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حرفهای
مردم
کاربر محمد تیق حسیین

بـا سلام .مـن تقریبـا  5سـال میشـود کـه به عنـوان یک
تـور لیـدر در یکـی از شـرکتهای گردشـگری اسـتان کار
میکـردم .شـرکت مـا هـم در زمینه تورهـای داخلی فعال
بـود و هـم در زمینـه تورهـای خارجـی .امـا متاسـفانه بـا
ایـن گرانیهایـی کـه در بـازار دالر و یـورو اتفـاق افتـاد
عملا بـازار تورهـای خارجـی ما تعطیل شـد .اما کسـادی
بـازار مـا بـا توجـه بـه شـرایط جـوی نـوروزی در زمینـه
تورهـای داخلـی نیـز شـدت گرفتـه اسـت .تقریبـا بیشـتر
شـرکتهای گردشـگری در حـال تعدیـل نیـرو هسـتند.
مـن از مسـئوالن میخواهـم لطفـا بـه صنعت گردشـگری
بـه عنـوان یکـی از منابـع خـوب ارز آوری و درآمدی توجه
بیشـتری کننـد و سیاسـتهای حمایتـی را بـرای چنیـن
شـرکتهایی فراهـم آورنـد تا بتوانیـم بهترین و بیشـترین
اسـتفاده را از نعمتهـای خـدادادی ایـران ببریـم.

کاربر مینا هشسواری

ایـن هفتـه مصادف اسـت با روز بزرگ داشـت مقـام معلم.
مـن از همیـن جـا میخواهـم نسـبت بـه حقـوق پاییـن
تمـام مدرسـان و معلمـان حـق التدریسـی اعتـراض کنـم
و از مسـئوالن بخواهـم تـا حداقل نظـارت دقیقی روی کار
مدیـران مـدارس غیـر انتفاعی کـه شـهریههای آنچنانی را
از اولیـا دانـش آمـوزان میگیرنـد امـا موقـع پـول دادن به
معلمهـای حـق التدریسـی امـروز و فـردا میکنند ،داشـته
باشـند .مـن بـه عنـوان یـک مـدرس حـق التدریسـی بـه
حقـوق ماهـی  570هـزار تومان قانع شـدهام اما متاسـفانه
همیـن مبلـغ ناچیـز هـم بـه صـورت منظـم بـه دسـتم
نمیرسـد .نکتـه دیگـر دربـاره کار کـردن حق التدریسـی،
نبـود بیمـه اسـت .لطفـا اگـر میخواهیـد معلمـان را شـاد
کنیـد حقشـان را بـه آنهـا بدهیـد.

کاربر عیل مینوی

بـا سلام قبلا در خبرهـا آورده بودیـد کـه در مـاه مبارک
رمضـان هیـچ خبـری از افزایـش قیمـت کاالهـا ویـژه مـاه
مبـارک نیسـت .حـاال یـک سـوال ،آیـا خرمـا جـزو اقلام
اصلـی ایـن مـاه نیسـت؟ قیمـت  32هـزار تومانـی بـرای
یـک جعبـه  600گرمـی اگـر ظلم و تضییـع حقوق مصرف
کننـده نیسـت ،پس چیسـت؟

کاربر مسیه محمدی

چنـدی پیـش به فروشـگاه اتکا در نزدیکی فـرودگاه رفتیم.
در سراسـر فروشـگاه بـه آن بزرگـی خبـری از یـک بسـته
ماکارونـی نبـود .در غرفـه ماکارونیهـا چیپـس و پفـک
گذاشـته بودنـد .همـان موقـع شسـت مان خبردار شـد که
بـا کـم کـردن عرضـه ماکارونـی حتما قیمت ایـن محصول
هـم افزایـش خواهـد یافت .کـه بعد از چنـد روز دیدیم که
بلـه! حدسـمان درسـت از آب درآمـد و قیمـت ماکارونـی
بـه  5هـزار تومـان رسـیده اسـت! واقعـا نظـارت کـه هیـچ
انصافـی هـم نمانده اسـت.

کاربر مجتیب صلوایت

سلام .مـن در سـال گذشـته،مبلغی را بـرای گرفتـن وام
خریـد مسـکن در بانـک بلوکـه کـردم .بمانـد کـه در ایـن
یـک سـال چقـدر انتظـار کشـیدیم تـا بـه این وام برسـیم.
در نهایـت امسـال کـه وام را دریافـت میکنیـم هـر چـه
بـرای پیـدا کـردن خانـه جسـتوجو میکنیـم چیـزی
پیـدا نمیکنیـم .مبلـغ وام تنهـا بخـش کوچکـی از ارزش
خانههایـی را کـه پسـند میکنیـم شـامل میشـود .آیـا
نبایـد مبلـغ تسـهیالت خریـد مسـکن بـه صورت هـم پایه
بـا افزایـش قیمـت مسـکن به روز رسـانی شـود؟ تکلیف ما
چیسـت کـه چـون نمیتوانیـم خانـه بخریـم دسـتمان بـه
وام هـم نمیرسـد.

کاربر مهدی حسیین

لطفـا مسـئوالن سـر ماجـرای بنزیـن ،مـردم را سـر کار
نگذارنـد .مـردم اگـر تحمـل سـهمیه بنـدی بنزیـن را هـم
داشـته باشـند ،تحمـل ایـن ناهماهنگـی و خبرهـای ضـد
و نقیـض را ندارنـد کـه یـک روز اعلام شـود از پنج شـنبه
سـهمیه بنـدی شـروع میشـود و بعـدش بگوینـد کـه این
خبـر دروغ بـوده اسـت .حـاال کـه قـراره سـهمیه بنـدی
کننـد ،لطفـا ملـت را سـر کار نگذارنـد.

کاربر حسن مهدی زاده

در بسـیاری از کشـورهای مسـلمان ،در آسـتانه ماه مبارک
رمضـان قیمـت ارزاق خوراکی را پاییـن میآورند و تخفیف
میدهنـد ولـی برخـی فروشـندگان در کشـورمان قیمتها
را بـاال میبرنـد .چرا؟!
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خریدالکرتونییکاقساطی!

خریـد ملزومـات زندگـی به صورت اقسـاطی بـا مزیت « امروز بخـر ،فردا
پولشـو بده» یکی از روشهای مطلوب خرید برای بسـیاری از مردم اسـت.
بـا توجـه به پیشـرفت و نفـوذ تکنولوژی در تمام بخشهـای زندگی ،خرید
اقسـاطی نیز از قافله جا نمانده اسـت.
ن رنتـر» بـه عنـوان اولیـن پلتفرم فـروش اعتبـاری ،با تنوع
سـایت «ایـرا 
وسـیعی از کاالهـا امـکان یـک خرید اقسـاطی لـذت بخش را برای شـما
فراهـم میکنـد .از جملـه مزایـای خریـد از ایـن سـایت میتـوان به عدم
نیـاز بـه ارائـه چـک ،عـدم نیـاز بـه پیـش پرداخـت ،عـدم نیـاز بـه ارائه
ضامـن معتبـر و عـدم نیـاز بـه حضـور فیزیکـی و بیمـه کاالی خریداری
شـده اشـاره کرد.

شـما با ثبت نام در ایران رنتر و کسـب اعتبار میتوانید نسـبت به دریافت
کارت اعتبـاری بـا مبالـغ مختلـف اقـدام و از فروشـگاههای معتبـر و طرف
قرارداد ایران رنتر خرید کنید سـپس ماهانه تا سـقف  12ماه مبلغ خرید
خـود را بـه صورت قسـطی پرداخت کنید.
کارت اعتبـاری خریـد در واقـع یـک کـد تخفیـف ۱۰۰درصدی اسـت که
پـس از ثبـت سـفارش و تاییـد در اعتبارسـنجی ،ایـران رنتـر بـرای شـما
ارســال میکند و در فــروشگاه مقصد بــا وارد کردن این کد پــرداخت
شـما نهایی میشـود .در این روش شـما از تنوع کاالها و خدمات ،اسـتفاده
از تخفیـف فروشـگاهها و امـکان انتخـاب بهتریـن قیمـت نقـدی در بیـن
فروشـگاههای مختلـف بهـره مند میشـوید.

| شگفتانههای اقتصادی |

شگردهای سالطین گراین خودرو
در هفتـه پیش گزارشـی مبنی بر وجود عوامـل روانی موثر در قیمت
گذاریهـای غیـر منصفانـه در بـازار خودرو را نوشـتیم .گزارشـی که
در انتهایـش بـه ایـن نکتـه اشـاره میکـرد کـه یکـی از دالیـل ایـن
افزایـش قیمـت نبود عرضه مناسـب بـرای رقابت خودروهـای وارداتی
و امـکان کنتـرل عرضـه توسـط عرضـه کنندگاناندک داخلی اسـت.
امـا گویـا ایـن روانـی بازیهـای خودروهـا ماننـد کـوه یخی اسـت که
هر روز شـگفتی جدیدی از او از آب بیرون میآید! براسـاس خبرهایی
کـه از سـایت دیجیاتـو درز کـرده اسـت ،پشـت پـرده افزایشهای یک
شـبه و تصاعـدی خـودرو رو شـده اسـت .دسـتهای دالل بازانـی کـه
بـا همـکاری گروهـی و همچنیـن سـوء اسـتفاده از خالءهـای قانونـی
و بسـترهای مناسـب مجـازی بسـیاری را بـه خـاک سـیاه نشـاندهاند و
بـه تـورم افسـار گسـیخته اقتصـاد در حـوزه خـودرو میافزایند .شـیوه
سلاطین خـودرو بـه گونـهای اسـت که ابتـدا در میان یـک جمع صد و
چنـد نفـری روی یـک قیمت باال برای یک مـدل خودرو توافق میکنند.
گام دوم فـاز عملیاتـی نقشـه شـوم شـان اسـت آنها بـا درج آگهیهای
فـروش در سـایتهای دیـوار ،شـیپور و بامـا اقدام بـه جاانداختن قیمت
جدیـد در اذهـان مخاطبـان میکننـد .جالـب اسـت کـه ایشـان بـرای
اینکـه قیمتهـای ادعایی شـان را بهتـر بقبوالنند در بعضـی از آگهیها
بـه جـای خریـدار هـم وارد عمـل میشـوند .در ایـن فـاز عملیاتـی آنان
نقشـه دومی را هم برای مقابله با کسـانی که خواسـتار فروش خودروی
خـود بـا قیمـت منصفانه هسـتند نیز عملیاتـی میکنند کـه در نهایت
یـا منجـر بـه اخراج آگهـی دهنده خـوش انصـاف از سـایتهای فروش

آنالیـن میشـود یـا طمع فروشـنده را نیـز تحریک کرده و قیمـت از دو
دسـتی خـارج میشـود .گام سـوم حملـه بـه بخشهای «تمـاس با ما»
سـایتهایی چـون ایـران جیـب اسـت و در نهایـت قیمـت خودروها در
ایـن سـایتها با تماسهـای مکرر و جعلی ،قیمت از پیش تعیین شـده
را درج میکننـد .گام نهایـی رفتـن به سـراغ نمایندگیهـا و جاانداختن
مبلـغ مـورد توافـق برای خودروهاسـت و این داسـتان بـه همین راحتی
کـه بـرای تـان روایـت کـردم بـرای خودروهای دیگـر ادامه دارد .شـاید
بـرای تـان جالب باشـد تا پاسـخ مسـئوالن را در قبال ایـن تبانی کثیف
بدانیـد .اولیـن اظهـار نظرهـا مبنـی بر این اسـت که این سلاطین کار
غیـر قانونـی نمیکنند توجه داشـته باشـید غیـر اخالقی با غیـر قانونی
فـرق میکنـد! چـرا کـه کاری که آنهـا میکنند دالل بـازی و باال بردن
قیمتهـا براسـاس وجود کشـش قیمتـی و همچنین تعـادل در عرضه
و تقاضاسـت .آنهـا بـا اعلام قیمـت بـرای محصوالت خـود هیچ کس
را مجبـور بـه خریـد الجـرم از خودشـان نمیکننـد .خریـدار میتوانـد
سـایتها و روشهـای دیگـری بـرای خریـد پیـدا کنـد که محصـور در
سـایتهای قلمروی آنان نباشـد .دومین توصیه به خریداران این اسـت
کـه در صـورت عـدم نیـاز مبـرم از خرید فعال صرف نظر کنند! سـومین
توصیـه بـاز هم به خریـداران برمی گردد .براین اسـاس خریداران واقعی
هم باید متحد شـوند و در برابر افزایش قیمتها از خود مقاومت نشـان
دهنـد .توصیههـا و نظـرات مسـئوالن بسـیار بـه جاسـت امـا تنها یک
نقطـه خالـی باقـی میماند که سـوال بسـیاری هم هسـت و آن اینکه
آیـا واقعا سـازوکاری بـرای کنترل بازار و قیمت گذاریهـا وجود ندارد؟

بوی هسمیه بندی از
مپپ بزنینها یمآید

داستان گرانی بنزین در ایران داستان جالبی است و پر از فرازهای خبری و نشیبهای
تکذیب است .این داستان آنقدر تکرار شده که بسیاری از مخاطبان اخبار ،همین که
خبری مبنی بر تاکید بر ثبات قیمت بنزین میشنوند ،میگویند دوباره میخواهند
گران کنند! این افراد به راحتی گام دوم خبری را شناسایی میکنند که حاکی از اظهار
نظرهایی مبنی بر مفید بودن افزایش قیمت بنزین برای تولید داخل ،اقتصاد عمومی و
رهایی از قاچاق است! قدم سوم اعالم گمانه زنیهای قیمتی برای این کاالی همگانی
است .قیمتهایی که گاه تا دو برابر و نیم قیمت کنونی مطرح میشود .قدم چهارم
تکذیب افزایش قیمت و تاکید بر تثبیت آن است .قدم عملیاتی آخر افزایش قیمت البته
نه بهاندازهای که شایعه شده بود!
خبرهای بنزینی این روزها حاکی از اختصاص سهمیه  60لیتری بنزین برای هر خودرو
و براساس شارژ کارت سوخت است .گمانه زنیهای قیمتی  1000تومان برای بنزین
سهمیه ای 2500 ،تومان برای بنزین مصرفی مازاد بر سهمیه و  3500هزار تومان برای
بنزین سوپر است که قرار بود از ابتدای روز پنچ شنبه گذشته عملیاتی شود؛ که این
موضوع باعث ترافیک سنگین در پمپ بنزینها شد .که بعد از چند ساعت به صورت
تمام و کمال تکذیب شد .در همین حین برخی نمایندگان مجلس با افزایش قیمت
بنزین مخالفت کردند .حاال ما مردم مانده ایم با آخرین سکانس از روایت قیمت بنزین
 98که کم و بیش همه مان از انتهایش باخبریم.

کاغذ به کیمیای ابزار تبدیل شده است
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در هفته گذشته در حالی آغاز به کار کرد که تقریبا تمام بازدید کنندگان از نمایشگاه ،نسبت
به قیمتهای باالی کتابها و محصوالت فرهنگی گالیه مند بودند .قیمت کتابها نسبت پارسال بسیار باال رفته بود و این
در حالی بود که با نیم نگاهی به تاریخ چاپ و انتشار این کتابها متوجه میشدیم که این کتابها هنوز در وضعیت بحرانی
بازار کاغذ چاپ نشده بودند و این موضوع ،خبر از تورم تازههای نشر در آینده داشت .ناشران علت اصلی این افزایش قیمت را
در نابهسامانیها و تورم افسار گسیخته بازار کاغذ عنوان میکردند .تا جایی که در بازدید مقام معظم رهبری حضرت آیت ا...
خامنهای از نمایشگاه بینالمللی این موضوع مطرح شد که دستور صریح و سریع ایشان را مبنی بر بررسی ابعاد این گرانی به
دنبال داشت .براساس اولین نظارتها گویا افزایش قیمتها در بازار کاغذ در اصطالح ساعت میزد به گونهای این بازار طی 48
ساعت یک شوک قیمتی  22درصدی را تجربه کرده بود .اولین اظهار کنندگان بازار کاغذ ،مسئولینی بودند که طی دستور مقام
معظم رهبری برای نظارت و پاسخگویی مورد خطاب قرار گرفتند .براین اساس وزرای ارشاد و صنعت با یکدیگر مالقات کردند.
در این دیدار گناه گرانیها به گردن وارد کنندگانی افتاد که این کاال را با ارز  4200تومانی به ایران آوردهاند اما یا آنها را در
پس مسئولیت خود
انبارهای شان احتکار کردهاند یا در جاهای دیگری خارج از شبکه توزیع پخش کردهاند .از نظر آنها دولت از ِ
با تخصیص ارز  4200تومانی برای کاغذ به خوبی برآمده است اما ادامه ساز وکار که به دست واردکنندگان سودجو افتاده مشکل
ساز شده است .که در این جا یک سوال مطرح میشود ،که آیا دولت هیچ مکانیزمی برای بررسی صالحیت انتخاب واردکنندگان
ندارد؟ به هرحال وارد کنندگان از سوی دولت بر بخشی از بیت المال تسلط پیدا میکنند و همین نکته توجه دولت را برای
انتخاب پاک دستان در این عرصه بیش از پیش میطلبد .در آن سوی میدان رئیس سندیکای اتحادیه تولید کنندگان کاغذ و
مقوای ایران مشکل اساسی کاغذ در ایران را حمایت نکردن از تولید داخلی و تخصیص ندادن ارز برای واردات دانست .به گفته
برخی از کارشناسان 90درصد کاغذ مصرفی در ایران از نوع وارداتی بوده است که به گونهای نقطه ضعف ملی محسوب میشود.
بدیهی است در سالی که به رونق اقتصاد ملی نام گذاری شده باید توجه بیشتری به تولید داخل داشت.

