ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺟﻤﻌﻪ ۱۳ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ روﯾﺪاد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻠﮑﺎم ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ و در آن ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻮاﻧﻊ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،ﺟﻠﺴﻪای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻓﺮادی از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﮐﺸﻮر و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ از
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻀﻮر ﯾﮏ ﺷﺨﺺ دوﻟﺘﯽ ﺗﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻮع اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ در
ﺑﺎزار ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.
»آرش ﮐﺮﯾﻢ ﺑﯿﮕﯽ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺎﺗﻞ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻪ اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺠﺎزی ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ

ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ،در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی اﺻﻠﯽ در اﺑﺘﺪا ﭼﻨﺪان ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ و ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﯿﻦﺷﺎن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ وﻟﯿﮑﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اوﺿﺎع
ﮐﻤﯽ ﺗﻐﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ:

»ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ داﻣﭙﯿﻨﮓ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ وارد ﻣﺎرﮐﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺷﻮﯾﻢ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺟﺬب ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن
ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ  Discoutﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد«.

او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ورود رﮔﻮﻻﺗﻮری ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری و ﺗﻌﻦ ﻧﺮخ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺿﺮر اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ داﻧﺴﺖ و ﺿﻤﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﮐﺮد:

»ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ رﮔﻮﻻﺗﻮری داﺷﺘﯿﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ورود
اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎنﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺮﺧﯽ ﮐﻪ
ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽﺷﻮد از ﻧﺮخ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺿﺮر اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺗﻤﺎم
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺪ از ﺳﻪ ﺳﺎل و ﺛﺒﺖ  ۹اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺠﺎزی ،ﮐﻤﯽ دﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
رﮔﻮﻻﺗﻮری وارد ﻣﯿﺪان ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد«.
ﮐﺮﯾﻢ ﺑﯿﮕﯽ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ  ۲۴۹ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﻋﺘﺮاض ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺑﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از
ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺷﻨﺪ» :ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل رﮔﻮﻻﺗﻮری ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﭼﻨﺪان ﻫﻢ درﺳﺖ
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﮔﺮ اﻻن ﮐﻤﯽ ﻧﺮخﻫﺎﯾﺸﺎن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺮخ دﻻر ﺑﺮ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ«.

»ﺑﺎﻗﺮ ﺻﻤﺪی« ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﺮاﻧﺴﻞ ﻫﻢ ﻗﺒﻮل دارد ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺎ اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ
ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ را اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﻔﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎی
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮارد اﭘﺮاﺗﻮر ﻣﺠﺎزی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻌﻦ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه و وﻋﺪه داد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﺮاردادﻫﺎﯾﺸﺎن
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ:

»ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در اﺑﺘﺪا ﻗﺮار ﺑﻮد اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی وارد ﺑﺎزار ﻧﯿﺶ ﻣﺎرﮐﺖ و ﺟﺰﯾﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﻪ داﺧﻞ ) Mass Marketﺑﺎزار ﻋﻤﻮﻣﯽ( ﻫﻢ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺑﺮای
ﭘﺮورش ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ،ﺑﻪ ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺰﻧﯿﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ و رﯾﺴﮏﻫﺎ را ﺳﻨﺠﯿﺪﯾﻢ .اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
ﺑﯿﺰﯾﻨﺲ ﻣﺪلﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻧﺎب را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻗﻄﻌﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد
ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ﻋﻤﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺧﺘﺼﺎص دادن  Airو…«
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﺎﻫﻮاره  Leoاﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی زﯾﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی دارد و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آن ﺑﻪ اﯾﻼن ﻣﺎﺳﮏ
و ﮔﺮوﻫﺶ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻋﺠﺎب اﻧﮕﯿﺰی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺎﻫﻮاره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه
ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﭘﻠﺘﻔﺮم  IoTﯾﺎ ﻫﻤﺎن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺷﯿﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد ﻧﺎﺑﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر دارد و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی اول و دوم ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ،
اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻀﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻬﻨﺪس »ﻧﺴﺘﺮن ﻣﺤﺴﻨﯽ« ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی رﮔﻮﻻﺗﻮری ﺑﺎ ﺗﺎﺪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻓﻮق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﺛﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻋﺎدی در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
)ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﮐﻨﺘﻮرﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ( ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﺛﺮی از اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ و ﯾﺎ دﯾﮕﺮ ﺣﯿﻄﻪﻫﺎی ﻧﺎب و دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ:

»ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺎزﯾﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ از ﺳﻮی اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی در آن دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ورود و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺧﺎص ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻫﺮ ﺣﺎل از اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﻧﺎب را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و روی ﯾﮏ ﺣﻮزه
ﺧﺎص ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ«.

ﻣﺤﺴﻨﯽ ﺑﺎور دارد ﮐﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﮐﻒ ﻗﯿﻤﺖ در زﻣﯿﻨﻪ دﯾﺘﺎ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻋﻤﺪه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪﺗﺮ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﻤﺪه در ﻧﻈﺮ
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و آن را ﺑﻪ دﺳﺘﺎن اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ:

»ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺗﺎ دوﺷﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻻن اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺟﻠﺴﻪای ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت و ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻞ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ .اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت
ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر وزﯾﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻌﺎوﻧﺖ او ،ﻓﻼح ﺟﻮﺷﻘﺎﻧﯽ ،ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و در آن ﻣﺒﺎﺣﺚ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد«.

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ دﻓﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻓﻨﯽ رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻣﺼﻮﺑﻪ  ۲۱۰ﺻﺮاﺣﺘﺎ آﻣﺪه ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ اﭘﺮاﺗﻮری ﺣﻖ ﻧﺪارد در ﻗﺮاردادی ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﻧﺤﺼﺎر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ و ﻧﮕﺬارد ﮐﻪ

آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﻫﻢ وارد ﻗﺮارداد ﺑﺸﻮﻧﺪ .او ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺗﺨﻠﻒ در ﻗﺎﻧﻮن داﻧﺴﺘﻪ و از
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﻮاﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺑﺎ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻣﯿﺎن ﺑﮕﺬارﻧﺪ:

»ﺿﻤﻨﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻫﻢ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه در اﺧﺘﯿﺎر رﮔﻮﻻﺗﻮری ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻤﻔﮑﺮی ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺪ و ﺣﺪود دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﮓدﯾﺘﺎﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺎ آﻧﻬﺎ را
ﺑﺴﻨﺠﻨﺪ و ﺑﺮای آن ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاری ﮐﻨﻨﺪ«.

»ﻣﻬﺪی ﺷﻬﯿﺪی« رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه آﺳﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ از آﻣﺎدﮔﯽ  ۵ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺸﻮر و
ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎریﺷﺎن ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ اﻋﻢ از اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﺒﺮ داد و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دارد.
او اﯾﻦ ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﮑﺮ و ﺑﺰرگ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎزﯾﮕﺮ اﺻﻠﯽ در آن و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را ﻣﻮﻓﻖ آﻣﯿﺰ داﻧﺴﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

