8

شنبه  4خرداد  - 1398شماره 18

پیشخوان

صاحب امتیاز:
موﺳﺴﻪ ﻓرهنﮕی هنرى خراﺳان
مدیرمسئول:
مﺤﻤﺪ ﺳﻌیﺪ اﺣﺪﯾان
سردبیر:
ﺳیﺪﻋلی ﻋلوى

دفترمرکزی :مﺸﻬﺪ ،ﺑلوارﺷﻬیﺪﺻادﻗی
صندوق پستی91735 - 511 :
تلفن051 - 37634000 :
نمابردبیرخانه05137624395 :
پذیرش آگهی و اشتراک051 - 37010 :
پیامک2000999 :
چاپ مشهد :شهرچاپ خراسان
روابط عمومی051 - 37009111 :
نمابرتحریریه051 - 37626501 :

مراحل تبدیل نوشته هایتان به کتاب

اگـر فکـر مـی کنیـد نوشـته هـای تـان عـاوه بـر خودتـان
دوسـت داران دیگـری هـم دارد بهتـر اسـت بـا مراحـل چـاپ
کتـاب آشـنا شـوید .البتـه بایـد گفت که چـاپ کتـاب در این
اوضـاع نابسـمان کاغـذ و بـازار کـم جـان خریـد محصـوالت
فرهنگـی تـا حـد زیـادی محتمـل ریسـک اسـت .به هـر حال
اگـر بـه چـاپ اثرتـان مصمـم هسـتید مراحل زیـر را بـا دقت
مطالعه کنید .در اولین گام باید به دنبال موسسـه انتشـاراتی
بگردیـد کـه عهـده دار چـاپ کتاب شـما شـود .سـپس فایل
دسـت نویس و اسـکن مدارک شناسـایی تان را به موسسـه
تحویل دهید تا نوشـته شـما توسط کارشناسان مطالعه شود.

گام هـای بعـدی در موسسـه برداشـته مـی شـود که شـامل:
ویراسـتاری و صفحـه آرایـی کتـاب اسـت که فایـل تبدیل به
فرمـت کتـاب مـی شـود  .بعـد از تبدیـل فرمـت کتـاب باید
صفحـه آرایـی و طراحی جلد انجام شـود صفحـه آرایی کتاب
همـان صفحـه گـذاری و مرتب کردن اندازه کادر کتاب اسـت
و طراحی جلد کتاب نیز توسـط نرم افزار فتوشـاپ انجام می
شـود  .بعـد از ایـن مراحـل نوبت به مراحـل اداری چاپ کتاب
مـی رسـد کـه عبـارت از دریافت شـابک فیپا و اخـذ مجوز از
اداره ارشـاد اسـت .گفتنی اسـت بیشـتر انتشـاراتی ها انجام
ایـن مرحلـه را بـه عهده مـی گیرند.

حراجی های پوشالی
تقریبـا هـر مغـازه ای در طـول یـک سـال دسـت به حـراج باقی مانـده های
سمیه محمدنیا حنایی
انبـارش مـی زنـد و در و دیـوار و حتـی شیشـه مغـازه اش را از عبـارت هـای
روزنامه نگار
حـراج بـا درصدهـای مختلـف پر می کند .البته باید گفـت که حراجی ها هم
مانند بسـیاری از ترفندهای فروش یک فصل دارند .مثا همین اردیبهشـت
و خـرداد یکـی از فصـل هـای خـوراک حراجی اسـت .بدیهی اسـت که بیشـتر خانـواده ها خریدهای خـود را در
قالـب خریـد شـب عیـد انجـام داده انـد و نیـازی به خرید پوشـاک جدید ندارنـد اما ترفندی به نـام حراجی می
توانـد حتـی مصمـم ترین افـراد در نخریدن را بـه دام بیندازد.
حراجـی هـم ماننـد هـر ترفنـدی فـوت و فن های خودش را دارد .شـاید یکـی از کارآمدترین این فـوت و فن ها
بـاال بـردن عـدد درصـد در حراجـی اسـت .مثـا مغازه ای تمام یا بخشـی از اجناس خود را بـا  ۶٠درصد تخفیف
ارائـه مـی دهـد .عـدد  ۶٠در ذهـن مخاطـب چیزی کمی بیـش از نصف قیمت تجلی می کنـد .موضوعی که به
نوعـی قلقلـک ذهنـی بـرای بیننـده ایجـاد و او را وادار می کنـد تا برای ارضای کنجکاوی هم که شـده نگاهی به
اجنـاس داخـل مغـازه بکنـد و بـه زبان بهتر داخل دام بیفتـد .دومین فوت و فن کارآمـد در موضوع حراجی بیان
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سـام .دقت کردید که میوه فروشـی ها دیگر مغازه نیسـتند؟ بلکه
مـوزه هایـی هسـتند کـه برخی از میـوه ها را به نمایش مـی گذارند.
بـا قیمـت های نجومی میوه های بهاری و تابسـتانی بیشـتر خانواده
هایـی کـه بچـه کوچـک دارنـد از اینکـه وارد ایـن مغـازه ها شـوند
هـراس دارنـد .از تـرس اینکـه بچـه هـا چشمشـان بـه ایـن نوبرانه
هـا بیفتـد و آن هـا نتواننـد برایشـان تامین کنند .ترجیـح می دهند
کـه اصـا بـه مغـازه ها نرونـد .آخر گیـاس کیلویی  ٧٠هـزار تومان
توجیـه اقتصـادی دارد؟ خواهـش مـی کنم کمی به فکر قشـر پایین
جامعـه باشـید آن هـا زیـر بـار ایـن فشـار اقتصـادی در حـال خـرد
شـدن هستند.

کاربروجیههجهاین

بـا سـام .مـن یـک پرسـتار هسـتم ،و البته بـه دلیل شـرایط کاری
توسـط بیمـه هـای پرسـتاری از زیر شـاخه هـای مسـئولیت مدنی
تحـت حمایـت هسـتم .متاسـفانه از سـال اخیر تعداد شـکایت ها از
پرسـتاران و دیگر دسـت اندرکاران در بخش های بیمارسـتانی بسیار
زیـاد شـده اسـت .حتـی پرونـده هایـی در دادگاه بـاز می شـوند که
تاریخـش بـه چندیـن سـال قبل برمـی گـردد .گاها اتفـاق می افتد
که پرسـتاری در پرونده ای محکوم به قصور در خدمت رسـانی شـده
اسـت و برای وی دیه در نظر گرفته اند .در این شـرایط چشـم امید
پرسـتار به شـرکت بیمه گذاری اسـت که سـال ها به صورت ماهانه
حق بیمه پرداخته می کرده اسـت .اما براسـاس قوانین این شـرکت
هـا هـر گاه پرونـده ای از سـال های قبل بـه دادگاه ارجاع داده شـود
شـرکت بیمه ای مبلغ دیه و جبران خسـارت مربوط به آن سـال را
محاسـبه و پرداخـت مـی کنـد و ایـن در حالی اسـت کـه دادگاه ها
دیه یا از کار افتادگی را براسـاس تاریخ روز محاسـبه می کنند .مابه
التفـاوت پرداختـی بیمـه و مبلـغ تعییـن شـده از سـوی دادگاه باید
توسـط پرسـتار تامیـن شـود که همیـن موضوع بـا توجه بـه درآمد
ناچیـز ما بسـیار سـخت اسـت و در بیشـتر مواقـع کار بـه گل ریزان
می کشـد .آیا نباید شـرکت های بیمه ای پوشـش بیمه ای مناسـب
تـری را برای پرسـتاران در نظـر بیاورند؟

کاربرمحمدجواد...

بـا سـام .مـن دو سـالی می شـود که به عنـوان کارآموز دسـت مزد
بگیـر در یـک مغـازه جوشـکاری و فلـزکاری کار مـی کنـم .در هفته
پیـش بـه دلیـل بـی احتیاطی خـودم در حین جوشـکاری از عینک
مخصوص اسـتفاده نکردم و چشـمانم به شـدت آسـیب دیده اسـت.
می خواسـتم بروم و از شـرکت بیمه ام حق از کار افتادگی یا حداقل
طـول درمـان بگیـرم .امـا صاحبـکارم مـی گویـد چون ایـن خودت
بـودی کـه از عینـک اسـتفاده نکردی پس به تو بیمـه ای تعلق نمی
گیـرد .آیـا حـرف مـن به جایی می رسـد؟

کاربرمهدیهمﴩﯽﻗ

بـا سـام .مـن دارای دفترچه خدمات درمانی هسـتم و چـون درآمد
ماهانـه مـان اجـازه نمـی داد نتوانسـتیم کـه بیمه تکمیلـی بگیریم.
دنـدان هـای شـیری دختر کوچک مان نیـاز به درمـان دارند .هر جا
کـه مـی روم برای چهار دنـدان خراب مبلغی حدود دو و نیم میلیون
تومـان از مـا مـی خواهنـد .در این شـرایط اقتصادی ایـن مبلغ برای
مـا خیلـی زیـاد اسـت امـا از طرفی هم نمی شـود گذاشـت که بچه
درد بکشـد و یـا اینکـه تمـام دنـدان هـای خرابـش را تخلیه کنیم.
خواهـش مـی کنـم حداقـل دربـاره بیمـه دندانپزشـکی کـودکان
تعرفـه هـای بهتـری قـرار دهیـد .کـودکان معصـوم هسـتند و نمی
تـوان بـه آن هـا گفـت که به دلیل بی پولی مجبور هسـتند مسـکن
بخورنـد و دنـدان خـراب را تحمل کنند.

کاربر زهرا مالیی فر

ایـن شـکر چهـار هـزار تومانـی که مـی گویید در بـازار تزریق شـده
اسـت کجاسـت؟ یا بهتر بگویم در کجای بازار ریخته شـده اسـت که
مـا برویـم و جمـع کنیـم اش؟ من همیـن دیروز رفتم شـکر خریدم
کیلویـی هشـت هـزار تومـان .اگـر قرار اسـت باز هم اجنـاس تنظیم
بـازاری بـه کیسـه نـور چشـمی هـا بـرود خواهش مـی کنـم دوباره
همـان کوپن هـا را راه بیندازند.

گنـگ و مبهـم میـزان درصـد حراجـی هاسـت .مثا روی ویتریـن مغازه ای شـما همزمان برگه هـای 8٠درصد
تخفیـف٥٠ ،درصـد تخفیـف و  ...را مشـاهده مـی کنیـد .وارد مغـازه که می شـوید با انبوهـی از کاالها و اجناس
مواجـه مـی شـوید کـه بـدون هیچ دسـته بنـدی در معرض دیـد بازدید کننده قرار گرفته اسـت و بدیهی اسـت
در ایـن مـوارد شـما بـا پیـش زمینـه 8٠درصد تخفیف اقدام به بررسـی اجناس و حتی انتخـاب آن ها می کنید،
امـا در هنـگام پرداخـت وجـه متوجه می شـوید کاالی مورد نظرتان فقط  2٠درصد تخفیف داشـته اسـت!
حیلـه سـوم در حراجـی هـا بـه حـراج بعـد از افزایـش قیمت برمی گـردد .به ایـن معنی که فروشـنده مثا یک
شـلوار جیـن را کـه در یـک مغـازه عـادی حـدود  1٠٠هـزار تومـان قیمـت خـورده اسـت بـا قیمـت  19٠هزار
تومـان قیمـت و برچسـب گـذاری مـی کنـد سـپس تخفیـف ٥٠درصدی میزند .شـما نیز با یک حسـاب سـر
انگشـتی ممکـن اسـت جنـس گران شـده تخفیف خـورده را بخرید و فکر کنیـد چیزی حدود  9٥هـزار تومان
بـه اقتصـاد خانـواده کمـک کـرده ایـد .این در حالی اسـت که شـما فقـط  ٥هزار تومـان ارزان تر از مغـازه عادی
خریـد کـرده ایـد .پـس در ایـن ایـام کـه در خیابـان هـا قـدم می زنید خیلـی کمتر بـه ویترین پـر از برگه های
حـراج و  offتوجـه کنیـد و مراقـب دام هـای حراجی ها باشـید.

| شگفتانههای اﻗتﺼادی |

جهاد کشاورزی آب اپﯽﮐ را روی دست خریداران ریخت
کمـا بیـش بـا قیمت هـای نجومی میـوه هـای نوبرانه مواجه شـده
ایـد .شـاید بسـیاری از افـراد در مواجـه با این قیمت هـا  ،آن ها را به
نوعی فروش غیر قانونی و افزایش قیمت ناشـی از دالل بازی بدانند.
امـا جالـب اسـت بدانید که این بار جهاد کشـاورزی اسـتان تهران در
جلسـه ای مشـترک با اتحادیه های مرتبط با توزیع میوه و بازرسـی
میـدان مرکـزی میـوه و تـره بـار شـهر تهـران ،قیمت هـای نجومی را
بـرای فـروش برخـی از میـوه ها تعیین کرد .بر این اسـاس نرخ مصوب
فـروش هـر کیلوگـرم هلـو به صـورت عمـده در میدان مرکـزی میوه و
تـره بـار شـهرداری  2٠هـزار تومان ،زردآلـو  2٥هزار تومان ،سـیب 11
هـزار تومـان ،کیـوی  1٠هـزار تومان ،خیـار  ٥هـزار و  ٥٠٠تومان ،توت
فرنگـی  22هـزار تومـان ،مـوز  13هزار تومـان  ،گابی  12هـزار تومان
و گوجـه سـبز برقـان  18هـزار تومـان قیمـت گذاری شـد .امـا کورس
قیمـت هـا در مـواردی نیـز ناباورانـه تر بـود هر چنـد در خبرها چیزی
از تاییـد یـا تاییـد نکـردن اتحادیـه مذکـور بـرای آن ها به زبـان نیامد.
براسـاس مشـاهدات میدانـی بـرای هر یک کیلو گیـاس چیزی حدود
 ٧4هـزار تومـان و گابـی  ٥9هـزار تومان قیمت گذاری شـده اسـت.
چگونگی این قیمت گذاری و داشـتن مرجع قابل قبول ارزش گذار ،در
اولین گام نشـان دهنده نبود دسـت های واسـطه گر در تعیین قیمت
نهایی محصول اسـت .موضوعی که در مواردی چون پیاز و گوجه روی
آن مانـور زیـادی داده مـی شـد و تـا حد زیادی دولـت را در این موضوع

مبـری مـی کـرد .نکتـه دوم حق و حقوق پایمال شـده مصـرف کننده
اسـت .سـازمان حمایـت از حقـوق مصـرف کننده دقیقـا در کجای این
تصمیم گیری و قیمت گذاری ورود کرده اسـت؟ سـومین مسـئله نگاه
اقتصـادی بـه ایـن روایـت دردناک اسـت .آیا قیمت هـای نجومی برای
محصـوالت غیرضـروری ماننـد میوه هـای نوبرانـه دارای کشـش بازار
اسـت؟ بـه واقـع مگر قیمت تمام شـده هـر کیلو میوه چقـدر می تواند
باشـد کـه مشـتری بایـد مبلغـی در حـدود  3٠هـزار تومان را بـرای به
خانـه بـردن یـک کیلـو میـوه بدهـد؟ نتیجه ایـن قیمت گـذاری ها دو
پیامد بیشـتر نخواهد بود .گندیده شـدن میوه ها و شرمسـاری بیشـتر
سرپرسـتان در برابر خواسـته های خوشـمزه کودکان شـان.
بـه نظر می رسـد مسـئوالن محتـرم ارزش گذار بایـد جوابگوی مردم
بـرای چگونکـی مـاک ارزش گذاری و قیمت گذاری باشـند .چنانچه
بـه نظـر مـی رسـد بـارش هـای رگبـاری و سـرد شـدن هـوا در اوایـل
فصـل شـکوفه هـای درختـان تا حد قابـل توجهی از حجـم محصول را
کاسـته اسـت .آیـا حـال که عرضه بـه دلیل کمبود کاهش یافته اسـت
بایـد قیمـت هـا را بـاال ببریـم تـا فقـط داراها حـظ آلبالو و گیـاس را
ببرنـد؟ و از طرفـی خسـارت هـای باغداران به واسـطه ایـن افزایش بها
تامیـن شـود؟ متاسـفانه گویـی حقـوق مصـرف کننده مهره گم شـده
ایـن معاملـه برد -برد اسـت.

افزایش  ۹درصدی قیمت گاز CNG

گاز طبیعی فشرده یا«سیانجی» سوختی است که به عنوان جایگزینی برای بنزین ،گازوییل و گاز مایع به کار میرود و نسبت به همه آنها دارای مزایای
آلودگی کمتر  ،ایمنی بیشتر و قیمت مناسب تر است یا بهتر بگوییم دارای قیمت مناسب تر بود تااینکه بعد از دو سال ثبات قیمت با افزایش  9درصدی رو به
رو شد .خبری که این هفته عهده دار وارد آوردن شوک به مردم شد گرانی  9درصدی سوخت  CNGبود ،البته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی  CNGکشور
اعام کرد افزایش  32درصدی در واقع کارمزد جایگاه داران  CNGاست که  14درصد آن برای سال  9٧و  18درصد باقی مانده برای سال  98است که به
مناطق شرکت گاز اباغ و اجرایی شده است .گفتنی است ایران با داشتن چیزی حدود  3/٥میلیون خودروی سیانجی سوز بزرگترین ناوگان خودروهای
گازسوز را در اختیار دارد .بنابراین باید بشینیم و منتظر تبعات این افزایش قیمت باشیم .البته اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم این افزایش قیمت به تنهایی
و بدون در نظر داشتن آسانسور سواری قیمت ها خیلی هم بیراه نیست .اما متاسفانه سیاست جدید هیئت مدیره صنفی  CNGدر زمان بندی عملیاتی شده
است .تورم باالی قیمت ها ،عقب ماندن زیاد درآمد ها در رقابت با خرج کرد و همچنین افزایش قیمت هزینه سفرهای درون شهری و حتی برون شهری از جمله
مقتضیاتی است که ممکن است افزایش 9درصدی بعد دو سال را شوک آور به نظر بیاورد .امیدواریم با این توجیه که گرانی فعلی مربوط به جایگاه داران است با
سناریوی جدیدی تحت عنوان افزایش قیمت خود سوخت  CNGبه این زودی ها شاهد افزایش مجدد قیمت  CNGنباشیم.

خرما  ،مهمان لوکس سفره افﻄار  ،دانه ای 100
هزار تومان!

شاید اکثر ما وقتی قیمت یک چیز بیش از حد گران به نظر می آید ناخودآگاه اولین جمله ای که از ذهن یا زبان مان می گذرد این است « مگه طاست؟» ،اما
آنچه امروز شاهد آن هستیم عینیت یافتن این سوال کوتاه دو جمله ای است .پیشتر شاهد ظهور پیتزا و بستنی با روکش طا بودیم که در زمان خود حاشیه
هایی هم داشتند  .اما طای نوظهور این بار خرما است ! این ساده ترین افطاری روزه داران ماه ِ خدا از قدیم االیام تاکنون.
در ماه رمضان ،که فرصتی ناب برای تقویت ایمان و دوری از رفتارهای ناپسند است  ،تجمل گرایی و اشرافی گری مهمان سفره ها شده و متاسفانه در گستره
شبکه های اجتماعی و دنیای مجازی فرصت تبلیغ و رواج خوبی پیدا کرده است .تبلیغ و فروش خرما با روکش طا یکی از این موارد است که هیچ دلیل
منطقی برای آن غیر از اشرافی گری و به قولی الکچری نمایی وجود ندارد .این خرما به صورت بسته های  ۶تا  8عددی با مغز پسته و روکش طای خوراکی 23
عیار فرانسوی با قیمت های حدود  ۶٠٠تا  ٧٠٠هزار تومان متاسفانه در داخل کشور خودمان بسته بندی و روانه بازار می شوند .تقلید های کورکورانه از فرهنگ
غرب در موارد و جایگاه هایی که سنخیتی با فرهنگ اصیل ایرانی اسامی ندارند کم بود که تقلید از زندگی شیوخ عرب هم به آن اضافه شد .سوالی که اینجا
توی مغز انسان می کوبد این است که آیا واقعا کسانی که خرما با روکش طا تهیه و مصرف می کنند روزه دارند یا نه ؟ اگر روزه دار نیستند که چه نیازی است
سفره افطار طایی بچینند ؟ و اگر روزه دار هستند واقعا هیچ تضادی بین فلسفه روزه و گستردن سفره های شاهانه احساس نمی کنند؟
در برحه ای از زمان که مردم تحت فشار های شدید اقتصادی هستند و گاه حتی خرید خرمای معمولی برای برخی دغدغه محسوب می شود مواردی اینچنینی
فاصله طبقاتی مردم را بیش از پیش آشکار می کند .موضوعی که نمی توان آن را انکار کرد چرا که اگر تقاضایی وجود نداشت عرضه هم لنگ می ماند و
اینجاست که به فکر فرو می رویم که این مردم به کجا می روند؟

