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 246-221 ، صفحۀ1400 بهار و تابستان، 3، شمارۀ های نوین، دورۀ دومردادها و فناوریدوفصلنامۀ تخصصی حقوق قرا

وکارهای کسببرای حاکم بر صدور مجوز  حقوقی بررسی نظام
 در ایران اینترنتی

 2سیده مریم اعتماد 1،سجاد نعیم وفا

 27/8/1400: تاریخ پذیرش  15/7/1400تاریخ دریافت: 

 پژوهشینوع مقاله: 

 دهیچک

 ،فعالیت آغاز یا ثبت برای مجوز دریافت فرایند بودن گیرانهسخت و پیچیدگی و شفافیت عدم

 نوظهور وکارهایکسب درخصوص امر است. این ایران در کارهاوکسب مهم معضالت از کیی

 اصطالحاً ای اینترنتی ینوپا وکارهایکسب از بسیاری .است همراه بیشتری پیچیدگی با

کوشیم تا می مقاله این در. ندیروهروب خود فعالیت مجوزهای ۀزمین در ابهام با هاآپاستارت

قوانین و  .کنیمبحث  ،وکارهای اینترنتیکید بر کسبأبا ت ،وکارمجوزهای کسب موضوع ۀدربار

 قانون قبیل از ،است رسیده تصویب به ربطذی مراجع از سوی اخیر هایمقرراتی که در سال

 ششم و پنجم ۀبرنام قانون وکار،کسب محیط مستمر بهبود قانون اساسی، قانون 44 اصل اجرای

 درخور مصوبات حاوی ،کشور مالی نظام یارتقا و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون و توسعه،

 صدور فرایند ها،آن شدنییاجرا صورت در که ندوکارکسب مجوزهای درخصوص توجهی

 بهبود خواهد تا حدیوکار در کشور خواهد شد و درنتیجه فضای کلی کسب تسهیل مجوزها

 اجرایی ۀنامآیین ابالغ و تصویب اگرچه ،نیز الکترونیکی وکارهایکسب درخصوص .یافت

 بازاریابی و مجازی فضای در صنفی افراد فعالیت بر نظارت ۀنحو و مجوز صدور چگونگی

 ،اینترنتی وکارهایکسب بر نظارت و الکترونیک اعتماد نماد اعطای دستورالعمل نیز و ایشبکه

 ،روندشمار میبه مجازی فضای در اقتصادی هایفعالیت دهیسامان راستای در مثبتی هایگام

 ۀشیو با ،حاضر پژوهشذر دارد.  وجود زمینه این در بسیاری ابهامات و هاخأل کماکان

                                                      
 sajadvafa@aut.ac.ir؛ حقوق فناوری اطالعات و ارتباطات برهان مؤسسۀ توسعۀکارشناس ارشد فناوری اطالعات،  .1

 dr.maryametemad@yahoo.com )نویسندۀ مسئول(؛ های حقوقی شهردانشمطالعات و پژوهش مؤسسۀی حقوق خصوصی دکتر. 2
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 برای مجوز صدور فرایند ،اینترنتی و ایکتابخانه منابع از استفاده با و توصیفی ـ تحلیلی

 بررسی شده است. الکترونیکی وکارهایکسب

 حقوق اینترنتی، وکارکسب وکار،کسب مجوز الکترونیکی، تجارت حقوقکلیدی:  گانواژ

 نوپا وکارکسب ها،آپاستارت

 مقدمه

 فعالیت آغاز برای قانونی مجوزهای اخذ وکار،کسب اندازیراه مراحل ترینمهم از یکی
 سهولت شاخص» مهم نماگرهای از یکی« مجوزها دریافت» عامل است. ازآنجاکه آن

 قوانین تسهیل (،1391 کار،وکسب محیط مطالعات )گروه است جهانی بانک« وکارکسب
 مهم ۀ. نکتخواهد شد گزارش این در ایران ۀرتب بهبود موجب مجوزها صدور مقررات و

 گذارانسرمایه جذب در مهمی نقش وکار،کسب سهولت شاخص بهبود که است آن
شروع  ۀوکار نقطدر حقیقت اصالح روند صدور مجوزهای کسب دارد. کشور به خارجی

 ,.ING et alت )گذار خارجی اسوکار و جذب سرمایهکلیدی برای بهبود فضای کسب

که کند میها را تشویق صدور مجوزها، شرکت فرایندهای پیچیده در . وجود رویه(2015
های اداری و موانعی نظیر همچنان ثبت نشده باقی بمانند، تا بعداً درگیر بروکراسی

ی صدور مجوزها ۀدر زمینهای معیوب فرایندوجود  ،بنابراین .نشوندمشکالت مالیاتی 
 منافع بخش حاکمیت را نیز به خطر بیندازد. ممکن استحتی  وکارکسب

جنوبی، ۀ عوامل جهش کشورهای شرق آسیا )نظیر چین، هند، سنگاپور، کربررسی 
صدور الکترونیکی  ۀدهد که مسئلفناوری اطالعات نشان می ۀاندونزی، مالزی( در حوز

 ۀها( از دیرباز دغدغفرایندمنظور بهبود شفافیت و کارایی وکار )بهمجوزهای کسب
دولت الکترونیک در این  ۀتوسعکشورهای جنوب شرق آسیا بوده و یکی از عوامل 

 ۀنیافت(. این مسئله حتی در کشورهای توسعهBarokah et al., 2013کشورها است )
 (.World Bank, 2013مریکای جنوبی نظیر پرو نیز حائز اهمیت بوده است )ا

وکار همواره مورد توجه مراجع صدور مجوزهای کسب فراینداصالح از سوی دیگر، 
یکی از همچنان صدور مجوزها در المللی نظیر بانک جهانی قرار داشته و سهولت بین

شده از شود. چارچوب سیاستی اعالمیافتگی کشورها محسوب میهای توسعهشاخصه
 ۀکار، به بررسی نحووسازی مجوزهای کسبمنظور اصالح و سادهسوی بانک جهانی به
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وکار پرداخته است )بانک جهانی، سبهای صدور مجوزهای کاصالح مجوزها و سیستم
از سوی  2020 ۀکار نیز که در فوریو(. در دستورالعمل اصالح محیط کسب2010

منظور بهبود فضای ها و ابزارها بهای از روش، مجموعهشدکمیسیون اروپایی منتشر 
 فرایندو بخش مهمی از سند منتشرشده به بیان اهمیت اصالح شده وکار پیشنهاد کسب

 (.Europian commission, 2020ثبت و صدور مجوزها اختصاص یافته است )
نویسندگان بر تجزیه و تحلیل و مهندسی  ،(2013) و همکارانبوستامام  ۀدر مقال

اند که اند و یافتهکار یک سازمان دولتی متمرکز شدهویند صدور مجوز کسبامجدد فر
ها )بعد زمانی( است. به برای انجام بررسیترین مشکل افراد، زمان طوالنی الزم بزرگ

اند که اصول رایج بازمهندسی کردهجدید پیشنهاد  فرایند ۀهمین دلیل، نویسندگان یک نقش
، فرایندکردن مانند موازیرا مورد توجه قرار داده است،  1(BPRوکار )کسب فرایند

را مدیریت  فرایندهای مختلف و کاهش تعداد دفعاتی که پرسنل جریان فرایندترکیب 
  .کنندمی

 یهمواره بحثنیز ها نوظهور صدور مجوز برای فناوری ۀنحواین موارد،  ۀدر کنار هم
مدیریت صدور مجوز  ۀبه مسئل (2013ۀ آرورا و همکاران )مقالبوده است.  برانگیزچالش

 صدور مجوز فناوری ابزار مهمی برای کسب ارزشزیرا در بازار فناوری پرداخته است، 
. در این مقاله، مدلی ارائه رودشمار میبهها در عصر جدید های فکری شرکتاز دارایی

های مربوط به صدور مجوز کمک دهی فعالیتکه به درک چگونگی سازمانشده است 
دارد که اخذ مجوز سیستم متمرکز با غیرمتمرکز، بیان می ۀضمن مقایس ،کند. این مقالهمی

کارها از میزان وصاحبان کسب زیرا ،ای نوآورانه اولویت نیستکارهوبرای برخی از کسب
های ابتدایی فعالیت، خود را پایایی و ماندگاری آن فناوری آگاهی ندارند و لذا در گام

که مزایای اخذ مجوزهای قانونی عالوه اینهکنند. بدرگیر بروکراسی اداری و قوانین نمی
 .نشودها آن و موجب انگیزشنباشد ها آن کافی مشوق ۀممکن است به انداز

 کشور ما وکارکسب اندازیراه سفانهأمتصدور مجوزها، در با وجود اهمیت تسهیل 
 مجوزهای به مربوط مشکالت، این از بخشی و است روهروب متعددی موانع و مشکالت با

 حاضر درحال رسمی، مراجع اعالم برابر .(الف1400و اعتماد،  وفایم)نع است وکارکسب

                                                      
1. Business Process Reengineering 
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 ها،آن از اطالع عتاً یطب که است شده شناسایی ایران در وکارکسب مجوز هزار دو از بیش
 انجام مجوزها، این صدور فرایند پیچیدگی نیز و مجوزها، این صدور مرجع شناسایی
 کرد. خواهد مواجه دشواری با را اقتصادی هایفعالیت از بسیاری

 توانمی را ایران در وکارکسب ۀتوسع یا سیسأت مجوزهای دریافت مشکالت و موانع
 و مبهم . شرایط1 کرد: ( خالصه1391 کار،وکسب محیط مطالعات )گروه مورد هفت در

 شرایط در بینیپیش غیرقابل تغییر . امکان2 مجوزها، از بسیاری دریافت برای پیچیده
 قوانین وجود. 4 مجوزها، اخذ برای الزم شرایط در سلیقه . اعمال3 مجوزها، دریافت

. 6 مجوز، دریافت برای اداری بروکراسی و متنوع و متعدد مراحل . وجود5 رقابت، مخل
 فساد بعضاً و غیرمستقیم و مستقیم هایهزینه . وجود7 مجوزها اخذ فرایند بودن برزمان

 .(الف1400و اعتماد،  وفایم)نع مجوزها صدور برای اداری

 ها،آن به مربوط مشکالت و سنتی وکارهایکسب فضای از عبور ضمن ،مقاله این در
 توجه مورد را الکترونیکی وکارهایکسب برای مجوز صدور ۀزمین در موجود هایچالش

 ازجمله اصطالحات و مفاهیم از برخی ابتدا بحث، آغاز از پیش داد. اما خواهیم قرار
 . کنیممی بررسی را وکارکسب زمجو مفهوم

با  25/03/1387)مصوب  چهارم ۀقانون برنام از یمواد اصالح قانون منظر از
 اعم یکتب ۀاجاز نوع هر از ستا عبارت وکارکسب مجوز 1،(یاصالحات و الحاقات بعد

 یبرا که مصوبه یا یهتأیید موافقت، استعالم، جواز، ی،گواه نامه،اجازه پروانه، مجوز، از
 موضوع ییاجرا یهادستگاه توسط یاقتصاد یتفعال یبرداربهره یا توسعه ادامه، شروع،

 یشوراها ی،عموم محاسبات قانون 5 ۀماد و یکشور خدمات یریتمد قانون 5 ۀماد
 یا تعاون هایاتاق کشاورزی، و معادن صنایع، بازرگانی، هایاتاق روستا، و شهر یاسالم

 نمایندگان یا صنفی هاینظام و مجامع شوراها، ها،اتحادیه اقتصادی، هایتشکل اصناف،
 (.1 ۀماد از 21 بند) شودمی صادرها آن غیرمستقیم یا مستقیم متصدیان و

 است. شده مندضابطه یحد تا وکارکسب مجوزهای صدور فرایند جدید، قوانین در
–1394) ایران اسالمی جمهوری ۀتوسع پنجم ۀسالپنج ۀبرنام قانون 62 ۀماد اساس بر

                                                      
 ۀاز قانون برنام یقانون اصالح مواد مقاله، نیا سرتاسردر  «چهارم ۀاز قانون برنام یاصالح مواد قانون» عبارت از منظور. 1

 یوچهارم قانون اساساصل چهل یکل یهااستیس یو اجرا رانیا یاسالم یجمهور یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد ۀچهارم توسع

 .است
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 از اعم مجوز اخذ نیازمند حقوقی و حقیقی اشخاص فعالیت که مواردی ۀکلی در ،(1390
 موضوع اجرایی هایدستگاه از آن مشابه موارد و موافقت یا استعالم جواز، پروانه، گواهی،

 باشد، عمومی محاسبات قانون 5 ۀماد و کشوری خدمات مدیریت قانون 5 ۀماد
 ۀسالپنج ۀبرنام قانون ابالغ از پس ماه سه مدت حداکثر نداموظف مذکور هایدستگاه

 اخذ به فعالیت بودنموکول قانونی مبانی نیز و مربوط فعالیت و مجوز نوع توسعه، پنجم
 کارگروه به رسماً را آن بر ناظر مقررات سایر و لغو تمدید، صدور، ۀشیو همچنین و مجوز
 شده،تعیین مهلت در ماده این موضوع مستندات ارسال عدم صورت در و کنند اعالم ناظر
 است. ممنوع مجوز اخذ به حقوقی و حقیقی اشخاص الزام

 را وکارکسب مجوزهای صدور فرایند تا اندکوشیده جدید قوانین دیگر، سوی از
مصوب ) چهارم ۀبرنام قانون از موادی اصالح قانون 7 ۀماد . طبقکنند تسهیل

 وکارکسب مجوزهای صدور مراجع ،(با اصالحات و الحاقات بعدی 25/03/1387
 کنند ساده نحوی به را وکارکسب مجوزهای تمدید یا صدور فرایند و شرایط نداموظف

 رسانیاطالع پایگاه در مصرح مدارک ۀارائ صورت در وکار،کسب مجوز متقاضی هر که
 دریافت را خود موردنظر مجوز ممکن، زمان حداقل در بتواند 1،وکارکسب مجوزهای

امری است  وکارمجوزهای کسبمعرفی و صدور  منظورجامع به یاندازی پایگاهراه کند.
 2.یافته قرار گرفته استرهای توسعهمورد توجه بسیاری از کشوتر پیشکه 

 از )اینترنتی( الکترونیکی وکارهایکسب برای الزم مجوزهای ۀمسئل دربارۀ ادامه در
 . خواهیم کرد بحث کشور جاری مقررات و قوانین منظر

 بررسی ضمن ،مقاله اول بخش در .است بخش چند بر مشتمل حاضر ۀمقال محتوای
 سپس و پرداخت خواهیم الکترونیکی وکارکسب مفهوم تشریح به وکار،کسب مفهوم کلی

                                                      
مشاغل،  ۀوکار در هممجوز کسب دیتمد ای افتیدر طیاست که شرا ینترنتیا یگاهیوکار پاکسب یمجوزها یرساناطالع گاهیپا .1

وکار کسب یمجوزها دیتمد ایصدور  طیاعالم شرا یمرجع رسم و استدر آن درج شده  کیخدمات به تفک ی وکشاورز ع،یصنا

. وجود آمده استچهارم به ۀاز قانون برنام یقانون اصالح مواد1 ۀماد 22بند  زیو ن 7 ۀسامانه به استناد ماد نیشود. ایمحسوب م

 (.20/09/1398د: ین بازدی)آخر کندیم تیفعال G4B.ir ینترنتیا ینشان باکشور(  یشخوان مجوزهایپ ۀگاه )سامانیپا نیا

 https://www.michigan.gov/statelicensesearch ینترنتیا ینشان به کایامر گانیشیم التیوکار اکسب یمجوزها گاهی. پا2

 ینترنتیا ینشان به کایامر یاوکالهاما التیا وکارکسب یمجوزها گاهیپا( و 30/06/1399د: ین بازدی)آخر

business/startups-https://www.okcommerce.gov/doing--operating-licensing-entrepreneurs/business

requirements ندینمایم تیفعال به مبادرت خود یالتیا نیقوان طبق کیهر هک( 30/06/1399د: ین بازدی)آخر. 

https://www.michigan.gov/statelicensesearch/
https://www.okcommerce.gov/doing-business/startups-entrepreneurs/business-licensing-operating-requirements
https://www.okcommerce.gov/doing-business/startups-entrepreneurs/business-licensing-operating-requirements
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 یا کنندگانتأمین فعالیت بر حاکم ضوابط از برخی و الکترونیکی وکارهایکسب انواع
 مقاله دوم بخش .کرد خواهیم بررسی را الکترونیکی خدمات و کاالها کنندگانعرضه

 فعالیت و اندازیراه برای الزم مجوزهای و است وکارکسب مجوزهای ۀمسئل به معطوف
 . دهدمی قرار بحث مورد را الکترونیکی وکارهایکسب انواع

 اینترنتی و یاکتابخانه منابع از استفاده با و توصیفی ـ تحلیلی ۀشیو با حاضر پژوهش
 الکترونیکی وکارهایکسب برای مجوز صدور ۀزمین در موجود یهاچالش بررسی به

 است. )اینترنتی( پرداخته

 الکترونیکی وکارکسب. 1

 وکارهایکسب اندازیراه برای الزم مجوزهای چیست؟ الکترونیکی وکارکسب
 چه از و چگونه را مجوزها این اساساً و است مواردی چه )اینترنتی( شامل الکترونیکی

 واحد یا وکارکسب مفهوم با باید ابتدا االت،ؤس این به پاسخ از پیش ؟گرفت باید مرجعی
 مجوزهای سپس و الکترونیکی فضای به وکارکسب تعمیم امکان بتوان تا شد آشنا صنفی

 .کرد بررسی را آن موردنیاز

 وکارکسب . مفهوم2-1

ی است که توسط یک شخص حقیقی یا حقوقی واحد اقتصادوکار یک هر کسب
خدمات عرضۀ تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، و یا  ۀو در حوزشده است سیس أت

ترین قانون در جهت ( مهم1382کند. قانون نظام صنفی کشور )مصوب فعالیت می
تعیین  راها آن ضوابط فعالیتقواعد و بخشی به فعالیت واحدهای اقتصادی است و نظام
 کند.می

 نوع هر تأسیس از قبل نداموظف صنفی افراد کشور صنفی نظام قانون 12 ۀماد وفق
 این 3 ۀکنند. ماد اقدام کسب ۀپروان اخذ به حرفه، و کسب به اشتغال یا صنفی واحد
 آن فعالیت که اقتصادی واحد هر» است؛ کرده تعریف چنین را صنفی واحد مفهوم قانون،

 دایر کسب ۀپروان اخذ با صنفی افراد یا فرد توسط و باشد سیار ۀوسیل یا ثابت محل در
 «. شودمی شناخته صنفی واحد باشد، شده

صنفی:  فرد» است؛ کرده تعریف چنین را صنفی فرد کشور صنفی نظام قانون 2 ۀماد
 خرید، تبدیل، تولید، از اعم صنفی هایفعالیت از یکی در که حقوقی یا حقیقی شخص هر
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 صاحب و ورپیشه عنوان به و کند گذاریسرمایه فنی خدمات و خدمات توزیع، فروش،
 کسبی ۀوسیل یا دایر کسبی محل دیگران مباشرت با یا شخصه به خواه آزاد، شغل و حرفه
 یا مستقیم طوربه را خود خدمات یا محصول کاال، از قسمتی یا تمام و آورد فراهم

 شناخته صنفی فرد دارد، عرضه کنندهمصرف به جزئی یا کلی صورتبه و غیرمستقیم
 .(ب 1400وفا و اعتماد، )نعیم «شودمی

 صنفی واحدهای سیسأت به توانندمی )افراد( نیز حقیقی اشخاص فوق، تعریف طبق
( ICT) ارتباطات و اطالعات فناوری ۀحوز خرد وکارهایکسب از بسیاری و کنند مبادرت

 حقوقی شخصیت ایجاد نیازمند لزوماً اقتصادی هایفعالیت ،ند. بنابراینازمره این در نیز
 غیرتجاری( نیست. ۀسسؤم یا تجاری شرکت )ثبت

 الکترونیکی وکارکسب مفهوم. 2-2

های خدمت از طریق اینترنت و رسانه ارائۀکاال یا  ۀتجارت الکترونیکی به معنای معامل
 1حقیقت نوعی تغییر الگو (. تجارت الکترونیک در2016et al.,  Bhatالکترونیکی است )

کنندگان و همچنین رفتار خرید تأمینهای کاری فرایندشود که وکار محسوب میدر کسب
 (.Kansana et al., 2016)قرار داده است  تأثیرمشتریان )مصرف کنندگان( را تحت 

وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مفهوم کسبدو  باید دقت داشت که بین
وکار الکترونیکی نیست و مفهوم کسب بهتمایز وجود دارد. تجارت الکترونیکی محدود 

خدمات دولت  ۀو ارائ( G2Cخدمات دولت به مردم ) ،مثال برایتری دارد. بسیار وسیع
عموماً رویکرد  کرد، زیراوکار الکترونیکی تلقی کسبتوان نوعی الکترونیک را نمی

 .دنگیرمیذیل مفهوم تجارت الکترونیکی قرار این خدمات اما ، غیرانتفاعی دارند
مبادالت الکترونیکی کشور  ۀترین قانون در حوزدر قانون تجارت الکترونیکی که مهم

نشده وکار الکترونیکی ارائه بگونه تعریفی برای مفهوم کسشود، هیچایران محسوب می
 است. کرده اکتفا « کنندهمصرف»و « کنندهتأمین»مفهوم  بیاناین قانون صرفاً به  و

 اینترنتی وکارهایکسب بر نظارت و الکترونیک اعتماد نماد طایاع دستورالعملاما 
الکترونیکی ارائه نموده و بیان  وکارتعریف روشنی از مفهوم کسب( 1396 )مصوب

 ای یقیحق یشخص آن مالک که است یاقتصاد واحد کی الکترونیکی وکارکسب :داردمی

                                                      
1. paradigm shift 
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 یکیالکترون مبادالت بستر در یقانون تیاهل بر بنا و است یدولتریغ ای یدولت از اعم یحقوق
 یا واسطه بدون خدمات، ای کاال انواع ۀارائ به دور راه از ارتباط لیوسا قیطر از و

 .کندمی اقدام ،یگرواسطه

 صنفی افراد فعالیت بر نظارت ۀنحو و مجوز صدور چگونگی اجرایی ۀنامآیین 1 ۀماد
 ۀتبصر و 12 و 2 مواد ( موضوع1395 )مصوب ایشبکه بازاریابی و مجازی فضای در
 :داردمی مقرر و است پرداخته مجازی وکارکسب مفهوم به نیز صنفی نظام قانون 87 ۀماد

 عرضۀ برای حقوقی یا حقیقی شخص هر توسط که است صنفی واحد مجازیْ وکارکسب»
 به جزئی یا کلی صورتبه و غیرمستقیم یا مستقیم طوربهخدمات(  یا )کاال محصول

 از دور راه از ارتباط ابزارهای طریق از کنندگانمصرف و فروشانخرده فروشان،عمده
 «.باشد شده )اپلیکیشن( دایر تجاری افزارهاینرم و سایتوب قبیل

 الکترونیکی وکارهایکسب . انواع2-2-1

 ۀارائ یا کاال ۀعرض بر غیرالکترونیکی( مبتنی و الکترونیکی از )اعم وکارهاکسب ۀهم
 ۀحوز سهم بیشترین اینترنتی هایفروشگاه نیز، مجازی فضای ۀعرص ند. دراخدمت
 عنوانبه خدمات از برخی ،بین این در اند. اماداده اختصاص خود به را الکترونیک تجارت
 کنندگانعرضه یا کنندگانتأمین فعالیت ۀادام و الکترونیک تجارت ۀتوسع برای بستری

نیست.  میسر هاآن بدون الکترونیکی وکارکسب ایجاد و روندشمار میبه خدمات و کاال
 خدمات، و کاالها کنندگانتأمین بررسی بر عالوه بخش، این در ،منظور این برای
 دهندگانارائه ها( وISP) دسترسی خدمات دهندگانارائه هایفعالیت به نیز نگاهینیم

 انداخت. خواهیم دیتاسنترها )هاستینگ( و میزبانی خدمات

 خدمات یا کاال کنندگانعرضه/کنندگانتأمین .1-1-2-2

 کاال ۀعرض به معطوف الکترونیک تجارت بستر بر اقتصادی هایفعالیت ۀعمد بخش
 و هاسایت طریق از محصوالت و کاالها فروش و خرید بنابراین .است خدمات یا

فیزیکی(  خدمات یا الکترونیکی خدمات از )اعم خدمات خرید یا اینترنتی هایفروشگاه
 مالی روابط ،حالت این در است. داده اختصاص خود به را دیجیتالی اقتصاد ۀعمد بخش
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 کنندهتأمین )بین قبول و ایجاب و است 1الکترونیکی قراردادهای تابع اشخاص اقتصادی و
صورت  دور راه از ارتباط وسایل از استفاده با خدمات و کاالها بهکننده( راجعمصرف و

 .گیردمی

 و 2کنندهمصرف مفهوم تعریف ضمن، 1382 )مصوب الکترونیکی تجارت قانون
 فعالیت برای را خاصی ضوابط اقتصادی، ۀرابط یک سوی دو عنوانبه 3کنندهتأمین

 از سوم مبحث ،زمینه همین است. در کرده وضع 4الکترونیکی مبادالت بستر در اقتصادی
 اختصاص الکترونیکی مبادالت بستر در انحصاری هایحمایت به قانون این سوم باب
 برای را ضوابطی کننده،مصرف حقوق از حمایت در مواد برخی بیان ضمن و است یافته

 از حمایت نیز مبحث همین ۀادام است. در کرده مقرر مجازی فضای بستر در 5تبلیغات
 است. گرفته قرار توجه مورد شخصی هایپیامداده

                                                      
 مورد توجه قرار گرفته است. رانیا یکیدر قانون تجارت الکترون Distance Contractمفهوم  .1

 قلمرو نییتع ی. براندیآیم شماربه یحقوق زبان اصالحات از امروز و اندآمده اقتصاد دانش از کنندهمصرف و مصرف یهاواژه .2

 فیتعر دیبا اهواژه نیا مصرف، حقوق ۀفلسف درک یبرا زین و اندافتهی نیتدو کنندگانمصرف نفع به صرفاً که یمتون ییاجرا

 Consumer ایکننده مفهوم مصرف فیدر مقام تعر یکیقانون تجارت الکترون 2 ۀبند س ماد (.311 ، ص1379 ،کاله )ژان دشون

 «.کندیاقدام م یاشغل حرفه ایجز تجارت  یاست که به منظور یهر شخص» :داشته است انیب نیچن

 یاشبکه یابیو بازار یمجاز یدر فضا یافراد صنف تینظارت بر فعالۀ صدور مجوز و نحو یچگونگ ییاجرا ۀنامنییآ 1 ۀماد

که  یهر شخص» :است کرده فیتعر نیچن را کنندهمصرف مفهوم زی( نیقانون نظام صنف 87 ۀماد ۀو تبصر 17 و 2)موضوع مواد 

 .«دیمحصول نما دیمصرف خود مبادرت به خر یو صرفاً برا یرتجاریپرداخت وجه با هدف غ یدر ازا

 (،1371 نیمع ،1377 )دهخدا نمودنامن و کردنحفظ دن،یدتدارک یمعان به یلغو نظر از و دارد یعرب ۀشیر «نیتأم» اصطالح .3

قانون تجارت  2 ۀاست. بند ع ماد ( آمده1358 دی)عم داشتنتیامن (،1410 یدیفراه ،1377 )دهخدا اعتمادکردن پنداشتن،نیام

 ،یتجار تیاست که بنا به اهل یعبارت از شخص» :داشته است که انیب Supplier ایکننده نیمفهوم تأم فیدر مقام تعر یکیالکترون

 .43-35 ، ص1398 اعتماد، به.ک. ر خصوص نیا در شتریب ۀمطالع یبرا«. کندیم تیفعال یاحرفه ای یصنف

 فیتعر یطورکلبه. ندارد یکیالکترون مبادالت بستر به موسوم بستر و یکیالکترون تجارت از یفیتعر کیالکترون تجارت قانون .4

. است نشده ارائه آمده( LCEN) فرانسه یتالیجید اقتصاد در یاعتمادساز قانون در آنچه از ریغ یکیالکترونتجارت از یجامع

 دور راه از خدمات ای کاال ۀعرض شخص آن، از یریگبهره با که است یاقتصاد یتیفعال یکیالکترون تجارت» ،مزبور قانون موجببه

 (.25 ، ص1390 بلفوند،)دو  «کندیم نیتضم و شنهادیپ را یکیالکترون قیطر از و

 مفهوم کهیدرحال است، شده یگذارنام «(Marketing) غیتبل قواعد» عنوان با بخش نیا ،یکیالکترون تجارت قانون متن در .5

 درج. است یابیبازار ندیفرا یهابخش از یکی فقط غات،یتبل عنصر و است غاتیتبل مفهوم از ترگسترده اریبس اساساً یابیبازار

 است یابیبازار یمعنا به اصطالح در نگیمارکت زیرا. است مزبور قانون سندگانینو ۀمسامح از یناش غیتبل معادل نگیمارکت اصطالح

 .دهدیم لیتشک را آن یهابخش از یکی فقط غیتبل که است یندیفرا یابیبازار و( 1388 ،زیگلر ؛،1379 ،فرهنگ ؛1380 ی،)مصلح
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 حقوق از تیحما ازجمله موضوعاتی به نیز قانون این سوم باب از بعدی هایبخش
 و (،Trade Secrets) تجاری اسرار از حمایت (،Author’s Right/ Copyright) لفؤم

  است. پرداخته الکترونیکی مبادالت بستر ( درTrade Names) تجاری عالئم از حمایت

 اینترنت به دسترسی خدمات کنندگانتأمین .2-1-2-2

 و مخابراتی اپراتورهای همان یا هاISP) اینترنت به دسترسی خدمات کنندگانتأمین
 هایزیرساخت ۀتوسع با توانندمی و نداالکترونیک تجارت ۀتوسع های( گلوگاهارتباطاتی

 نمایند. ایفا اینترنت بر مبتنی وکارهایکسب فعالیت در ثریؤم نقش ارتباطات، و ایشبکه
 که است آمده الکترونیکی ۀادل استنادپذیری و آوریجمع ۀنامآیین 1 ۀماد الف بند

 هایشبکه با را کاربران ارتباط امکان که هستند اشخاصی دسترسی خدمات دهندگانارائه
 فراهم دیگر مستقل ۀشبک هر یا المللیبین یا داخلی ارتباطی و مخابراتی یا ایرایانه

 هایشبکه به دسترسی خدمات کنندگانعرضه کنندگان،توزیع کنندگان،تأمین .آورندمی
 شوند.می تلقی دسترسی خدمات دهندگانارائه ۀزمر در همگی مخابراتی یا ایرایانه

 مقررات و ضوابط رعایت برعالوه باید اینترنت به دسترسی خدمات کنندگانتأمین
 سوی از ابالغی هایدستورالعمل و مصوبات نیز و فعالیت ۀپروان اخذ ۀنحو به مربوط
 در که قانونی تکالیف از ایمجموعه کشور، ییرادیو ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان

 قوانین سایر و ،الکترونیکی ۀادل استنادپذیری و آوریجمع ۀنامآیین ،ایرایانه جرائم قانون
 . کنند رعایت را است شده بینیپیش کشور ۀموضوع

 همکاری به موظف را دسترسی خدمات دهندگانارائه 1ایرایانه جرائم قانون 21 ۀماد
 مصادیق است. فهرست کرده مجازی فضای از مجرمانه )فیلتر( محتوای پاالیش جهت در

                                                      
و فهرست مقرر  یند طبق ضوابط فناموظف یدهندگان خدمات دسترسارائه» :مقرر داشته است یاانهیجرائم راقانون  21 ۀماد. 1

شده است اعم از  میمجرمانه که در چارچوب قانون تنظ یمحتوا لیذ ۀموضوع ماد قیمصاد نییتع( تهیکارگروه )کم یاز سو

 یصورت در. کنند( لتری)ف شیرود را پاالیکار مبه یاانهیارتکاب جرائم را یکه برا ییو محتوا یاانهیاز جرائم را یناش یمحتوا

 ۀنیزم یمباالتیو ب یاطیاحتیب یکنند، منحل خواهند شد و چنانچه از رو یمجرمانه خوددار یمحتوا( لتری)ف شیه عمداً از پاالک

 کصدیتا  الی( ر20.000.000) ونیلیم ستیاز ب ینقد ینخست به جزا ۀرا فراهم آورند، در مرتب یقانونریغ یبه محتوا یدسترس

 اردیلیم کیتا  الی( ر100.000.000) ونیلیم کصدیاز  ینقد یدوم به جزا ۀو در مرتب الی( ر100.000.000) ونیلیم

 موقت محکوم خواهند شد. یلیتا سه سال تعط کیسوم به  ۀو در مرتب الی( ر1.000.000.000)

 یو قوا هیفقینظر ول ریز یشامل نهادها یسسات عمومؤم( یهاتیسا)وب یمجرمانه به تارنماها یچنانچه محتوا - 1 ۀتبصر

مصوب  یردولتیغ یسسات عمومؤموضوع قانون فهرست نهادها و م یردولتیغ یسسات عمومؤو م هیو قضائ هیمقننه، مجر ۀگانسه
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 به و است شده مشخص مجرمانه مصادیق تعیین کارگروه سوی از مجرمانه محتوای
 وظائف انجام در اهمال یا امتناع صورت د. درشومی ابالغ دسترسی خدمات دهندگانارائه

 طبق ،دیگر سوی از است. شده گرفته درنظر اشخاص این برای هاییمجازات قانونی،
 سازیذخیره به موظف دسترسی خدمات کنندگانتأمین 1،ایرایانه جرائم قانون 32 ۀماد

 ۀادل استنادپذیری و آوریجمع ۀنامآیین هستند. کاربران ترافیک هایداده و اطالعات
 نموده مشخص را وکارهاکسب از نوع این قانونی تکالیف از بیشتری یاتئجز الکترونیکی

 است.

 دیتاسنتر و هاستینگ خدمات کنندگانتأمین .3-1-2-2

 کنندگانتأمین و شوندمی محسوب جدید عصر دارایی ترینمهم اطالعات و هاداده
 ایفا را هاداده از حفاظت و دارینگه در نقش ترینمهم دیتاسنترها و میزبانی خدمات

 نمایند.می

 که است آمده الکترونیکی ۀادل استنادپذیری و آوریجمع ۀنامآیین 1 ۀماد ب بند
 فضای به کاربران دسترسی امکان که هستند اشخاصی میزبانی خدمات دهندگانارائه

 را خود کنترل یا تصرف تحت ارتباطی و مخابراتی ای،رایانه هایسامانه توسط ایجادشده
 برای را ایرایانه هایداده متقاضی، کاربر توسط یا رأساً  تا کنندمی واگذار کاربران به

                                                      
 ینید یهاتیاقل ای یاسالم یهاو انجمن یو صنف یاسیس یهاها، انجمنتیبه احزاب، جمع ایآن  یو الحاقات بعد 19/04/1373

ها وجود دارد تعلق داشته و ارتباط با آن تیکه امکان احراز هو رانیحاضر در ا یحقوق ای یقیاشخاص حق ریبه سا ایشده شناخته

( تیسا)وب یدارندگان، تارنما یمجرمانه از سو یمحتوا یکننده به پرونده و رفع اثر فوریدگیرس یباشد، با دستور مقام قضائ

 د.ش نخواهد( لتری)ف شیپاال ییتا صدور حکم نها مزبور

کننده به پرونده انجام یدگیرس یقضائبا دستور مقام یخصوص تیمجرمانه موضوع شکا یمحتوا( لتری)ف شیپاال - 2 ۀتبصر

 «.خواهد گرفت

را حداقل تا  کیتراف یهاند دادهاموظف یدهندگان خدمات دسترسارائه»مقرر داشته است؛  یاانهیجرائم راقانون  32 ۀماد .1

 کنند. یاشتراک، نگهدار ۀو اطالعات کاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتم جادیشش ماه پس از ا

کنند تا یم دیتول یو مخابرات یاانهیارتباطات را ۀریدر زنج یاانهیرا یهااست که سامانه یاهرگونه داده کیتراف ۀداد - 1 ۀتبصر

زمان، مدت و حجم  خ،یتار ر،یمبدأ، مس لیاز قب یها شامل اطالعاتداده نیها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. اآن یابیامکان رد

 .«شودیارتباط و نوع خدمات مربوطه م

مورداستفاده و  ینوع خدمات، امکانات فن لیاز قب یبه کاربر خدمات دسترساطالعات کاربر هرگونه اطالعات راجع - 2 ۀتبصر

 «.اوست یمشخصات فرد ریتلفن و سا ۀ(، شمارIP) ینترنتیپروتکل ا ای یپست ای ییایآدرس جغراف ت،یزمان آن، هومدت
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 ذخیره دیگر منظور هر یا المللیبین یا داخلی هایشبکه در ارائه یا توزیع انتشار، داری،نگه
 د.کنن پردازش یا

 کشور جاری مقررات و ضوابط رعایت برعالوه ،باید میزبانی خدمات کنندگانتأمین
 تکالیف از ایمجموعه قانونی، مراجع سوی از ابالغی هایدستورالعمل و مصوبات و

 شده بینیپیش کشور ۀموضوع قوانین سایر و ایرایانه جرائم قانون در که را خاص قانونی
 .  کنند رعایت است

 از تبعیت به موظف را میزبانی خدمات دهندگانارائه 1ایرایانه جرائم قانون 23 ۀماد
 برای و است کرده مجرمانه محتوای مصادیق )کمیته( تعیین کارگروه دستور دستورات

 نیز، 2مزبور قانون 33 ۀاست. ماد گرفته درنظر هاییمجازات ها،آن اهمال یا امتناع
 ترافیک هایداده و اطالعات سازیذخیره به موظف را یمیزبان خدمات دهندگانارائه

 بیشتری یاتئجز الکترونیکی ۀادل استنادپذیری و آوریجمع ۀنامآیین است. کرده کاربران
 است. نموده مشخص را وکارهاکسب از نوع این قانونی تکالیف از

 )اینترنتی( الکترونیکی وکارهایکسب برای الزم . مجوزهای3

 جواز یا کسب ۀپروان )اصطالحاً فعالیت مجوز اخذ نیازمند اقتصادی فعالیت هر انجام
 یک به متعلق وکارکسب کهاین از نظرصرف رو،ازاینفعالیت( است.  ۀپروان یا کسب

 هرگونه انجام برای سسه( باشد،ؤم یا )شرکت حقوقی شخص یک )فرد( یا حقیقی شخص

                                                      
دستور کارگروه  افتیند به محض دراموظف یزبانیدهندگان خدمات مارائه» ،مقرر داشته است یاانهیقانون جرائم را 23 ۀماد .1

 یهامجرمانه در سامانه یبر وجود محتوا یکننده به پرونده مبنیدگیرس یمقام قضائ ایفوق  ۀمذکور در ماد قیمصاد نییتع( تهی)کم

 یمقام قضائ ای( تهیدستور کارگروه )کم یبه آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرا یخود از ادامه دسترس یاانهیرا

 ۀمجرمان یبه محتوا یدسترس ۀنیزم یمباالتیو ب یاطیاحتیصورت، چنانچه در اثر ب نیا ریکنند، منحل خواهند شد. در غ یخوددار

( 100.000.000) ونیلیم کصدیتا  الی( ر20.000.000) ونیلیم ستیاز ب ینقد ینخست به جزا ۀمزبور را فراهم کنند، در مرتب

تا  کیسوم به  ۀو در مرتب الی( ر1.000.000.000) ـاردیلیم کیتـا  الی( ر100.000.000) ونیلیم کصدیدوم به  ۀو در مرتب الیر

 موقت محکوم خواهند شد. یلیسه سال تعط

( تهیمجرمانه مراتب را به کارگروه )کم یاز وجود محتوا یند به محض آگاهاموظف یزبانیدهندگان خدمات مارائه -تبصره 

 .«اطالع دهند قیمصاد نییتع

عات کاربران خود را ند اطالاموظف یداخل یزبانیدهندگان خدمات مارائه» ،مقرر داشته است یاانهیقانون جرائم را 33 ۀماد .2

شده را حداقل تا پانزده جادیا راتییحاصل از تغ کیتراف ۀشده و دادرهیذخ یاشتراک و محتوا ۀحداقل تا شش ماه پس از خاتم

 «.کنند یروز نگهدار
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. کرد دریافت ربطذی قانونی نهادهای از را مربوطه فعالیت مجوز ابتدا باید فعالیت
 انسان عنوانبه که است بشر نوع آحاد همان حقیقی اشخاص از منظور شودمی خاطرنشان

 هنگامی هم حقوقی شخص(. 105 ، ص1366 )بینام، ندامادی و فیزیکی وجود دارای
 به که اموال از یاپاره یا نددار مشترک فعالیت و منابع که افراد از ایدسته که یدآیم پدید

 حق طرف راها آن قانون و بگیرند قرار هم درکنار اند،شده داده اختصاص خاصی اهداف
، 1384 ،زادهو قاسم )صفایی شود قائل مستقلی شخصیتها آن برای و بشناسد تکلیف و

 (.146 ص

 اخذ نیازمند مجازی فضای در هاییفعالیت چه انجام اساساً  که پرسید باید حال
 اشخاص آیا ؟کرد اخذ باید نهادهایی چه از و چگونه را مجوزها این و است؟ مجوز

 و نداخدمات ۀارائ درحال )فیزیکی( غیرمجازی فضای در اکنونهم که حقوقی یا حقیقی
 فعالیت به مجوزها همان با توانندمی اندکرده اخذ قانونی نهادهای از را مربوطه مجوزهای

 ؟ورزند مبادرت مجازی فضای در

 صنفی مجوزهای انواع وکار،کسب مجوز مفهوم بررسی ضمن بخش، این ۀادام در
 هایفعالیت سپس و کرد خواهیم تشریح را الکترونیکی وکارهایکسب فعالیت برای رایج

 داد. خواهیم قرار بررسی مورد را مجوز اخذ نیازمند

 وکارکسب مجوز . مفهوم1-3

 بررسی قانون منظر از را الکترونیکی وکارکسب و وکارکسب مفهوم پیشین بخش در
 با صنفی( که )واحد اقتصادی واحد هر کشور، صنفی نظام قانون 3 ۀماد . حسبکردیم

 اخذ شود. لذامی شناخته صنفی واحد باشد شده فعالیت( دایر )مجوز کسب ۀپروان اخذ
 است. ضروری وکاریکسب هر برای فعالیت مجوز

 وکارکسب مجوز ،چهارم ۀبرنام قانون از موادی اصالح قانون در مندرج تعریف طبق
 جواز، گواهی، نامه،اجازه پروانه، مجوز، از اعم کتبی ۀاجاز نوع هر از ستا عبارت

 فعالیت برداریبهره یا توسعه ادامه، شروع، برای که مصوبه یا یهتأیید موافقت، استعالم،
 و کشوری خدمات مدیریت قانون 5 ۀماد موضوع اجرایی هایدستگاه توسط اقتصادی

 بازرگانی، هایاتاق روستا، و شهر اسالمی شوراهای عمومی، محاسبات قانون 5 ۀماد
 ها،اتحادیه اقتصادی، هایتشکل اصناف، یا تعاون هایاتاق کشاورزی، و معادن صنایع،
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ها آن غیرمستقیم یا مستقیم متصدیان و نمایندگان یا صنفی هاینظام و مجامع شوراها،
 الکترونیکی وکارهایکسب فعالیت برای الزم مجوزهای که دید باید حال شود.می صادر
 .است مواردی چه شامل

 اینترنتی وکارهایکسب برای الزم مجوزهای انواع .2-3

 فعالیت نوع حسب (،ICT) ارتباطات و اطالعات فناوری ۀحوز در فعال اشخاص

. کنند اقدام مختلف هایاتحادیه و نهادها از فعالیت مجوز اخذ به توانندمی خود،
 نهادهای سوی از بعضاً و 1صنفی هایتشکل و نهادها سوی از عموماً فعالیت مجوزهای

 وکارهایکسب ۀعمد که را رایج مجوز سه بخش، این ۀادام . درشودمی صادر حاکمیتی

 .  کرد خواهیم بررسی کنند اخذ باید مورد حسب الکترونیکی

 )اینماد( الکترونیک اعتماد نماد .1-2-3

 و معدن صنعت، وزارت سوی از که است نمادین اینشانه الکترونیکی اعتماد نماد
 الکترونیکی وکارهایکسب به و الکترونیکی( صادر تجارت ۀتوسع مرکز) ایران تجارت

 فعالیت بر نظارت ۀنحو و مجوز صدور چگونگی اجرایی نامهآیین 1 ۀمادشود. می اعطا
 نماد» ،داردمی ( بیان1395 )مصوب ایشبکه بازاریابی و مجازی فضای در صنفی افراد

 مقررات برابر الکترونیکی تجارت ۀتوسع مرکز توسط که است اینشانه الکترونیکی اعتماد
 طورهب هاآن صالحیت و هویت احراز ساماندهی، هدف با مجازی وکارهایکسب به

 «.گرددمی اعطا کسب ۀپروان صدور با همزمان

 وکارهاکسب صاحبان صالحیت و هویت احراز دهی،سامان منظوربه نشانه این
 به مراجعه هنگام در کاربران اعتماد افزایش موجب نماد این اعطای و شده است طراحی
 به بخشی رسمیت و دهیسامان امنیت، ضریب افزایش اینترنتی، هایفروشگاه و هاسایت

 کیفیت سطح ارتقای و سالم رقابت ایجاد و اینترنتی هایفروشگاه و وکارهاکسب فعالیت
 باشد.  خواهد اینترنتی خریداران و کنندگانمصرف به مناسب خدماتۀ و کاال فروش

 و کاال ۀارائ ۀزمین در تخلفات بروز احتمال اینترنتی، هایفروشگاه فعالیت شدن مندنظام
 ضوابط کاال، موقعبه تحویل فروش، در امنیت خدمات، و کاالها کیفیت و اصالت خدمات،

 .یافت خواهد و... کاهش کاال عودت

                                                      
 کشور یصنف نظام قانون 30 ۀماد وفق .1
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 . بسیاریکرد اشاره مجازی فضای کاربران بین در رایج خطای یک به باید بین این در
 حال ،کنندیم تلقی فعالیت مجوز را1یالکترونیک اعتماد نماد مجازی فضای کاربران از
 فعالیت ۀپروان یا مجوز داشتن ۀمنزلبه تنهاییبه الکترونیک اعتماد نماد داشتن کهآن

 و یاعتمادساز 3یکیالکترون اعتماد نماد یاعطا از هدف 2.نیست اینترنتی وکارکسب
 کنندگانمصرف حقوق از تیحما و یکیالکترون یوکارهاکسب تیفعال به یدهتیرسم

 و یفرهنگ ،یاجتماع ،یتیامن از اعم مختلف ابعاد در یاحتمال یهابیآس از یریجلوگ و
 الکترونیک، اعتماد نماد اخذ برعالوه باید اینترنتی وکارهایکسب لذا .است یاقتصاد
 صنفی هایاتحادیه همچون ربطذی نهادهای سایر از فعالیت مجوز اخذ به مورد حسب

 .کنند اقدام عمومی و دولتی هایدستگاه یا

 اینترنتی وکارهایکسب بر نظارت و الکترونیک اعتماد نماد اعطای دستورالعمل
 اینترنتی وکارهایکسب بر نظارت ۀکمیت تصویب به 1396 اسفندماه در( 3.0 )ویراست

 و اعتماد نماد ابطال ای و دیتمد ق،یتعل صدور، فرایند ،دستورالعمل این است. در رسیده
 است. شده بیانها آن تخلفات به رسیدگی و اینترنتی وکارهایکسب بر نظارت ۀنحو نیز

                                                      
و  یکیشده در قانون تجارت الکترونحقوق مطرح نیو تأم یکیالکترون یکنندگان در فضااز حقوق مصرف تیمنظور حمابه .1

نماد اعتماد  یبه اعطا یکیتجارت الکترون ۀمرکز توسع ،یمجاز یوکارهاکسب یدهسامان زیکشور و ن ۀموضوع نیقوان ریسا

 کند. یوکار را احراز مکسب تیمالک و محل فعال تیامر، هو نیانجام ا یاقدام و برا ینترنتیا یوکارهابه کسب کیالکترون

قانون  ی(، نظارت بر حسن اجرایکیقانون تجارت الکترون 80 ۀ)ماد یکیتجارت الکترون یهاتیاز فعال تیهمچون حما یوظائف

 یکیتجارت الکترون یکنندگان در فضااز مصرف تیچارچوب و ضوابط حما ۀمرکز( و ارائ ۀاساسنام 1 ۀ)ماد یکیتجارت الکترون

 .استمرکز  نیا ۀمرکز( بر عهد ۀاساسنام 11-3 ۀ)ماد یکیقانون تجارت الکتروناساس فصل اول از باب سوم  بر

 یهااستیس ،یزمان ۀاست و در هر بره افتهیبه مرور زمان بهبود  کینماد اعتماد الکترون یمربوط به اعطا یهاندیالبته فرا .2

 قرار گرفته است. یبازنگر مورد( یصنف یهاهیاتحاد لینماد )باالخص پس از تشک یاعطا

)مصوب  یدر طرح تحول اقتصاد عیبخش اصالح نظام توز ۀاز ده پروژ یکیعنوان به یکیالکترون یوکارهاکسب یدهسامان .3

 ۀمرکز توسع ۀاساسنام 3 ۀح ماد-1( و جزء وظائف وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده است و در بند 1387سال 

 یشورا دییمرکز، به تأ نیاز وظائف ا یکیعنوان به ی،کیتجارت الکترون یهاتیسا تیفعال یدهسامان زین یکیتجارت الکترون

 است. دهینگهبان رس

 تیمسئول( یکیالکترون یوکارهاکسب تیفعال یدهکشور )با هدف سامان تیامن یشورا 12/04/1391مورخ  ۀجلس ۀمطابق مصوب

و نماد اعتماد  شدهواگذار  یکیتجارت الکترون ۀبه مرکز توسع یکیالکترون یوکارهابه کسب یکینماد اعتماد الکترون یاعطا

صدور  لیو تسه ییزدات مقرراتیئهشتم ه ۀوزارت صنعت، معدن و تجارت در جلس یاز مجوزها یکیعنوان به یکیالکترون

 شده است. بیتصو 24/03/1395وکار مورخ کسب یمجوزها
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 مجازی وکارهایکسب کشوری ۀاتحادی مجوز .2-2-3

 به خدمات یا کاال مستقیم ۀعرض هرگونه کشور، صنفی نظام قانون اساس بر
 است. فعالیت اصناف اتاق نظر ذیل هایاتحادیه از کسب ۀانپرو اخذ نیازمند کنندهمصرف

 . است مربوطه ۀحادیتا از کسب ۀپروان اخذ مستلزم نیز مجازی فضای در صنفی افراد

 یتشکل عنوانبه ،مجازی وکارهایکسب کشوری ۀاتحادی ،منظور این برای
است.  شده تشکیل 1396 اسفندماه در 1،صنفی نظام قانون 87 ۀماد استناد به ،سیسأتتازه
 واقع در مجوز این و کندمی مجوز اعطا مجازی کارهایوکسب به کنوناهم اتحادیه این

 شود.می محسوب الکترونیکی وکارهایکسب برای کسب ۀپروان نوعی

 در یصنف افراد تیفعال بر نظارت ۀنحو و مجوز صدور یچگونگ اجرایی نامهنییآ
 نظام قانون 87 ۀماد ۀتبصر و 12 ،2 مواد موضوع ی،اشبکه یابیبازار و یمجاز یفضا
 است، رسیده تجارت و معدن صنعت، وزیر تصویب به 01/12/1395 تاریخ در که یصنف

 هایفعالیت بر نظارت ۀنحو نیز و مجازی وکارهایکسب این فعالیت چگونگی به
 پردازد. می ایشبکه بازاریابی

 ۀپروان دیتمد و صدور یچگونگ اجرایی ۀنامنییآ عنوان با اینامهآیین نیز ترپیش
 تصویب به 14/04/1394 تاریخ در یمجاز یفضا در یصنف افراد بر نظارت ۀنحو و کسب

 01/12/1395 مصوب جدید ۀنامآیین لیکن بود، رسیده تجارت و معدن صنعت، وزارت
 است. شده پیشین نامۀآیین جایگزین

 ایرایانه صنفی نظام سازمان مجوز .3-2-3

 فناوری ۀحوز در خصوصی بخش تشکل ترینبزرگ ایرایانه صنفی نظام سازمان
را آغاز  خود فعالیت 1384 سال تیرماه از سازمان است. این (ICT) ارتباطات و اطالعات

 پدیدآورندگان حقوق از حمایت قانون موجببه سازمان این . تشکیلاست کرده

                                                      
مقرر  یقانون نظام صنف 87 ۀکشور( ماد ی)در قالب قانون اصالح قانون نظام صنف یقانون نظام صنف 87 ۀموجب اصالح مادهب .1

 یالحاق ۀتبصر«. مربوطه است یۀکسب از اتحاد ۀاخذ پروان مستلزم( یبری)سا یمجاز یدر فضا یافراد صنف تیفعال»داشته است: 

نامۀ نییموجب آبه یصنف یهاتیگونه فعالنینظارت بر ا ۀز و نحوصدور مجو یچگونگ» ،ارددیم انیب زیقانون ن نیا 87 ۀماد

اطالعات و ارتباطات و  یهانظارت و وزارتخانه یعال أتیه ۀرخانیدب یبا همکار رانیاست که توسط اتاق اصناف ا ییاجرا

قانون، نیاالجرا شدن االزم خیماه از تار نظارت حداکثر ظرف سه یعال أتیه دییشود و پس از تأیم هیاطالعات ته یفناور

 «.رسدیصنعت، معدن و تجارت م ریوز بیتصوبه
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 مواد اجرایی ۀنامینیآ از 68 تا 32 مواد و بوده قانون این ۀنامآیین و 1ایرایانه افزارهاینرم
 ساختار تشریح به ،ایرایانه افزارهاینرم پدیدآورندگان حقوق از حمایت قانون 17 و 2

 است. پرداخته سازمان این فیوظا ۀحوز و تشکیالتی

 و خصوصی بخش مناسبات تنظیم ای،رایانه صنفی نظام سازمان موریتأم و هدف
 دهیسامان و بخشینظم در ثرؤم مشارکت و ارتباطات و اطالعات فناوری ۀحوز در دولت

 اصلی ۀشاخ سه دارای ایرایانه صنفی نظام سازماناست.  ایرایانه تجاری هایفعالیت
 هریک در خود، فعالیت نوع حسب ،توانندمی حقوقی و حقیقی اعضای و است عضویت

 شوند. عضو هاشاخه این از

 تولید، طراحی، نظارت، ره،مشاو هایفعالیت انجام برای ؛هاشرکت ۀشاخ( الف

 ،یافزارسخت ،یافزارنرم هایسیستم آموزش و پشتیبانی و توسعه اندازی،راه و نصب
 حضور و مشارکت با شاخه است. این شده تشکیل آن نظایر و رسانیاطالع هایشبکه

 است. شده تجارت( ایجاد قانون در مندرج تعاریف )وفق صنف حقوقی افراد

 افزاری،سخت محصوالت ۀعرض به مربوط هایفعالیت برای ؛هاشگاهفرو ۀشاخ( ب

 پشتیبانی به نیاز نوعاً که مصرفی مواد و قطعات اطالعات، حاوی هایحامل و افزارینرم

 شود،می الف ارائه بند موضوع هایشرکت توسطها آن فنی پشتیبانی یا و ندارند فنی

 قانون حسب کسب ۀانپرو دارای که صنفی حقیقی افراد مشارکت با هاشگاهفرو ۀشاخ

 شگاهیفرو اعضای عضویت سازمان، ۀاساسنام شود. طبقمی تشکیل هستند صنفی نظام

 امور مجامع و هااتحادیه قانونی اختیارات سلب موجب ایرایانه صنفی نظام سازمان در

 2.شودنمی صنفی

                                                      
قانون،  نیشده در اادیاز حقوق  یعمل تیمنظور حمابه» ی:اانهیرا یافزارهانرم دآورندگانیاز حقوق پد تیقانون حما 12 ۀماد .1

شده تحت نظارت شورا ادیصنف  یتوسط اعضایاانهیرا یمجاز، نظام صنف یاانهیرا یتجار یهاتیفعال یو سامانده ینظم بخش

 یامور صنف یقانون ۀحیالشده در ادیجرائم  یهامربوط، برابر مجازات یمربوط به تخلفات صنف یهاوجود خواهد آمد. مجازاتبه

 «.آن خواهد بود یهاهی( و اصالح13/04/1359)مصوب 

 12/06/1392کشور مصوب  ی)در قالب قانون اصالح قانون نظام صنف یقانون نظام صنف 2 ۀبه ماد یالحاق ۀتبصر ۀواسطهب .2

 ۀواسطهب گر،ید یهستند. از سو امستثن یکه قانون خاص دارند از شمول قانون نظام صنف ی(، صنوفیاسالم یمجلس شورا

( یبری)سا یمجاز یدر فضا یافراد صنف تیفعال» ،داشته است مقرر «یقانون نظام صنف» 87 ۀماد ،یقانون نظام صنف 87 ۀاصالح ماد

 «.مربوطه است یۀکسب از اتحاد ۀاخذ پروان مستلزم
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 تشکیل رانمشاو ۀشاخ نظارت، و ایرهمشاو هایفعالیت برای ؛رانمشاو ۀشاخ( ج

 هرساله ،منظور این شوند. برایمی انتخاب سازمان یاعضا میان از مشاوران و است شده

 )اعضای کنندگانشرکت بین از و برگزار 1انفورماتیک عالی شورای نظارت تحت آزمونی

 و رهمشاو ۀرتب احراز شوند. شرایطمی برگزیده مشاور سمت به سازمان( افرادی حقیقی
 عالی شورای مصوب هایدستورالعمل موجببه آنان فعالیت سقف و انتخاب شرو

 است. انفورماتیک

 مجوز ۀصادرکنند مراجع و مجوزها سایر .4-2-3

 ۀاتحادی مجوز الکترونیک، اعتماد نماد )یعنی شدهگفته مجوزهای از غیر به
 مردم عموم بین در ای( کهرایانه صنفی نظام سازمان مجوز و مجازی، وکارهایکسب

 وکارهایکسب فعالیت ۀحوز در نیز دیگر خاص مجوزهای برخی ترند،شدهشناخته
 از بلکه اصناف، و هااتحادیه سوی از نهها آن صدور بعضاً که دارد وجود الکترونیکی

 پذیرد.می صورت حاکمیتی نهادهای سوی

 مرجع همراهبه اینترنتی وکارهایکسب فعالیت عناوین از برخی فهرست 1 جدول در
 .کنیممی مشاهده را مجوز ۀصادرکنند

  

                                                      
 یصنف یهاتیگونه فعالنینظارت بر ا ۀصدور مجوز و نحو یچگونگ» :داردیم انیب زیقانون ن نیا 87 ۀبه ماد یالحاق ۀتبصر

اطالعات  یهانظارت و وزارتخانه یعال أتیه ۀرخانیدب یبا همکار رانیاست که توسط اتاق اصناف ا ییاجراۀ نامنییموجب آبه

االجرا شدن الزم خیماه از تارنظارت حداکثر ظرف سه یعال أتیه دییشود و پس از تأیم هیاطالعات ته یو ارتباطات و فناور

 «.رسدیصنعت، معدن و تجارت م ریوز بیتصوقانون، به نیا

 اطالعات منتقل شده است. یآن به وزارت ارتباطات و فناور ییف اجرایو وظا شدهکنون منحل اشورا هم نیا .1
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 ینترنتیا یوکارهاکسب یتفعال یالزم برا یاز مجوزها ایمجموعهفهرست : 1جدول 

 مجوز ۀصادرکنند مرجع یتفعال نوع

 جوانان و ورزش وزارت یمجاز یفضا در یابیهمسر یهایگاهپا و مراکز یاندازراه

 یصوت یهابرنامه پخش و انتشار و ینترنتیا یزیونتلو و یوراد یاندازراه

 یرفراگ انتشار قابل یفن یهایستمس یقطر از یریتصو و

 ایمس و صدا سازمان

 و صوت مقررات یمتنظ )سازمان

 (یمجاز یفضا در یرفراگ یرتصو

 یهایباز یدهیسسرو و انتشار و عرضه ید،تول ۀینزم در یتفعال

 یایانهرا

 یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت

 (یایانهرا یهایباز یمل یاد)بن

 و نوارها آثار، ۀعرض و یرتکث یع،توز ید،تول ۀینزم در یتجار یتفعال

 (...و دیویدی ،دیسی) یریتصو و یصوت ۀفشرد یهالوح
 یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت

 یدی،تول ی،طراح یقاتی،تحق امور ۀینزم در که یاقتصاد واحد هرگونه

 یهاشبکه و افزارنرم افزار،سخت از )اعم یایانهرا یتجار ی،خدمات

 د.کننیم فعالیت( یرساناطالع

 خدمات انجام یبرا یشهپ و کسب محل یا دفتر سسه،ؤم هرگونه یسسأت

 یفن

 یایانهرا یصنف نظام سازمان

 قانون )حسب کنندهمصرف به خدمات یا کاال یممستق ۀعرض هرگونه

 اتاق نظر یلذ یهایهاتحاد از کسب ۀانپرو اخذ یازمندن (،یصنف نظام

 در یصنف افراد فعالیت( است. یانهرا فناوران صنف ۀی)اتحاد اصناف

 مربوطه ۀیاتحاد از کسب ۀپروان اخذ ( مستلزمیبری)سا یمجاز یفضا

 ( استیمجاز یوکارهاکسب ۀی)اتحاد

 یمجاز یوکارهاکسب ۀیاتحاد

 یقیحق اشخاص یرسا به یمخابرات و یارتباط یرساختز خدمات ۀارائ

 مربوط مقررات و ینقوان وفق یحقوق و

 اطالعات یفناور و ارتباطات وزارت

 ارتباطات شرکت از مورد )حسب

 یمتنظ سازمان یا و یرساختز

 1(یییوراد ارتباطات و مقررات

                                                      
مربوطه از  یاخذ مجوزها ازمندین ...و LTE/4G ،3G ،WIMAX لیاز قب ییهاسیسرو ۀدهندارائه یمخابرات یاپراتورها تیفعال ،مثال رایب .1

 است. ییویمقررات و ارتباطات راد میسازمان تنظ
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 مجوز ۀصادرکنند مرجع یتفعال نوع

( ینشورتک)ا یایمهب و یبانک و یپول خدمات ها،ینتکف ۀحوز در یتفعال

 یکالکترون پرداخت خدمات و ی،بورس و

 یا) 1یمرکز بانکحسب مورد، 

 شاپرک شرکت مانند تابعه ینهادها

( PSP2 مجوز ۀدارند یهاشرکت یا

 یا بهاردار اوراق بورس سازمان یا

 یرانا یاسالم یجمهور یمرکز ۀیمب

 از )اعم بهاردار اوراق و بورس یرنظ یمال یبازارها ۀینزم در یتفعال

 (3یالمللینب و یداخل
 بهادار اوراق و بورس سازمان

( ینآنال هایی)صراف یمجاز یدر فضا یمبادالت ارز ۀزمیندر  فعالیت

 4معامالت رمزارزها نیزو 
 مرکزیبانک 

 و نوارها آثار، ۀعرض و یرتکث یع،توز ید،تول ۀینزم در یتجار یتفعال

 یریتصو و یصوت ۀفشرد یهالوح
 5یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت

 یاشبکه یابیبازار و یهرم یتفعال

 در یکنل 6است ممنوع یکل حالت در

 و است مجاز خاص موارد یبرخ

 وزارت از مجوز اخذ یازمندن

 7است تجارت و معدن صنعت،

                                                      
ها )در تکنیف تیفعال یکشور( بر آن است تا برا یو بانک یپول ۀعنوان ناظر شبک)به یبانک مرکز استیس ،ین بانک مرکزوفق اعالم مسئوال. 1

ها تکنیپرداخت، نظارت بر ف یهاعملکرد شرکت یابیمنظور ارزبه یچارچوب فیتعر قی، بلکه از طرنکندصادر  یپرداخت( مجوز یهاحوزه

 منتقل کند. PSP یتک را به مجرنیف سکیر قیطر نیو از ا دینما یراهبر PSP یهاشرکت قیرا از طر

 شیرایو یکیخود طرف هستند؛  ینظام حقوق ۀکنندمیعنوان تنظمختلف به یپرداخت درحال حاضر با دو سند قانون ۀفعال در حوز یهاشرکت. 2

و نظارت  تیفعال ییدستورالعمل اجرا» یگریو د دهیرس بیبه تصو 1390که در آذر « دهندگان خدمات پرداختمقررات ناظر بر ارائه»دوم سند 

شده  نیو تدو هیته شدهمنتشر  1392نخست آن در بهمن  شیرایکه و یبر اساس سند قبل که «کیدهندگان خدمات پرداخت الکترونبر ارائه

 است.

 فارکس ممنوع است. ۀنیدر زم هایکارگزار تیفعال هرگونهسازمان بورس،  یۀطبق اعالم. 3

4. Cryptocurreny 

 د،یتول ۀنیدر زم یتجار تیهرگونه فعال» :ندینمایم رمجازیغ یهاتیفعال یو بصر یکه در امور سمع یمجازات اشخاص ۀقانون نحو 2 ۀماد .5

 «.دارد یبه اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ازین یریو تصو یصوت ۀفشرد یهاآثار، نوارها و لوح ۀو عرض ریتکث ع،یتوز

 یندگی،نما قبول یس،تأس هرگونه (،19/09/1369 )مصوب کشور یاقتصاد نظام در اخاللگران مجازات قانون به ز بند الحاق موجبهب. 6

 یقطر از خواه ی،اشبکه صورتبه اعضا یشافرا از یناش درآمد کسب ۀوعد با یاسام فهرست یا گروه سسه،ؤم بنگاه، در نامثبت و یریعضوگ

 عنوان هر به یا یاببازار عنوانبه یانمشتر جلب ینهمچن یگر،د مشابه یوۀش یا یتعضو حق یافتدر کاال، یدخر به اجبار خدمات، کاال، ۀعرض

 مجازات و شده یتلق جرم یزه،جا یعتوز یا پورسانت درصد دادن و یواقع یمتق از کمتر یمتیق به یا یگانرا خدمات و کاال یافتدر ۀوعد با یگرد

 است. شده گرفته درنظر قانون در آن یبرا شدهینیبیشپ

 ینشان به «یمجاز یوکارهاو کسب یاشبکه یابیبازار یهانظارت بر عملکرد شرکت ۀتیکم» ۀرخانیدب تیبه سا شتریکسب اطالعات ب برای .7

 .کنیدمراجعه  http://easnaf.ir/ ینترنتیا

http://easnaf.ir/
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 وکارهایکسب از بسیاری اندازیراه برای که است این دیگر اهمیت حائز ۀنکت
 به توانندمی نیز حقیقی اشخاص و نیست حقوقی شخص سیسأت به نیازی الکترونیکی

 .ورزند مبادرت مجازی فضای بستر در شخصی وکارکسب اندازیراه

 گیرینتیجه

است.  کشور در وکارکسب فضای بهبود مهم عوامل از یکی مجوزها، صدور در تسهیل
 فرایند نیز و فعالیت هایمجوز صدور مرجع درخصوص ابهام و یپیچیدگ سفانهأمت

 فضای بزرگ معضالت از کیی وکار،کسب هر فعالیت آغاز یا ثبت برای مجوز دریافت
 است.  ایران در رکاوکسب

 به ،است همراه بیشتری پیچیدگی با نوظهور وکارهایکسب درخصوص امر این
 مجوزهای صدور مرجع شناسایی مجوز، اخذ نیازمند هایفعالیت شناسایی که نحوی
 و هااستارتاپ فعاالن برای چالشی به مجوزها این اخذ فرایند نهایتاً و ،وکارکسب
 ای اینترنتی وکارهایکسب از بسیاری سفانهأمت و است شده تبدیل نوپا وکارهایکسب

 .ندیروهروب خود فعالیت ۀزمین در ابهام نوپا( با وکارهای)کسب هاآپاستارت اصطالحاً

 هستند، آن اجرای به موظف اجرایی هایدستگاه که قانون در مصرح تکالیفبا وجود 
 دست نیامدهبه وکارکسب مجوزهای صدور تسهیل ۀزمین در خاصی توفیق امروز به تا

 هایدستگاه به مربوط یهافرایند تجمع منظوربه واحد ۀپنجر تشکیل مثال، برایاست. 
 70ۀ ماد استناد )به اقتصادی هایفعالیت و وکارکسب مجوزهای صدور زمین در مختلف

 بر کیدأت ( و1390-1394 ایران اسالمی جمهوری ۀتوسع پنجم ۀسالپنج ۀبرنام قانون
 محیط مستمر بهبود قانون 7 ۀماد استناد )به واحد ۀپنجر شکل به مجوزها صدور استمرار

 به تا که است اقداماتی از اسالمی( یکی شورای مجلس 16/11/1390 مصوب وکارکسب
 وکارهاکسب نیاز سطح با تناسبی نیز پذیرفتهصورت اقدامات و است مانده مغفول امروز

 ایران» ۀسامان نام با ترپیش که رکشو مجوزهای پیشخوان ۀسامان ایجاد وجود باندارد. 
 برخوردار کافی غنای از امروز به تا سامانه این محتوای سفانهأمت ،کردمی فعالیت« مجوز
 باشد.  اقتصادی فعاالن نیاز گویپاسخ تواندنمی و است نبوده

 وکارهایکسب و مجوزها به ملی ۀشناس اختصاص که رسدمی نظربه ،حالبااین
 هاداده گردآوری برای یبستر منزلۀبه) مجوزها پیشخوان ۀسامان محتوای یارتقا ،کشور
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 بروکراسی و اداری مراحل کاهش (،هاداده این تحلیل سپس و تجزیه و آماری اطالعات و
 در ثبات واحد، ۀپنجر طریق از هافرایند تجمیع و مجوزها تجمیع مجوزها، صدور
 لغو شناسایی رقابتی، هایرویه ایجاد برای تالش ها،گذاریسیاست و هاگیریتصمیم

 و مستقیم هایهزینه حذفو  مجوزها، ۀارائ در رانت ایجاد از پرهیز زائد، مجوزهای
 رونق ایجاد و وکارکسب فضای بهبود در یثرؤم هایگام مجوزها صدور غیرمستقیم

 باشد.  اقتصادی

 رسیده ربطذی مراجع به تصویب اخیر هایسال در که مقرراتی و قوانین ،همچنین
 وکار،کسب محیط مستمر بهبود قانون اساسی، قانون 44 اصل اجرای قانون قبیل )از است
 درخور مصوبات کشور( حاوی مالی نظام یارتقا و پذیررقابت تولید موانع رفع قانون

 شفافیت ها،آن شدناجرایی صورت در که است وکارکسب مجوزهای درخصوص توجهی
 تسهیل مرور به نیز مجوزها صدور فرایند و شد خواهد حاکم وکارکسب فضای بر بیشتری

 د. شومی

 اجرایی ۀنامآیین ابالغ و تصویب با ،نیز الکترونیکی وکارهایکسب درخصوص
 و مجازی فضای در صنفی افراد فعالیت بر نظارت ۀنحو و مجوز صدور چگونگی
 بر نظارت و الکترونیک اعتماد نماد اعطای دستورالعمل نیز و ایشبکه بازاریابی

 اقتصادی هایفعالیت دهیسامان راستای در مثبتی هایگام اگرچه ،اینترنتی وکارهایکسب
 این نفعاال نیازهای و هاپرسش از بسیاری کماکان است، شده برداشته مجازی فضای در

 است. شده افزوده آن بر جدیدی ابهامات نیز مواردی در و مانده پاسخبی حوزه

 منابع
 مطالعه با سایبر فضای در بازرگانی تبلیغات بر حاکم حقوقی اصول(. 1398مریم ) سیده ،اعتماد

حقوق.  ۀخصوصی. دانشکد حقوق دکتری ۀ. رسالاروپااتحادیه هایدستورالعمل در تطبیقی

 تهران. تحقیقات و علوم دانشگاه

 ۀمجل«. یند؟بنما یتجار یهایتفعال به اقدام توانندیم یتجارتیرغ سساتؤم یاآ»(. 1366) نامبی
 .112-105 ، ص5 ، شمارۀیبازرگان یهایبررس

زرکالم. تهران:  ستار قیتحق و ترجمه. کیالکترون تجارت حقوق(. 1390) نانیل هیزو بلفوند، دو

 دانش. شهر یحقوق یهاپژوهش و مطالعات ۀسسؤم

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/159306/آیا-موسسات-غیر-تجارتی-می-توانند-اقدام-به-فعالیتهای-تجاری-بنمایند?q=ایا%20موسسات%20غیر%20تجارتی%20می%20توانند%20اقدام%20به%20فعالیتهای%20تجاری%20بنمایند؟&score=378.26248&rownumber=1#_blank
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 تهران. دانشگاه چاپ و انتشارات ۀسسؤم :. تهراندهخدا نامهلغت(. 1377. )یعل دهخدا،

 ،یحقوق قاتیتحق ۀمجل. قدک عبدالرسول ۀترجم .«کنندهمصرف فیتعر» (.1379) اولوآ ،لهاک ژان

 .30-29 ۀ، شمار3 ۀدور

، سمت :تهران .نیمحجور و اشخاص یمدن حقوق(. 1384) یمرتض زاده،قاسم و نیحس ،ییصفا

 دهم. چاپ

 الهجره. منشورات :قم (.4 و 2)ج نیالع (.1410احمدمحقق ) بن لیخل ،یدیفراه

 ، چاپ هشتم.کانیپ انتشارات :تهران .یاقتصاد علوم فرهنگ(. 1379منوچهر ) فرهنگ،

 مرکز .رانیا وکارکسب طیمح لیتحل و رصد گزارش. (1391) کاروکسب طیمح مطالعات گروه

 .1 ص ،32012836 مسلسلۀ شمار ،یاسالم یشورا مجلس یهاپژوهش

. تهران: یالمللنیب هیمال و یبانکدار پول، اصطالحات یفیتوص فرهنگ(. 1388) حسن ،زیگلر

 معاصر. فرهنگ

 قلم. انتشارات :تهران. یقحقو فرهنگ(. 1380) مهرداد ،یمصلح

 .ریرکبیام انتشارات ۀسسؤم :. تهراننیمع فرهنگ(. 1371محمد ) ن،یمع

کسب و  یاندازراه یالزم برا یمجوزها انواع(. الف1400) میمر دهیس اعتماد، و سجاد وفا، مینع

 .یچاپ و نشر بازرگان شرکت :. تهرانینترنتیا یکارها

 تجارت یکاربرد مقررات و نیمجموعه قوان(. ب1400) میمر دهیس اعتماد، و سجاد وفا، مینع

 یحقوق یهامطالعات و پژوهش ۀسسؤم :. تهرانینترنتیا یکارهاوکسب و کیالکترون
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 مصوبات و قوانین

 و یمجاز یفضا در یصنف افراد تیفعال بر نظارت ۀنحو و مجوز صدور یچگونگ ییاجرا ۀنامنییآ

 .1395 مصوب یصنف نظام قانون 87 ۀماد ۀتبصر و 12 ،2 مواد موضوع یاشبکه یابیبازار

 .1393 مصوب یکیالکترون ۀادل یریاستنادپذ و یآورجمع ۀنامنییآ

 .1383 مصوب یاانهیرا یافزارهانرم دآورندگانیپد حقوق از تیحما قانون ۀنامنییآ

 اسفند مصوب ینترنتیا یوکارهاکسب بر نظارت و کیالکترون اعتماد نماد یاعطا دستورالعمل

1396. 

 .یبعد الحاقات و اصالحات با 1386 مصوب یاساس قانون 44 اصل یکل یهااستیس یاجرا قانون

https://ideas.repec.org/s/era/wpaper.html
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 یاسالم یجمهور یفرهنگ و یاجتماع ،یاقتصاد ۀتوسع چهارم ۀبرنام قانون از یمواد اصالح قانون

 اصالحات با 1387 مصوب یاساس قانون چهارموچهل اصل یکل یهااستیس یاجرا و رانیا

 .یبعد الحاقات و

 (.1390–1394) رانیا یاسالم یجمهور ۀتوسع پنجم ۀسالپنج ۀبرنام قانون

 .1390 مصوب وکارکسب طیمح مستمر بهبود قانون

 .1388 مصوب یاانهیرا جرائم قانون

 .1379 مصوب یاانهیرا یافزارهانرم دآورندگانیپد حقوق از تیحما قانون

 .1382 مصوب یکیالکترون تجارت قانون

 .1394 مصوب کشور یمال نظام یارتقا و ریپذرقابت دیتول موانع رفع قانون

 .یبعد الحاقات و اصالحات با 24/12/1382 مصوب کشور یصنف نظام قانون

 .12/06/1392 مصوب کشور یصنف نظام قانون اصالح قانون
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Review of the Legal System Governing Licensing for E-

business in Iran 

Sajad Naeem Vafa,1 Seyedeh Maryam Etemad2 

Abstract 
Lack of transparency, complexity and strictness of the process of obtaining a 

license to register or start a business is one of the crucial problems of 

businesses in Iran. This is more complicated in emerging businesses. Many 

start-ups are confused about their licenses. In this article, we try to discuss the 

issue of business licenses, emphasising Internet businesses. The relevant 

authorities have enacted Laws and regulations in recent years. There are 

significant approvals for business licenses that, if implemented, will facilitate 

the licensing process and, as a result, improve the overall business climate in 

the country. Although some regulations are a positive step in organizing 

economic activities in cyberspace, there are still many gaps and ambiguities 

in this area. Using descriptive-analytical methods and library and Internet 

resources, the present study examines the challenges in issuing licenses for e-

businesses. 
Keywords: E-commerce law, Business license, Internet business, Startup law, 

Start-up business 
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