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ﺷﻨﺒﻪ  8اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای در ﺧﺒﺮی ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ایﻧﻤﺎد ،درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻋﻄﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ایﻧﻤﺎد اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﮐﻨﻮن در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد
اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪای ﺑﻪ ﻣﻮرخ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ  ۱۶اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻗﺼﺪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع
را دارد.
»ﺑﻬﻨﺎم اﻣﯿﺮی« ،ﻣﻌﺎون ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت زﯾﺎدی در ﺧﺒﺮ اﻋﻼم
ﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺼﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻠﺴﻪای دوﺟﺎﻧﺒﻪ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮد:

»ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ایﻧﻤﺎد ﻫﻢ دارﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻋﻼم
ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ ﺑﺎز ﯾﮏ ﺟﺎی ﮐﺎر اﯾﺮاد دارد ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺮای
ﻫﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را دارﯾﻢ .ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏوار داﺷﺘﻦ ایﻧﻤﺎد را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.

او اﻋﺘﻘﺎد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻮازیﮐﺎری ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ .اﻣﯿﺮی
درﺑﺎره ادﻋﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺨﺖ ﺑﻮدن ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺠﻮز ایﻧﻤﺎد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻧﻬﺎ دﻟﯿﻞ
اﺻﻠﯽ ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ اﻋﻄﺎی درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻮده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ایﻧﻤﺎد ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن در ﻫﺮ ﺷﻐﻠﯿﺴﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ .اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ایﻧﻤﺎد ﺳﺨﺘﯽﻫﺎﯾﯽ دارد را ﻣﻦ رد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ،وﻟﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ ﺳﺨﺘﯽ
آن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ
ﻓﺮض ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ ایﻧﻤﺎد دردﺳﺮ ﺳﺎز ﺷﺪه،
ﺑﻪﻧﻈﺮم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻋﻄﺎی درﮔﺎه ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﯿﻢ«.

ﺑﻬﻨﺎم اﻣﯿﺮی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺗﺎ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺧﺬ ایﻧﻤﺎد را آﺳﺎنﺗﺮ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽﺗﺮ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﭼﺎﺑﮑﯽ در آن ﺑﻪوﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺧﻮاﻫﺎن ایﻧﻤﺎد را
راﺿﯽﺗﺮ ﻧﮕﻪ دارد .او ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ درﮔﺎهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ واﺳﻄﯽ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»درﮔﺎهﻫﺎی واﺳﻄﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اﻓﺮاد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ درﮔﺎه
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪای ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ
ﺣﻮزه ﺻﺎدر ﮐﺮده و داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﺷﺎﭘﺮک را ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از
اﯾﻦ واﺳﻄﻪﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز ﺷﺎﭘﺮک ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ«.
ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺒﻨﺎ ﮐﺎرت آرﯾﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻤﻨﺎﻣﻪای دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﻀﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ آن ﻫﻢ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ایﻧﻤﺎد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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