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 1مقدمه

پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با حضور وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت 
حوه ها درباره نهای برخط و شهرداریجمهوری، تاکسیارتباطات وفناوری اطالعات، معاونت علمی و فناوری ریاست 

ها در آپدر عین حمایت از فضای فعالیت استارت گرانههای اینترنتی و ضرورت اتخاذ سیاست تنظیمفعالیت تاکسی
 6/7/8931دهندگان خدمات هوشمند مسافر در روز شنبه مورخ کشور، سرانجام دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه

ابالغ شد. این ابالغیه از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خطاب به استانداران کل کشور نوشته شده رسما 
دستورالعمل هیات وزیران برای دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر  وو پیر 

 مشمول قانون نظام صنفی کشور است. 

برای ثبت  «سماس»ای را به نام ماه سامانه ۶زارت کشور موظف است ظرف مدت بر اساس این دستورالعمل، و 
اندازی کند و راه های سفردادهو  رانندگان، وسائل نقلیه، دهندگان خدمات هوشمند مسافرارائهبرخط اطالعات 

دهندگان خدمات ، ارائهاندازی این سامانهربط قانونی قرار دهد. پس از راههای الزم را در اختیار مراجع ذیدسترسی
صورت های سفر )بهباید ظرف مدت یک ماه اطالعات وسائل نقلیه و رانندگان تحت پوشش خود را به اضافه داده

 روزانه و هفتگی( در این سامانه وارد کنند.  

ای اینترنتی هرو بنا داریم از نظرگاه حکمرانی داده به ارزیابی و تحلیل دستورالعمل فعالیت تاکسیدر نوشتار پیش
نهاداتی در گری فضای مجازی کشور، پیشبپردازیم و ضمن بررسی مزایا و معایب اتخاذ چنین سیاستی در عرصه تنظیم

 آفرین به دست دهیم.   های فناورانه تحولراستای بهبود مواجهه حاکمیت با این قبیل پدیده

 باألخره به رسمیت شناخته شد...« داده»

ند به نحوی که در تعاریف اولیه س-« داده سفر»از ارکان اصلی دستورالعمل مورد بحث به نه تنها اختصاص یکی 
کید بر ایجاد یک پلت -استصراحتا به آن پرداخته شده امانه سفرم متمرکز اشتراک اطالعات)بلکه همچنین تأ

ت تی کشور بر اهمی( به عنوان مهمترین الزام و دستاورد این سند، گواهی است بر وقوف نهادهای حاکمیسماس
گذاری فعاالنه در حوزه فضای مجازی. شاید بتوانیم به جرأت این سند را گری و سیاستدر تنظیم دادهانکار غیرقابل

                                                            
1 https://policyreview.info/articles/news/internet-and-blockchain-technologies-authoritarian-or-democratic/1931 

https://policyreview.info/articles/news/internet-and-blockchain-technologies-authoritarian-or-democratic/1397
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فعان ننفعی در حوزه فضای مجازی بدانیم که کمابیش سعی کرده است کلیه ذینخستین محصول حکمرانی چندذی

ه نحوی درگیر را ب -اندکه در جلسات مشورتی حضور داشته-وشمند مسافرخدمات هبران مستقیم و غیرمستقیم و بهره
دهندگان ارائه هایمند دادهگذاری نظامتوان مدعی شد استفاده از ظرفیت اشتراککند. در چنین شرایطی با قاطعیت می

آیند اجماع ست جز بر خدمات حمل و نقل اینترنتی به مثابه ابزار اصلی اعمال نظارت و حکمرانی مسئوالنه، چیزی نی
نفعان این حوزه که توافق حداقلی را حاصل کرده است. به لطف داده، برای شهرداری)به عنوان یا خرد جمعی ذی

س شود که برای نخستین بار از زمان تأسیترین نهاد نظارت بر فعالیت حمل و نقل شهری( این امکان فراهم میاصلی
 «.گذردواقعا در شهر چه می»های اینترنتی در کشور دریابد تاکسی

نی که تاکنون ز آزمایی هر پیشداوری یا گمانهزمینه برای راستی سماسپربیراه نیست اگر بگوییم در صورت تحقق 
لیه ها را متهم ردیف اول کشود. اگر تا دیروز آنایم، فراهم دهندگان خدمات هوشمند مسافر روا داشتهنسبت به ارائه

دی کشور از بیکاری و آلودگی هوا گرفته تا اخالل در بازار و انحصارگرایی و حتی  ظهور اقتصامعضالت اجتماعی
واهیم دانستیم، از این پس ناگزیر از اثبات ادعا خود خخوابی و فرهنگ نادرست رانندگی میخوابی، کارتنپدیده ماشین

ه فضای مجازی یطی، فنی و ... نیز در حوز محگری اقتصادی، زیستتوان نتیجه گرفت هرگونه تنظیمبود. بنابراین، می
 ای بوده است. گیری چنین سامانه یکپارچهعمال تا کنون در گرو شکل

قرارداد( و حق  6ها از محل عوارض)مادهدر یک مقایسه ساده میان عواید مالی در نظرگرفته شده برای شهرداری
ه ب نخستین بار در این دستورالعمل برای شهرداری دستورالعمل( که برای 3های حمل و نقل شهری)مادهپردازش داده

افع های سفر در تحقق منفداده سیاستی حاصل از پردازشهای تحلیلیرسمیت شناخته است، مسلما نقش گزارش
ای هتر و اثرگذارتر خواهد بود)در صورتی که دانش و مهارت الزم جهت به کارگیری دادهعمومی شهروندان برجسته

گذاری در این حوزه در کنار اشته باشد(. با این همه، ضروری است در راستای بهبود روند سیاستمذکور وجود د
 مانده و یا احیانا ایرادات ساختاری سند بیافکنیم تا رسالتتوجه به نکات مثبت و سازنده، نظری هم بر نقاط مغفول
      انتقاد منصفانه و غیرجانبدارانه رعایت شود.                      

 چه قدر با روند جهانی حکمرانی بر/با داده فاصله داریم؟!

در اتحادیه اروپا گشوده شده است، چندتن از رانندگان این سرویس اوبر هایی که علیه ترین پروندهدر یکی از تازه
وبر، از اهای مکرر از تیم پشتیبانی اند که علیرغم درخواستحمل و نقل شهری شکایتی با این مضمون طرح کرده
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قررات مشان ممانعت به عمل آمده که این کار خالف های دریافتیها به داده شخصی سفرها و تراکنشدسترسی آن
اتحادیه اروپاست. گذشته از اینکه سرنوشت چنین دعاوی حقوقی در زمینه صیانت  (GDPRعمومی صیانت از داده)

میلیارد دالری اخیر  5شود)همانند جریمه برخط همراه می هایفرمهای سنگین برای پلتاز داده غالبا با محکومیت
، به چه کنندآوری میهایی را جمعهای مشابه آن چه دادهفرمبوک(، این پرسش قابل طرح است که اوبر و پلتفیس

یت ادهند، مجاز به انجام چه میزان از پردازش بر روی داده هستند و نهایتا در صورت تخلف در رعکسانی دسترسی می
مشی حریم خصوصی اوبر که به سادگی شوند؟ نگاهی به خطمقررات صیانت از داده با کدام نهاد قانونی مواجه می

دهد دستورالعمل کنونی وزارت کشور حتی در صورت تحقق ، نشان می2دسترسی استدر پایگاه اینترنتی آن قابل
هد دگری کسب و کارهای مجازی قرار میدر تنظیمکامل، در بهترین حالت ما را در وضعیت یک دهه گذشته اروپا 

فعالیت  مندی و شفافیتترین دستاورد این سند اگر نظامتوجهی در پیش خواهیم داشت. شاخصو همچنان مسیر قابل
ازد و سهای حاکمیت آن هم در حوزه مدیریت شهری را برطرف میهای اینترنتی باشد صرفا بخشی از دغدغهتاکسی

حقوق اساسی  گریاروپا که مقررات صیانت داده نه تنها حاکمیت، بلکه شهروندان عادی را نیز به مطالبه در مقایسه با
 رود.    به شمار می« کوچک»خود واداشته است، تنها یک موفقیِت 

صاد زایی، اقتها و اهداف استراتژیکی همچون: توسعه کسب و کارهای داخلی، اشتغالواقعیت این است که ارزش
جای کانکاری در رشد و تعالی کشورها دارند، هرگز در هیچش بنیان و مواردی از این دست که براستی نقش غیرقابلدان

و کارهای  قید و شرط در حوزه کسبقانونی و آزادی اقتصادی بیجهان مانع یا دستاویزی برای توجیه عدم شفافیت، بی
های دسترسی به مدل کسب و ترین درخواسته و جزئیگرانترین برخوردهای تنظیماند. سنگینمجازی نبوده

های فناوری جهان تاکنون در خود ایاالت متحده آمریکا رقم خورده های فنی( نسبت به غولکار)دسترسی به الگوریتم
ضرورت  تواناست؛ به بیان بهتر، در پرداختن به منافع عمومی شهروندان و مالحظه اقتضائات حاکمیت ملی نمی

ی یکپارچه و سیستماتیک را تحت هیچ شرایطی فروگذار کرد. هرچند، موضوع پسینی یا پیشینی بودن این رگوالتور
یت یکی برانگیز است و توافق مشخصی بر سر ارجحهای برخط همچنان منقاشهفرمگرانه بر فعالیت پلتنظارت تنظیم

 بر دیگری وجود ندارد.             

                                                            
2  https://privacy.uber.com/policy 

https://privacy.uber.com/policy
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 «3در اقتصاد امروز مندترین کاالداده شخصی، ارزش»

در سطح  GDPRگذرد. پس از تصویب در اروپا می 4صیانت از دادهگر بیش از یک دهه از تأسیس نهادهای تنظیم
ری گالمللی( تمامی کشورهای عضو اتحادیه موظف به تهیه نسخه خود )در سطح ملی( و تعبیه ساختار تنظیماروپا)بین

مرسوم برای اجرای این قانون شدند. این تصمیم در درجه اول یک پیام روشن کامال مستقل و متمایز از رگوالتورهای 
برای ما به همراه دارد: اینکه اهمیت داده به عنوان یک مزیت رقابتی کامال مستقل و راهبردی از حیث اجتماعی، 

ها(، اد)بنگاهاقتصهای هر حوزه یا بخش توان وظیفه پرداختن به دادهاقتصادی و سیاسی تا جایی است که دیگر نمی
ها( را به رگوالتور بخشی همان های اداری( و جامعه مدنی)مشخصا نهادهای مردمی مثل: سمنبخش عمومی)دستگاه

نا شود. نکته جالب توجه این است که باحساس می« داده»حوزه واگذار کرد و نیاز جدی برای رگوالتوری یکپارچه 
کیدات متعاقب آن  در اتحادیه اروپا نهادهای رگوالتور ملی داده در کشورهای اروپایی اجازه بر الزامات قانونی و تأ

خانه یا ...( تأسیس شوند. بعالوه، اعضاء هیئت مدیره ندارند زیرمجموعه هیچ نهاد دولتی یا حاکمیتی)مجلس، وزارت
وجود در سطح ای ماین نهادها نیز باید فاقد پست دولتی یا عضویت در شرکت خصوصی باشند و برخالف سایر نهاده

سد اکنون ر ها منوط به احراز شرایط و اخذ تأییدیه دفتر مرکزی کمیسیون اروپا خواهد بود. به نظر میملی، انتصاب آن
ساز داده در حکمرانی عصر دیجیتال وقوف پیدا کرده است، انتظار که بدنه حاکمیت کشور به جایگاه سرنوشت

 یکپارچه و مستقل صیانت از داده آغاز شود.     گری رود حرکت تدریجی به سمت تنظیممی

ه گیرد کمورد اشاره قرار می حکمرانی دادهدستورالعمل حاضر از منظر  ذیال بخشی از مهمترین نقاط ضعف
  تواند تأثیر بسزایی در بهبود اثربخشی سند در آینده برجای گذارد: ها میاصالح یا تدقیق آن

 های سند به صورت غیرمستقیم به برخی از حقوق برخی از تبصرهاگرچه در  :مردم، حلقه مفقوده

شهروندان مثل: امنیت تماس، آزادی در انتخاب و مسئله رضایت کاربر از دسترسی به محتوای داخل تلفن 
ل به در این زمینه ذیهای مبتالهمراه اشاره شده است، اما جا دارد این موارد به همراه تعداد بیشتری از مؤلفه

ت یا پیدا کردن از هرگونه نشپذیر، حق اطالعاده قانونی مستقل آورده شود. موضوع رضایت برگشتیک م

                                                            
3 https://www.project-syndicate.org/commentary/platform-economy-digital-feudalism-by-mariana-

mazzucato-9102-01 
4 Like ICO in the UK 

https://www.project-syndicate.org/commentary/platform-economy-digital-feudalism-by-mariana-mazzucato-2019-10
https://www.project-syndicate.org/commentary/platform-economy-digital-feudalism-by-mariana-mazzucato-2019-10
https://www.project-syndicate.org/commentary/platform-economy-digital-feudalism-by-mariana-mazzucato-2019-10
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درز اطالعات سرور، حق فراموشی، حق انتقال داده و ... مواردی است که امروزه در زمره حقوق بنیادین 
 شود. شهروندان در فضای مجازی محسوب می

 یادشده  «سفرداده»عاتی که از آن در سند با عنوان در میان اطال :فقدان نگاه تخصصی به داده

های ضروری برای بارگذاری در سامانه سماس، برخی موارد راهبردی از قلم افتاده است که از است و داده
ها سی به آنشود و دستر قضا در تجربه حکمرانی داده اتحادیه اروپا بسیار سودمند و اساسی در نظر گرفته می

هایی مانند: اطالعات تراکنش، اطالعات دستگاه مورد استفاده کاربران و ... که نیست. داده ابدا غیرقانونی
های الکترونیک به شدت کارآمد هستند. از این گذشته، گری یکپارچه داده حوزه فاوا و پرداختدر تنظیم

ل شهری مشخص های کاربران خدمات حمل و نقها بر روی دادههای مجاز شرکتمحدوده و انواع پردازش
نشده و صرفا به ذکر عبارت کلی و غیرقابل نظارت ممنوعیت استفاده تجاری از داده اکتفا شده است. این 

ای هر یک در هگیری از مفاهیم کنترلگر و پردازشگر و تعیین وظایف و مسئولیتتوان با بهرهمشکل را می
 های شخصی کاربران مرتفع ساخت.قبال داده

  دهنده خدمات هوشمند مسافر باید های ارائهاز یک سو، شرکت :مظروفعدم تطابق ظرف و

های مشخصی را در اختیار سامانه سماس وزارت کشور قرار دهند که در نوع خود تصمیمی سازگار و داده
شود. اما از سوی دیگر، درباره نحوه در اختیار قرار دادن این همسو با تحوالت عصر دیجیتال ارزیابی می

سنجی و اعتبارسنجی مدنظر قرار بر و غیرقابل صحتهای بسیار قدیمی، نامطمئن، هزینهروش اطالعات
تواند اهداف بلوح فشرده و در قالب هفتگی های مذکور در بازه زمانی رسد انتقال دادهاند. به نظر نمیگرفته

و  بالاستفاده، غیرقابل ارزیابیهای ای را محقق کند و نهایتا حجمی از دادهمورد نظر از تعریف چنین سامانه
گذشته را نزد وزارت کشور و نهادهای دارای دسترسی همچون: شهرداری انباشت کند که انجام عمدتا تاریخ

 های نهادی)بروکراتیک( و مالی گزافی به بار آورد.      ها، هزینههر اقدامی نسبت به آن

 ر آن عصر دیجیتال، حضور فعاالنه د مهمترین ابزار حکمرانی در :توانمندسازی و تسهیلگری

های فناورانه )و نه لزوما فرآیندهای تقنین و اعمال قانون( است، چرا که خصوصا از طریق ایجاد زیرساخت
گیرد. بنابراین، الزم است ضمن تعیین استانداردهای رسمی ها شکل میفضای مجازی از طریق این زیرساخت

های فنی و ساختاری مورد نیاز برای ها، زیرساختی و کدگذاری دادهآوری، نگهداری، پردازش، بازیابجمع
ربط احراز شود و در صورت نیاز به مشاوره یا تسهیالت در تحقق این استانداردها نیز از سوی نهادهای ذی



  

 7  
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 سازینامهای گماین زمینه، مقدمات الزم تدارک دیده شود. برای مثال، ضرورت استفاده از استراتژی

ارد یا طراحی سپرهای دفاعی امنیت شبکه باید در راستای بهسازی کیفیت داده تولیدشده، از سوی استاند
  نهادهای نظارتی این حوزه مقرر و ابالغ شود.  
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