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کوپنی شدن کاالهای اساسی، عاملی برای جلوگیری از 
داللی و گرانی

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار با تاکید بر اهمیت سهم ماکارونی 
با توزیع کوپن،  اگر دولت  و تن ماهی در سفره غذای کارگران گفت: 
کاالهای اساسی را به طور هفتگی یا ماهانه به گونه ای سهمیه بندی کند 
که هر خانوار به تناسب نیاز خود خرید کند، هم دست دالالن بازار قطع 

می شود و هم جلو افزایش قیمت برخی کاالها گرفته می شود.
علی اصالنی در گفت وگو با ایسنا، توزیع کوپن کاال در شرایط کنونی را 
ضروری دانست و گفت: جامعه کارگری از نوسانات قیمتی که هر از گاهی 
در بازار ایجاد می شود در عذاب است و نمونه بارز آن بحث افزایش قیمت 
برخی اقالم و مواد غذایی مثل ماکارونی و تن ماهی است که چند هفته ای 

است بازار را به هم ریخته است.
وی ادامه داد: این دو قلم در سبد معیشت خانوارهای کارگری حائز 
اهمیت بود و سهم بسیاری در سفره کارگران داشت؛ چون امکان تهیه 
گوشت و فراورده های پروتئینی برای کارگران سخت شده بود به تن ماهی 
کفایت می کردند لذا افزایش قیمت این اقالم بیشتر سبد معیشت کارگران 
و اقشار ضعیف و کم درآمد را تهدید کرده و دولت باید برای حمایت از آنها 

چاره اساسی بیاندیشد.
اصالنی با بیان اینکه اگر شرایط موجود به همین وضعیت پیش برود 
ناچاریم سیستم توزیع کوپن را احیا کنیم، افزود: سال گذشته در جریان 
تعیین دستمزد به شورای عالی کار اعالم کردیم که بسته های حمایتی را 
در چند نوبت برای کارگران پیش بینی کند ولی متأسفانه کارفرمایان زیر 
بار نرفتند و دولتی ها می گفتند ساز و کار آن آماده نیست در حالی که 
می خواستیم ۱۰۰ درصد افزایش مزد بر گردن کارفرمایان گذاشته نشود و 

دولت هم سهم خود را با توزیع بسته حمایتی بپذیرد.
توزیع کوپن به شرط عرضه بسته های حمایتی به کارگران

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار ابراز امیدواری کرد که توزیع 
بسته های حمایت غذایی که سال گذشته در چند مرحله انجام شد ادامه 
یابد و گفت: نگرانی ما این است که اگر کوپن دوباره احیا شود در اختیار 
سرمایه داران قرار گیرد و کارگران از مزایای آن محروم بمانند لذا با توزیع 

کوپن به شرطی که بسته های حمایتی برای کارگران توزیع شود موافقیم.
قطع دست دالالن بازار با سهمیه بندی کاالهای اساسی

به گفته این مقام مسئول کارگری توزیع کوپن نوعی سهمیه بندی است 
و اگر هفتگی یا ماهانه کاالهای اساسی را دولت به گونه ای سهمیه بندی و 
عرضه کند که هر خانوار به تناسب نیاز خود خرید کند، هم دست دالالن 

بازار قطع می شود هم از تورم و گرانی برخی کاالها جلوگیری می شود.
وی گفت: یکی از مزایای سهمیه بندی این است که جلوی چند نوع 
نرخی شدن را می گیرد و نظارت را تقویت می کند. متأسفانه بازار عرضه 
و توزیع و قیمت گذاری در کشور نظارت شده نیست و با این رویه دچار 

مشکل خواهیم شد.
بستر کارت های یارانه آماده تبدیل به کوپن الکترونیکی

عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار در پایان به ساز و کار توزیع 
کوپن در کشور اشاره کرد و گفت: معتقدم اگر همین کارت های یارانه 
به عنوان کارت کوپن الکترونیکی در نظر گرفته شود بهتر است چون هم 
ساز و کار آن مشخص و آماده است و هم سرپرستان خانوارها شناسایی 
شده اند. در حال حاضر ۱۳ میلیون کارگر در کشور مشغول کارند که با 
خانواده هایشان ۵۳ میلیون جمعیت کارگری را شامل می شوند و لذا اگر 
از طریق کارت های یارانه توزیع کوپن صورت گیرد ۸۰ درصد کار شناسایی 
برای دولت محقق می شود و اعمال نظارت و کنترل به شکل مطلوب تری 

صورت می گیرد.

ابهام بزرگ در فروش  فوری  ایران خودرو و سایپا
ایران خودرو و سایپا با وجود گذشت حدود سه ماه از آغاز فروش فوری 
به  شده  داده  تحویل  خودروهای  تعداد  از  اطالعاتی  محصوالت شان، 
مشتریان در این طرح در اختیار رسانه ها قرار نمی دهند. در این شرایط این 
پرسش مطرح است که آیا اصال خودرویی تحویل مشتریان شده است!؟

به گزارش ایسنا، به دنبال التهابات چند ماه اخیر بازار خودرو، با دستور 
وزارت صنعت، معدن و تجارت دو شرکت ایران خودرو و سایپا از اوایل 
اسفند ماه سال گذشته ۲۰ درصد از تولیدات روزانه خود را به فروش فوری 
با تحویل یک ماهه با هدف افزایش عرضه، کاهش قیمت ها و کاهش 

التهابات بازار خودرو اختصاص دادند.
البته به دنبال موج جدید التهاب و افزایش قیمت ها در بازار خودرو در 
هفته گذشته، در جلسه کمیته خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت 
مصوب شد که سهم فروش فوری خودروسازها ۱۰ درصد دیگر افزایش 
با این حساب، خودروسازان موظف شدند ۳۰ درصد از تولیدات  یابد. 

روزانه خود را برای فروش فوری در نظر بگیرند.
این وضعیت در حالی است که با وجود گذشت نزدیک به سه ماه از 
آغاز فروش فوری خودروسازان، دو شرکت ایران خودرو و سایپا هنوز هیچ 
آمار رسمی  در رابطه با تعداد خودروهای تحویل شده به مشتریان در این 

طرح اعالم نکرده اند.
اهمیت این موضوع در این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با 
هدف افزایش عرضه روزانه خودرو به بازار و کنترل قیمت ها، خودروسازان 
را مکلف به فروش فوری محصوالت شان کرد؛ بنابراین باید مشخص شود 
تاکنون چه تعداد خودرو در این طرح به مشتریان واگذار شده تا مشخص 
شود خودروسازان تا چه حد به وظایف خود در این زمینه برای افزایش 

عرضه خودرو به بازار و کنترل قیمت ها عمل کرده اند.
این وضعیت در حالی است که خودروسازان چند صد هزار دستگاه 
خودرو بابت پیش فروش های صورت گرفته در سال گذشته به مشتریان 
بدهکارند و هنوز این خودروها را تحویل نداده اند و اتفاقاً برخی از خریداران 
همین خودروها در سال گذشته، از این شاکی هستند که ایران خودرو و 
سایپا چرا وقتی که هنوز خودروهای پیش فروش شده در سال گذشته را 
تحویل نداده اند، اقدام به فروش فوری محصوالت شان با موعد تحویل 

یک ماهه می کنند؟
در این رابطه علی رغم پیگیری های فراوان ایسنا، دو شرکت ایران خودرو و 

سایپا حاضر به پاسخگویی در این رابطه نبودند.
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10ضربه مناطق آزادبه کارگران

خطرتوسعه مناطق آزاد برای جامعه کارگری
کارگران مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، در حالی 
قانون کار خارج شدند و  از شمول  از ۲۵ سال گذشته 
تحت پوشش مقررات خاص قرار گرفتند که گسترش این 

مناطق، چتر بی عدالتی بر سر آنان را افزایش می دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، مردادماه سال گذشته بود که 
الیحه افزایش ۸ منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۳ منطقه 
ویژه اقتصادی در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب 
رسید. الیحه ای که عالوه بر موج انتقاد درباره ناکارآمدی 
این مناطق در توسعه اقتصادی کشور، مخالفت فعاالن 

صنفی کارگری را نیز در پی داشت.
این  فراوان  معضالت  بارها  گذشته  سال  چند  طی 
مناطق از سوی جوامع و اتحادیه های کارگری، مسئولین، 
سایر  و  نمایندگان  دانشجویان،  رسانه ها،  کارشناسان، 
مخصوصاً  مسئول  نهادهای  توسط  و  اعالم  دلسوزان 
نهادهای نظارتی، امنیتی و انتظامی بر آن صحه گذاشته 
شده که متأسفانه تاکنون عزمی جدی برای اصالح اساسی 

و حل ریشه ای این مشکالت دیده نشده است.
مناطق آزاد فعلی در اهداف تعیین شده مانند جذب 
سرمایه خارجی ناموفق عمل کرده اند و در شرایط جنگ 
اقتصادی و فرار سرمایه گذاران خارجی نمی توان چشم 
به سرمایه گذاری خارجی داشت و باید با حفظ امنیت 
اقتصادی در داخل کشور از تولیدکنندگان شریف داخلی 
حمایت کرد. مشکالت ایجاد شده برای تولیدی های داخلی 
دالیل متعددی دارد که حداقل می توان با عدم افزایش 
مناطق آزاد جدید این مشکالت را به علت رقابت نابرابر 
نکرد و سبب  آزاد دوبرابر  از مناطق  واردات  و  قاچاق  و 
فرارسرمایه گذاران و سرمایه ها به بازارهای غیرمولد مثل 
سکه و ارز و مسکن نشد که سیل سرمایه های سرگردان 
برجای  ناپذیری  جبران  تخریب های  گذشته  سال  طی 
ایرانی  کاالی  توزیع  و  تولید  امنیت  اگر  که  اند  گذاشته 
محسوس تر شود، شاهد بازگشت نقدینگی های سرگردان 

به عرصه تولید خواهیم بود.
۱۰ خطر مناطق آزاد برای کارگران و تولیدکنندگان

عالوه بر تهدیدات مناطق آزاد برای تولیدکنندگان، به 
علت خارج بودن از شمول قانون کار، مناطق آزاد به محل 
استثمار کارگران مبدل شده اند که اعتراضات فراوانی از 
سوی کارگران و جامعه های کارگری را تاکنون در برداشته 
برای  مجلس  نمایندگان  پیگیری  به  توجه  با  که  است 
افزایش بی سابقه تعداد این مناطق بدون اصالح قانون 
کار فعلی، این مناطق سبب افزایش کارگران آسیب دیده 

خواهد شد.
بر  عالوه  آزاد  مناطق  از  متضررین  و  دیدگان  آسیب 
مردمی بومی این مناطق که جز افزایش گرانی و بیکاری 
نصیبشان نخواهد شد، تولیدکنندگان و کارگرانی هستند 

که خط مقدم جنگ اقتصادی و آبادانی کشور هستند.
کارشناسان برخی از آسیب های مناطق آزاد و ویژه برای 

تولیدکنندگان و کارگران را به این شرح عنوان می کنند:
۱- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از »قاچاق و واردات 

بی رویه« از مناطق آزاد
۲- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران به علت »رقابت 
نابرابر« با شرکت های مناطق آزاد به دلیل معافیت های 
فراوان که قرار بود کاالهایشان از مناطق آزاد به خارج از 
کشور صادر شود نه به داخل کشور! که اسمش واردات 

می شود نه صادرات!
۳- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از »رقابت نابرابر« 
با معافیت خواران که »شرکت های صوری« در مناطق آزاد 

ایجاد کرده اند
»عدم  علت  به  آزاد  مناطق  در  کارگران  به  آسیب   -۴

شمول قانون کار«
۵- آسیب به کارگران در مناطق آزاد به علت »حقوق و 

دستمزد حداقلی«
۶- آسیب به کارگران با انعقاد »قراردادهای کوتاه مدت« 

)عدم امنیت شغلی( و »اخراج بدون دلیل«
۷- آسیب به کارگران ایرانی به علت استخدام کارگران 

خارجی
۸- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران ایرانی با واگذاری 

برخی طرح ها در مناطق آزاد به خارجی ها
۹- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران به علت ایجاد 
خروج  و  خارجی  اجناس  فروش  برای  فراوان  پاساژهای 
مردم بومی و گردشگران مناطق جدید و فعلی و مناطق از 

زیر »چتر خرید و حمایت از کاالی ایرانی«
۱۰- آسیب به تولیدکنندگان و کارگران از طریق ورود 

»کاالی همراه مسافری« از مناطق آزاد
تبعیض علیه کارگران شاغل در مناطق آزاد

مهمترین عوامل مخالفت نمایندگان صنفی کارگری با 
افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، ایجاد 
تبعیض بین کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران شاغل 
در سرزمین اصلی است به این دلیل که کارگران شاغل در 
مناطق آزاد از شمول قانون کار کشور خارج هستند و تحت 
پوشش مقررات جداگانه ای تحت عنوان »مقررات اشتغال 

نیروی انسانی در مناطق آزاد« فعالیت می کنند.

مقرراتی که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسید تا نیروی کار 
شاغل در این مناطق فقط از این مقررات تبعیت کنند و 

رسماً از چتر حمایتی قانون کار خارج شوند.
هر چند همواره موضوع خروج کارگران شاغل در مناطق 
آزاد از چتر حمایتی مناطق آزاد از دغدغه های نمایندگان 
به  مناطق  این  اما گسترش  کارگری محسوب می شود، 
جمعیت  محرومیت  افزایش  و  کارگری  فعاالن  نگرانی 

نیروی کار از شمول قانون کار دامن زد.
یکی از نگرانی های به حق نمایندگان تشکل های رسمی 
کارگری از افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این 
است که توسعه این مناطق، نیروی کار را نیز از شمول 
این قانون خارج می کند و کارفرما ساالری در این مناطق 

گسترش می یابد.
یکی دیگر از محدودیت های کارگران این مناطق، عدم 
مجوز فعالیت تشکل صنفی است. به رغم اینکه در ماده 
پایانی »مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد« 
به صراحت بر اجرای مقاوله نامه ها و توصیه نامه های 
سازمان بین المللی کار در خصوص حق آزادی تشکل ها 
و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی تاکید شده است، اما 
تاکنون اجازه فعالیت تشکل صنفی کارگری نیز در مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی داده نشده است.
چالش های بی پایان کارگران در مناطق آزاد و ویژه

در سرزمین اصلی، در تمامی موضوعات مورد بررسی 
در خصوص جامعه کار و تولید، اصل »سه جانبه گرایی« 
رعایت می شود. به عبارتی در تمام امور مربوط به تنظیم 
روابط کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر 
یک میز ولو با چانه زنی در نهایت با مشارکت سه جانبه 
توافق می کنند اما در مناطق آزاد و ویژه موضوعی به نام 

سه جانبه گرایی رعایت نمی شود.
نفره و  اگر در سرزمین اصلی هیأت های ۷  همچنین 
کار  نیروی  به مشکالت  اختالف  نفره تشخیص حل   ۹
رسیدگی می کند، در مناطق آزاد و ویژه چنین هیأت هایی 
وجود ندارد که همین موضوع به تنهایی برای مخالفت 
نمایندگان کارگری برای توسعه این مناطق کفایت می کند.

موضوع دیگری که کارگران این مناطق را تهدید می کند 
خارج شدن از شمول مواد حمایتی قانون کار است؛ در 
این مناطق برای پرداخت دستمزد به نیروی کار صرفاً بر 
حداقل مزد تاکید شده است؛ عالوه بر این راجع به بیمه 
کارفرما  اصلی  که در سرزمین  در حالی  نیز  کار  نیروی 
مکلف به پوشش بیمه ای کارگر از طریق سازمان تأمین 
اجتماعی است اما در مناطق آزاد و ویژه پوشش بیمه ای 

به صورت آزاد است.
از فعاالن کارگری به  این نیز فرامرز توفیقی  از  پیش 
مهر گفته بود: نخستین سوالی که پیش از افزایش تعداد 
مناطق  آیا  که  است  این  باشد  مطرح  باید  آزاد  مناطق 
تأسیس شده طی سالهای گذشته به اهداف خود رسیدند؟

توفیقی با اشاره به افزایش گردش مالی غیرقابل پایش 
در مناطق آزاد گفت: طبیعتاً به دلیل این گردش مالی 
غیرقابل پایش و سودهای باال، انگیزه سرمایه گذاران برای 

ورود به این مناطق بسیار زیاد است.
نابسامان حاکم  این شرایط  با  بنابراین  ادامه داد:  وی 
بر مناطق آزاد، به جای وضع قوانین کنترلی، قصد دارند 
تعداد این مناطق را افزایش دهند که جای تأمل دارد؛ 
از طرف دیگر فارغ از ضد اشتغال بودن مناطق آزاد و 
این  باید  نیروی کار، دولت  برای  این مناطق  ناکارآمدی 
موضوع را بررسی کند که در مناطق آزاد و ویژه چند بنگاه 
اقتصادی و صنعتی تولیدی فعال حضور دارد که در تولید 

ناخالص ملی ایفای نقش می کنند.
این فعال صنفی کارگری تاکید کرد: در حال حاضر ایجاد 
مناطق آزاد جدید در کشور ما با فلسفه وجود مناطق آزاد 
در دنیا هیچ تناسبی ندارد و در حقیقت می توان گفت 

که این اقدام، به نوعی فرار از حقوق حقه کارگران است.
وی همچنین با اشاره به محرومیت کارگران و نیروی 
انسانی شاغل در این مناطق از شمول قانون کار، گفت: 
متأسفانه در فرایند بررسی چنین لوایحی، از فعاالن صنفی 
بخش هیچ نظرخواهی و دعوتی برای شرکت در جلسات 
کمیسیون های تخصصی مجلس نمی شود و باید اعالم 
کنیم که البی صاحبان زر و زور، بسیار قوی تر از کارگران 
است. بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه از اهداف 
مهم تشکیل مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه تجاری، رفع 
موانع کارآفرینی، اشتغالزایی و جذب سرمایه گذاری بود 
و طبیعتاً در شرایطی که تصمیم به افزایش این مناطق 
گرفته شده باید پیش از اتخاذ تصمیم یک گزارش عملکرد 
و جامع ارائه می شد تا بررسی کنیم آیا این مناطق تاکنون 
شکوفایی  و  گذاری  سرمایه  تولید، جذب  موانع  رفع  به 

اقتصادی کمک کرده اند؟
نبود حمایت از نیروی کار در مناطق آزاد تجاری و ویژه 
اقتصادی و وضع مقررات خاص نیروی کار به جای قانون 
کار، نتیجه ۲۵ سال کارفرماساالری در این مناطق است. 
مناطقی که اگر در سطح کشور گسترش یابند قطعاً امنیت 

شغلی را تهدید می کنند. 

 برخی بانک ها آماده فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف نیستند
با وجود اینکه اعالم شده مشتریان برای فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف، 
سریعتر به شعب بانک های عامل مراجعه کنند، اما پیگیری های ایرنا نشان 
می دهد که هنوز ساز و کار اجرای این طرح در شماری از بانک ها مشخص 

نشده و مشتریان پس از مراجعه به آنها سرگردان می شوند.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، بانک مرکزی اعالم کرده است رمزهای دوم 
ایستا فقط تا پایان اردیبهشت اعتبار دارند و از ابتدای خرداد امسال برای 

استفاده از خدمات بانکی باید از رمز دوم یکبار مصرف استفاده شود.
با وجود اینکه فقط ۱۳ روز تا پایان مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی 
باقیمانده اما هنوز برخی بانک ها از جمله مسکن، صادرات، کشاورزی و آینده 

اقدامی برای فعال سازی این خدمات نکرده اند.
همچنین با وجود اینکه برخی بانک ها به معرفی نرم افزارهای موبایلی 
برای فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف اقدام کرده اند، اما ساز و کاری برای 

برخورداری افراد فاقد گوشی هوشمند و ... مشخص نکرده اند.
 عقب ماندن بانک ها از برنامه

این تصمیم توسط بانک مرکزی با هدف ایمن سازی دسترسی کاربران به 
سیستم های الکترونیکی و افزایش امنیت در تراکنش های بانکی و استفاده 
عموم مردم از خدمات در بستر بانکداری الکترونیک اتخاذ شده و در این 
الزامات رمزهای پویا« یا همان رمز یکبار مصرف )OTP( در  راستا، »سند 

شهریور سال گذشته به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ابالغ شد.
بر اساس ابالغ بانک مرکزی، بانک ها باید تا آذر پارسال نسبت به تهیه 
زیرساخت ارائه رمز یکبار مصرف اقدام می کردند، اما در این میان برخی 
بانک ها این زیرساخت را ایجاد نکردند. البته بانک های مذکور از سوی بانک 

مرکزی مسئول جبران خسارت مشتریان در صورت بروز کالهبرداری شدند.
سپس بانک مرکزی در بخشنامه ای دیگر به شبکه بانکی ابالغ کرد که این 
زیرساخت در همه بانک های کشور باید از ابتدای خرداد ۹۸ ارائه شود و در 
غیر این صورت با بانک ها یا موسسه های مالی و اعتباری فاقد این زیرساخت 
ها برخورد خواهد کرد. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، رمز دوم ایستا کارت 
بانکی از ابتدای خرداد به صورت خودکار حذف و باید از رمز دوم یکبار مصرف 
استفاده شود که صرفا برای انجام تراکنش با کارت اعالم شده و به مدت ۶۰ 
ثانیه اعتبار دارد. با وجود اینکه فقط ۱۳ روز تا پایان مهلت تعیین شده توسط 
بانک مرکزی باقیمانده، پیگیری های ایرنا نشان می دهد که هنوز بسیاری از 
بانک ها برنامه مشخصی برای اجرای این طرح نداشته و حتی پیشنهاد تمدید 

مهلت را مطرح کرده اند.
وضعیت فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف در شعب بانکی

با توجه به انتقاداتی که درباره نحوه اجرای این طرح و آماده نبودن برخی 
بانک ها مطرح شده بود، خبرنگار اقتصادی ایرنا با مراجعه میدانی به شعب 
برخی بانک ها، آخرین وضعیت فعال سازی رمز های دوم یکبار مصرف را 

جویا شد.
بانک سپه

متصدی یکی از شعب بانک سپه در خیابان شهید مطهری به خبرنگار ایرنا 
اعالم کرد که مشتریان با ارائه کارت ملی می توانند به باجه های این بانک 

مراجعه و سامانه پیامکی ارسال رمز دوم یکبار مصرف را فعال کنند.
بانک مسکن

خبرنگار  مراجعه  زمان  در  مسکن  بانک  مختلف  شعبه  چند  مسئوالن 
ایرنا برای فعال سازی سامانه رمز دوم یکبار مصرف اعالم کردند که هنوز 
دستورالعمل این خدمات نیامده و مشخص نیست که این بانک چگونه برای 

فعال سازی این خدمات اقدام خواهد کرد.
در زمان حضور خبرنگار ایرنا در این شعبه چند نفر برای فعال سازی این 

خدمات به بانک مراجعه کردند که همگی آنها با دست خالی بازگشتند.
بانک صادرات

متصدی یکی از شعب بانک صادرات در منطقه خیابان مطهری نیز اظهار 
داشت: هنوز دستورالعملی در این باره نیامده و همچنان منتظر هستیم.

امیر لعلی، رئیس اداره کل روابط عمومی بانک صادرات درباره علت تاخیر 
این بانک در راه اندازی سامانه فعال سازی رمز دوم یکبار مصرف به خبرنگار 
ایرنا گفت: تا ۲۵ اردیبهشت از نرم افزار رمز دوم یکبار مصرف رونمایی می 
شود. همچنین قرار است امکان فعال سازی این رمز در برخی اپلیکیشن های 

پرداخت فراهم شود.
بانک ملت

متصدی یکی از شعب بانک ملت گفت: این سامانه برای بانک ملت فعال 
شده و مشتریان باید با مراجعه به سایت اینترنتی این بانک، برای فعال سازی 

خدمات مربوط به رمز دوم یک بار مصرف اقدام کنند.
بانک ملی

مسئول یکی از شعب بانک ملی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: برای استفاده 
از خدمات رمز دوم یکبار مصرف باید نرم افزار مخصوص این بانک برای 

مشتریان نصب شود.
بانک شهر

مسئول یکی از شعب بانک شهر اظهار داشت: مشتریان می توانند با همراه 
داشتن کارت ملی به باجه های این بانک مراجعه و برای فعال سازی سامانه 

پیامکی ارسال رمز دوم یکبار مصرف اقدام کنند.
بانک پاسارگاد

متصدی یکی از شعب بانک پاسارگاد نیز به خبرنگار ایرنا گفت: مشتریان 
باید نرم افزار این بانک را در گوشی های همراه خود نصب کنند تا بتوانند از 

رمز دوم یکبار مصرف استفاده کنند.
بانک آینده

معاون یکی از شعب بانک آینده به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: تاکنون 
دستورالعملی درباره نحوه فعال سازی سامانه اعالم رمز دوم یکبار مصرف به 

شعب این بانک ابالغ نشده است.
بانک کشاورزی

مسئوالن چند شعبه بانک کشاورزی نیز در زمان مراجعه خبرنگار ایرنا اعالم 
کردند که برای آنها شیوه نامه و دستورالعملی ابالغ نشده است، اما قطعا تا 

پیش از اول خرداد ساز و کار آن مشخص خواهد شد.
 اجبار بانک ها برای نصب نرم افزار اختصاصی

مشکل دیگری که در روند اجرای طرح ارائه رمزهای دوم یکبار مصرف وجود 
دارد، اجبار برخی بانک ها برای نصب نرم افزار اختصاصی این بانک ها برای 
استفاده از این رمزهاست. در واقع، بانک ها قصد دارند با اجبار به نصب نرم 
افزارها، مشتریان را ترغیب به استفاده از سایر خدمات بانک مانند تراکنش 

های مالی کنند تا برای آنها درآمدزایی داشته باشد.
اگر چه وجود نرم افزار اختصاصی می تواند امنیت این رمزها را باال ببرد 
اما اجبار برای نصب نرم افزار جداگانه هر بانک مشکالتی را برای مشتریان 
ایجاد می کند. هنوز بخش قابل توجهی از مردم به ویژه سالمندان تمایلی 
به استفاده از گوشی های هوشمند ندارند، این گروه به دالیل مختلف تمایل 

دارند که از گوشی های ساده و معمولی استفاده کنند.
در صورت اصرار بانک ها بر نصب نرم افزار برای استفاده از رمزهای دوم 
یکبار مصرف، برای این دسته از مشتریان مشکل ایجاد می شود. به عنوان 
مثال در زمان حضور خبرنگار ایرنا در شعب یکی از بانک هایی که اصرار به 
نصب نرم افزار دارد، پیرمردی در حال جدل با متصدی باجه در این باره بود.

مشکل دیگری که در صورت اجبار در نصب نرم افزارهای اختصاصی بانک 
ها رخ می دهد، اشغال فضای حافظه گوشی های همراه است به طوری که 
مشتریان باید برنامه های کاربردی دیگر خود را از گوشی پاک کنند تا امکان 
نصب چندین نرم افزار بانکی برای دریافت رمز دوم یکبار مصرف جداگانه هر 

بانک فراهم شود.
 دریافت کارمزد برای راه اندازی سامانه رمزهای دوم یکبار مصرف

با وجود اینکه پیشتر اعالم شده بود، راه اندازی این سامانه بدون دریافت 
هزینه و به طور رایگان توسط بانک ها انجام می شود اما برخی گزارش ها از 

دریافت کارمزد در برخی بانک ها حکایت دارد.
با توجه به اینکه فقط ۱۳ روز تا پایان مهلت راه اندازی این سامانه ها توسط 
بانک ها باقیمانده و شماری از بانک ها نتوانسته اند ساز و کار مشخصی را 
برای این موضوع، تعریف کنند و خالءهای زیادی در این باره وجود دارد به 

نظر می رسد که احتمال تمدید این مهلت وجود دارد.

روزنامه صبح ایران


