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متاسـفانه امـروزه سـرعت رشـد تـورم بـه قـدری اسـت کـه از زمانی که
تصمیـم بـه خریـد کاالیـی میگیریـم تـا زمانی کـه هزینـه آن را تامین
و اقـدام بـه خریـد میکنیـم قیمـت آن افزایـش پیـدا کـرده و در بعضی
مـوارد قـادر بـه خریـد نخواهیـم بـود ،این شـرایط باعث شـده مـردم به
جـای خریـد جنـس نو به سـمت خرید اقالم کارکرده سـوق داده شـوند.
در ایـن مواقـع میتوانیـد از کاالهایـی کـه سـالم بـودن آنهـا را میتوان
در ظاهرشـان دیـد و خریـد دسـت دوم آنهـا ریسـک نـدارد اسـتفاده
کنیـد تـا هزینـه هایتـان کمتـر شـود .اقالمی چـون کتاب ،مبـل ،لباس
عـروس و طال.
بـا رشـد چنـد برابـری قیمـت کاغـذ و کتاب پیشـنهاد میکنیم سـراغ

کتابهای دسـت دوم بروید .خصوصا دانشـجویان که به برخی کتابهای
درسـی پـس از پاس کـردن آن درس نیازی نخواهند داشـت.
مبلمـان را هـم میتوانیـد به صورت دسـتدوم تهیه کنید ،قبل از خرید
بایـد آن را بـه دقـت بررسـی کنیـد تا شکسـتگی یا خرابی نداشـته باشـد،
بوی نامطبوع رطوبت یا سـیگار ندهد و النه حشـراتی چون سـاس نباشـد.
اسـتفاده از لبـاس عـروس دسـت دوم هـم کمـک زیـادی بـه کاهـش
هزینههـا میکنـد.
نوسـانات بـازار طلا و هزینههـای اضافـه خریـد طلای نو خـرج زیادی
بـه شـما تحمیـل خواهـد کرد ،در اینجـا خرید طالی دسـت دوم بهترین
پیشنهاد است.

انم آشناهایی که مشا را همیشه
گول یمزنند

وارد فروشـگاه میشـوید .در میـان چندیـن و چنـد برنـد روغـن ،یکـی را انتخـاب میکنید .احتمـاال آن برند ،آشـناترین آن
هاسـت .صـرف نظـر از ایـن کـه کیفیـت آن روغن چقدر باالسـت.
همه ما یک ویژگی مشـترک داریم و آن ویژگی این اسـت که دوسـت داریم محصوالتی را خریداری کنیم که به گوشـمان
آشـنا هسـتند یـا قبلا از آنهـا یـک جا دیده ایم .بـه این اتفاق در رفتار ،اثر آشـنایی میگویند .ما آن چیزی را دوسـت داریم
کـه بـه چشـم مـا آشـنا باشـد .ایـن باعث میشـود کـه تبلیغـات زیـادی در حوزه محصوالت شـکل بگیـرد .مث ً
ال مـا ترجیح
میدهیـم ماشـین بنـز و بـیامو خریـداری کنیـم تـا خودرویی کـه به تازگی وارد بازار شـده اسـت .به همین دلیل اسـت که
بسـیاری از شـرکتها به جای سـرمایهگذاری روی خط تولید ،به روی تبلیغات خود متمرکز میشـوند .این گونه میشـود
کـه هزینـه بـاالی تبلیغـات ایـن شـرکتها را مـا با کم شـدن کیفیت آنها جبـران میکنیم .چون دوسـت داریـم کاالیی را
بخریـم که نـام آن به گوش مان آشناسـت.
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حرفهای
مردم
کاربرمجتیبنوغاین

بـا سلام .مـن یـک مسـتاجر هسـتم .قیمتهـای خانههـای
اجـارهای بـه طرز وحشـتناکی باال رفته اسـت و واقعا بـرای ما که
یـک خانـواده کارگـری هسـتیم دیگـر امیـدی برای پیـدا کردن
خانـه اجـارهای در شـهر وجـود نـدارد .من امسـال مجبور شـدم
در حومـه مشـهد بـرای خودمـان خانـه اجـاره کنم .تـا حرف هم
بزنیـم میگوینـد کـه حقوق تـان را کـه افزایش دادهانـد حاال هر
چـه بگویـی بـا ایـن یـک تومـن و دو زار اضافـه ما بـه تامین نان
خودمـان هـم وامانـده ایم کسـی قبـول نمیکند.

کاربرزهرامنفرد

با سلام و خسـته نباشـید .مطلب تان درباره مایع ظرفشـویی
خاکسـتر خیلـی خـوب بـود .من بـه شـخصه فکر میکـردم که
مایـع خاکسـتر مایـع بی کیفیتی اسـت .البته نداشـتن تبلیغات
تلویزیونـی و همچنیـن عـدم توجـه تولیـد کنندگانش به بسـته
بندیهـای متنـوع و پـر رزق و برقتـر نیـز در ایـن طـرز تفکر بی
تاثیـر نبـود .جالـب اینجاسـت کـه در هفتـه گذشـته ایـن مایع
ظرفشـویی را خریـداری کـردم و واقعـا از اینکـه بـدون ترس از
حساسـیت ظرف هایم را بدون دسـتکش شستم خیلی راضی ام.
علاوه بـر اینکـه کیفیـت لکـه بری و سـرعت شستوشـو با این
مایـع بـا سـایر مایعهای بازار کـه قیمتی باالتر از خاکسـتر دارند
تفاوتـی نـدارد .لطفـا این رویـه تـان را ادامه دهید.

کاربرمحمدبقایینژاد

مـن حـدود سـه مـاه اسـت که بـه دلیل تعدیـل نیـرو از کارخانه
اخـراج شـدهام و بیمـه بیـکاری میگیـرم .بمانـد کـه آیـا ایـن
مبلـغ میتوانـد تمـام هزینههـای یـک خانـواده  4نفـری بـا دو
تـا بچـه مدرسـهای را تامیـن کنـد یـا خیـر .مـن بهخاطـر ترس
از سرکشـیهای مامـور بیمـه در خانـه نشسـتهام و نمیتوانـم به
صورت مدوام هر روز به دنبال کار بگردم .از شـرکتهای بیمهای
خواسـتارم کـه در ایـن موضـوع کمـی بازبینـی کننـد .البته باید
گفـت بـا ایـن کار و بارهـای الکترونیکـی و در دنیـای مجازی هم
صـرف اینکـه شـخصی از صبـح تـا شـب در منـزل باشـد بیکار
تلقی نمیشـود.

کاربرسعید...

با سالم .آیا افزایش یک دفعهای و صد وپنجاه تومانی بلیت
مترو صحیح است .یعنی برای کسی که مجبور است هر روز دو
مرتبه سوار مترو شود باید  300تومان افزایش بها در نظر گرفت.
برای منی که دانشجو هستم و تقریبا در هفته  4مرتبه باید به
دانشگاه فردوسی بروم و درآمدی ندارم خیلی گران در میآید.
مترو و وسایل نقلیه عمومی چیزی نیست که مردم از آنها کم
استفاده کنند .در واقع مردم مجبور به استفاده از آنها هستند
و این فشار مالی زیادی بر خانوادهها وارد میکند.

کاربرS.J.K

بـا سلام .مطلـب شـما دربـاره اسـتارت آپهـا بسـیار خـوب و
آموزنـده بـود .امـا جـای برخـی از نـکات در آن خالـی بـود کـه
امیـدوارم در پروندههـای بعـدی بـه آنهـا توجـه کنیـد .مـن به
حـوزه اسـتارت آپ خیلـی عالقـه منـدم امـا نمیدانـم دقیقا چه
امکانـات و چـه دانشـی بـرای وارد شـدن به این حوزه نیاز اسـت؟
بسـیاری موفقیت در این حوزه را مرهون شـانس و روابط عمومی
بـاال میداننـد .آیـا بـرای اینکه یک اسـتارت آپ قـوی راهاندازی
کنـم نیـاز بـه داشـتن مـدرک دانشـگاهی در ارتبـاط بـا برنامـه
نویسـی دارم؟ اگـر دسـتگاه کامپیوتـر خیلی قوی نداشـته باشـم
نیـز بـاز هـم میتوانم دربـاره موفقیت خودم مطمئن شـوم .نکته
آخـر ایـن کـه آیـا سـازمانی وجـود دارد کـه ماننـد یک شـریک
دربـاره اسـتارت آپهـا با ایده پرداز اولیه سـرمایه گـذاری کند یا
اینکـه بایـد بـه همـان وامانـدک دل خـوش کرد؟

| شگفتانههای اقتصادی |

افزایش تعرفههای برق و آب کلید خورد
 227تومـان و در ماههـای گـرم مناطـق گرمسـیر حـدود  192تومـان
اسـت .البته باید گفت که متولیان نیرو برای برقراری حداکثری عدالت
میـان خـوش مصرفـان و بـد مصرفان در قبضهای جدید  5سـتون در
نظـر گرفتهانـد .آنهـا تلاش کردهانـد تـا با بررسـی میزان مصـرف از
یک سـو وهمچنین در نظر داشـتن منطقه اقلیمی مشـترکان عدالت
را برقـرار کننـد .بـر این اسـاس بـرای هر مشـترک در مناطق مختلف
اقلیمـی و آب و هوایـی سـتون جداگانـهای را تعبیـه کردهانـد که کف
و سـقف اسـتانداردی و همچنین مبلغ مشـخصی برای مصرف برق
در نظر گرفته شـده اسـت .در این سـتونها مصرف برق مشـترکین
در ماههـا و مناطـق مختلـف براسـاس معیارهای عادالنه تـری مورد
ارزیابـی قـرار میگیـرد .ناگفته نماند که در این شـرایط مشـترکین
همچنـان میتواننـد از تخفیفهـای مصـرف در زمـان کـم بـاری یا
میـان بـاری بهره مند شـوند همانطـور که در صـورت مصرف برق
در زمـان اوج مصـرف تنبیه مالی خواهند شـد.
گفتنـی اسـت ،متولیان نیرو بـرای آن که برای مشـترکین خانگی
خـود حجـت را تمـام کننـد .برای مشـترکین بـاالی خط مصرف
متعارف همراه با قبض هایشـان الگوی درسـت مصرف برق را نیز
ارائـه میدهنـد .چنانچـه مشـترک بعد از گرفتـن الگوی صحیح
مصـرف همچنـان جـزو پـر مصرفها باشـد ،این الگـوی صحیح
مصـرف بـرای ماه دوم برای ایشـان ارسـال میشـود .در آخر باید
گفت دسـتور العمل افزایش تعرفهها از ابتدای خردادماه امسـال
عملیاتی میشـود.

همیشـه در ابتـدای سـال کـه هـوا رو بـه گرمـی میگـذارد،
زمزمههایـی از افزایـش بهـای تعرفههـای آب و بـرق مصرفـی
خانوارهـا بـه گـوش میرسـد .امـا امسـال بـا توجـه بـه تصویب
مصوبـهای توسـط هیئـت وزیـران در اسـفند مـاه سـال پیـش،
تقریبـا تمـام مشـترکان آب و بـرق منتظر افزایـش 7درصد بهای
آب و بـرق بودنـد .در ایـن مصوبـه اعلام شـده بـود بـرای آن کـه
تعرفههای آب و برق عادالنهتر شـود ،سـازوکاری برای تشـخیص،
تنبیـه و تشـویق مشـترکان خـوش مصـرف و بـد مصـرف در نظر
گرفتـه شـده اسـت .اما داسـتان افزایـش تعرفههـای آب و برق به
همیـن جـا ختـم نشـد ،در اواسـط فروردیـن ماه سـال جـاری ،فاز
دوم افزایـش تعرفههـای آب و بـرق از سـوی متولیان نیرو ارائه شـد.
در ایـن دسـتور العمـل کـه درسـت از ابتـدای فصـل گرمـا ( زمانی
کـه مصـرف آب و بـرق خانوارهـا بـه اوج خـود میرسـد) عملیاتـی
میشـود ،سـاالنه 16درصـد بـه خالـص صـورت حسـاب آب و بـرق
مصـارف خانگـی ( بـدون در نظـر گرفتـن آبونمـان ،مالیات بـر ارزش
افـزوده و عـوارض) مشـترکانی کـه در خطوط باالی مصرف هسـتند،
افـزوده خواهـد شـد .ایـن بـه معنـای آن بود کـه با احتسـاب 7درصد
تصویـب شـده در سـال گذشـته هیئـت وزیـران ،بهـای تعرفههای پر
مصرفهـا 23درصـد افزایـش خواهد داشـت .اما به صـورت عددی این
افزایـش  23درصـدی بـرای هـر کیلـو وات سـاعت چقدر خواهـد بود؟
براسـاس ارزیابیهـا هـر کیلـو وات سـاعت در مناطـق بـا شـرایط آب و
هوایـی معتـدل ( عـادی) و در ماههای غیر گرم مناطق گرمسـیر حدود

چرخهای دو مدل پژو
روی رسعت گیر قیمت
در هفته گذشته دور جدیدی از فروش فوری خودرو آغاز شد .در این دور جدید ،قیمت پژو  206تیپ  79 ،5میلیون و  418هزار تومان اعالم شده
بود .این در حالی بود که بهای خرید این نوع پژو  85میلیون و  500هزار تومان قیمت گذاری شده بود .در همین راستا شاهد کاهش قیمت پژو
 405بنزینی نیز بودیم .پژو که تا قبل از این حدود  74میلیون و  385هزار تومان قیمت میخورد با کاهش  6میلیون تومانی به مرز  67میلیون و
 888هزار تومان رسید.

بیمه شخص اثلث گران شده است

در ابتدای اسفند ماه گذشته شورای عالی بیمه در جلسهای نرخ حق بیمه پایه شخص ثالث را در سال  98برای کلیه وسایل نقلیه تعیین کرد .بر این
اساس این نرخ بیمهای نسبت به سال گذشته 15درصد افزایش داشت .شما میتوانید جزئیات حق بیمه شخص ثالث خودروهای سواری را در جدول
زیر ببینید .قیمتها به تومان است.
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