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 (1)دستورجلسه  –مقررات قانون و  شناسه دستور

 عنوان دستور
 جائی جابه مجازی خدمات ارائه در فعال هایآپ استارت و هاشرکت" فعالیت بر ناظر مقررات اصالح و بررسی

 نظارتی و مدیریتی فرایندهای ساماندهی منظور به "هوشمند

 شرح دستور

 صنفی افراد فعالیت بر نظارت نحوه و مجوز صدور چگونگی خصوص در عیموضوهای قانونمندی و مقررات وجود علیرغم

 را کارها و کسب نوع این در فعالیت مجوز که مجازی کارهای و کسب کشوری اتحادیه وجود همچنین و مجازی فضای در

 افراداز یک گروه  .است هایی روبرو چالش هوشمند همچنان با هایارائه خدمات توسط این سرویس نماید،می صادر

 و اسنپ جمله از جابجائی هوشمند زمینه در فعال هایآپ مجازی، استارت کارهای و کسب کشوری اتحادیه عضو صنفی

، در شهرهای از شهرداری به بهانه نداشتن مجوز استانیرانی یو تاکسها هستند که اخیرا با شکایات شهرداری تپسی

 (1صادره به پیوست شماره های نه اخطاریه)نمومختلف با پلمپ دفاتر خود مواجه شده اند. 

صیورت  هیای  و بررسیی  12مجازی به دبیرخانه کمیته ماده  کارهای و کسب از سوی اتحادیه کشوریحسب ارجاع صورت 

و با اسیتناد بیه    (2)پیوست شماره در اجرای بخشنامه دادستانی کل کشور ها استان هایادستانید مالحظه گردید ،گرفته

 تخلفیات  بیه  رسیدگی قانون 32و ماده 1 1386سوخت مصوب  مصرف مدیریت و عمومی نقل و حمل توسعه قانون 9 ماده

 ونقیل حمل مسئولیت ساماندهی، مدیریت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات و با این استدالل که 13892مصوب  رانندگی

و ییا رقایای   ها باشد، در پی شکایات شهردارییم محلهای ده شهرداریبر عه عمومی نقلیه وسایل رانندگان و مسافر و بار

 جیایی جابیه  مجیازی  خیدمات  زمینیه  در فعیال هیای  آپ اسیتارت  فعالییت  از جلوگیری به ماادرتسنتی این کسب و کار، 

 ÷(3)پیوست شماره  .نمایندمی هوشمند

 پروانه تمدید و صدور گونگیچ اجرایی نامه آیین و 13923 مصوب صنفی نظام قانون 87 ماده ذیل تاصره مفاد استناد به

)پیوست نظام صنفی(  قانون 87 ماده تاصره و 12 ،2 موادمجازی )موضوع  فضای در صنفی افراد بر نظارت نحوه و کسب

رود با می که انتظار است مربوطه اتحادیه عهده بر مجازی کارهای و کسب برای کسب پروانه صدور مسئولیت ،(4شماره 

ن نوع کسب و کار و نیز عنایت قانونگذار به تعیین مرجع کامال مرتاط برای صدور مجوز فعالیت، توجه به فعالیت صنفی ای

 رت تعیین گردد؛ مرجع نظارتی نیز هیات عالی نظا

کلیه امور مربوط به حمل و نقل درون شهری و برون  12/06/90مورخ  119281/47234در مصوبه شماره آنچنان که 

 لیکن هیأت محترم وزیران در تصویانامه شماره(، 5)پیوست شماره  ها واگذار گردید.دیهبه اتحاها شهری از شهرداری

قرار داده است و ها شهرداری عهده بررا  نظارت مسئولیت، مصوبه قالی را اصالح نموده و  22/02/95مورخ  20334

 تجارت و معدن صنعت، وزارت و رکشو وزارت توسط مشترکا بایستی مربوطه دستورالعمل و نظارت نحوهتعیین نموده که 

 (.6)پیوست شماره . گردد ابالغ و تهیه

                                                           

 به آن حومه و شهر محدوده در مسافر و بار نقل و حمل مدیریت _1386 مصوب سوخت مصرف مدیریت و عمومی نقل و حمل توسعه قانون 9ماده  - 1

 .است شهرداری عهده

 محدوده در مسافر و بار و کاال نقل و حمل به مربوط فعالیتهای کلیه موظفندها شهرداری _1389 مصوب رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون 32ماده  - 2

 .کنند نظارت آنها بر و ساماندهی خصوصی و تعاونی نقل و حمل هایشرکت و مؤسسات قالب در را شهرها

 .است مربوطه اتحادیه از کسب پروانه اخذ مستلزم( سایاری)مجازی فضای در صنفی افراد فعالیت _1392 مصوب کشور صنفی نظام قانون 87ماده  - 3

 دبیرخانیه  همکیاری  بیا  ایران اصناف اتاق توسط که است اجرائی نامهآیین موجب به صنفی هایفعالیت اینگونه بر نظارت نحوه و مجوز صدور چگونگی ـ  تبصره

 تیاریخ  از میاه سیه  ظیرف  حیداکرر  نظیارت  عیالی هییأت  تأییید  از پس و شودمی تهیه اطالعات فناوری و ارتااطات و اطالعات هایوزارتخانه و نظارت عالی هیأت

 .رسدمی تجارت و معدن صنعت، وزیر تصویببه قانوناین شدن االجراءالزم
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 (1)دستورجلسه  –مقررات قانون و  شناسه دستور

هم از پروانه کسیب و هیم از پروانیه فعالییت نیام بیرده شیده اسیت و          90قابل ذکر است که در مصوبه هیات وزیران سال 

انیه کسیب بیر    تصریح شده است که صیدور پرو  95مسئولیت صدور هردو به اتحادیه واگذار شده است لکن در مصوبه سال 

رسد، تیا  عهده اتحادیه و نظارت بر عهده شهرداری است و مصوبه در مورد پروانه فعالیت سکوت نموده است؛ لذا به نظر می

کیه   95زمانیکه دستورالعمل نظارت مذکور در مصوبه هیات وزیران تهیه و ابالغ نشده است، این برداشت از مصیوبه سیال   

باشد، نااید بعنوان ابزار نظارت و اهرم فشار بر ایین کسیب و کارهیا میورد     می کسب شهرداری مجددا مسئول صدور پروانه

 را موجب گردد.ها استفاده قرار گیرد و تعطیلی و توقف فعالیت آن

 شرکتهای اینترنتی حمیل  ساماندهی درخصوص دستورالعمل فناوری رئیس جمهور و علمی معاونت نظردر همین ارتااط، 

به معاونت عمران و توسعه امور شیهری و روسیتایی وزارت    17/04/97مورخ  12844/11مه شماره مسافر که طی نا نقل و

نظام  قانون ذیل صنفی فعالیت مجوز شناختن رسمیت به ضمن است الزماعالم گردیده است بر این محور است که کشور 

 بیه  و شده مشابه پرهیز عناوین یا و وانهپر مجوز، عنوان به شرکتها این رسمی فعالیت مانع هرگونه ایجاد از کشور، صنفی

 و بکسی  کشیوری  اتحادییه  به تصویب و شهرداری نظارتی سازوکار و شهری نقل و حمل کشوری استانداردهای آن جای

 (.7)پیوست شماره  .گردد ابالغ مجازی کارهای

 دهندهارائه)، "و نقل مسافراینترنتی حمل های تدستورالعمل ساماندهی شرک"ذکر این نکته نیز ضروری است که موضوع 

، در هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کارحسب وظایف قانونی  (هوشمند جاییجابه مجازی خدمات

قرار گرفته است و معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصیاد و دارائیی   دبیرخانه این هیأت  24/04/97مورخ دستور جلسه 

 و شیهری  امیور  توسیعه  و عمیران  بیه معاونیت   27/04/97ص مورخ /1170/80/97ی نامه شماره بعنوان دبیرخانه هیأت ط

خواستار به رسمیت شناخت پروانیه کسیب بعنیوان مجیوز     کشور با تأیید رویکرد معاونت علمی و فناوری،  وزارت روستایی

)پیوسـت  . ای تابعیه آن شیده اسیت   مذکور و پرهیز از اجاار آنها به اخذ مجوز از وزارت کشور و نهادهی های فعالیت شرکت

 (.8شماره 

 نظرمالحظه گردید که ، 97تیرماه  27بررسی موضوع در دبیرخانه کمیته و تشکیل کارگروه کارشناسی در تاریخ  باضمنا 

نیز بر این استوار است که قانون توسعه حمل و نقل عمومی و  تجارت و معدن صنعت، وزارت از جلسه در حاضر نمایندگان

استارت در عنوان مقرره، قابل تسری به حوزه  "حمل و نقل عمومی"مصرف سوخت بواسطه اطالق عاارت  مدیریت

باشد که تقاضای سفر را با مشارکت صاحاان خودرو شخصی انجام جایی هوشمند نمیهای ارائه دهنده خدمات جابهآپ

معنای صدور مجوز یا پروانه نظارت لزوما به  و "ساماندهی"، "مدیریت"دارند مضمون اذعان می ایشان همچنین ،دهندمی

فعالیت نیست؛ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت رویکرد خود را 

 .(9)پیوست شماره منعکس نموده است.  13/05/1397در تاریخ  123340/60در بخشنامه شماره بصورت ماسوط 

ایرادات و 

 کالتمش

 در برخی شهرها؛ ارائه دهنده خدمات مجازی جابه جایی هوشمندفعالیت واحدهای صنفی  توقف -1

 توسـ   ارائه دهنـده خـدمات مجـازی جابـه جـایی هوشـمند      های شرکت ساماندهی تهیه دستورالعمل -2

بـه اینکـه   در تعیین مفاد آن با توجـه  ها خصوصی و  غلبه نقش شهرداریبدون لحاظ نظرات بخش شهرداریها

 باشند؛ها میرقیب این شرکت

( و 10)پیوسـت شـماره    "سوخت مصرف مدیریت و عمومی نقل و حمل توسعه الیحه اصالحی قانون"تهیه  -3

 شـهر  تاکسیرانی به مربوط امور تمرکز به راجع قانون واحده ماده به تبصره یک الحاق قانون اصالح طرح"نیز 

فت نظر بخش خصوصی و تدوین مفادی که غیر همسو با نتایج بررسـی  بدون دریا (11)پیوست شماره  "تهران

 باشد؛می و نهادهای ذیرب ها تشکل
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 (1)دستورجلسه  –مقررات قانون و  شناسه دستور

جمعـــبندی 

کارشناسی کارگروه

مــورخ 

27/04/97 

 فعالیت بر ناظر مقررات اصالح به نسات مجازی کارهای و کسب صنف کشوری اتحادیه درخواست مراتب بررسی منظور به

 روز نظیارتی،  و میدیریتی  فراینیدهای  یکپیارچگی  منظیور  بیه  آنالیین  مسیافر  جیایی جابیه  خدمات دهدهن ارائههای شرکت

 .نمود زمینه این در کارشناسی نشست برگزاری به اقدام 12 ماده کمیته دبیرخانه تیرماه، 27 چهارشناه

 وزارت کشیور،  وزارت کشیور،  کیل  دادستانی معاونت جمهور، رئیس آوریفن و علمی معاونت از نمایندگانی نشست این در

 ترافییک  نقیل  و حمیل  سیازمان  مجیازی،  فضای ملی مرکز اطالعات، آوری فن و ارتااطات وزارت تجارت، و معدن صنعت،

 بخیش  از و داشیتند  حضیور  دولتیی  هیای بخیش  از تهیران  شهر تاکسیرانی بر نظارت و مدیریت سازمان و تهران شهرداری

هیای  کمیسییون  اییران،  تعیاون  و اصنافهای اتاق مجازی، کارهای و کسب صنف کشوری اتحادیه نمایندگان نیز خصوصی

هیای  شیرکت  برخیی  و اییران  بازرگیانی  اتاق رسانه اقتصاد و ارتااطات و اطالعات فناوری و گذاری سرمایه داخلی، بازرگانی

 .رساندند هم به حضور جلسه در سیتپ و اسنپ نظیر فعال

فعالیت ارائه دهندگان خدمات مجازی جابه جیایی هوشیمند بیا مجیوز     ، مجازی ارهایک و کسب بنا به اظهار فعاالن صنف

 95مذکور در مصیوبه سیال   تا زمانی که دستورالعمل صادره توسط اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی قانونی بوده و 

معنای نظارت بیه طیور    مصادیق وتهیه نشده است و  توسط وزارتین صنعت ، معدن و تجارت و کشور هیات محترم وزیران

و با عنوان نظارت و با استفاده از اهرم پروانه فعالییت  نااید  و سایر مراجع و مقاماتها کامل مشخص نشده است، شهرداری

با استناد به قوانین عام مانند قانون توسعه حمل و نقل و ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شیهر  

 ماادرت نمایند. به تعطیلی واحدهای صنفی مربوطهقانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و غیره  32و  31 تهران ، مواد

 و 31 میواد  نقل و و حمل توسعه قانون 9 ماده به استنادبا  تاکسیرانی بر نظارت و مدیریت نماینده سازمان مقابل سوی در

 است و شیرکتها  شهرداری عهده بر مسافر جابجایی یریتمد که نمود چنین مطرح رانندگی تخلفات به رسیدگی قانون 32

 بیه  مسیافر  و بیار  حمیل  ضیوابط  از تخلیف  صورت در عمومی نقلیه وسایل رانندگان و مسافر و بار نقل و حمل مؤسسات و

 فعالییت  پروانیه  مجازنید  میذکور  مراجیع  و شید  خواهند معرفی محل شهرداری یا ای جاده نقل و حمل و راهداری سازمان

 کیه  نمیود  اظهیار  همچنین وی. نمایند لغو دائم طور به شرایطی تحت یا و تعلیق را متخلف نقل و حمل مؤسسه ای شرکت

 بیه  کسیب  پروانیه  و فعالییت  پروانیه  90 سال در ابتدا که داد توضیحو  دارد وجود تفاوت کسب پروانه و فعالیت پروانه بین

 سیکوت  بیه  توجیه  بیا  لکن شودمی آورده کسب پروانه لفظ قطف 95 سال اصالحیه در ولی شودمی سپرده مربوطه اتحادیه

 صیدور  همچنیان  ،88 سیال  مصیوب  مسافر و بار نقل و حمل مدیریت نامه آیین استناد به و فعالیت پروانه مورد در مصوبه

 .باشدمی شهرداری عهده بر فعالیت پروانه

ارتااطیات و فنیاوری اطالعیات و معاونیت علمیی      نظر نمایندگان حاضر در جلسه از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت 

مشتمل بر به رسمیت شناختن پروانه کسب اتحادیه صنفی بوده و معتقد بودند که ضوابط مدنظر شهرداری  رئیس جمهور،

 ها باشد.که ابطال آن ابزار نظارت شهرداریشود به نحویمی و وزارت کشور به نحوی است که از آن خلق مجوز مستفاد

کمیتیه و   دبیرخانه در مستندات بررسی بر مشتمل موضوع گزارش که گرفت صورت ترتیب این به جلسه معاندیج نهایتا

 .گردد ارائه کمیته در صحن و تهیه ، (12)پیوست شماره ذینفعان در جلسه کارگروه  اظهارات
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 (1)دستورجلسه  –مقررات قانون و  شناسه دستور

پیشنهادات 

 دبیرخانه

هر گونه و  08/01/97 مورخ 91/140/1397/438/9000 شماره به کشور کل توقف اجرای بخشنامه دادستانی -1

جلـوگیری از  گردد و می تصمیم و اقدام دیگر مشابه که منجر به جلوگیری از فعالیت این گونه کسب و کارهای

 تعطیلی واحدهای صنفی تا زمان تهیه دستورالعمل نحوه نظارت شهرداری ها؛

با لحاظ نظـرات  ی جابه جایی هوشمند ارائه دهنده خدمات مجازهای شرکت ساماندهی تهیه دستورالعمل -2

وزیـران مبنـی بـر     هیـتت  22/02/95 مورخ 20334 شماره اصالح تصویبنامهخصوصی و ارائه پیشنهاد بخش

بر اصناف بعنوان متولی نظـارت بـر ایـن    یا تعیین هیتت عالی نظارت ها تعیین نهاد و مرجع باالتر از شهرداری

 واحدهای صنفی به هیتت محترم وزیران؛

و طـرح   سـوخت  مصرف مدیریت و عمومی نقل و حمل توسعه الیحه اصالحی قانون ارائه درخواست توقف بررسی -3

اصالح قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شـهر تهـران زیـر نظـر     

 توس  اتحادیه کشـوری بخش خصوصی  اتنظر و تجمیع دریافتتا و مجلس به دبیرخانه هیتت دولت  شهرداری تهران

 مجازی؛ کارهای و کسب

فهرست مدارک و 

 مستندات

 پلمپ دفاتر واحدهای صنفیهای اخطاریه نمونه . 1

 08/01/97مورخ  91/140/1397/438/9000بخشنامه دادستانی کل کشور به شماره  . 2

کل کشیور در امیور فضیای     معاون قضایی دادستان 31/04/1397مورخ  140/1397/10659/9000نامه شماره  . 3

 مجازی کارهای و کسب کشوری مجازی به اتحادیه

 موضیوع ) مجازی فضای در صنفی افراد بر نظارت نحوه و کسب پروانه تمدید و صدور چگونگی اجرایی نامه آیین . 4

 صنفی( نظام قانون 87 ماده تاصره و 12 ،2 مواد

 هیأت وزیران  12/06/90مورخ  119281/47234مصوبه شماره  . 5

  هیأت وزیران 22/02/95مورخ  20334 تصویانامه شماره . 6

بیه معاونیت عمیران و     جمهیور  رئییس  فناوری و علمی معاونت 17/04/97مورخ  12844/11تصویر نامه شماره  . 7

 توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور 

 مجوزهای صدور تسهیل و زدایی مقررات دبیرخانه هیأت 27/04/97ص مورخ /1170/80/97تصویر نامه شماره  . 8

 کشور  وزارت روستایی و شهری امور توسعه و عمران کار به معاونت و کسب

 مرکز اصناف و بازرگانی ایران و دبیرخانه هیئت عالی نظارت 13/05/1397مورخ  123340/60بخشنامه شماره  . 9

 تهران شهر سیرانیتاک به مربوط امور تمرکز به راجع قانون واحده ماده به تاصره یک الحاق قانون اصالح طرح . 10

 سوخت مصرف مدیریت و عمومی نقل و حمل توسعه قانون اصالحی الیحه . 11

 .27/04/97مورخ  12خالصه مذاکرات کارگروه کمیته ماده  . 12

 


