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«ایران» از پدیده اجاره کارت ملی و حساب بانکی درکشور گزارش میدهد

آرزوی تمرکززدایی از پایانههای نفتی ایران
برآورده شد

سیاوش رضایی
خبرنگار

ســابقه کارتها و ســپس حســابهای اجــارهای به
دهه 70برمیگردد .در سال ،1372در قانون بودجه
بــرای ســاماندهی و شناســایی فعــاالن اقتصادی،
موضوع دریافت کد اقتصادی مطرح شــد و بدین
ترتیب از سال بعد یعنی  ،1373کدفروشی و اجاره
کد اقتصادی به ســرفصل واژههای اقتصادی ایران
افزوده شــد .پس از آن و بسته به شرایط اجارهداری
کدهای اقتصادی به موارد دیگری مانند کارتهای
بازرگانــی ،کارتهــای ملــی و کارتهــای بانکــی و
حســابهای بانکی گســترش پیــدا کرد.بــر همین
اساس در نخستین روز خردادماه سال جاری ،بانک
مرکزی برای چندمین بار در اطالعیهای رسمی به
مردم هشــدار داد تا از اجــاره دادن کارت ملی خود
برای امور بانکی خودداری کنند.
دراین اطالعیــه ،بانک مرکزی به مردم توصیه
کرده اســت از اجــاره کارت ملــی به افراد ســودجو،
بــه منظور انجام خدمات پولی ،بانکــی و ارزی جداً
خودداری کنند چرا که عواقب ناشــی از آن برعهده
دارنــده مدارک هویتــی اســت.اجاره کارت ملی به
منظور انجام امور خدمات پولی ،بانکی و ارزی امری
اســت که برای پوشش فعالیتهای ســودجویانه،
مجرمانــه ،پولشــویی و فــرار مالیاتی کاربــرد دارد و
پیشنهاد دهندگان ،کسانی هســتند که برای گریز از
عواقب فعالیتهای خالف قانون ،مســئولیت آن
را در قبال پرداخت مبالغی اندک ،یکســره متوجه
اجاره دهندگان میکنند .از این رو توصیه میشــود
بــه هیچ عنــوان و تحت هیچ شــرایطی ،پیشــنهاد
ســپردن مــدارک و اطالعــات هویتی (اجــاره کارت
ملی /حســاب بانکــی) را با هیچ مبلغی نپذیرند تا
از عواقــب جــدی ناشــی از فعالیتهایی کــه از این
طریــق رخ میدهد ،در امان باشــند.حال پرسشــی
که به ذهن میرسد ،این است که چرا بانک مرکزی
در این مقطع زمانی یک بار دیگر نســبت به پدیده
اجاره کارت ملی و حســابهای بانکی هشدار داده
اســت .به طور قطــع به علت مشــکالت اقتصادی
اخیر با افزایش این پدیده در سالهای اخیر روبهرو
هســتیم.نکته جالب توجه دراین پدیده این اســت
که شــگرد سودجویان هیچ تغییری نسبت به دهه
 70کــه کدهــای اقتصــادی را اجاره میکردنــد و در

دهــه  80کــه کارت بازرگانی اجــاره میکردند ،پیدا
نکــرده اســت و تنهــا شــماره و اطالعاتی کــه اجاره
میکنند تغییر میکند .در واقع سودجویان ،فراریان
مالیاتــی ،پولشــویان و بــه تازگــی فعــاالن در حوزه
قمار و شــرطبندی برای پنهــان ماندن و همچنین
فــرار از پرداخت مالیــات قانونی از اطالعــات افراد
دیگر اســتفاده میکننــد .در گذشــته به اســم افراد
عــادی کارت بازرگانــی دریافــت میکردنــد و با آن
میلیونهــا دالر واردات انجام میدادنــد و اکنون با
کارت ملی افرادی که بضاعت مالی اندکی دارند ،از
صرافیها ارز خریداری میکنند یا این که با استفاده
از اطالعات هویتی آنها شرکتی به ثبت میرسانند و
از حسابهای بانکی آنها میلیاردها تومان تراکنش
انجــام میدهنــد .امــا در نهایــت هنــگام پرداخت
مالیات یا مقابله با ســودجویی صورت گرفته ،تنها
اطالعات شخصی که کارت خود را اجاره داده است،
موجود اســت که باید در برابر قانون پاسخگو باشد.
در دورههایــی کــه فاصله نرخ ارز صرافیهــا با بازار
آزاد افزایش مییابد بیشتر با این پدیده مواجهیم.
برخی افراد به صورت اتوبوســی از کســانی استفاده
میکنند که بی بضاعت هســتند .پیش از ورود آنها
به صرافی پول خریداری ســهمیه  2هزار دالری ارز
را که به حدود  50میلیون تومان میرسد به حساب
آنهــا واریــز میکنند و آنهــا با کارت ملی خــود ارز را
خریــداری میکنند و بــه محض خــروج از صرافی
ارز را تحویــل داده و بیــن  200تــا  300هــزار تومــان
دریافت میکنند .در حسابهای بانکی اجارهای نیز
وقتی تخلفات مورد بررسی قرار میگیرد با کودکانی
مواجه میشویم که دارای چندین حساب بانکی با
گردش مالی هزار میلیارد تومانی هستند.
ëëازکداقتصادیتاحساباجارهای
درایــن خصــوص مدیــرکل دفتــر حقوقــی و
قراردادهــای مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی در
گفتوگو با «ایــران» ،اطالعات جالبی از این پدیده
قدیمــی ارائــه میدهــد .بــه گفتــه حســن تاجمیر
ریاحــی ،پدیده اجاره کارت ملی و اطالعات هویتی
افــراد بــرای دور زدن قانــون بــه دو دهــه قبــل بــاز
میگردد .بدین ترتیب برای عدم شناسایی ذینفع
واقعی از روشهای متداول سوءاستفاده میشود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیــش از ایــن با مســأله
اجــاره کارتهــای بازرگانی روبــهرو بودیم ،توضیح

داد :ســودجویان با اطالعات افراد نیازمند اقدام به
دریافــت کارت بازرگانــی میکردند و بــا آن تجارت
انجــام میدادنــد .ایــن در حالــی اســت کــه طبــق
قانون ،گمرک اطالعات را به سازمان مالیاتی ارائه
میدهــد ،امــا وقتی بــرای دریافــت مالیــات اقدام
میکردیم به پیرمرد و پیرزن فقیری در یک روســتا
میرسیدیم که در ازای مبلغ ناچیری اطالعات خود
را فروخته بودند.وی ادامه داد :درسالهای گذشته
نیــز اجــاره کارت ملی بــرای خریــد ارز از صرافیها
باب شــد .افــراد بی بضاعــت کارت ملی خــود را از
 50هــزار تومان تا  2میلیون تومــان اجاره میدادند
و ســودجویان بــا آن ارز خریــداری میکردند بدون
اینکــه اطالعــات آنهــا در شــبکه بانکــی و مالیاتــی
ثبت شــود.این مقام مســئول مالیاتی با بیان اینکه
چند ســالی اســت که حســابهای بانکی اجارهای
نیز مطرح شــده اســت ،گفت :پس از اصالح قانون
مالیاتهــای مســتقیم و مــاده  169مکــرر در ســال
 ،1395تمام دستگاهها از جمله بانکها مکلفند تا
اطالعات تراکنشهای بانکی را به سازمان مالیاتی
ارائه دهند .برهمین اساس سودجویان برای اینکه
تراکنشهای خــود را مخفــی و از پرداخت مالیات
فرار کنند ،با همان شــگردهای دهه  80با پرداخت
اجاره ماهیانه ناچیزی افراد بیبضاعت را متقاعد
کردنــد که با مدارک هویتی آنها حســاب بانکی باز
میکنند و با آن کار کنند.
ëëافزایشمعوقاتمالیاتی
مدیرکل حقوقی سازمان امور مالیاتی در ادامه

از افزایــش معوقات مالیاتی به دلیــل پدیده اجاره
کارت و حســابهای بانکــی خبر داد .بــه گفته وی،
به دلیل اینکه صاحبان اصلی کارت ملی یا حساب
بانکــی افــراد فقیــر و بعضــاً کارتنخــواب و معتاد
هســتند ،هرچند که طبق قانون آنها باید پاســخگو
باشــند اما امکان دریافت میلیاردها تومان مالیات
تشخیصی از آنها نیست و برهمین اساس معوقات
مالیاتی افزایش مییابد .به گفته وی ،برای مثال در
موضــوع کارتهای بازرگانی اجــارهای بین  10تا 12
هزار میلیارد تومان معوقه مالیاتی ایجاد شد.
 ëëرشدپدیدهاجاره
تاجمیر ریاحــی همچنین گفــت :بخصوص از
ســال  1395که ماده  169مکــرر قانون مالیاتهای
مســتقیم بــه تصویب رســید با رشــد پدیــده اجاره
کارت ملــی و حســابهای بانکی روبهرو هســتیم و
برهمیــن اســاس دراین مدت بارها نســبت به این
موضوع هشدار دادهایم و شبکه بانکی نیز با صدور
اطالعیههایی هشدار داده است.
وی اضافه کرد :اما نکته مهم این اســت که تنها
با اطالعیه و هشــدار نمیتوان با این پدیده مقابله
کــرد و نیازمنــد راهکارهــای عملــی هســتیم .وی
توضیــح داد :در همین راســتا در مذاکرات بــا اداره
ثبت شرکتها خواسته شد تا افرادی که برای ثبت
شــرکت اقدام میکنند ،مــورد راســتی آزمایی قرار
گیرند .در حوزه بانکی نیز باید با افزایش نظارتها و
راستیآزمایی با این مشکل مقابله کرد.
مدیرکلحقوقیسازمان امورمالیاتیهمچنین

یادآور شد :البته یکی از مشکالتی که شبکه بانکی با
آن مواجه است ،این است که بسیاری از حسابهای
اجــارهای از طریــق وکالی قانونی افــرادی که کارت
خود را اجاره دادهاند انجام میشود .به طوری که از
فرد اجاره دهنده یک وکالت کامل دریافت میشود
و وکیل قانونی تمام کارهای افتتاح حساب ،دریافت
دسته چک و استفاده از حساب را انجام میدهد.
وی ادامــه داد :برهمیــن اســاس در برخــی از
شــرکتها بــا مــواردی مواجــه میشــویم کــه یک
کارتنخــواب یا معتاد مدیرعامل یــا رئیس هیأت
مدیره اســت .اما زمانی که فصل مالیات میشود،
هیچ اثری از ذینفعان اصلی نمیتوان پیدا کرد.
 ëëاجارهکارتملی وحسابجرماست
مدیــرکل حقوقی ســازمان امــور مالیاتی تأکید
کــرد :به موجب ماده  274قانــون مالیاتها ،اجاره
دادن یــا اجــاره کــردن کارت ملی و حســاب بانکی
جرم مالیاتی تلقی میشود و قابل تعقیب کیفری
اســت.وی با اشــاره به اینکه اگر بحث حســابهای
بانکی اجارهای را جدی نگیریم ،در سالهای آینده
بــا مشــکل بزرگتــری مواجــه خواهیم شــد ،گفت:
هم اکنون برخی از شــرکتها آبدارچی و منشــی را
به شــرط اســتفاده از حســاب بانکی آنها استخدام
میکنند .این درحالی اســت که پس از ســال 1395
برخورد بــا این تخلفات از ضمانت اجرایی کیفری
محکمی برخوردار شــده اســت .به گفته وی ،طبق
قانون حتی افرادی که به این پدیده کمک کنند نیز
به جرم معاونت محکوم میشوند.
ëëپروندههایقضاییمفتوح
تاجمیــر ریاحی در پاســخ به این ســؤال که هم
اکنــون چــه تعــداد پرونده قضایــی برای ایــن گونه
تخلفات تشکیل شده اســت ،گفت :طی سالهای
اخیــر پروندههــای متعــددی از ایــن گونه تخلفات
در دســتگاه قضا تشــکیل شــده اســت کــه برخی از
متخلفان دستگیر شدهاند و به زندان افتادهاند.
وی توضیــح داد :هــم اکنــون درخصــوص
کارتهــای بازرگانی اجــارهای و تخلفات مربوط به
آن  500فقره پرونده قضایی تشــکیل شــده اســت.
دربحث تخلفــات مربوط به مــاده  274مالیاتها
نیــز کــه اجــاره کارت ملی و حســاب بانکــی یکی از
مــوارد هفتگانه آن اســت نیــز  200پرونده تشــکیل
شده است.

یادداشت

رحم اجارهای متخلفان اقتصادی

نرسی قربان

کارشناس بینالملل نفت

یگردد .آن
تاریخچــه طرح بزرگ و ملی خط لوله گوره به جاســک به دهــه  ٦٠بازم 
زمان یعنی در دوره جنگ ایران و عراق ،با توجه به اینکه تنها پایانه صادراتی نفت
ایــران در جزیــره خارک بود و دشــمن بخوبــی از راهبردی و اســتراتژیک بــودن این
پایانــه باخبــر بود ،بیش از  ٢هزار و  ٨٤٠بار این جزیــره را زیر آتش قرار داد .در حالی
کــه تعــداد روزهای جنگ  ٢هــزار و  ٨٨٨روز بود.بیش از  ٢هــزار بار بمباران خارک،
تنها پایانه صادراتی نفت ایران؛ همواره این حس نیاز را در صنعت نفت به همراه
داشته است که در صورت وقوع هر ناآرامی در منطقه توان صادراتی ایران را بشدت
تضعیف خواهد کرد .بویژه آنکه در این اواخر بحث بستن تنگه هرمز و درگیری میان
کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز مطرح شد.
حاال اکنون شــنیده میشــود فاز اول پروژهای به ســرانجام رســیده است که میتواند
پایــداری صــادرات نفت ایــران را افزایــش دهد .خط لولــه گوره به جاســک و پایانه
صادراتی آن در شرق تنگه هرمز ،پروژهای مهم است که امکان صادرات نفت ایران
را از دریای عمان فراهم خواهد کرد .آن طور که مسئوالن میگویند ،در روزهای آتی
اولین محموله نفتی ایران از این پایانه راهی بازارهای جهانی نفت خام خواهد شد.
البتــه تا رســیدن به ظرفیت حداکثری صادرات هنوز فاصله وجــود دارد اما این یک
فصل نو و مهم بویژه برای مواقع حساس و ناآرامیهاست.
البته کشــورهای نفتی حاشــیه خلیــج فارس از جمله عربســتان ســعودی و امارات
متحده عربی نیز این ویژگی را به نوعی برای خود ایجاد کردهاند .این کشــورها چند
پایانــه صادراتــی در خلیج فــارس ،دریای ســرخ و دریــای عمان دارنــد و حاال تفکر
تمرکززدایی از پایانههای صادراتی ایران نیز به ثمر رسیده است.
همواره این موضوع مطرح بوده اســت که بزرگترین متضرر بسته شدن تنگه هرمز،
ایــران و عــراق خواهند بــود .اما حاال با این پایانه جدید صادراتی که در گام نخســت
ظرفیــت صــادرات  350هــزار بشــکه در روز نفت خــام را فراهم میکنــد؛ ایران این
محدودیت را مرتفع کرده است و زمانی که به یک میلیون بشکه در روز برسد ،تقریباً
نیمی از نفت صادراتی ایران میتواند از این پایانه جدید به دنیا فرســتاده شــود.اما
فراتر از این ویژگیهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ،یک مسأله دیگری که اجرای این
طرح را در اوج تحریمها جذاب میکند ،موضوع اجرای یک پروژه  2میلیارد دالری
در اوج تحریمها و با استفاده از توان داخل است .به عبارتی وقتی کشورهای جهان به
ایران پشت کردند و حتی کشورهایی مانند چین و کره جنوبی حاضر به فروش ورق
لولههای ســرویس ترش نبودند ،صنعت نفت ایــران با تقویت بنیه داخلی صنایع
مرتبــط و ایجــاد ظرفیتهای جدید برای ســاخت داخل ،توانســت به میــزان قابل
توجهی کار و اشتغال و گردش مالی در داخل کشور ایجاد کند.
به عبارتی در دوره تحریم که شرکتها باید کاهش تولید میدادند ،صنعت نفت
یک فرصت اشــتغالزایی و کار را در داخل کشــور برای بیش از  200شرکت فراهم
کرد و نیروی کار قابل توجهی را به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر ساخت.
به این ترتیب از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری و این مبالغ به اقتصاد کشور تزریق
شــد.از سوی دیگر فرصتی برای توسعه در جنوب شرقی ایران فراهم شد و از این
بابــت میتوان گفت کــه این خط لوله اگرچه دیر اما بازهــم برخی نیازهای ایران
و صنعــت نفــت ایران را مرتفع کرد و منافع قابل توجهــی را برای ایران به همراه
خواهد داشت که مهمترین آنها همان رفع نگرانی مشتریان نفت ایران از تداوم
صادرات کشور است که البته در دورههای بدون تحریم این مهم بیشتر به نمایش
گذاشته خواهد شد.

