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گزارش «شرق» از ماجرای مسدود شدن همراه بانک برخی اتباع خارجی ساکن ایران

همچنان سرگردانی
نســترن فرخه: مسدودشــدن همراه بانک افراد غیر ایرانی، خبری که در روزهای گذشــته باعث به وجودآمدن 
مشــکالتی برای اتباع ساکن ایران شد و البته در این سال ها هم بارها با مشکالتی در خدمات بانکی مواجه بودند، 
حتی به همین دلیل شاهد خبرهایی از خرید و فروش کارت بانکی افراد ایرانی در بین افغانستانی ها بودیم که این 

موضوع هم گاه شرایط را پیچیده تر کرده و فعالیت اقتصادی و معیشت شان را در خطر قرار داده است.

ایــن ماجــرا بــه روش عملیاتی برای احــراز اطمینــان از کامل و 
صحیح بودن اطالعات هویتی هر فرد، اخذ کد شــهاب بر می گردد که 
همان شناســه هویت الکترونیکی بانکی اســت و اتبــاع ایرانی برای 
اخذ کد شــهاب به کد ملی و اتباع غیر ایرانــی به کد فراگیر که متولی 
آن وزارت کشــور اســت، نیاز دارند. گفته می شــود اتباع غیرایرانی که 
این کد فراگیــر را تاکنون دریافت نکرده و به بانــک اعالم نکرده اند، با 
مشکل مسدودی حســاب مواجه شدند؛ ولی بسیاری بر ناگهانی بودن 
این خبر اذعان دارند. البته مدیر عامل بانک صادرات دلیل مسدود شدن 
بعضی حســاب های مهاجران افغان را مبارزه با پول شویی ذکر کرد و 
با موافقت رئیس کل بانک مرکزی به دارندگان حســاب های فاقد کد 
شهاب از جمله حساب های مهاجران افغانستانی یک ماه فرصت داده 

شــده تا کد شــهاب دریافت و به بانک اعالم کنند. باوجود این به دلیل 
خألهای قانونی برای افراد غیر ایرانی در کشــور، از این دست مشکالت 
همیشه وجود داشته که طبق نظر محمدصالح نقره کار، وکیل پایه یک 
دادگستری و عضو کانون وکالی مرکز، ما به دستگاه متولی واحدی در 
زمینه اتباع نیاز داریم و از این نظر از حیث ساختاری و هنجاری و رفتاری 
محتاج به بازنگری و توجه به وضعیت اتباع در شرایط کنونی با لحاظ 
عنصر زمان و مقتضای شــرایط روز هستیم. نادیده گرفتن حقوق اتباع 
یــا به ابهام و تاریکی برگزار کردن نظــام حقوقی حاکم بر اتباع رویکرد 
مناسبی برای کشور ما نخواهد بود. همچنین مشکل استفاده از خدمات 
بانکــی و دریافت کارت بانکی در بین بســیاری از این افراد همیشــه 
وجود داشته که فاطمه اشرفی، مدیرعامل انجمن حامی، به آن اشاره 

شرایط افتتاح حساب برای اتباع خارجی داخل ایران چگونه است؟

به اتباع در کشــور با لحاظ وضعیت های مختلف آنها داشته باشد، از 
حیث منطقه ای مثــل وجود جنگ ها، تغییر دولت ها و شــرایطی که 
در مرزهای کشــور به وقوع می پیوندد، سیاســت های روشن و منطبق 
بــا منافع ملی باید اتخاذ کند. نقره کار اضافه می کند: از یک ســو ما با 
مالحظات حقوق بشری مواجه هستیم که ایجاب می کند همواره پذیرا 
و کمک کننده و تأمینگر نســبت به اتباعی باشیم که به لحاظ وضعیت 
اضطراری مجبــور به مهاجرت به مرزهای ایران شــدند، به خصوص 
درمورد شــرایط حال حاضر مردم افغانســتان و حضور طالبان که این 
جنبه انسانی مورد توجه حکمرانان و مردم کشور ما از حیث خصلت 
انســانی بوده اســت؛ اما مواجهه بعدی راجع به پذیــرش آنها درون 
کشــور و ارائه وضعیت اقامتی به آنها یا به نوعی سیاست گذاری کلی 
و عمومــی درخصوص پذیرش اتبــاع مهاجر به ایران اســت. در این 
خصوص سیاست ما باید مرتبط با وضعیت اقتصادی و رفاهی و امنیتی 
و فرهنگی و سایر مالحظاتی باشد که بدون آنها اتخاذ سیاست گذاری 
منطبق با منافع ملی ایران امکان پذیر نیســت، به نظر می رسد با توجه 
به شــرایط اقتصادی و اجتماعی ایران اساســا سیاست مهاجرپذیری 
رویه غلطی در شــرایط حاضر باشــد؛ چرا که شرایط بودجه ایران و نیز 
شرایط اقتصادی و فرهنگی چندان امکان پذیرایی از مهاجران را فراهم 
نمی کند؛ بنابراین با شــرایط اقتصادی که کشــور ما فعال دارد، باید این 
سیاســت را بازنگری کرد. این وکیل ادامــه می دهد: ارائه کارت بانکی 
یــا خدماتی نظیر خدمــات پولی و مالی و بانکی بایــد تابعی از کارت 
شــهروندی افراد باشــد که تمام جوانب مربوط به مهاجران از حیث 
امنیت و پول شویی و قاچاق مورد توجه قرار گیرد. ما به دستگاه متولی 
واحــدی در زمینه اتباع نیاز داریم و از این جهت از حیث ســاختاری و 
هنجــاری و رفتاری محتاج به بازنگری و توجــه به وضعیت اتباع در 
شــرایط کنونی با لحاظ عنصر زمان و مقتضای شــرایط روز هســتیم. 
نادیده گرفتن حقوق اتباع یا به ابهام و تاریکی برگزارکردن نظام حقوقی 
حاکم بر اتباع رویکرد مناسبی برای کشور ما نخواهد بود. نقره کار ادامه 
می دهد: اینکه ایران در وضعیت جاری همــواره با ورود اتباع مواجه 
بوده، یک واقعیت است و نیاز به اتخاذ یک رویکرد مشخص در زمینه 
اتباع به نظر ناگزیر اســت و ما حتما از سیاست اجمال در زمینه حقوق 
اتباع دچار خســران خواهیم شــد و تبعات اقامت موقت و مصادیق 
نقض اقامت موقت و محرومیت های ناشی از تخلف موازین موضوعه 
حاکم بر کشور درخصوص آنها باید به شکل روشنگرانه به آنها اعالم 
شــود و اگر اتبــاع ســازمان دهی، مدیریت، هدایت و حمایت نشــوند 
قطعا بحران های جدی در پیــش خواهد بود؛ پس دعوت می کنیم از 
سیاســت گذاری های عمومی که بر مبنای منافع عمومی ایران است، 
نســبت به وضعیت اتباع، بازنگری جدی داشــته باشند. همچنین با 
این وجود سازمان های مدنی در حوزه اتباع باید بیش از پیش اقداماتی 
حمایتی و آموزشی را در دستور کار خود قرار دهند و در این زمینه ما با 
چالش های جدی مواجه هستیم و الزم است که نظام حقوقی خود را 
در این زمینه روزآمد کنیم تا نهادهای مدنی به شــیوه مشارکت جویانه 
بتوانند در کنار نهادهای رســمی و ملی وظایف انسانی خودشان را در 

راستای سازمان دهی و سامان بخشی به وضعیت اتباع انجام دهند.

اولیــن شــرط واجب بــرای افتتاح حســاب اتبــاع خارجی، داشــتن گذرنامه 
اســت. امــا تنها داشــتن این ســند هویتــی کافی نیســت و باید شــرایط دیگری 
هم برای افتتاح حســاب داشــته باشــند. پــس قــدم اول برای انجــام کارهای 
بانکــی گرفتــن کد فراگیری اســت. گرفتــن کد فراگیــری به خاطــر تطبیق دادن 
اطالعــات فــردی و احــراز هویــت اســت. برخــی بانک ها هــم عالوه بــر این 
مدارک، شــرایط افتتاح حســاب اتباع خارجی را نداشــتن ســابقه چک برگشتی 

و بدهی های بانکی می دانند.
اتبــاع خارجی کــه کارت آمایش (مــدرک خروجی مــدت دار) دارند هم تنها 
امــکان بازکردن حســاب بانکی یا همان دفترچه حســاب را دارنــد. بانک به این 
افــراد کارت عابربانک و خدمات اینترنتی بانکــی را نمی دهد. اگر هم اتباع افغان 
گذرنامه با تاریخ منقضی شــده داشته باشــند، کارت عابربانک آنها تا زمان گرفتن 
گذرنامه جدید مســدود می شود. شروط الزم برای افتتاح حساب اتباع خارجی هم

 از این قرار است:

  سن ۱۸ سال تمام شرط الزامی برای افتتاح حساب است.
  برای اشــخاص حقوقی خارجی، ثبت شــرکت در ایران الزامی بوده و باید اجازه 

افتتاح حساب در اساسنامه داشته باشند.
  داشتن گذرنامه مدت دار و اجازه اقامت دائم

  داشتن محل ســکونت دائم و ارائه ســند ملکی یا قبض برق و اجاره نامه برای 
اثبات آن

  سپردن تعهد برای نداشتن تخلف مالی در دیگر کشورها
  نداشتن سابقه چک برگشتی یا بدهی بانکی

  گرفتن تأییدیه از وزارت امور خارجه برای ســفارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای 
بین المللی.

  گرفتن کد فراگیر
مدارک الزم برای افتتاح حساب اتباع خارجی

اتبــاع خارجی که دارای اجازه اقامت هســتند و کســانی که مــدارک دفترچه 

پناهندگی که نیــروی انتظامی آن را صادر می کند یا کارت هویت و کارت خروجی 
مدت دار (آمایش) دارند که توســط وزارت کشــور صادر می شود، با همراه داشتن 

مدارک زیر می توانند برای افتتاح حساب بانکی اقدام کنند:
  پرکردن فرم افتتاح حساب

  همراه داشتن تمام مدارک شناسایی و کپی آنها
  ارائه کد فراگیر

داشــتن دو نفر از مشــتریان بانک به عنوان معرف. ارائــه معرفی نامه کتبی از 
سفارتخانه های خارجی یا بانک ها و مؤسسات مالی معتبر خارجی هم قابل قبول 
اســت و درمورد اینکه کدام بانک ها برای اتباع حساب باز می کنند؟ معموال بانک 
ملت، بانک تجارت، بانک صادرات و بانک مســکن روال کار آسان تری برای افتتاح 
حســاب اتباع خارجی در نظر گرفته اند. حســاب پس انداز قرض الحسنه و حساب 
سپرده گذاری مدت دار دو نوع حســاب بانکی هستند که امکان بازکردن آنها برای 

اتباع خارجی وجود دارد.

چهارشنبه
۱۵ تیر  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۱

یادداشت

درد دل یک اتباع

 در پی خبر مسدودشدن همراه  بانک بسیاری از افراد اتباع سامن 
ایران، در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت:

فرزندم یــک خرید اینترنتی دارد. بایــد پولی کارت به کارت 
کند. می روم ســراغ همراه بانک و می بینم برای ما اتباع مسدود 
شــده اســت. با دوچرخه می روم به عابربانک. خراب اســت. 
می روم به عابربانکی دیگر. صفی طوالنی است و باالخره نوبت 
به من می رسد و پرداخت را انجام می دهم، درحالی که دخترم 

منتظر است و پیام می دهد که چه شد.
بارهــا اتفاق افتاده که دخترم در اســنپ بــوده و به دلیلی 
نتوانسته است کرایه را بپردازد. به من پیام داده و من پرداخته ام. 
بارها بســته ای دم در آمده اســت و من کرایه راننده را کارت به 
کارت کرده ام. می شود به راننده بگویم تو همین جا دم در خانه 

باش تا من عابربانک به عابربانک بروم و کرایه ات را بپردازم؟
مقررات وضع  شــده است که همراه بانک برای اتباع مسدود 
شــود. علت هم اموری از قبیل پول شــویی بیان می شود. خب 
پو ل شــویی کــه با ۵۰ هــزار تومان و صــد هزار تومــان اتفاق 
نمی افتــد. در مبالغ بــاال و به دفعــات متوالــی رخ می دهد. 
نمی شــود ســقف پرداخت را محدود کنند؟ نمی شود دفعات 
پرداخــت در روز را محدود کنند؟  و گیــرم که همراه بانک اتباع 
برای این امر بســته شد، کســانی که دست در معامالت پنهانی 
دارنــد نمی توانند پولی بدهند و کارت یــک نفر از تبعه ایران را 
به عاریه بگیرند؟ واقعا محدودســاختن ده هــا هزار از اتباع که 
شرافتمندانه در این کشــور کار می کنند به خاطر تخلفات مالی 
چنــد نفر، مانع آن تخلف خواهد شــد؟ یا تخلفــات دیگری را 
هم به این ماجرا اضافه خواهد کرد، همچون اســتفاده از کارت 
بانکی دیگران که خودش ممکن اســت پیگیری ها را سخت تر 

کند و مسائل حقوقی و امنیت پولی کشور را پیچیده تر بسازد؟
همیشــه در چنین مواردی، جمع وسیعی از دوستان ایرانی، 
اظهــار محبت و همــدردی می کنند و من ممنــون محبت این 
عزیزان هســتم. بهترین همدردی این اســت که اگر این مطلب 
را بحق می دانید، آن را منتشــر کنید تا شاید به گوش کسانی که 
می توانند در این جریان مؤثر واقع شوند، برسد. از من جز همین 

نوشتن کاری برنمی آید.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

چندگزینه ای ۹- نویســنده- بصیر- رود جاری در خراسان 
شــمالی ۱۰- بدون دقت الزم- مربوط به هندســه- بله 
آلمانی ۱۱- دهان- شــاخه تازه روییده درخت- اقیانوس 
کبیر ۱۲- یاری رســاندن- درختی در بهشت- برتری مقام 

و موقعیــت ۱۳- نگاه کردن- دایره المعارف فرانســوی- 
ســرپیچی کردن ۱۴- واحد پول بلغارستان- از سوره های 
شــریف قرآن که با حروف مقطعه آغاز می شوند- هدف 

۱۵- نوعی جنگ افزار بسیار مرگبار- نوعی غسل افقی: 
لرســتان-  در  ایــران  آبشــارهای  عــروس   -۱ 
نکته ســنجی- از اندام گفتاری ۲- برجســته و ممتاز- 
نوعی نارنگی-  نیست شده ۳- سرپرستی- از حواریون 
حضرت عیســی(ع)- برگشــتن ۴- پوســتین- درنگ 
و آهســتگی- رانده شــده ۵- خــودروی فرانســوی- 
دنبالــه رو- قصــد  خیرخواهانــه ۶- پرنــده ای آبزی 
شــبیه مرغابــی- پارچه نخی ســاده- اصــل هر چیز
۷- شــهری در آذربایجان غربی- بیماری یرقان- گلی 
زیبا ۸- فیلمی مشهور ساخته دیوید لین و برنده اسکار 
بهتریــن فیلم ۹- فرمان- گازی قابل اشــتعال- جوان 
۱۰- چهره- جانشــین غسل و وضو در مواقع ناچاری- 
ســکوی شیرجه ۱۱- نوعی مســابقه اسکی- نخستین 
مرد شــهید اســالم- جهت ۱۲- عملی ساختن- آماده 
و مهیا- شهر بارگاه حضرت معصومه(س) ۱۳- کاله 
مردانه قدیمی- چراغ پیه سوز قدیمی- تصفیه حساب 
اخمــو زمســتانی-  ورزش  بیگانــگان-  کــردن ۱۴- 

۱۵- حرف فاصله- گندیدگی- مهارت
عمودی: 

۱- مناطق ییالقی و کوهســتانی شهرستان رودسر 
گیالن- ضربه ای در بدمینتون ۲- درهم تنیدن- مخزن 
مــواد گازی- لقب خواجه ســرایان ۳- بخشــندگی- 
نمایندگــی- دنبال کننــده ۴- چهل ویکمیــن ســوره 
قــرآن- دزد و راهــزن- اقســام، گونه هــا ۵- راه رفتن 
کودکانــه- نامــی بــرای بلدرچین- طاقچــه قدیمی
۶- ماه سرد- نشان کرده- از القاب امرای ترک ۷- جانور 
تک  سلولی- ســنگ مرمر- منت گذارنده ۸- پیروزی- 
تعــداد پروتون های هســته اتــم هر عنصــر- آزمون 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۶۴      طراح: بیژن گورانی
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 حل جدول ۴۲۶۳

   سودوکو سخت  ۳۲۶۰   

   سودوکو ساده  ۳۲۶۰   

می کند: چیزی که االن خیلی بین این افراد شــایع است، این است که 
معموال کارت یکدیگر را اســتفاده می کنند، امکان دارد یک ایرانی چند 
حســاب باز کند و اتباع از آن کارت ها استفاده کنند یا کارت بانک ایرانی 
خرید و فروش شــود؛ بنابراین چون مسائل در این زمینه متفاوت است، 
نمی توان صرف یک موضوع بررســی مطلقی کرد. طبق نظر بسیاری 
از فعاالن و کارشناســان مربوطه با وجود افزایش موج مهاجرتی اخیر 
به ایران، برای جلوگیری از بی نظمی جامعه نیاز به بازنگری در قوانین 

اتباع احساس می شود.
خأل قانونی برای اتباع باعث هرج ومرج شده است

فاطمه اشــرفی، مدیرعامل انجمن حامی، درمورد برخی خألهای 
قانونی برای اتباع ساکن در ایران مانند مسدود شدن همراه بانک برخی 
اتباع در روزهای گذشــته، به «شــرق» می گوید: این یک بحث بســیار 
طوالنی اســت و باید مسئله کامل روشن شود. درباره افرادی که کارت 
بانکی شان مسدود شده، باید ببینیم کارت به نام خودشان بوده یا نه و 
وضعیت اقامت آنها چطور بــوده، چیزی که االن خیلی بین این افراد 
شــایع است، این اســت که معموال کارت یکدیگر را استفاده می کنند، 
امکان دارد یک ایرانی چند حساب باز کند و اتباع از آن کارت ها استفاده 
کنند یا کارت بانک ایرانی خرید  وفروش شــود؛ بنابراین چون مسائل در 
این زمینه متفاوت است، نمی توان صرف یک موضوع بررسی مطلقی 
کرد. اشرفی در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه با وجود افزایش موج 
مهاجرت به ایران، آیا لزومی به بازنگری در قوانین مربوط به این افراد 
وجود ندارد تا منجر به هرج ومرج نشــود؟ اضافه می کند: صددرصد 
همیــن االن هم هرج ومرج در جامعه وجــود دارد. با وجود جمعیت 
غیر قابــل کنترل اتباع کــه در هر صورت باالتــر از ظرفیت اقتصادی و 
اجتماعی و فرهنگی کشــور است، مشکالتی را ایجاد کرده. مدیرعامل 
انجمن حامی درمورد دیگر خألهای قانونی برای این افراد ســاکن در 
ایــران ادامه می دهد: باید دقیــق و مصداقی به این موضوع پرداخت. 
مثال در فاصله زمانی پنج ســال از ســال ۹۵ الی ۹۶ تا سال تحصیلی 
۱۴۰۰ تعداد بچه هایی که فاقد مدرک اقامت بودند و در مدارس دولتی 
کشور ثبت نام می کردند، بالغ بر ۱۰ برابر شده بود و این مسئله دقیقا روی 
افزایش مهاجرت های غیرقانونی تأثیر مستقیم گذاشته بود. چیزی که 
باعث می شود سخت گیری ها در این دو الی سه سال اخیر برای پذیرش 
افرادی که تازه به کشــور وارد شدند، بیشــتر باشد، مربوط به خدماتی 
اســت که قرار بوده به کودکان اتباع داخل ایران که به هر دلیل امکان 
دسترســی به نظام آموزشــی را ندارند، ارائه شود که عمال این شرایط 
باعــث افزایش مهاجرت شــد و از همه مهم تر اینکــه در هر صورت 
ظرفیت پذیرش این تعداد دانش آموز در نظام آموزشی بار سنگین مالی 

و اجتماعی دارد که نیاز به هماهنگی با آموزش و پرورش است.
به سیاست های روشن درخصوص اتباع نیازمندیم

محمدصالــح نقره کار، وکیــل پایه یک دادگســتری و عضو کانون 
وکالی مرکز در گفت وگو با «شرق» با اشاره به ماجرای مشکالت اتباع 
داخل ایران برای دسترسی به خدمات بانکی، می گوید: این مسئله نیاز 
به اتخاذ سیاســت های روشــن و جامع و بلندمدت درخصوص اتباع 
مهاجران ایرانی دارد. اینکه نظام حکمرانی یک برنامه منسجمی راجع 

شاعر و نویسنده افغانستانی
محمدکاظم کاظمی
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