ﮔﺰارش ﻣﯿﺪاﻧﯽ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ؛ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی
در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﺧﻮدرو  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﮕﺎه ﻃﻮﺳﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،ﺧﺮداد ۱۳۹۷
ﺳﺎلﻫﺎ از اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﺧﻮدرو ﻣﯽﮔﺬرد و ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﯿﻦ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم ﯾﺎ ﻋﺪم ﻟﺰوم ﺳﻨﺪ زدن ﺧﻮدرو در دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﻮت
ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽﺳﺖ و ﻇﺎﻫﺮا ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﺑﺮوز ﺣﻮاﺷﯽ ﻓﺮاوان ﻃﯽ دو ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﻫﻨﻮز ﻫﯿﭻ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای رﻓﻊ
اﯾﻦ اﺑﻬﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﻣﺠﻠﺲ ﻧﺸﯿﻦ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﭘﺮوﺳﻪ
ﺗﻐﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﺮ دو ﻧﻬﺎد ﻣﻮازی ﻣﺬﮐﻮر ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺮی ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﺧﺎوران ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎی واﺳﻄﻪ
را در روﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﻨﯿﻢ .ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  10ﺻﺒﺢ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺧﻠﻮت
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﻣﺮد ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ از دردﺳﺮﻫﺎﯾﺶ ﺑﺮای ﻓﺮوش رﻧﻮ داﺳﺘﺮ ﺳﻔﯿﺪ

رﻧﮕﺶ و از ﺑﺎزار ﻣﻠﺘﻬﺐ و ﭘﺮاﺳﺘﺮس ﺧﻮدرو ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺎزار ﺧﻮدرو اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﻋﺠﯿﺒﯽ دارد و رﮐﻮرد ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪای را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮدرو ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﭼﻨﺪان ﺷﻠﻮغ و ﭘﺮ
ازدﺣﺎم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﻨﺪ«.
از ﺣﺮفﻫﺎﯾﺶ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯽ در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو دارد» :در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی ﭘﺮوﺳﻪ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﺧﻮدرو ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﺪود دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد «.ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﺻﺮﻓﺎ در
ﺳﺎﻋﺎت اداری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﯾﺎ وﮐﻼی آﻧﻬﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ازﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﯽ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ ﻫﺪر
ﻣﯽرود.
ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  1.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺧﻮدرو ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزار اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ آﻣﺎرﻫﺎ
ﺣﺠﻢ ﺑﺎزار ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺎرﮐﺮده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪود  5.5ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن دو ﻋﺪد ﻓﻮق
و درﮔﯿﺮ ﺷﺪن دو ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺪر رﻓﺖ زﻣﺎﻧﯽ در ﺣﺪود  42ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻮل

ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ از ﺳﺎﻋﺎت اداری ﻣﻔﯿﺪ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و درﮔﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ؛ ﺳﺎده اﻣﺎ وﻗﺖ ﮔﯿﺮ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻮض ﭘﻼک ﭼﻨﺪان ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺪارک ﺧﻮدرو ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﻤﻪ ،ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ
ﻓﻨﯽ ،ﺳﻨﺪ )ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ( و اﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻨﺰل ﯾﺎ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﺮﯾﺪار ﺑﯿﺶ از
ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶزا ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ از اﺳﺎس دﻟﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اﻓﺮاد در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ و
اﮔﺮ ﻫﺪف ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت از اﻓﺮاد و ﺛﺒﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی در ﻣﻮارد ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ وﺳﯿﻊﺗﺮ ﺷﺪن دوﻟﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و
ﺛﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک

ﺧﻮدرو اﺳﺎﺳﺎ ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻓﻌﻠﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف اﺳﺖ ﺗﺎ از
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد.
ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راﻫﻮر در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ:

»در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،اداره اﻗﺎﻣﺖ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺮﺳﺎل آدرس
ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ و از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺪرت اﺟﺮاﯾﯽ دارد اﮔﺮ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را اﻃﻼع ﻧﺪﻫﺪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در اﯾﺮان وﻇﯿﻔﻪ اﺣﺮاز ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺣﻮال ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری اداره ﭘﺴﺖ اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻬﺎ از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ در ﻗﺎﻧﻮن
ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﻟﺰام ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ اﻋﻼم ﻣﻨﻈﻢ آﺧﺮﯾﻦ آدرس ﺧﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد ،اﺣﺰار
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﺑﺎ ورود اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻟﺰوم اﻣﮑﺎن اﺣﻘﺎق ﺣﻖ ﺧﺴﺎرت
دﯾﺪﮔﺎن از ﺳﻮاﻧﺢ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ روی ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺻﺎﺣﺒﺎن
وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدف و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آدرس ﻣﺤﻞ
ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻓﺮد ﺧﺴﺎرت زﻧﻨﺪه ،ﻣﺮﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﮏ را از ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر اﺳﺘﻌﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«.

در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮدرو ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزرﺳﯽ ﺑﺮده ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﮏ ﮐﺮدن ﺷﻤﺎره ﺷﺎﺳﯽ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪن از اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺪﻧﻪ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ
ﮐﺎرﺷﻨﺎس راﻫﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن زﯾﺎدی ﻃﻮل ﻧﻤﯽﮐﺸﺪ.
دﺧﺘﺮ ﺟﻮاﻧﯽ در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﺎﻟﻦ اﯾﺴﺘﺎده و ﮐﻼﻓﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد ﺧﻮدش
را ﺑﺎد ﻣﯽزﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻤﯽ ﺧﻨﮏ ﺷﻮد .ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ آرام و ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ:

»ﻃﯽ ﮐﺮدن ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻼﻓﯽ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﻪ
روز ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ  10+ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮد ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﺳﺨﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﭼﻮن ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ را ﺑﻪ زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﭘﻼک ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ در ﺻﻒ ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ«.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ و ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﯾﺮ زﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ،اﻣﮑﺎن ﺣﺬف اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم ﻣﺮﮐﺰ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راﻫﻮر ﺑﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﻤﺎرهﮔﺬاری و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک
ﺧﻮدرو ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه اﺳﺖ و در دﯾﺘﺎﺑﯿﺲ ﮐﺸﻮری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻟﮏ و ﺧﺮﯾﺪار در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت اﻋﻢ از ﻣﻠﮏ و ﺧﻮدرو در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻨﺪ ،ﺷﻤﺎره ﮔﺬاری و ﻣﻮاردی
ازﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺑﺘﺪا اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﭘﺲ از آن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان اﻣﺮ و دﺳﺘﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻼک ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ،
ﺑﯿﻦ  1ﺗﺎ  2ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ و اﯾﻦ وﻗﺖﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫﺪر رﻓﺖ زﻣﺎن و ازدﺣﺎم در ﺳﺎﻟﻦﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎن
ﺛﺒﺖ ﭼﻨﺪ ﭘﻼک ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮد ،ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺮاد ﭼﻨﺪ ﭘﻼک را ﻫﻤﺰﻣﺎن در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ ،ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﻫﺮ ﺧﻮدرو،
ﭘﻼک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻓﺮد ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻤﺎن ﺷﻤﺎره ﭘﻼک روی ﺧﻮدرو دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻼک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺠﺪدا در ﮐﺎرﮔﺎه
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد )ﭼﺮا ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﮕﻬﺪاری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت از ﭘﻼک ﻗﺒﻠﯽ و ﯾﺎ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک وﺟﻮد ﻧﺪارد( و ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺠﺪد ﺟﻮاﻧﺐ اﻣﺮ ،راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ اﯾﻦ روش ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪ ﯾﺎﻓﺖ.

ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮاﺟﻌﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارک ﯾﺎ
ﭘﻼکﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺳﯿﺴﺘﻢ راﯾﺞ اﻋﻼم ﺷﻤﺎره )ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ(
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﺎ داد از ﻣﯿﺎن ازدﺣﺎم ﺳﺎﻟﻦ ،ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن را ﻓﺮﯾﺎد
ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﭘﺴﺮ ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻦ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ او را ﺻﺪا ﮐﻨﻨﺪ ﺳﺮش را ﺗﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ازدﺣﺎم و ﺻﺪا ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺪای آن ﺧﺎﻧﻢ را ﺷﻨﯿﺪ؟ ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪهام ﮐﻪ اﺧﯿﺮا ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﺮزﺷﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﺑﻮد ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻌﻄﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪﯾﻢ«.
در ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﻋﻘﺮﺑﻪﻫﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﯾﮏ ﻇﻬﺮ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﭘﻼک در ﯾﮏ روز ﺧﻠﻮت ﺣﺪودا ﻧﺼﻒ روز زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﮔﺬر زﻣﺎن ،ﻟﺰوم ﺑﺎزﻧﮕﺮی در ﺷﯿﻮه ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼک ﺧﻮدروﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻫﺪر رﻓﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ
ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺗﺴﻬﯿﻞ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

