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 پیام وزیر ارتباطات، به مناسبت 
سالروز تاسیس سازمان تنظیم مقررات

همزمان با سالروز تاسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات به همین مناسبت پیامی ارسال کرد. در این پیام، دکتر واعظی با بیان 
این که 19 آذر سالروز تأسیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مسئول اجرای 
سیاست  ها و تنظیم مقررات ارتباطات و مدیریت استفاده بهینه از منابع محدود شماره گذاری 
و طیف فرکانس و ایفای وظایف حاکمیتی، نظارتی و اجرایی را گرامی می داریم، آورده 
است: یکی از سیاست  های مهم این وزارت در دولت تدبیر و امید توسعه فعالیت بخش 
خصوصی است که این مهم وظیفه سازمان یاد شده را بیش از پیش پر رنگ تر کرده است. 
وی افزود: یقیناً مطالعه و صدور پروانه  های متعدد در بخش ارتباطات و فناوری اطالعات 
نظیر اپراتور های مجازی تلفن همراه (MVNO) پروانه شبکه ارتباطات ثابت (FCP) ارائه 
خدمات ارتباطی ثابت (Servco) طرح ترابرد پذیر شماره  ها و رومینگ ملی را مقدمه ای 
دانست بر اقدامات اساسی و تحوالت وسیع این بخش و افزود: با مشارکت و تعامل همه 
جانبه تمامی بازیگران این عرصه و با استفاده از ظرفیت نهاد های علمی - پژوهشی این امر 
محقق می شود. درپایان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ضمن قدردانی از فعالیت  های 
مقررات  تنظیم  کمیسیون  واعظی  رادیویی  ارتباطات  و  مقررات  تنظیم  سازمان  کارکنان 
ارتباطات، تصریح کرد: ازخداوند قادر متعال توفیق روزافزون همه عزیزان را در مسیر پرفراز 
و نشیب توسعه این بخش خواستارم. همچنین در جمعه گذشته پروژه ارتباطات و فناوری 
اطالعات استان کردستان با اعتبار 166 میلیارد تومان با حضور دکتر واعظی افتتاح شد. 
باالترین مقام ICT کشور افزود: برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر ها بایستی 
سه  طی  استان  ساخت های  زیر  بر تحول  تاکید  با  وی  داد.  گسترش  روستا  در  را  خدمات 
خواهد  برقرار  کردستان  استان  روستای   881 اینترنت  دولت  پایان  تا  گفت:  گذشته  سال 
دکتر  کرد.  خواهیم  سرمایه گذاری  استان  این  در  دیگر  تومان  میلیارد  از 180  بیش  و  شد 
واعظی خاطر نشان کرد: در تکمیل پوشش جاده ای تلفن همراه نیز سازمان تنظیم مقررات 
بررسی و پیگیری الزم را انجام خواهد داد. وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان با 
اشاره به انتصاب زنان در پست  های مدیریتی افزود: سیاست دولت تدبیر و امید استفاده از 
ظرفیت  های مدیریتی بانوان است و از بانوان موفق در عرصه  های مدیریتی استفاده کنیم 
و خانم مرادی اولین مدیر کل پست استانی است که در تاریخ پست منصوب شده اند. برای 
پیاده سازی این اهداف قرار است که هفته آینده 250 شرکت روسی به ایران سفر کنند. وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: هفته آینده جلسه کمیسیون مشترک ایران و روسیه 
واعظی  داشت.  خواهند  حضور  آن  در  روسی  شرکت  که 250  می شود  تشکیل  تهران  در 
در کارگروه توسعه صادرات استان کردستان اظهار کرد: حوزه صادرات جزو اولویت های 
دولت است و به صورت جدی پیگیری می شود. وی افزود: ما باید نحوه رقابت در بازار های 
جهانی را یاد بگیریم و کیفیت، قیمت و بسته بندی محصوالت ما رقابتی و متناسب با نیاز 
مشتری باشد. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات عنوان کرد: نقص عمده تولیدکنندگان ما 
این است که کمتر به مسئله بازاریابی توجه می کنند که این مشکل در بخش خصوصی ما 
نیز وجود دارد. وی بیان کرد: یک کارآفرین موفق در ایران لزوما یک صادرکننده موفق 
هم نیست که باید در راستای رونق صادرات مقداری رویکرد ها تغییر پیدا کند. واعظی با 
اشاره به این که در بخش صادرات هم دولت و هم بخش خصوصی باید وارد عمل شوند و 
با همدیگر همکاری کنند، تصریح کرد: بخش خصوصی ما هنوز در روابط خارجی حرفه ای 
نشده است در حالی که شرکت های خارجی بسیار حرفه ای در این زمینه عمل می کنند. 
همچنین وی اعالم کرد: کشور روسیه یک بازار بسیار خوب است که باید استان کردستان 

بر روی این بازار هدف گذاری کند.

ابتدا بین دو مفهوم که معمواًل اشتباه گرفته می شود یک 
پرداخت  بانکداری.  و  پرداخت  بکشیم:  جداکننده  خط 
بانکداری  از  وقتی  دیگر.  چیز  بانکداری  است  چیز  یک 
صحبت می کنیم خیلی ساده شده از جایی حرف می زنیم 
که پول های مردم را جمع می کند و با کنار هم گذاشتن 
حجم زیادی پول این توان را پیدا می کند که به دیگرانی 
را  پولشان  که  کسانی  به  بدهد.  دارند  احتیاج  پول  به  که 
پول  که  کسانی  از  و  می دهد  سود  می گذارند  بانک  در 
است  ممکن  این  به جز  می دهد.  سود  می گیرند  بانک  از 
افراد با پول هایشان کار هایی دیگری انجام دهند؛ مثاًل 
کارمزد  خدمات  ارائه  بابت  بانک ها  کنند.  منتقل  را  آن 
می گیرند. پرداخت اما زمانی اتفاق میفتد که فرد در یک 
نقطه فروش، به هر طریق ممکن پول خدمت یا کاالیی 
پرداخت  شد  گفته  که  می کند. همان طور  پرداخت  را 
چند  تا  فروش  نقطه  میفتد.  اتفاق  فروش  نقطه  یک  در 
هم  پرداخت  ابزار  و  بود  فیزیکی  مکان  یک  پیش  دهه 
پول نقد. به مرور فناوری رنگ نقاط فروش را تغییر داد. 
شد؛  تبدیل  مهم  فروش  نقطه  یک  به  به مرور  اینترنت 
تلفن همراه هم همین طور. به طورکلی فناوری هایی که 
آینده پرداخت را تغییر می دهند دو دسته هستند: آن هایی 
که نقطه فروش را متحول می کنند و آن هایی که ابزار 
پرداخت را تغییر می دهند. ساده تر یعنی فناوری هایی که 
به کار خریدار می آیند و فناوری هایی که به کار فروشنده 
یک  پرداخت  چون  که  است  این  مهم  نکته  می آیند. 
«تراکنش» است، اگر فناوری های فروشنده و خریدار با 
هم هماهنگ نباشند در عمل هیچ اتفاقی نمی افتد. مثاًل 
پرداخت  هم  همراه  تلفن  طریق  از  بتواند  فرد  یک  اگر 
خودش را انجام دهد اما فروشنده یا پذیرنده ابزار مناسب 
را نداشته باشد، در عمل هیچ تغییری اتفاق نمی افتد. در ده 
سال گذشته در ایران تقریباً همه مردم صاحب کارت های 
بانکی متصل به شتاب و شاپرک شدند و پذیرنده ها هم 
دارای ابزار های پذیرش یعنی کارت خوان های متصل به 
شتاب و شاپرک شدند اما چند سالی است که در این نقطه 

مانده ایم و انگار کسی انتظار بیشتری ندارد!

1- دیجیتال به جای الکترونیکی
است،  زننده»  «برهم  نامشان  که  فناوری هایی  آن  همه 
در یک ویژگی مشترک هستند و آن دیجیتال بودنشان 
یک  می دهند  تغییر  را  پرداخت  که  فناوری هایی  است. 
مرحله باالتر از «الکترونیکی» بودن هستند. اگر تا امروز 
به  باید  حاال  داشتیم،  الکترونیکی  پرداخت  فناوری های 
فکر فناوری های دیجیتال باشیم. بگذارید به یک نمونه 
اشاره کنیم. در حال حاضر در زمان پرداخت در نقطه های 
فروش فیزیکی برای پرداخت الکترونیکی فرد الزم است 
را  آن  رقمی  چهار  رمز  و  باشد  داشته  کارت بانکی  یک 
بداند. همین برای پرداخت در ایران کافی است. در دنیا 
به علت استفاده از کارت های اعتباری فرآیند کمی فرق 

می کند اما در کل همین است. حاال در فضای دیجیتال، 
ویژگی های  از  شما  و  می رود  کنار  به  رقمی  چهار  رمز 
می کنید.  استفاده  اثرانگشت  مثاًل  خود  فیزیولوژیکی 
همان طور که امروز برخی از تلفن های هوشمند مجهز 
رشد  شاهد  شده اند،  اثرانگشت  طریق  از  شناسایی  به 
از  فروش  نقطه  در  است  قرار  که  هستیم  فناوری هایی 
ویژگی های فیزیولوژیکی فرد استفاده کنند. این یکی از 

جنبه های تغییر الکترونیکی به دیجیتال است.

2- فناوری های جایگزین کارت
روز ها  این  را  سامسونگ پی  و  اندرویدپی  اپل پی، 
که  هستند  ابزار هایی  این ها  شنیده اند.  خیلی ها  دیگر 
شرکت های بزرگ فناوری طراحی و ارائه کرده اند و قرار 
است جایگزین کارت های بانکی شود. اهمیت این ابزار ها 
نیستند  مجبور  دیگر  افراد  که  نیست  این  به  صرفاً  البته 
جایگزین  باشند.  داشته  همراه  خود  با  بانکی  کارت های 
قدرت  هوشمند  تلفن های  با  فیزیکی  کارت های  شدن 
به  را  پرداخت  تراکنش های  برای  فوق العاده ای  پردازش 
دوربین های  جایگزین  همراه  تلفن  وقتی  می دهد.  افراد 
جایگزینی  یک  شاهد  صرفاً  ما  شد،  دیجیتال  عکاسی 
ساده نبودیم. تلفن همراه شیوه عکاسی و تعامل افراد با 
عکس را تغییر داد. همین طور وقتی تلفن همراه جایگزین 
ساده  جایگزینی  یک  این  می شود  بانکی  کارت های 
اپلیکیشن  صد ها  و  ده ها  کمک  به  افراد  به مرور  نیست. 
موجود می توانند برنامه مالی زندگی خود را دست بگیرند.

ابزار های متعددی در این زمینه طراحی شده که به PFM یا 
برنامه های مدیریت مالی شخصی معروف هستند. وقتی 
صحبت از جایگزینی تلفن همراه به جای کارت می شود، 
فناوری هایی مثل NFC و BLE که برای ارتباط بین تلفن 
همراه و ابزار پذیرش مورداستفاده قرار می گیرند، خودشان 
را نشان می دهند. جایگزینی تلفن همراه با کارت بانکی 
این  به  شاید  که  است  سنگین  نسبتاً  فکری  تغییر  یک 

زودی ها مردم حاضر به پذیرش آن نباشند.

 3- ارتباط سیستم های پرداخت ایران
 با جهان

گذشته  سال های  در  است.  ایران  مختص  این یکی 
فناوری های پرداخت در ایران رشد زیادی داشته است 
آن  و  هستیم  جدی  چالش  دچار  زمینه  یک  در  ما  اما 
ارتباط مالی با جهان است. در حال حاضر شبکه گسترده 
شرکت های  و  اکسپرس  آمریکن  مسترکارت،  ویزا، 
پرداخت الکترونیکی دیگری جهان پرداخت را یکپارچه 
کرده است. ما در این سال ها از این شبکه جدا مانده ایم 
این  به  باید  به مرور  که  می شود  صحبت هایی  اکنون  و 
پرداخت های  برای  االن  شویم.  متصل  جهانی  شبکه 
فروش  زیرزمینی  شبکه  از  استفاده  نیاز مند  بین المللی 
که  هم  توریست ها  هستیم.  مسترکارت  و  ویزاکارت 
ایران  پرداخت شان در  کارت های  از  نمی توانند  اساساً 
استفاده کنند. این موضوع بیشتر از این که فنی باشد، در 

الیه های سیاسی باید حل وفصل شود.

بررسی سیستم های پرداخت در آینده کشور

 در آینده ایران، پرداخت ها
 چگونه خواهند بود؟


