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 یانمحرم  یجناب آاق
 یبانک رمزک یمحترم فناور معاون

 یاستارت آپ  یستماکوس  موضوع:
 ؛و احترام با سالم

 14 ماده اجرایی نامهآیین به عنایت با و 21/4/1400 مورخ 1400/ص/4471 شماره نامه تصویر ایفاد ضمن احتراماً

 مورخ 10890300 شماره به  ا.ا.ج مرکزی بانک نامه به منتهی قانونی تکالیف به نظر و پولشویی با مبارزه قانون الحاقی

 اطالعات ثبت حین شاپرک، سامانه در جاری ماه مرداد از براساس تصمیم آن نهاد محترم مقرر است 13/4/1400

 شده ثبت اطالعات با رندهپذی هویت انطباق الکترونیکی، اعتماد نماد وضعیت اعتبارسنجی ضمن الورود، جدید پذیرندگان

 . آید بعمل جلوگیری نامنطبق موارد به پایانه تخصیص از و شود بررسی نیز الکترونیکی اعتماد نماد مالک

 کامالً ایدغدغه دارد وجود تکلیف این وراء در که کلمه عام معنای به مالی فساد و پولشویی رشوه، با مبارزه منطق

 راه سر جدی بر تواند مانعیمی  ًعمال زیرا. درسنمی مناسب نظر به آن اجرایی حلراه لیکن است؛ عقالنی و درست

 هاآپاستارت رشد کهآن به نظر. رود بین از مجوزها گرفتن صف در اینوآورانه فعالیت نوع هر ایجاد نماید تا نوآوری

 دیگر ازسوی و است نوآورانه هایفعالیت شناختن رسمیتبه برای دولتی هایبخش همکاری نیازمند عاملی هر از بیش

نیز الزم است  دارد وجود هاآن هایمأموریت و وظایف دلیل به که دولتی، هایدستگاه هایدغدغه و مالحظاتبه واسطه 

های اجتماعی وکارهای خانگی که بر روی شبکه. همچنین باید افزود که بخش بزرگی از کسبقرارگیرد توجه مورد تا

ت خود )مانند صنایع دستی( هستند، عمال امکان دریافت اینماد را نداشته و چنین الزامی به مشغول عرضه محصوال

 وکارها تحمیل کرده است.هایی است؛ آن هم در روزگاری که کرونا رکود خود را بر کسبمعنای تعطیلی چنین فعالیت

 در زیر پیشنهادی حل راه آنان، فعالیت مسیر در زداییمانع و هاآپاستارت از حمایت راستای در شودمی پیشنهاد لذا

 : شود گرفته نظر

 

 مجوز به نیاز جای به راهبرد این در. گردد اعمال )اینماد( الکترونیکی اعتماد نماد دریافت برای «صفر سطح راهبرد»

 فعالیت به اقدام( شده تعیین هایسقف از کمتر) معینی سطح در بتوانند هاشرکت تا شودمی داده اجازه فعالیت، ابتدای در

 شودمی داده اجازه هایاریپرداخت به راهبرد این در. دهند انجام شده، تعیین هایسامانه در ثبت با صرفاً و مجوز بدون
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 داشته فعالیت اجازه الکترونیکی اعتماد نماد دریافت به الزام بدون سال، و ماه روز، در تراکنش محدودی سقف یک در تا

 شده تعیین سقف آن از بیشتر هایاریپرداخت تراکنش کهصورتی در و وکارکسب مدل موفقیت و رشد فرض به. باشند

کسب انواع  به نیازی آن از پیش تا لیو ؛شود آورالزام( الکترونیکی اعتماد نماد دریافت مانند) نیازها پیش سایر بود،

 .نباشد هاها و تائیدیهمجوز

 ماه در تراکنش سقفتواند می مثال عنوانه ب. است پویا و تابع شرایط قابل تغییربه صورت  تعیین قابل محدود سقف

 نیازمند شده،و در صورت رسیدن به این سقف تعیین ،باشد تومان میلیون 200 سال در و تومان میلیون20 حداکثر

 قابلیت بتوان آن با که نیست مبلغی اساساً مقدار آن از کمتر تراکنش دیگر ازسوی. باشد الکترونیکی اعتماد نماد دریافت

 وکارهایکسب مرگ باعث عمالً فقط  و ؛گردد پولشویی مشمول که ،باشد داشته وجود مالی فسادآور عملیات انجام

 .بود خواهد انهرنوآو هایفعالیت و کوچک

 بهره نیز به موازات آن محورثبت رویکرد از توانمی مجوزمحور، رویکرد گذاشتن کنار به عنایت با و اساس این بر

کننده وکارهای دریافتو کسب خود اطالعات که داشت انتظار یارپرداخت هایشرکت از توانمی اساس این بر. گرفت

 باید یارپرداخت هایشرکت بنابراین. بپذیرند« سطح صفر»در  را متناظر تعهدات و نموده ثبت را خدمات پرداخت،

و دریافت اطالعات  خوداظهارانه صورت به نیز تراکنش سطح و نماید اعالم را وکارهاکسبمربوط به آن  حساب شماره

های نامه حمایت از شرکتآیین» 11مادهکه به واسطه  نوآفرینایران سامانهشود که در پایان اعالم می. باشد از بانک

 ثبت برای مرجعی تا دارد ادگیآم هیات محترم وزیران، 1/3/1398ه مورخ ۵4991ت/2۵071مصوبه شماره ، «نوپا

 اختیار در نیز را متناظر هایدسترسی کلیه و باشد سطح صفر و دریافت اطالعات حساب بانکی مربوطه هایآپاستارت

 .دهد قرار ا.ا.ج مرکزی بانک

 به کمک و همکاری هرگونه جهت را خود آمادگی سازمان این و دارم را تشکر کمال جنابعالی، توجه حسن از پیشاپیش

 .داردمی اعالم یارپرداخت هایشرکت حوزه در آپیاستارت اکوسیستم و دیجیتال اقتصاد رشد

  .پیشاپیش از حسن توجه جنابعالی کمال تشکر را دارم

 

 

 

 

   

 حترام مجددبا ا
 امیر انظمی
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