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 مقدمه

تجارت روزافزون  مختلف جامعه، زمينه ساز بسياری از تغييرات در ساختار بازار و گسترشدر ابعاد  ی ارتباطاتامروزه نفوذ فناور

نهايي دارد. اين امر موجب گسترش رقابت بين کسب و کنندگان مصرفتاثير شايان توجهي بر رشد  نيکي شده است کهالکترو

های نوين از جمله اين مدل الکترونيکيهای سکوهای جديد کسب وکار شده است. کارهای الکترونيکي و زمينه ساز ظهور مدل

 باشند. کسب وکار مي

که کاال يا خدمات  تامين کنندهای کسب و کارهمن جمله  -مزايای زيادی برای ذينفعان آن الکترونيکي ایهسکواگرچه گسترش 

ساز بروز برخي همراه دارد، ليکن اين گستردگي، زمينه به -الکترونيکي سکوکنند، مشتريان و عرضه مي سکوخود را از طريق 

بنابراين با توجه به . کندمواجه مي يهايها را با پيچيدگيگردد؛ که فرآيند ساماندهي، کنترل و نظارت بر آنها نيز ميچالش

ای تدوين گذار و نظارتي مرتبط، مقررات خود را به گونه، الزم است نهادهای قانونالکترونيکيتجارت  ساختار بازار عيسر راتييتغ

های ناشي از آن جلوگيری با همان سرعت، خود را با تغييرات بازار تطبيق دهند و تاحد ممکن از بروز آسيب قادر باشندکنند که 

مايند. عالوه بر آن نبايد مانع توسعه در اين زمينه شده و با ايجاد شرايط، چارچوب و محيطي مناسب به حفظ، رشد و ترويج ن

 .کمک کنند تا بتوانند به تعادل مناسبي بين قوانين کشور و نوآوری دست يابند الکترونيکيهای سکو

، گامي در «الکترونيکيهای سکو ساماندهي ضوابط و مقررات»تبيين  د دارد باکترونيکي قصدر اين راستا، مرکز توسعه تجارت ال

های موجود که ناشي از فقدان قوانين مرتبط است، بردارد. لذا در فاز اول راستای هدايت رفتار ذينفعان و کنترل برخي چالش

ايم. شايان ذکر ها پرداختهکارهای پيشنهادی جهت رفع اين چالشهای موجود و راهاين طرح، در اين سند به بررسي چالش

 ضوابط و مقررات ارائه شده در خصوص ی ارائه شده با بررسي وضع موجود در کشور و نيز  بررسي کارهاها و راهاست، چالش

 اند. آوری شدهجمعساير نقاط جهان اعم از اتحاديه اروپا، چين، هند و هلند در  الکترونيکيهای سکو
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 واژگان کلیدی

 تواننديکاربران م ني. اکنديم ليرا تسه زيچند کاربر متما ايدو  نياست که تعامل ب يکيالکترون : خدمات1سکوی الکترونيکي( الف

 .در تعامل هستند گريکديبا  نترنتيا قيباشند که از طر حقيقي يا حقوقياشخاص 

به کاربران ارائه  يکيالکترون سکوی يک خدمتکه  يحقوق اي يقيهر شخص حق: 2ارائه دهنده خدمات سکوی الکترونيکي( ب

 .دهديم

 اي يتجاری، صنف تياست که بنا به اهل يعبارت از شخصقانون تجارت الکترونيکي،  2مطابق با بند ع ماده : کنندهتامين( ج

 .کندمي ليتای فعاحرفه

 ايکه به منظوری جز تجارت  يهر شخصقانون تجارت الکترونيکي، عبارت است از  2مطابق با بند س ماده : کنندهمصرف( د

 .کند يشغل حرفه ای اقدام م

 .دهدآگهي عرضه کاال يا خدمت خود را در سکوی الکترونيکي ارائه ميکه  يشخص: دهندهآگهي( ه

 کنندهدهنده و مصرفکننده، آگهيعبارت است از تامين:  3کاربر( و

 ز( مجوز خاص: مجوزهای قانوني الزم برای فعاليت کسب و کار که الزم است از مراجع مربوطه اخذ شود.

 قانون تجارت الکترونيکي 65الکترونيکي: مطابق با ماده ح( اسرار تجاری 

موضوع مطابق با مصاديق محتوای مجرمانه اعالمي از سوی کارگروه تعيين مصاديق محتوای مجرمانه : 4ط( محتوای مجرمانه

 05/03/1388مصوب  ایقانون جرايم رايانه 22ماده 

 آن به موجب قانون يا دستور قضايي ممنوع اعالم شده است.ی( کاال يا خدمت غير قانوني: کاال يا خدمتي که عرضه 

باشد. همچنين اطالعات هويتي خانوادگي و کد ملي ميک( اطالعات هويتي: اطالعات هويتي اشخاص حقيقي شامل نام، نام

 باشد.اشخاص حقوقي شامل نام شرکت، شماره ثبت، شناسه ملي و اطالعات هويتي مديرعامل مي

                                                           
1 Electronic Platform 
2 Electronic Platform Service Provider 
3 User 
4 Illegal Content 
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دهنده سکوی الکترونيکي بصورت يک جانبه وضع شده و به نحوی در مقرراتي که از سوی ارائهتمام   :5طل( شرايط و ضواب

کاربران به منظور استفاده از خدمات سکوی الکترونيکي ملزم به پذيرفتن و رعايت اين مقررات  شود.دسترس کاربران قرار داده مي

 هستند.

 کارهاو راه هاچالش

 راهکار مسئله

  عدم رعایت حقوق طرفین: 1مساله 

 برای تغيير در شرايط و ضوابط "دوره اطالع رساني"در نظر گرفتن  • تغيير در شرايط و ضوابط بدون اطالع قبلي .1

 "دوره اطالع رساني"تعيين موارد استثنا برای در نظر گرفتن  •

حذف کاال/خدمت تامين کننده يا آگهي  .2

دهنده دهنده از فهرست عرضه توسط ارائه 

 خدمت سکوی الکترونيکي

 

تبيين مواردی که منجر به حذف کاال يا خدمت تامين کننده يا آگهي دهنده  •

 از فهرست عرضه مي شوند در شرايط و ضوابط يا قرارداد

کاال يا خدمت تامين کننده يا آگهي دهنده از فهرست  اعالم داليل حذف •

 عرضه به وی

تعليق عضويت تامين کننده در سکوی   .3

 قراردادی طرفهالکترونيکي، يا فسخ يک 

توسط ارائه دهنده خدمت سکوی 

الکترونيکي بدون اطالع رساني قبلي به 

 تامين کنندگان

 

 اعالم داليل تعليق يا فسخ قرارداد با تامين کننده به وی •

 ن کنندهبرای فسخ قرارداد با تامي "مهلت پاسخ گويي"در نظر گرفتن  •

 "گوييمهلت پاسخ  "تعيين موارد استثنا برای در نظر گرفتن  •

تبيين مـواردی که منجر به تعليق يا فسخ قـرارداد با تـامين کننده يا آگهي  •

 دهنـده مي شوند در شرايط و ضوابط يا قرارداد

فراهم آوردن سازوکار دفاع تامين کننده يا آگهي دهنده از خود در صورت  •

 دهنده خدمت سکوی الکترونيکي به تعليق يا فسخ قرارداد ویاقدام ارائه 

ضايع شدن حقوق يکي از طرفين به علت  .4

 ابهام در مدت زمان قرارداد

 مشخص بودن تاريخ امضا، آغاز و پايان قرارداد به صورت صريح و دقيق •

                                                           
5  Terms and Conditions 
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افشای اطالعات کاربران به شخص ثالث  .5

توسط ارائه دهنده خدمت سکوی 

 الکترونيکي

 

تعيين سياست ها، چگونگي و اهداف به اشتراک گذاری اطالعات در شرايط  •

 و ضوابط

 رعايت مواد قانوني زير: •

 الکترونيکياز قانون تجارت  61الي  58مواد  •

 هامجازاتبخش جرائم و  -از قانون جرايم رايانه ای 25ماده  •

بخش تعزيرات و  -از کتاب پنجم قانون مجازات اسالمي 648ماده  •

 های بازدارنده مجازات

 دادرسي آيين بخش –از قانون جرايم رايانه ای   34الي  32مواد  •

های نامفهوم در سطح دسترسي يک سياست .6

های مربوط به خود که  کننده به دادهتامين

توسط سکوی الکترونيکي گرداوری شده 

است. )بطور مثال داده های مربوط به فروش 

 و بازديد و غيره(

کننده که به واسطه فعاليت وی در بستر سکوی از تامينارائه اطالعاتي 

 شود و برای او دارای ارزش اقتصادی است به ویالکترونيکي حاصل مي

کنندگان )در تاخير در پرداخت به تامين .7

صورتي که پرداخت معامالت در بستر 

 سکوی الکترونيکي  صورت پذيرد(

که پرداخت با تاخير تبيين نحوه تسويه حساب با تامين کننده، شرايطي 

تاثيرگذار مواجه مي شود و همچنين عواملي که بر فرايند تسويه حساب 

 است، در شرايط و ضوابط

بندی و قوانين نامفهوم در امتيازدهي و رتبه .8

تنزل رتبه يک تامين کننده به علت عدم 

 شفافيت در فرايند رتبه بندی

ه تامين کنندگان به تعيين شاخص های موثر در رتبه بندی و امتيازدهي ب •

 صورت روشن و قابل فهم و در دسترس قراردادن آن برای تمامي کاربران

اطالع رساني به کاربران در مورد تاثير پرداخت های مستقيم و غيرمستقيم  •

 بر رتبه بندی و نتايج جست و جو

  عدم شفافیت: 2مساله 

روز نبودن قيمت يا موجودی کاال يا به .1

 خدمت

عنوان مثال ه بگمراه کننده )اعالم قيمت  .2

خدمت در حاليکه کاال يا اعالم رايگان بودن 

 (.نياز به پرداخت دارد

الزام تامين کننده به اعالم قيمت و موجودی به روزرساني شده به صورت  •

 شفاف و بدون ابهام

مسئول دانستن ارائه دهنده خدمت سکوی الکترونيکي در مورد پيگيری و  •

 های دريافتي در اين خصوص حل شکايت ها يا گزارش
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کنندگان يا عدم شفافيت در هويت تامين .3

 دهندگان آگهي

از قانون تجارت الکترونيکي در خصوص حمايت از  33رعايت ماده  •

 کنندهمصرف

اخذ اطالعات هويتي، اطالعات تماس، آدرس اقامتگاه و مجوزهای الزم  •

 از تامين کننده

 آگهي دهنده اخذ اطالعات هويتي و اطالعات تماس از •

  ابهام در مسئولیت پذیری: 3مساله 

مسئوليت ارائه کاال يا خدماتي که منع  .1

 قانوني دارند.

و آگهي دهنده به آگاهي از قوانين و مقررات مربوط  الزام تامين کننده •

 خود در شرايط و ضوابطبه نوع فعاليت 

ممنوعيت همکاری سکوی الکترونيکي با تامين کنندگاني که فعاليت  •

دهند يا فعاليت قانوني به شيوه غير قانوني انجام غير قانوني انجام مي

 دهند.مي

منع تامين کننده و آگهي دهنده از عرضه کاال و خدمات غيرقانوني در  •

 شرايط و ضوابط

بخش جرائم  -از قانون جرايم رايانه ای 21و ماده 18الي  14رعايت مواد  •

 هاو مجازات

 تخلف برای عموم فراهم آوردن سازوکار گزارش •

لزوم حذف سريع کاال، خدمت يا محتوای دارای منع قانوني توسط ارائه  •

 دهنده سکوی الکترونيکي

مسئوليت عدم تحويل کاال يا خدمات به  .2

مشتری در زمان و يا مکان مقرر و يا عدم 

تطابق کاال يا خدمات با مشخصات مندرج در 

 معامله

خدمت مطابق با توافق انجام شده با مصرف الزام تامين کننده به ارائه کاال يا  •

قانون تجارت  49الي  34کننده در شرايط و ضوابط و همچنين رعايت مواد 

 کنندهالکترونيکي در خصوص حمايت از مصرف

تعيين مسئوليت توزيع کاال در شرايط و ضوابط )توزيع توسط چه کسي انجام  •

واسطه )سوم  مي شود: سکوی الکترونيکي، تامين کننده يا يک شرکت

 شخص(؟(

نيکي در خصوص حمايت از از قانون تجارت الکترو 33رعايت ماده  •

 کنندهمصرف
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منع تامين کننده و آگهي دهنده از عرضه کاال يا خدماتي که به امنيت  • مسئوليت بروز مشکل در حوزه سالمت .3

 رساند.شخصي، سالمت و اموال افراد آسيب مي

نندگاني که فعاليت آنان طبق قانون دريافت مجوزهای معتبر از تامين ک •

 نيازمند اخذ مجوز است.

مسئوليت ايجاد اختالل در معامله به دليل  .4

 مشکالت مربوط به فناوری

مسئول بودن ارائه دهنده خدمت سکوی الکترونيکي در شرايطي که بروز  •

ونيکي موجب اختالل در مشکالت مربوط به فناوری در بستر سکوی الکتر

 معامله شود.

  رقابت: 4مساله 

کنندگان و اعمال قوانين محدود کردن تامين .1

زورگويانه توسط سکوهای الکترونيکي 

 زني بيشتر.الکترونيکي بدليل قدرت چانه

)بطور مثال ايجاد سازوکار منع استفاده از 

ساير سکوهای الکترونيکي توسط يک 

 سکوی الکترونيکي(

رقابت و منع انحصار( قانون رعايت مقررات مذکور در فصل نهم )تسهيل  •

( قانون اساسي مصوب 44های کلي اصل چهل و چهارم )اجرای سياست

 با آخرين اصالحات و الحاقات آن 1386/11/08

کننده که به واسطه فعاليت وی در بستر سکوی ارائه اطالعاتي از تامين •

 شود و برای او دارای ارزش اقتصادی است، به ویالکترونيکي حاصل مي

يح مقررات مربوط به عضويت و لغو عضويت در سکوی الکترونيکي تشر •

 دهنده در شرايط و ضوابط يا قراردادکننده و آگهيانتخابي تامين

  مجوز خاص :5مساله 

ی مجوزهای الزم جهت عرضه کاال عدم ارائه .1

در بستر سکوی الکترونيکي، در مواردی که 

فعاليت کسب و کار نياز به اخذ مجوزهای 

دارد. )نوع مجوزها توسط نهادهای خاص 

 مربوطه تعيين شده است(

در صورت تغيير نوع کاال وخدمت ارائه شده  .2

توسط صاحب کسب وکار ، صاحب کسب 

وکار به چه صورت به سکوی الکترونيکي 

 اعالم نمايد.

دريافت مجوزهای معتبر از تامين کنندگاني که فعاليت آنان طبق قانون  •

 نگام عقد قراردادنيازمند اخذ مجوز است ه

-دريافت مجوزهای معتبر از تامين کنندگان مذکور در صورتي که تامين •

کننده پس از عقد قرارداد، بخواهد حوزه فعاليت خود را تغيير يا افزايش 

 دهد.

 

 


