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مراحل طرح شکایت از قالیشویی ها

شسـتن قالیهـا به وسـیله قالیشـویی یکـی از راحتترین بخشهای
خانـه تکانی اسـت .امـا گاهی همین بخش راحت دردسـرهای زیادی
را بـر خانـواده تحمیـل میکنـد تـا جایـی کـه آدم آرزو میکنـدای
کاش خـودش بـا پـارو و جـارو بـه جان فرشهـا میافتـاد و این گونه
گرفتـار نمیشـد .شـایعترین حوادثی که ممکن اسـت بـرای فرشها
در قالیشـویی اتفـاق بیفتـد عبـارت از پارگی ،درهـم آمیختگی رنگ
ها ،گم شـدن اسـت .بهر حال اگر برای فرش شـما یکی از مشـکالت
بـاال اتفـاق افتاد بهترین کار این اسـت که با دردسـت داشـتن فاکتور
قالیشویی و همچنین رسید پرداختی به بازرسی اتاق اصناف مراجعه
کنید .بعد از ارائه مدارک باال به طرح شـکایت از قالیشـویی بپردازید.

چنانچـه واحـد صنفـی مورد نظر دارای مجوز رسـمی باشـد خیالتان
راحـت کـه قانون تا تامین خسـارت تان از شـما حمایـت خواهد کرد.
اگـر قالیشـویی مجـاز نباشـد در واقـع ایـن اهمـال کاری شماسـت
که نسـبت به صالحیت قالیشـویی روا داشـته اید وتقریبا حرف تان
بـه جایـی نمیرسـد .بههرحـال بـا فـرض اینکـه قالیشـویی مجـاز
اسـت ،مراحـل اینگونـه پیـش مـیرود ابتـدا کارشناسـی از اتحادیه
بـرای تعییـن میزان خسـارت به منزل شـما میآید و سـپس گزارش
خـود را تسـلیم بازرسـی میکنـد ،بازرسـی واحد صنفـی را مجبور به
پرداخت مبلغ خسـارت میکند .از طرح شـکایت تا تامین خسـارت
چیـزی حـدود  20روز کاری زمـان میبرد.

خطای بقا
دنبـال ایجـاد یـک کسـب و کار جدیـد هسـتید! احتمـاال بـا خودتان حسـاب و
کتـاب میکنیـد .میگوییـد فلان مغـازه یـا اسـتارت آپ حداقل آن قـدر درآمد
دارد .بعـد بـا خودتـان میگوییـد اگـر مالـک یـک درصـد آن هـم بشـوید ،آن
قـدر درآمـد خواهیـد داشـت و افـراد بسـیاری هسـتند کـه بـه این مسـیر رفته
و شکسـت خوردهانـد .چـرا کـه فقـط تجربههـای مثبـت را دیدند .به ایـن اتفاق
در اقتصـاد رفتـاری ،خطـای بقـا میگوینـد .یعنـی اگـر در حال تصمیـم گیری
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حرفهای
مردم
بـا عـرض سلام خدمت تمامـی همراهـان عزیز دخل
و خـرج .مطلب باالی صفحه هشـت درباره با پرسـش
یکـی از دنبـال کننـدگان مبنـی بر چگونگـی پیگیری
حقوقـی مسـائل مربوط به قالیشـوییها نوشـته شـده
اسـت .مـا همچنان منتظر نظرات ،انتقـادات و همچنین
بیـان دیدگاههای شـما عزیزان هسـتیم.

کاربر رها مقدم

بـا سلام .مـن دو هفته اسـت که در به در دنبـال گرفتن چهار تا
بلیت قطار به مقصد شـیراز هسـتم .متاسـفانه این که سـایتها
را تقریبـا یـک مـاه و نیم مانده به تعطیالت نـوروزی باز میکنند
فقـط بـه بازار سـیاه بلیتهـا دامن میزننـد و بـس .حداقل باید
اول اسـفند ماه این کار را بکنند .چه بسـا اتفاقاتی در این مدت
یـک مـاه و نیمـه بیفتـد کـه عدهای را راهی سـفر کنـد و بعضی
را نیز از مسـافرت کردن بیندازد.

کاربرمصطیفمحجور

قانون حمایت از مسـتاجران چگونه اجرایی میشـود و یا اینکه
تـا زمـان اجرایـی شـدنش چقـدر زمـان میبـرد .آیـا با اسـتناد
بـه ایـن قانـون میتـوان موجـر را قانـع کـرد کـه بـدون اضافـه
کـردن مبالـغ خارج از عرف اجازه دهد مسـتاجر یک سـال دیگر
قـرارداد را تمدیـد کند؟

دربـاره موضوعـی هسـتید ،فقـط موفقهـا را نبینیـد و بـه تجربههـای شکسـت
خـورده هـم بپردازید.
پـس مراقـب باشـید تا گـول نخورید .گـول آدمهای موفق را ،گول اسـتیو جابزها
را .متاسـقانه ایـن خطـا به شـدت شـیرین اسـت .مثال رتبه یک کنکـور میگوید
کـه فلان کتـاب را خوانـدم امـا آن انتشـارات نمیگویـد کـه صدهـا هـزار نفـر
خواندنـد و هیـچ نشـدند لـذا مراقب خطـای تجربههای موفق باشـید.

| شگفتانههای اقتصادی |

آیا حقوق کارکنان افزایش یافت؟
از ابتـدای اسـفند مـاه زمزمههـای افزایـش حقـوق کارکنـان بـه
عنـوان اقشـاری کـه دارای درآمـد ثابتـی هسـتند بـه اوج خـود
رسـید .ایـن موضـوع باعـث شـد کـه موجـی از اظهـار نظرهـا از
سـوی مسـئوالن به راه بیفتد .اولین حرفها از سـوی نمایندگان
مجلـس بـه گـوش رسـید آنهـا با اسـتناد فهرسـت بودجه سـال
 98اعلام کردنـد اگـر حقـوق کارکنـان براسـاس قانـون برنامـه
ششـم تـا 20درصـد افزایـش پیـدا کنـد بـرای درآمدهـای زیـر
دو میلیـون تومـان نوعـی بـی عدالتـی محسـوب میشـود .ایـن
افزایـش کـه قـرار اسـت بـه صـورت پلکانی صـورت بگیـرد باعث
رشـد تـورم در بـازار میشـود در صورتی کـه درآمـد کارکنان در
تناسـب بـا تـورم نخواهـد بـود .برایـن اسـاس در صحـن مجلـس
الیحـه پیشـنهادی بیـان شـد کـه در آن خواسـتار افزایـش 500
هـزار تومانـی حقـوق کارمنـدان میشـد ،اما چـون در این الیحه
پیشـنهادی خبـری از افزایـش درآمـد لشـکریان و بازنشسـتگان
نبـود ،بـه نوعـی تبعیـض شـناخته شـد .در نهایـت در یازدهـم
همیـن مـاه مجلـس مصوبـهای را بـه تصویـب رسـاند کـه حقوق
همـه کارکنـان را تـا  400هـزار تومـان میافـزود و علاوه بـر آن
دولـت را بـرای افزایـش  10درصـد دیگـر نیـز مختـار میکـرد.
یعنـی  400هـزار تومـان افزایـش حقـوق تصویب و تغییـر ناپذیر
شـد و ایـن موضـوع کـه آیـا حقوقـی مـورد شـمول افزایـش 10
ِ
دسـت
درصدی براسـاس برنامه ششـم توسـعه هسـت یا خیر به
دولـت و همچنیـن میـزان کشـش بودجه وابسـته شـد.

امـا همیـن خبـر از خانـه ملت کافی بـود تا واکنـش هیئت دولت
را برانگیـزد .محمـد باقـر نوبخت افزایـش  400هزارتومانی حقوق
را مصوبهای بدون پشـتوانه کارشناسـی اعالم کرد و اجرای آن را
ناممکـن دانسـت .وی عملیاتـی کـردن ایـن طرح را برهـم زننده
شـاکله بودجـه  98دانسـت.دولتیها همچنیـن تصویـب میـزان
درآمدهـا را وظیفـه رئیس جمهور دانسـتند و این کار را از سـوی
مجلـس غیـر قانونـی قلمـداد کردنـد .امـا ناگهـان موضـع دولت
بـا یـک چرخـش  180درجـه تغییـر کـرد و اعلام شـد کـه اگـر
مجلـس آن را تصویـب کـرده اسـت دولـت نیز موظف بـه پیروی
از فرمایشـات مجلـس اسـت .دولـت با افزایـش  400هزار تومانی
کـه حـاال بـه شـکل قانـون درآمـده اسـت موافقـت میکنـد ،اما
در بخـش افزایـش  10درصـدی تنهـا میتوانـد بودجـه افزایـش
5درصـدی را تامیـن کنـد همچنیـن برای رعایـت عدالت مالیات
بـر درآمدهـای زیـر دو میلیـون را صفـر خواهدکرد و بـه کارکنان
بـا حقـوق سـه میلیـون تومان نیز بسـته معیشـتی اعطـا میکند.
البتـه در پایـان ایـن اظهـار نظـر اعلام شـد کـه اگـر مجلـس ،با
افزایـش 20درصـدی کـه در برنامـه ششـم توسـعه قـرار داشـت
موافقـت میکـرد بـرای درآمدهـای کمتـر از دو میلیـون تومـان
چیـزی حـدود  640هـزار تومـان افزایـش حقـوق در پی داشـت
امـا بـا ایـن طـرح عجوالنـه مجلـس ایـن افزایـش چیـزی حدود
 500تومـان خواهـد بـود!

کاربرصادق

سلام .درباره مطلب بیمه گردشـگری که هفته قبل کار کردید
یـک سـوال دارم .مـن پارسـال بـا یک تـور به سـفر دریاچه گهر
رفتـم .امـا تقریبـا نیمـی از برنامههای تور بـه دالیل مختلف اجرا
نشـد .آیـا مـن میتوانـم بـا توجـه بـه اینکـه از طریق خـود تور
بیمـه گردشـگری شـده بـودم برای تامین خسـارت اقـدام کنم؟
آیـا دالیلی چون اتفاقات زیسـت محیطـی میتواند عامل توجیه
کننـده تعطیـل شـدن برنامههـای تور شـود؟ با اینکـه مدیریت
تـور میتوانسـت بـا کمـی مطالعـه میدانـی در مسـیر از تعطیل
شـدن برنامههـا از قبـل اطالع رسـانی میکرد؟

کاربرمهتابخیراندیش

بـا سلام آیـا واحدهایـی برای نظـارت بر میزان حـق الوکالههای
وکال وجـود دارد .مـن چنـد سـالی اسـت که درگیر یک مسـئله
حقوقـی هسـتم .و جالـب اسـت بـا اینکـه وکیل من نتوانسـته
اسـت حـق مـرا در دادگاه بگیـرد از مـن حق الوکالـه میخواهد.
ایشـان میگویـد محکـوم شـدن شـما در دادگاه ربطی بـه کار و
زحمـات مـن نـدارد و شـما بایـد هزینـه زمانـی را که مـن برای
شـما صـرف کـردهام را بدهیـد .آیـا مگـر در صورتـی کـه وکیل
در دادگاه برنـده باشـد بـه او حـق الوکالـه از قبـل قرار داد شـده
تعلـق نمیگیرد؟

کاربرهشناز...

با سلام و خسـته نباشـید .مطلـب ارائـه راهکارهـای ارزان برای
ایجاد تغییرات در منزل بسـیار خوب بود .انشـاءا ...تا عید ادامه
یابـد .اگـر میشـود تغییـرات ارزان قیمـت بـرای اتـاق بچهها را
نیز بیـان کنید.

ابزگشت به عرص کوپن ها ،خوب یا بد؟
نسخه وکالی مردم برای عبور ملت از دوران جهاد اقتصادی نوشته و مهر شد .براساس آخرین اخبار از خانه ملت ،نمایندگان بهترین
راه کمک به تمامی اقشار جامعه را به ناچار بازگشت به نظام توزیع یارانهای براساس نظام کوپنی میدانند .با آن که بسیاری از
موافقان این طرح نیز به چالشهای بالقوه عرضه کوپنی اذعان دارند اما به نظر آنها در شرایط کنونی و خریدهای احساسی مردم
و همچنین توجه بیشتر به کرامت انسانی افراد ،تنها راه خرید اقالم مصرفی با کمک دولتی بازگشت به نظام توزیع کوپنی میباشد.
مسئلهای که بعد از انتشار با موج زیادی از شوخیها و حتی نقدها مواجه شد .اما آیا به راستی نظام توزیع کوپنی برای اقتصاد ما
خوب است یا خیر؟ از نظر سیاسیون بدترین اثر این نظام توزیعی ،باز شدن بیش از پیش دست دولت درباره معیشت مردم است.
دولتی که براساساندیشههای اسمیت باید تنها ناظر بر اقتصاد جامعه و خانواده باشد ،حاال مانند یک پدرساالر نوع غذای سفره
خانوارها را نیز تعیین میکند و به همین وسیله اهرم فشاری را در دست دارد .دیگر اثر منفی بازگشت کوپن ها ،به ناتوانیهای
بالقوه این نظام برای برخورد با سودجویان برمیگردد .بسیاری بازگشت کوپنها را با افزایش رانت خواری با نفوذها در بدنه اقتصاد
افزایش احتمال مفقود شدن مبالغ هنگفت و یا سفرهای بی بازگشت برخی به خارج از کشور را پیش
یکی میدانند و براین اساس
ِ
بینی میکنند .از دیگر تبعات منفی این بازگشت در خرده نظام اقتصادی رخ میدهد .زمانی که بازار سیاه و بازار خرید کوپنها
داغ میشود و عمال برخی با سودجویی تاثیر اقدامات دولتی را بی اثر میکنند .این نظام توزیعی نکات مثبت و درخور توجهی نیز
دارد .اول اینکه در واقع با شرایط اقتصاد کنونی بیشتر خانوارها زیر هزینههای مایحتاج ضروری خود ماندهاند و دولت مکلف است
تدبیری برای این شرایط بیندیشد .نظام توزیع یارانهای در واقع تدبیر دولت در بخش خرد با اثر گذاری سریع است .دوم ،تجربه
همین چند هفته پیش نشان داد که نظام توزیع بدون واسطه مواد غذایی ،نظامی کور و دارای چالشهای زیادی است که مهمترین
آنها توزیع ناعادالنه و غیر هدفمند است .عدم پراکندگی یکسان توزیع نیز از دیگر چالشهای نظام توزیع کاال بود .بنابراین باید به
دنبال طرحی همگانی بود که بر آن اساس تمام اقشار جامعه از اقالم مصرفی یارانهای سود ببرند .کما اینکه نمایندگان نیز امیدوارند
با تصویب و بررسی بهتر طرح ،بتوانند از آن برای حمایت بیشتر از اقشار کم درآمد استفاده کنند .نکته مثبت دیگر این نوع نظام
استفاده از سامانههای الکترونیکی به عنوان سیستم پایهای توزیع است .به طوری که بهجای توزیع کاالبرگ ها ،دولت اقدام به شارژ
کردن مبالغی در کارتهای اعتباری سرپرستان خانوار میکند که این امر تا حد زیادی از به راه افتادن بازار سیاه و ...ممانعت به عمل
میآورد .در پایان باید گفت تمام موافقان و مخالفان این طرح بر موقتی بودن آن تاکید ویژهای دارند.

کاربر شاهرخ.. .

سلام قیمـت انـواع آرد در بازار به شـدت افزایـش یافته و همین
موضوع باعث گران شـدن شـیرینیها شـده اسـت .االن من یک
سـوال دارم مـا کـه در مـورد گنـدم به خـود کفایی رسـیده ایم.
یعنـی نیـازی بـه واردات گنـدم خـدا رو شـکر نداریـم .پس چرا
قیمـت آرد یـک دفعـه ایـن همـه بـاال رفته اسـت .اینکـه دیگر
ربطـی بـه تحریمهـای ظالمانه و نوسـانات ارزی نـدارد .البته این
سـوال را میشـود در رابطـه بـا سـبزی خـوردن ،کاهو و بیشـتر
اقلام مصرفی مطـرح کرد.

کاربرمهدیمحمدی

با سلام .درباره مطلب سـپردههای ارزی یک سـوال داشـتم .آیا
هنگامـی کـه میخواهیـم دالرهای مـان را از بانـک خارج کنیم
بانـک بـه مـا دالر میدهـد و یا تومـان؟ یعنی بهـای دالرهای ما
را بـه تومـان تبدیـل میکنـد و بـه مـا میدهـد و یـا اینکه عینا
وجـه را دالری پرداخـت میکند؟

فهرست عجیب واردات اب ارز نیمایی

نوسانات بازار ارز باعث شد که دولت در یک اقدام عجیب دو نرخ برای ارز در نظر بگیرد و واردات بعضی از اقالم را با نرخ ارز  4200تومانی به کشور انجام
دهد .شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید با این نرخ ارزان قیمت چه اقالمی وارد کشور میشود؟ به صورت پیش فرض احتماال از نظر شما اقالمی با
ارز نیمایی وارد کشور میشوند که بسیار پرکاربرد و ضروری هستند و همچنین امکان تولید داخلی آن میسر نباشد .اما با بررسی فهرست اقالم وارداتی با
ارز دولتی به مواردی برخورد کردیم که با پیش فرضهای ما فرسنگها فاصله داشت .مواردی چون لوازم آرایشی ،سنگ پا ،کاله گیس ،میخ و اره .ما بقی
قضاوت با شما.

