 ICTايرانی
در هفتهای که گذشت

توصیف و توضیح فاجعه سقوط
هواپیمای اوکراينی ،از منظری ديگر

فیکیسم

سناریوهایمجرمانه
برای مشترکان ایرانی

جریاناصلیعصرفاوا
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دستان خالی
ریيسجمهورنيازمند
تدبير بانک مرکزی

سرمقاله
امضاهای رگواتوری
كه طايي شد

هفته گذشــته ،بخش اول گفتوگو بــا ولیاله
فاطمــی مديرعامــل بنيــاد ققنــوس در خصوص
موضوعاتی همچون رمــز دوم پويا ،بهکارگيری کيف
پول الکترونيکی ،دايل رويکرد سلبی بانک مرکزی
در مواجهه با باکچين ،بهکارگيری کارت اعتباری
و حرکت به سمت آفاين کردن تراکنشهای بانکی
را خوانديد ،فاطمی در بخش دوم به مصاديق فســاد
سازمانيافته اشاره کرده و معتقد است برخی مديران
در حالی از فناوری میترسند که آنها با انتقال پول از
طريق گونی يا چمدان مشکلی ندارند ،اما با انتقال پول
از طريق بخش خصوصی با فناوری...

4
شهاب جوانمردی

2

2

محمدجواد صدوقی

رسيدگی به شکایات
ارزش افزوده معطل
اقدام قوه قضایيه

مسعودخرقانی

متخصص حوزه امور فناوری در امور بانکداری

نیماامیرشکاری

کاسبی از تحریم
با فروش اپهای
رایگان ایرانی؟

7

کارشناسان در گفت و گو با عصر ارتباط :

سرنوشت صنعت پرداخت درگرو
انحصارمجوزهایخاص

5

اهدای مجوزهای خاص و محدود در هر صنعتی ،منجر
به ايجاد فضــای غيررقابتی و بهرهگيــری از امتيازات
آن مجوز برای شــرکتهايی خاص میشود .اين فضا
برای اپراتورهای پرداخت کشور (شــرکتهای ) PSP
چند سال است که توســط بانک مرکزی ايجاد شده و
سالهاســت که اين بانک اجازه نداده تعدادPSPها از
 ۱2به  ۱3عدد برسد .بهطور معمول محدوديت در هر
اکوسيستمی منجر به ايجاد درآمدهای غيرمتعارف ،عدم
رقابتپذيری ،کاهش کيفيــت و افت بهرهوری خواهد
شد ،مسالهای که به شــکل اعا در مورد شرکتهای
پرداختی شاهد آن هستيم .اين معضل به غير از بانک
مرکزی ،در ساير رگواتورها هم کم و بيش ديده میشود
که البته در اين نوشته ،بهطور خاص ،به نقش تنظيمگری
و نظارت رگواتور پولی و مالی کشور يعنی بانک مرکزی
ج.ا .و امضاهای طايی که زير کاغذ اعطای مجوز توسط
اين بانک ثبت شده است ،خواهيم پرداخت.
به ميزان رشد ،بلوغ و توسعهيافتگی يک صنعت ،تنظيم
مقررات و نظارت بر اجرای صحيح مقــررات نيز حايز
اهميت خواهد شد .رگواتورهای محلی ،کشوری و حتی
بينالمللی ،اين دو وظيفه عمده يعنی تنظيم مقررات
برای يک اکوسيســتم و همچنين نظارت بر اجرای آن
مقررات را بر عهده دارند.
ادامه درصفحه 3

ورود
مهرادنينوایی
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کاسبی از تحریم با فروش اپهای رایگان ایرانی؟

به دنبال تشديد تحريمهای آمريکا بر ايران ،امکان عرضه اپليکيشنهای
بانکی و ساير اپليکيشنهای داخلی برای سيستمعامل  iOSبا مشکل جدی
مواجه شده است .اين اپها از بستر فروشگاه اپل حذف شدهاند و بانکها
نيز عموما اين اپ را از طريق سايت خود به شکل مستقيم ارايه نمیدهند.
در اين ميان اما برخی از ارايهدهندگان ايرانی اپليکيشنهای اپل فرصت را
مغتنم شمرده و با تعيين کردن حق عضويت  ۱50هزار تومانی و بيشتر اقدام
به فروش اشتراک ساانه کردند .به اين ترتيب کاربران  iOSبه شرط تهيه
حق اشتراک قادر خواهند بود از اپليکيشنهای رايگاني مثل اپهای بانکی
که توسعهدهنده آنها کار طراحی را به رايگان انجام داده ،استفاده کنند.
درواقع اين عرضهکنندگان اپليکيشنهای داخلی برای گوشیهای اپل به
نوعی تبديل به کاسبان تحريم شدهاند که با سوءاستفاده از فرصت ايجاد
شده به واسطه تحريمها ،هزينههای سنگين از کاربران ايرانی درخواست
میکنند.
در طرف مقابل اما اين فروشگاهها هم دايلی را برای دريافت هزينه عنوان
میکنند و با اين بهانه که خريد ايسنس از اپل هزينهبر است اقدامات خود
را توجيه میکنند .اين در حالیاست که خريد ايسنس اپل به هيچ وجه
قابل قياس با هزينههای سرسامآوری که عرضهکنندگان ايرانی اپهای
 iOSدرخواست میکنند ،نيست.
در اين گزارش سعی میکنيم تا با موشــکافی آنچه که پس از تحريمها و
حذف اپليکيشنهای ايرانی بر اپاستور گذشته وضعيت نامناسب به وجود
آمده برای کاربران اپل در کشور را پيشرویتان به تصوير بکشيم.
فراز و فرود کاربران و اپنويسان ايرانی در تقابل با اپل
از سالها پيش کاربران ايرانی گوشیهای اپل با محدوديتهايی که اين
کمپانی برای آنها قرار داده بود خو گرفته بودند؛ راهکار آنها برای دور زدن
محدوديتهای اپل ساخت اکانتهای جعلی و معرفی خود به عنوان کاربر
خارجی بود.
اپنويســان ايرانی هم با کمک واســطههايی که در خارج از کشور بودند
اپهای خود را بر بستر اپاستور عرضه میکردند .با شدت گرفتن تحريمها
بهخصوص در حوزه ارتباطات ،اپل به يکباره اپهای ايرانی شناخته شده
مثل ديجیکاا و اپهای بانکی را حذف کــرد؛ درواقع اپل در گام اول هر
اپليکيشن ايرانی را که پرداخت درون برنامهای ارايه میداد از بستر خود
حذف کرد.
راهکار ارايهدهندگان داخلی اپهای  iOSبرای مقابله با اپل
با حذف شدن اپليکيشنهای ايرانی ،ارايهدهندگان اين اپليکيشنها سعی
کردند اپهای خود را به عنوان يک اپليکيشن سازمانی ارايه دهند.
درواقع اين ســبک اپها از آنجا که ماهيتا برای تعداد محدودی از افراد
(مثا يک سازمان خاص و نه عموم مردم) قابل ارايه بود اپل آنها را محدود
نمیکرد.
به بيان ديگر توســعهدهندگان اپليکيشــنهای  iOSدر ايران ،اپهای
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موجود خود را در قالب يک کمپانی که در عمل وجود خارجی نداشــت
ثبت میکردند و تمام اپليکيشــنهای خود را با استفاده از ايسنسی که
از اپل خريداری کردهانــد ارايه میدادند ،به اين ترتيــب ارايهدهندگان
داخلی اپليکيشنهای  iOSمدعی میشدند که صرفا کارکنان آنها به اين
اپليکيشن دسترسی دارند.
با افزايش قابل ماحظه دانلود اين اپها از يک طرف و ريپورت شدن موضوع
توسط برخی کاربران ،در نهايت اپل پی به موضوع برده و شروع به مسدود
کردن صفحات ايجاد شده توسط اپنويسان ايرانی کرد.
در اين شرايط اپليکيشــنهای دارای پرداخت درون برنامهای که امکان
ارايه در قالب وب اپليکيشن داشتند به ســمت ارايه بر بستر وب حرکت
کردند و اپهايی که پرداخت درون برنامهای نداشــتند اما به دليل آنکه
توسعهدهندگان آنها رابط و واسطهای در خارج از کشور نداشتند بر بستر
«سيبچه»« ،سيب اپ»و «اناردونی» اپ خود را عرضه کردند.
دريافت هزينههای سنگین برای دانلود اپهای رايگان
«سيب اپ» که يکی از ارايهدهندگان اصلی اپليکيشن به کاربران ايرانی
است و بسياری از اپليکيشنهای کاربردی مثل اپليکيشنهای بانکی بر
بستر آن ارايه میشود به تازگی حق اشتراک  ۱50هزار تومانی برای ارايه
خدمات خود از کاربران ايرانی درخواست میکند.
از سوی ديگر «ســيبچه» ديگر ارايهدهنده اپهای داخلی  iOSنيز مبلغ
 ۱30هزار تومان برای فروش اشتراک يک ساله خود از کاربران ايرانی طلب
میکند.بقيه ارايهدهندگان اپهای داخلی اپل هم وضعيت بهتری ندارند
و هزينههای زيادی بابت ارايه امکان دانلود اپ از کاربران طلب میکنند.
در چنين شرايطی بسياری از کاربران iOSاميدوار بودند که بتوانند ااقل

اپليکيشنهای بانکی مورد نياز خود را از روی سايتهای رسمی بانکها
دانلود کنند .با اين وجود اما بانکها چندان تمايلی به خريد ايسنس تجاری
اپل و ارايه اپهای خود به کاربران داخلی که از گوشــیهای اپل استفاده
میکنند ،نداشتند.
در نتيجه اين کش و قوسها ،کاربران ايرانی برای استفاده از اپهای داخلی
ناچار به استفاده از خدمات يکی از ارايهدهندگان ايرانی اپ مثل سيبچه،
سيب اپ و يا اناردونی هستند و البته برای استفاده از خدمات آن نيز چارهای
به جز پرداخت حق اشتراک گرانقيمت تعيينشده ،وجود ندارد.
اين در حالی اســت که اپهای ايرانی ارايه شده توسط بانکها به صورت
رايگان است و توســعهدهندگان هيچ هزينهای بابت ساخت آنها دريافت
نمیکنند و هزينهای که بابت ايسنس نيز توسط ارايهدهندگان پرداخت
میشود آنقدر زياد نيست که ازم باشد چنين هزينه سنگينی از کاربران
ايرانی اخذ شود.
باتوجه به مجموع شــرايط فعلی میتوان مدعی شد که مارکتهای iOS
ايرانی به نوعی در حال کاســبی کردن از کنار تحريم هستند و بابت ارايه
خدماتی که در صورت نبودن تحريمها میبايست رايگان به کاربران ايرانی
ارايه شود از آنها پول دريافت میکنند.
صحبتهای مديرعامل سیبچه
برای آنکه يکطرفه به قاضی نرفته باشيم بد نيست نگاهی به صحبتهای
سجاد خدايی مديرعامل سيبچه داشته باشيم.
وی در مصاحبهای که اخيرا داشــته ،اعام کرده؛ برای دور زدن تحريمها
از اوايل سال  97تحقيقاتشان را برای به کارگيری روش جديدی که به
آن «ادهاک » ad-hocنصب برنامه از راه دور میگويند آغاز کرده است و

میافزايد :برای اين کار بايد از همان روش مجوزهای ســازمانی استفاده
میکرديم ،با اين تفاوت که در گذشته هر تعداد کاربر میتوانست بر بستر آن
مجوز سازمانی فعاليت کند ،اما در روش ادهاک هر مجوز توسعهدهندهای
تنها اجازه نصب برنامه روی  ۱00ديوايس را میدهد .محدوديت ديگر اين
است که ديوايسها قابل جابهجايی نيستند .يعنی اگر کاربر از تمديد شارژ
اکانت خود صرفنظر کند ،تا زمان قرارداد يک ساله بعدی آن جای خالی که
هزينهاش از قبل پرداخت شده باقی میماند .دليل اينکه ما به کاربران خود
اکانت میفروشيم به همين دليل است.
خدايی اضافه میکند :مــا به ازای هر  ۱00ديوايســی که ثبت میکنيم
به اپل هزينه دادهايم ۱00 .تا  ۱30دار هزينه مســتقيم برای هر مجوز
توسعهدهنده  ۱00نفره اما به دليل اينکه ما نمیتوانيم اين پول را به راحتی
جابهجا کنيم ،مبالغی نيز صرف تبديل پول و جابهجايی آن میشود .در اين
راســتا عما برای هر اکانت  200دار هزينه میشد که سهم هر کاربر دو
دار بود .به همين دليل اکانت ماهانه به قيمت  30هزار تومان ارايه میشد.
درآمد ما از فروش اکانت نبود ،درآمد ما از شارژ اکانت توسط کاربر بود که
معموا در سال يک يا نهايت دو بار اتفاق میافتاد که برای ما اصا توجيه
اقتصادی نداشت.
مقايسه وضعیت ارايه اپهای اندرويدی با اپهای iOS
نگاهی به وضعيت کاربــران ايرانی اندرويد اما مشــخص میکند که اين
کاربران وضعيت بسيار مناسبتری برای دريافت اپليکيشنهای مختلف
داخلی دارند.
در حال حاضر امکان دانلود تمام اپهای بانکی برای سيستمعامل اندرويد از
طريق درگاههای رسمی بانکها و مارکتهای داخلی و خارجی اندرويدی
وجود دارد.
همچنين مارکتهای اندرويدی داخلی و خارجی به صورت همزمان در حال
ارايه طيف گستردهای از اپليکيشنهای داخلی و خارجی هستند که اين امر
باعث شده هم سود مناسبی برای مارکتهای اندرويدی داخلی ايجاد شود و
هم توسعهدهندگان اپليکيشن فرصتی برای کسب درآمد از اپليکيشنهای
خود داشته باشند.
شرايط برای کاربران اپل اما به شــکل متفاوتی رقم خورده و امروز دانلود
کاربردیترين اپليکيشــنهای داخلی برای کاربران ايرانی به يک چالش
جدی تبديل شده است.
از سوی ديگر توســعهدهندگان اپليکيشــن در داخل کشور نيز ترجيح
میدهند به جای کار کردن و ساختن اپليکيشن برای سيستمعامل iOS
تمرکز و وقت خود را روي توليد اپليکيشن بر بستر اندرويد بگذارند.
نگاهی به بازار اپليکيشن در ايران از يک سو و کم شدن تمايل کاربران ايرانی
برای خريد گوشیهای اپل سبب شده که چشمانداز فروش گوشیهای اپل
در داخل کشور تيره و تار به چشم بيايد و هيچ بعيد نيست که در آيندهای
نه چندان دور اپل با کاهش قابل ماحظه کاربرانش در سراسر ايران مواجه
شود.

رسيدگی به شکایات ارزش افزوده معطل اقدام قوه قضایيه

سالها است که پيامکهای ارزش افزوده تبديل به يکی از چالشهای
جدی کاربران موبايل در کشور شده و هزينههای سنگينی را به کاربران
ايرانی تحميل کرده است.
بســياری از افراد در طول اين ســالها با اين تصور که در مسابقهای
پيامکی شرکت کرده و يا نظر خود را در يک نظرسنجی اعام کردهاند
در دام پيامکهای ارزش افزوده افتادهاند و هر روز بابت پاسخ به چند
سوال يا دريافت برخی نکات آموزشــی هزينههايی به آنها تحميل
شده است.
مدتی پيش اما وزير ارتباطات سرشمارهای را مشخص و اعام کرد هر
کس که تمايل دارد بداند تاکنون چه ميزان هزينه بابت خدمات ارزش
افزوده از او دريافت شده از اين طريق استعام کند.
نتايج اين استعام اما بسياری از کاربران را شوکه کرد زيرا متوجه شدند
بعضا صدها هزار تومان بابت هزينه خدمات ارزش افزوده به آنها تحميل
شده است ،بدون آنکه از ثبتنام در آنها آگاه باشند.
در ادامه اما وزير ارتباطات از مردم خواست که برای ثبت شکايت از اين
موضوع ،پيامکی را به سرشماره تعيينشده بفرستند؛ در طول مدتی
کوتاه بيش از يک ميليون شکايت مردمی از سرويسهای ارزش افزوده
ثبت شد و بسياری خواستار رسيدگی به موضوع شدند.
در اين گزارش ضمن ذکر فراز و نشــيبهای طی شده در خصوص
پيامکهای ارزش افزوده از مسووان مربوطه ،سرنوشت اين خدمات
پرهزينه را که خساراتی سنگين به کاربران موبايل در کشور تحميل
کرده بررســی کرده و در اين خصوص از ســازمان تنظيم مقررات و
ارتباطات راديويی سرنوشت اين شکايات را جويا شديم.
تخلف 2هزار و  600میلیــاردی در حوزه خدمات ارزش
افزوده
شايد باورش برای بسياری سخت باشد اما بنا بر اعام وزير ارتباطات
فقط پنج شرکت از طريق دســتکاری در تجهيزات اپراتورهای تلفن
همراه مجموعا  33ميليارد تومان از مردم کاهبرداری کردهاند.
همچنين بر اساس آمار رسمی اعام شده توســط وزارت ارتباطات

مجموع کل کاهبرداری صورت گرفته از طريق خدمات ارزش افزوده
چيزی حدود  2هزار و  600ميليارد تومان تخمين زده شده است.
با توجه به عمق اين فاجعه ،وزير ارتباطات کد دستوری ستاره 800
ستاره  6مربع را برای استعام خدمات ارزش افزوده اعام کرد و چيزی
نگذشت که در حدود بيش از  3/5ميليون نفر از مردم در اين خصوص
استعام انجام دادند و به اين ترتيب بســياری از مردم متوجه شدند
سالها اســت بدون آنکه بدانند هزينههای گزافی از اين بابت به آنها
تحميل شده است.
نظر به تعداد زيــاد کاربران معترض و باا گرفتــن اعتراضات آنها در
خصوص هزينههايی که ناآگاهانه به آنها تحميل شــده است ،سپس
وزارت ارتباطات پيامک رايگان  8007را برای ثبت شکايات مردمی
اعام کرد و در مدتی کوتاه نزديک به يک ميليون و 200هزار شکايت
از استانهای مختلف ثبت شد.
با وجود حجم باای شکايات مردمی ثبت شده اما سرنوشت نهايی اين
شکايات چندان مشخص نيست؛ وزارت ارتباطات اعام کرده که اين
شکايات پيامکی را برای قوه قضاييه ارسال کرده است و در طرف مقابل
قوه قضاييه نيز اعام کرده که اين شکايات از طريق وزارت ارتباطات به
دست آنها نرسيده است.
مشخص نبودن مدارک و مستندات در زمینه تخلفات
اوايل آبان ماه امسال قوه قضاييه اعام کرد که منتظر دريافت مدارک
و مستندات تخلفات ادعايی گسترده در اين زمينه است و در صورت
دريافت به صورت ويژه و فوری به اين موضوع رسيدگی میکند.
در همين خصوص سرپرســت معاونت فضای مجازی دادستانی کل
کشور اعام کرد که حتی يک برگ مستندات در اين زمينه دريافت
نشده است و تاکيد کرد که اگر قصد برخورد با تخلف جدی است به
جای کار تبليغاتی(توسط وزير ارتباطات) اسناد تخلفات صورت گرفته
فورا برای رسيدگی به دستگاه قضا ارسال شود.
ارسال شکايات به قوه قضايیه
در ادامه ماجرا اما اواخر آبان ماه امسال وزير ارتباطات با ارسال پيامی
در توييتر اعام کرد که شکايت بيش از يک ميليون و  200هزار نفر

از مردم از ســرويسهای ارزش افزوده در بازه زمانــی  ۱2تا  ۱8آبان
دريافت شده و مدعی شد اين شــکايات برای پيگيری به قوه قضاييه
ارسال شده است.
با اين وجود اما در عمل پيگيری قضايی کــه انتظار میرفت در اين
خصوص صورت گيرد انجام نشد .درواقع قوه قضاييه در خصوص شيوه
عمل وزارت ارتباطات ،انتقاداتی را وارد دانسته است.
در همين خصوص جواد جاويدنيا سرپرست معاونت فضای مجازی
دادستانی کل کشور گفت 70:شــرکت فعال در زمينه سرويسهای
ارزش افزوده شکايتی در خصوص اقدامات غيرکارشناسی و خارج از
حيطه اختيارات وزارت ارتباطات به اين معاونت تسليم کردند.
وی همچنين افزود :طبق دستور صادر شده به سازمان تنظيم مقررات
و ارتباطات راديويی و ساير دســتگاههای ذیربط اعام کرديم قبل
از اينکه هر گونه اقدامی انجام شــود بررسی شده و مشخص شود که
آيا مجرای تصميمگيری درست اســت يا نه ،زيرا شورایعالی فضای
مجازی مصوبهای دارد که تصميمگيری و برخورد با هرگونه تخلفی را
در حوزه ارزش افزوده به کارگروهی با رياست وزارت ارشاد و عضويت
دستگاههای ديگر واگذار کرده است.
جاويدنيا با بيان اينکه ادعا شــده  700شرکت در حوزه ارزش افزوده
فعاليت دارند ،گفت :جــوی ايجاد کردهانــد (وزارت ارتباطات) که
سرويسهای ارزش افزوده يک بســتری فراهم کرده که  90درصد
آن کاهبرداری است و بايد متوقف شود که اين گفته بايد ثابت شود.
در صورتي که تخلفات ارسال شده به دستگاه قضا متعلق به  ۱0تا ۱5
شرکت است که فرايند رســيدگی آن در حال انجام است و هنوز به
نتيجه قطعی نرسيده است.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور بيان کرد :آمار
اوليهای به ما اعام شد که حدود  700شرکت در حوزه ارزش افزوده
فعاليت دارند که  20تا  30هزار نفر در اين شرکتها شاغل هستند.
جاويدنيا گفت :اگر اين آمار صحيح باشــد در شرايطی که مستندات
متقنی بر تخلف کل اين شرکتها وجود ندارد ،توقف فعاليت آنها با
تعداد زياد شاغان بر خاف شعار سال است که رونق توليد ملی است.

به همين دليل در اولين اقدام دستور داديم که بررسی شود آيا اعداد
اعام شده در خصوص تعداد شرکتها و کارکنان درست است يا نه؟
وی گفت :همچنين گفته شــد که دادستانی دســتور داده است که
پيامک دومرحلهای ارزش افزوده برای افراد ارسال نشود که اين ادعا
کاما خاف واقع است و ما تاکيد داشتيم که پيامکهای اعتبارسنجی
دو مرحلهی سختگيرانهتر اجرا شود.
پیگیری عصر ارتباط از سرنوشت متخلفان ارزش افزوده
برای مشخص شدن سرنوشت شــکايتهای مردمی در حوزه ارزش
افزوده با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی وزارت ارتباطات
تماس گرفتيم که در اين خصوص اعام شــد وزير ارتباطات يک بار
شکايات مردمی را برای قوه قضاييه ارسال کردهاند اما باتوجه به اينکه
قوه قضاييه اعام کرده اين شکايات به دستشان نرسيده يک بار ديگر
نيز اين شکايات به قوه قضاييه باز ارسال شده است.
درواقع از منظر وزارت ارتباطات ،وظيفه اين وزارتخانه با جمعآوری
شکايات مردمی از طريق پيامک و ارســال آن به قوه قضاييه به اتمام
رسيده است و حاا توپ در زمين قوه قضاييه است.
جمعبندی
فارغ از اين موضوع کــه در اختاف موجود بيــن وزارت ارتباطات و
قوه قضاييه کدام طرف و تا چه ميزان محق اســت اما آنچه که مسلم
اســت بيش از يک ميليون کاربــر در خصــوص پيامکهای ارزش
افزودهای که معتقدند بدون اطاع آنها برايشــان فعال شده معترض
هستند.
از سوی ديگر نبايد فراموش کرد که اگر ارايهدهندگان خدمات ارزش
افزوده با نظارت جدیتر و پيگيرانهتر مسووان مربوطه مواجه نشوند
هيچ بعيد نيست که دامنه تخلفات آنها گستردهتر شده و به مرور ابعاد
پيچيدهتری پيدا کند.
به نظر میرسد وزارت ارتباطات ،قوه قضاييه و يا هر نهاد ديگری که
در اين خصوص مســوول هستند میبايست به شــکل جدی به اين
موضوع ورود کرده و برای احقاق حقوق مردم اقدامی عاجل را به انجام
رسانند.
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فیکیسم،جریاناصلیعصرفاوا
عباسپورخصاليان

فيکيســم ( )fakeismشــگردی هنرمندانــه برای
شبيهســازی اســت ،بهطور عمده برای شبيهسازی
قلب» همهجانبه
برندها! اما درک مــن از آن« ،صنعت ِ
همهچيز اســت بهمنظور حاکمســازی جريانهای
تصنعی و باوراندن ســامانمند «امر نادرست» بهعنوان
«امر درست».
فرق میان انسان  1.0و انسان 2.0
بين نخستين انسانیهايی که داروين ،فرآورده فرگشت
( )evolutionاز طريق انتخــاب طبيعی و بقای اصلح
متمدن چند ده هزار ساله اخير ،از
میدانست ،و انسان
ِ
لحاظ ژنتيک ،فرق چندانی مشاهده نمیشود ،اما از لحاظ
ذهنی و رفتاری ،کلی تفاوت است.
صددرصد ذهنيت انســان اوليه (بخوان :انسان ،)۱.0
منبعث از دادههای زيستی موجود در ژنش بود .انسان
متمدن (بخوان :انســان  ،)2.0صدها هزار بار بيشــتر
از اطاعات و دادههای حياتی موجــود در ژن خود ،از
طريق رسانهها ،داده و اطاعات جذب و کسب میکند.
دادههای زيستی موجود در ژن انسان متمدن ،هنوز هم
توانايیبخش رفتارهای هورمونی ،خلقوخو و بروز انواع
موروثی «انســان  »2.0هستند اما حجم
بيماریهای
ِ
عظيم داده و اطاعات جذب و کسب شده از نهادهای
آموزشی و از رسانهها ،تحققبخش فرديت و شخصيت
انســان متمدن و توصيفکننده و توضيحدهنده رفتار
اجتماعیاش است[.اين دگرگونی از انسان  ۱.0به انسان
 ،2.0هزاران ســال پيش با اسکان جماعتهاي انسانی
صورت پذيرفت و دگرگونی از انسان  2.0به انسان  3.0با
پيشرفتفناوری،هنگامیرخمیدهدکهنخستيننمونه

انسان  3.0توليد شود؛ يعنی موجودی که هم ژنش ديگر
طبيعی نيست بلکه قابل برنامهريزی است و هم ذهنيت و
تفکرش قابل برنامهنويسی و کنترل شده توسط اَبَرهوش
مصنوعی است .اکنون ،جهان فاقد «انسان  »3.0است.
وضعيتی که در آن ،تعداد جمعيت انســانهای  3.0از
جمعيت انسانهای  2.0پيشــی میگيرد ،آغاز پايان
وضعيت انسانی تلقی میشود!]
بدبختی انسان ،سادهلوحی و باورمندی او است! اگر شگرد
فيکيسم را بشود جريانی مطلق در نظر گرفت و کامل و
جامع اجرايش کرد ،تنها دو دسته از انسانها میتوانند
بری از تعرض فيکيســم و تا حدودی به دور از خطای
حاصله باشند:
 دسته فيکرها يا جاعان دادههای فيک و دورماندگان و مصونماندهها از زهر جعليات.مخاطبانمستقيموغيرمستقيمجعليات،گمراهشدگان
هستند ،سوژههايی موممانند در دست جاعان.
سامانه «ساتر» مومکننده انسانها در دست
فیکیسم
بر اساس اطاعات دايرهالمعارف ويکیپديای (انگليسی و
آلمانی) ،ساتر ( ،)Suterيا «سوتر» (بر حسب آنکه چگونه
ايننوواژه انگليسی را تلفظ کنيم) سامانهای رايانهای است
که توسط  BAE Systemsبرای حمله به شبکههای
رايانهای دشمن آمريکا و ايجاد اختال در سيستمهای
ايه سوم ارتباطات ( )L 3 Communicationsموجود
در کشور دشمن آمريکا ،ساخته و پرداخته شده است.
تا کنون سه نسل از سامانه ساتر توليد شده و مورد آزمايش
و بهرهبرداری عملی در سوريه و ايران قرار گرفتهاند:
 ساتر نســل ( :)۱هدف و کاربرد ويژه ساتر نسل (، )۱دســتکاری دادههای ســامانه يکپارچه پدافند هوايی
دشمن به طريقی است که پدافند هوايی دشمن را گمراه
کند و مثا هواپيمای مسافربری معمولی را روی صفحه
رادار پدافند هوايی ،موشــک نيروی متخاصم ببيند و

متصدی مربوط را چنان شوکه کند که وی را وادارد ،شی
مشاهدهشده را ساقط کند.
 ساتر نســل ( ،)2کنترل شــبکه حسگرهای دشمنرا در اختيار میگيرد و دادههای دســتکاری شده را به
سامانههای دفاع خودکار دشمن القا میکند تا بهخودی
خود عمل کرده و مثا خودزنی کنند.
 ساتر نسل ( )3نيز ويژه ايجاد اختال در پرتابگرهایموشک و ماهوارهبرها که دارای ماموريتهای زمانحياتی
( )time-criticalهستند ،توليد شده و به احتمال قوی،
نخستين بار در ايران ،مورد بهرهبرداری واقع شده است.
اين سامانههای سهگانه ويژه حملههای سايبری ،توسط
واحد «بيگ سفری »( )Big Safariکه بخشی از نيروی
هوايی اياات متحده است اداره میشوند و تعدادی از آنها
به احتمال قوی به ارتش اسراييل نيز فروخته شدهاند.
سامانه ســاتر در هواپيماهای جنگی از نوع EC-130
 ، RC-135و  F-16CJنصب و استفاده میشوند.
حل معمای خطای انسانی يا گول خوردن از
دشمن
اگر علت وقوع حادثه هواپيمــای اوکراينی پرواز 752
تهران-کیيف ،ريشه در کاربرد سامانه ساتر توسط يکی
از يگانهای نيروی هوايی آمريکا مستقر در کشورهای
همسايه ما (در ترکيه ،عراق يا در امارات) داشته باشد،
در اين صورت نقش خطای انسانی پدافند هوايی سپاه،
منتفی است.
اگر همچون زمستان سال  ۱397که ماهوارهبر ايران در
سمنان منفجر شد و کسی سراغ علت آن ،يعنی کاربری
سامانه ساتر توسط اسراييل يا نيروی هوايی آمريکا نرفت،
اين بار هم فرضيه دخالت سامانه ساتر در ساقط شدن
هواپيمای اوکراينی به فراموشــی سپرده شود ،هزينه
وحشتناک و بزرگی را پرداخته و خواهيم پرداخت .ولی
اگر فرضيه مذکور درست باشد به جای خطای انسانی
بايد از گول زدن يا گول خوردن سايبری ()Cyber Trick

صحبت کرد.
خطای انسانی يا گول خوردن ،مساله اصلی
اين است!
دو اصطاح مذکور از لحــاظ حقوقی ،معانی مختلفی
دارند.
من نمیخواهم آب پاکی روی دست خطاکاران بومی
بريزم .گول خودن هم نوعی خطا است.
تفاوت حقوقی ميــان اين دو مفهوم شــايد کمکی به
جانباختــگان و بازمانــدگان نکند (کــه البته کمک
میکند!) .اما کمک شايان توجهی به متصديان پدافند
هوايی ما نيز حتما میکند.
از اين گذشــته ،اثبات گول خــوردن متصديان ،وضع
حقوقی دولت ايــران را در مجامع بينالمللی دگرگون
میکند.
اثبات فرضيه مذکور همچنين ،دست قاتان اصلی اين
جنايات بزرگ را به روشنی رو میکند.
اما در نهايت ،اثبات اين فرضيه ،چشم همه ما را به روی
سايه/روشنهای فناوری اطاعات و جانب غيرانسانی آن:
«استعمار فيکسيم» میگشايد.
برای راستیآزمايی فرضيه بهکار گرفتن سامانه ساتر،
در اين زمينه نمیتوان به حدس و گمان تکيه کرد .بلکه
بايد به پژوهش در دادههای موجود ،تحقيق و تفحص در
نوشتارهای مربوط ،بازبينی اخبار گذشته و دادهکاوی
در بيگديتایهای ديوانداری نظامی کشور پرداخت.
اما آيا چنين بيگديتاهايی حفظ و حراست میشوند؟
آيا ما متخصصان حقوقــی دادهکاوی برای اين منظور
پروراندهايم؟
 من شک دارم!پيش از اين ،بارها در زمينه ضرورت ايجاد رشــتههای
تحليــلکاوی ( )Analyticsو ادلهشناســی فاوا (ICT
 )Forensicsدر همين هفتهنامه نوشتهام .اما دريغ از
گوش شنوا!
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فناوری
سرمقاله

امضاهای رگواتوری كه طايي شد

ادامه از صفحه اول
تنظيمگری مقررات کاری پيچيده ،دشوار و چند تخصصی است که در
واقع رگواتور را مکلف میکند بين واقعيتهای موجود در يک اکوسيستم
و اسناد راهبردی باادستی ،به گونهای مناسب ارتباط برقرار کند تا بتواند
آن اکوسيستم را در راستای نيل به اهداف راهبردی ،به درستی جهتدهی
و هدايت کند .در مورد بانک مرکزی نيز مساله به همين شکل است .بانک
مرکزی وظيفه دارد که با تعيين مقررات در حوزه پولی و مالی و نظارت بر
آن ،موجبات حفظ ارزش پول ملی ،رشد و توسعه اقتصادی و فراهم کردن
و توسعه ابزار و زيرساختهای مالی را فراهم آورد .منتها به عنوان نمونه در
اکوسيستم پرداخت الکترونيک ،به دليل رشد فزايندهای که از ابتدای دهه
 90با آن مواجه بود ،بانک مرکزی اقدام به تاسيس شرکت شاپرک و اهدای
مجوز به تعدادی از اپراتورهای پرداخت ( )PSPکرد.
پس از آن نيز هيچ شرکت ديگری نتوانســت چنين مجوزی را از بانک
مرکزی دريافت کند .تحليل اين رفتار رگواتور را بايد در وظايف اصلی
آن جستوجو کرد .اساسا رگواتورهای ما سازوکار مناسب ،تجربه کافی
و دانش ازم برای نظارت بر تعداد زيادی اپراتور را ندارند و فرض کنيم اگر
روند اعطای مجوز ادامه پيدا میکرد و تعداد شــرکتهای  PSPبهجای
 ۱2مورد به چند ده شرکت میرسيد ،شاپرک توان کنترل و نظارت بر اين
تعداد را نداشته و ندارد .بنابراين رگواتورهاي بخشي ترجيح میدهند
تعداد اپراتورها را محدود نگه دارند .حال آنکه اين تعداد محدود درآمدها
و امتيازات بادآوردهای را برای اين اپراتورها به وجود آورده است .در حال
حاضر اگر نگاهی به عملکرد شرکتهای  PSPبيندازيم متوجه میشويم
که به نسبت سرمايهگذاریهايی که توسط بانکها در بسياری از آنها صورت
گرفته ،بهرهوری در پايينترين حد ممکن است .در همين شرايط ،مجوز
يک PSPحتی اگر سهمی از تراکنشها هم نداشته باشد ،حداقل چند صد
ميليارد تومان ارزشگذاری میشود! در دنيا ،رگواتورها ،از مجوزدهی به
سمت تعيين چارچوب و پروتکلنويسی حرکت کردهاند ،به طوری که در
اکوسيستمتحتنظارتخود،چارچوبهاوخطوطقرمزرامشخصکردهو
نظارت خود بر فعاان را ،بر فعاليت در چارچوب بازيگران متمرکز میکنند.
در عصری که پروتکلنويســی جايگزين مجوزدهی میشود ،استفاده از
فناوری و  ،regtechبه رگواتورها کمک میکند تا بتوانند بر رفتار تعداد
زيادی بازيگر نظارت داشته باشند .بنابراين ديجيتالی شدن رگواتور ،به
معنای تحول در فناوریهای نظارتی و فرايندهای آن ،مسيری است که
بانک مرکزی و شاپرک نيز میبايست دير يا زود طی کنند.

واردات مسافری تلفن همراه دیگر به صرفه نيست

نتيجه سياستگذاریها و همکاری مســتمر واردکنندگان در اجرای
سياستها منجر به کاهش  ۱0برابری استفاده تجاری از رويه مسافری
واردات تلفن همراه در کشور بوده است.
امير اسحاقی دبير انجمن واردکنندگان موبايل ،تبلت و لوازم جانبی ،با
اعام اين خبر گفت :طبق گزارشهای دريافتی ،آمار واردات مسافری از
يک ميليون و  200هزار دستگاه در ارديبهشت ماه امسال ،به ۱50هزار
دستگاه تا پايان آذرماه رسيده است که اين اتفاق دستاورد مهمی برای
فعاان اين حوزه محسوب میشود.
او ضمن اشاره به تغيير معنادار واردات تجاری تلفن همراه به کشور گفت:
در فاصله  9ماه واردات تجاری افزايش يافته اســت .آمار نشان میدهد
 205هزار دستگاه موبايل در فروردين امســال به صورت تجاری وارد
کشور شــده بود و در پايان آذر ماه اين تعداد به يک ميليون و ۱۱5هزار
دستگاه رسيده است .با مشاهده اين روند ،به نوعی میتوان گفت واردات
مسافری تلفن همراه جای خود را به واردات تجاری داده است.
دبير انجمن واردکنندگان موبايل ،تبلت و لوازم جانبی گفت :تحليل ما
از بررسی دادههای موجود و روند واردات و مصرف کشور اين است که در
سه ماه پايانی سال ،حداقل  3ميليون و  800هزار دستگاه موبايل وارد
کشور خواهد شد .البته اين پيشبينی در صورتی محقق خواهد شد که
شرايط عادی باشــد و اختالی در روند تخصيص ارز و ثبت سفارشها
بهوجود نيايد و نکته حســاس و نگرانکننده در اين مسير که همواره
واردات را دستخوش تغييرات میکند ،جهش ارز و نوسانات آن است.
اما اگر شرايط مطلوب و پايدار باشد انتظار میرود که از اوايل بهمن ماه
مصرف موبايل در کشور سير صعودی داشته باشد.
سرنوشت نامعلوم  30هزار دستگاه تلفن همراه قطعشده
بر اساس اين گزارش پيش از اين و به ويژه در شــهريور ماه امسال به
خاطر حجم زياد مسافران در روزهای ســفر زائرين به خارج از کشور
ناگهان تعداد ثبت گوشی مسافری به شــدت باا رفت و کار به جايی
کشيد که رسانهها بر اساس اخبار منتشر شده در سامانه همتا گزارش

دادند که بيشتر از  30هزار موبايل که با روشهای متخلفانه ثبت شده
بودند ،شناسايی و مسدود شدهاند ،هرچند که «حميدرضا دهقانینيا»
سخنگوی طرح رجيستری به اين خبر واکنش نشان داد و اعام کرد که
 30هزار دستگاه تلفن همراه قطع نشده است ،بلکه به دليل محرز شدن
تخلف سوءاستفاده از تسهيات مسافری ،برای اين دستگاهها پيامک
هشدار ارسال شده است.
اما مســدود شــدن  30هزار تلفن همراه رجيســتر شــده ،اعتراض
خريــداران و مصرفکنندگان را به دنبال داشــت و طبيعتــا آنها به
ســراغ فروشــندگان رفتند که چرا تلفن همراه آنها مســدود شــده
اســت و خواهان پــس دادن تلفن همراه و رفع مشــکل شــدند اما
فروشندگان درباره اينکه تلفن همراه آنها از شبکه خارج شده ،پاسخگو
نبودند.
به اين ترتيب عدهای از خريداران موبايل با مشــکل قطع شدن آنتن
موبايل خود مواجه شدند و کسی هم پاسخگوی مشکل به وجود آمده
نبود .از سويی فروشندگان تلفن همراه زير بار نمیرفتند و معتقد بودند
برخی از مسافران با ميل شخصی خود اطاعات گذرنامهشان را برای
ثبت گوشــی در اختيار متقاضيان قرار دادهاند و همتا اين موضوع را
غيرقانونی اعام نکرده است .هرچند سخنگوی طرح رجيستری ثبت
مسافری به شکل تجاری را خاف قوانين گمرکی دانسته و گفته بود
که طبق قانون مبارزه با قاچاق ،اين دســتگاهها مصداق کاای قاچاق
محسوب میشوند.
البته در همان زمان هم گفته میشد شــوکی که همتا به بازار موبايل
وارد کرده صرفا به خاطر حجم زياد مســافران در روزهای سفر زائرين
به خارج از کشور بوده که ناگهان تعداد ثبت گوشی مسافری باا رفته
بود .حاا پس از گذشــت چند ماه از اين اتفاق ،اطاعي از سرنوشــت
30هزار دستگاه تلفن قطعشده در دست نيست و تماسهای خبرنگار
ما نيز با مسووان ســامانه همتا برای اطاع از سرنوشت اين گوشیها
به جايی نرسيد.

َ
ابرقهرمــان رو بیــدار کــن!
قرعهکشــیمــودمثابــتبههمــراه480گیگابایــت

باقراردادنسیمکارتایرانسلدرگوشیهوشمند
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در گفت و گو با مديرعامل ققنوس مطرح شد؛

دستانخالیرییسجمهورنیازمندتدبیربانکمرکزی

محدوديتها برداشته شود؟
متاسفانه خبری که من شنيدم آن است که ما صرفا قرار است از کريپتو
کشورهايی نظير مالزی و قطر در معامات خود استفاده کنيم و جالب
آنکه حتی توافق اوليه در اين خصوص شکل گرفته است.
توجه داشته باشيد که ايران میتوانســت امروز يک رمزارز خصوصی
جهانی با پشتوانه طا داشته باشــد تا در مقابل پيشنهاد قطر ،روسيه،
ترکيه و مالزی برای تسويههای فیمابين آن را پيشنهاد داده يا در کنار
هم قرار دهد ،زيرا حتی اگر بانک مرکزی ما يک ارز ديجيتالی با پشتوانه
طا نيز ايجاد میکرد مثا بانک مرکزی مالزی آن را نمیپذيرفت .چرا
دوستان دولتی نبايد دستاورد بخش خصوصی را دستاورد خود بدانند؟

عبداله افتاده-نادر نينوایی

هفته گذشــته ،بخش اول گفتوگو با ولیاله فاطمی مديرعامل بنياد
ققنوس در خصــوص موضوعاتی همچون رمــز دوم پويا ،بهکارگيری
کيف پول الکترونيکی ،دايل رويکرد سلبی بانک مرکزی در مواجهه
با باکچين ،بهکارگيری کارت اعتباری و حرکت به ســمت آفاين
کردن تراکنشهای بانکی را خوانديد ،فاطمی در بخش دوم به مصاديق
فساد سازمانيافته اشاره کرده و معتقد است برخی مديران در حالی از
فناوری میترسند که آنها با انتقال پول از طريق گونی يا چمدان مشکلی
ندارند ،اما با انتقال پول از طريق بخش خصوصی با فناوری (مثا رمز ارز)
مشکل دارند(؟) از نظر او سوال اينجاست که آيا با انتقال پول از طريق
گونی فساد بيشتری ايجاد نمیشود؟ فاطمی همچنين به اتفاقات اخير
سفر رييسجمهور به روسيه و مالزی و دستان خالی روحانی در حوزه
کريپتوکارنسی در اين گفتوگو اشاره میکند که در ادامه میخوانيد.
*منظورتان از فساد مشخصا چیست؟
ببينيد هر جايی که شــما ديتا را به درســتی مديريت نکنيد و جلوی
سوءاســتفاده را نگيريد اين معنی فســاد میدهد .اگــر من در جايی
وظيفهام اين است که سوءاســتفاده را پيدا کرده و بر آن نظارت کنم * ،برخی افراد در شــبکه بانکی معتقدند که ققنوس قرار بوده
با اين وجود اما اين کار را انجام ندهم اين يک نمونه فســاد به شــمار تبديل به زيربنای اقتصاد کشور شــود .چشمانداز شما واقعا
ميآيد .من بهطور قطع در حال حاضر مطمئن هســتم که شبکههای چه بوده است؟ در دنیا از باکچین چه استفادههايی کردهاند
پرداختی ما به دليل عدم نظارت موثر دارای شبهات و مشکات زيادی که قرار شده شما در ققنوس نمونهبرداریهايی از آن را انجام
هستند .زمانی که من در بانک ملی بودم موارد بسيار زيادی را ديدم که دهید؟
تراکنشها با ابهام روبهرو بودند يا تراکنشها به هردليلی کوچکسازی پيش از پاسخ به سوال شما ،دوست دارم کمی در خصوص فرايند تحقيق
و شکسته شــده بودند .در آن زمان حتی مواردی را گزارش کرديم که و توسعه صحبت کنم .رييسجمهور در ســفر اخير به روسيه و مالزی
با اغماض بانک مرکزی روبهرو شــد .البته برخی معتقدند که اين گونه موضوع باکچين را مطرح کرد .به اعتقاد من ،يک موضوع در ســطح
موارد با نظر مديران تماميتخواه وقت چشمپوشی میشده است .من منطقهای نيازمند برنامهريزی حداقل پنج ساله برای تعريف ،تدوين،
اسم اين را در يک شبکه بسته دولتی فساد میگذارم .در اينجا سوال من طراحی ،تست ،پيادهسازی و قانونگذاری است .سوال من اين است که
اين است که نظارت امن ايجاد کردن سختتر است يا يک اجرای ناامن؟ آقای رييسجمهور بر مبنای آمادگی يا نياز به يکباره چنين موضوعی
بحث من اين است که بانک مرکزی وظيفه دارد امنپذيری شبکههای را مطرح کردند؟ بانک مرکزی چرا به اين نياز نرسيده بود؟ با توجه به
عمومی را بــه کمک مابقی واحدهــای امنيتی تســهيل کند .من به فضای تحريمی موجود ،بانک مرکزی چگونه و بر اســاس چه آمادگی
عنوان بخش خصوصی میبايســت در يک پروتکل و روند و ساختار ،میخواهد اين توافقات را اجرايی کند؟ آيا تجربه شکســت ونزوئا در
ســرويسهای ملی و امن ارايه دهم .اگر قرار است که من مورد اعتماد اين خصوص پيش روی بانک مرکزی و رييسجمهور نبوده است؟ در
نباشم و سرويسهای ناامن داشته باشم که اصا نبايد باشم .بايد يک هفت سال گذشته به جز در زمينههای نظامی ،دولت آقای روحانی در
سرويس متمرکز دولتی برای کل شبکه ايجاد کرد که هيچ کس از آن خصوص اين فناوریها کدام راهبرد استراتژيک را ارايه داده يا هدايت
دفاع نمیکند .مقام معظم رهبــری نيز اين موضوع را چند هفته پيش و حمايت کرده است؟ يا اينکه به جای آن بســياری به زندان افتاده و
به صراحت اعام کردند .جمله آقا اين بود که اگر سرويســی را بخش انرژی جوانان هدر رفته است .اين نشــان میدهد که ما جهان سومی
خصوصی میتواند انجام دهد بخش دولتــی به هيچ عنوان به آن ورود هستيم .بهطور قطع اين تصميم نيز بر اساس فشار دولتها بوده؛ مثا
پيدا نکند و حتی اگر در حال انجام آن است آن کار را واگذار کند .سوال در روسيه فشار وارد شــده اگر قصد ادامه فعاليت با ما را داريد بايد اين
من اين است که کدام يک از سرويسهايی که اکنون در بانک مرکزی در ارز ديجيتال ما را بپذيريد.سوال اين است که چگونه رييسجمهور به
حال فعاليت هستند مشمول صحبتهای آقا میشود؟ تمام اين موارد با عنوان تنها راهکار برای جايگزينی دار به ارز ديجيتالی رســيده ولی
يک بهانه در نظام دولتی انجام میشود که بخش خصوصی به اطاعات بانک مرکزی هنوز نرســيده اســت؟ ما فناوریها را بهطور مکرر انکار
دسترسی پيدا میکند و اين امر به نظر ما پوشش برای منافع مادی است میکنيم تا زمانی که ديگر توان جلوگيری از آن را نداشــته باشيم .من
تا نظريه نهادهای امنيت اطاعات کشور.
به نمايندگی از شرکتهای توســعهدهنده فناوری احساس کردم که
پروانه
همــه
چطــور در وزارت ارتباطــات اين
میبايســت بهکارگيری فناوری را با کمک خود
خدمترســانی واگذار شــده و اين همه اپراتور
نظام بانکی شروع کرده و توسعه دهيم .البته اين
در هفت سال گذشته به جز
يک
خصوصی وجود دارند؟ در وزارت ارتباطات
را نيز میدانيم که طبق مواد تحريمی خزانهداری
در زمينههای نظامی ،دولت
واحد نظارتی ايجاد شده که به صورت جدی روی
آمريکا هرگونه فعاليت کريپتوکارنسی در فضای
آقای روحانی در خصوص
نيز
اپراتورها نظارت دارد و در صورت بروز تخلف
دولتی و بانک مرکزی در کشــور ما تحريم است
این فناوریها کدام راهبرد
برخورد میکند .نتيجه اين میشود که به بهانه
بنابراين ورود بانک مرکــزی در اجرا کار را خيلی
استراتژیک را ارایه داده یا
پيچيده و سخت خواهد کرد.
جلوگيری از دسترســی به ديتا ،تمام تصميمها هدایت و حمایت کرده است؟
به شــکل دولتی و متمرکز و دور از چشم گرفته یا اینكه به جای آن بسياری به
* البته در مقطعی قرار بــود از رمزارز ملی
ميشــود؟ و يا يک سوال ســادهتر اينکه ميزان زندان افتاده و انرژی جوانان
افشای «پين» در شــبکه بانکی بيشتر است يا
هدر رفته است
رونمايی کنیم.
ميزان افشای اطاعات مخاطبان مخابراتی؟
براســاس برداشت ما از تجربه کشــور ونزوئا در
* برخی از کارشناسان بر اين نظرند که اگر بانک مرکزی دغدغه
نظارت دارد يک داشبورد نظارتی در پروژههای اجرايی بخش
خصوصی ايجاد کند اما خود راسا وارد نشود .نظر شما چیست؟
به اعتقاد من حتی بااتر از داشبورد میتواند تمام دسترسیها را بررسي
کند و حتی ناظر فيزيکی قرار دهد و اعام کند که ديتاســنتر امن چه
شرايطی دارد .راهکارهای زيادی میتواند وجود داشته باشد تمام اينها
به سطح اعتماد مدير مربوطه بستگی دارد ،اما تمام اينها بهانه است؛
مدير قبلی هلدينگ  ITشرکتهای بانک مرکزی بهطور مشخص از اين
موضوع به عنوان يک بهانه استفاده میکرد .اين موضوع برای ايشان صرفا
يک بهانه بود .من به عنوان يــک مجموعه خصوصی که نزديک به 30
سال است فعاليت میکند اين گونه موارد را بهانه میدانم .اينکه برخی
پروژههای فعال نوآورانه با يک تصميم ســاده مديريتی و به بهانه عدم
اعتماد کنار گذاشته میشوند کملطفی مجموعه بانک مرکزی است و
مشخص نيست تا کی قرار است اين مسير ادامه پيدا کند ،چرا که ديديم
ادامه اين مسير موجب بروز مشکات جدیتر در آينده خواهد شد.

قسمت پاياني

پروژه رمزارز ملی و تحريم آمريکا ،فکر کرديم به
عنوان يک شرکت خصوصی اين کار را انجام دهيم و ااقل يک مرحله
با رمزارز ملی ايران فاصله داشته باشيم و حتی برنامه داشتيم که عرضه
اوليه آن را از طريق کشورهای خارجی انجام دهيم که بتواند آنچه را که
آقای روحانی مطرح کرده انجام دهد .اينکه آقای رييسجمهور مطرح
میکند ارز ديجيتال را جايگزين دار کنيم تنها مسير عملياتی شدن
طرح از طريق شــرکتهای بخش خصوصی و با نظارت بانک مرکزی
خواهد بود.شروع فعاليت نيز میبايست از بيرون از ايران باشد اما يکباره
میبينيم که بانک مرکزی به صورت يک ســکته بزرگ همه چيز را به
هم میريزد و بعد رييسجمهور در خصوص آن اظهارنظر میکند .اين
بیتدبيری در کشور ما وجود دارد .واقعيت آن است که ما میتوانستيم
از باکچين استفاده کنيم ،اما نه از طريق رويکردی که آقايان در بانک
مرکزی داشتند .کل توان باکچين به جهانی شدن آن است و نمیتوان
آن را در قالب يک کشــور محدود کرد و اينکه بخواهيم يک ارز ملی به
جای ريال در داخل کشور توليد کنيم حتی اگر خوب باشد با مشکاتی
که امروز در کشور وجود دارد راه به جايي نميبرد.

* اندازه بازار بالقوه باکچین را چطور میبینید و در خصوص
توکنآب که گفته میشود قرار است آن را ارايه دهید توضیح
دهید.
فناوری باکچين در کشور ما فعا بيشتر به رمزارزها خاصه میشود
ولی امروزه در دنيا بحث رمز ارزشها بيشــتر مطرح و در حال توسعه
اســت .ما میتوانيم هر دارايی را در قالب توکن در فضای باکچينی
ريشه تمام اين مشکات بخش دولتی اســت .در حال حاضر دوستان صاحب يک شناســه و هويت کنيم و ســپس اجازه دهيم اين دارايی
بخش فناوری در بانک مرکزی همچون يک وزنه سنگين به تمام نظام بين افراد به صورت فرد به فرد منتقل شــود .برخــی از توکنها ارزش
بانکی چسبيدهاند و به بهانه امنيت و موارد ديگر همه را به سمت پايين دارايیشان ارزش ذاتی داشــته و برخی میتواند ارزشی را برای آينده
میکشند .اين در حالی است که اگر بخش خصوصی فعال و درگير کامل منتقل کند.
در سيستمهای نظام پرداخت بود امنيت بيشــتر بود .آيا اين درست توکن آبپا مربوط به تعاونی فات مرکزی آب پارس اســت که در حال
است که فکر کنيم صرفا مجموعه بانک مرکزی امن است و همه بخش سرمايهگذاری در زمينه آب شــيرينکن بوده و قرار است در يک سال
آينده روزانه  30هزار ليتر آب شيرين تحويل دهد.حق استفاده از آب
خصوصی به نوعی وابستگی به بيگانه دارند؟
ما در ققنوس در بدو شــروع به مجموعه خدمات پيشــنهاد مشارکت شيرين شده در قالب يک توکن اســت که میتواند در قالب مسووليت
20درصدی داديم ،اما دوستان به سرعت اعام کردند که ما  5۱درصد اجتماعی برای مردم مناطق محروم ارسال شود يا درب منزل تحويل
سهم میخواهيم .اين تفکر 5۱درصد سهمخواهی توسط بانک مرکزی گرفته شود يا با فروش آن سود بيشتری برای دارنده توکن سهام داشته
تفکری اشتباه است که با اصل قانون اساسی و اصل  44در تضاد است .باشد .در نتيجه اين سرمايهگذاری هر سهامدار تعاونی میتواند سالی
سوال من اين است که چه کســي پاسخگوی اين استراتژیهای فعلی هزار بطری آب را اهدا کرده يا بفروشــد .قرار است سهام اين تعاونی به
است؟ فناوری باکچين قرار بود تمام اين فضا را عوض کند زيرا ذاتش صورت ابزار «توکن» به فروش رسد .اين پروژه در واقع به نوعی کمک به
اجرای مسووليت اجتماعی افراد است که میتوانند سهمی از درآمد خود
معطوف به تمرکز نيست.
در واقع قرار بود فضايی ايجاد کنيم که در اختيار تمام اعضای شــبکه را در قالب آب به محرومان اختصاص داده يا برای نسل بعد و فرزندان
باشد؛ اعضای شبکه ممکن اســت هزار عضو يا بيشتر باشند .باا بودن گذاشته يا پسانداز کنند.
اعتماد در شبکههای باکچين باا بودن شفافيت و استفاده از خرد يا تمرکز ما بر فرهنگسازی موضوع «توکنايزکردن» با ايجاد بازار تبادل
هوش جمعی برای نظارت بر صحت عمليات آن است .اعتماد ديگر بر ارزش در اين حوزه است .در حال حاضر اين بســترها ايجاد شده و به
اساس تشخيص يا گزارش يک کارشناس در دولت حاصل نمیشود تا راحتی قابل استفاده است .در اين فضا هر سهم در قالب يک توکن قابل
انتقال فرد به فرد و همچنين دارای قابليت خريد و فروش است.
مبنای تمام تصميمات کشوری نيز بشود.
فنــاوری باکچين زمانی کارايــی دارد که به تفکر توزيع شــدهگی در واقــع در اين فضا ،هم امکان ســرمايهگذاری وجــود دارد و هم به
اعتقاد پيدا کنيم ،اگر بخواهيم همچنان در يــک نگاه متمرکز به اين مسووليتهای اجتماعی توجه شده است .اين قابليت در هر ساعتی از
فناوری بنگريم اثربخشی عايدمان نخواهد شد .در ذات اين فناوریها طريق گوشی همراه قابل استفاده بوده و میتواند تجارت را تسهيل کند.
اســت که به نوعی قضاوت و نظارت را نيز از يک نفر برداشته و به جمع فضاهای اين چنينــی در قوانين مــا در قالب تعاونی آمده اســت که
میسپارد .ممکن نيست که همگی برای يک تخلف توافق داشته باشند .برنامهريزی سنگينی نيز برای اجرای پروژههای بزرگ براي آن در نظر
دربستر فناوری باکچين تعداد زيادی از افراد که به هم اعتماد دارند ،گرفته شده که متاسفانه به دليل عدم شفافيت و محدوديتهای فناوری
اين پتانسيل تاکنون استفاده موثری نشده است.
تصميمات بهتری را نيز اتخاذ میکنند.
به کمک فناوری باکچين تمام صورتهای مالی
ققنوس نيز با نــگاه عدم تمرکز و ســهام و رای
برای نظارت راهكارهای
تعاونی در شبکه ققنوس در هر لحظه توسط هر
برابر برای همه اعضا تاسيس شد .در هدف اوليه
زیادی وجود دارد ،تمام اینها
ســهامدار قابل رويت اســت .بنابراين فعاليت به
برای رسيدن به  20عضو تاش میکنيم و برای
به سطح اعتماد مدیر مربوطه
صورت  24ساعته ماحظه میشــود و اين گونه
گامهای بعدی تعداد را بيشتر و بيشتر خواهيم
بستگی دارد ،اما تمام اینها
نيست که ســه ســال بعد بگوييم پول چه شده
کرد .همچنين که به غير از نظام بانکی از ســاير بهانه است؛ مدیر قبلی هلدینگ
اســت .ما بر بســتر ققنوس اين ادعا را داريم که
بخشهای اقتصاد ديجيتالی نيز دعوت ميکنيم
 ITشرکتهای بانک مرکزی
تا جزيی از شبکه زيرساختی خدمات اشتراکی بهطور مشخص از این موضوع تمام طرحهايی را که مورد حمايت قرار میدهيم
به صورت شفاف در شبکه برای همه اعضا در 24
بين مردم بشوند.پيشنهاد ما اين است که باتوجه
به عنوان یک بهانه استفاده
ساعت شبانهروز قابل نظارت است.
به وجــود تحريمهای ظالمانه ،چندين شــبکه
میکرد
از ســوی ديگر نظارت کارشناســان حرفهای و
باکچين در کشــور راهاندازی شود و هر کدام
شرکتهای اســتارتآپ نيز در بستر ايجاد شده
به نحوی به شبکههای جهانی اقتصاد ديجيتالی
متصل شوند؛ اين فضايی اســت که اقتصاد دانشبنيان برای اتصال به حضور فعال داشته و با خدمات مشاوره حرفهای از انحراف سرمايهگذاری
اقتصاد جهانی و ايجاد درآمد ارزی دارد بايد به نحو احســن اســتفاده جلوگيری خواهند کرد .باکچين يکی از مصداقهای بارز نظارت مردم
شود .همچنين اعتمادسازی بين پلتفرمهای داخلی و بينالمللی و يا بر مردم اســت و اين اميد وجود دارد که با آمدن باکچين اعتماد به
بين اجزای شبکه بانکی بايد به نحوی ايجاد شود که بدون نياز به شبکه مردم بازگردد.
بينالمللی مثل سوييفت عمليات بينبانکی مثل ضمانتنامه يا پرداخت
يک معامله جهانی را انجام داد .بايد بتوانيم با کمک زيرساخت ديجيتالی * در مورد توکن مبتنی بر دارايی گفته میشود بانکها دارايی
يک معامله را شکل داده و تسويه کنيم اين بزرگترين دستاورد برای ما منجمد زيادی دارند که بازار سرمايه نتوانسته راهحلی برای آنها
خواهد بود.چرا بايد از فناوری ترسيد؟ مشکل اين است که با انتقال پول پیدا کند .فکر میکنید آيا با کمک فناوری باکچین میتوان در
از طريق گونی يا چمدان مشکلی ندارد اما با انتقال پول از طريق بخش خصوص دارايی منجمد بانکها اقدامی انجام داد؟
خصوصی با فناوری (مثا همين رمزارز) مشکل دارد(؟) سوال اينجاست در فروش دارايیهای منجمد بانکها دو مشکل اندازه دارايی و ارزش
زمانی دارايیها وجود دارد .اين دارايیها آنقدر بزرگ هستند که صرفا
که آيا با انتقال پول از طريق گونی فساد بيشتری ايجاد نمیشود؟
شرکتها و بنگاههای خيلی بزرگ میتوانند آنها را از بانکها بخرند که
* با توجه به صحبتهای ريیسجمهــور درخصوص ارزهای تعداد اين شــرکتها نيز محدود و عما عاقه آنها نيز بسيار کم است.
ديجیتالی ،پالسهای مثبتی از ســوی بانک مرکزی به شما دوم آنکه ارزش دفتری اين دارايیها نيز در طول زمان با ارزش ذاتی آنها
فرستاده نشــده اســت که اينطور به نظر بیايد قرار است فاصله گرفته است.
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سرنوشت صنعت پرداخت در گرو انحصار مجوزهایخاص
سارا دليریان

شهاب جوانمردی

محمدجواد صدوقی

پرداخت کشــور باشــد ،گفت :در خصوص  PSPبايد به دو موضوع
دقت شــود؛ نخســت اينکه به نظر من ،بانک مرکــزی بايد خيلی
جدی هر مجموعهای که الزامات را رعايــت نمیکند ،حال از جهت
ميزان ســرمايهگذاری يا رعايت الزامات امنيتــی و يا حتی حجم و
کيفيت تراکنش يا SLAها ،بعــد از تذکر و اخطــار ازم ،آن را لغو
به جاي دادن مجوز بايد الزامات مشخص ميشد
مجوز کند ،تا اين فرايند به يک شــيوه نامتعارف و فســادانگيز در
موضوع
اينکه
شهاب جوانمردی ،مديرعامل هلدينگ فناپ با تاکيد بر
اکوسيســتم پرداخت تبديل نشــود ،نبايد صرف داشتن يک مجوز
اعطای مجوز به شــرکتهای فعال در حوزه بانکــداری و پرداخت ،بدون رعايت الزامات و فعاليت موثر بتواند يک مزيت رقابتی محسوب
نيازمند دقت در اين زمينه است و اينکه نهاد قانونگذار بايد در چه
شود.
مواردی با ايجاد محدوديت ،مجوز اعطا کند و در چه مواردی بايد با جوانمردی افزود :هر چند که من شخصا در ابتدا و از روز اول اعتقاد
اعام شــرايط و ضوابط امکان ايفای نقش برای همه بازيگران واجد نداشتم که بايد مجوز داده شود ،بلکه آن روز هم بايد الزامات مطرح
شرايط را فراهم سازد ،گفت :اگرچه مرز باريکی در اين حوزه متصور میشد و هر کس که شايستگی و شرايط را داشت میتوانست وارد اين
است ،اما معموا برای موضوعاتی که با محدوديت منابع يا محدوديت عرصه شود ،اما به هرحال اينکه امروز بگوييم اصل مفهوم مجوز PSP
بازار مواجه هستند ،با انتخاب گزينه نخست در نهايت نوعی انحصار يا لغو شود يا دســت و دلبازی بینهايتی در اين بخش اعمال شود ،به
شبهانحصارهايی ايجاد میشود.
نظرم چندان اقدام درستی نيست .در هر حال به اين دليل که بخشی
جوانمردی تشريح کرد :مثا فرض کنيد در حوزهای مثل برق يا آب از ارزش سهام اين شــرکتها در بازار سرمايه است ،فرض کنيد يک
يا ساير بخشهای انرژی عما نمیشود بازيگران متعدد و زيادی وارد سهامدار حقيقی که تعدادی از ســهام اين شرکت را در بازار سرمايه
حوزه شوند .حتی برای تاسيس يک بانک که پيشنيازهای جدی نياز خريداری کرده با لغو مجوز ،متحمل زيان شــديدی خواهد شد که
است ،چه از نظر سرمايه مادی ،چه سرمايه انسانی و چه از نظر مقررات ناشی از سياستگذاری نادرست و بعد از آن تغيير سياست ناگهانی
که به شرايط اقتصاد کشور بستگی دارد ،اما برای موضوعات ديگری است و اين به نظرم اقدام شايستهای نيست.
نظير مجوز  PSPهمواره اين بحث وجود دارد که آيا بايد برای  PSPوی در خصوص استدال موافقان جريان فعلی در زمينه عدم صدور
هم به صورت يک مجوز باشد و يا فقط الزامات گفته شود.
مجوز  PSPبه دليل اســتناد به اشــباع بازار گفت :از جهت تعداد
شــود
می
،PSP
وی افزود :بــه نظر من در موضوع مجوزهايي نظير
مجوزهايی که داده شده شايد اين استدال قابل پذيرش باشد ،اما از
از روز اول الزامات مطرح شــود که هر مجموعه با برخورداری از اين جهت تعداد مجوزهای فعال به نظر من جای چالش دارد ،اگر فرض
الزامات بتواند وارد اين فضا شود .البته الزامات با توجه به حساسيت کنيم دو يا ســه مورد از اين مجوزهای اعطا شــده عمليات ندارند يا
حوزه پرداخت ،امنيت اطاعات و مســايلی از
عمليات جدی صورت نمیدهنــد ،جا دارد که
باشد
اين دست ،میتوانست سخت و پيچيده
به هر ترتيب مجوزها به واجدين شرايط ديگری
جدی
خيلی
باید
مرکزی
بانک
که واقعا هــر مجموعهای هم نتوانــد وارد اين
واگذار شــود تا بتوانند کار جدیتــری در بازار
را
الزامات
که
ای
مجموعه
هر
رعايت
فضا شود ،چون بايد بعدا قابليت تداوم
صورت دهند.
جهت
از
حال
کند،
نمی
رعایت
الزامات امنيتی ،قابليت تداوم ســرمايهگذاری
وی تصريح کرد :بــه هر حال فکــر میکنم در
رعایت
یا
گذاری
سرمایه
ميزان
نيز
و غيره را داشــته باشد ولی از ســوی ديگر
حوزههای ديگر مثــل پرداختياری محدوديت
حجم
حتی
یا
و
امنيتی
الزامات
نبايد اينطور باشــد که اگر کسی روزی مجوز
از اين جنس نيست و عما شرايط احراز تعريف
SLA
یا
تراکنش
کيفيت
و
ها،
گرفت ،آن را به عنوان يک امتياز طايی حفظ
شده و آنجا بر اساس تعداد مجوزهای صادر شده
را
آن
ازم،
اخطار
و
تذکر
از
بعد
کند و چنانچه در آينده فعاان ديگری شرايط
محدوديتی اعمال نمیشــود ،عــاوه بر اينکه
کند
مجوز
لغو
احراز را کســب کردند ،نتوانند وارد اين عرصه
میتوان اميدوار بود بر خاف موضوع شرکتهای
و رقابت شود.
پرداخت ،در جايی که محدوديت در تعداد وجود
صنفی
نظام
سازمان
مديره
هيات
نايبرييس
ندارد صرف کسب و دريافت مجوز ،ارزش ذاتی
رايانهای استان تهران گفت :ما در حال حاضر در صنعت پرداخت ،با برای دارنده آن ايجاد نخواهد کرد ،چون اگر متقاضی ،بازيگر جدی
موضوعی مواجه هستيم که به تعدادی از شرکتها مجوز  PSPداده باشد با ايجاد ساز و کارهای ازم ،اقدام به دريافت مجوز خواهد کرد
شده و اين شرکتها نيز بعضا وارد بازار ســرمايه شدهاند و از جهت و تبادل مالی صرف خريد و فروش يک مجوز صورت نخواهد گرفت.
حفظ حقوق سهامداران که اتفاقا بسياری نيز از عامه مردم هستند،
شــايد بحث لغو مجوز يا اعطای مجوز جديد به ساير فعاان خيلی
امضای طايی وجود خارجی ندارد
موضوع سادهای نباشد ،چرا که به نوعی ضرر زدن به منافع سهامداران نيما اميرشکاری ،مدير گروه بانکداری الکترونيک پژوهشکده پولی و
و تغيير شکل بازار خواهد بود.وی تاکيد کرد :از سوی ديگر به هرحال بانکی در خصوص سختگيری و انحصار موجود در زمينه اعطای مجوز
موضوع  PSPتنها موضوعی نيســت که بــا آن مواجهيم ،قبلتر در فعاليت در حوزه نظامهای پرداخت از ســوی بانک مرکزی گفت :در
موضوع بحث پرداختيار ،پرداختساز و غيره صحبت شده و باز هم همه دنيا فرايند اعطای مجوز در هر حوزهای ،بر همين اساس است
در حوزه فينتک موضوعات ديگری مکرر پيش خواهد آمد و بايد در که يک ســری روشهای مقرراتگذاری دارد و يک ســری شرايط
اين خصوص راهکاري متقن و قابل استمرار داشته باشيم.
اشــباع بازار تخمين زده شــده در نظر نهاد قانونگذار مطرح است،
مجوز PSPهاي غیرفعال واگذار شود
مديرعامل هلدينگ فناپ در پاســخ به اين پرسش که آيا نمیتوان
متصور بود اين شــکل از شــيوه اعطای مجوز بهخصوص در بحث
شــرکتهای پرداخت ،ايجــاد انحصــار و حتی تبعاتــی در نظام

به اين معنی که معموا قانونگذار و نهادهای حاکميتی ،روشهای
مختلفی برای اين کار دارند که بيش از هر چيز به موضوع اشباع بازار
بستگی دارد.
امير شــکاری افزود :در حوزه صنعــت پرداخــت و فرايند فعاليت
شــرکتهای پرداخت در کشــور به عنوان مثال اين موضوع مورد

نیماامیرشکاری

بســياری از فعاان در حوزه صنعت بانکداری و خدمات مالی بر اين
باورند که بانک مرکزی با سختگيری و عدم ارايه مجوز به شرکتهای
فعال در حوزه سبب شکلگيری نوعی انحصار در بازار به نفع برخی
از زيرمجموعههای بانک مرکزی و برخی از بازيگران اين بخش و نيز
ايجاد ارزش کاذب و غيرواقعی برای معــدود برخورداران از مجوزها
نظير برخی از شــرکتهای  PSPشده اســت .منتقدان به اين نوع
برخورد با فرايند فعاليــت در بازار به وجود تنها  ۱2شــرکت فعال
در حوزه پرداخت اســتناد میکنند و معتقدند توقف فرايند اعطای
مجوز  PSPباعث شــکلگيری انحصار و عدم رقابت شفاف در اين
بخش شده است و حتی بسياری از نحوه بررسی درخواستها که با
عنوان«امضاهای طايی» از آن ياد میکنند گايهمند هستند ،اما در
مقابل موافقان ايجاد زمين بازی بسته معتقدند که اقدام بانک مرکزی
در جهت کنترل امنيت در حوزه پرداخــت و خدمات مالی بوده و از
سوی ديگر بازار با وجود همين تعداد بازيگر نيز اشباع شده و وجود
بازيگران جديد نظم و تعادل موجود در بازار را بر هم خواهد زد.
در همين خصوص با فعاان صنعت بانکداری و پرداخت الکترونيک
اين موضوعات را بررسی کردهايم که میخوانيد.
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رد کرده و تصريح کرد :اولين نکته اين است که آخرين مجوز PSP
حدودا شش ســال پيش صادر و اعطا شــده و البته که در آن زمان
فرايندها کاما با چيزی که امروز وجود دارد متفاوت بوده ،اما در حال
حاضر کميتههايی مسوول بررسی هســتند و حتی در آن زمان نيز
شرکت شاپرک برای تعيين ســاز و کار و بررسی متقاضيان دريافت
مجوز شرکت پرداخت تاسيس شد و اتفاقا از آن زمان هم مجوزها نه
صرفا با امضای يک فرد ،بلکه به صورت کاما شرکتی و ساختارمند
با ليدری نهاد ناظر شاپرک اعطا شــد و اتفاقا اصا موضوع امضاهای
طايی مطرح نبوده و نيست ،اگرچه انتقادهايی به شرايط فعلی و ساز
و کارهای متناسب با شــرايط موجود وارد است ،اما اين فرايندهايی
است که در نسل مديريتی پيشــين اعمال شده و به نظر در آن زمان
بهترين گزينه موجود بوده است.
وی در ادامه به فراهم بودن شــرايط برای فعاليت در فضای کنونی
صنعت پرداخت و اکوسيســتم فينتک در کشــور تاکيــد کرده و
افزود :نکته مهم ديگری که بايد به آن توجه کرد مســاله زيرسوييچ
( )sub switchاست که تقريبا اين موضوع در اين فضا انحصارشکن
بوده و تمام بانکها و شــرکتهايی که میخواســتند  PSPباشند
امکان اين را داشــتند که از طريق اين زيرســوييچ با يک تفاهمی با
شرکت پرداخت موجود فعاليت کنند .در عمل هيچ وقت اين موضوع
محدودکننده نبوده اســت .اگر چه در مجوز دست اول به دليل عدم
توانايی در کنترل شــرکتهای پرداخت بيش از آنچه وجود داشت،
روند اعطای مجوز به شــرکتهای جديد متوقف شد ،اما بعد اساسا
روشها تغيير کرد و تصميم بر آن شــد که رگواتور به سمت ترويج
ابزارهای پرداخت غيرحضوری حرکت کند و همين سبب شکلگيری
مفاهيم تازه از جمله پرداختيارها شد.
اميرشــکاری در همين خصوص بيان کرد :مــن میتوانم اين اميد
را بدهم که بانک مرکزی بعد از تغيير مديريت ،به دنبال گســترش
انواع جديدی از مجوزها اســت و من مطلع هستم که بانک مرکزی
با جديت پيگير اين موضوع است که در حوزه فناوریهای نوين و نه
صرفا در حوزه پرداخت بلکه در ساير حوزهها هم به دنبال اين است
که مسيرهايی را باز کند تا انواع جديدی از خدمات در اختيار مردم
قرار بگيرد.

نظر است که با چه تعداد شــرکت پرداخت و مثا ابزارهای مختلف
پرداختی از جمله دستگاه کارتخوان ،میتوان پاسخگوی نياز بازار
بود .به عنوان مثال در حال حاضر میبينيم که باای  7ميليون POS
در کشور وجود دارد که در مقايسه با کشوری مثل هند با يک ميليارد
و  ۱00ميليون جمعيت که مجموعا در حدود يک ميليون دســتگاه
پوز دارد ،رقم قابل توجهی اســت ،يعنی کل کسبوکارها در کشور
هند با جمعيت بيش از  ۱5برابری در مقايسه با کشور ما ،با يک هفتم
تعداد پوزهای موجود در ايــران در حال فعاليت بوده و به راحتی هم
پاسخگوی نيازهای کسبوکاری هستند و اين امر نشانه اين است که
ما بيش از حد ممکن از تجهيزات پرداخت استفاده میکنيم ،يعنی
بيش از آنچه نياز است برای گردش کاری و مالی مناسب از اين ابزارها
در کشور استفاده میشود که اين اتفاقا تحميل نوعی هزينه است و
به نظرم يکی از دايلی که بانک مرکزی همــواره فکر میکند ورود
يک شرکت  PSPجديد ممکن است منجر به اشباع بيش از حد بازار
انحصار مجوز PSPها و ارزشگذاری غیرواقعی در بازار
اشباع شده فعلی شود و حتی بر عکس رفتار کند ،همين است.
وی در پاسخ به اينکه در خصوص اشباع ،بسياری از متخصصان حوزه سرمايه
مطرح میکنند که چرا اجازه ندهيم فرايندهای کســبوکار ،اشباع محمدجواد صدوقی ،مديرعامل ســتاره اول که از منتقدان وضعيت
بودن را در بازار تعيين کنند ،گفت :اتفاقا اين بحث درســتی است و فعلی در خصوص توقف اعطای مجوز PSPگری اســت ،با تاکيد بر
بر همين اساس است که بانک مرکزی مجوزهای جديدی را در يکی اينکه ذاتا فضای انحصار چه در حوزه اپراتوری و يا ساير حوزهها ،بدون
دو سال اخير در دستور کار قرار داده که همان کار پرداخت را انجام امکان شکلگيری يک رقابت سالم ،به نفع هيچ کس نيست ،گفت :اين
بدهند ،ولی نه لزوما روی ابزارهای پرداخت سرمايهبر ،يعنی ابزارهای فضا که صرفا به بازيگران محدودی اجازه بازی در زمين اصلی صنعت
الکترونيکی مثل درگاه پرداخت يــا پرداخت موبايلی و غيره که اين پرداخت داده ،امکان رقابت سازنده را از ميان برده است.
فضا بدون انحصار باز است تا بازيگران جديدی که توانايی فعاليت در مديرعامل ستاره اول افزود :البته شايد در حوزه پرداخت گفته شود
که در حال حاضر  ۱2شرکت فعال وجود دارند و امکان شکلگيری
اين بخش را دارند بتوانند در اين بازار فعال باشند.
وی بيان کرد :به عنوان مثال در حوزه پرداختياری اساســا يکی از رقابت در اين فضا هســت ،اما حتی بســياری از بانکهــا نيز ،وارد
اين فضا شــدهاند و کار زيادی هم انجام شــده
اهداف همين بوده ولی مساله اصلی اين است
ولی هيچ يک موفق به دريافت مجوز مســتقل
که ايــن بازيگران جديد چقــدر توانايی ايجاد
ابزارهای جديد دارند و از سوی ديگر چقدر توان بانک مرکزی به دنبال گسترش PSPنشدهاند ،بااخره دريافت مجوز در چنين
رگواتوری ما بااست و اينکه کشش جامعه به انواع جدیدی از مجوزها است و شرايطی و شــکلگيری يک شــبهانحصار که
با جدیت پيگير این موضوع است بازيگران جديد امــکان رقابــت و ورود به اين
سمت کاهبرداري چقدر است.
که در حوزه فناوریهای نوین و
عرصه را نداشته باشند منجر به ايجاد يک ارزش
اين صاحبنظر نظــام بانکــی در ادامه تاکيد
نه صرفا در حوزه پرداخت بلكه
کاذب میشــود ،بهطوری کــه در حال حاضر
کرد :يکــی از تفاوتهای مهم و بزرگ کشــور در سایر حوزهها هم به دنبال این
نيز در بورس شــاهديم حتی PSPهايی وجود
ما با کشورهای پيشرفته در حوزه پرداخت اين است که مسيرهایی را باز کند
دارند که به صرف داشــتن يک مجوز انحصاری
است که دموگرافی جامعه ما به دليل پايينتر
تا انواع جدیدی از خدمات در
در بورس دارای ارزشــی بااتر از يک بانک هم
بودن از نظر  GDPو از نظر منابع مالی نسبت به
اختيار مردم قرار بگيرد
شــدهاند.صدوقی در پاســخ به اين استدال
کشورهای پيشرفته سبب شده که خواه ناخواه
موافقان انحصــاری بودن مجوز شــرکتهای
حجم کاهبرداري در کشــور ما بيشتر شود،
بنابراين وقتی حجم تخلفات به عنوان مثال نســبت به يک جامعه پرداخت مبنی بر اينکه کنتــرل بازار و فضای کســبو کارنيازمند
پيشرفته اروپايی بااتر است ،به اين معنا است که به ازای هر تراکنش اين سختگيری و شبهانحصار است و در واقع بانک مرکزی با اعطای
معلوم ،نيروی بيشتری از واحد ناظر میگيرد ،يعنی نيروی بيشتری مجوزهايی نظير پرداختياری در پی تعديل اين شرايط است ،گفت:
از بانک مرکزی ،از شاپرک و از نهادهای ناظر بايد صرف شود تا بتوانيم مجوز پرداختياری در شرايطی اين امکان را فراهم میکند که بهطور
واقعی ساز و کار و امکان فعاليت درست و متناسب با نياز بازار با اين
خاف معادل آن حجم تراکنش را کنترل کنيم.
مجوز وجود داشــته باشــد .در حال حاضر ما مجوز پرداختياری را
سیاســت انقباضی بانک مرکزی به دلیل نبود سیستم دريافت کردهايــم ،اما بهطور مثال برای عمليــات کارت به کارت ،با
تک تک بانکها معضات و مشکات زيادی مطرح است ،به عبارتی
کشف تقلب
اميرشکاری معتقد است :به دليل اينکه در کشور بنا به دايل مختلفی اين امکان همچنان فراهم نيست و به نوعی دوباره سمت و سوی اين
از جمله بوروکراســیهای اداری و وجود فناوریهای غيربومی که فرايند به شرکتهای  PSPختم میشود ،مثل اينکه اپراتور بخواهد
چندان در اختيار و سهلالوصول نيستند ،سبب شده سرعت حرکت ما وبسرويس فروش شارژ را صرفا به شــرکتهای زيرمجموعه خود
به سمت( )fraud detectionتشخيص تقلب و مديريت کشف تقلب يا با يک ســری ماحظات خاص اعطا کند ،به هرحال وقتی صنعت
کمتر باشد و اين امر بانک مرکزی را مجبور به استفاده از سياستهای بانکداری در حال حرکت به سمت بانکداری باز و اعطای Open API
به کسبوکارها است ،به نظر میرسد قانونگذاري اين حوزه نيز بايد
انقباضی در حوزه بسط صنعت پرداخت کرده است.
مدير گروه بانکداری الکترونيک پژوهشــکده پولی و بانکی موضوع بر اساس يک سری سياستها بازبينی شود.
ادامه در صفحه 8
امضاهای طايی و اعمال نظر فردی يا شخصی را در اعطای مجوزها
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خبر

ارایه سرویسهای اصلی بانکداری در
خودپردازها ممکن میشود
بر اساس خبری که اينديپندنت منتشر کرده قرار است که در پنج
سال آينده قابليتهای قابل توجهی روی خودپردازها ارايه شود.
به گزارش عصر ارتباط و به نقل از اينديپندنت بر اين اساس قرار
است که امکان ارتباط تصويری مشتريان خودپردازها با مشاوران
آناين ارايهدهنده وام مســکن از طريق خودپرداز برقرار شود و
مشتريان بتوانند در خصوص شرايط دريافت وام با مشاوران بانکی
صحبت کنند.
مت فيليپــس ،رييس «ديبلد نيکســدورف» بريتانيــا ،در اين
خصوص به خبرگزاری  PAگفته که اين شرکت در حال مذاکره
با بانکها در مورد راهاندازی دستگاههای خودپرداز خودخدمت
است که قادر به انجام خدمات جديد بانکی هستند.
وی خاطرنشــان کرده که بريتانيا طی پنج سال آينده شاهد آن
خواهد بود که اين دســتگاههای خودپرداز در خيابانهای نصب
شوند؛ زيرا بانکها بهطور فزايندهای به سمت بانکداری آناين و
کم کردن شعب حضوری پيش میروند .به اين ترتيب مشتريان
بانکی با مراجعه به يک دســتگاه خودپرداز کنــار خيابان قادر
خواهند بود اقدام به دريافت وام کنند يا با يک مشاور وام مسکن
گپ تصويری داشته باشند.
به گفته فيليپس ،از بررسی شناسه مربوط به درخواستهای وام
گرفته تا چتهای ويديويی با مشاوران بانکی در آينده نه چندان
دور به وسيله دستگاههای خودپرداز صورت میگيرد.
گفته میشــود که با توجه به مشکات و خطرات استفاده از پول
نقد در سراسر انگليس و هزينه باای شعب فيزيکی ،پروژه حذف
شعبه حضوری در اين کشور دنبال میشود.
از بررسی شناســه مربوط به درخواســتهای وام گرفته تا ارايه
خدمات آناين به مشــتری همــه و همه بخشــی از خدماتی
هســتند که به وســيله خودپردازهــای آينده ارايــه خواهند
شد.

بانک مرکزی هند ویژگی جدیدی را برای
مشتریان بانکی راهاندازی کرد
بانک مرکزی هند فرايند احراز هويت کاربران بانکداری اينترنتی
از طريق شناســايی مشــتری با سيســتم ويديويی ()V-CIP
را معرفی کرد تــا بانکها و ســاير وامدهنــدگان بتوانند احراز
هويت مشــتريان را از راه دور تکميل کننــد .بانک مرکزی اين
کشــور برای معرفی  V-CIPدســتورالعملهای خــود را طبق
قانــون جلوگيری از پولشــويی مصــوب ســال  2005اصاح
کرده است.
همچنين بانک مرکزی هند طی بخشنامهای اعام کرده است:
با هدف اســتفاده از کانالهای ديجيتال برای فرايند شناسايی
مشــتری ( )CIPمقرراتگذاری احراز هويــت از طريق تصاوير
ويديويی انجام شــده و بانــک مرکزی تصميم گرفته اســت تا
پروسه شناســايی مشــتری مبتنی بر فيلم ( )V-CIPرا مجاز
اعام کند .بــه اين ترتيب يــک روش جايگزيــن مبتنی برای
تعيين هويت مشــتری ،به منظور ورود به سيســتم ايجاد شده
است.

تاکيد بر اهميت دادهها در بانکداری
بنا بر نظر رييس بخش ثبات مالی بانکی در استراليا ،ذخيره دادهها
از اهميت بسزايی در تغيير شکل منظر بانکی داشته و از اهميت
باايی برخوردارند.
جاناتــان کرنس در ســخنرانی خود در يک مجمــع تجاری در
سی و دومين کنفرانس امور مالی و بانکی اســتراليا در سيدنی
در ماه دسامبر گفت :چندين مساله وجود دارد که بانکها با آن
روبهرو هستند و بهطور بالقوه حتی میتواند منجر به تغيير بيشتر
در سالهای آينده شوند .اولين مورد ،دسترسی عمومی و توانايی
پردازش تعداد زيادی از دادهها است.
رييس ثبات مالی  RBAافزود :اين امر بــر ظهور رقبای جديد و
محور فناوری بر بانکها اثرگذار است و میتواند بر موقعيت غالب
آنها در سيستم مالی تاثير بگذارد.
وی افزود :مورد دوم تاثير مقررات سختگيرانهتر بر بانکها است
و ســومين موضوع نيز در خصوص انتظارات مربوط به تعهدات
بانکها نسبت به جامعه است.
کرنس خاطرنشــان کرد :در حال حاضر بانکداری به شکل قابل
توجهی متاثر از ســرعت باای رخ دادن تحوات فناوری است.
او معتقد اســت که اين امر میتواند مزيت تاريخی بانکها را در
ارزيابی ريسک اعتباری از بين ببرد.

با بهترین راهکارهای رایگان بانکداری باز آشنا شوید
نادرنينوایي

ايــن روزهــا بانکها بــا ســرعتی خيرهکننده در
حال گســترش و تقويت فعاليت های خود هستند
و توانســتهاند در ســالهای اخيــر راهکارهــای
خيرهکنندهای ارايه کنند که دستيابی به آنها زمانی
غيرممکن تصور میشد.
اســتراتژیها ،فناوریهای نوين بانکی و نيز تمامی
مدلهای تجاری نوين بانکی همچون يک سمفونی
در کنــار يکديگر کار میکننــد .در ايــن ميان اما
نرمافزارهای بانکی يکــی از اصلیترين دارايیهای
مدل تجاری هر بانک محسوب ميشوند.
امروزه برخی از بهترين سيستمهای نرمافزاری بانکی
از طريق مشتری هدايت میشوند و تحقق بانکداری
هوشمند را تسهيل میکنند.
ايجاد توانايی ازم براي توسعه فناوریهای نوآورانه به
همراه تقاضای فزاينده مشتری دو عاملی هستند که
ساختار صنعت بانکی را متحول میکنند .ديجيتالی
شدن بانکها آشــکارا تغييراتی اساســی در نحوه
عملکرد آنها ايجاد کرده اســت ،اما برای پيشــبرد
و پيــروزی در آينده ايــن صنعت ،بانکهــا بايد با
چالشهای روزافزونی که با آنها مواجه میشــوند،
مقابله کنند.
غلبه بر چالشهای حوزه بانکی میتواند با دو رويکرد
مختلف انقاب يا تکامل صورت گيرد .در دنيای امروز
بانکها بايد نرمافزاری را مورد اســتفاده قرار دهند
که بتواند به آنها در ثبات ،شــکوفايی و رفع نيازهای
مشــتريان کمک کند ،به همين منظور آنها بايد از
شر سيستمهای ايســتا و جدا از هم قديمی سيستم
بانکی خاص شــوند.بانکها میتوانند برای غلبه بر
چالشهایهای خود با انتخاب بهترين نرمافزار بانکی
کار خود را پيش ببرند.
نرمافزار بانکی چیست؟
نرمافزار بانکی که در صنعت بانکداری مورد استفاده
قــرار میگيرد به عنوان سيســتم عصبــی مرکزی
بانک عمل میکند و به بهبود گــردش کار بين يک
بانک و کاربر آن کمک میکند .چنين نرمافزاری به
خودکارسازی فرايندهای روزانه بانکی کمک میکند.
در حال حاضر تعداد زيادی سيستم نرمافزاری بانکی
وجود دارد که بهطور خاص برای کارکردهای اصلی

بانکداری تهيه شدهاند.
ويژگیهای کلیدی نرمافزارهای بانکی
اگر بخواهيم به ويژگیها و کاربردهای کليدی ارايه
شده توسط نرمافزار بانکی اشاره کنيم بايد به مواردی
همچون امکان پردازش حســاب و زمــان معامله،
مديريــت بودجه چنــد ارزی و امکان گــردش کار
حسابداری اشاره داشته باشيم.
امــروزه بــا وجــود طيــف متنــوع راهکارهــای
نرمافزاری بانکــی موجود در بــازار ،انجام عمليات
بانکی برای بانکها به مراتب ســادهتر شــده است.
از ارتقاي زيرســاختهای موجود بانــک گرفته تا
مديريت عمليــات روزانه و کاهــش هزينه و زمان،
اين نرمافزارهای بانکی کمک شــايانی به بانکها و
مشتريان آنها میکنند.
در حــال حاضــر شــاخه های مختلــف حــوزه
بانکداری همچون بانکداری شــرکتها ،بانکداری
سرمايهگذاری ،بانکداری تجاری و بانکداری بازرگانی
همگی در حال جايگزين کردن سيستمهای سنتی
خود با نرمافزارهای بانکی هســتند کــه میتواند به
آنهــا در پــردازش فعاليتهای روزانهشــان کمک
کند.
امروزه راهکارهای مختلــف نرمافزاری برای بانکها
وجود دارد که از طريق آنها ،نيازهای مختلف هر بخش
بانکی را تامين و برطرف میکننــد .به عنوان مثال،
بانکهای خرد و تجــاری میتوانند از نرمافزار اصلی
بانکداری اســتفاده کنند .بانکهای سرمايهگذاری
میتوانند از نرمافزاری اســتفاده کننــد که دارای
ويژگیهايــی مرتبط با مديريــت ميزهای تجاری و
حسابهای همه مشتريان باشد.
همچنين راهکارهای نرمافزاری بانکی نيز وجود دارد
که بهطور خاص وظايفی مانند عمليات پشت دفتر،

تجارت ،خزانهداری ،بانکداری ،حســابداری ،منابع
انسانی ،فروش و بازاريابی را نيز در بر میگيرند.
تعداد کمی از اين نرمافزارها بســته به ويژگیهای
منحصر به فردشان بســيار گرانقيمت هستند و از
ســوی ديگر تعداد کمی از آنها برای بارگيری کاما
رايگان در دسترس هســتند .با توجه به تنوع باای
نرمافزارهای بانکداری ،بانکها بسته به اندازه و نوع
فعاليــت بانکی خود میتواننــد بهترين راهکارهای
نرمافزاری بانکی را بــرای تقويت فعاليتهای اصلی
خود انتخاب کرده و مورد استفاده قرار دهند.
در ادامه فهرستی از بهترين نرمافزارهای بانکی رايگان
به شما ارايه شده که به معرفی آنها میپردازيم.
نرمافزار بانکی سیکلوس
سيکلوس يک راهحل نرمافزاری و قابل اعتماد نرمافزار
بانکی اســت که با يک ســری ويژگیهای قدرتمند
همراه اســت .اين نرمافزار همچنين به صورت يک
نسخه رايگان برای اســتفاده در دسترس است و در
نسخه  Open Sourceنيز موجود است.
نسخه فعلی سيکلوس  4.۱2.۱اســت؛ اين نرمافزار
میتواند يک گزينه ايدهآل باشد زيرا بانکداری مقرون
به صرفه و پيشرفته را ممکن میسازد.
ســيکلوس يکی از امنترين ،مقياسپذيرترين و در
عين حال انعطافپذيرترين سيستمهای نرمافزاری
بانکی است که امروزه در بازار موجود است.
اســتفاده از اين نرمافــزار بانکی بــرای بانکهای
خردهفروشی و سيســتمهای مکمل معامات مالی
انتخاب مناسبی به شمار میرود.
از جمله ويژگیهای برجســته اين نرمافزار میتوان
به ارايــه بانکــداری موبايلــی ،بانکــداری آناين،
ســرويسهای پيامکی ،تســهيل پرداخت از طريق
«کيو آر» و امکان پرداخت از طريق  NFCاشاره کرد.

نرمافزار Myfos X
 Myfos Xيکی ديگر از نرمافزارهای قدرتمند مالی
و بانکی اســت که به مدلهای تجاری بانکی اجازه
میدهد تا به خدمات گستردهتری دسترسی داشته
و مشتریمحور باشــند .اين نرمافزار اين امکان را به
کاربران میدهد تا اعتبار و ســپردههای جديد را به
راحتی ايجاد ،پيکربندی کــرده و راهاندازی کنند.
اين نرمافزار همچنين امکان پاسخ سريع و آسان به
مشتری را فراهم میکند.
به عنوان يک نرمافــزار بانکــداری آزاد و منبع باز،
 Myfos Xبرای همــه نوع خدمات مالــی ،ايدهآل
به شــمار میرود .بانکهــا ،موسســات اعتباری و
شرکتهای مالی و ســرمايهگذاری میتوانند از اين
نرمافزار برای انجام فعاليتهای خود استفاده کنند.
اين نرمافزار میتوانــد در هر محيــط کاربری و بر
بســترهای مختلف از جمله کلود و البته به شــکل
آناين يا آفاين ارايه شود.
طراحی مناســب ،رسپانســيو بودن ،امــکان ارايه
همزمان خدمات به کاربران موبايلی و نيز بر بستر وب
و مديريت مشتری از جمله ويژگیهای شاخص اين
نرمافزار هستند.
نرمافزار بانکی MyBanco
 MyBancoيکــی از محبوبتريــن و قدرتمندترين
سيستمهای نرمافزاری بانکی منبع باز است .بانکها يا
هر شرکت مالی و تجاری ديگر با استفاده از اين نرمافزار
میتوانند در هزينه خود صرفهجويی کنند.
از جملــه ويژگیهای اصلــی اين نرمافــزار امکان
ارتباط متقابل ســريع و آســان ،مديريت مشتری
و ســپردهها و برداشــتها ،مديريــت معامــات،
مديريت بهره ،پرداخت و نقــل و انتقاات ،مديريت
ارتباط با مشــتری ،مديريت وام و مديريت حساب
است.
نرمافزار Jainam
نرمافزار  Jainamيــک راهحل نرمافزاری آســان
بــرای کار بانکی اســت که بــرای چنديــن مدل
تجــاری مبتنــی بر امــور مالی مناســب اســت.
نرمافــزار  Jainamبــرای صدور صورتحســاب و
حســابداری وامهای خرد ،گزينه بســيار مناسبی
اســت .اين نرمافزار به صورت نســخه دســکتاپ،
ابری و موبايل در دســترس اســت .اين نرمافزار به
کاربران اجازه میدهد تا تجــارت خود را به صورت
خودکار انجام داده و از هر جای دنيــا بر آن نظارت
کنند.

پذیرش ایمن کارتهای اعتباری در مشاغل مختلف
تفاوتی ندارد که شــما کارتهای اعتباری را بهصــورت آناين ،از
طريق يک دستگاه تلفن همراه ،از طريق تلفن با پست الکترونيکی
يا با تجهيزات  POSمورد استفاده قرار میدهيد ،روشهايی وجود
دارد که میتوانيد با استفاده از آنها تراکنش خود را به شيوهای امنتر
انجام دهيد.
فناوری برای اضافه کردن موانع امنيتــی و حفظ اطاعات کاربران
سيستم بانکی در محل به کار گرفته شده است تا مجرمان سايبری
نتوانند نقاط آسيبپذير برای سرقت اطاعات شخصی و مالی را پيدا
کرده و از اين طريق به سرقت اطاعات بانکی فرد مورد نظر بپردازند.
در يک کام بايد گفت مهم است که نوعی استراتژی امنيت پرداخت
برای تجارت خود ايجاد کنيد.
کارتهای a
 EMVکه به عنوان تراشه يا کارت هوشمند نيز شناخته میشود به
استاندارد جهانی کارتهای اعتباری تبديل شده است که مبتنی بر
فناوری ميکروچيپ است EMV .توسطEuropay ، MasterCard
و  Visaبه صورت مشترک ســاخته شده اســت تا امکان پذيرش
معامات پرداخت مطمئن را داشته باشد.
فناوری ميکروچيــپ دارای ويژگیهای امنيتی بهتری نســبت به
کارتهای اعتباری و نوار مغناطيســی اســت .اين تراشه ،پردازش
رمزنگاری را ممکن میسازد و به ايمن نگه داشتن اطاعات از دست
سارقان هويت و سارقان اطاعات کمک میکند.
با مهاجرت به کارتهای  EMVفقط میتوانيــد از خود محافظت

کنيد .در حالی که همه در اياات متحده کارتهای  EMVندارند،
پذيرش فزايندهای از اين فناوری جديد در اين کشور و البته در جهان
به چشم میخورد زيرا مصرفکنندگان و مشاغلی که از کارتهای
اعتباری استفاده میکنند از امنيت اضافی ارايه شده در اين کارتها
احساس رضايت دارند.
استانداردهای PCI
اســتاندارد امنيت دادههای کارت پرداخت  PCIبرای محافظت از
مصرفکنندگان و مشــاغل با ايجاد يک چارچــوب نظارتی خاص
به کار گرفته شده اســت .اين استانداردها در پاســخ به بسياری از
نقض دادهها در بين فروشندگان بزرگ و کوچک به وجود آمده و به
منظور کمک به شرکتها در شناسايی ،واکنش و جلوگيری از نقض
دادههای آينده ايجاد شــده اســت.رعايت نکردن اين استاندارد نه
تنها منجر به جريمه از سوی انجمن کارتهای اعتباری مانند ويزا و
مسترکارت میشود بلکه تجارت شما را در معرض تهديدهای امنيتی
بيشتر قرار میدهد.
توکنسازی
اقدامات امنيتی مبتنی بر توکنســازی روشــی کارا برای رفع نياز
به جمعآوری يا ذخيره اطاعات حســاس در سيستمعامل شما را
فراهم میکند .توکنايزيشن دادههای حساس را در اختيار گرفته و
آن را با رشتهای از کاراکترهای توليد شده بهطور تصادفی جايگزين
میکند که پس از آن ،اين اطاعات فقط توســط يک شخص مجاز
قابل مشاهده است.

پروتکل رمزگذاری و پايان سوکتهای امن ()SSL
اين روش امنيتی بــرای اطمينان از ايمن مانــدن تمامی دادهها از
کارتخوان به مقصد کمک میکند .عاوه بر کليدهای رمزگذاری،
سيســتمهای پرداخت موبايل و آناين بايد شــامل پروتکلSSL
باشــند که به اضافه کردن ايههای بيشــتر به ديوار امنيتی کمک
میکند تا هکرها از دادههای حساس دور باشند .مشخص شده است
که اين اقدامات امنيتی بدون توجه به اندازه تجارت شــما يا ميزان
معامات انجام شده تاثير بسيار باايی در تامين امنيت دارند.
بیومتريک
مدتی اســت کــه اطاعــات بيومتريک به عنــوان ابــزاری براي
تشــخيص هويت فرد مورد اســتفاده قرار گرفته و البته اســتفاده
از اين اطاعات امــکان تقلب بــرای هکرها را تقريبــا غيرممکن
میکنــد .ايــن روش امنيتــی متکــی بــه اقدامات شناســايی
بيولوژيکی اســت که برای هــر فرد منحصــر به فرد اســت زيرا
امکان جعل مواردی همچون اســکن اثر انگشــت ،اســکن عنبيه
و شــبکيه ،تصويربــرداری صورت و صــدای فــرد در عمل وجود
ندارد.
همچنين گرفتن اطاعات بيومتريک يک فرد به منظور کپی کردن
آن دشوار خواهد بود .گفتنی است تشخيص اثر انگشت قبا در بين
بسياری از بانکها و شرکتهای پرداخت از جملهPayPal ، Capital
 Oneو  Apple Payانجام شده است بنابراين بسياری از افراد قبا
به استفاده از اين روش امنيتی عادت کردهاند.
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 ICTايرانی در هفتهای که گذشت

سناریوهایمجرمانهبرایمشترکانایرانی
پریسا خسروداد

Khosrodad.news@gmail.com

در حالی که کشور آکنده از رويدادهای غمبار بسياری
در هفتههای پايانی دیماه بود ،با مرور مهمترين اخبار
 ICTايرانی در هفته گذشته ،تاش بسياری برای هدف
قراردادن اخبار خوب کرديم تا بلکه به عنوان يک رسانه
بتوانيم تاثير مثبتی بر افکار عمومی داشته باشيم ،اما به
نتيجه نرسيديم .به همين منظور در اين شماره «ICT
ايرانی در هفتهای که گذشت» به تحليل اهم اتفاقات
اين حوزه میپردازيم.
قربانیان جنگ سايبری در ايران و آمريکا
از جمله رويدادهايی که
در هفته گذشته مورد
بازتاب گســترده ای
قــرار گرفــت ،هک
شدن ســايت وزارت
ارتباطــات و فناوری اطاعات بــود .در پی اين اتفاق،
سايت  www.ict.gov.irبرای چند ساعت تصويری را
نشان میداد که نمايشــی از آرشيو هک شده در تمام
دنيا بود .هيچ گروه يا کشور خاصی مسووليت حمله به
سايت وزارت ارتباطات ايران را به عهده نگرفته است،
اما گويا بر اثر وجود حفرهای در ســايت بوده است که
هکرها با استفاده از آن توانستهاند ،فايلی آلوده و مخرب
را در سايت قربانی آپلود کنند .اما در پی اين حمله ،فقط
ســايت وزارت ارتباطات نبود که مــورد تهاجم قرار

گرفت ،سايتهای استانی وزارت  ICTنيز قربانی اين
حمله شدند .بررسیها نشان میدهد ،نخستين واکنش
گردانندگان سايت وزارت ارتباطات از حمله غافلگيرانه
هفته گذشته ،خاموش کردن ســرورهای اين سايت
دولتی بوده است.
اما حال که صحبت از حمات سايبری شد ،بايد يادی
هم از حمله به يک ســايت دولتی آمريکايی در هفته
گذشــته بکنيم .قربانی در اين حمله ،ســايت برنامه
صندوق کتابخانه فدرال اياات متحده آمريکا ()FDLP
بود که مرکزی برای اســناد و مدارک در اين کشــور
محسوب میشود .گرچه در اين حمله هنوز ردپايی از
کشور ايران و هکرهای ايرانی مشاهده نشده است ،اما
تحليل محتوای عکس و متنی که بر اثر اين حمله روی
سايت مذکور قرار گرفت باعث واکنش آژانس امنيت
سايبری و امنيت آمريکا ( )CISAشد .تصوير بارگذاری
در اين سايت ،عکسی از دونالد ترامپ را نشان میداد
که توسط يک فرد نظامی که لباس ســپاه پاسداران
انقاب اسامی را پوشيده است ،مشت خورده و خون
از دهانش به بيرون ريخته است .اين تصوير همچنين،
موشکهای ذوالفقار را نشان میدهد که از زير گردن
ترامپ در حال پرواز هستند .اين تصوير همچنين متنی
به فارسی و انگليسی را نشــان میداد که نوشته بود:
«انتقام سختی در انتظار جنايتکارانی است که دست
پليد خود را به خون شهيد ســليمانی و ديگر شهدای
حادثه ديشب آلودند .او چهره بينالمللی مقاومت است
و همه دلبستگان مقاومت خونخواه اويند ».در پی اين
حمله ،آژانس امنيت ســايبری و امنيت آمريکا اعام
کرد ،حال که تهديدها از ســوی ايران و آمريکا بيشتر
شده است ،تمام سازمانها بايد نظارت خود را افزايش

دهند ،از سيستمهای خود نسخه پشتيبان تهيه کرده،
احراز هويت چند مرحلهای انجام دهند و برنامهای برای
پاسخ [درصورت بروز حادثه] آماده کنند.

کاهبرداریهای جديد از مشترکان ايرانی
در پی ناآرامیهايی که
طی چند وقت اخير در
کشــور ايجاد شــده،
دغدغه ای وجود دارد
که ذهن بســياری از
مردم را به خود مشــغول کرده و آن قطعی اينترنت و
تکرار تجربه آبان  98است .اما آنچه تاملبرانگيز است،
اقدامات مجرمان و تبهکارانی است که همواره درصدد
گرفتن ماهی از آب گلآلود و نيز خالیتر کردن جيب
مردم به هر روش و امکان موجود هستند.
طبق گزارشهای واصله بر اثــر رويدادهای دی ماه،
تبهکاران درصدد پيادهســازی دو ســناريو در حوزه
ارتباطات بر سر مردم هســتند .در سناريوی نخست،
تماسهايــی از طرف افراد به ظاهــر بازارياب با مردم
برقرار میشود که طی آن ادعا میشود ،سيمکارتهايی
تحت عنوان ماهوارهای در سبد فروش خود دارند که
اينترنت آن بسيار پرسرعت ،امکان مکالمهاش رايگان
و مهمتر از همه غيرقابل رديابی ،کنترل و شنود است
و فرد در صورت تمايل با پرداخت هزينهای کم و شبيه
ســيمکارت اپراتورهای ايرانی میتواند اقدام به خريد
کند .گو اينکه بنا به اعام مقامات رسمی اپراتورهای
ايرانی ،اين طرح موضوعيت ندارد و کاهبرداران اقدام
به ارسال سيمکارتهای خام به خريداران میکنند .در
اين خصوص پيشنهاد شده است ،متقاضيان سيمکارت

فقط با مراجعه به پورتالهای رسمی اپراتورها از نوع و
وجود سيمکارتهای رايج در کشور کسب اطاع کنند.
اما ســناريوی ديگری که در حال پيادهســازی است،
ايجاد ميسکال برای مشــترکان ايرانی از سرشماره
کشورهايی نظير آنگوا ،تونس ،باروس ،تانزانيا و ساير
کشورهايی اســت که ايرانیها دارای مراوده پايينی با
آنها هســتند .کاهبرداران ضمن اين اقدام ،مشترک
را ترغيب به کالبک يا پاســخ تماس میکنند که پس
از انجام اين امر ،ماشينی شروع به صحبت میکند که
در نتيجه هزينه قابل توجهی به حساب مشترک ايرانی
منظور میشــود که منصفانه نيســت ،اما به هر حال
مجبور به پرداخت آن هستند.
بیتکوين چینی هم آمد

Made in china
جملــه ای اســت که
دهه هــا بــه تمــام
خانه هــای ايرانــی
اصابت کرده است .اما
اين بار ،نوبت ارز ديجيتال چينی است که رونمايی شود.
بر اين اساس در حالی که ارز ديجيتال در ايران از يک سو
تحت تاثير سنگپرانی دستگاههايی نظير بانک مرکزی
و وزارت صنعت قرار دارد و در سويی ديگر مجوزش را از
وزارت ارتباطــات میگيرد و وزارت نيــرو برای هر روز
مصرف برقــش ،تعرفــهای جديد رونمايــی میکند،
کشورهای منطقه و شرق دور با سرعت هر چه تمامتر با
روی آوردن به سمت توليد ارز ديجيتال ،يک راه جديد
به ساير راههای موجود براي ارزآوری اضافه میکنند.
بر اســاس اين گزارش ،بانک مرکزی چيــن از پايان

مراحــل طراحــی ســطح بــاای ارز ،فرمولبندی
استانداردهای ضروری ،امور تحقيق و توسعه و تست
ارز ديجيتالی خبر داد و اعام کرد که با محدودکردن
ميــزان وجه نقد در کشــورش ،نگرانیهــای مربوط
به حوزه پولشــويی و تامين مالی تروريســم کاهش
مييابد .ارز ديجيتال در حالی مورد توجه کشورهای
آسيايی قرار گرفته اســت که تمام ظرفيتهای ازم
براي توليد ارزهای رمز پايه در کشور وجود دارد ،اما به
دليل موانع بســياری که بر سر راه نظاممند کردن اين
محصول وجود دارد (در حالی که در شــرايط حساس
کنونی ،کشور بيش از هر زمان ديگری نيازمند ارزآوری
به شــيوههايی غير از فــروش نفت اســت و توليدارز
ديجيتال میتواند راهکار بسيار مناسبی باشد) شاهد
چالشهای قانونمندسازی رمزهای ارزپايه و تاسفبارتر
از آن کوچ فعاان اين حوزه به ساير کشورهای منطقه
هستيم .گويی موج مهاجرت فرار مغزها در ايران بسيار
گستردهتر شــده و به ماينرها نيز سرايت کرده است.
چه بســا در تکميل جزييات اين پديــده میتوان به
اظهارات چندی پيش مجيد حســينینژاد ،عضو اتاق
بازرگانی تهران اشــاره کرد که کوچ ماينرها و در پی
آن خروج سرمايه از کشــور به سمت کشور قزاقستان
را يک تهديد برای ايران شــمرد و آن را روندی رو به
رشد تحليل کرد .به غير از تعدد نهادهای تصميمگير
در ايران ،تعرفه باای نرخ برق بــرای مزارع توليد ارز
ديجيتال نيز از جمله موانع اصلی اين فعاليت به شمار
میرود.
گفتنی است کويت ،نخســتين کشور ،چين پنجمين
کشور و ايران سي امين گزينه در جهان برای توليد ارز
ديجيتال محسوب میشود.

ايستگاه

صاحب امتیاز و مديرمسئول :مهدي بگلري

استارتآپ

پتيا ،حامی حيوانات خانگی
شايد نام اين استارتآپ را برای اولين بار است که میشنويد اما اگر
حيوان خانگی داريد قطعا از شنيدن اين اسم خوشحال خواهيد شد.
اين شرکت که کار خود را از خرداد  96آغاز کرده به شما اين امکان
را میدهد که بهراحتی بتوانيد اقام مــورد نياز حيوان خانگی خود
را فراهم کنيد.
پتيا تمامی محصوات ،لوازم ،غذاها و هــر آنچه مربوط به حيوانات
آپارتمانی و اهلی میشود را در دســتهبندیهای جداگانه به همراه
تصوير ،قيمت و توضيحات کامل در فروشگاههای لوازم حيوانات خود
تعريف کرده و اينترنتی تحويل میدهد.
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INFO@ASREERTEBAT.COM

تلفن تحريريه 88936454 :مرکز تلفن 88946450 :دورنگار88936456 :
ليتوگرافي و چاپ :رواق روشن مهر توزيع :نشر گستر امروز
سازمانآگهیها 88804572 :توزيع و مشترکين88946449 :

تقویم تاریخ  ICTایران

شبكههاي اجتماعي زیر ذرهبين!
واکنش به حواشی نقل و انتقاات فوتبالی

سیاهپوش شدن پروفايل کاربران هواپیما

پاستيل ساعتسنج کارمندان
امروزه حضور و غياب دقيق برای ســازمانها کار بســيار ســخت و
هزينهبرداری شده است .بهخصوص شرکتهای کوچکی که نصب
دستگاه حضوروغياب برايشان بهصرفه نيست؛ همچنين بسياری از
شرکتها که با يک پيک موتوری کار میکنند و امکان رديابی آن را ندارند.
شرکت کسرا به همين منظور برای کسبوکارهايی که دغدغه ثبت تردد
پرسنل خود را دارند اين نرمافزار را ارايه داده که بهعنوان بهصرفهترين
راهکار شناختهشده است.
اين شرکت بهتازگی اپليکيشنهای خود را وارد بازار کرده که روی
همه گوشیها قابلنصب است.

چينش دکور منزل با یومی خانه
يومی خانه فضايی کاربری برای ارتباط بين مردم با تامينکنندگان
و طراحان دکوراســيون اســت .شــما با يومی خانه میتوانيد برای
دکوراســيون منزلتان ايده بگيريد ،محصــوات و مبلمان خود را
جستوجو کرده و خانه دلخواهتان را خلق کنيد .مزيت اين وبسايت
نسبت به رقبای خود ،خريداری محصواتی است که شما از آنها ايده
میگيريد.
گاهی برای داشتن خانهای زيبا نياز به ايده و ديدن تصاويری از ترکيب
رنگ دکوراســيون داريم .يومی خانه به ما کمک میکند تا خانهای
متفاوت داشته باشيم.

 10سالپیشدرچنینهفتهای،پروژهکارتملی
هوشمند سرانجام پس از گذشت شش سال وارد
فاز پايلوت شد .سازمان ثبت احوال کشور و معاونت
فناوری اطاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات
با امضای تفاهمنامهای اجرای آزمايشی صدور کارت
ملی هوشمند را آغاز کردند .بر اساس اين تفاهمنامه
پايلوتپروژهکارتملیهوشمنددرقمکليدمیخورد
و قرار بود ظرف مدت يک ماه  ۱0هزار کارت ملی
هوشمند به صورت آزمايشی صادر شده و تا سال بعد
نيز اين رقم به يک ميليون کارت افزايش پيدا کند.
سرويسهای بهداشت و درمان ،انتخابات ،هدفمند
کردن يارانهها و کيف پول الکترونيکی جزو چهار
سرويسنخستينیبودندکهدراينمرحلهآزمايشی
کارتهایملیهوشمندفعالمیشدند.هزينهمورد
نياز برای صدور هر کارت نيز  7هزار تومان تعيين
شده بود .صدور کارت ملی هوشمند به عنوان يکی
از پروژههای مهم بود و در طرح تکفا تعريف شده بود
که سازمان ثبت احوال کشور در اجرای اين پروژه
ناکام مانده بود .درواقع ثبتاحوال به جای صدور
کارتهای ملی هوشمند تعللی طوانیمدت را در
اين حوزه ايجاد کرده بود که باعث شده بود اجرای
اين پروژه برای مدتها مســکوت بماند؛ اما بعد از

سپری کردن يک دوره شش ســاله سرانجام اين
پروژه جان تازهای گرفته بود و مقدمات اجرای آن
با امضای تفاهمنامه شکل گرفت و وزارت ارتباطات
 40ميليارد ريال به سازمان ثبت احوال برای انجام
اين کار اعتبار مالی پرداخت.
 10سالپیشدرچنینهفتهای،اعامشدشرکت
مخابرات استان تهران از محل پروژه سيمکارتهای
اعتباری تاليا در شش ماه نخست سال  ۱5ميليارد
ريال زيان کرده است .در گزارش حسابرس مستقل
سازمان بورس و اوراق بهادار از صورت حسابهای
منتشر شده اين شرکت اين رقم ماحصل تعامات
انجام شده بين شرکت مخابرات استان تهران و تاليا
پسازثبتحسابهاوتهاتردرآمدوهزينههامشخص
شده بود .از طرف ديگر درآمد ترافيک متقابل تاليا
از سوی مخابرات اعام شده بود و حاصل ورودی و
خروجیهمينمبلغ ۱5ميلياردريالمشخصشده
بود .مديرعامل وقت شرکت مخابرات استان تهران
درباره زياندهی شرکت خود گفته بود :در نهايت
مخابراتازمحلاينپروژهزياننمیکند.دراينزمان
گفته میشد تاليا همچنان در حال مذاکره با شرکت
مخابرات ايران برای دريافت مجوز ورود سرمايهگذار
جديد و تسهيل راه ورود آنها به اين شرکت است.

در گفت و گو با مديرعامل ققنوس مطرح شد؛

دستان خالی ریيس جمهور نيازمند تدبير بانک مرکزی
ادامه از صفحه 4
بستر باکچين اين کمک را میکند که بتوانيم يک دارايی بزرگ
را در قالب توکنهای خيلی کوچک برای فضای جمعيتمحور که
سرمايههای محدودی نيز دارند و همچنين عاقه دارند از افزايش
ارزش ذاتی ملک بهرهمند شوند ،به فروش رساند.
بستر ققنوس اين امکان را فراهم میکند که با خريد توکنهای
کوچک سرمايهگذاری خود را شــروع کنيم و وقتی که به يک
مقدار قابل قبولی رسيديم مثا يک واحد خانه تحويل بگيريم.
اين يک فضــای مثبت و جدی برای ســرمايهگذاری و خانهدار
شدن اســت؛ يعنی من با هدف خانهدار شدن با سرمايهگذاری
خرد شروع کرده و دارای سبدی اماک و يا سهمی از ملک خاص
میشوم.
در واقع ممکن اســت هدف من اين نباشــد مالک ملک خاصی
شوم بلکه میخواهم تا حدودی جبران اثر تورمی را داشته باشم؛
پس هدف خرد کردن و فروش يک ملک بسيار بزرگ که بخش
خصوصی برای خريد آن تمايلی ندارد به  ۱00هزار نفر اســت.
در اين مسير هر قدر اين ملک گران شود اين  ۱00هزار نفر نيز
منتفع میشوند و اين يک پديده مثبت است.
شما با استفاده از اين روش میتوانيد برای مثال دو دانگ از خانه
خود را به  ۱0هزار نفر بفروشيد که اين با فروش دو دانگ از خانه
به يک شخص بســيار متفاوت اســت .بابت اين دو دانگ نيز بر
مبنای قانون مبلغ مشخصی را در قالب اجاره به اين ۱0هزار نفر
میپردازيم .از سوی ديگر کسانی هم که ارزشهای کوچکی را
در قالب توکن خريدند میتوانند مثا از مجموعه توکنهايی که
دارند در مدت زمان مثا  20سال به يک واحد برسند و بروند و
يک واحد را بهطور کامل تحويل بگيرند .به زبان ديگر درطول 20
سال هر سال يک ميزان مشخصی از خانه را خريدهاند.
اميدوارم در راهکارهای قانونی که اکنون دنبال میکنيم به زودی
يک مثال عملياتی از اين موضوع را داشته باشيم و اثربخشی آن
را ببينيم و دوســتان در حاکميت نيز با نگاه حمايتی و کمک به
اقتصاد واقعی کمکرسان باشند.
در صورت اجرای اين روش از سويی به خانوادههای جوان برای
تهيه مسکن کمک میشود و از ســويی ديگر بانکها و صنايع
کشور نيز بهرهمند میشوند و در نهايت شــفافيت نيز افزايش
میيابد .فکر میکنم قبل از پايان امسال اولين نتايج عملی اين

اقدام مشخص شده و اجرايی شود.
*گروه توســن در مواردی با بانک ها شرکت مشترک
داشته مانند شــرکت در زمینه پرداخت شهری با بانک
شهر و ســیمرغ تجارت ،چرا در هیچکدام به موفقیت
نرسیديد ،و اساســا همکاری اشــتراکی بین توسن و
شرکتهای زيرمجموعه بانکها چه ضعفی دارد؟
متاســفانه به دليل عدم اعتماد به مجموعههای ايجاد شــده و
عدم تفويض اختيارات بانکی مورد نياز و يا تســهيل فرايندهای
ســرمايهگذاری اين شــرکتها ،در زمان مناســب در مســير
اســتراتژيک بانکها قرار نگرفتند و اثرگذاری و توســعه کان
کسبوکار شــکل نگرفت .به نحوی همه اين مشارکتها برای
توسعه کيف پول و خدمات پرداخت خرد بوده که هنوز در کشور
فضای گسترده آن به وجود نيامده است.
*همانطور که میدانید فرابوم از سرويسهای پرداختی
شــروع کرده اســت .با توجه به اينکه اکنون فرابوم
بزرگترين بــوم بانکداری باز ايران اســت ،چرا حجم
تراکنش آن باا نیست؟ به نحوی که عمده تراکنش فرابوم
مربوط به پرداخت عوارض جاده است؟
در ابتدا ازم است سبد سرويسدهی بانکی به حداقل ازم برسد
تا تقاضا از شرکتهای استارتآپ تحريک و جهتگيری پرداخت
در بازار به سوي سرويسهای حسابمحور باشد .به من نظر سال
 ۱399اوج شتاب توسعه در فرابوم خواهد بود.
*نکته ديگری که در خصوص فرابوم وجود دارد نگرانی
بانک مرکزی از بابت ديتای مشتريان نزد فرابوم است.
اين مساله چگونه قابل مديريت است که همانند موضوع
اخیر شــرکت ايران ارقام در آينده اتفاق مشابهی رخ
ندهد.
در صورتی که ســرويسدهی در شــرکت ايران ارقام به صورت
استاندارد بود اشکال مزبور نمیتوانست رخ دهد .زيرا با داشتن
ماژولهای امنيتی (که ما در فرابوم داريم) اصا محتوای امنيتی
در بين مسير رمزگشايی نمیشود تا قابل ذخيره و کپیبرداری
باشد.

هفته گذشــته به دليل آنکه فرصتهای پايانی نقل و
انتقاات فوتبالی در کشور بود بسياری از کاربران به اين
موضوع و حواشی آن واکنش نشان دادند .انتخاب يحيی
گلمحمدی سرمربی سابق تيم شهر خودرو به عنوان مربی
جديد پرسپوليس البته با واکنشهای متفاوتی روبهرو شد.
از سويی برخی از کاربران با اشاره به اينکه از سوی وزارت
صنعت و وزارت ورزش ابیهايی برای حضور گلمحمدی
در پرسپوليس شده اين موضوع را پيش کشيدند که شهر
خودرو به انتخاب خود ،يحيی را به پرسپوليس نداده است
بلکه تحت فشار اين انتقال صورت گرفته است .از طرف
مقابل اما کاربران پرسپوليســی بار اين ادعا و تاکيد بر
صحبتهای مديرعامل خود محمدحسن انصاریفر ،بروز
هرگونه فشار را رد کرده و گفتند اين طرفداران تيم رقيب
يعنی استقالیها هستند که از مربی داخلی و قدرتمند
پرسپوليس ترسيدهاند و اين صحبتها را بيان میکنند.
انتقال فرشاد احمدزاده و پاتوسی بازيکن خوشتکنيک
اهل آفريقای جنوبی بــه تيم فواد خوزســتان نيز با
استقبال کاربران خوزســتانی همراه شد و باعث شده
که آنها از حاا اميدهای کســب ســهميه آسيايی در
دلشان زنده شود و پستهايی در اين خصوص منتشر
کنند.

هفته گذشته خبر بروز خطای انسانی و شليک اشتباهی
موشک به هواپيمای مسافربری که تعدادی از نخبگان
دانشگاهی نيز در آن حاضر بودند ،کاربران شبکههای
اجتماعی را برای ساعتی در شــوک عميق فرو برد و
باعث شد که پستهايی در اين خصوص منتشر کنند.
پس از اين واقعه برخی از کاربران با اشــاره به اينکه
میبايست حقيقت در مورد نحوه سقوط اين هواپيما
از ابتدا به مردم گفته میشد گايههايی را مطرح کردند.
همچنين برخی کاربران خواستار رسيدگی مسووان
به خانوادههای داغديده شدند .انتشار تصاويری از اين
حادثه دلخراش در کنار تسليت به خانوادههای عزادار نيز
در اين هفته تبديل به يکی از پايههای ثابت پستهای
منتشره درشبکههای اجتماعی شد.
در اين ميان چهرههای شناخته شده حوزه فرهنگ و هنر
نيز بيکار ننشسته و با انتشار پستهايی با حادثهديدگان
اين واقعه ابراز همدردی کردند.
همچنين يکــی از اتفاقات جالب و اثرگــذار کاربران
نيز تغيير عکس پروفايل جمــع کثيری از کاربران به
تصاويری از هواپيمای ساقط شــده بود تا به نوعی به
حادثهديدگان ابراز احترام کرده و به خانوادههای آنها
تسليت گفته باشند.

سرنوشت صنعت پرداخت در گرو انحصار
مجوزهای خاص
ادامه از صفحه 5
وی در پاســخ به اين اســتدال که اين ســختگيری ازمه تامين
امنيت در فضای صنعت پرداخت است ،گفت :آيا در حال حاضر در
حوزه اپليکيشنها امنيت آنها از ســوی نهاد ناظری در حال تاييد و
بررسی اســت ،وضعيت در اين بخش چگونه است؟ آيا در زمانی که
تراکنشها از سمت USSDبه سمت اپهای بانکی رفت ،يک مورد
کاهبرداري يا لو رفتن اطاعات کارتهای بانکی از ســمت اپراتور
اتفاق افتاده بود که با بحث امنيت تراکنشها به سمت اپليکيشنها
هدايت شد و در حال حاضر چه سياستی بر اپليکيشنها اعمال شده
که همه وبســرويسها را دارند ،عاوه بر اين در سالهای اخير با
همين سختگيری ما شــاهد لو رفتن اطاعات بانکی مردم از همين
شــرکتهاي زيرمجموعه بانکها نيز بودهايــم ،پس دغدغه تامين
امنيت موضوع قابل قبولی در اين بخش نيست.
نظر وی را در خصوص اينکه آيا حضور بازيگران متعدد و متنوع باعث
برهم خوردن نظم فضای کسبوکار در اين بخش نشده و آيا سبب
از دست دادن کنترل نهاد ناظر بر اين حوزه نخواهد بود ،ضمن اينکه
بسياری از موافقان اين فرايند موضوع اشباع بازار را مطرح میکنند،
جويا شــديم که صدوقی در اين خصوص خاطرنشــان کرد :اگر به
صورتهای مالی شرکتهای  PSPدر بورس نگاه کنيد ،عمده درآمد
اين شــرکتها از محل تراکنش بانکی يا محل فروش شارژ يا بسته
اينترنتی است ،اين به آن مفهوم است که آيا اين شرکتها در مرکز
فعاليت خودشان هستند و يا در حوزه کسبوکارهای ديگر هستند؟
مديرعامل ســتاره اول تاکيد کرد اين موضوع شــفافی است که با
بررسی اجمالی شرکتهای  PSPحاضر در بورس به خوبی وضعيت
درآمد اين شرکتها مشهود است و اينکه بحثی که روی مدل درآمد
شاپرکی به وجود آمد آيا اساسا ســبب کاهش هزينه در بانکهای
بزرگ شده يا نه؟ بااخره از سوی بانکها روی کنترل درآمد و هزينه
شاپرکی سياستهايی انديشيده شده ،بخشی اعمال سقف حداقلی
برای ميزان تراکنش است؛ خوب در اين حالت هم شبهانحصارهايی به
وجود آمده ،به عنوان مثال فقط يک شرکت خاص میتواند پرداخت
يک کارت بانک خاص را انجام دهد .در واقع يعنی اين موارد يک مدل
اصلی ندارد ،بر اساس مدلها و تعامات خاص بخشی از اين فرايندها
ايجاد شده که همگی میتواند آسيبزا باشــد .هر يک از فعاان به
دنبال يک انحصار و در اختيار گرفتن انحصاری يک سرويس میروند،
در حالی که اگر شرايط رقابتی درستتری تعريف شود ،فرايندها با

کيفيت بيشتر و هزينه کمتر و رقابتپذيری دو چندان صورت خواهد
پذيرفت.
صدوقي تصريح کرد :من معتقدم اين نحــوه اعطای مجوزها ،باعث
شــکلگيری شــبهانحصار شــده ،اينکه در قالب تعداد محدودی
شرکت فرايندها تعريف شود قطعا در دنيای امروز کسبوکار ،شيوه
پذيرفتهشــدهای نيســت و همين ارزشگذاری که در بورس برای
شرکتهای پرداخت بورسی صورت پذيرفته و درآمدها و سودی که
در صورتهای مالی آنها مشاهده میکنيد بيانگر اين است که صرف
داشتن يک مجوز از سوی شرکت پرداخت در بورس ،باعث شده اين
شرکت گاه حتی معادل يک بانک ارزشمند شود؛ يعنی صرفا بر مبنای
در اختيار داشتن يک مجوز حتی بدون داشتن درآمد عملياتی و سود
عملياتی در بازار ،يک شرکت پرداخت دارای ارزش باايی است که
میتواند تاييدی بر اين باشد که صرف داشتن يک مجوز باعث ارزش
شرکتی شده است که حتی سود عملياتی هم ندارد.
حکايت همچنان باقی است
در نهايت آنچه به نظر مسلم میرسد اين است که سياست انقباضی
نهاد رگواتــوری در حوزه اعطــای مجوز در بخشهــای مختلف
صنعت پرداخت ،اگر چه توانسته قدرت کنترلگری را در اين بخش
افزايش دهد ،اما همزمان با تشديد نوعی انحصارگرايی ،به بازتوليد
فرايندهای غيررقابتی و ايجاد ارزشهای غيرواقعی برای شرکتهای
فعال در عرصه پرداخت دامن زده است.
موضوعاتی نظير اشباع بازار يا نياز به نظارت بيشتر نيز آنچنان برای
فعاان صنعت قانعکننده نبوده ،چنان که ما در عرصه بانکداری نيز
شاهديم تعيين الزامات و اســتانداردهای سختگيرانه در اين بخش
بدون مســدود کردن فرايند اعطای مجوز ،ســبب رقابتیتر شدن
فعاليت بانکداری در کشور بوده است.
از ســوی ديگر اعطای مجوزهايی نظير فعاليت پرداختياری نيز به
دليل اعمال برخی محدوديتها و ايجاد وابستگی به برخی نهادها از
جمله شــرکتهای  PSPدر انجام نهايی فعاليتها ،نتوانسته هنوز
آنچنان که بايد ،نظر فعاان و بازيگران مختلف را در اين حوزه تامين
کند .هنوز هم بسياری معتقدند مجوز شــرکتهای  PSPبه مثابه
احکامی طايی است که اين شرکتها را تبديل کرده به "من آنم که
رستم بود پهلوان" و عرصه غيررقابتی در اين بخش تنها به انحصار و
رقابت غيرسالم و غيرشفاف منجر خواهد شد.

