


 از رونمایی آیین
 و کسب و ازسکوها حمایت  نامه آیین«

»دیجیتال اقتصاد  کارهای



هدف از اجرای آیین نامه حمایت از توسعه سکوها و کسب و کارهای اقتصاد
دیجیتال

حمایتحمایت  ازاز  سکوهاسکوها  وو  کسبکسبوکارهایوکارهای  مجازیمجازی  کشورکشور  بهبه  منظورمنظور
رشدرشد  وو  توسعهتوسعه  فضایفضای  کسبکسبوکارهایوکارهای  دیجیتالدیجیتال  کشورکشور

  وو  توسعهتوسعه  اقتصاداقتصاد  دیجیتالدیجیتال



:منتفعان از اجرای این آیین نامه 

 به اقدام ایران اسالمی جمهوری قوانین وفق و» مشمول سکوهای« بستر بر که حقوقی و حقیقی اشخاص 

.نمایندمی اقتصادی فعالیت یا و خدمات یا کاال فروش

 مجازی فضای در کار و کسب خدمات ارائه به اقدام ایران اسالمی جمهوری قوانین وفق که سکوهایی 

.نمایند¬می

 مشمول سکوهای بستر در فعال کارهای و کسب با حساب طرف مشتریان و کاربران.



دستگاهدستگاههایهای  مشارکتمشارکت  کنندهکننده  دردر  اجرایاجرای  ايناين  طرحطرح

qاطالعات فناوری و ارتباطات وزارت

qدارایی و اقتصادی امور وزارت

qاسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت

qتجارت و معدن صنعت وزارت

qمرکزی بانک

qسیما و صدا سازمان

qبودجه و برنامه سازمان



آيين رونمايي از طرح



 نامه آیین
  کارهای و کسب و ازسکوها حمایت« 

»دیجیتال اقتصاد



30 نوع حمایت برای رونق کسب و کارهای اینترنتی
گام بلند دولت برای حمایت از کسب و کارهای اینترنتی
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برای اولین بار در کشور
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 اقتصاد کارهای و کسب و سکوها توسعه از حمایت نامه آیین
دیجیتال

دولتی حمایت نوع 30 پرداخت متنوع خدمات دولت دیجیتال اقتصاد ویژه کارگروه مصوب

عنوان بندی دسته 
1 

 پرداخت متنوع خدمات

 مشمول سکوهای در» اماني حساب «اندازی راه امکان شدن فراهم

مشمول سکوهای از» اعتباری خريد «امکان شدن فراهم 2
 مشمول سکوهای در» مستقيم پرداخت «امکان شدن فراهم 3

 مشمول سکوهای در» پول کيف «اندازی راه امکان شدن فراهم 4

ايران اسالمي جمهوری مرکزی بانک توسط مشمول سکوهای برای» پرداخت درگاه «کردن فراهم 5
. کنند استفاده امکان اين از توانند مي مشمول سکوهای ،»رمزريال «اندازی راه صورت در 6 



 اقتصاد کارهای و کسب و سکوها توسعه از حمایت نامه آیین
دیجیتال

دولتی حمایت نوع 30 تبلیغاتی حمایت دولت دیجیتال اقتصاد ویژه کارگروه مصوب

عنوان بندی دسته
 7

 و کسب و سکوها از تبليغاتي حمايت
 مشمول کارهای

 دولتي دستگاههای در تبليغات هزينه حداکثری تخفيف
. کنند فراهم را مشمول سکوهای معرفي و تبليغ زمينه مکلفند دولتي دستگاههای8 
 9

10  دولتي دستگاههای ساير و سيما و صدا سازمان های برنامه در خارجي مشابه سکوهای تبليغ ممنوعيت
 11

 مشمول سکوهای برای سيما و صدا در تبليغات حداکثری تخفيف
 کننده دنبال جذب برای سيما و صدا در  مشمول کارهای و کسب معرفي برای سازی برنامه12 
 مشمول کارهای و کسب برای» کننده دنبال  «جذب برای  مشمول سکوهای توسط رايگان تبليغاتي های بسته ارائه13 
 مشمول کارهای و کسب به پيامکي تبليغات ويژه بسته اختصاص14 

15 



 اقتصاد کارهای و کسب و سکوها توسعه از حمایت نامه آیین
دیجیتال

مالیاتی حمایت و منابع تأمین ،پستی خدمات دولت دیجیتال اقتصاد ویژه کارگروه مصوب دولتی حمایت نوع 30

عنوان بندی دسته
 مشمول سکوهای در پستی خدمات در تخفيف ارائه پستي خدمات16 

 نياز مورد تجهيزات برای منابع تامين17 
 مشمول سکوهای

 خود زيرساختهای توسعه برای مشمول سکوهای به شکوفایی و نوآوری صندوق از تسهيالت ارائه

 مشمول سکوهای اوليه هایزيرساخت تامين برای ارتباطات وزارت حمايت18 

 19
 مالياتي حمايتهای

 سابقه فاقد که  مشمولي کارهای و کسب برای سال در درآمد تومان میلیارد دو حدودًا سقف تا مالياتي معافيت
هستند مالياتي

 هستند مالیاتی پرونده دارای که مشمولي کارهای و کسب برای مالياتي تخفيف20 

» مالياتي قبول قابل هزينه «عنوان به مشمول سکوهای و کار و کسب توسعه و اندازی راه های هزينه قبول21 



 اقتصاد کارهای و کسب و سکوها توسعه از حمایت نامه آیین
دیجیتال

بخشی اعتبار ،بانکی تسهیالت دولت دیجیتال اقتصاد ویژه کارگروه مصوب دولتی حمایت نوع 30

عنوان بندی دسته

 22

 بانکي تسهيالت

 مي مهاجرت مشمول سکوهای به خارجی سکوهای از که کارهايي و کسب به تسهيالت پرداخت
.کنند

23 
 که العملي دستور اساس بر هابانک در آنان مالي سنجي اعتبار  برای افراد» کاربری حساب« قبول
.کرد خواهد تهيه مرکزی بانک

24 
 کاربری حساب کرد، خواهد تهيه مرکزی بانک که العملي دستور اساس بر که هستند مجاز هابانک
. کنند قبول وثیقه عنوان به را باال کننده دنبال با افراد

 و کسب به بخشي اعتبار 25
 کاربران و کارها

 احراز کارهايي و کسب به سکو در ) کار و کسب ویژه تیک(  کار و کسب ويژه نشان اعطای
 شده هويت

 کاربران عموم برای» )آبی تیک ( شده تایید اعتبار «نشان اخذ امکان 26



 اقتصاد کارهای و کسب و سکوها توسعه از حمایت نامه آیین
دیجیتال

تکمیلی خدمات دولت دیجیتال اقتصاد ویژه کارگروه مصوب دولتی حمایت نوع 30

عنوان بندی دسته
 درگاه در ثبت منزله به پلتفرم در آنها نام ثبت و ندارند مجوز اخذ به نيازی ،محور ثبت و خانگي کارهای و کسب کار و کسب برای مجوز تسهيل27 

. است مجوزها ملي

 کارها و کسب خصوصي حريم حفظ28 
. شد خواهد قانوني برخورد متخلفين با و بوده تجاری اسرار جزو ،مشمول سکوهای در کاربران های داده کاربران و

 سکوهای در دولتي خدمات ارائه29 
. شد خواهد ارائه مردم به مشمول سکوهای طريق از دولتي خدمات ،مرور به و شده زمانبندی برنامه يک طيمشمول

 در مشمول سکوهای استقرار تسهيل30 
.شد خواهند برخوردار فناوری و علم پارکهای در حضور قانوني مزايای از مشمول سکوهای فناوری و علم پارکهای



جلسهجلسه  ششمششم  کارگروهکارگروه  ويژهويژه  اقتصاداقتصاد  ديجيتالديجيتال

 

 داخلی سکوهای از حمایت منظوربه
 دیجیتال اقتصاد وکارهایکسب و

 این داخلی سکوهای در فعال
 تفویضی اختیارات استناد به مصوبه

 وزیران به اساسی قانون 138 اصل
 اقتصاد ویژه کارگروه عضو

 شماره نامهتصویب موضوع دیجیتال،
 مورخ هـ 59369 ت/123313

 به وزیرانهیئت 1400/10/11
.رسید تصویب

مصوبه حمایت از کسب و کارهای
 اقتصاد دیجیتال 



: داخلي سکوی
 فراهم اطالعات ملي شبکه روی بر را محتوا و خدمات و کاال متکثر کنندگانعرضه و کنندگان مصرف برخط مشارکت يا حضور امکان که زيرساختي يا بستر
.است تبعيض بدون و شفاف سازوکارهای و قواعد دارای و نمايدمي

:مشمول سکوی
.رسد مي مذکور وزارتخانه  تأييد به و نموده فعاليت اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت ابالغي ضوابط اساس بر که» داخلي سکوی «

 کاربر تعداد مانند معيارهايي اساس بر سکوها بندیسطح روش تعيين با نامه تصويب اين هایحمايت از مندیبهره شرايط و مشمول سکوهای شناسايي ضوابط-تبصره
.بود خواهد آن کاربران بازخورد و سکو فعاليت زماني بازه ،مالي گردش حجم ،سکو فني هایزيرساخت آمادگي ميزان و هاقابليت ،فعال

: مشمول وکارهایکسب
.نمايندمي اقتصادی فعاليت يا و خدمات يا کاال فروش به اقدام ايران اسالمي جمهوری قوانين طبق و» مشمول سکوهای «بستر بر که حقوقي و حقيقي اشخاص



 و بانکها پرداخت، خدمات دهندهارائه هایشرکت طريق از و تجارت و معدن صنعت، وزارت و دارايي و اقتصادی امور وزارت همکاری با ا.ا.ج مرکزی بانک.11
 رقومي ريال بر مبتني پرداخت و الکترونيک پول کيف اماني، حساب مستقيم، پرداخت« نظير خدماتي است، مکلف بانکي غير اعتباری مؤسسات

.کند فراهم مشمول وکارهایکسب و داخلي سکوهای برای را)» ديجيتال(

 درگاه مشمول، سکوهای برای جاری مقررات و ضوابط اساس بر است مکلف پرداخت خدمات دهندهارائه هایشرکت همکاری با ا.ا.ج مرکزی بانک.22
.نمايد فراهم پرداخت

 خريد اماني، حساب« اندازیراه امکان کردن فراهم به نسبت ا.ا.ج مرکزی بانک توسط شدهفراهم تسهيالت و ضوابط اساس بر اندموظف مشمول سکوهای.33
.نمايند اقدام سکوها اين در خدمات و محصوالت خريداران برای» دارمدت پرداخت و پرداخت پس و اعتباری



  کانالکانال  وو  برخطبرخط  وو) ) ديجيتاليديجيتالي((  رقوميرقومي  ای،ای،رسانهرسانه  محيطي،محيطي،  فيزيکي،فيزيکي،  امکانامکان  دارایدارای  کهکه  عموميعمومي  نهادهاینهادهای  وو  اجرايياجرايي  هایهایدستگاهدستگاه  کليهکليه  ها،ها،آنآن  دردر  فعالفعال  وکارهایوکارهایکسبکسب  وو  مشمولمشمول  سکوهایسکوهای  ازاز  حمايتحمايت  منظورمنظوربهبه-1-1
..نمايندنمايند  محاسبهمحاسبه  تبليغاتيتبليغاتي  کمترکمتر  تعرفهتعرفه  بابا  رارا  هاهاآنآن  دردر  مشمولمشمول  وکارهایوکارهایکسبکسب  وو  داخليداخلي  سکوهایسکوهای  تبليغاتتبليغات    انداندمکلفمکلف  ،،هستندهستند  تبليغاتيتبليغاتي  رسانيرسانياطالعاطالع

  عنوانعنوان  بهبه  قبليقبلي  تبصرهتبصره  وو  الحاقالحاق  1401/5/291401/5/29  مورخمورخ  هه  6006860068  تت/ /   9035590355  شمارهشماره  تصويبنامهتصويبنامه  موضوعموضوع  کشورکشور  کلکل  14011401  سالسال  بودجهبودجه  قانونقانون  99  تبصرهتبصره  زز  بندبند  اجرايياجرايي  نامهنامهآيينآيين  88  مادهماده  بهبه  22  تبصرهتبصره  عنوانعنوان  بهبه  زيرزير  متنمتن  -2-2
 : :ميشودميشود  تلقيتلقي  11  تبصرهتبصره
.».»گيردگيرد  انجامانجام  ديجيتالديجيتال  اقتصاداقتصاد  ويژهويژه  کارگروهکارگروه  دبيرخانهدبيرخانه  هماهنگيهماهنگي  وو    اطالعاطالع  بابا  کارهاکارها  وو  کسبکسب  حوزهحوزه  دردر  اجتماعياجتماعي  هایهای  شبکهشبکه  بهبه  مربوطمربوط  هایهای  برنامهبرنامه  وو  هاها  اولويتاولويت  ،،سياستهاسياستها-  -  22تبصرهتبصره

  مورخمورخ  هه  6006860068  تت/ /   9035590355  شمارهشماره  تصويبنامهتصويبنامه  موضوعموضوع  کشورکشور  کلکل  14011401  سالسال  بودجهبودجه  قانونقانون  99  تبصرهتبصره  زز  بندبند  اجرايياجرايي  نامهنامهآيينآيين  1212  مادهماده    موضوعموضوع  کارگروهکارگروه  اعضایاعضای  بهبه  اطالعاتاطالعات  فناوریفناوری  وو  ارتباطاتارتباطات  وزارتوزارت- - تبصرهتبصره
..شودشودميمي  الحاقالحاق  1401/5/291401/5/29

::نمايدنمايد  اجرااجرا  رارا  ذيلذيل  مواردموارد  ،،داخليداخلي  سکوهایسکوهای  توسعهتوسعه  ازاز  حمايتحمايت  جهتجهت  اا..اا..جج  صداوسيمایصداوسيمای  سازمانسازمان  -3-3
..فرهنگيفرهنگي  تعرفهتعرفه  اساساساس  بربر  امرامر  ايناين  انجامانجام  ازآنازآنپسپس  وو))رايگانرايگان  ترجيحاترجيحا ( (ماهماه  شششش  مدتمدت  بهبه  مشمولمشمول  سکوهایسکوهای  معرفيمعرفي  وو  تبليغتبليغ- - الفالف
 . .داخليداخلي  سکوهایسکوهای  بهبه  مردممردم  بابا  اا..اا..جج  صداوسيماصداوسيما  سازمانسازمان  تعامالتتعامالت  کليهکليه  انتقالانتقال- - بب
..تخصصيتخصصي  مخاطبينمخاطبين  وو  مردممردم  عمومعموم  بهبه  مشمولمشمول  کارهایکارهای  کسبکسب  وو  سکوهاسکوها  معرفيمعرفي  برایبرای  سازیسازیبرنامهبرنامه- - پپ



  زمانزمان  تاتا  نمايند،نمايند،ميمي  مهاجرتمهاجرت  مشمولمشمول  سکوهایسکوهای  بهبه  دائميدائمي  صورتصورتبهبه  وکارهاييوکارهاييکسبکسب  برایبرای  انداندمکلفمکلف  مشمولمشمول  سکوهایسکوهای  ها،ها،آنآن  مشتريانمشتريان  زنجيرهزنجيره  بابا  وکارهاوکارهاکسبکسب  ارتباطيارتباطي  شبکهشبکه  بازيابيبازيابي  امکانامکان  منظورمنظوربهبه-4-4
..شودشودميمي  ابالغابالغ  وو  تهيهتهيه  اطالعاتاطالعات  فناوریفناوری  وو  ارتباطاتارتباطات  وزارتوزارت  توسطتوسط  بندبند  ايناين  اجرايياجرايي  دستورالعملدستورالعمل. . نمايندنمايند  ارائهارائه  تبليغاتيتبليغاتي  ويژهويژه  بستهبسته  ،،کنندهکننده  دنبالدنبال  تعدادتعداد  نصفنصف  حداقلحداقل  بهبه  رسيدنرسيدن

  ايناين  ابالغابالغ  تاريختاريخ  ازاز  هفتههفته  يکيک  حداکثرحداکثر  ظرفظرف  انداند  مکلفمکلف  اسالمياسالمي  ارشادارشاد  وو  فرهنگفرهنگ  وزارتوزارت  وو  اطالعاتاطالعات  فناوریفناوری  وو  ارتباطاتارتباطات  وزارتوزارت  ها،ها،آنآن  مشتريانمشتريان  زنجيرهزنجيره  بابا  وکارهاوکارهاکسبکسب  ارتباطيارتباطي  شبکهشبکه  بازيابيبازيابي  امکانامکان  منظورمنظوربهبه-5-5
..نمايدنمايد  اجرااجرا  وو  تهيهتهيه  رارا  مشمولمشمول  وکارهایوکارهایکسبکسب  هدفهدف  جامعهجامعه  دردر  تبليغاتيتبليغاتي  هایهایکانونکانون  ظرفيتظرفيت  ازاز  استفادهاستفاده  وو  تبليغاتيتبليغاتي  پيامکپيامک  ارسالارسال  اجرايياجرايي  دستورالعملدستورالعمل  ،،نامهنامهتصويبتصويب



  پستيپستي  خدماتخدمات  جهتجهت  رارا  مشمولمشمول  داخليداخلي  سکوهایسکوهای  برایبرای  تشويقيتشويقي  هایهایتعرفهتعرفه  وو  هاهابستهبسته  کشور،کشور،  وبودجهوبودجهبرنامهبرنامه  سازمانسازمان  هماهنگيهماهنگي  بابا  اطالعاتاطالعات  فناوریفناوری  وو  ارتباطاتارتباطات  وزارتوزارت
  کارورانکاروران  ونقلونقلحملحمل  هایهایظرفيتظرفيت  ازاز  استفادهاستفاده. . نمايندنمايند  ابالغابالغ  وو  تهيهتهيه  مربوطهمربوطه  مقرراتمقررات    وو  قوانينقوانين  رعايترعايت  بابا  رارا  کنندهکننده  مهاجرتمهاجرت  وکارهایوکارهایکسبکسب  هایهایمرسولهمرسوله  ارسالارسال  برایبرای
..استاست  بالمانعبالمانع  کارورانکاروران  ايناين  ازاز  ایایتعرفهتعرفه  حمايتحمايت  وو  مربوطهمربوطه  مجوزمجوز  دارایدارای



  امکانات،امکانات،  تأمينتأمين  جهتجهت  رارا  سودسود  نرخنرخ  حداقلحداقل  بابا  وو  الزمالزم  تسهيالتتسهيالت  انداندموظفموظف  اميداميد  کارآفرينيکارآفريني  صندوقصندوق  وو  فناوریفناوری  وو  پژوهشپژوهش  هایهایصندوقصندوقشکوفايي شکوفايي   وو  نوآورینوآوری  صندوقصندوق
  دردر  ميکنند،ميکنند،  خدماتخدمات  ارائهارائه  مشمولمشمول  سکوهایسکوهای  بهبه  کهکه  ایایدادهداده  مراکزمراکز  وو  ابریابری  خدماتخدمات  دهندگاندهندگانارائهارائه  برایبرای  ها،ها،دادهداده  پردازشپردازش  وو  سازیسازیذخيرهذخيره  تجهيزاتتجهيزات  شبکه،شبکه،  تجهيزاتتجهيزات
..نمايندنمايند  فراهمفراهم  خودخود  اساسنامهاساسنامه  چارچوبچارچوب

.نمايد استفاده خود تجهيزات و هازيرساخت از مشمول سکوهای اوليه توسعه و اندازیراه برای است موظف اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت- تبصره



  مالياتيمالياتي  سابقهسابقه  فاقدفاقد  کهکه  مشمولمشمول  وکارهایوکارهایکسبکسب  کليهکليه  برایبرای  استاست  موظفموظف  آنآن  بهبه  مربوطمربوط  مقرراتمقررات  وو  آنآن  بعدیبعدی  اصالحاتاصالحات- - 13661366  مصوبمصوب  مستقيممستقيم  هایهایمالياتماليات  قانونقانون  ۱۰۰۱۰۰  مادهماده  رعايترعايت  بابا  کشورکشور  مالياتيمالياتي  امورامور  سازمانسازمان
::نمايدنمايد  اعمالاعمال  رارا  زيرزير  هایهایمشوقمشوق  ،،دهنددهند  انتقالانتقال  مشمولمشمول  سکوهایسکوهای  بهبه  رارا  خودخود  فعاليتفعاليت  کهکه  صورتيصورتي  دردر  ،،باشندباشند  مالياتيمالياتي  نظامنظام  دردر  مذکورمذکور  فعاليتفعاليت  بابتبابت
- - 13661366  مصوبمصوب  مستقيممستقيم  هایهایمالياتماليات  قانونقانون  100100  مادهماده  دردر  مقررمقرر  ميزانميزان  تاتا  داخليداخلي  مشمولمشمول  سکوهایسکوهای  ازاز  حاصلهحاصله) ) خدمتخدمت  ارائهارائه  يايا  کاالکاال  فروشفروش((  درآمددرآمد  بابتبابت  مدارکمدارک  وو  اسناداسناد  نگهدارینگهداری  وو  اظهارنامهاظهارنامه  تسليمتسليم  ازاز  معافيتمعافيت  -1-1

) .) .دستمزددستمزد  وو  حقوقحقوق  مالياتيمالياتي  معافيتمعافيت  برابربرابر  سيسي (  ( آنآن  بعدیبعدی  اصالحاتاصالحات
  همکاریهمکاری  بابا  يادشدهيادشده  سازمانسازمان  توسطتوسط  بندبند  ايناين  بهبه  مربوطمربوط  بخشنامهبخشنامه. .   کشورکشور  دردر  ديجيتالديجيتال  اقتصاداقتصاد  رشدرشد  بهبه  کمککمک  رويکردرويکرد  بابا  پلکانيپلکاني  صورتصورتبهبه  مشمولمشمول  وکارهایوکارهایکسبکسب  مقطوعمقطوع  مالياتماليات  نرخنرخ  حداقلحداقل  تعيينتعيين  -2-2

..شودشود  ابالغابالغ  وو  تهيهتهيه  داراييدارايي  وو  اقتصادیاقتصادی  امورامور  وو  اطالعاتاطالعات  فناوریفناوری  وو  ارتباطاتارتباطات  هایهای  خانهخانهوزارتوزارت
..شدشد  خواهندخواهند  معافمعاف  آتيآتي  هایهایمهروموممهروموم  دردر  مربوطهمربوطه  مدارکمدارک  وو  اسناداسناد  نگهدارینگهداری  وو  اظهارنامهاظهارنامه  تسليمتسليم  عدمعدم  ازاز  ناشيناشي  جريمهجريمه  هرگونههرگونه  ازاز  بندبند  ايناين  مشمولينمشمولين  کليهکليه- - تبصرهتبصره
  ارتباطاتارتباطات  وزارتوزارت  همکاریهمکاری  بابا  استاست  مکلفمکلف  کشورکشور  مالياتيمالياتي  امورامور  سازمانسازمان. . مالياتيمالياتي  قبولقبولقابلقابل  هایهایهزينههزينه  جزوجزو  داخلي،داخلي،  سکوهایسکوهای  دردر  کارکارووکسبکسب  وو  سکوهاسکوها  توسعهتوسعه  وو  ايجادايجاد  هایهایهزينههزينه  کليهکليه  نمودننمودن  محسوبمحسوب  -3-3

  بهبه  داراييدارايي  وو  اقتصادیاقتصادی  امورامور  وزارتوزارت  پيشنهادپيشنهاد  بهبه  قبولقبول  قابلقابل  هایهایهزينههزينه  سقفسقف. . نمايدنمايد  ابالغابالغ  مربوطمربوط  واحدهایواحدهای  کليهکليه  بهبه  وو  تهيهتهيه  رارا  مرتبطمرتبط  هایهایبخشنامهبخشنامه  نامه،نامه،تصويبتصويب  ايناين  ابالغابالغ  تاريختاريخ  ازاز  ماهماهيکيک  ظرفظرف  اطالعاتاطالعات  فناوریفناوری  وو
..رسيدرسيد  خواهدخواهد  ديجيتالديجيتال  اقتصاداقتصاد  ويژهويژه  کارگروهکارگروه  تصويبتصويب

  شدهشده  تعيينتعيين  خدماتخدمات  وو  فعاليتفعاليت  نوعنوع  حسبحسب  کشورکشور  مالياتيمالياتي  امورامور  سازمانسازمان  صادرهصادره  هایهایبخشنامهبخشنامه  وو  افزودهافزودهارزشارزش  بربر  مالياتماليات  قانونقانون  وو  مستقيممستقيم  هایهایمالياتماليات  قانونقانون  دردر  کهکه  موديانموديان  هایهایبخشودگيبخشودگي  وو  هاهامعافيتمعافيت  کليهکليه- - تبصرهتبصره
..شوندشوندميمي  برخورداربرخوردار  مربوطمربوط  مقرراتمقررات  وو  قوانينقوانين  رعايترعايت  بابا  مذکورمذکور  هایهایبخشودگيبخشودگي  وو  هاهامعافيتمعافيت  ازاز  نامهنامهتصويبتصويب  ايناين  مشمولمشمول  کارهایکارهایووکسبکسب  توسطتوسط  خدماتخدمات  ارائهارائه  يايا  فعاليتفعاليت  ايناين  انجامانجام  صورتصورت  دردر  ،،استاست



  منابعمنابع  ازاز%) %) 1010 ( (درصددرصد  دهده  تاتا  کهکه  نمايدنمايد  تصويبتصويب  وو  اصالحاصالح  ایایگونهگونه  بهبه  رارا  کشورکشور  کلکل  14011401  سالسال  بودجهبودجه  قانونقانون) ) 1818 ( (تبصرهتبصره) ) الفالف ( (بندبند) ) 99 ( (جزجزءء  اجرايياجرايي  دستورالعملدستورالعمل  استاست  مکلفمکلف  داراييدارايي  وو  اقتصادیاقتصادی  امورامور  وزارتوزارت
  منتقلمنتقل  مشمولمشمول  سکوهایسکوهای  ازاز  يکييکي  بهبه  رارا  خودخود  فعاليتفعاليت  کهکه  کارهاييکارهايي  وو  کسبکسب  بهبه  تسهيالتتسهيالت  ارائهارائه  برایبرای  مقرراتمقررات  وو  قوانينقوانين  وفقوفق  تاتا  گيردگيرد  قرارقرار  اطالعاتاطالعات  فناوریفناوری  وو  ارتباطاتارتباطات  وزارتوزارت  اختياراختيار  دردر  مذکورمذکور  تبصرهتبصره) ) الفالف ( (بندبند
  ،،نمايندنمايندميمي

..شودشود  صرفصرف
  

  ارتباطاتارتباطات  وزارتوزارت  هماهنگيهماهنگي  بابا  استاست  مکلفمکلف  ايرانايران  اسالمياسالمي  جمهوریجمهوری  مرکزیمرکزی  بانکبانک- - تبصرهتبصره
  منظورمنظوربهبه  رويهرويه  وحدتوحدت  دستورالعملدستورالعمل  ابالغابالغ  وو  تدوينتدوين  بهبه  نسبتنسبت  ،،درآمددرآمد  کسبکسب  ظرفيتظرفيت  وو  وکاروکارکسبکسب  هایهایويژگيويژگي  اساساساس  بربر  ،،کنندکنندميمي  فعاليتفعاليت  داخليداخلي  سکوهایسکوهای  دردر  کهکه  وکارهاييوکارهاييکسبکسب  برایبرای  اطالعاتاطالعات  فناوریفناوری  وو

  موضوعموضوع  ،،خردخرد  تسهيالتتسهيالت  اعطایاعطای  اجرايياجرايي  دستورالعملدستورالعمل  مطابقمطابق  ،،کندکندميمي  معرفيمعرفي  متقاضيمتقاضي  کهکه  شخصيشخصي  هرهر  يايا  وکاروکارکسبکسب  بهبه  تسهيالتتسهيالت  اعطایاعطای  برایبرای  اعتبارسنجياعتبارسنجي  مبنایمبنای  عنوانعنوانبهبه  متقاضيمتقاضي  کاربریکاربری  حسابحساب  پذيرشپذيرش
..بپذيرندبپذيرند  خردخرد  تسهيالتتسهيالت  وثايقوثايق  عنوانعنوان  بهبه  مربوطمربوط  مقرراتمقررات  وو  قوانينقوانين  چهارچوبچهارچوب  دردر  رارا  شدهشده  اعتبارسنجياعتبارسنجي  کاربریکاربری  حسابحساب  توانندتوانندميمي  عاملعامل  هایهایبانکبانک. . نمايدنمايد  اقداماقدام  بانکبانک  اعتباراعتبار  مؤسساتمؤسسات  نظارتنظارت  وو  مقرراتمقررات  گروهگروه  مصوبهمصوبه



  وو  پذيرشپذيرش  شرايطشرايط  استاست  مکلفمکلف  اطالعاتاطالعات  فناوریفناوری  وو  ارتباطاتارتباطات  وزارتوزارت  فناوری،فناوری،  وو  علمعلم  هایهایپارکپارک  دردر  استقراراستقرار  مزايایمزايای  ازاز  برخورداریبرخورداری  وو  مشمولمشمول  سکوهایسکوهای  استقراراستقرار  ازاز  حمايتحمايت  منظورمنظور  بهبه
..نمايدنمايد  فراهمفراهم  آنآن  استانياستاني  شعبشعب  يايا  ارتباطاتارتباطات  وو  اطالعاتاطالعات  فناوریفناوری  پارکپارک  دردر  رارا  مشمولمشمول  سکوهایسکوهای  شعبشعب  وو  اصلياصلي  دفاتردفاتر  استقراراستقرار



 مجوزهای ملي درگاه از تخصصي فعاليت مجوز دارای سکو از خارج که وکارهاييکسب از دسته آن برای کاربران اعتماد افزايش منظور به -1
 مجوز مقتضي نحو به) وکارکسب محيط بهبود و زداييمقررات هيئت (دارايي و اقتصادی امور وزارت همکاری با ،هستند محور تأييد مجوزهای يا کشور
.نمايند تشخيص قابل کاربران عموم برای را مذکور

 در فعال مشمول وکارهایکسب هويت احراز و ثبت برای الزم زيرساخت ،قانوني هایحمايت از برخورداری به مشمول وکارهایکسب تمايل صورت در -2
 اعالم) وکارکسب محيط بهبود و زدايي مقررات هيأت دبيرخانه (وکارکسب محيط بهبود و پايش ،مطالعات ملي مرکز که است الگويي اساس بر را سکو

 سکوی در شدهثبت مشمول وکارهایکسب و شده درج کشور مجوزهای ملي درگاه در عينًا مشمول سکوی در وکار کسب ثبت. نمايند فراهم ،کندمي
.بود نخواهند مراجع ساير از مجوز اخذ نيازمند ،مشمول

.نمايدمي متصل مشمول سکوهای به را کشور مجوزهای ملي درگاه دارايي و اقتصادی امور وزارت همکاری با اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت– تبصره



.کند فراهم کاربران برای و اعالم دارند را نشان اين از برخورداری شرايط که کاربراني برای را تأييدشده هويت نشان اخذ شرايط است موظف داخلي سکوی



 و اصالحات با- 1382 مصوب- الکترونيکي تجارت قانون سوم فصل مشمول ايشان شخصي هایپيامداده عنوان به سکوها در کاربران اطالعات و داده
 قانوني مجوز بدون کاربران اطالعات از استفاده و دسترسي گونه هر و بوده کاربران اطالعات انتشار از جلوگيری و حفظ به موظف سکوها و است بعدی الحاقات

.است ممنوع ،پيام صاحبان موافقت يا



 و فرهنگ وزارت. بود خواهند نامهتصويب اين هایحمايت مشمول نمايند،مي فعاليت داخلي سکوهای بستر در که محتوايي توليد فعالين و هارسانه کليه
.کند فراهم داخلي سکوهای برای اطالعات تبادل ملي مرکز در را ماده اين مشمولين سنجي صحت و استعالم امکان است مکلف اسالمي ارشاد



. نمايد فراهم داخلي سکوهای برای را هوشمند دولت خدمات ملي پنجره در استقراريافته خدمات ارائه امکان است مکلف اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت
.شد خواهد ابالغ و تهيه اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت توسط هوشمند دولت خدمات ارائه جهت مذکور سکوهای اتصال الزامات و شرايط دستورالعمل



 راهبری منظور به. نمايند اجرا را نامهتصويب اين در شده منظور موارد مقررات، و قوانين چهارچوب در موظفند نامهتصويب اين موضوع اجرايي هایدستگاه
 نمايندگان عضويت و اطالعات فناوری و ارتباطات وزير ربطذی معاون مسئوليت با کارگروهي آن، اجرای حسن بر نظارت و نامهتصويب اين اجرای

 اين اجرای نحوه گزارش ماهانه صورتبه است مکلف کارگروه اين. شودمي تشکيل اطالعات و تجارت و معدن صنعت، دارايي، و اقتصادی امور هایوزارتخانه
.نمايد ارائه ديجيتال اقتصاد ويژه کارگروه به را آن تحقق ميزان و نامهتصويب


