ﺗﺎ ﭼﻪ زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎرتﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﺧﻮد ﮐﭙﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﻦ ﻗﯿﺎﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
اﻃﻼﻋﯿﻪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ
از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺿﺮورت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺑﺎرﻫﺎ ﻃﯽ
ِ
اﺣﻮال ﺑﻪ ﻣﺮدم ﯾﺎدآوری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ،ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻫﻮﯾﺖ و ﺣﻔﻆ
اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﻣﺒﺎدﻟﻪی ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و
اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺠﺎﻣﻊ اداری اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯿﺪ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ،۹۷ﮐﺎرتﻫﺎی ﻣﻠﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت
ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﮐﺎرت ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ واﺟﺪﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوری اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ادارات ﻫﻨﻮز از ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺮاﺟﻪ
ﻋﻤﻼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن آﻧﺮا زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن ﮐﭙﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
ً

ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺪارک از ﺛﺒﺖ اﺣﻮال اﺣﺮازﻫﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ
اﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﭘﯿﻮﺳﺖ اﻣﺮوز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارت ﮐﺸﻮر در ﺟﻠﺴﻪای ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﻧﺪ
ﺗﺎ روﯾﻪای اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺘﻮﮐﭙﯽ از ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .روﻧﺪی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺻﻮرت اﺟﺮا ﺗﺎ ﺣﺪودی زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺻﺮف
ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ را ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﺪ.

ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی وزارت ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از

ﺛﺒﺖاﺣﻮال ،ﻓﺎﯾﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻣﺪرک ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و از آن ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻨﺪ اﺣﺮازﻫﻮﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ اﺣﺮازﻫﻮﯾﺖ از ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﯿﻬﻮده ﻣﺪارک ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ

اﯾﻦ ﻃﺮح ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﭙﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺮوﺳﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﻮن ﮐﺎﻏﺬ ،از ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺑﯿﻬﻮده اﻧﺒﻮه ﻣﺪارک ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ روﯾﻪ در ﮔﺮو ﺗﻐﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯽ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎزی ﭘﺮوﺳﻪﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪای ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ در ﭼﻨﺪ روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻟﺰوم اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﻣﯽﺗﻮان
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﺴﺎنﺳﺎزی ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻪ ﭼﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر و اﯾﺠﺎد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺻﯿﺎد را از اﻗﺪاﻣﺎت
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.
اﻣﺎ رو ﻫﻢ رﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح از ﻧﻈﺮ وزارت ﮐﺸﻮر ،ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاء ﺑﻮده و اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ
ﮐﺮدن ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر در ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی دوﻟﺘﯽ را ﻧﯿﺰ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

