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در حالی که رییس سازمان تنظیم مقررات قول داده بود 
تفکیک اعمال تخفیف 50 درصدی برای تمام سایت های 
داخلی در اردیبهشت ماه انجام شود، معاون رگوالتوری 
اعالم کرد دستورالعمل فنی این طرح یک ماه دیگر به 
دست اپراتورها می رسد. طرح تخفیف 50 درصدی ترافیک 
اینترنت روی سایت های داخلی پس از کش و قوس های 
با  گذشته،  اسفندماه  در  ارتباطات  وزیر  اعالم  با  فراوان 
ابهاماتی روی تعداد محدودی سایت آغاز و قرار شد تفکیک 
کامل و تخفیف روی تمامی سایت ها نیز تا اردیبهشت 
انجام گیرد. اما در عمل تخفیف روی همین تعداد محدود 
سایت به صورت نصفه و نیمه در همین اردیبهشت ماه 
آغاز شده و دستورالعمل فنی کل طرح هم آماده نیست.

 
	مشترک	قادر	به	محاسبه	میزان	تخفیف	نیست	

معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباطات رادیویی در این باره توضیح داد: روش فنی 
محاسبه ترافیک داخلی از خارجی مختلف است و به طور 
قطع روش های فنی برای مشترک ملموس نیست. اما 
آنچه مسلم است اینکه، اپراتورها به روش های مختلف در 
حال اعمال تکالیف مدنظر در این مصوبه هستند. معاون 
رگوالتوری ادامه داد: اکنون اگر کاربری یک گیگابایت 
این  باشد در صورتی که  اینترنت، مصرف کرده  حجم 
محاسبه  مگابایت  باشد، 500  داخلی  سایت  از  مصرف 
می شود. به این ترتیب، این مصوبه به کاربر اجازه می دهد 
میزان بیشتری از سایت های داخلی، البته با همان میزان 
هزینه، استفاده کند. فالح جوشقانی در پاسخ به این سوال 
که چرا این تفاوت قیمت برای کاربر محسوس نیست، 
تاکید کرد: هم اکنون سیاست اپراتورهای ارتباطی این 
است که لیست سایت های پربازدید را در پرتال خود قرار 
داده و اعالم کرده اند که اگر کاربران وارد این سایت ها 
شوند تعرفه اتصال را 50 درصد اعمال می کنند. سیاست 
ما این نیست که به اپراتورها بگوییم، تعرفه را روی کدام 
سایت اعمال و روی کدامیک از سایت ها اعمال نکنند. 
تا ۲00  فعال حدود ۱00  اپراتورها  که  این  بیان  با  وی 
سایت پربازدید داخلی را انتخاب و به رگوالتوری نیز اعالم 
کرده اند گفت: در پرتال تمامی اپراتورها آمده است که اگر 
به این سایت های داخلی وصل شوید، تعرفه اتصال نصف 

قیمت خواهد بود.
 

	ترافیک	واجد	شرایط	به	زودی	مشخص	می	شود	

معاون رگوالتوری با تاکید براینکه در شرایط فعلی، اینکه 
مشترک احساس کند هر سایت فارسی، شامل این مصوبه 
اپراتورها بین  ادامه داد: فعال  شده است درست نیست، 
۱00 تا ۲00 سایت را براساس پربازدیدها انتخاب کرده اند 
و ممکن است سایت مورد نظر کاربر در آن باشد و یا 
نباشد. اما معاونت صدور بررسی های فنی رگوالتوری، به 

زودی دستورالعملی را تهیه می کند که معنای »ترافیک 
داخلی واجد شرایط« برای اپراتورها مشخص شود. وی 
با بیان اینکه این مصوبه ابعاد مختلفی را شامل می شود، 
گفت: برای مثال ممکن است کاربر وارد یک سایت داخلی 
شود اما این سایت یک لینک به یک سایت بین المللی 
داشته باشد و کاربر وارد آن شود. با این وجود درحالی 
که کاربر فکر می کند که از سایت داخلی استفاده می کند 
اما هزینه اینترنت بین الملل برای وی محاسبه می شود. 
فالح جوشقانی با بیان این که این موضوعات فنی باید 
بررسی و کامال تفکیک شود، ادامه داد: تمامی اینها نیاز به 
بررسی دقیق تر دارد و به همین دلیل فعال به صورت اعالم 
سایت های پربازدید ایرانی از سوی اپراتورها، این مصوبه 

در حال اعمال شدن است.
 

هنوز یکپارچه	 تفکـــیک	 دستـــورالعمل	
آماده	نیست	

وی با بیان این که بسیاری از مشترکان به ویژه کاربران 
سایت های ویدئویی این تغییر را به صورت ملموس احساس 
کرده و از آن راضی هستند گفت: ابعاد فنی این مصوبه باید 
به  یکپارچه  و دستورالعملی  کامل مشخص  به صورت 
اپراتورهای ارتباطی اعالم شود. این دستورالعمل تا یک ماه 
آینده نهایی می شود و اپراتورها بر مبنای این دستورالعمل، 
تعرفه شبکه ملی اطالعات را محاسبه می کنند. معاون 
و  مقررات  تنظیم  سازمان  مقررات  اعمال  و  نظارت 
ارتباطات رادیویی در پاسخ به این سوال که آیا روشی برای 

استعالم میزان استفاده کاربران از شبکه ملی اطالعات و 
ترافیک داخلی وجود دارد گفت: نه این امکان وجود ندارد 
است که  نشده  اعالم  اپراتورها  به  این موضوع هنوز  و 
راهی برای استعالم میزان استفاده کاربر در نظر بگیرند.

 
	تغییر	آدرس	IPها	مهمترین	دغدغه	

شده  سبب  که  مشکالتی  از  یکی  جوشقانی  فالح 
تفکیک سایت های اینترنتی به راحتی صورت نگیرد را 
تغییر دائمی آی پی آدرس های سایت های ایرانی عنوان 
کرد و گفت: اپراتورهای ارتباطی با این مشکل فنی روبه 
رو هستند که یک سایت با یک آی پی آدرس، مرتب 
در حال تغییر است و از آنجایی که اپراتورها در سیستم، 
براساس آدرس آی پی کار می کنند، تغییر آدرس های 
IP اشکاالت فنی بسیاری به همراه دارد. چرا که برای 
به یک سایت  متعلق   IP آدرس  این  هفته  این  مثال 
پربازدید ایرانی است و هفته بعد این آدرس IP دیگر 
داخلی نیست. به همین دلیل این اشکاالت فنی، ابعاد 
اجرای کار را با مشکل مواجه می کند.وی با بیان اینکه 
بالغ بر ۴0 جلسه در رگوالتوری با حضور همه اپراتورها 
اینترنت از شبکه ملی، برگزار  درباره تفکیک ترافیک 
کردیم اما هنوز به یک راهکار نهایی نرسیده ایم گفت: 
درصورتی که رگوالتوری بخواهد یک لیست واحد و 
اپراتورها  به تمامی  را  پربازدید  از سایت های  مشترک 
 IP برای اعمال تعرفه  ارایه دهد، در صورت تغییر مدام

آدرس ها، با مشکل مواجه خواهیم شد.

اعمال تخفیف 50 درصدی اینترنت به تعویق افتاد

از آنجایی که اپراتورها در سیستم، براساس آدرس آی پی کار می کنند، تغییر 
آدرس های IP اشکاالت فنی بسیاری به همراه دارد

آیا عمر کارت های بانکی به سر رسیده است؟

 سعید    طباطبایی

یادداشت

بــا توجه به این که روز به روز فناوری های جدیدتری ارائه می شــوند، فناوری های 
قدیمی به تدریج از دور خارج خواهند شــد. در ســال های اخیر تالش شده است تا 
فناوری های مربوط به پرداخت های مالی گســترش پیدا کند. این فناوری ها راه خود 
به کشــور ما را نیز باز کرده اند. به تازگی مدیــر فناوری اطالعات بانک مرکزی از 
ایجاد زیرســاخت فناوری جدید پرداخت خبر داد و اظهار داشــت: در این ســامانه 
جدید به جای اســتفاده از کارت از نشان گذاری در پرداخت ها استفاده می شود. وی 
افزود: با گوشــی تلفن همراه و ساعت دیجیتال و هر ابزار هوشمندی، امکان خرید 
وجود خواهد داشــت. مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی گفت: این سیســتم 
در حال بهره برداری اســت و به صورت رســمی در نمایشگاه کتاب رونمایی شده و 
قابل اســتفاده خواهد بود. مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی با بیان اینکه در 
این قالب انواع پرداخت های جدید قابل تعریف اســت، تصریح کرد: این پرداخت ها 
با پرداخت های کنونی متفاوت اســت به طوری که امکان اســتفاده بدون رمز برای 
پرداخت های tap and go که به معادل فارســی آن »بزن برو« است، وجود دارد. 
وی ادامه داد: در این شــیوه با نزدیک کردن گوشی هوشمند به پایانه های فروشی 
که به فناوری NFC مجهز باشــند اطالعات به شــکل نشان گذاری شده از طریق 
نرم افزارهایی که در گوشــی نصب شــده است، به شــاپرک منتقل می شود و پس 
از پردازش اطالعات پرداخت انجام می شــود کــه کل این مراحل کمتر از ۱0 ثانیه 
طول می کشــد. حکیمی با پیش بینی اینکه این شیوه نظام های پرداخت در ایران را 
متحول می کند، اظهار داشــت: با این کار می توان انواع پرداخت های جدید را برای 
نظام های پرداخت تعریف کرد و حتی پرداخت ارقام پایین را بدون وارد کردن رمز و 
در سقفی که مشتری می خواهد انجام داد. مدیر کل فناوری اطالعات بانک مرکزی 
گفت: در گذشــته امکان ارایه اطالعات حساس مشــتریان به فروشنده های بزرگ 
وجود نداشــت اما در این شــیوه جدید از آنجا که در پرداخت ها نشان گذاری وجود 
دارد فروشــنده های بزرگ می توانند فروشــگاه های خود را به صورت مجازی دایر 
کنند و نیازی هم به اطالعات مشــتریان نیست. وی امکان ایجاد کسب و کارهای 
جدید در بســتر پرداخت های نشــان گذاری شــده را از دیگر ویژگی های این شیوه 
عنوان کرد و گفت: اکنون یک ســوم پایانه های فــروش فعلی این قابلیت را دارند 
که شیوه پرداخت موبایلی را پشــتیبانی کنند. حکیمی با بیان اینکه برای پشتیبانی 
این پرداخت ســامانه سهند در شاپرک ایجاد شده اســت، گفت: برای نشان گذاری 
کارت ها نیز مرکز ارایه نشــانه گذاری اطالعات یعنی مانا شکل می گیرد تا خدمات 
مــورد نیاز را به بانک ها ارائه کند. مدیر کل فناوری اطالعات درباره امنیت شــبکه 
گفت: امنیت کارت های مغناطیســی با یک رمز تامین می شــود اما برای پرداخت 
موبایلی حداقل به ســه رمز شــامل رمز ورود به تلفن، رمز ورود به نرم افزار و رمز 
دوم کارت نیاز اســت و بنابراین حتی در صورت گم شــدن گوشــی مشکلی برای 
مشــتری پیش نمی آید.  حکیمی درباره اینکه در شیوه »بزن - برو« که نیاز به رمز 
پرداخت می شــود، اظهار داشت: در اتحادیه اروپا این سقف 30 تا 50 یورو است اما 
در ایران با پیشرفت کار می توان این رقم را بنا به نظر بانک یا مشتری تعیین کرد. 
وی درباره کارمزد پرداخت موبایلی اظهار داشت: در شرایط کنونی همان کارمزدی 
که برای پایانه های فروشــگاهی وجود دارد اعمال می شود اما با توجه به اینکه این 
شــیوه میزان تراکنش ها را در شبکه بسیار افزایش می دهد. با این اوصاف باید گفت 

که عمر کارت های بانکی ما در چند ســال آینده رو به اتمام است.


