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 /۱0۱۵۴/۱۴000۹FAشماره: 

 2۷/0۹/۱۴00تاریخ : 

 بسمه تعالی  صفحه(  ۴۴)  ۹پیوست : 

 

 قالیباف   دکتر  ی جناب آقا

 رئیس محترم مجلس شورای اسالمی

  اینماد  تغییر ماهیت تبیین رویکرد و مشکالت بخش خصوصی در مسالهموضوع:  

به استحضار  موارد قید شده در ذیل  وکارهای اینترنتی،  ، در خصوص تغییر ماهیت اینماد به مجوز کسب ضرتعالیحبیانات  ، پیرو  آرزوی توفیقبا سالم و  

 رساند: می
 

 : رویکرد بخش خصوصی و زیست بوم نوآوریالف(  

با تمامیت    و  اندی اقتصاد دیجیتال رقم زدهدرصدی برا   6تا    3در شرایط جنگ اقتصادی همواره رشد    با تالش فراوان و  ایرانزیست بوم نوآوری  کارآفرینان  

در   تصمیم هیئت وزیران دولت پیشین به  لیکن  وکار هستند.  همزمان با تسهیل و بهبود محیط کسب  ،قاطع مدافع ایجاد شفافیت و جلوگیری از تخلفات

 . دارندروش مد نظر    بهبودهایی نیز برای  داشته و پیشنهاد   جدی  خصوص اجباری شدن اینماد و تبدیل شدن آن به پنجره واحد مجوزها با روش فعلی انتقاد

 

 که اقدامات بخش خصوصی اعم از:   علی الخصوص دولت جدید این است انتظار ما از جنابعالی وب(  

 )به گزارش بانک مرکزی(وکار بعد از اجباری شدن اینماد،  درصدی شروع کسب   75از ریزش    پستالش برای گفتگوی موثر با نهادهای مرتبط،    -

 در اعتراض به این روش   کارهاوهزار امضا از کسب   گردآوری بیش از ده   -

 تکفینصدور بیانیه از اتاق بازرگانی، نظام صنفی، انجمن تجارت الکترونیک و    -

   های اجتماعیها در شبکهوکارها در حذف اینماد یا واکنش مدیران شرکت اقدام نمادین کسب و    -

عنوان تقاضایی برای مشارکت در تصمیم به    است،دلسوزی ایشان برای آینده اقتصاد دیجیتال کشور  مشکالت و دردهای بخش خصوصی و  که ناشی از  

  ، شورای عالی فضای مجازی،صمت،  اقتصادوزارت  کارگروهی با چهار نماینده از  توجه مسئوالن    باداریم که    امید قاطع  .با آغوشی باز پذیرفته شود،  سازی

 . تشکیل و نتیجه حاصل گرددتغییر    اعمال  روش وبهبود    برای  مشارکتدر راستای    و چهار نماینده از بخش خصوصی  ، دو اندیشکدهمجلس شورای اسالمی

 

 ( اول)شرح در پیوست    اساسی روش فعلیاختالالت  ج(  

وکار  که به مثابه پلمپ کسب  قضاوت و تعلیق به معنای بستن درگاه پرداخت،  ثبت شکایاتنظارت،  های )سیاستگذاری، مجوزدهی، اجرا،  تجمیع نقش  . 1

 خواهد نمود.   دچار اختالالت جدی  نزدیک  را در آینده  دیجیتالاقتصاد  بوده و    و فساد آفرین  بی بدیلنهادی که از نظر مالی نیز ذینفع خواهد بود    ( دراست 

 گری در وزارت صنعت، معدن و تجارت نامرتبط است. فضای حقیقی است لذا تجمیع تنظیمبا  کامال مشابه  ،  کارهای اینترنتیو گستردگی موضوعی کسب. 2

 گاه ملی مجوزهای کشور است.است که متصدی قانونی در G4Bموازی با  به پنجره واحد مجوزهای فضای مجازی عمال ایجاد یک نهاد  تبدیل اینماد    . 3

 ، نظارت و شناسایی تخلفات، افزایش اعتماد، تنظیم گری، کنترل و اعمال جزا( KYC)ایجاد شفافیت    :خواهد بود  ناموفقتحقق چندین هدف با یک ابزار    . 4

 

 )شرح در پیوست دوم(ها  پیشنهادد(  

 .صی تعیین گرددنمایندگان بخش خصو  وزن  و هم  دائمی  حضور  امکان  توسط مجلس شورای اسالمی با  متولی آننهاد    ،تفکیک شده سیاستگذاری از اجرا    . 1

 باشد.  G4Bطبق قانون    ی صادر کننده مجوز هابر عملکرد دستگاه   نهاد ناظرو    هاپنجره واحد مجوز   کار،ومرکز صدور شناسنامه کسب   . 2

 . شودو کیفیت تامین    شده  رقابت ایجاد  از این طریق  دنیا از انحصار دولت خارج شده و غیر الزامی گردد تا  یمانند تجربهخدمات نماد اعتماد الکترونیک    . 3

  .صریح شرع نیستند صادر شودکه خالف  مواردی  موارد نوآور و  تمام    برای G4Bوکار با خود اظهاری درشناسنامه کسب   ابتدا   شفافیت کامل،  با هدف ایجاد  . 4

 احراز هویت در سطوح الزم مجدد انجام شود.  G4B یا به صورت مستقیم توسط GSB  اتصال شرکتهای خدمات پرداخت به  و در مراحل بعدی از طریق

را توسعه داده    نظارتی  های الزمابزار  G4Bتحت نظارت    خصوصی و  ، نهادهای متصدی تخصصی با کمک بخشکارهاو کسب  جلوگیری از تخلفاتبه منظور    . 5

 رسیدگی قضایی مشمول جزا خواهند شد.   بررسی کارشناسی و  پس از  نیز  نمایند. تخلفاتو به صورت پسینی تخلفات را شناسایی  

روش فعلی   در سال مانع زدایی،  کارآفرینان  میانشده  ایجادامیدی    و نا هاتوجه به آسیب  ضمن  با مساعدت حضرتعالی در پایان تقاضا دارد

 آغاز گردد.   با مشارکت موثر و هم وزن بخش خصوصی تا مرحله اخذ تصمیم نهایی، هاشنهادپینهایی نمودن متوقف و فرایند همفکری جهت 
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 محمد مهدی شریعتمدار 

 های نوین مالی فناوری رئیس انجمن صنفی  

 پورفر مصطفی نقی 

 های نوین مالی دبیر انجمن صنفی فناوری 

 

 کمال امتنان را دارد.   حضرتعالیپیشاپیش از حسن نظر و دستور مساعد  

 

 

 

 

 

 رونوشت: 

 تشکیل کارگروه بررسی   برای  مساعدت  صدور دستور  جهت استحضار و  جناب آیت اهلل رئیسی، رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران  -

 جهت استحضار   جهانگیر، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه  دکترجناب آقای    -

 تشکیل کارگروه بررسی   برایمساعدت  جهت استحضار و  وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت  ،  فاطمی امینجناب آقای دکتر    -

 تشکیل کارگروه بررسی   برایمساعدت  جهت استحضار و  جناب آقای دکتر فیروزآبادی، دبیر محترم شورای عالی فضای مجازی    -

 حجه االسالم و المسلمین خطیب، وزیر محترم اطالعات جهت استحضارجناب    -

 با حضور هم وزن بخش خصوصی   تشکیل کارگروه بررسی  برایمساعدت  خاندوزی، وزیر محترم اقتصاد و امور دارایی جهت استحضار و    دکترجناب آقای    -

 وحیدی، وزیر محترم کشور جهت استحضار جناب آقای دکتر احمد    -

 جناب آقای عیسی زارع پور، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات جهت استحضار و مساعدت  -

 با حضور هم وزن بخش خصوصیتشکیل کارگروه بررسی    برایمساعدت  جناب آقای دکتر ستاری، معاون محترم علم و فناوری ریاست جمهوری    -

 آبادی، رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت استحضار و مساعدت جناب آقای صالح    -

 جناب آقای علی موئیدی خرم آبادی، رئیس محترم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت استحضار   -

 رئیس محترم کارگروه فضای مجازی معاونت بررسی بیت رهبری   ،دفرجناب آقای دکتر اکرمی   -

 ریاست محترم مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری   ،کتر خطاتیانجناب آقای د  -

 جناب آقای دکتر جالل ریاست محترم هیئت مدیره اندیشکده حکمرانی نرم   -

 پیوست:

به وضعیت فعلی اقدامات مرکز توسعه تجارت در حوزه فضای مجازی   انتقادات واردپیوست اول:   

در راستای اصالح روش   شرح پیشنهادات بخش خصوصی  پیوست دوم:  

 پیوست سوم:  نامه ی جناب آقای دکتر فاطمی امین به به رئیس محترم جمهور و رئیس محترم مجلس و  پاسخ انجمن به آن از نگاه قانونی 

کارهای خردوناسی تبعات اجرای این دستور در مساله اشتغال، خروج نخبگان، نزول اقتصاد دیجیتال و اختالل درکسب گزارش کارش  پیوست چهارم:  

گزارش کارشناسی مغایرت الزامی شدن اینماد با اصول قانون اساسی و سایر قوانین باال دستی  پیوست پنجم:  

مورخ    53428/00اینماد صادره از معاونت حقوقی بانک مرکزی به شماره    وکارهای بدوندستورهای اجرایی توقف فعالیت کسب   پیوست ششم:

  و ابالغیه شرکت شاپرک به شماره   13/04/1400مورخ    10890300/00  های پرداخت بانک مرکزی به شماره و معاونت نظام   26/02/1400

د است ا پولشویی که مبنای الزامی شدن اینماالحاقی قانون مبارزه ب  14آیین نامه    103ی  ماده و    21/04/1400مورخ    1400/ص/4471  

در وزارت صمت   و مجوزدهی  گریتنظیم  احراز هویت،  که در شبکه های اجتماعی مخالفت خود را با تمرکز  یوکارهایبرخی از کسب اسامی  :هفتم پیوست

ند اه اعالم نموده و یا به صورت نمادین اینماد خود را حذف نمودبرای فضای مجازی    

ها در مرکز توسعه تجارت الکترونیک امضای ده هزار کسب وکار مخالف با ایجاد سامانه موازی پنجره واحد مجوز هشتم:  پیوست  

تکهای نوین مالی فینای، انجمن تجارت الکترونیک تهران و انجمن فناوری اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه  از های صادر شده  بیانیه نهم:   پیوست  
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 پیوست اول 

 اینماد اجباری   وضعیت فعلی و نقاط ضعف
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 وضعیت فعلی و نقاط ضعف پیوست اول، 

نکات الزم را با هدف تشکیل کارگروه و حصول نتیجه  اینماد   در موضوع الزام  های صنفی بخش خصوصینهاد های الزم میان اکثریت  هماهنگی پس از انجام  

 ش جایگزین،  ( پیشنهاد رو3       ( تحلیل نقاط قوت و ضعف وضعیت فعلی،  2         ( وضعیت فعلی اینماد در ایران،1     رساند:   نهایی به استحضار می 

 ( وضعیت فعلی اینماد در ایران1
وکارهای اینترنتی در آمده است؛ به این مفهوم  برای تمامی انواع کسب مجوز اجباریاینماد هم اکنون و پس از دستور بانک مرکزی به شرکت شاپرک یک 

منحصرا در ایران به صورت اجباری بوده و در   ،اهد بود. این مساله پذیر نخووکار امکان دریافت درگاه پرداخت اینترنتی و عمال شروع کسب ،  که بدون اخذ آن

 . را به همراه خواهد داشترانت  و    ناکارآمدی  ، در برخی از فرآیندهای این مقوله اقدامات فراقانونیاز نظر کارشناسان در آینده و  که    انحصار نهاد حاکمیت است

 :از عبارتند مرکز آن کارشناسان اعالم طبق  نمادیا ی فعل ارات یاخت و ف یوظا

 احراز هویت و آدرس؛  •

 ؛ یا صدور آن  احراز صالحیت و بررسی مجوز فعالیت •

 ؛ وکارکسب  پیشینهکاربران و نگهداری  های  شکایت ثبت   •

 و در نهایت تعلیق فعالیت.  هارسیدگی به شکایت امکان   •

های خدماتی مانند خدمات مالی )پرداخت،  بوده و در حوزه   مستقیما صادر کننده مجوزهمچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم اکنون در حوزه کاالیی  

 . ستا  پنجره واحد مجوزهاو ...( آموزش، رسانه، گردشگری، دارو، بهداشت و درمان و ... در حکم    ، جمع پذیریوام دهی  رمزارز،  بیمه،

 : از عبارتند شود،ی م اعالم یعموم   صورت  به  که  نمادیا هداف ا

 ها؛جلوگیری از تخلفات و کالهبرداری   با اقداماتی مانندایجاد اعتماد   •
 کار؛و تعلیق اینماد به مفهوم پلمپ کسبامکان  ثبت شکایات، رسیدگی به آنها با   •

 وکار. کسب   نگاری از فعالیتسابقه  •
 

 :است ری ز  موارد شامل شود،ی م ان یب جلسات  در یعموم ر یغ  صورت  به  که  زین  یاهداف

 جلوگیری از پولشویی؛ •
 جلوگیری از فرار مالیاتی؛  •

 ؛ ی نوآورانه( یک حوزه سریعای )جلوگیری از رشد گتره  •

 های بدون مجوز؛ جلوگیری از شروع فعالیت  •

 امکان تعلیق آنی فعالیت توسط مرکز توسعه تجارت، عالوه بر بانک مرکزی. •
 

 نسبت به اهداف   ،تحلیل نقاط ضعف و قوت وضعیت فعلی( 2

کارها  و با توجه به چهار نکته ذیل بدیهی است که نه تنها موفقیت الزم میان کاربران و کسب  :جلوگیری از تخلفات و    اعتماد  الف( میزان موفقیت در ایجاد

 خدشه دار شده است:   پاسخگویی مرکز توسعه تجارت  این خدمت و عدمبودن  به دست نیامده بلکه چهره حاکمیت نیز به دلیل دولتی  

 های هزاران میلیاردی سکه ثامن، آی ماینر و ...؛و عدم پاسخ گویی در پرونده   اتجلوگیری از تخلف  رتوانایی د  عدم   .1

 روی وبسایت اینماد از  حذف نمادین، لوگوی  از اجباری شدن نماد اعتماد الکترونیک و  )خرد و کالن(  کارهای آنالین  و نارضایتی کسب .2

 ؛ به دلیل عدم پاسخگویی و پیشینه این خدمت   کارها پیش از اجباری شدن اینماد برای استفاده اختیاری از آنوعدم تمایل کسب  .3

درصد( و بخش بزرگی از تعداد    90کارهای آنالین در پرداختیاری )باالی  و کسببخش بزرگی از حجم گردش  همچنین توجه به این نکته که   .4

 اند. کارها اعتماد کرده ودرصد( اینماد ندارند و مردم به این کسب   90)باالی  گیرند  ی که از پرداختیاران خدمات می کارهایو کسب

  اصلی الزامی شدن  تواند از اهدافی دیگر در حال انجام است و این مورد نمیاعتماد به نحو   مساله ایجادتوان نتیجه گرفت  با توجه به موارد فوق می 

 اینماد باشد. 
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کارشناسی حقوق و قضایی عملکرد ثبت شکایات نیاز به سنجش و مطالعه دقیق    وکار:ب( میزان موفقیت در ثبت شکایات، رسیدگی و تعلیق کسب 

وجود دارد ولی بدیهی است که اگر این  فرآیند    ای از رضایت و عدم رضایت کاربران از اینکنده های پراداده   در حال حاضر  دارد و  هر حوزه موضوعیاین  

به دلیل نیاز به رقابت و    ،شدتوسط چند شرکت بخش خصوصی ارائه می های موفقی که در اکثر کشورهای جهان درحال اجراست و  ، همانند نمونه خدمت

همچنین  شد.ها برای بهبود این خدمت انجام می مضاعف و خالقیت بیشتری توسط موسسین این شرکت  ،ه، تالش پیوستسهامداران منافع شخصی و انگیزه 

 وکارها و کاربران باشد. توانست اطمینان بیشتری بر عملکرد ایشان برای جامعه کسب می   خدماتحاکمیتی بر این  یک نهاد  نظارت  

 مالیاتی، تخلفات مانند قاچاق و ...: ج( میزان موفقیت در جلوگیری از پولشویی، فرار  

مرکز توسعه  جلوگیری از پولشویی در    ،های مالی در اختیار بانک مرکزی استها و داده پولشویی: اساسا با توجه به اینکه زیرساخت  •

شود  تجارت انجام نمی  در نهاد ثالثی مانند وزارت صنعت، معدن وای از دنیا مساله پولشویی  باشد و در هیچ نقطهامکان پذیر نمیتجارت  

 . شود مییا بانک مرکزی دنبال   FIUدر مرکز مبارزه با پولشویی  با نظارت نهادهای امنیتی  بلکه  

اکنون تمامی درگاه • امکان صدور درگاه  فرار مالیاتی: هم  بانک مرکزی کد مالیاتی دارند و  اینترنتی صادر شده توسط  پرداخت  های 

 . شوددریافت کد مالیاتی احراز هویت نیز انجام می و همزمان با    د پرداخت بدون کد مالیاتی وجود ندار

 تخلفات مانند قاچاق: جلوگیری از تخلفات نیازمند توسعه ابزارهای نظارت پسینی است و با نظام مجوزدهی امکان پذیر نخواهد بود.  •
 

در حقیقت مهم ترین هدفی که دنبال    امکان تعلیق آنی:  ، جلوگیری از شروع بدون مجوز وای)سریع( گتره د( میزان موفقیت در جلوگیری از رشد  

قرارداد،  شود وجود ابزارهایی است که بتوان یک کسب و کار را پیش ار شروع متوقف یا همیشه در فضای تهدید برای بسته شدن بدون نیاز به حکم قاضی  می

بسیار پر قدرت است  وکار ایجاد نموده است  ابزارهای توسعه داده شده برای این هدف از نگاه سرعت و قدرت کنترل علیرغم تمام اختاللتی که در فضای کسب

 و این حوزه دقیقا نقطه مخالفت بخش خصوصی با روش اتخاذ شده است.

و اهداف فوق به دلیل متمرکز بودن شبکه پرداخت کشور از طریق بانک مرکزی هم اکنون  ثبات و پیش بینی پذیری دارد  امنیت، فضای کسب وکار نیاز به 

ای  های توسعهدر دسترس حاکمیت هست، لیکن باید توجه جدی داشت که ایجاد یک نقطه دوم غیر مرتبط از نظر موضوعی و غیر قابل پیشبینی که رویکرد 

 وکار خواهد شد. ها و کارآفرینان را فراری خواهد داد و قطعا موجب اختالل بیشتر در فضای کسب مایهسر  شته و قانون و ناظری هم ندارد،و تسهیل نیز ندا

 ه( میزان موفقیت در احراز هویت و ایجاد شفافیت 

هد شد و  وکار یا جلوگیری از شروع آن خواهد بود شفافیت کامال مخدوش خواعمال با تحکم نظام مجوز محور که منجر به سخت گیری در شروع کسب 

انجام شده و در مرحله اول باید کسب  وکار  روشهای زیرزمینی به وجود خواهد آمد لذا الزم است احراز هویت صرفا به میزان متناسب با ریسک هر نوع کسب

وکار موظف است یک بار در بو کار بتواند صرفا با ایجاد شناسنامه فعالیت خود را آغاز نماید. در حال حاضر برای دریافت خدمات پرداخت اینترنتی، کس

ی. لذا اضافه بانک احراز هویت نموده، بار دوم تسوط سامانه جامع پذیرندگان شاپرک و شرکت پرداختیار و برای مرتبه ی سوم نیز در سامانه جامع مالیات

 فاق افتد. شدن یک مرحله دیگر حد اقل برای شروع مخل شفافیت خواهد بود و بهتر است در صورت نیاز پس از رشد ات

 

 مهم ترین آفات روش فعلی عبارتند از: 

 قوانین و مقررات الزم و با اختیار تام    وجودتبدیل شدن اینماد به رگوالتور فضای مجازی بدون   •

 های پسینی غیر کنترلی در مرکز؛ ایجاد انسداد در شروع و عدم وجود رویکرد نظارت  •

 ترکیبی در مسئوالن مرکز؛ عدم ارزشمندی توسعه سریع و نوآوری های   •

 ها )اگر اختیاری در مجوز دهی وجود دارد باید مسئولیت عواقب و اختالالت را نیز بپذیرد(؛ عدم همخوانی اختیارات و مسئولیت  •

 تجمیع اختیارات سیاست گذاری، مجوز دهی، اجرا، نظارت و قضاوت و جزا در یک نهاد که انتفاع مالی نیز از این فرایند دارد؛  •

 اد انحصار و اجبار در خدمتی که در تمام دنیا اختیاری است و رقابتی؛ ایج •

 و ایجاد یک پنجره واحد دوم مجوزها در کشور؛  G4Bورود به حوزه کاری   •

ورود به حوزه کاری شورای عالی فضای مجازی که طبق فرمان مقام معظم رهبری برای تمرکز سیاست گذاری و ساماندهی فضای   •

 شده است؛ مجازی در نظر گرفته  

 انحصار و دولتی نمودن یک خدمت؛   ناکارآمدی و  به دلیلحاکمیت  خدشه دار نمودن چهره   •

 عدم نگاه به تجربه های موفق دنیا و حرکت بر خالف جهت دانش و تجربه در بحث دولتی و الزامی نمودن و انحصار.  •
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 پیشنهادات ، دومپیوست 

 دو نیاز و رویکرد اصلی دارد:ایران  امروز  

 وکار در راستای توسعه؛ تسهیل و بهبود فضای کسب  .1

 وکارها. ایجاد شفافیت کامل و شناسایی تمامی کسب .2

در هر  ،  نظام نظارت پسینی است و همواره  سمت  از نظام ناکارآمد کنترل پیشینی )مجوز محور( به  حرکتدر این راستا و با این دو رویکرد بهترین روش،  

که این مهم با رعایت نکات   نمود بینیآینده را برای هر نوع کسب و کاری قابل پیشو  وکار را نسبت به شرایط فعلی تسهیل کردشروع کسبتصمیمی باید 

 زیر امکان پذیر است: 

 د اعتماد توسط بخش خصوصی الف( صدور نما

گذاری  حاکمیت وظیفه چارچوب  ،شود است. در خصوص »اعتماد« پیشنهاد میو »مجوز«    نکته مهم در خصوص اینماد، جداسازی موضوع »اعتماد« از »احراز«

گیری  تواند منجر به شکلاین موضوع می  ها و عملکرد را بر عهده داشته، و نماد اعتماد توسط بخش خصوصی صادر شود.در کلیات و همچنین نظارت بر داده 

 تر با قابلیت فراگیری بیشتر در یک فضای رقابتی شود.خدمات بهتر و متنوع

 با هدف ایجاد شفافیت حد اکثری  فعلی(اجباری  )جایگزین اینماد  G4Bوکار در ب( ایجاد شناسنامه کسب 

 ار به شرح زیر است: وکایجاد شناسنامه کسب هویت پیشنهاد بخش خصوصی    در حوزه احراز

شود. اطالعات کلی ایجاد می G4Bوکار مربوطه در  شناسنامه کسب   در زمان دریافت خدمات پرداخت، به درخواست سامانه جامع پذیرندگان شاپرک،  .1

در شناسنامه درج خواهد شد. با توجه به حوزه فعالیت ذکر شده، لیست مجوزهای الزم طبق    GSBهای  شناسنامه به صورت خودکار با استفاده از داده 

 وکار در خصوص این مجوزها درج خواهد شد. در شناسنامه لیست شده و وضعیت کسب G4Bهای پایگاه  داده 

بار در بانک، سامانه شاپرک و سامانه مالیاتی انجام شده است و نیاز به احراز مجددی وجود    3های دریافت درگاه پرداخت، احراز هویت  به روال با توجه   .2

 ندارد. 
 

 نظام مجوزها، نظارت و کنترل  ( ج 

    ای مانند حجم گردش، حساسیت کاال یا خدمات های تعریف شده پس از گذشتن از شاخص کند و  ابتدا کسب و کار آزادانه و بدون پیشنیاز فعالیت می .1

فت و  وکار خود را در شناسنامه درج کرده یا مجوزهای الزم را دریاشود تا اطالعات تکمیلی کسبکار درخواست می وو... به صورت خودکار از کسب 

نهاد    از جانب  اختالل  صدور مجوزدر فرایند    بررسی خواهد شد که  ،G4Bدر بازه زمانی مشخص شده توسط    ثبت کند. در صورت عدم دریافت مجوزها

 . ن پیشنهادیا سایر اتفاقات کنترلی مشابه به ای  های تعیین شده وجود نخواهد داشتمکان عبور از سقف وکار و بر این اساس اصادر کننده بوده یا کسب 

شود.  وکار در شناسنامه درج می گری برای آنها انجام نشده، نوع و شرح فعالیت توسط کسب وکارهای پرریسکی که هنوز تنظیمدر خصوص کسب .2

حاکمیت  همچنین پرریسک بودن حوزه ]و عدم وجود مجوز[ در شناسنامه قید خواهد شد تا ضمن آگاهی کاربران، مسوولیت ریسک استفاده، از طرف  

 های نوآورانه نیز در اختیار خواهد داشت. به خود ایشان واگذار شود. با وجود این فرآیند، حاکمیت به صورت خودکار لیست بروزی از حوزه 

که  و برای تخلفاتی شود. نظارت می ( سپاری به بخش خصوصی از طریق برون ) ایوکارها به صورت دوره های خود اظهار شده توسط کسببر روی داده  .3

 هایی در نظر گرفته شود.بانک، شرکت پرداخت یا هر سامانه احراز کننده دیگر اتفاق می افتد الزم است جریمه کار وشخص متصدی کسب توسط  KYCیدر حوزه 

تور قضایی  و توقف فعالیت صرفا با دس تواند توسط بخش خصوصی صورت پذیرد.های کالن اتخاذ شده نیز میرسیدگی به شکایات مطابق با سیاست .4

 انجام خواهد شد. 

ها و همچنین جایگاه قانونی نهادها با  وکار، سهل و شفاف بوده و حوزه اختیارات، مسوولیتاین روش علیرغم مزایایی نظیر عدم وجود موانع شروع کسب 

 دقت بیشتری در آن لحاظ شده است. 

 ت می بایست با تعامل فعال بخش خصوصی نهایی گردد.شایان ذکر است فرآیندهای فوق به صورت کلی بیان شده و در خصوص جزئیا
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سوم پیوست   
 

 ر  محترم جمهو س یبه به رئ  نی ام  ی دکتر فاطم یجناب آقا  ینامه

 محترم مجلس و پاسخ انجمن به آن از نگاه قانون سی و رئ
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 بسمه تعالی صفحه(  ۱6دو )پیوست : 

 

 رئیس محترم جمهوری اسالمی ایران ، جناب آقای دکتر رئیسی

 جناب آقای دکتر قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسالمی 

 )نماد اعتماد(  وزیر محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت 15/09/1400مورخ  220802/60موضوع: مکاتبه شماره 

 

 سالم علیکم 

االشعار در خصوص تشریح مبانی قانونی صدور نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( به عنوان مجوز فعالیت کسب و ی فوقنظر به مکاتبه

الذکر از سوی وزارت صمت و  تخاذ رویه مذکور در مکاتبه فوقکارهای اینترنتی و با امعان نظر بر این نکته که طی چند ماه اخیر، ا

یاری، پذیرندگان آنها و ایضاً کسب و کارهای  های فعال در حوزه پرداختهای جدی برای شرکتایضاً بانک مرکزی، موجب بروز چالش

 دارد: مراتب زیر را تقدیم می وسیله خرد و خانگی شده؛ بدین

 زدایی است دولت در مقررات و تجارت برخالف رویکرد ی وزارت صنعت، معدنالف( رویه

های  زدایی است. یکی از جلوهکه اشراف دارند رویکرد کلی دولت در حوزه حمایت از کسب و کارها، مبتنی بر مقررات  هماهنگونه

  1از ماده    22، کاستن از فرآیندها و ابزارهای مبتنی بر بوروکراسی در صدور مجوزهاست. چندان که طبق بند  زداییمهم مقررات

( به  g4b.irرسانی مجوزهای کسب و کار )ی«، پایگاه اطالع( قانون اساس۴۴اصل چهل و چهارم )  یکل   یهااستی س  یقانون اجرا»

 ای کسب و کار تعیین شده است.  عنوان مرجع رسمی اعالم شرایط صدور یا تمدید مجوزه

قانون اخیرالذکر، در    7زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« در ماده  بینی »هیأت مقرراتی پیشبر همین مبنا، فلسفه

ای  رسانی مجوزهها، مستندات و مجوزهای مربوط در پایگاه اطالعزدایی است. بدین معنا که تمام پروانه راستای سیاست کلی مقررات

هایی را غیرضروری تشخیص داد،  ی قانونی خود چنانچه مجوزکسب و کار، احصا و تجمیع شود تا متعاقباً، هیأت در راستای وظیفه

 نامه است نسبت به لغو و اگر قانون است، نسخ یا اصالح آن را از مجلس شورای اسالمی تقاضا کند. حسب مورد در صورتی که آیین

  معدن  صنعت،  وزارت ، ی مملکت  یجار نیقوانو هم در  دولت  بدنههم در  ییزدامقررات  کردی اتخاذ رو رغمی علحال آنکه، 

  کند؛ ی را منوط به اخذ پروانه کسب و کار م   نمادیا  صدورکه از مقررات دارد،    ی و استنباط  ریبا تفس  عمل  در  تجارت  و

. با اتخاذ چنین رویکردی، در عمل وزارت صمت برای صدور اینماد،  شودی م  صادر  وزراتخانه  نیهم  یسو  از  که  یاپروانه  ی عنی

می کار  و  کسب  پروانه  بارگذاری  به  مکلف  را  اطالعمتقاضیان  پایگاه  در  آنکه،  حال  مرجع  کند  کار،  و  کسب  مجوزهای  رسانی 

  صدور الزم  شرط  قانون،  کدام  یمبنا  بر  ستین  مشخصکننده در این زمینه خودِ وزارت صمت است. در حالی که اوالً،  استعالم

( قانون ۴۴اصل چهل و چهارم )  یکل  ی هااستیس   یقانون اجرای شمول » ثانیاً، دامنه  است؟   کار  و   کسب  یپروانه  اخذ  نماد،یا

 گاه یپا کند. لذا، در شرایطی که  ی« صرفاً ناظر به اشخاص حقوق خصوصی نیست و برای نهادهای دولتی هم ایجاد تکلیف میاساس

  کردیرو   خالف  بر  صمت  وزارت  عمل  در  ،است  یضرور  یمجوزها  استعالم  ی اصل  مرجع  کار،  و  کسب  یمجوزها  ی رساناطالع

 یبه مرجع استعالم پروانه  لیخود را تبد  کار،  و  کسب  یمجوزها  ی رساناطالع  گاهیپا  از  ی مقام  قائم  به  ،ی باالدست نیقوان

 .کسب کرده است
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محور بدون بارگذاری پروانه کسب تأکید شده، بدون ستاره« به عنوان مجوز اعالنوزارت صمت بر »اینماد بی  ی به عالوه، در مکاتبه

تراکنش در ماه و در    50ستاره« منوط بهاینکه توضیحی در خصوص شرایط اعطای آن ارائه شود. توضیح آنکه، اعطای »اینماد بی

های بازار و سیاست پشتیبانی  شده با واقعیتف از اینکه، سقف عددی تعیینمیلیون تومان تراکنش ماهیانه است. منصر  50مجموع  

های کلی  از کسب و کارهای نوپا هیچ سنخیتی ندارد، مغایر با اصل »تسهیل رقابت و منع انحصار« مندرج در قانون اجرای سیاست

( قانون  ۴۴ای کلی اصل چهل و چهارم )هقانون اجرای سیاست  ۴3اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. چه اینکه، وفق ماده  

های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول و موظف به رعایت مقررات فصل  اساسی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش

 نهم، ناظر بر »تسهیل رقابت و منع انحصار« هستند. 

های عمومی و دولتی، حتی در  ی سازمانده، کلیهاالطالق تنظیم شی مذکور به صورت کلی و علیکه مادهتوضیح آنکه، از آنجایی 

مقام اِعمال حاکمیت موظف به رعایت مفاد فصل نهم در خصوص تسهیل رقابت و منع انحصار هستند. بنابراین، نهادهای عمومی و  

یص فصل مذکور یا  توانند اقدامی تقنینی و یا اجرایی را معمول نمایند که موجبات تخصدولتی، حتی در مقام اِعمال حاکمیت، نمی

ها باشد.  نامه( قانون اساسی، براساس تحدیدات سایر قوانین و آیین۴۴های کلی اصل چهل و چهارم )تفسیر قانون اجرای سیاست

سو مغایر با حقوق ضدرقابت مندرج در قانون اخیرالذکر است و از دیگر سو، حکایت  ستاره«، از یک بینی »اینماد بیحال آنکه، پیش

های  آمدی فرآیند فعلی صدور مجوز اینماد دارد. چه اینکه، اگر فرآیند اعطای اینماد کامالً بر اساس قوانین، مقررات و واقعیتاز ناکار

بینی استثناء سقف تراکنش ماهیانه وجود نداشت و در هر حال تمام کسب و کارها باید تحت شمول  موجود بود، لزومی به پیش

های  های آتی، لزوم حمایت از کسب و کارهای نوپا و واقعیتبینی است که طی سالعاً قابل پیشگرفتند. طبضوابط مقرر قرار می

ستاره  بینی اینماد بیموجود در بازار، رویکرد سلبی و محدود وزارت صمت در صدور اینماد را از میان خواهد برد )چندان که پیش

پیش گرفتن رویکرد فعلی، ثمری جز نابودی خیل عظیمی از کسب و    گواه آن است( اما مسأله اساسی آن است که تا آن زمان، در

 کارها را در پی نخواهد داشت. 

 نامه قانون مبارزه با پولشویی ب( عملکرد نامتناسب وزارت صمت نسبت به درج اینماد در آیین

تبدیل به یک چالش مهم برای فعالین کسب و کارهای نوآور شده، ناشی از عملکرد نادرست وزارت صمت نسبت به   اینک آنچه هم

در   اینماد  اخذ  لزوم   مصوب   یی پولشو  با  مبارزه  قانون  ی الحاق(  14)  ماده  یی اجرا  نامهنییآ  103  ماده  از  1  »بنددرجِ 

با    نمادیا   ،صمت  وزارتاصرار    به  نامهنیی آ  نیتدو   زمان  دراست.    ران«یوز  ئت یه  22/07/1397 مبارزه  ابزار  عنوان  به 

  ییپولشو  با  مبارزه  در  هم   یریتأث  و  نداشته  مذکور  نامهنییآ  با  ی ارتباط  نمادیا  اساساًکه    ی حال  در.  شودی م   نییتع  یی پولشو

 .ندارد

 قانون   دستاوردقانون مبارزه با پولشویی به مصلحت هم نیست. چه اینکه،    نامه مضافاً، الزام اشخاص به اخذ اینماد به استناد آیین 

وسیله از انجام معامالت مشکوک جلوگیری شود. در حالی که،  تا بدین  به افراد جامعه است  فهیوظ  لیتحم  ،یی پولشو  با  مبارزه

اینماد، این برداشت را به دنبال دارد که کلیه عملیات پرداخت،  به اخذ    نامه قانون مبارزه با پولشویی، الزام اشخاصاستناد آیین  به

 چهارچوب در  نماد یا  یاعطا  از   بعد  یحت  است   ممکن دارای اینماد، به منزله پرداخت مشکوک نیست. در حالی که،   نزد اشخاص

. لذاست که  باشد  برقرار  چنانهم  مشکوک  یهاپرداخت  ، یی پولشو  با  مبارزه  قانون  1  ماده )چ(    حرف  در  مقرر  یضابطه 

  افراد   و   شد  واقع  ی مشکوک   یمعامله  اگر  که   کند ی م   فراهم   جامعه  عموم  ی برا  را  یکاذب  برداشت  و  انتظار،  نمادیای  اعطا



 ۴طبقه  ، ۱۳۷پالک  ، ساختمان شیراز ، کمیو  ستیب ابانینبش خ ، وزرا  ابانیخ ، نیآرژانت  دانیم ، تهران آدرس: 

    02۱۴۳0000۵0 تلفن:    02۱88۷2۷62۹ فکس:   ۱۵۱۳۹۳۳۱۴۱ :یکدپست

 

 

 بانک   گاهیجا  ، یامر  نیچن  آنکه،   حال.  بود  خواهد  پاسخگو  یمرکز   بانک  و  صمت  وزارت  دادند،   دست   از  را  خود   مال

 .دهدی م  رییتغ یی پاسخگو  به یگرمطالبه از را یمرکز

یار  های پرداختنامه مبارزه با پولشویی تکلیف ناممکنی بر مشتریان شرکتبینی اخذ اینماد در آیینج( پیش

 کند. تحمیل می

جدی  منصرف از اینکه، در خصوص صالحیت مرکز توسعه تجارت الکترونیک در صدور مجوز از حیث قوانین و مقررات جاری، تردید 

به عنوان زیرمجموعهوجود دارد )که متعاقباً بدان اشاره خواهد شد(، توضیحاً معروض می با بسط  دارد که مرکز  ی وزارت صمت 

پذیر  برای بسیاری از مراجعین امکان  کند که در مقام اجرا، ارائه آنصالحیت خود، کاربران را ملزم به ارائه »مجوز کسب و کار« می

 نیست. 

. ندارند  را  نمادیا   افتیدر  امکان  هستند،  ی مشخص   صنف  فاقد  که  ی اشخاص  ریسا(  اصناف  یاستثنا)به    عمل   در،  توضیح آنکه

مذکور،    رندگان ی( درصد از پذ70به هفتاد )  ب یدارند و قرپذیرنده  (  1.000.000)  ون یلیم   کیحدود    اری پرداخت  ی هاشرکتچه اینکه،  

ال 10و حدود ده )  ،ی صاحبان مشاغل خرد و خانگ آنکه، بخش   یکسب و کارها   زی( درصد ن15پانزده )  ی(  نوآورانه هستند. حال 

  تیجواز فعال  یوزارت صمت، در مطالبه یهیو طبق رو ستندی ن یصنف  نیو عناو هاتیمشمول حما یاز مشاغل خرد و خانگ  یاعمده

 از حق اشتغال محروم خواهند شد.  ،نمادیجهت صدور ا  ی دولت ا یو  یصنف

عالوه،   اجرا»  1  ماده  از  22  بند  مطابق به  )  ی کل  یهااستیس  یقانون  چهارم  و  چهل  اساس44اصل  قانون   گاه یپا  «ی ( 

  کسب   یمجوزها   د یتمد  ای  صدور  طیشرا   اعالم  ی رسم   مرجع  تنها( به عنوان  g4b.ir)  کار  و   کسب  یمجوزها  ی رساناطالع

های زیر تصریح  ی مذکور در توجیه »مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز« به مقرره. در سامانهاست شده نییتع کار و

 شده است:

 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی:   3ماده  11بند  -1

ن تجارت الکترونیکی مصوب قانو  80نه در مقرره فوق و نه حتی در قانون مبنای تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی )ماده  

 ( تصریحی در خصوص اعطای صالحیت صدور مجوز وجود ندارد. 1382

 قانون نظام صنفی:  87نامه تبصره ماده  آیین  1ماده  10بند  - 2

اختصاص به اشخاصی دارد که خواهان فعالیت ذیل صنف مشخصی هستند. آن  اعطای اینماد چنان که در پایگاه مجوزهای  صرفاً 

کسب و کار، استعالم »پروانه کسب«، شرط مقدم صدور اینماد محسوب شده است. به عبارتی، در مقام عمل اشخاص فاقد پروانه 

 کسب، امکان دریافت اینماد را نخواهند داشت. 

 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی: 14نامه اجرایی ماده آیین 103ماده    1بند  -3

حتی اگر اعطای اینماد از نظر حقوقی با هیچ چالشی مواجه نباشد، با امعان نظر به قانون تجارت الکترونیکی، لزوم تعریف   -3-1

 بوده و نه آنکه معیاری برای مبارزه با پولشویی باشد. کنندگان مجوزی تحت عنوان اینماد صرفاً جهت حمایت از حقوق مصرف
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در امر مبارزه با پولشویی تعیین شده؛ از    6و    5قانون مبارزه با پولشویی، مشخصاً وظایف اشخاص و نهادهای مواد    7در ماده    -2-3

 تعیین کند.  ای مازاد، مبنی بر الزام برای اخذ مجوز،تواند ضابطهنامه اجرایی قانون نمیرو، آییناین

پرداختشرکت  -3-3 بند  یار  های  اساس  ماده    6بر  فرآ  7از  و  ضوابط  پذ  ارانی پرداخت  تیفعال   یی اجرا  ندی»الزامات،    رندگان یو 

مکلف به انجام تدابیر الزم   ران«،یا یاسالم  یجمهور یبانک مرکز 27/05/1397مورخ  یدر نظام پرداخت کشور ابالغ شدهیبانی پشت

یار تحصیل حاصل است و لزوم اخذ اینماد برای کاربران این  های پرداختند. لذا، مبارزه با پولشویی برای شرکتبرای پولشویی هست 

 ها با توضیحات پیشگفته امکان اجرای آن ناممکن است.شرکت

 

فضای مجازی یا پنجره واحد مجوزها، در    تبدیل شدن نماد اختیاری اعتماد به رگوالتور کلیه کسب وکارهایج( 

 . است  در سطح مجلس شورای اسالمی صالحیت وزارت صمت نیست و در صورت لزوم نیز نیازمند قانون 

و    نظارت  یو شکل   یآن است که چهارچوب ماهو  یدغدغه و نگران  نیتربودن آن، مهم  رموثریاقدام و غ  نیبودن ا  یرقانونیفارغ از غ

و  هیرو رییامکان تغکه  است دهینرس ز ین یاسالم یمجلس شورا بیبلکه به تصو ست،ینه تنها مشخص ن "ینماد ا"  ینهاد متول  کنترل

  خواهد شد مساله باعث    نیهم .  خواهد آوردفراهم    ی راحت   به را    ندهیو مقررات در آ  نیقوان  گر یو بعضا خالف د  ی آن  مات ی اتخاذ تصم

توان   ز ین  یم اسال  یمجلس شورا  یحت  ،یکل   ی هااستیس   ایو    یقانون اساس  ایو    یشرع  نیکه به سبب مواز  ییهاتیمحدود  یحت

تعرفه خدمات )که    رییتغ  اخیر مبنی بر  یناگهان  می توجه است که اتخاذ تصم  قابلشود.    ریپذمرکز امکان  نیآن را ندارد، در ا  نیتقن

وکار به سقف روزانه یک و نیم  که محدود کننده یک کسببدون ستاره«    نماد ی»اایجاد  آن محل تامل است( و    ن ییتع   تیصالح

چهارچوب در    نیا  نییمرکز است که قانونا تع  نیحاکم بر ا  یگرمیاز عدم وجود چهارچوب مشخص تنظ   یانمونه،  میلیون تومان

   است. یاسالم  یمجلس شورا تیصالح

اقتضا  "  : قید شده است  یمجاز  یفضا  ی عال  یشورا  نی بر تشکیلمب  مقام معظم رهبریشایان ذکر است در فرمان  همچنین  

شهریور ماه    25و در مورخ    "ی بوجود آیدو هماهنگ  یریگمیتصم  ،یاستگذاریس  یبرا  یمتمرکز  ی کانون  یکند که نقطهی م

در بند دوم مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص وظایف و اختیارات مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون عالی    91سال  

و   تیصدور مجوز فعال ی ضوابط کل   بیو تصو  ی هماهنگ ،یاستگذاریـ س2 "تنظیم مقررات کشور نیز اینگونه قید شده است: 

بنا بر این در صورتی که      "یمجاز  یدر فضا  ت یارائه هر گونه فعال  ی برا  ی عال  یمصوبات شورا  در چارچوب  یبهره بردار

شورای  به دلیل متاخر بودن این فرمان و همچنین جایگاه عالی شورا طبیعتا باشد، در فضای مجازی   گریتنظیمنهادی نیز متصدی 

 عالی فضای مجازی خواهد بود که صراحتا نیز در فرمان رهبری نیز امر به تمرکز قید شده است.

به عنوان نمایندگان زیست بوم نوآوری  ی حاضر علیهذا، با عنایت به توضیحات معنونه اینجانبان به عنوان امضاکنندگان ذیل مکاتبه

فرآیند اتخاذی وزارت  عدم جلوگیری از  رفته شده و تأکید بر این مطلب که  گی در پیش، ضمن ابراز مخالفت جدی با رویهکشور

ی دیگری در پی نخواهد وکارهای خرد ایجاد کند، نتیجهزایی و از میان بردن مشاغل و کسبصمت جز آنکه مانعی اساسی بر اشتغال

وکارهای داخلی، آن هم در  خصوص حمایت از کسب  داشت، به عالوه اینکه، این امر آشکارا مغایر با فرمایشات مقام معظم رهبری در 

و    ها« است؛ لذا، از محضر مبارک رئیس جمهور محترم که همواره بر لزوم حمایت از کسبزداییها و مانعسال »تولید، پشتیبانی
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 عتمدار یشر ی محمد مهد

 های نوین مالی صنفی فناوری  انجمنرئیس 

 پورفر ی نق یمصطف

های نوین مالی صنفی فناوری   انجمندبیر   

ر جلوگیری از ادامه روند اند، خواهشمند است با توجه به توضیحات پیشگفته دستورات الزم به منظوزایی تأکید داشتهکارها و اشتغال

 گرفته شده را مبذول فرمایند. در پیش

 

 فرمایند کمال امتنان را دارد.پیشاپیش از حسن نظر و دستور مساعدی که می

 

 

 

 

 

 

 

 رونوشت 

 جناب آقای اصغر جهانگیر، معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه  -

 ، وزیر محترم اطالعات جهت استحضار حجه االسالم و المسلمین سید اسماعیل خطیب  -

 و مساعدت  جهت استحضار داراییاقتصاد و امور جناب آقای سید احسان خاندوزی، وزیر محترم  -

 جناب آقای دکتر احمد وحیدی، وزیر محترم کشور جهت استحضار  -

 جناب آقای دکتر فاطمی امین، وزیر محترم صنعت، معدن، تجارت جهت استحضار و مساعدت  -

 و مساعدت  جناب آقای عیسی زارع پور، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات جهت استحضار -

 مساعدت   آقای دکتر ستاری، معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت استحضارجناب  -

 و مساعدت  بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران جهت استحضارمحترم جناب آقای صالح آبادی، رئیس کل  -

 جناب آقای علی موئیدی خرم آبادی، رئیس محترم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز جهت استحضار  -
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چهارم وستیپ  

نماد ی شدن ا ی اجبار ی اتیآثار عمل گزارش  

ی نترنتی ا یوکارهاتمام کسب یشدن آن به مجوز برا  ل یتبد و  

و    ی مجاز  ی در فضا  تیشروع هر نوع فعال  ی شدن آن برا  ازی شنیو پ  نمادیشدن ا  یاجبار

در ا  افت یتوقف  کسب  به  پرداخت  تبد   نمادیخدمات  مفهوم  اعتماد    ل یبه  نماد  شدن 

  ی مجاز  یفضا  یو پنجره واحد مجوز ها  یرگوالتور بخش  ای  یمجوز اجبار   کی به    کیالکترون

ا G4B با  یبه صورت مواز برا  نیاست.  از خرد و کالن و  وهر نوع کسب  یامر  کار اعم 

  ،یها مانند گردشگراز حوزه   یار یاقدام در بس  نیخواهد بود. بعالوه در ا  یعاد   اینوآورانه  

  کی که قبال توسط    ی اخدمات نوآورانه   ایو    یآموزش   ،یخدمات بهداشت  ، یمال   یهای فناور

  نمادیکار عالوه بر اوکسب   ه خواهد شد ک  نیباشند، منجر به ا  شدهن  یبخش  تینهاد رسم

  لی امر عمال در اکثر موارد به دل  نیخواهد بود. ا  زی ن  گرینهاد د  ک یمجوز از    افت یملزم به در

که نظام    لیدل  ن یبه ا  زین  نیشی و در موضوعات پ  باشد ینم  ریپذ تازه بودن موضوع امکان 

در موارد    یاست و حت  یاساس   یمانع   ت یشروع فعال  یدارد برا   یاختالالت اساس   یمجوز ده

 .د ینمای اضافه م یوکار، با هر ابعاد و موضوعدو گام را به شروع هر کسب  زیممکن ن

  



 ۴طبقه  ، ۱۳۷پالک  ، ساختمان شیراز ، کمیو  ستیب ابانینبش خ ، وزرا  ابانیخ ، نیآرژانت  دانیم ، تهران آدرس: 

    02۱۴۳0000۵0 تلفن:    02۱88۷2۷62۹ فکس:   ۱۵۱۳۹۳۳۱۴۱ :یکدپست

 

 

 /۱0۱0۴/۱۴000۷FAشماره: 

 0۴/0۷/۱۴00تاریخ : 

 دارد پیوست : 

 

 

 وکارهای اینترنتیآثار عملیاتی اجباری شدن اینماد و تبدیل شدن آن به مجوز برای تمام کسب

 

 وکار. افت جدی شاخص سهولت در ایجاد کسب 1
وکار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا  الکترونیک هر کسب با اجباری شدن نماد اعتماد  

 مجوز الزم را کسب نموده و سپس اینماد دریافت نماید تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند. 

های  اضافه نموده و آزمودن یک ایده را توسط گروهاین امر حداقل دو مرحله بسیار زمانبر را برای شروع فعالیت هر کسب و کار کوچک  
 سازد. جوان یا کسب و کارهای خانگی بسیار دشوار تر از وضعیت کنونی می 

 

  های نو. عدم امکان خلق ایده 2

ین  شوند، چون اساسا اهای متصدی قانونگذاری نمی های تازه به صورت پیشینی توسط سازمان در هیچ یک از کشورهای پیشرفته، ایده 
امر غیر ممکن است. لذا اجباری بودن اینماد برای آغاز فعالیت یک کسب و کار آنالین و متعاقبا نیاز به کسب مجوز از نهادهای ذیربط  

 به دلیل عدم وجود قانون در موضوعات جدید عمال غیر ممکن بوده یا سالها به طول خواهد انجامید. 

 در نهایت نارضایتی نخبگان و جوانان فعال خواهد شد.   این امر موجب عدم امکان خلق ایده های تازه و
 

 . اختالل در کسب وکارهای خرد و خانگی و نارضایتی بیش از یک میلیون کسب وکار 3
وکارهای خرد و خانگی عمال امکان دریافت مجوز، ثبت شرکت و یا حتی دریافت اینماد شخصی را ندارند ولی در حال حاضر  کسب

 نمایند. تغال کشور را تامین نموده و بخشی از نیازهای عمومی را برطرف می بخش قابل توجهی از اش
 

 . ریسک رواج استفاده از سایر ارزها و عدم شفافیت مالی و مالیاتی بعالوه ضعیف شدن ریال 4

وکارهایی که هنوز مجوز تعریف  کسبعدم امکان یا افزایش سختی دریافت خدمات مالی ریالی به دلیل اجباری شدن نماد اعتماد برای  
های غیر رسمی انجام شده و از قدرت ریال کاسته شده مالیات  ای ندارند باعث خواهد شد رفع این نیازها توسط سایر ارزها یا روش شده

 نیز پرداخت نشود. 
 

 . از دست دادن منابع انسانی کارآفرین و نوآور به دلیل بسته شدن فضای کسب و کار5

وکار و ایجاد مزیای گسترده  اد کسب و کار و عدم امکان راه اندازی کسب و کارهای نوآورانه با توجه به سهولت فضای کسب سختی ایج 
 برای نخبگان در کشورهای مجاور و یا کشورهای پیشرفته عمال موجب مهاجرت نیروهای باقی مانده خواهد شد. 
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پنجم  وستیپ  

 قانونی  ی کارشناس  گزارش

 ک ی شدن نماد اعتماد الکترون ی الزام یهارتیمغا

 یی اجرا یهادستورالعمل  ر یو سا ی شدن آن به مجوز با قانون اساس ل یتبد و

 بررسی بندهای:

 21/07/1398الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب  14نامه اجرایی ماده آیین 103ماده  1مغایرت بند  .1

 هیئت وزیران با مفاد قانون اساسی و سایر قوانین باالدستی  

الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب  14نامه اجرایی ماده آیین 103ماده  2مغایرت بخشی از بند   .2

 یئت وزیران در ارجاع به نماد اعتماد الکترونیکی با مفاد قانون اساسی و سایر قوانین باالدستی ه 21/07/1398

الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب   14نامه اجرایی ماده آیین 106ماده  4مغایرت بخشی از تبصره  .3

ن اساسی و سایر قوانین  هیئت وزیران در ارجاع به نماد اعتماد الکترونیکی با با مفاد قانو 21/07/1398

 باالدستی 
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های الزامی شدن نماد اعتماد الکترونیک و تبدیل شدن آن به مجوز با قانون اساسی و  پیرو نامه ارسالی، گزارش مغایرتوسیله، بدین

 رساند:مراتب زیر را به عرض می های اجرایی دستورالعمل

و با صدور    108903/00شماره    طی مکاتبه   1400تیر    31های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در تاریخ  اداره نظام

یار را مکلف نمود تا از  های پرداختحکمی مولوی، خطاب به مدیرعامل شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک(، شرکت

ز نماید. از  های اینترنتی به مشتریان )پذیرندگان( جدید خود که فاقد نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( هستند، پرهیتخصیص درگاه

یار، به صورت عام استغراقی مستقالً شامل این حکم شده و لذا، اعطای  های پرداختروی، کلیه مشتریانِ )پذیرندگان( شرکتاین

از سوی شرکت پرداخت  الکترونیکی  های پرداختدرگاه  اعتماد  فرآیند دریافت نماد  به طی  به مشتریان )پذیرندگان(، مشروط  یار 

الذکر  ی فوقچنان که فراز پایانی مکاتبهمرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. آن  )اینماد( از طریق

شرکت )قدیمی(  سابق  )پذیرندگان(  مشتریان  آینده،  در  داشته،  پرداختبیان  اعتماد  های  نماد  اخذ  به  نسبت  باید  الزاماً  نیز  یار 

  الکترونیکی )اینماد( اقدام کنند. 

نظام  13/04/1400مورخ    108903/00شماره  کاتبه »م به مدیرعامل شرکت  اداره  بانک مرکزی، خطاب  پرداخت  های 
 شبکه الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک(: 

رئیس محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مباحث   28/12/1399مورخ  151282/1با سالم، با توجه به نامه شاره 
یار و پیشنهادات مطرح شده، ضروری است  های پرداختبا نمایندگان شرکت 01/1400/ 25مطرح شده در جلسه مورخ 

ابالغ و برنامه زمانبندی  های پرداختهای اینترنتی برای مشتریان جدید به شرکتالزام اینماد جهت ثبت درگاه یاری 
 جهت استفاده مشتریان قدیمی از این الزام به این بانک ارائه گردد.

یاری، زمان  های پرداختضروری است براساس تصمیمات اتخاذ شده در جلسات مشترک با نمایندگان شرکتهمچنین 
منطقی جهت بروزرسانی سوابق مشتریان قدیمی و جدید در دستور کار آن شرکت قرار گرفته و رونوشتی از بخشنامه  

 « ابالغی در اختیار این اداره قرار گیرد.
اظهارنظر اداره بررسیهای پرداختچنان که از جلسات برگزار شده نمایندگان شرکتآن های  یار با مسئوالن بانک مرکزی و ایضاً 

مکاتبه شماره   مرکزی )طی  بانک  الزام مشتریان  برمی(  26/02/1400مورخ    53428/00حقوقی  و مستند  مبنا  )پذیرندگان(  آید، 

( الحاقی قانون  14نامه اجرایی ماده )آیین  103از ماده    1به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد(، »بند    یار های پرداختشرکت

های پرداخت ی اداره نظام. حال آنکه، مستند حکمی مکاتبهاست  اعالم شده  هیئت وزیران«   22/07/1397مبارزه با پولشویی مصوب  

 تعارض است. ران، آشکارا با قانون اساسی و قوانین عادی در بانک مرکزی جمهوری اسالمی ای

الحاقی    14نامه اجرایی ماده  آیین  103ماده    2و    1گرفته به نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( در بندهای  نظر به اینکه، ارجاعات صورت

بر خالف قوانین موجود حق و عدول از قانون   106ماده    4و تبصره    هیئت وزیران  21/07/1398قانون مبارزه با پولشویی، مصوب  

 ی مبارزه با پولشویی نیست؛ و اخذ مجوز نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( ضابطه مبنا )قانون مبارزه با پولشویی( بوده

از ماده    1مستنداً به »بند    ،  یخت بانک مرکزپردا  یهااداره نظام  13/04/1400مورخ    108903/00شمارهنظر به اینکه، مکاتبه  و  

ی  اجرای مکاتبه    و  هیئت وزیران« صادر شده  22/07/1397( الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب  14نامه اجرایی ماده )آیین   103
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ای از کسب و کارها )به  الیف ماالیطال بر پارهو تحمیل تک یار  های پرداختاالشعار، موجب تحمیل ضرر و زیان عمده به شرکتفوق

 شرح مندرج در بند »ز«( خواهد شد؛ 

« مستندات  1390»قانون تشکیالت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب    80با عنایت به بندهای )پ( و )ت( ماده  حال،   

 گردد. مغایرت و دالیل به شرح زیر تقدیم می

 ی مبارزه با پولشویی و کشف معامالت مشکوک نیست. ضابطه (اینمادالکترونیکی )نماد اعتماد الف( اخذ 

 با آخرین اصالحات و الحاقات مقرر داشته:   1386قانون مبارزه با پولشویی مصوب   14ماده 

ابله و  االجرا شدن این قانون توسط شورا ]شورای عالی مق نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ الزم»آیین
شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت  پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم[ تهیه می

 رسد.«وزیران می
هیئت    22/07/1397( الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب  14نامه اجرایی ماده )آیین  103از ماده    1در همین راستا، برابر بند  

 وزیران:

دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هر گونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب  ائه»ار
نمای )پروفایل( ارباب رجوع ثبت  ربط، در رخرجوع، اطالعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعالم از مراجع ذی

 کنند: 
مصوب  -( قانون نظام صنفی کشور  87کی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده )اطالعات مجوز نماد اعتماد الکترونی  -1

 و اصالحات بعدی آن.« -1382

الزاماً باید در چهارچوب ضوابط مقرر در قانون باشد و هرگونه   ، نامه اجراییالذکر، محرز است که آیینذا، با امعان نظر به مصوبات فوقل

تواند در مقام وضع مقرراتی باشد که قواعد  نامه نمیر داشتن همین امر صورت پذیرد. بنابراین، آیینتفسیر و تأویل قانون نیز با در نظ

به عبارت دیگر، در سلسله مراتب شکلی قواعد حقوقی که اهمیت قاعده را با در نظر داشتن  موجد حق را تضییق و محدود کند.  

آییندستگاه واضع آن می وزیراننامهسنجد،  فروتر ی مصوب هیئت  قواعد  قوانین مصوب مجلس است و الجرم محتوای  ، مادونِ 

قانون اساسی نیز قابل    138نامه( الزاماً باید محتوای قواعد برتر )قانون عادی( را مراعات کند. چندان که این امر از ذیل اصل  )آیین

های دولت که مخالف  نامهرا از اجرای آیین  ها قانون اساسی قضات دادگاه  170سو، اصل  استنباط است. با همین مبناست که از یک 

قانون اساسی، امکان    170قوانین و مقررات اسالمی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است منع کرده؛ و از  سوی دیگر، اصل  

 ها را از دیوان عدالت اداری برای عموم جامعه ایجاد کرده است.نامهگونه آیینتقاضای ابطال این

وی، اوالً و بالذات قانون مبارزه با پولشویی هدفی جز ایجاد مانع و وضع مقررات آمرانه برای پیشگیری و اِعمال مجازات برای راز این 

نامه قانون اخیرالذکر نیز باید در همین راستا نسبت به وضع مقررات اقدام کند. بر همین  مرتکبین ندارد؛ لذا، ثانیاً و بالعرض، آیین

را توسعه دهد با روح حاکم    و الزامات اشخاص در مبارزه با آن   نامه به نحوی که مفهوم پولشویی قانون، طبق آیین  اساس، توسعه مفاد 

قانون    138نامه با روح قانونِ مبنا، در اصل  چه اینکه، مخالف نبودن آیین  .مخالفت داردبر قانونِ مبنا )قانون مبارزه با پولشویی(  

دارد: »هر یک از وزیران نیز در حدود  قانون اساسی مقرر می  138است. قسمت دوم بند اول اصل  اساسی نیز مورد توجه واقع شده  

نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح  وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران، حق وضع آیین

  138ایی قانون اساسی، قید پایانی قسمت دوم بند اول اصل  قوانین مخالف باشد.« با توجه به مشروح مذاکرات مجلس بررسی نه
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قانون    138قانون اساسی یعنی عبارت »ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد« قسمت اول بند اول اصل  

 .شود و لذا مصوبات هیئت وزیران نیز نباید با متن و روح قوانین مخالف باشداساسی را نیز شامل می

، پولشویی یک »جرم تبعی« و ناشی از وقوع یک »جرم  1386قانون مبارزه با پولشویی مصوب   2که بر اساس ماده  شایان ذکر است

)مانند: سرقت، قاچاق، کالهبرداری  ناشی از جرم    نامشروعِ  منشأ« است. به بیان دیگر، پولشویی مجموع عملیاتی است که بر روی اموالِ 

و منشأ غیرقانونی و   جلوه داده شودپذیرد تا بدین نحو، عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه، ظاهراً مشروع و قانونی  و...( صورت می

 صرفاً موظف به   ، قانون مبارزه با پولشویی 6و    5نامشروع آن مکتوم باقی بماند. با این اوصاف، اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع مواد  

 . ی قانون هستنددر محدودهقانون مبارزه با پولشویی(  1جلوگیری از وقوع معامالت مشکوک )موضوع حرف چ از ماده  

گونه این  ،قانون مبارزه با پولشویی که به تعریف معامالت و عملیات مشکوک اختصاص یافته  1با در نظر داشتن حرف )چ( ماده  

قانون مبارزه با    1از حرف )چ( ماده    3و    2،  1ی مشکوک در بندهای  رهای ارائه شده در تعریف معاملهتوان بیان داشت که معیا می

، معیاری نوعی است. بنابراین، قانونگذار در قانون مبارزه با پولشویی  4و صرفاً معیار مندرج در بند   بوده،  ی شخصیهاپولشویی، معیار

ی  تواند نسبت به وضع قاعدهنمیدر قانون  خارج از حدود مقرر    ،نامهاحصا کرده و آیینمعیارها و ضوابط شناسایی معامالت مشکوک را  

اقدام کند. حال آنکه، برخالف ضوابط مقرر در متن    ی تعریف و یا وضع معیارهای نوعی جدید برای معامالت مشکوک،و توسعه  جدید

( الحاقی  14نامه اجرایی ماده )آیین  103مندرج در ماده    قانون مبارزه با پولشویی جهت شناسایی معامالت مشکوک، برخی ضوابط

( منجر به توسعه مفهوم معامالت مشکوک شده  5و    1هیئت وزیران )مشخصاً بندهای    22/07/1397قانون مبارزه با پولشویی مصوب  

 است.

ن انجام شناسایی  دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمارائه  -103ماده  »
نمای )پروفایل(  ربط، در رخمعمول ارباب رجوع، اطالعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعالم از مراجع ذی

 ارباب رجوع ثبت کنند: 
مصوب    –( قانون نظام صنفی کشور  87اطالعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده )  -1

 و اصالحات بعدی آن؛  -1382
 ... 
 «سایر اطالعات به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران. -5
قانونی الزاممع   های تجاری های فعالیتی در دیگر حوزهآورالوصف، منصرف از اینکه اخذ نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد(، مستندِ 

ی مشکوک  را به معامله یارهای پرداختمشتریان شرکت  معامالتنماد اعتماد الکترونیکی )اینماد(،  عدم دریافت    داشته باشد یا خیر؛ 

این امر منصرف از آن است که عدم اخذ نماد مذکور،    .کند( قانون مبارزه با پولشویی، بدل نمی1در حدود تعریف حرف )چ( از ماده )

-ی ایجاد دور باطل توسط وزارت صمت، در اخذ مجوزهای صنف  در نتیجه  ای از مشتریان )مشخصاًدر مواردی برای طیف گسترده

بر این، باید در نظر داشت منصرف از اینکه  مضاف  ( عمالً غیرممکن است.-شکواییه حاضر تشریح شده   »د«  بندندان که در ذیل  چ

مج اخذ  لزوم  نباشد،  مواجه  با هیچ شبهه حقوقی  )اینماد(  الکترونیکی  اعتماد  نماد  از  اعطای  راستای حمایت  در  وز مذکور صرفاً 

 ای برای مبارزه با پولشویی گردد. کنندگان بوده و نه آنکه با معکوس شدن اقتضای ذات آن، بدل به سنجهمصرف 

شود که معامالت اشخاص فاقد  ، در صورت ضروری دانستن اخذ نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد(، این معنا استنباط میبه عالوه اینکه

اد اعتماد الکترونیکی )اینماد(، معامالت مشکوک است. حال آنکه، وضع معیار نوعی »اخذ نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد(« به  نم

قانون مبارزه با پولشویی بوده و این معیار تخصصاً از حدود    1ای مازاد بر ضوابط مندرج در حرف )چ( ماده  معنی افزودن ضابطه
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مبا قانون  در  مقرر  است.موازین  خارج  پولشویی  با  مشتریان    رزه  برای  )اینماد(  الکترونیکی  اعتماد  نماد  اخذ  لزوم  اینکه،  مضافاً 

ی اجرای قواعد موضوعه در قانون را  ای است که باید نحوهنامهی وضع قاعده در آیینیار، به منزلههای پرداخت)پذیرندگان( شرکت

 ای جدید تأسیس کند. ی قانونی، خود رأساً قاعدهاجرای قاعده یتبیین نماید؛ و نه آنکه از طریق تعیین نحوه

تواند  نامه نمیاشخاص و نهادهای مبارزه با پولشویی در قانون مشخص شده و آیین و حدود  صالحیت ب( وظایف

 ای مازاد بر قانون وضع کند. قاعده

اشخاص    ، برای به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم و جلوگیری از انجام معامالت مشکوک  ، قانون مبارزه با پولشویی  7در ماده  قانونگذار  

کرده؛ که از جمله آنها »احراز هویت و    احصا قانون مبارزه با پولشویی، وظایف مشخص و معینی    6و    5و نهادهای مذکور در مواد  

ر واقع، مبنای وضع قانون مبارزه با پولشویی به حداقل رساندن  قانون مبارزه با پولشویی( است. د  7شناسایی مراجعان« )بند الف ماده  

نامه اجرایی قانون نباید به نحو دیگری استحاله گردد و در عمل مانع انجام کسب و کار شود.  ارتکاب جرم است و این هدف در آیین

گاه باید قائل باشیم که مقصود  ویی، تفسیر کنیم؛ آنقانون مبارزه با پولش  7راستا با بند الف ماده  نامه اجرایی را همآیین  103اگر ماده  

نامه قانون مبارزه با  واقعیتی که طراحان و نویسندگان آیین  !!احراز هویت متقاضیان است و نه ایجاد الزام برای اخذ مجوز!  ،103ماده  

 اند.پولشویی به آن توجه نکرده

ف هستند طبق ضوابط اعالمی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت  یار مکلهای پرداختشرکت  ،باید در نظر داشت  ، ضمن اینکه 

از مشتریان )پذیرندگان( خود اطالعات الزم را اخذ کنند و این اطالعات    ،شاپرک )سهامی خاص( به عنوان بازوی اجرایی بانک مرکزی

ا با  نجام اقدامات مذکور، سایر وظایف مندرج در  را هم برای جلوگیری از عملیات متقلبانه و مجرمانه نزد خود نگاه دارند. طبیعتاً 

»الزامات، ضوابط    7از ماده    6شود. چندان که بر اساس بند  قانون مبارزه با پولشویی هم برآورده می  7بندهای )ب(، )ت( و )ث( ماده 

بانک مرکزی    27/05/1397شده در نظام پرداخت کشور ابالغی مورخ  یاران و پذیرندگان پشتیبانیو فرآیند اجرایی فعالیت پرداخت

 اند.یاران مکلف به اتخاذ تدابیر فنی و نظارت مستمر بر مبارزه با پولشویی شدهپرداخت «،  جمهوری اسالمی ایران

یار موظف به اتخاذ تدابیر فنی و نظارت مستمر و مسئوالنه جهت اطمینان از رعایت قوانین مبارزه با  پرداخت  - 6-7»
 « باشد.تأمین مالی ترورسیم مطابق با قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران میپولشویی و 

الکترونیکی )اینماد( نمی نماد اعتماد  به اخذ  الزام  اینکه  از  باشد، در هر حال،  تواند ضابطهبنابراین، منصرف  با پولشویی  ی مبارزه 

یز مکلف و موظف به انجام تدابیر الزم برای پولشویی هستند؛  اکنون نیار طبق ضوابط اعالمی بانک مرکزی همهای پرداختشرکت

بدون پیش پولشویی  امری که  با  مبارزه  قانون  مندرج در  اهداف  به تحقق  )اینماد( منجر  الکترونیکی  اعتماد  نماد  اخذ  لزوم  شرط 

 شود.می

ون اساسی مصوب ( قان44های کلی اصل چهل و چهارم )نامه موضوع شکایت با قانون اجرای سیاست( آیینج

 تعارض دارد.  1387

( قانون اساسی، از جمله قوانین باالدستی محسوب  44های کلی اصل چهل و چهارم )قانون اجرای سیاست  ، در نظام حقوقی ایران

  شده و نسبت آن با سایر قوانین »نسبتِ حکومت« است. بدین معنا که سایر قوانین باید به نحوی تصویب شوند که با قانون مذکور

 در تعارض نباشند.
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اصل مذکور( مقرر شده، دولت مکلف به رفع تبعیض،    12و    10،  9به عالوه، چندان که در اصل سوم قانون اساسی )خاصه بندهای  

های خود نباید مانعی برای اجرای گیریروی، دولت با تصمیمریزی اقتصاد عادالنه شده است. از همینایجاد نظام اداری صحیح و پی

کس حق ندارد به دیگری ضرری وارد  توان بیان داشت که هیچر ایجاد کند. لذا، با تمسک به اصل چهلم قانون اساسی، میاصل مذکو

های کلی  قانون اجرای سیاستروی، رفتارهای احصاشده در فصل نهم  کند ولو آنکه این اضرار، به واسطه اِعمال حق باشد. از همین

پذیر است. توضیحاً و بر مبنای آنچه بر مبنای قانون اساسی و قاعده فقهی »ال ضرر«، توجیه ،( قانون اساسی44اصل چهل و چهارم )

ی الضرر، نه تنها مبتنی بر عدم جواز ضرر و اضرار به غیر است؛ بلکه  توان بیان داشت که مفاد قاعدهاند، میفقهای شیعه تحریر کرده

ی الضرر مستند حکمی کلی است که بر اساس  بار بوده و جایز نیست. قاعدههر حکمی که سبب ورود ضرر به مردم شود نیز فاقد اعت

آن هر گونه ضرری نسبت به دیگری ممنوع و قبیح است، خواه از طرف مردم به یکدیگر باشد، خواه از طریق جعل احکام ضرری و  

 موجود و بقائاً استمرار یابد.  یا امضای آنها! منصرف از اینکه منبع ضرر چه شخصی باشد، به هر حال ضرر نباید حدوثاً

الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب   14نامه اجرایی ماده  آیین  103ماده    1»بند    که   توان چنین بیان کردپیرو متن مذکور می

شماره    21/07/1398 »مکاتبه  متعاقباً  و  وزیران«  نظام  13/04/1400مورخ    10890300هیئت  مرکزی  اداره  بانک  پرداخت  های 

ی  موجب ضرر و اضرار به فعالین حوزه پرداخت خواهد شد؛ حال آنکه، جعل احکام ضرری بر مبنای قاعدهمهوری اسالمی ایران«  ج

عالوه،   به  است.  ممنوع  »الضرر«  ماده  آیین  103ماده    1»بند  فقهی  اجرایی  مصوب   14نامه  پولشویی،  با  مبارزه  قانون  الحاقی 

و    21/07/1398 وزیران«  شماره  هیئت  »مکاتبه  نظام  13/04/1400مورخ    10890300متعاقباً  مرکزی  اداره  بانک  پرداخت  های 

( قانون اساسی و باالخص فصل نهم قانون  44های کلی اصل چهل و چهارم )مغایر با قانون اجرای سیاست  جمهوری اسالمی ایران« 

 توان به موارد زیر اشاره کرد: اخیرالذکر است. از آن جمله، می

های  ( قانون اساسی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش44های کلی اصل چهل و چهارم )قانون اجرای سیاست  43( وفق ماده  اوالً

  »تسهیل رقابت و منع انحصار« هستند.   رناظر ب  ،مقررات فصل نهمو موظف به رعایت  عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول  

های عمومی و دولتی، حتی در  ی سازماناالطالق تنظیم شده، کلیهبه صورت کلی و علیی مذکور  که مادهتوضیح آنکه، از آنجایی

مقام اِعمال حاکمیت موظف به رعایت مفاد فصل نهم در خصوص تسهیل رقابت و منع انحصار هستند. بنابراین، نهادهای عمومی و  

ایی را معمول نمایند که موجبات تخصیص فصل مذکور یا  توانند اقدامی تقنینی و یا اجردولتی، حتی در مقام اِعمال حاکمیت، نمی

ها باشد؛ چه  نامهبراساس تحدیدات سایر قوانین و آیین( قانون اساسی،  44های کلی اصل چهل و چهارم )قانون اجرای سیاستتفسیر  

به سایر قوانین با   اساسی( قانون  44های کلی اصل چهل و چهارم )قانون اجرای سیاستتر اشاره شد نسبت  چنان که پیشآنکه هم

ی حاکم تفسیر گردد و معکوس نمودن چنین  ی محکوم باید مطابق قاعدهتوجه به ماهیت باالدستی آن، نسبت حکومت است و قاعده

 ای از حیث قواعد حکومتِ اصولی، امری مذموم است. رابطه
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بر منع تبعیض و محدود کردن دسترسی اشخاص به بازار    قانون اخیرالذکر  45از ماده    «ج»و بند    44ماده    7و    3بند    وفقمشخصاً   

 : تصریح شده است

هر گونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم )اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی( بین اشخاص    - 44ماده  »
 روع باشد ممنوع است:که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن اخالل در رقابت مش

 ... 
 های تجاری؛ آمیز در معامالت همسان به طرفتحمیل شرایط تبعیض -3
 ... 
 محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار. -7

 شود، ممنوع است: اعمال ذیل که منجر به اخالل در رقابت مشروع می - 45ماده 
 ... 
 معامله تبعیض در شرایط  -ج

 « آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.قائل شدن شرایط تبعیض

، بر »منع سوء استفاده از وضعیت  ( قانون اساسی44های کلی اصل چهل و چهارم )قانون اجرای سیاست 45( بند »ط« از ماده ثانیاً

های عمومی، دولتی،  تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخشقانون اخیرالذکر،   43اقتصادی مسلط« تأکید دارد. چه آنکه، طبق ماده 

( قانون 44های کلی اصل چهل و چهارم )قانون اجرای سیاست  مقررات فصل نهمِو موظف به رعایت  تعاونی و خصوصی مشمول  

یت، تصمیمی بگیرد  تواند در مقام اِعمال حاکماجرایی نمی مذکور هستند. بنابراین، دستگاه 45و از آن جمله بند »ط« ماده  اساسی

ی »وضعیت اقتصادی مسلط« آن است که بازار  که منجر به سوءاستفاده از »وضعیت اقتصادی مسلط« گردد. چه اینکه اعلی درجه

الید و  به نحوی کنترل شود که نهادهای حاکمیتی )در اینجا بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت( مبسوط

ق را برای خود قائل باشند که ورود به بازار را محدود کنند. درواقع، با استباط و برداشتی که بانک مرکزی از مفاد  االطالق این حعلی

دارد، در عمل    هیئت وزیران«  21/07/1398الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب    14نامه اجرایی ماده  آیین  103ماده    1»بند  

توانند هادهای حاکمیتی و با توجه به »وضعیت اقتصادی مسلطی«، که بر بازار دارند، میوزارت صمت و بانک مرکزی، به عنوان ن

حجم گردش شبکه شاپرک را به تشخیص خودشان افزایش یا کاهش دهند و بالتبع، این امر منجر به ایجاد محدودیت در دسترسی  

 به بازار خواهد شد. 

( قانون اساسی، باید شرایط مساوی برای ورود به  44اصل چهل و چهارم ) های کلیچنان که بیان شد طبق قانون اجرای سیاستآن

بازار و اشتغال برای همه اشخاص به طور مساوی برقرار گردد. حال آنکه، الزام اخذ نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( برای مشتریان  

 «شبکه شاپرک»و    « شبکه شتاب»میان مشتریان  تر مشتریان شبکه شاپرک، تبعیضی ناروا  یار و به صورت کلیهای پرداختشرکت

ماده    1بند  ی استناد به »که در نتیجه  13/04/1400مورخ    10890300ی شماره  کند. در نتیجه، با اجرایی شدن مکاتبهایجاد می

، مشتریان شبکه  « صادر شدههیئت وزیران  21/07/1398الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب    14نامه اجرایی ماده  آیین  103

شوند؛ یار( موظف به اخذ نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( میهای پرداختحاضر مشتریان شرکت  گزارششاپرک )مشخصاً در موضوع  

توانند نسبت به  می  حال آنکه، مشتریان شبکه شتاب در قالب کارت به کارت و بدون نیاز به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد(

 یت اقدام کنند. فعال 



 ۴طبقه  ، ۱۳۷پالک  ، ساختمان شیراز ، کمیو  ستیب ابانینبش خ ، وزرا  ابانیخ ، نیآرژانت  دانیم ، تهران آدرس: 

    02۱۴۳0000۵0 تلفن:    02۱88۷2۷62۹ فکس:   ۱۵۱۳۹۳۳۱۴۱ :یکدپست

 

 

رسانی مجوزهای  ، پایگاه اطالع( قانون اساسی44های کلی اصل چهل و چهارم )قانون اجرای سیاست  1از ماده    22( طبق بند  ثالثاً

کسب و کار به عنوان مرجع رسمی اعالم شرایط صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار محسوب شده است. با مراجعه به درگاه ملی  

( نشانی  مجوزهای کشور  الکترونیکی  sam.g4b.irبه  اعتماد  نماد  مجوز  اخذ  به  فعالیت  بودن  موکول  قانونی  مبانی  توجیه  در   ،)

 های زیر تصریح شده است:)اینماد(، مشخصاً به مقرره

 :04/06/1388اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک مصوب  3ماده   11یکم( بند  

 تجارت الکترونیکی وزارت صمت[ عبارت است از: وظایف مرکز ]مرکز توسعه  -3»ماده 

 ... 

کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی بر اساس فصل اول از  ارائه چهارچوب و ضوابط حمایت از مصرف  -11

 باب سوم قانون تجارت الکترونیکی.« 

 1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب    80ماده    صنعت، معدن و تجارت،مبنای تشکیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت    -1

 ی به میان نیامده است؛یک رونتبوده و مشخصاً در این ماده بحثی در خصوص تفویض اختیار اعطای مجوز به مرکز توسعه تجارت الک

به   ،«1388، در »اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب  1382قانون تجارت الکترونیکی مصوب    80منصرف از ماده    - 2

 ی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیست. ( اساسنامه نیز اعطای مجوز از جمله وظایف احصاشده3در ماده ) وضوح

و مفاد    بنابراین، اساساً مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با توجه اساسنامه و قانون معطی تشکیل آن، فاقد صالحیت صدور مجوز است 

اجرآیین  103ماده    1»بند   ماده  نامه  پولشویی، مصوب    14ایی  با  مبارزه  قانون  وزیران«  21/07/1398الحاقی  منزله  هیئت  ی  به 

های ذاتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بوده؛ حال آنکه، وفق قواعد عمومی، از جمله »اصل عدم والیت در  ی صالحیتتوسعه

ای ناظر  نامهی صالحیت در آیینشود و توسعهمحدود میی قانونی  های نهادهای دولتی به موارد مصرحهحقوق عمومی« صالحیت

 بر موضوعی دیگر با اصول حقوق عمومی در تعارض است.

حتی اگر قائل به صالحیت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در صدور مجوز نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( باشیم، مبنای این    - 3 

کنندگان« بوده و نه ه این مرکز آمده، »ارائه چهارچوب و ضابطه برای حمایت از مصرفاساسنام  3ماده    11چنان که در بند  مجوز آن

مبارزه با پولشویی! به عبارتی، منصرف از وجود یا عدم وجود مبنای قانونی برای اعطای نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( ماهیت و  

 کننده است و الغیر!!!اقتضای ذات آن حمایت از مصرف

 : 01/12/1395مورخ  11524قانون نظام صنفی به شماره  87نامه تبصره ماده  آیین 1از ماده  10دوم( بند 

 تعاریف: -1»ماده 

 ... 

ای است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برابر مقررات به کسب و کارهای  نماد اعتماد الکترونیکی: نشانه  -10

 گردد.«نها بطور همزمان با صدور پروانه کسب اعطا میمجازی با هدف ساماندهی، احراز هویت و صالحیت آ

ی شمول قانون  ( است. دامنه1392)با اصالحات    1382ی صدراالشعار، قانون نظام صنفی کشور مصوب  نامهمبنای تصویب آیین  - 1

نسبت به اخذ پروانه   مذکور نیز، شامل افراد صنفی است که باید قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه،
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قانون نظام صنفی کشور(. لذا، با تعریف مذکور، سایر اشخاصی که تحت عنوان صنف مشخصی قرار    12و    2کسب اقدام کنند )مواد  

 گیرند موضوعاً از شمول قانون مذکور خارج هستند.نمی

(، اعطای  قانون نظام صنفی   87نامه تبصره ماده  آیینی اجرایی آن )نامهبا توجه به قانون مبنا )قانون نظام صنفی کشور( و آیین  - 2

مجوز نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( صرفاً به افراد صنفی که در پی دریافت پروانه کسب هستند، اختصاص دارد. چندان که در  

مرکز    - معدن و تجارت  های ضروری«، استعالم »پروانه کسب« از »وزارت صنعت،پایگاه مجوزهای کسب و کار ذیل عنوان »استعالم

امور اصناف و بازرگانان ایران« درج شده است. یعنی در مقام عمل، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( فقط به اشخاصِ دارای  

 13/04/1400مورخ    10890300ی شماره  اجرایی شدن مکاتبهشود. حال آنکه، با  پروانه کسب و مشمول قانون نظام صنفی اعطا می

هیئت   21/07/1398الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب  14نامه اجرایی ماده آیین 103ماده  1بند  ی استناد به »نتیجهکه در 

شود. بدین نحوه که نماد مذکور  «، دَوَران و دور باطلی بین »نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد(« و »پروانه کسب« ایجاد میوزیران

شود و کسی که پروانه کسب دارد، الزاماً باید نماد اعتماد الکترونیکی هم داشته باشد! کسانی  دارندگان پروانه کسب اعطا میصرفاً به  

یار استفاده  های پرداختهای پرداختِ شرکتکه فاقد پروانه کسب هستند )چندان که بسیاری از فعالین در فضای مجازی که از درگاه

نف نیستند(، اساساً امکان دریافت نماد را هم نخواهند داشت )شرح مشکالت اجرایی دور باطل مذکور در بند  کنند الزاماً دارای ص می

 »ز« شکایت حاضر عنوان شده است.(.

مورخ   11525( الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به شماره 14نامه اجرایی ماده )آیین  103ماده  1سوم( بند 

22/07/1398: 

دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی  ئهارا  -103ماده  »
نمای )پروفایل(  ربط، در رخمعمول ارباب رجوع، اطالعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعالم از مراجع ذی

 ارباب رجوع ثبت کنند: 
مصوب  -( قانون نظام صنفی کشور  87پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده )  اطالعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی  -1

 « و اصالحات بعدی آن؛ -1382
الذکر در گزارش حاضر به تفصیل توضیح داده شده )خاصه  ی فوقنامههای اجراییِ آیینهای قانونی و چالشبا عنایت به اینکه مغایرت

 شود. ز تکرار آن اجتناب میدر بندهای »الف«، »ب«، »د«، »هـ« و »ح«( ا

شود که در هیچ کدام از قوانین عادی، تصریحی  بندی در این بخش، با مداقه در سه مقرره فوق، مالحظه میبنابراین، به عنوان جمع

ه،  در خصوص اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( نشده و مبنای مجوز مذکور صرفاً مصوبات هیئت وزیران است. حال آنک

مواجه   های عمدههای فوق نیز تناقض اساسی و جدی وجود دارد که در مقام اجرا، فعالین حوزه کسب و کارها را با چالشدر مقرره

 خواهد کرد.
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، تکلیفی ماالیطاق بر   رانی ا یاسالم یجمهور یپرداخت بانک مرکز یها اداره نظامی نامه و مکاتبه( آییند

 کند. یار تحمیل میپرداختهای مشتریان شرکت

 بررسی عملکرد واقعی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت گواه آن است که مرکز 

اری مجوز کسب و کار  ذتوسعه تجارت الکترونیکی، برای اعطای نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد(، مراجعین را ملزم به ارائه و بارگ 

  گیرند، امکان اخذ کند. همین امر، موجب شده تا در عمل به استثنای اصناف، سایر اشخاصی که ذیل صنف مشخصی قرار نمییم

را نداشته باشند. چه اینکه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، اشخاص فاقد صنف را به   ( اینماد) نماد اعتماد الکترونیکی 

دهد تا از طریق نهادهای مذکور مجوز فعالیت اخذ کنند. به عنوان مثال با  هایی ارجاع میامر موهوم و به عبارتی به نهادها و سازمان

خواهد تا بدواً از این دست نهادهای دولتی مجوز  مرکزی از اشخاص فاقد صنف می  ارجاع متقاضیان به سازمان صدا و سیما و یا بانک 

اقدام نمایند. حال آنکه، در عمل نیز نهادهای مذکور    فعالیت اخذ کنند و متعاقباً نسبت به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد(

رونیکی وزارت صمت، به همین استناد از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی  کنند و مرکز توسعه تجارت الکتنفیاً یا اثباتاً مجوزی صادر نمی

 کند. )اینماد( به متقاضیان خودداری می

به مصلحت هم نیست. چه اینکه، کل دستاورد    نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد(یار به اخذ  های پرداختبه عالوه، الزام مشتریان شرکت

وسیله از انجام معامالت مشکوک جلوگیری شود. در حالی  وظیفه به افراد جامعه است تا بدین  قانون مبارزه با پولشویی تحمیل یک 

نامه قانون مبارزه با پولشویی، اشخاص ملزم به اخذ نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( شوند این برداشت ایجاد  که وقتی به استناد آیین

ای نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( هستند، به منزله پرداخت مشکوک نیست.  نزد اشخاصی که دار  ،شود که کلیه عملیات پرداختمی

قانون    1حرف )چ( ماده  ی مقرر در  در چهارچوب ضابطه  در حالی که ممکن است حتی بعد از اعطای نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد(

ای نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد(، انتظار و برداشت چنان برقرار باشد. لذاست که اعطمشکوک هم های پرداخت ،مبارزه با پولشویی

ی مشکوکی واقع شد و افراد مال خود را از دست دادند، وزارت صمت و بانک  کند که اگر معاملهکاذبی را برای عموم جامعه فراهم می

 دهد. سخگویی تغییر میگری به پامرکزی پاسخگو خواهد بود. حال آنکه، چنین امری، جایگاه بانک مرکزی را از مطالبه
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 نامه موضوع شکایت خارج هستند. آیین  103یار تخصصًا از شمول ماده های پرداخت( شرکتهـ

هیئت    21/07/1398الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب  14نامه اجرایی ماده آیین»  103از مفهوم و منطوق ماده  چنان کهآن

یاران«  دهندگان خدمات پرداخت« است و این مفهوم نباید با تعریف »پرداخترفاً ناظر به »ارائهی شمول آن صآید، دامنهبرمی  «وزیران

 Payment Serviceدهنده خدمات پرداخت )های ارائهدارد که در صنعت پرداخت، شرکتخلط و ممزوج شود. توضیحاً معروض می

Providerدر عرف خاص به    ( که اختصاراً وPSP  هایدستگاهارائه  نسبت به ارائه خدمات متنوع پرداخت )از جمله:    ،معروف هستند  

 Payment) یار  های پرداختکنند. در مقابل، شرکتهای پرداخت و...( اقدام میهای پرداخت مستقیم اینترنتی، پلتفرمپوز، درگاه

Facilitator)  نامه  آیین  40و    17دهند. در بندهای  خت اینترنتی ارائه میصورت غیرمستقیم به مشتریان خود، درگاه پردامنحصراً به

 یار« تصریح شده است. ( الحاقی قانون مبارزه با پولشویی نیز بر تفکیک بین »شرکت خدمات پرداخت« و »پرداخت14اجرایی ماده )

کزی جمهوری  دهنده خدمات پرداخت که مجوز فعالیت خود را از بانک مرشرکت خدمات پرداخت: شرکت ارائه  -17»
 اسالمی ایران دریافت کرده است.

شده وفق قوانین جمهوری اسالمی ایران که در چهارچوب الزامات، ضوابط و فرآیند  یار: شخص حقوقی ثبتپرداخت  -40
های  شده در نظام پرداخت کشور و بر اساس قرارداد منعقده با شرکتیاران و پذیرندگان پشتیبانیاجرایی فعالیت پرداخت

 « کند.دهنده خدمات پرداخت و توافقنامه منعقده با شرکت شاپرک فعالیت میئهارا
 « هیئت وزیران  21/07/1398الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، مصوب    14نامه اجرایی ماده  آیین»  در  بنابراین، با توجه به تعریفی که 

کند که حتی به فرض اعتبار و عدم ابطال  ظاهری ایجاب میتفسیر منطقی و بلکه تفسیر ادبی و  ؛  از »شرکت خدمات پرداخت« شده

این  . لذا، با  حمل گردد  یاران  های خدمات پرداخت و نه پرداختبر شرکت  ، نامه مارالذکر، حکم مقرر در این بندآیین  103ماده    1بند  

 شوند.ور خارج میآن از شمول تکلیف مذک)پذیرندگان( یار و مآالً مشتریان های پرداختاساساً شرکت ، تفسیر

، استاندارد رانی ا یاسالم یجمهور   یپرداخت بانک مرکز یها اداره نظامی مکاتبهبه تبع آن، نامه و و( آیین

 کند. دوگانه برای مبارزه با پولشویی در فضای مجازی و بازار واقعی وضع می

انکی کشور، از طریق »شبکه شتاب« و یا »شبکه  چندان که در بند )ج( گزارش حاضر تشریح شد، اصوالً نظام پرداخت در سیستم ب

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایراناداره نظامی  شود. بنابراین، در صورت اجرایی شدن مکاتبهشاپرک« انجام می ، های پرداخت 

ی و معامالت  یار، برای اینکه ضوابط و مقررات پولشوی های پرداختمشتریان شبکه شاپرک و باالخص مشتریان )پذیرندگان( شرکت

مشکوک را رعایت کنند، ملزم به اخذ نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( خواهند شد؛ در حالی که مشتریانی )پذیرندگانی( که از شبکه  

کنند، از الزام مذکور معاف خواهند بود. لذاست که اگر شرط اخذ نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( را به عنوان  شاپرک استفاده نمی

گاه این شرط منصرف از نوع شده، تلقی کنیم، آن( قانون مبارزه با پولشویی تصریح1ی مازاد بر آنچه در حرف )چ( از ماده )شرط

الشمول بوده  ای عاممشتریان )پذیرندگان( باید بر تمام اشخاص اِعمال شود. چه اینکه، قانون مبارزه با پولشویی در مقام وضع قاعده

نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ولو آنکه آن  ای اضافه، در آیینروی، وضع قاعدهملتزم به قانون است. از این  نامه هم و طبعاً آیین

 را معتبر و صحیح تلقی کنیم؛ در اجرا موجب تأسیس استانداردی دوگانه خواهد شد که فاقد توجیه منطقی و قانونی است.
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( قانون  87یار الزامًا امکان دریافت پروانه کسب موضوع ماده )های پرداختشرکتز( کلیه مشتریان )پذیرندگان( 

 را ندارند.  1382نظام صنفی کشور مصوب  

  1»بند    در   و هم   ، یپرداخت بانک مرکز  ی هااداره نظام  13/04/1400مورخ    108903/00شمارهمکاتبه   چندان که بیان شد هم در 

ماده   )آیین  103از  ماده  اجرایی  مصوب  14نامه  پولشویی  با  مبارزه  قانون  الحاقی  وزیران«   22/07/1397(  مشتریان    هیئت  کلیه 

پرداخت)پذیرندگان( شرکت از ماهیت فعالیت یا حرفههای  به شکل عام استغراقی مشمول  یار منصرف  ای که بدان اشتغال دارند 

فوق شده با توجه محدویتمقرره  الکترونیکی  گهای پیشاند. در صورتی که در مقام عمل،  اعتماد  نماد  از یک سو لزوم اخذ  فته، 

ای مواجه است و مشتریان )پذیرندگان( امکان دریافت مجوز مذکور را نخواهند های عمده)اینماد( از حیث حقوقی و اجرایی با چالش

هیئت   22/07/1397شویی مصوب ( الحاقی قانون مبارزه با پول14نامه اجرایی ماده )آیین 103از ماده  1»بند داشت؛ و از دیگر سو، 

با »یا«ی انفصال مشتریان )پذیرندگان( را مکلف به ارائه مجوز نماد اعتماد الکترونیکی »و یا« پروانه کسب موضوع قانون    وزیران«

 کرده است. حال آنکه: 1382نظام صنفی مصوب 

با پولشویی و کشف    ی مبارزهیکی )اینماد( ضابطهحاضر گذشت، اخذ نماد اعتماد الکترون  گزارش ( به شرحی که در بند »الف«  اوالً

 معامالت مشکوک نیست؛ 

یار الزاماً جز اشخاصی نیستند که تحت شمول قانون نظام صنفی قرار گیرند.  های پرداخت( تمام مشتریان )پذیرندگان( شرکتثانیاً

کسانی که در فضای مسکونی و در قالب یک طرح «  1389المثل، طبق »قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب  فی

کنند، تحت شمول قانون اخیرالذکر  کسب و کار، اقدام به تولید خدمت و یا کاالی قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می

بط ابالغی  همین قانون »صدور مجوز مشاغل و کسب و کارهای خانگی در چهاچوب ضوا  7گیرند. در حالی که، طبق ماده  قرار می

پذیرد ...« بنابراین،  ستاد ]ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی[ توسط وزارت کار و امور اجتماعی یا واحدهای تابعه صورت می

 با همین استثناء: 

 معطی مجوز کسب و کارهای خانگی، وزارت کار و امور اجتماعی است؛  -1

«، »صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این  1382نفی کشور مصوب  »قانون نظام ص  2طبق تبصره مندرج در ذیل ماده    - 2

 قانون ]قانون نظام صنفی کشور[ مستثنی هستند؛ 

یار، کسب و کارهای خانگی و یا اشخاصی هستند که ذیل قانون نظام صنفی  های پرداختبخشی از مشتریان )پذیرندگان( شرکت  -3

 گنجند؛ نمی

مذکور با توجه به عدم امکان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد(، مشمول قانون نظام صنفی  بنابراین، در عمل کسب و کارهای 

شوند. به عالوه اینکه،  یار محروم میهای پرداختهای پرداخت از شرکتهم نخواهند بود و بر همین اساس، از امکان دریافت درگاه

«، »تهیه  1389»قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب    4ه  از ماد  8اختصاصاً در مورد کسب و کارهای خانگی، بند  

دستورالعمل صدور مجوز مشاغل خانگی« را ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی واگذار کرده و این ستاد نیز در دستورالعمل  

کترونیکی )اینماد( به میان نیاورده است. اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، سخنی از لزوم دریافت نماد اعتماد ال 

های  لذا، با منطق مذکور در عمل، کسب و کارهای خانگی و ایضاً »صنوف خاص« با تبعیض ناروا، از امکان دریافت خدمات شرکت

 یار محروم خواهند شد.  پرداخت
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با   رانیا یاسالم یجمهور یپرداخت بانک مرکز  یها اداره نظامی مکاتبه  به تبع آن، نامه وآیین 103( ماده  ح

 اصول قانون اساسی مغایر است. 

آید، »حق بر اشتغال« به رسمت  اصل چهل و سوم قانون اساسی برمی  2و هشتم قانون اساسی و بند    چنان که از اصل بیستآن

در انجام    ی»آزاد   طورنیاشتغال و انتخاب شغل« و هم  ی»حق آزاد  یاشخاص دارا  هیکل   االطالقعلیشناخته شده است. بنابراین،  

با عبار با مصالح عموم  زیات »تجومعامله« هستند. اصول مذکور  با اسالم«، »مخالفت  با ح  « یقانون«، »مخالفت    قوق و »مخالفت 

معنا که هرگاه مکلف در    نیبر اصل برائت است. بد  ی مبتن   سو،ک ی اصول صدراالشعار از    ، یخورده است. به عبارت   ص یتخص  گران«ید

 ، یدر فرض شبهه وجوب  ستیدر دسترس ن  یعدم، اطالع   ای از سابقه وجود    نکهیداشته باشد، با توجه به ا  د یترد  یعدم امر  ایوجود  

  ،حالل است، مگر آن که شارع  ی برابر اصل اباحه، انجام هر فعل  گرید  یاست. از سو  زیارتکاب آن جا  ،ی میترک آن، و در شبهه تحر

)اینماد( برای    زوم اخذ نماد اعتماد الکترونیکی ای مبنی بر ل، با وضع قاعدههیحرمت آن را اعالم نموده باشد. حال آنکه در ما نحن ف 

  شود که در عمل و با عدم دریافت نماد اعتماد الکترونیکییار، مانع و رادعی برای این اشخاص ایجاد میهای پرداختمشتریان شرکت

 .  مند گردندیار بهرههای پرداخت)اینماد(، نتوانند از خدمات بانکی قابل ارائه از سوی شرکت

االصول، تمام اشخاص جامعه برای راین، التزام عملی به »حق بر اشتغال« مندرج در قانون اساسی، داللت بر این دارد که علیبناب

حاضر،   گزارشلذا، در موضوع    جواز مراجعه کرد.  یبه اصل کل   دیبا  دیدر مقام ترد   عتاًیو طب  نیاز از اخذ مجوز هستندانجام فعالیت، بی

شبهه یا تردید نسبت به شمول الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی    فرض کند که در  حقوقی ایجاب می  اقتضائات عملی و اصول 

. با همین مبنا، شورای عالی  باشدبر عدم دریافت چنین مجوزی    ،یار، اصلپرداخت  های )پذیرندگان( شرکت  )اینماد( به مشتریان

تاریخ   در  ساده  24/09/1399اداری  و  »طرح  نمود  تصویب  را  کار«  و  مراحل شروع کسب  و  وزارتخانه  ی تمامسازی  موسسات  ها، 

را مکلف نمود تا   کنندیاستفاده م  یاز بودجه عموم یکه به نحو یی هادستگاه ر یو سا یردولت یغ  یعموم ی نهادها ،یدولت  یهاشرکت

مالک و مبنای شروع کسب و کار را خوداظهاری    ،ذکوری ممصوبه   1ماده    2چنان که بند  . آنشودفرآیند شروع کسب و کارها تسهیل  

 متقاضیان قرار داده است.  

ها، استانداردها و قوانین و مقررات  رای شروع کسب و کار، فرد متقاضی در صورت رعایت الزامات، دستورالعملب  - 1-2»
الزامات قانونی، اعالم و متعهد گردد.  مصوب و حاکم اعالم شده، بتواند رعایت آنها را به صورت خوداظهاری و منطبق با  

خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعالمی و تعهد به اجرای کامل آنهاست و در صورت تخطی از مقررات  

 « .و استانداردهای مذکور، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذیصالح محفوظ است

موانع   با   های تجارتی را امکان شروع به کسب و کار و فعالیت  ،گیرانهقواعد سختدر واقع امر، نهادهای دولتی با وضع مقررات و  

شود  کنند و همین موجبی میامکان اخذ مجوزهای الزم را پیدا نمی  ،ای که صاحبین کسب و کارکنند، به گونهای مواجه میعدیده

خُ کارهای  و  کسب  غالباً  بنگاه  ردکه  اصطالحاً  که  یا  متوسط  و  کوچک   SME   (Small and Medium-sizedبه  های 

Enterprises )    ،است نگیردمعروف  یا در صورت شکلشکل  مرحله؛  بهگیری، در  فعالیت،  بسط  ی شروع  و  تعدد مجوزها  خاطر 

. در هر  ی فعالیت، از کسب و کارهای مذکور سلب و ساقط گرددهای اجرایی در صدور انواع مجوزها، امکان ادامهاختیارات دستگاه

، ثمری جز نابودی کسب و کارهای نوپا و کوچک نخواهد داشت. این  )چندان که شرح آن گذشت(  حالی که وضع تکالیف ماالیطاق 

 70دارند و قریب به )پذیرنده( مشتری   یک میلیونیار حدود پرداخت های شرکت آمارها،  به گواهشود که گاه بیشتر عیان میامر، آن

ای از مشاغل خرد و خانگی  چنان که بخش عمدهآن  صاحبان مشاغل خرد و خانگی هستند.  ،مذکور  )پذیرندگان(  درصد از مشتریان
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دولتی جهت صدور  ی جواز فعالیت صنفی و یا  ی وزارت صمت در مطالبهها و عناوین صنفی نیستند و طبق رویهنیز مشمول حمایت

 د شد. جواز نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( از حق اشتغال محروم خواهن

چنینی عالوه  های موجود در جامعه، گواه آن است که اِعمال حاکمیت دولت در این بخش و ایجاد موانع اینآمارهای مذکور و واقعیت

شود. طبیعتاً، در صورت اجرایی  زایی هم میی کسب و کارهای خرد خواهد شد در عمل موجب انسداد اشتغالبر اینکه، مانع توسعه

، اکثریت مشتریان )پذیرندگان(    های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانی اداره نظاممکاتبه  ه تبع آن،ب  نامه وشدن آیین

را نخواهند داشت و همین امر، عالوه   (اینماد )  نماد اعتماد الکترونیکی  امکان اخذ مجوز  ،خاطر موانع اجراییهیار بهای پرداختشرکت

 خواهد شد.هم یار های پرداخت، منتج به ورشکستگی و انحالل شرکتو خانگی  بر نابودی کسب و کارهای خرد 

توان  می  ،آزمایی ادعاها و آمارها، با ارجاع امر به کارشناسان رسمی مورد وثوقسنجی و راستیطبعاً در این بخش به منظور صحت 

، با توجه به گزارش کارشناسی متخصیصن حوزه پرداخت  حضرتعالیگاه  کور را از لحاظ فنی و اجرایی بررسی کرد تا آنمواضع مذ

راستیبیان  موارد الکترونیک،   مورد  را  اینکه، شده  چه  دهند.  قرار  مکاتبه  آزمایی  شدن  شماره  اجرایی  مورخ    10890300ی 

نتیجه  13/04/1400 در  »که  به  استناد  ماده  آیین  103ده  ما   1بند  ی  اجرایی  مصوب   14نامه  پولشویی،  با  مبارزه  قانون  الحاقی 

ای از شبکه پرداخت الکترونیکی را در پی  ای جز اضمحالل بخش عمده، در عمل نتیجه« صادر شدههیئت وزیران  21/07/1398

زایی و بیکاری طیف وسیعی از فعالین  لنخواهد داشت. این امر، منصرف از محروم کردن اشخاص از حق اشتغال، ایجاد موانع اشتغا 

 آنان است.   )پذیرندگان(  حوزه پرداخت الکترونیک و مشتریان

 

توقف نماد اعتماد الکترونیک از یک نماد اختیاری به یک مجوز اجباری و تبدیل  لذا با عنایت به موارد فوق درخواست دستور برای  

 ر فضای مجازی را دارد.وکارهای فعال دشدن به رگوالتور متمرکز تمامی کسب
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ششمپیوست   

 ی بانک مرکز  یصادره از معاونت حقوق نمادیبدون ا  ی وکارهاکسب  تی توقف فعال  ییدستور اجرا •

  26/02/1400مورخ    00/ 53428به شماره  

مورخ   10890300/00  به شماره  یپرداخت بانک مرکز  یها معاونت نظامدستور اجرایی   •

13 /04/1400 

 1400/ 21/04مورخ   1400/ص/ 4471 شرکت شاپرک به شماره  هیابالغ •

 است  نماد یشدن ا  یالزام  ی که مبنا  ییقانون مبارزه با پولشو  ی الحاق  14نامه   ن ییآ  103  یدهما •

 





 

                                                                                                                                         

 

 

 

 www.cbi.irسایت اینترنتی:  66735674:افکس 15496-33111کدپستی:   29951تلفن:  198 پالک  –بلوار میرداماد  –تهران 

 

 

 جناب آقاي مهندس دهقان 

 )شاپرک(  رکت شبکه الکترونيکي پرداخت کارتمديرعامل ش

 
 

رئیس محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و مباحث    28/12/1399مورخ    1/ 151282باسالم، با توجه به نامه شماره  

نمایندگا  25/1/1400مطرح شده در جلسه مورخ   پرداخت ن شرکتبا  پیشنهادات  های  مطرح شده، ضروری است  یار و 

ثبت اینماد  الزام   ماینترنتی  های  درگاه   جهت  ابالغ  های  به شرکت  شتریان جدیدبرای  یاری  زمانبندی  و  پرداخت  برنامه 

 گردد. این الزام به این بانک ارائه   از قدیمی مشتریاناستفاده جهت 

زمان  های پرداختیاری،  شرکتنمایندگان    جلسات مشترک بااتخاذ شده در    تصمیمات بر اساس  همچنین ضروری است  

ز بخشنامه  کار آن شرکت قرار گرفته و رونوشتی ا  قدیمی و جدید در دستورزرسانی سوابق مشتریان  منطقی جهت برو

 ( 5258490). ابالغی در اختیار این اداره قرار گیرد

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 رونوشت : 

 های نوین ، جهت استحضار. معاون محترم فناوری _

 108903/00 

 13/04/1400 

 دارد  

 هاي پرداخت اداره نظام

    



    

 

 : شماره

 
 پیوست:

 تاریخ :

 1400/ص/4471

 ندارد

21/04/1400 

یار عامل محترم شرکت اهی رپداخت  ن  ا ری   مد

ع :  ضو لکترونیکیمو اخذ نماد اعتماد ا م   لزو

حترام  با سالم و ا

الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و نظر به تکالیف قانونی ابالغی منتهی به نامه بانک مرکزی  14عطف به آیین نامه اجرایی ماده 

 مرداد ماهو پیرو مذاکرات انجام شده با نمایندگان شرکت های پرداخت یار، از  13/04/1400مورخ  10890300ج.ا.ا به شماره 

حین ثبت اطالعات پذیرندگان جدیدالورود در سامانه  جامع شاپرک، ضمن اعتبار سنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی، انطباق 

هویت پذیرنده با اطالعات ثبت شده مالک نماد اعتماد الکترونیکی نیز بررسی می گردد و از تخصیص پایانه به موارد نامنطبق 

 جلوگیری خواهد شد.

وجه به لزوم پاالیش و تکمیل پذیرندگان قبلی در خصوص نماد اعتماد الکترونیک، مراتب جهت هماهنگی و اخذ همچنین با ت

 نظرات نمایندگان شرکت های پرداخت یار در جلسه آتی طرح خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لی ا تع  بسمه 
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 پیوست هفتم 
 

مخالفت خود را اعالم نموده یکه نسبت به روش فعل یی وکارهاکسب   یبرخ   

اندخود را حذف نموده   ک ی نماد اعتماد الکترون نی به صورت نماد ای  
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 ، هفتمپیوست 

   نسبت به روش فعلی مخالفت خود را اعالم نموده  که وکارهایی کسب   برخی

 . اندحذف نموده   را نماد اعتماد الکترونیک خود  به صورت نمادین یا

ر  حذف اینماد یا اعالم موضع در شبکه های اجتماعی ناشی از عدم حضور هم وزن بخش خصوصی در فرایند اخذ تصمیم های مرتبط به فضای کسب و کا

 اختالل و کندی در توسعه و نا امیدی در کارآفرینان ایجاد خواهد کرد.   که عدم توجه به آن  است و طبیعتا نوعی اعالم نیاز برای اصالح فرایند فعلی

 

 علی بابا  تیمچه ابراروان 

 فیلیمو  جاباما  اسپارد 

 کافه بازار  جیبیت اسنپ 

 کاموا  دونگی آپارات 

 کتاب مارکت  دیجی کال  آقای پرداخت 

 لندو دیوار  آیدی پی 

 لندین زرین پال  با سالم 

 مهربانه  زیبال پازلی

 نت برگ  سازیتو  پاکت

 نوبار  ست پی  پی استار 

 وندار  سنجاق  پی پینگ

 یارپی  شب دات آی آر  تخفیفان

 یکتانت  شیپور  ترجمیار 
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 پیوست هشتم
 

پنجره   ی سامانه مواز  جاد یده هزار کسب وکار مخالف با ا یامضا

 ک ی در مرکز توسعه تجارت الکترون)اینماد(  هاواحد مجوز
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 /۱0۱0۴/۱۴000۷FAشماره: 

 0۴/0۷/۱۴00تاریخ : 

 دارد پیوست : 

 

 

 

 هشتم پیوست

به  وکار در کارزار و اعتراضتوسط بیش از ده هزار کسبتقاضای امضا شده گزارش 

وکارهای اینترنتی به دریافت نماد اعتماد الکترونیک ملزم کردن کسب  

 

https://www.karzar.net/e-namad 
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 متن کارزار 

 
 جناب آقای رزم حسینی 

 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت 

 جناب آقای آذری جهرمی 

 ارتباطات و فناوری اطالعات وزیر محترم 

 جناب آقای فرهاد دژپسند 

 وزیر محترم اقتصاد 

 جناب آقای علی رهبری 

 ریاست محترم مرکز توسعه تجارت الکترونیک

 با سالم 

اند، خبری  وکارها برای ادامه حیات خود به فضای آنالین رو آوردهدر شرایطی که موج پنجم کرونا شروع شده و بسیاری از کسب 
وکارهای آنالین ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی هستند؛ در غیر اینصورت  مبنی بر اینکه از این به بعد تمام کسب  منتشر شد 

 : کنیمتوانند درگاه پرداخت آنالین داشته باشند. در ادامه برخی مشکالت ناشی از این طرح را ذکر مینمی 

 . شوندابتدای راهند و تا زمان مناسب برای ثبت شرکت فاصله دارند، حذف می وکارهای نوآور که هنوز ها و کسباستارتاپ  .1

 . وکار افت خواهد کردهای کسبتر شده و جایگاه کشور در شاخص وکارهای نوپا از شرایط فعلی هم سخت گیری کسب شکل  .2

 . نماد دریافت کنند نند ای تواوکارهای نوآور هنوز مجوزی تعریف نشده است و بدون مجوز رسمی نمی برای بسیاری از کسب  .3

 . روندیارهای رسمی بانک مرکزی از بین می پرداخت  .4

 . شود، بدون اینکه کمکی کندپاگیر دیگر اضافه می ویک مجوز به مجوزهای دست  .5

نماد ظرفیت کافی را برای  در دنیایی که سرعت تغییرات در فضای آنالین بسیار باالست، قوانین کند و قدیمی ای  .6
 . وآور ندارند وکارهای نکسب

وکارهای  کند. این در حالیست که کسببندی می ها را طبقه وکارها آن کند با دادن یک تا پنج ستاره به کسبنماد ادعا می ای  .7
 . برنامگی این سیستم برای توسعه استای هستند و این موضوع حاکی از بی پیشکسوت هنوز دو ستاره 

 . کندای آنالین، مهاجرت جوانان متخصص و کاربلد شدت بیشتری پیدا می وکارهاندازی کسبتر شدن شرایط راه با سخت  .8

رود که که دنبال اعتبار بیشتر است؛ درحالیکه در کشور  در سایر کشورها نماد الکترونیکی اختیاری بوده و کسی به سراغ آن می  .9
 . رهاستوکانماد الزامی شود که این به معنی نابودی بسیاری از کسبما قرار است دریافت ای 

وکارهای کوچک و بعضا خانگی، بتوانند کماکان از شرایط پرداخت قانونی  نماد، کسب وکارها به دریافت ای امیدواریم که با لغو الزام کسب 
 . برخوردار بوده و کار خود را با شفافیت پیش ببرند 
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 پیوست نهم

 صادر شده از یهاه یان یب
 

    ،یاانه یرا یسازمان نظام صنف. 2    ،تهران  یاتاق بازرگان. 1 

 ( تکن یف ) یمال  ن ینو یهای انجمن فناور. 4تهران     کی انجمن تجارت الکترون. 3 

 



 

 

 معادن و کشاورزی تهران ،صنایع  ،بیانیه کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی

 «تبدیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری به یک مجوز اجباری» در خصوص

 

 وکار و توسعه نوآوری است تسهیل در فضای کسب ،اولویت امروز ایران

 

پیشران توسعه کشور    ،سال گذشته  8درصدی طی    6تا    4با رشد    ایراناقتصاد دیجیتال  برخالف رشد منفی اقتصاد سنتی کشور،  

  تسری داد   ی اقتصادی هارا به سایر حوزهضمن حفظ این دستاورد، آن  با هوشمندی    باید  لذاو امید بخش برای سایر صنایع بوده  

های فناورانه، توسعه نوآوری و رشد آن تضمین تا بتوان آینده کشور را با استفاده از مشارکت نخبگان و کارآفرینان، ایجاد زیرساخت

 . کرد

های اقتصادی را  های گذشته بسیاری از حوزهسالطی    محور که عمالًمجوزناکارآمد    جلوگیری از توسعه نظام  موجود،  در شرایط

  به قتلگاه   مساوی است با  جدید  هایحوزهبه    ای جدی است و باید توجه داشت که عدم وجود نگاه مثبتمسالهکرده،  دچار اختالل  

 !ریسک برای آینده کشور و ایجاد بوم نوآوری زیست فرستادن

 

دیل شدن تب  :دنکمیاعالم    معادن و کشاورزی تهران   ، صنایع  ،اتاق بازرگانیاعضای کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال  

  پنجره واحد مجوزهای فضای مجازی   ه یک مجوز اجباری در واقع به مثابهاینماد از یک نشان اختیاری ب 

  و عامل   بوده  وکار طرح تسهیل صدور مجوز کسبرویکرد مجلس شورای اسالمی در  برخالف    کامالًشده و  

 های آتی خواهد بود. در سال و کارآفرینان افزایش مهاجرت نخبگان جدی

 

  کارآفرینان و عدم توسعه اقتصادی و فناورانه کشور است. راهکار کنترل ریسک مهاجرت نخبگان وامروز بزرگترین تهدید کشور،  

گری به موقع توسط کارها نیست، بلکه تنظیمووکار، انسداد در شروع فعالیت یا جلوگیری از افزایش تعداد کسبدر محیط کسب

 های داخلی شد.ر تحریمبا رویکرد توسعه است و در شرایط تحریمی به هیچ وجه نباید دچا  مسئول نهادهای 

 

یک  در واقع    یایک نماد اجباری  محور جدید و تغییر ماهیت اینماد از یک نشان اعتباربخش اختیاری به  ایجاد یک سامانه مجوز

کمیسیون  کارهای خرد داشته و  وتبعات جدی در فرآیند توسعه نوآوری و گسترش کسب  ، وکارهای فضای مجازیرگوالتور کسب

توصیه اکید به بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به وظیفه اصلی خود یعنی    تهران  بازرگانی  اتاق  و تحول دیجیتال  اقتصاد نوآوری

 . دارد را  احراز هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری

 بازرگانی تهران   کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق

 





 بسمه تعالي

 

«22 موسی خوارزمی، روز فناوری اطالعاتتیر، زادروز محمدبن» :10/09/1400تاريخ 

استان تهران

 

«دون مهر برجسته، فاقد اعتبار است. نسخه کاغذی ب»   
1533936913، کدپستي 13تهران، خيابان سهروردی شمالي، خيابان خرمشهر )آپادانا(، خيابان عربعلي )نوبخت(، کوچه نهم، شماره   

88762037فاکس:            88734499تلفن:   

 ی خدمات فناوری اطالعات در مخالفت با اجباری شدن اینمادی رستهبیانیه
 
 یعف فضامضا لیتسه دیامروز ما، با تیاولو. کشور است یبوم نوآور ستیدر گرو رشد پرسرعت ز رانیا یندهیآ»

از هر سو کشورمان را فرا گرفته  یکه جنگ اقتصاد یطیشرا در .باشد نانیو حفظ نخبگان و کارآفر دیام جادیوکار، اکسب
قه است. در در منط نرایا یروشن برا یاندهیآ میو ترس یباز اقتصاد یفضا یتوسعه یبرا اریما تالش تمام ع فهیاست، وظ

ست دادن از د داشب نیتحول آفر یوکارهاکسب تیتداوم فعال ایدر شروع  یکه مانع یرکارشناسیهرگونه اقدام غ انیم نیا
 .است یدر عرصه جهان رانیا فیتضع تیو در نها یامنطقه یبه رقباها فرصت

شروع  از یریوگبا روش جل ،یجازم یفضا یوکارهاکسب یتمام گرمیبه نهاد تنظ یارینشان اخت کیاز  نمادیشدن ا لیتبد
صناف ا یرسم ردکیورت کامل برخالف روصاست که به  یاند اقدامنشده یگرمیکه هنوز تنظ نیتحول آفر یهاحوزه تیفعال

 .است ینیتقن هادن نیعنوان باالتربه یاسالم یکشور و مجلس شورا
اعم از  ینترنتیا یوکارهاکسب یهیکه شامل کل رانیوز تأیه یمصوبه کیبا چند بند از  یرگوالتور بخش کی جادیا اساساْ

 .است یسالما یمصوبه مجلس شورا ازمندین ارات،یاخت یگستردگ نیباشد با ا یخدمات ای ییخرد و کالن، کاال
 تیعالفاز شروع  وکار، امکان ممانعتکسب تیابعاد همچون احراز صالح نیبا ا یاراتیاخت عیتوجه داشت که تجم دیبا

 یجد به صورت ووده ب یمکرر مقام معظم رهبر شاتیمجوز صادر شده برخالف فرما قیتعل یامکان نظارت و حت ،یاقتصاد
کشور را به  دهنیآ شانیااجرت مه دیشده و با تشد نانیو کارآفر کشوردر جوانان مستعد و متعهد  دیرفتن ام نیمنجر به از ب

 .خطر خواهد انداخت
در  سکیترل راهکار کناست. ر رانیا یو فناورانه یاقتصاد یو عدم توسعه نانیکشور، خروج کارآفر دیتهد نیبزرگتر امروز

به موقع توسط  یگرمیبلکه تنظ ست،یکارها نوسبکتعداد  شیاز افزا یریجلوگ ای تیفعال وکار، انسداد در شروعکسب طیمح
 .شد یداخل یهامیدچار تحر دیوجه نبا چیبه ه ،یمیتحر طیشراتوسعه است و در  کردیبا رو یمتصد ینهادها

 کی جادیاکنند میالم استان تهران اع یاانهیرا یاطالعات سازمان نظام صنف یخدمات فناور یرسته یهاونیسیمک
 یفضا یوکارهاور کسبگوالتربه  یارینشان اعتباربخش اخت کیاز  نمادیا تیماه رییو تغ دیجد ریفراگ انیمجوز بن یسامانه
نفی نظام صمان سازاست. انه داشته خرد و نوآور یکارهاوکسب شو گستر ینوآور یتوسعه ندیدر فرآ یتبعات جد یمجاز
اربران به کثبت نظر  و تیاحراز هو یعنیخود  یاصل یفهیبه وظ کیبازگشت نماد اعتماد الکترون ای استان تهران بررایانه

 «.کندی اکید میهیتوص یاریصورت اخت

 

 یکیو تجارت الکترون یاریپرداخت تک،نیف هایونیسیکم

 اطالعات یخدمات فناور یرسته

 استان تهران یاانهیرا یسازمان نظام صنف
 



 بیانیه انجمن تجارت الکترونیک تهران

 تغییر ماهیت اینمادپیش از لزوم بررسی همه جانبه   در 

 کارهای فضای مجازیواز یک نماد اختیاری به پنجره واحد مجوزهای کلیه کسب
 

وکارهای اینترنتی بر این باور انجمن تجارت الکترونیک تهران متشکل از کارآفرینان و صاحبان کسب
تعامل موثر با متولیان امور حاکمیتی برای رسیدن به راهکارهای کارآمد و ارتقاء کیفیت است که 

وکار و ایجاد امیدواری برای ساختن آینده تواند منجر به رشد و توسعه فضای کسبقوانین، می
 باشد.

 
 شنهادپی ای که این روزها فضای زیست بوم نوآوری ایران را دچار نگرانی کرده است، موضوعمسئله

وکارهای اینترنتی است که از سوی اخذ نماد اعتماد الکترونیک)اینماد( توسط کسب ی شدنالزام
الحاقی  ١٤نامه اجرایی ماده آیین ١٠٣بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مستند به ماده 

 شده است. مطرح قانون مبارزه با پولشویی، 
 

هر نوع بزه در ها و ارتکاب بردارید نسبت به کاهش کالهما به خوبی متوجه دغدغه این دو نها
مورد  آنسازی و راهکار پیاده پیشنهادیکارآمدی و تسهیل گری رویکرد  اما ، فضای مجازی هستیم

گذار، مجری و ناظر بر قانوناینماد و تبدیل آن به نهادی  . اجباری شدنباشداعتراض این انجمن می
تواند وکارها نیست، بلکه میگر کسبتسهیلمجازی، نه تنها  وکارهای فضایتمامی کسب

  ساز ایجاد انحصار و تمرکزگرایی باشد.زمینه
 
انجمن تجارت الکترونیک تهران آمادگی خود را در جهت ایجاد راهکارهای مناسب و جایگزین اعالم 

شود اهداف و راهکارها طی جلساتی با حضور کارشناسان صنفی بخش دارد و پیشنهاد میمی
های طرفین داشته باشد، اتخاذ تر که پوشش مناسبی از دغدغهبررسی و تصمیمی بالغخصوصی 

  گردد.
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 بسمه تعالی  

 

 

 " خیانت به آینده کشور است ،تشویق نخبگان به مهاجرت"
 

  مجازی  سامانه جامع مجوزدهی در فضایو   وکارهای اینترنتیرگوالتور کسب تبدیل نماد اعتماد به 

 مهاجرت خواهد بود  تشدید سیل  ترین عوامل از مهم

 

  ۱6و  ۳۳ با رتبه و امارات . در صورتی که ترکیهرا دارد ۱۷8کشور جهان از نظر سهولت اعطای مجوز رتبه  ۱۹0در میان در شرایطی است که ایران 

 تند.های فناوری در منطقه هسو تبدیل شدن به قدرت از ایران نخبگانای برای جذب دو رقیب بزرگ منطقه ،وکار در فضای کسب

نهاد   دارند یا اساسانکند که وجود خارجی ملزم به دریافت مجوزهایی می ش ی کارکه کارآفرین را در ابتداجدیدی  سامانه در این شرایط هر 

 !کارآفرین به مهاجرت الزامو بوم نوآوری کشور زیست فرستادن  به قتلگاه مساوی است با ،آن حوزه نوآورانه ندارد  ی بهنگاه مثبت مجوز صادرکننده

 

نماید میها شغل را فراهم نموده است اعالم با توسعه خدمات مالی میزبان رشد نوآوری بوده و زیرساخت ایجاد میلیون که  تک ایرانفینانجمن 

خالف طرح تسهیل صدور مجوز  کامال بر پنجره واحد مجوزهای فضای مجازی دیل شدن اینماد از یک نشان اختیاری بهتب

 های آتی خواهد بود. در سال و کارآفرینان افزایش مهاجرت نخبگان جدی و عامل بوده وکارکسب

 

 راهکارباید توجه داشت  و ازبین رفتن هزاران شغل است.اقتصادی  ، ناتوانیفناوریو به تبع آن ضعف کارآفرینان  خروج ،بزرگترین تهدید کشور

 توسط گری به موقعبلکه تنظیم ،نیستکارها  وکسبیا جلوگیری از افزایش تعداد  فعالیت در شروع انسداد ،وکارهای محیط کسبکنترل ریسک

 های داخلی شویم.حریمر تید دچایط تحریمی به هیچ وجه نباو در شرا نهادهای متصدی با رویکرد توسعه است

 ! انحصاری فتح قلهارزشمند باشد، نه دریافت مجوز و  در کشور است که باید  وکاراندازی و موفقیت کسبراهامروز 

 

ایم را باز کنیم تا همگان کار خود زده کارهاوکسبهایی که بر دست و پای اگر قفل: دارددر پایان خطاب به مسئوالن و نهاهای متصدی اعالم می

دل چند میلیون جوان ایرانی زنده  امید را درت گذاشته و ا بر صحاصل ر ،وکارو تسهیل فضای کسب را آشکار انجام دهند، اگر با مدیریت علمی

سال گذشته، تنها بخشی بوده   8طی اقتصاد دیجیتال  که مانگونهتواند رشد قابل توجه داشته باشد. همیاقتصاد ایران حتی در شرایط تحریم  ،کنیم

 .را تجربه نموده استدرصد رشد  6تا  ۳همواره  دولت به دلیل عدم دخالت نادرست که

و به   شود وکارهای فضای مجازی جلوگیری کسب به رگوالتوراعتماد  تبدیل این نشاناز  با قید فوریت ،در سال مانع زدایی تقاضا دارد انجمن لذا

گذار این وظیفه را به  ونکه قان تو توجه به این نکته الزم اس. حراز هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری بپردازدخود یعنی ا وظیفه اصلی 

عظیمی با  ایجاد چنین نهادگیری در خصوص تصمیم خواهشمند است در صورت نیاز نیز حتی ( محول نموده وG4Bسامانه جامع مجوزهای کشور )

 اقدام عجوالنه اجتناب گردد. هر گونه از  محول شده ویعنی مجلس شورای اسالمی ی ذیصالح نقطهبه  قدرت و اختیارات یاین دامنه 
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