش
به خریداران وام هم بدهد.
مسئله مهم اهلیت است ،چراکه زمانی که یک
شرکت دولتی از عدم کارایی رنج میبرد و نمیتواند
بهره کافی اقتصادی داشته باشد ،تنها تخصص
و آیندهنگری یک شخصیت حقیقی است که
میتواند اوضاع را تغییر دهد و شرکت را در مسیر
ترقی اقتصادی قرار دهد.

کارمزد ارسال پیامک به مشتریان بانکی ۱۲هزار تومان شد
ک به مشتریان اعالم کردند
برخی بانکهای کشور با ارسال پیام 
که جهت سرویس پیامک بانکی در سال  ،۹۸مبلغی معادل ۱۲۰
هزار ریال را ظرف هفته آینده از حساب آنها برداشت خواهند کرد.
به گزارش مهر ،برخی بانکهای کشور با ارسال پیامک به
مشتریان خود ،پیشآگهی بابت کسر هزینه ارایه این خدمات
از حسابهای بانکی را آغاز کردهاند .بر این اساس ،هر یک از

مشتریان که با مراجعه به شعبه ،درخواست ارسال پیامک واریز
و یا برداشت وجه از حساب خود را ارائه داده باشند ،اکنون باید
بابت دریافت این خدمات ۱۲۰ ،هزار ریال بپردازند .البته این بار بر
اساس تجربیات قبلی ،بانکها اینبار پیش از اقدام ،تصمیم خود
را از طریق پیامک به مشتریان خود اطالع دادهاند.
یک متصدی شعب بانکی گفت :هزینه ارسال پیامک از سوی

نظام بانکی سال گذشته  ۱۰هزار تومان بوده است که امسال به ۱۲
هزار تومان رسیده است.
وی در ادامه افزود :اگر فردی موجودی کافی در حساب خود
نداشته باشد ،این امر به منزله انصراف از دریافت خدمات ارسال
پیامک بانکی است و به همین دلیل ،باید با مراجعه حضوری
به شعبه ،درخواست اتصال این سرویس را مجدد داشته باشد.

عباس نجفی عضو هیئتمدیره بانک توسعه
تعاون :بهکارگیری صحیح منابع کمک به رونق
تولید خواهد شد.
عباس نجفی عضو هیئتمدیره بانک توسعه
تعاون صبح امروز بهاتفاق سعید معادی مشاور
مدیرعامل و مدیر امور روابطعمومی و حوزه
مدیریت ،کریم میرزاخانی مدیر امور شعب،
رسول ارجمند مدیر امور سرمایه انسانی از شعب
بانک توسعه تعاون استان خراسان شمالی
بازدید کردند.
نجفی در بازدید از شعب و دیدار با کارکنان
خراسان شمالی با تأکید بر اینکه تجهیز منابع
با کیفیت ،ارزان و پایدار بهعنوان گام اول در
فراهم نمودن امکان و شرایط انجام عملیات
اعتباری است گفت :بهکارگیری صحیح ،دقیق،
هدفمند و موثر منابع بهمراتب مهمتر از تجهیز
منابع است و اگر در بحث مدیریت بر منابع و
مصارف عالوه بر تالش در ایجاد تعادل و تنظیم
عرضه و تقاضا نتوانیم منابع حاصله را که از
بابت تجهیز آن مشمول هزینههای مستقیم و
غیرمستقیمو قیمت تمامشده میشود بهدرستی
به کار بگیریم ،از کارایی و اثربخشی الزم و تحقق
شاخصهای عملکردی مناسب که منتج به
اصالح و بهبود ترازنامه شود بهرهمند نمیشویم.
عضو هیئتمدیره بانک توسعه تعاون نقش
بانک توسعهای تعاون را با توجه به فلسفه ذاتی،
مأموریت و تکالیف محوله در موضوع اشتغال و
مسئولیت اجتماعی خاص دانست و دراینباره
گفت :انعطافپذیری و برنامهریزی منطبق با
شرایط که باعث اثربخشی و تأثیرگذاری بیشتر
با استفاده از ظرفیت ،توانمندی و قابلیتهای
بالقوه و بالفعل شود میتواند کمک شایان به
رونق تولید ،ایجاد ،توسعه و حفظ اشتغال کند.
نجفی تخصیص و پرداخت تسهیالت اعتباری
به متقاضیان که مبتنی بر نیازسنجی ،اعتبار
سنجی و برخورداری طرح از توجیهات اقتصادی،
فنی و مالی و توأم با نظارت قبل ،حین و بعد از
مصرف اعتبار از یکسو و وصول بهموقع اقساط
و جلوگیری از نکول و ایجاد و افزایش مطالبات
غیرجاری شود باعث مدیریت صحیح بر منابع و
مصارف ،گردش و چرخش مناسب نقدینگی و
اثربخشی عملیات اعتباری میشود.
وی در همین رابطه افزود :تجهیز منابع
باقیمت تمامشده نامناسب و باال و متعاقب آن
تخصیص و پرداخت نامرتبط و غیرمنطقی و عدم
پیگیری بهموقع وصول توأم با رفتار متعهدین که
در قالب ارادی و یا غیرارادی در عدم بازپرداخت
تسهیالت بروز میکند عارضههای جدی در
فعالیت و عملیات حرفهای بانکی محسوب
میشود.
نجفی اظهار امیدواری کرد :با همت و
تالش همه همکاران و رویکرد برنامه محوری و
راهبردهای هفتگانه که بخش عمده آن اصالح
و بهبود ترازنامه ،توسعه بازار و افزایش و تجمیع
منابع ارزان و تالش برای وصول بهموقع اقساط
و کاهش   NPlاست میتوانیم شاهد توفیق و
اثربخشی بیشتر باشیم.
شایانذکر است که استان خراسان شمالی،
مانده تعهدات این بانک در پایان سال گذشته
قریب به  ۱۶۰۰میلیارد بوده است که سهم
قابلتوجهی از آن در قالب عاملیت اجرای طرح
اشتغال پایدار روستایی بوده است.
گفتنی است در این سفر از  7واحد اجرایی
بانک توسعه تعاون در استان خراسان شمالی
در شهرستانهای فاروج ،شیروان ،بجنورد شعبه
مرکزی و شعبه امام خمینی ،مائه و سملقان و
اسفراین بازدید به عمل آمد.

بازار داغ اجاره حسابهای بانکی و کالهبرداریهای میلیاردی
بازار اجاره حسابهای بانکی با هدف پولشویی ،فرار مالیاتی و کالهبرداری
در ماههای اخیر رونق زیادی یافته که بر اساس آن ماهانه به ازای هر حساب
بانکی مبلغ  ۲تا  ۴میلیون تومان به افتتاحکنندگان حساب ،اجاره پرداخت
میشود؛ اجارهدهندگان از کالهبرداری و فرارهای مالیاتی میلیاردی که به نام
آنها انجام شده بیخبر هستند.
به گزارش ایرنا ،در ماههای اخیر ،روشی جدید برای کالهبرداری و دور زدن
محدودیتهای قانونی شایع شده که بر اساس آن به ازای هر حساب بانکی که
همراه با رمز اینترنتی و سایر اطالعات باشد به دارندگان حساب مبالغی برای
اجاره پرداخت میشود .مبلغ اجاره حساب متغیر است اما بهطور میانگین
برای اجاره کردن هر حساب بانکی در هر هفته  ۵۰۰هزار تومان تا یک میلیون
تومان پرداخت میشود ،البته افراد میتوانند چند حساب بانکی به متقاضی
اجاره دهند که بر اساس آن میزان اجاره نیز چندین برابر میشود ،در یکی
از اطالعیههای اجاره حساب اعالم شده بود که «یک تا بیش از  ۱۰۰حساب
میتوانید به ما اجاره دهید».
با توجه به مشکالت اقتصادی در جامعه ،برخی افراد از اجاره دادن
حسابهای بانکی خود استقبال کرده و جستجویی کوتاه در فضای مجازی
نشاندهنده بازار داغ این کاسبی غیرقانونی است .بازار اجاره حساب بانکی در
فضای مجازی برقرار است .متقاضیان این نوع حسابها ،افراد بیاطالع و یا

نیازمند را با دادن وعدههای جذاب ترغیب به این کار میکنند.
اجارهدهندگان حساب باید یک حساب بانکی با موجودی خالی باز کنند
و سپس رمز دوم ،اینترنت بانک ،کارت بانکی ،همراهبانک و سایر اطالعات
الزم را در اختیار متقاضیان قرار دهند .مشکلی که وجود دارد این است که
اجارهدهندگان حساب نمیدانند چه معامالت و نقل و انتقاالتی از طریق
حسابهای بانکی آنها در حال انجام است.
سابقه حسابهای اجارهای به سالهای دور میرسد اما در ماههای اخیر
پس از اعمال محدودیتهای قانونی در تراکنشهای بانکی ،وقوع این نوع
تخلف شیوع بیشتری یافته است .همچنین افزایش نظارت بانک مرکزی برای
مقابله با پولشویی نیز باعث تشدید این تخلفات شده ،زیرا متخلفان ترجیح
میدهند تراکنشهای مالی غیرقانونی خود را از طریق حسابهای بانکی
دیگران انجام دهند تا شناسایی نشوند .آماری از شمار حسابهای اجارهای در
دست نیست اما جستجویی کوتاه در فضای مجازی نشاندهنده رونق رو به
گسترش این تجارت سیاه است.
افرادی که اقدام به اجاره دادن حسابهای بانکی خود کردهاند ،توجهی به
کالهبرداری و پولشوییهایی که امکان دارد به نام آنها انجام شود ندارند که
این موضوع دیر یا زود میتواند گریبانشان را بگیرد .بر اساس قانون ،دارندگان
حساب بانکی باید پاسخگوی کالهبرداری میلیاردی و سایر تخلفاتی باشند که

به نام آنها انجام شده است؛ بنابراین مسئولیت قانونی و حقوقی هر تخلفی
که از طریق این حسابهای اجاره ای انجام میشود بر عهده دارندگان حساب
خواهد بود.
بانک مرکزی پیش از این نسبت به شیوع این نوع تخلف هشدار داده و
اطالعیهای صادر کرده بود .بانک مرکزی در اطالعیه خود اعالم کرده است:
با وجود اینکه کارت بانکی در اختیار هر شخص دیگری باشد ،مشخصههای
تراکنش از جمله کدملی در سابقه دارنده حساب مربوطه (افتتاحکننده حساب
نزد بانک) درج خواهد شد.
بانک مرکزی تصریح کرده است :بنابراین در صورتی که اشخاص نخواهند
به لحاظ مبادالت پولی ناشی از معامالت غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند،
با مراجعه به اشخاص کماطالع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان
از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح
حساب کرده و با اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود
را بابت معامالت نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاحکنندگان
حساب انجام میدهند .بدین ترتیب و بعد از مدتی ،افتتاحکننده حساب
متوجه میشود که از طریق کارت بانکی آنها معامالتی انجام گرفته است که
مالیاتهای متعلقه به عهده ایشان محول شده و یا برخالف قانون مبارزه با
تامین مالی تروریسم متهم به جرائم مختلفی ناشی از پولشویی شدهاند.

شیوع این نوع تخلف میتواند تالشهای انجام شده برای ساماندهی نظام
نقل و انتقال پول در کشور و مقابله با پولشویی و فرارهای مالیاتی را به چالش
بکشاند و حجم پروندههای تخلف مالی را در محاکم قضایی حجیمتر کند،
بنابراین نظام بانکی و قضایی کشور باید سریعتر فکری به حال آن کند.

