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اســتفاده از خدمات کرایه خودرو شــخصی بر بســتر
تلفنهای همراه در دنیا از سال  ،۲۰۰۹با ورود اوبر به
بازار رشــد قابل توجهی پیدا کــرد .در کنار توجهی که
کاربران این خدمات به علت دسترســی باال و هزینه
پایین به آن نشان میدادند درهم تنیدگی زیاد اجزای
نظــام حمــل ونقــل درون شــهری و اثــرات متقابــل
آنهــا بر یکدیگر باعث شــد متولیان و سیاســتگذاران
حمل و نقل مجاب شوند هرچه سریعتر این خدمات
را در راستای منافع عمومی ضابطهمند کنند .از سوی
دیگر رشــد ســریع اســتفاده از این خدمــات اینترنتی
چالش مهمــی برای پژوهشــگران ،سیاســتگذاران و
برنامهریزان حوزه مدیریت شهری محسوب میشد
چــرا که از یــک طرف داده و اطالعــات کمی در مورد
اثرگذاری این نوع خدمات بر الگوی سفرهای شهری
وجود داشت و از طرف دیگر استقبال مردمی باعث
رشد جهشی این خدمات شــده و اثرات مشهودی را
لونقل شهرها باعث گردیده بود.
در حم 
در کشــور ما نیز از ســال  ۱۳۹۵خدمات مســافربری
اینترنتی شــکل جدی به خود گرفت و در ســال۱۳۹۶با
فعالیت جــدی و رقابت چند شــرکت در ایــن عرصه،
اثــرات آن بــر بــازار حمــل و نقل شــهر تهران مشــهود
شــد .از آنجا کــه در مطالعات مختلــف جهانی به طور
گســتردهای بــه ابعــاد مثبــت و منفــی ایــن خدمــات
پرداخته شده است ،در سال ،۱۳۹۶که همزمان با دوره
جدیــد مدیریت شــهری بــود راهبرد کالن شــهرداری
تهران بر استقبال از جنبههای مثبت این پدیده جدید
عصــر فنــاوری در کنــار کنترل عــوارض نامطلــوب آن
قــرار گرفت .اما بهمنظور فهم دقیــق از چارچوب الزم
بــرای تعیین ضوابــط خدمــات مســافربری اینترنتی
داشــتن دیــدگاه جامعــی از ذینفعــان ایــن خدمــات
ضروری اســت .به طــور کلی چهار گروه اصلــی در ارائه
خدمات حمل و نقل اینترنتــی نقشآفرینی میکنند
که بر اســاس اهداف و اثرگذاری هر یک از این گروهها را
میتوان به دو بخش تقسیم کرد.
گــروه اول حاکمیــت اســت کــه هدفــش افزایــش
منفعــت اجتماعــی در ارائه ایــن خدمات اســت .این
گــروه را میتوان بــه دو بخش حاکمیــت ملی و محلی
تقسیمکردکهحسبقانونحدودمسئولیتووظایف
متفاوتــی برعهــده دارنــد .حاکمیــت ملــی بهعنــوان
مشــوق اقتصــاد دانــش بنیــان و مســئول حفاظــت از
محیط زیســت و برقراری امنیــت و ایمنی از یک طرف

و از طــرف دیگــر حاکمیــت محلــی در نقــش متولــی
مدیریت و نظارت بر حمل و نقل شــهری چرا که طبق
ماده ۹قانون مدیریت مصرف ســوخت و حملونقل،
این وظیفه در شــهرها برعهده شــهرداریها قرارداده
شدهاست.گروهدومدرگیردراینموضوع،شهروندان
هستند .دســته اول شــهروندانی هســتند که مشتریان
پلتفرمهــای مســافربری اینترنتــی بــوده و بــه طــور
مســتقیم از ایــن خدمات بهرهمند میشــوند و دســته
دوم شــهروندانی که به ندرت از این خدمت اســتفاده
کردهیااصالًاستفادهنمیکنندولیهموارهدرمعرض
عــوارض ناشــی از آن (آلودگی هــوا ،ترافیــک و )...قرار
دارنــد .گــروه ســوم راننــدگان هســتند ،دســته اول این
گروه ،رانندگان شــاغل در این سیستماند که به واسطه
ارائــه خدمات بــا خودرو شــخصی بــا انعطــاف زمان
کار باالیــی ،بهــره اقتصــادی (هــر چند اندک) کســب
کــرده و در ایــن اکوسیســتم اقتصــاد مشــارکت ،نقش
کلیدی دارند .دســته دوم نیز رانندگان رســمی شهرها
(تاکســیرانان) هســتند که شــغل اصلی آنهــا رانندگی
اســت و بــا ضوابــط و محدودیتهــای زیــادی اجــازه
فعالیت حمل و نقل در شــهر پیدا کردهاند اما بهدلیل
بازار مشــترک با این خدمات اثرات معیشــتی ناشی از
افزایشناوگانخدماتدهندهراتجربهمیکنند.گروه
چهارم شــرکتهای خصوصی فعــال در حوزه حمل
و نقــل درون شــهری هســتند که این گــروه نیز بــه نوبه
خــود دارای دو بخــش اســت .بخش اول شــرکتهای
خصوصــی اینترنتــی کــه بــه کمــک تجــارب دنیــا و با
شناســایی فرصتهــای تکنولــوژی و نیازهــای بــازار
حمل و نقل کشــور ،خألهای موجــود در ارائه خدمات
حمــل و نقــل را شناســایی کــرده و راهکارهــای عملی
بــرای آن ارائــه کردهانــد .بخــش دوم نیز شــرکتهای
خصوصــی تاکســیرانی و آژانسهــای تلفنــی هســتند
کــه به اتکای حاشــیه نــه چندان امــن قانونــی ،کمی از
نیازهایشهروندانوپیشرفتهایتکنولوژیکیعقب

افتادهاند و بخشــی از بازار تحت کنترل خود را به دسته
اول واگذار کردهاند .نکته قابل توجه آن اســت که برای
ضابطهمنــد کردن خدمــات حمل و نقــل اینترنتی در
نظــر داشــتن اهــداف و خواســتههای همــه گروههای
ذینفعــان پیش گفته ضروری اســت .به بیان ســادهتر
تنظیــم ضوابــط در هــر بخــش باید به شــکلی صورت
پذیــرد کــه منفعــت حداکثــری ذینفعــان مختلف در
جامعهحاصلشود.هرچندناگفتهپیداستکهمنافع
و اهداف برخی از گروهها و دســتههای معرفی شده در
ســطرهای باال با هــم در تضاد اســت و همین واقعیت
پیچیدگــی موضــوع را بیش از پیش میســازد .مطابق
گزارشــات منتشــر شــده از تجارب جهانــی و همچنین
بــر اســاس مطالعــات بــه عمــل آمــده روی عملکرد
لونقــل اینترنتــی از ســال  96تاکنــون،
خدمــات حم 
ضابطهمندکردناینخدماتبرعهدهحاکمیتملی
و محلــی به طور توأمان قــرار دارد و بــرای این موضوع
باید سه هدف زیر مورد نظر حاکمیت قرار گیرد:
هــدف اول ایجــاد تعــادل میان شــیوههای حمل و
نقل اســت .منظور از ایجــاد تعادل در بین شــیوههای
مختلف حملونقل آن اســت کــه اوالًرقابت خدمات
حمل و نقــل اینترنتی با حمل و نقــل عمومی (مترو و
اتوبــوس) ایجاد نشــود ،ثانیاًزمین رقابــت بین ناوگان
شــخصی فعال در خدمات اینترنتی و ناوگان رســمی
حملونقل شبههمگانی (تاکســیها) شکلی عادالنه
داشته باشند و ثالثاًبازار حمل و نقل اینترنتی از طریق
کاهــش ســهم حملونقل با خــودرو شــخصی هر چه
بیشترتوسعهیابد.
هــدف دوم اطمینــان از ســفر امــن و ایمــن بــرای
شهروندان اســت به عبارت دیگر از صالحیت رفتاری
و مهــارت حرفــهای راننــدگان ایــن سیســتم بــرای
فعالیــت در نــاوگان حملونقــل اطمینــان حاصــل
شــود و از طــرف دیگــر ناوگان فعــال در این سیســتم از
نظر فنی و زیستمحیطی اســتانداردهای الزم را اخذ
کنند و ایمنی و امنیت داده و اطالعات شــهروندان نیز
تضمینشود.
هــدف ســوم پایــداری سیســتم حملونقــل در
بلندمدت اســت ،بهعبــارت دیگر عالوه بر اشــتغال با
ثبــات برای رانندگانی کــه این حرفه را شــغل خود قرار
دادهاند به مســأله نوســازی ناوگان از محل درآمدهای
عملیاتی توجه شــده و از داده خدمات ارائه شــده برای
برنامهریــزی شــهری حداکثــر بهــره را بــرد .دبیرخانه
شــورایعالیهماهنگی ترافیک شــهرهای کشــور طی
دو ســال اخیــر جلســات متعــدد و فشــردهای را جهت
جمــعآوری خواســتههای تمامی گروههــای دخیل در
ایــن موضوع برگزار کرد و ســعی کرد تا بــا رویکرد حفظ
نقاط قوت این خدمات ،منافع عمومی را در چارچوب
قوانینموجودنظاممندکند.درهمینراستاشهرداری
تهــران نیز بهعنوان یکی از بازیگران اصلی حمل و نقل
درون شهری ســعی کرده است تا با همکاری در تدوین
چارچــوب ضوابــط و ســازوکارهای نظارتــی مشــارکت
فعالــی در ایــن زمینــه از خــود نشــان دهد .هــر چند که
برای دستیابی به همه اهداف هنوز راه زیادی مانده اما
تعیین تکلیف بســیاری از تعارضــات دیرینه ذینفعان
مختلــف در قالــب دســتورالعمل جدیــد نظــارت بــر
مسافربرهای اینترنتی ابالغ شده از سوی وزارت کشور،
این امیدواری را به وجود آورده است تا با مشارکت خود
این شــرکتها بتوان بــه تکمیل و بهینهســازی ضوابط
این خدمات جدید در کشور پرداخت.

