اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﭘﺲ از
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی-ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺳﺘﺎد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ در
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان در ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﺷﺖ:
اﻣﮑﺎن اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ در
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ دوﻟﺖ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ.

»ﺷﻬﻼ اﺻـﻮﻟﯽ« ﻣـﺪﯾﺮﮐﻞ ﭘـﺎﯾﺶ و
ﻧﻈـﺎرت ﺑـﺮ ﭘﯿـﺎده ﺳـﺎزی دوﻟـﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﯽ ﺳﺘﺎد
ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم ﮐـﺎرت ﺳـﻮﺧﺖ در ﺳﺎزﻣـﺎن
ـﺰ دارد
ـﺎت را ﻧﯿـ
ـﺎوری اﻃﻼﻋـ
ﻓﻨـ
درﺻــﻔﺤﻪ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮﺧــﻮد ﻧــﻮﺷﺖ:
ﺷﻬﺮوﻧـﺪان ﭘـﺲ از ﺛﺒﺖﻧـﺎم ﮐـﺎرت
ﺳـﻮﺧﺖ ﺑـﺎﻧﮑﯽ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ
ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪ ﻧـﺮم اﻓـﺰاری ﻣﻮﺑـﺎﯾﻠﯽ
ــﺮاه
ــﺖ ﻫﻤـ
ــﻦ (دوﻟـ
)اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرت ﺑﺎﻧﮑﯽ دﯾﮕﺮی را
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
وی اﻓﺰود :ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺧﻮد را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ.
وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺧﻮد
ﻧﻮﺷﺖ :ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ،اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮای دارﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو
ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ.

ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ اﻓﺰود :ﺷﯿﻮه ﺳﻨﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﺷﺎﻣﻞ
ﺣﻀﻮر در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ 10+و اراﺋﻪ اﺻﻞ ﺳﻨﺪ و ﮐﭙﯽ ،اﺻﻞ ﮐﺎرت ﺧﻮدرو و
ﮐﭙﯽ ،اﺻﻞ ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﮐﭙﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ و اﻧﺘﻈﺎر درﯾﺎﻓﺖ ﭘﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
آذری ﺟﻬﺮﻣﯽ در اداﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ :اﻣﺎ ﺷﯿﻮه ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ
دوﻟﺖ ﻫﻤﺮاه و ﯾﺎ وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ دﺳﺘﻮری * #4در ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪارک ،ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺰودی اﺟﺒﺎری ﺷﻮد؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس،
ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﮐﺎرت ﺳﻮﺧﺖ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪی ﺗﺎ  24آذر
ﻣﻬﻠﺖ دارﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دﻓﺘﺮﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ 10+و ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﯿﺶ از  11ﺳﺎل از آﻏﺎز ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﻮﺧﺖ در
ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫـﺎی ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﯽﮔـﺬرد و ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐـﺖ ﻣﻠـﯽ ﭘﺨـﺶ
ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ 21 ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرت ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﻫﺮ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﯾﮏ ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ.
در ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ دﻻر ،اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ اﻧﻮاع ﺳﻮﺧﺖ
در اﯾﺮان و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
ﺑﺎﻋﺚ روﻧﻖ دوﺑﺎره ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ دوﻟﺖ را ﺑﺮ آن داﺷﺘﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ اﺣﯿﺎ ﮐﻨﺪ.

