ﭘﻠﻤﺐ دﻓﺘﺮ اﺳﻨﭗ در آﻣﻞ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ؛
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ آدمرﺑﺎﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۲۰ ،آﺑﺎن ۱۳۹۷
دﻗﺎﯾﻘﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر اﺳﻨﭗ در ﺷﻬﺮ آﻣﻞ ،دﻓﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺣﻤﻞﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﭘﻠﻤﺐ
ﺷﺪ .ﭘﻠﻤﺐ زودﻫﻨﮕﺎم دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﭗ ﻗﺒﻞ از راهاﻧﺪازی داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﮑﺮاری اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ آن
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮد اﺳﻨﭗ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﺸﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺟﺪیﺗﺮی ﻧﻈﯿﺮ آدمرﺑﺎﯾﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮدهاﺳﺖ.
اﺳﻨﭗ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده ﺑﻮد و ﭘﺲ از ﺷﺮوع

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺑﺎﺑﻞ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭘﻠﻤﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد .آنﻃﻮر ﮐﻪ »ﺣﺴﯿﻦ ﻫﺰارﺟﺮﯾﺒﯽ« ﯾﮑﯽ
از ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﻨﭗ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺣﺪود  ۲۰روزی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺷﻬﺮداری و آژاﻧﺲداران در آﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن اﺳﻨﭗ ﺑﺎﻻ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﺟﺰ اﻧﻮاع ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻨﻔﯽ و زد و ﺧﻮرد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ،ﯾﮏ ﻣﻮرد آدمرﺑﺎﯾﯽ ﻫﻢ
در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻔﻮذی ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﻨﭗ ﺑﺎ ﺧﻮدروﯾﯽ
ﺑﺪون ﭘﻼک اﻗﺪام ﺑﻪ آدمرﺑﺎﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد
ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪ و اﺳﻨﭗ ﺷﮑﺎﯾﺘﯽ ﻋﻠﯿﻪ او ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻋﺰتاﷲ
ﯾﻮﺳﻔﯿﺎنﻣﻼ« ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه آﻣﻞ و ﻻرﯾﺠﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری اﯾﻦ
ُ
ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻫﻤﮑﺎری ﺷﻬﺮدای آﻣﻞ ﺑﺎ دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﭗ ﺷﺪه ﺑﻮد«.

ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺰارﺟﺮﯾﺒﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﻨﭗ ﻃﺒﻖ ﻣﺠﻮزی ﮐﻪ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ
ﮐﺸﻮری ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﺳﺖ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
ﻣﺠﻮز دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ ﭘﻠﯿﺲ اﻣﺎﮐﻦ ،ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
اﺳﻨﭗ در دﻓﺘﺮ ﮐﺎر آن در ﺷﻬﺮ آﻣﻞ و ﺣﻮﻣﻪاش ﻧﯿﺰ اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل وزارت ﮐﺸﻮر و ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ؛ ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﭘﯿﺸﺘﺮ در ﭘﺮوﻧﺪه
ﻣﺠﻮز ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﺳﻨﭗ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎﻧﺶ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ راهاﻧﺪازی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در آﻣﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽﻫﺎی روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻣﯿﺰان
اﺳﺘﻘﺒﺎل راﻧﻨﺪهﻫﺎ از ﺛﺒﺖﻧﺎم در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐﻢ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﺳﻨﭗ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را
ُ
ﮐﯿﺎﮐﻼ آﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
در آﻣﻞ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺣﻮﻣﻪ ﻣﺤﻤﻮدآﺑﺎد ،اﯾﺰدﺷﻬﺮ و
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

