
تکلیف بانک مرکزی و دستگاه های اجرایی برای دریافت 

وجوه خرد و رشکت های خدمات پرداخت 



هیات وزيران در جلسه 1397/08/14 به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
و به استناد اصل يکصدوسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران تصويب کرد:

1.بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران موظف است:
الف. چارچوب ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیکی و پرداخت های 
مبتنی بر انواع فناوری ها را با رعايت اين تصويب نامه و ســاير قوانین و مقررات مربوط 

ظرف يک ماه از تاريخ ابالغ اين تصويب نامه تدوين و ابالغ نمايد.
ب. سازوکارهای الزم برای فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ايجاد فضای رقابتی در 
خصوص فعالیت شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت و شرکت های فناوری مالی را 

ظرف سه ماه از تاريخ ابالغ اين تصويب نامه فراهم نمايد.
پ. در حوزه خدمــات پرداخت الکترونیــک از جهت سیاســت گذاری و اعمال 
اســتانداردهای بانکی پرداخت نســبت به تنظیم گري اقدام نمايــد. تحصیل هر گونه 

روش های خاصی از کسب وکار توسط دستگاه های اجرايی در اين حوزه ممنوع است.
ت. در حوزه های نوآورانه ای که در آن مقررات گذاری نشده  است، به منظور گسترش 
نوآوری در حوزه فناوری های پرداخت الکترونیک نســبت به ايجــاد »فضای آزمون 

نوآوری« با زيرساخت های مورد نیاز بانکیـ  پرداختی اقدام نمايد.
2.بانک ها و شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظف اند دسترسی به خدمات 
بانکی برای شرکت های خدمات فناوری مالی را که دارای مجوز از صنف مربوط می باشند، 
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در حدود ضوابط مقرر در جزء )الف( بند )1( اين تصويب نامه که به عنوان شرط فعالیت 
آنها در پروانه صنفی قید می شود، فراهم آورند.

تبصرهـ  در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران شرکت های 
خدمات فناوری مالی، ضوابط مقرر در جــزء )الف( بند )1( اين تصويب نامه را رعايت 
ننمايند، فعالیت آنها با اعالم بانک مذکور متوقف می شود. شرکت های يادشده موظف اند 
در مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران نسبت به تطبیق وضعیت 
خود بر اساس ضوابط آن بانک اقدام نمايند و در صورت تايید بانک مذکور اجازه تداوم 
فعالیت خواهند داشت و در غیر اين صورت در مورد تعهدات و امور آنها بر اساس ضوابط 

مندرج در جزء )الف( بند )1( اين تصويب نامه اقدام خواهد شد.
3.دستگاه های اجرايی موظف اند سازوکارهای الزم برای دريافت وجوه خرد دولتی 
از طريق شرکت های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند. دستگاه های يادشده مجازند 
در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از هر يک از شرکت های خدمات پرداخت مجاز 

استفاده نمايند.
4.محاسبه هزينه استفاده از خدمات کارور )اپراتور(های تلفن همراه در حوزه بانکداری 
و پرداخت الکترونیک بايد مطابق با تعرفه های مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات 
راديويی صورت پذيــرد و کارور )اپراتور(های ارتباطی مجاز به محاســبه و دريافت 
هزينه اســتفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه های مصوب کمیســیون 

يادشده نمی باشند.
معاون اول رئیس جمهورـ  اسحاق جهانگیری 


