ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ؛ ﺟﺎده ﻧﺎﻫﻤﻮار ﻣﺴﯿﺮ
ﭘﯿﮏﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮری آﻧﻼﯾﻦ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﻮر ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﮏ ﻣﻮﺗﻮریﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ اﻣﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮات اﺧﯿﺮ »ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺮی«،ر
ﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺴﺖ درﺑﺎره اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻮع و ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ
زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ.
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺮی در آﺧﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﭘﯿﮏﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ

داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی و ﺑﺎ ورود اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺴﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﺤﺖ
ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺴﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ
اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﭘﺴﺖ ،ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺣﻮزه ﭘﯿﮏ ﻣﻮﺗﻮری ﯾﻌﻨﯽ »ﭘﯿﮏ ﺑﺎدﭘﺎ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻗﺼﺪ اﺣﯿﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ دارد.

ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﻨﯿﺖ در اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﻄﺮح اﺳﺖ
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺮی در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺠﺰا ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت ﭘﯿﮏ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﺎ ﻧﺎم »ﭘﺴﺖﻣﻦ« ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ و ﻫﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﭘﺴﺖﻣﻦ در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻢرده ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ.

ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺮی در ﺳﺨﻨﺎن اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت دﻗﯿﻖ ﺑﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺎﻣﻮران اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽﺷﻮد اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ:

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﯿﮏ آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺎرت در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آنﻫﺎ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد و
اﻣﮑﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻤﻨﻮع از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﮑﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺴﺖ ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺣﻮزه ﭘﯿﮏ ﻣﻮﺗﻮری آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺨﺘﺺ ﺗﻬﺮان و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در
ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﭘﺎﻧﺰده ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ در اﻧﺪروﯾﺪﻣﺎرﮐﺖﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎﺳﺎﺑﻘﻪ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻮﭘﯿﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی اﺧﯿﺮ
ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻬﺮی داﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺴﺌﻮل رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ »اﻟﻮﭘﯿﮏ« درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻨﯿﺖ و ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت در
اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ در وﺑﺴﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ اﻟﻮﭘﯿﮏ ﻫﻢ ﻟﻮﮔﻮی ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ درج ﺷﺪه ،ﻫﻤﮑﺎری ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ
و اﯾﻦ ﻧﻬﺎد وﺟﻮد دارد .درواﻗﻊ از ﻃﺮف ﺧﻮد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻓﺮادی در ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺎ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺸﮑﻮک و ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎر دارﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد
ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده و در اﯾﻤﻦﺳﺎزی ﻧﺤﻮه ﮐﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻌﯽ و ﮐﻮﺷﺶ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ﺑﺮ روی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﻧﻈﺎرت دارد
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻟﻮﭘﯿﮏ در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﻔﯿﺮان و ﭘﯿﮏ ﻣﻮﺗﻮریﻫﺎی اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
ﺣﯿﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﮔﻔﺖ» :ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺒﻮل
ﻧﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﻪاش ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ از وی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪ را
ﺑﺮ ﻋﻬﺪه وی ﻣﯽﮔﺬارد«.
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دوﻟﺘﯽ وارد ﮐﺎرزار رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮص ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ
ﺳﻨﮓاﻧﺪازیﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻮی آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی
اﺟﺮاﯾﯽ اﺧﯿﺮ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ورود ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﺎدی ﻣﺜﻞ اﻟﻮﭘﯿﮏ ،اﺳﻨﭗﺑﺎﮐﺲ ،ﮔﻮﺑﺎﺑﺎ ،ﺣﻤﻠﻮ و اﺳﭙﯿﺪ ،ﭘﯿﮑﺎپ و… در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیﻫﺎ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﻋﺪم ﺗﻨﻈﯿﻢ و
ﺗﻌﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه ﻧﻮﭘﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده
ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

