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کدام مدارس از مشا پول یم گیرند؟
در آخریـن روزهـای خـرداد مـاه اکثر مدارس اقدام به ثبت نام برای سـال
تحصیلـی جدیـد مـی کنند .در این ایام یکی از سـواالت مهـم والدین این
اسـت کـه کـدام مدارس مجاز بـه گرفتن مبالغی برای ثبت نام هسـتند؟
البتـه در ایـن میـان تکلیـف بعضـی از والدیـن بـا مـدارس از همـان ابتدا
روشـن اسـت .منظـورم مـدارس غیر انتفاعی اسـت که مبالغ شـهریه آن
ها از همان ابتدا مشـخص اسـت .در مشـهد شـهریه مدارس ابتدایی غیر
انتفاعـی چیـزی حـدود  3میلیون تـا  3میلیون و  500هزار تومان اسـت.
ایـن در حالـی اسـت که بـرای مدارس غیر انتفاعی دوره متوسـطه والدین
بایـد بـا شـهریه  5تا  6میلیـون تومان کنار بیایند .تلکیـف مدارس دولتی

که در سـر در آن ها نیز واژه دولتی آورده شـده اسـت هم مشـخص اسـت.
والدیـن در هنـگام ثبت نام موظف هسـتند فقط مبلـغ بیمه و کتاب های
آموزشـی فرزندانشـان را بپردازنـد .حتـی مسـئله ای ماننـد مجلات نیـز
دلبخواهی اسـت .چیزی که والدین را بیشـتر دچار سـردرگمی می کند
دربـاره مـدارس هیئـت امنایی و وقفی اسـت .براسـاس مصوبـات مدارس
هیئت امنایی از آن جایی که با بودجه دولتی سـرپا هسـتند اجازه ندارند
مبالغـی را بـا عنوان شـهریه هیئت امنایـی از والدین طلب کنند .هر چند
کـه مـی توانند مشـارکت های مالی و غیر مالـی داوطلبانه والدین را قبول
کننـد .دقت کنید مشـارکت داوطلبانه!

از ماست که بر ماست!
در تصمیـم گیـری و انتخـاب نهایـی انسـان هـا عوامـل
سمیه محمدنیا حنایی
زیـادی دخیل هسـتند .شـاید شـما هـم از آن دسـته از
روزنامه نگار
افـراد باشـید کـه فکر می کننـد ،تنها عوامـل بیرونی در
تصمیـم گیـری هـای غلـط افراد دخیل هسـتند؛ یا بـه عبارتی بهتر تنهـا عوامل بیرونی
مـی تواننـد در فراینـد تصمیـم گیـری وارد شـده و واقعیت هـا را به گونـه دیگری جلوه
دهنـد و در نهایـت در نتیجـه تصمیـم گیـری بـه صـورت منفی موثـر افتند.
اما مسـئله این اسـت که در فرایند تصمیم گیری چه عقالیی باشـد و چه مقایسـه ای،
گاه عوامـل بسـیار درونـی موثر هسـتند که حتـی خود فرد نیز متوجه آن ها نمی شـود.
اگـر بحـث هفتـه پیـش را در خاطـر داشـته باشـید درباره پیـش زمینـه ذهنی صحبت
کردیـم و شـرح دادیـم کـه ایـن پیـش زمینـه ذهنی تـا چه حد مـی تواند شـما را وادار
بـه انجـام کارهـا و یـا امضـای تعهداتی کند که اصال در توانایی شـما نیسـت.
حـال بگذاریـد از عامـل درونـی دیگری بـه عنوان روحیـات و عادات نام ببریـم .روحیات
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بـا سلام و تشـکر از هفتـه نامـه دخـل و خـرج لطفا اگـر امکان
دارد آدرس یـا شـماره تلفـن مراکـزی را کـه تخفیـف دنـدان
پزشـکی دارند و در روز شـنبه  98/3/18چاپ شـده بود اعالم
فرمایید.
جواب دخل و خرج
نظـر بـه اینکـه تعـداد سـئواالت دربـاره بیمـه هـای مختـص
دندانپزشـکی بسـیار زیـاد بـود .مـا دخـل و خرجـی هـا بـر خود
الزم دانسـتیم تـا ضمـن پاسـخ دهی مـوردی به تمامی پرسـش
هـا ،جوابیـه ای را بـرای سـایر خواننـدگان در اینجـا بیاوریـم تـا
ابهامـی بـرای کسـی باقی نمانـد.در ابتدا باید بیمه دندانپزشـکی
مـورد نظـر خـود را پیـدا کنید .ابتدا با یک جسـت و جوی سـاده
اینترنتـی مراکـزی را کـه بیمـه مـورد نظـر شـما پوشـش دارد
بررسـی کنیـد .چـه بسـا برخـی از شـرکت های بیمه گـذار فقط
در یکـی و یـا دو شـهر دارای مراکـز تحـت حمایـت باشـند .بعـد
از اینکـه خیالتـان از ایـن کـه بیمـه مـورد نظرتان در شـهر محل
سـکونت تان دارای مراکز تحت پوشـش اسـت باید این کارت ها
را براسـاس نیـازی کـه دارید( بیماری های دنـدان تان) خریداری
کنیـد .و بـا داشـتن کـد رهگیـری و سـندی کـه نشـان دهنـده
ایـن اسـت کـه شـما کارت بیمـه مد نظـر را خریداری کـرده اید
بـه مرکزهـای دندانپزشـکی تحت پوشـش بیمـه مراجعه کنید.

کاربرمسعودمهریزی

با سلام .من  8سـال سـابقه بیمه دارم .اما متاسـفانه سابقه بیمه
ای که برایم رد شـده اسـت به صورت منقطع اسـت .مثال سـال
هـای  83تـا  87بـه صـورت پشـت سـر هـم بیمـه دارم .یعنـی
کارفرما برایم بیمه رد کرد .بعد از آن دو سـال از کار بیکار شـدم
البتـه بـه دنبال گرفتـن بیمه بیکاری هم نرفتم .سـال  90دوباره
برایـم ردیـف بیمـه ای رد شـده اسـت تا سـال  ،94سـال  94به
خاطـر تعدیـل نیـرو مجبور شـدم از کارم خارج شـوم و به عنوان
کارگـر نیمـه وقـت در کارگاهـی مشـغول به کار شـدم .آن زمان
بـا توجـه بـه بیکاری که کشـیده بودم به هر شـرایط کاری حتی
بدون بیمه تن دادم و تقریبا امسـال با هزار بدبختی توانسـته ام
کـه کارفرمایـم را مجـاب کنـم که برایم بیمه رد کند .سـوال من
ایـن اسـت آیا برای کسـی در شـرایط من امـکان اینکه که بیمه
هـای منقطـع ام را بـه هم وصل کنند وجـود دارد؟

کاربر مهدی میرزایی

مـن دربـاره موضـوع هفتـه پیـش تـان کـه در ارتبـاط بـا بحث
کالس هـای تقویتـی بـود ،مـی خواهـم نظـر بدهـم .متاسـفانه
محتـوای کتـاب هـای درسـی آنقـدر سـخت و پیچیـده شـده
اسـت کـه حتـی مـا پـدر ومادرهـای درس خوانده نمـی توانیم
بـدون کتـاب هـای کمک آموزشـی از مسـائلی کـه مولفان می
خواسـته انـد در صفحـات کتـاب بـه دانـش آموزان یـاد بدهند،
سـر دربیاوریـم .این یک مشـکل اساسـی اسـت که کتـاب های
درسـی بـه نسـبت زمـان قدیـم از محتـوای کمتری برخـوردار
اسـت و سـعی شـده اسـت با یک یا دو تاعکس و یا مثال درباره
درس علـوم بـا یـک آزمایـش کل یـک فصـل را آمـوزش دهند.
ایـن محتـوا افـراد را درگیـر مافیای کتاب های درسـی و کالس
های تقویتی می کند که قیمتش سـر به فلک کشـیده اسـت.

کاربر ؟؟

بـا سلام .متاسـفانه مـدارس تمام قوانیـن آموزش و پـرورش را
زیـر پـا مـی گذارنـد .مثلا آمـوزش و پـرورش گفتـه اسـت که
مـدارس حـق ندارنـد کـه در هنـگام ثبت نـام از دانـش آموزان
وجهـی دریافـت کننـد .آن هـا هـم هنگامـی کـه مـی خواهند
پرونـده و کارنامـه بچـه هـا را تحویـل بدهند پـول را می گیرند
یعنـی تـا پـول ندهید اجـازه ترخیص کـودک از مدرسـه وجود
نـدارد .بـه زبـان دیگـر چـه سـر بـه کاله چه کاله به سـر!

بـه حـال و هـوای روانـی شـما بسـتگی دارد و عـادات هـم عبـارت از راهکارهایی اسـت
کـه شـما طـی سـالیان عمرتـان از آن هـا بـرای بهبـود حالتـان اسـتفاده کرده ایـد .این
دو عامـل درونـی بـه شـدت در انتخـاب هـای اقتصـادی معطوف به خرید موثر هسـتند.
بگذاریـد بـا مثـال عینـی تـری ایـن موضـوع را بـرای تان شـرح دهم .شـما چنـد وقتی
اسـت کـه احسـاس می کنید به شـدت مـورد بی توجهـی و کم مهـری اطرافیانتان قرار
گرفتـه ایـد و از ایـن بابـت احسـاس افسـردگی مـی کنید .راهـکار ذهن شـما که همان
عـادات شـما باشـند در موقع افسـردگی چیسـت؟ بسـیاری از افـراد بـرای اینکه کمبود
محبـت دیگـران نسـبت بـه خـود را جبران کنند ،شـروع بـه محبت کردن به خودشـان
مـی کنند!!
بیشـتر افـراد بـا خریـدن هدیـه های کوچک و بـزرگ برای خود و حتـی رزرو کردن یک
میـز در کافـی شـاپ و یـا رسـتوران بـرای خـود و هزار و یـک ولخرجی بی دلیـل دیگر،
سـعی مـی کننـد جـای تمـام کسـانی را کـه به او بـی مهری مـی کنند پر کننـد .و این

در حالـی اسـت کـه پیامـک هـای ارسـالی از بانـک هر بار مبلغ کمتری از حسـاب شـما
را نشـان مـی دهـد و شـما بـا دیدن مبلـغ باقی مانده و لیسـت هزینه های ضـروری تان
بیشـتر از پیـش دچـار افسـردگی و حتـی دلشـوره می شـوید .اما فکر می کنیـد که اول
از همـه بایـد حـال خودتـان را خـوب کنید و بعـد از آن به این مسـائل مالی توجه کنید.
مشـکل از کجاسـت؟ حـس و حالتـان و یـا عـادت هایـی کـه طی سـالیان دراز توانسـته
انـد کـه حـال و هـوای تـان را عوض کند؟ معلوم اسـت مشـکل از عادت های شماسـت.
اگـر واقعـا احسـاس مـی کنیـد حس و حال خوشـی نداریـد به روش هـای جدید اما کم
هزینـه بـرای خوددرمانـی فکـر کنید .خواندن چند صفحـه از یک کتاب ،پیـاده روی در
پـارک و حتـی رفتـن بـه اماکـن مذهبی مـی تواند نقش موثرتـری از خریدهـای نابه جا
در افزایـش حـس خـوب زندگی بازی کند .پس این بار که احسـاس کردید کسـی شـما
را نمـی بینـد ،بـه جـای خریدهـای بیخـودی بـرای خود ،دسـت بـه اقدامات شـجاعانه
تـری بزنیـد و نگذاریـد عـادت های غلط گولتـان بزنند.

| شگفتانههای اقتصادی |

رگ غیرت سیب زمیین هم جنبید!
اینکـه صـادرات بـا هـدف ارز آوری در صورتی می توانـد اتفاق میمونی
بـرای اقتصـاد باشـد که میـزان عرضه محصـول در بازارهـای داخلی را
دچـار اختلال نکنـد .بـه زبان سـاده تر اینکه مسـئولین بایـد از کافی
بـودن ذخایـر محصـوالت برای تامیـن نیاز های داخلی مطمئن شـوند
و سـپس اقـدام بـه صـادرات کننـد .چنانچـه محصول مد نظـر برای
صادرات جزو اقالم اصلی خوراکی باشـد و کمبودش در بازار مسـتقیما
روی سـبد مخارج خانواده ها و همچنین سـفره های ایشـان مشـهود
باشـد ،بایـد بـه منافـع شـهروندان توجـه کـرد و از خیـر ارزآوری آن
محصـول گذشـت .در واقـع بنا نیسـت که ارز آمده به جیـب دولت و یا
هـر بخشـی کـه عهـده دار صـادرات اسـت بـرود در حالی کـه تک تک
زمینی  8هزار
شـهروندان تاوان این ارزآوری را بدهند .داسـتان سـیب
ِ
تومانـی روایتـی تکرار شـونده ای اسـت که فقط قهرمـان آن عوض می
شـود .روزی گوجه فرنگی کاالی نایاب بازار اسـت و روزی پیاز در واقع
بـاز همان آش اسـت و همان کاسـه!

شـاید به عقیده بسـیاری از صاحبنظران یکی از مشکالت اصلی اقتصاد
ایـران کاهـش ارزش پـول ملـی مـا در برابـر ارزهـای قدرتمنـد و مورد
وثـوق فراملـی اسـت .امـا واقعیت این اسـت کـه بعضی از کارشناسـان
اقتصـادی بـه کاهـش ارزش پول ملی به چشـم یـک فرصت می نگرند
و حتـی گاهـی آن را بـرای درمان معضلات اقتصادی تجویز می کنند.
در حقیقـت در بعضـی از مواقـع کـه کشـورها بـا مشـکالت اقتصادی
متعـددی دسـت و پنجـه نرم می کننـد ،پاییـن آوردن ارزش پول ملی
در برابـر سـایر ارزهـای قدرتمند جهانی ،می تواند باعـث رونق صادرات
و بـه اصطلاح سـودآوریِ بیشـتر ارز آوری به کشـور شـود و همچنین
فرصـت هـای مناسـبی بـرای سـرمایه گـذاری خارجی را نیـز به وجود
بیـاورد .امـا در مـورد بـازار ایـن روزهـای ایـران بـه نظر می رسـد تنها
اسـتفاده ای که مسـئولین از آشـفته بازار ارز می کنند همان صادرات
محصـوالت تولیـد داخـل بـرای ارز آوری اسـت .متاسـفانه در این فکر
بکـر درخشـان تنهـا یـک نکتـه مورد غفلـت قـرار گرفته اسـت .و آن

از شیر گرفنت مردم کلید خورد!

تصویب افزایش  20درصدی قیمت شیر خام اولین گامی بود که برای گرانی تمام محصوالت لبنی برداشته شد .متاسفانه نگرانی ها نیز برای خداحافظی همیشگی بعضی
از محصوالت لبنی را افزایش داده است .چرا که در این شرایط اقتصادی نامناسب بیشتر خانواده ها در برابر امواج گرانی تنها یک راه حل را که البته در توانشان است را در
پیش می گیرندو آن عبارت از مصرف نکردن آن محصول است .بنابراین افزایش  30درصدی قیمت محصوالت لبنی باعث افزایش خطر حذف شیر ،ماست و پنیر از سبد
تغذیه ای خانواده ها شده است .و این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان بهداشت و سالمت بارها و بارها بر این موضوع تاکید داشته اند و حتی برخی بر این
امر معتقدند که قیمت محصوالت لبنی باید مورد حمایت جدی دولت باشد .به نظر می رسد با حذف گوشت قرمز از بسیاری از سفره های ملت و حاال حذف محصوالت
لبنی باید شاهد آمار باالی فقر ریزمغذی ها در بدن هموطنان خود باشیم .موردی که در دراز مدت می تواند نقش مهمی در ایجاد صدمات جدی برای سالمت جامعه
بازی کند .مساله سالمت شهروندان یکی از مسائل فوق استراتژیک دولت ها به حساب می آید .حراست از سالمت شهروندان تنها به ممانعت از بمباران های شیمیایی و
بیولوژیکی محدود نمی شود ،هر چند این دو مورد مبرهن ترین وظیفه یک دولت برای حمایت از مردمش است .فراگیری برخی معضالت سالمتی مانند کاهش ذخایر
آهن در بدن افراد یک جامعه به ویژه زنان به عنوان بخش مولد جامعه و یا حتی کاهش ذخایر کلسیم در اقشار مردم به خصوص مردان به عنوان اعضای فعال حتی در
صحنه های نبرد! می تواند دارای ابعاد ویژه استراتژیکی برای مسئولین باشد .از این که بگذریم متاسفانه این معضالت ابعاد اقتصادی مهلکی را هم برای خانواده هایی دارد
که در فردای صرفه جویی در مصرف لبنیات و گوشت به دلیل وضعیت مالی ،نسخه به دست در داروخانه ها به دنبال داروهای تقویتی هستند.

 12هزارتومان برای آنکه بگویند چقدر دارید
بانـک هـا هـم بی سـر و صدا قیمـت خدمات خـود را افزایـش داده اند.
احتماال شـاید بتوان یکی از بهترین اقدامات بانک ها در حوزه مشـتری
مـداری و سـهولت اسـتفاده از خدمـات بانکـی را بانکـداری الکترونیک
دانسـت .بانکـداری کـه از مسـائل بسـیار جزئـی ماننـد ارسـال پیامک
هـای بانکـی آغـاز می شـود و به سـایر عملیات مالی پیچیـده مردم می
رسـد .برکسـی پوشـیده نیسـت که اسـتفاده از این خدمات تا چه حد

در وقـت و هزینـه رفـت و آمـد افـراد موثـر اسـت و حتـی دارای مزیت
هـای مثبـت زیسـت محیطـی می باشـد .اما اینکـه برخی بانـک ها به
یکبـاره هزینـه هـای برخـی از خدمـات الکترونیک خود مانند ارسـال
پیامـک بانکـی را بـه  12هزار تومان افزایش داده اند جای سـوال اسـت.
چـرا کـه این موضوع در شـرایطی اتفاق افتاده اسـت کـه حداقل درباره
زیـر سـاخت هـای ارسـال پیامـک تمـام کارها انجام شـده اسـت و این

موضـوع نمـی توانـد در منطق «چـون آورده اش گران شـد چاره ای جز
گرانـی نداشـتیم» و یـا منطـق دیگـری ماننـد افزایش خدمـات نوین و
خاصـی تـری بگنجد .گفتنی اسـت کـه چنانچه شـهروندی مبلغ 12
هـزار تومان را در حسـابش نداشـته باشـد سـرویس پیامکـی اش قطع
خواهـد شـد و مشـتری بانـک مدنظـر بـرای راه انـدازی مجدد ارسـال
پیامـک هـا بایـد بـه صورت حضـوری به بانـک برود.

کیک تولد اب طعم الکل صنعیت!

شیرینی فروشی ها در جدیدترین کارهای خارق العاده ،از افق های تازه ای برای کاهش روغن های دور ریز در برابر شهروندان پرده برداری کرده اند .داستان از
یک سرکشی ساده به یکی از شیرینی فروشی های کهگیلویه و بویر احمد که دارای یک برند ملی نیز هست که اتفاقا در همین شهر خودمان هم به تازگی یکی از
شعبش افتتاح شده است ،آغاز می شود .در این سرکشی معلوم می شود که قنادی برای آن که روغن های سوخته  ،سیاه و پر از پراکسیدش را دوباره قابل مصرف
کند ،به آن ها شربت آلومینیوم ال جی اضافه می کند ،که حتی اگر سر از آزمایشگاه هم در بیاورد پراکسید کمی را نشان می دهد! این شیرین کاری به همین
جا ختم نمی شود و این قنادی از الکل صنعتی به عنوان حالل رنگ های نوشتاری روی کیک استفاده می کند .فارغ از اینکه این موضوع تا چه اندازه می تواند با
سالمت عمومی بازی کند ،به نظر می رسد سودجویی در شرایط گرانی ها به جاهای خطرناکی رسیده است .و متاسفانه مشکل زمانی حادتر می شود که بدانید این
قنادی یکی از قنادی های بنام در سطح ملی است و اتفاقا از آن جایی که در پروانه کسبش درجه یک را احراز کرده است بنابراین قیمت های باالیی را هم برای
محصوالتش از مردم طلب می کند .بنابراین شهروندان با خیال راحت تری از وضعیت سالمت آن اقدام به خرید می کنند.

