دﻓﺘﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ در ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺑﺎد
ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۷ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۸
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ دادﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻣﺮاﮐﺰ اﺳﺘﺎنﻫﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری ﺣﻖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺗﺎ زﻣﺎن آﻣﺎده
ﺷﺪن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻈﺎرت ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﺪارد ،اﻣﺎ ﺷﻬﺮداری ﺷﻬﺮ
ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻓﺘﺮ ﺗﺎﮐﺴﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ،ﺳﺤﺮﮔﺎه ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ 15 ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ  98ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دﻓﺘﺮ

ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﺑﺮای ﺷﺮوع روز ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻠﻮک ﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﻘﺮار
ﯾﺎﻓﺘﻪی ﺷﻬﺮداری ﺟﻠﻮی در روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ .اﻗﺪاﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ »ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﻣﻮر
ﺷﻬﺮی ﺑﻮده و ﺷﻬﺮداری در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﺠﺮی ﻗﺎﻧﻮن را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ«.

ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻣﺸﺮوع و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺗﺎﮐﺴﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﯽ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ اﻟﺒﺘﻪ
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺗﺎزه ای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی در ﺑﺮﺧﯽ
از ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ اﻧﮑﺎر و ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ رﻗﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت و اﺳﺘﻘﺒﺎل از آﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
آﻧﻬﺎ از ﺧﻮد ﺑﺮوز دادﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ دﻓﺎﺗﺮ را ﭘﻠﻤﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﻗﺪام ﺷﻬﺮداری ﻣﻬﺎﺑﺎد در ﺣﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻮر زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ دوﻟﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺗﺨﺎذ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ آﻣﯿﺰ ﺷﻬﺮداری ﻣﻬﺎﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ

ﺷﻬﺮداری ﻣﻬﺎﺑﺎد در ﺗﺎرﯾﺦ  11اردﯾﺒﻬﺸﺖ  98اﺧﻄﺎرﯾﻪ ای ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﻬﺎﺑﺎد ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ارﺳﺎل ﮐﺮده و در
آن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮز از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺷﻬﺮداری از اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﻧﺎﻣﻪای در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﻮﺷﺘﻪ و در آن درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﻨﭽﻨﯿﻦ آورده
اﺳﺖ:

»… در ﺧﺼﻮص ﺿﻮاﺑﻂ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺿﻤﻦ
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﻔﺎد آن از ﺣﯿﺚ ﻋﺪم ﺿﺮورت ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﯾﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺠﻮز دﯾﮕﺮ از ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺑﺎر اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان ،ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻌﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ و اﺑﻼغ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺸﺘﺮک وزارت ﺻﻨﻌﺖ،
ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت و وزارت ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ «.در ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﻘﺘﻀﯽ
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺧﻮدداری ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ«.

رﺿﺎ اﻟﻔﺖ ﻧﺴﺐ ﺳﺨﻨﮕﻮی اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﭘﯿﺶﺗﺮ در ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
درﺑﺎره ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ دﺳﺘﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:

»در ﻓﺮوردﯾﻦ  ۹۷دادﺳﺘﺎن ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﻧﺎﻣﻪای را ﺑﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽﻫﺎی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺖ
ﺑﺎﯾﺪ آﻦ ﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎده ﺷﻮد ،از ﻣﺎده  ۹ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد .ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻫﻢ از ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﻮز اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻬﺮداریﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺠﻮز

ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻠﯿﻘﻪای ﺷﻬﺮداریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪن ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ روش درﺳﺘﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .اﺑﻼﻏﯿﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ«.

ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮدرو ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ اﻋﺘﺮاض ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اﻗﺪام ﮐﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﻬﺮداری ﻣﻬﺎﺑﺎد اﻋﻼم ﮐﺮده ،اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذی ﺻﻼح
ﻗﻀﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪی ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

