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پروندهروز

حقوق
مصرف
کننده

بیمه ای برای خارجی ها
سمیه محمدنیا حنایی -علی آقا از آن مردهای سخت کوش روزگار
بود .از دوران کودکی اش که تعریف می کند ،این طور دست مان می
آید که در والیت خودشان پسر خان بوده است اما چون مذهبش
شــیعه بوده از ترس اعدام های افراطیون به ایران مهاجرت کرده
اند .به قول خودش یک شــبه تمام زندگی ام عوض شد و از تخت
پادشــاهی به زیر آمدم .در ایران کارگر ساده ساختمانی است اما
هنوز از اصل نیفتاده است.

محمد
حقگو

روزنامه نگار
اقتصادی

این روزها علی آقای سخت کوش با بیماری سرطان که کلیه هایش
را نشانه گرفته است ،دست و پنجه نرم می کند .درد استخوان سوز
سرطان در برابر هزینه های سرســام آور خدمات پزشکی چیزی
نیست .پسر او که مانند پدر در ایران زندگی می کند در به در دنبال
راهی برای کاهش هزینه هایی است که دارد روند درمان پدر را برای
همیشــه مختل می کند .در این شماره با توجه به جمعیت باالی
مهاجران در استان به حقوق بیمه ای اتباع خارجی در ایران اشاره
می کنیم .با ما همراه باشید.
از سال  1394شرایطی برای بیمه شدن اتباع خارجی به ویژه افغان
های مهاجر در ایران پدید آمد .البته بیمه شدن این اتباع نیازمند

گوشی ها علیهکارت های بانکی

تلفن همراه چگونه جایگزین کارت بانکی خواهد شد و تصویر آینده آن چگونه است؟
اواخر مهرماه امســال بود که مهــران محرمیان معاون
فناوریهای نوین بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی
اظهار کرد :به دنبال پروژهای هســتیم تــا کارت بانکی
فیزیکی حذف شود و روی موبایل قرار گیرد و دیگر نیازی
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شرایط خاصی اســت که مهم ترین آن ها ،داشتن مجوز اقامت از
اداره مهاجرت و همچنین مجوز فعالیت در ایران است .طی تفاهم
نامه ای که میــان وزارت کار ،رفاه و تعاون و بیمه تامین اجتماعی
منعقد شــد ،بیمه تامین اجتماعی موظف شد تا اتباع قانونی سایر
کشورها را که مجوز فعالیت اقتصادی در ایران دارند مانند سایرین
بیمه کند .تنها تفاوت بیمه اتباع با بیمه ایرانی ها درباره پرداخت
بیمه بیکاری اســت که اتباع از ایــن مزیت برخوردار نیســتند.
همچنین اتباع در صورت داشــتن بیماری هــای خاص و صعب
العالج می توانند با پرداخت حــق بیمه مصوب از خدمات درمانی
ویژه بیماری های خاص استفاده کنند.

به حمل آن نباشــد .در این باره هفته گذشته رئیس کل
بانک مرکزی خبر از رونمایی از پروژه استفاده از موبایل
برای انجام تراکنشهای خرید در فروشگاهها داد .اقدامی
که تحول اساسی در شبکه خرید و ارائه خدمات به مردم

به شمار می رود.
در گزارش امروز دخل و خرج نگاهی خواهیم داشــت به
برخی از رویدادهای مهمی کــه می توانیم در آینده ای نه
چندان دور شاهد آن باشیم.

آن چه فعالً دیده منی شود

آن هایی که یادشــان می آید ،قبل از تحریم ها،
یکی از ســواالت اساســی برخی این بود که چرا
در ایران امکان اتصال به شــبکه های پرداخت با
کارت های بانکی وجود ندارد .پاســخ مهمی که
وجود داشت این بود که به دلیل برخی محدودیت
ها و مغایرت اســتانداردهای فنی ،این کار امکان
پذیر نیست .استانداردهایی که از آن تحت عنوان
( EMVیا در معادل فارسی اخیر :کهربا) یاد می
شــود .با این حال ،اولین نکته ای که در خصوص
تحول اخیر در شبکه پرداخت خودنمایی می کند،
انطباق هر چه بیشتر شبکه پرداخت ایران با سایر
شبکه های بین المللی پرداخت کشورهای دیگر
است .بدین ترتیب بعید نیست که در آینده ای نه
چندان دور ،که در آن تحریم ها رفع یا بی اثر شده
باشند ،بتوان با کارت های داخلی به شبکه های
پرداخت بین المللی متصل شد.

آیا کارت های تراشه دار در راهند؟

احتماالً نمونه کارت های بین المللی مستر کارت
و ویزا کارت را دیده اید که در آن ها از میکروچیپ
ها اســتفاده شده اســت .موضوعی که مطابق با
استانداردهای جدید ذکر شده است و امنیت این
کارت ها را بسیار باال می برد.
ال مســیر شــبکه
با این حال ،باید گفت که فع ً
پرداخت در کشــورما به سوی اســتفاده از این
کارت ها نخواهد بود .چرا که صدور این کارت ها
هزینه بردار است .ضمن این که محدودیت های
تحریمی هم مانع از اجرای سریع این پروژه خواهد
شــد .برای همین بانک مرکــزی روی به راهکار
بدیل یعنی استفاده از تلفن همراه به جای کارت
هوشمند آورده است.

آن چه ابنک مرکزی اجرایی کرده است

کاری که هم اینک بانک مرکزی آن را به فرجام
رســانده ،ایجاد امکان پرداخــت های حضوری
کارتی ،بدون نیاز به فیزیک کارت است .مطابق
این شــیوه جدید ،مشتریان فروشــگاه ها برای
پرداخت وجــوه ،دیگر نیازی به ایــن نخواهند
داشت که کارت را در هنگام خرید همراه داشته
باشند ،آن را درون دستگاه کارت خوان فروشنده
بکشند ،رمز خود را به فروشــنده اعالم کنند یا

خودشان در این شرایط خاص بهداشتی (کرونا)
رمز را بزنند.
بلکــه آن ها در تلفن همراه هوشــمند خود ،نرم
افزارهــای موبایل مربوط را نصب و مشــخصات
کارت های بانکی خــود را در این نرم افزارها وارد
می کنند .پس از آن ،هنگام خریدهای حضوری
و بدون آن که نیاز به همراه داشتن کارت بانکی
باشد ،کافی است گزینه مربوط در کارت خوان را
انتخاب و قابلیت  NFCتلفن همراه خود را فعال
کنند .بدین ترتیب با نزدیک کردن گوشی تلفن
همراه به دستگاه کارت خوان و بدون نیاز به وارد
کردن رمز کارت ،تبادل اطالعات تراکنش انجام
خواهد شد.
البته ایــن را باید گفت که ملزومــات این کار به
تدریج در حال فراهم شدن است .اجرای این پروژه
مستلزم ایجاد تغییرات ســخت افزازی در بانک
ها ،شــرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت
و دستگاه های کارت خوان فروشگاه هاست .آن
گونه که مسئوالن بانک مرکزی گفته اند ،تاکنون
یک بانک و یک شــرکت خدمــات پرداخت این

فناوری را راه اندازی کرده اند و قرار است با فاصله
کمی حداقل ســه بانک بزرگ دیگر به این طرح
اضافه شوند .همچنین به نظر می رسد مشتریان
که هم اینک برآورد شــده  80درصد تلفن های
همراه آن ها فناوری  NFCرا پشتیبانی می کند،
به تدریج به این روش پرداخت روی خواهند آورد.

پرداخت بدون کارت امن است؟

اگر چه هنوز اطالعات زیادی درباره این روش های
پرداخت منتشر نشده ،اما باید گفت یک ویژگی
بارز پرداخت های حضوری بدون کارت ،امنیت آن
است .چرا که احتماالً اوالً فرایند احراز هویت نرم
افزار پرداخت ،با استفاده از سیم کارت متعلق به
فرد انجام می شود.
همچنین نرم افزارهای موبایلی مورد استفاده به
اندازه کافی امنیت خواهند داشت .از سوی دیگر
برای انجام فرایند پرداخت ،باید قفل گوشــی و
همچنین رمز نرم افزار را وارد کرد که دسترسی
غیر مجــاز به اطالعات داخل نرم افزار را بســیار
سخت می کند.

نرم افزارهای کیف الکرتونییک در
آستانه جهش

راه اندازی سیستم پرداخت های حضوری بدون
کارت را می توان سکویی برای رواج کیف های پول
الکترونیک ذکر کرد .تا پیش از این ،کیف های پول
الکترونیک عمدتاً با استفاده از بارکدهای دو بعدی
و پرداخت آفالین (یعنی با شارژ قبلی) ،عملیات
پرداخت بدون کارت را انجام می دادند .موضوعی
که با توجه به رواج کارت های فعلی مغناطیسی،
کارت بلیت های مترو و اتوبوس ،توجه زیادی به
آن ها نمی شــد .اما با ترویج پرداخت های بدون
کارت که با اســتفاده از کارت خوان های NFC
دار نیز انجام خواهد شد ،احتماالً مشتریان بسیار
بیشتر ترغیب می شوند تا از مجموعه روش های
پرداخت حضوری بدون کارت (از جمله NFC
یا کدهای ( QRبارکدهای دو بعدی)) استفاده
کنند .این یعنی توســعه روزافزون نرم افزارهای
این حوزه .در هر حال باید گفت شمارش معکوس
برای حذف کیف های حاوی دســته کارت های
بانکی آغاز شده است.

