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راهمنای خرید خودروی دست دوم
اول از همه به ظاهر آن توجه کنید

بدنـه یکـی از مهمتریـن عامـل تعیینکننـده قیمـت هـر خـودروی
کارکـرده اسـت بنابرایـن بهتـر اسـت خـودرو را حتمـاً در روز و زیـر
نـور آفتـاب بررسـی کنیـد .ناهمواریهـای روی بدنـه ،تفـاوت رنـگ
قسـمتهای مختلـف ،یکسـاننبودن اندازه درزهای بیـن درها ،کاپوت
و صنـدوق عقـب ،راحـت بسـته نشـدن درها یا باز شـدن بیـش از حد
آنهـا از نکاتـی اسـت کـه بایـد بـه آنها توجـه کنید.

وضعیت داخیل ااتق خودرو

در داخـل کابیـن نیـز مـواردی کـه بایـد در نظـر گرفتـه شـود عبارت

از وضعیـت پوشـش صندلـی هـا ،داشـبورد و پوشـش داخلـی درهـا،
سلامت سیسـتم صوتـی ،سیسـتم تهویـه مطبـوع ،برفپاککـن،
دسـتگیره درهـا و چراغهاسـت.

قلب تپنده خودرو درچه وضعییت است؟

سـختترین قسـمت خریـد یـک خـودروی کارکرده تسـت سلامتی
موتور و گیربکس اسـت .بهتر اسـت چند دقیقه پشـت فرمان خودرو
قرار بگیرید و با آن رانندگی کنید تا عملکرد سیسـتم ترمز ،سیسـتم
تعلیـق ،فرمانپذیـری و گیربکـس آن را محـک بزنید .بهتر اسـت این
کار را در مکانـی خلـوت انجـام داده تـا با دقت زیاد به صداهای مختلف

گـوش کنیـد و علـت هریـک را جویـا شـوید .حـاال وقـت آن اسـت تا
کاپـوت ماشـین را بـاال بزنیـد .با دقت بـه موتور نگاه کنیـد .جای خال
و رد جوشـکاری ،تمیـزی بیـش از حـد بعضـی از بخشهـای موتـور
نشـانهای مشـکوکی است.

چه مداریک ابید برریس شود

کارت اتومبیل ،کارت شـرکت سـازنده ،برگه عدمخالفی ،برگه معاینه
فنـی و بیمـه نامـه را حتماً بررسـی کنیـد .یادتان باشـد اطالعات درج
شـده در همـه برگههـا بایـد بـا آنچـه شـما رؤیـت میکنیـد برابری
داشـته باشد.

خطر پیشهنادهای عجیب در رشایط سخت!
بسـیاری از اقتصاددانـان معتقدنـد سـال  ۹۸سـال سـختی بـرای اقتصـاد ایـران خواهد بـود .البته با نگاهـی به وضعیت
حبیب نیکجو
متغیرهـای کالن اقتصـادی مثـل بیـکاری و تـورم ادعـای آنها که میگویند ،امسـال سـال سـختی خواهد بـود ،تقریبا
دکتری اقتصاد
عیان اسـت .با این حال باید بسـیار مراقب بود که در این سـال ،خودمان با دسـت خودمان کار را سـخت تر نکنیم .یکی
از اتفاقاتی که باعث میشـود امسـال سـخت تر شـود ،امید به پیروزیهای سـاده اسـت .همیشـه یک قاعده وجود دارد:
هیچ کسی به رایگان به کسی خدمت نمیدهد.
معمـوالً در شـرایط سـخت اقتصـادی و در دوران رکـود آدمهـا بـه دنبـال راههـای فـرار میگردنـد .راههایی که بتواند آنها را یک شـبه پولدار کنـد؛ راههایی
کـه بـه آنهـا اجنـاس ارزان بدهـد .و درسـت در گیـر و دار همیـن راه هاسـت که باعث میشـود تا راحت گـول بخوریم.
ً
مثلا یـک روز تلگـرام خـود را روشـن میکنیـد و بـا یـک آگهـی اغوا کننده مواجه میشـوید ۸ .گیـگ اینترنت رایگان بـرای  ۱۰۰نفر اول! بالفاصله شـماره
خـود را ارسـال میکنیـد و انتظـار اینترنـت رایـگان داریـد امـا غافـل از این که این یک فریب اسـت.
یـا در حالـی کـه از شـرکت خـود اخـراج شـدید ،بـا پیشـنهادی عجیـب رو بـه رو میشـوید .شـرکتی کـه میگوید شـما را در کمتـر از یک سـال میلیاردر
میکنـد .و احتمـاال فریـب میخورید!
پس یک قاعده کلی را فراموش نکنید :هیچ کس برای کسی نوشابه رایگان باز نمی کند.

کانالهای ارتباطی با هفته نامه دخل و خرج
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حرفهای
مردم
کاربرفاطمه

بـا سلام .این که وام ازدواج شـده ۶۰میلیـون تومان خیلی خوب
اسـت .امـا نمـی شـود ایـن وام را بـه کسـانی که قبلا وام گرفته
انـد امـا هنـوز سـر خانـه و زندگـی شـان نرفتـه اند هـم بدهند و
یـا حتـی مابـه التفـاوت آن را بـه ما هـم بدهند؟ بـاور کنید من و
همسـرم سـال  ۹۶ازدواج کردیـم .تـا کارهـای وام را انجـام دهیم
تقریبـا ابتدای پارسـال شـد .همین که واممـان را گرفتیم قیمت
اجناس دو برابر شـد و تقریبا هیچ کاری نتوانسـتیم با آن بکنیم
 .االن هـم بـه خاطـر مشـکالت مالـی نمی توانیم زیر یک سـقف
باشـیم و همچنان سـربار خانواده هایمان هسـتیم.

کاربرطاها....

با سلام .وقتی آجیل و گوشـت گران شـد گفتند که اگر نخرید،
قیمتـش میآیـد پاییـن و اصال چـه واجب کرده کـه بخورید و از
ایـن حرفـا .خـوب حاال که نمی شـود درباره پیاز و سـیب زمینی
ایـن راهکارهـا را ارائـه داد ،تکلیف مردم چیسـت؟ هـر روز در این
مملکـت یـک چیـز گـران میشـود و تـوان مالـی ما بـرای خرید
کردن کمتر.

کاربرمحمدتیق

سلام مـن در بانـک اقتصاد نویـن برای گرفتن تسـهیالت بانکی
حـدود ۴مـاه اسـت کـه بیسـت میلیـون تومـان بلوکه کـرده ام.
آیـا بـا ادغـام ایـن بانـک بـا بانک سـپه باز هـم شـرایط پرداخت
تسـهیالت فرقـی نکـرده اسـت؟ سـوال دیگـر من این اسـت که
چـرا بانکهـا و موسسـاتی کـه قرار بود ادغام شـوند این مـورد را
از قبـل اعلام نکردند؟

| شگفتانههای اقتصادی |

سیل؛ مهمان بدشگون آشفتهابزار اقتصاد ایران
تقریبـا میتـوان گفـت تمـام فضـای خبـری ایـن دو هفته گذشـته
به موضوع سـیل پرداخته اسـت .متاسـفانه تبعات سـیل بعد از فرو
نشسـت آب ،بیشـتر خـودش را نشـان میدهـد .سـیل امسـال کـه
علاوه بـر بـه یغما بـردن جـان هموطنان عزیزمـان ،بر امـوال آنها
نیز دسـت درازی کرده و خیلی بیشـتر از آن که در صفحه نمایش
گوشـیها دیـده میشـود ،خانمـان برانـداز بـوده اسـت .در همـان
سـاعات اولیـه ایـن اتفاقـات مـردم درگیـر دانسـته بودنـد که نمی
تواننـد بـدون هیـچ توان مالی و سـرمایه ای دوباره خانههای شـان
را سـرپا کننـد و بـه همیـن دلیل چشـم کمک به دولت داشـتند.
بر همین اسـاس نوبخت به عنوان رئیس سـازمان برنامه و بودجه
کشـور پشـت تریبونهـا آمـد و اعالم کـرد :به هر خانواده شـهری
در اسـتان مازنـدران تسـهیالت  50میلیـون تومانـی بـا کارمـزد
 5درصـد و همچنیـن  12میلیـون تومـان کمـک بالعـوض اعطا
خواهـد شـد .وی همچنیـن اعالم کرد که برای منازل مسـکونی
روسـتایی نیـز دولـت  10میلیـون تومـان کمک بالعـوض و در
مجموعـه  15میلیـون تومـان معیشـتی در نظـر گرفته اسـت.
کمکهـای دولـت بـرای واحدهـای تجـاری امـا خیلی دسـت
و دلبازانـه نبـود .نوبخـت اعلام کـرد واحدهـای تجـاری کـه
بیشـتر از  50درصـد از سـیل خسـارت دیـده اند تنها امسـال
مشـمول معافیت مالیاتی خواهند شـد .کشـاورزان نیز در رده
چهـارم مشـموالن کمکهـای دولتـی قـرار گرفتنـد بـر این
اسـاس بـه کشـاورزان بـرای هر یـک هکتار زمین کشـاورزی
خسـارت دیـده  2میلیـون تومـان و بـرای هر یـک هکتار باغ
خسـارت دیـده از سـیل  5میلیـون تومـان کمـک بالعوض
تعلـق میگرفـت .دارنـدگان دامهـای سـبک نیـز میتوانند
بـرای هـر راس دام سـبک تلـف شـده بـه دلیل سـیل 500

هـزار تومـان و برای هر دام سـنگین تلف شـده سـه میلیون
تومـان کمـک بالعوض دریافـت کنند.
بـا اعلام میـزان دقیق کمکهای دولتی سـیل انتقـادات راجع
بـه ارزش گذاری خسـارت سـیل بـه راه افتاد .کـه البته به حق
هـم بـود .آیـا دربـاره خانـه ای کـه با سـیل به کلی ویران شـده
اسـت ،میتـوان بـا  62میلیـون تومـان دوبـاره آن را بـا حتـی
اولیـه تریـن امکانـات معیشـتی سـرپا کـرد؟ درسـت زمانی که
قیمـت لـوازم منـزل حتـی از نـوع سـاخت داخـل سـر بـه فلک
گذاشـته اسـت و بهتـر از مصالـح سـاختمانی نیز چیـزی به زبان
نیـاورد .کمکهـای بالعـوض دولـت بـرای دامها نیز اسـفناک تر
بـود .گلـه داری کـه تمـام دام هایـش ( کل سـرمایه زندگـی اش)
غـرق شـده اسـت ،ایـن کمکهـای انـدک دولتـی هیـچ دردی را
از او درمـان نخواهـد کـرد .البتـه نبایـد دربـاره دولـت بـی انصافی
کنیـم ،سـیل ابتـدای سـال ناخوانـده تریـن مهمان بدشـگونی بود
کـه آشـفته بـازار اقتصـاد ایـران را نیـز بیـش از پیش دچـار بحران
کـرد .دولت که از سـال قبل درگیر سـازوکارهای مالـی برای کم اثر
کردن نوسـانات ارز بود و همچنین خودش را برای سـالی با ریاضت
شـدید مالـی آمـاده میکرد ،با این سـیل دردی بـه دردهایش اضافه
شـد .ایـن در حالـی اسـت کـه کمکهـای خارجـی بـه ایـران نیز به
دالیل قلدرمآبیهای بین المللی فعال مسـدود شـده اسـت .به طوری
کـه رئیـس جمهـور روحانـی آن را نوعـی جنایت قلمداد کـرد .صرف
نظـر از اینهـا بـا توجـه به نقشـههای اقلیمهـای کشـاورزی به خوبی
در مییابیـم کـه بخشهایـی از ایـران دپـار سـیل شـده انـد کـه جز
مراکـز اصلـی برخـی از اقلام مصرفـی ماننـد برنج بـوده اسـت و این
امـر بـه خـودی خـود معضـل تامین و ثابت نگه داشـتن ایـن اقالم در
بازارهـا را بـر دوش دولـت خواهـد انداخت.

کاربرمسیه...

در هفتـه نامـه تـان یـک مطلب درباره شـغل خیاطی نوشـته و
گفته بودید منبع درآمد خوبی اسـت .من حدود ۱۶سـال اسـت
کـه خیـاط هسـتم .حرفهـای شـما تـا قبـل از یک سـال و نیم
پیـش درسـت از آب در میآمـد .امـا شـرایط جدید اصلا به نفع
خیاطهـا نیسـت و بیشـتر مـا خودمـان دنبـال کار در تولیدیها
هسـتیم .متاسـفانه قیمت پارچه خیلی باال رفته اسـت و از طرفی
لباسهـا بـا جنـس بنجل هـم در بـازار زیاد اسـت .افـراد ترجیح
میدهنـد لبـاس دوخته شـده بخرنـد تا هم پـول پارچه بدهند و
هـم پـول خیـاط و هم اینکـه معطل پرو شـوند.

کاربرامیرحسینانمدار

سلام .در آخریـن شـماره هفتـه نامـه تـان درباره یک روسـتای
زیبا در خراسـان شـمالی نوشـته بودید .اتفاقا من هم پارسـال آن
جـا رفتـه بـودم .اطـراف شـهر ما پـر اسـت از این جـور جاها ولی
بیشـتر مـا مشـهدیها از آن خبـر نداریـم .اگـر میشـود جاهای
دیدنی بیشـتری را در نزدیکی مشـهد معرفی کنید .چون با این
شـرایط مالی فکر نکنم دیگر بشـود به سـفرهای چند روزه رفت.

کاربر .مادر تهنا

زمانـی بـود کـه هـر سـال کـه میگذشـت آدم احسـاس میکرد
کـه ترقـی میکنـد .مثلا مـا اولیـن خانـه ای کـه اجـاره کردیم
اصلا اتـاق جداگانه نداشـت و بعد از چند سـال یـک خانه با اتاق
مجـزا اجـاره کردیـم و بـاز ایـن ادامه داشـت تا باالخـره یک خانه
بـا دو اتـاق گرفتیـم .یـا حتـی درباره ماشـین مان هـم اینطوری
بـود .اوایـل ازدواج مـان یـک رنـوی خیلـی قدیمـی داشـتیم اما
بـا پسانـداز و کار توانسـتیم آن را بـه یـک روآ تبدیـل کنیـم.
امـا از پارسـال همـه اش پسـرفت داشـتیم .ما هنوز مسـتاجریم،
تاریـخ قراردادمـان نیمه اردیبهشـت اسـت .با توجه بـه پول رهن
و میـزان اجـاره ای کـه میتوانیـم بدهیـم دنبـال خانـه بـا یـک
اتـاق مجـزا میگردیـم .خـودم واقعـا دچـار افسـردگی شـده ام و
دلـم بـرای همسـرم میسـوزد کـه هـر چی مـیدود بـه هیچ جا
نمی رسـد.

مرغ ابزهم از قفس پرید!

قیمت گوشت قرمز و سفید که در یک رقابت تنگاتنگ در اواخر سال  97گریبان خانوادهها را چسبیده بود ،در ابتدای سال با افت خوشایندی رو به رو شد
که البته نمی توان از عملیاتی شدن سیاستهایی چون عرضه گوشت تنظیم بازاری ،افزایش واردات گوشت گرم و منجمد و همچنین توزیع گوشت در
فروشگاههای بهاره چشم پوشی کرد .بر اساس این سیاستها قیمت گوشت مرغ برای هر یک کیلو  12تا  15هزار تومان ثابت شد .هر چند صفهای گاه پر
تنش مرغ همچنان پر ازدحام ماند .متاسفانه سیل در مناطق شمالی،غربی و جنوب غربی فضا را برای فعاالن عرصه دالل بازی ،باز کرد تا حدی که قیمت یک
کیلو مرغ در پایتخت تا  19هزار تومان هم رسید این در حالی بود که خسارت سیل به مرغداریها و تبعات آن در مقایسه با خسارات سیل به سایر واحدهای
تولیدی در مرتبه پایین تری قرار داشت و انتظار میرفت که قیمت مرغ به این زودیها از سیل تاثیر نپذیرد.

پیازهایی که ُخرد نشده چمش را یمسوزانند!

یکی از تبعات پایین آمدن ارزش پولی یک کشور در مقایسه با سایر ارزها ،به صرفه شدن صادرات تولیدات داخلی است .و از تبعات صادرات بی برنامه و زیاد
کاهش عرضه محصول در بازار داخلی و افزایش قیمت آن به دلیل افزایش تقاضاست .این موضوع یکی از مهمترین دالیل رشد یک شبه و بی قاعده بعضی از
اقالم مصرفی در ایران است .چیزی که یک روز گریبان گوشت قرمز را میچسبد و روز دیگر دم مرغ را میگیرد! در این دو هفته هم دامن گیر پیاز و سیب
زمینی به عنوان پر مصرف ترین اقالم طبخ غذا شده است .گرانی پیاز در مقایسه با یار دیرینه اش سیب زمینی بسیار بیشتر بود و همین موضوع دست مایه
تلخندهای زیادی در فضای مجازی شد .حتی در برخی از شبکههای مجازی ترافیکی از کامیونها دیده میشد که براساس ادعای تصویر گیرنده بار پیاز برای
صادرات زده بودند! ادعایی که هیچ گاه صحت و سقم آن اعالم نشد .البته صادرات قانونی پیاز تا زمانی که پیاز در مغازههای محلی تا کیلویی  12هزار تومان
و در هایپرمارکتهای باالی شهر به  19هزار تومان هم رسید همچنان پابرجا ماند .سیل ناخوانده در مناطق وسیعی از کشور برای خریداران پیاز مانند قوزی
باالی قوز شد و قیمت پیاز به اصطالح ساعت میزد که در نهایت با یک دیر کرد تعجب آور صادرات پیاز از تاریخ  15فروردین ماه ممنوع اعالم شد! احتماال
با توجه به شرایط جدید ( جاری شدن سیل) ممنوعیت صادرات زیاد مثمر ثمر نباشد و کم کم باید شاهد کمپینهای  #نه-به-غذا-های-پیاز-دار باشیم.
کمپینی که قبل از ایجاد شدن با توجه به پر مصرف بودن این قلم خوراکی محکوم به شکست خواهد بود .و عمال سفره خانوادههایی با درآمد پایین چیزی
برای خورده شدن نداشته باشد.

