8

شنبه  22تیر  - 1398شماره 24
شماره 20144

پیشخوان

صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی هنری خراسان
مدیرمسئول:
محمد سعید احدیان
سردبیر:
سیدعلی علوی

دفترمرکزی :مشهد ،بلوارشهیدصادقی
صندوق پستی۹1735 - 511 :
تلفن051 - 37634000 :
نمابردبیرخانه051376243۹5 :
پذیرش آگهی و اشتراک051 - 37010 :
پیامک2000۹۹۹ :
چاپ مشهد :شهرچاپ خراسان
روابط عمومی051 - 3700۹111 :
نمابرتحریریه051 - 37626501 :

تعرفه مکامله حاجیان اب هرماه اول چقدر است؟
بـه گـزارش انتخـاب بـه نقـل از شـرکت ارتباطـات سـیار ایـران ،همزمـان بـا
فرارسـیدن ایـام حـج ابراهیمـی ،مشـترکان همـراه اولـی کـه قصد مسـافرت به
کشـور عربسـتان سـعودی را دارند ،میتوانند با همراه داشـتن سیم کارت اپراتور
اول از مزایای رومینگ که عبارت از نرخ مناسـب در مقایسـه با سـایر اپراتورهای
داخلـی و خارجـی اسـت ،بـدون دغدغـه تهیـه سـیم کارت اعتبـاری رایـگان و
پرداخـت هزینـه ارزی اسـتفاده کنند.
زائـران مـی تواننـد از طریـق دفاتـر زیارتی یـا مراجعه به دفاتـر و مراکز خدماتی
منتخـب همـراه اول نسـبت به دریافت سـیم کارت اعتباری رایـگان ویژه حجاج
اقدام کنند.
در ایـن کمپیـن مکالمـات دریافتی ،داخلی و بـا ایران و همچنین اینترنت همراه

و پیامـک هـای ارسـالی رومینـگ شـامل تخفیف شـده کـه براسـاس آن ،تعرفه
تمـاس بـا ایـران هـر دقیقـه  ۳۶۰۰تومـان ،دریافـت تمـاس از ایـران هـر دقیقه
 ۲۴۰۰تومـان ،تمـاس بـا عربسـتان هـر دقیقـه  ۲۰۰۰تومـان ،ارسـال پیامـک
 ۱۰۰۰تومـان و اینترنـت مصـرف آزاد هـر مگابایـت  ۵۰۰تومـان در نظـر گرفته
شـده است.
همـراه اول تأکیـد کـرده بسـته هـای اینترنتی داخلی (فعال شـده در ایـران) در
کشـور عربسـتان قابـل اسـتفاده نیسـت و زائـران بـرای کاهش هزینـه رومینگ
بایدگزینه دانلود و بروزرسـانی برنامه ها و تنظیمات گوشـی را از حالت خودکار
خـارج کننـد .سـپس خریـد بسـته هـای اینترنـت رومینـگ ویـژه ایـام حـج با
اسـتفاده از کددسـتوری برنامـه «همـراه مـن» را در دسـتورکار قـرار دهند.

شبهه «پس انداز نکن»!
احتمـاال شـما هـم در بـازار و از زبـان
سمیه محمدنیا حنایی
فروشـنده این سـخن را شـنیده اید که در
روزنامه نگار
ایـن شـرایط بـازار که اجناس سـاعت می
زند و هی باالتر می رود نخریدن شـما اشـتباه اسـت .بیشـتر این فروشـنده
هـا حتـی بـرای دادن جنـس شـان ناز هم می کننـدو می گویند کـه من در
حـال ضـرر دادنـم و خـود مجبـورم ایـن را بـه قیمـت باالتری بخرم تـا مغازه
ام را پـر کنـم! اگـر شـما جـزو کسـانی هسـتید که بـا منطق پس انـداز نکن
موافقیـد و جنـس فروشـنده را مـی خریـد ،ادامه مطلـب را از دسـت ندهید.
متاسـفانه در ایـن شـرایط تورمـی یـک تفکر اقتصـادی در حـال رواج یافتن
اسـت .تفکـری کـه بـا یـک حسـاب دو دوتایـی اعلام مـی کند کـه اوال پول
عقیـم اسـت ،یعنی به خودی خـود نمی تواند دارای ارزش آوری(سـود دهی)
باشـد و دوم اینکه نگه داشـتن پول در بانک و حتی زیر بالشـت کار اشـتباهی

کانال های ارتباطی با هفته نامه دخل و خرج
@dakhlokharjweekly
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حرفهای
مردم
کاربر مسعود میان زهی

بـا سلام .در مـورد بیمـه بدنـه نوشـته بودیـد .امـا بـه یکـی از
مهمتریـن نـکات ایـن بیمه توجه نداشـتید .این کـه اگر تصادف
اتفـاق بیفتـد بایـد خودرو را تـکان داد یا نه؟ یعنی صحنه تصادف
را چـه موقعـی مـی توان به هم زد؟ دومین نکته ای هم که اشـاره
نشـده بـود ایـن که تـا چه میزان خسـارت بدون برگـه کروکی از
سـوی بیمـه تامیـن مـی شـود؟ لطفا این هـا را هم پاسـخ دهید.

کاربرنیما

قیمت خرید گوشـی یک چیز اسـت ،قیمت خرید لوازم گوشـی و
برنامـه هایـی که برایـش می ریزند هم یک چیز دیگر .متاسـفانه
فروشـنده ها نمی توانند روی قیمت خود گوشـی ها خیلی مانور
دهند به این خاطر که هم قیمت آن ها براسـاس اساسـنامه ها و
نـرخ نامـه هـا مشـخص اسـت و هم اینکـه می توان بـا یک پرس
و جوی سـاده و به چند مغازه رفتن قیمت آن را به دسـت آورد.
امـا بـازار موبایـل در بخـش قیمـت گذاری بـرای برنامـه ریزی و
لـوازم جانبـی ماننـد صفحـه محافـظ و گارد گوشـی واقعـا هیچ
ناظری ندارد و فروشـگاه ها به صورت سـلیقه ای اقدام به قیمت
گـذاری می کنند.

کاربرطاهاابراهیمی

قیمـت دفتـر بسـیار باال رفته اسـت .مـن برای کسـانی که مانند
خـود مـن دارای فرزنـد مدرسـه ای هسـتند یـک توصیـه دارم از
تابسـتان بـرای خرید لوازم التحریر بچه هـا اقدام کنید .االن دفتر
 50بـرگ دو خـط ( انگلیسـی) شـده  8500تومـان در حالـی که
همیـن دفتـر پارسـال به  3هزار تومان هم نمی رسـید .پس بهتر
اسـت تـا بـوی مـاه مهر به مشـام فروشـنده هـا نرسـیده حداقل
شـما خرید هـای تان را کرده باشـید.

کاربر عیل راشدی

مـن در هنـگام ثبـت نـام فرزنـدم مبلغـی پـول به عنـوان هزینه
هیئـت امنایـی به مدرسـه پرداخت کردم .این در حالی اسـت که
هنـوز جایـی اعالم نشـده اسـت که مدرسـه های هیئـت امنایی
دارای مجـوز اخـذ پـول از دانش آموز در هنگام ثبت نام هسـتند.
امـا اگـر پـول را نمـی دادم مجبور بودم که فرزندم در مدرسـه ای
دور تـر و بـا امکانـات کمتـری ثبـت نـام کنم الجرم بـدون اینکه
خیلـی اعتـراض کنـم پـول را دادم .واقعـا بـرای بعضـی از والدین
مسـاله ثبت نام بچه ها مانند گیر افتادن سـر گردنه اسـت .لطفا
گزارشـی تهیـه بفرماییـد تـا باالخـره معلوم شـود کـدام مدارس
اجـازه گرفتن پـول را دارند؟

کاربر محمد مهدی پور

بـازار خـودرو چـرا ایـن قـدر بـی در و پیکـر شـده اسـت .تقریبـا
قیمـت را فقـط فروشـنده تعییـن مـی کنـد و اگـر شـما خریدار
باشـید بایـد بـا هر شـرایطی کـه او می خواهـد کنار بیاییـد .این
شـرایط در مـورد خـودرو هـای دسـت دوم خیلـی بدتـر اسـت و
تقریبـا هیـچ نظارتـی وجـود نـدارد .تنهـا راه خریـد ارزان تر این
اسـت که تمام کف بازار را بررسـی کنی و بتوانی یک فروشـنده
بـا انصـاف پیـدا کنـی کـه البته دومـی اصال پیـدا نخواهد شـد.

کاربرمسیهمهدوی

من یک مادرم که دارای یک فرزند خردسـال هسـتم .متاسـفانه
از ابتـدای تولـد فرزنـدم بنـا بـه دالیلی نمی توانسـتم فرزنـدم را
شـیر بدهـم .از همـان ابتدا مشـکل اصلـی ما تامیـن هزینه های
مالـی شـیر خشـک بود .با بـزرگ تر شـدن فرزندم امیـدوار بودم
کـه بتوانـم با هزینه کمتری شـکمش را سـیر کنم .امـا االن برای
خریـد شـیر پاکتی  3200تومانی مانده ام .شـیر بـرای فرزند من
حکـم قوت غالـب را دارد.

اسـت و هـر طـور کـه شـده بایـد آن را تبدیـل بـه سـرمایه کرد .بـه نظر می
رسـد کـه هیـچ یـک از مولفـه های این تفکر اشـتباه نیسـت ،امـا آن چه که
باعـث سوءبرداشـت مخاطـب از ایـن توصیه اقتصـادی می شـود در دو حوزه
خـودش را نشـان مـی دهـد .ابتـدا اینکه این توصیه خرج کـردن پول متناظر
با خرج کردن برای سـرمایه گذاری نه مخارج مصرفی اسـت .اشـتباهی که
بسـیاری از مردم در این شـرایط متشـنج اقتصادی انجام می دهند .رفتاری
که بیشـتر شـبیه زندگی مورچه هاسـت تا انسـان های متفکر اقتصادی! در
زندگـی مورچـه وار افـراد بـه جـای پس انداز پـول با پیش بینـی گرانی های
بیشـتر در حوزه اقالم مصرفی به جمع آوری آذوقه می پردازند .جالب اسـت
بدانیـد ایـن تفکـر اشـتباه تا جایی ادامه پیدا کرده اسـت کـه حتی بعضی ها
یکـی از اتـاق هـای شـان را بـه انبـار مـواد غذایـی و یا هر چیـز مصرفی دیگر
تبدیـل مـی کننـد .نتیجـه این عمل این اسـت که همین افراد ممکن اسـت

در هنـگام برخـورد بـا مسـائل اضطـراری در بماننـد .دوم اینکه ممکن اسـت
اتفاقـی خلاف پیـش بینـی آن ها در بازار بیفتد مانند اتفاقی کـه در بازار پیاز
افتـاد و قیمـت ایـن محصول به حالت عادی برگشـت .دومین سـوء برداشـت
از تفکـر اقتصـادی مذکـور ،پـس انـداز نکـردن اسـت .این در حالی اسـت که
بیشـتر اقتصاددانـان و افـراد ثروتمنـد بـه لـزوم داشـتن مبلغـی حتی خیلی
انـدک بـه عنـوان پس انـداز اذعان دارند .پس انـداز برای روز مبـادا دارای آثار
مثبتـی در امـور مالـی هـر فرد اسـت .یکی از مهتریـن این آثـار جلوگیری از
ول انـگاری در خـرج اسـت .پـس انـداز یعنی داشـتن برنامه بـرای هزینه و از
همـه مهمتـر بهتریـن اهـرم که بتوانـد شـما را از خریدهای غیـر ضرور منع
کنـد .پـس اگـر دوبـاره بـا ایـن جملـه کـه بخرید تـا گران تـر نشـده مواجه
شـدید اولیـن کاری کـه انجـام مـی دهید این اسـت هیجان زده نشـوید و به
فکـر روز مبـادای تان بیفتید.

| شگفتانههای اقتصادی |

چای به جای خستیگ ،پول َدر یم کند!
تخصیـص ارز  4200تومانـی بـرای واردات بعضـی از اقالم پر مصرف،
در سـال گذشـته مانند تجویز مسـکن برای درمان یک درد ناکارآمد
بود .واقعیت این اسـت که در سـال گذشـته برای به تعویق انداختن
بعضـی از تـورم هـا دولـت در یـک عمل انتحاری برای بعضـی از اقالم
مصرفـی ،ارز غیـر واقعی  4200تومانی را اختصاص داد .سیاسـتی که
از همـان ابتـدا هـم معلـوم بـود نمی تواند بیشـتر از یک سـال از پس
هزینـه هـای آن بـر بیایـد .امسـال کـه دولت بـا مشـکالت قدیمی و
جدیـدی در حـوزه مالـی دسـت و پنجـه نـرم می کند ،بدیهی اسـت
کـه نمـی توانـد هزینه های این یارانه سراسـری که البته دسـت رانت
خـواران را نیـز تـا حـد زیـادی باز می گـذارد ،تامین کنـد .همین می
شـود کـه بـا برداشـتن سـایه عنایـت ارز  4200تومانی از سـر برخی
اقلام ،قیمـت آن هـا بـه یکبـاره سـر بـه فلک مـی گـذارد! این هفته
قهرمـان داسـتان تـورم ،چای خوشـرنگ کمر باریک  ،فـارغ از آن که
سـوغات فرنـگ باشـد یـا حاصـل زمین هـای ایـران خودمان ،اسـت.
بـا برداشـته شـدن تخفیـف ارزی بـرای واردات این محصـول  ،قیمت
چـای خارجـی بـه یکبـاره دو برابر شـد .ایـن در حالی بـود که قیمت
چـای ایرانـی نیـز هـم پـای نمونـه فرنگی اش بـاال رفت .شـاید بتوان

ایـن افزایـش قیمـت را دربـاره چـای خارجـی هضم کرد امـا به هیچ
عنـوان نمـی تـوان افزایـش قیمت چای ایرانـی را درک کـرد .در یک
اظهـار نظـر جنجالـی بنانـژاد رئیـس اتاق اصناف مشـهد ،اعلام کرد
کـه تنهـا دلیلـی را کـه مـی توان بـرای گرانی بـی دلیل چـای ایرانی
آورد ،ایـن اسـت کـه قیمـت ایـن چای بـه تبع قیمت چـای خارجی
گران شـده است!!!
یعنـی بـه همیـن سـادگی می تـوان دور تمـام نظارت هایـی که باید
سـازمان حمایـت از مصـرف کننـده انجـام دهـد ،انجام نمـی دهد و
حـق و حقـوق ملـت را پایمـال می کند ،خط بطالن کشـید .آیا واقعا
مردم باید تاوان چشـم و هم چشـمی رقبای تجاری در صنعت چای
را بدهنـد فقـط به بهای در کردن خسـتگی از سـاعت هـا کار مداوم؟
البتـه بایـد اضافـه کرد که در تازه ترین گمانـه زنی ها ،افزایش قیمت
چـای بـه وجـود آمده از انتقال چای از گـروه کاالیی اولویت ارزی یک
بـه اولویـت ارزی دو  ،ممکـن اسـت کمـی کاهش یابد .امـا این که تا
چه حد چای توانایی این کشـش قیمتی را داشـته باشـد دسـت بازار
اسـت و بـه بیـان راحـت تـر اگر مـردم نخرند امـکان کاهش قیمتش
وجـود دارد ،هـر چنـد هرگز بـه قیمت اولیه خود بـاز نمی گردد.

انواع حاکمان :این قمست حکرماانن مسکن

از گوشه و کنار این اقتصاد بی ناظر و البته دالل مسلک هر روز سلطانی سربرمی آورد .شاید شما نیز سالطین سکه ،ارز و حتی قیر را به یاد داشته باشید .در تازه
ترین اخبار از نوع دیگری از حکمرانی بر زندگی و معیشت مردم پرده برداری شده که به سلطانی مسکن معروف شده است .البته نا گفته نماند که در هیچ کجای
علم اقتصاد و قانون شرع ،گناهی بر گردن کسی که ملک زیادی دارد نیست .حتی فردی که در همین تهران -که بعضی از اهالی اش به دنبال گرفتن تسهیالت
برای رهن منزل استیجاری خود هستند 2500 -واحد مسکونی دارد نیز نمی تواند از نظر دارایی اش مورد عتاب قرار بگیرد .اما زمانی که این فرد با داشتن
توانایی خود اقدام به قیمت گذاری دلبخواهانه و فشار بر مردم می کند ،باید حتما از جایی ،سازمانی و محکمه ای مورد بازخواست قرار بگیرد .به نظر می رسد
تنها رسانه ای کردن این قبیل خبرها که فالنی در شهر ری سلطنت مسکن راه انداخته است یا در تهران به خودی خود نمی تواند مروج سیاست شفاف سازی
دولت باشد .زمانی این شفاف سازی ها به واقعیت نزدیک می شود که دولت همزمان با شفاف سازی به مقابله عملی و رسانه ای شده با این مفاسد نوظهور بر آید.
یکی دیگر از سالطین جدید دنیای اقتصاد ایران ،سلطان موزاییک نام دارد .سلطانی که بر موزاییک های کف خیابان حکمرانی می کند! این سلطان هر موزاییک
از خیابان (پیاده روی عمومی) را به مبلغ  50هزار تومان به دست فروشان کرایه می دهد .دست فروشانی که ممکن است هر آن بساطشان توسط عوامل گاهی
خشن مقابله با سد معبر جمع شود .اما چیزی که در این مساله بسیار مهم است ،آن است که چگونه می شود در یک سیستم نظارتی دقیق ،سازمانی هر چند
زیر زمینی آنچنان رشد کند که بتواند موزاییک های کف خیابان را اجاره دهد؟ و هیچ دست فروشی جرئت تخطی از قوانین و یا حتی تجاوز از ملک موزاییکی
اجاره ای خود را نداشته باشد؟ در واقع چه نوع ضمانت اجرایی قوی می تواند وجود داشته باشد که دستفروشان را از هر نوع تخطی منع کند .به نظر می رسد
ضمانت اجرای این اجاره بها چیزی فراتر از چک ،ضامن و تعهدات مالی است .در این بین چیزی که در میان است احتماال جان دست فروشان است و بس!
امیدواریم در این شرایط حکمرانی سالطین دنیای اقتصاد ما به قوانین جنگل وار عادت نکند.

برچسب قیمت ،بودن یا نبودن

سال پیش بود که با دستور مستقیم محمد شریعتمداری وزیر صنعت ،معدن و تجارت مبنی بر حذف قیمت از  5گروه کاالیی ،متشکل از محصوالت
کارخانه ای،کمپوت ،کنسرو ،سس ،ترشی ،عسل ،شوری و مربا اظهار نظرهای متفاوتی به راه افتاده است .این طرح با کمال تعجب موافقان بسیار سر سختی
دارد .از نظر این دسته ،قیمت گذاری هایی که در مبدا ( محل تولید) صورت می گیرد تا حد زیادی غیر واقعی است و همین امر باعث شده است که بعضی
از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ که اتفاقا روابط مناسبی هم با کارخانه ها دارند ،براساس قیمت های درج شده غیر واقعی اقدام به راه اندازی جشنواره
های تخفیفی بکنند و از این راه به سود سرشاری دست یابند! اما مخالفان سر سخت این سیاست هم بر این نکته تاکید دارند که درج قیمت اگر هم واقعی
نباشد به هرحال مانند سقفی برای افزایش قیمت عمل می کند .و فروشنده نهایی را در یک محدوده قرار می دهد .اما با حذف قیمت همین قید و بند نیز
از دست و پای سودجویان باز می شود و فروشنده بنا به شرایط بازار و میزان سودجویی اش اقدام به قیمت گذاری و فروش کاالها می کند .عالوه بر این ها
تجربه عملی حذف برخی قیمت ها باعث سودجویی بیشتر فروشنده ها و دالالن در بازار شده بود .تجربه ای که دولت را بیش از پیش به لزوم درج قیمت
ها متعهد کرد .اما با گران شدن برخی از مواد اولیه تولید محصوالت داخل بعضا خریداران با محصوالتی مواجه شده اند که قیمتهای آن ها مخدوش شده
و یا اصال درج نشده است .در همین اثنا معاون وزیر صمت اعالم کرده است در خصوص مشاهده چنین تخلفی پرونده کارخانه مربوطه به سازمان حمایت از
مصرف کننده و تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد .هر چند باید به این نکته هم توجه کرد در کاالهایی که دارای خریدار خانگی هستند مانند اقالم
خوراکی ،قیمت درج شده ای که به راحتی و با کشیده شدن یک ماژیک مشکی قابل مخدوش شدن است نمی تواند چنین کارایی را که مد نظر دولتمردان
است داشته باشد ،با آن که به نظر می رسد مخدوش شدن قیمت ها در مقایسه با عدم درج آن ها از مبدا به صورت سراسری کمتر اتفاق می افتد و
بنابراین حق و حقوق مصرف کننده در شرایط درج قیمت بیشتر رعایت می شود.

