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ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۸
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و در آن از ﻃﺮح ﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﯽ
ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮک ﺷﺪن ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دو اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺮاﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ »رﯾﺎﻟﻮ« و »ﻓﻮنﭘﯽ« روﻧﻤﺎﯾﯽ

ﺷﺪ؛ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﺎی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ »ﺗﻮﻣﻦ« ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮد .ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﻪ ﺗﻮﻣﻦ در اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮده اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮای
ﻓﺎز اول ﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﻪ اپﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺮاﯾﻪ ﺑﺮای راﺣﺘﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻣﻠﺰم ﺑﻪ اﺟﺮای آن

ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﺎرتآپ ﺗﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﻃﺮح و ﻧﻮع اﺟﺮای آن اﻋﺘﺮاض داﺷﺖ.
اﮐﻨﻮن وﻟﯽ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺎﻣﯽ از اﺳﺘﺎرتآپ
ﺗﻮﻣﻦ ﺑﯿﺎورد ،ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺧﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺷﻬﺮداری ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده و
در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪاش ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:

»ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺎزیﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﻨﺠﺎل آﻓﺮﯾﻨﯽﻫﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺘﻔﺎده
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از ﻣﻄﺮح ﺷﺪن در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻋﻼم
ﻣﯽﺷﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﺻﻮف ﭘﺲ از اﻇﻬﺎر آﻣﺎدﮔﯽ اوﻟﯿﻪ ،ﺑﻪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻃﺮح دﻋﻮت
ﺷﺪه و ﺻﺮاﺣﺘﺎ در ﺣﻀﻮر ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻢﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﯽﮔﻨﺠﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﻼف
ادﻋﺎﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه ،ﻣﺠﺪدا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻃﺮح ﻫﻢﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ
ﭼﺎرﭼﻮب و ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ اﺳﺖ«.
در واﻗﻊ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ
اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺮای ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮح ،ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎی ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮاﯾﻪ

ﺗﺎﮐﺴﯽ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و رﻗﺎﺑﺘﯽ ،در اوﻟﻮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ
ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻗﺮار دارد» :اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﺘﺸﺎر آﻣﺎر ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ و ﮔﻤﺮاه
ﮐﻨﻨﺪه ،ﺟﻨﺠﺎل آﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺷﺎﻧﺘﺎژ ﺧﺒﺮی و ﺗﻼش ﺑﺮای زﯾﺎده ﺧﻮاﻫﯽ و اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده از ﻃﺮﯾﻖ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺘﻨﻔﺬﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از آﺳﯿﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﺮﻓﻪای ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻧﻮﭘﺎ ،ﭼﻬﺮه اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ اﺳﺘﺎرﺗﺎﭘﯽ ﮐﺸﻮر را ﻣﺨﺪوش
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ اﻣﯿﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ در ﮐﺸﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه در ﺗﻀﺎد ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ در ﻣﺸﮑﻼت
ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان و راﻧﻨﺪﮔﺎن داد ﮐﻪ از ﺗﻌﺪد ﮐﯿﻒﭘﻮلﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺸﺎت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ:

»ﺗﻌﺪد روزاﻓﺰون ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻒ ﭘﻮلﻫﺎی
ﻣﺘﻌﺪد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺷﺎرژ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل ﺧﻮد در ﯾﮏ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺟﻮدی آن
را در ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎی ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ در
ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎ و ﺧﻄﻮط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد را ﻧﺼﺐ و ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻮل
وارﯾﺰ ﮐﻨﺪ .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﻢ از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻫﺮروزه ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی اﯾﻦ اﺳﺘﺎرﺗﺎپﻫﺎ و
اراﺋﻪ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دﭼﺎر اﺑﻬﺎم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮی ﺗﺎﮐﺴﯽﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪد ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎ و ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدن
ﺑﺎرﮐﺪ رﻗﺒﺎ و ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﺪوام آﻧﻬﺎ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﻋﺘﻤﺎد

ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﺎن و ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻬﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﻮﭘﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﺪﺷﻪ دار ﺷﺪه و ﺣﺘﯽ
ﺷﮑﺴﺖ ﻃﺮح در آﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﮐﺴﯿﺮاﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻃﺮح ﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﯽ

ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺑﻼغ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ.
در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﻃﺮح ﻫﻢ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﯽ و ﮐﯿﻮآرﮐﺪﻫﺎی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺒﻮده و در ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی اﻋﻼم ﺷﺪه از ﺳﻮی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت و اﻧﺤﺼﺎر ﯾﮏ
ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ،اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﭘﺮداﺧﺖ در ﺑﯿﻦ ﻋﻤﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

