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 کند؛پیدا می تسریع

وزارت ارتباطات و فناوری در دستور کار  وکارهای پلتفرمیکسببوم زیستتوسعه 
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   مد نظر قرار گرفته است.نیز در این سند 

  ای ارائه شده است.ر انتهای سند، کلیه مباحث مطرح شده در قالب یک دیاگرام تک صفحهد

 سند توسعه

ITO 
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ت س ی ز ه  ع س و م ت و بب س یک م ر ف ت ل پ ی  ا ه ر ا ک  ۹ - و

 .است استناد قابل ریغ و بوده (2۹/۱۱/۱۹۹۱ – لیتکم حال در) سینوشیپ نسخه سند نیا

 وکارهای پلتفرمیکسب 

 وکارهای پلتفرمیکسبتعریف  -1

 با را یاطلاعات ای سیسرو محصول،کند که تولیدکنندگان بتوانند است که شرایطی را فراهم می یوکارکسب مدلپلتفرم یک 
 کی بلکه ست،ین فناورانه راهکار کی فقط پلتفرم ،به عبارتی .گذارندب اشتراک به یاشبکه بومزیست کی درکنندگان مصرف

 به نسبت و کرده تعامل هم با شده، متصل هم به یوکارکسب حوزه کی مختلف نیطرف دهدیم اجازه که است وکارکسب مدل
 . کنند اقدام ارزش تبادل و خلق

یا ...(  و نویکارپ ،یتپس اسنپ، رینظ)ها ابییتاکس به توانیم کشور داخل یپلتفرم یوکارهاکسب نمونه نیترمطرح از
 .کرد اشارههای معامله کالاهای دست دوم )نظیر دیوار و شیپور( در کشور مپلتفر

 :کرد اشاره ریز موارد به توانیم یپلتفرم یوکارهاکسب توسعه یایمزا از

  شدن بازار فعلیو بزرگگسترش تنوع خدمات  

 پذیری بالاامکان مقیاس 

 شبکه نیا در شده ارائه هیپا تخدما یسازیکاربرد و اطلاعات یمل شبکه هیپا بر خدمات توسعه 
 یتخصص یبسترها به رسانامیپ یهاشبکه در گرفته پا یخانگ و خُرد یوکارهاکسب تیهدا 
 زائد یهاشغل عنوان به کنندگان مصرف و دکنندگانیتول انیم یرضروریغ یهاواسطه حذف 
 یخانگ و خُرد دکنندگانیتول توسط انیمشتر بازار به یدسترس ارائه امکان به اشتغال جادیا 
 کنندگانمصرف نفع به دهندگانارائه/دکنندگانیتول نیب یرقابت یفضا جادیا 
 نظر مد خدمات ای محصولات به یدسترس/خدمات ای محصولات ارائه زمان در ییجو صرفه  
 معتبر و شده دییتا محل از افتیدر واسطه به خدمت/محصول تیفیک از نانیاطم 

 قیطر از هاآپاستارت توسعه با ازب ینوآور بومزیست کننده جادیا API 
 متمرکز آمار لیتحل و یآورجمع امکان 

 

 (ECMتغییر در روند توسعه تجارت الکترونیکی کشور )منبع:  -۱ شکل

 جادیا از یناش یپلتفرم اقتصاد

 یتجار یهامدل در ینوآور

 یفناور یهاشرفتیپ از حاصل

 به یفناور جانباز  که است

 یوکارکسب مختلف یهاحوزه

 .شده است لیتحم



ت س ی ز ه  ع س و م ت و بب س یک م ر ف ت ل پ ی  ا ه ر ا ک  4 - و

 .است استناد قابل ریغ و بوده (2۹/۱۱/۱۹۹۱ – لیتکم حال در) سینوشیپ نسخه سند نیا

های تجاری های اقتصاد پلتفرمترین پیشرانهای مبتنی بر اینترنت و اقتصاد مشارکتی از مهمکه توسعه شبکه استلازم به ذکر 
 وکارهای پلتفرمی در کشور هستیم.ها در کشور، شاهد ظهور و رشد کسبی پلتفرمی( بوده و با رشد این پیشرانوکارها)کسب

 نمونه پلتفرم های مطرح -1-1

ارائه  Applicoها توسط بندیترین این دستهوکارهای پلتفرمی ارائه شده است. یکی از جامعهای مختلفی برای کسببندیدسته
 رفی شده است:شده است، که در زیر مع

 کالا عرضه یهاپلتفرم 

o عرضه کالاهای عمومی نو 

o عرضه کالاهای عمومی دست دوم 

o و ...( ، بیمهغذا نظیر املاک، – یک حوزه مشخصعرضه محصولات عمودی ) هایپلتفرم 

 ی دیجیتالمحتواعرضه  یهاپلتفرم  

o وبلاگ و تولید محتوا( متن( 

o ویدیو 

o صوت 

o عکس 

o اپ 

 خدمات ارائه یهاپلتفرم 

o ( و یااجاره نیماش ،یسفرهم ،یتاکس شامل) ونقلحمل... 

o گردشگری 

o ( و ییخشکشو پرستار، رات،یتعم کارگر،) منزل خدمات... 

o و دورکاری کاریابی 

o تدارکات و کالا لیتحو 

o و زیبایی سلامت 

o آموزش 

o های نوآورانه و خلاقسرویس 

 پرداخت یهاپلتفرم 

 (سهام ای وام یجمع یمال نیتام) یگذارهیسرما یهاپلتفرم 

 یاجتماع شبکه یهاپلتفرم 

 رسانامیپ یهاپلتفرم 

 های چند نفره(ی )بستر بازیاجتماع یباز یهاپلتفرم 

 ها،لازم به ذکر است که در برخی از حوزه اند.آورده شده 4تا  ۱در جداول بندی فوق، های مطرح داخلی، طبق دستهنمونه پلتفرم
مثال از  اند. به عنوانتر در جداول ذکر شدههای شاخصهای ذکر شده بوده و فقط نمونهنهها بیشتر از نموتعداد پلتفرم

 اند.های شاخص در جدول ذکر شده( فقط تعدادی از نمونه2 شکلونقل )وکارهای پلتفرمی متعدد حوزه حملکسب



ت س ی ز ه  ع س و م ت و بب س یک م ر ف ت ل پ ی  ا ه ر ا ک  5 - و

 .است استناد قابل ریغ و بوده (2۹/۱۱/۱۹۹۱ – لیتکم حال در) سینوشیپ نسخه سند نیا

 

 (۹۱مهر  – ECM وکارهای پلتفرمی حوزه حمل و نقل )منبع:کسب -2 شکل

 های مطرح در دسته عرضه کالاپلتفرم – ۱ جدول

 های داخلیپلتفرم پلتفرم شاخص جهانی نوع کالای عرضه شده

 کالای نو
Amazon/ 

eBay/ 
Mercari 

 کالادیجی

 بامیلو

 ایسام

 کالای دست دوم
Craigslist/ 

 

 دیوار

 شیپور

 مابا

 Realtor عمودی )املاک(

 هومآی

 نواسکا

 آلونک

 UberEats (غذاعمودی )

 فوداسنپ

 ریحون

 چیلیوری

 مامان پز

 چنگال

 PolicyBazaar (بیمهعمودی )

 بازاربیمه

 وبیمه

 بیمه دات کام

 بیمیتو

 -- (اقتصاد محلیعمودی )
 کشمون )زعفران(

 بندرماهی )ماهی(

 



ت س ی ز ه  ع س و م ت و بب س یک م ر ف ت ل پ ی  ا ه ر ا ک  ۱ - و

 .است استناد قابل ریغ و بوده (2۹/۱۱/۱۹۹۱ – لیتکم حال در) سینوشیپ نسخه سند نیا

 یجیتالهای مطرح در دسته عرضه محتوای دپلتفرم –2 جدول

 های داخلیپلتفرم نمونه شاخص جهانی محتوای عرضه شده

 Blogger و تولید محتوا وبلاگ

 بلاگفا

 پرشین بلاگ

 بلاگ

 میهن بلاگ

 نقدستان

 فرانش

 Netflix ویدیو

 آپارات

 فیلیمو

 نماوا

 آیو

 صوت

Kindle/ 
Kobo/ 
Spotify 

AudioBooks.com 

 فیدیبو

 زتونبییپ

 طاقچه

 نواک

 نوار

 لنزور Pinterest عکس

 اپ
Google Play/ 
App Store/ 

iTunes 

 بازارکافه

 مایکت

 سیبچه

 هابپارس

 اپسمای

 اپسایران

 اول مارکت

 کندو

 

 های مطرح در دسته ارائه خدماتپلتفرم –۹ جدول

 یهای داخلپلتفرم نمونه شاخص جهانی خدمت ارائه شده

 /Uber حمل و نقل
lyft 

 اسنپ

 تپسی



ت س ی ز ه  ع س و م ت و بب س یک م ر ف ت ل پ ی  ا ه ر ا ک  7 - و

 .است استناد قابل ریغ و بوده (2۹/۱۱/۱۹۹۱ – لیتکم حال در) سینوشیپ نسخه سند نیا

lyft الوپیک 

 ماکسیم

 کارپینو

 میاره

 اوبار

 ترابرنت

 اسکاد

 بارآسان

 روکاروان

 رکابهم

 همپا

 رهسپار

 بریممی

 Expedia گردشگری

 باباعلی

 تریپاسنپ

 زورق

 هتل یار

 همگردی

 اتاقک

 ماباجا

 HomeAdvisor منزلخدمات 

 آچاره

 اسپارد

 پلاک

 استادکار

 /Indeed و دورکاری کاریابی
Freelancer 

 استخدامای

 جابینجا

 تلنتایران

 کاربانک

 یابتلنت

 پونیشا

 کدرزپارس

 ؟؟ ؟؟ تحویل کالا و تدارکات

 ؟؟ و زیبایی سلامت

 تله طب

 درمانه

 فکرفول

 شفاجو

 /Coursera آموزش
Preply 

 خونهمکتب

 استادبانک

 استاد آنلاین



ت س ی ز ه  ع س و م ت و بب س یک م ر ف ت ل پ ی  ا ه ر ا ک  8 - و

 .است استناد قابل ریغ و بوده (2۹/۱۱/۱۹۹۱ – لیتکم حال در) سینوشیپ نسخه سند نیا

 سلاماستاد

 Innocentive سپاریجمع

 راینت

 نظربازار

 بپرسیم

 لاینپرس

 Groupon تخفیف گروهی
 برگنت

 تخفیفان

 Booking رویداد و بلیت

 کنسرتایران

 تیکتسینما

 ایوند

 ایتتیک

 بینبلیت

 تیوال

 

 هاهای مطرح در سایر دستهپلتفرم –4 جدول

 های داخلیپلتفرم پلتفرم شاخص جهانی نوع کالای عرضه شده

 /PayPal مالی
Square 

 پالزرین

 باهمتا

 پینگپی

 دی پیآی

 آرپی.آی

... 

 KickStarter تامین مالی جمعی

 مهربانه

 دونیت

 استارترنیک

 فاندوران

 جوحامی

 های اجتماعیشبکه
Facebook/ 

Twitter/ 
Instagram 

 کلوب

... 

 /WhatsApp رسانپیام
Telegram 

 سروش

 بیسفون

 بله

 گپ

... 

 ؟؟ ؟؟ بازی چند نفره

 



ت س ی ز ه  ع س و م ت و بب س یک م ر ف ت ل پ ی  ا ه ر ا ک  ۹ - و

 .است استناد قابل ریغ و بوده (2۹/۱۱/۱۹۹۱ – لیتکم حال در) سینوشیپ نسخه سند نیا

 شناسایی شکاف داخل و خارج -1-2

 ی توان نتایج زیر را به دست آورد:م های خارجی،های مطرح داخلی و نمونهاز بررسی پلتفرم

های بالغی در کشور وجود داشته و بازار مبتنی بر آنها به بلوغ نسبی رسیده است. در این دسته ها، پلتفرمالف( در برخی از حوزه
 های زیر اشاره کرد:توان به حوزهمی

 نو یکالا 
 دوم دست یکالا 
 املاک 
 غذا 
 مهیب 
 یمحل اقتصاد 

 امحتو دیتول و وبلاگ 
 ویدیو 
 صوت 
 اپ 
 نقل و حمل 
 یگردشگر 

 یدورکار و یابیکار 
 یگروه فیتخف 
 تیبل و دادیرو 
 یمال 

وکارهای اند، ولی هنوز کسبوکارهای پلتفرمی محدودی با بازار کوچک در کشور شکل گرفتهها، کسبب( در برخی از حوزه
 های زیر اشاره کرد:توان به حوزهها در کشور وجود ندارد. در این دسته میشاخص و پایداری در این حوزه

 )تامین مالی جمعی )پاداش 

 عکس 
 منزل خدمات 
 تدارکات و کالا لیتحو 
 ییبایز و سلامت 
 آموزش 
 یسپارجمع 
 یاجتماع یهاشبکه 
 رسانامیپ 

توان یوکارهای پلتفرمی شکل نگرفته است، که در این دسته مهای خاصی برای ایجاد کسبها نیز فعالیتدر برخی از حوزه ج(
 های زیر اشاره کرد:به حوزه

 ( های سهام و واممدلتامین مالی جمعی) 

 نفره چند یباز 

 منابع اشتراک یهاپلتفرم  
 یاحرفه هایآموزشارائه  یهاپلتفرم 
 داده لیتحل و عیتجم یهاپلتفرم 

 روندهای جهانی -2

 یپلتفرم کاروکسب هاکورنیونی درصد 8۱ حدود ایآس در. هستند یپلتفرم یکارهاوکسب های جهانیدرصد یونیکورن ۱1حدود 
 هستند یپلتفرم یکارهاوکسب از موجود کورنیونی ۹ از تا 8 هند در و موجود کورنیونی 2۱ از درصد 8۱ ن،یچ در. هستند

 IDC نیهمچنشود. انجام می وکارهای پلتفرمیها نیز در سطح جهانی بر روی کسبگذاریبیشترین سرمایه(. applico:منبع)
 یدارا یهاشرکت از درصد 81 از شیب و بزرگ یهاشرکت از درصد 51 از شیب 21۱8 سال انیپا تا که است کرده ینیب شیپ

 .کنندیم اقدام صنعت در پلتفرم جادیا در مشارکت ای خلق به شرفتهیپ تالیجید تحول یهایاستراتژ



ت س ی ز ه  ع س و م ت و بب س یک م ر ف ت ل پ ی  ا ه ر ا ک  ۱1 - و

 .است استناد قابل ریغ و بوده (2۹/۱۱/۱۹۹۱ – لیتکم حال در) سینوشیپ نسخه سند نیا

 هاچالش -3

 های حقوقیچالش -3-1

  هاگری بین بخش سنتی و پلتفرمو نبود تنظیم های مختلفدر حوزه وکارهای پلتفرمیکسبمشخص نبودن متولیان 

 به ویژه در حوزه تفکیک جرم کاربر از پلتفرم ،ییقضا نیقوان در خلاء ای ابهام 

 یفکر تیمالک و هاداده تیامن ،یخصوص میحر حفظ نیقوان بروز نبودن 

  ها، به واسطه عملکرد برخی نهادهای مرتبط در این حوزهحریم خصوصی کاربرانالزامات حفظ عدم رعایت 

 بر عملکرد کاربران نظارتها و حیطه و حدود مشخص نبودن مسوولیت 

 و انحصار دامپینگها یا مقررات مشخص در خصوص نبود دستورالعمل 

 (آنها دهندگان و مالیات بر درآمدهایبیمه ارائه در خصوصبیمه و مالیات )مثلا قوانین  بروز نبودن 

  متناسب نبودن نرخ مالیات 

  داد تخلف یا وجود شکایت مالی بسیار محدودوکارها، در صورت رخبانکی کسب کل حسابانسداد 

 در مشارکت در ارائه خدمات دیجیتال  اپراتورها یا شرایط انحصارطلبانه یانحصار بازار 

  عدم ارائه و رعایت توافقنامه سطح سرویس(SLA) ها )در کنار نبود ضمانت اجرایی کافی برای این توسط پلتفرم
 موضوع(

 /اقتصادیگذاریسرمایههای چالش -3-2

  وکارهای پلتفرمی پایدارایجاد کسبهزینه و زمان بالای لازم برای 

 گذاری در نبود حاشیه امنیت کافیریسک بالای سرمایهسری و طولانی بودن نقطه سربه 

  تامین سرمایه در کشور هایشیوهعدم بلوغ 

 هاوکارگذاری این کسبانش کافی ارزشنبود د 

 های زیرساختیچالش -3-3

 افزاری به عنوان زیرساخت نرم هایپلتفرم) پذیرهای مقیاسنههای ابری مورد نیاز برای توسعه سامانبود زیرساخت
 تجاری( هایپلتفرم

 نظیر  اسبنم( نبودن ابزارهای پرداختsubscription ،refund ،authorize & payment )... و 

  پرداخت ارزی و انتقال وجه به داخل کشور و بالعکسارائه عدم امکان 

 های تجاری( های دولتی به عنوان پیشرانه پلتفرمدولتی و حاکمیتی )پلتفرمهای باز نهادهای عدم دسترسی به داده- 
شاهکار، گناف و ... و همچنین عدم ارائه  نظیر اطلاعات هویتی، GSBهای تجمیع شده در دسترسی مناسب به داده

Open API ها و نهادهای سرویس دهنده عمومی.توسط بانک 

  اعتبار  سوء پیشینه، سلامت روان،کاربران در سطوح مختلف )سطوحی نظیر نبود ابزارهای مناسب در هویت سنجی
 در ارائه خدمات مالی و ...(

 پلتفرمی یوکارهاکسب مدل با منطبق یداخل یحسابرس و یحسابدار هاینبود سامانه  
 تدارکات و کالا نقل و حمل  مناسب نبود خدمات 

 هزینه بسیار بالای پهنای باند در کشور 

 ، فرهنگی، آموزشیاجتماعیهای چالش -3-4

 فنی، تجاری و ...( التحصیل کشور با نیازهای بازارعدم تناسب نیروهای فارغ( 

 ( تولیدکنندگان، مصرف، هاصاحبان پلتفرمضعف فرهنگ کار مشارکتی در ذینفعان)... کنندگان و 

 ع های جاموکارهای کوچک و متوسط به ادغام در راستای ایجاد پلتفرمعدم تمایل کسب 

 متناظر بخش سنتی بازارتخریبی های فعالیتبواسطه سازی نیاز به فرهنگ 



ت س ی ز ه  ع س و م ت و بب س یک م ر ف ت ل پ ی  ا ه ر ا ک  ۱۱ - و

 .است استناد قابل ریغ و بوده (2۹/۱۱/۱۹۹۱ – لیتکم حال در) سینوشیپ نسخه سند نیا

  هاتوسط صاحبان پلتفرم کنندگانکنندگان و مصرفحقوق تولیدیا رعایت مناسب عدم شناخت 

 الزامات -4

 یپلتفرم یوکارهاکسب یمتول کردن مشخص 
 ازین مورد یهاچارچوب و مقررات هیته/یبروزرسان  
 اتیمال و مهیب یسنت نیقوان یبروزرسان 
 حوزه نیا به یدولت شبه ای یدولت بخش ورود عدم 
 یپلتفرم یوکارهاکسب در عیصنا مشارکت به قیتشو 
 وزهح نیا در یخارج یگذارهیسرما مخاطرات کاهش 
 ازین مورد یفن یهارساختیز یاندازراه 
 یدولت یهاداده به یدسترس ارائه 
 باند یپهنا یهانهیهز کاهش 
 حوزه مختلف گرانیباز تیمسوول یسازشفاف  
 یانسان یروین آموزش و یسازفرهنگ 

 وکارهای سنتی و معادل پلتفرمی آنهاتنظیم فضای کسب 
 یتیحاکم انیمجر به مقررات و نیقوان آموزش 

 عملکردهای کلیدی شاخص -5

 های شغلی ایجاد شدهفرصت -5-1

 

 
 پلتفرمهای تامین کننده خدمات در زمینه های کاربر و شرکتهای شغلی ایجاد شده در کانادا برای شرکتفرصت -۹ شکل

 (تولید ناخالص ملیسهم از حجم بازار ) -5-2

میلیارد پوند در سال  ۱774به  21۱2میلیون پوند در سال  2۱7در انگلیس از اندازه بازار  پلتفرمیکارهای ورشد بازار ناشی از کسب
شود تخمین زده می نمایش داده شده است. 4 شکلوکارهای پلتفرمی بر درآمد ملی کانادا نیز در تاثیر کسب .رسیده است 21۱4

 ها حاصل شود.شرکت برتر بورس آمریکا از پلتفرم 511نیمی از درآمد  2141در سال 



ت س ی ز ه  ع س و م ت و بب س یک م ر ف ت ل پ ی  ا ه ر ا ک  ۱2 - و

 .است استناد قابل ریغ و بوده (2۹/۱۱/۱۹۹۱ – لیتکم حال در) سینوشیپ نسخه سند نیا

 
 بر درآمد ملی کانادا پلتفرمی کارهای وتاثیر کسب -4 شکل

 

 ها خواهد بود.شرکت برتر بورس آمریکا از پلتفرم 511پنجاه درصد درآمد  2141تا  – 5 شکل

 کلیهای های شاخص در دستهپلتفرم تعداد -5-3

به توان در بخش اول همین مستند را می معرفی شده عمده یهادستهوکار پلتفرمی در هر یک از یا چند کسب ۱ حداقل وجود
 ک شاخص کلیدی عملکرد در نظر گرفت.عنوان ی

 ای کاندیداهسایر شاخص -5-4

 های هاست شده در شبکه ملی اطلاعاتتعداد پلتفرم 

 سهم از ترافیک داخلی 

 وضعیت فعلی  -6

تعریف شده در بخش قبلی  دعملکرهای کلیدی با شاخص وکارهای پلتفرمیکسبدر این بخش وضعیت فعلی جهانی و داخلی 
 گیرند.مورد بررسی قرار می

 

 چند داده شاید لازم:

 5 حدود نیانگیم طوربه 21۱۱ تا 21۱1 یهاسال یزمان بازه در جهان سطح در ارتباطات و اطلاعات یفناور سهم 
 .است بوده کشورها یداخل ناخالص دیتول درصد

 یداخل ناخالص دیتول از درصد 85/2 معادل الیر اردیلیم هزار ۹51 حدود رانیا در ارتباطات و اطلاعات یفناور بازار 
 برابر 21۱5 سال در ملل سازمان و یجهان بانک توسط شدهارائه آمار طبق رانیا یداخل ناخالص دیتول) است
 (.است دلار اردیلیم ۹2۱/425

 یراهبرد نظارت و یزیربرنامه ونتمعا بودجه قیتلف و یزیربرنامه دفتر یسو از شدهانجام یهایابیارز اساس بر 



ت س ی ز ه  ع س و م ت و بب س یک م ر ف ت ل پ ی  ا ه ر ا ک  ۱۹ - و

 .است استناد قابل ریغ و بوده (2۹/۱۱/۱۹۹۱ – لیتکم حال در) سینوشیپ نسخه سند نیا

 .است شدهاعلام درصد 54/1 معادل اطلاعات یفناور بخش سهم ،۱۹۹4 سال در اطلاعات یفناور و ارتباطات وزارت

 وضعیت مطلوب -7

، در مقایسه با بازارهای موفق جهانی و بر اساس وکارهای پلتفرمیکسببوم در این بخش وضعیت مطلوب داخلی زیست
 شوند.تعریف شده تبیین می عملکردیدی های کلشاخص

 

 ها و اقداماتبرنامه -8

ها و اقدامات لازم را به تفکیکی محورها ها و اقدامات را شناسایی کرده و سپس برنامهدر این بخش، ابتدا محورهای کلان برنامه
 شناسایی خواهیم کرد.

 ند:امعرفی شده  به شرح زیر Accentureتوسط  تالیجید یهاپلتفرم توسعه در کشورها یآمادگ شاخصپنج 

استیس ازمندین ر،ییتغ یبالا سرعت :گذاریو سیاست نیانوقالف( 

 . است فعالانه و همکارانه یگذار

 جادیا به دیجد باز یساختارها جادیا با هاسازمان :باز ینوآور فرهنگب( 

 ،ینوآور هاب جادیا با دیبا زین تیحاکم. کنندیم کمک یهمکار فرهنگ
 . کند جمع هم گرد را بزرگ یهاشرکت و هااپاستارت ها،دانشگاه

 هایفناوری در یگذارهیسرما و بودن متصل سطح :فناورانه یآمادگ( ج

 .دهدیم قرار ریتاث تحت را مپلتفر توسعه و رشد جاد،یا ،ندهیآ

 و کپارچهی فرهنگ با یکشورها :تالیجید کاربران یآگاه و اندازه( د

شانس بیشتری برای موفقیت در اقتصاد پلتفرمی  تالیجید یفضا با منطبق
 دارند.

 یمهندس ،یتکنولوژ علوم، یهارشته نایانشجود :تالیجید ینیکارآفر( ه

 یهامحرک باشند،خلاقانه  و نانهیفرکارآ یهامهارتکه دارای  یاضیر و
 .هستند تالیجید ینوآور

 و یاقتصاد» ،«مقررات و نیقوان»ها، چهار محور با توجه به این شاخص
را برای ارائه  «آموزش و یسازفرهنگ» و «هارساختیز و یفن» ،«هیسرما

 هایایم. در ادامه، لیست اقدامات و برنامهها و اقدامات تعریف کردهبرنامه
 شود.پیشنهادی در این محورها ارائه می

 قوانین و مقررات -8-1

  وکارهای فضای مجازی در سطح هیات کسب های متولیان بالقوه حوزهنامهبروزرسانی بندهای مرتبط آئین
های دولت در این وکارهای این حوزه و جلوگیری از دخالت سایر زیرمجموعهدولت، جهت تعیین صریح متولی کسب

توسط متولی تعیین شده، الزام به  گیری از طریق پنجره واحد به جای ارائه مجوزاکید بر مدل تنظیمخصوص، ت
ایجاد مکانیزم گشایش ، وکارهای پلتفرمیهای عمومی و تخصصی کسبتدوین و ارائه الزامات و چارچوب

(sandbox) توسط وی. ینظارت واحد پنجره همچنین ایجاد وگذاری نشده، های چارچوببرای حوزه 

   کاربران اطلاعات به یدسترسو فرآیند  طیشرا نمودن مشخص در خصوص با وزارت اطلاعاتتفاهم 
 .هاپلتفرم

گر ذکر نشان سهبرای هر برنامه/اقدام 
زمان شده است، که یکی دلالت بر 

و یکی دلالت بر مرجع اجرا  ،اجرا
 .دیگری دلالت بر میزان تاثیر دارد

 زمان اجراگرهای نشان
)کوتاه مدت )سریع : 
میان مدت : 
بر(: بلند مدت )زمان 

 اجراگرهای مرجع نشان
داخل وزارتی : 
کمیسیون تنظیم مقررات : 
هیات دولت : 
حاکمیت : 

 گرهای میزان تاثیرنشان
یر بسیار زیاد: تاث 
تاثیر زیاد : 
تاثیر متوسط : 



ت س ی ز ه  ع س و م ت و بب س یک م ر ف ت ل پ ی  ا ه ر ا ک  ۱4 - و

 .است استناد قابل ریغ و بوده (2۹/۱۱/۱۹۹۱ – لیتکم حال در) سینوشیپ نسخه سند نیا

   و ، هاپلتفرم کاربران اطلاعات به یدسترسو فرآیند  طیشرا نمودن مشخصتفاهم با قوه قضاییه در خصوص
 هیرو ردنمشخص کو در نتیجه   همچنین تفکیک جرم کاربر و پلتفرم با عنایت به قوانین پشتیبان این موضوع

وکارهای کسب رانیمد یدائم احضار از یریجلوگ و اطلاعات یفناور از استفاده با ییقضا یهاپرونده یریگیپ شفاف
 .پلتفرمی

   ی از طریق ارائه لوایح به فکر تیمالک و هاداده تیامن ها،داده یخصوص میحر حفظ نیقوانبروزرسانی
 مجلس شورای اسلامی.

  ها در قبال مالیات کاربرانتفاهم با وزارت اقتصاد و امور دارایی در خصوص مشخص کردن وظایف پلتفرم. 

  ،ها در قبال بیمه پلتفرم اعی در خصوص مشخص کردن وظایفکار و رفاه اجتم تفاهم با وزارت تعاون
 .کاربران

   هاپلتفرم کاربران اطلاعات به یدسترسو فرآیند  طیشرا نمودن مشخصتفاهم با پلیس فتا در خصوص. 

 اقتصادی و سرمایه -8-2

   از آنها به عنوان ابزار تامین مالی سایر  سازی استفادهو فرهنگ یجمع یمال نیتامهای پلتفرمتوسعه
 وکارهاکسب

   با وکارهای پلتفرمی نوپای مربوط به آن صنعتصنایع در کسبهای صاحب نفوذ مشارکت شرکتتشویق به
 گذاریو دعوت به سرمایههای اختصاصی برگزاری نشست

  وکارها به صدور احکام قضایی یا پس از تائید با منوط کردن مسدودسازی کسب یگذارهیسرما خطر کاهش
 در شورای عالی فضای مجازی

  گذاران خارجیها، برای ارائه به سرمایهدر این حوزه یریپذسرمایه وکارهای آمادهولیوی کسبپورتف تهیه 

 هانی و زیرساختف -8-3

  در کشور )حمایت  های ابریساخترزیاندازی راهدر  تسریع وتسهیل  [:خدمات ابریمراکز داده و کارگروه ]ارجاع به
وکارهای تحت حمایت، بخش نظیر خرید سرویس و واگذاری به کسبهای شتاباندازی، مشوقاز توسعه و راه

 های خرید و استقرار فناوری و ...(اعطای وام

   یهاداده به یدسترستسهیل GSB  

   ت انحصار طلبانه اپراتورهای همراه در همکاری با ارائه دهندگان خدمات و محتواهای اقداما ازجلوگیری
 عدم اجازه ارائه خدمات با همان برند در اپراتورهای دیگر و ...( ،هاماتی نظیر درخواست سهام شرکتدیجیتال )اقدا

   مدل با منطبق یحسابرس و یحسابدار هایمانهسادهندگان ارائهتسهیلات برای  نظر گرفتندر 
 .کیلجست و کالا نقل و ملحمناسب  هایفضای مجازی، سامانه یهاکاروکسب

   در صورت ورود اپراتورها به این یا توسط بانک مرکزی، ها مورد نیاز پلتفرمپرداخت ارائه ابزارهای پیگیری
 های منطقیپول اپراتورها با شرایط و هزینهفراهم کردن شرایط استفاده از کیفحوزه، 

  به ارائه  یدولتنهادهای  الزامOpen API توسط هیات دولت 

 سازی و آموزشفرهنگ -8-4

   هاگی مناسب با همکاری صداوسیما و رسانههای فرهنمهو انتشار برناتهیه 

   وکارهای پلتفرمی )به ویژه قضات و پلیس فتا(مرتبط با فضای کسبمسوولان دولتی و حاکمیتی آموزش 

  داریپا اشتغال جادیا هدف با یاحرفه یهاآموزش ارائه قیطر از یانسان یروین یتوانمندساز 



ت س ی ز ه  ع س و م ت و بب س یک م ر ف ت ل پ ی  ا ه ر ا ک  ۱5 - و

 .است استناد قابل ریغ و بوده (2۹/۱۱/۱۹۹۱ – لیتکم حال در) سینوشیپ نسخه سند نیا

 ها و اقداماتتخمین تاثیر برنامه -9

 



 

 

 هاچالش

o  یمتول نبودن مشخص 
 یگرمیتنظ به ازین و

o نیقوان در خلاء ای ابهام 
 حفظ نیقوان ،ییقضا
 تیامن ،یخصوص میحر

 یفکر تیمالک و هاداده

o مهیب نیقوان نبودن بروز 
 اتیمال و

o نقطه بودن یطولان 
 سکیر و یسرسربه

  یگذارهیسرما یبالا

o یهارساختیز نبود 
  ازین مورد یابر

o نبودن متناسب 
 پرداخت یابزارها

o به یدسترس عدم 
 ینهادها باز یهاداده
 یتیحاکم و یدولت

o یبالا اریبس نهیهز 
 کشور در باند یپهنا

o یروهاین تناسب عدم 
 با کشور لیالتحصفارغ

 بازار یازهاین

o در یسازفرهنگ به ازین 
 مختلف یهانهیزم

 

 وکارهای پلتفرمیسند توسعه کسب
 سازمان فناوری اطلاعات ایران

 روندهای جهانی

o  یپلتفرم کاروکسب 
 درصد ۱1 حدود بودن

  یجهان یهاکورنیونی

o نیشتریب جذب 
 در هایگذارهیسرما
 توسط یجهان سطح
 یپلتفرم یوکارهاکسب

o یحداکثر اقبال 
 و بزرگ یهاشرکت
 خلق به یجهان مطرح

 جادیا در مشارکت ای
 در صنعت در پلتفرم

 یآت سال چند

 

 الزامات

o یمتول کردن مشخص 
 یپلتفرم یوکارهاکسب

o هیته/یبروزرسان 
 یهاچارچوب و مقررات

  ازین مورد

o نیقوان یبروزرسان 
 اتیمال و مهیب یسنت

o یدولت بخش ورود عدم 
  یدولت شبه ای

o مشارکت به قیتشو 
  عیصنا

o مخاطرات کاهش 
 یخارج یگذارهیسرما

o یاندازراه 
 یفن یهارساختیز

 ازین مورد

o به یدسترس ارائه 
 یدولت یهاداده

o یهانهیهز کاهش 
 باند یپهنا

o تیمسوول یسازشفاف 
  حوزه مختلف گرانیباز

o آموزش و یسازفرهنگ 
 یانسان یروین

o و یسنت یفضا میتنظ 
 یپلتفرم

o و نیقوان آموزش 
 انیمجر به مقررات

 یتیحاکم

 

 وضعیت فعلی
 (KPIs) دهای کلیدی عملکرشاخص

o :میزان اشتغال ایجاد شده 

o  سهم ازGDP: 

o داخلی:وکارهای پلتفرمی شاخص تعداد کسب 

 

 وضعیت مطلوب
 (KPIs)د های کلیدی عملکرشاخص

o :میزان اشتغال ایجاد شده 

o  سهم ازGDP: 

o وکارهای پلتفرمی شاخص داخلی:تعداد کسب 

 

 قوانین و مقررات

  تعیین تکلیف متولی
وکارهای فضای مجازی در هیات کسب
 و تعیین وظایف وی دولت

  در  با وزارت اطلاعاتتفاهم
 سترسیخصوص شرایط د

  تفاهم با قوه قضاییه در
تفکیک جرم و  یدسترس طیشراخصوص 

 کاربر و پلتفرم

  میحر حفظ نیقوانبروزرسانی 
 و هاداده تیامن ها،داده یخصوص

رائه لوایح به ی از طریق افکر تیمالک
 مجلس شورای اسلامی

  تفاهم با وزارت اقتصاد و امور
 هاپلتفرممالیات دارایی در خصوص 

 ،کار و  تفاهم با وزارت تعاون
 هاپلتفرمبیمه اعی در خصوص رفاه اجتم

  تفاهم با پلیس فتا در خصوص
 یدسترس طیشرا

 

 

 اقتصادی و سرمایه

  یجمع یمال نیتامتوسعه 

  های شرکتمشارکت تشویق به
  بزرگ صنعت

  جلوگیری از مسدودسازی
 هاپلتفرم

 گذاران سرمایه پیشنهاد به
های برا مشارکت در پلتفرم خارجی
 داخلی

  

 

 هافنی و زیرساخت

  یهاداده به یدسترستسهیل 
GSB  

  ت انحصار اقداما ازجلوگیری
 طلبانه اپراتورهای همراه 

 ایجاد  برایتسهیلات  ارائه
 جانبی هایسامانه

  پرداخت ارائه ابزارهای پیگیری
 مورد نیاز

 به ارائه  یدولتنهادهای  الزام
Open API توسط هیات دولت 

 

 

 سازی و آموزشفرهنگ

 سازی از طریق گفرهن
 صداوسیما

  قضات و پلیس فتاآموزش 

 متناسب  یانسان یروین آموزش
 با نیاز بازار

 

 محورهای برنامه و اقدامات

 برنامه و اقدامات


