
طرح ملي مس�كن باالخره ب�راي ثبت نام 
چند اس�تان آماده ش�د ك�ه ظاه�راً تنها 
آورده دولت تنظيم مقررات و ش�رط براي 
متقاضيان و جانمايي است و معلوم نيست 
بع�د از عدم اس�تقبال انبوه س�ازان از اين 
طرح با تس�هيالت نرخ 18 درص�د، دولت 
با چه ش�ركت هايي ق�رار اس�ت خانه ها را 
بسازد؟! البته حتي با رفع اين ابهام ها معلوم 
نيس�ت تعداد اف�رادي كه مش�مول چهار 
ش�رط اصلي هس�تند و توان پرداخت 30 
درصد هزينه س�اخت را در ابت�دا دارند به 
400 هزار نفر برسد يانه و چه تضميني است 
كه با چنين طرح پر ابهام�ي متقاضياني تا 
پايان عمر اين دولت صاحب خانه ش�وند و 
سرنوشتشان مانند سرنوشت مسكن مهر 
نشود و وزير بعد اين طرح را مزخرف نداند! 
محمود محمودزاده معاون وزير راه و شهرسازي 
در نشسللت خبري  در حالي به اعللام جزئيات 
ثبت نام متقاضيان مسكن در طرح اقدام ملي در 
كمتر از دوسال مانده به اتمام دولت پرداخت كه 
هنوز بسياري از متقاضيان مسكن مهر موفق به 

دريافت خانه هاي خود نشده اند. 
وي با بيان اينكه از سللال گذشللته براي ساخت 
400 هزار واحد مسكوني در قالب طرح اقدام ملي 
هدفگذاري كرده بوديم، گفت: »در گام اول بايد 
شرايط متقاضيان اين طرح احراز شود.« به اين 
ترتيب با مدت زماني كه احراز هويت متقاضيان 
مي طلبد، بعيد است قبل از تشكيل دولت جديد 

اين مسكن ها به سرانجام برسد. 
محمللودزاده گفللت: »دهك هللاي كم درآمللد 
مي توانند از واحدهاي مسللكوني در اراضي 99 
سللاله كه قيمت كمتري دارند بهره مند شللوند 
و دهك هاي متوسللط مي تواننللد در پروژه هاي 

مشاركتي ثبت نام كنند.« 
   شروط متقاضيان چيست؟

معاون وزير راه و شهرسللازي با اشللاره به چهار 
شرط متقاضيان براي ثبت نام در طرح اقدام ملي 
مسللكن گفت: »متقاضيان بايداز 84/1/1 فاقد 
مالكيت مسكوني باشللند، از اول انقاب تاكنون 
از هيچ تسهياتي استفاده نكرده باشند، متأهل 

يا سرپرست خانوارباشللند ) اما خانم هاي مجرد 
باالي 35 سال هم مشمول مي شوند( و باالخره 
متقاضيان حداقل پنج سال سللابقه سكونت در 

شهر مورد تقاضا را داشته باشند.« 
معاون امور مسكن و ساختمان وزارت شهرسازي 
افزود: »سلله شلليوه بللراي تأمين زميللن براي 
دهك هاي مختلف متقاضي در اين طرح تعيين 
كرده ايم. در شهرهاي كوچك كه مشكل زمين 
داريم، واگللذاري اراضي 99 سللاله خواهد بود. 
شللكل ديگر تأمين زمين، پروژه هاي مشاركتي 
است كه در آن قيمت تمام شده بسيار مهم است. 
متقاضيان بلله صورت مرحللله اي وارد پرداخت 
و واريز هزينه واحد مسللكوني مي شوند. آورده 
متقاضي براسللاس هر پروژه مشخص مي شود، 
بنابراين هيچ سقف و كفي براي پرداخت و آورده 

متقاضيان نمي توانيم اعام كنيم.« 
اين موضوع همان مشللكلي است كه هم اكنون 
متقاضيان مسللك ن مهر از آن رنللج مي برند و 
درپروژه اي مانند پرديسا ن شللاكيان زيادي را 

ايجاد كرده است. 
محمودزاده با اشللاره به اشكال مختلف ثبت نام 
بللراي خانلله دار شللدن از طريق طللرح اقدام 
ملي مسللكن گفللت: »برخللي از متقاضيان در 
صندوق پس انداز يكم سللپرده گذاري كرده اند 
كه مي تواننللد از تسللهيات 80، 120 و 160 
ميليون توماني خريد مسللكن اسللتفاده كنند 
كه اين تسهيات براي ساخت مسكن هم قابل 
اعمال اسللت. گروهي ديگر از وام بافت فرسوده 
مي توانند تا سقف 100 ميليون تومان استفاده 
كنند كه بخشللي از آن از منابع داخلي و بخش 
ديگر از صنللدوق توسللعه ملي تأميللن گردد. 
متقاضيان مي تواننللد از وام 75 تا 100 ميليون 
توماني بانك مسكن هم اسللتفاده كنند كه اين 
تسهيات با نرخ 18 درصد كارمزد براي فروش 

اقساطي است.« 
وي در خصوص اقساط تسللهيات پرداختي در 
اين طرح نيز گفللت: متقاضيان اگرتسللهيات 
75 ميليون توماني دريافت كرده باشند،  ماهانه 
يك ميليون و 200 هزار تومان قسللط پرداخت 
مي كنند اما اگر وام 100 ميليون توماني دريافت 

كرده باشللند،  ماهانه يك ميليللون و 700 هزار 
تومان اقسللاط پرداخت مي كنند و اگر وام را در 
بافت فرسوده تحويل گرفته باشند، ماهانه 700 
هزار تومللان پرداخت مي شللود و در صورتي كه 
صندوق يكمي باشند و زوج براي دريافت 160 
ميليون تومان وام اقساط يك ميليون و 700 هزار 

توماني پرداخت مي كنند.« 
محمودزاده بللا تأكيد بللر اينكلله ثبت نام در 
طللرح اقدام ملللي در تمام اسللتان ها شللروع 
مي شللود، اظهار داشللت: »پس از بازگشللايي 
سللامانه، متقاضيان تا سلله روز فرصت ارسال 
مدارك و احراز شرايط را دارند و تمام مراحل 
ثبت نام از طريق سامانه انجام مي شود پس از آن 
واجدين شرايط براي تطبيق مدارك بايد اقدام 
كنند. براي چهار استان سيستان و بلوچستان، 
خراسان شللمالي و جنوبي و قم سامانه از روز 
سه شنبه بازگشايي مي شود و متقاضيان در اين 
چهار استان سه روز براي ثبت نام فرصت دارند. 
پس از آن سللامانه براي گروه هللاي بعدي در 
استان هاي كهگيلويه و بويراحمد، كردستان، 
همدان و يزد بازگشللايي خواهد شد. ثبت نام 
به صورت مرحله اي اسللت، قرار بر اين اسللت 
كه در صورت تأمين اراضي سللامانه به دفعات 
براي اسللتان ها باز شللود. در مرحللله اول 30 
درصد قيمت تمام شللده پيش بيني شده بايد 
واريز شللود كه اين قيمت براي تمام پروژه ها 

متفاوت است.« 
   از منابع بانكي استفاده نمي كنيم 

محمللودزاده ادامه داد: »دولت بلله هيچ وجه در 
اين طرح سازندگي ندارد و منابع بانكي و منابع 
اراضي را در اختيار متقاضيللان در طرف عرضه 
و تقاضا قرار مي دهد البته قرار نيسللت از منابع 
بانك مركزي در اين طرح استفاده كنيم. قيمت 
ساخت هر متر مربع بين 2 تا 2/5 ميليون تومان 
در شللهرهاي مختلف مي تواند باشد كه البته از 
هيچ استانداردي براي ساخت اين واحدها عدول 
نخواهيم كرد. يكللي از مهم تريللن تفاوت هاي 
طرح اقدام ملي مسللكن با مسكن مهر خدمات 
زيربنايي در اين پروژه ها است كه از اين رو اكثر 
پروژه هاي طرح اقللدام ملي در داخل شللهرها 

جانمايي شده اند.« 
   متقاضي محدود و عرضه كننده بي ميل! 

به گفتلله كارشناسللان ايللن محدوديت هاي 
ايجاد شده در عمل دايره شمول افراد متقاضي 
را بسلليار كم خواهد كرد، مگر آنكه متقاضيان 
بتوانند به نوعي روش هللاي دور زدن قانون را 
پيدا كننللد و در عين حال توانايللي پرداخت 
اقساط را هم داشللته باشللند. در همين حال 
در بخش عرضه يعنللي سللاخت پروژه ها نيز 
انبوه سللازان اسللتقبال نكرده اند، آنچنللان كه 
محمودزاده معاون وزير با اشاره به عدم استقبال 
انبوه سازان از اين طرح اظهار داشت: جزئيات 
طرح به انبوه سللازان براي ارائلله نقطه نظرات 
ايشان اعام شللد و قرار بر اين بود كه نظرات 
خود را ارائه دهند. مهم ترين ايراد گرفته شده 
از سوي انبوه سازان به اين موضوع برمي گردد 
كه در حال حاضر قانوني بللراي انعقاد قرارداد 

مشاركتي با دولت وجود ندارد. 
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: با بررسي هاي 
متعللددي كلله انجللام شللد و مذاكراتللي كه با 
دسللتگاه هاي نظارتي داشللتيم به ايللن نتيجه 
رسلليديم نزديك تريللن قانللون به ايللن مدل 
قراردادي، قانون مناقصات است كه اين قانون هم 
بين كارفرما و پيمانكاران منعقد مي شود، اما در 

اين طرح دولت شريك انبوه سازان است. 
محمللودزاده اداملله داد: پس از اينكه از سللوي 
انبوه سازان استقبالي براي مشاركت در اين طرح 
نشللد پروژه را از طرق ديگري و با حضور سللاير 

شركت ها دنبال كرديم. 
   تنها آورده دولت شرط براي متقاضيان 

است
يك كارشللناس حوزه مسللكن در اين بللاره به 
»جوان« گفت: بنا به آنچه از سللوي اين معاون 
وزير راه و شهرسللازي و اخباري كه آمده اسللت 
مي توا ن نتيجه گرفللت نه تنها ابهامات اين طرح 
زياد اسللت، بلكه تعهد مورد ادعاي ايشان مبني 
بر تحويل دادن 400 هزار واحد خانه در مدت دو 
سال بسيار بعيد است. به خصوص آنكه تنها آورده 
دولت در اين طرح جانمايي، شرط هاي ثبت نام و 
ثبت نام كردن است و قرار نيست از منابع بانكي 
استفاده شود و انبوه سازان نيز تمايلي به ورود در 

اين طرح ندارند. 
او با اشاره به واكنش مردم به اين طرح ها افزود: 
در فضاي مجازي برخي اين طرح را يك طرح 
سركاري و برخي نيز سود 18 درصد ي را بيشتر 
به نفع بانك ها دانسته اند و برخي نيز اين موضوع 
را بهانلله اي براي طرح مشللكات و بي تعهدي 
دولت در تحويل و تكميل پروژه هاي مسللكن 
مهر می پندارند كه نشللان مي دهد شروط اين 

طرح از سوي مردم جدي گرفته نشده است. 
اين كارشللناس در پايان خاطر نشان كرد: به هر 
حال همان طور كه معاون وزير راه و شهرسازي 
نيز عنوان كرده، عدم تعادل بين عرضه و تقاضا 
در بازار مسكن بسلليار جدي است به نحوي كه 
در حال حاضر به رغم كاهش شديد آمار ازدواج 
به سللطح 530 هزار ازدواج شللهري پروانه هاي 
صادره مسكن در سللال حدوداً 230 هزار فقره 
شده است كه اگر همين تعداد پروانه هم منجر به 
ساخت مسكن شود بازهم با كمبود عرضه در بازار 
مسكن مواجه هستيم.بنابراين بايد دولت در اين 
شرايط برنامه هايي از اين دست را طراحي كند 
اما برنامه ريزي اش بايد به گونه اي باشد كه براي 
طرفين عرضه كننده) سازنده( و طرف متقاضي 
مسكن جذاب باشد. گفتني است: متقاضيان بايد 
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»ثبتنامبیخانمانها«
آوردهدولتدرمسکنملی!

 جزئيات ثبت نام در طرح ملي مسكن در نشست معاون وزير اعالم شد كه در آن افراد متقاضي در صورت احراز 4 شرط
بايد ابتدا 30  درصد هزينه ساخت را بپردازند و توانايي پرداخت اقساط ماهانه حداقل يك ميليون و200 هزار تومان را داشته باشند

28هزارميلياردتومانمحمد رضا رضواني
فرارمالياتي

س�خنگوي س�تاد مرك�زي مب�ارزه ب�ا قاچ�اق كاال و 
ارز ش�رايط موج�ود ص�دور و اس�تفاده از كارت ه�اي 
بازرگان�ي را ناش�ي از اقدام�ات ات�اق بازرگان�ي دانس�ت 
و گف�ت: 28 ه�زار ميلي�ارد توم�ان ف�رار ماليات�ي وجود 
دارد ك�ه هم�ه و هم�ه به خاط�ر ص�دور كارت ه�اي يكبار 
مص�رف ي�ا هم�ان كارت ه�اي اج�اره اي بازرگاني اس�ت.

به گزارش »فارس«، حميدرضا دهقاني شرايط موجود درباره روند 
صدور و اسللتفاده از كارت هاي بازرگاني را ناشللي از اقدامات اتاق 
بازرگاني دانست و گفت: 28 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي وجود 
دارد كه همه و همه به خاطر صدور كارت هاي يكبار مصرف يا همان 
كارت هاي اجاره اي بازرگاني اسللت. آيا به كسللي كه واجد شرايط 
داشتن شناسنامه نيسللت بايد شناسللنامه داد؟ استعامات انجام 
شده در اتاق بازرگاني وجود ندارد و عدم رعايت شرايط واجب باعث 
بروز چنين مشكاتي مي شود. در همين خصوص بايد اين سؤال را از 
اتاق بپرسيم كه آيا براي استعام كارت پايان خدمت يا براي مدرك 
تحصيلي از آموزش و پرورش استعام سيستمي صورت مي گيرد؟ 

قطعاً اين طور نيست. 
دهقاني نيا افزود: اگر آيين نامه به لحظه و به درستي انجام شود و تبادل 
اطاعات با وزارت صنعت صورت گيرد شللاهد ايجاد چنين مشكاتي 
نخواهيم بود. اتاق فقط 6هزار كارت اجاره اي صادر كرده است. به عنوان 
مثال شللركت غزال ابريشللم چند هزار فرار مالياتي از كارت بازرگاني 
داشته است. اين فسللاد به اين دليل بوده كه به فردي كارت داده شده 
كه حتي مدرك سيكل نداشته اسللت. ما بارها درخواست جلسه براي 
هماهنگي و اصاح سللامانده ها و روندهللا در صدور كارت هللا با اتاق 

داشته ايم، اما اتاق در اين جلسات شركت نكرده است. 
...........................................................................................................................
ابهاماتترخيص۳۰۰هزارحلقهتاير

س�خنگوي انجمن صنفي صنع�ت تاير ب�ا انتق�اد از اينكه دولت 
اگ�ر پ�ول دارد چ�را ب�ه توليدكنن�ده داخل�ي كم�ك نمي كند، 
گفت: باي�د ابهام�ات ترخيص بي�ش از 300 ه�زار حلق�ه تاير كه 
اخي�راً از گم�ركات مج�وز ترخيص دريافت كرده روش�ن ش�ود. 
مصطفي تنها در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اينكه به رغم اباغ 
مصوبه اي به گمركات مبني بر عدم ترخيص تايرهاي سنگين فاقد 
اسللتاندارد بيش از 300 هزار حلقه تاير اخيللراً از گمركات مجوز 
ترخيص دريافت كرده اند، اظهار داشت: اين ميزان 25 درصد نياز 
كل تاير در سال است البته بايد به اين نكته توجه داشت كه پيش 
از اباغ مصوبه ممنوعيت واردات تايرهاي سللنگين فاقد كيفيت 
واردكنندگان براي دو سال آينده تاير وارد كشور كرده بودند و بازار 

اشباع شده بود. 
وي با اعام اينكه جالب اينجاست امروز توليدكننده در تأمين ارز مواد 
اوليه خود با مشللكات متعددي روبه رو هست، افزود: نكته قابل تأمل 
اينجاست توليدكننده ايراني در خريد خود با طرف چيني بايد نخست 
پول را به حساب چيني ها واريز و سپس اقدام به واردات كند، اما 300 
هزار حلقه رسوب شده در گمركات براي ترخيص منتظر تخصيص ارز 

بودند كه اين موضوع براي ما عامت سؤال دارد. 
تنها اضافه كرد: براي من سؤال است چرا دولت ارز براي واردات دارد، اما 

براي كمك به توليدكننده داخلي منابعي تعيين نمي كند. 
...........................................................................................................................

خودروهايدپوشدهچهميشود؟
گرچه با دس�تور ترخيصي كه اخيراً براي تعداد ديگري از 13 هزار 
خودرو دپو شده صادر ش�د در مجموع بيش از نيمي از آنها خارج 
ش�دند ولي همچنان بيش از 4ه�زار خودروي ديگ�ر باقيمانده و 
وضعيت مشخصي ندارند تا اينكه در موردشان تصميم گيري شود. 
به گزارش »ايسللنا«، اخيللراً بعللد از رايزني هاي صللورت گرفته براي 
تعيين تكليف 1048 دسللتگاه خودرويي كه مراحللل ترخيص را طي 
كرده و پروانه گمركللي را دريافت كرده بودند، وزارت صمت دسللتور 

خروج را صادر كرد. 
براين اساس با حدود 7500 دسللتگاهي كه طبق آخرين آمار گمرك 
در زمان مصوبه دولت ترخيص شده بود بيش از 8500 دستگاه خارج 
شدند. اما در اين بين از حدود 13 هزار دستگاهي كه دپو شده بود، بيش 
از 4000 دسللتگاه در گمركات و بنادر باقيمانده كلله تاكنون اعامي 
در رابطه بللا اينكه قرار اسللت اين خودروها چه سرنوشللتي داشللته 

باشند، نشده است. 
اين در حالي است كه از خودروهاي وارداتي تعدادي مربوط به زمان 
ممنوعيت ثبت سفارش و واردات خودرو است كه به دليل منع قانوني و 
بعضاً تخلفات ديگري كه صورت گرفته بود، اجازه ترخيص پيدا نكردند 
و داراي پرونده هاي قضايي هستند كه بايد مسير خود را طي كنند، اما 
اين بدان معنا نيسللت كه همه 4400 دستگاه باقيمانده داراي تخلف 
يا پرونده هاي قضايي هستند، چراكه زماني كه ترخيص خودروها در 
نيمه تيرماه به پايان رسلليد، بعيد نبود كه اگر زمان تمديد مي شد و 
ادامه پيدا مي كرد تعداد ديگري از دسللتگاه ها بللا طي مراحل قانوني 

امكان ترخيص پيدا مي كردند. 
با اين وجود، وزارت صنعللت، معدن و تجارت اعام كللرد كه با پايان 
مهلللت قانوني فعًا هم تصميمي بللراي تمديد زمان نللدارد و اين در 
شرايطي است كه وارد كنندگان خودرو بارها درخواست تمديد زمان 
و تعيين تكليف مابقي خودروها را از وزارتخانه و سللاير دسللتگاه هاي 

مربوطه خواستار شده بودند.

مهران   ابراهیمیان
  گزارش   یک

روستاهايثروتمندتربافضايمجازي
اين روزها به هر روستايي كه برويد 
جوانان و ميانساالني را مي بينيد كه 
تلفن هاي همراه هوشمند به دست 
دارند و در قالب گروه هاي مجازي 
بلله گفللت وگللو و مبادللله افكار 
مي پردازنللد و يا در هر روسللتايي 
جوان يللا جواناني خللوش ذوق، 
گروهي در شللبكه هاي اجتماعي 
مجازي تأسيس كرده كه زيبايي ها، 
تاريخ و جاذبه هاي اقتصادي روسللتا را منعكس مي كند و در ارتباطي 
نزديك با مهاجران شهر نشين آن روستا سرمايه هاي اجتماعي منطقه 

خود را به روشي نوين تقويت مي كند. 
اين وضعيت فعلي را در كنار توسعه جاده هاي روستايي مقايسه بكنيد 
با دو يا سلله دهه پيش، زماني كه حتللي برخي از روسللتاهاي اطراف 
همين شهر تهران و كرج نيز در فصل زمستان و براي روزهاي متمادي 
ارتباطشان با ساير خانواده ها قطع مي شد و روزگار با اميد به تازه شدن 

ديدارها و با حداقل امكانات سپري مي شد. 
بدون شك توسعه فن آوري ارتباطات و اطاعات )ICT( گام بلندي در 
جهت توسعه ارتباطات بوده است، اما ما همچنان با حداقل بهره وري از اين 
وسيله ارتباطي و يا خداي ناكرده با مخاطرات آن مواجهيم. بايد اعتراف 
كرد كه تمركز بخش زيادي از آحاد جامعه روي كاركرد سرگرمي اين 
وسيله هوشمند ارتباط جمعي است. در حالي كه مي توان با استفاده از 
اين ابزار چند منظوره عاوه بر سرگرمي، مديريت زمان، افزايش سطح 
آگاهي ها، استفاده بيشتر از دانش روز در حوزه كشاورزي و دامپروري، 

كارآفريني مبتني بر انتقال تجربه هاي موفق را دنبال كرد. 
به عنوان مثال امروز برخي از همين زنان روستايي كه زماني تنها مسير 
افزايش رفاه حال خانواده شان را كمك بيشتر در همكاري با همسر روي 
زمين هاي كشاورزي مي دانستند، در روستاهاي اطراف ساوجباغ با 
ابتكاري زيبا اقدام به فروش مرغ و تخم مرغ هاي محلي خود مي كنند 
و يا با بهره گيري از فضاي مجازي براي ترشي هاي خود مشتريان پرو 
پا قرصي رادر شهر هاي بزرگ دست و پا كرده است. اما تعداد اين افراد 

كافي هستند و حوزه هاي فعاليتشان چقدر تنوع دارد ؟ 
بديهي است كه با توجه به ظرفيت هاي فن آوري اطاعات و ارتباطات، 
خيل جمعيت تحصيلكرده بيكار در جاي جاي ايران عزيز، ظرفيت هاي 
موجود براي توليد و ساير شاخص هاي توسعه اي، امثال اين افراد موفق 
تنها مي توانند الگوهاي مفيد و الهام بخش جوامع روسللتايي و مناطق 

كم برخوردار باشند. 
از اين رو يكي از كارهاي زير بنايي مفيد كه مي توان در حوزه توسللعه 
روسللتايي در قالب افزايش توليد، درآمد بيشتر و افزايش رفاه مناطق 
روستايي در دستور كار مراكز سياسللتگذاري، به خصوص در مجلس 
قرار گيرد در نخستين گام افزايش سواد ديجيتالي و راه اندازي نهضتي 

در اين باره است. 
بعد از ايللن نهضت مي توان با اتكا بلله جوانان كار آفرين بلله راه اندازي 
»بازارهاي محلي مجازي بي واسطه« توسط جوانان كار آفرين را متصور 
شد كه ديگر حضورشان در فضاي مجازي از ديدگاه بخشي از حاكميت 

نه تنها خطر نيست كه مبناي جديدي براي توسعه است. 
ظرفيت نهفته اين موضوع به اندازه اي است كه مي توان با بهره گيري 
از قوانين باالدسللتي برنامه هاي توسللعه اي، ظرفيت هاي موجود در 
معاونت علمي رياست جمهوري و نيز توجه و تأكيد رهبري براي حل 
مشكات توليد به خصوص از مسير ساماندهي سيستم توزيع و حذف 
واسطه ها برنامه هاي دراز مدت و هدفمند بهره برد و با تخصيص حداقل 
بودجه، كارهاي بزرگي انجام داد. برنامه هايي كه نه تنها توليد كنندگان 
و كشاورزان و دامداران روستايي را دلگرم مي كند، بلكه با به كار گيري 
جوانان خاق بازارهاي منطقه اي و فرامنطقلله اي و حتي فرامرزي را 

هدف قرار مي دهد. 
به شرط آنكه به تعبير رهبري عده اي حيات و ثروت بادآورده شان موجب 
ورشكستگي توليد داخل و بيكار ماندن جوانان نشود و براي عملياتي و 

اجرايي شدن سياست هاي صحيح اباغي، برنامه ريزي كنند. 
   رئيس كارگروه اقتصاد انديشكده سياستگذاري هاي 
عمومي

اطالعيهايمهمدربارهرمزدومبانکي
رواب�ط عموم�ي بان�ك مركزي اع�الم ك�رد: ب�ا توجه ب�ه اينكه 
انج�ام تراكنش ه�اي بانك�ي و پرداخ�ت از ابتداي دي ماه س�ال 
ج�اري صرف�ًا ب�ا رم�ز دوم پوي�ا امكان پذي�ر خواه�د ب�ود، 
هموطن�ان به منظ�ور دريافت رم�ز و تأييد ش�ماره تلف�ن همراه 
خ�ود ب�ه بان�ك صادركنن�ده كارت خ�ود مراجع�ه كنن�د. 
در اطاعيه اين بانك آمده است:به اطاع مشتريان محترم شبكه بانكي 
كشور مي رساند كه بانك ها و مؤسسات اعتباري در راستاي ارتقاي سطح 
امنيت تراكنش هاي بدون حضور كارت در اينترنت، امكان دريافت رمز 

دوم پويا را فراهم كرده است. 
در راستاي پيشگيري از برداشت هاي غيرمجاز در فضاي مجازي الزم 
است صرفاً از درگاه هاي مجاز بانكي و پرداخت استفاده و از ارائه اطاعات 

در درگاه هاي مشكوك جداً خودداري شود.

رضا   دهشيری   |     جوان
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