ﻣﻌﺎون ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﺒﺮ داد :ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی
ﺑﺪون ﮐﺪ ﻣﻠﯽ از ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻤﯽﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۳ ،دی ۱۳۹۹
ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ از اواﯾﻞ ﺑﻬﻤﻦ
ﺧﺒﺮ داد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از  ۵ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه اﻣﺴﺎل اﺟﺮاﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
»ﻣﻬﺮان ﻣﺤﺮﻣﯿﺎن« ،ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی از ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﺪ

ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ از اواﯾﻞ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ» :ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ» ،ﮐﺪ ﻣﻠﯽ« و ﺑﺮای
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ» ،ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ« آﻧﻬﺎ» ،ﮐﺪ ﺷﻬﺎب« ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﻮد و از  ۵ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه اﻣﺴﺎل ،ﺗﻤﺎم

ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺪون ﮐﺪ ﺷﻬﺎب در »ﺳﺎﺗﻨﺎ« ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ«.

ﻣﺤﺮﻣﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﯾﻦ اﻗﺪام ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮﯾﺘﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و ﺻﺮﻓﺎً ﺣﺴﺎبﻫﺎ و ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ را

ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﻦ اﻗﺪام را در راﺳﺘﺎی ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻤﺎم
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ» :در راﺳﺘﺎی اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ از ﻫﻮﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ از اﻧﺠﺎم
ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺪام ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ
و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و اﻗﺪاﻣﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال،
ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،وزارت ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ذیرﺑﻂ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ «.ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﯽرﺑﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﺷﺮطﺑﻨﺪی ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺘﻮان
راﺣﺖﺗﺮ ﺟﻠﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺤﺮﻣﯿﺎن در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ
ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ »در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺳﺎﺗﻨﺎی ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ داده ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﮑﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺒﺪا ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ «.او زﻣﺎن دو
ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر اﻋﻼم ﮐﺮده را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻓﯽ و ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺎﮐﯿﺪ زﻣﺎن ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ،ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪی در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ.
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