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 چکیده )فارسی(

گیرد ولی درنهایت منجر به های هنگفتی صورت میگذاریبا هزینه و سرمایه EMVبه استاندارد  مهاجرت های جهانی، هرچند در تجربه

 ی جلوگیری از وقوع تقلب در چرخه تراکنش کارتی شده است.ها و موسسات مالی بواسطههای بانککاهش هزینه

و با توجه به  EMVارتی موجود شان به استاندارد ی پرداخت کروزرسانی سامانهبا توجه به حرکت پرشتاب کشورهای متعدد به سمت به

در ایران الزم است بررسی  EMVهایی که برای مهاجرت به های کارتی در ایران، سعی شده است در این مقاله گاماهمیت موضوع پرداخت

 شود. 

 داشت: میخواه ریز یهاموضوعات و پرسش رامونیپ یو اطالعات جامع دانشبه  ازیسوال ن نیبه ا قیهرچند قبل از پاسخ دق

را به دنبال خواهد  ییایچه مزا تیدر نها نهیپرهز هیرو رییتغ نیکشور، ا یتقلب مترتب بر شبکه بانک یها نهیبا توجه به هز -1

 داشت؟ 

 و هاوقوع تقلب و خطا توسط بانک تیعدم مسئول رامونیپ شرفتهیپ یبا کشورها رانیا یبانک نیبا توجه به تفاوت قوان ایآ  -2

 مهاجرت متصوراست ؟ نیا یبرا یمناسب زهی، انگیبانکنیب یهاچیسوئ یو حت انیبر دوش مشتر نهیهز نیا لیتحم

 دیو شا یلیموبا یها، پرداختنیآفال هایسیو ورود سرو EMVبر  یمبتن یکارت یهاتراکنشسمت ساختار به  رییتغ نیبا ا -3

پرداخت کارتی کشور و بر روی تمامی گروهای ذینفع چگونه  ی موجودی، تاثیرات بر چرخهمیقد یهاسیاز سرو یحذف برخ

 شود؟بینی میپیش

باشد که یم یزیرقابل برنامه یمتفاوت یکردهایبر کارت، رو یمبتن یهااستاندارد در تراکنش نیو استفاده از ا EMVجهت استقرار 

های هر کدام از رویکردها از جنبه به دنبال داشته باشد. ییایها و مزاها، چالشیازمندیو ن یداخل طیتواند با توجه به شرایهرکدام م

پرداخت داخلی کشور به امکان صدور  ی، ارتقاء شبکه EMVباشد. یکی از رویکردهای استقرار قابل بررسی می تجاری و امنیتاقتصادی، 

های پرداخت باشد که قابلیت پذیرش در شبکهبا برند بین المللی می EMVهای مبتنی بر استاندارد کارت، پذیرندگی و پردازش تراکنش

 ی ملی پرداخت را داراست. المللی و همچنین شبکهبین

فاز تقسیم نمود. البته در این مسیر الزاماتی وجود دارد که از همان ابتدا و پیش از ورود به  5توان به مسیر کلی رسیدن به این هدف را می

تواند کل مسیر مهاجرت را تحت تاثیر قرار دهد. لذا در این تحقیق سعی شده است تصویری از می فاز اول باید آن را بررسی نمود چرا که

 ی اجرا در یک بازه زمانی متناسب ارائه شود.، نقش و تعریف بخش های ذینفع و نحوه EMVمراحل استقرار استاندارد 

 ، شبکه پرداخت ایرانتی، امنیت، تراکنش های کار EMVواژگان کلیدی: بانکداری الکترونیک، مهاجرت به 

 

 



                                                                                                        

2 

 

 چکیده )انگلیسی(

Abstract 

World experiences in EMV migration with huge investing could lead to cost reduction and improve revenue 

because of fraud prevention in card payments for banks and financial institutes. 

  World pioneer banking industries are fast growing with the use of chip and pin and considering upgrade their 

card payment systems to EMV smart cards and thanks to emphasis on card payment subject in Iran, it is 

essential to conduct an investigation about EMV migration according local infrastructures. 

  Although, significant and comprehensive information about following questions is a primitive factor to do best 

conduction. 

1- Considering the impacts of expense reimbursement fraud in Iran, what is the resulting of this upgrade to 

new standards? 

2- Could the different Iran banking rules in fraud liability with the other countries, reduce strong motivation 

behind the change to EMV? 

3-  What are the migration impacts on card payment ecosystem given that some services will be diminished 

or new offline and mobile payments are emerged.    

Different paths are possible to execute EMV migration and use this standard in card payments plan. While for 

each solution some challenges and opportunities could be outlined from economic, financial and security 

aspects.    

  The most likely scenarios can be distinguished as follows: upgrade the card payment network to issuing, 

acquiring and process of EMV card transaction as a national brand or international brands which could be 

accepted locally and globally respectively.  

  Five phases require in order to achieve this aim. Nevertheless, some precaution has been strongly 

recommended by the development of in the field of this technology such as implementing any extra standard, 

market guide and etc. Without which this could not have been possible any progress so this report is proposing 

to lead a comprehensive program at creating Chip & Pin technology and a solution to Iranian stakeholders to 

initiate a national migration. 

KEY WORDS: electronic Banking, EMV migration, card payment, security, Iran  
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 مقدمه

EMV ای است های پرداخت هوشمند )نقدی و اعتباری( و مبتنی بر تکنولوژی کارت تراشهیک استاندارد جهانی برای کارت

 [1]اقتباس شده است. Visaو  Europay ،Mastercardکه نام آن از نام سه شرکت 

های تراشه را به ها و ویژگیتوسعه مشخصه Visaو  Europay ،Mastercardسه سیستم جهانی پرداخت  1991در سال 

سازی توسط سه شرکت مذکور ادامه داشت و های پرداخت جهان آغاز کردند. این توسعه و جهانیمنظور سازگاری با سیستم

به آنها   Discoverو  UnionPay 2013و در سال  American Express 2009، در سال JCBشرکت  2001در سال 

ایجاد و تسهیل   EMVCoشرکت نام برده تشکیل گردید. وظیفه  6مساوی بین با درصد سهام   EMVCoملحق شدند و 

های ها و ویژگیهای پرداخت امن در سراسر جهان، مدیریت و ارتقای مشخصهدر زمینه پذیرش تراکنش قابلیت همکاری

EMV باشد. همچنین های مرتبط با آن میبه همراه انجام تستEMVCo  ندارد و دستوری محصولی برای ارائه و فروش

ها با استانداردهای کند و تنها وظیفه آن بررسی انطباق محصوالت ارائه شده توسط شرکتصادر نمی EMVبرای سازگاری با 

EMV  .است 

موجود شان به استاندارد  یپرداخت کارت یسامانه روزرسانیبه سمت به [2]متعدد  یتوجه به حرکت پرشتاب کشورها با

EMV  در  انیبرکارت به مشتر یفراوان ارائه شده مبتن یهاسیسرویران، در ا یکارت یهاموضوع پرداخت یتاهمو با توجه به

 یراندر ا EMVمهاجرت به  یکه برا ییهاگام فرصت ینشده است در ا یسع، آن یتیامن یهاو الزام پرداخت کشور یشبکه

استقرار استاندارد  خواهد شد یسع مقالهدر این طرح شود. وجود دارد م یرمس ینا درکه  ییهاشده و چالش یالزم است بررس

EMV .جهت استقرار مورد بررسی قرار گیردEMV   ،در ایران و استفاده از این استاندارد در تراکنش های مبتنی بر کارت

ها و ها،  چالشرویکردهای متفاوتی قابل برنامه ریزی می باشد که هرکدام می تواند با توجه به شرایط داخلی و نیازمندی 

 مزایایی به دنبال داشته باشد.

  EMVالمللی مبتنی بر استاندارد پذیرندگی کارت های بین -1

 EMVمبتنی بر استاندارد  راه اندازی یک برند پرداخت ملی -2

 المللی از طریق اتصال به شبکه های پرداخت بین EMVصدور و پذیرندگی کارت های مبتنی بر  -3

به تفصیل مورد بحث قرارخواهد  EMV، مراحل استقرار و جامعیت رویکرد سوم موارد مطرح شده با توجه به مقالهدر این 

 مالحظات زیر باید مد نظر قرار گیرد. EMVگرفت. برای اجرایی سازی پروژه استقرار 

  طراحی مدل درآمدی 

 به ذینفعانانتقال دانش و آموزش  و کسب 

 آنها در مهاجرت و نیز چگونگی تعامالت آنها با یکدیگر تعیین تمامی ذینفعان، نقش و میزان اثر پذیری 

 ها  ATMپذیرندگان شامل سوئیچ کارت بانک، ترمینالها و  -

 (   Front / Back Office , Fraud detectionصادر کنندگان ) -

- PSP ها 

 شتاب و شاپرک  -

https://en.wikipedia.org/wiki/JCB_Co.,_Ltd.
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Express
https://en.wikipedia.org/wiki/Discover_Financial
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- CA1  بر مرجع تایید اصالت کارت: یک نقش الزامی در اکوسیستم پرداخت مبتنی به عنوانEMV  است که

 باید بوجود آید. 

اعطای گواهی : این مرکز جدید، مسئولیت انطباق تجهیزات و فرآیندهای پردازش پرداخت را با ممیزی و مرکز  -

 شود. می بررسیطراحی ساختار و فرآیند اعطای گواهی توسط آن در ادامه به تفصیل دارد که  EMVاستاندارد 

 اخل کشور و شبکه کارت بین المللی جهت تهاتر و تسویه عامل، رابط بین شبکه د ]های[بانک -

 بانک مرکزی -

 مانند امکان استفاده از فناوری کارت تماسی / غیر تماسی، ها ن سرویستعییNFC ها سازی کارتو یا نحوه شخصی

 و ترمینالها و ...

 )تعیین روش اجرای طرح )توسعه، تست، اجرای پایلوت و عملیاتی سازی 

 ادبیات موضوع

گانه ای که مطرح شد، در ابتدا به بررسی اجمالی و تعریف این با توجه مطالب بخش مقدمه و رویکردهای متفاوتی سه   

ها و مزایا نسبی هریک، رویکرد جامع انتخاب شده و در ادامه پیشنهادات پیاده سازی برپایه رویکردها پرداخته و با بیان چالش

 آن مطرح می شود. 

فراهم خواهد شد و شبکه پرداخت کارتی کشور به  EMVکان پذیرندگی کارت های بین المللی مبتنی بر در رویکرد اول ام

 نمی شود.  EMVهای مبتنی بر شود. این رویکرد شامل صدور کارتهای پرداخت بین المللی متصل میشبکه

ذیرش در شبکه ملی پرداخت را دارا با برند ملی می باشد که قابلیت پ EMVشامل صدور کارت های مبتنی بر  رویکرد دوم

مبتنی بر همین  از طریق اتصال به سوئیچ پرداخت EMVاست. در این روش پردازش تراکنش های شتابی مبتنی بر 

و پردازش  یرندگیکشور به امکان صدور کارت، پذ یپرداخت داخل یارتقاء شبکه رویکرد سوم امکان پذیر خواهد بود. استاندارد

 یهادر شبکه یرشپذ یتکه قابل باشدی( م UPIو  JCB یل)از قب یالمللینبا برند ب EMVبر استاندارد  ینمبت یهاتراکنش

 EMVبر  یمبتن یشتاب یهاتراکنش زشپردا یکردرو ینپرداخت را داراست. در ا یمل یشبکه ینو همچن المللیینپرداخت ب

دارنده  یخارج یانمشتر یبرا المللیینب یهااهد بود و تراکنشخو یرپذامکان یداخل EMVپرداخت  یچاتصال به سوئ یقاز طر

 ناتصال هما یقاز طر یزصادر شده است ( ن یرانخارج از کشور ) که کارت آنها در داخل ا یرانیانا یاو  ییدمورد تا یهاکارت

کشور با عقد قرارداد با  یبانک یراستا شبکه ینانجام خواهد شد. درا یپرداخت خارج یشبکه یچبه سوئ یداخل EMV یچسوئ

بر اساس هر تراکنش خارج از کشور، قادر به استفاده از  یاو  یانهسال هایینهو پرداخت هز یالملل ینب یشبکه پرداخت کارت یک

بدیهی است در این رویکرد شبکه پرداخت کشور باید از قوانین و استانداردهای بین المللی  آنها خواهد بود. یکارت یشبکه

المللی پرداخت از قبیل ویزا و های بینسوئیچسایر ( تبعیت نماید. عالوه بر این جهت اتصال به PCI-DSSت )از قبیل پرداخ

خواهد بود. بنابراین هر چند  ]3[ 2هاییمسترکارت نیاز به اخذ لیسانس از شرکت مربوطه می باشد که مستلزم پرداخت هزینه

ی داخلی از جنبه های بازاریابی و جذب مشتری، مقبولیت بین المللی و دسترسی این رویکرد منجر به بهبود شرایط بانک ها

                                                 
1 Certificate Authority (CA)  

 میلیون دالر می باشد. 200  ان و مقادیر تراکنش ها، بیش ازبا توجه به بازار ایر  Gemaltoتخمین شرکت  2
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و افزایش  سرمایه ملی از کشورشود، ولی در تراکنش های بین المللی می تواند باعث خروج ارز و به تکنولوژی روز پرداخت می

 ک طرح کسب و کار پیچیده خواهد داشت. رویکرد نیاز به تدوین ی ریسک افشای اطالعات تراکنش های داخلی خواهد شد. این

نیاز این سه رویکرد لغو تحریم های بانکی و تمایل شرکت های پرداخت بین المللی جهت همکاری با الزم به ذکر است پیش

  شود.با رویکرد سوم  بررسی می  EMVتوسعه سیستم پرداخت کارتی مبتنی برباشد. ایران می

 مراحل مهاجرت

 . فاز تقسیم بندی نمود و بر اساس آن حرکت کرد 5به  (1مطابق با شکل) توانرا می این هدفبه مسیر کلی رسیدن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EMV( فازبندی های مهاجرت به 1شکل )

  

 و پیاده سازی  همراه با توسعه مهاجرت یفنو  یابعاد کالن تجار نییتب -فاز اول  -1

 های زیر خواهد بود.شد که شامل بخشدر این فاز، برنامه و اهداف کلی طرح تعیین خواهد 

 های مختلف ها و بانکی نقش و حجم تاثیرگذاری این مهاجرت بر روی سازمانمطالعه 

 ها و مطابقت ترمینالها با تعیین فاکتورهای تاثیرگذار بر پذیرش کارتEMV 

سازیتبیین ابعاد تجاری و فنی مهاجرت همراه با توسعه و پیاده  فاز اول 

در کشور ی کارت هوشمندرندگیپذ لوتیپا یتست و اجرا  فاز دوم 

 تست و عملیاتی سازی صدور کارت

 

 فازسوم

یالملل نیب هایجهت تطابق با مدل یشبکه پرداخت کارت یارتقاء معمار  فاز چهارم 

 فاز پنجم EMVاندازی مرکز ممیزی و اعطای گواهی راه
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 ارزیابی تاثیر مهاجرت بر یک چرخه کامل تراکنش کارتی 

 و کار مرتبط با های جدید کسب ی فرصتمطالعهEMV 

 بررسی دقیق قرار  ها موردیو توانمند ها: در این تحلیل وضعیت موجود ذینفعان از نظر زیرساخت3شکاف حلیلت

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میاز این زیرساخت .شودهای الزم جهت نیل به وضعیت مطلوب ارائه میگرفته و توصیه

ی کارت و بررسی تاثیر مهاجرت روی آنها مانند انتقال وجه کارت به کارت، هاهای مرتبط با تراکنشسرویس -

 های درون بانکی و بین بانکی مانده گیری و گردش حساب

های مغناطیسی وجود های بانکی مبتنی بر کارتهای آفالین )این قابلیت در سیستمبستر پردازش تراکنش -

 ندارد(

 فرآیند فعلی صدور کارت  -

 های شبکهها، زیرساخت ATMها و های ترمینالی کارت، نوع، تعداد، مشخصات و تواناییفرآیند پذیرندگ -

 های آنالینسنجی تراکنشفرآیند اصالت -

 های درگیرهای تهاتر و تسویه و سایر بخشی شاپرک، شتاب و سامانهشبکه -

  تعیین نهادCertificate Authority و بررسی ابعاد قانونی و حقوقی آن 

 هااد قانونی و حقوقی کشف و برخورد با تقلب در تراکنشتعیین ابع 

 ی مرتبط به مهاجرت به هاو گواهی هابررسی فرآیند اخذ استانداردEMV  مانند: 

  EMVCo L1 (Hardware)گواهینامه  -

  EMVCo L2 (Software)گواهینامه  -

- Card Brand Testing / Level3 (Approval of the end to end solution) 

 PCI-DSSر استانداردهای پیش نیاز مانند سای -

شود. افزاری( مورد نیاز برای مهاجرت نیز طراحی و توسعه داده میافزاری و نرمکارهای فنی )سختدر این فاز راه        

 درادامه به مهمترین آنها اشاره خواهد شد .

 ها و خودپردازها طبق استاندارد رسانی ترمینالروزبهEMV  

 های ارتباطی بین اجزای چرخه تراکنش طبق استاندارد های زی پروتکلساپیادهEMV 

 آفالین هویت احرازسازی فرایند پیاده  

  1قوانین مربوط بهCVM [4] های خارجیهای داخلی و تراکنشها در تراکنش 

 های توسعه سامانهFront-Office  وBack-Office خواهند بود ها که در فرآیند تراکنش درگیرمربوط به بانک 

 های یک تراکنش مبتنی بر افزودن قابلیت تحلیل و انتقال دادهEMV های شتاب و شاپرک در سامانه 

 یکی از موارد مهم در مهاجرت به  :5سازیشخصیEMV باشد. بررسی ها میسازی کارتبحث صدورکارت و شخصی      

ها از جمله این ها و مدیریت کلیدفرآیند امنیت، تعریف کلیدهای درگیر در سازی مانند لیست کلیدموارد امنیتی در شخصی

                                                 
3 Gap Analysis 

1 Card Verification Method 
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 موارد هستند.

 پذیرندگی کارت هوشمند در کشور لوتیپا یتست و اجرا -فاز دوم -2

ها و بین المللی آغاز خواهد شد. بدین معنی که ترمینال اجرای عملی و آزمایشی پروژه در فاز پذیرندگی کارت ،در این مرحله 

صادر شده است هایی که در خارج از کشور در داخل کشور، قابلیت پذیرش کارت EMVودپردازهای مبتنی بر های خدستگاه

های داخلی مشابه حالت کنونی از طریق سوئیچ شتاب به بانک های کارتدر این دوره گذار تراکنش را خواهد داشت.

های صادر شده توسط مربوط به کارت EMVی بر های کارتی مبتنشود. پذیرندگان تراکنشصادرکننده داخلی ارسال می

المللی و سپس به بانک پرداخت بین یداخلی به شبکه EMVهای خارج از کشور را جهت تایید، از طریق سوئیچ جدید بانک

 کنند. کننده خارجی ارسال میصادر

بایست برای ال خواهد شد. لذا میالزم به ذکر است قبل از اجرای عملیاتی طرح، هربخش به صورت مستقل تست و رفع اشک

 ی مختلف اجرا شود.هاو کیوسک و ... و برای انواع کارت POSو  ATM ،Mobile POSهای مختلف مانند تمامی کانال

است   EMVیی مبتنی بر استاندارد هادراین مرحله کارتی با برند بین المللی در کشور صادر نخواهد شد و هدف استقرار پایانه

های خارج از کشور ) با برند مورد نظر(، امکان خرید و یا تبدیل ارز و دریافت های صادر شده توسط بانکندگان کارتکه به دار

 کند.وجه رایج کشور را مهیا می

 

 
 در فاز پذیرندگی  ساختار شبکه پرداخت کارتی کشور( 2شکل )
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دهد. نکته مهم اینکه این فاز بعنوان یک مرحله ی کشور را پس از اجرای این فاز نمایش می، معماری اکوسیستم کارت (2) 0

 گذار است و معماری نهایی را نشان نمی دهد.

 EMV به سوئیچ EMVمبتنی بری تراکنش هابایست قابلیت انتقال دادهو شاپرک می ]ها[ PSP6سوئیچ در این فاز تنها 

 را داشته باشند. داخلی

ها و استانداردهای مورد نیاز به خصوص در فاز صدور کارت بایست مورد توجه قرار گیرد فرآیند اخذ گواهینامهی که میانکته

ها اقدام باشد. از آنجاییکه این فرآیند زمان بر بوده لذا می بایست از ابتدا برای اجرای صحیح روند دریافت استاندارد و گواهیمی

 وازی با سایر فازها انجام پذیر است.نمود. این فعالیت به صورت م

از  تواندینم میدر حال حاضر بصورت مستق رانیاست که کشور ا نیا EMVCo هاینامهیمهم در مورد اخذ گواه اریچالش بس

EMVCo از جمله  یالملل نیتواند ارتباط با هر شبکه ب یم تیمحدود نی. ادینما افتیدر هیدییتاJCB تحت الشعاع  زیرا ن

مشکل با شبکه  نیشود از جمله مطرح کردن ا دهیشیاند نهیزم نیدر ا یداتیمنظور الزم است از هم اکنون تمه نیهد. بدقرار د

 دییکه مورد تا یواسط هایاز شرکت هیدییمذاکره و اخذ تا زیآنان و ن هایراه حل افتی( و درJCB)مثال  یپرداخت خارج

EMVCo باشندیم. 

 صدور کارت یساز یاتیعملتست و  –فاز سوم    -3

 EMVمبتنی بر  که در طی این فاز، کارت شددر این مرحله اجرای عملی و آزمایشی پروژه در فاز صادرکنندگی آغاز خواهد   

-صورت می EMVهای داخل کشور صادر شده و تراکنش کارتی کشور مبتنی بر استاندارد و با برند بین المللی توسط بانک

های داخل و یا خارج از ) صادر شده توسط بانک EMVهای مبتنی بر رحله پذیرندگان ما کارتگیرد. بعد از اجرای این م

پرداخت  یداخلی به شبکه EMVسوئیچ جدید  یکشور( را پذیرفته و جهت تایید به بانک صادر کننده داخلی و یا به واسطه

 کند.کننده خارجی ارسال میالمللی و سپس به بانک صادربین

بایست باشد. لذا مینکته در این مرحله اجرای برنامه تست در تمامی مراحل، جهت اطمینان از صحت فرآیند می مهمترین  

تعریف شده تا به کمک آن اطمینان از عملکرد و ارتباط صحیح هر بخش با سایر  7دراین مرحله فرآیند تست یکپارچگی سامانه

 ها حاصل شود.قسمت

باشد که شامل مراحل صدور کارت، درگیر در پروژه، از ابتدا تا انتهای مسیر یک چرخه می هایتست یکپارچگی به کمک گروه

پذیرندگی، تایید تراکنش، تهاتر و تسویه داخلی و بین المللی خواهد بود. الزم به ذکر است قبل از اجرای تست، هربخش به 

و  ATM ،Mobile POSهای مختلف مانند نالبایست برای تمامی کاصورت مستقل تست و رفع اشکال خواهد شد. لذا می

POS  اجرا شودی مختلف هاکارتانواع و کیوسک و ... و برای. 

ای خواهد بود که بازه زمانی تشکیل شود . مثال بازه اول یک بازه یک هفته ینشود فرآیند انجام این تست از چندتوصیه می  

و ارتباطات مورد  هادر طی این چند دوره تمام فرآیند رف خواهد شد.یک هفته قبل از آن نیز برای آماده سازی بستر تست ص

 تغییرات الزم اعمال خواهد شد.، آزمون قرار گرفته و در صورت نیاز به اصالح

های فنی الزم انجام خواهد گرفت تا امکان در این مرحله تمامی اعضا ) ذینفعان و مشتریان ( کامال آموزش دیده و پشتیبانی

                                                 
6 Payment Service Provider 

7 System Integration Testing (SIT) 
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 کارت بیشتری ایجاد شود. 8پروژه در سطح وسیع و با حضور صادرکنندگان اجرای این

 

  روز شده شبکه پرداخت کارتی کشورساختار اولیه به( 3شکل )

 

 EMVهای شود. تراکنش کارتروز می، بستر موجود شبکه پرداخت کشور به ساختار جدید نمایش داده شده، به0مطابق با 

 گیرد.مغناطیسی انجام می هایصادر شده در کشور و خارج از کشور به صورت موازی با تراکنش کارت

 های آتی به جزییات شرح داده خواهد شد.اطالعات بیشتر پیرامون نحوه اجرای این پروژه در بخش

 

 یالملل نیبهای با مدل ی جهت تطابقپرداخت کارت شبکهمعماری  ارتقاء -فاز چهارم  -4

باشد. برای رسیدن به شرایط قوانین و تعامالت در شبکه موجود پرداخت کارتی کشور با قوانین مرسوم دنیا کمی متفاوت می

یکسان و تعریف دقیق جایگاه پذیرندگان، اجرای راهکارهای صحیح جلوگیری از وقوع تقلب و حل معضل قانونی مسئولیت در 

نمایی از چرخه تراکنش کارتی را در ساختار  0باشیم. ند اعمال تغییراتی در ساختار و قوانین بانکی موجود میوقوع تقلب، نیازم

 دهد.جدید نشان می

. شوندمیشبکه تراکنش ایران جدید با نام  ییک شبکهشاپرک تبدیل به  یها و شبکه PSPقابل ذکر است که در این طرح 
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های مبتنی بر ها )کارتنیز سوئیچ مجزایی وجود نخواهد داشت و تمامی تراکنش EMVهای غیر همچنین برای تراکنش

EMV خواهد  29های مغناطیسی( وارد سوئیچ یکپارچه شتاب های کارتصادر شده در داخل و یا خارج از کشور و تراکنش

 شود.به مقصد مناسب ارسال میهای تراکنش با توجه به مشخصات کارت شد و داده

 

 
 کارتی کشور پرداختنهایی شبکه ساختار ( 1شکل )

 

 EMV 10یگواه یاعطا ممیزی و مرکز یراه انداز -فاز پنجم  -5

افزار و ، هر گونه ارتقا، تغییر بستر تراکنش کارتی و یا استفاده از سختEMVبرای مهاجرت در هر سطحی به استاندارد 

. باشدهای رسمی آن را دارا میو یا نماینده EMVCoتایید از طرف رحله تست و یا اجرای عملی( نیاز به افزار جدید )در منرم

های مورد نیاز، ایجاد ، یکی از فعالیتدر کشور EMVبا استاندارد  بین المللی هایبه رویکرد صدور کارتبنابراین با توجه 

ها)داخلی و یا خارجی( و یا نماینده بانک ال شامل کنسرسیومی از بانکنهادی برای ممیزی و اعطای گواهی خواهد بود که معمو

 مرکزی خواهد بود.

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های اصلی این نهاد ارائه کننده گواهی میاز وظایف و مسئولیت

 مدیریت فرآیند اخذ گواهی 

 کنندگان و محصوالت مرتبطارائه فرآیند ثبت نام برای تولید 

 رائه گواهی به ابزار، تجهیزات و ارائه کنندگان سرویسثبت و ا 

 هاارائه گواهی به آزمایشگاه 

  ارائه اسناد فنی 

 مسئولیت تایید فرآیند نگهداری و پشتیبانی از محصوالت 

                                                 
9 CBI EMV CARD SWITCH 

10 Certification Body 



                                                                                                        

11 

 

 

 (ساختار مرکز ممیزی و اعطای گواهی5شکل)

 

Error! Reference source not found. سیستم ی گواهی و سایر بازیگران اکویان نهاد ممیزی و اعطاچرخه ارتباطی م

 دهد.را نمایش میی پرداخت کارت

 ی گواهی زمان صرف شود.شود حدود شش ماه برای نهایی شدن ساختار ارائه کنندهبینی میپیش

 EMVمتولیان اجرای مهاجرت به 

از آنجاییکه متاسفانه درکشور هیچ تجربه  باشد.قابل تصور می سه مسیراجراییاز منظر متولیان اجرا  برای اجرای بهینه پروژه 

عملی جهت پیاده سازی این استاندارد وجود ندارد نیاز به یک همکار/مشاور خارجی که حداقل نقش آن حضور در فرآیند تایید 
های بزار تست و آزمایشگاهافزاری، تامین اباشد. آموزش، ارائه مستندات، مشاوره، تامین بستر نرمخواهد بود محسوس می 11

بایست در انتخاب مجریان و مشاوران مورد های هوشمند از نکات قابل ذکر است که میافزار و کارتاستاندارد، تامین سخت

 باشد.توجه قرار گیرد. سه مسیر اجرایی به شرح زیر می

عنوان ارائه دهنده به  یشرکت خارج یطرح مهاجرت با همکار یمجر مانکاریبه عنوان پ یرانیشرکت ا .1

های معتبر خارجی به عنوان مشاور پروژه مانند شرکت پشتیبانی تجاری / فنی از طرف شرکت :الزم یهارساختیز

Gemalto ،Acquirer Systems ،FIME ،UBIVELOX Inc ،Giesecke & Devrient  ،Applus مورد تایید  و یا هر شرکت

EMVCoآموزش، راهنمایی، همراهی در دریافت گواهی و اخذ استانداردهای ی . در این حالت شرکت مشاور وظیفهEMV  و یا

افزاری هر استاندارد مورد نیاز دیگر، نظارت بر اجرای صحیح پروژه با ارائه مستندات و معرفی و یا فروش محصوالت و بستر نرم

 انکار ایرانی خواهد بود.های مشاور فنی /تجاری همراه پیمپروژه، تشکیل کارگاههای آموزشی و تشکیل تیم
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مدیریت  در این روش عالوه بر مباحث فوق، شرکت خارجی به عنوان پیمانکار مجری طرح مهاجرت: حضور  .2

های تر و نقش سازماناجرایی پروژه نیز بر عهده شریک خارجی خواهد بود .در این صورت وظایف شریک خارجی گسترده

 توان به موارد زیر اشاره کرد.وژه میاز وظایف مدیرپر. ایرانی کمرنگ خواهد بود

 رهبری تیم پروژه و ایجاد هماهنگی 

 ،جلسات و ارائه مستندات مناسب، ی پروژههاخروجی اطمینان از صحت مراحل آماده سازی 

 های صورت گرفته و ارائه گزارش نتایجاز فعالیت هاارزیابی در تمامی مسیرها و فاز 

 ای تیم و سایر افراد درگیر در اجرای پروژهضانش بین اعاطمینان از جریان صحیح اطالعات و د 

 مسئولیت پیگیری در انجام وظیفه در حین اجرا 

 تشکیل جلسات منظم به جهت به روزرسانی و تبادل اطالعات پروژه 

 ها و تجارب اجرای پروژهتحلیل، انتقال نتایج پروژه 

 آن  های مسئول جهت رفعمسئولیت گزارش اشکاالت و پیگیری از تیم 

 یاز مشتریاننو آینده مورد در شرایط حال ریزی جهت آموزش مشتریان و رفع نیازهای دانش برنامه 

  ذینفعانبا هماهنگی و تایید مستندات مورد نیاز، مدیریت زمانی اجرای پروژه جهت تطابق با برنامه اجرا و یا تهیه و ارائه 

 در پروژه

و  نالیدر سطوح مختلف )کارت ، ترم ینرم افزار یه بستر هافراهم کنند مانکاریبه عنوان پ یرانیشرکت ا .3

: دراین حالت الزم(  یها یآموزش، اخذ گواه یبه عنوان مشاور )متول یو سرورها ( و حضور شرکت خارج چیسوئ

 توان از آنها برای برگزاری جلسات آموزشی و همکاری در اخذهای خارجی به کمترین میزان خواهد رسید و مینقش شرکت

ها و یا های مربوط به پایانه، کرنلFront/Back Officeافزاری در سازی بستر نرمگواهی بین المللی بهره برد. دراین شرایط آماده

 های مجری ایرانی طراحی و ارائه خواهد شد.های هوشمند در داخل و به کمک متخصصین و شرکتحتی کارت

 روش تحقیق

و کسب تجربه و دانش از  آشنایی مدنظر قرار داد،ملی  تاثیرگذارورود به فعالیتهای یکی از نکاتی که می بایست قبل از 

سعی و خطا فقط هزینه های هنگفتی را تحمیل نموده و باعث  ق جهانی است. اجرای این پروژه ها براساسموف هایتجربه

و همچنین سیستم  سایر کشورهای پیشرو مهاجرتو کیفیت شرایط جهانی از این رو اطالع مداوم از  انحراف از مسیر می شود.

ضروری و اجتناب ناپذیر است تا ضمن اینکه از مزیت ها و ویژگی های  مالی موسسه هر برای ها و روش های انجام کار آنها 

ک الگوبرداری در بخشهای مختلف با یاین  می کنند ،خود را به وضعیت بهتری نسبت به آنها برسانند. 12برتر رقبا الگو برداری

بخش از صنعت ، به  شده ) به عنوان مرجع یا هدف ( و یا عملکرد شرکتهای دیگر در همان سری استانداردهای از قبل تعریف

هدف از الگو برداری تجزیه و تحلیل قابل ذکر است و بهبود کیفیت می باشد  جهت کاهش هزینه ها ، افزایش تولید ، بهره وری

لذا تنها راهی که . یمو برای ارتقاء آن اقدام کن موقعیت خود را در بازار درک نموده میاست تا بهتر بتوانمرقابتی  موقعیت

می توانند خود را به سوی بهترین ها و پیشرفت و توسعه و هدایت کنند این است که چشم هایشان را در برابر  یستم مالی ماس
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روشی سیستماتیک است  دارد .بر این اساس الگو برداری رقبا و بهترین تجربیات جهانی در تمام زمینه های مورد نیاز باز نگه

الگو  .کنند اصالح و  گیریاندازی سازمان یا که سازمانها به وسیله آن می توانند فعالیت های خود را بر اساس بهترین صنعت 

ناخت سازمان یا با شکه بهبود مستمر است  و موثر در دست مدیران جهت بهبود فرایندهای کاریبرداری در واقع ابزاری 

کند که می توان با آن شکاف موجود بین یک سازمان تا سازمان پیشرو هایی را معرفی میتکنیک سازمانهایی به عنوان بهترین،

 EMVمهاجرت به های عمده در و کاهش چالشند در این شرایط باعث سهولت تواو می [5]را پر کرد یا به حداقل رساند

. دارد به طور کلی در چهار مرحله صورت می گیرد گوبرداری به فرهنگ و شرایط محیطی بستگیاصوال فرآیند در ال .باشد

ریزی، تجزیه و تحلیل، عمل و اجرا و بازنگری و دور مجدد. در این مقاله سعی شده است پیاده سازی مهاجرت با رویکرد برنامه

 [6]مطرح شده، تا حد امکان از این مراحل تبعیت کند.

و   Emvco  ،Smart Card Alliance ،دانشی مانند گارتنرتحقیقاتی/های موسسات ا با استفاده از گزارشدر این راست

های های کشورهای آمریکای التین و همچنین مطالعه و بررسی سیستم بانکی کشور، بررسی تفاوتاستفاده از تجربه

بهترین و موثرترین راهکار تهیه شده و برای اجرای آن  قانونگذاری و نیازهای بانکی موجود و آینده در ایران ، سعی شده تا

 ریزی صورت گیرد.برنامه

 ها و نتایجیافته

که در آن امکان انجام یک تراکنش کارتی مبتنی بر استاندارد  EMV استقرار اولیه یبرا ماهه، 21تخمین زمانی حداقل  کی

EMV نیل به این هدف زمانی، نیازمند مشارکت البته  شود.توسط مشتریان حقیقی در سطح کشور میسر گردد، برآورد می

رسانی شده و تغییرات الزم در توسعه آنها روزبایست بههایی که میمهمترین بخش باشد.میدر اجرا  ذینفعان یتمامفعال 

که در صورت  زمان دقیق موارد زیر، نیاز به دانش عمیق گروهی دارد –اعمال شود در ادامه ذکر خواهد شد. برآورد هزینه 

 [7]تامین، منجر به پیش بینی مطلوبتری از روند اجرا خواهد شد.

 ها و شاپرک( PSPروز رسانی پذیرندگان ) به -الف

روزرسانی محدود های تراکنش به سمت صادرکنندگان را دارند، این بهی انتقال دادهبا توجه به اینکه پذیرندگان تنها وظیفه 

 خواهد بود.

 

 (  POS)  ه های فروشپایان ارتقاء -ب

متفاوت  یابزارها نیا باشد. لیموبا ایو  یکیزیکارت ف تواندی، مEMV استاندارد بر یمبتن یهادر پرداخت ابزار مورد استفاده  

 NFCهوشمند مجهز به  یهالیموبا متیو ق ذنفو بی) وابسته به ضر انیو انتخاب مشتر کاربریبازار، سهولت  ازیبا توجه به ن

 هایی خاص نیازمند هستند.هایی با توانایینالیترم(، مورد استفاده عموم قرار گرفته که البته هریک به یکیزیارت فک ایو 

، و در صورت نیاز باشدمی EMVاز تطابق سخت افزارهای خود با استاندارد  ، حصول اطمینانپذیرندگان یکی از وظایف

را انجام  EMV Level 1 استاندارد افزاری الزم معادلو یا سخت evel 2EMV L استاندارد معادل 13روزسانی نرم افزاریهب

گیرد چرخه جایگزینی ها نکته ای که مورد توجه قرار میدهند. البته در تخمین دقیق رفع نیازمندی در بخش ترمینال

                                                 
13 Kernel 
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های موجودی که عمر نالسیکل زمانی جهت بازنگری، تعمیر و یا تغییر ترمی در طیهای قبلی است. بدین معنی که النترمی

 روداستفاده شده است. لذا انتظار می 11مطابق با استانداردی مدرنتر وهامفید آنها به پایان رسیده است، معموال از ترمینال

های تطابق داشته باشند که باعث کاهش محسوس هزینه EMVها با استاندارد پیشاپیش اغلب و یا تعداد مناسبی از ترمینال

زده  نیتومان تخم ونیلیهزار تا دو م 500 نیب EMVکارت  رشیپذ تیبا قابل POS نالیهر ترم ینهیهزد بود. وارده خواه

 .باشدیم نهیهز زانیم نیمستلزم صرف هم بایتقر زین NFC Readerبه  هاانهی. عالوه بر آن ارتقاء پاشودیم

 بانک صادرکننده سوئیچ کارتروز رسانی به -ج 

تر از که پیچیده ی جدیدهاهای این کارتی تایید تراکنشها وظیفهاین بانک های جدید به مشتریان،رتعالوه بر صدور کا 

روزرسانی نمایند که به را هایشانکارت صدور بایست سیستممیها لذا این بانک .دارندنیز به عهده  های مغناطیس است راکارت

تایید اصالت کارت و همچنین  شود.نیز میسازی کارتها خصیش جهت امنیت و تعیین پارامترهای جدید ریسکشامل 

 های فعلی اضافه شود.بایست به سیستممیی آن صادرکننده

شود که در صورت عدم نیاز به سخت افزار ها اعمال میهای کارتی این بانکبنابراین بیشترین حجم تغییر در سرورها و سوئیچ

 گرفت. روزرسانی صورت خواهدکمتر از یکسال به

 

 خودپردازها  روز رسانیهب -د

معماری  ATMی هادستگاهبا توجه به اینکه  .ی مربوط به این مورد نیز بردوش صادرکنندگان و پذیرندگان خواهد بودهزینه

ز این شود و اروزرسانی نرم افزار مربوطه میروزرسانی آنها تنها محدود به تعویض ماژول کارتخوان آنها و بهماژوالر دارند، به

ارتقا عملکرد آن به تعوض کارت خوان آن  یبراتر است و پیچیدگی کمتری دارد. کم هزینهPOS های حیث نسبت به ترمینال

) با  EMVCoتائیدیه گواهی از اخذ  داشت. میخواه ازیهزار تومان ن ستیو دو ونیلیم کیهزار تا  700 یبیتقر متیبا ق

بایست به صورت موازی ، میباشد که با توجه به صرف زمان زیادمیرمینالها الزم برای تمامی تواسطه مرکز اعطای گواهی( 

 [8]رد.اقدامات الزم صورت گی هاجهت اخذ این تاییده

 

 هوشمند  های الزامات ارتقاء به کارت -ه 

بایست در میهایی است که  16توابعو    15محتوای کارت از موارد مرتبط به صادرکنندگان کارت است که شامل طراحی 

مورد نیاز جهت استفاده از  17نرم افزارهای کاربردی، ها، نحوه تهیه ،خریدکارت اعمال شود. مباحث مربوط به امنیت کارت

Chip 18هزار تومان 10تا  10ی تهیه هر کارت تقریبا ها به صورت دقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هزینهها و هزینه 

به  انیاقبال مشتر زانیکه م نیانجام شود، مضاف بر ا یجیبه صورت تدر تواندیم یگذارهیسرما نیا شود.میتخمین زده 

های صادر . از آنجاییکه کارتخواهد بود. ازیمورد ن هیسرما زانیبر م یعامل موثر زین لیموبا لیابزارها از قب ریاستفاده از سا

                                                 
11 EMV Compliant 
15 Card File 

16 Functions 
17 Application 

 دالر 10تا  2.5بین  18
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 [9]ست طبق هماهنگی صورت گیرد.بایشده تحت نام یک شرکت بین المللی است تمامی موارد فوق می

 

 ی شتاب روز رسانی سامانهبه -و

ی هارسانی شوند که قابلیت حمل و انتقال تراکنشروزبهباید به نحوی  های کارتی کشورمربوط به شبکه و سامانه سوییچ

EMV  .اندارد مطابق با است دیجد چیسوئ هیبه تهرسد لذا به نظر میو همچنین تحلیل آنها را دارا شوندEMV   باشدیمنیاز. 

 جمع بندی

برداشته شود مطرح شد. راهکاری  EMVدر این مقاله بررسی کلی از شرایط و گام هایی که می بایست  برای مهاجرت به 

انتخاب شد که سیستم پرداخت کارتی کشور با هدف کاهش تقلب و افزایش سود شبکه بانکی، به بروز رسانی سامانه های  

پاسخ و اطالعات و گسترده، دقیق منطقی است که قبل از اجرای هرچند ه از استاندارد مطرح شده بپردازد. خود و استفاد

زیر بدست آوریم تا درنهایت برای ابزار مناسبی برای مقایسه شرایط فعلی و شرایط  هایجامعی پیرامون موضوعات و پرسش

 بعد از مهاجرت ایجاد شود.

در نهایت چه مزایایی را به پرهزینه ب مترتب بر شبکه بانکی کشور ، این تغییر رویه آیا با توجه به هزینه های تقل -1

 [10]دنبال خواهد داشت؟ 

آیا با توجه به تفاوت قوانین بانکی ایران با کشورهای پیشرفته پیرامون عدم مسئولیت وقوع تقلب و خطا توسط بانک   -2

اجرت هبرای این م یای بین بانکی ، انگیزه مناسبها و تحمیل این هزینه بر دوش مشتریان و حتی سوئیچ ه

 متصوراست ؟

تواند در این مسیر الزاماتی وجود دارد که از همان ابتدا و پیش از ورود به فاز اول باید آن را بررسی نمود چرا که می همچنین

 کل مسیر مهاجرت را تحت تاثیر قرار دهد. مهمترین این الزامات به شرح زیر است: 

 مانند : EMVفرآیند اخذ تاییدیه استاندارد های مرتبط به مهاجرت به انجام  وبررسی  -1

a. گواهینامه EMVCo L1 (Hardware)  

b. گواهینامه EMVCo L2 (Software)  

c. Card Brand Testing ( Level 3) 

d. مربوط به نگهداری داده سایر استانداردهای امنیتی 

این است که کشور ایران در حال حاضر بصورت مستقیم  EMVCoهای چالش بسیار مهم در مورد اخذ گواهینامه

تاییدیه دریافت نماید. این محدودیت می تواند ارتباط با هر شبکه بین المللی را نیز تحت  EMVCoتواند از نمی

تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود از جمله مطرح کردن  الشعاع قرار دهد. بدین منظور الزم است از هم اکنون
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-های آنان و نیز مذاکره و اخذ تاییدیه از شرکت( و دریافت راه حلJCBمشکل با شبکه پرداخت خارجی )مثال این 

 باشند.می EMVCoهای واسطی که مورد تایید 

تواند کارت فیزیکی و یا موبایل باشد. بدین معنی که های مبتنی بر این استاندارد، میابزار مورد استفاده، در پرداخت  -2

، این ابزارهای متفاوت با توجه به نیاز بازار، سهولت استفاده و انتخاب EMVاندازی زیرساخت استفاده از اهبعد از ر

و یا کارت فیزیکی و یا بسته به  NFCهای هوشمند مجهز به مشتریان ) وابسته به ضریب نفوذ و قیمت موبایل

گذاری مناسب در جهت تشویق و یا یرد. سیاستموجود( می تواند مورد استفاده قرار گ POSهای امکانات ترمینال

 های دراز مدت داشته باشد.تواند نقش تعیین کننده در کاهش هزینههدایت بازار با توجه به شرایط بانکی کشور می

 1]1[  19هاتعیین ابعاد قانونی و حقوقی کشف و برخورد با تقلب در تراکنش -3

 و بررسی ابعاد قانونی و حقوقی آن Certificate Authority (CA)نهاد  و تاسیس تعیین -1

 های تمامی ذینفعان که به شرح زیر است، مورد بررسی دقیق قرار گیرد: ها و توانمندی: زیرساخت20تحلیل شکاف -5

 افزار سوئیچو نرم POSهای ها از لحاظ آمادگی ترمینال PSPبررسی پذیرندگان شامل  (1

 سوئیچ شاپرک (2

، سامانه کشف EMVهای به قابلیت سوئیچ کارتهای خودپرداز و یز پایانهبانک صادر کننده کارت از لحاظ تجه (3

 تقلب 

 CAمرجع  (1

 بانک مرکزی (5

 سوئیچ شتاب (6

 

 

 

                                                 
19 Liability rule 

20 Gap Analysis 
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