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ســایتهای شــرط بنــدی و هرمــی
کــه نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی دارنــد
چگونــه فعالیــت میکننــد؟ اینگونــه
ســایتها چگونــه کاالهــای ممنوعه را
میفروشــند؟ پوشــاک قاچــاق چگونه
در ســایتها عرضــه میشــود؟ ایــن
ســؤاالت و ابهامهایــی اســت که برخی
از شــاخهای مجازی بــرای مردم ایجاد
کردهانــد و از ســوی برخــی از بالگرهــا
کــه معلوم نیســت چگونه هــزاران نفر
فالوئــر گرفتنــد ،ســایتهایی را تبلیــغ
میکننــد که اگــر فردی بــه آن مراجعه
کنــد جــای هیــچ شــک و شــبههای در
مورد ســامت آن ســایت برایش باقی
نمیمانــد چرا که تمام مفاد قانونی در
آن ســایت «غیرقانونی» رعایت شــده
است.
بعضــاً ایــن افــراد بــا اســتفاده از
خدماتی کــه ســایتها ارائــه میدهند
متضرر میشــوند و زمانی که فرد زیان
دیــده میخواهــد پیگیریهــای الزم را
انجــام دهــد ،متوجــه میشــود کــه آن
ســایت از ایــران پشــتیبانی نمیشــود
اما ســایت نمــاد الکترونیکــی از وزارت
صمــت دارد و بــه شــبکه بانکــی وصل
اســت؛ البتــه برخی از ســایتها هم در
ایــران مدیریت میشــود اما شناســایی
هدایت کنندگان آن بسیار سخت است
چرا کــه از ســایت اول مردم به ســایت
دوم میرســند کــه بــه قــول برخیهــا
ســایت دوم ماننــد شــبح فعالیــت
میکند.
«نماد اعتماد الکترونیکی داشــت؛
بــه شــاپرک وصل بــود برای چــی باید
شــک میکــردم؟» ایــن گفتــه یکــی از
کســانی اســت کــه حــدود دو میلیــون
تومــان از پــول خــود را در شــرط بندی
باخته اســت .او به واســطه یک ســایت
رســمی به صفحــهای رفته کــه در آنجا
شــرط بندی انجام میشــده ،با  10هزار

تومان شــرط بندی را آغــاز کرده و بعد
از اینکه ســه بار برنده شده ،حجم پول
شــرط بندی را افزایش داده ،اما بعد از
آن کل پول خود را از دست داده است.
اعضای اتاق بازرگانی و کارشناسان
میگوینــد علــت اصلــی ایــن مشــکل
ضعــف نظــارت اســت .اگــر نظارتها
دقیــق و مســتمر بــود شــاهد فعالیــت
ســایتهای شــرط بنــدی ،هرمــی و...
نبودیم.
محمد جواد هادی ،معاون تسهیل
تجاری و توسعه کاربردی مرکز تجارت
الکترونیکی وزارت صمت درباره اینکه
آیا وزارت صمت بر عملکرد ســایتها
نظــارت میکنــد بــه «ایــران» ،گفــت:
«برای آنکــه نماد اعتمــاد الکترونیکی
(هولوگرامــی اســت کــه در ســایتها
درج میشــود و نشــان دهنده فعالیت
قانونــی اســت) به متقاضی داده شــود
در ابتــدا هویت و صالحیــت فرد احراز
میشــود بعــد از آن مجوزهــای پیــش
نیــاز از دســتگاه ،اتحادیــه و انجمــن
تخصصــی ،مطالبــه میشــود .چــرا که
دســتگاه تخصصــی باید اعــام کند که
فرد میتواند در فروش یا هر موضوعی
دربــاره یــک کاال و محصول اقــدام کند
یا خیــر .اگر فــردی نتواند پیــش نیازها
را تأمیــن و ارائــه کنــد بــه طــور قطــع
نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی بــه او داده
نخواهد شــد .بعد از آنکه نماد اعتماد
الکترونیکی داده شــود به ســه صورت،
نظارت و بازرســی از ســایتهای فعال
انجام میشود».
او ادامــه داد« :اولیــن بخشــی کــه
بــر فعالیــت ســایتها نظــارت دارد،
مرکــز تجــارت الکترونیکی اســت .بعد
از آن دســتگاه تخصصی(فعالیتــی
کــه مربــوط بــه آن باشــد) اســت کــه با
پنــل نظارتــی کــه مرکــز ایجــاد کــرده،
میتواند رصدهــای الزم را انجام دهد
و بخــش دیگر که بهصورت مســتمر بر
فعالیت ســایتها نظارت دارد ،نیروی

انتظامــی اســت؛ ایــن بخش هــم پنل
نظارتــی دارد .از طرفــی بایــد عنــوان
کرد ما سیستم پایشگر هوشمند داریم
یعنی بر اساس کلید واژههایی که داده
میشــود محتــوی صفحــات ارزیابــی
میشــود؛ اگر فعالیت سایت منطبق با
قوانین جمهوری اســامی ایران نباشد
بــه او اخطــار داده میشــود و اگــر مورد
توجه قرار نگیرد ،نمــاد اعتماد تعلیق
خواهد شد».
هادی بــا بیــان اینکــه همانگونه که
در کسب و کارهای سنتی شاهد تخلف
هســتیم در ســایتهای اینترنتــی هــم
تخلفهایــی رخ میدهد ،خاطرنشــان
کــرد« :مــا تــاش میکنیــم تــا هیــچ
تخلفی صورت نگیرد و رصد ســایتها
متنــاوب باشــد .در حــال حاضــر 70
هزار ســایت نمــاد اعتمــاد الکترونیکی
دارنــد کــه در صــورت تخلــف بــه آنهــا
اخطــار داده میشــود .زمانی کــه نماد
تعلیــق شــود ،بهصــورت برخــط تمام
مجموعههــای نظارتــی و حتــی بانــک
مرکزی مطلع میشوند».
معــاون تســهیل تجــاری و توســعه
کاربــردی مرکــز تجــارت الکترونیکــی
وزارت صمــت دربــاره اینکــه چگونــه
برخی از سایتها با وجود نماد و وصل
بــودن بــه شــاپرک فعالیت مربــوط به
شــرط بنــدی انجــام میدهنــد ،گفت:
«زمانــی که نمــاد اعتمــاد الکترونیکی
صــادر میشــود ،متقاضــی میتوانــد
برای اتصال به درگاه بانکی اقدام کند،
امــا وقتــی فــرد میخواهد از ایــن فضا
سوءاســتفاده کند به سایت دیگر وصل
میشــود یعنــی از ســایت قانونــی ای
کــه دارد بــه غیرقانونی وصل میشــود
و میتوانــد از درگاه بانکــی هــم بهــره
ببرد .لذا برای جلوگیری از چنین امری
بایــد بانک مرکــزی پایشهــای خود را
افزایــش دهــد .هر چنــد که بایــد گفت
پیــدا کردن ســایت دوم راحت نیســت
اما قطعاً شدنی است».
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دور زدن قانون با ابزار قانونی

مانند سایر کشورها عمل کنیم!

در اتــاق بازرگانــی در مــورد نحوه
اخــذ مجوزهــا بــرای شــروع یک
فعالیت اقتصادی بارها صحبت
شــده اســت امــا باوجــود نظرات
عبدالرضا نوروزی کارشناســی هنــوز نتوانســتهایم
نایب رئیس
بــه ایــن ســمت حرکــت کنیــم.
کمیسیونفناوری
بــر اســاس مطالعــات صــورت
اطالعات و ارتباطات
اتاق بازرگانی ایران
گرفته ،برای شــروع یک فعالیت
اقتصــادی در خارج از کشــور نیاز به گرفتــن مجوزهای متعدد
نیســت ،فعاالن اقتصادی موظف هستند بر اساس الگو (آنها
با ارائه مجوز مخالف هســتند) و قوانین کلی آن کشور فعالیت
خود را شروع کنند و آن را ادامه دهند و اگر غیر از آن عمل شد
ابتدا اخطار میگیرند و اگر تکرار شد جریمههای بسیار سنگین
لحاظ میشود .ولی در ایران چنین موضوعی دنبال نمیشود و
هموارهبرایشروعیکفعالیتاقتصادی،اجتماعی،فرهنگی
و ...بایــد مجوزهای متعدد گرفــت .گرفتن مجوز باعث رانت و
فســاد میشــود از اینرو فعاالن اقتصادی برای شروع کار زمان
زیادی را از دست میدهند که این امر برای شروع یک فعالیت
بسیار مشکل ساز است؛ در این مدت بارها تالش شده است که
سیاستگذاران به ســمت کاهش مجوزها و موانع حرکت کنند.
صدور مجوز مانع بســیار بزرگی برای فعالیت اقتصادی است.
نمــاد اعتماد الکترونیکــی که وزارت صمــت میدهد موضوع
بدی نیســت چرا که آن نماد برای افرادی که میخواهند از آن
اســتفاده کنند اطمینان بخش اســت؛ در زمان صــدور نماد به
فعــال اقتصادی پروتکلهایی که باید مد نظر قــرار گیرد ابالغ
میشود اما در تمام مشاغل و فعالیتها امکان سوءاستفاده و
تخلف وجود دارد .مشکل اصلی در این حوزه نظارت است ،اگر
نظارت نباشد احتمال دارد هر فعالیتی به سمت خطا و فساد
کشــیده شــود و حتی بین برخــی از مجموعههــا تبانی صورت
گیــرد؛ در حقیقــت گرفتــن مجوز یا تمدیــد آن میتوانــد برای
برخیها ایجاد پول کند چرا که بهصورت غیر مســتقیم افرادی
که صادرکننده مجوز هستند برای کسب پول با متقاضی مذاکره
کننــد .دولت بســیار حجیم اســت و نمیتوانــد در عرصههای
مختلــف پویایــی الزم را داشــته باشــد ،بدیــن جهــت بخــش
خصوصی میتواند نظارتهای الزم را داشته باشد تا سایتها
از قوانیــن ســر باز نزنند .اتفــاق دیگری که باید دنبال شــود این
است که سیســتمها اتوماتیک وار فعالیت کنند تا مزاحمت از
سوی دستگاههای دولتی برای فعاالن بخش خصوصی ایحاد
نشود .نظارت بر فعالیت سایتها به جهت تکنولوژی که وجود
دارد زمان بر نیســت و بسرعت میتوان غربالگری مورد نیاز را
انجــام داد .توصیــه میشــود که این مهــم را بخش خصوصی
دنبال کند تا باگهایی که وجود دارد شناســایی شوند و تخلف
تقلیلپیداکند.

مشکل دارو  FATFاست نه تحریم

رئیس کمیســیون کســبوکارهای دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران اظهــار کرد :برخی از
دوستان احساس میکنند که  FATFحالت گروکشی دارد یعنی ما باید  FATFرا قبول
کنیــم به شــرط اینکه طرف مقابل به برجام برگردد یا موضــوع دیگری را قبول کند .در
صورتی که اصالً این گونه نیست و اینها تصورات داخلی است .نپذیرفتن  FATFفقط
ی ایرانیهای کل دنیا را سختتر میکند .افشین کالهی
کار بازرگانان و دولت ایران و حت 
در مورد تأثیرات پذیرش  FATFاظهار داشــت :بخشی از مشکالت ما در پرداختهای
ارزی ناشــی از تحریمهــا و بخشــی از آن مربــوط بــه شناســایی منشــأ و مبــدأ اســت.
کشورهایی که در لیست سیاه  FATFهستند برای تمام تراکنشهای کسانی که مربوط
به شــرکتهای آنها هســتند باید مبدأ و منشــأ پول و علت واریز مشخص شودFATF .
موضوع سیاســی نیســت و فقط باعث میشــود کار ما با بانکها راحتتر شــود .قبول
کردن  FATFفقط باعث میشــود که فضای کســب و کار برای ایرانیان راحتتر شــود،
این برگی نیست که ما با آن بازی سیاسی انجام دهیم .وی در ادامه افزود :از نپذیرفتن
 FATFهمه حوزهها به یک اندازه متضرر شدند .در حوزه دارو مشکل تحریم نداریم اما
مشکل  FATFداریم ،مبدأ و منشأ باید مشخص و سند باید وجود داشته باشد و باز باید
در مورد تراکنش تحقیق انجام شود تا بپذیرند که تراکنش سالم است .در غیر اینصورت
روال کاری سختتر و بازه زمانی مورد نیاز طوالنیتر میشود/.ایلنا

یادداشت 2

«ایران» از سایتهای شرطبندی و هرمی قانونی گزارش میدهد

ضرورت تقویت بانک جامع اطالعات
در بازار سرمایه
مفهــوم دولت الکترونیک در ســالهای اخیر بهطور جدی در دســتور کار
دولتها در سراســر جهان قرار گرفته است و دولتمردان هوشمند نیروهای
خود را در راه تحقق چنین شــرایطی بسیج کردهاند و درصدد برآمدهاند که
فرآیندهای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعی را با کمک فنــاوری ارتباطات و
اطالعــات اصالح کرده و از این طریق به شــیوه کارآمدتری به ارائه خدمات
به شهروندان بپردازند.
دولــت الکترونیــک در ایــران نیــز بــا وجــود آنکه هنــوز متولی مســتقلی
نــدارد اما در بعضــی حوزهها فعالیت خود را آغاز کرده اســت .وجود دفاتر
الکترونیــک دولتــی ،انتظامی ،ثبتــی و قضایی از اقدامات دیگری اســت که
در راســتای تحقــق این هدف پــا به عرصه گذاشــتهاند .اما یکــی از خألهای
اصلــی در ایــن زمینه ،فقــدان بانک اطالعاتی جامع از مردم کشــور اســت.
درحالحاضــر پایگاههــای اطالعاتــی زیــادی بــه شــکل جزیرهای در کشــور
وجود دارند که بر اســاس نیازهای خود ،اطال عات مورد نیازشــان را تجمیع
میکننــد تا اهــداف ســازمانی خود را پیــش ببرنــد ،مانند آنچــه از عملکرد
وزارت بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی در طرح غربالگــری مردم در
ابتــا به ویروس کرونا شــاهد آن بودیــم اما هنوز هیچ دســتگاهی مکلف به
ارائه اطالعات برای تجمیع در یک بانک اطالعاتی سراســری نشــده است.
در ایــن روزهــا با حمایــت دولت از بــازار ســرمایه و جذابیت آن در شــرایط
کنونی ،شــاهد موج اســتقبال روزافزون ســرمایهگذاران در این بازار هستیم.
فعالیــت در ایــن بازار مســتلزم اخذ کد معامالتی اســت که پیششــرط آن
احراز هویت در ســامانهای خاص بهنام سجام است .سجام مخفف سامانه
جامع اطالعات مشــتریان اســت که زیر نظر سازمان بورس در جهت ایجاد
ســامانه یکپارچــه و فراگیــر اطالعــات و ارائــه خدمــات بهتــر و ســریعتر بــه
ســرمایهگذاران ایجاد شــده اســت .این ســامانه با دریافت اطالعاتی نســبتاً
کامــل از مشــخصات هویتــی ،مالــی ،اجتماعــی ،تحصیلــی ،شــغلی و ...از
افــراد میتواند عالوه بر تســهیل فرآیندهای ســرمایهگذاری و شفافســازی
فعالیتهــای اقتصــادی اشــخاص حقیقــی و حقوقی ،بســتری مناســب در
جهــت تشــکیل بانک اطالعاتی جامع از آحاد مردم باشــد .بــا وجود چنین
ســامانه جامعــی در کشــور بــا وجود تســهیل فرآینــد خدمترســانی دولت
بــه مردم میتوان مانع بســیاری از اشــتباهات احتمالی در حــوزه اقتصادی
شــد .تخصیص یارانــه به افــراد فوتشــده ،فعالبودن حســابهای بانکی
اشــخاصی که وجود خارجی ندارند ،پرداخــت یارانه به دهکهای پردرآمد
جامعــه که نیازی بــه دریافت یارانــه ندارند ،حذفشــدن یارانه دهکهای
کمدرآمد جامعه که استحقاق دریافت یارانه را دارند ،میتواند نمونهای از
این دســت اشتباهات باشــد .همچنین از دیگر فواید وجود چنین سازوکاری
در حــوزه سیاســت میتوان به شفافســازی انتخابات و اجــرای الکترونیکی
این فرآیند زمانبر و هزینهســاز برای دســتگاههای ذیربط اشــاره کرد .آنچه
مســلم است زیرســاختهای اجرای چنین ســامانه جامعی در کشور وجود
دارد و به لحاظ فناوری کمبودی در این زمینه احساس نمیشود ،بااینحال
به نظر میرســد شــاید یکی از دالیلی که تاکنون ارادهای برای تشکیل چنین
بانک اطالعاتی جامعی وجود نداشته ،مصلحتاندیشی در مورد ارائه آمار
و مسدودشــدن راه برخی رانتها در کشــور باشد که امیدواریم هرچه زودتر
این ابهام برطرف شود.
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از  5سال پیش هشدار دادیم

سالهایمتمادیاست
کــه فعــاالن اقتصــادی
خواستار تسهیل قوانین
برای آغاز کسب و کارها
ویدا سینا
شــدهاند ،بدیــن جهت
عضو هیأت نمایندگان
وزارت صمــت بــرای
اتاق بازرگانی ایران
آنکــه بتوانــد شــرایط
مناســبی را ایجاد کند ،نســبت به صدور نماد اعتماد
الکترونیکی بســیار ســهل گرفت و بــدون آنکه از نظر
اعتبــاری و امنیتــی وضعیت درخواســت کننده نماد
بررســی شــود ،به متقاضیان نماد اعتماد داده شــده
اســت .این در حالی اســت که از حدود  5ســال پیش
اتاق بازرگانی ،به این موضوع پرداخته بود که ضرورت
دارد بر عملکرد فعالیت سایتهایی که نماد اعتماد
الکترونیکی دارند ب ه صورت دائمی نظارت شــود .اما
در جــواب به چنین تقاضایی عنوان شــد که بررســی
و کنترل ســایتها هزینه بر اســت و از آنجــا که فعال
اقتصادی نمیتواند از پس هزینهها بر بیاید نمیتوان
طــرح نظارتــی را که اتــاق بازرگانی پیشــنهاد میکند
اجرایی کرد .اگر از همان ســالی که هشــدار و پیشنهاد
داده شــد کنتــرل بــر فرآینــد کاری ســایتها صــورت
میگرفت ،اکنون دیگر با هیچ تخلفی روبهرو نبودیم
و حتــی امکان ســوء بــه کمترین حد میرســید .تمام
ســایتها مکلف هستند بر اســاس قوانین جمهوری
اســامی ایــران فعالیت کننــد ،لذا هر گونــه فعالیت
که منتهی به انجام پولشــویی ،شرطبندی و فعالیت
هرمی شــود ،غیرقانونی اســت .متأســفانه شاهد این
موضوعهستیمکهبرخیهافعالیتخودرابهصورت
صــوری اعــام و بعــد از آنکه نماد اعتماد و شــاپرک
برای نقل و انتقال پول گرفتند ،فعالیتی راکه مد نظر
داشــتند آغاز میکنند .همین امر باعث میشــود که
برخیتخلفهادرفعالیتهایاقتصادیظاهرشود.
در کل کشور کمتر از  50مجموعه وجود دارد که سایت
طراحی میکنند و هزاران شرکت به این مجموعهها
سفارش کار میدهند که در نهایت منو سایتها باهم
متفاوت اســت اما در عمل میبینیم که همه یکسان
هستند .لذا با همکاری آنها میتوان جلوی تخلفها را
گرفت .بدین جهت ما در حوزه سایت و قانونی بودن
فعالیت ســایت داران به نظم و انضباط نیاز داریم و
بایــد کنترل و پایش به جهت نوع کار ســایت ،امنیت
و مابقی موارد در دســتور کار وزارت صمت قرار گیرد.
وزارت صمت با کارگزارانی که دارد میتواند این مهم
را با جدیت پیگیری کند.

نظارت بر عملکرد  ۳میلیون واحد صنفی در ایام کرونا

رئیس اتاق اصناف ایران گفت :از حدود ســه میلیون واحد صنفی در سراســر کشــور که
بر آنها نظارت میشــود ،حدود  ۱۴هزار واحد در زمان اعمال محدودیتهای ناشــی از
شیوع کرونا در نیمه نخست آذرماه مرتکب تخلفاتی شدند و دستور پلمب آنها صادر
شــد« .ســعید ممبینی» اظهار داشــت :بر اســاس بررســیهای میدانی و آماری وزارت
بهداشت ،وزارت کشور و اتاق اصناف ایران و بررسی آن در جلسات رسمی کمیتههای
مرتبــط بــا ســتاد ملی مقابله بــا کرونا ،بیــش از  ۹۰درصــد از اصنــاف در دو هفته نیمه
نخست آذرماه دستورالعملها را رعایت کردهاند و در مناطق قرمز فقط مشاغل گروه
یک و در مناطق نارنجی اصناف گروه  ۱و  ۲فعال بودند.
وی با بیان اینکه اصناف در طرح جامع مدیریت هوشمند مقابله با کرونا همراهی
الزم را داشــته و توصیههای بهداشــتی را رعایت کردند ،خاطرنشــان کرد :در این مدت
بــرای افزایــش خدماترســانی برخی از مشــاغل را که مــورد نیاز مردم بودنــد به گروه
شــغلی یــک اضافه کردیم تا از این طریــق به پیکره اصناف صدمه کمتری وارد شــود.
وی با اشــاره به اینکه از شــنبه هفته جاری برخی از مناطق قرمز به نارنجی تغییر پیدا
کردهانــد ،تأکیــد کــرد :در این شــهرها فعالیــت صنوف گــروه  ۲مجاز اعالم شــده و این
صنفهــا بــا وجود خســارتهایی کــه دیدهاند همچنان بــا رعایت دســتورالعملهای
بهداشتی برای کنترل این ویروس همراهی میکنند/.ایرنا

