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واکنش وزیر ارتباطات
درخصوص درز اطالعات مشتریان:

اپراتور بیجا میکند

چند روز قبل ،کالین اندروس��ن ،متخصص امنیت سایبری ،در توئیتی
اعالم کرد که ISPهای ایرانی اطالعات مشتریان خود را برای آزمایش
روی فیلترینگ هوشمند ،در اختیار شرکتی بهنام «سحابپرداز» قرار
میدهند .پس از گس��ترش این خبر در توئیتر ،وزیر ارتباطات در پاسخ
به ابراز نگرانی شهروندان در توئیتی اعالم کرد« :این اطمینان خاطر را
میدهم که اطالعات خصوصی مشترکین در اختیار هیچ شرکتی قرار

نگرفته و نخواهد گرفت .این ادعا مستند نیست .بنا به بررسی انجام شده،
شرکت مورد اشاره ،فعالیتی درخصوص پاالیش هوشمند با شرکتهای
اینترنتی ندارد ».جهرمی پس از آن گفت« :اپراتور بیجا میکند اطالعات
مش��تریانش را در اختیار دیگران میگذارد؛ حتی خودشان هم نباید از
این اطالعات استفاده کنند ».او همچنین به فاش شدن دیتابیس یکی از
اپراتورها اشاره کرد و نسبت به تکرار آن هشدار داد .بهنظر میرسد اشاره
وزیر به فاش شدن دیتابیس ایرانسل بود.
دو شرکت با نام سحابپرداز

اولی��ن ش��رکت ب��ا عن��وان «کاوش��گران س��حابپرداز» و ب��ا دامنه
 ،sahabpardaz.irدر ح��وزه «تولی��د پلتفرمه��ای نرماف��زاری و
برنامههای موبای��ل» فعالیت میکند .این ش��رکت هیچگونه فعالیتی

در ح��وزه دیتاماینین��گ و بیگدیتا ندارد .اما ش��رکت دیگ��ری با نام
«سامانهگستر سحابپرداز» وجود دارد که بهنظر ،همان شرکتی است
که کالین اندرسون از آن یاد میکند .این شرکت در سایتش ()sahib.ir
درباره محدوده فعالیتهای خود میگوید« :سحابپرداز در حوزههایی
از زیرمجموعههای صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات دارای تخصص
و راهکارهای ویژه اس��ت  .روابط عمومی این ش��رکت ب��ا تأیید توئیت
جهرمی ،وزیر ارتباطات ،اعالم کرد که «دیتا ساینس» حوزهای نیست
که یک شرکت متخصص بتواند از آن بهرهبرداری شخصی کرد .اصوال هر
اطالعاتی یک مالک دارد و آن مالک است که از آن اطالعات بهرهبرداری
میکند نه کسی که س��رویس  Data Scienceرا به آن مشتری ارائه
میکند.

گـــــــزارش

گوشی های جدید مشمول
طرح رجیستری اعالم شد
ایس�نا  :رگوالت��وری اعالم ک��رد :در ادامه
مرحله دوم طرح و از ساعت  ۲۴روز جمعه ۸
دیماه تمامی مدلهای گوشی تلفن همراه
گوگل ،بلکبری و موتوروال مش��مول طرح
میشوند.
بهگزارش ایسنا ،س��ازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیوی��ی در اطالعیه جدید خود
اعالم ک��رد :نظر ب��ه اج��رای موفقیتآمیز
مراحل اولیه طرح رجیس��تری و در راستای
اهداف پیش��گیری از قاچاق گوش��ی تلفن
هم��راه ،تحق��ق حق��وق مصرفکنندگان،
واردکنندگان قانونی و فروش��ندگان مجاز
و براساس تصمیمات متخذه در یازدهمین
جلسه کمیته راهبری طرح رجیستری ،در
ادام��ه مرحله دوم طرح و از س��اعت  ۲۴روز
جمع��ه  ۸دیماه تمامی مدلهای گوش��ی
تلفن همراه گ��وگل ،بلکب��ری و موتوروال
مشمول طرح میشوند.
بر این اس��اس س��ایر مدلها نیز متعاقبا در
هفتههای آینده پس از اعالم رس��می تحت
پوشش طرح قرار میگیرند .پیش از این و از
تاریخ  ۱۴آذرماه تمامی گوشی و تبلتهای
اپل مش��مول طرح ش��ده بودند .بنابراین به
تمام��ی دارن��دگان مدلهای گوش��ی فوق
توصیه میشود تا تاریخ ذکر شده گوشیهای
موجود خ��ود را فع��ال کنن��د و خریداران
گوش��یهای مذکور نیز از تاریخ شروع طرح
( )96/۱۰/8همانن��د گوش��یهای اپل قبل
از فعالس��ازی با اس��تعالم ک��د  ۱۵رقمی
( )IMEIاز طریق سامانه  *۷۷۷۷#یا *۴#
اصالت گوشی را استعالم و پس از اطمینان
از ثبت گوشی نسبت به خرید آن اقدام کنند.

مدیرعامل آسیاتک:

بوکار
توسعه فضای کس 
برای استارتآپها یک
ضرورت ملی است
تس�نیم :پنجمی��ن دوره انتخاب��ات هیأت
مدیره س��ازمان نظام صنفی رایانهای هفتم
دیماه  ۱۳۹۶برگزار میش��ود .یوسفیزاده
مدیر عامل ش��رکت آس��یاتک که س��ازمان
متبوع��ش پس از تصدیگ��ری مدیرعاملی
وی از سال  ،1391در ارزیابی سازمان تنظیم
مق��ررات و ارتباطات رادیویی در س��الهای
 1395و  1394و  1392بهعن��وان برتری��ن
اپراتور ارتباطات ثابت دس��ت یافته اس��ت،
در گفتوگوی��ی یک��ی از بزرگترین اهداف
صنعت آیتی کشور را در انتخابات پیشرو،
ایجاد اتحادی بزرگ و منس��جم در سازمان
نظام صنفی رایانهای کشور بیان کرد.
وی این اتحاد را مستلزم تعامل مناسب میان
تکتک اعضا دانست که در نتیجه آن ،انرژی
از بخشهای کالن به س��ایر بخشها رسیده
و تم��ام مجموعه با هم رش��د خواهند کرد؛
بدین ترتیب آینده روشنی برای صنعت IT
بهوجود خواه��د آمد و در این راه باید تمامی
اعضا تعامل گستردهای داشته باشند.
کاندی��دای پنجمی��ن دوره انتخابات هیأت
مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای ،توسعه
زیرساختها و نهایی کردن ابزارها را از جمله
راهکارهای مناس��ب ب��رای افزایش کیفیت
در این زمینه اع�لام کرد و ادامه داد :اهمیت
و توجه ب��ه دولت الکترونیک و ش��بکه ملی
اطالعات ،موضوع بس��یار مهمی اس��ت که
در س��الهای اخیر به لطف خدا و تالشهای
متخصصان امر و حمایتهای صورت گرفته
از س��وی مراج��ع مرتبط ،توس��عه و ارتقای
قابل مالحظهای در آنها رخ داده است.
یوسفیزاده با اشاره به اتحاد  99که از سوی
فعاالن صنعت  ICTایران جهت شرکت در
این دوره انتخابات تش��کیل شده ،شعار این
اتح��اد را صنف متحد ،س��ازمان مطالبهگر،
پیش به س��وی اقتصاد دیجیتال اعالم و آن
را بر مبنای س��ه اص��ل تنوع ،تکث��ر و تعهد
بیان کرد.
مدیرعامل آس��یاتک در پای��ان تأکید کرد:
امی��دوارم ب��ا اس��تعانت از درگاه خداون��د
متع��ال و افزای��ش حمی��ت و همبس��تگی
میان هیأت مدیره جدی��د و اعضای محترم
و همچنی��ن اس��تفاده از متخصصان متعهد
و کارآمد ،صنعت  ICTدر کش��وربا سرعت
قابلمالحظهای به سوی موفقیت گام بردارد.

عکس :بالگ بامیلو
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مرزه��ای ق��وی و توانای��ی کنت��رل آن از عوام��ل
نش��اندهنده قدرت اقتصادی-سیاس��ی دولتها و
قاچ��اق کاال از عوامل مهم تهدیدکننده آن اس��ت
بهگونهای که سهم کاالهای قاچاق در تجارت جهانی
همواره رو به افزایش ب��وده و از 100میلیارد دالر در
سال  2000به  461میلیارد دالر در پایان سال2013
رسیده است.
در ای��ن میان تلفنه��ای همراه در س��ال 2014در
رتبه نخس��ت ،کاالهای قاچاق ق��رار گرفتهاند و در
کش��ورهایی چون یونان ،فنالند ،نیوزیلند ،فیلیپین
و ژاپن این کاال باالترین می��زان قاچاق را از آن خود
کرده است .در ایران نیز طبقگزارش ستاد مبارزه با
قاچاق کاال و ارز ،حدود 90درصد بازار موبایل کشور

را گوشیهای قاچاق به خود اختصاص داده است.
در س��ال  ۸۵با هدف جلوگیری از قاچ��اق موبایل،
پیش��نهاد طرحی بهنام «رجیس��تری تلفنهمراه»
ارائه ش��د .در رجیس��تری یا شناس��نامهدار کردن
تلفنهمراه ،س��ریال گوشی در ش��بکه رگوالتوری،
ثبت میش��ود که باعث تمایز موبایلهای وارد شده
رسمی از موبایلهای قاچاق میشود که به این ترتیب
اپراتورهای تلفن همراه میتوانند گوشیهای قاچاق
را از دامنه خدمات خود حذف کنند.
از ۱۴آذر ،با شروع رجیستر کردن محصوالت شرکت
اپ��ل ،این طرح وارد مرحله اجرایی ش��د .اما تاکنون
چیزی که از اجرای این طرح به مصرفکننده داخلی
رس��یده ،افزایش قیمت تلفنهای همراه بوده است.
زیرا هیچکدام از برندهای موبایل در ایران خط تولید
ندارند درنتیج��ه مبادی ورود آن تفاوتی جز افزایش

قیمت برای مصرفکننده ندارد .دولت نیز با توجیه
ضرر مالی قاچاق به کش��ور و خدماتی چون ردیابی
گوشیهای مسروقه ،مصمم بر انجام این طرح است.
در این میان حسین فالحجوشقانی ،رئیس سازمان
تنظیمات مقررات و ارتباطات رادیویی ،در گفتوگو
با «جامعه فردا» از کاهش واردات گوشیهای قاچاق
در یکماه گذش��ته خبر داد و گفت :قبال در بهترین
شرایط تنها ۱۵درصد گوش��یهای موجود در بازار
بهصورت مجاز وارد میشد؛ االن گوشیها قانونی ۳۵
تا ۴۰درصد از سهم بازار را به خود اختصاص دادهاند.
واردات قانونی گوشیها ۳برابر شده است که این رقم
برای برند اپل  ۵برابر که این امر از اتفاقات خوب طرح
رجیستری است.
مس��ئول هماهنگی طرح رجیس��تری ،درخصوص
گوشیهای آیفون که هماکنون تحت پوشش طرح

پیامکهای مزاحم کار دست اپراتور داد

باالخره پیامکهای مزاحمی که از طرف خود اپراتورها ارس��ال
میش��د هم مورد توجه و اعتراض وزیر ارتباط��ات قرار گرفت و
سرشمارههای اصلی اپراتوری که از طریق ارسال پیامکهای زیاد
برای مردم ایجاد مزاحمت کرده بود ،متوقف شد.
بهگزارش ایس��نا ،یکی از مواردی که محمدجواد آذریجهرمی،
وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطالعات ،از زمان بهعهده گرفتن
این سمت وعده پیگیری آن را داد ،موضوع پیامکهای تبلیغاتی
بود .در این مدت ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی کسبوکارها
که از طریق ش��مارههای ثابت یا سرش��مارههای دیگر فرستاده
میشدند انجام شد ،اما بخش دیگر اعتراضات متوجه اپراتورهایی
بود که با توجیه ارائه خدم��ات خود و حمایت از برخی طرحهای
تبلیغاتی ،به ارسال پیامک اقدام میکردند ،بدون اینکه موافقت
کاربر را داشته باشند؛ ایسنا نیز چندی پیش در گزارش خود به این
پیامکها اشاره کرده بود.
در اینب��اره جهرم��ی ب��ا اش��اره ب��ه ایج��اد س��امانهای ب��رای
دریافتگزارشه��ای آنالین ش��کایات مزاحمتهای ناش��ی از
پیامکهای تبلیغاتی ،گفته ب��ود :پیامکهای تبلیغاتی مزاحم،
آرام��ش حریم خصوص��ی م��ردم را بههم ریخته اس��ت .پس از
ساماندهی پنلهای ارسال انبوه از طریق سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی ،اکنون ارسال این پیامکها از طریق شمارههای
عادی فزونی یافته اس��ت .به سازمان تنظیم مقررات ابالغ شد که
با تمام توان جلوی مزاحمت برای م��ردم را بگیرد و راهکاری نیز
برای کسبوکارها که نیازمند بهرهگیری از این فضا هستند بیابد.
پس از آن حسین فالح جوشقانی ،رئیس سازمان تنظیم مقررات
و ارتباط��ات رادیوئی نیز از س��اماندهی پیامکهای تبلیغاتی با

ش��مارههای شخصی تا پایان مهرماه خبر داده و گفت :با توجه به
نیاز به ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی که با شمارههای شخصی
ارسال میش��وند ،ارتقای سامانه  ۱۹۵و راهاندازی بخش دریافت
شکایات از طریق پیامک ضروری است تا مشترکان تلفن همراه
در صورت لزوم بتوانند پیامک تبلیغاتی و شماره ارسالکننده را از
طریق پیامک به سامانه  ۱۹۵ارسال کنند.
ادامه داشتن پیامکهای مزاحم اپراتورها

بهرغم آگاهی مش��ترکان از نحو ه غیرفعال ک��ردن پیامکهای
تبلیغاتی ،موج نارضایتیه��ا از پیامهای وقت و بیوقت فروکش
کرد اما پیامکهایی وجود داشت که حتی با بهکارگیری راههای
غیرفعال کردن پیامکه��ای تبلیغاتی هم نمیش��د از دریافت
آنها جلوگیری کرد .پیامکهای که اگرچه محتوای غیراخالقی
نداشتند که مشمول مصوبه س��ازمان تنظیم مقررات ارتباطات
ش��وند و حتی بعضا با اهداف خیرخواهانه فرستاده میشدند ،اما
ارسال آنها بدون اجازه از مشترکان تخلف محسوب میشد.
اعتراضات به این پیامکها با پاس��خهایی مانند «برخی از پیامها
مختص خود اپراتور بوده و نمیتوان آنها را حذف کرد ».و از آنجایی
که «این پیامکها سرویسها و خدمات اپراتور را معرفی میکند»
منافی با حق مالکیت مشترکین نیست! روبهرو میشد .یا اپراتور
دیگر که از اس��اس این مس��ئله را رد کرده و گفته بود« :دستهای
از پیامکها اطالعرس��انی خ��ود اپراتور هس��تند و بدین ترتیب
پیامکهایی دربار ه س��رویسها و خدمات اپراتور ارسال میشود
که اگر کاربران تمایلی به دریافت نداش��ته باشند ،میتوانند آن
را لغو کنند».

دا دوستدآنالینباآیدیپیپینگبهجای اعالمشمارهکارت
خرید نقدی روزبهروز درحال کاهش اس��ت و ش��یوههای دیگر
پرداخ��ت رو به گس��ترش .پرداخت کارت��ی ،پرکاربردترین این
شیوههاست.امابرایکسبوکارهایآنالینکهفروشندهومشتری
حضور فیزیکی ندارند این روش چندان کاربردی نیست .ارسال
شماره کارت به مشتری ،منهای دردسرهای امنیتی و زمانبر بودن
آن ،چندان روش امروزی و کارآمدی بهنظر نمیرسد .پیپینگ
استارتآپی اس��ت که در دادوستد آنالین ،خدمات پرداخت را با
روشی ساده و کاربرپسند ،به مشتری ارائه میدهد.
در پیپینگ نیاز به دادن شماره کارت نیست و بهجای آن از آیدی
پیپینگ یا شماره تلفن استفاده میشود .تمامی دادهها رمزنگاری
شده و پرداختها به طور کامل روی درگاههای امن بانکی صورت
میگیرد.
پیپینگ هویت بانکی شما را به یک نام کاربری ()@username
و صفح��های اختصاص��ی  payping.ir/usernameتبدیل
میکند؛ فارغ از اینکه حس��اب شما در چه بانکی است .پیپینگ
به اش��خاص و کسبوکارها کمک میکند تا سادهتر از همیشه از
دوستان و مشتریانش��ان پول دریافت کنند .کاربر با ثبتنام در
پیپینگ و ثبت مشخصات بانکی ،کافی است برای دریافت وجه،

صفحه شخصی خود در پیپینگ را برای پرداخت کننده ارسال
کند (پیامک ،ایمیل ،تلگرام و .)...همچنین با تعریف محصول یا
خدمات خود همراه با فاکتور زمانبندی شده ،با قابلیت یادآوری
مجدد و ارسال آن برای مش��تری ،میتواند وجه را دریافت کند.
پرداختکننده با هر وسیلهای میتواند لینک پرداخت را باز کرده
و از طریق درگاه اینترنتی آن را پرداخت کند.
مثال فروش��نده میتواند محصوالت خود را در کانال تلگرام قرار
دهد و مشتری با کلیک روی لینک آن ،بدون خارج شدن از تلگرام،
از طریق درگاه اینترنتی ،خریدش را انجام دهد .در پیپینگ نیاز
نیستکهفروشندهشمارهکارتبانکیاشرابهمشتریدهد.حتی
میتوان فاکتور آنالین درس��ت کرد و لینک درخواست مبلغ را از
طریق  SMSو ایمیل برای مشتری ارسال کرد .فروشنده همیشه
گزارش کاملی از مبال��غ دریافتیاش دارد .بع��د از هر پرداخت،
پیپینگ اطالع پرداخت را به فروش��نده ایمیل یا به بات تلگرام
پیپینگ ارسال میکند .در پیپینگ۸نفر مشغول به کار هستند؛
با میانگین سنی ۲۴سال .گردش مالی ماهانه این شرکت به ارقام
میلیاردی رسیده است.
محمدمهدی باری��ده ،مدیر مارکتینگ پیپینگ ،آغاز به کار این

رجیستری است میگوید« :طبق آمار گمرک ،قبل
از ش��روع این طرح ،ماهانه ۶ه��زار آیفون بهصورت
قانونی وارد کش��ور میش��د .در آبانماه این رقم به
۱۵هزار گوشی رسید .آذرماه که طرح رجیستری را
اعالم کردیم ،در عرض یکهفته به اندازه کل ماه آبان
گوشی آیفون بهصورت قانونی وارد کشور شده است
و این استقبال مردم نسبت به گوشیهای ثبتشده
را نشان میدهد.
او درباره ثبت سایر برندها با بیان اینکه برنامه ما این
است که تا آخر سال تمام برندها ثبتنام شوند یادآور
شد :هر مسافر میتواند به اندازه مصرف خود ،یعنی
تنها یک گوش��ی ،با خود به داخل کش��ور وارد کند،
گمرک برای مس��افرانی که با خود گوشی تازهای از
خارج از کشور وارد میکنند ،سامانه راهاندازی خواهد
کرد که گوشی خود را در فرصت مناسب ،در آن ثبت

کنند .با این کار دیگر نیازی نیست که زمان ورود به
کش��ور و در فرودگاه ،در صف بایستند و موبایل خود
را ثبت کنند .مس��افران فرصت خواهند داش��ت در
روزهای آتی ،سریال گوشی ( )IMEIخود را در این
سامانه ثبت کنند و با پرداخت حق گمرکی و مالیات،
آن را فعال کنند.
فالح ،مسئول هماهنگی طرح رجیستری ،افزایش
قیمت گوش��یهای قانون��ی را چن��دان قابل توجه
نمیداند و میگوید :قاچاقچیان اجحاف بیشتری به
مردم میکنند و سود بیشتری را از مردم میگیرند.
گوش��ی قاچاق عوارض و گمرکی نمیدهد اما تنها
۵درصد ارزانتر از گوش��یهایی اس��ت که از مبادی
رسمی وارد میشود .در واقع قاچاقچی به سود معقول
راضی نیست و هزینه گمرک و مالیاتی را که پرداخت
نمیکند ،به عنوان سود از جیب مشتری برمیدارد و
آن را تنها اندکی پایینتر از گوشی قانونی میفروشد.
پس فکر نکنید قاچاقچی منصف و ارزانفروش است.
فالحدربارهقدرتتامیننیازبازارتوسطواردکنندگان
قانونی تصریح ک��رد :بیش از ۷۰ش��رکت از وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت ،مجوز الزم ب��رای واردات
گوشی را گرفتهاند .در جلسهای که با آنها داشتهایم
اطمینان دادند که نیاز بازار را تامین خواهند کرد .آنها
اصرار دارند که هرچه س��ریعتر کار رجیستری سایر
برندها اجرا شود تا زودتر کار خود را شروع کنند.
او همچنین افزود :در این طرح س��ازمان حمایت از
مصرفکننده نیز مشارکت دارد .تمامی گوشیهای
موجود در بازار باید پش��تیبانی فنی داش��ته باشند.
گوشیهایی که از مبادی رسمی وارد میشوند قاعدتا
از فروشنده رس��می نیز خریداری شده و در نتیجه
استاندارد الزم را داراست .همچنین در آینده که این
طرح بهطورکامل اجرا شود ،رهگیری و کشف گوشی
سرقت شده میتواند از مزایای آن باشد.
سلب آزادی شهروندان با ثبت رجیستری

واکنش مردم نهتنها در طرح رجیستری ،بلکه همه
طرحه��ای اقتصادی دولت ،نش��ان دهن��ده اوضاع
نابساماناقتصادیآنهاوعدماعتمادشانبهبرنامههای
دولت اس��ت .چرا که در دولتهای گذشته ،نتیجه
ملموسی از اجرای چنین طرحهایی در زندگی خود
احساس نکردهاند .هرچند انتظار میرود با اجرای این
طرح ،قاچاق گوشی هوشمند به حداقل خود برسد.
اما آیا به همان میزان از قاچاق کاال کسر میشود آیا
قاچاقچیان به قاچاق کاالی دیگری روی میآورند؟
بر این اصل هرچند با ثبت ش��ماره س��ریال گوشی
( )IMEIدر سامانه رجیس��تری ردیابی گوشیها
راحتتر و دقیقتر میشود اما این امر به معنی ردیابی
دقیق صاحب گوش��ی است .ممکن است این کار در
سایر کشورها نیز صورت بگیرد ،اما در هرکجای دنیا
که باشد به معنی سلب آزادی شهروندان است.

اپراتوری گفت :به رئیس س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات
رادیویی دستور دادم ،سرشمارههای اصلی یک اپراتور را که برای
مردم از طریق ارس��ال پیامکهای زی��اد ایجاد مزاحمت میکرد
متوقف کند.جهرمی همچنین با اش��اره به ضرورت حفظ حقوق
ن در عرصه ارتباطات و فناوری اطالعات و با انتقاد
مصرفکنندگا 
از برخی اقدامات اپراتورها در زمینه در اختیار گذاشتن اطالعات
کاربران در اختیار شرکتهای تبلیغاتیگفت :اپراتوربیجا میکند
اطالعات مشتریانش را در اختیار دیگران میگذارد .حتی خودشان
هم نباید از این اطالعات استفاده کنند.

صرفنظر از دریافت هزینه بابت برخی پیامکها ،مخدوش شدن
حفظ حریم شخصی مشترکان و مزاحمتها و صرف وقت برای
مش��اهد ه این پیامها از موارد اعتراضی بود .محمود واعظی ،وزیر
پیشین ارتباطات و فناوری اطالعات ،نیز دربار ه این پیامکهای
تبلیغات��ی گفته بود« :این پیامکها وق��ت و ذهن مردم را درگیر
میکند و بر همین اساس ما هم با آنها موافق نیستیم چراکه این
روند جالبی نیست که یک مشترک برای رسیدن به پیامکهای
شخصی چندین پیامک را بگردد تا به پیامکهای خود برسد».
قطع سرویس ،پیامکهای تبلیغاتی اپراتورها را نیز شامل میشود
امادرمصوبه ۱۳۳کمیسیونتنظیممقرراتارتباطات،درخصوص
ارسال پیامکهای انبوه و سرویسها و خدمات ارزش افزوده ،تأکید
شده است« :کلیه اپراتورها موظفند ضمن اطالعرسانی مناسب
در خص��وص نوع خدم��ات پیامک انبوه ،قبل از ارس��ال پیامک،
موافقت مش��ترک را دریافت کنند ».رگوالتوری همچنین اعالم
کرده بود :قطع س��رویس ،پیامکهای تبلیغات��ی خود اپراتورها
را نیز ش��امل میش��ود .اما درصورت درخواس��ت مشترک برای
غیرفعال کردن خدمات ارزش افزوده محتوایی پیامکی ،خدمات
پیامکی مبتنی بر تراکنش شامل خدمات تراکنشی بانکی مربوط
به برداش��ت و واریز وجه ،خریدهای الکترونیکی .همچنان برای
مشترکان فعال خواهد بود و قطع آنها خالف مقررات است.
بهنظر میرس��د طرح س��ؤاالتی مانند اینکه آی��ا اپراتورها اجازه
دارند پیامکهایی را همچنان بدون موافقت مش��ترکان و حتی
در ش��رایطی که برخی از آنها نس��بت به ارس��ال این پیامکها
اعتراض دارند ،برای آنها ارسال کنند و آیا این موضوع واقعا منافی
با حقوق مشترکان نیست ،از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات
که متولی این موضوع اس��ت ،موجب پاسخگویی مسئوالن شد
و وزیر ارتباطات ،در واکنش به ارس��ال ای��ن پیامکهای مزاحم

رئیس س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی اما با بیان
اینک��ه اگر برای ما محرز ش��ود پیامکی تبلیغاتی ب��رای کاربران
موجب مزاحمت شده ،سریعا آن شماره را فیلتر میکنیم ،گفت:
یکی از سرشمارههایی که مربوط به یکی از اپراتورها بود که البته
پیامکهای مناسبی را هم ارسال میکرد توسط ما و فارغ از محتوا
مسدودشد،چراکهاپراتورهانبایددرقالبپیامکهایارسالیخود
اطالعرسانیهای خارج از حوزه خود را داشته باشند .قرار است همه
مسائلمرتبطباپیامکهایارسالیتوسطاپراتورهاموردتوجهقرار
بگیرد و اپراتورها تنها باید در زمین ه مسائل مرتبط با خط اشتراکی
مشتریان خود اطالعرسانی کنند.
درنهایتانتظارمیرودمسدودشدنسرشمارههایاصلیاپراتوری
که با ارسال پیامکهای زیاد برای مردم ایجاد مزاحمت میکرد،
پس از مسدود شدن پیامکهای تبلیغاتی با شمارههای شخصی
و سرشمارههای ثابت ،بخشی از مسیر ساماندهی این پیامکها
ن در عرصه ارتباطات و فناوری
باشد و حفظ حقوق مصرفکنندگا 
اطالعات ،پس از این هم همچنان مورد توجه قرار گیرد.

اس��تارتآپ را آبان  ۹۴میداند و میگوی��د :در ۲هفته اول بیش
از ۷۰۰نفر کاربر را جذب کردیم .در این دو س��ال تقریبا ۷۰هزار
نفر از پیپینگ استفاده کردهاند که بین  ۱۰تا ۱۵هزار نفر از آنها
کاربر فعال هستند.
او مش��کالت کس��بوکار خود را نبود قانون مرتبط عنوان کرد و
گفت :ما کار جدیدی را آغاز ک��رده بودیم .جلوتر از قانون بودیم؛
برای کسبوکار ما قانونی تدوین نشده بود .به همین خاطر چهار
ماهمتوقفشدیم.یامسائلفنیبانکیسدراهمانبودیافیلترینگ
مزاحم میش��د .االن در حوزههای مربوط به دولت مش��کالت ما
برطرف ش��ده ولی در حوزههای مرتبط با دادس��تانی ،مس��ائلی
باقی مانده است.
او با توجه به اینکه دولت اهمیت زیادی به کسبوکارهای اینترنتی
میدهد و در برابر فیلترینگ مقاومت میکند ،چرا کسبوکارهای
فینتکی فیلتر میشوند؟ توضیح داد :کمیته مصادیق مجرمانه
۱۳عض��و دارد ک��ه اکثری��ت از همراهان دولت هس��تند .وقتی
پیش��نهاد سایتی داده میش��ود .معموال اعضای همنظر با دولت
در آن نظرسنجی شرکت نمیکنند و آن سایت فیلتر میشود .از
طرفیکسبوکارهایاینچنینیکاربرمحورهستند.ممکناست
کاربر استفاده درستی از این پلتفرم آنالین نکند یا خالفی انجام
دهد .قاعدتا نباید پلتفرم را مجرم دانست و آن را مسدود کرد .اما

کل پلتفرم فیلتر میشود و کسبوکار همه کاربران و مشتریانش
مختل میشود.
باریده ،درباره اینکه واریز پول به حساب بانکی چقدر زمان میبرد
نیز پاسخ داد :پولی که به حساب پیپینگ شما واریز میشود ،در
اکانت ش��خصی روز بعد ساعت  ۱۲ظهر روز بعد به حساب بانکی
شما منتقل میشود .در اکانت تجاری از زمان درخواست تسویه
بین  ۱۲تا  36س��اعت بعد واریز میش��ود .در ایام تعطیل تسویه
انجام نمیشود.
مدیر مارکتینگ پیپینگ ،هزین��ه کارمزد انتقال وجه در اکانت
ش��خصی را  ۵۰۰تومان اعالم کرد که از پرداختکننده دریافت
میشود .اما در اکانت تجاری یک درصد و حداکثر  ۵۰۰۰تومان از
هر پرداخت به کسب و کار از پذیرنده است.
او در پاسخ به اینکه آیا پرداختکننده نیاز به ثبتنام دارد ،یادآوری
کرد که خیر ،ولی در صورت داشتن حساب کاربری در پیپینگ
تاریخچهای از واریزیها و دریافتیهای خود خواهد داشت.
امنیت در پیپینگ به چه صورت است نیز پرسش دیگری بود که
باریده درباره آن گفت :در پیپینگ تمامی اطالعات وارد شده شما
رمزگذاری شده و کسی جز شما به آنها دسترسی نخواهد داشت.
همچنینپیپینگازگواهیمعتبر SSLاستفادهمیکندتاتمامی
اطالعات بهصورت کدگذاری شده رد و بدل شود.

مسدود شدن پیامکهای مزاحم فارغ از محتوا

