 ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن؛ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﻻزم ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ در ﺗﻬﺮان ]ﺗﻤﺎﺷﺎ
ﮐﻨﯿﺪ[  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻏﺰاﻟﻪ زاﻫﺪی | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﺑﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮای
اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻧﯿﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ وﺟﻮد دارد .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی

ﮐﻤﺘﺮی را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل آزادی ﻋﻤﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اوﺑﺮ،
ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در راﺳﺘﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺮاﯾﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﻮل ﺷﺪه و اﮐﻨﻮن ﭘﺪﯾﺪه ‘ﺧﻮدروﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ’ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻟﮕﻮی ﺟﺪﯾﺪ

ﺗﺮدد ﺷﻬﺮی ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ.

ﺧﻮدروﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدروﯾﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را ﻃﯽ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ ﺧﻮدرو

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺷﺘﺮاﮐﯽ از ﯾﮏ ﺧﻮدرو ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی ﺑﺮای
ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان زﯾﺎدی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ،آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ،ﻣﯿﺰان
ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و ﺗﻠﻔﺎت ﺟﺎده ای ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ و اراﺋﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺻﺤﯿﺢ آن ،ﺗﻔﮑﺮی ﻧﻮﯾﻦ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﯽ در اﯾﺮان ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮدرو اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻫﺎی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی درﺑﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎس ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﯽ
ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﯾﺎ اﯾﺎﻻت اﺳﺖ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ را
اﺟﺒﺎری ﻧﮑﺮده و ﺗﻨﻬﺎ در روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آن ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﺷﻬﺮی ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی
اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی درﺑﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،اﻣﮑﺎن ورود آن ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح
ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﺣﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﭼﻨﺪى ﭘﻴﺶ ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺎزی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان
از ﻣﻌﺮﻓﯽ  40ﭘﺮوژه ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در اوﻟﯿﻦ اﺟﻼس ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺒﺮ
داد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮدرو ﻫﺎی
اﺷﺘﺮاﮐﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻼک آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدد در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ ،او در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﺑﻮد» ،در اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮﻗﯽ ﯾﺎ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ آﻻﯾﻨﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ از

ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﭘﺮوژه را اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﻬﺮوﻧﺪان
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺧﻮدرو را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده
در ﻣﻘﺼﺪ رﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ آن ﻧﯿﺰ از ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی آﻧﻬﺎ ﮐﺴﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه در اﺟﻼس
ﭘﯿﺶ رو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ«.
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﯾﮏ ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼﯽ ،ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﮐﻤﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻪ ﭘﻮل ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ و ﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮﺧﺖ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮی و آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا دارد ﭼﺮا ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﺮﻗﯽ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی آﻟﻮدﮔﯽ ﭘﺎﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 400ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮداری ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺧﻮدرو و زﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﺟﻬﺖ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری آن ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺪاﻗﻠﯽ 400

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،در ﻃﺮح
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺧﻮدرو در ﺗﻬﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ اﻓﺘﺼﺎدی

ﻓﻌﻠﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ از اﻧﺠﺎم ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻧﻮﭘﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

