ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻧﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ ،ﻣﺒﻠﻎ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﯿﺎﻣﮏ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮآرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۱۰ ،دی ۱۳۹۹
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻃﺮح رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﺎزی اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺎﻣﮏ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ
ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ؛ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﮐﻪ در آن ﻣﺤﺘﻮای رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ ﺗﻐﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ

ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺸﻐﻮل اﻧﺠﺎم ﭼﻪ ﻧﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺸﯽ و ﺧﺮﯾﺪ از ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯽ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و از ﻣﺪﺗﻬﺎ ﭘﯿﺶ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮاﯾﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽﺗﺎن ﺟﺰو آن دﺳﺘﻪ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﺮ ﻣﺤﺘﻮای رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ را اﻋﻤﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ،
اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻌﺪ از درﺧﻮاﺳﺖ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ؛ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽﺗﺮ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﻣﯽدﻫﺪ در ﺣﺎل وارﯾﺰ ﭼﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺑﺮای ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯽ )ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ( ﻫﺴﺘﯿﺪ
و ﻧﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶﺗﺎن از ﭼﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ ،ﻧﻮع ﺗﺮاﮐﻨﺶ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎی درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه

ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﺧﺮﯾﺪ«» ،ﮐﺎرت ﺑﻪ ﮐﺎرت«» ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾ«» ،ﺷﺎرژ« و »ﻣﺎﻧﺪهﮔﯿﺮی« ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه »ﻣﺒﻠﻎ« و
»درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه وﺟﻪ« ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺪ ﻫﻔﺖ رﻗﻤﯽ رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع

داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﮐﺜﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﮐﺸﻮر اﯾﻦ ﻃﺮح را ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ اﯾﻦ
ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ وارد ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻃﺮح رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ راهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ
ﻧﻈﯿﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺎﮐﺎن در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ رﻣﺰ درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺪود و ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﺗﺮاﮐﻨﺶ درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ
ﺑﻮده و از ﺗﺎرﯾﺦ  1399.10.10در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از اﻗﻼم ﺗﺮاﮐﻨﺶ )ﻧﻮع ،ﻣﺒﻠﻎ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه
وﺟﻪ( ﺗﻐﺮ ﮐﻨﺪ ،رﻣﺰ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺒﻮده و ﺗﺮاﮐﻨﺶ اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی )ﻣﺠﺮی ﻃﺮح رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ در ﮐﺸﻮر( اﯾﻦ اﻗﺪام در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮاﮐﻨﺶ
ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮاﯾﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻓﯿﺸﯿﻨﮓ و ﺳﺎﯾﺮ
اﻗﻼم ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺮاﮐﻨﺶ دارد .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﮔﺰارش داده ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح رﻣﺰ دوم ﭘﻮﯾﺎ از
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن آﻣﺎر ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺸﮑﻮک ﺑﯿﺶ از  85درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮی از رﻣﺰ ﭘﻮﯾﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ آن را ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

