
شرکت تحقیق و توسعه سرمایه ایرانیان خلیج فارس 
(شتسا ) 



فارسخلیجایرانیانسرمایهتوسعهوتحقیقشرکت
شركتثبتادارهدر۴۵۸۹۶۷ثبتشمارهبهايراناسالميجمهوريبهاداراوراقوبورسسازمانومركزيبانكبارايزنيازپس۱۳۹۳ماهمرداددرشتسا
.استرسيدهثبتبهتهراناستانهاي

خدماتومحصوالتبررويمتمركزتهراناستانرايانهصنفينظامشورايدرعضويتباشتساتجارينامبافارسخليجايرانيانسرمايهتوسعهوتحقيقشركت
.استنمودهطراحيمتمايزيومتفاوتهايسرويستاكنونوبوده(فينتك)ماليفناوريحوزه

چشم انداز
ا بعنوان يك    ي شتسسازاز ارائه خدمات بومي سازي شده پولي و مالي با بهره گيري از تكنولوژي ها و ابزارهاي روز دنيا مطابق با نياز ملت شريف ايران تا برند

شخصيت حقوقي فعال در حوزه تكنولوژي مالي 

ماموریت
ات بهره گيري از تجربيات و بازخوردهاي معرفي محصوالت و خدمپولي ، تمركز بر خدمات و سرويس هاي روز دنيا در چهارچوب خدمات و سرويس هاي مالي و 

ر از خدمات و موثو به روز در دنيا ، آموزش و به روز رساني اطالعات و دانش فني پرسنل شركت ، خدمات متفاوت و متمايز در دوره چشم انداز ، پشتيباني سريع
محصوالت و رفتار حرفه اي در بازار مورد انتظار

درباره شتسا



وعـلميمعـاونتخالقهايشركتبومزيستدر۱۳۹۸ماهآذردرشـتسا

اينپذيرشكاروسازاكنونهموشدپذيرفتهجمهوريرياستفناوري

تدسدرماليهايفناوريحوزهدربنياندانششركتيكبعنوانشركت

.باشدمياقدام

شرکت خالق



ا توانمندمي نمايد از اينرو جهت آشنايي بيشتر باعالم حوزه فناوري مالي مشاوره ، طراحي و توليد محصوالت و خدماتاين شركت آمادگي خود را در خصوص
:يهاي اين شركت ، به تجربيات گذشته محصوالت و خدمات ارائه شده اشاره خواهيم كرد 

کیوسك بانك
روژه فوق پيافزايش بهره وري از تجهيزات مخابراتي و ارتباطي كشور همچون كيوسك هاي تلفن همگاني و ادغام خدمات پولي برروي اين بستر منجر به طراح

د خدمات     غير نقبود تا با استفاده از اين ابزار همگاني عالوه بر ارائه خدمات پولي شده با همكاري شركت مخابرات تهران در فاز اول و شركت مخابرات ايران 
.تلفن و امكان پيش پرداخت نمودن هزينه هاي تلفن ثابت را ارائه نمود كارت همچون حذف ديگري 

سام
و           الك چهارچوب شركت هاي سرمايه گذاري امبين المللي در سامانه امالك و مستغالت كشور بعنوان نخستين ابزار بازار مالي با رويكرد خدمات مشابه 

ه آن با برروي امالك و مستغالت كشور خواهد نمود كه بعنوان يك نياز در بازار امالك و مستغالت مذاكرات اولياي خدمات سرمايه ارائه مستغالت اقدام به 
.شكل گرفت ۱۳۹۳در سال كشور بورس و اوراق بهادار سازمان 

هایپرکارت
اين . اشد ي ببا هدف تجميع كليه كارت هاي بانكي در قالب يك كارت واحد مغناطيسي كه توسط كليه بانك ها و موسسات مالي و اعتباري مجاز قابل ارائه م

.سال در نظام بانكي كشور پيگيري گرديد ۳به مدت پروژه 
سپاست

اهميت  ه با توجه به حال طراحي بود كدر يك نياز در پرداخت هاي تلفني كشور بعنوان زير ساخت كلي بعنوان سرويس پرداخت الكترونيكي سفارشات تلفني 
قرار شور اين سرويس در تاب آوري نظام پرداخت هاي الكترونيكي كشور بعلت فارغ بودن پرداخت از ارتباطات اينترنتي ، تحت حمايت سازمان پدافند ك

.مي گرفت 

خدمات



محصولي ديگر از شتسا
سامانه تصديق اطالعات هويتي اشخاص در فضاي مجازي
اينفوچك دات آي آر



مسئله
جايگاه فضاي مجازي در ميزان ارتكاب به جرم

:ناجافتاپلیسرئیس
اينترنتيجرايمدرصد۹۶ازبيشافزايشومجازيفضايدرجرم۴۱000

۹۹فروردينبهمنتهيماه۸در

:فتایسپلسایبریجرایمازپیشگیریوتشخیصمرکزرئیس
كالهبرداري هايجرايمرافتاپليسجرايمدرصد۳0تقريبا۱۴00ًدر

.استدادهاختصاصخودبهاينترنتي

40% اطالعاتشامل2020اينترنتيجرايمگزارش
ياينترنتجرايمبهمشكوكشكايت۷۹۱۷۹0

نسبتشكايت۳00000ازبيشافزايشكهبوده
استداشته20۱۹سالبه

آمار جهانی کالهبرداری اینترنتی
2020

.ميليارد دالر است۴.2گزارش زيان بيش از 
خسارت ناشی از کالهبرداری اینترنتی



اعتبارسنجی

هكدهدمينشاناينترنتيكالهبرداريجرمقربانيانازآمدهدستبهنتايج
هويترازاحانجامدراولاولويتجرايم،ازپيشگيريعواملبينازتاثيربيشترين

رانكاربآموزشوآگاهيسطحافزايشدردوماولويتهويت،تصديقهايپروسهو
.باشندميامنيتيابزارهايازاستفادهدرسوماولويتو

ايرانمعاونت امنيت اجتماعي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي 
پيشگيري از جرايم نوظهور



احراز هويت= راه حل 
حلقه مفقوده زنجيره خدمات در فضاي مجازي

باومتعددهايابزارازاستفادهباسامانهايندر

هويتاصالتتعيينجهتمتفاوتهايدسترسي

مختلفسطح۳درتااستشدهسعي،اشخاص

هارائخدماتي،هويتياطالعاتتصديقبهنسبت

ترينكوتاهدربتوانندمتقاضيانوكاربرانتاگردد

هويتاصالتميزانازآگاهيبهنسبتممكنزمان

.نماينداقداممجازيفضايدرخودنظرموردشخص

رهكهاستگرديدهارائهايگونهبهسامانهخدمات

بهرهراحتيبهبتواند،سوادودانشميزانهرباكاربر

جهتدرسامانههايگزارشنتيجهازوگرددمند

.نمايداستفادهخودمخاطببابهتروبيشترآشنايي



نحوه ارائه سرويس

تاييد    ا تايبطور كلي روش كار و نحوه ارائه خدمات در سامانه بر مبناي ثبت درخواست توسط شخص درخواست كننده مي باشد و ادامه فرآيند درخواست و نه

:اطالعات درخواست شونده توسط ايشان ، انجام ميگيرد 

خدماتي است كه بطور مثال در پيج اينستاگرام شخص ب مشاهده نموده است/ الف متقاضي خريد كاال شخص -۱

ارسال درخواست شخص الف ، تقاضاي پرداخت بيعانه نموده است/ ب براي ارائه شخص -2

الف به جهت عدم آشنايي با شخص ب متقاضي تصديق و بررسي اطالعات هويتي شخص ب مي باشد شخص -۳

الف وارد سامانه اينفوچك شده و يك درخواست احراز هويت براي شخص ب در سامانه ثبت مي نمايدشخص -۴

شخص الف توسط سامانه براي شخص ب پيامك مي گردددرخواست -۵

ب به درخواست شخص الف وارد سامانه مي شود و فرآيند طراحي شده براي بررسي و تصديق اطالعات هويتي خود را انجام ميدهدشخص -۶

الف  گزارش بررسي اطالعات هويتي شخص ب براي شخص ب توسط سامانه نمايش داده مي شود و در صورت رضايت ايشان براي شخصنتيجه -۷

نيز در سامانه قابل مشاهده خواهد بود

الف نتيجه گزارش شخص ب را مشاهده مي نمايد و در صورت تمايل نسبت به پرداخت بيعانه اقدام مي كندشخص -۸



نحوه ارائه سرويس

:مشخص شد قبل چنانچه در مراحل 

دقيقه قابل بررسي است۵اقدامات صورت گرفته در جهت تصديق اطالعات هويت اشخاص در كمتر از كليه -۱

مراحل قيد شده تنها با داشتن شماره تلفن همراه شخص مورد نظر قابل انجام است و نياز به دانستن اطالعات بيشتري نيستتمامي -2

واند بر درخواست در سامانه براي شخص مورد نظر و عدم تكميل فرآيند توسط ايشان ، خود داراي نتيجه اي است كه شخص درخواست كننده مي تثبت -۳

آن از ادامه كار با شخص مورد نظر انصراف دهداساس 

اظهاري با اطالعات هويتي و شخصي افراد توسط سامانه در اختيار طرفين قرار نخواهد گرفت و در گزارش نهايي تنها ميزان تطابق اطالعات خودهيچگونه -۴

موجود در مراجع ذيصالح نمايش داده خواهد شداطالعات 

گزارش نهايي پس از تاييد و رضايت خود شخص در اختيار شخص درخواست كننده قرار خواهد گرفتنتيجه -۵



اینفوچك از دیدکاربران
ارزش پیشنهادی

1

2

3

4

5

آنالین و دسترسی بدون محدودیت دارد

ساده و کاربر پذیری باال دارد

سریع و در کوتاهترین زمان به نتیجه می رسد

دارای خدمات متعدد و متنوع می باشد

مقرون به صرفه است



شناسه اينفوچك

صديق طراحي صورت گرفته در سامانه به گونه است كه هر شخص حقيقي بدون نياز به ثبت درخواست از طرف شخص ديگر ، قادر به دريافت گزارش ت

:هويتي براي خود مي باشد اطالعات 

از ورود به سامانه و طي فرآيند بررسي اطالعات هويتي خود ، گزارش نهايي را دريافت مي نمايدپس -۱

به ازاي هر گزارش يك شناسه منحصر بفرد براي اشخاص ايجاد مي نمايدسامانه -2

مي تواند در متن آگهي اينستاگرام ، ديوار ، شيپور و غيره ، شناسه اينفوچك خود را جهت بررسي در اختيار بازديدكنندگان قرار دهدشخص -۳

رش زاگبازديد كننده با وارد نمودن شناسه اينفوچك و شماره همراه آگهي دهنده در سامانه ، پس از كسب اجازه از مالك شناسه ، قادر به مشاهده شخص -۴

خواهد بودايشان 

مشاهده رااز مشاهده گزارش شخص مورد نظر ، در صورت تمايل مي تواند براي ايشان ، نظرات ، پيشنهادات و يا انتقاد ثبت نموده تا ساير كاربران آنپس -۵

نمايند ، تاييد و يا تكذيب كنند



رقبا و مزيت رقابتي
بررسي ساير سرويس دهندگان

ه وابسته ب
پلتفرم

احراز          
برکاربر از کار

سرویس    
دهی

تنوع در   
خدمات

نیاز به عقد   
قرارداد

معرفی سرویس نام

B2B

B2C

احراز هويت اشخاص     
در فضاي مجازي

اينفوچك

B2B
احراز مشتريان           

تجارت الكترونيكي
امتا                  

(وزارت صمت ) 

B2B

استعالم اشخاص          
ر حقيقي جهت استفاده د

كسب و كارهاي            
اينترتي

سماوا               
سازمان فناوري   )

(اطالعات 



MVP
خدمات قابل ارائه

ل     شامدريافت گزارش تصديق اطالعات هويتي براي 
م   استعالاطالعات كارت ملي ، مالكيت تلفن همراه ، 

تلفن ثابت و آدرس طراحي شده است 

هویت اطالعات کارت ملیتصدیق 1سطح 

و   براي دريافت گزارش هاي بانكي شامل چك برگشتي
تسهيالت معوق در دسترس كاربران مي باشد

چك و تسهیالت بانکیاستعالم 2سطح 

اطالعاتمبنايبرهويتتصديقگزارشدريافتبراي
وتصضبطودوربينطريقازفيلمگرفتن)بيومتريك

بررسيضمنتااستشدهطراحي(چهرهتشخيصوشخص
مليكارتاطالعاتبادريافتياطالعات،شخصبودنزنده

گرددمقايسه

هویت بیومتریكتصدیق  3سطح 

سامانه خودکار حل اختالفرانسرویس ثبت و مشاهده نظرات و بازخورد کارب



قابليت حل اختالف

از طريق شخصياگراز جمله خدمات ارائه شده در سامانه ، امكان حل اختالفات احتمالي به صورت كامال مكانيزه و بدون نياز به اپراتور است به گونه اي كه 

كايت خود را با گزارش تصديق هويت شخص ديگري اقدام نموده باشد و دچار مشكلي با ايشان شده باشد ، درخواست حل اختالف و شبه دريافت نسبت سامانه 

سبت د تا نواهمدارك مستدل در سامانه ثبت مي نمايد ، سامانه بطور خودكار اطالعات ارسال شده را براي شخص مورد نظر ارسال مي نمايد و از ايشان مي خ

دارك م،به بررسي مدارك ارسال شده اقدام نمايد و در صورت موافقت با شاكي تماس گرفته و مشكل را برطرف سازد در غير اينصورت طي يك زمان معين 

.  خود را در پاسخ به اطالعات ارسال شده ، بارگذاري نمايدموثق 

سئله روز كاري به هدف اقناع طرفين ادامه پيدا خواهد كرد و نهايتا در صورت عدم حصول نتيجه ، كارشناسان سامانه نسبت به بررسي م20اين فرآيند طي 

.و شخص خاطي پس از حصول نتيجه در ليست سياه سامانه قرار خواهد گرفت خواهند كرد اقدام 



۱نمونه گزارش سطح 



شوراي راهبري ايده قوه قضائيه
گواهي پذيرش سامانه در پژوهشگاه قوه قضائيه



اپليكيشن موبايل و وب سايت


