قیمت متام شده پراید چقدر است؟
احمـد نعمتبخـش ،دبیـر انجمـن خودروسـازان در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه بـا توجـه
بـه نپذیرفتـن قیمتهـا توسـط جامعـه ،قیمت تمام شـده خودرویـی ماننـد پراید چقدر
اسـت؟ گفـت :دربـاره هزینـه واقعـی تولیـد بایـد از سـازمان حمایت مصرف کننـدگان و
تولیدکننـدگان سـوال کنیـد امـا بـر اسـاس اطالعـات بنده قیمت تمـام شـده پراید ۳۷
میلیـون تومـان اسـت و بـا سـودی کـه برای فـروش در نظـر میگیرند ،در حـد  ۳۸تا ۳۹
میلیـون تومان خواهـد بود.
وی دربـاره قیمـت پرایدهـای صادراتـی و مقاصـد آنهـا بیـان کرد :سـال گذشـته در حد
پنـج هـزار دالر بـود و بـه کشـورهایی ماننـد عراق ،سـوریه ،آذربایجـان ،سـنگال،ونزوئال،
ارمنسـتان،اوکرایـن ،الجزایـر ،لیبـی ،افغانسـتان ،مصـر ،غنـا ،نیجریـه و لبنـان صـادرات
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داشـته ایم.
دبیـر انجمـن خودروسـازان درباره میزان افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز خودروسـازان
توضیـح داد :بـر اسـاس گزارشهـای موجـود به عنـوان نمونه برای تولید خودروی سـمند
۱۰۰درصـد آلومینیـوم اسـتفاده میشـود کـه قیمـت ایـن فلـز از اسـفند  ۹۴تا آبـان ۹۷
 ۴۲۶درصـد افزایـش داشـته اسـت .در همین بازه زمانی قیمت مواد پلیمـری ۳۷۰درصد،
ورق فـوالدی ۲۷۷درصـد ،مس۳۳۶درصـد ،چـدن  ۳۵۳درصـد ،سـرب ۳۴۶درصد ،فوالد
آلیـاژی ۲۲۵درصـد و دالر نـرخ ارز مبادالتـی و نیما  ۳۰۰درصد افزایش داشـته اسـت.
وی درباره ارزبری هر دسـتگاه سـمند گفت :ارزبری هر دسـتگاه سـمند با سـاخت داخل
بـاال بیـن  ۱۵۵۰تا دو هزار یورو اسـت.
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پولهای بی زبان تان را برای روز مبادا نگه دارید

 22نکته آسان برای پسانداز بیشرت پول
معین حسین پور

کارشناس ارشد اقتصاد

سـال  97بـا تمـام سـختی هایـش تمـام شـد و سـال  98خیلـی زود از راه رسـید .پیشبینیهـا نشـانمیدهـد کـه متأسـفانه سـال جـاری نیـز از لحاظ معیشـتی و درآمـدی ،چنگی به دل نمیزند و شـاید حتی سـختتر نیز باشـد .لـذا بایـد از همین اول
سـالی کمربندهـا را محکـم بسـت و آمـاده شـد .اصطلاح «ریاضـت اقتصـادی» شـاید چنـدان خوشـایند نباشـد اما صرفهجویی واژه بهتری اسـت .در این شـماره قصـد داریم که تمرکزمـان را روی هزینههـا و مخارج خانـوار قرار دهیم .شـاید درآمدها
در سـال پیـش رو چنـدان افزایـش نیابـد و حتـی کمتـر شـود امـا بـا یـک زندگـی مقتصدانـه و راهکارهای درسـت ،میتوان تا جـای ممکن هزینههـا را کاهـش داد .با ماه همراه باشـید.

چطور یمشود جلوی رسعت رشد هزینههای زندیگ
را گرفت؟

ایـن سـوال تمـام کسـانی اسـت کـه جـزو یک درصـد ثروتمنـد دهک
بـاالی درآمـدی نیسـتند .اگـر شـما بـه دنبـال روشهایی هسـتید که
بـه سـرعت ،هزینههـای به شـدت رو بـه افزایش خـود را کاهش دهید،
ابتـدا بایـد هزینههایـی را که هر هفته الزم اسـت بابـت آن پول بپردازید
فهرسـت کنیـد .البتـه تأکیـد میکنیـم :هزینههایـی که واقعـاً ضروری
هستند!
شـما واقعـا نیازی به سـفارش غـذای آنچنانی ندارید .شـما واقعا نیازی
بـه خریـد عطر گران قیمـت ندارید.
تنهـا بـا پیگیری این اسـتراتژی شـما قـادر خواهید بود تـا بهطور منظم
روی کاهـش هزینههای خود متمرکز شـوید.
ایـن قضیـه بـرای هزینههـای نامنظـم یـا غیرجـاری شـما نیـز صـادق
اسـت ،چـرا کـه به طـرز گول زننـدهای در بلندمدت هزینه زیـادی روی
دسـتتان خواهـد گذاشـت .یـک خریـد اشـتباه یـا غیـر الزم ،بـا کمی
برنامهریـزی معقـول و محتاطانـه بـه اضافـه کمی تحقیـق اضافی ،قابل
حذف اسـت.
بـه یـاد داشـته باشـید :یـک سـبک زندگـی برنامهریـزی شـده و غیـر
ولنگارانـه ،لزومـاً بـه معنـای یـک زندگـی بد یا خسـته کننده نیسـت!

کاهش هزینههای روزانه (راه رسیع)

هزینههـای جـاری بـرای یـک فـرد بزرگسـال بالـغ (هزینههایـی کـه
میتـوان از سـر و تـه آن زد ولـی حـذف نمیشـود):
 غذا رهن و اجاره مسکن هزینههای تلفن همراه بیمه حمل و نقل محصوالت بهداشتی هزینه قبوض منزلهزینههـای غیرجـاری بـرای یـک فـرد بزرگسـال بالـغ (کـه میتوانـد
آنهـا را حـذف کـرد یـا به شـدت کاهـش داد):
 سفر پوشاک دارو (بستگی دارد) مراقبت از مو (مو ،ناخن و غیره) هدیهدر ادامه به توضیح هر یک از موارد مذکور خواهیم پرداخت.

رصفهجویی پول غذا

 -1غذا را با خود به دفتر یا محل کار ببرید
بـه جـای اینکـه دایـم از بیـرون فسـت فـود سـفارش دهیـد یـا مـواد
غذایـی بـا قنـد مصنوعی و باال مصرف کنید ،غذای سـالم را درون منزل
تهیـه کنیـد و در محـل کار گرم کنید.توصیه میکنیـم مصرف غذاهای
آمـاده و کنسـروهای فاسـد نشـدنی ماننـد غلات و میوههـای کنسـرو
شـده ،تـن ماهـی ،خورشـت آماده و غیـره را ترک کنید (اگـر از مصرف
ایـن غذاهای ناخواسـته اجتناب کنید ،در کنـار صرفهجویی مالی از یک
رژیـم غذایی عالـی بهرهمند میشـوید!).
 -2اجتنـاب از خریـد مـواد غذایـی آمـاده (بـه خصوص برندهـای گران
و خاص)
تـا جایـی کـه امـکان دارد مـواد اولیـه را خودتان تهیه کنید و بـا آن غذا
درسـت کنیـد .بـاور کنیـد کـه در بسـیاری از غذاهای اصلی مثل شـیر
یـا گوشـت و تخـم مرغ ،مـزه و طعـم برندهای مختلف تفـاوت چندانی
نخواهـد داشـت؛ چـه از فروشـگاه بـاال شـهر خریـد کنید ،چـه از مرکز

شـهر .همچنیـن تـا میتوانید بـه دنبال مـواد غذایی با کمتریـن میزان
مـواد نگهدارنـده و افزودنی باشـید.
 -3گوشتهای ارزانتر را بهتر بپزید
روشهایـی را بیاموزیـد کـه بـه وسـیله آن بتوانید ماهی و گوشـتهای
ارزانتـر را بـا طعـم بهتـر و خوش هضمتر بپزید .با ایـن روش میتوانید،
گرانتریـن قلـم در فهرسـت خواربـار خانـواده خـود را از لحـاظ هزینـه
مدیریت کنید.
 -4شام را گروهی میل کنید
اگـر جمعـی  10نفـره از دوسـتان ،هر کـدام  10هزار تومان سـهم خود
را بپردازنـد ،میتـوان یـک الزانیـای بـزرگ یـا هـر نـوع خورشـت را به
انضمـام نوشـیدنی تهیـه و دور هـم نـوش جـان کرد .تازه همنشـینی با
دوسـتان مـورد عالقـه و گـپ زدن بـا آنهـا را هـم به مزایای این شـب
نشـینی اضافه کنید.

رصفهجویی هزینههای حمل و نقل

 -5یک دوچرخه برای خود دست و پا کنید
معمـوال کسـی هزینههـای حمـل و نقـل خـود را جـدی نمیگیـرد .با
اسـتفاده از دوچرخـه میتوانیـد پـول بنزیـن ماشـین و کرایـه متـرو و
تاکسـی را پسانـداز کنیـد .بـه علاوه بـا ورزش کردن به سلامتی خود
نیـز کمـک میکنیـد و از هزینههـای بلندمـدت بیمـاری تا حـد زیادی
در امـان خواهیـد ماند.
 -6از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید
اگر امکان خرید یا اسـتفاده از دوچرخه برای شـما فراهم نیسـت ایرادی
نـدارد .مسـیرهای اتوبـوس و متـرو را شناسـایی کنیـد و تـا جایـی کـه
امـکان دارد از اتومبیـل شـخصی یـا تاکسـی اسـتفاده نکنید .همچنین
شـما خیلـی از مسـیرها را میتوانیـد پیـاده برویـد .بـرای سلامتی هم
بهترین روش اسـت.
 -7به سراغ  CNGبروید
اگـر هزینـه زیادی را برای سـوخت اتومبیل شـخصیتان هدر میدهید،
هرچـه سـریعتر بـه فکـر گاز سـوز کردن آن یـا تعویض خـودروی خود
باشـید .همچنیـن تـا میتوانیـد از خودروهـای کـم مصرفتر اسـتفاده
کنید.

رصفهجویی در خریدهای کیل

 -8خرید آنالین
شـما بـا خریـد آنالیـن ،نه تنهـا از هزینههای رفت و آمـد و پول بنزین و

اتلاف وقـت جلوگیـری میکنید ،بلکـه خریدهای به صرفهتـر ،با امکان
مقایسـه کامل بین گزینههای مختلف خواهید داشـت.
 -9وسیلههای قدیمی و غیر ضروری خود را بفروشید
اجنـاس کارکـرده و غیـر ضـروری خـود را در سـایتهایی نظیـر دیوار و
شـیپور آگهی کنید و بفروشـید.
ایدههای جذاب بیشتر برای شما:
 -10خریدهای کلی خود را از مراکز عمده فروشـی شـهرتان تهیه کنید
بـرای خریدهایـی کـه ضـرورت لحظهای برای شـما ندارند ،ماننـد لوازم
بهداشـتی و شـوینده ،مـواد غذایـی فاسـد نشـدنی و حتـی میوهجـات
و سـبزیجات و  ،...خـود را بـه میادیـن اصلـی شـهر و عمدهفروشـیها
برسـانید تـا خریـد بـه صرفهتـری داشـته باشـید( .مکانهایـی که خود
رسـتورانها از آنجـا خریـد میکننـد)
هشـدار! هنـگام خریـد از سـوپرمارکتهای سـنتی مراقـب باشـید در
محاسـبه جمـع قیمـت اقلام اشـتباه صـورت نگیـرد و حتمـاً هنـگام
خریدهـای زیـاد ،فاکتـور را از فروشـنده درخواسـت کنیـد.
 -11اسپری خوشبوکننده بهجای ادکلن گران قیمت
حتمـاً الزم نیسـت بـرای خوشـبو و معطـر بـودن ،عطـر یـک میلیـون
تومانـی بـه خودتـان بزنیـد .یک اسـپری  20هزار تومانی خـوش بو هم
دقیقـاً بـوی بـد را از شـما دور میکند و مخارج شـما را کاهش میدهد.
 -12پرینت گرفتن
جوهـر یکـی از گـران تریـن مـواد در دفتـر کار و مغـازه اسـت و جوهـر
رنگـی دو برابـر هزینـه دربـردارد .لـذا بـرای کاهـش هزینههـای تـان و
بهـرهوری بیشـتر ،چـاپ سـیاه و سـفید را انتخـاب کنیـد و اگـر چاپگر
شـما گزینههای چاپ دو طرفه را نداشـته باشـد ،ابتدا صفحات عادی را
چـاپ ،کاغـذ را مجـدد وارد و صفحات را دوباره چاپ کنید .حاشـیههای
آنچـه را کـه چـاپ میکنیـد تـا آنجـا کـه ممکن اسـت بـرای صرفه
جویـی در مصـرف کاغذ گسـترش دهیـد .در این صورت شـما به حفظ
محیط زیسـت هـم کمـک کردهاید.
 -13مکالمات و حجم اینترنت تلفن همراه خود را به حداقل برسانید
بـرای چـت کـردن بـا دوسـتان بـه جـای پیامـک از یک سـرویس چت
رایـگان ماننـد  WhatsAppیـا پیامرسـانهای متنـوع رایگان اسـتفاده
کنیـد .بـرای تمـاس تصویـری بـا دوسـتان در داخـل یا خارج از کشـور
نیـز از سـرویس تمـاس رایگانـی ماننـد اسـکایپ اسـتفاده کنیـد تـا
صورتحسـاب خـود را بـه صفـر (تـا زمانـی که شـما یک اتصـال WiFi
مناسـب داشـته باشـید) کاهـش دهید.
 -14برای خریدن بهترین بیمه وقت بگذارید

شما با خرید آنالین ،نه
تنها از هزینههای رفت
و آمد و پول بنزین و
اتالف وقت جلوگیری
میکنید،بلکه
خریدهای به صرفهتر،
با امکان مقایسه کامل
بینگزینههایمختلف
خواهید داشت.
همچنینمیتوانید
وسیلههایقدیمی
و غیر ضروری خود
را بفروشید اجناس
کارکرده و غیر
ضروری خود را در
سایتهایی نظیر دیوار
و شیپور آگهی کنید و
بفروشید

اکثـر مـردم وقـت کافـی بـرای جسـتوجوی بهتریـن بیمـه را ندارنـد.
نگاهـی دقیـق بـه حـق بیمههـا و جبـران خسـارت شـرکتهای بیمـه
بیندازیـد و وضعیـت رقبـای جدیـد شـرکت بیمه فعلی خود را بررسـی
کنیـد .سـایتهای زیـادی در حـال حاضـر وجود دارند کـه انجام چنین
مقایسـهای را برای شـما بسـیار آسـان میکنند.
 -15هنگام عقد قرارداد اجاره چانهزنی کنید
اگر شـما از حسـن اعتبار نزد صاحبخانه خود برخوردار باشـید و رابطه
خوبـی بـا وی داشـته باشـید ،ایـن شـانس را داریـد که با یـک چانهزنی
بـه ظاهـر بیفایـده ،مقـداری از هزینـه رهن یـا اجاره خـود را کم کنید.
بـه هـر حال چیـزی را از دسـت نمیدهیـد .امتحان کنید.
 -16بسته اینترنت ثابت خود را به اشتراک بگذارید
اگـر شـما هـم در آپارتمـان زندگـی میکنیـد و همسـایههای تـان نیز
از اینترنـت ثابـت اسـتفاده میکننـد ،میتوانیـد بـا داشـتن یـک مودم
و یـک طـرح اینترنـت نامحـدود پرسـرعت ،هزینههای اینترنـت خود را
سرشـکن کنید.
 -17به اشتراک گذاری وسایل و منابع
منابـع مشـترک را بـرای بلـوک آپارتمانی یا دوسـتان خود سـازماندهی
کنیـد .همـه بـه یک ماشـین شـور فـردی ،دریل یـا نردبـان اختصاصی
نیاز ندارند .میشـود بهصورت مشـترک از چنین وسـایلی اسـتفاده کرد.
 -18دقت در خرید لوازم الکتریکی
صرفـه جویـی در انـرژی یعنـی همه چیز .سـاده ترین راه بـرای کاهش
صورتحسـاب بـرق و گاز انتخـاب لـوازم کـم مصرف اسـت .جایگزینی
المپهـای پرمصـرف بـا مدلهای مشـابه کم مصرفتر ،همیشـه اولین
و آسـانترین راه حل اسـت.
 -19خرید به صورت عمده
دربـاره آن حسـاس باشـید و هزینههـای هفتگـی را بـه شـدت کاهـش
دهید.
 -20تعمیرات ساده را خودتان انجام دهید
با اسـتفاده از آموزشهای موجود در آپارات و سـایر سـایتهای مشـابه،
در لولـه کشـی و بسـیاری از خدمـات ضروری دیگر ،مهارت خـود را باال
ببریـد تـا مجبور نباشـید دوباره برای مشـکالت سـاده ،هزینـه زیادی را
پرداخت کنید.
 -21قبل از خرید هرچه میتوانید تحقیق کنید
تحقیـق زیـادی قبل از تصمیم گیری بیشـتر از آنچـه فکرش را بکنید
جلـوی هزینههـای اضافـی شـما را میگیـرد .بیشـترین پـول خانوارها
صـرف هزینههایـی میشـود کـه ناشـی از آمـاده سـازی غلـط و برنامه
ریـزی بد اسـت.
 -22توقف کن و فکر کن :آیا واقعا به آن نیاز دارم؟
متأسـفانه ،بسـیاری چیزهـا وجـود دارنـد که ما دوسـت داریـم آنها را
داشـته باشـیم درحالی که واقعاً هیچ نیازی به آنها نداریم .این چیزها
میتواند شـامل هزینههای ورزشـی الکچری مانند اسـکی ،تعویض بی
مـورد خودرو ،خرید آخرین نسـخه گوشـی و نـرم افزارها ،خرید بهترین
مارکهای مواد غذایی و نوشـیدنی ،صندلیهای اداری چرم و بسـیاری
دیگر از وسـایل لوکس تزیینی باشـد.
مهـم اسـت کـه در طـول زمانهـای اسـتراحت قـدری تأمـل کنیـد و
نگاهـی گـذرا بـه زندگی خود بیندازیـد ،آنگاه متوجه خواهید شـد که
ایـن تجربیـات خـوب و لحظـات نـاب اسـت کـه در زندگـی و سـاختن
خاطـرات زیبـای شـما نقـش برجسـتهای دارنـد نـه وسـایل لوکـس و
اضافی.
زندگـی بـر اسـاس اصـول علم اقتصاد و روانشناسـی و تنظیـم دخل با
خـرج بـه همـه ما میآمـوزد که چگونـه در انتهای ماه پول کـم نیاوریم
و دغدغـه پرداخـت قبـوض را نداشـته باشـیم .مـا فقط یک بـار زندگی
میکنیـم ،بنابرایـن تـا میتوانیـد سـعی کنیـد از هـر ریالی که کسـب
میکنید بیشـترین بهـره را ببرید!

چگونه کودک اقتصادی بار بیاوریم؟!
آموزش مفاهیم اولیه اقتصادی به کودکان
علـم اقتصاد،علـم تخصیـص بهینـه منابع
فاطمهسوزنچیکاشانی
محـدود بـرای تأمیـن نیازهـای نامحـدود
روزنامهنگار
انسـان میباشـد .همـه مـا هـر روز در حال
تصمیم گیری در مورد چگونگی اسـتفاده از منابع و امکانات و همچنین زمان
و مـکان محـدود میباشـیم و حتـی کـودکان نیز از این امر مسـتثنا نیسـتند.
آنهـا نمـی تواننـد همزمـان دو بـازی را بـا هـم انجـام دهنـد یـا نمـی توانند
بـا پـول توجیبـی محـدود خـود ،همزمان چند اسـباب بـازی بخرنـد؛ بنابراین
آنهـا نیـز بایـد بـا توجه به منابع محـدود خود تصمیم گیـری کنند و بهترین
انتخاب را داشـته باشـند.
در مقالـه امـروز بـه برخـی از مفاهیـم اقتصـادی کـه الزم اسـت آنهـا را بـه
کـودکان خـود آمـوزش دهیـد ،اشـاره کـرده ام:

آشنایی کودکان اب مفهوم نیاز و خواسته

نیازهـای مـا بـرای ادامـه حیـات مـان الزم اسـت و در طـول زندگـی بـه آنها

محتاجیـم و در ناخـودآگاه مـا قـرار دارنـد اما خواسـتههای ما موقتی اسـت و
بـرای ادامـه حیـات مان ضروری نیسـت .بنابراین بهتر اسـت فرزندان تـان را از
همین سـنین کودکی با مفهوم نیاز و خواسـته آشـنا کنید و به آنها بگویید
کـه نیازهـا نسـبت به خواسـتهها اولویـت دارند.
بـرای اینکـه بتوانیـد کـودک خود را با تفاوت بین نیاز و خواسـته آشـنا کنید،
بهتـر اسـت هنگامـی که به فروشـگاه میروید از او بخواهیـد زمانی که اجناس
را انتخـاب میکنیـد ،نیازها و خواسـتهها را جدا کند.
اینگونـه فرزنـد دلبندتـان بـه تفکـر وادار میشـود و میتواند فرق بیـن نیاز و
خواسـته را تشـخیص دهد ،درضمن این کار نوعی سـرگرمی برای او محسـوب
میشـود و از ایـن کار درس خوبـی میگیرد.
همچنیـن میتوانیـد از او بخواهیـد کـه بهوسـیله پول توجیبـی ،هزینه
کاالهایـی را کـه بـه آنهـا نیـاز نـدارد و جـزو خواسـتههای او هسـتند،
پرداخـت کنـد .در ایـن صـورت کـودک تـان میفهمـد که حتمـاً نباید
هـر چیـزی را کـه دوسـت دارد داشـته باشـد و از ایـن بعـد با حسـاب و

کتـاب و دقـت بیشـتری خریـد میکند.

درک کمیایب

کمیابی به این معناسـت که نیازها و خواسـتههای ما نامحدود اسـت و منابع
الزم محـدود میباشـد .بنابرایـن بـه کودکان خـود بیاموزید که انسـانها نمی
تواننـد همه خواسـتههای خـود را همزمان برآورده کنند ،زیـرا منابع الزم برای
بـرآورده کردن آنها محدود اسـت.

قدرت انتخاب

بـا توجـه بـه اینکـه منابع الزم بـرای رفع نیازها و همچنین زمـان و مکانی که
در اختیار داریم کمیاب اسـت ،همه ما مجبور میشـویم که نیازها و خواسـته
هایمـان را اولویـت بنـدی کنیـم ،بنابراین اینجاسـت که بحـث انتخاب پیش
میآیـد و بایـد از بیـن ایـن نیازهـا و خواسـته ها ،هرکـدام را کـه برایمان مهم
تر اسـت ،انتخاب کنیم.

برای اینکه در آینده کودکان مان بتوانند بهترین انتخابها را داشـته باشـند،
الزم اسـت از همین سـنین پایین ،خوب انتخاب کردن را به آنان بیاموزیم.

رفع نیاز اب کاالها و خدمات

کاال محصولـی اسـت کـه میتـوان آن را تهیـه یـا منتقل کرد و درواقع شـیئی
اسـت فیزیکی و ملموس اما خدمات ،اشـیای قابل لمس نیسـتند و همزمان
خلق و اسـتفاده میشـوند.
کـودکان بایـد بداننـد کـه بـرای اینکـه بتوانند نیازهـا و خواسـتههای خود را
رفـع کننـد ،بـه کاالهـا و خدمـات نیـاز دارند؛ بنابراین الزم اسـت کـه فرزندان
خـود را بـا انـواع کاالهـا و خدمـات آشـنا کنیـد تا بتواننـد با درک و شـناخت
بهتـری بـرای رفـع نیازهـای خـود ،آنها را انتخـاب کنند.
مفاهیمـی کـه در ایـن مقالـه به آنها اشـاره شـد،مفاهیم پایـه و ابتدایی برای
تربیـت اقتصـادی کودکان اسـت .در شـمارههای بعدی ایـن هفته نامه مفاهیم
دیگـر تربیـت اقتصادی را معرفـی خواهیم کرد.

