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کولر آیب یا کولر گازی ؟ مسئله این است!
خانـواده هـا در هنـگام انتخاب وسـیله سرمایشـی برای منـزل خود دچار
سـردرگمی مـی شـوند .بیشـتر خانواده ها البتـه در اولیـن رویارویی خود
بـه بحـث هزینـه هـای اولیه و همچنیـن هزینه هـای دراز مـدت و مادام
العمـر کولـر دقـت می کننـد .باور عموم بر این اسـت کـه کولرهای گازی
چه در زمان خرید و چه در طول مدت اسـتفاده هزینه گزافی را بر سـبد
خانـوار تحمیـل مـی کنـد .بنابراین از خیـر خرید کولـر گازی می گذرند.
ایـن در حالـی اسـت کـه نبایـد قیمت کولرهـای آبی به خصـوص در این
سـال و بـا توجـه به افزایش قیمت ها را خیلی دسـت کـم گرفت .بنابراین
در انتخـاب کولـر مناسـب خـود بـه فاکتورهـای دیگـر نیـز توجـه کنید.

مهمتریـن فاکتـور موقعیـت جغرافیایـی محل سـکونت شـما از نظر آب و
هوایی اسـت .کولرهای گازی برای شـرایط آب و هوای مرطوب و شـرجی
کارآیـی بیشـتری دارد .در صورتـی کـه کولرهـای آبی در مناطق خشـک
مانند مشـهد سـرمای دلپذیری را به اسـتفاده کنندگانش هدیه می کند.
مورد دوم که شـاید کمتر به آن توجه شـده اسـت موقعیت منزل شـما از
نظر قرار گیری در مناطق شـهری اسـت .چنانچه منزل شـما در مناطق
پرترافیـک و آلـوده شـهری قرار دارد خریـد و راه اندازی کولر آبی به معنی
بـاز کـردن درهـای آلودگی به خانه تان اسـت ،پس برای بهداشـت محیط
زندگـی تـان بهتر اسـت از کولر گازی اسـتفاده کنید.

تصمیم های هیجانی بزنگاه گول خوردن!
شـاید بـا خودتـان فکـر کنید کـه مهم تریـن تصمیم گیـری های
سمیه محمدنیا حنایی
هیجانـی زمانـی اسـت کـه شـما تصمیم مـی گیرید در یـک اقدام
روزنامه نگار
فـوری و بـر حسـب حـدس و شـانس یکی از سـیم های قرمـز و یا
سـبز بمـب سـاعتی را قطـع کنیـد! اما باید خدمتان عرض کنم که شـما شـاید در طـول عمرتان هیچ
گاه در شـرایط تصمیـم گیـری فـوق قـرار نگیرید .امـا در طول زندگی تـان زمان هایی وجـود دارد که
بـدون آن کـه متوجـه قـدرت انتخـاب پیش زمینه ذهن تان شـوید ،اقدام بـه انتخاب و تصمیم گیری
مـی کنیـد .پیـش زمینـه ذهن تقریبا جـای تاریکی از ناخودآگاه شماسـت کـه در تصمیم گیری های
فـوری و بـدون اطالعـات کافـی روی ذهـن شـما تاثیر گذار اسـت .جالب اسـت بدانید که غیر از شـما
افـراد دیگـر هـم مـی توانند به زمینه ذهن شـما دسـت یابند و آن را به سـلیقه خود دسـتکاری کنند!
بگذاریـد بـرای تـان یـک مثـال عینـی بزنم .تصور کنید چند ماهی اسـت که به دنبال شـغل مناسـب
خـود مـی گردیـد .بـا الخـره بعـد از کش و قوس های فراوان و جسـت و جوهـای بی نتیجه و با نتیجه
بـرای یـک مصاحبـه کاری و حتـی بسـتن قـرارداد دعوت می شـوید .در اتاق انتظار تلویزیونی روشـن
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گـزارش شـما دربـاره کفـش ملی خیلی خـوب بود .اما شـما به
یـک نکتـه زیـاد توجه نکرده اید .یکی از دالیل اسـتقبال نکردن
جوانـان و کـودکان از کفـش ملـی طراحـی این کفش هاسـت.
هـر چنـد کـه همه بـه اسـتحکام و جـان دار بـودن کفش های
ملـی اعتـراف مـی کننـد .امـا طراحی هـای این کفـش اصال به
روز نیسـتند و بچـه هـا هـم وقتـی آن هـا را بـا دیگـر کفش ها
مقایسـه مـی کننـد آن را انتخـاب نمـی کننـد .چـه برسـد بـه
جوانـان کـه بـا توجـه به شـبکه های مجـازی با آخریـن مد روز
دنیا آشـنایی دارند.

فاطمهسالیم

با عرض سلام و خسـته نباشید .در خصوص بیمه دندانپزشکی
که نوشـته بودید باید یک نکته را اضافه کنم .بسـیاری از بیمه
هایـی کـه در قالـب تراکـت تبلیغاتـی بـه در منـازل ریخته می
شـوند ،اصلا خـوب نیسـتند .متاسـفانه در برخـی از بیمه های
دندانپزشـکی نوعـی تبصـره وجـود دارد و آن مربـوط بـه ایـن
اسـت کـه فقـط بایـد نـزد یـک دندانپزشـک یا مرکز پزشـکی
مراجعـه کنیم .در این شـرایط معلوم اسـت کـه امکان انتخاب و
گزینـش پزشـک معالج وجـود ندارد و هم اینکه امکان مقایسـه
هزینـه ها هم نیسـت.

شاهینمرادیان

مـن یـک بنگاه خودرو دارم .تقریبا از ابتدای سـال تا کنون هیچ
معاملـه ای نداشـتم .ایـن معامله ای که مـی گویم فقط مختص
خودروهای صفر کیلومتر نیسـت .حتی بازار خودروهای دسـت
دوم نیـز راکد شـده اسـت .متاسـفانه خبرهای ضـد و نقیض در
ارتبـاط بـا گرانـی هـا و امیدهـای ارزانی های آینده نیـز بر راکد
مانـدن ایـن بـازار افزوده اسـت .خواهشـمندم کـه دولت هر چه
سـریعتر برای شـفاف سـازی بازار خودرو اقدام کند.

قنربی...

مـن دیپلـم خیاطـی دارم و بـه ایـن امیـد کـه بتوانـم بـا وام
خوداشـتغالی بـرای خـودم کار و کاسـبی راه بینـدازم  ،شـروع
بـه کار کـردم .امـا چنـد ماهـی اسـت کـه در انتظـار وام به سـر
مـی بـرم .و البتـه زمانـی هـم کـه از مبلـغ ناچیـز وام آن هم در
شـرایط کنونـی و بـا ایـن قیمـت هـا اطلاع پیـدا کـردم تقریبا
نـا امیـد شـدم .واقعـا بـا وام  7میلیونـی مـی تـوان یـک کارگاه
کوچـک خیاطـی زد؟

شاهدمحمدی

با سلام .متاسـفانه من هم از کسـانی هسـتم که با این فکر که
بـا اختصـاص دادن بخشـی از منزلـم به یک دسـتگاه خودپرداز
مـی توانـم ماهانـه حدود  10میلیون تومان سـود کنـم ،یکی از
ایـن دسـتگاه هـا را بـا هـزار بدبختی خریـداری کردم امـا واقعا
چیـزی عایـدم نشـد .ممنونـم از گـزارش خـوب تـان  .مـن هم
وظیفـه خودم دانسـتم کـه به هموطنانم اطالع رسـانی کنم که
اصلا پولشـان را در ایـن راه سـرمایه گذاری نکنند.

ماجدمهرآذین

قیمـت هـا در بـازار همچنـان دارای سـیر صعودی هسـتند و از
دسـت کسـی انگار کاری بر نمی آید! مردم در حال خرد شـدن
زیـر بـار زندگی هسـتند آیا واقعا کسـی هسـت که بـه داد مردم
برسـد .تقریبا دیگر بیشـتر جامعه مسـتضعف شـده اند! به داد
مستضعفین برسید.

سعیدمهرابن

بـا سلام از مرحلـه دوم توزیع بسـته هـای حمایتـی دولت خبری
نیسـت؟ قـرار بـود حداقل هـر  3مـاه یکبار دولت کمـک حداقلی
را بـه مـردم بکند.

اسـت .صفحـه نمایـش تلویزیـون صحنـه هایی از مسـابقات صخره نوردی و یا موتور سـواری را نشـان
مـی دهـد ،صفحـه نمایشـگر بـه گونـه ای تعبیه شـده اسـت کـه در برابر شـما قـرار دارد و بـه راحتی
توجـه شـما را بـه خـودش جلـب مـی کنـد .هیجان نهفتـه در این صحنه ها بـه صورت ناخـودآگاه در
زمینـه ذهنـی شـما تاثیـر می گذارد .شـما بعد از مشـاهده تصاویر حاضر هسـتید که ماننـد افراد مثال
موتـور ریسـک کنیـد و البتـه ماننـد آن هـا کاپ قهرمانی را بـاال ببرید .خوب بعـد از چند دقیقه پیش
زمینـه ذهنـی شـما آمـاده اسـت .شـما در اتـاق مدیـر پاسـخ های هیجانـی می دهیـد .توان خـود را
خیلـی بیشـتر از آن چیـزی کـه هسـت تصور می کنیـد و احتماال قـول و قرارهایی فراتـر از توان خود
مـی دهیـد و حتی امضـا می کنید!
اعتمـاد بـه نفـس کاذب شـما حتمـا دسـته گل برای تان بـه آب می دهد .شـما زیر قـراردادی را امضا
کـرده ایـد کـه تـوان انجـام آن را نداریـد و بـه همین راحتی گـول خورده ایـد! و باید خودتـان را آماده
کنیـد کـه تبعـات امضـای خـود را به جـان بخرید .پیش زمینه ذهنی شـما به راحتی مـی تواند تحت
تاثیر قرار گیرد ،بنابراین بهترین راه مقابله با چنین شـرایطی باال بردن شـناخت درونی از خود اسـت.

| شگفتانههای اقتصادی |

ما ایراین ها پرمرصفیم یا کم مرصف؟
بر کسـی پوشـیده نیسـت که وضعیت اقتصادی و معیشـت زندگی
بـرای بسـیاری از مـردم سـخت و طاقـت فرساسـت .در این بین نیز
حـرف هـا و نصیحـت هـای بعضی از مسـئولین خارج رفتـه و خارج
دیـده از شـرایط زندگـی مقتصدانـه خارجـی هـا ،ماننـد نمکـی بـر
زخـم مـردم تلقـی می شـود .نمکی که گاهی دسـت مایه طنز تلخ
کاربـران دنیای مجازی می شـود .البتـه روایت الگو گرفتن از زندگی
فرامـرزی هـا پیشـینه درازی در ایـران دارد ،یکـی از معـروف تریـن
ایـن روایـت هـا بـه میزان مصـرف بنزین مـا ایرانی ها در مقایسـه با
خارجـی هـا برمـی گردد .داسـتان چند مـاه پیش بسـنده کردن به
پوشـیدن یـک لنـگ بـه جای لباس های مـارک دار و انواع پوشـاک
بـه روز را شـاید بـه یـاد داشـته باشـید .امـروز هم داسـتان جدیدی
از ایـن دسـت بـا عنـوان کم کـردن وعده هـای غذایی بـه تبعیت از
ملـت چیـن بـر سـر زبـان ها افتاده اسـت .امـا واقعیت چیسـت؟ آیا
واقعـا مـا ایرانـی ها با زعم وجود چنین شـرایط اقتصادی سـخت باز
هـم فراتـر از الگـوی مصـرف ،مصـرف مـی کنیم؟ بد نیسـت نگاهی
بـه آمـار مصـرف بعضـی از اقالم خود در مقایسـه با سـایر کشـورها

بیندازیـم .براسـاس آمارهـای منتشـر شـده مـا ایرانی هـا روزانه در
حـدود  128لیتـر و سـاالنه  47هـزار لیتـر آب بیشـتر از نیـاز آب
مصـرف مـی کنیـم .مـا ایرانـی های خـوش خـوراک و خـوب ذائقه
نیـز دارای رکـورد مصـرف شـکر هسـتیم .مصـرف سـاالنه و سـرانه
شـکر بـرای هـر فـرد بیـن  21کیلوگـرم تـا  24کیلو گرم اسـت در
حالـی کـه اسـتاندارد جهانـی مصرف سـاالنه برای هر فـرد حدود 5
کیلوگـرم اسـت! یعنی مـا ایرانی ها چیزی در حـدود  4برابر مصرف
سـاالنه سـایر کشـورها بـه شـیرین خـوری عـادت کـرده ایـم .آمار
بعـدی بـاز هـم در حـوزه خـورد و خوراک اسـت .هر ایرانـی به طور
متوسـط سـاالنه حـدود  160کیلوگـرم نـان مصرف می کنـد و این
در حالـی اسـت کـه ایـن آمار بـرای هر فـرد در ورای مرزهـای ایران
حـدود  25کیلوگـرم اسـت .مصـرف روغـن نیز جزو مسـائلی اسـت
کـه مـا در آن دچـار مصـرف بیـش از حـد هسـتیم .مصرف سـاالنه
هـر فـرد در جهـان حـدود  12کیلوگـرم اسـت و ما ایرانـی ها در هر
سـال  20کیلوگـرم روغـن مصـرف می کنیـم .رکورد مـا در مصرف
انـرژی هـا هـم بـه همیـن اندازه درخشـان و دسـت نیافتنی اسـت.

مثلا متوسـط مصـرف بنزین در ایـران در حـدود  95-91میلیون
لیتـر اسـت در حالـی کـه در خـارج از مرزهای ایران ایـن رقم به 15
میلیـون لیتـر می رسـد .مصرف گاز براسـاس میانگیـن جهانی باید
 600متـر مکعـب باشـد امـا ما ایرانی هـا حـدود  1700متر مکعب
اسـتفاده می کنیم.
احتمـاال بـا خوانـدن ایـن چنـد سـطر به ایـن نتیجه می رسـید که
نصیحت های مسـئولین به جاسـت .اما باید به این نکات نیز توجه
داشـت .در مـورد مصـرف انـرژی ها باید بگوییم نبایـد کیفیت لوازم
و وسـایل فـرای مرزهـای ایـران را کـه اکثـرا دارای الگـوی مصـرف
 A+هسـتند را بـا بعضـی از وسـایل فرسـوده و انـرژی خـوری که ما
اسـتفاده مـی کنیـم ،یکی دانسـت .در خصوص بخـش خوراکی هم
بـدون هیـچ توضیـح اضافـی به یکی دیگر از آمارهای منتشـر شـده
از همیـن منبـع اشـاره مـی کنیـم .میانگین جهانی مصرف گوشـت
قرمز  69کیلوگرم اسـت و این در حالی اسـت که سـهم هر ایرانی
از منابع گوشـت قرمز در سـال حدود  6کیلوگرم است ،یعنی چیزی
در حـدود یـک دهـم مصـرف خارجی ها!

ویرتین مغازه های میوه فرویش
چه رقمی را نشان یم دهد؟

اواسط فصل بهار بود که رئیس اتحادیه بارفروشان با استناد به فروش خوب تولید کنندگان میوه ،اظهار امیدواری کرده بود که این رونق در فروش و سود
سبب افزایش تولید در آینده خواهد شد ،و این به معنای کاهش قیمت ها در حوزه میوه و تره بار خواهد بود .اما درست دو هفته بعد و در ابتدای فصل
نوبرانه ها و بعدها میوه های سردرختی تابستانی قیمت ها دچار افزایش ناگهانی شد .قیمت هایی که توسط جهاد کشاورزی استان تهران تصویب می
شد و سرپرست های خانواده ها را بیش از پیش شرمنده اهل خانه می کرد .و این در حالی است که مسئولین همچنان قول ارزانی این محصوالت را
می دهند .بدنیست در این بین نگاهی به قیمت چند رقم از اقالم میوه فروشی در تازه ترین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران بیندازیم.
آناناس طالیی  19900تومان ،انبه  16هزار تومان،گیالس قرمز و سیاه  12500تومان ،موز  11500تومان ،گوجه سبز دورشهری  11500تومان،سیب
گالب  10500تومان ،توت فرنگی  9800تومان و زردآلو در هر کیلو  9800تومان است .البته در این نرخنامه میوه های تابستانی ارزان قیمتی هم وجود
دارد .پرتقال آبگیری  1900تومان ،هندوانه  2300تومان ،انواع خیار  2900تومان ،ملون  2950تومان ،خربزه  2950تومان ،دستنبو  2950تومان ،گوجه
سبز شمالی  4هزار تومان ،خربزه مشهدی  4500تومان ،طالبی  4800تومان و گرمک  4800تومان است .در یک نگاه کلی می توان دید که قیمت ها
در حوزه میوه و تره بار تا حد قابل انتظاری پایین آمده است هر چند قیمت ها همانند سال قبل نشده است ،اما باز هم تناسب بهتری با درآمد خانواده
برقرار کرده است .البته گفتنی است که با به بار نشستن همه درختان میوه و افزایش عرضه محصول ،کاهش قیمت ها دور از انتظار نبود.

خودرو ابالخره در رساشییب قیمت افتاد

داستان قیمت خودرو چند ماهی می شود که از سر تیتر بیشتر مقاله های اقتصادی درآورده است .حتی برخی از روزنامه نگاران را نیز وادار ساخته
که در هیبت یک کارآگاه وارد عمل شوند تا سر از افزایش ناگهانی و نجومی قیمت خودروها در سایت های آنالین فروش در آورند! بعد از افشا گری
سایت دیجیاتو در ارتباط با قیمت گذاری های خودرو اولین کاهش قیمت ها اتفاق افتاد .این در حالی بود که بیشتر کارشناسان این موضوع را
موقت ارزیابی می کردند .اما هنگامی کهدولت به ویژه وزارت صمت نیز وارد عمل شد به سیر نزولی خود ادامه داد .وزارت صمت با وعده افزایش
تولیدتیراژ خودرو ابراز امیدواری کرده بود که قیمت ها تا  22درصد کاهش خواهد یافت .در این بین مصوبه دولت مبنی بر مجاز شدن واردات
خودروهای دست دوم نیز اقدام مثبت دیگری در جهت کاهش قیمت ها بود ،البته ناگفته نماند که بسیاری از کارشناسان به این مصوبه به چشم
خوبی نگاه نمی کنند و از امکان ایجاد بازارهای داللی جدید در این حوزه ابراز نگرانی کرده اند .در هر حال اقدامات دولتی در کنار افشا گری های
رسانه ها باعث ایجاد نوعی موج نخریدن در مردم شد .که این موضوع باعث ریزش قیمت در بازار خودرو شده است .براساس قیمت های جدید
در خودروهای داخلی از  15میلیون تا حتی  60میلیون تومان ،خودروهای مونتاژ داخل نیز  50میلیون تا  165میلیون تومان و در خودروهای
وارداتی چیزی در حدود  200میلیون تومان ریزش قیمتی را شاهد بودیم .سعید موتمنی رئیس اتحادیه بنگاه داران در این باره اعالم کرد که در
ماه های گذشته بعضی از افراد سودجو برای بدست آوردن سود بیشتر خودروهایی را خریداری و آن ها را در پارکینگ های خود انبار کرده اند.
حال با شروع شدن سیر نزولی قیمت ها تمامی این افراد خواستار فروش خودروهای شان هستند ،همچنان که موج نخریدن مردم ادامه دارد آن
ها برای تحریک خریداران قیمت ها را پایین آورده اند .بر همین مبنا مثال خودرو شانگان که قبال  230میلیون تومان قیمت می خورد به 178
میلیون تومان رسیده است و مثال در مورد خودروهای داخلی پراید  111از  65میلیون تومان به  50میلیون رسیده است و پراید  131نیز از قیمت
پیشنهادی  57میلیون تومان به  44میلیون تومان رسیده است .و این کاهش قیمت ها در حالی است که همچنان خریداران برای فروشندگان
پشت چشم نازک می کنند .امیدواریم برای اولین بار کمپین نه به خرید گران کارساز افتد و به الگویی برای سایر بخش ها تبدیل شود.

