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حرفهای
مردم
کاربرمحمدآزادمنش

سلام .مـی شـود در روزنامـه هـا که همـه آن را مـی خوانند این
قـدر نگوییـد که سـال سـختی پیـش رو داریـم .واقعا مـردم نیاز
بـه امیـد دارنـد .البتـه منظـورم ایـن نیسـت که بـه آن هـا امید
واهـی دهیـد .امـا واقعیـت برای همه ما عیان اسـت و دیگر نیازی
نیسـت بـا حرف زدن از شـرایط سـخت و جنگ اقتصـادی و این
حرفهـا آب بـه آسـیاب دشـمن بریزیم .عده ای هم هسـتند که
تـا اتفاقـی مـی افتـد و دو تـا جنس دارند سـریع قیمـت آن ها را
بـاال مـی برنـد و ایـن گونه به وضعیـت اقتصادی داغـون ما غصه
دیگـری اضافه می شـود.

کاربر طه یارمحمدی

سلام خدمت شـما و خسته نباشـید .در یکی از مطلب های این
هفتـه نامـه موضوعـی را طرح کرده بودی بـا این مضمون که االن
وقـت خـرج کـردن نیسـت و الزم اسـت که پول های تـان را پس
انـداز کنیـد .آیـا به نظر شـما ایـن رفتـار دارای مزیـت اقتصادی
اسـت؟ در جامعـه ای کـه قیمـت تمام اجناس مانند طال سـاعت
مـی زنـد و هـر روز آن را بایـد بـا قیمتی باالتر خریـداری کرد ،به
تعویق انداختن خرید کار درسـتی اسـت؟

یکی از هزینه های همیشـگی زندگی ،بحث خوراک اسـت .شـاید
بـاال رفتـن قیمـت ها بیشـتر از هر چیـزی حوزه خـورد و خوراک
مـردم را تحـت تاثیـر قـرار دهـد .در ایـن نوشـته کوتـاه تلاش
داریـم توصیـه هایـی هـر چنـد کوتاه دربـاره راهکارهـای گرانی
مـواد خوراکـی ارائـه دهیـم .در مواجهه با گرانی مـواد خوراکی دو
برخـورد وجـود دارد ،یکـی «نخریـم تا بگنـدد» و دیگری «بخریم
تـا مـی توانیـم» هـر دوی این روش ها محکوم به شکسـت اسـت.
بهتریـن کار بررسـی میزان مصـرف ماده خوراکی بـرای خانواده و
سـعی در پیـدا کردن جایگزین های مناسـب بـرای کاهش خرید
قلـم خوراکـی اسـت که ایـن کار از عهـده کدبانوهـای خانه برمی

آیـد .دومیـن روش پیـدا کردن مکان هایی اسـت کـه محصول را
ارزانتـر بـه دسـت مشـتری مـی دهنـد البتـه در ایـن مـورد باید
بسـیار موشـکافانه عمـل کنید .چـرا که گاهی در دام سـودجویان
مـی افتیـد و سـرتان کاله می رود .سـومین روش قـراردادن رفتار
قناعـت گرانـه در سـرلوحه کارهایتان اسـت و به اعضـای خانواده
صرفـه جویی و درسـت مصـرف کردن حتی دربـاره خوراکی ها را
آمـوزش دهیـد .از نوشـتن لیسـت خرید نیز غافل نشـوید که این
خـودش مقدمـه ای مـی خواهـد .مقدمـه اش این اسـت که خانم
خانـه یـک برنامـه غذایـی ماهانـه یا هفتگـی تدارک ببینـد و این
گونـه از خریدهـای عجلـه ای معاف خواهید شـد.

به دنبال شغل جدید هستید؟

احتمـاال شـما هـم دنبـال کار مـی گردید .ممکن اسـت بـه تازگی فـارغ التحصیل
شـده باشـید یا از شـغل فعلی راضی نیسـتید ،شـاید هم اخراج شـده اید .هر کدام
از این حالت ها که باشـد ،پیدا کردن شـغل جدید ،بسـیار پر چالش اسـت .معموال
زمان انتخاب شـغل جدید ،بسـیار سـاده بین می شـویم و خودمان را گول می زنیم.
مثلا بـا خـود مـی گوییم که بـه راحتی مـی توانم یـک بازاریاب حرفه ای شـوم .یا
یـک پیتـزا فروشـی درجـه یـک را مدیریت کنـم .بالفاصله هم نمونه هـای موفق را
از مقابـل ذهـن تـان عبـور مـی دهید .اما بدانید و آگاه باشـید کـه خطا می کنید.
وارن بافـت ،یکـی از ثروتمندتریـن افـراد دنیـا مـی گویـد؛ شـما زمانـی مـی توانید
موفق(بخوانیـد ثروتمنـد) شـوید کـه متوجه شـوید از انجام چه کاری خسـته نمی
شـوید .ایـن کار مـی توانـد شـغل رویایـی شـما نباشـد .یـا حتـی ربطـی به رشـته

کانال های ارتباطی با هفته نامه دخل و خرج

راهکارهای کنارآمدن اب گراین اقالم خورایک

دانشـگاهی تان نداشـته باشـد .اما مهم این اسـت که از انجام آن خسـته نمی شوید.
وارن بافـت یکـی از رازهـای موفقیـت خـود را آشـنا شـدن با حوزه مـورد عالقه اش
در کودکـی مـی داند.
بعـد از مشـقت هـای فـراوان حـوزه کاری مـورد عالقـه ،بایـد بـا خود عهـد ببندید
کـه طعـم دیگـر شـغل هـا را فراموش کنیـد .آن چیزی کـه رولف دوبلـی در کتاب
تحسـین برانگیـز «هنـر خوب زندگی کردن» دایره شایسـتگی مـی نامد .او معتقد
اسـت همـه مـا درزمینـه هایی خـوب و در زمینـه هایی بد و حتی فاجعه هسـتیم.
پـس بهتـر اسـت در همـان حوزه ای که خوب هسـتیم(دایره شایسـتگی) ،متمرکز
شـویم .ایـن اتفـاق باعـث می شـود که خیلی زودتـر از چیزی که فکـرش را بکنید،
بـه خروجی هـای جذابی دسـت یابید.

| شگفتانههای اقتصادی |

یب حرف اضافه قیمت برنج و شکر اپیین آمد
شـاید یکی از شـگفت آورترین اخبار اقتصادی این روزها خبرهایی
بـا مضمـون کاهـش قیمـت چیـزی حتی به صـورت بسـیار اندک
باشـد .مطمئنا در پاسـخ این خبرها ،شـنونده خواهد گفت جدی!!
واقعـا راسـت مـی گوید؟ البته کسـانی هم هسـتند که بـه این نگاه
هـای مقطعـی دل خـوش نمـی کننـد و با بیان اینکـه همین کاال
را مـی شـد در مـاه پیـش به فلان قیمت خرید ،بـه کاهش قیمت
هـا پوزخنـدی مـی زننـد .آن ها اعتقـاد دارند که تولیـد کنندگان
یـا توزیـع کننـدگان ابتـدا قیمـت کاالیـی را بـه شـدت بـاال مـی
برنـد و بعـد از مدتـی کـه خـوب سـودهای شـان را مـی کننـد و
دیگـر خبـری از خریدهـای احساسـی ناشـی از تـرس «بخریم تا
گـران نشـود» فروکـش کـرد بـرای گرفتن ژسـت هـای مردمی
قیمـت را اندکـی پاییـن مـی آورنـد تـا دوبـاره مردمی کـه توان
خریـد نداشـتند نیـز به مغازه هـا بیایند و تولید کننـده و توزیع
کننـده منتفـع شـوند .بـه هـر حال فـارغ از ایـن نـگاه بدبینانه،
طبـق نظریـه هـای اقتصـادی زمانی که بـازار که با رکـود بر اثر
نبـود تقاضـا مواجه شـده اسـت به دنبـال سـاز و کارهایی برای
افزایـش تقاضـا مـی گـردد ،یکـی از شـگردهای بـازار افزایش
عرضـه و کاهـش قیمـت بـرای بـاال بـردن قـدرت خریـد و در
نتیجـه افزایـش تقاضاسـت .در همین باره علـی باخرد ،معاون
نظـارت سـازمان صنعـت ،معـدن و تجارت اسـتان خراسـان
رضـوی گفـت :کاهـش قیمـت شـکر در نیمـه دوم اسـفند

مـاه سـال گذشـته آغـاز شـد و ایـن در حالـی بـود کـه بـه
طـور معمـول قیمـت این قلـم خوراکی با نزدیک شـدن به
ایـام نـوروزی هـر سـاله رشـد پیـدا می کـرد .وی علـت این
حرکـت خلاف عرف قیمت شـکر را تصمیمـات و تمهیدات
بـه موقـع کمیسـیون تنظیـم بـازار اسـتان خراسـان رضوی
مبنـی بـر توزیـع ذخیـره اسـتراتژیک شـکر در بازار دانسـت.
وی همچنیـن ادامـه داده اسـت کـه دلیل اصلی گرانی شـکر
در سـال گذشـته توزیع نامناسـب و نا متوازن آن در بازار بوده
اسـت .باخـرد میـزان شـکر مصرفی اسـتان را در هر مـاه  15تا
 20هـزار تـن تخمیـن زد و گفـت :در دو هفتـه پایانـی سـال
پیـش ،مـا حـدود  15هـزار تـن شـکر مـازاد بـه بازارهـا تزریق
کردیـم کـه باعـث شـده اسـت قیمت ایـن قلم خوراکـی پایین
آمـده و تثبیـت شـود .وی داسـتان کاهش قیمت برنـج وارداتی
را هم بر همین اسـاس روایت کرد و گفت :در اسـتان خراسـان
رضوی مصرف سـرانه برنج پاکسـتانی در مقایسـه با سـایر استان
ها باالتر اسـت و همین امر یکی از دالیل همیشـگی باالتر بودن
قیمت آن در اسـتان بود .در نهایت با تمهیدات اندیشـیده شـده و
تزریـق برنـج وارداتی پاکسـتانی به بازار ،شـاهد کاهـش نرخ برنج
پاکسـتانی و حتی تثبیت قیمت آن هسـتیم .امید اسـت با نظارت
هـا و تمهیـدات این چنینی گروه دخـل و خرج موجی از خبرهای
خـوش در زمینـه ارزانـی هـا را بـرای تان شـرح کند.

کاربرbahar

سلام  .مـن چنـدی پیـش یک عمل زیبایـی انجـام دادم و چون
تحـت پوشـش هیچ بیمه ای قرار نمـی گرفت تمام هزینه هایش
را بـه صـورت شـخصی پرداخـت کـرده ام .امـا بعـد از پرداخـت
هزینـه هـا متوجـه شـدم کـه دکتـر معالـج مـن مبلـغ خیلـی
زیادتـری نسـبت به بقیـه دکترهایش از من گرفته اسـت .آیا می
توانـم در دادگاهـی از او شـکایت کنـم؟ آیـا اصلا سـازمانی برای
گـران فروشـی دکترها وجـود دارد؟

کاربر عباس مرادی

بـا سلام خدمت شـما .من یک مشـکل حقوقـی دارم که البته
سـرمایه زندگـی ام را نیـز در خطـر قـرار داده اسـت .لطفـا از
مشـاور حقوقـی تـان بخواهیـد تـا بـه من کمـک کنـد .من در
سـال  96یک دسـتگاه پژو پارس از شـخصی خریداری کردم.
ایـن خـودرو از مالـک اولیه اش دو دسـت خرید و فروش شـده
بود و در هنگام معامله تمام مدارکش و حتی سابقه خالفیاش
درسـت بـود .چـون هزینه سـند زدن نداشـتم سـند زدن را به
تعویـق انداختـم تا اینکه پارسـال برای شـماره گذاری و سـند
زدن اقـدام کـردم امـا گفتند ماشـین باید بـرود پارکینگ چون
مشـکل حقوقی دارد .من متعجب شـدم زیرا من پرونده ای در
دادگاه ندارم .بعد معلوم شـد که خودرو هنگامی که در دسـت
مالـک اولیـه بوده اسـت بـرای پرداخت بدهی بـه پارکینگ می
رود و مالـک اولیـه نیـز ملکـی را به عنوان ضمانـت پرداخت به
دادگاه معرفـی مـی کنـد و خـودرو را از پارکینـگ خلاص و
سـپس اقـدام بـه فـروش آن مـی کند .ایـن خودرو دوبـار دیگر
نیز به صورت قانونی و رسـمی به اشـخاص دیگر منتقل شـده
اسـت تـا به دسـت من رسـیده اسـت .حـاال چون مالـک اولیه
بدهـی را پرداخـت نکـرده و از طرفـی ملـک وجـه ضمـان نیـز
دارای ارزش نیسـت خـودروی مـن را گرفتـه اند .من باید چکار
کنـم ؟ لطفـا مـن را راهنمایی کنید.

کاربرمهدی...

سلام .مـا کـه صـدای مـان بـه کسـی نمـی رسد.شـما اگـر می
توانید به مسـئوالن بگویید حداقل قیمت برخی از اقالم مصرفی
را کـه همـه خانـواده ها از آن اسـتفاده می کننـد مدیریت کنند.
شـرایط طوری شـده اسـت که منظور من از اقالم مصرفی دیگر
مرغ و گوشـت نیسـت آن ها هم به جرگه دسـت نیافتنی هایی
مثل طال و سـکه پیوسـتهاند .منظورم همین سـیب زمینی و پیاز
اسـت کـه اگـر آن هم گران شـود مـردم تا قبـل از گرانی نان باید
فقط نان خالـی بخورند.

خیار و گوجه از رقابت صییف جات عقب مناندند!

همچنان که گمانه زنی ها برای علل گرانی پیاز ادامه دارد و حتی برخی گناه را بر گردن صادر کنندگان سودجو می اندازند و بعضی این گرانی را حاصل
افزایش بهای آورده های اولیه تولید پیاز می دانند که باعث شده کشاورزان از کاشت پیاز دلسرد شوند ،خیار و گوجه نیز از رقابت عقب نماندند و رکورد زدند.
با آزاد شدن امکان صادرات گوجه از مرزهای ایران ،قیمت این قلم خوراکی در بازار باال رفت و برای هر کیلو رشد  3تا  5هزار تومانی را شاهد بودیم .خیار نیز
به عنوان رفیق دیرینه گوجه از او جلوتر رفت و با قیمتی در هر کیلو با  5تا  6هزار تومان رکورد زد .فارغ از اینکه صادرات یک محصول تا چه اندازه می تواند
برای دولت و مردم ارز آوری کند اما آیا برای مسئوالن بعد از صادرات گوشت قرمز ،پیاز یا همین گوجه که گرانی بیش از حد را در پی داشت درس عبرتی
وجود ندارد؟

حرکت سینویس سکه
متاثر از تکانه های بین امللیل و داخیل

در حالی که عبد الناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در اولین گفتوگوی رسمی خود اعالم کرده بود با آزاد شدن خرید و فروش ارز و برداشتن عنوان
قاچاق از این معامالت ،حباب سکه تا حد زیادی کاهش پیدا می کند و باید منتظر ارزان شدن سکه باشیم و این در حالی بود که در آن روزها سکه در قعر
چاله  3میلیون و  500هزار تومانی قرار داشت .اما پیش بینی ها به این خوبی به وقوع نپیوست و سکه با افزایش حدود یک میلیون و  500هزار تومانی در
چاه عمیق تری قرار گرفت و از دسترسی بسیاری از مردم خارج شد .متاسفانه قیمت سکه به گونه ای شده است که دیگر در طول  24ساعت حتی زمانی
که شما و مسئوالن در خواب هستید هم باال می رود .مثال در همین هفته گذشته در طول روز قیمت سکه حدود  4میلیون و  920هزار تومان بود در حالی
که قیمت یک سکه بهار آزادی در معامالت زیر نور ماه به  5میلیون تومان رسید .در هفته ای که گذشت انگار دکمه آسانسور باالبرنده قیمت سکه گیر کرده
بود و حرف های کودکانه و خارج از عرف و حقوق بین الملل ترامپ نیز بر سرعت آن افزود .سخنرانی ترامپ و متعاقب آن تروریست خواندن سپاه پاسداران
جمهوری اسالمی ایران باعث ایجاد تنش هایی در بازار سکه و ارز داخلی شد .البته ناگفته نماند که باال رفتن قیمت اونس جهانی طال مانند قوز باالی قوزی
این سکه گران بها را بیشتر از پیش از دسترس خریداران دور کرد .شواهد حاکی از آن بود که اتمسفر  5میلیون تومانی به مذاق سکه خوش نمی آید و
باالخره در روزهای پایانی با یک کاهش  150هزار تومانی دوباره در جو  4میلیون قرار گرفت و امیدها را درباره این موضوع که هر باال رفتنی را پایین آمدنی
است حتی درباره قیمت ها همچنان زنده نگه داشت.

