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 مقدمه 

ا ان را بر بسیار تاثیر گذار بوده و متخصصین این حوزه و مرتبط ببر هیچ یک از خوانندگان پوشیده نیست که رایانه و اینترنت در جوامع بشری 

ه به سابقه جان داشته برای نظارت، کنترل و بهره مندی بهینه از امکانات و توامندی های ان اقدام به ارائه کتب و مقالات نمایند.اینجانب نیز با تو

لازم دانستم جهت بررسی زوایای حقوقی  حاضر در حال رشد می باشدکسب و کارهای اینترنتی که در عصر  کار حقوقی از جمله در حوزه

ر مسائل دان و اشنائی خوانندگان و علاقه مندان ورود در این فعالیت نسبت به تهیه مجموعه مقالات مربوطه اقدام نمایم. مقدمه ورود حاکم بر 

کلی  نائی با عنوان کسب و کار بوده که در این مقاله ابتدا بصورتاشنائی جزئی خوانندگان عزیز با تعاریف کلی و اشحقوقی و بررسی این امر 

است این مقالات بتواند شما عزیزان را در رسیدن به شما را با این اصطلاحات اشنا نموده و به بررسی مسائل حقوقی خواهیم پرداخت. امید 

 اهداف خود یاری رساند.

 های کسب و کارشیوه

 تعریف کسب و کار

. کسب و ردبرمی گی دررا خرید کالا و خدمات با هدف فروش آنها به منظور کسب سود  ،معنای فعالیت هایی است که تولید به  کسب و کار

ودساز اند که سها بخش خصوصی است برای این ایجاد شدهفرماست، بیشتر کسب و کارها که مالک آنداری حکمکار در اقتصاد سرمایه

 خش خصوصی()غیر از اشخاص ب ها دولتتوانند ناسودبر باشند و یا مالک آنکسب و کارها مییشتر کنند لیکن شان را بباشند و دارایی صاحب

ری شود، هر چند که این واژه تعریف دقیق تباشد. از کسب و کاری که چندین فرد در دارایی آن شریک باشند با عنوان شرکت یاد برده می

 .نیز دارد

 در ، است دهآم تجارت و فروش و ی آکسفورد، کسب و کار به معنی خریددر واژه نامه از کسب و کار دارنداریف متفاوتی نویسندگان ، تع

ه تعاریف بنابراین با توجه ب .شودمی گفته شود، حاصل پول آن از که تجارتی و آوردن در پول فعالیت به کار و کسب من، لانگ ینامه واژه

 رتباطاکالاها یا عرضه ی خدمات، به منظور به دست آوردن سود،  با خرید و فروش کالاها، تولید اریاد شده می توان دریافت که کسب و ک

 . دارد

 

 ویژگی های کسب و کار

 :های کسب و کار، عبارتند از با توجه به تعاریف یاد شده، ویژگی

 ؛قال کالاها و خدمات برای کسب ارزشفروش یا انت . 6

 ؛معامله ی کالاها و خدمات. ۲

 ؛معاملات رتکرا. 9

 ؛انگیزه ی سود )مهمترین و قدرتمندترین محرک اداره ی امور کسب و کار(. ۴

فعالیت توأم با ریسک، کسب و کار، همیشه بر آینده متمرکز است و عدم اطمینان، ویژگی آینده است. از این رو، همواره کسب و کار  . ۵

 .توأم با ریسک است
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 کسب و کار انواع 

صد بررسی با توجه به اینکه ق مجموعه مقالات حاضردر های کسب و کار به دو نوع سنتی و مدرن قابل تقسیم بندی هستند. بطور کلی شیوه 

نتی می باشد در خصوص کسب و کارهای س)فعالیت در فضای مجازی(  و تجارت الکترونیکی وضعیت حقوقی کسب و کارهای اینترنتی

 بصورت مقایسه ای بحث خواهیم کرد.

 

 و کار اینترنتی کسب

با  در کنار شیوه سنتی کسب و کار که در بالا تعریفی از  ان ارائه گردید، 

شاهد  وامع در پی سهولت ارتباطاتو توسعه ی ج ، اینترنتپیوترپیدایش کام

فضای مجازی در حال هر چه  در نوع جدیدی از کسب وکار هستیم که

ا یمجازی ) اینترنتی کسب وکار که به انباشد تر شدن میگسترده

در یک تعریف ساده به معنی انجام کسب و و  گفته می شود( الکترونیک

  .است ردهک پیشرفت و رشد امروز اقتصاد در سرعت بهو ابزارهای مرتبط است که  مانند فضای مجازی کار با استفاده از ارتباطات راه دور

های فیبرنوری است که  کابلها و های ارتباطی، سوئیچشبکه ها،دهندهسرویسهم پیوسته، به کامپیوتردهها هزار  ترکیبی از ،فضای مجازی

 . آوردفراهم می امکان ایجاد ارتباطات را در یک سامانه جامع

 

 های کسب و کارهای سنتی و اینترنتیتفاوت 

 های سال یط کارها و کسب نوع این. است گذشته های سال از تر ساده بسیار اخیر های دهه طی اینترنتی کارهای و کسب موفقیت بررسی

 با توجه قابل یهای تفاوت تجاری مدرن بازارهای اند. ساختار گرفته سبقت سنتی کارهای و کسب از و کرده پیدا توجه قابل رونقی گذشته،

برای  .باشند می متفاوت اساس از بازدهی و فروش مرحله تا کار و کسب محتوای ریزی برنامه و تولید مرحله از بازارها این. دارد سنتی بازارهای

 اینترنتی کارهای و بکس واقع در. هستند متفاوت اینترنتی کارهای و کسب با فعالیت، های انگیزه لحاظ به سنتی، تجاری کارهای و مثال، کسب

 های بازاریابی یک،الکترون تجارت ،اینترنتی های کارآفرینی استارتاپی، های فعالیت. گیرند می بر در را تجاری های فعالیت از وسیعی طیف

 و ها تفعالی کالبد و پیکره... و اجتماعی های شبکه و ها سایت وب بر مبتنی

 نوع ینا که است اساس همین بر .دهند می تشکیل را اینترنتی کارهای و کسب

 انگیزه .هستند متفاوت زیرساختی لحاظ از حضوری داد و ستدهای با ها فعالیت

 های یدها پایه بر اغلب دهند، می شکل را اینترنتی تجاری های فعالیت که هایی

 ها تر جوان جهان جای همه در اینکه تر جالب و اند گرفته شکل جدید و نوین

 نشریه توسط شده منتشر آمارهای براساس .کنند می جذب خود سمت به را

 فرادیا است؛ شده انجام جوان تجار و کارآفرینان توسط آنلاین و الکترونیک تجارت های فعالیت از درصد 1۱ بر بالغ ۲۱6۴ سال در فوربس

 جاربت واسطه به شغلی های انگیزه و محتوا لحاظ به سنتی تجاری های فعالیت نوع دیگر، سوی از .است سال ۴۵ تا ۲۵ بین آنان سنی دامنه که
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 با و نتیس های انگیزه با افرادی را حوزه این در فعال قشر که است اساس همین بر و گیرد می شکل اقتصادی مؤثر روابط و بازار در حضور

 .6دهند می تشکیل بالاتر سنی دامنه

 شخصم سنتی نیز و اینترنتی کارهای و کسب سوددهی وضعیت به نگاه

 و بکس فعالیت می باشد. شیوه دو این کننده تفاوت های موجود بین

 عیینت پیش از اهداف با و قبلی های برنامه براساس اغلب سنتی کارهای

 ندکیا پایه بر آنلاین کارهای و کسب که درحالی. گیرند می شکل شده

 می طراحی نامعلوم های پروژه انجام در جسارت البته و پذیری ریسک

 انحصار در اغلب سنتی، بازارهای بر مبتنی کارهای و شوند. بعلاوه، کسب

 بی بازارها این در فعالیت در واقع،. هستند مشخص ای مجموعه یا عده

 ویس هر از که امواجی نیست؛ متلاطم امواجی در زدن پا و دست به شباهت

 واقع در. ستا تر آزاد و بازتر اینترنتی کارهای و کسب وضعیت اما .کنند می وارد فشار مشخص کاری و کسب حرکت حال در قایق به بازار

 خود کار و کسب فضای از امیدی نا و سرخوردگی شکست، با وارد تازه افراد که بالاست حدی تا گاه سنتی بازارهای بودن انحصاری شدت

ه شیوه به صورت کلی، اغاز یک کسب و کار اینترنتی نسبت ب شوند، امری که در کسب و کار اینترنتی به ندرت اتفاق می افتند. می رو روبه

 سنتی ان بسیار کم هزینه تر و تا حدودی اسانتر می باشد.

 ترونیک:تجارت الک

 تعریف تجارت الکترونیک و ویژگی های آن

ه این گیرند در حالیک اشتباه( E-Commerce) الکترونیک را با تجارت( E-Business) اینترنتیبسیاری از افراد، کسب و کار ممکن است 

تجارت الکترونیک به معنای تولید، بازاریابی، فروش و تحویل کالاها و خدمات با استفاده از ابزارهای  .هستند دو مبحث با یکدیگر متفاوت

 رآیندهای غیرف حذف و تجاری آیندهایفر تسهیل آن اصلی های ویژگی از است. سایر ابزارهای این حوزهموبایل  و  اینترنت، مثلالکترونیک 

 و مکاتبات هزینه ویژه به اداری های هزینه کاهش و هماهنگی افزایش و بهبود طریق از ها هزینه کاهش و بازرگانی امور انجام در ضروری

دیدگاه  از رونیکالکت تجارت دیگر ویژگی ترین مهم .است عام به معنای مشتریان برای تنوع افزایش و بازار به دسترسی بهبود و بازی کاغذ

از نتایج این  .آنهاست یکایک نیازهای با خدمات و محصولات ساختن و سازگار مخاطبان کل با کارآفرین ارتباط برقراری واقع در بازاریابی

 خواهد مشتریان رضایتمندی افزایش و ها هزینه کاهش نتیجه در آنها و خدمات و محصولات و کنندگان عرضه تنوع شدید، رقابت امر ایجاد

. کار و کسب رآیندهایف کنترل و تقویت برای اطلاعاتی سیستمهای کلیه کردن کاربردی از عبارتست اینترنتی کار و کسب درحالیکه، .بود

 کسب انجام معنای به دهسا تعریف یک در اینترنتی کار و کسب.  یابندمی توسعه وب بر مبتنی هایتکنولوژی از استفاده با فرآیندها این امروزه

 به نسبت دترمحدو و کوچکتر مفهومی دارای دیدگاه این از الکترونیک تجارت. است مرتبط ابزارهای و دور راه ارتباطات از استفاده با کار و

 کار و کسب در ماا برسیم تجارت مفهوم به تا شود بدل و رد پول طرف دو بین باید حتماً الکترونیک تجارت در. است اینترنتی کار و کسب

 محسوب اینترنتی ارک و کسب گردد می انجام اینترنتی فضای طریق از که اداری جلسه مثال عنوان به. ندارد وجود پول مبادله به لزومی اینترنتی

 .شودمی

                                                           
 http://forsatnet.ir، قابل دسترسی در: رفیقند که رقبایی آنلاین؛ و سنتی کارهای و کسب 6
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ارتباطات  و تجارت جدید الگوهای شناخت هدف بیشتر تجارت الکترونیک بحث در که است این داشت توجه آن به باید که مهمی نکته

 بازارها طریق این از و داده سوق المللی یابی بین جهت سوی به را اقتصاد ،الکترونیکی تجارت بکارگیری است. الکترونیکی محیط در موجود

 و تجارت در و ارتباطات اطلاعات تکنولوژی بکارگیری همچنین. رساند حداقل می به را المللی بین آزاد تجارت راه سر بر و موانع گسترش را

 یک از انیانس و فیزیکی های سرمایه با آزادسازی یعنی ،سازد می فراهم را انسانی و فیزیکی های مجدد سرمایه تخصیص موجبات ،اقتصاد

 و ها فرهنگ بین ارتباط امکان الکترونیکی تجارت .نماید می ایجاد و غیراقتصادی اقتصادی بخشهای سایر در را آنها بکارگیری بخش، امکان

 را اعاتاطل و تکنولوژی تبادل و فکری تعامل امکان داده و توسعه را ملل

 یو اجتماع فرهنگی توسعه به طریق این از و سازد می فراهم بین آنها

 نماید. می کمک جوامع

 رد،گذ نمى الکترونیک تجارت عمر از زیادى زمان مدت که این وجود با

 به است گرفته عهده به ما روزمره زندگى در گیرى چشم و بسزا نقش

 بادلت و اجناس فروش و خرید. نیست کارآسانى آن از اجتناب که طورى

 آمد کار و ترین ساده از یکى اعتبارى هاى کارت طریق از مربوطه وجوه

 نترنتىای کاربران روزمره زندگى در الکترونیک تجارت هاى نقش ترین

 . باشد مى

 اینترنتی و تجارت الکترونیک کارهای و کسب های ویژگی 

 چنین ردنآو دست به که دهدمى قرار فروشندگان و خریداران اختیار درکالا  مورد در اى گسترده و کامل اطلاعات الکترونیکى تجارت .6

 .داشت نخواهد امکان زمان و هزینه صرف بدون اما دارد، بسیارى تجارى ارزش واقعى دنیاى در اطلاعات

 .غیره و  e-mail،chat ،voice طریق از است لازم بازرگانى فرایند تکمیل براى که افرادى همه با ارتباط ایجاد امکان .۲

 خواهد ها قیمت سابقه بى کاهش باعث که است خریداران به الکترونیک تجارت هدایاى ترین ارزش با از دیگر یکى ها واسطه حذف .9

 .شود مى نیز مبادلات زمان کاهش سبب علاوه به و از قیمت کالا باشد قابل توجهی می تواند درصد کاهش این که شد

 به تجارى مبادلات رد بیشترى زنى چانه امکان و قرارداد پوشش زیر را ازتولیدکنندگان اى گسترده طیف توان مى الکترونیکى تجارت با .۴

 .نیست میسر امرى چنین امکان جغرافیایى هاى محدودیت دلیل به سنتى تجارت در که آورد دست

 صرف اب فروشندگان شدن جهانى امکان معناى به این و کشورها تمام بازار به تولیدکنندگان سوى از محصول فروش و عرضه امکان .۵

 .است تر وسیع بازاریابى امکان و ممکن هزینه کمترین

 روشندهف به را خود موردنظر هاى ویژگى محصول یک خرید در شما که معنا این به. خریداران مطلوب و سفارشى محصولات خرید امکان .1

 هم. ذاردگ مى شما اختیار در و کند مى تولید شما هاى خواسته به توجه با را اتمحصول امکان صورت در نیز فروشنده و دهید مى انتقال

 اى ادهس محصولات مورد در تنها اولیه هاى سال در که درحالى است، یافته بیشترى رواج صنعتى محصولات در فروش روش این اکنون

 .داشت وجود امرى چنین تحقق امکان غیره و کتاب ساعت، مانند

 کار کهنه هاى شرکت از گرفتن سبقت امکان مواردى در و رقابت توانایى نوپا مؤسسات در این قلمرو، .اقتصادى جدید نوسانات ایجاد .7

 .دارند را

 .ها شرکت سطح در مدیریت براى بهتر امکانات ایجاد و انسانى هاى اشتباه از ناشى هاى هزینه کاهش .8
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 .الکترونیکى تجارت با درگیر هاى بخش در اشتغال و گذارى سرمایه افزایش .3

 و خریداران زیاد تعداد وجود با. شود مى فراهم بازار از نوع این در فروشندگان و خریداران تعداد افزایش و شدن گسترده امکان .6۱

 قیمت و شرایط روى بر اثرى توانند نمى فروشندگان و خریداران از یک هیچ و شد خواهد فراهم بازار در کامل رقابت امکان فروشندگان

 .باشند داشته بازار

شد که این تحول با افزایش شدید مقیاس تولید، کاهش هزینه هاى  تجارت الکترونیکى سبب تحولى در شیوه هاى کسب و کار خواهد .66

 شده و خود سبب افزایش رفاه اجتماعى خواهد مبادله، کاهش هزینه هاى توزیع، افزایش رقابت و... همگى سبب کاهش هزینه هاى تولید

 شد.

و نوآورى شرکت در مراحل مختلف تولید و توزیع  خلاقیت، ادامه حیات شرکت ها و مؤسسات به میزان اینترنتیدر بازار کسب و کار  .6۲

کند و  یبه کل بازار سرایت م خلاقیتبرد و این  باشد، گوى سبقت را از سایر رقبا خواهد خلاقوابسته است و هر شرکت که نوآور و 

 .ى جامعه خواهد شدمحرکى براى چرخه اقتصاد

 : الکترونیک تجارت انواع

 گروه عمده تقسیم می شود: چندتجارت الکترونیک بر اساس حقیقی یا حقوقی بودن طرفین معامله و نیز نوع ارتباط آنها، به  

 آخرین طبق هم هنوز و است معاملات الکترونیکی و فروش و خرید روش (: اولینBusiness to Businessه )تجارت بنگاه با بنگا .6

تجارت  کمک به را عمده فروش و خرید بخواهیم گردد که می استفاده جایی در B2B. کند می کسب را بیشترین عایدی آمار

 .عمل نماییم فروشان خرده حیطه از خارج و انجام الکترونیکی

 نوع این. دهد می تشکیل خرده فروشی را B2C انجام در سهم (: بیشترینBusiness to Consumerی )تجارت بنگاه با مشتر .۲

 در .کرد ریداریخ اینترنت طریق از را کالاها و اقسام انواع توان می راحتی به اکنون و یافته افزایش وب بسرعت گسترش با تجارت

 .دارد قرار خریدار طرف دیگر در و فروشنده یا کننده تولید طرف یک در نوع تجارت این

 هازایدهم و مناقصات برگزاری برای بیشتر الکترونیکی تجارت نوع این(: Consumer to Consumerی )ارت مشتری با مشترتج .9

 و ندکن می آگهی آن قیمت و مشخصات با همراه را خود کالای مشتریان تجارت نوع این در. گیردمی قرار استفاده مورد هاحراج و

 نمایند خریداری و نموده مشاهده را محصولات توانند می مشتریان سایر

 مصرف یا مشتری طرف از تجاری رابطه : منظور از این نوع تجارت برقراری(Consumer to Business) تجارت مشتری با بنگاه .۴

 د.باش می ها شرکت و کسبه تجار، با کننده

 تشرک تجاری، های بنگاه بین الکترونیکی تجارت از شکلی شامل (: کهBusiness to Governmentتجارت بنگاه با دولت ) .۵

 می باشد. دولت با تجار کلی طور به و ها

 انعقاد برای. باشدمی هادولت بین تجاری مبادلات (: شاملGovernment to Governmentتجارت دولت با دولت ) .1

 صادرات زمینه در بخواهند کشور دو اگر مثال عنوان به. گرددمی استفاده مدل این از کشورها بین مختلف هایزمینه در قراردادهایی

 نمایند. استفاده G2G مدل از نمایند منعقد قرارداد یکدیگر با واردات و
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 کسب و کار اینترنتی و تجارت الکترونیکی در ایران:

 قوانین

ها توسط نهاد نونکبپردازد تا قوانین و مقرراتی که به صورت مستقیم به موضوع کسب و کار اینترنتی ،در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

 بهبود و به منظور بهبود کسب و کار در ایران قانون 693۱برای نمونه، در حالیکه در سال  تصویب نگردیده است. دارای صلاحیتو مراجع 

ار هیچگونه اشاره ای به موضوع کسب و ک و آیین نامه های آن، کار توسط مجلس تصویب گردید، اما در قانون مزبور و کسب محیط مستمر

رونق کسب و کار  آن به منظور اینترنتی نگردید. امری که با توجه به گسترش انواع شیوه های کسب و کار در فضای مجازی و استفاده از بستر

ترونیک تجارت الک مجازی وکسب و کار در فضای  با این وجود، در خصوص و افزایش سودآوری توسط کارآفرینان قابل انتقاد می باشد.

 به تصویب رسیده است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. های ذیربطت ها و مقررات توسط مراجع و نهادمجموعه ای از سیاس

 ایران اسلامی جمهوری الکترونیکی تجارت سیاست 

 جمهوری یاساس قانون هشتم و سی و یکصد اصل استناد به و رسانی اطلاع عالی شورای دبیرخانه پیشنهاد بر بنا وزیران هیات 6986 سال در

 که بیان می دارد: ایران اسلامی

وزیررران حررق دارد برررای  علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تامین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیات »

 .«...ه وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازدو تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری ب انجام وظایف اداری

است ت وزیران در خصوص سیایمصوبه هبا عنوان  را ایران الکترونیکی تجارت سیاست

 اعلام نینچ این فوق سیاست تصویب از هدف . نمود تصویب تجارت الکترونیکی ج.ا.ا

 بودن گریزناپذیر جهان، در الکترونیکی تجارت سریع گسترش به نظر": است شده

 کشور قابتیر موقعیت توسعه و تقویت درحفظ، الکترونیکی تجارت نقش آن، از استفاده

 دولت کشور، در الکترونیکی تجارت اجرای از ناشی های جویی صرفه و جهان در

 درکشور الکترونیکی تجارت وگسترش استفاده بر مبنی خود عزم ایران اسلامی جمهوری

 :از ندعبارت ها سیاست و اصول این. "نماید می  اعلام زیر های سیاست و اصول برطبق را

 الکترونیکی تجارت از استفاده برای نیاز مورد اجرایی و حقوقی های زمینه و اصلی های زیرساخت نمودن فراهم. 6

 . الکترونیکی تجارت از استفاده فرهنگ ترویج و آموزش توسعه. ۲

 . رقابت های زمینه ایجاد و انحصار از جلوگیری و غیردولتی بخش های فعالیت توسعه از حمایت. 9

 . الکترونیکی تجارت در آمیز تبعیض محدودیت هرگونه رفع. ۴

 . شده یاد شبکه اییمحتو داشت به برای لازم تدابیر اتخاذ و کشور در الکترونیکی تجارت انجام برای اینترنت شبکه از استفاده گسترش. ۵

  انی،بازرگ وزارت دارایی، و اقتصادی امور وزارت مخابرات، شرکت نظیر دولتی مختلف های نهاد و ها ارگان برای مزبور سیاست اساس بر

 جادای منظور به هایی مسئولیت و وظایف کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان ،سیما و صدا سازمان فناوری، و تحقیقات ، علوم وزارت

 سیاست سند در شده اشاره توجه جالب موارد از. است شده گرفته نظر در الکترونیک تجارت گسترش جهت مناسب شرایط و ها زیرساخت

 مالیاتی ولقب قابل هزینه عنوان به الکترونیکی تجارت اندازی راه های هزینه که کرد اشاره مورد این به توان می ایران الکترونیک تجارت
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و حتی جهت تشویق بخش  گردید خواهد تلقی آن بعدی های اصلاحیه و -6911 مصوب -مستقیم  های مالیات قانون( 6۴8) ماده موضوع

 غیردولتی در توسعه تجارت الکترونیک اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان شاغل در این بستر توصیه شده است.

 کشور الکترونیکی تجارت توسعه جامع برنامه 

 ماده و 698۲سال  مصوب الکترونیکی تجارت قانون 39 ماده اجرای در و بازرگانی وزارت پیشنهاد به بنا 698۴ سال در همچنین وزیران هیات 

 اساس بر. کرد تصویب را الکترونیکی تجارت جامع برنامه ،6989مصوب سال  فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون  86

 هماهنگ ارک و ساز تدوین به نسبت ذیربط های دستگاه همکاری با است مکلف جمهوری ریاست مجلس امور و حقوقی معاونت مزبور برنامه

 قضاییه قوه اریهمک با است مکلف دادگستری وزارت بعلاوه،. کند ارایه دولت هیات به را آن و اقدام اطلاعات تبادل فضای قانونی لوایح تنظیم

 : دهد انجام را زیر اقدامات بازرگانی وزارت و

 فضای اب متناسب اطلاعات تبادل فضای در حقوقی دعاوی طرح امکان و الکترونیکی تجارت خاص دادرسی آیین قانون تدوین •

 دعاوی؛ نوع این در سرعت اصل اهمیت رعایت و ایران تجارت قانون به توجه با آن نامحسوس و غیرمادی

 فضای خاص جرایم در متقابل همکاری استرداد، به راجع مواد و الکترونیکی تجارت برای صلاحیت زمینه در خاص قانون تدوین •

 خاص ایمجر با مبارزه منظور به اطلاعات تبادل فضای خاص جرایم برای پیشگیری ابزارهای و فنون قانونی مواد ،اطلاعات تبادل

 کیفری عدالت استانداردهای رعایت و متقابل المللی بین همکاری امکان و اطلاعات تبادل فضای

 جرایم برای انونق تصویب و لیتوئمس جدید های نظریه شناسایی و حقوقی -حقیقی اشخاص برای کیفری لیتوئمس قانون تدوین •

 آن امثال و اطلاعات تبادل فضای کیفری کدهای رفتاری، کدهای مطابق مبالاتی بی/ عمد از ناشی

 دادرسی یینآ قانون و اطلاعات تبادل فضای مدنی دادرسی آیین عام قانون از بخشی عنوان به جدید قوانین تعارض رفع قواعد تدوین •

 رتتجا از ناشی اختلافات فصل و حل در تسهیل برای برخط گری واسطه و داوری قواعد جمله از الکترونیکی تجارت خاص

 الکترونیکی

 مسوولیت نشناخت رسمیت به شامل ماهوی جزای حقوق تدوین به نسبت بازرگانی، وزارت و مرکزی بانک قضاییه، قوه با همکاری •

 کارت ،(اصخ اشکال) داریکلاهبر اسرار، افشای صنعتی، جاسوسی جرایم و الکترونیکی تجارت محیط در حقوقی اشخاص کیفری

 و صنعتی رعص جرایم با موثر مبارزه امکان و جزا حقوق استانداردهای با همخوانی برای مؤلف حق الکترونیکی، بانکداری اعتباری،

 فراصنعتی

 اداسترد به مربوط مواد اصلاح و تدوین به نسبت خارجه امور وزارت و کشور وزارت بازرگانی، وزارت قضاییه، قوه همکاری •

 ینب استانداردهای با هماهنگی امکان و المللی بین سطح در جرایم با مبارزه ایجاد برای جانبه چند یا دو معاهدات تنظیم و مجرمان

 نیابت ل،متقاب همکاری جنایت، جریان توقیف و تفتیش مصادره، شده، توقیف اشخاص برای مجازات و دادرسی مدل ایجاد و المللی

 الکترونیکی تجارت حوزه در مختوم امر المللی بین اعتبار و قضایی

 ایجاد ورمنظ به هایی مسئولیت و وظایف دولتی نهادهای و سازمانها ها، وزارتخانه دیگر برای فوق برنامه در بالا، در شده اشاره واردم بر علاوه

 .است شده تصریح الکترونیک تجارت گسترش منظور به لازم شرایط

 ایران الکترونیکی تجارت قانون 
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 که است قواعدی و اصول از ای مجموعه مزبور قانون. نمود تصویب را الکترونیکی تجارت قانون ایران اسلامی شورای مجلس 698۲ سال در

 اشاره های لسرفص از. رودمی کار به جدید ارتباطی سیستمهای از استفاده با و الکترونیکی های واسط در اطلاعات ایمن و آسان مبادله برای

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می مزبور قانون در شده

 خصوصی قراردادهای اعتبار( 6

 مطمئن الکترونیکی سابقه و امضاء( ۲

 طرفین اراده و عقد پیام، داده در ارجاع قانونی اراعتب( 9

 پیام داده دریافت و ارسال مکان و زمان( ۴

 الکترونیکی مبادلات بستر در انحصاری حمایتهای( ۵

 الکترونیکی مبادلات بستر در پیام داده از حفاظت( 1

 مجازاتها و جرایم( 7

  قانون نظام صنفی 

 قانون مزبور: 87در قانون نظام صنفی نیز به موضوع فعالیت در فضای مجازی اشاره شده است. بر اساس ماده 

 .«است مربوطه اتحادیه از کسب پروانه اخذ مستلزم( سایبری)مجازی فضای در صنفی افراد فعالیت»  

 همان ماده بصرهت اساس بر و است مربوطه اتحادیه از کسب پروانه دریافت مستلزم مجازی فضای در صنفی افراد فعالیت فوق ماده مطابق با

 همکاری با رانای اصناف اتاق ازجانب که است اجرایی نامهآیین موجب به صنفی هایفعالیت گونه براین نظارت نحوه و مجوز صدور چگونگی

 داکثرح نظارت عالی هیئت تأیید از پس و شودمی تهیه اطلاعات فناوری و ارتباطات و اطلاعات هایوزارتخانه و نظارت عالی هیات دبیرخانه

 .رسدمی تجارت و معدن صنعت، وزیر تصویب به قانون این شدن الاجرالازم تاریخ از ماه سه ظرف

 قانون نظام صنفی  ۷۸ئین نامه اجرائی ماده آ 

 تهیا دبیرخانره کاریهم با ایران اتاق اصناف توسط تبصره69 مراده و۲3 برر مشتمل صنفی نظام قانون 87 ماده تبصره اجرای در نامه آیین این

 چگونگی اجرایی نامه آیین»با عنوان  693۴ /6۴/۴  درتاریخ و تهیه اطلاعات فناوری و ارتباطات و اطلاعات های وزارتخانره و نظرارت عرالی

مله موارد از ج .رسید تجارت و معدن صنعت، وزیر تصویب به« مجازی فضای در صنفی افراد بر نظارت نحوه و کسب پروانه تمدید و صدور

 هاشاره شده در ایین نامه مزبور می توان به فروشگاه مجازی، مراحل صدور پروانه کسب برای آن، شرایط و مدارک مورد نیاز برای صدور پروان

 کسب روانهپ تمدید ، شرایطکسب، شرکت بازاریابی شبکه ای، نحوی نظارت بر فروشگاه های مجازی و شرکت های بازاریابی شبکه ای

 برد. و غیره نام ای شبکه بازاریابی شرکت و مجازی فروشگاه

 مراجع

است سی و تجارت الکترونیک دارای صلاحیت در حوزه های نهادها و مراجعی که در موضوع کسب و کار اینترنتی در این بخش برخی از

 :نام برده خواهد شدمی باشند، مقررات مورد نیاز تصویب  ،گذاری 

یون عالی کمیس، کمیسیون عالی تنظیم مقررات، مرکز ملی فضای مجازی ،سازمان فناوری اطلاعات ایران، فناوری اطلاعاتتباطات و وزارت ار

ازمان نظام صنفی س ،اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شبکه ملی اطلاعات، تولید محتوای فضای مجازی ارتقای
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، ریمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهو، انجمن علمی تجارت الکترونیک ایران ، تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سازمان، رایانه ای تهران

پژوهشکاه تحقیقات ارتباطات و فناوری ، سازمان توسعه تجارت ایران، وزرات علوم و تحقیقات و فناوری ، وزرات صنعت، معدن و تجارت

مرکز فناوری ، انافزار ایراتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم، انجمن علمی انفورماتیک ایران، رانشورای عالی انفورماتیک ای، اطلاعات

، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات، ق مجرمانه، کارگروه تصدیق مصادیدبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی، اطلاعات و رسانه های دیجیتال

ی مرکز منطقه ا، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، نوآوری ریاست جمهوریهای فناوری و  مرکز همکاری، شرکت ارتباطات زیرساخت

اسکرم سازان، پایگاه تخصصی منطبق سازی محتوای ، اطلاع رسانی علوم و فناوری

 .الکترونیک با استاندارد اسکرم

 موانع

ر دهر چند که تلاش مراجع پیشگفته در حوزه تجارت الکترونیک و کسب و کار 

عضلات همراه داشته است لیکن تاکنون مه فضای مجازی در ارتقا این حوزه تاثیر مثبتی ب

 تجارت توسعه موانع مهمترین ازموجود در این حوزه تاکنون رفع نگردیده که 

 کرد: اشاره موارداین  به توان می ایران در الکترونیکی

 اینترنت شبکه و الکترونیکى تجارت از استفاده فرهنگ و دانش کمبود .6

 الکترونیکى تجارت در کنندگان مصرف حقوق از حمایت لزوم .۲

 الکترونیکى امضاهاى و اسناد قبول عدم مانند الکترونیکى تجارت از استفاده در حقوقى هاى زیرساخت نبود .9

 کشورها از برخى در الکترونیکى وجوه انتقال و نقل پائین امنیت .۴

 اینترنت شبکه از استفاده هاى محدودیت نیز و پائین سرعت .۵

 اینترنتى کار و کسب مزایاى از تولیدى و اى واسطه هاى شرکت و مؤسسات کافى اطلاع عدم .1

 شده بدل و رد اطلاعات ماندن محرمانه نیز و لازم امنیت تأمین .7

 یمجاز فضای به اطمینان عدم و اینترنتی جرائم خصوص در نگرانی وجود .8

 کسب و کارهای سنتی صاحبان عدم پذیرش فعالان حوزه کسب و کارهای فضای مجازی توسط  .3

 کسب کارهای فضای مجازی فعالان حوزه با سازمان های ناظر بر کسب و کارهای سنتی  عدم هماهنگی فی مابین .6۱

 عدم وجود قوانین و مقررات جامع در خصوص کسب و کارهای فضای مجازی  .66

 

اینترنتی  کسب و کار که آیند برمی آن از نامشروع و غیرقانونی برداری بهره درصدد سودجویان و مجرمان فناوری، یک عهتوس و عرضه با همراه

 شکل دو به ک،الکترونی حوزه در سودجویان سوءاستفاده از ناشی مشکلات عمده، طور به. نیست مستثنی امر این از نیز الکترونیک تجارت و

 : کند می بروز زیر

 این. کرد اشاره پول و اطلاعات الکترونیک سرقت به توان می جمله آن از که آید می وجود به ها سیستم فنی های ضعف علت به که مشکلاتی

 تا توانمند، نترنتای پلیس ایجاد و اینترنتی های شبکه دهی سازمان با همچنین  آی دی آی پیشرفتهای و تی آی فنی دانش توسعه با مشکلات

 . شود می مرتفع زیادی حدود
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 فروش های کهشب اینترنتی، فروش تقلبی مراکز ایجاد به توان می جمله آن از که آید می وجود به عمومی اطلاعی بی علت به که مشکلاتی

 سایت چنین انگردانندگ. کرد اشاره الهویه مجهول گذاری سرمایه های سایت و تبلیغاتی مؤسسات و گلدماین و کوئیست گلد نظیر ای زنجیره

 .کنند می سوءاستفاده کاربران اطلاعی بی از هایی شبکه و ها

 چنین جودو خاطر به توان نمی و است مدرن ارتباطات چرخه در ناپذیر اجتناب امری الکترونیکی تجارت توسعه مسائلی، چنین وجود با اما

 و هینهب های روش ایجاد و ابزار این از استفاده تخصصیِ و عمومی دانش توسعه با توان می که حال عین در. کرد محکوم را آن مشکلاتی،

 اشد؛ب می اینترنتی و ای رایانه جرائم بالا در شده اشاره های استفاده سوء از منظور. داد کاهش را ها سوءاستفاده این ساختارها، سازی ایمن

 :هستند زیر موارد شامل و دهند می رخ افراد توسط ها رایانه بوسیله و( سایبر) مجازی فضای محیط در که جرائمی یعنی

غیرمجاز،  نودش، توهین و افترا در فضای مجازی، ای رایانه سرقت و اینترنتی کلاهبرداری، ای رایانه جعل، ایرایانه سابوتاژ ،ایرایانه جاسوسی

 یا هاداده ملةمعا یا دادن قرار دسترس در و توزیع یا انتشار یا تولید، اکاذیب نشر و حیثیت هتک، عمومی اخلاق و عفت علیه جرائم رایانه ای

 گذر قراردادن سدستر در یا انتشار یا فروش، رودمی کار به ایرایانه جرائم ارتکاب منظور به صرفاً که الکترونیکی ابزار نوع هر یا افزارهانرم

 .کندمی مفراه او رضایت بدون را دیگری به متعلق مخابراتی یا ایرایانه هایسامانه یا هاداده به غیرمجاز دسترسی امکان که ایداده هر یا واژه

 منفی های بهجن از یکی. است نشده آشکار کامل بطور آن های عیب و پنهان زوایای تمام هنوز کسب و کار اینترنتی پدیده بودن نو علت به

 رو و مستقیم رتباطا طریق، از فروشنده و خریدار سنتی تجارت در. است معامله طرفین بین عاطفی ارتباطات رفتن میان از الکترونیکی تجارت

 تعهد نوعی عاطفی روابط نوع این. گردد می عاطفی روابط ایجاد و علاقه و الفت ایجاد سبب ارتباطات این کنند، می برقرار همدیگر با رو در

 به عاطفی رتباطاتا نوع این الکترونیکی تجارت شیوه در. آنهاست بین ما فی روابط کننده تضمین که کند می ایجاد فروشنده و خریدار بین

 تجاری مبادلات شناسند،ب یا و ببینند را همدیگر اینکه بدون شود، می انجام کامپیوتر وسیله به ارتباطات زیرا. شود می برداشته میان از کلی طور

 عاطفی تارتباطا و مبادلات ایران، مثل کشوری و شرقی جوامع خصوص به جوامع، سطح در الکترونیکی تجارت گسترش. دهند می انجام را

 . نماید می تهدید را اجتماعی و

 پردازش سرعت و دقت که حالی عین در الکترونیکی تجارت سیستم.  است الکترونیکی تجارت در امنیت و اعتماد بحث دیگر مهم موضوع

 مخاطرات ینههز. شود می مواجه مشکل با امنیتی مسائل در و شده مواجه کلاهبرداری با موارد بعضی در است برده بالا ای ملاحظه قابل طور به را

 تجارت در. است آن بعدی مشکل الکترونیکی تجارت در معامله

 هم را لاکا کنند، نمی ملاقات را همدیگر فروشنده و خریدار الکترونیکی،

 شود، می خرید به اقدام مربوطه تصاویر و مشخصات روی از بلکه بینند نمی

 .باشد طرفین برای مخاطراتی ایجاد سبب است ممکن عامل همین

 کار و کسب برای مجازی فضای هایفرصت

 مینتخ اما. گذرد می اینترنت از تجاری استفاده شروع از دهه یک از کمتر

 .اندکرده استفاده تجاری مقاصد برای آن از دنیا گوشه چهار در کوچک کار و کسب هزار ۴۱۱ از بیش کوتاه مدت همین در که شود می زده

 کند یم ایجاد کاربری اندک های هزینه با و وسیع جغرافیایی دامنه یک در عمومی رسانه این که ارزشهایی و فرصتها کارآفرینان، منظر از

 لفنت خطوط طریق از موارد غالب در و مختلف طرق به که است کامپیوتر میلیون 6۵۱ از بیش ایمجموعه خلاصه طور به اینترنت. است استثنایی

 :دانست سطح چهار از مرکب میتوان را اطلاعاتی رسانه این. هستند متصل یکدیگر به ماهوارهای ارتباطات و
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 است یا رایانه تجهیزات و تلفن خطوط ای، ماهواره های فرستنده و ها گیرنده قبیل از افزارهایی سخت منظور: افزاری سخت سطح .6

 .آورد می فراهم را اینترنت در اطلاعات تبادل و ارتباط زیربنای که

 به تصلم کامپیوترهای بین اطلاعات تبادل و ارتباط امکان که است کامپیوتری های برنامه و افزارها نرم منظور: افزاری نرم سطح .۲

 بود خواهند ای یهنقل وسایل و ها ماشین افزارینرم سطح شود، تشبیه اتوبان یک به افزاریسخت سطح اگر. کنند می فراهم را اینترنت

 .کنند می فراهم اتوبان این در را اطلاعات ونقل حمل امکان که

 داده قرار تاینترن روی بر متنوعی و متعدد فایلهای صورت به که است صوتی و تصویری نوشتاری، اطلاعات منظور: اطلاعات سطح .9

 می غرافیاییج فاصله با کامپیوترهایی بین دوم، و اول سطوح افزارهای نرم و افزارها سخت طریق از آمده فراهم تسهیلات با و اند شده

 هاصد از متجاوز هفته هر و دارد قرار اینترنت روی بر اطلاعات اینگونه از صفحه میلیون 1۱۱ از بیش که شود می زده تخمین. شوند

 قابل اربسی سرعت و اینترنت از سطح این در اطلاعات وسیع حجم نیز اطلاعات انفجار از منظور. شود می اضافه آنها به صفحه هزار

 .آنهاست افزایش و تکثیر توجه

 قبلی سطح رد آنها تکثیر نرخ و حجم به که است اطلاعاتی کاربرد و استفاده متنوع و متعدد موارد سطح این از منظور: کاربرد سطح .۴

 .ستا غیرممکن تقریباً آنها از قبولی قابل بندی طبقه ارائه که است برخوردار تنوعی آنچنان از استفاده موارد این. شد اشاره

. دارند را خود های جذابیت مذکور سطح چهار هر کارآفرینی، منظر از

 در( اول طحس) ارتباطی افزارهای سخت کننده توزیع و تولیدکننده شرکتهای

 بوده صنایع یرسا به نسبت بالاتر رشد نرخ با شرکتهای جزء کشورها از بسیاری

 زایی ثروت قدرت و محصولات این تولیدکننده صنایع که ای گونه به اند؛

 برای ای ویژه تمهیدات و گرفته قرار دولتها از بسیاری توجه مورد آنها

 یکی نایعص از رشته این توسعه. است شده اتخاذ صنایع از رشته این گسترش

 جنوبی، رهک نظیر کشورهایی صنعتی عهتوس استراتژی در اصلی اولویتهای از

 .است سنگاپور و ژاپن

 طحس برای تولیدی واحدهای ایجاد و گذاری سرمایه های هزینه اگر. دارد همراه به کارآفرینان برای را خود خاص جذابیتهای نیز دوم سطح

 جهت لازم الیم منابع به دستیابی از که کارآفرینان از بسیاری و نداشته وجود دوم سطح در محدودیت این است، توجه قابل( افزارها سخت) اول

 .یابند می خود روی پیش دوم سطح در را نیاز مورد ارتباطی افزارهای نرم تولید عرصه در طلایی فرصتهای محرومند، گذاری سرمایه

 به ازمانهاس تاسیس و شروع اندک های هزینه داشتن بر در نظر از اینترنت روی بر اطلاعات تبادل و پردازش اخذ، همان یا سوم سطح جذابیت

 حداقل منابع سر رب رقابت آن، اعظم بخش به آزاد دسترسی امکان و اینترنت روی بر اطلاعات وفور به توجه با. است فراتر قبلی سطوح از مراتب

 از سوم حسط کند، می ایجاد نیز بالایی افزوده ارزش و گرفته صورت اندک ای هزینه با اطلاعات بازپروری و پردازش که آنجا از نیز و بوده

 انفجار عنوان تحت آن از که اینترنت روی بر اطلاعات تصاعدی افزایش. نمود محسوب کارآفرینان برای بهشتی توان می واقع به را اینترنت

 .دهند می بروز اینترنت از سوم سطح در اطلاعات عرصه کارآفرینان که است کوششی و تلاش نتیجه کنند، می یاد اطلاعات

. باشد می اراد قابلیت هایی چه آنها کار و کسب توسعه و رشد برای اینترنت که شود مطرح سوال این است ممکن کارافرینان از بسیاری برای

 به منحصر ارزشهای چه اینترنت که باشد می سوال این به پاسخ و اینترنت اصلی ارزشهای بازنویسی گرو در تردید بدون پرسش این جواب

 رکمت. است مشترک دیگر های رسانه تمام با اینترنت مورد این در. است( content) محتوا ایجاد اینترنت فرد به منحصر قابلیت اولین. دارد فردی
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 کسب وفقم صاحبان و مدیران. دارد تردید خود فعالیت زمینه با مرتبط نشریات و کتاب همچون هایی رسانه مطالعه ضرورت در مالکییا  مدیر

 این در محتوا ایجاد خاصیت از ناشی ضرورتها این همه. دانند نمی تلویزیون و رادیو همچون هایی رسانه به توجه از نیاز بی را خود کارها و

. بود خواهد برخوردار بیشتری اقبال و پذیرش از عموم نزد در باشد، تر هزینه کم و کارآمدتر محتوا ایجاد در ای رسانه هرچه یقیناً . هاست رسانه

 نمود جستجو اقعیتو این در باید حدودی تا نیز را اطلاعاتی های رسانه سایر با مقایسه در اینترنت انگیز شگفت و العاده فوق سریع، گسترش رمز

 . کند می محتوا ایجاد دیگر، های رسانه از تر هزینه کم و کارآمدتر بسیار اینترنت که

 های رسانه. است متقابل ارتباط ایجاد در رسانه این قدرت است، نیافته تکامل یا و نداشته وجود دیگر های رسانه در که اینترنت قابلیت دومین

 به حدودم و کُند ارتباط این کنند، می ایجاد دوسویه ارتباط امکان هم اگر و هستند یکطرفه هایی رسانه لاًاصو نشریات و ها روزنامه همچون

. است دودترمح هم این از کتاب یا سینما همچون ای رسانه در مؤلف و خواننده بین ارتباط ایجاد امکان. است نشریه دفتر با خوانندگان ارتباط

 انحصار در نهات قدرت این و کند می فراهم همگان بین یکسان طور به را طرفه دو ارتباط امکان که است ای رسانه یگانه اینترنت منظر، این از

 . است اینترنت

 ساختار. است سازی شبیه و تمرین برای مجازی فضای تامین امکان است، فراهم اعلا حد در رسانه این در انحصاراً  که نیز اینترنت سوم قابلیت

 بسیاری برای را ارهاک و کسب با مرتبط و واقعی امور از بسیاری سازی شبیه و تمرین امکان که است ای گونه به آن ارتباطی امکانات و اینترنت

 که مایدن تصور را کارآفرینان و مدیران فضای سازی شبیه امکانات و ابزارها از ای مجموعه تواند می خواننده. آورد می فراهم کارآفرینان از

 .ندک می فراهم را آن انجام و ریزی برنامه سیاستها، اجرای و سیاستگذاری استراتژیک، مدیریت نظیر بازیهایی در مشارکت امکان

 به فروش و دخری قراردادهای و اطلاعات تبادل امکان که است تسهیلاتی کارها، و کسب صاحبان و کارآفرینان برای اینترنت چهارم قابلیت 

 قراردادهای عقد و معامله امکان اینترنت چهارم قابلیت ترتیب، این به. آورد می فراهم را الکترونیکی شکل به پول تبادل نیز و ایمن صورت

 . است رسانه این روی بر پول تبادل و تجاری

 طریق از را قتصادیا فرصتهای بتوانند تا کند می فراهم اقتصادی های عرصه سایر کارآفرینان برای را مبنایی اینترنت چهارگانه قابلیت های این

 . نمایند فرصتها این از برداری بهره به اقدام و تعریف آن روی بر یا رسانه این

 بهره خود، اروک کسب بسط و کارآفرینی جهت برشمرده چهارگانه ارزشهای از میتوانند مختلف سطح چهار در کارآفرینان این کلی، طور به

 :بگیرند

 مدیریتی، نی،ف مختلف اطلاعات اخذ و اینترنت به دسترسی امکان از استفاده با توانند می کارآفرینان سطح این در: دسترسی سطح .6

 .دهند قرار خود کار و کسب بسط و نوآوری برای مبنایی را شده کسب اطلاعات تجاری، و مالی

 خود کار و سبک تواند می آن، غنی اطلاعاتی منابع از استفاده و اینترنت به دسترسی بر علاوه کارآفرین سطح این در: حضور سطح .۲

 .دهد سامان رسانه این طریق از را خود محصولات بازاریابی و فروش تبلیغات و کنند معرفی اینترنت طریق از نیز را

 این تعاملی زارهایاب از استفاده با اینترنت، روی بر تبلیغاتی حضور و دسترسی بر علاوه کارآفرین سطح این در: رسانی خدمات سطح .9

 .کنند فراهم رسانه این روی بر را فروش از پس خدمات و معاملات انجام نظیر خدماتی ارائه امکان تواند می رسانه

 تصویر را فرینیکارآ تواند می خواننده. کنند تعریف اینترنت روی بر کاملاً را خود کار و کسب توانند می کارآفرینان نهایی سطح در .۴

 هماهنگی نترنتای طریق از تنها وی و باشد شده توزیع مختلف کشورهای در جغرافیایی نظر از وی کار و کسب تولید عملیات که کند

 . دهد انجام را فروش و تولید بین های
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 ، است دیدج های کار و کسب و ها گذاری سرمایه از بسیاری پذیرای ، ارتباطی های شاهراه از یکی و بستر عنوان به اینترنت جهان، در امروزه

 از تواندمی ارآفرینک است؛یک کشف قابل کارآفرینانه نگاه یک با تنها که فرصتی است معاش امرار برای راهی و جدید فرصت یک اینترنت

 .یابد دست بزرگی هایموفقیت به و کند استفاده فرصت این

 هایهزینه و ماست برقراری منظور به را زیادی امکان ارتباطات که عصری در کار و کسب انجام شیوه موثرترین عنوانبه اینترنتی کار و کسب

 کرده اشتغال ایجاد مستقیم صورت به نفر هزار 6۱۱ از بیش اینترنتی کارهای و کسب. کندمی بازی دارد، مشتریان بین مبادلات انجام و مرتبط

 در. کنند پیدا دسترسی کارتان و کسب اطلاعات به ساعته ۲۴ صورت به توانند می مشتریان. شود نمی بسته موقع هیچ بازار، نوع این. است

 عرصه این در شغلی فرصت این به توجه با و شد ایجاد گذاران سرمایه برای استثنای فرصت اینترنت از استفاده  گسترش با نیز ایران کشورمان

 .دهند می ارائه اینترنت روی بر را بسیاری خدمات و فعالیت

 افزایش جاری،ت روابط تسهیل واقع در و کند ایجاد را جایگزین جدید مشاغل تواندمی اینترنتی کار و کسب کارشناسان از بسیاری عقیده به

 یجادا غیرضروری، هایواسطه حذف جهانی، اطلاعات به دسترسی در تسریع مردم، زندگی رفاه سطح افزایش اشتغال، ایجاد درآمد، و فروش

 در رونیکیالکت  کار و کسب شده باعث و است اینترنتی کار و ازکسب حاصل مزایای جمله از کارآفرینان برای تجاری جدید هایموقعیت

 جایگاه اینترنتی ارک و کسب وقت، کمبود و امروزی ی جامعه زندگی شرایط بدلیل. باشد سنتی هایروش برای مناسبی جایگزین هازمینه بیشتر

 مزایای زا رسانی اطلاع و  سازی فرهنگ با کار و کسب نوع این ایجاد برای باید کرد خواهد ایفا کشور اقتصاد در مدت بلند در را ای ه ویژ

 .کرد اشنا شغل این با را مردم عمومی های رسانه طریق از اینترنتی کار و کسب

 تجارت از وعن این که معایبی اما. است اداری فضای در کار و کسب یک اندازی راه از تر آسان بسیار افراد برای اینترنتی کار و کسب قطعا

 فضای در اما کرد تصحب تلفنی آنها با یا دید را ها مشتری توان می شرکت یک فضای در مثلا باشد مشتریان با مستقیم غیر ارتباط شاید دارد

 بسیار نتیاینتر و مجازی کار و کسب. کند خریداری را نظرش مورد محصولات تا وی بود ارتباط در آنلاین صورت به  باید مشتری با مجازی

 یک توان یم درآمدزایی و تلاش و کار مدتی از پس و بگیرید رونق تواند می افراد به آگاهی و فراوان تبلیغات صورت در و است انعطاف قابل

 نموده سانآ افراد برای را زایی درآمد راه که است تکنولوژی این اصل در. دنمو اضافه  یکارمندان در صورت نیاز و تاسیس کرد کوچک دفتر

 .است

 صورت این به اشدب پویا باید است شده متعدد اینترنتی های فروشگاه آمدن وجود به باعث که اینترنتی کار کسب همان یا مجازی کار و کسب

 خود سوالات مشتری تا دباش فعال همیشه باید فروشگاه و سایت پشتیبانی اصل در کند اعتماد فروشگاه به محصول خرید برای بتواند مشتری که

 کارافرین با ایدب مشتری اداری فضای یک مثل و شده چک مرتب شود می فرستاده فروشگاه برای که مختلفی های ایمیل و بپرسد راحتی به را

 فضای یک نیست بد اما ندارد شرکت یک وجود به نیاز حتما اینترنتی فضای قالب در کوچک کارهای و کسب اندازی راه. باشد ارتباط در

 وی با بتوانند بهتر ریانمشت که باشد داشته قوی پشتیبانی اینکه یا شود کار به مشغول کارافرین فضا آن در و باشد داشته وجود هم کوچک اداری
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 در و تر راحت را یمشتر با ارتباطی های راه کارافرین اگر اما نیست بودن معتبر از نشان حتما کوچک اداری فضای یک داشتن باشند ارتباط در

 .کرد خواهد خرید آسوده خیال با مشتری دهد قرار تر دسترس

********************* 
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