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 8صفحه

همهچیزدرابره
بسته معیشیت

یشوند؟
چه کسانی شامل دریافت بسته دولت م 

پس از مدت ها کش و قوس و وعده و وعید در
سال  ،97باالخره در شامگاه دوشنبه  24دی ماه،
دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه ،اعتبار
۱۴۵۰میلیارد تومانی بسته حمایتی کارگران مشمول
تأمین اجتماعی را به حساب سازمان تأمین اجتماعی
واریز کرد .اما ماجرای بسته حمایتی یا معیشتی دولت
به کارگران چیست؟ چه کسانی میتوانند این بسته
را دریافت کنند و چه گروههایی مشمول این بسته
نمیشوند؟ ملبغ ریالی این بسته چقدر است؟ در
گزارش این هفته دخل و خرج قصد داریم به سواالت
زیر پاسخ دهیم .همراه ما باشید.
صفحه 2

تمام آن چه که باید
از کرایه خودرو بدانید

به کدام ابنکها و موسسات
مایل یمتوان اعمتاد کرد؟
نگران سپرده گذاری
در موسسات مالی مجاز نباشید

ارزانرتین بیمه شخص اثلث
کجا و چگونه؟!

چگونهدستیار رادیولوژی
شویم؟

سفر به رسزمین
دریا و اتریخ

هزینههای
لوکس سواری
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با قیمت انواع بیمههای
شخص ثالث آشنا شوید

بررسی شغل
دستیاری رادیولوژی

راهنمای سفر به
مناطق دیدنی بوشهر

یادداشت

رابطه ناموزون شده «دخل» و «خرج»
بـا جهش تورمی امسـال و رشـد شـدید
مهدی حسنزاده
قیمـت هـا ،تـوازن دخـل و خـرج خانوار
دبیر گروه اقتصاد خراسان
بـه هم خـورده اسـت .مجمـوع خبرها و
تحلیـل هایـی که درباره رشـد دسـتمزد
کارگـران و حقـوق کارمنـدان بـه گوش می رسـد هم نشـان مـی دهد که
رشـد دسـتمزد و حقـوق بـه انـدازه ای نیسـت کـه کفـاف جهـش قیمـت
هـا را بدهـد .در چنیـن شـرایطی توجـه بـه ملاک هایـی کـه بتوانـد این
رابطـه نامتـوازن شـده بیـن دخـل و خـرج را اصلاح کنـد ضروری اسـت.

ایـن ملاک هـا عبارتند از:
 -1افزایـش دخـل :افـرادی کـه مشـاغل آزاد دارنـد از هـم اکنـون باید به
فکـر افزایـش درآمـد خـود باشـند .اگرچه یکـی از تبعات جهـش تورمی و
رشـد شـدید نـرخ ارز ،رکـود اسـت و برای سـال آینده رکـود قابل توجهی
در اقتصـاد ایـران پیـش بینی می شـود ،اما همواره برنامـه ریزی ،خالقیت
و شناسـایی فرصتهـای جدیـد ،ایـن امـکان را مـی دهـد کـه بتوانیـم بـه
سـراغ خلـق درآمدهـای بیشـتر از کسـب و کار خـود برویـم .در این میان
بررسـی شـیوه هـای جدیـد بازاریابـی و تبلیغـات مـی توانـد بـه ما کمک

n o t e

کند .
 -2کاهـش خـرج :اگرچـه تـورم سـال هـای اخیـر ،بسـیاری از خانوارهـا
را بـه سـمت شناسـایی روش هـای کاهـش هزینـه ها بـرده اسـت ،اما در
ایـن میـان ،حـد توقفـی بـرای شناسـایی روش هـای جدید وجـود ندارد.
همچنـان اسـراف در مصـرف انـرژی ،دورریـز مـواد غذایـی و هدررفـت
درآمدهـا پـای هزینـه هـای غیرضروری و بعضا مضر خوراکی ،در بسـیاری
از خانوارهـا بـه چشـم مـی خورد که توجه بـه آن ها و یافتـن راهکارهایی
بـرای کاهـش آن هـا ضروری اسـت.

«دخـل و خـرج» در دور جدیـد فعالیـت خـود بـه صـورت ضمیمـه هفته
نامـه تلاش دارد تـا در ایـن دو جهتـی کـه گفته شـد ،به شـما مخاطبان
کمـک کنـد .در ایـن میـان ،بازخـوردی کـه شـما مخاطبـان عزیـز بـه ما
منتقـل مـی کنیـد ،بسـیار مهـم اسـت .هـر مقـدار در ارائـه سـوژه هـا به
دوسـتان خـود در «دخـل و خـرج» کمـک کنیـد ،خروجـی کار مـا بـرای
ارائـه گـزارش هـای جـذاب ،کاربردی و راهگشـا برای اقتصـاد خانوار ،بهتر
خواهـد شـد .سـتون «حرف های مـردم» در صفحه آخر ایـن ضمیمه ،پل
ارتباطـی «دخـل و خـرج» بـا شـما خوانندگان عزیز اسـت.

