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 یتعال بسمه

 

 دکتر رحمانی  جناب آقای
 وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت

 
 سالم با

 

 در و سیده استر امضادر چند روز گذشته توسط شما به  که ینترنتیا یها یتاکس به مربوط نامه نییآ رویپ احتراماً

 خود تارنظ ینتنتریا یکارها و کسب یصنف انجمن ،امهن نییآ نیا در شده اشاره یبندها به توجه با گرفته قرارانجمن  اریاخت

 .  درسانیم شما اطالع به خصوص نیا در را

 انجمن نیا کینوالکتر تجارت توسعه مرکز یانداز راه به اشارهبا  و 28 لسا صوبم کیاکترون تجارت قانون به توجه با

 یط کینوترالک تجارت توسعه مرکز داخل یقانون مراحل قیطر از ستیبا یم فقط اینامه نییآ نیچن که کندیم طاستنبا

  .شود غابال و شده

 هیاتحاد ودجو به توجه با و بوده قانون خالف وزارتخانه دو قیطر از نامه نییآ نیتدو ،یفصن نظام قانون به باتوجههمچنین 

 نیا نندکیم تیفعال یصنف نیقوان لیذ دو هر که مسافر نقل و حمل یها نسژاآ هیاتحاد و یمجاز یوکارها کسب یکشور

 .  باشد داشته تیارجع یصنف قانون بر تواندینم نامه نییآ

 سامانه در اطالعات نیا عیتجم و بوده افراد یخصوص میحر و یشخص اطالعات از سفر یها داده و مسافر به مربوط اطالعات

 ها تشرک محرمانه اطالعات نیا از استفاده و یدسترس موضوع و بودهای جرائم رایانه نیقوان فبرخال کشور وزارت در ای

 . باشدیم شرکت هر یتجار اسرار ءجز

 یبرا دنانتویم ها شرکت نیا و ندارد یقانون نعم گونهچیه کشور وزارت به ها شرکت تیفعال مدل و دفاتر اطالعات لاسار

 با ها یشهردار ایدن تمامدر  که مینکن فراموش اما ،دهناردرق هایشهردار اریاخت در را اطالعات نیا یشهرمدیریت  به کمک

 در یادیز یاستارتاپها و دنکنیم کمک یشهر توسعه به باز یبستر قالب در یشهر یهاداده العاتطا نقرارداد اریاخت در

 یوعموض کامال کشور وزارت به اطالعات نیا ارسال اما. گرفت خواهد واست  گرفته شکل ایدن در اطالعات نیا یراستا

  .خواهد بود یا حرفه روال و قانون فخال
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 ؟ندنمای ارسال بوعتم یها خانه وزارت ای کشور وزارت یبرا ندهیآ در را خود اطالعات دیبا هم گرید یها کار و کسب ایآ

 رسالا اسالمی ارشاد فرهنگ و وزارت در ایسامانه به دیبا انمسافر خروج و ورود زمان و هااقامتگاه تمام اطالعات مثال یبرا

  ؟ستا ینظارت کامل و درست روش تنها اطالعات عیتجم یبرا وشر نیا ایآ ؟است یگردشگر صنعت یمتول چون شود

 یول ستا مهم کارهاو کسب و ها استارتاپ تمام یبرا خود یخود به که دارد اشاره یعضومو به 9 تبصره ۲ ماده مثال یبرا

 ها رکتش از یکی ستردهگ یگذار هیسرما مقابل در اطالعات نیا یافشا جهینت که نشده اشاره اصال 9 تبصره در آن کنار در

  .شد خواهد جبران ونهگچ

ار به ک نماید فراهم ها یداررشه یبرا را نظارت تواندیم ایمانهسا نیچن یانداز راه به ازین بدون که یگرید یها روش چرا

 و مسافر اتاطالع چه ،دریپذ صورت ییقضا مجوز با فقط دیبا یاطالعات یها بانک اطالعات به یدسترس شود؟گرفته نمی

 افتیدر لباق ییقضا کمح با فقط اطالعات نیاو  قرار گیرد یکس هر یدسترس در یسادگ به تواندینم راننده عاتاطال چه

  .هستند

 نیا موارد تمام کاش یا. است نامه نییآ نیا 9 ماده 5 بند تبصره شده اشاره نامه نییآ نیا در یدرست به که یموارد از یکی

 یتاکس که بود شده میتظ گونه نیا به کیتراف و هوا یلودگکاهش آ و نقل و حمل توسعه جهت در ارتنظ قالب در نامه نییآ

 . باشد داشته تیاهم شهر توسعه یبرا و کند محدود یموارد در را ینترنتیا یها

 مطلع نهاآ از حال زمان در نامهنییآ ندهسینو که شده است اشاره یموارد به زین هیکرا خنر موضوعدر خصوص  ۶ مادهدر 

 دست نیا در فتریپذ دیبا و باشد داده نقش سفر شده تمام متیق در بتواند ندهیآ در یگرید روش و مدل هر دیشا و بوده

 تواند ینم بین نیا رد یمشتر به اطالع یبرا ییروشها به اشاره و کنندیم دییتا را متیق که هستند مسافر و رانندهاین  هاپلتفرم

. است ردهک دییتا و مشاهده نموده را سفر متیق حتما سفر دییتا از قبل مسافر صورت هر درچرا که  باشد یمناسب حال راه

 .دنک منع مسافر دییتا از پس متیق شیافزا از را ینترنتیا یهایتاکس باید صرفا نامه نییآ یموارد نیدرچن
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 سعهتو یبرا شرکت هر دیبا چرا دهش اشاره نآ به ینشهادیپ قرارداد در که خسارت به مربوط موارد خصوص در نیهمچن

 هئارا امکان ایآ ندارد؟ وجود خسارت جبران یبرا روزترب یروش امروز پیشرفتۀ یایدن در ایآ کند؟ پرداخت سفته شهر به شهر

 ضمانت نیا دیاب باشد ینتامض نیچن نیتام به یازن اگر یحت ؟وجود دارد ها یشهردار هب شرکتها همه یبرا زانیم نیا به فتهس

 یدگیرسو  افتیدر یبرا یمرجع عنوان به هیاتحادبه  نامه نییآ در که چرا.  شود اخذ مجوز صدور یبرا مربوطه هیاتحاد توسط

 کامل و درست یروند تواندینم دارد را بازرس حکم که ینهاد از نیتضم افتیدر. است شده اشاره و شکایات گزارشها به

 . باشد هایتاکس بر نظارت یبرا

 سهم زا شتریب تواندمین صورت چیه در ددرص نیا که داشت توجه دیبا یپرداخت درصد به مربوط موضوع خصوص در

 نیا تیفمعا با ییدارا امور اقتصادی و تروزا که اجراست قابل یصورت در فقط و فقط لذا باشد ها تکرش افزوده ارزش

 داشتهن شرکتها نیا از افزوده ارزش خصوص در یاهمطالب چیه گرید و باشد کرده تموافق افزوده ارزش پرداخت از صنف

 یخود به دهزواف زشار پرداخت عدم یبرا ییدارا وزارت رشیپذ عدم صورت در درصد 5.1 هب دصدر ۲ از اهشک. باشد

 زا خارج تواندینم نآ وستیپ قراداد و نامه نییآ نیا را کهچ است برده لاسو ریز را نامه نییآ نیا یاصل موضوع خود

 . باشد افزوده ارزشبر  اتیمال قانون بچهارچو

 شده نیتدو اه شرکت دست نیا یبرا کار کردن سخت در جهت شتریب هانمتاسف که گردیده ظلحا یموارد نامه نییآ نیا در

 در هک است یموارد همه … و مهیب و یرانندگ اتفلتخ به مربوط موارد مثال یبرا ،شهروندانحال  رفاه و شهر رب نظارت نه و

 …و یمنیا ونیسیکم از شودیم یفن نهیمعا داشتن به نرانندگا الزام با فقط و ،اجراست حال در کشور در گرید مجاری قانونی

  نمود. یپوش چشم

 کامال نینالآ کار و کسب کی به یدگاهید نیچن کهشده  هاشار قیتعل عنوان به یعموضو یشنهادیپ دادقرار در المث یبرا

. است دهنش یط یانامه نییآ نینچ یبرا یدرست یکاشناس و یفن مراحل کهاست  موضوع نیا دهنده نشان و بوده نادرست

 نیا رد حاضر حال در که است یاستارتاپ هایو گروه ها یگذار هیسرما تمام کردن نابود مشخص ورتص به یاقدام نیچن

 .برندیم بهره شانخدمات از شهر و مردم و هستند تیفعال حال در نهیزم
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 رب قرارداد نیبرا نظارت مسئولیت شودیم نهوگچ ینترنتیا یوکارها کسب بر ینظارت کاروساز نبود و  1 ماده خصوص در

 زرگب و کوچک یشهرها تمام در ها سازمان تمام که دارد وجود نانیاطم نیا ایآ. شود گمارده یرانیتاکس بر نظارت سازمان

 یکشور هیاتحاد لیتشک که مینکن فراموش ؟باشند داشته یمشخص نظرات و کرده نگاه نظارت به گاه یکپارچهدید کی با

 تیفعال هب شودینم را نینالآ یوکارها کسب و است یکنترل و ینظارت داماتقا از دست نیهم به مربوط یصنف قانون لیذ

 .کرد محدود شهر در

 

 

 

 

 
 
 

 

 تشکربا 

 شایان شلیله
 

 تیوکار اینترندبیر انجمن صنفی کسب

 

 

 
 


