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A B S T R A C T  

Designing business models based on value-added creation through connecting customers in different markets due to 

network and spillover effects is important, because of improving social services, job creation, and development of 

communication technologies. In recent years and due to the development of digital technologies, data-driven platforms as 

a ground for interaction between different groups in multisided markets have experienced significant growth. So, the 

primary question of the research is that concerning several challenges of platform development, what policy changes can 

be suggested for the development of multisided markets’ activity in Iran? So, a qualitative research Method based on semi-

structured interviews has been used for data collection and theme-oriented content analysis. In this article, five integrating 

themes include designing protection and security patterns, organizing the competition and determining monopoly 

conditions, structuring the juridical model for crimes in platforms, licensing and regulation, and supporting financial and 

commercial systems are designed and suitable policies for multisided markets in Iran is provided.  
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 چکیده

ست که اوکار برخلق ارزش افزوده مستلزم توسعه بازارهای چند سویه و سکّویی از منظر سیاستگذاری، فعالیت در قالب الگوی کسب
های رقمی)دیجیتال( در های اخیر و با توسعه فناوریهای تقنینی و نظامات پشتیبان آن با ساختارهای سنتی متفاوت است. در سالزیرساخت

شمگیری چهای مختلف در قالب بازارهای چندسویه گسترش عنوان بستری برای تعامالت گروهمحور بهو سکّوهای داده کشور، بازارگاه ها
 تیعالتوسعه ف یبرا یاستیس چه تغییرات، سکّوهامختلف توسعه  یهابا توجه به چالشاند. سؤال اصلی تحقیق این است که پیدا کرده

آوری ی جمعهای نیمه ساختاریافته برا. به این منظور، روش تحقیق کیفی مبتنی بر مصاحبهشودیم شنهادیپ رانیدر ا هیچندسو یبازارها
ساز مشتمل بر های پژوهش، پنج مضمون یکپارچهمحور دنبال شده است. بر اساس یافتههای موردنیاز و روش تحلیل محتوای مقولهداده

و  یوزدهمجسکّوها، جرائم در  ییقضا یبه الگو یساختارده، انحصار طیشرا نییرقابت و تع یساماندهی، تیو امن یانتیص یالگو یطراح
ها های این چالشحلهای توسعه سکّوهاو راهاند و براساس این پنج بعد، چالشطراحی شده بانیپشت یو تجار یمال نظامی و گرمیتنظ

 استخراج و سیاستهای مناسب برای توسعه بازارهای چندسویه در ایران ارائه شده است. 

 

  .مقاله پژوهشی   

 .ای، سکّوها، ایرانبازار دوسویه، سیاستگذاری نوآوری،  اثرات شبکه :واژگان کلیدی
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 مقدمه

بازارهای چندسویه یا های مختلف که امروزه در قالب وکار مبتنی بر ایجاد بستر برای تعامالت گروهالگوی نوین کسب 
کردن مشتریان در بازارهای مختلف است عنوان واسطه مرتبطافزوده بهمعنای خلق ارزشتوسعه یافته است، در واقع به 1هاپلتفرم

(Osterwalder & Pigneur, 2010:37برخالف الگوهای سنتی کسب .) وکار که بنگاه متمرکز بر ارائه خدمات خود به مشتریان
ای و کردن عرضه و تقاضا به یکدیگر در قالب الگوهای شبکهافزوده بر اساس مرتبطزارهای چند سویه، خلق ارزشاست، در با

اند. رویکرد اول، از سه منظر مورد توجه قرار گرفته هاشود. در حوزه نوآوری، سکّوتمرکز بر ارتقای اثرات سرریز انجام می
دنبال جذب فعالیت اشخاص ثالث عنوان یکی از رویکردهای نوآوری باز بهی فناورانه است که بههاسّکونوآوری مبتنی بر 

های مکمل( در حوزه محصوالت و خدمات جدید مرتبط است و نمونه مهم آن توسعه )نوآوران خارج از سازمان یا شرکت
(. در این رویکرد، Gawer & Cusumano, 2014:420توسط شرکت اپل و سکّو اندروید توسط گوگل بوده است ) IOSسکّو 

شود، اما سازمان ارائه دهنده سکّو بر ارتقای ارائه خدمات خود به مشتریان تأکید دارد ای تأکید میاگر چه باز هم بر اثرات شبکه
ر حوزه د هاسکّودهنده خدمات است. رویکرد دوم اهمیت آفرینی آن لزوما بمثابه واسط تعامالت نیست بلکه ارائهو نقش

های یافتن جمعیتهای بزرگ است که با تغییر در تعاریف نیروی کار و شرایط استخدام و اهمیتنوآوری، تغییر در ساختار بنگاه
ها شوند که در آن بنگاهداری مطرح میعنوان نسل جدیدی از فعالیت اقتصاد سرمایهها بهافتد. از این منظر، سکّوانبوه اتفاق می
(. در این رویکرد، اگر چه Sundararajan, 2017:77مات لزوماً به نیروی کار تحت استخدام خود وابسته نیستند )برای ارائه خد

دهنده خدمات کاربرد دارد. اما ای درون مرز بنگاه ارائهشود، ولی باز هم فعالیت شبکهمفهوم اقتصاد اشتراکی بکار گرفته می
دهنده خدمات های جدیدی شده است که لزوماً خود را بعنوان ارائهظهور بنگاه ای منجربهرویکردهای اخیر در اقتصاد شبکه

کنند. در دهندگان و خدمات گیرندگان قلمداد میگذاری اطالعات میان خدماتکنند، بلکه وظیفه خود را به اشتراکمعرفی نمی
تواند هیچ کند. سّکو میو بشدت تغییر میشود، مسئولیت سکّ این رویکرد که به عنوان رویکرد سوم فعالیت سّکویی مطرح می

هایی در قبال جبران گذاری اطالعات را بازی کند یا اینکه خودش هم مسئولیتمسئولیتی نپذیرد و فقط نقش معرف و اشتراک
ای ها از منظر نوآوری در رویکرد سوم، خلق ارزش و اثرات شبکهخسارت، جابجایی وجوه و ... بر عهده بگیرد. اهمیت سّکو

وکار مبتنی بر صرف ارائه خدمات دیگران شکل بگیرد که با افزایش شود گونه جدیدی از الگوهای کسباست که باعث می
وکار مبتنی بر میزان مسئولیت پذیری سکّو در بازارهای کند و طیفی از الگوهای کسبتعداد اعضا، کارایی خدمات آن تغییر می

عنوان بازیگرانی که الگوی جدیدی ها به(. در این رویکرد، سکّوEisenmann et al, 2011:1275مختلف ظهور و بروز یابد )
شوند که خصوصاً با دهنده خدمت نیستند، مطرح میدهند و خودشان لزوماً ارائهبرای تعامل سمت عرضه و تقاضا ارائه می

کشند گری سنتی را به چالش میذاری و تنظیمویژه ماهیت سیاستگتوسعه اقتصاد رقمی)دیجیتال( و گسترش شبکه بازیگران، به
(. تمرکز مقاله حاضر بر ابعاد Boudreau & Hagiu, 2009:165شوند )گذاری مطرح میعنوان سطحی از مقرراتو اساساً خود به

ها، با توسعه های سیاستی در حوزه سّکوترین چالشها در ایران قرار دارد. از منظر تاریخی، عمدهسیاستی توسعه فعالیت سکّو
گذاری همراه بوده است. تغییر حکمرانی محلی در چین برای مدیریت اوبر فعالیت شرکت اوبر و نقض نظامات سنتی مقررات

(Zhang, 2019:466-468و نیز چالش )هایی نظیر اوبر، ونقل شهری در فعالیت سکّوگری مدیریت حملهای آمریکا در تنظیم
عنوان چالش سیاستگذاری نوآوری مورد توجه قرار دارد. ( همچنان بهFlores & Rayle, 2017:3758-3761لیفت و سایدکار )

های سیاستی فروشی و ... بر اهمیت چالشهای دیگری چون مسکن، گردشگری، خردهها به حوزهعالوه توسعه فعالیت سکّوبه
سیاستی موارد متعددی اعم از میزان مسئولیت (. این چالش های Vinogradov et al, 2020:2ها افزوده است )توسعه سکّو

ها گیرد. نوع فعالیت سّکوهای انبوه و مسائل دیگر را دربرمیسکّوها، جریان وجوه، حفظ حریم خصوصی خصوصا از منظر داده
 شود. اگر هدف سیاستگذاری در بخشها از منظر سیاستگذاری برای توسعه نوآوری میباعث ایجاد طیف متنوعی از چالش

کننده ارائه خدمات نهائی باشند، ها و تسهیلعنوان ساختاری نوین، بستر رشد بسیاری از نوآوریها بهعمومی این باشد که سکّو

                                                           
پیشنهاد شده است.با عنایت به کاربرد این واژه « سکّو»یا « سازه بن»( توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی بسته به نوع کاربرد آن Platformمعادل فارسی پلتفرم) - 1

در این مقاله بکار گرفته شده « سکّو»دراین خصوص، معادل فارسی « سکّو»رسانی و فراگیری کاربرد معادل در مقاله حاضر به عنوان نرم افزارهای میزبان خدمات به هم
 است.
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و هیچندسو یبازاراه تی فعال  یارتقا یاهاستیس  یطراح 
ّ

انریرد ا یی سک  

کاران میثم رنیمانی                                          و     هم

پذیر نخواهد شان با الگوهای سنتی حتماً امکانهای ایگذاری برای ساماندهی و نظارت بر فعالیتتدوین قوانین مناسب و مقررات
سازی دقیق است. از سویی ها در بازارهای مختلف نیازمند بازنگری درساختارهای سنتی و شفافبود. ماهیت فعالیت سّکو

( و از Evans, 2012:10های کنترلی است )های چندسویه حتماً نیازمند مقررات و دستورالعملرفتارهای مضر کاربران در سّکو
(. در واقع Vitković, 2016:80کشد )ابت را به چالش میهای موجود در قوانین مرسوم رقها، روالسوی دیگر، فعالیت سکّو

وکارهای مذکور، مقررات موجود کفایت و دلیل مزیت رقابتی ایجادشده و هم وابستگی به مقیاس در مدل جدید کسبهم به
اتی جدید و متناسب ها  نیازمند الگوی سیاستی و مقررکارایی سازماندهی فعالیت این بازارها را ندارد. لذا توسعه فعالیت سکّو

در سطح  (. در مطالعات داخلی، اگرچه توسعه نوآوری مبتنی بر سکّوEvans & Schmalensee, 2017:15هاست )با فعالیت آن
( مورد توجه قرار گرفته Yarmohammadi et al,2017افزار )( و نرمKayyal & Albadvi, 2018های بانکی )بنگاه در حوزه

ها با ها مطالعات اندکی انجام شده است. تضادهای توسعه سّکوهای مناسب برای توسعه سّکوتگذاریاست، اما از منظر سیاس
ها خصوصاً در حوزه گذاری سکّونفع در تغییر نظام مقرراتهای ذی( یا بررسی جریانSoltanzadeh et al, 2022قانون رقابت )

(، عمده مطالعات مرتبط در ایران محسوب Soltanzadeh et al, 2021; Narimani et al, 2020شهری )ونقل برخط درونحمل
ها در ایران موضوع مهمی است های مناسب برای توجه به ابعاد مختلف توسعه سکّوشوند. بر این اساس، طراحی سیاستمی

ها، چه ه سّکوهای مختلف توسعکه در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. سؤال تحقیق این است که با توجه به چالش
شود.  بر این اساس، الزم است ابتدا بر مبنای ادبیات هایی برای توسعه فعالیت بازارهای چندسویه در ایران پیشنهاد میسیاست

گذاری مشخص شوند. این موضوع در بخش دوم با مرور ها خصوصاً از بعد تقنینی و مقرراتنظری، تناقضات توسعه سّکو
ها مورد توجه قرار گرفته است. در گام بعدی تالش شده است های عمده فعالیت سّکوچالش پیشینه تحقیق و استخراج

ها و نهادهای هایی نیمه ساختاریافته در حوزه فعالیت حوزه سکّوهای نظری در قالب سواالت مصاحبه طراحی و مصاحبهچالش
صورت گرفته است. نهایتاً نیز در بخش چهارم دولتی/حاکمیتی مرتبط انجام شود. تشریح روش انجام تحقیق در بخش سوم 

 ها ارائه شده است. های مناسب مبتنی بر ابعاد مختلف مسئله برای توسعه سّکوسیاست

 پیشینه پژوهش

گذاری داده و ارتباط دادن مشتریان در اشتراکای است که وظیفه اصلی آن بهرویکرد این مقاله به سکّو، ساختار واسطه
ها بستر خلق ارزش از طریق ایجاد تعامل (. بر اساس این تعریف، سکّوEisenmann et al, 2011:1273است )بازارهای مختلف 

های معینی داشته باشند تا بتوانند ها ویژگیمیان دو یا چند گروه مجزا از کاربران هستند. برای تحقق این امر الزم است سکّو
اط مؤثر را ممکن سازند. بر این اساس، سّکو بستری سیستمی متشکل از اجزاء و ای را ایفا کنند و برقراری ارتباین نقش واسطه

ای طراحی شده است قوانین است که اگر چه قواعد آن متاثر از نظام نهادی محیط فعالیت است ولی عمده آن توسط سکّو بگونه
(. از منظر Boudreau & Hagiu, 2009:165شود )بندی تعامالت بصورت مؤثرتری فراهم میکه از طریق آن، صورت

ها، شرط استثناپذیری کاالی عمومی را ندارد و بیشتر شبیه کاالی سیاستگذاری باید توجه شود که خدمات مبتنی بر سّکو
رود و نیاز به چارچوب باشگاهی است، لذا خردمایه سنتی مداخله دولت در حوزه کاالی عمومی در این کاالها نیز زیرسؤال می

ترین مثابه یکی از مهمها به(. اگرچه با ظهور سکّوEisenmann et al, 2011:1278یابد )اری افزایش میجدید سیاستگذ
های مبادله های شغلی و خدمات و کاهش هزینهساختارهای عصر اقتصاد دیجیتال، مواردی چون افزایش دسترسی به فرصت

های خاص سّکوها ایجاد شده است که تغییر بدلیل ویژگی های جدیدی(، اما چالشSundararajan, 2017:52) محقق شده است
صورت مستقیم یا دالیلی همچون عدم ارائه خدمت بهسازد. این ماهیت جدید، از سویی بهدر نظام سیاستی را ضروری می

واسطه ها بهکشد و از سویی دیگر خود سکّوافزایش نرخ نفوذ و گسترش بازار، نظام سنتی قوانین و مقررات را به چالش می
(. نقض  ,2017:2Buschدهند )را انجام می 1ای و خودتنظیمیگری واسطهتعیین ضوابط ورود و فعالیت، شئون مهمی از تنظیم

افتد، زیرا در شیوه سّکویی، الگوی خرید مردم نظام سیاستی سنتی از منظر تغییر در سازوکارهای عرضه و تقاضا نیز اتفاق می
افتد دهی قیمتی و معرفی کاالهای مشابه و جایگزین با اثربخشی بیشتری اتفاق میهی به رقابت، عالمتتغییر کرده و ساختارد

                                                           
1 - Self-Regulation 
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(Guo et al, 2019:1045در خصوص کنترل و نظارت بر سکّو .) ها، ظهور جرائم جدید، ابهام در قراردادها و مسائل مرتبط با
ها را ها قرار دارد که توسعه آنهای مختلفی فراروی فعالیت سکّوچالش مالکیت و نیز نقض حریم خصوصی و انباشت داده نیز

 ,Cannon & Summersدهد )ها را نشان میروزرسانی و ارتقای قوانین و سیاستبا دشواری مواجه کرده و ضرورت به

خش به شرح ذیل مورد توجه ب 5گذاری در ها از منظر سیاستگذاری و مقرراتهای توسعه سّکو(. در این مقاله، چالش2014:26
 قرار گرفته است.

 ای و اقتصاد مقیاساثرات شبکه

، پذیرش کاربر 2ها این است که ارزش پیشنهادی به مشتری )اعم از تمایل کاربر به پرداختدر سکّو 1ایمقصود از اثر شبکه
ها از سمت صورت سنتی بنگاهذا اگرچه به(. لShapiro, 1998:44یابد )و ارزش سّکو( با آمدن مشتری جدید به سکّو افزایش می

عنوان منبع اصلی تولید ارزش و مزیت رقابتی سکّو، ای بهشدند، با قرارگرفتن اثرات شبکهبزرگ می 3عرضه و با اقتصاد مقیاس
(. Parker & Van Alstyne, 2005:1494شوند )وکارها از سمت تقاضا و با ازدیاد کاربران و مشتریان بزرگ میاینگونه کسب

عنوان یک زیرساخت حیاتی وکار بهشود یک کسبهاست که باعث میای، مقیاس پیداکردن چشمگیر سکّوچالش مهم اثر شبکه
                          (.Hagiu & Wright, 2015:167گیری انحصار مورد توجه قرار گیرد )در کشور و با نقض قوانین رقابت و شکل

وکارهای سکّوی در رو، بلکه در عموم کشورها موضوعات مرتبط با شئون مختلف رقابت در کسبنه فقط در کشورهای پیش
وکارهای (. بر این اساس، کسبBRICS, 2019های متعددی ذیل مراجع رقابت شکل گرفته و درحال رسیدگی است )پرونده

                  کننددچار چالش می«  5زاریقدرت مشهود با»و « 4بازارهای مرتبط»سکّویی، مرجع قانون رقابت را در تشخیص 
(Scott Morton et al, 2019:70 .) 

 مرغ(مسئله توازن بازارها )پارادوکس مرغ و تخم

ها برای کسب کنند، مسئله اصلی آنصورت همزمان نسبت به جذب کاربران در چندین بازار فعالیت میها بهاز آنجا که سکّو
       دهی به تعامالت و معامالت بازارهای برخط استمیان بازارهای مختلف چندسویه و رونقسود بیشتر، برقراری توازن 

(Hagiu & Wright, 2015:169مسئله .)صورت کند آن است که ارزش یک سکّو نزد کاربران یک گروه بهای که اینجا بروز می
شود ها یاد میدر سکّو« 6مرغمسئله مرغ و تخم»چشمگیری به تعداد کاربران طرف دیگر وابسته است که از آن با عنوان 

(Caillaud & Jullien, 2003:310برای حل این مسئله، سکّو .)کنند. راهبرد گلوله برفی یا ها از راهبردهای مختلفی استفاده می
ر عرضه برنامه کاربردی پاشی )ارائه خدمات رایگان و ارزان به کاربران برخی از بازارها(، شناسایی کاربران کلیدی )که ددانه

هایی برای موفقیت و رضایت باکس توسط مایکروسافت مورد استفاده قرار گرفت( یا ارائه محصوالت و مکملبازی ایکس
               ها برای توسعه متوازن بازارهای چندسویه هستنداولین کاربران )الگوی شرکت اینتل( برخی از راهبردهای سکّو

(Parker & Van Alstyne, 2012:17-18به .)طرف منجر تواند به نقض سکّو بیها هم میکارگیری چنین راهبردهایی توسط سّکو
های تواند سوءاستفاده از دادهشود که خود به نوعی ترجیحی و سوءرفتار محسوب شده و مخل رقابت منصفانه است و هم می

(. لذا یکی دیگر از Soltanzadeh et al, 2022واقع شود ) عنوان نقض حریم خصوصی مورد توجهکاربران تلقی شده و به
 ها در ایجاد توازن میان بازارهاست. های توسعه بازارهای چندسویه از منظر سیاستگذاری، موضوع راهبردهای سّکوچالش
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 گذاریمسئله کسب درآمد و قیمت

ها قابت سّکوشود؛ بنابراین ره سکّو کمتر میاز منظر درآمدی هرچه دریافت پول توسط سّکو بیشتر شود، جذب کاربران ب
صورت ها به(. ارتباط این موضوع با ویژگی بازبودن سکّوRochet & Tirole, 2003:993یابد )های کارمزد افزایش میروی نرخ

رود تا یت م)خصوصاً کاهش کارمزد ورود و دریافت خدمات(، برخی منافع سکّو از دس مستقیم است. یعنی با بازکردن سکّو
بطه مستقیمی (. در واقع درجه آزادی سمت کاربر، راParker & Van Alstyne, 2012:7در ازای آن تعداد کاربران افزایش یابد )

(. Van Alstyne et al, 2016:61-62تر خواهد شد )با کنترل کیفیت دارد و هرچه دسترسی بیشتر شود، کنترل و نظارت سخت
( از Eisenmann et al, 2009:138آمیز )عدم ایجاد محدودیت یا ایجاد محدودیت منطقی و غیرتبعیضها بر لذا میان الزام سکّو

ی صفر گذاری با مبناسویه و قیمتها در طیفی از پرداخت دوسویه، یکگذاری آنیک طرف و مدل درآمدی و ساختار قیمت
(Godlewska, 2019:55تضاد به )گذاری مرتبط است، ها با راهبردهای مختلف قیمتسکّو آید. از آنجا که کسب درآمدوجود می

ای خروج رقبا یا تواند از موضوعاتی نظیر تبانی برگذاری الگوریتمی و پویا نیز میگذاری حتی قیمتلذا انواع الگوهای قیمت
ها نیز وو عوارض سکّتواند بر الگوهای اخذ مالیات (. این مسائل میRobertson, 2020:14گذاری تهاجمی متأثر شود )قیمت

نتی اثر خواهد های مختلف بر ساختارهای سیاستی ساثر بگذارد یا موارد نقض رقابت در اقتصاد را گسترش دهد. لذا از جنبه
 گذاشت. 

 مسئله مرز بنگاه و مالکیت 

سئله مالکیت ماه و سنتی اثرگذار است، ایجاد ابهام در مرز بنگ سیاستگذاریها که بر ساختارهای جنبه دیگر ماهیت سکّو
قابت بازاری، رهای مبادله توسط سلسله مراتب مدیریتی یا صورت سنتی، در حوزه مرز بنگاه میزان سازماندهی هزینهاست. به

ضه و تقاضا کمرنگ شوند، مرز عرها، کاربر محسوب میکند. از آنجا که هردو سوی بازار در سکّومرز فعالیت بنگاه را تعیین می
کند، بلکه چالش توانایی یا این اساس، مرز بنگاه را پاسخ به سؤال خرید از بیرون یا ساخت در داخل تعیین نمی شود. برمی

خدمت  هایی که برای ارائه(. همچنین از آنجا که داراییHagiu & Wright, 2015:165یابد )استخدام در سکّو محوریت می
ها در گردش یهای خدمتی نبوده و ارزش این دارایها مالک دارایی، سکّوشوندموردنیاز هستند، توسط سکّو تدارک دیده نمی

ها، ر دارایی(. ابهام در مرز بنگاه و فقدان مالکیت بDemary, 2015:7کننده نیست )چندان تعیین مالی بنگاه و ارزش سکّو
ارت و کنترل کشد. همچنین نظه چالش میپذیری سنتی را برا مبهم ساخته و قوانین مجوزدهی و مسئولیت پذیری سّکومسئولیت

 و( و قوانین مرتبط با اخذ عوارض و حقوق عمومی Ducci, 2018:308(، مقررات کار )Posen, 2015:410کیفیت خدمات )
 شود. ( نیز دچار ابهام و چالش میVitković, 2016:97مالیات )

 انباشت داده و مزیت افقی 

برداری از های تحلیل و بهرهرسانی و تسلط بر فناوریهمهای بهران با توسعه الگوریتمها به داده کاربدسترسی گسترده سکّو
برداری از سازی و و ترکیب و نیز بهرهآوری داده، نوع ذخیرهشود مسائلی از جنس دسترسی و جمعهای کالن باعث میداده
ایجاد  (. این موضوع مهم از جهتCannon & Summers, 2014:26ها مورد توجه ویژه قرار گیرد )های کاربران در سکّوداده

( و نیز ایجاد Cannon & Summers, 2014:26(، نقض حریم خصوصی کاربران )Gupta, 2020:6انحصار در مالکیت داده )
 ش کشیدهشود سیاستگذاری سنتی به چال( تأثیرگذار خواهد بود و باعث میScott Morton et al, 2019:7قدرت بازاری برتر )

ندسویه متصل کند دهد که با گسترش افقی، بازارهای دوسویه را به بازارهای چها میشود. تسلط بر داده این مزیت را به سکّو
ا تغییر داده و ربخشی به کاربران، ماهیت بخشی و عمودی خود ها( و تنوعهای کاربردی)سوپراپلیکیشنو با توسعه اَبر برنامه

گری بخشی یمختلف فعالیت کند. این راهبرد بنگاهی، با شدت بیشتری سیاستگذاری سنتی و تنظصورت افقی در بازارهای مبه
پذیری، یتهای عمودی مانند مسئولهای مطرح در حوزه(، ضمن اینکه باز هم سایر چالشCseres, 2020:2کشد )می را به چالش

شده در این مقاله، موضوعات های انجاملذا بر اساس بررسی کند.کنترل و نظارت بر داده و نقض قوانین رقابت را نیز تشدید می
 . استخراج شده است 1گذاری در پنج دسته به شرح جدول ها از منظر سیاستگذاری و مقرراتمرتبط با توسعه سکّو
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 گذاریو مقررات سیاستگذاریها از منظر بندی موضوعات مرتبط با توسعه سکّودسته – 1جدول 
 منابع وعات مرتبطموض محورهای اصلی

 ای و اقتصاد مقیاساثرات شبکه -1

 افزایش کاربران و مقیاس اقتصادی 

 العاده و مسئله رقابتشدن فوقبزرگ

 هاپذیری و کنترل فعالیتمسئله نظارت

Soltanzadeh et al (2022) 
Hagiu & Wright (2015) 

Caillaud & Jullien (2003) 

Parker & Van Alstyne (2012) 

 مرغ(مسئله توازان بازارها )مرغ و تخم -2
 طرفرفتارهای ضدرقابت و نقض سکّو بی

 راهبردهای ایجاد توازن بازار و سود سکّو

Soltanzadeh et al (2022) 
Hagiu & Wright (2015) 

Demary (2015) 

Posen (2015) 

Ducci (2018) 

 گذاری مسئله کسب درآمد و قیمت -3
 گذاری از سود بنگاهمختلف قیمتتأثیرپذیری الگوهای 

 چالش افزایش تعداد کاربر یا افزایش کارمزد سکّو

Parker & Van Alstyne (2012) 

Rochet & Tirole (2003) 

Van Alstyne et al (2016) 

Eisenmann et al (2009) 

Godlewska (2019) 

Robertson (2020) 

 مسئله مرز بنگاه و مالکیت -4

 اطالعات یا ارائه دهنده خدماتبنگاه اشتراک 

 نقض قوانین مالکیت و روابط قراردادی 

 وکار سکّوییپذیری کسبنقض مسئولیت

Soltanzadeh et al (2022) 
Hagiu & Wright (2015) 

Demary (2015) 

Posen (2015) 

Ducci (2018) 

 انباشت داده و مزیت افقی -5

 نقض حریم خصوصی کاربران

 هااستفاده تجاری یا امنیتی از دادهدسترسی رقبا یا 

 هاگذاری سکّوتوسعه اَبربرنامه های کاربردی)سوپراپلیکیشن( و قاعده

Cannon & Summers (2014) 

Scott Morton et al (2019) 

Gupta (2020) 

Cseres (2020) 

اساس تالش  نیبرا .است ها سکّو توسعه با مرتبط موضوعات حوزه در ینظر اتیادب یبند جمع واقع در 1 شماره جدول
شوند تا بتوان در قالب  یاستخراج شده و دسته بند ینظر اتیشده است تا عمده موضوعات مرتبط با توسعه سکّوها از ادب

برای تکمیل طرح تحقیق الزم است مروری برتجارب سایر کشور ها در خصوص مسائل سیاستی از آن استفاده کرد.  قیطرح تحق
ای در های سیاستی در توسعه سکّوهای واسطهمرتبط با توسعه سکّو ها نیز انجام شود. لذا در قسمت بعد، مروری بر چالش

 کشوهای مختلف ارائه شده است. 

 کشورها تجارب

در سراسر جهان  یمشهور یهانام گریو ... که امروز د یبانیربیگوگل، آمازون، اوبر، ا سبوک،یمحور مانند فداده یهاسکّو
 نیتوسط ا دیجد گرانیاند اما واردشدن بازکرده فایرا در اقتصاد کشورها ا یاندهینقش فزا ریدهه اخ یدر ط شوند،یمحسوب م

 گرانیبر بازارها و باز یبیتخر یاثر جادیاز موارد باعث ا یاریبس بازار در یهایگذارهیبه سرما یدهها به بازار و جهتسکّو
و حدود  یاستگذاریس یمختلف را با چالش چگونگ یکشورها استگذارانیسبب، س نیاست و به هم شدهها موجود در آن

 ضمن 2015 سال دراروپا  هیعنوان مثال اتحاد. به(Strowel & Vergote, 2016:1)حوزه مواجه ساخته است  نیدر ا یگرمیتنظ
 باعث هاسکّو نیا توسعه که است کرده تأکید ه،یاتحاد نیا اقتصاد یبرا محورداده یهاسکّو توسعه یهاتیمز هیکل برشمردن

 نیا بر. کنند دایپ هاآن یبرا را یمناسب یهاحلراه دیبا استگذارانیس که شد خواهد یدیجد یمیتنظ و یاستیس مسائل جادیا
 .آن پرداخته شده است یهاو چالش محورداده یهاکشورها در حوزه سّکو یبرخ مهم اتیتجرب به، 2 جدول دراساس، 
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 های دوسویه در کشورهای منتخب های توسعه سکّوچالش – 2جدول 

 سال کشور
عنوان سکّو 

 دوسویه
 منبع هاچالش حوزه فعالیت

 1اوپن شِد 2017 استرالیا
وسایل سامانه اجاره 

 مورد نیاز بین افراد

به رسمیت شناخته نشدن 

 توسط دولت
ISTI (2019) 

 حمل و نقل 3یدیو کوآ 2یدید 2015 چین
قدرت بازار و سوء استفاده 

 از وضعیت مسلط
Cai (2021) 

 Avdasheva & Korneeva (2019) ادغام و مسئله قدرت بازار حمل و نقل 4یاندکس 2017 روسیه

 Akartuna et al (2022) پولشویی هاعرضه اینترنتی اقامتگاه 5یان ب یر بیا 2015 روسیه
 Wirtz & Tang (2016) گذاری تهاجمیقیمت حمل و نقل اوبر 2015 آمریکا

 Henama & Sifolo (2017) گذاری تهاجمیقیمت حمل و نقل اوبر 2015 آفریقای جنوبی

 سفارش اینترنتی غذا هابگراب 2015 آمریکا
برخی بازیگران به فعالیت 

 صورت غیرقانونی
Mayya & Li (2021) 

 هاعرضه اینترنتی اقامتگاه یان ب یربیا 2013 آمریکا
ها به های برخی هتلفعالیت

 صورت غیرقانونی
Yu et al (2020) 

 گاهدر این وبکند. یم لیافراد را تسه نیمورد استفاده ب لیوسا است که اجارهاسترالیایی  ی(آپاستارتشِد، شرکت نوپا)اوپن
کنندگان کرده و اجارهگاه اعالم در وب را م خودالاق ستیل ،هستند. صاحبان «کنندگاناجاره» و «صاحبان»دو طرف مبادله 

از حقوق  تیحما نیقوانشرکت نوپا،  نیارسال کنند. چالش بزرگ ا اقالم نیاجاره ا یرا برا خودی هادرخواست توانندیم
 یدر پاسخ به فشارهاشد لذا اوپن کرد.اعالم  یرقانونیرا غ گاهاین وب تیفعال 2017بود که در دسامبر  ایاسترال در دکنندگانیتول

 و به رسمیت شناخته نشدن توسط قوانین و مقررات کمی و با توجه به سودآور ایاسترال دکنندگانیتول حقوق از تیانجمن حما
دیدی بزرگترین ارائه دهنده  .(ISTI, 2019:48) طور کامل متوقف کرد به 201۸ هیفور 2۸خود را در  تیفعال یاهیانیب یط

همواره به دلیل رفتارهای ضدرقابتی هدف  2012خدمات حمل و نقل آنالین در بازار چین است از زمان آغاز به کارش در سال 
ترین رقیب خود با رقبا، با اصلی قیمت و جنگ شدید قیمتانتقاد بوده است. این شرکت پس از سه سال ارائه سفرهای ارزان

به  2017در بازار یعنی شرکت کوآیدی ادغام شد و سال بعد از آن، اوبر چین را خریداری کرد. بدین شکل دیدی در سال 
ترین انتقاد واردشده به میلیارد دالر رسید. مهم 56بزرگترین ارائه دهنده سفرهای آنالین در چین تبدیل شد و به ارزشی معادل 

های باال به کاربران ها سوءاستفاده از قدرت بازار پس از دستیابی به موقعیت انحصاری و تحمیل قیمترکت دیدی در این سالش
گاه وب نی. ادهندیم هیرا کرا یاقامت یهاآن مکان از است که شهروندان با استفاده گاهیوب یبانیربیا(. Cai, 2021) بوده است

 تاکنون 200۸از سال  شرکت نیا کشور است. 190هزار شهر و  34شده در  فهرست پانصد هزار مکان ونیلیم کیاز  شیب یدارا
 یبانیب ریاز ا یبرداران روسالهظاهرا کاست که  مشخص شده اماداشته باشد.  یو اقتصاد محل یبر گردشگر یمثبت ریتاث هتوانست

اند، تجارت مواد مخدر به دست آورده ای یدزد یاعتبار یهاکارت رینظی نقانوریغ یهارا که از کانال ییهاتا پول کنندیاستفاده م
 یهاهبرداران در انجمنالک نیکنند. ا یاقتصاد ها همدست هستند، وارد چرخهکه با آن یکالام و صاحب هازبانیبا کمک م

شرکت خدمات حمل و  کی اوبر .(Akartuna et al, 2022) گردندیم رمزگشایی شده یهاحساب ایهمکار  دنبال زبان بهروس
 یک. یسازدیم مرتبط راننده نیترکینزده ب را نیمسافر خودکار، طوربه افزار کاربردی هوشمند این شرکتنرم. استنقل برخط 

 ییهاشرکت نیرقابت ب آنالین یهایاستفاده از تاکس گسترش است. با یدرآمد رانندگان تاکس تیوضع ،هاچالش نیتراز مهم
و درآمد رانندگان به شکل  هامتیق ها،گذاری تهاجمی این شرکتقیمت جهینت در شد و شتریروز به روز ب فتیمانند اوبر و ل

                                                           
1 - Open Shed 
2 - Didi 
3 - Kuaidi 
4 - Yandex 
5 - Airbnb 
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 یهاسیبه صورت موقت، سرو که رسانده بیبه تصو یقانون 2015در سال  ورکیویشهر ن یشورالذا . افتیکاهش  یتوجه قابل
فعال  خودروهای است که تعداد یشهر نینخست ورکیوی. نکندیمنع م شتریب یهالیومببه خدمت گرفتن ات از را برخط یسفرهم

 به رانندگان یحداقل حقوق پرداخت گر،ید ایالیحه و قرار است با کندیمشابه را محدود م خدمات گریو د فتینظر اوبر، ل ریز
داران و خدمات مسافربری برخط )بخصوص اوبر( در آفریقای تاکسی .(Wirtz & Tang, 2016) شود نییتع زین خدمات نیا

 مواد و فروش دیدر امر خر شرویپ هاب خدمتی(. گرابHenama & Sifolo, 2017اند )جنوبی نیز با چنین چالشی مواجه بوده
 شده است. در سه یحطرا یمحل یهابه رستوران غذا دارانیاتصال خر یمتحده است که برا التیدر ابرخط به صورت  ییغذا

 سیسرو نیاز ا متحدهالت ایشهر در ا 2200هزار رستوران در  115و  فعال کاربر ونیلیم 9.19حدود  2019نخست سال  ماهه
ی ادیز یهاچالش کایمختلف امر هایایالتآن در  اشاعه و 2009خدمات در سال  نیگسترش استفاده از ا با. انداستفاده کرده

استفاده  ها،داده عات والحفظ اط تیرستوران، وضع ای یبه مشتر وارده خسارات تیمسئول نییشد. تع جادیشرکت ا یبرا
 در .(Mayya & Li, 2021) بود هاچالش نیو ... از جمله ا یالتیا نیطبق قوان کنندگانمصرف حقوق تیرعا ،گاهمجرمانه از وب

 .رساند بیبه تصو یاشتراک اقامتگاه خدمات یهانظارت بر داده یرا برا یابخشنامه ورکیوین یشهردار 201۸ یجوال 1۸ خیتار
ح الو در اصط دهندیمدت کوتاه اجاره مخود را به خانه های که شدهبیتصو ییهاخانهقانون با هدف نظارت بر صاحب نیا

مقامات مربوطه  میرا تسل یماه گزارش که هر کندیها را موظف مبخشنامه شرکت نی. اشوندیم دهینام «یرقانونیغ یهاهتل»عام، 
و ... ذکر  حساباطالعات  ،یاآدرس واحد اجاره ،یمانند مشخصات فرد زبانانیم اطالعاتاز  یبرخ دیگزارش با نیا در کنند.

 ییاجرا قرار داده بود که اداره زین هاهتل اریرا در اخت اطالعات نیبخشنامه ا نیشدن ا ییپس از اجرا یبانیب ریا نیشود. همچن
اشخاص ثالث  ای گر،ید موسساتها با داده یگذاراشتراک دارد ادعا شرکت نیدانسته است اما ا خالفآن را  ورکیوین یشهردار

، خواهان اطالعات یافراد ممکن است تحت قانون آزاد نیا ندارد. همه یقانون منع ها،هتل البیافراد مرتبط با  رینظ
 .(Yu et al, 2020) است دیجد نیرفع و وضع قوان ریچالش همچنان در مس نیباشند. ا هادادهی گذارشتراکابه

  پژوهش یشناسروش

ایران است، الزم است متناسب با شرایط کشور  در هاسکّو توسعهمناسب برای  هایاستیس یطراح ق،یتحق موضوع که آنجا از
ای انجام شود؛ لذا راهبرد پژوهش کیفی در دستور کار قرار گرفته است. سؤاالت مصاحبه براساس محورهای اصلی طراحی ویژه

اسب های منمستخرج از ادبیات نظری و نیز مطالعه تجارب سیاستی سایر کشورها طراحی شده است. از آنجا که طراحی سیاست
مستلزم توجه به ابعاد مسئله و نظام قوانین و مقرراتی کشور است، در طراحی سواالت هم ابعاد نظری مستخرج از پیشینه تحقیق 
و هم ابعاد عملی و اجرایی مستخرج از مطالعه تجربه سایر کشورها و هم محورهای مرتبط در نظام قوانین و مقررات کشور 

آوری و های فعالیت سکّوها در ایران ساخت نیافته بوده و هدف آن جمعت مرتبط با چالشمورد توجه قرار گرفته است. سواال
حل ها و پیشنهادات سیاستی که عمده تمرکز مقاله ساختاردهی به نظام مسائل و چالش ها در ایران بوده است. اما در حوزه راه

م شده است تا قوانین و مقررات مخل فعالیت سّکوها ها بصورت نیمه ساخت یافته انجابوده است، طراحی سواالت و مصاحبه
شوندگان حل های مؤثر مربوط به رفع چالش ها در حوزه سیاستی استخراج شود. مصاحبهتری معین شده و راهبصورت دقیق

 بر اساس میزان ارتباط با موضوع پژوهش و حذف سوگیری ایشان برای تحقق روایی پژوهش، هم از بخش حاکمیتی و هم از
جمهور، وزارت ارتباطات و رئیس های معاونت علمی و فناوریاند. در حوزه حاکمیتی دستگاهبخش غیردولتی انتخاب شده

ها در کشور دارند. در بخش های قضایی و امنیتی بیشترین ارتباط را با فعالیت سکّوفناوری اطالعات، وزارت صمت و دستگاه
گذاری با موضوع وکارهای سّکویی و نهادهای سرمایهی مجازی و نیز فعالیت کسبوکارهاغیردولتی نیز اتحادیه کشوری کسب

آوری اند. اگر چه روش جمعمورد مصاحبه قرار گرفته 3شوندگان به شرح جدول پژوهش ارتباطی ویژه دارند. لذا مصاحبه
آوری و قیق در فرایند انجام پژوهش، جمعهای نیمه ساختاریافته بوده است، لیکن بمنظور جامعیت تحها، مبتنی بر مصاحبهداده

زمان با انجام ها همهای افراد مرتبط نیزانجام شده است. فرایند تحلیل محتوای مصاحبهبررسی گزارشات سیاستی و مصاحبه
 های بعدی استفاده شده است. صورت موازی انجام و نتایج آن در مصاحبهمصاحبه به
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ّ

انریرد ا یی سک  

کاران میثم رنیمانی                                          و     هم

 شوندگان معرفی مصاحبه – 3جدول 
 سابقه فعالیت ارتباط موضوعی سازمان شوندهمصاحبه

A1 سال 10 سیاستگذاری جمهورمعاونت علمی و فناوری رئیس 

A2  سال 16 هاهای جرائم سکّورسیدگی به پرونده قوه قضاییه 

A3 سال 6 هاصیانت و امنیت داده جمهوریافتای ریاست 

A4 سال 7 هاسیاستگذاری و نظارت بر فعالیت سکّو ارتباطات و فناوری اطالعات()وزارت  رانیاطالعات ا یسازمان فناور 

A5 سال ۸ گذاریسیاستگذاری و مقررات )وزارت صنعت، معدن و تجارت( معاونت تجارت و خدمات 

A6 سال 4 گریمجوزدهی و تنظیم وکارهای مجازیاتحادیه کشوری کسب 

A7  سال 6 ونقل برخطسکّو حمل 1شرکت 

A8  سال 9 فروشی برخطسکّو خرده 2شرکت 

A9  سال 5 های برخطسکّو نیازمندی 3شرکت 

A10 سال 6 تأمین مالی گذاری خطرپذیرصندوق سرمایه 

 یاستفاده شده است که شامل کدبند (2010) هاروکز و نگیک یالگو و مضمون لیتحل روش از هاداده لیتحل و هیتجز یبرا
 نیاست که به عنوان مضام یو در انتها استخراج مقوالت محور یریتفس یکدگذار ای هیثانو یکدبند ،یفیتوص یکدگذار ای هیاول

 یهر مصاحبه بالفاصله پس از انجام مصاحبه انجام شده است. با بررس یهاداده لی. تحلکنندیعمل م سازکپارچهیو  ریفراگ
به اشباع  دنیها، رسمصاحبه نیدر آخر دیجد کد دیلعدم تو شیو نما دیجد یهادر مصاحبه دیجد یکدها جادیا یچگونگ

 نیمضام لیمصاحبه انجام شده و تحل 10تعداد  ت،یمتوقف شده است. در نها دیجد یهامحقق شده و روند انجام مصاحبه ینظر
 که بود شده ادهیپ یهااز داده ییهاقسمت ییبدست آمده صورت گرفته است. در مرحله اول، هدف شناسا یهاداده یبر محتوا

 ه،یاول خام یهاداده در ریتفس گونه هر اعمال بدون است شده تالش منظور نیبد. اندبوده مؤثرتر قیتحق سوال به پاسخ در
کد  27شونده است، استخراج شود. در مجموع، مصاحبه میکه منظور مستق هیبه متن اول کیکلمات نزد ایعبارات  نیاز ع یبخش
صرف فراتر رفته و بر  فیتالش شده است تا از توص یریتفس یکدگذار ایاست. در مرحله دوم  شده ییمرحله شناسا نیدر ا
 یدر قالب کدها ییمحتوا یکیشده و بر اساس نزد یبنددسته یفیتوص یکدها منظور،نیتمرکز شود. بد یفیتوص یکدها ریتفس
 مرحله دراند. شده یکدبند ،یریمضمون تفس 25در قالب  یریتفس یمرحله، کدها نیا یاند. در انتهاشده یبندصورت یریتفس
 انیب را قیتحق یدیکل میمفاه که شدند ییشناسا ریفراگ نیمضام یتعداد است، بوده سازکپارچهی نیمضام استخراج که آخر

 مقوالت بخش، نیا در. داشتند قرار آنها از یباالتر یدیتجر سطح در یول بوده یریتفس هیپا بر نیمضام نیا. نمودندیم
 هاآن انیم یموضوع ارتباط و سازکپارچهی و یریتفس ،یفیتوص یکدها ،4 جدول در. اندشده ییشناسا یمحور و سازکپارچهی

ها ای و تحلیلی استفاده شده است. از بعد روش، مصاحبهبرای تحقق روایی تحقیق از سه معیار روشی، داده .است شده دادهنشان
بر اساس رهنمود)پروتکل( مصاحبه انجام شده است. بر این اساس، محورهای سؤاالت مصاحبه بر اساس ادبیات نظری و 

وها مورد توجه قرار گرفته است. همچنین در بعد داده تجارب سایر کشورها طراحی شده و موضوعات محوری در فعالیت سکّ
های اجرایی در موضوعات مرتبط با تحقیق مورد استفاده قرار گرفته نیزگزارشات سیاستی و متون مرتبط با عملکرد دستگاه

های رتبط با دستگاهشوندگان مبندی و توجه به تنوع ذی نفعان، هم مصاحبهاست. در بعد روایی تحلیلی هم دراین تحقیق با زاویه
 اریاز دو مع قیتحق ییایپا بررسی بمنظوراجرایی از منظرهای مختلف و هم فعالین بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته اند. 

ها تا اشباع نظری شده است. لذا مصاحبهاستفاده  (1994) و هابرمن لزیشده توسط م ارائه نیبازخورد مطلع ها وافتهی تکرارشدن
های جدید متوقف شده است. همچنین با رسیدن کدهای تکراری و عدم مواجهه با کدهای جدید، فرایند مصاحبه دنبال شده و

شوندگان مطرح شده است. اعضای پنل نیز همانند نتایج تحقیق در پنل خبرگان با شرکت نفرات جدید خارج از مصاحبه
وصی بوده اند تا طیف نظرات مرتبط مورد توجه قرار های خصهای اجرایی مختلف و نیز شرکتشوندگان از دستگاهپرسش

های تحقیق در پنل نشان داد که مقوالت محوری و یکپارچه ساز استخراج شده با اصالحات محدود گیرد. نتایج ارائه یافته
ن پژوهش قابلیت تأیید دارد. همچنین در خصوص اقدامات اجرایی در اصالحات تقنینی مواردی مطرح شد که خارج از حیطه ای

 های تحقیق ارائه شده است.بوده و بررسی آنها نیازمند تحقیقات مجزای دیگری است. در بخش بعد، نتایج نهایی و یافته
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 های پژوهشیافته

شونده منتخب و بررسی نتایج در قالب پنل نخبگان، مقوالت مصاحبه 10شده با های انجامبر اساس تحلیل محتوای مصاحبه
 (: 4اند )جدول نج حوزه ذیل احصا شدهساز در پیکپارچه
 سکّو یتیو امن یانتیص یالگو یطراح 

 انحصار طیشرا نییرقابت و تع یسامانده 

 هاجرائم در سکّو ییقضا یبه الگو یساختارده 

 سکّو یگرمیو تنظ یمجوزده 

 بانیپشت یو تجار ینظام مال 

های سیاستی پیشنهادی حلها و همچنین راهبر مبنای این پنج محور اصلی، مقوالت محوری تحقیق مشتمل بر مسائل و چالش
ساز و مقوالت اند. در ادامه هریک از این پنج مقوله یکپارچهها استخراج شدههای مذکور از مصاحبهبرای رفع مسائل و چالش

 اند. شده محوری مرتبط با هریک به تفکیک تشریح

 های پیشنهادیحلوکارهای سکّویی و راههای سیاستی کسبمسائل و چالش - 4جدول 
مقوالت 

 سازیکپارچه

 مقوالت محوری

 های پیشنهادی )کدبندی توصیفی(حلراه ها )کدبندی تفسیری(مسائل و چالش

طراحی 

الگوی 

صیانتی و 

 امنیتی سکّو

 هادادهدسترسی نهادهای امنیتی به کالن 

 وکارهای خصوصیها نزد کسبانباشت کالن داده

 هاگیری بازار داده و سوءاستفاده از کالن دادهشکل

 های خارجیهای نزد سکّوعدم دسترسی به داده

 هاشدن دیتاسنترها و سوءاستفاده از دادههک

 ارهای خصوصیوکهای نزد کسبتدوین سازوکار قانونی دسترسی نهادهای امنیتی و قضایی به داده

 ها و مرجع مدیریت داده در کشورها، میزان دسترسی به آنبندی دادهتعریف دقیق طبقه

 سازی داده در این مراکز دادههای خارجی به ذخیرهتقویت دیتاسنترهای داخلی و الزام سکّو

 تدوین سازوکار قانونی تشکیل بازارهای داده

 هاسازی دادهناملزوم بی

 ت سایبری برای جلوگیری از رمزگشایی)هک شدن( مراکز دادهلزوم تقویت امنی

 هاهای شخصی در سکّوعدم اجبار دسترسی به داده

 تعریف حریم خصوصی در حوزه داده و تدوین سازوکار قانونی تجاوز به حریم خصوصی

ساماندهی 

رقابت و 

تعیین 

شرایط 

 انحصار

 ایها از طریق اثر شبکهشدن مقیاس سکّوبزرگ

 سوءاستفاده از قدرت بازار و ایجاد انحصار

 هاواردان به دلیل عدم کنترل بر کالن دادهدشواری ورود تازه

گیری اَبربرنامه های ها و شکلگسترش افقی سکّو

 ها(کاربردی)سوپراپلیکیشن

 ایها در سطح ملی و تهدید اقتصاد منطقهگسترش فعالیت

 محوروکارهای دادهانحصارطلبانه در حوزه کسبتعریف رفتارهای ضدرقابتی و 

 تدوین چارچوب ضدتراست در حوزه رقمی)دیجیتال(

تدوین و اجرای قانون رقابت )شامل تعریف بازار مربوط، پایش سوءاستفاده از 

 هاها و تملکقدرت بازاری، نظارت بر ادغام

 کنندهمصرفای تجارت الکترونیک، رقابت و حفاظت از های منطقهتدوین سیاست

ساختاردهی 

به الگوی 

قضایی 

جرائم در 

 هاسکّو

 کردن حساب افراد و انتشار محتوای مجرمانههک

 نقض حقوق مالکیت فکری و کپی رایت

 عدم پرداخت/ عدم تحویل

 اخاذی، تهدید، سوءاستفاده از هویت دیگران، کالهبرداری

 انتشار محتوای مجرمانه توسط کاربران

 جرائم حوزه رقمی)دیجیتال(تعریف دقیق ماهیت 

 های دیجیتال بر اساس مسئولیت کاربر و مسئولیت صاحب سکّوبندی سکّوطبقه

 های قضایی تخصصی جرائم حوزه دیجیتالتشکیل حوزه

 های پایش و کنترل انتشار محتوای مجرمانهاندازی سیستمها به راهالزام سکّو

 حوزه دیجیتال سازی کاربران از جرائمها به آگاهالزام سکّو

 ها به تقویت سازوکارهای امنیت سایبریالزام سکّو

 توسعه علوم قضایی حوزه رقمی)دیجیتال(

مجوزدهی و 

گری تنظیم

 سکّو

 وکارهای جدیدتضاد منافع نهادهای سنتی و کسب

گذاران با الزامات و مقتضیات خاص ناآشنا بودن سیاست

 محوروکارهای دیجیتال و دادهکسب

 گریانداز به تنظیمبودن چشمنامشخص

 )آیا نیاز به بازطراحی وجود دارد؟( 

 گری پسینی و پیشینیابهام در تنظیم

 تعارض مجوزدهی صنفی و بخشی

 ابهام در مواجهه ملی یا محلی با سکّو

 محوروکارهای دادههای کسبها برای شناسایی مسائل و چالشافزایی میان دستگاههم

 گذاری در این حوزهگری و قاعدههای کشورهای پیشرو در زمینه تنظیممطالعه راهکار

 هابازبینی قوانین و مقررات موجود و در صورت نیاز اصالح آن

 گریایجاد تعادل بین قانون رقابت و تنظیم
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نظام مالی و 

تجاری 

 پشتیبان

 های نامشهودفقدان سازوکار ارزشگذاری دارایی

 انحالل شرکتدشواری فرایندهای تأسیس و 

 چالش قراردادهای کار معین و استخدام

 ابهام در اخذ مالیات و عوارض

 وکار و تسهیل الگوهای ادغام و اکتساب بنگاهیبهبود فضای کسب

 های نامشهود و بازار پول و سرمایهارزشگذاری دارایی تدوین دستورالعمل

 اکارفرم-رسمیت شناختن رابطه سکّویی خارج از الگوی کارگربه

 ها میان سکّو و کاربرانتبیین تفاوت مسئولیت

 هاطراحی الگوی صیانتی و امنیتی سکّو

ها ها در سکّوها باعث شده است حجم وسیعی از اطالعات شخصی شهروندان که از طریق فعالیت آنگسترش فعالیت سکّو
وجود بیاورد. ا از منظر صیانتی و امنیتی بههایی رهای خصوصی قرار بگیرد و چالششود، در اختیار این شرکتآوری میجمع

امروز شهروندان بسیاری از نیازهای روزمره خودشان را از طریق همین »گفته است:  A3شونده در این زمینه مصاحبه
تیار ها نفر از شهروندان کشور اطالعات خود را به رایگان در اخکنند و این یعنی میلیونهای مشهور موجود برطرف میاپلیکیشن

ها و که این اطالعات از ارزش بسیار زیادی برخوردار هستند و حتی امکان سوءاستفاده از آندهند، درحالی ها قرار میشرکت
ها و افراد ها، سازمانها برای شرکتاز آنجایی که این اطالعات عالوه بر خود این سّکو«. ایجاد مسائل ضدامنیتی نیز وجود دارد

های کاربران )در کند که در آن دادهظهور می« 1بازار داده»عنوان ت و ارزشمند است، پدیده جدیدی بهمختلف نیز حائز اهمی
های مختلف مبادله شده و زمینه را برای سوءاستفاده اغلب موارد بدون اطالع و رضایت ایشان( به مثابه کاالیی ارزشمند بین گروه

ها، وجود تهدید حمالت سایبری رد. نکته دیگری در مورد اهمیت این دادهآوهای شخصی به وجود میاز این اطالعات و داده
ما به صورت مداوم به دنبال تقویت امنیت پایگاه داده »به آن اشاره کرده است:  A7شونده هاست که مصاحبهبه مرکزداده شرکت

کردن و به نوعی بسیاری به دنبال هکهای کاربران به قدری باالست که دانیم که اهمیت دادهخود هستیم، چون به خوبی می
 «. روندشود، از مسیر غیرقانونی پیش میدزدی اطالعات ما هستند. چون بخش قابل توجهی از مبادالتی که در حوزه داده انجام می

یی و مزیت شود، بخشی از داراها نگهداری میها و در مراکز داده آنهای کاربران که نزد سّکواز طرفی به این دلیل که داده
توانند به تهدید امنیت شود، در مواقع بروز جرائم کیفری یا رویدادهایی که میهای خصوصی محسوب میرقابتی این شرکت

هایی جدی در خصوص انباشت این اطالعات در بخش خصوصی و عدم ملی منجر شوند، نهادهای قضایی و امنیتی نگرانی
ندان نیز نگران هستند که دسترسی بدون محدودیت نهادهای قضایی و امنیتی به دسترسی خود به آن دارند. در مقابل، شهرو

محور، آزادی عمل ایشان را به خطر انداخته و کلیه های دادهها در سکّوهای آنهای مربوط به فعالیتاطالعات شخصی و داده
موردی »مورد تأکید قرار گرفته است:   A1ه شوندهای مصاحبهبین قرار دهد. این موضوع در صحبتها را زیر ذرهاقدامات آن

ها نگرانند موضوع شود، این است که آنها به ما به آن اشاره میشنویم و در مراجعات آنها میکه مکرراً از سوی شرکت
هرچند ها و در نتیجه زیان مالی شرکت شود. ها توسط نهادهای امنیتی باعث کاهش اعتماد کاربران به خدمات آنرصدشدن داده

البته نباید از «. دغدغه و نگرانی نهادهای امنیتی نیز با توجه به تازگی این فضا و جدیدبودن مخاطرات آن کامالً قابل درک است
های مختلف زندگی مادی و این موضوع غافل شد که در فضای کنونی طیف وسیعی از جرائم خاص فضای تبادل داده جنبه

ها ندارد و تنها در صورت دسترسی د که بخش خصوصی مسئولیتی در قبال پیگیری آنکننمعنوی شهروندان را تهدید می
های بخش خصوصی است که امکان پیگیری و احقاق حقوق شهروندان در چنین مواردی فراهم دادهربط به کالننهادهای ذی

محور خارجی است که به های دادهوآورد. یکی از بارزترین نمودهای این مسئله، وقوع جرائمی نظیر کالهبرداری در سکّمی
ها، امکان پیگیری شکایات بسیار دشوار و بعضاً غیرممکن دلیل عدم دسترسی نهادهای قضایی کشور به دیتاسنترهای این شرکت

گیری اقداماتی علیه منافع و امنیت ملی در این بسترها اهمیت به مراتب بیشتری پیدا شود و این مسئله در صورت شکلمی
رسد که فضای تبادل داده به سازوکاری مدون و مشخص احتیاج دارد ند. در این زمینه پیش از هر اقدام دیگری به نظر میکمی

ها در کشور، گستره حریم خصوصی شهروندان و مصادیق نقض حریم خصوصی، های نزد سکّوکه در آن مرجع مدیریت داده
ها و اطالعات ده باشد. ضمنًا دسترسی نهادهای قضایی و امنیتی به دادهها و ... به روشنی تعیین شبندی دادهتعریف طبقه

شدن اصول شهروندان در بازارهای چندسویه نیز باید بر اساس سازوکار قانونی روشنی انجام شود که در کنار، تضمین رعایت
گیری محور و بهرههای دادهوکارامنیتی و صیانتی الزم )چه در سطح فردی و چه در سطح ملی(، مانعی برای توسعه کسب

                                                           
1 - Data Market 
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هیچکس در حوزه قضایی »در این زمینه گفته است:  A2وجود نیاید. مصاحبه شونده وکارها بهشهروندان از خدمات این کسب
کنیم ها را درک میهای شرکتوکار مردم و آجرکردن نان دیگران نیست. ما دغدغهتراشی برای کسبو امنیتی کشور به دنبال مانع

های ما را درک کنند تا در این فضا با کمترین جرائم و موارد مخل امنیت کشور ها و مردم نیز دغدغهقع داریم که شرکتو تو
ها ملزم شوند که در کنار دهی به ساختاری رسمی برای بازارهای داده در کشور، سّکوضمناً الزم است با شکل«. مواجه باشیم

برداری از خدمات خود را منوط به دسترسی اطالعات یت در فضای تبادل داده، بهرهتوجه به ضرورت احراز هویت برای فعال
عالوه، تقویت های در اختیار خود در بازارهای داده رعایت کنند. بهسازی را در تبادل دادهنامشخصی افراد نکنند و اصل بی

 گیری دارد. های شهروندان اهمیت چشماز داده امنیت دیتاسنترهای داخلی برای جلوگیری از نفوذ خرابکاران و سوءاستفاده

 ساماندهی رقابت و تعیین شرایط انحصار

های پرطرفدارتر به قدری در کشور بزرگ شوند که در بازار به وضعیتی شبیه به ای باعث شده است که سکّواثر شبکه
های شخصی شهروندان و خطر سوءاستفاده انحصار کامل دست پیدا کنند. دستیابی به چنین قدرتی در بازار، عالوه بر کنترل داده

ایی ضدرقابتی و غیرمنصفانه تبدیل کند که امکان ورود و فعالیت بازیگران جدید را وکار را به فضتواند فضای کسباز آن، می
در این زمینه به نکات  A6شونده ها، بسیار دشوار و احتماالً غیرممکن خواهد ساخت. مصاحبهدادهبه دلیل عدم دسترسی به کالن

ای و به لطف کمکی که به رفع نیازهای ا کمک اثر شبکههای آنالین طوری است که بببینید ماهیت سّکو»مهمی اشاره کرده است: 
توانند به قدری بزرگ شوند که ورود و خروج و فعالیت دیگر بازیگران در حوزه فعالیت خود را تحت کنند، میروزمره مردم می

ها نندگان خدمات آنککنترل خود دربیاورند و با انجام رفتارهای ضدرقابتی رقبا را از دور خارج کنند و بدین شکل دریافت
ها به توسعه شود این سکّوای جز پذیرفتن شرایط سکّو دارای انحصار نداشته باشند. موضوعی که باعث مییعنی مردم نیز چاره

های بزرگ و پرطرفدار در یک بازار و دستیابی به لذا گسترش فعالیت سکّو«. های دیگر متمایل شوندفعالیت خود در حوزه
سازی فعالیت خود از طریق توسعه افقی و ورود به بازارهای ها به متنوعباعث شده است که این سکّووضعیت انحصاری 

های مختلف طیف وسیعی از خدمات را در حوزه« ها(َابربرنامه های کاربردی)سوپراپلیکیشن»مختلف روی بیاورند و با ایجاد 
شوند یا اینکه تن به ادغام با قدرت سکّو برتر از دور رقابت خارج می ارائه دهند. در این مسیر نیز بازیگران موجود یا زیر سایه

های بزرگ در سطح ملی و تواند با گسترش فعالیت سکّودهند. این موضوع عالوه بر تهدید فضای رقابتی بخشی، میآن می
تجارت  یامنطقه یهااستیس نیدوتتوان از طریق وکارهای محلی را نیز با تهدید مواجه سازد. از این رو، میای، کسبمنطقه

در رابطه با حل این  A1شونده در جهت رفع این مسئله گام برداشت. مصاحبه کنندهرقابت و حفاظت از مصرف ک،یالکترون
ما امروز نیاز داریم که قوانینی نظیر قانون تسهیل رقابت و منع انحصار با شرایط ویژه توسعه اقتصاد »مسئله بیان کرده است: 

های برخط هماهنگ شود و مواردی نظیر تعریف بازار مربوط، مقررات ادغام و تملیک و تعیین مرجع نظارت دیجیتال و سکّو
ترین ضروریات فضای کنونی تعریف عالوه از مهممحور در آن به روشنی مشخص شود. بههای دادهبازار سکّوبر رقابت در 

صریح رفتارهای ضدرقابتی و انحصارطلبانه در بازارهای چندسویه و تدوین سازوکار قانونی مقابله با اینگونه رفتارهای مخرب 
 «.است

 هاساختاردهی به الگوی قضایی جرائم در سکّو

دهد. این جرائم و تخلفات، محور، زمین بازی جدیدی است که جرائم جدید و خاصی در آن رخ میهای دادهفضای سکّو
پرداخت یا عدم ارائه کاال/خدمت توسط طرفین تراکنش، اخاذی و تهدید، نقض مالکیت معنوی، طیف وسیعی شامل عدم

های مختلف محتواهای مجرمانه توسط کاربران را در بردارد. در این سوءاستفاده از هویت دیگران، کالهبرداری و انتشار شکل
کردن مسئولیت هریک از طرفین ترین نکته، ارائه تعریفی روشن و صریح از جرائم در این فضا و همچنین مشخصزمینه مهم

اقداماتی را باید برای ها چه خصوص اینکه سکّوداده یا محتواهای منتشرشده است؛ بهبازارهای چندسویه در قبال جرم رخ
ها خواهد شد. از پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند و در صورت وقوع جرم توسط کاربران چه سطحی از مسئولیت متوجه آن

سازی کامل کاربران خود نسبت به آنچه در فضای تبادل داده جرم تلقی بایست ملزم شوند که عالوه بر آگاهها میاین رو سّکو
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هایی را برای پایش فعالیت کاربران، جلوگیری از انتشار محتواهای مجرمانه و پیگیری جرائم توسعه دهند. شود، سیستممی
 اند: از دو زاویه متفاوت به این موضوع پرداخته A9و  A2شوندگان مصاحبه

رهای مجرمانه دهد، در هر صورت شما هم مسئول هستید، زیرا مصادیق رفتاوکار شما رخ میوقتی جرمی در فضای کسب»
دارند عالوه بر بیان روشن قوانین و مقررات به کاربران خود، به هر  ها وظیفهدر کشور تا حد زیادی روشن هستند و شرکت

 («.A2گیری رفتارهای مجرمانه در سّکو خود را از بین ببرند )های شکلتوانند زمینهشکلی که می
عمال مجرمانه کاربران روشن نیست. مثالً آیا در صورتی که شخصی با مسئله این است که حد مسئولیت سّکو در قبال ا»

پیامک شخص دیگری را تهدید کند، ارائه دهنده خدمات تلفن همراه مسئولیتی در قبال این تهدید برعهده دارد؟ آیا وقتی 
وشش آن دست به اعمال شخصی بدون استفاده از محتوای غیرقانونی و مجرمانه یک آگهی را در سکّوها منتشر کرده و در پ

ها مسائلی هستند که باید مشخص شوند، وگرنه ما خود نیز حداکثر تالش خود را مجرمانه بزند، مسئولیتی متوجه ماست؟ این
 «.دهیمبرای جلوگیری از جرائم انجام می

ور و عدم شناخت محوکارهای دادههای مهم در این حوزه، عدم تخصص نهادهای قضایی در حوزه کسبیکی دیگر از چالش
ها به دلیل همین هاست که در موارد متعددی باعث گرفتاری صاحبان این سکّوهای خاص این سکّوها از مقتضیات و ویژگیآن

نیز به آن اشاره  A8های مصاحبه شونده عدم شفافیت مسئولیت سّکو در قبال عمل غیر در قانون است. موضوعی که در صحبت
 شده است: 

ها شعب تخصصی وجود ندارد و شرایط های مربوط به سّکوهای ما این است که برای رسیدگی به پروندهارییکی از گرفت»
گیرد، چون بعضاً آشنایی کافی با این ها مورد توجه قرار نمیوکارهای اینترنتی در رسیدگی به پروندههای خاص کسبو ویژگی

 «.موضوعات در بدنه دستگاه قضایی وجود ندارد
ین سبب، عالوه بر آنچه در باال گفته شد، الزم است ضمن توسعه علوم قضایی در حوزه اقتصاد رقمی)دیجیتال(، با به هم 

های عالوه بررسی پروندههای آموزشی الزم آگاهی و شناخت دستگاه قضایی نسبت به این حوزه تقویت شود. بهبرگزاری دوره
 های موجود کمک کند. تواند به رفع چالشی تخصصی میهای قضایمحور در حوزههای دادهمرتبط با سّکو

 گری سکّومجوزدهی و تنظیم

ای وکارهای سنتی آن حوزه را با مشکالت گستردهمحور پس از ورود و گسترش فعالیت در هر بخش، کسبهای دادهسکّو
منافع وجود دارد. از طرفی، به این  وکارهای سنتی موجود تضادها و کسبکنند و به همین دلیل، همواره بین سّکومواجه می

ها نیز های متولی بخشاند، سازمانگرفته وکارهای سنتی شکلهای کسبدلیل که محیط نهادی هر بخش نیز با توجه به ویژگی
 این موضوع را به شکل زیر تشریح کرده است:  A5شونده خورند. مصاحبهوکارهای نوین مبتنی بر داده به مشکل میبا کسب

نگاری نیز چندان شود و مطالعات آیندهمتأسفانه در کشور ما از ابزارهایی مانند ارزیابی و بازنگری سیاست استفاده نمی»
های جدید شوند و بدنه سیاستگذار تا حد زیادی به حفظ وضع موجود تمایل دارد. به همین دلیل ورود پدیدهجدی گرفته نمی

 «.عضاً باعث غافلگیری سیاستگذاران شده استمحور به بازار بهای دادهمانند سکّو
وکارهای نوین، در برخی موارد نفوذ به دلیل همین عدم آشنایی سیاستگذاران و با اقتضائات و الزامات خاص کسب

های ها در وضعیت انفعال دستگاهوکارهای سنتی در فرایندهای سیاستگذاری و در برخی موارد گسترش فعالیت سکّوکسب
گری برای ایشان مبهم و نامشخص انداز تنظیمشود که چشمبینی ورود این بازیگران جدید، باعث میبه دلیل عدم پیش سیاستگذار

تر ساخته و امکان تسهیل وکارهای سنتی و نوین این کالف را پیچیدهباشد. در چنین فضایی، تعارضات و تضاد منافع کسب
 سازد. یفضای رقابت از طریق مداخله دولتی را دشوار م

 حل ذیل اشاره کرد: های خود به راهدر ادامه صحبت A5مصاحبه شونده 
 یهامسائل و چالش ییو شناسا ینیبشیضمن پ یو هماهنگ ییافزامختلف با هم یهاالزم است دستگاه ل،یدل نیبه هم»

 ینیبازب یرا برا نهینوظهور، زم دهیپد نیدر مواجهه با ا شرویپ یکشورها اتیمختلف و مطالعه تجرب یهابه حوزه هاورود سّکو
با موضوع  استگذارانیآن است که برخورد س نجایو مقررات موجود فراهم آورند. نکته مهم در ا نیناصالح قوا از،یو در صورت ن
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 هیمنافع کل توانیاست که م کردیدو رو نیا نهیبه بیترک افتنی قیباشد و فقط از طر ینیشیپ ای ینیصرفاً پس دیها نباسکّو
 «.را در نظر گرفت نفعیذ یهاطرف

گری بخشی مسئله دیگر در این حوزه، تعیین میزان مداخله دولت در فرایندهای بازار است؛ یعنی آیا دولت باید به تنظیم
عالوه همانطور گر رقابت باقی بماند و مجوزدهی را در اختیار اصناف قرار دهد. بهدست بزند یا اینکه خود صرفاً به عنوان پایش

ای یا تواند به اقتصادهای منطقهای و دستیابی به قدرت انحصاری در بازار میها به دلیل اثرات شبکهکه گفته شد، توسعه سکّو
 موضوع را بدین شکل توضیح داده است:  A4شونده محلی نیز صدمه وارد کند. مصاحبه

تواند در کنار محافظت از اقتصادهای محلی، خود به گونه میسیاستگذاران در این عرصه باید مشخص کنند که دولت چ»
مانعی برای رقابت در بازار تبدیل نشود و با اقدامات خود جلوی توسعه اقتصاد دیجیتال را نگیرد. به همین دلیل، ایجاد تعادل 

 «.یری برخوردار استگری دولت توسط سیاستگذاران از اهمیت چشمگبین سازوکارهای قوانین رقابت و تالش برای تنظیم
 نظام مالی و تجاری پشتیبان
های شود، از جنس داراییها نیز محسوب میمحور که مزیت رقابتی اصلی آنوکارهای دادهکسب بخش قابل توجهی از دارایی
 : A10های مصاحبه شونده های نامشهود است که با توجه به گفتهمشهود نیست و به شکل دارایی

گذاری شرکت برای ورود وکارها از جمله ارزشهای مختلف مالی مرتبط با این کسباصلی در حوزه هاییکی از چالش»
های تحقیق و توسعه، تعیین میزان مالیات و ...  نبود سازوکاری روشن و دقیق برای محاسبه به بازار سرمایه، حسابرسی فعالیت

وکار، افزایش تمایل کارآفرینان برای ند به بهبود فضای کسبتواها است که تدوین آن میهای نامشهود شرکتارزش دارایی
 «.شودمحور های دادهفعالیت در این حوزه و همچنین تسهیل فرایندهای ادغام و تملیک سکّو

محور نیز با ابهام مواجه است، های دادههای صاحب سّکوهای خاص، فرایند تأسیس و انحالل شرکتبه دلیل همین ویژگی
مان انحالل نیز برآورد شود و در زها در زمان تأسیس در قالب ساختارهای حقوقی موجود گنجانده نمیار این شرکتزیرا ساخت

عالوه های نامشهود دشوار است. بههای آن به دلیل نبود ساختار مدونی برای ارزشگذاری داراییدقیق ارزش شرکت و دارایی
های متقابل کارفرما و و تقاضا از روابط استاندارد موجود در زمینه مسئولیت رسانی عرضههمها به دلیل ماهیت بهاین سکّو

 در این مورد گفته است:  A4شونده کنند. مصاحبهکارگزار پیروی نمی
کنند، الزامی برای استخدام افراد و پرداخت حق بیمه نقل برخط همکاری میوهای حملمثالً در مورد رانندگانی که با سکّو»

ها با ها وجود ندارد و در کنار آن سازوکار مشخصی برای اخذ مالیات از درآمد کسانی که از طریق این سکّورای سکّوها بآن
 «.کنند، تعریف نشده استکاربران و مشتریان ارتباط برقرار می

محور های دادهلذا یکی از وظایف سیاستگذاران در این حوزه تعریف و به رسمیت شناختن روابط کاری موجود ذیل سّکو
ربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی و سازمان ها در قابل یکدیگر و نهادهای ذیهای کاربران و صاحبان سکّوو تعیین مسئولیت

ها( در کشور به دو دسته امور مالیاتی است. بر اساس آنچه در باال تشریح شد، نظامات سیاستگذاری بازارهای چندسویه )سّکو
ها گری سّکوشوند( شامل مجوزدهی و تنظیمسازی میوکارها تدوین و پیادهگیری کسبهایی که پیش از شکلپیشینی )سیاست

سازی وکارها تدوین و پیادهگیری کسبهایی که پس از شکلها و پسینی )سیاستو طراحی الگوی صیانتی و امنیتی سکّو
شوند که ساماندهی رقابت و تعیین شرایط انحصار تقسیم میشوند( شامل ساختاردهی به الگوی قضایی جرائم سکّویی و می

 تیفعال یارتقاهای معطوف به نظام مالی و تجاری پشتیبانی شوند. بر این اساس، الگوی سیاستی پیشنهادی برای باید با سیاست
 ارائه شده است.  1در قالب شکل  رانی)سّکو( در ا هیچندسو یبازارها هایو رفع چالش
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و هیچندسو یبازاراه تی فعال  یارتقا یاهاستیس  یطراح 
ّ

انریرد ا یی سک  

کاران میثم رنیمانی                                          و     هم

 .محور( در ایرانهای دادههای فعالیت بازارهای چندسویه )سکّوالگوی سیاستی پیشنهادی برای رفع چالش - 1شکل 

 گیرینتیجه

عنوان مثال ها کمتر بوده است )بهگری دولت در آنهایی رخ داده که میزان تنظیمها در کشور در حوزهتوسعه سکّو
ها از نظر گردش مالی و تعداد کاربر به حجمی باال رسیدند، نظام ونقل( و زمانی که این سکّوفروشی، گردشگری و حملخرده

وقوع ها در خارج از حوزه سیاستی دولت بهرده است. به بیان دیگر، توسعه سکّوها توجه کسیاستگذاری کشور ناگزیر به آن
هایی با ها در حوزهسیاستگذاری تحمیل کرده است. اما تقاضا برای گسترش این سکّو پیوسته و الزامات خود را به حوزه

ذار را ناگزیر ساخته نسبت به بازاندیشی و ها، سیاستگتر مانند سالمت یا افزایش بیش از پیش حجم این سکّوگری محکمتنظیم
گذار را ناچار به اصالح نظام سیاستی وقوع پیوسته و مقرراتاصالح نظام سیاستی اقدام کند. در چنین فضایی، نوآوری در بازار به

له، بازاندیشی وکار کرده است. در این مقاسنتی و طراحی سازوکارها و مقررات جدید متناسب با الزامات الگوهای جدید کسب
ها در پنج حوزه پیشنهاد شده است. از منظر الزامات پیشینی، الزم است بستر صیانتی در نظام سیاستی برای توسعه فعالیت سکّو

گذاری برای بررسی صالحیت مجوزدهی و قاعده های مردم مورد توجه قرار گرفته و نیز نظامو امنیتی خصوصاً در حوزه داده
صورت پسینی تقویت های توسعه یافته الزم است نظام سیاستی بهروزرسانی شود. همچنین در خصوص سکّوهها بفعالیت سّکو

گیری جرایم صیانت کند. همچنین الزم های جدید برای شکلگیری انحصارات در این حوزه و نیز بروز زمینهشده و از شکل
روزرسانی ها بهای سکّوی و تجاری متناسب با نقش غیرمستقیم و واسطهها را از منظر نظام مالاست نهادهای پشتیبان، فعالیت سّکو

ها را مورد های سیاستی مرتبط با سکّوکنند. البته با اینکه چارچوب سیاستی ارائه شده در این مقاله تالش دارد عمده چالش
تغییرات سیاستی مورد ادعا، نیاز به توجه قرار دهد و از جامعیت الزم برخوردار باشد، اما در پاسخگویی دقیق به چگونگی 

عنوان مثال، بسته به میزان دخالت سّکو در تعامل کاربران، مسئولیت سّکو های بیشتر وجود دارد. بهمطالعات تکمیلی و پژوهش
وتی ها طراحی متفاوکار سکّوتغییر کرده و الزم است در خصوص ابعاد قضایی مسئولیت فعل غیرمتناسب با تنوع الگوهای کسب

گری بخشی را ها(، نظام سنتی تنظیمهای کاربردی)سوپراپلیکیشینهای افقی در قالب اَبربرنامهارائه شود. همچنین توسعه سکّو
گران های یک سکّو زیر نظر تنظیمکند. اگر بخشگران بخشی و عمومی را تشدید میکشد و تضاد میان تنظیمبه چالش می

گری سکّو اصلی چگونه انجام خواهد شد؟ با توجه گران و نیز تنظیمهماهنگی میان این تنظیمگذاری شوند، بخشی متعدد قاعده
ها در اغلب کشورها وجود دارند و الزم است متناسب با شرایط بومی و وکارهای سکّویی، اینگونه چالشبه نوظهوربودن کسب

 شود. های کاربردی در این حوزه انجام بسترهای قانونی خاص ایران، پژوهش
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