
 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهشی در بخش های زیر قابل دسترس است:های خبری و تولیدات فرآورده
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 مقدمه 

آیندهای رو به پیشرفت و تحول است و صنعت پرداخت الکترونیک نیز از این قاعده رتکنولوژی به شکل فدر دنیای امروز، 

و با رشد چشمگیری در جهان و به تبع آن با سرعت مناسبی در ایران در حال توسعه است. امروزه اهمیت  یستمستثنی ن

بلکه در ده سال اخیر برای آحاد جامعه و اعضای  ،ن این صنعت واضح استالنه تنها برای فعاصنعت پرداخت الکترونیک 

ها به صورت الکترونیک درصد تراکنش 90بیش از های کشور طوری که در بانکه ب ؛اصناف مختلف نیز آشکار شده است

 شود. انجام می

سفانه وجود دارد که در خوان بدون هویت میلیون دستگاه کارت ۷طبق اعالم مدیرکل بازرسی، حدود  در این بین، اما متا

دهد هر احتمالی برای سوء استفاده نقطه کور سازمان امور مالیاتی قرار دارند. این عدد بزرگ و البته اعجاب آور نشان می

ستگاه سیاز این د سا شکل ا شور با م صاد ک شرایطی که اقت سری  فرار مالیاتی ها وجود دارد. در  ست و دولت با ک روبرو ا

ست، ستگاه کارت ۷فرار  بودجه مواجه ا ستمیلیون د ضوع عجیبی ا مطرح سوال حال این  .خوان از زیر چتر مالیات مو

نظارتی  چه نهادهویت مشخصی نداشته باشد؟  خوان،کارتمیلیون دستگاه  ۷دهد تا نظام بانکی اجازه میچرا که شود می

کند؛ درگیر میدر این خصوص ها سواالتی است که ذهن هر فرد را چیست؟ این آنمسئول این مسئله است؟ راهکارهای 

رار تحلیلی موضوع را مورد توجه بیشتر ق -به روش اسنادی و به شیوه توصیفیها برای پاسخ به این سوالتالش کردیم لذا 

 . دهیم
  

 ضرورت و اهمیت مسئله

به طوری که در  ؛باالیی در اقتصاد ملی ایران دارد های کارتی سهمخوان و تراکنشهای کارتبراساس آمار رسمی دستگاه

سهارزش تراکنش شامل ابزار  ستگاه کارتهای کارتی ) شته به گانه د سال گذ  ۵۸۸هزار و  ۲خوان، اینترنت و موبایل( در 

 .رسدهزار میلیارد تومان می ۲۳۹به  98هزار میلیارد تومان و در خردادماه 

گیرد که های بانکی صااورت میقاالت پولی در کشااور از طریق همین کارتتو ان ای از نقلهمین اساااس بخش عمده بر

ست. صد آنها را آغاز کرده ا سازمان امور مالیاتی ر سی ویژه مبارزه با به گونه اکنون  ای که طبق گفته مدیر کل دفتر بازر

خوان میان فعاالن میلیون دساااتگاه کارت 7اسااات که هم اکنون  گفتهشاااویی و فرار مالیاتی ساااازمان امور مالیاتی پول

 ؛های کارتی سهم باالیی در اقتصاد ملی ایران داردخوان و تراکنشهای کارتبراساس آمار رسمی دستگاه 

شامل به طوری که در ارزش تراکنش سههای کارتی ) ستگاه کارتابزار  خوان، اینترنت و موبایل( در گانه د

 .رسدهزار میلیارد تومان می ۲۳۹به  98هزار میلیارد تومان و در خردادماه  ۵۸۸هزار و  ۲سال گذشته به 

ها توزیع شده است که باید نوع کاربرد خوان میان فعاالن اقتصادی و بانکمیلیون دستگاه کارت 7هم اکنون  

 مشخص شود.کشور  ها برای سازمان مالیاتیکننده از این دستگاه و استفاده

شور خوبی تعامل با  سازمان امور مالیاتی ک سه هگرفته، ارائ شکل مرکزی بانکو   که بین   به ایکت شنا

 .شودمی عملیاتی جاری سال پایان تاباید  هاخوانکارت
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ستفاده کننده از این دستگاهاقتصادی و بانک ست که باید نوع کاربرد و ا سازمان مالیاتی مشخصها توزیع شده ا  ها برای 

سیشود.  ست که برر شان میاین درحالی ا صنهای اولیه ن سات خیریه یا  س شخاص مانند مو های دوقدهد که برخی از ا

خوان دریافت کرده و آن را به صورت اجاره در اختیار سایر دستگاه کارت ؛قرض الحسنه که دارای معافیت مالیاتی هستند

 1.شودشویی مطرح میاین زمینه فرار مالیاتی یا پول اند که درافراد قرار داده
 

  خوان در کشور های کارتآمار تعداد دستگاه

نشاان از رشاد و  ۹۸های فروشاگاهی فعال در فروردین و اردیبهشات خوانتعداد کارتدهد که بررسای آمارها نشاان می

شبکه پایانه سعه  ستانتو شگاهی در ا شده، بالغ بر های فرو شر  ساس اطالعات منت شور دارد؛ بر ا  ۳۳۸میلیون و  ۷های ک

 ابزار نفوذ ضااری  شااده باعث موضااوع همین که بوده فعال کشااور  در ۹۸هت ماه شااخوان در اردیبهزار دسااتگاه کارت

شگاهی خوانکارت شترین نرخ  ۱۲۳۰/۱۱هزار نفر  ۱۰هر ازای به فرو شهر، هرمزگان و مازندران بی شد و یزد، تهران، بو با

 .اندهزار نفر را به خود اختصاص داده ۱۰خوان به ازای هر سرانه کارت

ستگاه کارت ،شماره یکجدول  شترین تعداد د ستان دارای بی شان میپنج ا ستان خوان فعال را ن ساس آن ا دهد که بر ا

خوان فعال بوده که با رشااد تعداد حدود دسااتگاه کارت ۹۸۰هزار و  ۵۱۵  دارای یک میلیون و ۹۸تهران در فروردین ماه 

هزار دستگاه رسیده و  ۵۳۲میلیون و  ۱به ۱۳۹۸های فعال در تهران در اردیبهشت ماه خوانهزار دستگاه، تعداد کارت ۱۶

های صاااح  بیشااترین باعث شااده تا همانان تهران با برخورداری از بیشااترین تعداد دسااتگاه در صاادر جدول اسااتان

ترتی  در جایگاه دوم تا پنجم های خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان به استانسپس خوان فعال قرار گیرد؛ کارت

 .گیرندقرار 

 کشور خوان فعال درستان دارای بیشترین تعداد دستگاه کارتاآمار پنج -1جدول شماره 

 درصد تغییرات میزان تغییرات 98اردیبهشت  98فروردین  نام استان

 %1.10 16.728 1.532.708 1.515.980 تهران

 %0.64 3.559 558.358 554.799 خراسان رضوی

 %0.39 2.037 519.342 517.305 اصفهان

 %1.47 6.328 437.344 431.016 فارس

 %0.51 1.889 370.870 368.981 خوزستان

 

متعلق به تهران با  ۱۳۹۸خوان فروشگاهی فعال در اردیبهشت ماه طور که عنوان شد، بیشترین تعداد دستگاه کارتهمان

خوان با وجود دستگاه کارت ۵۸۰هزار و  ۵۳اما در عین حال استان ایالم با  ،فروشحدود یک و نیم میلیون دستگاه پایانه 

شد  سال جاری، کمترین تعداد کارت ۶۳۰ر سبت به فرودین ماه  ستگاهی ن ستاند شگاهی فعال در میان ا های خوان فرو

 . 2کشور را به خود اختصاص داده است

 98سیستمی در هر استان، اردیبهشت خوان فروشگاهی فعال تعداد کارت -1نمودار شماره 

                                                           
 98مرداد  19، روزنامه ایران، مدیر کل بازرسی ویژه سازمان امور مالیاتی، هادی ،خانی -1

  ۱۳۹۸تیر  ۳خوان در کدام شهرهای ایران قرار دارد؛ های کارتبیشترین دستگاه ایپنا، -1
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 خوان در جهان و ایرانهای کارتآمار فروش دستگاه

ستگاه شرکت  ۱۹۷۰خوان برای اولین بار در دهه های کارتد سط  صی و  IBMتو ص شریه تخ شدند. ن به بازار معرفی 

میلیون دستگاه کارتخوان در  ۵۴اشاره کرده است که بیش از  ۲۰۱۶المللی نیلسون ریپورت در گزارش خود در سال بین

هزار دسااتگاه پایانه فروش در جایگاه اول  ۵۱۳میلیون و  ۱۰کل دنیا به فروش رفته که شاارکت انجنیکو فرانسااه با تعداد 

ترین تولیدکننده پایانه فروش را به خود اختصاااص داده اساات. اینجنیکو در سااال و با اختالف عنوان پرفروش قرار دارد

 نیز در این جایگاه قرار داشت. ۲۰۱۵و  ۲۰۱۴

میلیون آن در ایران وجود دارد. جال   7خوان در دنیا میلیون دساااتگاه کارت ۵۰دهد که از اکنون آمارها نشاااان می

های دسااتگاه کند. در ایران بر خالف بساایاری از کشااورها، سااو ی ن در این میزان با چین برابری میاینجاساات که ایرا

 1.های بانکی متصل هستند به همین دلیل این نوع پرداخت گستردگی بیشتری در ایران داشته استخوان به سو ی کارت
 

 خوان های کارتدر دسترس بودن بی دغدغه دستگاه

ست یک جست ضای اینترنتیکافی ا ساده در ف ستگاهانجام دهید  وجوی  سیار، جیبی و ثابت را های کارتتا انواع د خوان 

 هایبررسااای که میلیون تومان قیمت دارند 3هزار تومان تا  ۷۰۰هایی که بین ، دساااتگاهکنیدمشااااهده برای فروش 

 و وجود نداردوکار خاص به داشتن یک کس  نیازیهم ها برای دریافت و فعال کردن این دستگاهدهد که مینشان  بیشتر

 2!شودخوان فعال میدستگاه کارتاین  ،تنها با فرستادن عکس از مدارک شناسایی و تایید شماره شبای بانکی

                                                           
  98اردیبهشت  15خوان با یک تماس، های کارتترین رسانه فین تک ایران،ت  داغ خرید و فروش دستگاهسایت راه پرداخت، پرمخاط -2

 98 شهریور 3خوان بدون هویت، های کارت، پولشویی با دستگاه24اقتصاد  -2
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 میلیون حساب بانکی در کشور ۵۰۰

ست این  ۵۰۰هم اکنون  شخص نی ست که م شور وجود دارد، این درحالی ا ساب بانکی در ک سابمیلیون فقره ح های ح

ستفاده می دراین زمینه تمام نهادهای ذیربط باید در خصوص اعتبارسنجی  .شودبانکی با چه هدفی و توسط چه افرادی ا

ها موارد متعددی از اجاره خوانهای بانکی و کارتعالوه بر حساااب .این تعداد حساااب بانکی وارد عمل شااوند و نظارت بر

شرکتکارت صادی های اهای بازرگانی و حتی   پرونده مالیاتی افراد بینیز تعداد زیادی در این میان  .شوددیده مینیز قت

وجود دارد که هویت خود را به سااودجویان اجاره مالیاتی کشااور بضاااعت با میلیاردها تومان بدهی مالیاتی در سااازمان 

 . اند و اکنون که شناسایی شده است صاح  هویت باید پاسخگو باشدداده

 
 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ۲۴نفر و هزار  ۸

سی تراکنش سی قرار گرفته ۸سال گذشته از مجموع  ۱۰های بانکی طی برر هزار میلیارد  ۲۴ ،اندهزار نفری که مورد برر

تومان فرار مالیاتی شناسایی و برای آن برگ تشخیص صادر شده است. طی سه سال گذشته، اقدامات الزم به منظور اخذ 

 هزار مودی مشکوک به فرار مالیاتی انجام گرفته است.  ۱۷های بانکی حدود حسابصورت

ضر بالغ بر  شور، در میلیون رکورد اطالعات تراکنش ۴۲۲در حال حا سطح ک شکوک به فرار مالیاتی در  های بانکی افراد م

شااناسااایی و رساایدگی به مودی جدید از طریق  هزار ۶دسااتور رساایدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد. همانین حدود 

ها برخی افراد برای اینکه مشمول گردش مالی این بررسی های مشکوک بانکی شناسایی شده است. دراطالعات تراکنش

 1.شناسایی شدنددر حال حاضر میلیارد تومان نشوند، اقدام به اجاره چندین حساب بانکی کرده بودند که  ۵
 

 سکوت بانک مرکزی

ست خوان بدون هویت، میلیون دستکاه کارت 7 قاعدتا مخاط  اول و آخر آمارشاید بتوان گفت که  در که بانک مرکزی ا

 ها حاکی از آن است که بانک مرکزی تعمداًاما شنیده. دهدنگاه اول سکوت مطلق و عدم واکنش بانک مرکزی را نشان می

اختالف بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی کشور در ریشه این تعمد نیز به شاید واکنشی به این آمار نشان نداده است. 

ساً سا شور و ا سازمان به اطالعات نظام پولی و پرداختی ک سی این  ستر سازمان امور  سطح د شتباه  شت متفاوت و ا بردا

 .2گرددمی هویت بازهای بیخوانمالیاتی از کارت

 

                                                           
 همان منبع -3

 98شهریور  2خوان بی هویت، هفته نامه عصر ارتباط، میلیون کارت 7میرخانی، زهرا، رمزگشایی از  - 2

دستگاه کارت خوان 7/000/000

رصد و موارد مشکوک غیرفعال 

می شود

فقره حساب بانکی 500/000/000

در کشور فعال است که کاربری و 

هویت صاحبان آن رصد می شود

تومان 24/000/000/000/000

فرار مالیاتی از طریق بررسی 

هشت هزار حساب بانکی مشکوک 

شناسایی شد

تومان گردش 5/000/000/000

مالی هر حساب به سازمان امور 

مالیاتی ارسال می شود
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  خوان های کارتصحت و سقم آمار دستگاه

شهمان شده از  ،دطور که گفته  سی، کل مدیرهادی خانی آمار اعالم  شویی با مبارزه بازر  امور سازمان مالیاتی فرار و پول

این موضااوع  که خوان بدون هویت در کشااور وجود داردمیلیون دسااتگاه کارت 7مبنی بر اینکه بیش از  کشااور مالیاتی

شد شه آمار مهم  موج   شتر ری سی بی شاپرک . هویت بپردازیمخوان بیمیلیون کارت 7به برر شده  شر  سی آمار منت برر

شور  سال جاری حکایت از آن دارد که در ک ستگاه فعال  300میلیون و  7منتهی به تیرماه  . وجود داردخوان کارتهزار د

سب ، رقم شده  به همین  ساعالم  سوی این مقام م سمی سازمان اول در ئاز  شور که معادل با کل آمار ر مور مالیاتی ک

 : کندخوان فعال کشور است، چند فرضیه را به ذهن متبادر میهای کارتدستگاه
 

 ها و احتماالت این مسئله فرضیه

ضیه  سی، منظور ؛اولفر سازمان امور مالیاتی کشور مدیر کل بازر شویی و فرار مالیاتی  از این  )هادی خانی( مبارزه با پول

به این معناساات که  ،کندخوان شاارکت شاااپرک برابری میهزار کارت 300میلیون و  7خوان که با آمار میلیون کارت 7

 1ای که قویا از سوی شرکت شاپرکهویت هستند. فرضیهشده در سامانه شاپرک بیثبتخوان های کارتدستگاهتمامی 

 . شودفاقد هویت از سوی این شرکت تکذی  می خواندستگاه کارتقره شود و ادعای وجود حتی یک فرد می

میلیون و  7رسد این است که در شبکه بانکی کشور به جز که کمی دور از ذهن است و ناممکن به نظر می؛ فرضیه دوم

ستگاه کارت 300 شده،هزار د شده هم هویت و ثبتخوان بیمیلیون کارت 7 خوان ثبت و احراز هویت  شد که ن موجود با

زیرا این فرضااایه در حکم یک تخلف و جرم  ؛ناممکن و دور از ذهن اسااات ،طور که ذکر شااادوقوع چنین امری همان

 .ای باطل استشود و بالطبع فرضیهها و بانک مرکزی تلقی میPSPها، بانک کارییافته کالن و با همسازمان

سوماما  ضیه  ستر به نظر میکه محتمل و دقیق ؛فر ست که منظور م سد این ا سازمان امور مالیاتی از ئر میلیون  7والن 

 .هایی هستند که فاقد شناسه یکتا بوده و متصل به سازمان امور مالیاتی کشور نیستندخوانهویت، کارتخوان بیکارت
 

 ر کشور خوان بی هویت دمیلیون کارت هفتفرصت شش ماهه برای ساماندهی 

ساس آیین نامه اجرایی مالیات سال برا سفند ماه  ستقیم که در ا ست، ئدر هی 97های غیرم سیده ا صوی  ر ت وزیران به ت

خوان و ابزارهای اینترنتی های کارتساااال پایانهبانک مرکزی مکلف اسااات با همکاری ساااازمان امور مالیاتی  رف یک

ساماندهی کند. بدین ترتی  تمام  ستگاهپرداخت را  سه یکتا دریافت کنند و هر های کارتد شنا شور باید یک  خوان در ک

صادی را دریافت نکند ستگاه یا ابزار اینترنتی که این کد اقت سال جاری از مدار ارا ه خدمت خارج  ،د طبق قانون تا پایان 

  . 2خواهد شد
 

                                                           
شود. در مرحله نخست فردی که متقاضی دریافت دستگاه برای صدور هر پوز سه مرحله احراز هویت طی می است کهبیان داشته در این خصوص یک کارشناس آگاه بانکی  -1

مراجعه  PSP هایخوان باید به شرکتدر مرحله بعد، متقاضی دریافت کارت شود.خوان است ابتدا باید افتتاح حساب کند. طبعا برای افتتاح حساب هویت افراد کنترل میکارت

ست که در این مرحله بار دیگر هویت افراد کنترل و تایید می کند سوم و برای فعال شود.و روشن ا ست که قبل از دستور سازی دستگاه کارتدر مرحله  شاپرک ا خوان، نوبت 

 .سازی نهایی مجددا هویت متقاضی را کنترل و سپس اقدام به صدور مجوز کندفعال

  ۱۳۹۸مرداد  4خوان بی هویت، میلیون کارت 7ی ماهه برا 6روزنامه خراسان، فرصت  -2
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 از نگاه مسئوالن و کارشناسان راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی کارت خوان بی هویت در کشور

 کشور سازمان امور مالیاتی از سوی  1مکرر 169اجرای درست و عملیاتی ماده  *

 از سوی سازمان مالیاتی کشورهای فروشگاهی سامانه صندوقراه اندازی  *

 در سازمان امور مالیاتی کشور ای و سخت افزاریهای شبکهزیر ساختو توسعه ایجاد  *

  در سازمان امور مالیاتی کشوریندهای اجرایی برون سازمانی اکردن فرمکانیزه  *

 در سازمان مالیاتی کشور ستانیهوشمندسازی مدیریت اطالعات و فرایند مالیات *

 خوان باید با هویت مشخص اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی متصل شود. هر دستگاه کارت *

 دستگاه کس  و کار دریافت کننده  کردنشفاف و مشخص  *

ستگاهبه دریافتها بانکالزام  * ستفاده  جهت خوانهای کارتکنندگان د ستگاه آنهاعدم ا  های دارای هویت مجهولی از د

 در اولویت رصد قرار گیرند ؛کنندهای باال دارند و میلیاردی خرید و فروش میکه تراکنش خوانیکارتهای باید دستگاه *

 .داین حساب ها مسدود شو ،و اگر هویت مشخصی نداشت
 

 الم آخرک

شد  ست. 7همان طور که گفته  شور فعال ا ستگاه کارت خوان در ک سفند  میلیون د صره  نامهآیین 97سال ا ماده  2تب

برای مکلف شد تا آن بانک مرکزی  9در بند که  اصالح شددر این راستا  94مصوب سال  های مستقیمقانون مالیات 169

پس از )یک ساااال  مهلتبه بانک مرکزی  این مادهآیین نامه  که الزم را انجام دهد اتاقدامها خواندهی کارتساااامان

  .رسدبه اتمام میدر این خصوص فرصت بانک مرکزی برای تعریف شناسه یکتا  98اسفند  تا جایی که ؛داده شد (تصوی 

دهی وضااعیت نابسااامان از شاابکه بانکی و مالیاتی حکایت از این دارد که هنوز سااازوکاری برای سااامان 2پیگیریآخرین 

ست، ابالغیه ،هاخوانکارت شده ا صول مالیات ای که میابالغ ن صل از و تواند از فرارهای مالیاتی جلوگیری و درآمدهای حا

 را زیاد کند. 

سد کهبه نظر میهر چند  ضوع، شاید یکی از دالیل  ر شور و تعامل و همکاری نکردن این مو سازمان امور مالیاتی ک بین 

سئله هم به بانک مرکزی  شد که این م ساختفراهم نبودن با  اما در این میان همگردد. برمی های اطالعاتی و ارتباطیزیر

 به تایک شااناسااه هارا ، گرفته شااکل مرکزی بانک و بین سااازمان امور مالیاتی کشااور که خوبی تعامل با که شااده گفته

ست بینی شود، اما پیشمی عملیاتی جاری سال پایان تا هاخوانکارت سئله ا که به احتمال زیاد این اتفاق حاکی از این م

. دشهای باز و بالتکلیف در حوزه بانکی و مالیاتی کشور تبدیل خواهد رخ نخواهد داد و این موضوع به یکی دیگر از پرونده

دقت و تعامل  ،جبران کسااری شاادید بودجه دولت به منظور و بانک مرکزی کشااور باید رو نظام مالیاتی کشااور از این

                                                           
های اقتصااادی و اسااتقرار نظام یکپارچه اطالعات مالیاتی، پایگاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مندیان مالیاتی شااامل به منظور شاافافیت فعالیت ؛مکرر 169ماده  -1

سرمایه شور ایجاد میمواردی نظیر اطالعات مالی، پولی و اعتباری، معامالتی،  سازمان امور مالیاتی ک شخاص حقیقی و حقوقی در  سات وزارتخانه. شودای و ملکی ا س ها، من

ها و منسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت ها، منسسات وابسته به دولت و شهرداریها، منسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقالب اسالمی، بانکدولتی، شهرداری

حصیل درآمد و دارایی برای مالک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطالعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تاسناد و ا

سته شرح ب شخاص را فراهم می آورند، مو فند اطالعات به  شور قرار دهنا سازمان امور مالیاتی ک اطالعات هویتی و مکانی - 1 :اطالعات هویتی -الف .دهای ذیل را در اختیار 

شخاص حقیقی و حقوقی  صادی و همانین مجوزهای مربوط به انجام معامالت تجاری و عقد قراردادها ب- 2ا شخاص -مجوزهای فعالیت اقت معامالت - 1 :اطالعات معامالتی ا

 )خرید و فروش دارایی ها، کاالها و خدمات(

 ، 98شهریور  9شویی با پوز دیگران، ز خراسان رضوی، پولروزنامه شهر آراء نیو-2



 

   7 
 

ر ماند و حال باید منتظ .برسد مطلوبتا این موضوع زودتر به نتیجه  داشته باشندبیشتری برای محقق کردن این مسئله 

 شود یا خیر؟ محقق  98یان اسفند اتواند تا پاین مسئله می آیا دید که

  


