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وجود ابهام در فعالیت کارتخوان هایی که به همراه صاحبانشان به کشورهای همجوار 
اند.پایانه های فروش به عنوان یکی از اولین  و دیگر قلمروهای جهانی سفر کرده 
مقدمات رشد تکنولوژی خرید، در کشورهای دنیا قدم نهاد؛ دستگاهی که سال هاست 
با روی کار آمدن استفاده از کارت های بانکی، جای  استفاده از پول نقد را گرفته 
است. در ایران نیز سال هاست این فناوری در دل کسب و کارها و معامالت جای باز 
کرده است به طوری که هم اکنون در کشور بالغ بر ۶ میلیون و ۳۷۰ هزار دستگاه 
کارتخوان فعال در شبکه پرداخت الکترونیک وجود دارد که تهران با سهم بیش از 

یک پنجم صاحب بیشترین تعداد پایانه فروش در کشور است.
 استان های تهران با یک میلیون و ۲۴۴ هزار دستگاه، خراسان رضوی با ۴۸۹ هزار 
دستگاه، اصفهان با ۴۵۸ هزار پایانه، فارس با ۳۸۷ هزار دستگاه و خوزستان با ۳۲۳ 
به خود  را  تراکنش در کشور  دارای  تعداد کارتخوان  بیشترین  ترتیب  به  پایانه  هزار 
و  کهگیلویه  پایانه،  هزار   ۴۶ با  ایالم  استان های  دیگر،  سوی  داده اند.از  اختصاص 
بویراحمد با ۵۰ هزار دستگاه و خراسان جنوبی با ۶۲ هزار پایانه به ترتیب کمترین 
سهم از تعداد کارتخوان های فعال در میان استان های کشور را داشته اند.نکته قابل 
توجه استفاده از این پایانه ها،  کنترل کامل تراکنش های مجاز در سطح کشور است. 
فاز بعدی عملیات گسترش کنترل در تراکنش های بانکی دستگاه های کارتخوان، 
افزایش ساعت انتقال وجه از حساب خریدار به حساب فروشنده است؛ گویا در سال 
را  بررسی  راه  عامل  این  که  داد  می  رخ  آنی  به صورت  پرداخت  این  گذشته  های 
برای بانک پذیرنده می بست و تعداد معامالت کالهبرداری را افزایش می داد. بر 
همین اساس بانک مرکزی زمان انتقال وجه از کارت خریدار به حساب فروشنده را 
از پرداخت آنی به ۴ تا ۲۴ ساعت افزایش داد.اما موضوع اصلی این گزارش؛ وجود 
ابهام در فعالیت کارتخوان هایی که به همراه صاحبانشان به کشورهای همجوار و 
یا دیگر قلمروهای جهانی سفر کرده اند؛ کارتخوان های فعال در خارج از کشور از 
به دست می شود.  نیز دست  بانکی  در سیستم  تازگی  به  است که  جمله خبرهایی 
همین چند روز گذشته بود که بانک مرکزی به همراه شرکت شاپرک اقدام به انسداد 
تعداد زیادی از این کارتخوان ها کرد که آمار منتشره از شاپرک نشان می دهد؛ رصد 
ممنوعیت  ابالغ  و  اعالم  ابتدای  از  پذیرندگان  رفتار  به  نسبت  حساسیت  و  دائمی 
کشورها  دیگر  در  فعال  پایانه   ۱۵۰۰ بالغ بر  کشور  از  خارج  کارت خوان های  فعالیت 
شده اند.شاپرک  مسدود  و  شناسایی  پرداخت  خدمات  ارائه دهنده  شرکت های  توسط 
نیز که پیش از این با استفاده از روش های حضوری بیش از ۲۰۰ پایانه فعاِل خارج 
از کشور را شناسایی و مسدود کرده بود موفق شده طی یک ماه اخیر با به کارگیری 
روش های داده محور برای رصد رفتار پذیرندگان، بیش از ۵۰ پایانه دیگر را شناسایی 

و مسدود کند.
 یک هزار و ۵۰۰ کارتخوان در خارج از ایران مسدود شد

سروش صاحب فصول، رییس روابط عمومی شرکت شاپرک در گفت و گو با خبرنگار 
بورس،بانک و بیمه، در توضیح ضرورت شناسایی و غیر فعال سازی کارتخوان های 
فعال در خارج کشور، گفت: ۲ راه برای اینکه کسی بتواند کارتخوان داشته باشد، وجود 

دارد؛ اولین راه مراجعه به بانک و درخواست دریافت دستگاه کارتخوان برای حسابی 
است که در آن بانک فعال است.

تایید  از  پس  و  بررسی  بانک  به  ارایه  از  بعد  کارتخوان  دریافت  تقاضا  داد:  ادامه  او 
هستند،  بانک  با  داد  قرار  طرف  که  مجوز  دارای  پی اس پی  شرکت   ۱۲ از  یکی  به 
معرفی می شود.این مقام مسئول گفت: این شرکت موظف است از متقاضی دستگاه 
کارتخوان، مدارک هویتی از جمله کارت ملی و مجوز کسب و کار که بیانگر جواز 
حرفه اوست مطالبه کند. اطالعات و مدارک ارائه شده با نهادهای مرتبط از جمله ثبت 
احوال, ثبت اسناد رسمی و اصناف کشور راستی آزمایی و چک می شود.صاحب فصول 
ادامه داد: اگر فرد به بانکی مراجعه نکند و برای دریافت کارتخوان مستقیم به یکی از 
شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا همان پی اس پی مراجعه کند مجدد روند 
راستی آزمایی و استعالم از دستگاه ها طی خواهد شد.رئیس روابط عمومی شرکت 
شاپرک توضیح داد: تا آنجایی که مطلع هستم خروج دستگاه کارتخوان از کشور بدون 
هیچ فعالیت و انجام تراکنشی ممنوع نیست چرا که دستگاه کارتخوان غیر فعالی که از 
کشور خارج شده باشد هیچ تاثیری در سیستم اقتصادی ندارد درست مثل اینکه تلفن 
همراهی سیم کارت نداشته باشد و عمال کارایی خاصی برای مخاطب ندارد.این مقام 
از کارتخوان  ادامه داد: بسیاری  از کشور,  با اشاره به روند خروج کارتخوان  مسئول 
های خروجی از کشور, POS های سیار هستند که حمل آن ها بسیار آسان و راحت 
با  با همراه شدن سیم کارت قابل فعالیت است و در کشور  است.این کارتخوان ها 
روند قانونی برای کسب وکارها اخذ شده است. بعد از مدتی افراد با خارج کردن این 
کارتخوان ها از کشور، کارتخوان را به همراه سیم کارتی که رومینگ آن فعال است 
برای تبادل پول استفاده می کنند.صاحب فصول بیان کرد: برخی از این کارتخوان ها 
با  افراد  این صورت  اینترنت و کابل فعال می شود که در  به  اتصال  نیز به صورت 
استفاده از VPN یا همان فیلترشکن مسیر ردیابی و مکان یابی سیستم را غیر ممکن 
می کنند.این مقام مسیول بیان کرد:  بانک مرکزی از سال گذشته طبق اطالعیه ای 
فعالیت کارتخوان ها خارج از کشور را ممنوع کرده است. این بدان معناست که انجام 
تراکنش خارج از مرزهای رسمی کشور را منع کرده است.رئیس روابط عمومی شاپرک 
در پاسخ به این سوال که روند شناسایی و انسداد این کارتخوان ها چگونه است؟ بیان 
کرد: روش های مختلفی بین شاپرک و شرکت های پی اس پی۱ وجود دارد که در ابتدا 
مسئولیت شناسایی آن ها بر عهده شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت است.

این مقام مسیول بیان کرد: عمده ترین دلیل این که ابتدا شرکت های پی اس پی باید 
کارتخوان های فعال در خارج از کشور را شناسایی کنند این است که درآمد حاصل 
از فعالیت این کارتخوان عاید این شرکت ها می شود.وی بیان کرد: زمانی که بانک 
مرکزی اعالم می کند که فعالیت کارتخوان در خارج از کشور ممنوع است شاپرک 
به عنوان مسیول ناظر این ابالغیه را به شرکت های پی اس پی ابالغ کرده و آن ها 
به  را  قانونی  خود حساسیت الزم  کارتخوان  دارندگان  به  نسبت  که  موظف هستند 
خرج داده و روند بررسی کارتخوان را در پیش بگیرند.صاحب فصول ادامه داد: پس از 
بررسی و انسداد حساب های کارتخوان فعال خارج از کشور این شرکت ها آمارهای 

خود را به شرکت شاپرک گزارش می کنند؛ شاپرک بر این اساس خود نیز وارد مسیر 
از کشور می  در خارج  فعال  کارتخوان های  این  به شناسایی  و مجدد  قانونی شده 
پردازد و بر همین اساس هم در آخرین گزارش شاپرک تعداد کارتخوان های کشف 
شده توسط شرکت های پی اس پی و شاپرک تفکیک شده است.این مقام مسیول ادامه 
داد: شاپرک برای شناسایی این دست از کارتخوانها از ۲ روش استفاده می کند. یک 
روش شناسایی حضوری است یعنی کارشناسان شاپرک به محل ها و کشورهایی که 
گزارش تراکنش های باال در آن مخابره شده یا ما احتمال می دهیم آن کشور محل 
 POS معامالت باشد اعزام می شوند و در صورت مشاهده به صورت ناشناس با آن
تراکنش می شود تا سیستم شاپرک شناسایی کند. البته این روش بسیار سخت است 
و امکان دور زدن آن وجود دارد.او بیان کرد: روش های دیگری نیز وجود دارد که 
ما آن را داده محور می نامیم که به تازگی با این روش ۵۳ دستگاه کارتخوان فعال 
را مسدود کرده ایم.صاحب فصول تاکید کرد: روش های پیشگیرانه ای وجود دارد که 
می تواند برای خروج و فعالیت این کارتخوان مانع تراشی کند. از قبیل اینکه اپراتورها 
سیم کارت های داخلی تنها مخصوص دستگاه های کارتخوان بسازند که به محض 
خروج از کشور غیر فعال شوند.این مقام مسیول در پایان گفت: تمام تالشمان برای 
اجرای صحیح بانک مرکزی را به کار گرفته ایم و گام به گام برای تحقق ابالغیه 

رییس کل بانک مرکزی پیش می رویم.
احتمال استفاده از کارتخوان های فعال در خارج از کشور برای 

پرداخت های نامناسب
به نظر می رسد بسیاری از این کارتخوان ها که سیار هستند، در خارج از کشور در 
مسیرهای غیرقانونی از جمله شرط بندی ها و سایت های پذیرش قمار و یا بازی های 
حضوری این پدیده شوم در خارج از کشور هم منتهی می شود، یعنی افراد مشتریان 
خود را در پاتوق های خاص با تراکنش از کارتخوان های همراه به معامله و داد و 
ستد دعوت می کنند و در نتیجه فعال بودن پراکسی برای آن ها، مکان و موقعیت 

تراکنش شناسایی نمی شود.
بیمه   و  بورس،بانک  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  شاپرک  شرکت  نظارت  مدیر  عباسی 
درباره راهکار مسدود کردن آغاز فعالیت سایت ها و کارتخوان های فعال غیرمجاز در 
خارج از کشور، گفت: همه چیز در شروع مشروع است و اینطور نیست که فردی برای 
فعالیت در سایت های قمار و شرط بندی به یک شرکت PSP مراجعه کند و به ازای 
دریافت مدارک یک واحد صنفی، امکان استفاده از درگاه های الکترونیک یاکارتخوان 
از اخذ درگاه از طریق مدارک کسب و کار های  افراد خاطی بعد  ارائه کند.  او  را به 
مشروع اقدام به تغییر آن و استفاده در سایت های نامشروعی مثل سایت های قمار 
و شرط بندی می کنند.او ادامه داد: انجام این کار به نوعی تغییر کد صنف محسوب 
مثال  برای  و  باشد  متفاوت  می تواند  شرایط  به  بسته  سازمان  این  برخورد  می شود؛ 
ممکن است فردی برای فروش لباس اقدام به اخذ درگاه الکترونیکی کرده و بعد از ۲ 
هفته اقدام به تغییر حوزه کسب و کار می کند که به نوعی تخلف محسوب می شود، 
اما گاهی این درگاه ها با صنف مشروعی دریافت شده و در حوزه های نامشروع مورد 

استفاده قرار می گیرند.عباسی تأکید کرد: انجام این تخلفات مانند سایر تخلفات در 
فضای حقیقی به افراد مربوط می شود و نمی توان آن را ریشه کن کرد و نه تنها در 
ایران بلکه در همه کشور های جهان وجود دارد و وظیفه برخورد با آن بر عهده قوه 

قضاییه است.
قانون  خالف  بخش های  در  که  کار هایی  و  کسب  شناسایی  برای  کرد:  تصریح  او 
فعالیت می کنند، اقدامات متنوعی انجام شده است که در برخی از موارد یک سایت 
به ظاهر فعال اقدام به فروش اقالم می کند و هر شخصی اقدام به خرید از طریق 
این سایت کند، با مشکل مواجه نخواهد نشد، اما درگاه پرداخت آن ها چیز متفاوتی 
را نشان می دهد و این نشان از انجام عملیات شارژ حساب های قمار در پشت پرده 
این سایت ها دارد، اما گاهی درگاه مستقیما به سایت های شرط بندی متصل می شود 
ارائه  برای  دالالن  فعالیت  درباره  است.عباسی  آسان تر  بسیار  آن ها  کردن  پیدا  که 
درگاه، گفت: به این نوع فعالیت درگاه واسط گفته می شود که فعالیت آن ها به دستور 
بانک مرکزی در حال ساماندهی است و از دل آن ها شرکت هایی به نام پرداخت یار 
بیرون آورند، این شرکت ها اقدام به تجمیع وجوه می کنند.او ادامه داد: در حال حاضر 
در صف  متقاضی  زیادی  تعداد  و  می کنند  فعالیت  کشور  در  رسمی  پرداخت یار   ۶۱
وجود دارند، اما در این روش ارائه خدمت دریافت کنندگان خدمات مشخص شده و 
اطالعات آن ها در سامانه شاپرک ثبت می شود.عباسی تشریح کرد: در برخی موارد 
این شرکت در قالب درگاه واسطی باقی مانده که به محض شناسایی بسته می شوند 
الگو های متنوعی برای شناسایی و تصمیم گیری برای بسته شدن درگاه ها وجود دارد 
و اغلب درگاه های متخلف به سرعت شناسایی می شوند. شرکت هایی که در گذشته 
در این حوزه فعالیت می کردند می توانند در قالب پرداخت یاری به فعالیت مشروع و 
را دارد  الگوی درآمدی خودش  ادامه دهند.او گفت: هر کسب و کاری  قانونی خود 
به سرعت شناسایی  قرار گرفته و درگاه های متخلف  بررسی  تمامی آن ها مورد  که 
یا  حساب ها  کارت  شماره  از  شرط بندی  سایت های  استفاده  درباره  می شوند.عباسی 
ارز های مجازی، گفت: انجام این روش به شاپرک مربوط نشده و وظیفه رسیدگی 
به آن بر عهده بانک ها قرار دارد.او بیان کرد: شرکت شاپرک عهده دار تراکنش های 
خرید و غیرحضوری است؛ در حال بررسی و تست برنامه ریزی های انجام شده برای 
ابراز مناسب  ارائه  الزامات الزم برای  استفاده از رمز های پویا است؛ شرکت شاپرک 
فعالیت رمز های پویا را ارائه کرده و تغییرات الزم انجام شده است و با راه اندازی این 
روش بالفاصله اقدام به ارائه خدمات رمز پویا خواهد کرد.عباسی ادامه داد: رمز های 
به دست مصرف  الکترونیکی  یا پست  پیام کوتاه  اپلیکیشن  از طریق  یکبار مصرف 
ارائه  با  کند.  استفاده  بانکی  تراکنش های  انجام  برای  آن  از  تا  رسید  خواهد  کننده 
چراکه  کرد  خواهد  پیدا  کاهش  باالیی  بسیار  درصد  تا  فیشینگ  احتمال  روش  این 
رمز های یکبار مصرف فقط برای یک بار استفاده در یک کانال و در کمتر از ۱۲۰ 
ثانیه طراحی شده اند.او اظهار کرد: با این روش رمز ایست هایی وجود ندارد و هیچ 
یک از روش هایی که پیش از این برای شناسایی رمز افراد مختلف استفاده می شد، 

کاربردی نخواهد داشت.

فعاليت كارتخوان های ايرانی در خارج از كشور! 
 کارتخوان های قاچاقی چه زمانی مسدود می شوند؟

وزیر ارشاد از باقی ماندن 
کاغذ در شمار کاال های 

اساسی سال آینده خبر داد
صالحی اعالم کرد: کاغذ نشر و روزنامه در سال ۹۹ همچنان در شمار 
شد.سید  خواهد  عرضه  تومانی   ۴۲۰۰ ارز  با  و  است  اساسی  کاال های 
عباس صالحی در حاشیه جلسه هیات وزیران گفت: کاغذ نشر و روزنامه 
 ۴۲۰۰ ارز  با  و  است  اساسی  کاال های  شمار  در  همچنان   ۹۹ سال  در 
ارز  تخصیص  چگونگی  و  میزان  درباره  شد.وی  خواهد  عرضه  تومانی 
حمایتی به کاغذ خاطرنشان کرد: باتوجه به ایجاد زیرساخت مناسب برای 
ارزیابی و تخصیص کاغذ مورد نیاز نشر و مطبوعات در قالب کارگروهی 
دولتی،  سازمان های  از  اعم  مرتبط  دست اندرکاران  تمامی  از  متشکل 
کارگروه  در  این موضوع  بررسی های الزم  از  اتحادیه ها و صنوف، پس 
همچنین  می شود.صالحی  اطالع رسانی  امر  جزئیات  کاغذ،  ساماندهی 
در جلسه  آینده، گفت:  بودجه سال  در  وزارتخانه  این  برنامه های  درباره 
صحبتی  و  مطرح  مباحثی  بودجه  کالن  موضوعات  درباره  بیشتر  امروز 
به  پاسخ  در  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  نشد.وزیر  تفسیری  درباره مسائل 
پرسشی دیگر درباره وضعیت برگزاری جشنواره فیلم فجر نیز یادآور شد: 
همه فیلم هایی که در مرحله تولید هستند برای حضور در این جشنواره 
اینکه جشنواره فجر  بر  انتظاری که وجود دارد مبنی  ثبت نام کرده اند و 

جشنواره های ملی در حوزه سینما باشد، در دست تحقیق است.

محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به ساخت پالک های هوشمند 
پوشاندن پالک  به منطقه ممنوعه،  مانند ورود  تخلفاتی  خودرو شدند که 

خودرو و ... را به پلیس اطالع می دهد.
دکتر سعید صلحی، مدیر یک شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری 
همیار  خودروی  هوشمند  های  »پالک  طرح  مجری  و  تهران  دانشگاه 
با یک  را  آمدیم که پالک های خودرو  ما در صدد  اظهار کرد:  پلیس«  
الکترونیکی هوشمند کنیم که تخلفات را در کمتر از چند ثانیه به  تراشه 

پلیس اطالع دهد.
فنی  زمینه  در  است  ای  وسیله  پلیس  همیار  خودروی  پالک  افزود:  وی 
الکترونیک که طبق تعریف همیار پلیس وظیفه دارد در صورت مشاهده 
که  ای  نقلیه  وسایل  رانندگان  به  را  تخلف  موارد  ساز،  حادثه  تخلفات 
همیار  فعالیت  محدوده  داد:  ادامه  دهد.وی  تذکر  هست،  آن  سرنشین 
پلیس وسایل نقلیه شخصی و عمومی در سفرهای درون و برون شهری 
بیان  با  اکثر خودروها تک سرنشین هستند.صلحی  آمار  زیرا طبق  است؛ 
اینکه این دستگاه می تواند بدون صرف هزینه های باال و جاگیر نبودن، 

پلیس  همیار  الکترونیک  نمای  انسان  ربات  یک  برای  مناسبی  جایگزین 
اختراع  این  این محدودیت ها در  برای رفع  این رو  از   تاکید کرد:  باشد، 
پالک خودرو تمام الکترونیک دارای سیم کارت که آپشن های مختلفی 
را به وسیله ارسال اطالعات از طریق سیم کارت در اختیار پلیس قرار می 
دهد، طراحی کردیم.مدیر این شرکت دانش بنیان با بیان اینکه این پالک 
های هوشمند دارای سنسور تشخیص سرعت غیر مجاز نیز هستند، گفت: 
سنسور تشخیص ورود و خروج به منطقه ممنوعه، شکار ممنوع یا محدوده 
طرح ترافیکی و مناطق آزاد، سنسور اعالن قاچاق و حمل، ورود و خروج 
غیر قانونی خودرو در مناطق آزاد، سنسور تشخیص دستکاری پالک خودرو 
و اعالن با اس ام اس به مرکز پلیس در این پالک ها تعبیه شده است.

وی ادامه داد: با استفاده از این پالک هوشمند، امکان متوقف کردن خودرو 
یا دارای  پلیس راهور در مورد خودروهای سرقتی و مشکوک و  از مرکز 
اینکه متوقف کردن  با تاکید بر  دستور قضایی توقیف، وجود دارد.صلحی 
نیاز به شلیک گلوله به خودرو  از دست پلیس، بدون  خودروهای متواری 
نشان  است، خاطر  پذیر  امکان  و پالک هوشمند  لیزری  تفنگ  به کمک 

کنترل  امکان  و تصادف خودرو،  واژگونی  موقعیت جغرافیایی  اعالم  کرد: 
لجستیک تریلی های ترانزیتی از بدو ورود تا خروج از مرز، قابلیت الحاق 
سایر سنسورهای مورد نیاز پلیس از دیگر قابلیت های این پالک هوشمند 
این پالک هوشمند  این طرح خاطر نشان کرد:  به شمار می رود.مجری 
با  مغایرت  صورت  در  خودرو  ای  لحظه  سرعت  تشخیص  با  الکترونیک 
پلیس  به  راننده،  به  پیامک  ارسال  بر  ، عالوه  تعریف شده  مجاز  سرعت 
نیز هشدار می دهد.وی ادامه داد: در مواردی که خودروها به دستور ایست 
پلیس توجه نمی کنند و پلیس نیاز به متوقف کردن خودرو دارد، این کار از 
راه دور بدون نیاز به شلیک گلوله، با کمک تفنگ لیزری و تاباندن لیزر به 
پالک، صورت می گیرد.صلحی با اشاره به دیگر مزیت این پالک هوشمند 
گفت: در صورت واژگونی و تصادف خودرو، سنسورهای پالک هوشمند با 
تشخیص فوری و ارسال پیام کمک به همراه،  مختصات جغرافیایی حادثه 
را به مرکز امداد و اورژانس و پلیس اعالم می کند و باعث تسریع در نجات 
مصدومین سوانح جاده ای می شود.این محقق  ادامه داد: با استفاده از این 

پالک، امکان توقیف خودروهای فاقد معاینه فنی نیز وجود دارد.

توسط محققان کشور؛

پالک خودروی هوشمنــد ساخته شد
* امکان ردیــابی متخلفان

مواظب باش اینطوری حسابتو خالی نکنن!


