ﮐﺮاﯾﻪ ﺧﻮدرو و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮوس؛ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻫﻔﺖ
ﺧﻮان رﯾﺴﮏ و دردﺳﺮ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
دﻧﯿﺎ ﺷﯿﺨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۱ ،اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۱۳۹۶
ﮐﺮاﯾﻪ ﺧﻮدرو ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﺑﺮای رﻓﺖ و آﻣﺪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﮐﺎری در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﭼﻨﺪان راﯾﺞ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮوس ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺷﺐ
ﻋﺮوﺳﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺮوﺳﻪ اﺟﺎره ﺧﻮدرو ﺑﺮای ﻫﺮ دو اﯾﻦ اﻫﺪاف ﺑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و
ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ در اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻋﺮوﺳﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺐ ،ﺳﻮار ﺧﻮدروﻫﺎی ﻟﻮﮐﺲ ﺷﻮﯾﺪ و از ﺷﺐ
ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﺬت ﺑﺒﺮﯾﺪ در ﻧﮕﺎه ﻧﺨﺴﺖ وﺳﻮﺳﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺟﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ اﯾﻦ روﯾﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺮاژدی ﺑﺰرگ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺮوﺳﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺎﺳﯽ
ﺑﻠﻨﺪ ﻟﻮﮐﺲ و ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺮوک اﺳﭙﺮت را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺮاﯾﻪ ﺧﻮدرو ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮدروی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ
ﭼﮏ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮدرو ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ رﻧﮓ و ﻣﺪل ﺗﺰﺋﯿﻦ آن )در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ( را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ رﻧﮓ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ،ﻣﺸﮑﯽ و ﻧﻮک ﻣﺪادی ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدرو را ﺑﺎ راﻧﻨﺪه ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ در ﻗﯿﻤﺘﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﺮاﯾﻪ داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل  12ﺗﺎ  24ﺳﺎﻋﺘﯽ و  48ﺳﺎﻋﺘﯽ و … ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺪام ﻣﺒﺎﻟﻎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارﻧﺪ.
ﻓﺎﮐﺘﻮر دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮاﯾﻪ ﺧﻮدرو ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺮاﯾﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺗﻬﺮان ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎوت ﻓﺎﺣﺶ در در ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺮاﯾﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺟﺪا از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻃﺒﻖ ﻗﺮاردادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺑﻨﺪﯾﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﯿﺶ
از  250ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از  100ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﻖ ﺧﺮوج از ﺷﻬﺮ
را ﻧﺪارﯾﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺴﺎرات و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺧﻮدرو در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﺼﺎدف
ﯾﺎ ﺧﺮاﺑﯽ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
درﺳﺖ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد راﻧﻨﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﻮد ،در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺧﻮدرو ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮوز ﻫﺮ ﻋﯿﺐ ﻓﻨﯽ )ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ( ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯿﺎن
ﺷﻤﺎ و ﺷﺮﮐﺖ اﺟﺎره دﻫﻨﺪه ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص آﻧﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻨﯽ و ﻣﺸﮑﻼت ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮدرو ﺑﯽ ﺧﺒﺮﯾﺪ و ﻫﯿﭻ ﺑﻌﯿﺪ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ ﺧﻮدرو ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺟﯿﺐ ﺷﻤﺎ رﻓﻊ ﺷﻮد ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻫﻢ
ﺑﻪ ﺿﺮر ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﮐﺮاﯾﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮای  12ﺳﺎﻋﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ:
ﺑﺮای ﯾﮏ روز ،ﻫﯿﻮﻧﺪای ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ  840000ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺪون راﻧﻨﺪه و  1080000ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ

راﻧﻨﺪه ﮐﺮاﯾﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﯿﺎ ﻣﻮﻫﺎوی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه  900000ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺎ راﻧﻨﺪه  1140000ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﯿﻤﺖ
ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮوز  960000ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪون راﻧﻨﺪه و  1020000ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺎ راﻧﻨﺪه ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
ﺷﻮد
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﭘﺮادو ﺑﺪون راﻧﻨﺪه  900000ﺗﻮﻣﺎن و ﺑﺎ راﻧﻨﺪه  1080000ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺮوک ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺎزراﺗﯽ از رﻗﻢ  2040000ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺑﯽ ام و ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ

 2400000ﺗﻮﻣﺎن و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﭘﻮرﺷﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  2520000ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﻢ.

ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺮوک ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮی دارﻧﺪ ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ

ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺮاﯾﻪ ای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﺑﺴﯿﺎری،
از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺎه ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺸﺮ ﻣﺮﻓﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و دﺳﺘﺮﺳﯽ اﯾﻦ ﻃﯿﻒ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﮐﺸﻮر ،اﻏﻠﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﮐﺮاﯾﻪ ﺧﻮدرو از ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎب ﻫﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺟﺎره ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﻋﺮوﺳﯽ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ
ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺪون راﻧﻨﺪه و ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﺮون ﺷﻬﺮی اﺟﺎره داده ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ و از ﻫﻤﯿﻦ رو ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮی ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻔﺘﻪ ،ﮔﺮو ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﺳﻨﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن
ﺧﻮدرو ،اﺧﺬ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﻏﯿﺮ از ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺪا و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از
اﯾﻦ دﺳﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد.

در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺧﻮدرو ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و در ﺷﻬﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻔﻬﺎن
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ﺷﺮﮐﺖ اﺟﺎره دﻫﻨﺪه ﺧﻮدرو ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺑﺎ اﺧﺬ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺳﺘﺎی ﺟﺒﺮان
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺗﺎ ﺗﻬﺮان ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺧﻮدروﻫﺎی اﺟﺎره از ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻨﯽ و ﺣﺘﯽ اﯾﻤﻨﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﯾﺎ ﭼﭗ ﺷﺪه
ﭘﺲ از ﺑﺎزﺳﺎزی ﺟﺰﺋﯽ ﺳﺮ از ﻣﺮاﮐﺰ اﺟﺎره ﺧﻮدرو در آورﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮدرو ﺳﺎﻟﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺘﺮی
ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﻧﻘﺺ ﻓﻨﯽ ،ﺗﺼﺎدف ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد،
اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﯽ ﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺺ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺟﺎره دﻫﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.

از اﯾﻦ رو ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ،ﻫﻨﻮز اﺟﺎره ﮐﺮدن ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﯾﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺧﻮدرو در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﺸﺪه

اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ اﻣﯿﺪی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻐﺮ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزان ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد ﺣﺘﯽ ﺑﺪون
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده روزﻣﺮه از ﺧﻮدرو ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر اﻏﻠﺐ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺶ از  90درﺻﺪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎرک ﺷﺪه در

ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﻨﺎر ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻤﻼ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭼﻨﺪاﻧﯽ )از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﯽ( ﻗﺮار ﻧﻤﯽ
ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺧﻮدرو را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ )ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪارن( ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺗﻐﺮی ﻧﮑﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎی
اﺟﺎره ای در اﯾﺮان اﻣﯿﺪ داﺷﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

