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یادداشت
n o t e

راه های رفتن در مواجهه با گرانی خودرو
گرانـی سرسـام آور خـودرو در مـاه های
مهدی حسن زاده
اخیـر ،امـکان دسترسـی بخـش عمـده
روزنامه نگار
ای از مـردم بـه خـودرو را سـخت کـرده
اسـت .مردمـی کـه در شـرایط تورمـی
اخیـر ،درآمـد خـود را صرفـا مـی تواننـد بـه نیازهـای ضـروری از جملـه
خـورد و خـوراک اختصـاص دهنـد .در چنیـن شـرایطی توجـه بـه روش
هـای جایگزیـن حمـل و نقـل ضـروری اسـت.

در وهلـه نخسـت بایـد توجـه داشـت کـه اسـتفاده از خـودرو از چند منظر
گران شـده اسـت.
نخسـت ،افزایـش قیمـت خـودرو ،دوم ،افزایـش هزینـه جانبـی خریـد
خـودرو از جملـه بیمـه ،سـوم ،افزایش تا سـه برابری قیمـت قطعات یدکی
خـودرو و هزینـه هـای تعمیـرات ،چهـارم ،افزایـش قیمت بنزیـن در آینده
ای نـه چنـدان دور .بـه ایـن ترتیـب هزینـه اسـتفاده از خودروی شـخصی
رو بـه افزایـش خواهـد بود.

همزمـان بـا رواج روز افـزون تاکسـی هـای آنایـن ،اسـتفاده از خدمـات
حمـل و نقـل عمومـی کاهـش یافتـه اسـت.
توسـعه خطـوط متـرو و اتوبـوس طی سـال های اخیر در کان شـهرها نیز
امـکان بهـره مندی بیشـتر از حمـل و نقل عمومی را فراهم آورده اسـت.
بـه ایـن ترتیـب بـا رونـد رو بـه رشـد هزینـه هـای اسـتفاده از خودروی
شـخصی و توسـعه خطـوط و ابزارهـای حمـل و نقـل عمومـی ،اکنـون
شـاید الزم باشـد کـه بـه سـراغ محاسـبه اقتصـادی اسـتفاده از خودروی

شـخصی و خودروهـای عمومـی و حتـی دیگـر وسـایل حمـل و نقـل از
جملـه دوچرخـه برویـم و بررسـی کنیـم که خریـد خودرویـی نظیر پراید
بـا قیمـت بـاالی  ٥٠میلیـون تومـان و هزینـه تعمیراتـی کـه اکنـون بـه
شـدت گـران شـده اسـت ،صرفـه اقتصـادی دارد یـا اسـتفاده از وسـایل
حمـل و نقـل عمومـی کـه گرچـه رفـاه کمتـری نسـبت بـه خـودروی
شـخصی دارد ،امـا مـی توانـد مـا را از هزینـه هـای سـنگین خریـد و
نگهـداری خـودرو خـاص کنـد.

