ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﻨﭗ :ﻣﻮاﻓﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از
ﺷﻬﺮداری ﻧﯿﺴﺘﻢ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۰ ،آذر ۱۳۹۷
در ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ،
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﻨﭗ ﺧﺒﺮ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﯿﻢ ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری داد اﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ
ﻣﻮاﻓﻖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز از ﺳﻮی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ آﻧﻬﺎ را
ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ.
»ژوﺑﯿﻦ ﻋﻼﻗﺒﻨﺪ« ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﺳﻨﭗ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ  ۶۰۰ﻫﺰار ﺳﻔﺮ در ﺗﻬﺮان ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻗﺒﺎل ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﻋﺪم ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ داﻧﺴﺖ و ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ اﺳﻨﭗ و ﺳﺎﯾﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ درآﻣﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد.
ﻋﻼﻗﺒﻨﺪ در اداﻣﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد از ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﯿﻢﺷﺎن درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری ﮔﻔﺖ و
ﺧﺒﺮ از ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ وزارت ﮐﺸﻮر در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع داد:

»ﻣﺎ ﻋﻘﯿﺪه دارﯾﻢ ﮐﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت در ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر
آﺳﺎنﺗﺮ و ﺷﻔﺎفﺗﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻣﺎن را ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻬﺮداری و
ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم روشﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ؛ اﻣﺎ در ﮐﻤﺎل
ﻣﯿﻞ ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﯿﻢ و در ﺑﺮﺧﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ«.

او ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ اﺳﻨﭗ ﻣﻮاردی ﭼﻮن ﺳﻦ ﺧﻮدرو را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﻨﯿﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
آورده اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﻢ ﺳﻮﭘﯿﺸﯿﻨﻪﺷﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻢ
ﺑﻌﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎ ﻣﺪتﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺴﺎﻓﺮ از ﻟﺤﻈﻪ آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻔﺮ رﺻﺪ ﻣﯽﺷﻮد و درﺻﺪ
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﻔﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ«.
او ﺑﺎور دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻧﯿﺰ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺗﻬﺮان ﺷﺒﺎﻫﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم
ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼﻗﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدروی ﭘﺮاﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۵۰درﺻﺪ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞﻫﺎی ﻧﺎوﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﻪ ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎداﺗﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﺮا ﻧﺼﻒ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ ﭘﺮاﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﻨﭗ اﺳﺖ؟
وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار راﻧﻨﺪه ﭘﺮاﯾﺪ دارﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدروی ﺑﻬﺘﺮی ﻣﺜﻞ
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ روی آﻧﻬﺎ ﻓﺸﺎری ﺑﯿﺎورﯾﻢ«.

او ﺿﻤﻦ ﺗﺸﮑﺮ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻮرﺳﯿﺪ آﻗﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺣﻤﻞ و ﻗﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در اﻧﺘﻬﺎی
ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ آﻣﺎده ﻫﻤﮑﺎری در ﺑﺮﺧﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻬﺮداری ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

