
 تهران یشهردار  کیحمل و نقل و تراف سازمان مدیر های پاسخ اسنپ به صحبت

 

یف روز گذشته نشست  های تاکیسگذاری نظارت و قانون با موضوعاندیشکده حکمرانی دانشگاه شر

نتر  نتر و بدون دعوت از نمایندگان تاکیس ،اینتر ی رو برگزار شد. از  ،به صورت کامال یکجانبههای اینتر  همی 

ی خود را در قالب توضیحات  اسنپ  دهد: رائه یمازیر  میر

 

 ، نتر مجوز فعالیت خود را از اتحادیه کشوری تاکیس بر اساس قانون و مقررات صنفی های اینتر

زیر نظر  این اتحادیهاند و نیاز به هیچ مجوز دیگری ندارند. وکارهای مجازی دریافت کردهکسب

اتحادیه مرجع بنابراین  کند. فعالیت یم معدن تجارت تنعو وزارت ص اتاق اصناف، مرکز اصناف

نتر تاکیسر مجوز و صد اتحادیه  ،یحمل و نقل شهردار  معاونتبرخالف ادعای است و های اینتر

ی . ه استدر اقدام به جذب راننده نک ح شده درباره فعالیت برخالف ادعای مطر همچنی 

نتر در خل تاکیس ، قانون در این باره کامل روشن و شفاف است و  های اینتر ترین از کامل قانونی

ی کشور به شمار یم  رود. قوانی 

 

  نتر ایشان برای نظارت بر تاکیس ،وزیر ارتباطات در کمیسیون امور زیربنان   نظر طبق های اینتر

وزارت و  صنعت معدن تجارتوزارت از معاونت علیم، وزارت ارتباطات،  نر أهی موافق تشکیل

به واسطه سلب آن هم -خلق مجوز توسط شهرداری  صحبت از بنابراین  هستند. کشور 

 مورد است. ن  کامال   -مسئولیت از سایر نهادها

 

 نتر از سوی تاکیس گریزیظارتضمن رد ادعای ن شهرداری است که  ، باید اعالم کنیم اینهای اینتر

 44های اصل سیاستاجرای طبق قانون کند. چراکه عمل یمبرخالف صالحیت قانونی خود 

دولتر )مانند شهرداری( در صورت ایجاد اختالل در یک قانون اسایس،  نهادهای عمویم غت 

 وکار نیستند. وکار خصویص مجاز به رقابت با آن کسبکسب

 

  هوا همواره از دغدغهمقابله با مسئله 
ی

ی رو های اصیل اسنپ به شمار یمآلودگ رود و از همی 

و در حال  ایمبرگه معاینه فتی را برای عضویت در ناوگان اسنپ اجباری کرده ست که ارائههاماه

ی  کاربران رانندهحاضی تمایم   در نظر  سایل یک بار موظف به ارائه برگه معاینه فتی هستند. همچنی 

ش بیشان به کنند و یا سن خودرویوقت در اسنپ فعالیت یمکاربرانی که به صورت تماماز  داریم 

 . دریافت کنیممعاینه فتی بار در سال  ۲رسد سال یم ۱۰از 

 



 نتر از رانندگان، شده درباره عدم پشتیبانی تاکیسبرخالف ادعای مطرح اسنپ خود را در های اینتر

اییط برای فعالیت این عزیزان، داند و ش مسئول یماهرانندکاربران قبال   برخی از ضمن تسهیل شر

ایط و )از جمله کاال و خدمات( با را  امکانات مورد نیازشان هزینه مناسب در اختیارشان قرار شر

 دهد. یم

  

  برخی  ییک از افتخارات ما عرضه خدمات مناسب به مردم عزیز کشورمان است و اظهارنظر

نتر کامال غت  فعال در تاکیسدرباره نوع خودروهای شهرداری  مسئوالن
است. بینانه واقعهای اینتر

ایط فعیل کشور    ایم، چطور از مردیم که گایهیکطرفه مواجههای شدید و با تحریمکه در شر

نتر است انتظار داریم که خودرون  آخرین محل درآمدشان تاکیس داشته   غت  از پراید های اینتر

 رسد. میلیون تومان یم۵۰باشند، آن هم در حایل که قیمت پراید به 

 

 

 کمک به   ربارهبا سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری دسال گذشته  رغم توافقاتعیل

نقل و ترافیک  و  های معاونت حملاندازیبه دلیل سنگ مانتمایم مذاکرات، ریزی ترافییکبرنامه

داده شده به هزار  راننده  که طرح ترافیک اختصاص  تا حدی نتیجه ماند. ن   تهران شهرداری

با وجود آنکه مسئولیت  در آن زمان گرفته شد. پس   آنی از اعطاروز پس  ۲ظرف  اسنپ

ایط پرداخت ستمالک خودرو  با پرداخت عوارض شهرداری   کرده بودیم که شر
ی

، اعالم آمادگ

 قسیط عوارض شهرداری را برای ناوگانمان فراهم کنیم. 

 

  ی هرگونه خود را به ای به هر بهانه د تواننیم شهرداریدارد و  قانونی پشتوانه نیاز به  عوارضتعیی 

یک  نتر تاکیسبه عنوان شر ارزش افزوده مالیات بر قانون  ۵۰ماده . طبق تحمیل کند  های اینتر

ی  برقراری هرگونه عوارض برای ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معی 

 بر چه اساسنقل و ترافیک شهرداری  و  سازمان حمل مدیر که مشخص نیست   . ممنوع است شده

نتر تاکیسهر سفر کرایه از   درصد ۲مدیع وصول  . ضمن آنکه اعداد اعالم شده ند اشدههای اینتر

 ندارد.  واقیعمبنای و  از سوی ایشان کامال غلط است

 

  ،شود و مشخص اخذ یممشخیص  مبلغاز هر تاکیس ساالنه به موجب مصوبه شورای شهر

نتر شده یدرصد این مبلغ مدیع وصول نیست چرا در مقابل با اند. از هر سفر یک تاکیس اینتر

. شود  هرج و مرجتواند منجر به قانونی مخالفیم و این برخورد یم هاخذ هرگونه وجه بدون ضابط

( چه   ای بر حملاثر توریمتصور کنید که با تحمیل یک هزینه مازاد )آن هم به صورت غت  قانونی

 شود. جای گذاشته یمنقل شهری بر  و 

 



 نتر کامال پویاستگذاری تاکیسسیستم قیمت ان و بر اساس  های اینتر ی عرضه و تقاضا مت 

ی تائید مورد گذاری قیمتاین  . استپذیر انعطاف  شورای رقابت است و و پذیرش مردم و همچنی 

ی ضابطه  ا چه منطفر ب برخی  مشخص نیست  در حایل که همانطور که اند. شدهمدیع نداشیر

است، آن  رسیدهمیلیون تومان هم  به یک گایهفرودگاه به تهران   هایشاهدیم هزینه سفر تاکیس

 . انی به این تهران  نقل و ترافیک شهرداری و  حمل سازمان مدیر پاسخ  هم درست زیر نظر تاکست 

 موضوع چیست؟

 

 ی اطالع از قوان رغمعیل، شهرداری  نقل و  قانون توسعه حمل ۹ضفا با استاد به ماده ، و مقررات ی 

ی قوان طبق ند. داشت یت  گجهیقصد نت    هیصدور مجوز کسب توسط اتحاد، موخر  ی 
ی
و  است کاف

نتر مورد تاکیس تیفعال یبرا یگر یمجوز د چیه بر  یدار نظارت شهر  بنابراین یست. ن از ینهای اینتر

صنعت توسط وزارت کشور و  دستورالعمیل بیحوزه موکول به تصو  نیفعال در ا افراد صنفی 

 است.  هیدر حال ته خواهد بود که این دستورالعمل معدن تجارت

 

 های تاکیسصدد مقابله با در  ی کشور هایشهردار  ر یتهران و سا یشهردار  در حال حاضی  متاسفانه

نتر  شاهد برخورد  شوند. یط سه سال گذشته بارها نها آ تیفعالکنند مانع یمهستند و تالش اینتر

نتر بودهکارمندان و رانندگان تاکیسبا   یشهردار  نامامور  نامناسب از  که در برخی ایم  های اینتر

 . شده است قضان   جعپرونده در مرا لیشهرها منجر به تشک

 

 نتر یا یهاتاکیس مردم  رشیمورد پذ شانیهاها و قوتاند و با وجود ضعفاز دل مردم برآمده نتر

ی اند. ما نبوده درباره  قایصی  نیبهتر  آنها که   میدار  مانیو ا میسپار قضاوت را به وجدان آگاه مردم یم ت 

و  ماتیتصمهمه  یهمواره خواست و منافع مردم مبنا میدوار یام تیدر نهاعملکردمان هستند. 

 اظهارنظرها باشد. 


