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محدودیتهای انتقال پول
برای مشرتیان ابنیک
برای جا به جایی پول در بانکها چه مواردی را باید رعایت کرد؟
2

تیترها
t i t l e s

هسم های عرضه اولیه؛
«پروژه» هایی مطمنئ؟

چگونهتخفیف
خود را داد بزنید؟

دردانه های منایشگاهی
که برگزار نشد

سفر به دیار
سپیدارها

چگونگیجلبمشتریبرای
محصوالتکسبوکارهای
کوچک

درصورتبرگزارینمایشگاه
خودروی تهران ،چه خودروهایی را
میتوانستیمببینیم؟

آشناییبابجنورد
شهردرختانبلند

کارنامه عرضه های اولیه
سال  98بررسی شد
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ابزار داغ ابزاریایب
محتوا در استارت آپ

کد بوریس من
کجاست؟!

استارت آپ هایی که با
بازاریابیمحتواپیشرفت
خوبی را تجربه کرده اند

چگونه کد معامالتی
آنالین را به راحتی
دریافت کنیم؟
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یادداشت
n o t e

فلسفه محدودیت های اخیر نقل و انتقال پول
بانـک مرکـزی در مـاه هـای اخیـر
مهدی حسنزاده
محدودیـت هایـی را بـرای نقـل و
روزنامهنگار
انتقـال پـول در نظـر گرفتـه اسـت.
ایـن محدودیـت هـا بـا هـدف مبـارزه
بـا پـول شـویی و نظـارت بـر فعالیـت
هـای سـوداگرانه تنظیـم شـده اسـت تـا جلـوی نقـل و انتقـال بدون

محدودیـت پـول بـا اهـداف سـوداگرانه را بگیـرد .در هر نظـام بانکی،
دسـتورالعمل هایـی بـرای مبـارزه بـا پـول شـویی وجـود دارد و بانک
بایـد بدانـد کـه بـرای مبالـغ کالن ،چه کسـی برای چه هدفـی (کدام
معاملـه یـا قـرارداد) پـول را جـا بـه جـا می کند .متاسـفانه در کشـور
مـا سـال هاسـت دربـاره ایـن مسـائل کـم توجهـی صـورت گرفتـه
بـود ولـی بـا تصویـب قوانیـن مبـارزه بـا پـول شـویی طی سـال های

اخیـر ،محـدود کـردن و بـه تعبیـر دقیـق تـر قانونمنـد کـردن نقل و
انتقـاالت بانکـی در دسـتور کار قـرار گرفـت .بـه ویـژه در دو سـال
اخیـر کـه سـوداگری در بازارهایـی نظیـر ارز و طلا بـه اوج رسـیده
بـود ،بانـک مرکـزی ،تدبیـر اصلـی مواجهـه بـا ایـن گونـه سـوداگری
را در قانونمنـد کـردن نقـل و انتقـال پـول دیـد .ایـن اتفـاق اگرچـه
محدودیـت و زحماتـی را بـرای عمـوم مردم به دنبـال دارد ولی مانند

هـر محدودیـت قانونـی دیگـر ،بایـد مـورد اسـتقبال قـرار گیـرد ،چرا
کـه هـر گونـه اقـدام خلاف از مسـیر نقـل و انتقـال بانکـی قابل رصد
و شناسـایی اسـت .اگـر همـه ما بـه این قاعـده بانک مرکـزی که نقل
و انتقـال پـول بایـد شـفاف باشـد ،پایبنـد باشـیم ،در عمل به شـفاف
شـدن اقتصـاد کشـور کمـک کـرده ایـم .شـفافیتی کـه جلـوی انـواع
فسـادها و سـوء اسـتفاده هـای اقتصـادی را مـی گیـرد.

