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خودروهای کم اشهتا!

بخور و بگرد!

چگونه آچار
به دست شویم؟
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فصول سال

مروری بر خودروهای کم مصرف و
هیبریدیکهاکنونبیشازپیشمجال
عرض اندام پیدا کرده اند

واسطه های
آنالین کاریایب

ریز ات درشت بیمه
شخص اثلث

استارت آپ هایی که واسطه
ارتباط کارفرما و کارجو شده اند
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راهبردپسابنزینیخانوارها
افزایـش قیمت بنزیـن در بامداد  24آبان،
بـا موجـی از اعتـراض ها به اصـل طرح یا
مهدی حسنزاده
شـیوه اجرای آن مواجه شـد .فـارغ از این
روزنامهنگار
اعتـراض هـا ،اکنـون بـا واقعیتـی بـه نـام
افزایـش قیمـت بنزیـن مواجـه ایـم .البته
ایـن افزایـش قیمـت بنزیـن برای خانـواری که در مـاه فقط  60لیتـر بنزین
مصـرف مـی کنـد ،صرفـا  50درصـد و برای خانـواری کـه  100لیتر مصرف

مـی کنـد ،بیـش از دو برابـر افزایـش قیمت را بـه دنبال دارد .برای بسـیاری
از خانوارهایـی کـه کمـک معیشـتی نمـی گیرنـد ،دو نوع تـورم جدید وجود
دارد .تـورم نخسـت ،بـه افزایـش مسـتقیم هزینـه حمـل و نقـل شـخصی و
تـورم دوم بـه تـورم ناشـی از افزایـش قیمـت بنزیـن روی سـایر کاالهـا بـر
مـی گـردد .تردیـدی نیسـت کـه بخـش حمـل و نقـل بیشـترین تاثیـر را از
تـورم مـی پذیـرد و علاوه بـر افزایـش هزینـه حمـل و نقـل شـخصی ،بایـد
منتظـر افزایـش هزینـه حمل و نقل عمومی نیز باشـیم .در چنین شـرایطی،

مدیریـت هزینـه هـا ،ایجـاب مـی کند ایـن افزایـش هزینه را جبـران کنیم.
بخشـی از ایـن افزایـش هزینـه را مـی تـوان بـا افزایـش اسـتفاده از وسـایل
حمـل و نقـل عمومـی جبـران کـرد ولـی با توجه بـه ظرفیت محـدود حمل
و نقـل در ایـن بخـش و افزایـش تقاضـا برای ایـن نوع حمل و نقـل ،احتماال
بـا فشـردگی و ترافیـک شـدید در حمـل و نقـل عمومـی از جملـه متـرو و
اتوبـوس مواجـه خواهیـم بـود .به ایـن ترتیب بایـد به فکر وسـایل جایگزین
باشـیم .اسـتفاده از دوچرخـه در شـرایط جـوی مناسـب ،یکـی از این گزینه

هاسـت ولـی در شـرایط جـوی ایـن روزهـا بایـد سـراغ وسـیله جدیـدی از
حمـل و نقـل رفـت بـه ویـژه بـرای مسـیرهای کاری ،ثابـت و روتیـن (مثل
بـردن فرزنـدان بـه مدرسـه و مهـد) مـی تـوان بـا سـایر همـکاران یـا دیگر
افـرادی کـه بـه صـورت روزانـه بـا ما هم مسـیر هسـتند ،هماهنـگ و از یک
خـودرو بـرای جـا بـه جایـی اسـتفاده کـرد .در هر صـورت این اتفـاق ،تاثیر
خـود را بـر معیشـت خانـوار خواهـد گذاشـت و بـرای جبـران آن بایـد بهره
وری حمـل و نقـل خـود را ارتقـا دهیم.

