
  2 جرم از پيشگيري صفحه يازدهم هفته موضوع

 سرقت با مرتبط جرايم از پيشگيري راهكارهاي تطبيقي مطالعه
  هويت

  

  بيگي شاه ايمان آقاي: دهنده ارائه

  شناسي جرم  و كيفري حقوق دكتري دانشجوي

  مدرس تربيت دانشگاه



  

  

  

  , بيگي شاه ايمان

  بخير وقت عرض و سالم با

 ابتدا ، آن با مقابله پيشگيرانه راهكارهاي و هويت سرقت جرم يعني بحث موضوع با ارتباط در
 مختصري آشنايي جرم اين ادبيات با تا شود مي سعي جرم ماهيت تبيين و تعريف ارائه با

 عنوان به هويت سرقت يعني مختلف حوزه ددر را پيشگيرانه مباحث سپس و بگيرد صورت
 قابل نكته.  گيريم مي پي سايبري جرايم در هويت سرقت و پولشويي جرم مانع جرايم از يكي
 مقصود عموما شود مي بحث هويت سرقت با مرتبط جرايم از پيشگيري از وقتي اينكه اشاره

  . است وضعي پيشگيري

  

 ، غير شخصي اطالعات سرقت و سونيت با توام و غيرمجاز استفاده هويت سرقت:  هويت سرقت
  .  است مالي و پولي منافع كسب منظور به عموما

 به ورود اطالعات ، ،گذرواژه بانكي كارت شماره ، بانكي حساب:  مانند:   شخصي اطالعات
  . شود مي استفاده فردي هويت تشخيص براي كه ديگري داده هر و اي رايانه حسابهاي

  : هويت سرقت مراحل

  : غير هويت تحصيل)  اول مرحله

 توقف يا و مسير تغيير ، هك ، سرقت مانند شود هويت تحصيل به منجر كه فرايندي هر شامل
  . است اينترنتي فضاي در مجازي هاي داده و ها نامه



  : غير هويت از استفاده)  دوم مرحله

 و پولي فوايد تحصيل براي اطالعات اين از است ممكن متقلب فرد ، غير هويت تحصيل از بعد
 حسابهاي بازكردن ، اينترنتي خريدهاي انجام براي بانكي هاي كارت از سواستفاده يا و مالي
 در.  كند استفاده كالهبرداري ارتكاب براي ديگري به شده كسب هويت فروش ، تازه بانكي
 استفاه قرباني مستمر آزار و آوردن بستوه براي شده سرقت اطالعات از است ممكن موارد برخي
 مي جا قرباني را خود كه متقلبي توسط مبتذل و مستهجن تصاوير ارسال مانند اقداماتي.  شود
  .  زند

  : سرقت كشف)  سوم مرحله

 مواردي در اما شود مي كشف اوليه روزهاي و لحظات همان در هويت سرقت موارد بيشتر در
 ماه 6 تا كه شده گزارش مواردي در.  نشود اطالعاتش طرقت متوجه اصال قرباني است ممكن

 شخصي اطالعات بيشتر بزهكار هرچه طبيعتا.  است نشده اطالعاتش از غير استفاده متوجه فرد
  . كند وارد ديده بزه به تواند مي را بيشتري ضرر باشد داشته اختيار در را ديگري

  

  :هويت سرقت معمول هاي روش

 ساير و ،گذرنامه بانكي كارتهاي به دسترسي و افراد جيبي كيف سرقت طريق از مثال:  سرقت
  افراد هويتي تشخيص اسناد

 رايانه جرايم متقلبين:  ها داده پايگاه سرقت و ، ها سيستم به غيرمجاز دسترسي ، كردن هك
 مجازي ابزارهاي طريق از آنها مسير تغيير و مجازي هاي داده به دسترسي با مستمر طور به اي
 و ها داده از عظيمي پايگاه به دستزسي امكان آوردن بدست طريق از هكرها همچنين و

  .   كنند سواستفاده خود مجرمانه مقاصد براي اطالعات اين از توانند مي شخصي اطالعات

 و متقلب فرد آن در كه است شخصي اطالعالت سرقت روش متداولترين فيشينگ:  فيشينگ
 لنيك آن در را خود اطالعات تا كند مي تقاضا او از قرباني به قالبي لينك يك ارسال با هكر



 واقع در طريق اين از و كند وارد) است بانكي صفحه شده سازي شبيه مثال كه(  تقلبي
  .  دهد قرار هكر اختيار در را خود اطالعات

 از و زده جا بانك كارمند و نماينده را خود تلفني صورت به متقلب فرد روش اين در:  ويشينگ
  . آورد مي بدست را الش شخضي اطالعات قرباني

 و كليدخوان هاي برنامه نصب براي) تروجان( تروا هاي اسب از حمالت اين در:  فارمينگ
  شماره و عبور كلمات دهند اجازه نفوذگر يك به تا كنند مي استفاده كننده هدايت هاي برنامه
  .باشد غيرعادي كاري انجام به مجبور كاربر اينكه بدون آورد، بدست را اعتباري هاي كارت

 افراد از يكي را خود متقلب فرد طظرفند اين در:  نيجريه جزايي قانون 419 كد كالهبرداري
 مبادالت از مننع المللي بين هاي تحريم دليل به كند مي ادعا و زده جال آفريقايي ثروتمند
 به ا پول زيادي مقدار بانكي انتقال و نقل يك با تا كند مي درخواست قرباني از و است بانكي

  . بريزد او حساب

 بانك عابر كارتخوان دستگاه به ابزارهايي اتصال طريق از متقلب فرد روش اين در:  اسكيمينگ
  . كنند مي پيدا دسترسي افراد حساب شخصي اطالعات به

 جرايم حوزه دو در را هويت سرقت با مرتبط جرايم از پيشگيري مختصر آشنايي اين از بعد
  دهيم مي ادامه سايبري جرايم و بانكي

  : بانكي حسابهاي در هويت سرقت از پيشگيري عملي راهكاري

 مرتبط جرايم از ناشي آسيبهاي كاهش و پيشگيري خصوص در المللي بين مقررات مجموعه در
 هاي توصيه پولشويي مانند مالي جرايم ساير ارتكاب واسط جرايم عنوان به هويت سرقت با

 مجرمانه مقاصد پيشبرد از مانع بانكداري عرصه در خصوصا تواند مي كه دارد وجود آوي الزام
 موكد توصيه مورد ذيل اقدامات بانكي حسابهاي و ها كارت خاص موضوع خصوص در.  شود
  .  اند گرفته قرار



 و)  پيوسته آن به 1371 سال در ايران(  وين هاي كنوانسيون مبناي بر بايد كشورها)  اول
 انگاري جرم را پولشويي انواع) نپيوسته آن به اما كرده امضا 2000 سال در آنرا ايران( پالرمو
  .  كنند

  :  عملي پيشگيرانه اقدامات) دوم

  : مالي موسسات در رازداري بر ناظر قوانين)  الف

 ، مالي موسسات در رازداري زمينه در آنها داخلي قوانين كه باشن داشته اطمينان بايد كشورها
  .  نشوند مالي اقدام ويژه گروه هاي توصيه اجراي از مانع

  

  : مشتريان كافي شناسايي) ب

 آنها صاحب نام بودن جعلي كه حسابهايي و نام بي حسابهاي نگهداري از بايد مالي موسسات
 شناسايي به نسبت زير موارد در كه شوند ملزم بايد مالي وسسات. شوند منع است محرز

  :كنند اقدام مشتريان

  كاري روابط برقراري -1

  :  موردي معامالت انجام -2

  )يورو يا دالر هزار پانزده يعني(  مقرر سقف از بيش •

  الكترونيكي انتقال و نقل •

  باشد داشته وجود تروريسم مالي تامين يا و پولشويي به ظن كه مواردي در  -3

 مشتري هويت درباره شده اخذ اطالعات كفايت يا  صحت به نسبت مالي موسسه كه زماني -4
  .باشد داشته ترديد

  كنند لحاظ مشتريان كافي شناسايي جهت در هستند موظف مالي موسسات كه اقداماتي) ج



 و مستقل منابع و مستندات ، اطالعات از استفاده با وي هويت احراز و مشتري شناسايي -1
  معتبر

 كه نحوي به ، ذينفع مالك احرازهويت براي معقول تدابير اتخاذ و ذينفع مالك شناسايي -2
 ، حقوقي ترتيبات و اشخاص مورد در.  شناسد مي را ذينفع مالك يابد اطمينان مالي موسسه

 مشتري كنترلي ساختار و مالكيت نسبت مالي موسسات كه باشد صورت به بايد شناسايي
   كنند يدا÷ آگاهي) حقوق شخص(

  كاري روابط ماهيت و هدف از مالي موسسه يافتن اطالع -3

 دار ادامه و نباشد شروع مختص(  كاري رابطه طول در ها بررسي انجام داشتن استمرار-4
  )باشد

 در(  شود اعمال جديد مشتريان هم و  گذشته مشتريان به نسبت هم ها توصيه اين مفاد  -5
 الذكر فوق بندهاي با مغايرتي گذشته حسابهاي و مشتريان كه صورتي در و)  مقتضي وقت

 مراجع به آنها گزارش و حسابها آن بردن بين از به نسبت قانوني فرجه اعطاي از پس داشتند
  شود اقدام قانوني

 نگه را خود خارجي و داخلي معامالت سوابق سال پنج براي حداقل بايد مالي موسسات - 6
 استفاده مورد ارز نوع مورد حسب و مبالغ جمله از(  كافي اطالعاتي حاوي بايد سوابق.  دارند

  .  باشد) معامله هر در

 و)هويتي اسناد كپي مثل(  مشتريان شناسايي مدارك تمام شوند ملزم بايد مالي موسسات -7
 استعالمهاي و غيرعادي معامالت هدف مانند(  كاري روابط و حسابها به مربوط هاي پرونده
 رابطه پايان از پس سال پنج براي حداقل را) حساب صاحب پيشينه احراز براي گرفته صورت
  . كنند نگهداري موردي معامله يك تاريخ از س÷ يا كاري

 جرايم از يكي عنوان به هويت سرقت از پيشگيري مورد در كه داخلي قانوني اقدامات زمينه در
  كرد مشاهده را قوانين از اي زنجيره توان مي گرفته صورت پولشويي جرم مانع



 با مبارزه براي متحد ملل سازمان كنوانسيون به الحاق قانون( 1988 وين كنوانسيون 3 ماده
  )1370روانگردان داروهاي و مخدر مواد قاچاق

  .مجازاتها و جرايم

 داخلي قوانين تحت كيفري جرايم تثبيت منظور به را ضروري اقدامات اعضاء از يك هر - 1
  :نمودخواهد اتخاذ زير موارد عمدي ارتكاب صورت در خود

  - ب

 جرائم ويا جرم ارتكاب از ناشي مزبور اموال كه اين به علم با اموال انتقال يا و تبديل) 1(
 يا و اخفاء منظور به مزبور جرائم ياو جرم در مشاركت يا و بوده بند اين) الف( فرعي بند موضوع
 جرايمي يا و جرم چنين ارتكاب در كه شخصي هر با معاونت يا و اموال نامشروع اصل كتمان
  .خود اقدامات قانوني عواقب ازفرار جهت داشته دست

 مالكيت يا و مربوط حقوق جابجايي واگذاري، محل، منبع، واقعي، ماهيت كتمان يا و اخفاء) 2(
 يا و بند اين) الف( فرعي بند موضوع جرايميا و جرم از اموال اين كه اين به علم با مزبور، اموال

  .اندگرديده ناشي جرايمي يا و جرم چنين انجام در مشاركت

  

 كه شده جرم اين مانع جرايم و پولشويي انگاري جرم به موظف ايران قانوني ماده اين براساس
  شود مي وضع پولشويي با مبارزه قانون 86 سال در متعاقبا

  

  است قانون اين 7 و 5 مواد شود مي مربوط هويت سرقت از پيشگيري به قانون اين در آنچه اما

 موسسات بانكها، ايران، اسالمي جمهوري مركزي بانك جمله از حقوقي اشخاص كليه ـ 5ماده
 و خيريه موسسات و بنيادها الحسنه،قرض صندوقهاي مركزي، بيمه ها،بيمه اعتباري، و مالي

 اجراء مورد به را قانون اين اجراء در وزيرانهيات مصوب هاينامهآئين مكلفند شهرداريها
  .گذارند



 نوع برحسب) 6 و 5 مواد موضوع( قانون اين مشمول دستگاههاي و نهادها اشخاص، ـ7ماده
  :هستند زير موارد رعايت به مكلف خود سازماني ساختار و فعاليت

  

 هويت و سمت احراز وكيل، يا نماينده توسط اقدام صورت در و رجوع ارباب هويت احراز ـ الف
  .دارد وجود تخلف بر ايقرينه كه مواردي در اصيل و وكيل و نماينده

 هويت احراز به مربوط فني و قانوني تمهيدات هويت سرقت از پيشگيري براي كه است طبيعي
  دارد اشاره واقعيت اين به قانون اين 7 ماده الف بند كه شود تقويت بايد

  شده تكليف و تبيين مختلفي هاي بخشنامه و ها نامه آيين در هويت احراز كلي مفهوم اما

  : 1388 شوييپول با مبارزه قانون اجرايي نامه آئين

 هرگونه انجام هنگام رجوع ارباب اوليه شناسايي به مكلف مشمول اشخاص تمامي ـ3 ماده
 به پولشويي، انجام به ظن وجود هنگام يا و مقرر سقف از بيش خدمات ارائه و عمليات معامله،
  :باشندمي زير شرح

  حقيقي شخص اوليه شناسايي ـ الف

 با آن تطابق و سكونت محل كدپستي و ملي شماره براساس حقيقي شخص اوليه شناسايي ـ1
  .پذيردمي صورت متعارف حد در ملي كارت اصل

 آن از تطبيق و كشور احوال ثبت سازمان با مشمول اشخاص خط بر ارتباط صورت در ـ تبصره
  .باشدمي بالمانع معتبر گذرنامه يا رانندگي گواهينامه يا عكسدار شناسنامه اخذ طريق،

 پايگاههاي از مورد حسب بايد) 3( ماده) هـ( و) د( بندهاي در يادشده مدارك ـ 4 ماده
 ملي، شماره جمله از( شده ارائه اطالعات و اسناد صحت به نسبت و استعالم ربطذي اطالعاتي
 پايگاههاي از تأييديه اخذ زمان بايد كننده استعالم. گردد حاصل اطمينان) غيره و ملي شناسه
  .نمايد گواهي يادشده اسناد در خود مشخصات همراه به را مذكور



 مشتريان مورد در نامهآيين اين ابالغ از پس ماه شش ظرف موظفند مشمول اشخاص ـ15 ماده
 ادامه خود فعاليت به هنوز آن مبناي بر و نموده دريافت را پايه خدمات قبل از كه قبلي
  .سازند عملي را فوق تكاليف دهند،مي

 بوده مغايرت داراي آنها مشخصات تطبيق، مرحله در كه قبلي مشتريان از دسته آن ـ1 تبصره
 رفع مذكور مغايرت چنانچه. نمايند اقدام مغايرت رفع به نسبت ماه سه ظرف موظفند است،
 مالي اطالعات واحد به را موارد موظفند دستگاه هر در پولشويي با مبارزه واحدهاي نگردد،
  .نمايند ارسال

  

 قرار بانكي و مالي موسسات عهده بر پولشويي با مبارزه قانون نامه آيين در كه تكاليفي از جداي
 افراد هويت احراز و استعالم براي »ربطذي اطالعاتي پايگاههاي از« به اشاره 4 ماده در گرفته
  است شده

  

 عالي شوراي هاي دستورالعمل و مركزي بانك هاي بخشنامه در اطالعاتي هاي پايگاه اين
  است شده تبيين پولشويي با مبارزه

  

 به اعتباري موسسات مشتريان مدارك و اسناد ارسال نحوه دستورالعمل 4 ماده 1 تبصره -
 اعتباري موسسه: «شويي پول با مبارزه عالي شوراي 89/11/20 مصوب آنها پستي نشاني
 كدپستي وي؛ ولي يا و قيم وصي، وكيل، يا و مشتري كامل شناسايي هنگام است موظف
 تطبيق ساها در مندرج نشاني با را ها¬آن ملي شناسه كارت يا و ملي كارت روي بر مندرج
 صاحب توسط را مذكور اسناد رونوشت ها،¬آن مطابقت از اطمينان حصول از پس و داده

  . نمايد نگهداري مشتري پرونده در كرده، اصل برابر اعتباري موسسه در مجاز امضاي

  )ساها سامانه تعريف( 



 نشاني به اعتباري موسسات مشتريان مدارك و اسناد ارسال نحوه دستورالعمل 1-13 بند -
 هويت احراز سامانه( ساها« شويي؛ پول با مبارزه عالي شوراي 89/11/20 مصوب آنها پستي

 مراجع با ارتباط طريق از كه است دارايي و اقتصادي امور وزارت در مستقر سامانه): اشخاص
 استعالم به پاسخ ،... و كشور امالك و اسناد ثبت احوال، ثبت هاي ¬سازمان قبيل از ربط ¬ذي

  .نمايد ¬مي تسهيل را ها¬آن نشاني و مختلف اشخاص هويت احراز مورد در اعتباري موسسات

 اين.  اند شده ساها سامانه طريق از افراد هويت استعالم به ملزم بانكها ، فوق دستورالعمل در
 خارج انتفاع حيز از كه است يكسال حدود هم ساها سامانه.  است 89 سال مصوب دستورالعمل

 احراز به اقدام گزينشي صورت به احوال ثبت سازمان با همكاري با ها بانك اكنون هم و شده
  . كنند مي هويت

 كه شود مي ارايه مختلفي پيشنهادات سايبري هويت سرقت از وضعي پيشگيري با رابطه در
  است متفاوت متقلبانه عمليات نوع به بسته

 به بايد شوند گيريپي بايد جمعي هايرسانه طريق از كه فرهنگي و ايجابي راهكارهاي كنار در
 تعاريف بخش در.  كرد اشاره »هويت سرقت« مختلف انواع با رابطه در خاص قانوني وجود عدم
  .است شده داده توضيح مجرمانه عنوان اين مختصر صورت به

  : فيشينگ با مقابله فني هاي شيوه

 است،) معتبر هويتي پس در شدن مخفي(هويت جعل بر مبتني فيشينگ كه آنجايي از  -1
. دارد سايت يك واقعي هويت تشخيص براي اعتماد قابل هاي راه برخي به بستگي آن با مقابله
 نشان خود درون را شده بازديد سايت ي دامنه فيشينگ، ضد ابزارهاي نوار برخي مثال براي
 آن درون تا دهد مي اجازه شما به فايرفاكس اينترنتي مرورگر در Petname ابزار. دهند مي
 يك طريق از دوباره بعداً اگر حال دهيد؛ قرار يادداشتي كنيد مي بازديد كه سايتي ي درباره ها

 قبالً  كه يادداشتي كردن مشاهده با شديد وارد سايت آن به آدرس كردن وارد با حتي يا لينك
 اگر. كنيد حاصل اطمينان شده باز سايت صفحه نبودن قالبي از توانيد مي بوديد گذاشته



 شما به مذكور ابزار باشد مشكوك شود مي باز آدرس كردن وارد يا لينك زدن با كه اي صفحه
  .كند مي جلوگيري سايت بارگذاري از حتي يا دهد مي اخطار

 مقابله هاي روش از ديگر يكي. دهند مي اخطار قالبي هاي سايت مورد در كه مرورگرهايي -2
 هستند معروف سارقان هاي سايت از ليستي حاوي كه است مرورگرهايي از استفاده فيشينگ با
 IE7 ، Mozilla. كنند مي مقايسه خود درون ليست با داريد آن از بازديد قصد كه را سايتي و

FireFox 2 و Opera هستند ويژگي اين داراي همگي.  

 ي جعبه وارد باشيد خواسته حال به تا اگر. عبور رمز ي كننده درخواست صفحات تقويت  -3
 نام آن در بايد كه كادري باالي راست سمت ي گوشه در شويد، Yahoo سايت در خود ايميل

 Prevent نوشته آن درون كه بينيد مي اي نشانه كنيد وارد را خود عبور رمز و كاربري

Password Theft  )وارد كنيد كليك قسمت اين روي اگر). عبور رمز سرقت از جلوگيري 
 بارگذاري با يا و حرفي 21 حداكثر اي نوشته درج با خواهد مي شما از كه شويد مي اي صفحه

 ي گوشه در آن ديدن با كه كنيد ايجاد اي نشانه خود ي رايانه درون از كوچك عكس يك
 عدم دليل به حال اين با. كنيد اطمينان صفحه آن بودن اصيل به عبور رمز درج به مربوط كادر
 مي تغيير را خود ورودي صفحات مدام ياهو مانند بزرگي هاي سايت كاربران از بسياري توجه
  .دهند

-  Spam filters كه است ايميل هاي سرويس در شده گرفته نظر در امنيتي موارد از يكي 
  .كند مي جلوگيري شما ايميل ي جعبه به ها آن ورود از و كرده گذاري عالمت را ها هرزنامه

 سايت از ها سازمان ساير و ها بانك با قرارداد بستن با كه هستند امنيتي هاي شركت برخي -5
  .كنند مي محافظت فيشينگ حمالت برابر در ها آن

  اسكيمينگ با مقابله روش

 انگشت اثر اطالعات خواندن جهت مخصوص گرهاي حس به جديد خودپرداز هاي دستگاه  -1
 انگشت اثر فقط و باشد نمي كارت رمز كردن وارد به نيازي صورت آن در كه شوند مجهز

  .دارد مجوز حساب از برداشت براي حساب صاحب



 شوند مجهز) اسكيمينگ ضد( Anti Skimmer به قديمي سري هاي دستگاه ديگر، روش -2
 نصب و كارت اطالعات خواندن شده، ساخته هايSkimmer تمامي كار كه نمود توجه بايد و

 خوانده مغناطيسي هد يك توسط كارت اطالعات چون و است افراد رمز ديدن جهت دوربين
 يك ساخت براي كه است مغناطيسي اطالعات آن نمودن مغشوش روش بهترين شود، مي

 و كننده توليد هاي شركت مسير اين در و شود مي استخراج سارق، توسط كپي كارت
 مي استفاده خود خاص روش از يك هر كه دارد وجود دنيا در متعددي استانداردهاي همچنين

  .كنند

 مي نظر مورد دستگاه در Skimmer نصب امكان از جلوگيري در سعي ها، روش برخي در -3
  .شوند مي ناميده Anti Fraud تجهيزات از نوع اين كه باشد

  

  خدمتم در بود سوالي اگر مطالب مطالعه از پس.  شد تمام من كلي بحث

  

Dr. mohammad Ahmadzadeh,  

  چيست مرتبط قوانين مورد در جنابعالي نظر

 , بيگي شاه ايمان

 با كه توجيهي جلسات در خصوصا رو اين و.  شوند نمي اجرا قوانين اين از كدوم هيچ عمال
 پرونده به كننده رسيدگي قضات همچنين و مركزي بانك و بانكها حقوقي امور مديران قضات
 ما قوانين در جرم اين عمال كه اينجاست مساله.  فهميد توان مي داشتيم هويت سرقت هاي

 سجلي دسناا به طمربو ياھتزامجا و يماجر ، تتخلفا نقانو مانند ديگري قوانين.  شده فراموش
  نداشتند را هويت سرقت انگاري جرم دغدغه مشخصا كه دارند وجود هم 1370 مصوب

  

  



S.A.Musavi,  

 اين آيا است؟ شده استخراج قانوني ماده كدام از هويت سرقت اصطالح دكتر.وتحيت باسالم
 اي رايانه جرايم در.ايد فرموده استنتاج خود عالي جناب يا است التين منابع از عنوان جعل

 در بايد مجرمانه عنوان ببخشيد.است آمده كجا از هويت سرقت اما آمده... و ها داده سرقت
  باشد شده ذكر قانون

 , بيگي شاه ايمان

 هويت سرقت اما.  نكردم اتخاذ دكتري سمت هنوز و هستم دكتري دانشجوي بنده البته.  سالم
 متاخري انگاري جرم سابقه ها كشور از بسياري قوانين در آنكه از جداي identity theft يا

 عناوين با مفهوم اين و.  مفهومه يك باشه بخصوص مادي عنصر يك حاوي آنكه از بيشتر داره
  . شد اشاره برخي به كه.  ايران قوانين در حتي.  گرفته قرار انگاري جرم مورد مختلفي

  

Dr. mohammad Ahmadzadeh 

  چيست مطالب درتبيين شما راهكار

 , بيگي شاه ايمان

 دنبال مركزي بانك هاي بخشنامه در بايد هنوز اقتصادي كالن تخلفات چنين براي اينكه
 ها بانك.  داره كالنتر سطح در جرايم اين با برخورد تمايل عدم از نشان بگرديم كيفري مجازات
 در هم را كالني فساد توان مي رسه مي نظر به و برند مي قانوني سكوت اين از كالني ارتزاق

  . كرد مشاهده قانوني و اقتصادي ، سياسي بستان بده اين

 ماه سه.  داره هويت احراز مساله به بانكها نقص بي التزام جرم اين از پيشگيري راهكارهاي
 و موهوم بانكي حساب ميليون 38 حدود كه شد عنوان مركزي بانك خود آمار طبق پيش

  داره وجود ايران نفري ميليون 80 كشور در مجعول

  



Dr. mohammad Ahmadzadeh,  

  چيست وخرد كالن سطح در شما پيشنهاد عزيز دكتر

  

 , بيگي شاه ايمان

 در نبايد رو هويت سرقت.  بياد وجود به جرم اين با مقابله براي اياراده بايد كالن سطح در
 يافته سازمان جرايم بيشتر امروزه.  داد تنزل بانكي كارت يك اطالعات سرقت يك سطخ

 و كنند مي استفاده مقاصدشون برلي هويت سرقت قانوني و فني هاي كمبود از تروريستي
 تروريستي هاي گروه مالي ساپورت.  ميشه انجام طريق همين از بيشتري سهولت با پولشويي

 را كيفري عدالت دستگاه اندركاران دست خود شكايات و كمبودها و نواقص مجموعه وقتي.  نيز
 اين مصاديق به برخورد به اراده عدم گرفت توان مي كه منطقي نتيجه تنها گذاريم مي هم كنار
  . كالنه سطح در جرم

 اين از مانع تونه مي راحتي به افراد خود توسط امنيتي راهكارهاي بردن باال اما خرد سطح در
.  كنه استفاده ما اكتسابي منافع از يا بشه جرمي مرتكب بتونه ما هويت با كسي كه بشه مساله
  ارايه در  كردم ذكر رو خرد راهكارهاي اين از برخي

  

S.A.Musavi,   

 دوره وانتقال ونقل مستمر وبازرسيهاي بانكها امور در ذيصالح سازمانهاي سوي از اساسي نظارت
 تاكنون  متاسفانه كه باشد موثر جرايم نوع اين وضعي پيشگيري در ميتواند بانكها مسوولين اي

  است نگرفته صورت جدي اقدام

  

 , بيگي شاه ايمان



 هويت احراز مهم مساله بار زير از توانند مي براحتي بانكها عمال كه هستند گنگ انقدر قوانين
  . كنند معنا بي رو نظارت مساله و كنند خالي شانه

  

  , رضواني محمد

 باشد مي مطروحه هاي پارادايم از يكي قوانين بودن كيفي اصل باشد بهتر كه رسد مي نظر به
  يابد تبلور باشد مي قوانين بودن مصرح و منقح ان راهبرد كه

  

  

  

S.A.Musavi 

 سرقت ارتكاب در است مستقلي دليل خود بانكها مسوولين كالن مالي هاي استفاده سوء البته
  ...و پولشويي جهت افراد هويت

 اجتماعي پيشگيري قالب در ميتواند نيز مردم آموزش خرد جرايم بحث در.جان دكتر البته
 است وتخصصي فني فضاها اين باالخره.شود مطرح

  

  

  , بيگي شاه ايمان

 اين در باشه شده زمينه اين در بحثي طرح حداقل اميدوارم.  كردم استفاده دوستان نظرات از
  بخشند مي بنده قاصر قلم و اطالعات كمبود به دوستان رو ها نقص.  كوچك ارايه

  



 پايان


