ﺗﻐﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ اراﺋﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ؛
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۸ ،ﻣﺮداد ۱۳۹۷
در اﯾﺮان ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۵۰۰ﻣﺠﻮز رﺳﻤﯽ وﺟﻮد دارد .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﻣﺠﻮزﻫﺎ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ و در ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ،ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد.
ﻣﺎﺟﺮا ﺑﻪ ﮐﻼﻣﯽ ﺳﺎده از اﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮای داﺷﺘﻦ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ در ﻓﻀﺎی
ﻣﺠﺎزی ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد« ﯾﺎ »ایﻧﻤﺎد« داﺷﺘﯿﺪ .روﻧﺪ درﯾﺎﻓﺖ

ایﻧﻤﺎد اﻣﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ در ﺻﻒ
درﯾﺎﻓﺖ آن ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﭘﺲ از ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻫﻪ ،ﻫﯿﺎت ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ در ﺑﺪﻧﻪ
دوﻟﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ )ﻣﺘﻮﻟﯽ ایﻧﻤﺎد( ،روﻧﺪ اراﺋﻪ
درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﺴﻬﯿﻞ ،و در واﻗﻊ راﻫﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ  ۶ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺎﻣﻞ آن در دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺸﺪه و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ روز دوﺷﻨﺒﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻼﺻﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﯾﮏ ﻣﺠﻮز
رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ درﺧﻮاﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ درﮔﺎه را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
زﻣﺎن اراﺋﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺸﻮد ،آن را اﺑﺘﺪا اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﭼﮏﻟﯿﺴﺖ ﮐﺴﺐوﮐﺎر را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻧﻘﺼﯽ در ﮐﺎر آن وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﯾﻦ ﭼﮏﻟﯿﺴﺖ ﻫﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،درﮔﺎه ﻣﺴﺪود
ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﮑﺮار ﺣﻀﻮر ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
اﻣﺎ اﯾﻦ ﭼﮏﻟﯿﺴﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ؟ ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﮏﻟﯿﺴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻠﯽ
در ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ» .ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪی« ،رﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﮔﺮ
راﻫﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﭼﮏﻟﯿﺴﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﭼﮏﻟﯿﺴﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ«.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪی ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻓﻌﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ واﺣﺪی ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮏﻟﯿﺴﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ درﮔﺎه ،ﺑﻪ آن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ،ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﻣﺸﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ» :ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﮐﻪ ﻣﺎ داﺷﺘﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ دوﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻻﺑﯽ ﮐﺮدن ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﺗﺎ اﮔﺮ
ایﻧﻤﺎد را از دﺳﺖ داد ،دﺳﺖﮐﻢ ﮐﻨﺘﺮﻟﺶ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ«
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺑﺎ ایﻧﻤﺎد ﻧﺎم ﻧﯿﮑﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .ﻣﺤﻤﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﺎﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺻﺮاﺣﺘﺎً اﻋﻼم ﮐﺮدﯾﻢ ،اﻣﺎ
ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد«.
ﻣﻮﺿﻮع دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اراﺋﻪ درﮔﺎه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ،و ﻣﺴﺪود ﮐﺮدن
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن در آﯾﻨﺪه اﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﭘﺪﯾﺪ آورد .رﺲ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن اﻋﺘﺮاض داﺷﺘﯿﻢ .در واﻗﻊ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ درﮔﺎه اراﺋﻪ
آن را ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﮏﻟﯿﺴﺖ اﻋﻼم ﺷﻮد و ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺑﺮرﺳﯽ
ﭼﮏﻟﯿﺴﺖ ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ
ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ رﺳﻤﯽ در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎری ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ

ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮان
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .اﮔﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺟﻠﺴﻪ

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻫﻢ ﺑﻪ آن
اﻋﺘﺮاض داﺷﺖ«.

از ﭼﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎه؟
روﻧﺪ ﻓﻌﻠﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ درﯾﺎﻓﺖ ایﻧﻤﺎد و ﺳﭙﺲ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﺣﺪی ﺑﺎ ﮐﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﺗﺼﻮر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ راه ﺣﻠﯽ ،از وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ آﯾﺎ واﻗﻌﺎً آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ
ﺣﻮزه ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﯿﻦﺗﮏﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻮارد ﻓﻮق در ﻫﯿﺎت ﻣﻘﺮرات
زداﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ورود ﺑﻪ ﭼﺎه از ﯾﮏ ﭼﺎﻟﻪ اﺳﺖ؟ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﮕﺎه ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ

در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای

رﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای در ﻣﻮرد دﯾﺪﮔﺎه اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﻋﻄﺎی درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ،ﻣﯽﮔﻮﻢ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ ﻗﺒ ًﻼ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ
اﯾﻦﻧﻤﺎد ﻣﯽﺷﺪ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ایﻧﻤﺎد ﯾﺎ ﻫﺮ ﻣﺠﻮز دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ درﮔﺎه
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﭼﮏﻟﯿﺴﺖ ،ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻋﻘﯿﺪه
دارد ﮐﻪ ﺧﻮدش ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺠﻮز در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
 ۱۵۰۰ﻣﺠﻮز وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ«.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻣﺤﻤﺪی ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدن ﻣﺠﻮزﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺠﻮز واﺣﺪ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺳﺖ:

»اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ اﺳﺖ و ﻧﻔﻊ ﺧﻮدش و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ را در ﯾﮏ ﺟﻬﺖ
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻨﮑﺎر ﻧﺸﺪﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی
ﻃﻼ ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎزار ﻃﻼﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و در آن زﻣﺎن ،ﺿﺮﺑﺎت ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﻪ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﯾﮏ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﮐﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی؛ ﻫﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎری
ﮐﻪ در ﻓﻀﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،ﻣﻌﺎدﻟﺶ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد .ﻧﻤﯽﺷﻮد از  ۸ﻫﺰار و
 ۸۰۰اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮل را ﮔﺮﻓﺖ«.
ﻓﯿﻦﺗﮏﻫﺎ
اﻣﺎ ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای اراﺋﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻓﯿﻦﺗﮏﻫﺎ و در راس آﻧﻬﺎ» ،ﻣﯿﻼد

ﺟﻬﺎﻧﺪار« دﺑﯿﺮ اﻧﺠﻤﻦ ﻓﯿﻦﺗﮏ اﯾﺮان اﺳﺖ .او در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮه ﺟﺪﯾﺪ
اراﺋﻪ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮداﺧﺖ را در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ.
اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﻓﯿﻦﺗﮏ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﻖ دارﻧﺪ اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮاﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ درﮔﺎه
واﺳﻂ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ،ﻫﺮ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪهی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ
ﻣﺠﻮز و ﻃﯽ ﮐﺮدن ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻧﭽﻨﺪان ﮐﻮﭼﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻠﺰم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﮑﯽ از  ۱۵۰۰ﻣﺠﻮز ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر را ﺑﺮای
اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد؟ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع درﮔﺎهﻫﺎی واﺳﻂ ،ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ درﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻧﺪارد و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺧﻠﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻓﯿﻦﺗﮏﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .در
ﺟﻠﺴﺎت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺻﺮاﺣﺘﺎً ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﺻﺮﻓﺎً در ﺧﺼﻮص درﮔﺎهﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻓﯿﻦﺗﮏﻫﺎ ﺑﻪﺟﺎﺳﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ آﻦﻧﺎﻣﻪ ،در آﯾﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.

ِ
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺠﻮز ﺳﺎﻻر
ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ از ﻫﻤﺎن ﻓﻨﺎوریﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻮز

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﺑﺤﺚ درﮔﺎهﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺘﻮﻟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺤﻤﺪی در ﺧﺼﻮص دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻼﻗﻪای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮏ اﻟﺰام اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎً در ﻣﯿﺎن ﮐﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ
ﻧﻬﺎدی ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آن در ﻫﺮ ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ را ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﭼﻮن ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع دارای ﭼﻪ ﺗﺒﻌﺎﺗﯽ اﺳﺖ«.

اﻟﺰام دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮده» ،داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮزی رﺳﻤﯽ
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﯾﮏ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ« .اﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﺮاﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﺠﻮز ﻣﺮﺗﺒﻄﯽ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در ﮐﺸﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در اﻧﺪازهای ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻣﺮاﺟﻌﻪای ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﮔﺮ واﻗﻌﺎً اﯾﻦ ﺷﺮط ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺴﺐوﮐﺎری ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻣﺠﻮز ،درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺤﻤﺪی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ وزارت ﮐﺎر ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ،وزارت ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ وزارت ﮐﺎر اﺟﺎزه داده اﺳﺖ
ﻣﺠﻮزی ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽدﻫﺪ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ در آﯾﻨﺪه
ﻓﯿﻦﺗﮏﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت را ﺑﺮای وزارت ﮐﺎر ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﺎﺪ
ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﺠﻮز را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺣﻞ ﺷﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ دوﺑﺎره ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻤﺎن ﻣﺠﻮز
ﺳﺎﻻری ﻗﺒﻠﯽ و واﻗﻌﺎً ﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ«.

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب
ﮐﻤﺘﺮ از ده ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ایﻧﻤﺎد ﺧﻠﻖ ﺷﺪ و در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی
آﻧﻼﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪ آورد .ﺣﺎل ﭘﺲ از دورهای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﺎ ﺷﺮاﯾﻂ درﯾﺎﻓﺖ
درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻞ روﺑﻪرو ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ
ﻧﺸﯿﻨﺎن ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪه ،دوﺑﺎره ﭼﻪ زﻣﺎن ﮔﺮد اﯾﻦ ﻣﯿﺰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻣﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای ﺑﺎر ﺑﻌﺪی در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ
ِ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻃﻼﯾﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد.
اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﺎ ﻧﻘﺺﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ دارد و ﻣﺸﺨﺼﺎً ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﻣﺠﻮز ﺳﺎﻻری را
ً
ﻣﺠﺪدا ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﻢ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮزی
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎده ﺷﻮﻧﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪای
ﻣﺸﺨﺺ دارد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻮال اﮐﻨﻮن اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻃﻼﯾﯽ
ﺗﻦ داد ،ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﻦﺗﮏﻫﺎ اﯾﺪهآلﮔﺮا ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭘﺎی ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه ،ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از
»ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ« رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاد؟ رﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ در ﻋﻤﻞ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ در ﺣﺎل رخ دادن اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻫﯿﺎت ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎده
ﮐﺮدن راﻫﮑﺎرﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﺼﻮﺑﻪای در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .اﮐﻨﻮن ﯾﮏ راه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺪﺗﺮی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ راه
دارد ،آن را ﺳﺎدهﺗﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .راه دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻋﺘﺮاض ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﺎت اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪای را ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﻫﯿﺎت ﮐﺎر ﺧﻮدش را ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﺪ دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺶ ﺗﻌﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺎ اﯾﻦ دو روﯾﮑﺮد را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد دارﯾﻢ .ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﮐﺎرﺷﺎن را
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ ،دوﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺎر را ﺟﻠﻮ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد ،ﭼﻮن اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﯿﭻﮐﺎری ﻧﮑﻨﯿﻢ و آﻧﻬﺎ ﺑﺮوﻧﺪ روال
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را ﭘﯿﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﺧﺼﻮص ایﻧﻤﺎد ﻫﻢ ﻣﺼﻮﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و
ﺑﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎر ،آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ اﻟﺰامآور درآورده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺎ ﭘﺲ
ﺑﮑﺸﯿﻢ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ روﻧﺪ را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﯿﻢ و از ﻃﺮﻓﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻮدﻣﺎن را ﻫﻢ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐوﮐﺎر را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﻌﻀﯽ ﭘﯿﺶﺷﺮطﻫﺎ و
ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،واﻗﻌﺎً آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺴﺖ«.
روﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ اراﺋﻪ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ ۲۹ ،ﻣﺮداد ﻣﺎه در ﻫﯿﺎت ﻣﻘﺮرات زداﯾﯽ ﺑﻪ رای ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﯾﮏ
رایﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آن دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار ﺷﻮد .ﻣﻮارد و
ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ روﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ،در ﻣﻄﻠﺐ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

