اظهارنظر كارشناسي درباره :

«طرح اصالح قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور
مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران»

مقدمه
شوراي انقالب در سال  ،1359بهمنظور ايجاد هماهنگي در سيستم حملونقل شهر تهران با برنامهريزي مديريت
مشخصات طرح
دوره دهم ـ سال سوم

شهري ،تاکسيراني اين شهر را تحت نظر شهرداري تهران قرار داد ،نتايج مطلوب اين واگذاري موجب شد تا قانونگذار
در سال  1372نسبت به تسري اين قانون و واگذاري تاکسيراني ساير شهرهاي کشور (ناظر بر انواع سرويسهاي
تاکسي شهري) به شهرداريهاي همان شهر ،قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون مذکور را مصوب کند .در

شماره ثبت:
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اين مرحله از شرايط و دوران ،طرحي در قالب سه تبصره ارائه شده است تا تغييراتي را در امور تاکسيراني شهرهاي
موضوعه اعمال کند که در ذيل بدان ميپردازد:

شماره چاپ:
972
تاريخ چاپ:
1397/4/3
معاونت پژوهشهاي
زيربنايي و امور توليدي

دفاتر:
مطالعات زيربنايي
مطالعات سياسي
مطالعات حقوقي
مطالعات ارتباطات و
فناوريهاي نوين

بررسي مفاد طرح
كليات
درخصوص طرح ارائه شده ازسوي نمايندگان برخي نکات قابل توجه است:
در گذشته وظايف مربوط به تاکسيراني دچار تشتت بوده و ادارات و دستگاههاي مختلف مانند فرمانداري،
شهرداري و  ...مسئول انجام امورات آن بودهاند ،اما با تصويب قانون تمرکز اداره امور تاکسيراني (ناظر بر انواع تاکسي
شهري) در سال  1372کليه وظايف به سازمان تاکسيراني محول شد .اما درحال حاضر نمايندگان محترم دوباره
خواهان واگذاري بخشي از وظايف به شرکتهاي اتحاديه تعاوني تاکسيراني شدهاند که اين امر ميتواند موجب
بيمسئوليتي و عدم پاسخگويي را فراهم نمايد.
با توجه به اينکه متصدي امور مربوط به تاکسيراني در شهرها ،سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداريها
زير نظر شهرداريهاست ،اما در مقدمه توجيهي اين طرح ،سازمان تاکسيراني شهرداريها مورد اشاره قرار گرفته

مشخصات گزارش
شماره مسلسل:

است ،که نيازمند اصالح ميباشد.
بهموجب ماده واحده پيشنهادي« ،قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به

25015927

تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران» اصالح ميگردد .درحالي كه ذيل ماده واحده پيشنهادي بدون

تاريخ انتشار:

اشاره به تبصره الحاقي بهموجب قانون فوقالذكر ،سه تبصره بهصورت مستقل ذكر شده است که با توجه به

1397/4/16

محتوا و نحوه ذکر اين تبصره مشخص نميباشد که در صورت تصويب اين طرح ،قانون فعلي به چه صورت اصالح خواهد
شد .بهعبارت ديگر مشخص نميشود كه تبصرههاي مذكور در ذيل اين ماده واحده به قانون مزبور الحاق
ميشود و يا جايگزين تبصره فعلي ميشود .لذا طرح پيشنهادي از اين جهت دچار ابهام است .بهعبارت ديگر ،طرح
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بيشتر از آنکه اصالح قانون فعلي در قالب چند تبصره پيشنهادي باشد بهنظر ميرسد قانونگذاري جديد باشد؛ زيرا با قانون فعلي
مغايرت دارد و نميتواند در قالب الحاق تبصره باشد.
 در ابتداي مقدمه توجيهي عبارت (تداخل وظايف سازمان تاکسيراني شهرداريها و شرکتهاي تعاوني تاکسيراني) بهکار رفته است ،امامشخص نکرده است که اين تداخل شامل چه مواردي ميشود ضمن آنکه در سلسلهمراتب سازماني ،غالباً شرح وظايف سازمان فرادست
نسبت به تشکيالت فرودست واجبالرعايه است .از يکسو ديگر ،بهکار رفتن عبارت (منجر به تضييع حقوق تعاونيهاي تاکسيراني) بدون
توضيح و تشريح نوع حقوق تضييع شده نوعي کليگويي براي تبيين و توجيه اهداف را تداعي ميکند .ازسوي ديگر واگذاري بخشي از
وظايف سازمان تاکسيراني شهرداري به اتحاديه تعاونيهاي تاکسيراني مشخص نيست براساس ارزيابي از عملکرد سازمان تاکسيراني صورت
گرفته يا خير و آيا عملکرد اين سازمان داراي ايراد و نامطلوب بوده که طراحان محترم خواستار تفکيک امور مربوط به فعاليتهاي تاکسيراني
شدهاند .در طرح پيشنهادي صرفاً عنوان شده که دليل ارائه طرح تضييع حقوق اتحاديه تعاونيهاي تاکسيراني است.
 شايان ذکر است که شرکتهاي تعاوني تاکسيراني شهرها ،اشخاصي حقوقي هستند که در غالب تجمع اعضاي سازمانهاي تاکسيرانيشهرها شکل گرفتهاند و داراي مرامنامه داخلي و مشمول قانون مربوط به بخش تعاون ميباشند .تأسيس شرکتهاي تعاوني مسکن و...
در داخل يک سازمان ،نمونهاي ديگر از اين شرکتهاست.
بررسي نسبت اعضاي تحت پوشش سازمانهاي تاكسيراني به شركتهاي تعاوني تاكسيراني در شهرها عليالخصوص
شهر تهران نشان ميدهد كه غالباً افراد تحت پوشش تعاونيهاي تاكسيراني حداكثر  15الي  18درصد از اعضاي سازمانهاي
تاكسيراني ميباشند.
شايان ذکر است که دستورالعمل يا مزايا و خدمات سازمان تاکسيراني شهرها ،شامل کليه اعضاي تاکسيراني ميشود ،اما دستورالعمل
يا مزايا و خدمات شرکتهاي تعاوني تاکسيراني تنها شامل حال اعضاي آن تعاوني ميشود.
بررسي عملکرد و تعداد اعضاي اينگونه شرکتهاي تعاوني تاکسيراني ازجمله شرکت تعاوني تاکسيراني تلفني  133تهران حکايت از آن
دارد که بهمرور زمان از تعداد اعضا و خدمات آنها بهعلت بروز کاستيها و مشکالت متعدد کم شده است .طراحان محترم مشخص
نکردهاند ،در صورتيكه پيشنهاد آنان مصوب شود ،تکليف  82الي  85درصد تاكسيداران و تاكسيرانان تحت پوشش سازمان
تاكسيراني بر چه اساس خواهد بود ،آيا اين تعداد اعضا الجرم بايد عليرغم اراده خود ،به عضويت شرکتهاي تعاوني درآيند؟
گفتني است که درحال حاضر ،سازمان تاکسيراني شهرداريها ،مديريت و نظارت امور تاکسيراني در شهرها را برعهده دارد و وزارت
صنعت ،معدن و تجارت ،مديريت و نظارت بر امور آژانسهاي مسافربري شهري را برعهده دارد ،از يکسو انتزاع اين بخش از وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و واگذاري و تمرکز اين فعاليت در سازمان تاکسيراني شهرداريها ضروري است ،ازسوي ديگر ايجاد تعدد
بخشهاي مديريتي ،نظارتي ،برنامهريزي و ...در امور تاکسيراني شهرها موجبات تشتت عملکردها و پاسخگويي چندوجهي سازماني براي
فعاالن اين بخش را پديد خواهد آورد.
براساس اين طرح جداي از مديريت و نظارت امور تاکسيراني توسط شهرداريها و امور آژانسهاي مسافربري توسط وزارت صنعت،
معدن و تجارت ،قرار است تا وزارت تعاون ،کار و امور اجتماعي نيز در حوزه تاکسيراني شهرها ،مديريت و نظارت داشته باشد.
 بهکار بردن عبارت «تأمين نيازهاي شغلي و کسبي رانندگان تاکسي و انجام کليه فعاليتهاي تصديگري حوزه حملونقل درونشهري(تاکسيراني و تاکسيبار)» ميتواند طيف وسيعي از امور مربوطه ازجمله :تأسيس مراکز آموزشي ،رفاهي ،خدماتي ،امور پزشکي و درماني و
اجتماعي و يا صدور پروانه تاکسيراني و ...را شامل شود که اغلب ازجمله اموري است كه نيازمند اخذ هزينههاي مترتب و تعيين شده
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ميباشد .ازاين رو ،كاهش درآمد سازمانها و دستگاههاي دولتي و عمومي را موجب خواهد شد ،برايناساس اين طرح مغاير با
اصل هفتادوپنجم قانون اساسي است.
براساس ماده (« )9قانون حملونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت» مديريت حملونقل بار و مسافر در محدوده
شهرها و حومه آن برعهده شهرداري است و طبق ماده (« )32قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي» شهرداريها موظفند کليه
فعاليتهاي مربوط به حملونقل کاال و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکتهاي حملونقل تعاوني و خصوصي
ساماندهي و بر آنها نظارت کنند.
از تکاليف فوق چنين برداشت ميشود که شهرداريها مکلف به مديريت حملونقل بار و مسافر در محدوده شهرها بوده و براي آن دسته
از فعاليتهاي موضوعه که بهصورت غيرمنسجم شکل گرفتهاند .مکلف به ساماندهي و نظارت بر آنها در قالب مؤسسات و شرکتهاي تعاوني و
خصوصي هستند.
تمايز قائل شدن بين امور مرتبط با سياستگذاري ،نظارت و برنامهريزي تاکسيراني که به سازمان تاکسيراني شهرداري محول شده با امور
بيشتر اجرايي که به اتحاديه تعاونيهاي تاکسيراني واگذار شده احتماالً غيرممکن ميباشد و به احتمال قريب به يقين نظر طراحان محترم را
تامين ننمايد .چرا که دقيقاً مشخص نيست مرز بين تصميمگيري ،اجرا ،نظارت و ارزيابي کجا باشد .بنابراين در صورت تصويب طرح و قائل
شدن به چنين تفکيکي ،سردرگمي و ابهام در کارآمدي انجام امور مرتبط با تاکسيراني شهري بهوجود آيد و زمينه شکست قانون را فراهم
آورد .به عبارتي بهتر چرخه سياستگذاري در حوزههاي مختلف بهصورت متداول عبارت از شناسايي مشکل ،تصميمگيري ،اجرا ،ارزيابي و در
صورت لزوم بازنگري در تصميمات است ،اما در طرح فعلي اين امور بين دو نهاد تقسيم شده که ميتواند باعث ايجاد ابهام و مشکل شود.
تبصره « »3طرح پيشنهادي ابهام دارد؛ زيرا در آن عبارتهايي مانند «حسب مورد موضوع» و «لغو کليه قوانين مغاير» آمده که شفاف و
واضح نيست.
بهنظر ميرسد راهکار معقول اين است تا با هماهنگي ،سازوکاري فراهم شود تا نقش اتحاديه تاکسيراني در تصميمگيري مرتبط با امور
تاکسيرانان بهگونهاي که منافع اين قشر خدشهدار نشود فراهم گردد.
اين مسئله چندين دوره است که در مجلس شوراي اسالمي مطرح ميباشد و توسط نمايندگان محترم پيگيري ميشود .ازاينرو مرکز
ميتواند حداقل در کالنشهرها ارزيابي از عملکرد سازمان تاکسيراني شهرداري داشته باشد تا ضمن احصاي نقاط قوت و ضعف آن ،پيشنهادهايي
براي تقويت سازمان و در صورت لزوم واگذاري بخشي از وظايف به اتحاديههاي تعاوني تاکسيراني داشته باشد.
بررسي تبصرههاي پيشنهادي
تبصره « »1ـ در اين تبصره وظايف سازمانهاي تاکسيراني شهرداريها محدود به سياستگذاري ،برنامهريزي ،بازرسي و نظارت بر امور
تاکسيراني (انواع سرويسهاي تاکسيراني شهري) شده است و براي امور ديگري مانند ارزيابي اشخاص و صدور پروانه ،مديريت امور
تاکسيراني و ...پيشنهاد انتزاع از اين سازمانها شده است .در اين خصوص تمرکز کامل مديريت امور تاکسيراني در مجموعه مديريت شهري
و پرهيز از چندگانگي مديريت و بهتبع آن تأمين انتظارات شهروندان و پاسخگويي واحد براساس قانون جاري توصيه ميشود.
در تبصره « ،»1عبارت «سياستگذاري ،برنامهريزي ،بازرسي ،نظارت» به جهت فقدان ضوابط مشخص و معين و عدم تعيين آنها در
قانون ،با ايراد اصل هشتادوپنجم قانون اساسي مواجه است.
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 تبصره «»2الف) بهکار رفتن عبارت « :تأمين نيازهاي شغلي و کسبي رانندگان تاکسي و انجام کليه فعاليتهاي تصديگري حوزه حملونقل درونشهري
(تاکسيراني و تاکسيبار)» در صدر تبصره « »2پيشنهادي؛ ميتواند شامل تأمين طيف وسيعي از انواع نيازهاي کسبي و شغلي دارندگان و
رانندگان تاکسيراني هر شهر ازجمله امور آموزشي ،فرهنگي ،رفاهي ،خدماتي ،درماني و اجتماعي شود .لذا از آنجايي که بصورت مطلق
بيان شده و شامل هرگونه نيازي ميشود ،داراي ابهام بوده و محل اشکال ميباشد .بهعبارت ديگر در اين تبصره برخي از عبارات به جهت
فقدان ضوابط اجرايي معين و مشخص که داراي ماهيت تقنيني است ،از قبيل نبود معيار مشخص براي رسيدگي به تخلفات رانندگان،
واجد ايراد اصل هشتادوپنجم قانون اساسي بهنظر ميرسد.
ب) ازسوي ديگر اغلب اينگونه اقدامات ازجمله اموري است كه به اخذ هزينههاي مترتب و تعيين شده نيازمند است ،ازاينرو
كاهش درآمد سازمانها و دستگاههاي دولتي و عمومي را موجب خواهد شد .لذا ممکن است با شائبه مغايرت با اصل هفتادوپنجم
قانون اساسي مواجه شود.
ج) در صدر اين تبصره از عبارت «ازجمله» استفاده شده است که نشانگر تمثيلي بودن موارد مذکور در اين تبصره ميباشد و با توجه به
اينکه اين موارد بسيار زياد بوده و همه امور ازجمله امور آموزشي ،فرهنگي ،رفاهي ،خدماتي ،درماني و اجتماعي را درخصوص تاکسيراني
شامل ميشود  ،لذا عبارت مذکور نيز باعث افزايش صالحيت شرکتهاي تعاوني تاکسيراني شده و امکان سوءاستفاده از اختيارات اين
تشکيالت وجود دارد.
د) برخي از اين امور ميتواند داراي متولي خاص باشد و يا داراي قانون مشخص؛ و ارائهکنندگان اين طرح بدون توجه به اين
امر ،امور مذکور در اين تبصره را به شرکتهاي تعاوني تاکسيراني هر شهر تفويض نمودهاند .براي نمونه «صدور پروانه تاکسيراني» از
وظايف شهرداري هر شهر ميباشد .کمااينکه مطابق ماده ( )4آييننامه اجرايي قانون راجع به تمركز امور تاكسيراني؛ «پروانه
اشتغال به حملونقل عمومي مسافر درونشهري با تاکسي (پروانه تاکسيراني) مجوزي است که پس از طي موفقيتآميز مراحل مختلف
مذکور در اين آييننامه ،براي مدت معين (حداکثر  12ساعت در روز) ،سرويس مشخص ،مسير و زمان معين توسط شهرداري صادر
ميشود .مجوز مذکور فقط براي اشتغال افراد با وسيله نقليه مشخص است ،اعم از اينکه وسيله نقليه متعلق به دارنده مجوز باشد يا به
اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر تعلق داشته باشد ».لذا چنين رويدادي ميتواند چندگانگي و مغايرتهاي عملکردي و اجرايي را بهدنبال
داشته باشد.
هـ) نکته ديگر درخصوص اين تبصره اين است كه اگرچه شركتهاي تعاوني تاكسيراني ،تعاوني محسوب شده و زير نظر وزارت
تعاون ،كار و رفاه اجتماعي تشکيل ميشوند ،بسياري از امور احصا شده در اين تبصره ماهيتي غيرتعاوني داشته و مربوط به حوزه
امور تعاون و زير نظر وزارتخانه مذكور تلقي نميشوند.
تبصره « »3ـ اين تبصره مترصد آن است که کليه قوانين مربوط به اختيارات پيشبيني شده در تبصره « »2اين طرح پيشنهادي را که
ذيل قوانين خاص و دستگاههاي تخصصي هستند ابطال و به شرکتهاي تعاوني تاکسيراني (که يک تشکيالت درونگروهي سازمان
تاکسيراني تلقي ميشوند) واگذار نمايد .بهعبارت ديگر انتزاع و حذف مأموريت دستگاههاي ملي و واگذاري آن به تشکيالت
گروهي ،مغاير با بند « »10اصل سوم قانون اساسي ميباشد .ازسوي ديگر شهرداريها دولتهاي محلي تلقي ميشوند از اين ديدگاه
اعمال محدوديت در مديريت امور شهري ميتواند داراي تبعاتي باشد که به ساير امور مرتبط تسري يابد .ازاينرو ،پديد آمدن خدشه
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در خدمات شهري و تأمين نيازهاي شهروندان دور از انتظار نيست و شركتهاي تعاوني مزبور از جايگاه الزم براي پاسخگويي
به آن برخوردار نيستند.
نتيجهگيري و پيشنهاد
با توجه به نکات زير شامل:
ـ محدوديت اعضاي تحت پوشش شرکتهاي تعاوني تاکسيراني نسبت به سازمانهاي مربوط (حداکثر  15الي  18درصد).
ـ بالتکليفي ابعاد اين طرح پيشنهادي درخصوص  82الي  85درصد از اعضاي سازمان تاکسيراني که تمايلي به عضويت در شرکتهاي
تعاوني مزبور ندارند.
ـ انتزاع وظايف قانوني و تخصصي دستگاههاي اجرايي و واگذاري آن به شركتهاي تعاوني تاكسيراني ذيل سازمانهاي
تاكسيراني.
ـ ايجاد چندگانگي و مغايرتهاي عملکردي در ازاي ايجاد تکاليف و تعهدات دستگاهها و بهتبع آن نارضايتيهاي شهروندان و جامعه هدف
و پاسخگو نبودن شرکتهاي تعاوني تاکسيراني.
ـ مغايرت با ماده (« )9قانون حملونقل و مديريت مصرف سوخت» و ماده (« )32قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي».
ـ مغايرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسي.
ـ مغايرت احتمالي با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي
ـ مغايرت با بند « »10اصل سوم قانون اساسي.
تصويب اين طرح توصيه نميشود.
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