شنبه  29دی - 1397شماره 3

8

صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول:
محمد سعید احدیان
سردبیر:
سیدعلی علوی
دبیر ویژهنامه:
حبیب حبیبی نیکجو
دفترمرکزی :مشهد ،بلوارشهیدصادقی
صندوق پستی۹1735 - 511 :
تلفن051 - 37634000 :
تلفن امورمشترکین051 37009777 :
نمابردبیرخانه051376243۹5 :
پذیرش آگهی و اشتراک051 - 37010 :
پیامک2000۹۹۹ :
چاپ مشهد :شهرچاپ خراسان
روابط عمومی051 - 3700۹111 :
نمابرتحریریه051 - 37626501 :

تحلیل ابزار طال

آیا روند صعودی قیمت طال ادامه دارد؟
تحلیـل دبیـر اتحادیـه طلا و جواهـر تهـران از بازار داخلی طال براسـاس نوسـانات جهانی
اسـت .وی در مصاحبه ای با تجارت نیوز این چنین بیان داشـت که هفته گذشـته قیمت
انـس جهانـی طلا حـدود  ۹دالر گـران شـد ،همیـن موضـوع عاملـی شـد کـه قیمت طال
در آخریـن روز از معاملات رونـد صعـودی را بـه خـود بگیـرد .بنابراین پیشبینی میشـود
چنانچـه قیمـت ارز ،انـس جهانـی طلا و میـزان تقاضـا بـه همین منـوال در بـازار افرایش
یابـد ،در بـازار داخـل نیـز قیمـت طال گران شـود.
رئیـس اتحادیـه طلا و جواهـر تهران میگوید :نوسـان قیمت نفت و پایـان تعطیالت ژانویه
عمدهتریـن دالیلـی اسـت کـه قیمـت انـس جهانـی را افزایـش داده اسـت.وی اصلی ترین

دلیـل افزایـش قیمـت انـس جهانـی طلا را نوسـان قیمـت نفت و پایـان تعطیلات ژانویه
دانسـت و افزایـش قیمـت انـس جهانی طلا را در کنار افزایش قیمـت دالر از جمله عوامل
موثـردر افزایـش قیمـت طلا در بازارهـای داخلی دانسـت .البته اقبال دوباره مـردم با توجه
بـه نزدیـک شـدن بـه پایـان سـال بـه بازارهای طلا و جواهـر نیز باعـث افزایـش تقاضا در
این بازار شـده اسـت.
بذرافشـان دربـاره حبـاب قیمـت سـکه نیـز بیان کـرد :قیمت سـکه همچنان حـدود ۳۲۰
هـزار تومـان حبـاب دارد .بـا ایـن حـال امیدواریم با کنتـرل و نظارت بانکی مرکزی شـاهد
رونـد باثبـات قیمتها باشـیم.

ذهن ساده بین
انتظـار سـخت تریـن کار دنیاسـت .مخصوصا انتظـار برای تاکسـی .دقیقا به همین
دلیـل اسـت کـه وقتـی به تاکسـی تلفنـی زنگ می زنیـم ،می پرسـیم چند دقیقه
دیگـر مـی رسـد و متاسـفانه معمـوال بـا تاخیر می رسـد! اما تاکسـی هـای آنالین
از خطـا هـای شـناختی مغـز مـا بـه خوبی اسـتفاده می کنند تـا ما را گـول بزنند.
امـا چطور؟
شـماعجله داریـد .اپ تـپ سـی یـا اسـنپ را باز می کنیـد .در اطراف خود تاکسـی
هـای زیـادی را مـی بینیـد .امـا اشـتباه نکنید .مقیاس نقشـه بـا اندازه تاکسـی ها
متفاوت اسـت .یعنی اندازه تاکسـی در نقشـه آنقدر بزرگ اسـت که حس کنید در
نزدیکـی شـما تعـداد زیادی تاکسـی وجـود دارد .در حالی که اینگونه نیسـت .مثال
به این نقشـه نگاه کنید .اگر شـما در بلوار سـجاد باشـید ،حس می کنید  5خودرو
در نزدیکی شـما هسـتند .و خیالتان راحت می شـود که تاکسـی به زودی می رسد
و خیلی زود تاکسـی سـفارش می دهید .اما در فاصله چهارراه بزرگهمر تا بهار سـه
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تاکسـی وجود دارد .اگر اندازه این تاکسـی ها کوچکتر بود به مغز القا می شـد که
ایـن حوالـی تاکسـی وجود نـدارد .و طبیعتا به گزینه های دیگـری فکر می کردیم.
بـه ایـن موضـوع تلنگـر شـناختی آسـان بـودن ()The Cognitive Ease Nudge
مـی گوینـد .ذهـن مـا عمومـا تنبل اسـت .حوصلـه تحلیل هـای پیچیده را نـدارد.
بـرای ایـن موضـوع اسـت کـه مـی گویند انسـان ها «چشـم بین» هسـتند .یعنی
بـا کـم تریـن شـواهد مـی خواهیم بـه نتایج مهم برسـیم .در مثال تاکسـی آنالین،
ایـن شـرکت هـا از سـادگی ذهـن ما اسـتفاده می کنند تـا به ما القا کنند تاکسـی
در دسـترس اسـت .موضوعـی کـه احتمـاال افـراد کمی هسـتند که بـه آن فکر می
کننـد و آن را درک مـی کنند.
ایـن روش تنهـا در تاکسـی هـای آنالیـن ایرانـی وجـود نـدارد .تاکسـی آنالیـن
زیپـکار( )Zipcarنیـز از ایـن روش اسـتفاده می کنند .پس دفعه بعد که خواسـتید
تاکسـی آنالیـن بگیریـد ،بـه انـدازه تاکسـی ها در نقشـه توجـه کنید.

| شگفتانههای اقتصادی |

حرفهای
مردم
مخاطبین عزیز دخل و خرج مشا یم توانید
از طریق راه های ارتباطی اب تحریریه این
هفته انمه ،حرف ها ،مشکالت و موضوعات
خود را اب ما در میان بگذارید.

کاربـر  :…F_atسلام ،جدیـدا اعالم کرده انـد که حقوق همه
کارکنـان بیسـت درصـد افزایـش پیـدا مـی کنـد .امـا شـوهر من
مسـئول واکسیناسـیون مرغ ها در مرغداری اسـت و متاسـفانه نه
بیمـه داره و نـه کارگـر محسـوب می شـه .بهتر بگم کـه کال هیچ
چیـز بهـش تعلق نمی گیره .لطفا مسـئولین نسـبت بـه این جور
شـغل هـا بـی تفـاوت نباشـن و اون هـا رو هم در برنامـه های این
چنینی شـان به حسـاب بیاورند.
کاربـر حسـین  : ...بـا سلام و خسـته نباشـید .من یک سـئوال
دارم  .مـن بیمـه تامیـن اجتماعـی هسـتم و مجـردم و در نانوایـی
مشـغول بـه کار هسـتم .صاحب کار نانوایی بـرای من بیمه رد می
کنـد .یارانـه ام را به حسـاب پـدرم می ریزند .درآمدم کمتر از سـه
میلیون تومان هسـت .میخواسـتم ببینم با این شـرایط آیا بسـته
حمایتـی دولـت بـه مـن هـم تعلق مـی گیـرد؟ و اگر میگیـرد به
کـدام حسـاب واریز می شـود؟
کاربـر  :…Tahبا سلام و خسـته نباشـید .مطلـب هفته پیش
شـما درباره لیزیک چشـم را خواندم .من متاسـفانه دو سـال پیش
ایـن عمـل را در یکـی از کلینیـک هـای خصوصی و به نام مشـهد
انجـام دادم و بابـت ایـن عمـل چیزی حدود 3میلیـون و  400هزار
تومـان هزینـه کـردم .اما بعد از عمل مشـکل تـاری دید من خوب
که نشـد بلکه روز به روز بدتر شـد .دکتر می گفت چون چشـمانت
خیلـی ضعیـف بوده باید تا شـش مـاه صبر کنید .اما بعد از شـش
مـاه همچنـان مشـکل مـن وجـود داشـت .با عـوض کـردن دکتر
فهمیـدم در حیـن عمـل چشـم مـن را بیشـتر از حـد لیـزر داده
انـد و چشـمم دوبـاره ضعیـف شـده اسـت .قبلا دور بیـن بـود و
حـاال مبتلا بـه نزدیک بینـی شـده ام .از همان یک سـال و نیم با
پرونـده پزشـکی ام دنبـال احقـاق حق خود هسـتم .ولی به نتیجه
ای نرسیدم.
کاربر سـید محمـود :...من یک سـئوال اساسـی دارم ایا بسـته
معیشـتی دولـت که چیـزی حـدود  200هزار تومان اسـت چقدر
مـی توانـد در هزینـه های زندگی مردم بدبخت موثر باشـد که این
قـدر ایـن را در بـوق و کرنـا مـی کنید؟ وقتی قیمت مرغ  ،گوشـت
 ،اجـاره مسـکن و خـورد و خـوراک سـر به فلک کشـیده این 200
هـزار تومـان کـدام درد را دوا می کند.
کاربـر تهمینـه :...بـا سلام خدمت تیـم تحریریه دخـل و خرج
.لطفـا دربـاره بیمـه خویـش فرما و شـرایطش موضوع بنویسـید؟
آیـا بایـد حتما یک شـغل داشـته باشـیم؟ آیا اگر خانمـی خانه دار
باشـد و در کنـارش کارهـای هنـری انجـام دهد مـی تواند خودش
را بیمه کند؟ منظورم این اسـت که جواز کسـب نداشـته باشـد.
کاربـر مهسـا  : ...با سلام و خسـته نباشـید .در فضـای مجازی
دیدم که نوشـته اند از سـال آینده یارانه هر کسـی که کارت ملی
هوشـمند نداشـته باشـد ،قطع می شـود .اوال آیا این خبر صحت
دارد؟ دوم اینکـه مـن تمـام کارهای کارت هوشـمندم را انجام داده
ام ولـی بـا آنکـه مـدارک و عکـس هایم هم قبول شـده اسـت  ،اما
هنوز کارت ملی ام نیامده اسـت .چندبار به دفتر پیشـخوان دولت
مراجعـه کـردم .آن هـا گفتنـد مشـکل کارت دارنـد و چـون ایران
تحریم اسـت از آن کارت ها ندارند و اولویت با آن هایی اسـت که
اصال کارت ندارند .حاال اگر کسـی کارت قدیمی داشـته باشـد باز
هـم مشـمول رایانه اسـت یا خیر؟

وقیت پراید
 70میلیون تومان یم ارزد؟

ایـن روزهـا کـه خبرهایـی از گران شـدن محصـوالت دو تولید کننـده خودرویی در ایران به گوش می رسـد،
فضـای رسـانه ای کشـور از واکنـش هـای کاربـران بـه ایـن افزایـش قیمت پر شـده اسـت .البتـه در این بین
کاربرانـی هـم بودنـد کـه بـا اشـاره به قیمـت ارزان پرایـد در بازارهای عـراق «با این جمله که مگـر خون آنها
رنگیـن تـر اسـت» بـه سیاسـت هـای ناعادالنه این خودرو سـازها در بـازار پرداختنـد .در همین راسـتا مدیر
عامـل سـایپا بـرای روشـن شـدن ابعاد ماجـرا و همچنیـن پرداختن ضمنی به این مسـاله که اصلا بازارهای

داخلـی بـرای ایـن شـرکت سـود چندانـی نـدارد! اعالم کرد :پرایـد در بازارعـراق با قیمت  7هـزار و  200دالر
بـه فـروش مـی رسـد و ایـن مزیـت قیمتی باعـث اقبال عمومـی عراقی ها پراید ایرانی شـده اسـت .حال باید
دیـد کـه چگونـه قیمـت پراید سـر از کانال  70میلیونی درآورده اسـت ؟ گویا آقای محمدرضا سـروش قیمت
پرایـد را بـا دالرهـای  11هـزار تومانـی خودمـان محاسـبه کـرده انـد .البته جای شـکرش باقی اسـت که این
گـروه خـودرو سـازی بـه فکـر فروش محصـوالت خود بـا دالر به هموطنان نیوفتـاده اند.

سکه  4گریم آزادی
 390هزار تومان حباب دارد!

بـا افزایـش افسـار گسـیخته قیمـت سـکه ،ارز و طلا هـر از چنـد گاهی خبـر از وجود حباب هایی در این قیمت ها به گوش می رسـد .در راسـتای افشـاگری
هـای حبابـی در قیمـت ایـن فلـز بـا ارزش ،آقـای کشـتی ارای در مقـام رئیس کمیسـیون طال و جواهـر اعالم کرد که همین سـکه های بهـار آزادی  4گرمی
چیـزی حـدود  400هـزار تومـان حبـاب دارنـد! اما متاسـفانه ایشـان حرفی از این که سـوزن تیز کدام سیاسـت های تنظیـم بازاری یا سرانگشـت تدبیر کدام
مسـئول بالخـره این حبـاب را خواهد ترکاند ،به میـان نیاورد!

منتظر سلطان گوشت ابشید

شـاید ابتـدای امسـال کمتـر کسـی پیـدا مـی شـد کـه مـی توانسـت پیـش بینی کند که قیمت گوشـت قرمز و حتی گوشـت سـفید بـه یکباره سـر به فلک
بکشـد و بـا قیمـت هـای بـاور نکردنـی نزدیـک بـه  85هـزار تومـان برای هر یک کیلوگرم گوشـت قرمز برسـد .واقعیت این اسـت که مـردم در کل نمی دانند
چـه بالیـی بـر سـر گوشـت قرمـز آمـده کـه بـه ایـن میزان گران شـده اسـت .متاسـفانه نیاز مـردم برای تهیـه این مـاده خوراکی نیـز موجب شـده تقاضا در
بـازار ثابـت بمانـد و ایـن ثبـوت مانـع از کاهـش قیمـت در اثـر نخریـدن ،می شـود .علی اکبر مهـر فرد به عنـوان معاون توسـعه بازرگانی و صنایـع وزیر جهاد
کشـاورزی اعلام کـرد کـه واردات گوشـت قرمـز بـه کشـور نـه تنها کم نشـده که نسـبت به سـال گذشـته زیادتر هم شـده اسـت .وی همچنیـن اضافه کرد
تولیـد داخلـی گوشـت نیـز نسـبت بـه سـال گذشـته تفاوتـی نکـرده اسـت .بنابراین علـت افزایش قیمت هـا را نمی تـوان در کاهـش عرضه گوشـت در بازار
دانسـت .وی در ادامـه گنـاه گرانـی نامعقـول گوشـت قرمـز را بـه گـردن دالالنی انداخت که در بازار با دسـت به دسـت کردن خوراک سـفره مـردم ،قیمت آن
را بـه صـورت تسـاعدی بـاال مـی برنـد .پـس این گونه که پیداسـت بازار گوشـت گویا مکانیزمی برای شناسـایی دالالن و یا سلاطین گوشـت نـدارد و همین
کمبـود باعـث مـی شـود تمـام اقدامـات بـه موقـع دولتـی برای کاهـش هزینه های معیشـتی مردم به چالش کشـیده شـود .نبـود و ناکارآمدی ایـن مکانیزم
هـا در واقـع بسـتر مناسـبی بـرای پـر و بال گرفتن سلاطین در بازار می شـود.

