اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻠﺖ در اﯾﻤﯿﻠﯽ ﻟﻮ رﻓﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻠﺖ در اﯾﻤﯿﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را در ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ
ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ارﺳﺎل ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ در اﯾﻤﯿﻞ دﯾﮕﺮی از ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﺗﺎ
اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎل ﺷﺪه را ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻤﯿﻞ ﻗﺒﻠﯽ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﮐﻪ اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻧﻮﺷﺖ» :اﻣﺮوز ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ
اﮐﺴﻞ از ﻃﺮف ﺑﻪﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻠﻢ ارﺳﺎل ﺷﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت آﻣﺎری و ﻓﻨﯽ ﻫﻤﻪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪهﻫﺎی درﮔﺎه

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ )دوﻟﺘﯽ ،ﺷﺮﮐﺘﯽ و ﺷﺨﺼﯽ( داﺧﻠﺶ ﺑﻮد .ﻣﺜﻼ اﻻن ﻣﻦ ﻣﯿﺪوﻧﻢ در ﻣﺎه ﺑﻬﻤﻦ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻘﺪر ﺗﺮاﮐﻨﺶ داﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﺣﺎﻻ اﻻن اﯾﻤﯿﻞ زده ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ«.

ﺑﻪ ﮔﺰارش دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻠﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری
از اﻓﺮادی ﮐﻪ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﯽاﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺴﺘﺮده آن در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ اﻧﺘﺸﺎر اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻨﺪ» .ﺟﻮاد دادﮔﺮ«
ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی دارد و ﻣﻮﺿﻮع را از ﺟﻨﯿﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .دادﮔﺮ در
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮاﮐﻨﺸﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻮاﻗﺐ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻤﺎﻧﺪ وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ:
دادﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ،ﺧﻄﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ:

»اﺣﺘﻤﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ را داﺷﺘﻪاﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻓﺎﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
را اﻧﺘﺨﺎب و ارﺳﺎل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺳﻄﺢ ﮔﺴﺘﺮده ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ دارد
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را در
اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﻣﺘﻦ و ﻓﺎﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺳﻮال اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﺮا اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ روی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﯿﻞﻫﺎ را ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﭼﺮا اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﻪ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟«

اﯾﻦ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻤﯿﻞ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ داده ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎزﻫﻢ اﯾﻦ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ:

»در اﯾﻦ اﯾﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﮐﻨﺸﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،آدرس ،اﯾﻤﯿﻞ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ
ﺑﺎزﻫﻢ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دردﺳﺮﺳﺎز
ﺑﺎﺷﺪ«.

ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺪﯾﺪ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی
ﮔﻔﺘﻨﯽﺳﺖ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻃﺒﻖ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻐﺮات در راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮاﮐﻨﺶﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:

»ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺪود  ۷۰۰ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮد را ﻫﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﻞ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

