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نوروز را کم خرج پشت رس بگذارید

مدیریـت هزینـه هـا چیزی اسـت کـه در تمام طول سـال باید حواسـمان به
آن باشـد و ایـن مهـم در روزهـای آغازیـن سـال بیشـتر نمـود پیـدا می کند.
تعطیالت رسـمی آغاز سـال نو زمانی مناسـب برای انجام سـفرهای نوروزی،
دیـد و بازدیـد و مهمانـی دادن و مهمانی رفتن اسـت .خرید های مناسـبتی و
اسـتفاده از تعطیالت برای خانواده ها هزینه های زیادی دارد .با پیشـنهادهای
ذیـل بـه کاهـش هزینه هـا در این ایـام کمک کنید.
فروشگاه های قیمت مناسب را برای خرید انتخاب کنید.
قبـل از رفتـن بـه خریـد ،خریـد های خـود را اولویت بنـدی و بودجه بندی
کنیـد ،خریدهـای ضـروری و فـوری ،ضروری و غیر فـوری ،غیر ضروری و غیر
فـوری و خریدهـای تفننـی .سـپس به ترتیب تـا هرجا که بودجه تـان جواب

داد خریـد کنیـد تـا اگـر خریدی جاماند جزو دسـته های کم اهمیت باشـد.
معمـوال در ایـن ایـام فروشـندگان مبلـغ بیشـتری به محصول خـود اضافه
مـی کننـد،از چانه زدن خجالت نکشـید.
اگـر قصـد سـفر بـا تـور را دارید اسـتفاده از تورهای لحظـه آخری خیلی به
نفع شـما تمام خواهد شـد.
عیـدی هـای ارزان و غیـر نقـدی بدهیـد ،عیدی می تواند دسـت سـازه ای
هنرمندانـه و با ارزش باشـد .
تهیـه وسـایل سـفره هفـت سـین و پخـت شـیرینی عیـد به یـک آموزش
مختصـر  ،انگیـزه و کمـی حوصله نیـاز دارد ،اینکار مخارج شـما را به صورت
چشـمگیری کاهش مـی دهد.

آیا پول خوشبختی می آورد؟
انسـان هـا موجـودات عجیبـی
حبیب نیکجو
هسـتند .بعضـی وقـت هـا خودمـان،
دکترای اقتصاد
خودمـان را گـول مـی زنیـم .مثلا به
خودمـان مـی گوییم اگرخانـه بخریم،
دیگـر از دنیـا چیـزی نمـی خواهیـم .امـا زمانـی که خانـه دار می شـویم،
مشـکالت مـان بـه مراتـب بیشـتر می شـود .یـا با خودمـان مـی گوییم،
اگـر پولـدار شـویم زندگـی خوبـی خواهیـم داشـت .امـا هیـچ وقـت این
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کاربر مجتیب طاهر نیا

بـا سلام و خسـته نباشـید خدمت شـما .لطفا بـه بازارهای
پوشـاک سـری بزنیـد .بعضـی از نمایندگـی هـای برندهای
مخصـوص دنیـا قیمـت هـای باورنکردنـی بـرای اجنـاس
خـود دارنـد .مثلا یـک شـلوار جیـن کـه اتفاقـا پـاره هـم
هسـت حـدود  800هـزار تومـان اتیکت خورده اسـت! واقعا
نظارتـی بـرای خریـد و فـروش وجود نـدارد.

کاربر هشال...

بـا سلام .مـی خواسـتم از پرونـده هایـی کـه بـا عنـوان
تغییـرات نـوروزی انجـام داده ایـد کمـال تشـکر را داشـته
باشـم .البتـه قیمـت هـا در بـازار بـه آن انـدازه ای که اعالم
کردیـد نبـود .و در بسـیاری مواقـع هـم بسـیار گرانتر بود.
اگـر امکانـش هسـت لطـف بفرماییـد از مراکـزی کـه مـی
شـود بـا قیمـت کمتـری خریـد کـرد اسـم ببرید.

کاربر صادق

بـا سلام .دربـاره بیمـه سـرقت کـه نوشـته بودیـد من یک
سـؤال دارم .شکسـتن حرز یک شـرط بسـیار سـخت برای
گرفتـن خسـارت اسـت .مثلا دقیقا چند هفتـه پیش منزل
مـادر خانمـم بـه وسـیله یک سـارق حرفـه ای زده شـد .به
طـوری کـه حتی کارشناسـان هم نتوانسـتند حـدس بزنند
کـه دزد از چـه راهـی و بـا چـه وسـیله ای توانسـته اسـت
وارد خانـه شـود .همیـن موضـوع باعـث شـد کـه شـرکت
بیمـه گـر بـا همیـن شـرط شکسـتن حـرز از زیـر پرداخت
خسـارت هـای دزدی شـانه خالـی کنـد .بـه نظر می رسـد
بیمـه سـرقت آنقـدر هـا کـه بایـد و شـاید از خانـواده های
خسـارت دیـده حمایـت نمـی کند.

کاربر...

مـن اسـفند  96یـک دسـتگاه ماشـین  207صندوقـدار
تحویلـی تیرمـاه ثبـت نـام کردم که بنـا به بـرآوردآن زمان
حداکثـر قیمـت پیـش بینـی شـده  60میلیـون تومانی بود
و بعـد از تاریـخ  6ماهـه در دی  97ماشـین را بـه قیمـت
 104میلیـون و تخفیـف  6میلیونـی تحویـل گرفتم .و چون
قیمـت ماشـین بسـیار بـاال بـود ،مجبـور به فـروش و دادن
بدهـی ام شـدم .حـال اینکـه ایران خودرو قیمت ماشـین را
 79میلیـون و  1900اعلام و تخفیـف  21میلیـون تومانـی
را به مشـتریانش داد و شـرط اسـترداد اضافه پول دریافتی
را طـی بخشـنامه  4099نفروختـن ماشـین اعلام کـرد که
ایـن خلاف قانـون مالکیت اسـت.

گونـه نمـی شـود .بنابرایـن ،به نوعـی خودمـان را گول می زنیم .مدرسـه
بازرگانـی هـاروارد مطالعـه ای در ایـن باره انجام داده اسـت .آن ها از مردم
پرسـیدند کـه اگـر چقـدر پول داشـته باشـند ،احسـاس خوشـبختی می
کننـد .نتایـج حیـرت آور بود .اکثریت اعالم کردند :سـه برابر مبلغ کنونی.
یعنـی صرفنظـر از درآمـدی که هم اکنون داشـتند ،اعلام می کردند که
سـه برابر بیشـتر .مثال اگر ماهی سـه میلیون تومان درآمد دارید ،درآمد 9
میلیونی شما را خوشحال می کند .و اگر  9میلیون درآمد دارید 27 ،میلیون

تومان شـما را خرسـند خواهد کرد .و این مسـیری اسـت که پایان ندارد.
پس هر زمان که شـادی خود را به ثروت وابسـته کردید ،مطمئن باشـید
که در حال فریب خود هسـتید .شـادی و خوشـحالی پدیده ای غیر پولی
اسـت .ایـن پدیـده ای اسـت که کانمن برنـده جایزه نوبل اقتصـاد ،از آن با
نـام «پدیـده تردمیـل» یاد می کند .ما همواره به دنبال شـادی هسـتیم و
هیـچ وقـت بـه آن نمی رسـیم .دلیل آن هم واضح اسـت .چـون در بیرون
خود به دنبال شـادی هسـتیم.

| شگفتانههای اقتصادی |

مرغ هم دم درآورد
چنـد ماهـی اسـت کـه بازار مـواد پروتئینی بـه هم ریخته اسـت .روزی
نیسـت کـه خبرهـای زیـادی از واردات گوشـت بـا کشـتی و هواپیما و
قاچاق آن با کشـتی و قایق به گوش مردم نرسـد .صفهای گوشـت و
مـرغ تنظیـم بـازاری نیز به سـوژه هر روز رسـانههای داخلـی و خارجی
تبدیـل شـده اسـت .مسـئوالن نیز هـر روز از مردم دعـوت میکنند که
اگـر میخواهیـد گوشـت و مـرغ ارزان بـرای خانـواده خـود تهیه کنید،
بـه فروشـگاههای زنجیرهای مشـخص یـا میادین شـهرداری ها مراجعه
کنیـد کـه ایـن امـر به نوبـه خود منجر بـه ازدحـام بیش از حـد مردم،
هرج و مرج و در نهایت نارضایتی هر چه بیشـتر فروشـندگان و مصرف
کننـدگان شـده اسـت .همـه اینها بـه کنار ،حاال در آسـتانه عیـد نوروز
و در فاصلـه چنـد روز مانـده بـه پایـان سـال ،شـیب این رونـد صعودی
بیشـتر شـده و خبرهـا حکایـت از آن دارد کـه قیمـت هر کیلـو مرغ به
کانـال  ۱۷هـزار تومـان وارد شـده اسـت .بـازار گوشـت و مـرغ هـر روز
رکـورد جدیـدی را بـه نام خـود ثبت میکند .هـر چند میانگین قیمت
مـرغ کشـتار در  ۲۱اسـفند مـاه  ۱۳۹۷حدود  ۱۴هـزار و  ۵۰۰تومان را
نشـان میدهـد ،خبرهـا حکایـت از آن دارد کـه قیمـت مـرغ بـه کانال
 ۱۷هـزار تومان وارد شـده اسـت .این قیمتهای نجومـی مرغ در حالی
اسـت که کارگروه تنظیم بازار در پاییز امسـال قیمت هر کیلوگرم مرغ
گـرم را بـر اسـاس هزینههای تولید برای این محصـول  ۹۸۰۰تومان (با
در نظـر گرفتـن  ۵درصد تغییرات) تعیین کرد .البته هنگامی که سـتاد
تنظیـم بـازار ایـن نـرخ را بـرای قیمت هر کیلو گوشـت مرغ گـرم اعالم

کـرد ،تشـکلهای بخـش طیـور به ایـن نرخ اعتـراض و طی نامـهای به
رئیـس جمهـور اعلام کردنـد که این قیمـت را قبول ندارند و سـرانجام
قیمت سـتاد تنظیم بازار روی  ۱۱هزار و  ۵۰۰تومان برای هر کیلوگرم
مرغ گرم بسـته شـد.
بـه هـر حـال قیمتهایی که امـروز در بازار برای هر کیلوگـرم مرغ گرم
شـاهدیم فاصله بسـیار زیادی با قیمت اعالمی سـتاد تنظیم بازار دارد.

جرمتچیه؟

کارت به کارت بیش از یک میلیون تومان در اپلیکیشن های موابییل!!!
به تازگی خبر رسیده است که بانک مرکزی سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت را در اپلیکیشن های موبایلی یک میلیون تومان اعالم کرده است .تا کنون
سقف این مبلغ برای برخی بانک ها  ۳میلیون تومان بوده است.
بانک مرکزی اعالم کرده دلیل این کار سالم سازی شبکه پرداخت بوده است.
اما یک سوال مطرح است
آیا در منطقه ای که مسئوالن این تصمیم گیری زندگی می کنند ،تورم رخ نداده است؟
در حالیکه ارزش ریال با کاهش روبه رو بوده ،این تصمیم مردم را با چالش های فراوانی روبه رو خواهد کرد.
بهتر است با ذکر یک مثال شرایط را بهتر توضیح دهیم.
مثال اول:
اگر سعید به صورت اینترنتی  ۳کیلو پسته بخرد به اضافه پول پیکش ،سهمیه انتقال وجه کارت به کارت آن روزش تمام است.
سوال
خانم طاهری برای پرداخت قسط یک میلیون و  ۸۰۰هزار تومانی خود چه باید بکند؟
 -1یک میلیون کارت بکشد و برای پرداخت  ۸۰۰هزار تومان به بانک مراجعه کند؟
 -2به بانک برود

کاربر عطاء ا...

چـرا هنـوز خبـری از سـبد کاالهـای حمایتی دولتـی برای
اقشـاری کـه در اولیـن دوره نتوانسـتند از آن هـا بهـره ای
ببرنـد نیسـت؟ مگـر قـرار نبـود تـا قبـل از نیمه اسـفند به
یـک میلیـون خانـوار جـا مانـده از این طرح بسـته ها تعلق
گیرد؟

کاربر عیل مقدم

مـن تقریبـا سـه ماه اسـت کـه مبلـغ  ۲۰میلیـون تومان را
در بانـک اقتصـاد نویـن بـرای گرفتـن تسـهیالت در آینـده
سـپرده گـذاری کـرده ام .اکنـون بـا توجـه بـه ادغـام ایـن
بانـک در بانـک سـپه آیـا شـرایط وام دهـی اقتصـاد نویـن
تغییـر کرده اسـت؟

کاربر مهدی محمدی

بـا سلام  .دربـاره مطلـب سـپرده هـای ارزی یـک سـؤال
داشـتم .آیـا هنگامـی کـه مـی خواهیـم دالرهای مـان را از
بانـک خـارج کنیـم بانـک بـه مـا دالر مـی دهد یـا تومان؟
یعنـی بهـای دالر هـای مـا را بـه تومـان تبدیل مـی کند و
بـه مـا مـی دهـد یـا اینکـه عینـا وجـه را دالری پرداخـت
مـی کند؟

جوابیه رشکت پیشتاز موتور به «دخل و خرج»
شرکت پیشتاز موتور توس خبر تعطیلی کارخانه اش را تکذیب کرد .در پی درج گزارشی در شماره دو هفته پیش دخل و خرج در همین ستون که براساس
گزارش ایسنا درباره تعطیلی بخشی از خطوط تولید این شرکت ،از تعطیلی فعالیت های شرکت پیشتاز موتور خبر داده بودیم ،این شرکت در جوابیه ای رسمی
به خراسان ،خبر مذکور را تکذیب کرد .متن این جوابیه به شرح زیراست:
احتراما به استحضار هموطنان عزیز می رساند پیرو خبر درج شده با عنوان «خبر تعطیلی کارخانه ها کام مردم را تلخ کرد» در هفته نامه دخل و خرج روزنامه
خراسان مورخ شنبه  - 1397.12.11شماره  ،8در رابطه با شرکت پیشتاز موتورتوس مبنی بر تعطیلی کارخانه برای جلوگیری از ورشکستگی صحیح نمی باشد.
طبق نقل قول از خبرگزاری ایسنا به شماره خبر  97120202153مورخ  5اسفند« ،97موضوع اصلی خبر اشاره به مشکالتی از قبیل نوسانات نرخ ارز ،باال
رفتن قیمت مواد اولیه ،مشکالت واردات به دلیل تحریم ،تغییرات مکرر در بخشنامه ها و مقررات حوزه صنعت ،عدم امکان ثبت سفارش به موقع و انتقال ارز
دارد .با توجه به مجموعه مشکالت مذکور چنان چه مسئوالن و مدیران کشوری و استانی چاره ای برای این منظور لحاظ نکنند ،شرکت هایی از این قبیل به
ناچار و تحت فشار ناشی از مشکالت به سمت تعطیلی پیش خواهند رفت».
لذا این خبر به اطالع هموطنان عزیز می رسد که این شرکت با وجود همه این مشکالت همچنان به تولید خود ادامه داده و به عنوان برند مطرح صنعت
موتورسیکلت در عرصه تولید باقی خواهد ماند و به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

