ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﻋﻼم ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،آذر ۱۳۹۷
ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺷﺪن رﻣﺰ دوم ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ از اﺑﺘﺪای آذرﻣﺎه اﻣﺴﺎل آﻏﺎز ﺷﺪه و رﻣﺰﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ از
ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺣﺬف ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» .ﻧﺎﺻﺮ ﺣﮑﯿﻤﯽ« ﻣﻌﺎون ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اراﺋﻪ
اﯾﻦ رﻣﺰﻫﺎ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺎﻟﯽ اﻋﻼم ﮐﺮده و ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻼهﺑﺮداران اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،

اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ ﮐﻢ اﻓﺮاد و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﻣﺰ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ
آن از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﻣﺎﻟﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ در ﺻﻮرت دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ رﻣﺰﻫﺎی دوم ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﻓﺮاد ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ از آن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﺮ ﺑﺮﺧﯽ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﭘﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﻀﺎ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮاﯾﻢ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﺤﻮه درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ دوم ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؟ در روش ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم
ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ دارﻧﺪﮔﺎن ﮐﺎرت ،ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺣﺎوی رﻣﺰ ﯾﮏﺑﺎرﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
دارﻧﺪه ﮐﺎرت ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮ از آن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺧﺎص ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ
و ﺑﻌﺪ از ﯾﮏﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺟﺮا در ﺗﻤﺎم ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻤﺮاه را دارد.
روش دوم ﻧﯿﺰ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻣﺰﻫﺎی ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺼﺮف اﺳﺖ ﮐﻪ دارﻧﺪه
ﮐﺎرت در اﯾﻦ روش ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﮏ رﻣﺰ ﯾﮏﺑﺎر ﻣﺼﺮف ،رﻣﺰ را از آن اﭘﻠﯿﮑﺸﻦ ﺑﺎ ﯾﮏزﻣﺎن اﻋﺘﺒﺎر
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل  ۶۰ﺛﺎﻧﯿﻪ اﺳﺖ ،درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﺗﺮاﮐﻨﺶ از اﯾﻦ رﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و رﻣﺰ ،ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

اﯾﻦ اﻃﻼﻋﯿﻪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ را ﺑﺮای ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ» .ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻋﺮاﻗﯽ«

ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻗﺘﺼﺎدی در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪﻫﺎی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را دارای ﮐﻠﯽ ﺳﻮال و اﺑﻬﺎم ﻣﯽداﻧﺪ
و ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻌﺪ از اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﺎرهای از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﮐﻤﺘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮدن ﺑﺨﺶ درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ دوم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺟﺪی ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﻋﺮاﻗﯽ

ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن وﺟﻮد دارد اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ؟ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ،ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎرژر ﻫﻤﻪ ﻧﻮع ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻻﺧﺺ در دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی  ATMﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد«.
ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﮏ دﺳﺘﻮر را ﺻﺎدر ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻋﺪم زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی آن ﺑﯽﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺗﻐﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﺪون اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ آن آﯾﺎ اوﺿﺎع ﺑﺪﺗﺮ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟« اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎور دارد ﮐﻪ آﻣﺎر ﺻﻌﻮدی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ در ﮐﺸﻮر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﻣﺠﺎب
ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ.
ﻋﺮاﻗﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده
و ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ .او اﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:

»اﮔﺮ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ  NFCدر ﮐﺸﻮر راه ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻫﻢ ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ
ﻓﻨﺎوریﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن  3D Secﮐﻪ در اروﭘﺎ ﺟﺮﯾﺎن دارد ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺣﺎل ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ«.

او اﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺎزی اﯾﻦ رﻣﺰ دوم از ﺳﻮی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﺷﺪه را
ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﯽداﻧﺪ» :آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻗﺮار اﺳﺖ اﻟﺘﺰام اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ از ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﻪ ﻣﺼﺎدف اﺳﺖ ﺑﺎ اواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ درﮔﯿﺮ
ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
ﻋﺮاﻗﯽ ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ دﯾﮕﺮی اﺷﺎره دارد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﺎ اﺟﺒﺎر رﻣﺰ دو ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب ارﺳﺎل ﺷﻮد:

»ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺪاﻧﯿﺪ وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎبﻫﺎی اﺟﺎرهای دارﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻫﺮ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ در ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﮐﺎرﺗﯽ ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺎرﺗﻬﺎی اﺟﺎره ای ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﺿﺮوری ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی
اﺟﺎرهای ﺑﺎز ﺷﻮد و ﻣﺮدم ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺸﺎت ﺑﺎﻻ از ﺳﯿﻢﮐﺎرتﻫﺎ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی اﺟﺎرهای ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ!«
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺤﺚ اﻣﻨﯿﺖ و ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮده وﻟﯽ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮارد ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ و
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺸﺎت ﺳﻨﮕﯽ در ﺑﺎزار ارز و ﻃﻼ و ﻗﺎﭼﺎق ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﻤﻮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

