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الکچریاما مقتصدانه

تفریحکنید!

خرید مایحتاج ضروری منزل و رتق و فتق امور مالی
زندگی را طول زندگی می گویند .در حالی که عرض
زندگی بیشتر متناظر به زرق وبرق زندگی است .در
حقیقت درست است که طول زندگی بسیار مهم و
حیاتی است ،اما کم توجهی و یا بی توجهی به عرض
زندگی تا اندازه ای زیادی از شیرینی زندگی می کاهد.
چگونگی گذران اوقات فراغت از جمله چیز هایی
است که در کیفیت عرض زندگی بسیار تاثیر گذار
است .شاید در دلتان بگویید که  :دلتان خیلی خوش
است آقا!!! با این اوضاع نابسامان اقتصادی و ترقی
ساعت به ساعت قیمت ها ،دیگر نمی شود حرف
از خوشگذرانی و چگونگی گذران اوقات
فراغت زد .همین که با این
حقوق بخور و نمیر اول ماه
را به آخر ماه برسانیم و
قسط هایمان را پرداخت
کنیم و از کسی قرض
نکنیم ،برایمان بس است .اصال
تمام اوقات فراغت ما به دور دور در
خیابان ها ختم می شود که اگر بنزین هم سهمیه بندی
شود ممکن است همان را هم تعطیل کنیم.
وقتی هزینه های یک میز شام ساده برابر با هزینه
خرید گوشت مورد نیاز برای یک ماه در می آید ،با
کدام عقل اقتصادی می شود این جور خوشگذرانی و
رستوران گردی را توجیه کرد؟ و هزار حرف و حدیت
از این دست که البته زیاد هم بی راه نیست .اما به گفته
روانشناسان ،گذراندن اوقات فراغت و سرگرمی جزئی
مهم از زندگی است که دارای اثرات مثبت فراوانی در
روحیه تک تک افراد خانواده است .از طرفی هم گاه
گاهی ترک عادت کردن و تغییر در روال همیشگی
زندگی خالی از لطف نیست و برای باال بردن سطح
انرژی خانواده نیز بسیار راهگشاست .در این نوشتار
سعی می کنیم شما را با شیوه جدید و اقتصادی برای
تفریح و سرگرمی در سطح شهر مشهد وبرخی از کالن
شهر ها آشنا کنیم که هم به مذاق خود و خانوداتان
خوش بیاید و هم به مذاق جیب تان و آن یعنی استفاده
از تفریحات تخفیف دار.
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حرف حساب «دخل و خرج»
در چنـد سـال اخیـر ،اتفـاق بـد کـم
حبیب حبیبی نیکجو
نداشـتیم .هنـوز سـردرگمی های سـرمایه
دبیر ضمیمه
گـذاران «پدیـده» را فراموش نکردیم .هنوز
بـه خاطـر داریـم کـه چـه به سـر سـپرده
گـذاران مـال باختـه «میـزان»« ،ثامـن الحجـج» و سـایر موسسـات غیر مجاز
آمـد .زمـان زیـادی از پرونده های مشـابه در پردیسـبان و  ...نمی گذرد .شـاید
همیـن امـروز هـم کسـانی باشـند کـه دالر  18هـزار تومانی را با نیت سـرمایه
گـذاری خریدنـد و اکنـون در سـردگمی بـه سـر مـی برنـد.
تمـام ایـن اتفاقـات در حالـی رخ مـی داد کـه عمـده رسـانه هـای اقتصـادی
کشـو ،خبرهـای قیمـت نفـت ،رکـود اقتصـادی در امریکا و آمار تـورم را لحظه
بـه لحظـه گـزارش مـی کردند .خبرهایی کـه اگرچه مهم بودنـد ،اما در صحنه
عمـل مـردم اثرگـذار نبودنـد .شـاید اگر تحلیل از آینـده بازار ارز بـه زبان مردم

ارائـه مـی شـد ،کمتر دچار ایـن رویدادهای تلخ می شـدیم .خصوصا این روزها
کـه یـک تصمیم اشـتباه مـی تواند ،یـک خانـواده را در معرض فقر قـرار دهد.
هفتـه نامـه «دخـل و خـرج» با درک این واقعیت ،به عرصه رسـانه پا گذاشـته
اسـت .تیم دخل و خرج با تجربه ای دو سـاله در حوزه تولید محتوا در زمینه
اقتصاد عمومی ،آماده اسـت تا توصیه های کاربردی در زمینه خرید ،سـرمایه
گـذاری و پـس انـداز ارائـه دهـد .در دخـل و خـرج تلاش می کنیم تـا بازارها
را رصـد کنیـم و حرفـه ای تریـن تحلیـل ها از آینـده بازارهـا را ارائه نماییم .در
دخـل و خرج به شـش موضوع مشـخص مـی پردازیم:
موضـوع اول حـوزه بانـک اسـت .در هـر هفتـه طـرح هـای سـرمایه گـذاری و
تسـهیالتی بانـک هـا را بررسـی و ارزیابـی مـی کنیم و نشـان مـی دهیم کدام
طرح برای چه کسـی مناسـب اسـت .برای مثال ،طرح های تسـهیالتی بدون
سـپرده گـذاری را ارزیابـی مـی کنیم .اقسـاط آن را محاسـبه مـی کنیم و نرخ

سـود واقعـی آن را به دسـت مـی آوریم.
بیمـه موضـوع مهـم دیگر ماسـت .در بخش بیمه به سـواالت متـدوال در حوزه
بیمـه هـای عمـر و پـس انـداز ،آتـش سـوزی و  ...پاسـخ مـی دهیم .به سـراغ
بیمـه هـای بدنـه و ثالـث مـی رویم و به شـما نشـان مـی دهیم که چـه زمانی
بایـد از ایـن بیمـه هـا برای پرداخت خسـارات اسـتفاده کرد.
گردشـگری بخـش جدایـی ناپذیـر بسـیاری از خانواده ها شـده اسـت .در این
بخـش تلاش مـی کنیم تـا برنامه هـای ارزان قیمت مسـافرت را مطرح کنیم
و بیـن شـرکت هـای مختلف مقایسـه خوبی صـورت بپذیرد.
در بخـش غـذا بـه سـراغ خوراکـی هـای جـذاب مـی رویـم .قیمـت و کیفیت
رسـتوران ها و فسـت فودها را تسـت می کنیم و به شـما پیشـنهاد می دهیم
کـه وعـده هـای غذایـی خـود را در کجـا نوش جـان کنید.
اگـر بـه دنیـای خودرو عالقـه مندید ،دخل و خرج را از دسـت ندهید .در دخل

و خـرج بـه بـازار خودروهـای داخلـی و خارجـی سـرک می کشـیم و ریزترین
نـکات ایـن بـازار را به گوش شـما می رسـانیم.
اگـر مـی خواهیـد خانـه دار شـوید و نمـی دانیـم کـدام وام شـما را بـه آن می
رسـاند ،سـری بـه هفتـه نامـه دخـل و خـرج بزنید .در دخـل و خـرج وام های
مسـکن را بررسـی مـی کنیـم و بـه شـما توصیـه مـی کنیـم کـه از چـه وامی
اسـتفاده کنید.
موضوعات جذاب دیگری هم هسـتند که دخل و خرج به آن ها سـر می زند.
بـازار لـوازم خانگـی ،سلامت و زیبایـی و آمـوزش نمونه های دیگر آن اسـت.
حتـی مـی توانیـد سـواالت خـود را بـا ما در میـان بگذارید تا کارشناسـان ما با
بررسـی بازار به سـواالت شـما جواب بدهند.
پـس اگـر قصد دارید ،زندگی اقتصادی داشـته باشـید ،هفتـه نامه دخل و خرج
را فراموش نکنید .شـنبه ها منتظر ما باشـید.

