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ماهيت حقوقي سامانههاي رايانهاي تسهيل دسترسي به عرضه
و تقاضاي حملونقل (سياستهاي ايران و كشورهاي ديگر)

چکيده
تسهیل رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي خدمات و کاالها یك بخش اقتصادي نوظهور
است که به آن اقتصاد دسترسی میگویند .مقرراتگذاري شرکتهاي فعال در اقتصاد
دسترسی ،در بیشتر مناطق جهان با تعریف حقوقی آن شرکتها انجام میشود.
سیاستهاي اتخاذي پیرامون فعالیتهاي شرکتهاي فعال «تسهیل رایانهاي دسترسی به
عرضه و تقاضاي حملونقل» ،بر سایر کسبوکارهاي اقتصاد برنامههاي کاربردي نیز
اثرگذار است .این کسبوکارها فرصتهاي زیادي براي اشتغالزایی و افزایش بهرهوري
اقتصاد فراهم میآورند .تعریف حقوقی نوع فعالیتهاي شرکتهاي تسهیل رایانهاي
دسترسی به عرضه و تقاضاي ترابري به یکی از بحثهاي حقوقی جاري در دنیا تبدیل
شده است و دادگاهها و مراجع حقوقی مختلف درباره ماهیت این کسبوکارها ،نحوه
ارتباط و مسئولیت آنها در برابر دیگر ذينفعان مانند رانندگان و مسافران ،مقررات متنوعی
را تصویب کردهاند .مطالعه کشورهاي هند ،امارات متحده عربی ،ترکیه و عربستان نشان
میدهد حمایت از فعالیت شرکتهاي بومی و سرمایهگذاري خارجی در زمینه تسهیل
رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي حملونقل در دستور کار آن کشورها قرار گرفته
است .سازوکار فعالیت این شرکتها مقرراتگذاري و اجراي سیاستهاي مختلف را تسهیل
میکند .در امارات این شرکتها ملزم به افزودن همه رانندگان تاکسی به ناوگان خود
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شدهاند .در اتحادیه اروپا ،فعالیتهاي چنین شرکتهایی به حکم دادگاهها به استفاده از
رانندگان تاکسی و دارندگان مجوز تاکسی محدود شده است و این شرکتها در بیشتر
مناطق این اتحادیه حق ندارند از افراد فاقد مجوز رانندگی تاکسی در فعالیتهاي روزمره
تاکسیرانی خود استفاده کنند .طبق حکم دادگاه اتحادیه اروپا ماهیت حقوقی فعالیت
اینگونه شرکتها خدمات تاکسیرانی است .البته همسفري در سفرهاي موردي
درونشهري و برونشهري که عرفاً فعالیت حرفهاي تلقی نمیشود با رعایت موازین امنیتی
نهتنها مورد اعتراض نیست ،بلکه تشویق نیز میشود .در کشور استرالیا دادگاه حکم کرده
است که این شرکتها ملزم به پرداخت مالیات مصوب براي این خدمات هستند .در
انگلستان به حکم دادگاه رابطه میان شرکتهاي تسهیلگر دسترسی به عرضه و تقاضاي
خدمات ترابري و رانندگان رابطه کارفرما و کارمند تشخیص داده شده است و قوانین کار
این کشور در زمینه بیمه و مزایا بر رانندگان و دیگر کارمندان این شرکتها اعمال خواهد
شد .در ایران قوانین متعددي در زمینه حملونقل بار و مسافر به تصویب رسیده است که
سازوکار فعالیت این شرکتهاي فناوري فرصتهایی براي اجراي مؤثرتر و کارآمدتر این
قوانین فراهم آورده است ،البته آسیبهایی نیز قابل شکلگیري است که باید مورد توجه
قرار گیرد .حمایت از فعاالن و سازماندهی حوزه اقتصاد دسترسی ،نیازمند رفع برخی
خألهاي قانونی است که در «طرح حمایت از مسئولیت شرکتهاي فراهمآور تسهیل
رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي خدمات و کاالها» تشریح شده است.

___________________________________________________

3

مقدمه
تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضا با استفاده از برنامههاي کاربردي اینترنتی نصب شده
روي گوشی تلفن همراه مشتري و خدمتدهنده ،خود به خدمت و بازاري متمایز تبدیل
شده است .به این نوع خدمات« ،خدمات تسهیل رایانهاي دسترسی» گفته میشود.
خدمات رایانهاي تسهیل دسترسی ،پیدا کردن مناسبترین عرضهکننده یا متقاضی
خدمت ،مذاکره و تبادل خدمت را تسهیل میکنند .امروزه نمونههاي بسیاري از این
خدمات نرم افزاري ،از یافتن راننده گرفته تا خدمات ارسال غذاي خانگی به مشتریان و
نمایش اطالعات کسبو کارها روي نقشه در بازار شکل گرفته است .این خدمات که نوع
ترابري آن در ایران در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته ،زیرمجموعهاي از مفهوم
اقتصاد برنامههاي کاربردي است .(GSR-16, 2016) 1اقتصاد برنامههاي کاربردي به
مجموعه فعالیتها ،محصوالت و خدماتی گفته میشود که معموالً از طریق برنامههاي
کاربردي مبتنیبر اینترنت پهنباند همراه به کاربران عرضه میشوند (GSR-16,
) .2016از منظر پژوهشگران اتحادیه بینالمللی مخابرات 2اقتصاد برنامههاي کاربردي،
حوزهاي است که اقتصاد دسترسی 3و خدمات عرضه شده روي خطوط مخابراتی 4را
دربرمیگیرد ).(GSR-16, 2016 de Reuver, 2016
خدمات عرضه شده در بستر خطوط مخابرات طبق تعریف کارشناسان اتحادیه

1.
2.

APP Economy
)International Telecommunication Union (ITU
 .3در این گزارش بهجای عبارت اقتصاد تسهيمي ( )Sharing Economyاز اقتصاد دسترسی ( Access
 )Economyاستفاده میشود.
)4. Over The Top: (OTT
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بینالمللی مخابرات ) (Mnakri, 2016به برنامههاي کاربردي و خدماتی اطالق
میشو د که بر بستر اینترنت اپراتورهاي مخابراتی قابل دسترسی هستند و نمونههاي آن
شبکههاي اجتماعی ،موتورهاي جستجو و وبگاههاي گردآوري ویدئوي عموم جامعه و
مانند آن را شامل میشود.
ازجمله شرکتهاي معروف فعال در گسترش اقتصاد برنامههاي کاربردي میتوان به
شرکت اوبر( 1شرکت مشابه شرکتهاي ایرانی تسهیلکننده دسترسی به عرضه و تقاضاي
استفاده از وسایل حملونقل) ،گوگل (موتور جستجو) و اپل (تولیدکننده تلفن هوشمند)
اشاره کرد .بسته به دیدگاه سیاستگذاران ،مقرراتگذاري این بخشها میتواند از جنبههاي
مختلفی همچون حفاظت از دادهها و تنظیم مقررات بررسی شود )McNamara, 2015
; .(Katz, 2015این شرکتها به حجم زیادي از دادهها و اطالعات مشتریان خود دسترسی
دارند و قادرند فرآیند اجراي بعضی قوانین را تسهیل کرده یا مانع اجراي بعضی از آنها شوند
) (Tene, 2012که در این گزارش این موارد بررسی خواهد شد.
در ایران سیاستگذاران و مراکز سیاستپژوهی اقتصاد دسترسی را بیشتر در موضوع
خدمات تسهیل دسترسی به خودرو و وسایل ترابري ،قرار دادهاند ،اما اقتصاد دسترسی
نمونههاي دیگري نیز دارد که برخی از آنها عبارتند از .1 :تسهیل دسترسی به محل
سکونت (شناسایی و اجاره کامل محل اقامت یا اشتراک اتاقهاي خالی منزل که قابل
رقابت با صنعت هتلداري است ،نمونه آن ایربی ان بی 2و اشتراک پارکینگ منزل که قابل
رقابت با شرکتهاي پارکینگ است ،مانند جاست پارک)،

3

 .2اشتراک سایر وسایل و
Uber
AIRBNB
Just Park

1.
2.
3.

___________________________________________________

5

خدمات (مانند اشتراک دوچرخه و وسایل ورزشی گرانقیمت نمونه آن اسپلینتر).3 1،
فروش غذاي خانگی (نمونه آن هومداین) 2و  .4اشتراک دسترسی بیسیم به اینترنت
خانگی (نمونه آن فون) 3.هرکدام از این نمونهها توانایی به جریان انداختن مقدار زیادي از
نهادههاي تولیدي بالاستفاده (مانند اوقات فراغت زنان خانهدار ،جوانان بیکار و سایر
نهادههاي تولیدي بالاستفاده) را دارند که میتواند به رشد و توسعه اقتصادي چشمگیر
منجر شود ) .(Malhotra, 2014) (Heylighen, 2017با این وجود ،این تغییرات
عمده نیازمند مقرراتگذاري و اتخاذ سیاستهاي هوشمندانه است که در این گزارش
بررسی میشود.
طبق عرف سیاستگذاري ،تا پدیدهاي به ابعاد و اندازههاي الزم براي سیاستگذاري
تبدیل نشود معموالً در دستور کار قرار نمیگیرد و سیاستهاي کشورهاي مختلف در
مورد پدیدههاي مربوط به اقتصاد برنامههاي کاربردي بیشتر واکنش به نمونههاي خاص از
یك پدیده بوده است ) .(Gorke, 2015دو مورد از بزرگترین پدیدههاي اقتصاد
دسترسی ،کسبوکارهاي تجمیع تقاضاي اماکن مانند ایربی ان بی (صنعت اشتراک منازل
مسکونی) و کسبوکارهاي تجمیع تقاضاي ترابري مانند اوبر (اشتراک خودرو و کمك به
شناسایی افراد هممسیر) هستند .در ایران این کسبوکارها بهعلت تأخیر در گسترش
اینترنت موبایل پهنباند با چند سال تأخیر (حدود  ۸سال) به مسئله سیاستپژوهی تبدیل
شدهاند ،اما در کشورهاي دیگر ازجمله عربستان ،ترکیه ،امارات متحده عربی ،هند ،اتحادیه
اروپا ،انگلستان ،فرانسه و استرالیا این خدمات مدت زیادي است بهعنوان موضوع
Spinlister
Home Dine
Fon

1.
2.
3.
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سیاستگذاري مطرح شدهاند .در نتیجه سیاستگذاريهاي صورت گرفته کشورهاي یاد شده
و استفاده از تجربههاي آنها میتواند براي ایران مفید باشد .در ادامه بعد از معرفی کوتاه از
مفهوم و فناوري فعالیتهاي اقتصاد دسترسی ،سیاستهاي کشورها در زمینه جلوههاي
مختلف این فناوري مورد واکاوي قرار میگیرد.
ـ ماهيت و مفهوم اقتصاد دسترسي
در مجامع علمی ایران معموالً براي اشاره به موج جدید کسبوکارهاي مبتنیبر برنامههاي
کاربردي از عبارات اقتصاد اشتراکی (قادري ،)1395 ،مشارکتی (حاجی )1395 ،یا
شراکتی (گلرخ( )1394 ،سه ترجمه براي  )Sharing Economyاستفاده شده است.
استفاده از عبارت «اقتصاد شراکتی» با توجه به اینکه قبالً ریتزمن )136۸( ،و توتونچیان
( )13۸1و اخیراً مهر )1393( ،از این عبارت بهجاي ( Share Economyمفهوم سهیم
کردن و شراکت دادن کارگران در سود کارخانه استفاده شده) پیشنهاد نمیشود .عبارت
«اقتصاد مشارکتی» با توجه به معادل بودن عبارت  Participationبا مشارکت و استفاده
از آن براي اشاره به  Participatory Economicsتوصیه نمیشود (عبیري.)13۸6 ،
گرچه مفهوم تسهیل مشارکت در فعالیتهاي اقتصادي هم از عناصر اصلی مفهوم
 Sharing Economyاست« .اقتصاد اشتراکی» به نظام اقتصادي ناشی از مکتب
کمونیسم (زاهدي وفا و پیغامی ،13۸۸ ،پیرنیا ،1346 ،حجتی کرمانی( )1346 ،لزوم
اشتراکی بودن عوامل و فواید تولید میان همه آحاد جامعه) اشاره دارد .با توجه به موارد
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فوق براي رفع ابهام و بیان تازگی میتوان نوواژه «اقتصاد تسهیمی» 1را بهجاي Sharing
 Economyمورد استفاده قرار داد .بهصورت کلی این قبیل فعالیتهاي اقتصادي با
تسهیل دسترسی به خدمت یا تقاضاي خدمت هم ،زمینه مشارکت بهینهتر در فعالیتهاي
اقتصادي را براي افراد بیشتري فراهم میآورند و هم اشتراکگذاري و تسهیم منابع را
تسهیل میکنند ،اما «ایکارت» و «باردي» 2به این نکته اشاره کردهاند که در اقتصاد
تسهیمی ،موضوع اصلی اشتراکگذاري و تسهیم نیست ،بلکه وجه تمایز این فعالیتهاي
اقتصادي تسهیل دسترسی است و باید از عبارت اقتصاد دسترسی 3بهجاي اقتصاد
تسهیمی استفاده کرد .بهعبارت دیگر بسیاري از مصادیق این مفهوم مانند خدماتی که در
آن یك شرکت نرمافزاري زمینه استفاده از خدمات افراد مختلف مثالً غذاي خانگی پخته
شده توسط زنان خانهدار را فراهم میآورد ،چیزي به اشتراک گذاشته نمیشود ،بلکه
دسترسی به اطالعات خدمات براي افراد متقاضی تسهیل شده است ،ازاینرو از عبارت
اقتصاد دسترسی در این گزارش استفاده میشود .عبارتهاي دیگر هم در تحقیقات براي
اشاره به همین مفهوم مورد استفاده قرار میگیرد که در جدول ذیل قابل مشاهده است.

 .1همانطور که در عبارت  Knowledge Sharingکلمه Sharing

تسهيم ترجمه شده و عبارت تسهيم دانش رایج

است.

Eckhardt and Bardhi, 2015.
Access Economy

2.
3.
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جدول مفاهيم مرتبط با اقتصاد دسترسي
عبارت
The Mesh
Commercial Sharing Systems
Collaborative Consumption
Coproduction
Co-creation
product-service Systems
Access Based Consumption
Consumer Participation
Online volunteering

منبع
)(Gansky, 2010
)(Lamberton, 2012
)(Barnes, 2017
)(Meijer, 2011
)(Bryson, 2017
)(Qu, 1-14
)(Lawson, 2016
)(Lancaster, 2017
)(Liu, 2016

هرکدام از این عبارتها به مفهومی اشاره دارند که براي نظریهپردازي در یك حوزه
خاص مطرح شدهاند ،اما وجه مشترک همه آنها دو موضوع است ) :(Belk, 2014الف)
بهرهگیري از خدمات و کاالهاي مصرفی بهصورت مدل دسترسی غیرتملیکی و موقتی ،ب)
تکیه آنها بر اینترنت و بهویژه وب نسل دوم .وب نسل دوم کاربران را قادر میسازد محتوا
عرضه کرده و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند ).(Miller, 2016
اقتصاد دسترسی به مدلهاي کسبوکاري اشاره دارد که در آنها انجام فعالیتها بهواسطه
بسترهاي تعاملی تسهیل شدهاند ) ،(Goudin, 2016این بسترها بازاري باز ایجاد میکنند
که استفاده موقتی از کاالها یا خدمات عرضه شده بهوسیله افراد را ممکن میسازند .اقتصاد
دسترسی شامل سه گروه از افراد میشود ) .1 :(Ertz, 2016عرضهکنندگان خدمات که
منابع ،داراییها ،زمان یا مهارتهاي خود را به اشتراک میگذارند .این افراد میتوانند
عرضهکننده مقطعی خدمات باشند 1یا عرضهکنندگان خدماتی باشند که قابلیت حرفهاي
 .1مثال ً فروش وسايل مازاد با برنامههاي كاربردي ديوار يا شيپور.

___________________________________________________

9

خودشان را عرضه میکنند (عرضهکنندگان حرفهاي خدمات) .2 1،استفادهکنندگان از این
خدمات و  .3واسطهایی 2که از طریق بسترهاي برخط عرضهکنندگان را به کاربران متصل و
تراکنشهاي آنها را تسهیل میکنند .تراکنشهاي اقتصاد دسترسی میتواند بهصورت انتفاعی
یا غیرانتفاعی انجام شود ) .(Schor, 2016در نتیجه وظایف و تکالیف هر سه گروه دخیل در
اینگونه فعالیتها و انواع فعالیتهاي انتفاعی و غیرانتفاعی حول اقتصاد دسترسی باید در
مقرراتگذاري لحاظ شود.
ـ آشنايي با فناوري و هزينه ورود به بازار تسهيل رايانهاي دسترسي به عرضه و تقاضا
فناوريهاي اصلی که به کمك اقتصاد دسترسی آمدهاند عبارتند از :فناوري مکانیابی (مانند
گلوناس 3روسیه ،جی پی اس 4آمریکا و بایدو 5چین که حسگر یا سنسور آنها در بیشتر
تلفنهاي هوشمند نصب است) ،خدمات پرداخت اعتباري و اینترنت بانك ،پوشش اینترنت
پهنباند موبایل و از همه مهمتر تلفنهاي هوشمند ،زیرا این فناوريهاي ذکر شده در تلفن
هوشمند مجتمع شدهاند .در چند سال اخیر میزان استفاده از تلفن هوشمند و پوشش
اینترنت پهنباند در ایران و سایر نقاط جهان گسترش زیادي داشته است و زیرساختهاي
ایجاد شده در گذشته را کاربرديتر کرده است .میتوان با نصب برنامههاي کاربردي شرکت
عرضهکننده خدمات بر روي تلفن همراه مشتري از خدمات آن بهره برد .این برنامههاي

 .1استفاده از برنامههاي ديوار و شيپور توسط فروشندگان حرفهاي مانند بنگاههاي امالک و فروشندگان حرفهاي
كاالهاي مختلف.
2. Intermediaries
3. GLONASS: Global Navigation Satellite System
4. GPS: Global Positioning System
5. BeiDou
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کاربردي به کاربر یا خدمتگیرنده (مثالً مسافر) و خدمتدهنده (مثالً راننده) کمك میکند
که طرفین از مکان و شرایط ارائه خدمت ،دریافت یا عرضه ،آگاهی داشته باشند و بخشی از
تراکنشهاي مالی را نیز تسهیل میکند.
درحالیکه برنامههاي کاربردي اقتصاد دسترسی موجب جلب توجه همگانی
شدهاند ،باید دقت داشت که فناوري پشت این برنامههاي کاربردي چندان پیچیده
نیست ) .(Bryant, 2016بهطور نمونه با هزینهاي کمتر از چهار میلیون تومان میتوان
کد نوشتههاي رایانهاي الزم براي ایجاد برنامه کاربردي راهاندازي خدمات تاکسی
اینترنتی مانند اوبر را خریداري کرد .تنها به مهارتهاي متوسط به باالي کدنویسی براي
اختصاصیسازي و مهارتهاي مدیریتی و سازمانی براي اداره چنین کسبوکارهایی نیاز
است .یعنی نگرانی از فاصله فناوري و پیچیدگی فناوري در اینجا مطرح نیست ،اما این
کسبوکارها به تعداد مشتري و عرضهکننده خدمت حساس هستند و سازوکار بازار
اینگونه فعالیتها بهصورتی است که پس از مدتی جز چند شرکت بزرگ سایر بازیگران
از بازار خارج میشوند و بازار به سمت انحصار پیش میرود که مسائل مقرراتگذاري و
ایجاد رقابت را پررنگتر میسازد.
 .1تجربه كشورها در مقرراتگذاري فعاليتهاي اقتصاد دسترسي در حوزه حملونقل
ا ین گزارش به دالیلی کشورهاي مختلفی را انتخاب کرده است که یکی از آنها در
دسترس بودن اطالعات مربوط به تصمیمات سیاستگذاري این کشورهاست .وضعیت
نابسامان حملونقل شهري پیش از ورود کسبوکارهاي اقتصاد دسترسی به کشور هند
با نابسامانی حملونقل شهري و معضل ساماندهی سواريهاي شخصی در کشور ایران
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شباهت دارد و ازاینرو سیاستگذاري پدیده اقتصاد دسترسی در حوزه حملونقل این
کشور میتواند براي کشور ایران نیز نکات جالب توجهی داشته باشد .ترکیه ،عربستان و
امارات ازجمله کشورهاي مهم منطقه هستند که سیاستگذاريهاي آنها میتواند با توجه
به نزدیکی منطقهاي براي ایران نکات آموزندهاي داشته باشد .تجربه اتحادیه اروپا براي
تعریف ماهیت حقوقی این کسبوکارها در کشورهایی که نظام حملونقل شهري
سامانیافتهاي دارند مورد بررسی قرار میگیرد و کشورهاي فرانسه و آلمان بهعنوان
تجربه حمایت از نوآوري در عین حمایت از شاغلین مورد مطالعه قرار گرفته است .کشور
انگلستان بهدلیل پرداختن به موضوع سیاستهاي تأمین اجتماعی و استرالیا براي
بررسی موضوع مالیات ،مورد مطالعه قرار گرفتهاند.
 .1-1هند :ماهيت حقوقي ،فرصتها و دشواريهاي سياستگذاري اين نوع فعاليتها
در هند عرضه خدمات رایانه اي تسهیل دسترسی به مکان اقامت (مانند ایربی ان بی) با
چالش جدي مواجه نشده است .مثالً ایربی ان بی با کمك به افراد براي یافتن منزل
مناسب و عقد قرارداد ،مبالغ را بین طرفین منتقل و مالیات  15درصدي قیمت عرضه
خدمات را اخذ و بهصورت برخط به حساب دولت هند واریز میکند .البته اخیراً الزام
بعضی رهنمود ها در زمینه امنیت و سطح خدمت در دستور کار وزارت گردشگري هند
قرار گرفته است(Chaturvedi, 2017) .
اما طبق قانون اساسی هند مسئله ترابري جادهاي و سیاستگذاري آن بهصورت
ایالتی انجام میشود و دولتهاي محلی در مورد مقررات حملونقل استقالل دارند .قانون
وسایل نقلیه موتوري  199۸کشور هند قانون اصلی مقرراتگذاري وسایل نقلیه جادهاي
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است .این قانون برخی مجوزها را براي وسایل ترابري الزام کرده و شرایط و
نیازمنديهاي مجوزهاي مختلف را تعیین کرده است .بهعالوه این قانون به مقامات
ایالتی اجازه داده که مقررات تاکسی را خودشان تعیین کنند .در اعمال این قانون
دولتهاي ایالتی پروانه فعالیت تاکسی رادیویی براي تنظیم فعالیت تاکسیهاي رادیویی
سنتی را تدوین کردهاند .ازسوي دیگر قانون فناوري اطالعات سال  2000این کشور
چارچوب حقوقی فعالیت شرکتهاي فناوري اطالعات و ارتباطات را مشخص کرده که
تجارت الکترونیکی و جرائم سایبري را نیز دربرمیگیرد.
در هند شرکت اوال 1که مرکز آن در شهر بمبئی قرار دارد از سوم دسامبر 2010
(نزدیك به هشت سال پیش) فعالیت در زمینه تسهیل رایانهاي دسترسی به عرضه و
تقاضاي خدمات تاکسی را آغاز کرد .سه سال بعد در سال  2013شرکت آمریکایی اوبر
هم فعالیتش را از شهر بنگلور 2آغاز کرد .همچنین این شرکتها تاکسیهاي
موتورسیکلت را هم ساماندهی کردهاند .هند درحال حاضر قانون ملی براي مقرراتگذاري
فعالیت شرکتهایی مانند اوبر ،ندارد .اما تالشهایی را آغاز کرده است .در اکتبر 2015
وزارت بزرگراهها و حملونقل جادهاي 3یکسري رهنمودهاي غیراجباري براي ایالتها در
مقرراتگذاري شرکتهایی همچون اوبر و اوال صادر کرد که خودشان را «تجمیعگران
تقاضاي ترابري برپایه فناوري اطالعات» 4معرفی میکنند .بهعالوه پیشنویس الیحه
ترابري جاده اي و امنیت که در مراحل مشورتی قرار دارد برخی مالحظات براي

Ola
Bangalore
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 :Ministry of Road Transport and Highways .3وزارت فراايالتي كشور هند.
”“On-demand Information Technology-based Transportation Aggregators.
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مقرراتگذاري تسهیل رایانه اي دسترسی به عرضه و تقاضاي ترابري را هم دارد که تعریف
حقوقی این موجودیتها را هم دربرمیگیرد .چالشهاي حقوقی مقرراتگذاري
شرکتهاي تسهیل رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي ترابري در هند به سه دسته
تقسیم میشوند :چالش اول تعیین ماهیت کسبوکار و نحوه صدور مجوز و نوع مجوز
قابل اعمال بر این شرکتهاست .چالش دوم سیاستهاي نرخگذاري خدمت این
شرکتها و مقاومت آنها در مقرراتگذاري نرخ خدماتشان است .چالش سوم مقید کردن
این شرکتها به رعایت مالحظات زیستمحیطی است.
چالش اول ـ تعيين ماهيت حقوقي كسبوكار شركتهاي تسهيل رايانهاي
دسترسي به عرضه و تقاضاي ترابري در هند و مسائل امنيتي
چالشهاي حقوقی شرکتهاي تسهیل رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي ترابري در
هشتم دسامبر  2014در محدوده پایتخت این کشور (شهر دهلی) آغاز شد .در این تاریخ
یك مسافر  26ساله زن کاربر اوبر توسط رانندهاش مورد تجاوز قرار گرفت و دولت ایالتی
دهلی یك ممنوعیت عمومی براي همه خدمات تاکسی مبتنیبر برنامههاي کاربردي اعمال
کرد .معاون وزیر ایالتی در آن تاریخ اعالم کرد که همه عرضهکنندگان شناسایی نشده
ترابري و تاکسی مبتنیبر برنامههاي کاربردي از ارائه چنین خدماتی منع میشوند ،مگر
اینکه مجوزهاي الزم را از وزارت حملونقل ایالت دهلی اخذ کنند ).(Goitom, 2016
در پایان دسامبر  2014دولت ایالتی دهلی قوانین مجوز تاکسی رادیویی را بهنحوي
اصالح کرد که شرکتهاي تسهیل رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي خدمات تاکسی
هم بتوانند مجوز تاکسی رادیویی اخذ کنند و مقررات زیر را الزامی کرد:
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گردآورندگان تاکسی( 1تسهیلگران رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي ترابري)

باید همه قوانین مرتبط مانند قانون وسایل نقلیه موتوري  199۸و قانون فناوري
اطالعات سال  2000را رعایت کنند.


مجوز تنها به شرکتهایی داده میشود که طبق قانون ثبت شرکتها (مصوب سال

 )1956ثبت شده باشند و «اجباراً خدمات ترابري عمومی عرضه کنند».


راننده باید بدون سوءسابقه باشد و شخصیت اخالقی خوبی داشته باشد.



دارندگان مجوز تاکسی رادیویی در مقابل کیفیت رفتار رانندگان ،صالحیت انتظامی

و نحوه برخورد آنها با مشتریان مسئول شمرده میشوند.


دارنده مجوز باید یك دفتر ثبت شده در دهلی داشته باشد و شماره تماس تلفنی و

آدرس ایمیل خود را به اداره ترابري ارائه کند.


شرکتهاي دارنده مجوز باید یك مرکز تماس یا درگاه وب راهاندازي کنند.



دارندگان مجوز باید حداقل ناوگانی متشکل از  200تاکسی در اختیار داشته باشند

و حداکثر تعداد تاکسی از  4000خودرو تجاوز نکند.


تاکسی باید به یك دکمه تماس مجهز شود تا در صورت هرگونه تنش ،سیگنال

الزم به مرکز کنترل دارنده مجوز و سپس نزدیكترین ایستگاه پلیس ارسال شود .یك
سامانه مکانیابی جهانی ( GPSیا  )GPRSباید در تمام طول مسیر (تا وقتی که در
استخدام است) از واحد کنترل مرکزي تاکسی رادیویی برقرار باشد.
شرکتهاي تسهیل رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي ترابري با بسیاري از مفاد
این قوانین به مخالفت پرداختند؛ زیرا خودشان را عرضهکننده خدمات تاکسی رادیویی
Taxi Aggregators
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قلمداد نمیکردند ،بلکه خود را شرکت فناوري میدانستند .طبق یك گزارش سخنگوي
اوبر اعالم کرد که « ما یك شرکت تاکسی رادیویی نیستیم و بنابراین اصالحات وزارت
ترابري در طرح تاکسی رادیویی به ما در خدمترسانی به مسافران و رانندگان در دهلی
کمکی نمیکند» و «قانون فناوري اطالعات سال  2000در مقرراتگذاري واسطهاي مانند
اوبر لحاظ نشده است» .یعنی این مقررات ناقض مفاد قانون فناوري اطالعات سال 2000
هند است یا مطابق آن وضع نشده است.
بهرغم وجود ممنوعیتها ،شرکت اوبر فعالیتهاي خود را پس از توقفی کوتاهمدت
دوباره از سر گرفت .وزارت ترابري هشدار داد که اگر رانندگان اوبر بدون مجوز فعالیت
کنند ،خودروهاي آنها را توقیف خواهد کرد .در دسامبر  2014با استناد به اینکه قبل از
صدور مقررات به طرفهاي متأثر از مقررات فرصت شنیده شدن صدایشان داده نشده
بود 1،دادگاه عالی دهلی شرایط را براي تعداد محدودي از تسهیلگران دسترسی رایانهاي به
عرضه و تقاضاي تاکسی (که شکایت کرده بودند) تعدیل کرد .البته حکم دادگاه در رفع
ممنوعیت فعالیت آن شرکتها شامل شرکت اوبر نمیشد و براي شرکت اوالً صادر شده
بود .در هر حال بهنظر میرسید چنین فعالیتهایی همچنان ممنوع باشد ،چراکه تقاضاي
مجوز اوبر و دیگر شرکتها رد میشد .در ژوئن  2015دولت هند تقاضاي این شرکتها را
بر این اساس رد کرد که نتوانستهاند نشان دهند که تعهدات مربوط به عدم فعالیت پس از
هشتم دسامبر و قوانین و مقررات دیگر را رعایت کردهاند.
در هشتم ژوئیه  2015دادگاه عالی دهلی حکم عدم صدور مجوز براي شرکت اوبر
را ملغی کرد و به این وسیله راه براي فعالیت شرکت اوبر در دهلی فراهم شد تا زمانی
 .1بهنظر میرسد سياستهایی مشابه رهنمودهای قانون بهبود مستمر کسبوکار در ایران باشد ،اما در
هند همراه با ضمانتهای اجرایی قویتر در جریان است.
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که مجوز وزارت حملو نقل ایالتی دادگاه اعالم کرد شکایات دولت ایالتی براي عدم
صدور مجوز داراي پایه حقوقی نیست؛ زیرا در تصمیم  23دسامبر  2014دادگاه عالی
حکم دولت در ممنوعیت فعالیت پس از هشتم دسامبر رد شده بود .بهطور کلی دادگاه
استدالل کرد که نفی کامل یا همگانی حق تداوم هرگونه تجارت ،کسبوکار یا پیشه باید
تنها در «استثناییترین استثنائات یا موارد کامالً خاص» 1اعمال شود .دادگاه حکم داد که
ایالت باید اجازه دهد که هر کس بدون هیچگونه محدودیتی به حرفه یا کسبوکار خودش
ادامه دهد .اما اگر این کار ممکن نیست و محدودیتی الزم است این محدودیتها باید
منطقی باشند .این محدودیتها نباید از نیازمنديها و منافع عمومی فراتر روند .در اوت
 2015درخواست مجوز اوبر باز هم رد شد ،زیرا این قسمت را در فرم مجوز تأیید نکرده
بودند که «از همه قوانین وضع شده پیروي خواهند کرد» .گرچه سخنگوي اوبر اعالم کرد که
این شرکت هنوز هیچگونه اخطار رسمی دریافت نکرده است.
در ایالتهاي کارناتاکا 2و مهاراشترا 3وضعیت مشابهی در جریان است .دولت ایالت
کارناتاکا هم ممنوعیت را برقرار کرد و حتی نسبت به توقیف خودروها اقدام کرد ،اما در پی
دعاوي شرکتهاي تسهیل رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي ترابري دادگاه عالی کاراناتاکا
دولت را از توقیف خودروها بهدلیل عدم رعایت قوانین جدید منع کرده است .در حالی که اکثر
حوزههاي حقوقی در هند تالش دارند فعالیتهاي شرکتهاي تسهیل رایانهاي دسترسی به
عرضه و تقاضاي ترابري را بهعنوان اپراتور تاکسی مقرراتگذاري کنند .کمیسیون پلیس حومه

”"Rarest of rare or in exceptional circumstances.
Karnataka
Maharashtra
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کلکته 1مرکز ایاالت بنگال غربی رویکرد متفاوتی دارد و «تجمیعکننده تقاضاي ترابري فناوري
پایه» 2را بهعنوان شرکت فناوري به رسمیت میشناسد.
چالش دوم ـ مقاومت شركتهاي تسهيل رايانهاي دسترسي به عرضه و تقاضاي
ترابري در مقابل مقرراتگذاري نرخ خدمات
شرکتهاي تسهیل رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي ترابري از الگوریتمهایی
استفاده میکنند که در مواردي که تقاضاي خودرو در یك منطقه از تعداد خودروهاي
موجود در آن منطقه پیشی میگیرد کرایهها را بهصورت خودکار افزایش میدهند تا
خودروهاي بیشتري به آن نقاط بروند .کارناتاکا در جنوب هند اولین ایالتی بود که تالش
کرد اقدام شرکتهاي تسهیل رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي ترابري را در افزایش
خودکار نرخ کرایه در ساعات اوج تقاضا محدود کند .دولت استدالل کرده بود که
مشتري در این موارد با قیمتی مواجه میشود که چندین برابر قیمت اعالم شده در
تبلیغات این شرکتهاست .شرکت اوبر و رقیبش شرکت اوال همواره در مقابل هرگونه
تالش دولتها براي مقابله با افزایش قیمتها مخالفت کردهاند و اصرار دارند که آنها
مشوقهایی فراهم میآورند که رانندگان به مناطق پرتقاضا بروند تا مشتریان همواره به
خودرو دسترسی داشته باشند .بهعالوه آنها استدالل میکنند از آنجا که آنها رانندگان را
استخدام نکردهاند و مالك خودروها هم نیستند ،پس محدودیتهاي قیمتی تاکسیهاي
سنتی نباید در مورد آنها اعمال شود.

"Transportation Technology Aggregator

1. Kolkata
2. "on-demand
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چالش سوم ـ چالش مقيد كردن شركتهاي تسهيل رايانهاي دسترسي به
عرضه و تقاضاي ترابري به رعايت مالحظات زيستمحيطي
براي بهبود وضعیت هوا در شهر دهلی دادگاه عالی هند در  16دسامبر  2015حکم داد
که همه تاکسیها (شامل شرکتهاي تسهیل رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي
ترابري مانند اوبر و اوال) که در محدوده پایتخت هند (دهلی) فعالیت میکنند
خودروهاي خود را از سوخت دیزل به مصرف گاز فشرده تبدیل کنند (Transport

) .Department, 2015دادگاه به شرکتهاي اپراتور تاکسی تا اول مارس  2016فرصت
داد که این قانون را اجرا کنند .بنابه تقاضاي دارندگان خودرو و تشکلهاي مرتبط،
دادگاه محدودیت زمانی را دو بار افزایش داد ،اما در نهایت تأکید کرد که دیگر تمدیدي
صورت نخواهد گرفت.
هر دو تسهیلگر دسترسی به عرضه و تقاضاي عمده (اوبر و اوال) از تغییر خودروهاي
دیزل به گازي حمایت کردند .این شرکتها بهدلیل اینکه از مکانیسمهاي نرمافزاري
براي مدیریت ناوگان خود استفاده میکنند قادرند خود را بهسادگی با چنین
مقرراتگذاريهایی منطبق کنند .با برخی تغییرات نرمافزاري رانندگان خودروهاي دیزلی
تنها در مسیرهاي خارج شهر قادر به جذب مسافر خواهند بود .شرکت اوال همچنین با
بانكها براي اعطاي وام به رانندگان خود مذاکره کرد .در حالی که شرکتهاي
تاکسی رانی سنتی نتوانستند خود را با این تغییرات تطبیق دهند و در نهایت دادگاه با
آنها اینگونه مصالحه کرد که تاکسی دیزل جدید به ناوگان خود اضافه نکنند.
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 .1-2امارات متحده عربي :سياستهاي نرخگذاري جانبدارانه
در امارات متحده عربی از سال  2012شرکت کریم 1که مقر آن در دوبی است 2،عرضه
خدمات تجمیع تقاضاي ترابري را آغاز کرد .در سال  2013شرکت آمریکایی اوبر هم وارد بازار
این کشور شد .در شهر ابوظبی ابتدا شرکت اوبر و سپس شرکت کریم منع فعالیت شدند ،اما
چند ماه پس از آغاز بهکار دوباره شرکت کریم به شرکت اوبر هم اجازه فعالیت داده شد.
شرکت کریم در  30شهر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از مراکش تا کراچی پاکستان
فعالیت میکند .مرجع تنظیم مقررات راه و ترابري دوبی با شرکت کریم قراردادي منعقد
ساخته تا کاربران نرمافزار کریم بتوانند به همه خودروهاي تاکسی و همه لیموزینهاي
(خودروهاي اشرافی) این شهر (عالوهبر رانندگان سابق کریم) دسترسی پیدا کنند .اعالم شده
بود تعرفه فعالیتهاي شرکتهاي اشتراک مسیر براي کاربران شرکت کریم بیشتر از تاکسی
خواهد بود ،اما میزان دقیق آن اعالم نشده بود ،در صورتی که شرکت اوبر باید  30درصد
بیشتر از تاکسیهاي معمولی براي مسیر مشابه از مسافران وجه اخذ کند (Kerr, 2016) .این
شرکتها دعاوي حقوقی رفع این محدودیت را دنبال میکنند.
 .1-3تركيه :نحوه محافظت از حقوق رانندگان و بوميسازي
دولت ترکیه در واکنش به اعتراض صنف تاکسیداران ،خدمات تاکسی شرکت اوبر را ممنوع
کرد؛ زیرا وزارت داخلی اعالم کرد که شرکت اوبر بهجاي اینکه برنامه به اشتراکگذاري و
هممسیري را دنبال کند ،به دنبال عرضه غیرقانونی خدمات تاکسی است و وزارت اقتصاد
1. Careem
 .2سرمایهگذارانی از صندوق سرمایهگذاری شرکت مخابرات عربستان ،گروه مسافرتی طيار عربستان و
گروه سرمایهگذاری ابراج امارات در آن سرمایهگذاری کردهاند.
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ترکیه هم این شرکت را به فرار مالیاتی متهم کرد و در بازرسی از محلی که این شرکت معرفی
کرده بود مقامات ترکیهاي متوجه شدند که شرکت اوبر دفتري در این کشور ندارد و تنها
مشاوران و کارمندان مسئول آموزش رانندگان در اداره شرکت اوبر ترکیه مشغول بهکار بودند.
در نتیجه پلیس ترکیه جریمه رانندگان خودروهاي شرکت اوبر در این کشور را آغاز کرد و
جریمهاي باالي سیصد دالر از رانندگان اوبر اخذ کرد که عمالً باعث تعطیلی کار شرکت اوبر
در شهر استانبول شد ) .(SABAH, 2016البته درحال حاضر تاکسی شرکت اوبر از فرودگاه
استانبول به مقاصد مختلف خدمت میدهد .در سفرهاي بینشهري برنامه کاربردي

کارپول1

در این کشور فعال است .شرکت کریم (فقط در فرودگاه) و ولت 2در داخل این کشور فعال
هستند .شرکت ولت ترکیهاي و داراي مجوز است و سرمایهگذاري از لبنان هم در آن جذب
شده است.
خدمات اشتراک خانه ایر بی ان بی در این کشور و براي جلب گردشگران خارجی
فعال است و مورد استفاده قرار میگیرد.
 .1-4عربستان :محدوده مشاركت و نحوه مواجه دولت با سرمايهگذاران
در عربستان سعودي ابتدا اشتغال در عرضه خدمات از طریق شرکتهاي اوبر و کریم
براي همه افراد مقیم این کشور آزاد بود ،اما پس از مدتی این کشور اشتغال و فعالیت
افراد غیربومی را در این شرکتها محدود کرد ) .(VOANEWS, 2017ابتدا مقامات
وزارت حملونقل عربستان سعودي نسبت به فعالیتهاي غیرمجاز نرمافزارهاي اشتراک
مسیر مانند اوبر هشدار دادند و فعالیت این شرکتها را بهدلیل عدم اخذ مجوز از
Carpool
Volt

1.
2.

___________________________________________________ 21

نهادهاي مربوطه غیرقانونی اعالم کردند ) .(Saudi Gazette, 2016اما پنج ماه بعد،
صندوق ثروت ملی عربستان سعودي  3/5میلیارد دالر در شرکت اوبر سرمایهگذاري کرد
و مقرر شد  250میلیون دالر از این مبلغ در منطقه خاورمیانه و بقیه در بازارهاي دیگر
مانند چین سرمایهگذاري شود ) .(Somerville, 2016در نتیجه هماکنون شرکتهاي
اوبر و کریم در عربستان سعودي با رانندگان عربستانی فعالیت میکنند .سیاستگذاران
عربستانی انتظار دارند که این شرکتها چند صد هزار شغل در این کشور ایجاد کنند.
 .1-5اتحاديه اروپا :تعريف وضعيت حقوقي
وضعیت تسهیلگران رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي ترابري در اتحادیه اروپا
چندان روشن نیست ) .(Gesley, 2016این کسبوکارها یا باید بهعنوان عرضهکننده
خدمات دیجیتالی که در رهنمودهاي اتحادیه اروپا «خدمات جامعه اطالعات» نامیده
میشوند ،یا اپراتور ترابري محسوب شوند .خدمات جامعه اطالعات را اتحادیه اروپا
تنظیم مقررات میکند و از مزیت عرضه آزاد خدمات (یعنی از هر کشور اروپا که هستند
بدون محدودیت اضافی به کشورهاي دیگر خدمت بدهند) 1بهرهمند خواهند شد (EP,

) .2006اما فعالیتهاي ترابري را خود اعضاي اتحادیه اروپا مقرراتگذاري میکنند.
خدمات جامعه اطالعاتی خدماتی هستند که «معموالً انتفاعی 2،از راه دور ،با استفاده از
تجهیزات الکترونیکی براي پردازش (شامل فشردهسازي دیجیتالی) و ذخیرهسازي داده و
به درخواست فرد استفادهکننده» عرضه میشود.

 .1که در رهنمود خدمات شماره  123سال  2۰۰۶ذکر شده.است.

Remuneration
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پیرو شکایت انجمن رانندگان بارسلوناي اسپانیا از فعالیت شرکت اوبر دادگاهی در
اسپانیا از دادگاه اتحادیه اروپا حکم تفسیري پیرامون فعالیت این شرکت درخواست کرد
و چهار سؤال پرسید ):(Dupont, 2015
 .1آیا خدماتی که شرکت اوبر عرضه میکند باید تنها خدمت حملونقل محض
تعریف شود ،یا باید خدمات واسط الکترونیکی تعریف شود یا خدمات جامعه اطالعاتی
در مورد آن صدق میکند؟
 .2اگر خدمات شرکت اوبر را میتوان بهعنوان خدمات جامعه اطالعاتی در نظر
گرفت ،آیا مزایاي ماده ( )56معاهده فعالیت اتحادیه اروپا (که براساس آن اعضاي
اتحادیه حق ندارند مانع عرضه خدمات شرکتی که در یکی از آنها تأسیس شده شوند)،
رهنمود خدمات شماره  123سال  2006اتحادیه اروپا و رهنمودهاي شماره  31تجارت
الکترونیکی سال  2000در مورد آنها قابل اعمال است؟
 .3آیا اتهام شرکت اوبر در نقض قانون رقابت ناعادالنه اسپانیا با بند « »9رهنمود
خدمات جامعه اطالعاتی (که «طرحهاي اعمال حاکمیت» 1را حکمرانی میکند و
مشخص ساخته که اعمال حاکمیت ،مجوزدهی یا رژیم اجازهنامهها نمیتواند محدودساز
یا عدم تناسبساز باشد یا مانع اصول آزادي تأسیس شود) در تناقض است؟
 .4با در نظر گرفتن میزان آزادي که ماده ( )3رهنمودهاي تجارت الکترونیکی براي
خدمات جامعه اطالعاتی لحاظ کرده است ،اگر خدمات شرکت اوبر را بهعنوان خدمات
جامعه اطالعاتی در نظر بگیریم ،در این صورت آیا محدودیتهایی که اسپانیا در حال
حاضر بر شرکت اوبر اعمال کرده مجاز است؟
”“Authorization Schemes
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یکی از اعضاي مشورتی این دادگاه 1اعالم کرد که شرکت اوبر باید بهعنوان شرکت
حملونقل طبقهبندي شود و در نتیجه قوانین محلی حملونقل کشورها بر آن حاکم
است ) (Kollewe, 2017دادگاه اتحادیه اروپا نیز این فعالیت را مصداق فعالیتهاي
حملونقل طبقهبندي کرد.
عالوه بر این کمیسیون اتحادیه اروپا مطالعاتی را آغاز کرده است که ابعاد مختلف
موضوع را بررسی کنند تا مشخص شود که آیا اقدامات تنظیم مقررات در سطح اتحادیه
اروپا الزم است یا خیر؟
 .1-6آلمان و فرانسه :شهروندان يا رانندگان
در واکنش به تعدادي از شکوائیههاي حقوقی در آلمان و فرانسه ،خدمات شرکتهاي
تسهیل رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي ترابري به این صورت محدود شده است
که آنها تنها میتوانند از رانندگان حرفهاي مجوزدار استفاده کنند (Lomas, 2015) .و
یا خدمات خودروي لوکس عرضه کنند ) .(Vasagar, 2015در کشور آلمان افراد عادي
نمیتوانند براي عرضه خدمات از طریق خودروي شخصی خود در نرمافزارهاي تسهیل
رایانهاي دسترسی به تقاضاي ترابري ثبت نام کنند(Copley, 2015) .

 .1-7انگلستان :ماهيت رابطه راننده و كارفرما و حق بيمه
قانون در کشور انگلستان دو نوع خدمات تاکسی را به رسمیت میشناسد :الف) خدمات

Advocate General
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تاکسی سیاه و ب) خدمات مینیکب .(Telegraph, 2016) 1اخذ مجوزهاي تاکسیهاي
سیاه نیازمند گذراندن آزمونهاي بسیار دشوار است ،اما طبق قانون فقط این تاکسیهاي
سیاه هستند که میتوانند در خیابان مسافران را سوار کنند یا در مناطق پرتردد حضور
داشته باشند ،اما مینیکبها تنها توسط سازمانهاي ثانویه باید استخدام شوند و مشتري
با تماس با آن سازمان تاکسی دریافت خواهد کرد .عالوهبر این محدودیتی در تعداد
مینیکبها از سمت قانونگذار وضع نشده است .نرمافزار شرکتهاي تسهیل دسترسی به
عرضه و تقاضاي ترابري مشکل عدم امکان تماس مشتري با سازمان را رفع کردهاند و به
نحوي قانون انگلستان در ممنوعیت دست تکان دادن براي تاکسی را حل کردهاند .بنابراین
خدمات شرکت اوبر در انگلستان از ابتدا در قالب مینیکب قابل طبقهبندي بود
) (Johnson, 2015که البته طبق نظر کارشناسان ) (Johnson, 2015باید مقداري
مقرراتزدایی از فعالیت و نحوه ورود به فعالیت تاکسیرانی در این کشور انجام شود.
از نظر حق و حقوق بیمهاي ،شرکتهاي تسهیل رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي
ترابري عموماً خود را تنها واسطهاي میدانند که میان دو فرد متقاضی و عرضهکننده
خدمات ،ارتباط برقرار میکنند ،اما تعدادي از رانندگان بهدلیل تداوم فعالیت در سامانه ،این
رابطه را کارگر و کارفرمایی تلقی میکردند .با شکایت از این شرکتها به حکم دادگاه رابطه
میان این شرکتها با رانندگان ،رابطه کارگر و کارفرما تعریف شد .سازمان حملونقل لندن
در یك اطالعیه وظایف این شرکتها نسبت به کارکنان و مشتریانشان را مقرراتگذاري کرد
) .(TFL, 2016طبق این مقررات بیمه وسیله نقلیه و بیمه استخدامی شخصی براي
رانندگان اجباري شد .شرکتها ملزم شدند اطالعات راننده (مانند تصویر راننده ،شماره
Minicab
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گواهی و )...را از طریق مقتضی به مشتري اعالم کنند و اطالعات دقیق از نرخ کرایه ،مبدأ و
مقصد به مشتري عرضه کنند .همچنین این شرکتها ملزم شدند یك خط تلفن عرضه کنند
که به نمایندگی از شرکت به آن پاسخگو باشند .شرکت تسهیل رایانهاي دسترسی به عرضه
و تقاضاي ترابري اوبر تالش کرد که در دادگاه الزام به داشتن خط تلفن را ملغی کند ،اما در
دعواي حقوقی شکست خورد ) .(Carson, 2016بهطور کلی فعالیت این شرکتها در
انگلستان زمان رسیدن تاکسی و هزینه آن را کاهش دادهاند.
 .1-8استراليا :محاسبه ماليات

دادگاه استرالیا فعالیتهاي شرکتهاي تسهیل رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي ترابري را
از نظر مالیاتی در حکم فعالیتهاي تاکسیرانی قرار داد و مالیات به نرخ تاکسی از آنها اخذ
میشود ) .(Howard, 2017البته این شرکتها در دادگاه خود را تسهیلگر اشتراک مسیر
معرفی کرده بودند و فعالیتشان را مصداق تاکسیرانی نمیدانستند ).(Reilly, 2017
 .2اقتصاد دسترسي در ايران و قوانين كشور در اين زمينه
در ایران خدمات مختلفی در زمینه اقتصاد دسترسی ازسوي کارآفرینان عرضه شده که
خدمات عرضهکنندگان غذاي خانگی و خدمات یافتن تاکسی و افراد هممسیر از آن جمله
است .این خدمات همانطور که در مقدمه و تعریف اقتصاد دسترسی ذکر شدهاند بر
اینترنت و دسترسی اینترنت تکیه بسیاري دارند و گسترش کاربرد اینترنت پهنباند موبایل
و تلفنهاي هوشمند در شکوفایی این فعالیتها نقش کلیدي ایفا کرده است.
در مورد هر کدام از فعالیتهاي اقتصاد دسترسی در کشور میتوان به قوانین
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متعددي اشاره کرد .اما در اینجا تنها قوانین و مقررات مربوط به ترابري و حملونقل
مورد بررسی قرار میگیرد.
یکسري قوانین بهصورت عام فعالیتهاي تجارت الکترونیکی را مقرراتگذاري
میکنند که این قوانین بر فعالیتهاي اقتصاد دسترسی هم حاکم است .اقتصاد
دسترسی در حوزههاي مختلفی ورود پیدا میکند که هرکدام از فعالیتهاي اقتصاد
دسترسی در کشور قوانین متعدد خاص خودش را دارد ،اما در اینجا پس از بررسی
قوانین و مقررات عام ناظر بر فعالیت صنفی تجارت الکترونیکی ،تنها قوانین و مقررات
مربوط به ترابري و حملونقل مورد بررسی قرار میگیرد.
 .2-1قوانين و مقررات عام ناظر بر ساماندهي فعاليت صنفي تجارت الکترونيکي
قانون تجارت الکترونیکی اولین و مهمترین قانونی است که فعالیت کسبوکارها در
فضاي مجازي را مقرراتگذاري میکند .در این قانون برخی حداقلها براي اعتبار معامله و
اسناد الکترونیکی مشخص شده است .ایجاد و نگهداري زیرساختهاي حفظ حقوق
مشتریان و طرفین معامله تجارت الکترونیکی در این قانون تکلیف شدهاند .ازجمله در
این قانون حمایت از «داده پیام»1هاي شخصی مورد اشاره قرار گرفته است .در قانون
تجارت الکترونیکی هیچ نهادي براي نظارت بر اعمال تکالیف مربوط به حمایت از
دادههاي شخصی مشخص نشده است و در این قانون تنها مسئولیت نظارت و
مقرراتگذاري بر اطالعات مربوط به سوابق پزشکی به وزارت بهداشت و سازمان برنامه و
بودجه محول شده است .وزارت بهداشت تاکنون آییننامه تکلیف شده را به تصویب
Data Protection
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ه یئت دولت نرسانده است .از لحاظ فنی نظارت بر حمایت از دادهها نیازمند مداخله یك
سازمان داراي توانمندي و تجربه نظارتی قوي همچون سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطات رادیویی است .موضوع حمایت از دادهها یك مسئله فرابخشی است که به همه
کسبوکارهاي فعال در امر تجارت الکترونیکی مرتبط است ،اما در کسبوکارهاي فعال
در اقتصاد دسترسی این مسئله اهمیت و شدت بیشتري پیدا میکند .مطالعات قبلی نیز
خأل قانون حمایت از دادهها را نشان داده است.
دریافت مجوز کسبوکارها در قانون نظام صنفی مقرراتگذاري شده است .در ماده
( )۸7این قانون ذک ر شده است که فعالیت اصناف در فضاي مجازي نیازمند اخذ مجوز از
صنف مربوطه است .براي حمایت از کسبوکارهاي نوپاي اینترنتی اتحادیه
کسبو کارهاي اینترنتی در اتاق اصناف تشکیل شده است .کسبوکارهاي حوزه اقتصاد
دسترسی نیز میتوانند از این اتحادیه مجوزهاي الزم را کسب کنند .ماهیت این
کسبوکارها نرمافزاري و مدل درآمدي آنها از نوع بازمهندسی فرآیندهاي کسبوکار در
حوزههاي مختلف است.
به بیان دیگر مطابق آخرین اصالحات قانون نظام صنفی کشور (مصوب  )1392فرد
صنفی به این صورت تعریف شده است:
ماده ()2
فرد صنفی :هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیتهاي صنفی اعم از تولید،
تبدیل ،خرید ،فروش ،توزیع ،خدمات و خدمات فنی سرمایهگذاري کند و بهعنوان
پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد ،خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی
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دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کاال ،محصول یا خدمات خود را
بهطور مستقیم یا غیرمستقیم و بهصورت کلی یا جزئی به مصرفکننده عرضه دارد ،فرد
صنفی شناخته میشود.
شرکتهاي فعال در اقتصاد دسترسی ،وسیله کسبی رایانشی از نوع رایانش ابري
پدید آوردهاند که دادههاي خام را از متقاضی و عرضهکننده خدمات دریافت و بهصورت
خدمت به آنها عرضه میکنند .این اطالعات ممکن است درباره مکان مسافر و راننده
باشد یا مربوط به فروشنده ملك و خریدار آن باشد 1.اطالعات ممکن است کامالً
بهصورت خوداظهاري ازسوي طرفین ارسال شود و هیچگونه ممیزي اولیه درباره صحت
اطالعات صورت نگیرد یا شرکت عرضهکننده نرمافزار اقتصاد دسترسی برخی اطالعات را
اعتبارسنجی کرده باشد.
مثالً درحال حاضر اطالعات برخی اصناف ایرانی روي نقشه اطالعات مکانی شرکت گوگل
ثبت شده است و متقاضیان و افرادي که نیازمند این اطالعات هستند با نصب نرمافزار نقشه و
با جستجوي اطالعات میتوانند از خدمات مورد نیازشان بهرهمند شوند .مشخص است که
اینگونه فعالیتهاي صنفی به حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات و فضاي مجازي مربوط
میشود .اما در گردآوري و پردازش اطالعات باید مالحظات مربوط به هر حوزه اقتصادي
رعایت شود ،یعنی انجام چنین فعالیتهایی نباید اجرا و اعمال قانون را در آن حوزه مختل کند
یا موجب تسهیل قانونشکنی شود .عالوهبر این در مقررات حاکم بر فعالیتهاي صنفی در
حوزه حملونقل ،نهادها بهصورت متکثر ازسوي قانونگذار تعیین شدهاند.

 .1مثال ً در نرمافزارهای دیوار و شيپور.
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 .2-2قوانين مربوط به وظايف شهرداري و شوراهاي شهر
قوانین مربوط به نقش شهرداريها در مقرراتگذاري حملونقل کشور در سالهاي گذشته
تغییرات زیادي داشته است .در حالی که در بند « »17قانون تشکیل شهرداريها و انجمن
شهرها و قصبات مصوب (« )132۸/05/04تدوین مقررات انتظامی براي عبور و مرور
وسایط نقلیه در شهر و تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه» ازجمله اختیارات شوراي شهر
تعیین شده بود ،اما در بند « »15ماده ( )45قانون شهرداريها و اصالحات بعدي آن ،تنها
«تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه در شهر» برعهده شوراي شهر است .در بند « »27ماده
(« )71قانون شوراها قانون تشکیالت ،وظایف و انتخاب شوراهاي اسالمی کشور و انتخاب
شهرداران» (مصوب  )1375و اصالحیههاي بعدي آن نیز «تصویب نرخ کرایه وسایط نقلیه
درونشهري» ازجمله وظایف شوراي اسالمی شهرها تعریف شده است .بدین ترتیب طبق
قوانین ایران ،نرخ کرایه حملونقل نمیتواند بهصورت اختیاري ازسوي شرکتها مشخص
شود و هر فردي که در زمینه حملونقل شهري فعالیت میکند باید مقررات مصوب
شوراي شهر مربوطه را رعایت کند و فعالیتهاي شرکتهاي فناوري نیز نباید نقض
مقررات وضع شده را تسهیل کنند.
ازسوي دیگر ،بهموجب قوانین و مقررات موضوعه مانند ماده ( )9قانون توسعه
حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و ماده ( )32قانون رسیدگی به تخلفات
رانندگی ،نهاد متولی مدیریت امور حملونقل در شهرها ،شهرداريها هستند .اما طبق
«قانون الحاق یك تبصره به مادهواحده قانون راجع به تمرکز امور تاکسیرانی شهر تهران
زیر نظر شهرداري تهران ،مصوب  1359/3/2۸شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران
مصوب  ،»1372امور تاکسیرانی توسط شهرداريها اداره خواهد شد .آییننامههاي
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اجرایی مربوط به این قانون نیز توسط سازمان شهرداريهاي کشور با هماهنگی وزارت
کشور تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده خواهد شد .یعنی
شهرداريها در زمینه امور مربوط به تاکسیرانی غیر از مبلغ کرایه تاکسی باید مجري
مصوبات هیئت وزیران نیز باشند .ازجمله مصوبات مهم که نحوه اداره امور تاکسیرانی را
در شهرها مقرراتگذاري کرده« ،آییننامه اجرایی قانون الحاق یك تبصره به مادهواحده
قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداري تهران،
مصوب  1359/3/2۸شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران» است .در ماده ( )3این
آییننامه تأکید شده است که تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی ،همچنین کلیه امور
حملونقل عمومی مسافر درونشهر ،در حیطه نظارت و مسئولیت شهرداري است .در
تبصره « »1ماده ( )2این آییننامه انواع سرویسهاي تاکسی شهري که با عناوین،
رنگها و فرم هاي گوناگون نظیر نارنجی و فرودگاه و موقت که با وسایل نقلیه سواري یا
خودروي مناسب دیگر یا آژانس مشغول بهکار هستند مشمول این آییننامه در نظر
گرفته شدهاند که امتیاز بهرهبرداري از آنها براي این منظور توسط شهرداري صادر
میشود .این آییننامه در ماده ( )6برخی شرایط اولیه براي شخص راننده تاکسی را ذکر
کرده است .ازجمله اینکه شغل دیگري نداشته باشد ،شرایط اخالقی الزم ،عدم
سوءپیشینه و اعتیاد به مواد مخدر در راننده باید احراز شود و گواهینامه پایه دو نیز
داشته باشد .شرایط کاري نیز در این آییننامه مشخص شده است و مثالً مدت زمان کار
کردن راننده و رعایت نظافت نیز در این آییننامه مورد تأکید قرار گرفته است .همچنین
مالحظات رقابتی نیز در این آییننامه وجود دارد که حداکثر تعداد خودروي هر شرکت
را نسبت به رقبا محدود میسازد .بنابراین فعالیتهاي شرکتهاي فناوري نباید
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بهگونه اي باشد که نقض این مقررات تسهیل شود یا در اجراي مفاد قوانین و مقررات
خللی وارد آید .از سوي دیگر هیئت وزیران از این اختیار قانونی برخوردار است که برخی
شرایط را براي امکان فعالیت شرکتهاي فعال در زمینه اقتصاد دسترسی تغییر دهد.
درحال حاضر مسئولیت اجراي این مقررات برعهده شهرداريها است و شهرداريهاي
مختلف کشور به شیوههاي گوناگون اجراي این قوانین و مقررات را دنبال میکنند.
 .2-3قوانين مربوط به قوه مجريه و هيئت وزيران
در م اده ( )6ق انون نح وه جل وگیري از آل ودگی ه وا ،مص وب  1374آم ده اس ت ک ه
«شهرداريها ،نیروي انتظامی جمهوري اسالمی ایران ،وزارتخانهها و سازمانهاي ذیربط موظفند
نحوه تردد وسایل نقلیه موتوري و سیستم حملونقل شهري را به صورتی طراح ی و س اماندهی

کنند که ضمن کاهش آلودگی هوا جوابگ وي س فرهاي روزان ه ش هري باش د» .یعن ی اج ازه
مقرراتگذاري حمایتی براي راهاندازي سامانههایی که موجب بهینگی ترافیك میش وند از
سال  1374به دولت داده شده است.
طبق بند « »4ماده ( )1۸قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ،مصوب ،13۸0
«وزارتخانههاي کشور و راه و ترابري مکلفند نسبت به تهیه آییننامه راهنمایی و رانندگی
و امور حملونقل و عبور و مرور اقدام نمایند تا پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا
گذارده شود» .طبق بند « »2ماده ( )1۸این قانون ،جداول مربوط به تخلفات رانندگی و
تغییرات بعدي با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران خواهد بود .در ماده ()21
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب  13۸9تهیه جداول به پیشنهاد وزارتخانههاي
کشور ،دادگستري و راه و ترابري و تصویب هیئت وزیران صورت میگیرد.
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طبق ماده ( )203آییننامه راهنمایی و رانندگی ،حمل مسافر با وسایل نقلیهاي که
داراي پالک شخصی بوده و پیشتر مجوز الزم براي جابهجایی مسافر از وزارت راه و ترابري
یا شهرداري دریافت نکرده باشند ،ممنوع است مگر در شرایط اضطراري و با اجازه پلیس راه
یا راهنمایی و رانندگی و در جداول جریمه مصوب شماره  20۸1با عنوان «حمل مسافر با
وسایل نقلیه شخصی یا غیرمجاز» براي این کار تعیین شده است .طبق این ماده وزارت راه و
ترابري و شهرداريها اختیارات قانونی الزم براي ساماندهی هممسیري را در اختیار دارند.
حق بیمه خودروهایی که داراي کاربري مسافرکشی هستند نیز  20درصد بیشتر از
خودروهاي سواري شخصی است .بنابراین شرکتهاي فناوري که در زمینه تسهیل
رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي حملونقل فعالیت دارند میتوانند شرایط اجراي
چنین مقرراتی را فراهم کنند.
جمعبندي
آینده اقتصاد دسترسی در دنیا توسط مراکز قانونگذاري ،دادگاهها و مراکز سیاستپژوهی
درحال شکلگیري است .بسته به سیاست انتخابی و تعریفی که از این شرکتها ازسوي
مراکز سیاستپژوهی و سیاستگذاران صورت بگیرد ،وضعیت حقوقی و چالشهاي کامالً
متفاوتی در پیش روي اینگونه فعالیتها خواهد بود .از نظر فنی بهدلیل اینکه اینگونه
کسبوکارها جزئی از اقتصاد برنامههاي کاربردي هستند ،هرگونه مالحظات حقوقی که
براي این کسبوکارها لحاظ میشود باید اثر اتخاذ آن سیاست در دیگر کسبوکارهاي
اقتصاد برنامههاي کاربردي اندیشیده شود تا از دوبارهکاري و تداخل قوانین جلوگیري
شود .در اینجا انتظار میرود که سیاستگذاران با بهرهگیري از تجربیات دیگر کشورها و
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مالحظات وضعیت کشور ایران سیاستی را اتخاذ کنند که هم منافع عمومی مردم و
اقتصاد در افزایش بهرهوري و منطقی سازي اندازه بازار و افزایش رفاه عمومی حاصل شود
و هم فعاالن سنتی از ادامه فعالیت باز نمانند .مسائل امنیتی ،حقوقی ،مالیاتی و
اشتغالزایی همه در کنار هم باید مدنظر قرار گیرد.
تجربه کشورهاي اتحادیه اروپا نشان میدهد که استفاده از کسبوکارهاي تسهیل
رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي ترابري میتواند موجب بهبود کیفیت حملونقل
شود .اما در این کشورها تنها دارندگان مجوز تاکسی میتوانند با این شرکتها همکاري
کنند .ماهیت این شرکتها در اتحادیه اروپا خدمات حملونقل تعیین شده است.
در کشور عربستان شهروندان عربستانی میتوانند بهعنوان راننده با شرکتهاي
تسهیل رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضاي ترابري همکاري کنند .در کشور امارات
تعرفه این شرکتها باالتر از نرخ تاکسی مقرراتگذاري شده است تا مانع از تأثیرگذاري
این فعالیتها بر تاکسیهاي سنتی شود .در هندوستان رویکرد به این نوع کسبوکارها
اعمال سیاستهاي زیست محیطی را تسهیل کرده است ،اما در مورد قیمتگذاري نرخ
خدمات ،این شرکتها با دولت هند همکاري ندارند .وضعیت مالیاتی اینگونه شرکتها
در استرالیا بهعنوان تاکسی مورد بررسی قرار گرفته است.
در ایران با توجه به اینکه تقاضاي بازار تاکسیرانی شهرهاي بزرگ از ظرفیت
تاکسی هاي رسمی بیشتر است ،استفاده از سواري شخصی تبدیل به بخش خاکستري
از اقتصاد کشور شده است و بسیاري از افراد طبقات آسیبپذیر جامعه فعالیت در این
بخش را شغل خود قرار دادهاند و با وجود منع قانونی بهدلیل گذران معیشت چارهاي
جز اشتغال به این کارها ندارند .ازسوي دیگر عدم ساماندهی فعالیتهاي اقتصاد
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خاکستري و جذب آنها در بازارهاي رسمی موجب آسیبهاي اجتماعی متعددي شده
است که فعالیتهاي شرکتهاي فناوري در کشور میتواند بسیاري از آسیبهاي
اجتماعی را مهار یا وقوع جرم را بهشدت کاهش دهد .همچنین مالیات و حقوق دولتی
از فعالیتهاي رسمی شده راحتتر اخذ میشود و مقرراتگذاري و اعمال مقررات در
آینده با تکیه بر این شرکتها روانتر ،سادهتر و سریعتر خواهد بود.
بهدلیل تأکید قانونگذار بر ساماندهی وسایل حملونقل موتوري در راستاي کاهش
ترافیك ،شرکت هاي اقتصاد دسترسی در این حوزه باید مورد حمایت قرار گیرند .یکی
از موانع مقررات مربوط به تعداد راننده است که در ماده (« ،)13آییننامه اجرایی قانون
الحاق یك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر
تهران زیر نظر شهرداري تهران ،مصوب  1359/3/2۸شوراي انقالب جمهوري اسالمی
ایران» توسط هیئت دولت تعیین شده است .این میتواند مانع رسمیت یافتن فعالیت
شرکتهاي تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضاي ترابري در شهرهاي بزرگ کشور شود.
همچنین امکان هممسیري واقعی بهصورت ضمنی ازسوي قانونگذار در ماده ()203
آییننامه راهنمایی و رانندگی به رسمیت شناخته شده است ،یعنی قوه مجریه میتواند
براي رفع مشکل ترافیك در ساعات اوج ترافیك یا ساعات مشخص مجوزهاي الزم را
براي افراد متقاضی صادر کند و شرکتهاي اقتصاد دسترسی امکان مدیریت این
موضوع را فراهم ساختهاند.
استفاده سایر اقشار جامعه از خدمات تسهیل دسترسی به عرضه و تقاضاي ترابري
باید منوط به انتخاب شغل رانندگی و احراز نیازمنديهاي این شغل باشد تا فعالیت
رانندگان و مسافربرهاي شخصی ساماندهی پیدا کند .این موارد در حوزه اختیارات قوه
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مجریه است و با توجه به تأکید قانونگذار به ساماندهی تردد وسایل نقلیه موتوري براي
کاهش آلودگی هوا اجازه اجراي این سیاست قبالً به دولت داده شده است .به بیان
دیگر در حوزه حملونقل قوانین الزم ازسوي مجلس شوراي اسالمی تصویب شده و
دولت اختیارات قانونی الزم براي ساماندهی اقتصاد دسترسی را در این حوزه دارد.
اما وظیفه شرکتهاي فعال در زمینه تسهیل رایانهاي دسترسی به عرضه و تقاضا
نسبت به دولت و جامعه و حمایت از این شرکتها در مورد سوءاستفاده از خدماتشان
ازسوي اشخاص ثالث نیازمند قانونگذاري ازطرف نمایندگان محترم مجلس شوراي
اسالمی است که در قسمت پیشنهادها مطرح میشود.
پيشنهادها
طرح حمایت از مسئولیت شرکتهاي فراهمآور تسهیل رایانهاي دسترسی به عرضه و
تقاضاي خدمات و کاالها با مواد زیر پیشنهاد میشود:
ماده ()1
در این قانون عبارات زیر با این معانی بهکار میروند:
ـ تسهيلگران رايانهاي دسترسي به عرضه و تقاضاي خدمات ،محصوالت يا
كاالها (تسهيلگران رايانهاي دسترسي) :فرد صنفی که وسیلهاي رایانشی ایجاد کرده و از
آن براي تسهیل دسترسی به اطالعات و انجام معامالت مربوط به عرضه یا تقاضاي کاالها،
محصوالت یا خدمات استفاده میکند و اطالعات بهصورت خدمت به متقاضیان عرضه میشود.
ماده ()2
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تسهیلگران رایانهاي دسترسی مجاز نیستند اطالعات مربوط به خدمتی که منع قانونی دارد،
یا فردي که به تشخیص مراجع قانونی ذیصالح صالحیت عرضه یا دریافت خدمت را ندارد
در سامانههاي خود لحاظ کنند و باید بهصورت مستمر اطالعات تسهیلگر امر غیرقانونی را در
سامانههاي خود رصد کرده و ویرایش کنند و سامانههاي خود را بهگونهاي اصالح کنند که
نظارت و برخورد با منابع اطالعات مجرمانه براي نهادهاي ذیربط قابل رهگیري باشد.
ماده ()3
در مواردي که فعالیت تسهیلگران رایانهاي دسترسی شامل دریافت وجه از مشتریان و
عرضهکنندگان خدمات میشود ،این افراد صنفی الزم و کافی است کلیه حقوق قانونی را
بهصورت خودکار و الکترونیکی محاسبه و به حساب مراجع ذیصالح واریز کنند.
ماده ()4
آییننامه حفاظت از دادههاي موضوع این قانون حداکثر  6ماه پس از تصویب این قانون توسط
وزارت ارتباطات با همکاري وزارت دادگستري تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده ()5
تسهیلگران رایانه اي دسترسی در صورت رعایت مفاد قانون و مقررات مربوطه ،در مورد
استفاده ناصحیح از سامانه خود مسئول نیستند.
مفاد طرح فوق میتواند بهعنوان طرح مجزا یا در قالب اصالح قوانین موجود مانند
قانون تجارت الکترونیکی مدنظر مجلس شوراي اسالمی قرار گیرد.
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