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 پرداخت سود سهام شرکت 
باما از طریق شعب بانک سپه 

بر اس��اس قرارداد منعقده میان این بانک 
و شرکت باما عملیات پرداخت سود سهام 
س��هامداران ش��رکت مذکور هم اکنون از 
طریق کلیه شعب بانک سپه آغاز شده است.

در این راستا سهامداران حقیقي شرکت یاد 
شده ضمن مراجعه به شعب این بانک با ارائه 
مدارک هویتي معتبر مي توانند سود سهام 
خود را دریافت و یا به س��ایر حس��اب هاي 
خود انتقال دهند.ش��ایان ذکر اس��ت بانک 
س��په به عنوان نخس��تین بانک ایراني و 
دولتي و بیش از 9۰ س��ال س��ابقه درخشان 
در عرصه بانکداري و ارائه خدمات مناسب 
به مش��تریان، عاملیت پرداخت سود سهام 
تعداد زیادي از ش��رکتهاي سهامي بورسي 
و فرابورسي را از سالهاي گذشته از طریق 

شعب سراسر کشور به عهده دارد.

برگزاري همایش شرکت پست 
و بانک قرض الحسنه رسالت 

مدی��ر گروه فنآوري اطالعات و ارتباطات 
بانک��داري اجتماعي،خدمات بانک قرض 
الحس��نه رس��الت را در همایشي با حضور 
معاونان پش��تیباني و عامالن ذیحس��ابي 

شرکت پست تبیین کرد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي بانک قرض 
الحس��نه رسالت ، بهروز رضایي دونچالي 
مدی��ر گروه فنآوري اطالعات و ارتباطات 
بانکداري اجتماعي با اشاره به رویکردهاي 
بانک گفت: بانک قرض الحس��نه رسالت 
،بانکي اس��ت اجتماعي که در راستاي احیا 
و اش��اعه س��نت الهي و خدا پسندانه قرض 
الحس��نه با هدف بهره مندي آحاد جامعه 
از خدمات ش��رعي، آس��ان و ارزان فعالیت 
مي کند.وي در این همایش همچنین نحوه 
برخورداري کارکنان پس��ت و خانواده هاي 
آن��ان را از خدم��ات بانک��داري اجتماعي 

توضیح داد.

تشکیل جلسه کمیسیون روابط 
عمومي بانک هاي دولتي 

جلسه کمیسیون روابط عمومي بانک هاي 
دولت��ي به میزباني بانک ملي ایران برگزار 
ش��د. ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومي بانک 
مل��ي ای��ران، در ابتداي این جلس��ه که با 
حضور ۱3 عضو برگزار ش��د، دکتر حبیب 
اهلل رش��ید ارده مدیر ام��ور حوزه مدیریت 
و رواب��ط عمومي بان��ک ملي ایران با تاکید 
ب��ر ای��ن که کار در ح��وزه روابط عمومي با 
چالش ه��اي زیادي مواجه اس��ت، گفت: 
روابط عمومي پیچیدگي هاي زیادي دارد و 
مدیران این حوزه به خصوص در بانکها باید 
براي موفقیت از تکنیک ها و تخصص هاي 
ویژه اي بهره مند باش��ند. وي افزود: زمان 
شناس��ي در امور روابط عمومي بسیار مهم 
است و روابط عمومي باید در داخل و خارج 
س��ازمان، مدافع س��ازمان باش��د. در ادامه 
این جلس��ه، هر ی��ک از اعضا دیدگاه هاي 
خ��ود را پیرامون مس��ائل روز حوزه روابط  
عمومي بانک ه��ا بیان کردند. در پایان نیز 
اعضاي کمیسیون روابط عمومي بانک هاي 
دولتي از موزه بانک ملي ایران که به تازگي 

افتتاح شده است، بازدید کردند.

دیدار معاون عملیات بانکي، 
بانک ایران زمین با تیم المپیاد 

بانک
مع��اون عملیات بانکي، بانک ایران زمین 
روز گذش��ته با حضور در دوره آماده سازي 
تیم المپیاد بانک، ضمن تقدیر از همکاران 
آنها را به تالش بیشتر در جهت اعتالي نام 
بانک ایران زمین تشویق کرد. به گزارش 
رواب��ط عمومي: محمد رض��ا ادبي معاون 
عملی��ات بانک��ي به همراه ثقفي مدیر امور 
منابع انساني و آموزش، امیر شکري مدیر 
آم��وزش، جلی��ل پور مدیر منابع انس��اني، 
یزدانجو مدیر امور ش��عب اس��تانها، آزادي 
رئیس اداره مبارزه با پولش��وئي، ریس��ک و 
تطبیق و ابوالفتحي رئیس اداره نظارت بر 
اعتبارت با حضور در جمع تیم المپیاد بانک 
ضمن آشنائي با مراحل آماده سازي، آنها را 
تش��ویق به تالش بیشتر در جهت اعتالي 

نام بانک ایران زمین کردند.

مدیرعامل بانک شهر از حمایت این بانک ، از نخستین جشنواره 
و نمایشگاه بین المللي فناوري هاي نوین شهري خبرداد.

ب��ه گ��زارش مرکز ارتباطات و روابط عمومي بانک ش��هر، دکتر 
حسین محمد پورزرندي با اعالم این خبر گفت: با توجه به اهمیت 
مس��ئولیت اجتماعي و توجه ویژه بانک ش��هر به این موضوع، 
نخس��تین جشنواره و نمایش��گاه بین المللي فناوري هاي نوین 

شهري مورد حمایت این بانک قرار گرفت. 
مدیرعام��ل بان��ک ش��هر مهم ترین هدف برگزاري نخس��تین 
جش��نواره و نمایش��گاه بین المللي فناوري هاي نوین ش��هري 
را ش��ناخت، تجزی��ه ، تحلی��ل و ارزیابي وضعیت کنوني و آینده 
ش��هرها در بهره گیري از فناوري هاي نوین و ایجاد زمینه هاي 
انتقال فناوري میان شرکت هاي دانش بنیان داخلي در پیوند با 

نیازمندي هاي شهري مدیریت شهري عنوان کرد.
 پورزرندي با تاکید براین که پیش��روي به س��مت ش��هرهاي 
الکترونی��ک و هوش��مند ج��ز با فراهم ک��ردن فناور هاي نوین 
ش��هري میس��ر نخواهد بود،گفت: بانک ش��هر با حمایت از این 
نوع جشنواره ها و نمایشگاه ها شهر ها را در دستیابي به این مهم 

همراهي خواهد کرد. 

حمايت بانک شهر از نخستين جشنواره و نمايشگاه فناوري هاي نوين شهري

نتای��ج ی��ک پژوهش ب��ه ارائه مدل��ی برای 
شناسایی تقلب مشتریان کارت های اعتباری 

بانک ها می پردازد.
بر این اساس، در این پژوهش تالش شده است 
با استفاده از روش داده کاوی، روشی نوین در 
کشف تقلب در کارت های بانکی ارائه شود. در 
واقع این پژوهش دو هدف را پیگیری می کند: 
هدف اول، شناس��ایی تقلب در سیستم بانکی 
به منظور حفظ و نگهداری بانک و مش��تریان 
اس��ت و هدف دوم آن اس��تفاده از داده کاوی 
در مبح��ث شناس��ایی تقل��ب در کارت های 
بانکی و شناسایی بهتر تراکنش های متقلبانه 
از می��ان تراکنش ه��ا و کارآی��ی در سیس��تم 
بانکداری اس��ت. یکی از کاس��تی های نظام 
بانک��داری الکترونی��ک و نظام های پرداخت 
ش��بکه بانکی، تجهیز نبودن زیرساخت های 
نرم اف��زاری بانک ها به چنی��ن نرم افزارهایی 
اس��ت.یافته های ای��ن پژوه��ش می تواند در 
پیاده سازی این رهیافت در شبکه بانکی موثر 
باشد. این پژوهش با عنوان »کشف رفتار های 
مشکوک در بانکداری« در نشریه روند بانک 

مرکزی منتشر شده است.

روش های تقلب در کارت های بانکی ���
براس��اس یافته های این پژوهش، در مقاالت 
و مناب��ع علم��ی، تقل��ب در کارت های بانکی 
به روش های گوناگونی تعریف ش��ده اس��ت 
ک��ه چکیده ای��ن تعاریف را می توان این گونه 
جمع بندی کرد: تقلب در کارت های بانکی به 
کالهبرداری یا تقلب به وسیله کارت بانکی یا 
هر گونه ساز و کار پرداخت مشابه گفته می شود 
که از منبع متقلبانه در تراکنش انجام می شود. 
انواع تقلب های بانکی که تاکنون شناس��ایی 
شده است، تقلب کارت های پرداخت، مسووالن 
فاس��د، وام ه��ای تقلبی، تقلب های س��یمی، 
اس��ناد دستکاری ش��ده و تقلبی، سپرده های 
مش��کوک، تقلب برات دی��داری، چک های 
دستکاری شده و تقلبی، چک های مفقود شده، 
تقلب در صورتحساب های بانکی، چک بازی، 
چک های بی محل، کارت های پرداخت مفقود 
شده، دزدی اطالعات کارت های بانکی، جعل 
هویت، درخواس��ت وام های تقلبی، بازرسان 
بانکی جعلی، تقلب های اینترنتی و فیش��ینگ 
پولش��ویی است. در س��اده ترین این روش ها 
کارمن��د یک س��ازمان می توان��د تصویری از 
رس��ید مش��تری را نزد خود نگه داشته و از آن 
ب��رای مقاص��د بعدی اش اس��تفاده کند. کپی 
کردن از اطالعات کارت و س��پس، س��رقت 
از حس��اب مش��تریان س��ابقه زیادی در حوزه 
کالهب��رداری از طری��ق خودپردازه��ا دارد. 
به طوری که این مس��اله در س��ال 2۰۱۰ روی 
بی��ش از 25درصد از عابربانک هایی که کمتر 
از ۶ ماه از نصب آنها گذش��ته بود اتفاق افتاده 
است. در کارت های مغناطیسی امکان سرقت 
اطالعات از طریق دوربین، نصب نرم افزاری 
درون خودپ��رداز یا نصب پایانه فروش��گاهی 
کاذب روی کارتخ��وان اصلی وجود دارد. نوع 
دیگری از کالهبرداری زمانی روی می دهد که 

افراد به سیستم نرم افزاری بانک نفوذ کرده و 
با استفاده از اطالعات سرقت شده مشتریان، 
از راه های مختلفی از جمله صدور کارت های 
تقلب��ی ب��ه برداش��ت از حس��اب مش��تریان 
می پردازن��د. گاه��ی ممکن اس��ت خریدها با 
اطالعات کارتی که وجود ندارد، انجام ش��ود. 
ب��رای مث��ال در خریده��ای اینترنتی و تلفنی 
که خریدار و فروشنده به صورت غیرحضوری 
ب��ا یکدیگر معامله می کنند، فروش��نده راهی 
برای تشخیص اینکه آیا فردی که اطالعات 
را به او داده اس��ت، صاحب اصلی کارت اس��ت 

یا خیر، ندارد.
در نوع دیگر از سرقت ها، اطالعات کارتی که 
به تازگی صادر و به فرد متقاضی فرستاده شده 
اس��ت، پیش از رس��یدن به فرد اصلی سرقت 
می ش��ود. معموال بانک ه��ا برای فعال کردن 
اینترنتی کارت ها از متقاضیان خود اطالعاتی 
مانن��د تاری��خ تولد را می پرس��ند، بنابراین، در 
این روش فرد س��ارق نیاز به دانس��تن برخی 
اطالعات شخصی صاحب کارت دارد. این نوع 
کالهبرداری، ریس��ک زیادی را برای بانک و 
صاحب کارت به دنبال دارد. س��ارق می تواند 
تمام موجودی حساب را یکباره برداشت کند. 
پ��س از آن، ب��ه ویژه در کش��ورهایی که ارائه 
خدمات بانکی و بیمه ای بیشتر به اعتبار افراد 
بس��تگی دارد، س��ال ها زمان الزم است تا فرد 
قربانی اعتبار خود را نزد بانک به دس��ت آورد. 
راهبردهای کالن مس��ائل شناسایی تقلب در 
حوزه کارت های بانکی را نیز می توان منطبق 
با راهبردهای داده کاوی دانس��ت. دو راهبرد 
کالن ب��رای فرآین��د داده کاوی وج��ود دارد. 
اول، یادگی��ری نظارت ش��ده و دوم یادگیری 
نظ��ارت نش��ده. روش ه��ای نظارت ش��ده از 
ی��ک پای��گاه داده ش��امل م��وارد متقلبانه و 
غیرمتقلبانه س��اختاریافته اس��تفاده می کنند 
و در م��وارد جدید مش��کوک ب��ه تقلب به کار 
می رون��د. یادگیری نظارت ش��ده از داده های 
گذشته یاد می گیرد و دانش آموخته شده را در 
موارد بعدی به کار می برد. این فرآیند تالش 
می کند الگوهای از پیش تعریف شده معین از 

فعالیت تراکنش هایی را شناسایی کند که برای 
مطابقت با فعالیت های متقلبانه به کار می روند. 
در روش نظارت نشده، سیستم بدون در اختیار 
داش��تن داده ه��ای خروجی و ب��دون کمک 
خارجی، درس��تی یا نادرس��تی سیگنال های 

خروجی خود را مشخص می کند.
 

کشف رفتارهای متقلبانه ���
همان طور که در مقدمه این پژوهش اش��اره 
شده است، یکی از مهم ترین موانع استفاده از 
خدم��ات بانکداری الکترونیکی، نبود امنیت و 
برخی سوءاستفاده ها در مسیر انجام مبادالت 
مالی است. به همین دلیل، شناسایی رفتار های 
مشکوک از مسائل مهم در موسسات مالی و 
بانک ها است. در پژوهش پیش رو تالش شده 
از طریق بررس��ی الگوریتم های نزدیک ترین 
همس��ایگی، درخت تصمیم و ش��بکه عصبی 
الگوریتم��ی بهین��ه ب��رای کش��ف تقلب در 
کارت های بانکی ارائه ش��ود. هدف از مقایسه 
این الگوریتم ها، شناسایی تقلب در کارت های 
بانکی و شناسایی بهتر تراکنش های متقلبانه 
از میان تراکنش ها و به دست آوردن الگوریتم 
بهینه در شناسایی رفتار مشکوک و تقلب آمیز 
مش��تریان بانک اس��ت. شاخص های معرفی 
ش��ده در این پژوهش ش��امل »ش��هری که 
تراکن��ش در آن رخ داده«، »زم��ان تراکنش« 
و »تاریخ وقوع« است. نتایج به دست آمده از 
الگوریتم درخت تصمیم تایید می کند که مدل 
با دقت نس��بتا باالیی در بازشناس��ایی احتمال 

تقلب موفق است.
این قابلیت اطمینان در شناسایی تراکنش های 
مشکوک مشتریان کارت، به مدیران فناوری 
اطالعات بانک ها این امکان را می دهد با تولید 
نرم افزارهایی از مدل یاد ش��ده و اتصال آن به 
شبکه بانکداری الکترونیک اقدامات مشکوک 
را شناس��ایی کنن��د. همچنین تمهیدات الزم 
را ب��رای پیش��گیری از تقلب هایی که ممکن 
اس��ت در آینده رخ دهد، برنامه ریزی کنند. در 
این مطالعه برای پژوهش های آتی پیش��نهاد 
ش��ده اس��ت که با توجه به یادگیری ماشین و 

داده کاوی می توان هشداری در سیستم ایجاد 
کرد تا در صورت روبه رو شدن با تراکنش های 
مش��کوک، پرس��ش امنیتی از صاحب کارت 
پرس��یده ش��ود و در صورت پاس��خ درست از 
س��وی صاحب کارت، مراحل بعدی تراکنش 
انج��ام و امنی��ت باالتری برای کاربران ایجاد 
شود. از سوی دیگر، می توان متغیری وابسته 
با طبقات تراکنش س��الم، تراکنش با ریس��ک 
کم، تراکنش با ریسک باال و تراکنش متقلبانه 
تعری��ف کرد که در ص��ورت رخ دادن هریک 
از م��وارد ب��ا توجه به سیاس��ت بانک و اهمیت 
آن به صورت مس��تقیم کارت را مس��دود کرد 
یا به صورت دس��تی تحت بررسی کارشناسان 
ق��رار داد. از آنج��ا ک��ه در دنیای امروز یکی از 
تصمیم��ات ض��روری برای بانک ه��ا، نحوه 
عملیات��ی کردن مدل های شناس��ایی تقلب 
اس��ت، یکی از پیش��نهادهای سیاستی مطرح 
ش��ده در این پژوهش، این اس��ت که بانک ها 
باید تصمیم بگیرند که مدل شناسایی تقلب را 
برخط استفاده کنند یا خیر. درصورت استفاده 
برخط از مدل، از انجام تراکنش های مشکوک 
به تقلب جلوگیری ش��ده و حتی ممکن اس��ت 
کارت مشتری باطل شود. بنابراین این ریسک 
برای بانک وجود دارد که نارضایتی مشتریان 
را در مواردی که مدل به نادرست تراکنش آنها 
را مشکوک شناسایی کرده است، شاهد باشد. 
از سوی دیگر، چنانچه شناسایی تراکنش های 
مشکوک به صورت برخط نباشد، این ریسک 
ب��رای بان��ک وج��ود دارد ک��ه تراکنش های 
متقلبانه صورت گرفته، قابل برگش��ت نباشد. 
در طبقه بندی تراکنش های مشکوک و سالم، 
سیاس��ت بانک نقش تعیین کننده ای دارد که 
مش��خص می ش��ود از چه روشی با چه میزان 

دقت استفاده شود.
 

تشريح داده کاوی ���
داده کاوی عمدتا با ساختن مدل ها مرتبط است 
و ی��ک مدل اساس��ا به الگوریتم��ی از قوانین 
گفته می ش��ود که مجموع��ه ای از ورودی ها 
را ب��ا ه��دف یا مقص��د خاصی مرتبط می کند. 

بس��یاری از مس��ائل محی��ط اط��راف خود را 
می ت��وان در قال��ب یک مدل گنجاند. به بیان 
دیگ��ر، ب��رای تبدیل یک مس��اله به مس��اله 
داده کاوی بای��د آن را ب��ه یکی از فعالیت های 
داده کاوی تبدی��ل ک��رد. یکی از فعالیت های 
متداول در داده کاوی، دسته بندی است. هدف 
دس��ته بندی داده ها، سازماندهی و تخصیص 
داده ها به کالس های جداگانه اس��ت. در این 
فرآیند، براساس مجموعه داده های آموزشی، 
مدل اولیه ای ایجاد می شود. سپس این مدل 
برای دسته بندی داده های جدید مورد استفاده 
ق��رار می گی��رد. به این ترتی��ب با به کارگیری 
مدل به دس��ت آمده تعل��ق داده های جدید به 
دس��ته معین قابل پیش بینی اس��ت. به بیان 
دیگر، دس��ته بندی شامل بررسی ویژگی های 
ی��ک ش��یء جدید و تخصی��ص آن به یکی از 

مجموعه های از پیش تعیین شده است.
 

ضعف ايمنی در سيستم بانکی کشور ���

براس��اس آنچه در این مقاله به آن اش��اره شده 
است، تاکنون در سیستم بانکی کشور سازوکار 
و برنامه جامعی برای شناسایی و جلوگیری از 
تقلب ه��ای مربوط به تراکنش های مبتنی بر 
کارت وجود نداش��ته است. این درحالی است 
ک��ه یک��ی از وظایف مه��م بانک ها نظارت بر 
صحت تراکنش های بانکی، حفظ مش��تریان 
و کاهش ریسک بانکی است. از این رو ایجاد 
و پیاده س��ازی سیس��تمی ازس��وی بانک ه��ا 
به منظور شناس��ایی تقل��ب کارت های بانکی 
ضروری اس��ت. همچنین در این پژوهش به 
این نکته اش��اره ش��ده که در کشورهای دیگر 
هم به دلیل گس��تردگی استفاده از کارت های 
اعتباری، پژوهش های انجام ش��ده بیش��تر بر 
این کارت ها تمرکز داش��ته اس��ت؛ در حالی 
ک��ه اس��تفاده از ای��ن کارت ه��ا در کش��ور ما 
مرس��وم نبوده و همه تراکنش ها بر اس��اس 
کارت ه��ای پرداخت نقدی صورت می گیرد. 
بنابراین استفاده از مدل های طراحی شده در 
پژوهش های کش��ورهای دیگر چندان مقدور 
نیست. با توجه به توسعه بانکداری الکترونیک، 
به نظر می رسد که جای خالی آمار دقیق تقلب 
در کارت های بانکی معتبر کشور خالی باشد؛ 
چرا که در آینده ای نه چندان دور این کسری به 
یکی از معضالت سیستم بانکی کشور تبدیل 
خواهد شد. به این ترتیب در این پژوهش پس 
از مصاحب��ه ب��ا خب��رگان در زمینه کارت های 
بانکی، شناسایی انواع تقلب های رایج در زمینه 
کارت ه��ای بانکی از طری��ق اعمال تغییرات 
معن��ادار روی داده ها برای تهیه تراکنش های 
متقلبانه، با بهره گیری از روش دسته بندی در 
داده کاوی، س��ه تکنیک ش��بکه های عصبی، 
درخ��ت تصمیم و نزدیک ترین همس��ایگی، 
مدل��ی ب��رای طبقه بن��دی تراکنش ه��ا ب��ه 
تراکنش های س��الم و متقلبانه ارائه می ش��ود. 
مدل طراحی ش��ده در این پژوهش مبتنی بر 
داده های سیستم بانکی کشور بوده و توانسته 
است با دقت 9۸ درصد، عملکرد نسبتا خوبی 

در طبقه بندی یادشده داشته باشد.

نتايج يک طرح پژوهشی از کشف رفتار های مشکوک در بانکداری

روش های تقلب در کارت های بانکی

جزئیات ط��رح کارت اعتباری خرید 
کاالی ایرانی در سال ۱39۶ و ۱397 

اعالم شد.
پرون��ده ط��رح کارت اعتباری خرید 
کاالی ایرانی در حالی س��ال گذشته 
بسته شد که نه تنها انتقادات عدیده ای 
به آن وارد شد بلکه دو مجموعه وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت و نیز بانک 
مرکزی نس��بت ب��ه چگونگی اجرای 
آن چه در خصوص لیس��ت کاالهای 

مدنظر و نیز تسهیالت بانکی معترض 
بودند.

ب��ا این وجود وزارت صنعت، معدن و 
تجارت به تازگی پیشنهاد جدیدی را 
به منظور اجرای طرح کارت اعتباری 
خرید کاالی ایرانی در سال ۱39۶ و 
۱397 به بانک مرکزی ارائه کرده که 
ح��دود 2۰ روز قب��ل به تایید و اصالح 
س��ازمان برنامه و بودجه نیز رس��یده 
اس��ت. بدی��ن منظور پی��ش بینی دو 

میلی��ون کارت اعتباری خرید کاالی 
ایران��ی در دس��تور کار ق��رار گرفته و 
میزان اعتبار هر کارت به طور متوسط 
براب��ر پنج میلیون تومان اس��ت تا در 
مجموع طرح مذکور به میزان ۱۰ هزار 
میلیارد تومان در صورت توافق نهایی 

بانک مرکزی اجرایی شود.
 قرار بر این است که ۶5۰ هزار کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی در سال 
۱39۶ و ی��ک میلی��ون و 35۰ ه��زار 

کارت دیگر طی سال ۱397 در اختیار 
متقاضی��ان قرار گیرد  و جامعه هدف 
تح��ت پوش��ش آن کلی��ه کارکنان و 
بازنشس��تگان دولت و نیز مس��تمری 
بگی��ران صن��دوق تامی��ن اجتماعی 

خواهند بود.
در ای��ن طرح، اعتب��ارات پیش بینی 
ش��ده توس��ط منابع بانک ه��ا با نرخ 
س��ود تس��هیالت ۱۸ درصد که شش 
درصد آن توسط واحدها و ۱2 درصد 

آن توس��ط متقاضیان به نفع سیستم 
بانک��ی پرداخت خواهد ش��د در نظر 

گرفته شده است.
عب��اس هاش��می – مدی��ر کل دفتر 
ل��وازم خانگ��ی و صنایع فلزی وزارت 
صنعت معدن و تجارت – با تایید این 
خبر، به ایس��نا گفت: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد 
فرمانده��ی اقتص��اد مقاومتی برنامه 
م��ورد نظر در راس��تای اجرای طرح 

کارت اعتب��اری خرید کاالی ایرانی 
را ب��ه بان��ک مرکزی اعالم کرده و در 
صورت تایید بانک مرکزی از ابتدای 
شهریورماه سال جاری طرح به مرحله 

اجرا در خواهد آمد.
به گفته وی، مش��کالت اجرای طرح 
کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در 
سال گذشته مورد بررسی قرار گرفته 
تا در طرح پیش رو ش��اهد معضالت 

پیش آمده نباشیم.

شهريورماه زمان احتمالی آغاز کار

جزئيات طرح کارت خريد کاال اعالم شد

اخبار


