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کسب و کارهای نوپا
اقتصاد و دیپلماسی

نگاه سنتی و از باال به پایین به مقوله اقتصاد پیشرو همواره محکوم به 
شکست بوده است. ترجیح می دهم در همین ابتدا، شما مخاطب آگاه 
را به تاریخ ارجاع دهم؛ همه ما خوب می دانیم که تاریخ ما پر از تکرار 
مکررات است؛ تسلسل رویدادهایی مشابه؛ از سیاست تا فرهنگ؛ از 

جامعه تا اقتصاد...
دهه هــای ۲۰، ۳۰ و حتی ۴۰ خورشــیدی را بــه یاد بیاورید؛ 
جبهه گیری سورچی ها و درشکه چی ها در برابر ورود پدیده نوظهوری 
به نام »تاکسی« در ایران. امروز هم این چرخه عدم پذیرش به شکل 
تازه ای نمود یافته و تاکسی ها و تاکسیرانی علیه پدیده نوظهوری به 

نام »اینترنت« صف آرایی کرده اند.
چه شباهت قریبی است میان رخدادهای این سرزمین؛ انگار که 
به طور مستمر برای حفظ صندلی قدرت در انکار تغییر بوده ایم. انگار 
که همواره تحوالت زمانه از حدود پذیرش ما فراتر بوده است و مدام 

در برابر آن مقاومت کرده ایم.
جان کالم، در خبرها آمده اســت؛ ... در پی اعتراض تاکسی های 
ویژه فرودگاه به دادســرای فرودگاه، سرپرست شهر فرودگاهی امام 
از ممنوعیت ورود تاکســی های اینترنتی به شعاع 8۰۰متری این 
فرودگاه خبر داد و در فاصله کوتاهی پس از انتشار این خبر، پلیس 
راهور نیز اعالم کرد که جابه جایی مســافر بین شــهری به وسیله 

تاکسی های اینترنتی ممنوع است!
البته که تاکسی های اینترنتی -نظیر اسنپ و تپسی- از همان بدو 
شکل گیری و پیدایش، بارها و بارها به دلیل تضاد منافع، مورد هجمه 
اتحادیه تاکســیرانی و نوک پیکان اعتراض های مکرر تاکسیران ها 
بوده اند، اما حاال چه اتفاق تازه ای افتاده که دو نهاد رسمی کشورمان 
در کمال ناباوری تا این اندازه با هم هماهنگ شده اند؟ آیا ریشه این 
همزمانی و این حکم واحد، تهدید موجودیت استارت آپ های موفقی 

همچون اسنپ و تپسی نیست؟
مگــر نه اینکه اینترنت، راه ارتباط را کوتاه کرده و مگر نه اینکه 
هرقدر به سمت وســوی دیجیتالی شدن حرکت کنیم، پیشرفت و 
توسعه این ُملک و مملکت آسان تر می شود؟ منافع چه کسانی در 
گرو بودن یا نبودن تاکســی های اینترنتی است که تا این اندازه در 
البی گری افراط می کنند؟ نیک بنگرید؛ ماجرا تا آنجا پیش رفته است 
که دو نهاد رسمی و البته اثرگذار در زمانی واحد، حکمی واحد صادر 

می کنند تا بنیان یک جریان را از ریشه بزنند!
گاهــی در جهاِن عدم قطعیت هم می توان با قطعیت حرف زد؛ 
کاین ره که می روند به ترکستان اســت و تالششان، آب در هاون 
کوفتن. می پرسید چرا؟ تاکسی های اینترنتی، سیستم حمل ونقل 
شهری و درون شهری را متحول کرده اند؛ در زیر پوست شهر رسوخ 
کرده اند و بخش جدایی ناپذیری از زندگی روزمره مردم شده اند. مگر 

می توان آن را حذف کرد؟
من نه مشاور اسنپ هستم و نه تپسی؛ اما این وظیفه را بر خود 
واجب می دانم که به عنوان فردی دغدغه مند و البته در قامت عضوی 

از خانواده اســتارت آپی کشــور که از 
ابتدای تولد این اکوسیستم، حضوری 
فعال داشــته ام، چند ســطری درباره 
قوانین جدید بنویسم و به چند نکته 
کلیدی و حائز اهمیت در این باره اشاره 

کنم.
چندی پیــش مقالــه ای در مورد 
شــیوه های  و  قانونگذاری  سیســتم 
نظارتــی دولت هــا در ادوار مختلف 
تاریخ کشــور و از آنهــا مهم تر، روش 
مواجهه حکمرانی با پدیده های نوظهور 
نوشتم. همان جا به این موضوع اشاره 
کــردم که »... هرگاه حاکمیت در یک 
حوزه ای احساس مســوولیت کرده و 
نقش رگوالتوری به خود گرفته است، 
بالفاصله پای قوانین جدید و مقررات 
سخت گیرانه و دســت وپاگیری را به 
میان آورده که نه تنها مســیر رشد آن 
حــوزه را صعب العبورتر کرده بلکه در 
بسیاری مواقع، مانعی برای پیشرفت 
واقعــی فعاالن آن حوزه بوده اســت؛ 
بدین معنا که بیشتر سدگذاری کرده 
است تا ریل گذاری! و در مقابل، هرگاه 
بخش خصوصــی به طور خودجوش و 
با مدیریت و برنامه ریزی دغدغه مندان 
اصلی و حرفه مندان متخصص آن حوزه 
کار را به دست گرفته، بهتر و موفق تر 

عمل کرده است«.
حاال به فرض که سرپرســت شهر 
فرودگاهی امام یا پلیس راهور، قانونی 
به قوانین دست وپاگیر این کشور هم 
عالوه کنند، بــاز هم پیروز این کارزار، 
مردم اند؛ مردم خودشان بهترین مسیر 

را پیدا می کنند و برمی گزینند.
چند ســال قبل که از طرف شرکت 
»کریم« )Careem( -بزرگ ترین تاکسی 
اینترنتی خاورمیانه- به عنوان »مشــاور 
اســتراتژی« دعوت به همکاری شــده 
بودم، هرگز تصور این را هم نمی کردم که 
چند سال بعد مجبور به نگارش چنین 
جســتاری درباره وضعیت تاکسی های 
اینترنتی کشورم شوم. »کریم« با رقمی 

بالغ بر ۳/۱ میلیارد دالر به تازگی از سوی »اوبر« خریداری شده بود و 
حاال کریم برای حفظ و صیانت و تقویت جایگاه برند خود، بیش از پیش 
نیازمند نقشه راهی دقیق بود. آنچه به تجربه از این دوران به یاد دارم، 
همسویی و هم گام بودن سیاســت های کالن امارات با استراتژی های 
کریم بود. همین کنار گوشمان در امارات، حاکمیت به خوبی دریافته 
که قانون، همیشه و در همه موارد صدق نمی کند و نمی توان از طریق 

وضع قوانین با حقوق ُمسلّم مردم مقابله کرد.
منطقی به نظر نمی رسد که حاکمیت یک کشور با این استدالل 
که تاکســی های اینترنتی باعث کســادی بازار تاکسی های سنتی 
شده اند، راه بر پیشرفت و پویایی اقتصاد کشورش ببندد و آتش بیار 
معرکه ای شــود که نتیجه اش از پیش مشــخص اســت؛ داستان 

تاکسی ها و درشکه ها را به یاد بیاورید!
بنابراین فرض اولیه را بر این می گذاریم که ساختار سیاسی در 
تالش است تا توازن را میان بخش دولتی و بخش خصوصی ایجاد 
کند اما راه درســت و مسیر رســتگاری را نمی داند! موضوع خیلی 

ساده تر از اینها قابل حل است؛
اگر ســاختار سیاســی تاکســی های اینترنتی را تهدیدی برای 
تاکسی های سنتی می داند بهتر است به جای سنگ اندازی و رگوالتوری 
بیهوده فضای پویای موجود، بستر شکل گیری رقابت سالم و سازنده را 
فراهم کند تا مردم هم با خیالی آســوده و به دور از تنش و خبرهای 
غافلگیرکننده و این همه بگیر و ببندها، خودشان دست به انتخاب بزنند. 
سیاستگذار با ارتقای کیفیت و تقسیم بازار می تواند تهدید را به فرصت 

بدل کند نه با قطع دسترسی مردم به بازار.
اساســاً در چنین مواقعی ناگهان نماینده سازمان ها و نهادهای 
مســوول، مفقوداالثر می شــوند و هیچ صدایــی از آنها به گوش 
نمی خورد! از یک سو، اکوسیستم استارت آپی در تب وتاب و نگرانی 

و از سوی دیگر، مدیران و مسووالن ذی ربط در خواب زمستانی.
وقتی صحبت از بستن و قطع اینترنت )یا صیانت یا هر اسم دیگری 
که دارد/ ندارد( به میان می آید، هر روز یک مصاحبه و هر ساعت یک 
بیانیه از ده ها مقام شامخ و مسوول عالی رتبه منتشر می شود اما زمانی 
که اکوسیستم نیاز به حمایت و پشتیبانی دارد، همه عزیزان از نظرها 
محو می شوند؛ نه خبری از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری 
هست و نه اثری از مخابرات و آی سی تی؛ نه شورای اقتصاد دیجیتال 

بیانیه می دهد و شورای عالی انفورماتیک!
عجیب نیســت که آوازه پیشرفت و توسعه دوبی در همین بیخ 
گوشــمان، گوش جهان را کر کرده ا ســت و ما هنوز اندر خم یک 
کوچه ایم و دور خودمان می چرخیم و می گردیم و تاریخ مدام تکرار 
می شود؛ باز هم داســتان، داستاِن درشکه چی هاست. فرض کنید؛ 
اصالً اسنپ و تپسی تعطیل شوند؛ با رویش ناگزیر این  همه جوان 
خالق و پویا در اکوسیستم استارت آپی چه می کنید؟ دیگر نه رانت و 
البی گری جواب می دهد و نه ساختن گلوگاه های مکرر. تغییر اتفاق 

می افتد؛ خواه مسووالن، آگاهانه بخشی از آن باشند یا نباشند! 

تاکسیهابهبهشتمیروند
محدودیت تاکسی های اینترنتی چه آثاری دارد؟
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