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 اکوسیستم در خود حضور طی و گذشته سال دو در اینترنتی وکارهایکسب صنفی انجمن که شودمی مطرح مشکالتی سند این در

 هشد سعی مشکل، هر طرح از پس .است بوده روروبه آن با حوزه این فعاالن و اعضا توسط مختلف هایپرسشنامه تکمیل و آپیاستارت

  .شود بیان تفصیلبه نیز پیشنهادی هایحلراه

 

 مقدمه

 از اند؛بوده مواجه زیادی معضالت و هاچالش با امروز تا تأسیس زمان از تهران شهر اینترنتی هایوکارکسب کارفرمایی صنفی انجمن اعضای

 از ریجلوگی تا گرفته اکوسیستم این گیریشکل اولیۀ هایسال در اینترنتی هایوکارکسب از قانونی هایحمایت و هامجوز صدور موضوع

 عرف برای تالش حاضر، حال در و گذشته هایسال در اینترنتی وکارهایکسب توسعۀ در دولتی و حاکمیتی هایانسازم از برخی ممانعت

 .مالیات و بیمه مانند هاییموضوع با هاوکارکسب مشکالت

 

 بخش ندس این دلیل، همینبه دارد؛ ایران آپیاستارت اکوسیستم ارکان تمام با تنگاتنگی ارتباط اینترنتی وکارهایکسب صنفی انجمن

 و بنیاندانش اقتصاد توسعۀ که شودمی باعث و دارد وجود کشور در آنالین وکارهایکسب توسعۀ برابر در که را هاییچالش از بزرگی

 .دهدمی پیشنهاد راهکارهایی وضعیت، این بهبود برای مسائل برخی در و کندمی بررسی را نباشد پذیرامکان محوردانش

 

 شودن اندیشه ایچاره آن برای امروز اگر که کنیممی جلب ایران آپیاستارت اکوسیستم اساسی هایچالش از یکی به را شما توجه ابتدا در

 .کند ایجاد کشور برای فراوانی مشکالت آینده در تواندمی

 

 اکثر مؤسسان و اندداشته داریشرکت ربۀتج  عموماً و دارند سن سال 0۹ از بیشتر ایران، در مطرح و بزرگ هایآپاستارت اکثر مؤسسان

 آپاستارت یک اندازیراه بودن دشوار دهندۀنشان اختالف این .اندداشته سن سال ۹0 از کمتر شدند، تعطیل ۳۹ سال در که هاییشرکت

 برای الشت بدون بسیاری و شوندمی مواجه زیادی مشکالت با متأسفانه کنندمی اندازیراه آپاستارت که افرادی .است کشور در بنیاندانش

  .کنند مهاجرت گیرندمی تصمیم شکست دومین یا اولین از پس یا و کارآفرینی و جدید وکارکسب یک اندازیراه

 

 یشپ مشکالت کاهش جهت در مسئول، نهادهای با همراهی و مشکالت شناسایی با کندمی تالش اینترنتی کارهای و کسب صنفی انجمن

 .باشد داشته درخور تاثیر و نقش آنالین کارهای و کسب حوزۀ نکارآفرینا روی

 کشور هایآپاستارت و آنالین کارهای و کسب فضای در آفریننقش نهادهای

 را ها مهمترین از برخی کشور، هایآپاستارت و آنالین کار و کسب فضای حامی و فعال نهادهای شناخت و بهتر درک برای ابتدا در

 کنیم.می معرفی

 تهران شهر اینترنتی وکارهایکسب صنفی انجمن

 و آنالین هایوکارکسب قانونی فعالیت مشکل رفع منظوربه .دارد عضو هزاریک از بیش حاضر حال در و شد تأسیس ۳0 سال در انجمن این

 در شود، ستأسی اینترنتی هایوکارکسب کشوری اتحادیۀ اگر که رسید نتیجه این به انجمن مدیرۀهیئت اولین کارشناسی، هایبررسی با

 تأسیس از پس .باشد اینترنتی هایوکارکسب قانونی فعالیت مشکل و موضوع راهگشای تواندمی ۳۹ سال مصوب صنفی نظام قانون ذیل

 طریق از مسیر نکرددنبال برای انجمن تصمیم اتحادیه، این اندازیراه از سال یک حدود گذشت با نهایت در و ۳۹ سال در کشوری اتحادیۀ

 عهدۀبه اهفعالیت از برخی اتحادیه، و انجمن بین کار تقسیم و مختلف هایجلسه پیگیری و اتحادیه تشکیل از پس .شد مشخص اتحادیه

 .کند پیگیری را خصوصی و دولتی هایبخش تعامالت وکار،کسب مجوز اهدای فضای از دوربه بتواند تا شد گذاشته انجمن
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 مجازی وکارهایکسب کشوری اتحادیۀ

 و کسب کشوری اتحادیه ۸۹۳1 سال از صنفی، نظام قانون ۱۹ ماده اجرای راستای در موجود، قوانین و کشور در اصناف ساختار به توجه با

 الس پایان تا بود، برخوردار اینترنتی کارهای و کسب صنفی انجمن حمایت از آن تشکیل که اتحادیه این .شد اندازیراه مجازی کارهای

 .است اینترنتی کارهای و کسب حوزه مهم آفریناننقش از و است کرده صادر کسب جواز اینترنتی کار و کسب ۳00 حدود برای ۸۹۳۹

 

 

 کشور ایرایانه صنفی نظام سازمان

 در .است شده تشکیل ایرایانه افزارهای نرم پدیدآورندگان حقوق از حمایت قانون ۸۹ ماده اجرای راستای در ۸۹۱1 تیرماه از سازمان این

 حمایت جهت در سازمان این تالش شاهد استارزالکام جمله از الکامپ نمایشگاه کنار در جنبی هاینمایشگاه برگزاری با اخیر، هایسال طول

 .ایمبوده اینترنتی کارهای و کسب و هاآپاستارت از

 

 

 ایران کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق

 و اردد ساله صد یک عمری که است کشاورزی و معادن صنایع، بازرگانی، اتاق کارها، و کسب حوزۀ در فعال نهادهای ترینسابقه پر از یکی

 .باشد زیادی بسیار حمایتی و موثر نقش دارای اینترنت کارهای و کسب حوزه در تواندمی دارد که قدمتی و ویژه جایگاه به توجه با
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 خالق و بنیاندانش هایشرکت و هاآپاستارت آنالین، کارهای و کسب حوزۀ مشکالت برخی

 

 ایران در نوپا کارهای و کسب حمایت برای کالن و فراگیر نگاه وجود عدم

 رد کند؛می نگاه خودش نقش به توجه با هاآپاستارت موضوع به نهادی و سازمان هر و است کشور کل در کالن نگاه نبود اصلی، مشکل

 نبوده؛ نهاد و سازمان یک بر فقط تغییرات این تأثیر هوشمند، هایتلفن و اینترنت از استفاده رواج و کشور به اینترنت ورود زمان از که حالی

 یک از راترف و کشور سطح در کالن نگاهی که کندمی ایجاب گسترده، تأثیرپذیری و تأثیرگذاری همین .است گرفته دربر را جامعه تمام بلکه

 .باشد داشته وجود قوه یک و نهاد یک و سازمان

 

 کار میلیون دو ایجاد مقابل در صنعت، یک رفتنازبین و تاکسی هشتادهزار بیکارشدن دلیلبه ونقلحمل معاونت و هاتاکسی مثال، برای

 داشتن بدون اینترنتی هایتاکسی بستن سیاسی و اجتماعی تبعات و تاکسیرانی قانونی مخالفت امنیتی نکات به توجهیبی .کندمی مقاومت

 در اهآپاستارت که هاییفضا و امکانات به یکپارچه صورتبه حاکمیت و دولت آیا که کندمی مطرح را پرسش این نهایت در کالن، نگاه

 ها،آپرتاستا به ویژه توجه و گذشته تخاباتان زمان در دولت مختلف هایپیام از خیر؟ یا دارد اعتقاد دهند،می قرار کشور توسعۀ و رشد اختیار

 داند؟می کافی توسعه برای را هاآپاستارت از تبلیغاتی استفادۀ فقط آیا ولی آشناست؛ حوزه این با دولت که دریافت توانمی

 درمان بهداشت، وزارت نگاه و کشور جاری قوانین به توجه با که کرد اشاره پزشکی حوزۀ وکارهایکسب مشکالت به توانمی دیگر مثالی در

 اندقرارداده سخت مسیری در را درمان و بهداشت حوزۀ هایآپاستارت که کرد اشاره دیگر وابستۀ نهادهای و هاسازمان و پزشکی آموزشی و

 تباطار و اینترنت از استفاده روند که ندارند توجه موضوع این به و شودمی حوزه این هایآپاستارت توسعۀ و رشد مانع سنتی نگاهی با و

  .است تغییر حال در دنیا تمام در بلکه ایران در تنهانه پزشک و بیمار

 

 صورتبه توانمی مجازی فضای عالی شورای تأسیس دستور و گذشته سال چند در انقالب معظم رهبر هایرهنمون از حاکمیت، خصوص در

 وجود باال دست نگاه آن دربارۀ و شده بررسی دقتبه کشور ارکان تمام در کشور، در بزرگ پتانسیل این از استفاده که کرد درک مشخص

 .است ...و بنیاندانش و نوپا هایوکارکسب وضعیت این از رفتبرون راه تنها بلکه مثبت، تنهانه نگاه این .دارد

 

 و برزینهه دولت برای پایدار شغل ایجاد که است این از غیر مگر نیست؟ همراه تغییرات این با دولت بدنۀ چرا پرسید باید نگاه، این وجود با

 به ودور برای هاوزارتخانه تکتک رقابت جایبه و باشد داشته فراسازمانی دیدگاهی نباید دولت کشور، توسعۀ برای چرا پس است؟ دشوار

 ضعیتو این بهبود و توسعه برای یکدیگر با ییافزاهم دنبالبه آنان ایران، هایآپاستارت پدر عنوان کسب و آنالین هایوکارکسب موضوع

 دارد؟ وجود کشور توسعۀ جز هدفی ها،وزارتخانه برای اول، نگاه در مگر نیستند؟ کشور در

 

 دش ایران وارد محتوا و وبالگ با مجازی فضای .نیست ...و زیرساخت و وزارتخانه یک مختص مجازی فضای که پذیرفت باید صورت، هر در

 در بتمث اقداماتی که شد مواجه پدیده این با «دیجیتال هایرسانه توسعۀ مرکز» قالب در ایران دولتی سازمان اولین دلیل همین به شاید

 رقابت هک اینجاست باشد؟ دیجیتال هایرسانه نظارت تحت باید آنالین فضای اقتصاد تمام آیا  است؛ داده انجام دیجیتال هایرسانه زمینۀ

 ینا به فراسازمانی نگاهی اگر که صورتی در .است مجازی فضای تمام در حاکمیت گرفتن دنبالبه سازمانی، هر و هشد ایجاد دولتیدرون

 هازارتخانهو از یکی آیا .است برق و آب به دسترسی همانند امروزه مجازی، فضای به دسترسی و اینترنت که بینیممی باشیم، داشته مقوله

 نکنند؟ استفاده برق و آب از بگوید هاوزارتخانه دیگر به تواندمی
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 رسدمی نظر هب .باشیم آنالین کارهای و کسب درباره دولت رویکرد اصالح منتظر هاسال که نداریم فرصت بپذیریم، باید که است این واقعیت

 با و عمل در که زبان، در فقط نه آنالین، کارهای و کسب درباره خود دیدگاه اصالح به نسبت کوتاه، زمانی در پیگیرانه، و مجدانه باید دولت

 بدون .کند اجرایی و بپذیرد را کارها و کسب نوین فضاهای در جدید الزامات مالیات، و بیمه مانند هاییحوزه در خود رویکردهای اصالح

  .رسدمی نظر به دسترس از دور امری جانبی همه توسعۀ تغییراتی، چنین

 کنندمی ایجاد آنالین کارهای و کسب فضای در که مشکالتی و موازی نهادهای

 اهتمام خود وظایف اجرای به آنکه جای به مختلف هایسازمان و نهادها شده، موجب عمالً است آمده وجود به که تداخلی و کاریموازی

 و دائمی مناقشات این یانم در خصوصی بخش شدن متضرر نتیجه، .دهند هدر به خود گریمتولی اثبات راستای در را موجود منابع ورزند،

 .است ناپذیر پایان

 

 هرایان صنفی نظام سازمان و مجازی کارهای و کسب اتحادیه اینترنتی، کارهای و کسب صنفی انجمن مانند نهادهایی وجود طرف، یک از

 .بینیممی حوزه این در تازه بازیگر یک عنوان به آن هایپتانسیل و هاظرفیت تمام با را ایران بازرگانی اتاق دیگر، سوی در و داریم را کشور

 برخی ندهرچ .باشند داشته آنالین فضای در کار و کسب فضای بهبود بر شگرفی تاثیرات دنتوانمی همراهی و هماهنگی درصورت نهادها این

 ورایش لانحال از پس که ایرایانه صنفی نظام سازمان استقالل درباره نگرانی جمله، از دارد وجود نهادها این عمل استقالل درباره ها نگرانی

 وعۀمجم زیر خود که اطالعات فناوری سازمان زیرمجموعۀ به آن انتقال دلیل به را حوزه این فعالین توجه و است شده آغاز انفورماتیک عالی

 .است کرده جلب خود به است، ارتباطات و اطالعات فناوری وزارت

 

 باقی ودخ قوت به اینترنتی کارهای و کسب الینحل مشکالت نیاید، وجود به الزم هماهنگی هانهاد این بین که صورتی در رسدمی نظر به

 دوارامی شرایط در جدی تغییر به توانیممی قطعاً شود، حل هم با آنها هماهنگی با نهادها این وظایف تداخل مشکالت اگر هرچند، ماند خواهد

 .باشیم

 

 یگر،د سوی از و هستیم روبرو الکترونیک تجارت توسعه مرکز با سو یک از .نیستند کم هااریکموازی و مشکالت هم دولتی هایبخش در

 مانند هاییحوزه اندازیراه با و اخیر هایسال در نیز جمهوری ریاست علمی معاونت .داریم روپیش را ایران اطالعات فناوری سازمان

  .کندمی معرفی حوزه این در اصلی بازیگر یک عنوان به را خود بنیان،دانش هایشرکت به مربوط امور پیگیری و خالق هایشرکت

 

 نباید زنی و گرفت نادیده مشکالت رفع در را اطالعات فناوری سازمان و اطالعات و فناوری وزارتخانه گذشتۀ سال چند هایتالش نباید لبتها

 یست؛ن وزارتخانه این هایتالش به مربوط امروز نگرانی اما .نداشت ردیرویک چنین وزارتخانه این نبود، دولت جوان وزیر اگر که کرد فراموش

 تفاوتم رویکردی با دیگری وزیر آینده در اگر وضعی، چنین در .هاستفعالیت این نشدن ساختارمند و هاتالش بودنفردی از نگرانی بلکه

 خیر؟ یا بود خواهد مسیر همین در هم باز مدنظر سازمان و وزارتخانه آیا شود، کار به مشغول وزارتخانه این در

 

 تعیین حوزه این در باالدستی و فراسازمانی نهادی عنوان به را مجازی فضای عالی شورای که انقالب معظم رهبر هایرهنمون وجود با

 یفاا مختلف، نهادهای و هاسازمان و هابخش بین واسط حلقۀ عنوان به را خود مهم نقش است نتوانسته شورا این هنوز متاسفانه اند،فرموده

 کرد، شارها نیز دیگری شوراهای به توانمی شورا، این کنار در البته، .دیجیتال به سنتی جامعۀ از گذار دوران برای باشد اتصالی حلقۀ و کند

 و ندارد وجود شوراها این فعالیت ادامۀ عدم یا ادامه به نسبت اطمینانی هنوز .انفورماتیک عالی شورای و رسانیاطالع عالی شورای جمله از

 .کرد خواهد عمل آنها وظایف به وزارتخانه یا سازمان کدام نهادها، این فعالیت عدم صورت در که نیست مشخص
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 رویکرد هنوز که بهداشت وزارت جمله از .شودمی مشاهده هاخانهوزارت برخی در هم جدید مشکالت شده، اشاره شوارهای و نهادها کنار در

 توانیم مثال عنوان به .ندارد هستند تالش حال در جامعه سالمتی با مرتبط فرآیندهای به کمک برای که هاییآپاستارت قبال در مشخصی

 این انحالل با داشت، که جلویی به رو و مثبت هایفعالیت وجود با که کرد اشاره وزارتخانه این اجتماعی معاونت به بهداشت، حوزۀ در

 .شد اثربی آنالین کارهای و کسب در موجود هایظرفیت از استفاده با مردم به کمک راستای در شده انجام هایحرکت تمام عمالً معاونت،

 

 کارهای و کسب نیز ... و گردشگری سازمان هواپیمایی، سازمان تاکسیرانی، جمله از دیگر، هایسازمان در که دولتی، نهادهای در فقط نه

 .هستند عدیده مشکالت دچار آنالین فضای در کارها و کسب تغییرات از هابخش و نهادها این درست درک عدم و التمداخ از اینترنتی

 

 و کسب عموض به نسبت دولتی بخش در نگرکل رویکرد متاسفانه که بود موضوع این برای مثال شاهد عنوان به تنها شده، گفته هاینمونه

 ینا تنها نه که شکلی به است شده هاآپاستارت و آنالین کارهای و کسب دامنگیر اکنون هم آن اتتبع و ندارد وجود اینترنتی کارهای

  .هستند فضا این با تقابل در شودمی احساس گاه کنند،نمی کمک شرایط بهبود به نهادها

 

 خود تمد کوتاه منافع که اجرایی بدنۀ یابند، دست ملموس نتایج به کنندمی تالش رسدمی نظر به دولت و حاکمیت که مواردی معدود در

 شکلی به کندمی مسیر این در اندازیسنگ و کارشکنی و مخالفت به اقدام تابد،نمی بر را وظیفه انجام دشواری یا بیندمی خطر در گاها را

 .هستیم آنها حل عدم و مشکالت ادامۀ شاهد نهایت، در که

 

 

 

 مرکزی بانک و پرداخت واسط هایشرکت دیگر، اینمونه

 این به فعالیت مجوز ارائۀ از مرکزی بانک و هستند مواجه مجوز دریافت مشکل با که است سال چندین الکترونیکی پرداخت هایشرکت

 مطرح مرکزی بانک طرف از هاسایت این با توافقنامه یک امضا موضوع گذشته ماه چند در که است حالی در این .کندمی خودداری هاسایت

  .دهند ادامه خود فعالیت به توانندمی نامهتوافق یک قالب در بلکه فعالیت مجوز قالب در نه که تاس شده

 

 الکترونیکی، نکداریبا و پرداخت همچون مهمی موضوع برای اما .کرد گذارینام درست و مناسب نظارتی مدل یک بتوان شاید را مدل این

 درگاه تنداش که الکترونیکی، تجارت نماد به مربوط قوانین برخالف زمانهم و نشده رعایت کامالً هنوز که است نیاز زیادی بسیار شفافیت

 هایایتس از را خود بانکی درگاه اتحادیه از جواز یا نماد داشتن بدون توانندمی هاسایت داند،می الکترونیکی تجارت نماد داشتن به منوط را

  .کنند دریافت واسط

 

 اجرانشدن منظور شد؛ خواهد اشاره هم نمادای مشکالت به ادامه در زیرا نیست نمادای داشتن به الزام شدهگفته مطلب از منظور البته

  .است کالن صورت به کشور در شدهاتخاذ تصمیمات

 

 چیست؟ درست راهکار

 وکارهاسبک این رگوالتوری برای را خود قانونی الزامات مرکزی بانک که باشد گونهاین باید وکارهاکسب نوع این به کمک برای درست راهکار

 این به .باشد نداشته نقشی هیچ فعالیت صدور و مجوز خصوص در ولی بگیرد؛ عهده بر را بازبینی و نظارت وظیفۀ از بخشی و کند اعالم

 به وجهت با نهایت در و کنند دریافت فعالیت و اندازیراه برای الزم وزمج مربوطه، اتحادیۀ به مراجعه با توانندمی مندانعالقه تمام ترتیب،

 از پس تخلف، بروز صورت در و باشند متعهد حوزه این در مرکزی بانک قوانین کردنرعایت به و شوند بازبینی مرکزی، بانک هاینیاز اعالم

 .کند رسیدگی شکایات به اتحادیه فقط مرکزی، بانک اعالم
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 اب هم گذارسیاست هایسازمان مابقی که باشد نیز تجاری هایحوزه سایر برای الگویی تواندمی رگوالتوری، و گذاریتسیاس مدل این

 صدور مبحث وارد و کنند تعیین را قانونی الزامات و ضروری هایچارچوب صرفاً و کنند تعامل مدل این قالب در ها،آپاستارت و هاشرکت

 کشورها اقتصاد در مهم مؤلفۀ دو که وکارکسب شروع در شتاب و وکارکسب فضای بهبود برای تواندمی گذاریتسیاس مدل این .نشوند مجوز

 .باشد مناسب هستند،

 

 

  فرابورس و بورس سازمان و جمعی مالی تأمین

 ینتدو گذشته سال در بهادار اوراق و بورس سازمان که را اینامهآیین ندارند. مشخصی قانون هنوز ایران در جمعی مالی تأمین هایپلتفرم

 موضوع با کلی طوربه است، شده ابالغ همه به نهایت در بورس سازمان و بازرگانی وزارت و کار وزارت در معطلی سال سه از پس و کرده

 این گواه گذشته سال روزهای آخرین در فرابورس و بورس هایابالغیه ادامه، در دارد. اساسی مشکل ماهیتی نظر از جمعی یمال تأمین

 الیم تأمین موضوع اصل، در و  کرده نگاه سنتی موضوع این به مالی، تأمین و کشور اقتصادی بدنۀ میزان چه تا متأسفانه که ماجراست

 در عمومی مشارکت که موضوع، اصل که ایگونهبه است؛ داده تطابق کشور جاری و سنتی قوانین با دنیاست، در نوظهور امری که را جمعی

  است. شده سپرده فراموشی به کامالً هاست،آپاستارت و محوردانش هایپروژه مالی تأمین

 

 وکاریساز سرمایه بازارِ سنتی بدنۀ و ساختار با تواننمی اخیر، هایسال اقدامات و هاریزیبرنامه از حاصل نتایج به توجه با رسدمی نظر به

 حذف و جمع مالی تأمین هاینامهآیین تغییر .باشد هاآپاستارت و بنیاندانش اقتصاد و جامعه امروز نیازهای گویپاسخ که کرد طراحی

 با توانندمی فقط و نیستند هافرایند گرتسهیل خصمش طوربه که فرابورس با هاآپاستارت و آنالین کارهای و کسب بین واسط هایواسطه

 رابورسف سازمان هایاطالعیه و هانامهآیین تغییر ادامه، در  .است تغییرات دست این از کنند ایجاد مالی فساد و رانت اشتباه، کمّیِ مدیریت

  .باشد بنیاندانش هایشرکت برای سرمایه تأمین گشایراه تواندمی

 

 ها،ختزیرسا ایجاد و هاکلیت بر تمرکز و جمعی مالی تأمین هایشرکت مدیریت و اجرا یفرایندها در فرابورس دخالت عدم گفت بتوان شاید

 رقابت و کار فضای است، آزاد اقتصاد به مربوط که کارمزد درصد میزان مانند اموری در و کند تأمین را هاشرکت این موردنیاز الزم بسترهای

  .دکن استفاده جدید بستر این بر نظارت برای خود قانونی اختیارات و امکانات و فضا همۀ از و دهد قرار خصوصی هایکتشر اختیار در را

 

 آن هاینامهآیین و ۲۸ سال مصوب الکترونیک تجارت قانون به نگاهی

 یک وجود مدانیمی ما همۀ البته نیست؛ کاملی قانون افراد از بسیاری نظر از و شد تصویب پیش سال بیست حدود الکترونیک تجارت قانون

 اجرایی زمینۀ اما است؛ کرده تعریف را الکترونیک تجارت هایزیرساخت و هاساختار موجود، قانون .است آن نبود از بهتر بد، حتی قانون،

 .است نشده فراهم عمالً موازی، قوانین وجود یا اجرایی هاینامهآیین وجود عدم دلیل به آن شدن

 

 هایبخش و اکوسیستم این فعاالن از دعوت با دارد نظر در ۳۱ سال در خود هایبرنامه از یکی عنوانبه اینترنتی، وکارهایکسب صنفی انجمن

 منظوربه ها،آن هایدغدغه شنیدن از پس و کند برگزار هایشاندغدغه و هاآپاستارت بیشتر شناخت رویکرد با جلساتی آن، مختلف

 سیرم این در که کند پیشنهاد مرتبط نهادهای به سپس و تدوین را متممی هاینامهآیین و لوایح الکترونیک، تجارت قانون یروزرسانبه

 .باشد راهگشا میتواند دولتی و صنفی های نهاد دیگر و الکترونیک تجارت توسعۀ سازمان همراهی
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 الکترونیک تجارت توسعۀ مرکز قانونی نقش

 اشاره آن اجرایی هاینامهآیین و قانون این در .است کلیدی و مهم الکترونیک تجارت قانون در ایران الکترونیک تجارت توسعۀ مرکز نقش

 و نترلک آن مسئولیت و شودمی تشکیل یکدیگر با هاسازمان این تلفیق و بازرگانی وزارت در سازمان چندین ادغام از سازمان این که شده

 دیرانم برخی انتخاب گذشته هایسال در همواره اما .است کشور در الکترونیک تجارت پیشرفت برای مختلف هاینامهآیین تدوین و نظارت

 موارد زا بسیاری در که کرده تبدیل سازمانی به را سازمان این بازرگانی، وزارت هایزیرساخت در الزم جایگاه نکردن پیدا و سازمان این برای

 همه از و ثرمو شکل به متخصص نیروهای  کارگیری به عدم گذشته، هایسال در .است گرفته قرار کشور در الکترونیک تجارت توسعۀ مقابل

 دمق چند همواره سازمان این که شده باعث آنالین کارهای و کسب فضای تغییرات به نسبت سازمان این رشد و سرعت بودنکند تر،مهم

 .شود داشته نگه خصوصی بخش از ترعقب

 

 وجهت آن به سازمان این نسبی ضعف عنوان به توانمی که است مواردی از ها،وزارتخانه دیگر برای الزم هاینامهآیین و لوایح دننش تدوین

 معموالً و باشد داده انجام را اقداماتی مشکالت، بروز از پیش و خودجوش صورت به مرکز، این که برشمرد توانمی را معدودی موارد .کرد

 .هستیم مرکز این کند هایواکنش شاهد کندمی بروز حاد شکل به شکلیم اینکه از پس

 یک آن امن تغییر پیشنهاد تنها نه مرکز، این کارکرد و ماهیت به توجه با رسدمی نظر به هستیم روبرو آن با که شرایطی در و حاضر حال در

 حوزه نای به حاکمیتی نظارت هایروش مجازی، کارهای و کسب کشوری اتحادیه وجود به توجه با بلکه است، بررسی و توجه قابل پیشنهاد

 .شود برداشته اینماد از آن مرکزیت و کند تغییر باید

 (الکترونیکی اعتماد نماد) نمادای

 رستد درک و هاآپاستارت به کلی نگاه حاکمیت، و دولت از هاییبخش در که است موضوع این دهندۀنشان دوباره نمادای تشکیل نامۀآیین

 اما شود؛می واگذار الکترونیک تجارت توسعه مرکز به نمادای پروسۀ ملی، امنیت عالی شورای در اساس، همین بر .دارد وجود قوانین از

 یکارموازی هاآن در و ندارند دولت هایمصوبه و الکترونیک تجارت قانون از شناختی هامعاونت و هانهاد و هاسازمان از بسیاری متأسفانه

 ...و هانامهآیین قالب در دارد، وابستگی الکترونیک تجارت به که کارهایی تمام که شده اشاره اینجا در مشخص صورتبه .گیردمی صورت

 عالیتف دیجیتال امضای و نمادای اعطای محدودۀ در فقط مرکز این عمل در ولی شود؛ تدوین الکترونیک تجارت توسعۀ مرکز دستبه باید

 .است کرده

 کشور اطنق اقصی در استادان و هاآموزشگاه تمامی با نیست قادر قطعاً است، معرفی بستر که آموزشگاه و استاد معرفی پلتفرم مثال، برای

 نآ هایمجوز و هاآموزشگاه از یکی با نامهتفاهم تنظیم نماد،ای تمدید و دریافت برای .کند منعقد امضا و مهر با رسمی نامۀتفاهم و قرارداد

 ئولیتمس .نیست سایت مسئولیت گویپاسخ قطعاً هم مذکور آموزشگاه و کندنمی اعتمادسازی به کمکی هیچ قطعاً الزام این .است الزامی

 نامهتفاهم و آموزشگاه مجوز و است سازچاره راهکار این قطعاً و است پلتفرم آن خود شفاف قوانین به مؤسسات و افراد کردنملزم پلتفرم

 .است نادرست ایمسئلهصورت آموزشگاه، همان با داشتن

 

 وکارکسب مدل در دخالت و نمادای رسیدگی مدل

 باشند هداشت نمادای باید هستند، اینترنتی درگاه دنبالبه وقتی هاوکارکسب از بزرگی بخش .پیچیده هم و ساده هم است موضوعی نمادای

 هاییکاال چه اینکه تا گرفته کاال تأمین و پول برگشت مدل از :کندمی دخالت هاوکارکسب این در مختلف هایمدل در بارها و بارها نمادای و

 تجارت قانون طبق چون گرفت؛ خرده بدان شودنمی و است درستی جایگاه قانونی نظر از نمادای جایگاه البته .نشود یا شود فروخته

 مرکز اما .است شده سپرده سازمان این به کشور در الکترونیک تجارت توسعۀ از هاییکلیت و نظارت آن، بعدی هاینامهآیین و الکترونیک

 .کندمی تأکید نمادای بر فقط و کرده رها مجازی فضای در را خود هایمسئولیت و هافعالیت تمام الکترونیک تجارت توسعۀ
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 انسداد این زیرا کند؛ منقضی را اعتبارش یا مسدود را یکس درگاه قضایی، حکم بدون و کند مداخله تجاری هایمدل در نباید نمادای

 تواندیم انسانی اشتباه این و شودمی مسدود اشتباه به حتی شرکت آن بانکی درگاه و شد خواهد رسانیاطالع شاپرک به خودکار صورتبه

 بندیرتبه و سازیفرهنگ نقش خواهدمی که کند مشخص باید ابتدا در نمادای .باشد داشته ناپذیریجبران عاقبت وکار،کسب یک برای

 امتیازی مدل تغییر .ندارد خوانیهم اعتماد، نماد عنوانبه سازیفرهنگ ماهیت با نمادای دانستنقانونی الزام قانونی؟ الزام یک یا باشد داشته

 .نظارتی و اجرایی چارچوب هر از خارج ساخت خواهد چیزی نمادای از کل طوربه بندی،رتبه مدل به نمادای

 

 نمادای کاربرد تغییر پیشنهاد

 در نمادیا دارای هایسایت تمام بودنثبت و اینترنتی درگاه گرفتن برای نمادای داشتن نبودنالزم و کشوری اتحادیۀ تشکیل به توجه با

 نمادای وض،ع در .کنند اخذ را آن باشند نداشته نیاز هاسایت تمام دیگر و کند تغییر نمادای داشتن الزام شودمی پیشنهاد دهی،سامان پایگاه

 نداشته نکیبا درگاه شدنغیرفعال یا فعال بر تأثیری نمادای کردنغیرفعال و فعال فرایند و شود تبدیل اعتماد جلب برای دولتی برندی به

 از نمادای عمالً و کنندمی مهاجرت یارپرداخت ایهسرویس به هاوکارکسب از بسیاری دارد، تمدید در نمادای که رویکردی با چون .باشد

 این .هندد تغییر را خود فعالیت مسیر و بگیرند تصمیم درستیبه مرکز مسئوالن شدن،تعطیل از قبل که بهتر چه پس .رفت خواهد بین

 خود ابحس به بانکی مختلف هایروش از تواندمی دارد، بانکی حساب که اقتصادی بنگاهی هر یا شرکت هر که کرد فراموش نباید را نکته

 بلکه ت؛نیس پیچیده و خاص موضوعی اینترنتی درگاه داشتن پس .دیگری روش هر یا حسابشماره تا گرفته کارتشماره از کند؛ واریز پول

 برای مجزا مجوز گرفتن به کنند،می فعالیت ایران در قانونی که وکارهاییکسب .وکارکسب آن بانکی حساب به پول واریز برای است روشی

 بدهند رتبطم اتحادیۀ و هابانک به الکترونیک تجارت توسعۀ سازمان و صمت وزارت را الزم هایرگوالتوری بلکه نیستند؛ نیازمند بانکی درگاه

 کردهن مجازی فضای در فتخل از جلوگیری به کمکی تنهانه نمادای داشتن به الزام کل، در .شود ایجاد توسعه هازیرساخت و هافرایند در تا

 سمتبه و شوند خارج بانکی درگاه و نمادای از مرور به متوسط و کوچک هایوکارکسب از بسیاری که کرده ایجاد فضای فقط بلکه است،

 .کنند حرکت یارپرداخت هایشرکت

  

 مجازی فضای در هویت تأیید و دیجیتال امضای

 .است آن بستر شدهرمزنگاری هایابزار از استفاده و است منحصر خاص کار چند به فقط تهوی تأیید و دیجیتال امضای حاضر، حال در

 این گذشته سال در انجمن تأکید همین، برای .نیست شدنی کاربردی نظر از اپلیکیشن یا سایت یک در نامثبت برای ابزارها این از استفاده

 از برخی ینکها مشروح به (هااپلیکیشن و هاسایت در قوانین قبول و تأیید به مربوط تیک) نامهآیین تدوین باید توسعه مرکز که است بوده

 یا سایت که مواردی و شروط قوانین، تغییر صورت در رسانی اطالع همچنین و کاربر به رسانیاطالع برای الزم هایراهکاری و هاروش

 قبول و پیامک ای الکترونیکی پست ارسال وسیلۀبه سایت در نامثبت که کند فراهم بستری و دهد قرار خود کار دستور در را دارند اپلیکیشن

 مشکل با قضایی مراجع در هاسایت از بسیاری فعلی، وضعیت در .باشد کافی قوانین آنالینِ مطالعۀ و تیک انتخاب با سایت قوانین و شروط

 هاروش این پذیرش و کنندمی برخورد ایسلیقه هاموضوع این با ها،نامهآیین نوع این نشدنتدوین دلیلبه هادادگاه و شوندمی مواجه

 با .است کرده ایجاد هاوکارکسب برای را مشکالتی مواقعی، در که پیداکرده خوانیهم سنتی هایمدل و هاروش با غیرکاربردی صورتیبه

 یتپراهم کشور، کالن هایسیاست و جامعه هاینیاز اساس رب فضا این هدایت برای را نگرکل مرکزی وجود به نیاز مشکالت، این به توجه

 .سازدمی

 امکان مستندات، این به توجه با .شودمی اشاره الکترونیک تجارت قانون و مدنی قانون در موجود قانونی مستندات برخی به ادامه، در

 .دارد وجود هاوبسایت در زدنتیک صورتبه قوانین تأیید فرایند شناختنرسمیتبه
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 حسوبم پیام دادۀ مصداق توانندمی وبسایت، یک در موجود صفحات تمامی پیام، دادۀ تعریف و الکترونیک تجارت قانون ۹ مادۀ به توجه با .۸

 .باشند داشته را الزم قانونی رسمیت و شوند

 هک است بدیهی .باشند پیام دادۀ صورتبه ستا ممکن دعوا اثبات ادلۀ و اسناد که است شده ذکر صراحتبه قانون این ۸۹ و ۹ مادۀ در .۹

 پیام دادۀ شکلبه و الکترونیکی قراردادهای که دارد وجود صورت این به تفسیر امکان نهایت در .هستند دعوا اثبات ادلۀ جزو نیز قراردادها

 .ندارد وجود قراردادها این انعقاد برای قانونی منع نتیجه در و دارند را الزم رسمیت

 .شود تلقی قرارداد مدنی، قانون ۸۳0 و ۸0 مواد و باال مواد موجب به تواندمی وبسایت در قوانین صفحۀ .۹

 خصوصی قراردادهای اگر که معنی این به است؛ شده ذکر مدنی قانون ۸۳0 و ۸0 مواد در قراردادها صحت شروط دانید،می که طور همان .1

 مواد مخالف جهوهیچبه است، باکسچک تأییدکردن شیوۀبه عموماً که قوانین صفحۀ تأیید عملیات .هستند نافذ نباشند، قانون صریح مخالف

 .گرفت نظر در قرارداد عقد منزلۀبه را تأیید این توانمی قوانین، صفحۀ در شیوه این ذکرکردن با نتیجه، در و نیست قانون

 نظور،م همین به .باشد داشته وجود قضایی مختلف دعاوی در هاآن ارائۀ نامکا باید قراردادها، این حقوقی بار اثبات برای که است بدیهی .۹

 .است کرده بینیپیش اطالعات این سازیذخیره و نگهداریدرست شیوۀ دربارۀ ۸1 و ۸۸ مواد در را شروطی الکترونیک تجارت قانون

 وکارهاکسب اجتماعی تأمین بیمۀ به مربوط مشکالت

 رسیدگی زمان بازبودن و رسیدگی مدل .کندمی ایجاد آنالین و سنتی هایوکارکسب برای زیادی مشکالت کلی طوربه اجتماعی تأمین بیمۀ

 این رفع برای همیشه و هستند درگیر اجتماعی تأمین بیمۀ با ناعادالنه مدارک بررسی در هاوکارکسب که کندمی ایجاد وضعیتی همواره

 با محوردانش و آنالین هایوکارکسب .نکنند اعالم بیمه به را پرسنل واقعی حقوق یا نکنند بیمه را خود پرسنل شوندمی مجبور مشکالت

گونهبه بیمه رفتار زیرا بود؛ خواهند درگیر چندبرابری مشکالت با ...و درآمد و هاهزینه و حقوق پرداخت در خود شفافیت و ماهیت به توجه

 واقعی حقوق که هاآپاستارت این .کنند فرار خود بیمۀ حق پرداخت از هستند تالش در که دارد سروکار مخاطبانی با که شده طراحی ای

گذاشته احترام قانون به که افرادی برای کار این .پردازندمی بیشتری بیمۀ حق درصد همیشه دهند،می قرار بیمه لیست در را خود پرسنل

 .باشد داشته چشمگیری نقش تواندمی سازیفرهنگ این ایجاد در کارفرما سهم معافیت و است ناعادالنه اند،

 

  است زیاد دولت برای پایدار شغل ایجاد هزینۀ

 هب کنند؛می اعالم مالیات و بیمه ادارۀ به را واقعی هایحقوق است، شفاف هاآن هایفعالیت چون و کنندمی ایجاد پایدار شغل هاآپاستارت

 یمۀب حق مالی، شفافیت دلیلبه باید چراکه است، ناعادالنه امری این .است بیشتر سنتی بازار از پردازندمی که ایبیمه حق دلیل، همین

 در .کند اصالح را فضا این و کرده موافقت هاآپاستارت درصد۹۹ معافیت با یا و بیمه سقف کاهش با باید دولت رو، این از .بپردازند بیشتری

 اهآن اسامی فهرست به اجمالی نگاهی با که کرده معاف کارفرما بیمۀ حق پرداخت از را مختلفی وکارهایکسب صاحبان دولت حاضر حال

  .شد خواهیم کار بازار واقعیت با آن تطابق عدم و بودنقدیمی متوجه

 

 .کنند ایجاد پایدار شغل نتوانند شودمی باعث که است نفر ۹ از کمتر هاآن شدگانبیمه تعداد که است وکارهاییکسب به مربوط دیگر مشکل

 به شرکت توسعۀ با زمانهم داشت، انتظار است برخوردار بیمه حق معافیت از و کرده اندازیراه را شرکتی که کارفرمایی از توانمی چطور

  .شوند حذف هامعافیت این یا شده کاسته وی هایمعافیت از که بردارد گام مسیری

 

 چیست؟ راهکار

 سال، ۹۹ زیر جوانان کارگیریبه .باشد داشته اساسی تغییرات بخش این باید جوان نسل برای شغل ایجاد به نیاز و کشور وضعیت به توجه با

 مدیران تا ودش هانامهآیین این جایگزین باید دیگر موارد بسیاری و کشور برتر هایدانشگاه التحصیالنفارغ استخدام و نخبگان دانشجویان،

  .اشندب نیز خود وکارکسب توسعۀ دنبالبه کنند،می استفاده دولت هایحمایت و هامعافیت از که زمانهم بیاندانش و نوپا هایکارو کسب
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 کارگاهی کد و بیمه کد دریافت به مربوط مشکالت

 کد داشتن بین طلبا دور .شوندمی مواجه زیادی مشکالت با بیمه کارگاهی کد دریافت برای آپیاستارت هایتیم و هاوکارکسب از بسیاری

 با کارگاهی کد گرفتن تداخلِ و بنیاندانش به شرکت تبدیل یا صنفی نظام همچون هاییسازمان در عضویت برای بیمه لیست و کارگاهی

 ینا مواقع بسیاری در .کنندمی کار به شروع هادهندهشتاب در که است کرده ایجاد هاییشرکت برای بسیاری مشکالت فیزیکی، دفتر اجارۀ

 بیمه را نفر پانزده تا ده حقیقی، شخصیتی عنوانبه که باشد داشته را این توان آپاستارت هر شودمی پیشنهاد .است ناشدنیرفع مشکالت

 .شود گرفته نظر در کارگاهی کد نظارت و دریافت برای جدیدی شروط و قوانین همچنین، .کند

 قراردادها بیمه به مربوط مشکالت

 کنندمی تولید اینترنت بستر در دارند، خود استخدام در که ایکاری نیروی طریق از را خود خدمات آنالین هایوکارکسب از بزرگی بخش

 این که شرایطی در متأسفانه ولی شود؛می پرداخت شرکت پرسنل تمام برای بیمه حق و هستند بیمه لیست در پرسنل این تمام اصوالً و

 کارفرما معموالً .شوندمی مواجه مشکل با هاقرارداد بیمۀ موضوع در قراردادها اکثر در کنند،می امضا اردادقر دیگر هایشرکت با هاشرکت

 داشت نخواهند را امکان این طوالنی زمانمدت نوپا هایوکارکسب و کندمی کسر دوم طرف از بیمه، ادارۀ به تعهد قالب در را پول از بخشی

 این اگر حتی آورد؛می فشار بیمه حق پرداخت برای هاشرکت همۀ به اجتماعی تأمین سازمان زیرا د؛نکن ریافتد کارفرما از را مبلغ این که

 بیمه حق پرداخت از هاشرکت این اعضای که آمده مشخص صورتبه قانون در که باشند صنفی نظام همچون هاییسازمان عضو هاشرکت

 تصمیم نیازمند و نشده رفع کامل طوربه مشکل این قراردادها، تمام در کارفرمایان بر بیمه نامتعارف هایفشار دلیلبه ولی هستند؛ معاف

 نتأمی بازرس به مشکل ارجاع یا مشکل نپذیرفتن .است قانون بند این از هاآپاستارت و نوپا هایوکارکسب کامل معافیت برای دولت جدی

یم قرارداد هاآپاستارت با که کارفرمایانی و هاآپاستارت تمام مشکل رفع زمان تا موضوع این و نیست مشکل این گویپاسخ ...و اجتماعی

 بتواند تا ها،آپاستارت نه کند راحتی احساس کارفرما که باشد ایگونهبه باید پیگیری این .شود پیگیری دولت در باید جدی صورتبه بندند،

 .کند منعقد قرارداد هاآپاستارت با اطمینان با

 

 بنیاندانش هایشرکت با قرارداد انعقاد صورت در مختلف هایشرکت و کارفرمایان که شود مطرح شکل این به موضوع این باشد بهتر شاید

 شود غیرقانونی قرارداد از مبلغ این کسر و کنند کسر قرارداد از را درصد1۹.۸1 بیمۀ حق نباشد نیاز دیگر، خالق هاشرکت و هاآپاستارت و

 مۀبی بازرسی نگران و باشند داشته خشنودی احساس مبلغ این کسرنشدن از ...و بنیاندانش هایشرکت با خود هایقرارداد در فرمایانکار تا

 .نباشند مبلغ این کسب عدم دلیلبه شدنجریمه و اجتماعی تأمین

 

 بیمۀ ضوعمو .باشد خصوصی بخش به دولت اعتماد باید توسعه و تولید موانع رفع زیرساخت که کرد اشاره موضوع این به باید نیز پایان در

 راهکارهای و هاروش باید دولت و شده طراحی یخصوص بخش از مطالبات وصول برای و دولت اعتماد عدم محل از مشخص طوربه قراردادها

 تغییر ،هستند اشتغال و ملی توسعۀ دنبال که هاییشرکت به گریزقانون هایشرکت از را خصوصی بخش به خود نگاه و بدهد تغییر را خود

 .دهد

 بیمه حسابرسی و بیمه حسابتسویه به مربوط مشکالت

بازرس مواقع، از بسیاری در .شودنمی عمل هاآن به واقع در ولی شده؛ تدوین بنیاندانش هایشرکت برای هایینامهآیین خصوص این در

 گواهی پرداخت از مختلف هایاستدالل با و خارج حقوق لیست از را پرسنل از برخی و کنندمی اعتراض هالیست این به اجتماعی تأمین های

 اجتماعی تأمین یا باشند مواجه مشکل با هاوکارکسب اینکه برای اقدام هزار هزاران کل، در .کنندمی خودداری اجتماعی تأمین بیمۀ تسویه و

 حقوق احقاق برای وکارکسب مخل قانون و نامهآیین هزاران .نیست وکارکسب توسعۀ برای درستی راهکار هیچ کند، دریافت را خودش پول

 بیشتری درآمد سنگین هایجریمه با اجتماعی تأمین صورت هر در نهایت، در و شوند درگیر هم با هاوکارکسب تا شده ایجاد اجتماعی تأمین

 .کرد خواهد کسب
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 تمام .اجتماعی تأمین و دولت برای درآمد ایجاد برای است راهی درست، مسیر و شفافیت به کمک جایبه و است ناعادالنه کامالً کار این 

 و مالی شفافیت از هاوکارکسب هم و باشد نداشته ایعالقه هاوکارکسب با شفافیت به دولت هم که است مسیری در هاحرکت و اقدامات

 .بپرهیزند اقتصادی

 امروز جامعۀ نیاز کارفرما، بیمۀ حق معافیت

 فقط کارفرما بیمۀ حق معافیت .شد اشاره کارفرما بیمۀ حق به مربوط هایمعافیت از استفاده لزوم دلیل به بارها و بارها قبلی، هایقسمت در

 و دولت و کنندمی بیمه حقوق پایه با را خود پرسنل هاشرکت همۀ کشور در متأسفانه .کند ایجاد شغل تا کندمی کمک دولت به فقط و

 که بگیریم نظر در باید واقعیت، این به توجه با .دهندمی قرار افراد این اختیار در حقوق حداقل با را خدمات تمام اجتماعی تأمین یمۀب

 مدتکوتاه در معافیت این اعطای با دولت .است حقوق پایۀ درصد۹0 اندازۀبه نوپا هایوکارکسب در موارد بسیاری در کارگر سهم درصد۹

 به را خود واقعی حقوق هاشرکت تمام آینده سال چهار یا سه در که کندمی ایجاد فرهنگی اما شود؛نمی مواجه مشکل با مالی ظرن از حتی

 اجتماعی تأمین بیمۀ از فرار از هاشرکت همۀ که کنند ایجاد فضایی جدید پرسنل برای توانمی مروربه و کنند اعالم اجتماعی تأمین بیمۀ

 .کنند پرهیز

 کارمند بیمۀ حق افیتمع

 .شودمی معافیت یا تخفیف مشمول کارمند مالیات حتی و بیمه دارد، وجود متخصصی نیروی وقتی دنیا تمام در هاجایگاه از بسیاری برای

 در را کشور موضوع این .هستند کشور ترک حال در دیگر، هایسختی و کم حقوق دلیلبه متخصصان از بسیاری که است صورتی در این

 ایجاد بنیاندانش هایشرکت و متخصص افراد برای مزایایی باید رو این از کند؛می مواجه متخصص نیروی تأمین مشکل با آینده سال چند

 دیگر در که افرادی برای خصوصبه .شوند معاف آن از بخشی یا بیمه حق پرداخت از بتوانند هاشرکت این متخصص و کلیدی پرسنل تا شود

 مناطق در و شوند خارج تهران شهر از دارند تمایل که بنیانیدانش هایشرکت یا هستند مشغول بنیاندانش هایشرکت در ارک به هاشهر

 .باشند مشغول اقتصادی فعالیت به دیگر

 

 لنسریفری هایوبسایت به مربوط مشکالت

قالب در هنگفت گذاریسرمایه با نتوانست دولت که است آرزویی همان این کنند؛ برآورده را دورکاری آرزوی اندشده موفق هاوبسایت این

 این .است نشده روشن شفاف شکلبه اجتماعی تأمین و کار قانون نظر از هاوبسایت این تکلیف .کند برآورده خانگی مشاغل مانند هایی

 کار دهندۀانجام یک و متقاضی یک اتصال پلتفرم قطف واقع در و ندارند را لسنرفری پرداختی از بیشتر هایبیمه حق کسر امکان هاوبسایت

 در هاوبسایت این شاغالن اکثر که است این مهم نکتۀ .شود رفع بخش این هایدغدغه تا شود تدوین دستورالعملی باره این در باید .هستند

 .کنندمی کمک هم تمرکززدایی به و کنندمی کار محروم و دورافتاده مناطق

دراین .بزند زمین را هاآن تواندمی قوانین این اصوالً و ندارند را هالنسرفری از افزودهارزش بر مالیات دریافت توانایی هاایتوبس این همچنین 

 .کند تکلیفتعیین را آن مجازی وکارهایکسب اتحادیۀ شودمی پیشنهاد که دارد وجود خانگی مشاغل عنوانبه تسهیالتی باره

 

 ها آپاستارت برای شرکت ثبت به مربوط مشکالت

 و رشد مراکز قالب در اغلب که کنندمی استفاده اشتراکی هایفضا از هاآپاستارت اداری، مکان یک در وکارکسب چند اندازیراه به توجه با

 دانشگاه در اتاقی مراکز، این گذشته در :دارد هاییتفاوت رشد سابق مراکز با هاآپاستارت این فعالیت مکان و مدل .هستند دهیشتاب

 .گرفتمی شکل مجزا چارچوبی در و داشت مشخص ورودی در اتاق این که داشتند



13 

می فعالیت هم کنار در کاری مشترک هایفضا در مواقع از بسیاری و کرده رشد نزدیک ارتباطات و تیمی کار با آپیاستارت هایشرکت

مین همین برای هستند؛ مشغول کار به اشتراکی فضای یک در و هم کنار در آپاستارت رچها حتی یا سه دو، آپارتمان، یک در گاهی .کنند

 تا ۹00 معادل مساحتی در اشتراکی کار فضاهای در مواقع از بسیاری در .کرد ثبت کدپستی یک روی را آپیاستارت شرکت چندین توان

 .شودمی اشاره هاشرکت ثبت به مربوط مشکالت دیگر به ادامه، در .هستند فعالیت حال در زمانهم آپاستارت چهل از بیش متر ۸۹00

 و کرد استفاده الکترونیک دولت هایزیرساخت از توانمی گواهی این دریافت برای .است پیشینهسوء عدم گواهی دریافت دیگر، موضوع

 ثبت ست،د این از موضوعاتی به توجه با موارد، بسیاری در .کند مراجعه مرکز یک به بار چندین فرد یک شرکت، ثبت برای که نیست نیازی

 دیگر بار دو یا یک را فرایند این که هستند مجبور گذارانبنیان و رسدمی پایان به سوءپیشینه عدم گواهی موعد و کشدمی طول شرکت

 .کنند طی

 وکارهاکسب نیاز مسکونی واحد در کارکردن 

 اما ود؛ش اعالم آدرس یک باید شرکت ثبت هنگام .کنند ثبت را خود شرکت قانونی، کارهای رایب اندملزم کار آغاز در هاآپاستارت از خیلی

 شد،با مسکونی ملکی آدرس، که وقتی باال، هاینمونه از بسیاری در .شودمی انجام دور راه از کارها همۀ چراکه نیست؛ دفتر اجارۀ به نیازی

 رستد ما به مربوط بخشِ این اگر» :گویندمی معموالً نشینیم،می هاسازمان از یکی هایحرف پای وقتی موارد، این در .شودنمی تأیید اصالً

 سیاریب .هاستسازمان تمام در فضا از کامل شناختی نبود دهندۀنشان سخن این .«آیدمی پیش ما برای مشکالت فالن آینده در نشود، انجام

 باید دولتی هایسازمان .گیرندمی قرار نظارت و کنترل تحت و شودمی تضعیف خودشان جایگاه چراکه پذیرند؛نمی را تغییرات هاسازمان از

 کالتمش رفع دنبالبه و بنگرند پدیده این به کلی و جامع دیدی با باید اساس این بر کنند؛ لحاظ را جامعه عام منافع خود، منافع جایبه

 .نباشند سازمان به سازمان و ایجزیره صورتبه

 

 قانونی فعالیت محل و رسمی نامۀاجاره به مربوط شکالتم

 و است شرکت نام به رسمی نامۀاجاره دریافت برای هاشرکت ثبت ادارۀ درخواست کنند،می اشاره آن به بسیاری که مشکالتی از دیگر یکی

 برخی شرکت، هر ماهیت به توجه با .شودنمی یرفتهپذ مدیرههیئت اعضای از یکی یا مدیرعامل نام به نامۀاجاره که دارد وجود بسیاری موارد

 رسمی نامۀاجاره عنوانبه کنند،می کار آن در که را مکانی و مرکز نامۀاجاره قرارداد باید و ندارد نیاز مشخص مکان اجارۀ به الزاماً هاشرکت

 .بپذیرد

  قانونی ثبت هایفعالیت برای واحد درگاه یک

 همۀ و کند ثبت را خود شرکت آن، به مراجعه با بتواند فردی هر که است واحد درگاه یک ایجاد مشکل این رفع برای مشخص پیشنهاد

 کد به مربوط کارهای شرکت، نام تأیید .شود انجام واحد درگاه آن طریق از دولتی هاینهاد و هاسازمان تمام برای الزم هایهماهنگی

 این گاهی کند؛ ایجاد مازاد ایهزینه هاوکارکسب برای اینکه بدون پذیرد؛ صورت واحد رگاهد یک در تواندمی ...و افزوده ارزش و اقتصادی

 .کندمی تحمیل وکارهاکسب به زیادی هایهزینه نیز زمان صرف و نیست مالی فقط هزینه

 شرکت ثبت زمان در فعالیت مجوز موضوع

 باید .شود گرفته مجوز مرتبط سازمان و وزارتخانه از مختلف، موارد در که کندمی درخواست هاشرکت ثبت ادارۀ شرکت، ثبت زمان در

 کار ابتدای در مجوز اخذ بدون فعالیت موضوع ثبت امکان و کند تشویق قانونی تعهدات دادنانجام به را آپاستارت که شود ایجاد بستری

 قطف مجوز ارائه برای درخواست ولی .کند مجوز اخذ به داماق نیاز صورت در بتواند آپاستارت شرکت، ثبت از پس نتیجه در و باشد فراهم

 .بیاموزند را گریزی قانون راه یا شده منصرف شرکت ثبت از نوپا وکارهای کسب و ها آپاستارت تا شود می باعث
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 وکارهاکسب در مالیات با مرتبط مباحث و اقتصادی کد

 اقتصادی کد دریافت

 مأموران واقع،م از بسیاری در .کرد دریافت اقتصادی کد تواننمی کرد، ثبت را شرکت نتوان اگر و دارد کدپستی به نیاز اقتصادی کد دریافت

 .نندک فعالیت هم کنار و مکان یک در شرکت چند که پذیرندنمی کنند،می مراجعه هاشرکت محل به اقتصادی کد تأیید برای که مالیات

 ادارۀ اهیگ و کند قبول را موضوع این مالیات ادارۀ یک شاید ندارد؛ وجود آن رد یا تأیید برای قانونی هیچ و است ایسلیقه کامالً موضوع این

 کند؛می داماق اقتصادی کد گرفتن برای شرکت، ثبت از پس شده،اندازیراه تازه هایشرکت از یکی :کنیممی ذکر را اینمونه .نپذیرد دیگری

 ورتصبه مدیرههیئت اعضای از یکی تازگیبه که شرکت کار محل زیرا کند؛نمی تأیید اقتصادی کد صدور برای را آدرس مالیات ادارۀ اما

 کمل آن مالیات سال هفت مدتبه او .است قبلی مالک به مربوط که دارد مالیاتی بدهی داده، قرار شرکت اختیار در و خریده را آن شخصی

 هچراک است؛ شده مواجه مشکل با اکنون اما دهد؛ ارائه را خود اقتصادی کد باید کتشر ثبت، زمان از پس ماه هشت حدود .است نپرداخته را

 که یتاریخ از ملک که شود گرفته نظر در باید موضوع این .دهد تغییر را شرکت آدرس تواندمی نه و دارد را اقتصادی کد دریافت امکان نه

 هایسال به مربوط بدهی و هزینه که دارد نظر در جدید مالک به فشار واردکردن اب مالیات ادارۀ و ندارد مالیاتی و قانونی بدهی شده، خریده

 شکل این به توانمی است، مالیات ادارۀ به مربوط افزوده ارزش نامثبت و اقتصادی کد گرفتن اینکه به توجه با .کند دریافت را ۳1 تا ۱۱

 ادرص نیز افزوده ارزش گواهی زمانهم شود،می اقدام اقتصادی کد برای که یوقت و نشود لحاظ ایجداگانه فرایند هرکدام برای که کرد عمل

 .شود حذف بَرزمان و تکراری هایفرایند از بسیاری شودمی موجب امر این .گیرد قرار شرکت اختیار در و شود

 مانکت را فروششان توانندنمی نتیجه در است، پلتفرم در نیز هاآن کاربران پرداختی و شودمی انجام پلتفرم در هاآپاستارت هایفروش

 .کرد کتمان را فروش توانمی سنتی بازار در چراکه شود، می شفافیت باعث امر این .کنند

 درآمد بر مالیات با مرتبط مشکالت

 معافیت که کرد ادعا توانمی و بپردازند مالیات آن برای تا ندارند سودی و درآمد اندازی،راه اول سال چند در هاآپاستارت معمول، طوربه

 دگیرمی قرار اقداماتی دستۀ در و داشت نخواهد اجرایی بار نوع هیچ که است خدمتی اول، سال پنج در حداقل ها،آپاستارت برای مالیاتی

 ادارۀ زیرا ؛هاستشرکت وعن این هایهزینه پذیرش مالیاتی، معافیت این مثبت نکات از .باشد داشته حمایتی و معنایی بار فقط تواندمی که

 واهدخ را شرکت این هایهزینه روازاین ندارند؛ فروش کتمان برای دلیلی و هستند معاف مالیات پرداخت از هاشرکت این که داندمی مالیات

 .پذیرفت

 وربا فردی هیچ و هاستآپاستارت هایهزینه پذیرش مشکل، بلکه نیست؛ پرداخت میزان و درصد درآمد، بر مالیات در اصلی مشکل اما 

 .بود نخواهد و نیست راه این از بیشتر سود دنبالبه آپیاستارت هیچ و بپردازد مالیات نباید کند، درآمد و ارزش تولید وکاریکسب اگر ندارد

 حقوق بر مالیات با مرتبط مشکالت

 ابراینبن کنند؛می پرداخت و وارد بیمه لیست در را خود لپرسن واقعی حقوق هاشرکت این ها،آپاستارت مالی شفافیت موضوع به توجه با

 ندارند افیتشف که هاییشرکت در افراد همین که صورتی در کنند؛ پرداخت حقوق بر مالیات که بپذیرند باید دفترهتک هایشرکت کارکنان

 ایرس با مقایسه در ایران در هادرآمد کم میزان ،مشکل این از جدای ضمن، در .بپردازند حقوق بر مالیات ندارند نیاز نیستند دفترهتک و

 هب گونهاین .باشد مؤثر زاییاشتغال در تواندمی سال پنج تا سه حدود زمانی معافیت دهدمی نشان که است دیگری دلیل نیز کشورها

 اب بروند، ایران از دارند تمایل که افرادی شودمی سبب نیز و دهند قرار سرلوحه را شفافیت مالی، امور در که شودمی کمک هاآپاستارت

 .کنند فعالیت آپیاستارت هایشرکت از یکی در خودشان کشور در و بمانند ایران در شیوه این کارگیریبه
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 مالیات ادارۀ در نشدنپذیرش و هاهزینه شناسایی با مرتبط مشکالت

 گرفتن دنبالبه هاشرکت از بسیاری گذشته، سال چند در .است مهمی بسیار موضوع نوپا هایوکارکسب در هاهزینه بندیدسته و شناسایی

 که مرسیدی نتیجه این به هاوکارکسب با مختلف هایجلسه در .کنند استفاده مالیاتی معافیت از بتوانند تا بودند بنیاندانش مجوز

 وکارهاکسب این چرا که موضوع این بررسی دنبالبه و هستند معاف مالیات پرداخت از خود فعالیت اول هایسال در نوپا هایوکارکسب

 از هاینک از پس دارایی مأموران و هاستهزینه شناسایی در مشکالت بیشتر که رسیدیم پاسخ این به باشند، معاف مالیات از خواهندمی

 و بنیاندانش هایشرکت هایهزینه .پذیرندیم را هاآن و ندارند کاری شرکت هایهزینه مدل به دیگر یابندمی اطمینان شرکت معافیت

 هایدلم با که ...و سرور به مربوط هایهزینه و تبلیغات هایهزینه تا گرفته آموزشی هایهزینه از دارند؛ متفاوت ساختاری نوپا هایوکارکسب

 از یشترب مراتببه آموزشی هایهزینه ستند،نی تولیدی هایکارخانه بنیاندانش و نوپا هایشرکت اینکه به توجه با .است متفاوت سنتی

 ودوج به توجه با .دانندمی خود هایاستاندارد از خارج را هاهزینه این مالیاتی ممیزهای از بسیاری دلیل همین به و است سنتی هایشرکت

 با تواننمی را دالری هایپرداخت و کشور از خارج هایپرداخت ایران، در خارجی هایسرویس از استفاده به مربوط مشکالت و هاتحریم

 و بوده یادز هاشرکت این در ...و اعتباری هایکارت واسطۀبه ارزی هایپرداخت نیز و داد انجام ایران در مرسوم سنتی هایمدل به و فاکتور

 معموالً و نیست پذیرفته دارایی نظر از هاروش این .شودمی پرداخت اعتباری کارت طریق از هاهزینه درصد ۹0از بیش موارد برخی در

 و بنیاندانش هایشرکت هایهزینه بررسی برای تخصصی واحد یک تشکیل ما پیشنهاد مشکل، این رفع برای .کنندنمی تأیید را هاهزینه

 چنین هک کنیممی شتال روازاین باشد؛ داشته اتحادیه و صنفی انجمن با نزدیک و مستقیم ارتباطی که واحدی است؛ آنالین هایوکارکسب

 موضوع این تحقق .شود رسیدگی شعبه این در ۳۱تیر و ۳۹اسفند به منتهی مالی سال هایپرونده تا کنیم اندازیراه تهران در را واحدی

 یتحما واحد این تشکیل از که شودمی درخواست مرتبط هایسازمان همۀ از و کند حمایت شفافیت از کامالً دولت که است آن نیازمند

 الیاتیم حوزۀ در هاآپاستارت به مربوط مشکالت رفع و کشور توسعۀ به کمک راه تنها این که دهدمی نشان انجمن هایبررسی نتایج .کنند

 .است

 

 هاپلتفرم در افزوده ارزش مالیات با مرتبط مشکالت

 کنندۀأمینت و شودمی ارائه واسط هایپلتفرم قالب در هاسرویس این از بزرگی بخش که است ایگونهبه نوپا هایوکارکسب از بسیاری ماهیت

 ایدب نوپا، وکارهایکسب ماهیت و هاواقعیت این به توجه با .کند صادر فاکتور آن برای تواندنمی است، حقیقی شخص چون نیز سرویس

 از ار آن مبلغ و کنندمی اضافه فاکتور به را زودهاف ارزش هاشرکت از بسیاری .شودمی مواجه مشکل با نیز افزوده ارزش موضوع که گفت

 ارزش ای یابد افزایش ندارد، مالیاتی چارچوب که هاشرکت دیگر مقابل در سرویس این هزینۀ تا شودمی باعث کار این .گیرندمی مشتری

 نیز هیگا .کاهدمی شرکت سود از مستقیم صورتبه مواقع از بسیاری در نیز کار این .کنندمی کسر مشتری از دریافتی مبلغ از را افزوده

 .باشد شفاف تواندنمی نیز شیوه این .کنندمی محاسبه فروش میزان و شدهتمام قیمت با هاهزینه اختالف از را افزوده ارزش

 قیحقی شخصی یا نکرده نامثبت و ندارد رسید مقابل طرف چون ولی کنند؛می کسر خود حساب از را افزوده ارزش نیز هاشرکت از برخی 

 .کندنمی پرداخت وی به را مبلغ این است،

 

 ع،موضو بودنتخصصی به توجه با .شودنمی رعایت افزوده ارزش پرداخت و دریافت برای درست روالی شدهدادهشرح هایشیوه از یکهیچ در

 هایوکارکسب کل یا شوند معاف افزوده ارزش دادن زا خُرد هایدادوستد شودمی پیشنهاد .کنند بررسی دقتبه را آن باید کارشناسان

 عافم افزوده ارزش پرداخت از باشد، نشده طراحی افزوده ارزش کسر و پرداخت برای آنالینی و دقیق و کامل ساختار که زمانی تا اینترنتی

 تبطمر هایجریمه از ندارد، مشخصی و تاندارداس هایفرایند محصول، یا سرویس کنندۀتأمین به مربوط افزودۀ ارزش که مواردی در یا شوند؛

  .کنند دریافت نهایی خریدار از را افزوده ارزش فقط و شوند معاف

 و وپان وکارهایکسب کردنملزم ندارد، وجود کنندمی استفاده هاسرویس این از که افرادی برای فاکتور صدور امکان که وضعیتی در کل، در

 .است غیررقابتی امری دهند،می ارائه رسمی فاکتور که هاییکنندهتأمین و هاتشرک با کارکردن به هاپلتفرم
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 محصول و افزارنرم تولید هزینۀ با مرتبط مشکالت

 هاینیروی توان از درصد۹0حدود معموالً .است افزارنرم تولیدکنندگان هایدغدغه از نیز محصول و افزارنرم تولید هزینۀ به مربوط مشکالت

 زا میزان این که باشد داشته وجود امکان این باید .شودمی هاسرویس ارتقای و جدید هایبرنامه تولید صرف نوپا هایوکارکسب فنی

 شرکت لیاص سرمایۀ به جدید سرمایۀ عنوانبه و نشود گرفته نظر در جاری هایهزینه منزلۀبه ...و نویسیبرنامه و تولید و فنی تیم هایهزینه

 این زا عادالنه طوربه هاشرکت همۀ تا باشد شده شناخته کشور سراسر در هاممیز همۀ برای باید سرمایه به هزینه تبدیل این و شود افزوده

 .شوند مندبهره امتیاز

  

 شدهثبت شرکت یک قالب در آپاستارت یک حقوقی ماهیت

 ندگیرمی تصمیم شرکت، یک یا فرد یک طرف از سرمایه جذب با یا شخصی سرمایۀ با نفر چند که گیردمی شکل زمانی آپاستارت

 .دکننمی کار محصول یک روی سال، دو تا یک زمانی بازۀ یک در هاآن .کنند استخدام هم را نفر چند شاید و کنند اندازیراه وکاریکسب

 نتواند و نشود استقبال آن از دلیلی هر به ارباز به ورود از پس یا بخورد شکست ایده کل و نشود بازار وارد وقتهیچ محصول این است ممکن

 در ...و شرکت ثبت افزوده، ارزش مالیات اجتماعی، تأمین بیمۀ خصوص در که مشکالتی و قوانین به توجه با مرحله، این در .یابد توسعه

 تأسیس الدنببه فعالیت، بودنقانونی برای اگر که شودمی دشوار و پیچیده حدیبه شرکت انحالل هایفرایند و شرکت ثبت دارد، وجود ایران

 مشکل هزاران با نکنند، ثبت شرکت هم اگر و مانندمی باز فعالیت اصل از که شوندمی داریشرکت مشکالت درگیر قدرآن باشند، شرکت

 .است کارکنان بیمۀ مهم، موضوعات از یکی .شوندمی مواجه دیگر

 

 نیستند مالیاتی معافیت دنبال به ها آپاستارت

 هاآپاستارت هک باشد موضوع این آن دلیل شاید هستند؛ مالیاتی معافیت دنبالبه هاآپاستارت که شودمی تصور اشتباهبه مالیات، خصوص در

 به یتمالیا اسناد پذیرش برای مالیات ادارۀ حساسیت که شد مطرح دلیل این به معافیت موضوع .هستند دهزیان اندازیراه اول سال چند در

 قدقی طوربه هاآن درآمد اگر زیرا ندارند؛ معافیت به نیازی نیستند، سودده اول هایسال در که هاییآپاستارت واقع در ولی برسد؛ حداقل

 نای ،شود پذیرفته اول سال هفت تا پنج در هاشرکت زیان و کند بررسی درستی و جدید مدل با را هاهزینه نیز مالیات ادارۀ شود، تعیین

 دولت رایب بتوانند و برسند سوددهی به سال هفت تا پنج از کمتر در مشکل این رفع با بساچه و ندارند معافیت به نیازی اصالً هاوکارکسب

 .کنند زاییدرآمد

 هاآپاستارت ویژۀ مالیاتی حوزۀ یا اداره تشکیل

 لیعوام از یکی .کنند دریافت را خود مجوز توانندنمی و شوندمی مواجه مشکل با هاآپاستارت اتحادیه، از مجوز دریافت برای مراجعه هنگام

 وکارهایکسب که حالی در .است وکارکسب مجوز دریافت برای مالیاتی ۸۱1 مادۀ گواهی ارائۀ لزوم است، شده مشکل این بروز باعث که

 دایابت از اگر و هستند خود وکارکسب روی بر مختلف خطاهای و آزمون حال در بازار به ورود از پیش و ابتدا در فعالیت، نوع اساس بر نوپا،

 الس در همچنین .شد خواهند تهی آپاستارت برای الزم چابکی از و کنند امور این صرف را زیادی زمان باید شوند، مالیات ادارۀ درگیر کار

 خاتمه خود فعالیت به یا آیندبرمی وکارشانکسب تغییر پی در نرسیدن، نتیجه به صورت در هاآپاستارت از بسیاری خود، فعالیت دوم یا اول

 .داشت دخواهن مالیات ادارۀ با زیادی بسیار مشکالت مرحله این در باشند، داده تشکیل مالیاتی پروندۀ خود فعالیت ابتدای در اگر .دهندمی

 تا حداکثر یمالیات گواهی ارائۀ تعهدنامۀ ارائۀ با صرفاً و مالیاتی گواهی ارائۀ بدون بتوانند هاآپاستارت که شود مهیا تمهیداتی باید بنابراین

 .کنند دریافت فعالیت مجوز خود، فعالیت دوم سال پایان

 رقبای احتمالی مشکالت از و بگیرند قرار اتحادیه حمایت تحت و باشند داشته شغلی امنیت مجوز، دریافت با توانندمی هاآن صورت این در

 .بمانند امان در خود سنتی
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 درآمدی مدل با مالیاتی ممیزان ناآشنایی شوند،می مواجه آن با مالیات ادارات به مراجعه در مجازی وکارهایکسب که دیگری مشکل

 بهمحاس میلیاردی هایمالیات هستند ضررده که وکارهاییکسب برای شده مشاهده موارد برخی در متأسفانه که است مجازی وکارهایکسب

 .ستا شده

 

 چیست؟ حل راه

 موجببه و شود سپرده کشوری اتحادیه یا و صنفی هایانجمن به نوپا وکارهایکسب از حمایت اختیار شودمی پیشنهاد مشکل، این حل برای

 تشکیل ها آپاستارت ویژه اداره یک همچنین و .شوند مستثنا مالیات ۸۱1 مادۀ گواهی دریافت از سال دو مدتبه هاآپاستارت اختیار، این

 .کند بررسی درستی به را هزینه و درآمد موارد تمام بتواند مالیاتی حوزه یا اداره این وکارها، کسب این ماهیت به توجه با تا شود

 نوپا وکارهایکسب برای مالیاتی تنفس

 شکلم با قانونی مواد از برخی نکردن رعایت دلیلبه اند،شده اندازیراه گذشته سال چند در که نوپا هاوکارکسب و هاآپاستارت از بسیاری

 تا شوند ورداربرخ مالیاتی تنفس یک از دولت، پشتیبانی و اتحادیه و انجمن حمایت با بتوانند باید هاآپاستارت این .اندشده مواجه تعطیلی

 پس .کنند فعال و اندازیراه را خود شرکت مجدداً سال، چهار تا سه حدود زمانی بازۀ در مالیاتی، و حقوقی هایدرگیری برای نگرانی بدون

 .وندش مندبهره نیز مالیاتی بخشودگی از دولت موافقت جلب با نداشتند، مالیاتی مشکالت دیگر که صورتی در نیز زمانی بازه این از

 

 گیرینتیجه

 تواندمی شود، هاستفاد درستیبه فضا این از اگر .نگریست یک و صفر منطق با آن به تواننمی و کرد بررسی کلی نگاه با باید را مجازی فضای

 تغییر با هک بپذیرند هاسازمان این و شود ایجاد باال از نگاهی دولتی، هایسازمان تمام در باید .باشد تأثیرگذار بسیار کشور توسعۀ و رشد در

 از دبای هادولتی پس .کرد خواهند ایفا پُررنگ نقشی دیگری بخش و داد خواهند دست از را خود نقش دولتی هایسازمان از برخی نگاه، این

 الین،آن هایوکارکسب در مجوززدایی .نکنند خانه وزارت یک یا خاص سازمان یک منافع فدای را کشور ملی منافع و بپرهیزند داخلی مجادلۀ

 به فضا ینا در فعالیتی هر برای و شوند مجازی فضای وارد بتوانند مختلف وکارهایکسب که باشد ایگونهبه و شود اجرا گسترده طوربه باید

 .نباشد نداشته نیاز جدید مجوز اخذ

 

 بدنۀ و شوند حذف باید مجوزها این نیست، منطبق مجازی هایوکارکسب هاینیاز و هازیرساخت با هامجوز این اخذ شروط که آنجا از 

 عۀتوس به کمک، و نظارت برای الزم هایچارچوب و قوانین تنظیم با بکوشند و نندندا خود عمر پایان را هامجوز این حذف دولتی، سنتی

 هایبدهی و هاطلب به مربوط مطالبات محل از خود مدتکوتاه درآمدهای برخی از باید دولت .رسانند یاری هاوکارکسب دست این

 و الیاتم پرداخت توان که باشیم هاییوکارکسب شاهد دور چنداننه ایآینده در تا کند پوشیچشم هاوکارکسب این تومانیچندصدمیلیون

 قانونی تمشکال گیرودار در بنیاندانش و خالق و نوپا هایوکارکسب مدرن، به سنتی از گذار دورانِ این در که کنیم تالش باید .دارند را بیمه

 شدر سرعت که موانعی تمام و بگیرد ترجدی را وکارهاکسب این از حمایت باید دولت اشتغال، به کمک منظوربه .نروند بین از حقوقی و

 غالاشت و بگیرند کار به را جوان کار نیروی و کنند رشد سرعتبه وکارهاکسب این که دهد اجازه و بردارد میان از گیرد،می را هاآپاستارت

 که باشد ینیقوان گروگان نباید کشور توسعۀ و باشد کشور ۀتوسع راه سر بر مانعی نباید اجتماعی تأمین بیمۀ سنتی قوانین .کنند ایجاد

 .بودیممی خصوصی بخش برابریچند رشد شاهد باید اکنون بودند، کاربردی قوانین این اگر .است شده نوشته گذشته هایسال
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 (uplaw.ir) آپال حقوقی خدمات آپاستارت از تشکر

 یموسو احسان و خانی محسن را آپاستارت این .نوپاست وکارهایکسب و هاآپاستارت حقوقی مسائل به مختص حقوقی آپیاستارت آپال

 راردادق اختصاصی بررسی و تنظیم مانند ها،آپاستارت مختص حقوقی خدمات ارائۀ با تا است کوشیده آپال .اندکرده تأسیس ۳۹ فروردین در

 انجمن حقوقی مشاور آپال مجموعۀ .کند وفصلحل حداکثری طوربه را ایران آپیِاستارت اکوسیستم حقوقی مشکالت حقوقی، مشاورۀ و

 مشکالت وفصلحل برای را خود تالش حداکثر انجمن، این همکاری با ۳۱ سال در دارد نظر در و است ایران اینترنتی وکارهایکسب صنفی

 .گیرد کار به هاآپاستارت حقوقی


