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نسخه چاپی/همشهری آنالین

تاریخ : پنجشنبه 9 دی 1395 - 15:41:08 کد مطلب:357062
سرویس خبری: شهر > شهری

فعاليت بدون مجوز و ضابطه اپليکيشن های مسافربری در
تهران

همشهری آنالین: 
معاون حمل ونقل ترافيک شهرداری تهران ضمن موافقت با کليت استفاده از اپليکيشن های مسافربری در پایتخت

گفت: با این حال دل نگرانی هایی نيز در مورد وضعيت رانندگان و خودرو وجود دارد که باید رفع شوند.

مازیار حسينی در گفت وگو با ایسنا، در مورد فعاليت رو به گسترش اپليکيشن های مسافربری در موبایل گفت: معتقدیم استفاده از تکنولوژی های نوین

می تواند ما را در زمينه مدیریت ترافيک و افزایش کارایی کمک کند چراکه این اپليکيشن ها واسطه ای بين مسافر و رانندگان هستند که به دليل سهولت

دسترسی می توانند تقاضای سفر را کاهش دهند و با افزایش درآمد رانندگان زمينه رضایت هر دو طرف موضوع را فراهم کردند.

وی با بيان اینکه معاونت حمل ونقل با کليات استفاده از تکنولوزی های پيشرفته موافق است، اما تاکنون این مراکز
اقدامی برای دریافت مجوز نداشتند، گفت:  با این حال بدليل عدم رعایت ضوابط همچون عدم تایيد هویت رانندگان و
همچنين نامشخص بودن وضعيت خودروها با دل نگرانی هایی نيز مواجه هستيم و باید این فعاليت ضابطه مند شود.

حسينی با بيان اینکه باید هویت رانندگان و خودروهای مورد استفاده در این اپليکشن ها مورد تایيد قرار گيرد، گفت:
این اپليکيشن ها نيز می توانند از ظرفيت شرکت های قانونی تاکسيرانی استفاده کنند چراکه اقبال مردم به دليل
امنيت ، سهولت دسترسی و تردد تاکسی  در همه معابر، به این وسيله بيشتر است و مسئوالن این برنامه های

موبایلی می توانند از این موضوع بهره ببرند.

به گزارش ایسنا، اپليکيشن های اخير از یک سو به واسطه قيمت نازل ترشان به نسبت آژانس ها و تاکسی
تلفنی ها، و از سوی دیگر به دليل سهل الوصول بودند و خدماتشان از جمله خودروهای مدل باال، رفتار قابل قبول

رانندگان مورد اقبال عمومی قرار گرفته اند و این اقبال تا جایی است که گالیه برخی از رانندگان تاکسی، آژانس های
کرایه اتومبيل را به همراه داشته است.
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