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 اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا 

4 با تصویب لوایح دوگانه بانکی 

 کنترل رشد مصرف بنزین 

3 بدون کارت سوخت 

 ایجاد فضای با نشاط 

12 برای اهالی فرهنگ  

 استقبال خوب شهروندان 

11 از قطار دانایی 

ورزش

 بوکس و 
فرزند خوانده ای 
به نام روزبهانی!

اپراتورهای مجازی 
و نقش آن ها در 

پرداخت الکترونیکی 
تردیدی نیس��ت که تلفن همراه در دنیای 
آینده نقش بی بدیلی بازی خواهد کرد؛ نقشی به 
مراتب بیشتر و حساس تر نسبت به آنچه اکنون 
شاهدش هستیم و گاهی متعجبمان هم می کند. 
روند رو به گس��ترش ضری��ب نفوذ تلفن 
هم��راه در جهان و افزایش تقریب��ا روز به روز 
قابلیت های گوشی ها، موارد استفاده از آن ها را 
متنوع تر و کلیدی تر از چیزی که اکنون می بینیم، 
خواهدکرد بنا بر این اصال نباید تعجب کنیم اگر 
در س��ال های ن��ه چندان دور نس��ل های جدید 
گوش��ی های تلفن همراه بسیاری از کارهایی را 
که اکنون به ش��وخی گفته می شود یک گوشی 
پیش��رفته انجام می دهد واقع��ا انجام دهد مثال 
 برایم��ان خرید کند ی��ا دزدها را ف��راری دهد!
یکی از حوزه هایی که تلفن همراه طی سال های 
اخیر نقش پررنگی در آن برعهده گرفته، حوزه 
بانکی و پرداخت الکترونیکی اس��ت؛ این نقش 
آفرینی گرچه در دنیا سابقه ای طوالنی دارد اما 
در کش��ور ما چندان باسابقه نیست و فقط چند 
سالی است که مردم کم کم عادت و اعتماد کرده 
اند که کارهای بانکی یا پرداخت های خود را با 
گوشی های تلفن همراهشان انجام دهند. خیلی 
از کارشناس��ان احتماال استفاده بیش��تر مردم از 
تلفن همراه را معلول همه گیرشدن گوشی های 
هوش��مند و پوشش بهتر و بیش��تر اینترنت در 
ش��بکه تلفن همراه می دانند؛ دیدگاهی که قطعا 
بیراه نیست ولی نباید فراموش کنیم مردم ایران 
کارک��رد تلفن همراه را در پرداخت و بانکداری 
الکترونیکی قبل از گوشی های هوشمند و اتصال 
به اینترنت با کدهای یو اس اس دی ش��ناختند و 
شرکت های پی اس پی توانستند با جلب اعتماد 
عموم��ی و ارائه س��طح مطلوب��ی از خدمات، 
 جامعه را به استفاده از این سرویس سوق دهند.
با این حال اما سهم تلفن همراه در پرداخت های 
الکترونیکی نسبت به سایر ابزارها در ایران بسیار 
اندک اس��ت؛ س��هم تراکنش های انجام شده با 
تلفن همراه تنها حدود 12 درصد است در حالی 
که سهم پایانه های فروشگاهی 85 درصد. علت 
اصلی این س��هم ان��دک را باید در ضریب نفوذ 
این ابزار جس��تجو کرد. طبق آمار شاپرک سرانه 
ابزارهای پذیرش به ازای هر ده هزار نفر باالی 18 
سال در کشور تنها 0.21 است یعنی حتی از سرانه 
 ابزار پذیرش اینترنتی هم که 3.06 اس��ت کمتر.
نکت��ه مهم ت��ر اینکه با وج��ود اخت��الف زیاد 
س��رانه اب��زار پذیرش موبایلی با اب��زار پذیرش 
اینترنتی، س��رانه تراکنش ه��ای موبایلی حدود 
2 اس��ت در حال��ی ک��ه س��رانه تراکنش ه��ای 
 اینترنت��ی 0.5 اس��ت یعن��ی 4 براب��ر کمت��ر.
به عب��ارت دیگر اگرچ��ه تع��داد کاربرانی که 
از تلفن هم��راه ب��رای انج��ام تراکن��ش ه��ای 
الکترونیک��ی اس��تفاده می کنند بس��یار کمتر از 
تعداد کس��انی اس��ت که از اینترن��ت برای این 
تراکنش ها اس��تفاده می کنند ولی س��رانه تعداد 
تراکنش های همین اف��راد با تلفن همراه حدود 
4 برابر تراکنش های اینترنتی اس��ت و این یعنی 
اگ��ر ضریب نفوذ تلفن هم��راه افزایش پیدا کند 
 تع��داد تراکنش ه��ای موبایلی باالت��ر می رود.
داس��تان ضریب نفوذ تلفن همراه و مش��کالت 
آن در ایران داس��تان بلندی اس��ت؛ اپراتورهای 
فعلی با مش��کالت خاص خود درگیر هس��تند 
و حاکمی��ت ه��م ب��ا چال��ش ه��ای کالن. به 
نظ��ر می رس��د انتظار افزایش ضری��ب نفوذ با 
ادام��ه روش فعل��ی چن��دان منطقی و ش��دنی 
نیس��ت وبای��د روش دیگری را امتح��ان کرد؛ 
 مس��یری که البت��ه اختراع دوباره چرخ نباش��د.
تجرب��ه موف��ق دنیا در ای��ن زمینه، اس��تفاده از 
 )MVNO(ظرفیت های اپراتوره��ای مجازی
اس��ت. این اپراتوره��ای می توانند با اس��تفاده 
از بس��ترهای زیرس��اختی موج��ود ب��ه ارائ��ه 
خدم��ات ارزش اف��زوده ب��ه ع��ده بیش��تری 
بپردازن��د. بالفع��ل  و  بالق��وه  متقاضی��ان   از 
این روش به خصوص در کش��ور ما که از نظر 
رشد زیرساختی مش��کل چندانی نداریم قطعا 
مناسب خواهد بود چرا که آنچه در حال حاضر 
اپراتورها را در مسیر افزایش ضریب نفوذ دچار 
چالش ک��رده، هزینه های برندی��گ، بازاریابی 
و خدمات پس از فروش اس��ت بن��ا بر این در 
ص��ورت فعالی��ت اپراتورهای مج��ازی بخش 
زیادی از چنین فعالیت های��ی به این اپراتورها 
محول خواهد ش��د. ضمن اینک��ه انتقال چنین 
برنامه هایی به اپراتورهای مجازی تأثیر کاهنده ای 
 نی��ز در کاهش هزینه های نهایی اپراتورها دارد.
از ای��ن رو در بعد کالن نی��ز حاکمیت با ایجاد 
شرایط الزم برای فعالیت اپراتورهای مجازی در 
واقع بس��تر الزم را ب��رای افزایش تراکنش های 
الکترونیکی تلفن همراه فراهم می آورد که قطعا 
به کاهش هزینه ها در تبادالت پولی کش��ور می 

انجامد.
 علی نوری
کارشناس پرداخت الکترونیکی
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 با ارائه شدن فناوری های نوین به کارخانه های چینی این کشور در حال تسریع روند زوال تولید خود است و به زودی تمام این کارخانه ها دوباره 
به غرب بازمی گردند. پس از سه دهه پیشرفت چشمگیر، موتور ساخت وساز چین تا حد زیادی متوقف شده است

هفته دولت گرامی باد

شرکت گوهر آب هرکیان تولید کننده آب معدنی 
طبیعی با برند "گراند سو" جهت فروش نماینده 

می پذیرد
تلفن تماس: 01333661414- 09119339545

رهبرمعظم انقالب در دیدار با فرماندهان قرارگاه پدافند هوایی:

دشمن باید بفهمد اگر تهاجم کند ضربه محکمی خواهد خورد

رونمایی از  فاز نخست  زوال تولید ارزان در چین
شبکه ملی اطالعات

مراس��م افتتاح فاز نخس��ت ش��بکه ملی 
اطالعات با حض��ور معاون اول رییس جمهور 
و وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس 

سازمان فناوری اطالعات کشور برگزار شد. 
شرح در صفحه 5

احیای 16 هزار و 677 
بنگاه تعاونی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید: 
پایگاه اطالعاتی دقیقی برای شناس��ایی دقیق تر 
مش��موالن دریافت یارانه ایجاد ش��ده و وزارت 
کار پس از آنکه شناسایی 85 درصدی مشموالن 
حذف یارانه محقق شد، دست به کار خواهد شد.
شرح در صفحه 2

تیتر دو

تیتر سه

هند؛ تنها اقتصاد نوظهور پویا در دنیا 
تنها یک اقتصاد نوظهور در ش��رایط فعلی می تواند به خوبی عمل کند و آن، بالش��ک هندوستان 
است. رشد اقتصادی هند در پایان ماه مارس به ۷.6 درصد رسید و پیش بینی می شود در پایان سال به 
۷.۹ درصد برسد. به گزارش تفاهم به نقل از نشریه اقتصادی فوربس، سال جاری نیز سال بدی برای 
هندوس��تان نخواهد بود. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ۷.4 درصدی را برای رشد اقتصادی 
هند پیش بینی کرده است اما این آمار ناامیدکننده است زیرا گروه اقتصادی »یان برمر« رشد اقتصادی 
۷.8 درصدی و گروه اقتصادی گلدمن س��اکس نیز رش��د اقتصادی ۷.۹ درصد را برای هند پیش بینی 
کرده اند.هندوس��تان عالوه بر این آمار خیره کننده، عنوان »کش��وری با سریع ترین رشد اقتصادی دنیا« 
را به خود اختصاص داده اس��ت. حتی آمار اداره آمار مرکزی نیز رش��د اقتصادی باالی هند را نش��ان 
 G20 می دهند و این مس��ئله می تواند به موضوعی افتخارآمیز برای این کش��ور در جلسه سران گروه
تبدیل ش��ود.بااین حال بسیاری درباره آینده نگران هس��تند. گروه اقتصادی آمریکایی گلدمن ساکس 
افزای��ش ن��رخ بهره بانکی در هند را مورد توجه قرار داده و از این مس��ئله و همچنین وام های بدون 
توجیه هند به عنوان خطراتی یادکرده که نخس��ت وزیر هندوس��تان، نارندرا مودی با آن روبه رو است. 
بااین حال دولت مودی اطمینان دارد که این چالش ها آسیبی به وضعیت اقتصادی این کشور نمی زند.
برمر بااین حال به موضوعی اشاره کرده است که شاید مودی نتواند به خوبی آن را اداره کند؛ مسئله ای 
که در داخل و خارج از هندوس��تان مشکالت بس��یاری را به وجود می آورد. او پیش بینی کرده است 
که اصالحات در دو حوزه به قهقرا می رود و آن قوانین کارگری و حقوق زمین است.البته برخی نیز 
دلیل عمده این مس��ئله را دموکراس��ی موجود در هندوستان می دانند. بیشتر از 12 استان هند در سال 
آینده و در س��ال 2018 درگیر انتخابات خواهند بود و بعدازآن انتخابات سراس��ری در سال 201۹ در 
پیش خواهد بود. مودی برای حفاظت از رأی های حزبش به دنبال راهکارهای پوپولیستی است و این 
رویکرد با نگرشی بسیار سخت تر نسبت به پاکستان همراه شده است.از سوی دیگر رابطه هند با چین 
نیز دستخوش تغییر و تحوالتی شده است که این دو قطب اقتصادی منطقه را رویاروی یکدیگر قرار 
می دهد. مودی اخیراً سیگنال های جدیدی برای پکن فرستاده است. او درراه رفتن به اجالس G20 به 
میزبانی چین، به هانووی که یکی از شرکای استراتژیک دهلی نو است، سفر خواهد داشت. همان طور 
که کشتی های چینی در اقیانوس هند فعالیت می کنند و باعث دلخوری نیروی دریایی هند می شوند، 
نیروی دریایی هند نیز در حال افزایش حضور خود در چین و دریای چین جنوبی است. کشتی های 
هندی می توانند باعث عصبانیت چینی ها ش��وند چراکه می توانند به س��مت بندرها ویتنام نیز حرکت 
کنند.پکن در تالش بوده است تا مودی را قانع سازد در اجالس G20 مسائل دریای چین جنوبی را 
مطرح نکند، بااین حال اگر در این اجالس نیز مودی ساکت باقی بماند، چینی ها شکی ندارند که هند 
در جریان اختالفات بین پکن و ویتنام، از ویتنامی ها حمایت خواهد کرد.هندوس��تان و چین غیر از 
مسائل اقتصادی در بسیاری از زمینه ها به رقبای یکدیگر تبدیل شده اند و مودی قمار بزرگی را با چین 
آغاز کرده است؛ او موفقیت خود در جنبه های اقتصادی را تضمین شده می داند و معتقد است که در 

مسائل سیاسی و دیپلماتیک نیز می تواند از چین سبقت بگیرد.


