ﻓﻮتﻫﺎی ﮐﻮزهﮔﺮی در ﺳﻔﺮ
»ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدم ﺑﺮوم ﯾﺎ اﺗﻮﺑﻮس؟ ﭘﻮﻟ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻨﻢ ﻣارزد ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر راﻫ ﺷﻮم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ؟ ای ﮐﺎش ﻣﺴﯿﺮ
ﻣﻦ ﮐﺸﺘ و ﻗﺎﯾﻖ ﺧﻮر ﺑﻮد ،اﺻﻼ ﺳﻔﺮ آﺑ ﺧﻮب ﻫﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟« اﯾﻨﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﯾ ذﻫﻦ ﮐﻨﺠﺎوی اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺳﻔﺮ ﻗﺮار دارد و ﻣﺧﻮاﻫﺪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺗﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺑﺮﺳﺪ .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾ ﮐﻪ ذﻫﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺳﻔﺮ
را وﻟﻮ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﮐﻨﺪ و راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﭘﯿﺶ ﭘﺎی آﻧﻬﺎ ﻣﮔﺬارد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼ ،اﺗﻮﺑﻮس ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﻗﻄﺎر را ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺴﯿﺮ و ﻣﻘﺼﺪﺗﺎن ،وﺳﯿﻠﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و راﻫ ﺳﻔﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
ﺳﻔﺮ ،ﻣﻦ و ﺟﺎده و ﺷﺎدی
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼ اوﻟﯿﻦ راه ﺣﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺧﻄﻮر ﻣﮐﻨﺪ ،اﻏﻠﺐ ﻣﺮدم دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ
وﺳﯿﻠﻪای ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ ،راﻫ ﺟﺎده ﺷﻮﻧﺪ و زﻣﺎن ﺳﻔﺮ و ﻧﻮع ﻣﺴﯿﺮ آن را ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﯾﺪه ﺧﻮﺑ
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺰاﯾﺎﯾ دارد اﻣﺎ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑ ﺷﻤﺎری ﻫﻢ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ.
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه ﺑﯿﻦﺷﻬﺮی را دارﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻬﺮان راﻫ ﯾ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎزﻧﺪران ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼ ﻣﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب درﺳﺘ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺴﺘ راﻧﻨﺪه ﻧﻤﺷﻮد ﺿﻤﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﭼﻨﺪان ﺑﺮاﯾﺘﺎن زﯾﺎد ﻧﻤﺷﻮد و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﻟﺬت ﺑﺮدن از ﻃﺒﯿﻌﺖ زﻣﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮت را ﺧﻮدﺗﺎن
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻨﺎ دارﯾﺪ از ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﯾﺎ از ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﺑﺮوﯾﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼ ﻣﻌﺎﯾﺐ و
ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺧﺴﺘ ﻣﻔﺮط راﻧﻨﺪه ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻی ﺳﻮﺧﺖ ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﺑﯿﻦ ﺟﺎده
ای ،ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ ﺑﻮدن ﺟﺎدهﻫﺎ ،ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻬﻼک ﺧﻮدرو از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼ در
ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ اﺳﺖ .ﭘﺲ در ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﺷﺨﺼ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ ،ﻣﯿﺰان ﺗﺤﻤﻞ راﻧﻨﺪه و ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ،اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎده ،ﻣﯿﺰان
ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ،زﻣﺎن ﺳﻔﺮ و ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺗﺎن را در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﯾ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗ ﺳﻔﺮ را ﺑﻪ
ﮐﺎم ﺧﻮد و دﯾﺮان ﺗﻠﺦ ﻧﻨﯿﺪ.
ﺳﻔﺮ ﺳﺒﺰ
ﻗﻄﺎر ،اﻣﻦ ﺗﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در دﻧﯿﺎﺳﺖ .وﻗﺘ ﺳﻮار ﻗﻄﺎر ﻣﺷﻮﯾﺪ ﻧﺮان ﮔﻢ ﺷﺪن در ﺟﺎدهﻫﺎی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺼﺎدﻓﺎت
ﺟﺎدهای ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و راﺣﺖ در ﺻﻨﺪﻟ ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﻣﻨﺎﻇﺮ زﯾﺒﺎ را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﮐﻨﯿﺪ.
در ﻃﻮل ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﻣﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ واﮔﻦ ﺑﺎر ﯾﺎ رﺳﺘﻮران رﻓﺘﻪ و ﻏﺬای دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را ﺳﻔﺎرش دﻫﯿﺪ و ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﯾﺎ در ﺻﻨﺪﻟ
ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﯿﺪ و ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﮐﺘﺎب ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ ،آﻫﻨ دﻟﺨﻮاﻫﺘﺎن را ﮔﻮش ﮐﻨﯿﺪ و اﮔﺮ دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ.
اﯾﺴﺘﺎهﻫﺎی ﻗﻄﺎر در ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ در ﮐﻨﺎر آﻧﻬﺎ اﯾﺴﺘﺎه ﺗﺎﮐﺴ و ﻣﺘﺮو وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮﻋﺲ ﻓﺮودﮔﺎه ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﻗﺮار دارد و دﺳﺘﺮﺳ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣ در آن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻄﺎر در ﻫﺰﯾﻨﻪ و
زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﺴﺘﺎه ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾ ﻣﮐﻨﯿﺪ .در ﮐﻞ ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﺮان ﺧﻄﻮط رﯾﻠ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ
و ﻧﻤﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﯾ اﻧﺘﺨﺎب ﻫﻤﯿﺸﻪ و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮد ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻗﻄﺎر در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﻔﺮﺗﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺪون ﺷ
آن را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .راﺳﺘ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔ را ﺑﺮای ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ دارد .ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر را ﺳﻔﺮ ﺳﺒﺰ ﻧﺎم

ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ.
ﺳﻔﺮ در وﻗﺖ ﻃﻼﯾ
ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﯾ از راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣ در ﺳﻔﺮ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺖ .ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﺎن ﺳﻔﺮ را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
ﻣرﺳﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ،ﻃﻼﯾﺗﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت زﻧﺪﮔ ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺪا و ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻠﻒ ﻧﻨﻨﺪ.
ﭘﺮواز ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘ ﺑﺒﺮد ﮐﻪ اﺟﺪاد وی آرزوی دﯾﺪن آﻧﻬﺎ را داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﯿﺶ از  300ﻣﯿﻠﯿﻮن
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻔﺮ ﺑﯿﻦ ﻗﺎرهای اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻣﺎﻧ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣدﻫﺪ،
اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮواز ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﺸﻼت ﺳﻼﻣﺘ ﻣﺜﻞ ﻋﻔﻮﻧﺖ و ﮐﻤﺮدرد ﺗﺎ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﺳﻔﺮ ﻫﻮاﯾ ﯾ از ﭘﺮ رﯾﺴ ﺗﺮﯾﻦ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺳﻔﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺳﻘﻮط ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷﺪهاﯾﻢ ،اﺗﻔﺎق ﺗﻠﺨ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻫﻤﻪ ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن آن ﻣﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ رﺧﺪاد ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻗﯿﺪ ﻣﺰاﯾﺎی ﺳﻔﺮ
ﻫﻮاﯾ را زده و آن را از ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑ ﺧﻮد ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ دﯾﺮ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﮔﺮانﺗﺮ اﺳﺖ و در ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤ و
ﺧﺎﻧﻮادﮔ ﺑﺎﯾﺪ رﻗﻢ ﺑﺎﻻﯾ را ﺑﺮای آن در ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد رﯾﺴ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر و ﺑﯿﻦ ﻗﺎرهای ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾ
ﻣﻌﺘﺒﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﻔﺮ ﺷﻤﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
راﺳﺘ در ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ راﻫﻨﻤﺎی ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ را ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺳﻔﺮ ارزان
در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ،اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﺑﻮس ،ﯾ از ارزانﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻔﺮ اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮای ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺑﺮونﻣﺮزی ﯾﺎ
از ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﺮ ،ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ارزانﺗﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺷﻮد ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ارزاﻧ ﺑدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ ،اﺗﻮﺑﻮس ﻫﻢ ﻣﻌﺎﯾﺒ دارد ﮐﻪ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺷﻮد اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﯾﻠ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﻼف ﭘﺮواز ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﺎر ،ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺴﯿﺎر
ﻃﻮﻻﻧﺗﺮ اﺳﺖ و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﭼﻨﺪان راﺣﺖ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺷﻮد اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﻫﺮﮔﺰ از اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺮای ﻣﺴﺎﻓﺮت
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻨﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺳﻔﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﺨﻮﺑ ﻣداﻧﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﺗﻮﺑﻮس ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﺣﺘ
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮوﯾﺲ ﺑﻬﺪاﺷﺘ.
ﯾ دﯾﺮ از ﻣﺸﻼﺗ ﮐﻪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺷﻠﻮﻏ اﺗﻮﺑﻮس اﺳﺖ .ﺑﺨﺼﻮص زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﯾﻄ ﻗﺮار ﺑﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺴﯿﺮ را در ﮐﻨﺎر ﯾ ﻓﺮد ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﺬراﻧﯿﺪ .اﯾﻦ ﻏﺮﯾﺒﻪ
ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﮐﻢﺣﺮف ﯾﺎ ﭘﺮﺣﺮف ،ﻣﺮﺗﺐ ﯾﺎ ﮐﺜﯿﻒ و ﺷﻠﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ ﺳﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺘ ﺟﺎی ﺷﻤﺎ را ﻫﻢ ﺑﯿﺮد.
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﺗﻮﺑﻮس ،ﺑﺎﻟﺶ و ﭘﺘﻮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣآورﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺑ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ وﺳﺎﯾﻠ ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺧﻮد ﻣﺑﺮﯾﺪ ،ﺳﺒﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﻔﺮ راﺣﺖﺗﺮی ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .در ﺻﻨﺪوق اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺟﺎی ﮐﺎﻓ ﺑﺮای ﻧﻬﺪاری ﭼﻤﺪانﻫﺎی
ﺑﺰرگ و ﺳﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ،ﻃﺒﻌﺎ ﮔﺮانﺗﺮ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﻠﯿﺖ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﻧﻤرﺳﺪ .ﺧﻄﻮط
اﺗﻮﺑﻮﺳﺮاﻧ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﻗﻒﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﺻﻨﺪﻟﻫﺎی راﺣﺖﺗﺮ و اﻣﺎﻧﺎت ﺑﻬﺘﺮی دارﻧﺪ.

