ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﻮرد رﻣﺰﻫﺎی
ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻧﮑﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۲ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﭘﯿﺮو ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ای در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ رﻣﺰﻫﺎی ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی رﻣﺰﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎ در
ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ،ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻤﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮء
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺴﺎﯾﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرات اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺑﺮای ﺗﺮاﮐﻨﺸﺎت زﯾﺮ

ﭘﺎﻧﺼﺪﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن در روز از ﻫﻤﺎن رﻣﺰﻫﺎی اﯾﺴﺘﺎ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻣﻨﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ از اول ﺧﺮدادﻣﺎه ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﻮده و ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ذﮐﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در ﺻﻮرت راﻫﮑﺎر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ رﻣﺰ دوم ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻮد» :ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮی از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺿﺮورت دارد اﻣﮑﺎﻧﺎت اراﺋﻪ رﻣﺰ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺸﺪه و اراﺋﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎ ﻧﻈﯿﺮ
ﭘﯿﺎﻣﮏ ،ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺠﺎز و ﻧﻈﺎﯾﺮ آن ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺣﺴﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻧﮏ
ﻓﻌﺎل ﺷﻮد«.
ﮔﻔﺘﻨﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه» ،ﻋﺒﺪاﻟﻨﺎﺻﺮ ﻫﻤﺘﯽ« رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ در ﻃﯽ ﯾﺎدداﺷﺘﯽ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺮح ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ
ﺣﺴﺎبﻫﺎ ﺑﻮده و ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﭘﺎ ﻟﻄﻤﻪای وارد ﮐﻨﺪ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ،ﺳﺎﻣﺎن ،ﻣﻠﺖ ،ﺳﯿﻨﺎ ،ﺗﺠﺎرت و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ اﯾﺠﺎد رﻣﺰ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻋﺪهای از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺑﻬﺎﻣﺎت زﯾﺎدی دارد .ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ
از اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد 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؛ آﯾﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
اﻗﺪاﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﻫﺴﺘﻨﺪ آﻣﺎر ﺻﻌﻮدی ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ در ﮐﺸﻮر در ﻣﯿﺰان ﺟﺮاﯾﻢ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی را ﻣﺠﺎب ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را راهاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ  NFCدر ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺑﺎﺷﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

