در مواجهه با گرانـی و نایابی و احتکار اجناس ضروری زندگی،
چه کاری از دست تک ِ
تک ما برمیآید؟

بخریم
تا گران تر
نشده ؟

به عنوان یک عرضهکننده و فروشنده ،چه وظیفهای دارم؟
تصور کنید خبرها حکایت از این دارد که مواد اولیه برخی
اقالم و اجناس ،به دلیل تحریم یا مشکالت گمرکی وارد کشور
نمیشود و تولید آن محصول به مشکل خورده است و مردم به
واسطه نگرانی از کمبود آن جنس ،به فروشگاهها هجوم می
آورنــد .یا تصور کنید با گران شدن دالر و پایین آمدن ارزش
ریال ،توانایی و امکان خرید مردم پایین آمده است و هیچکس
به خرید فکر نمیکند .در هر دو حالت ،هیچ فروشندهای حق

ندارد با کالم یا رفتار ،تقاضا کننده را بترساند ،تحریک به خرید
زیاد و بیش از مصرف کند و به التهاب بازار دامن بزند .حرف
زدن با ادبیات رایج این روزها که« :اگه همین رو هم االن نخری،
فردا باید گرونتر بخری!» یا «همین چندتا از این جنس مونده.
تا قحطی نشده بخر و ببر!» صرفا برای فروش و سود بیشتر،
بیرحمی و بازی کردن با امنیت روانــی جامعه است .حتی
در مواردی دیده می شود صندوقداران برخی فروشگاه های
زنجیره ای به بهانه این که با فالن مقدار خرید ،شانس
بیشتری در قرعه کشی دارید ،به خرید بی رویه و انبار
کردن اجناس ضروری دامن می زنند.
در روزهای اخیر به واسطه نوسانات قیمت همه چیز،
فروشندگان کاال یا
رفتارهای عجیبی از سوی برخی
ِ
خدمات دیــده شده که آه از نهاد هر آدمــی که وجــدان و
انسانیت دارد ،بلند میکنـد .امتناع از فروش یک جنس
بهاینبهانهکهقیمتاشهرروزوهرلحظهدرحالصعود
استیافروشیکجنسکهششماهپیشخریداریشده،
ِ
قیمتامروز،اتفاقتلخی
نهباقیمتششماهقبل،بلکهبه
استکهبهراحتیرقممیخورد.مهماستدراینروزهابا
هممهربانترباشیـم.
خود شما به عنوان فروشنده یک جنس یا خدمات،
متقاضییکجنسوخدماتدیگردرفروشگاهی
خریدارو
ِ
دیگر خواهید بود و مهم است بــرای شکستن زنجیره
خودخواهی ،برای این که کسی جاییدیگر از نیاز و ترس
شماسوءاستفادهنکند،ازخودمانشروعکنیم.
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این روزها دیگر کسی جرئت نمیکند شبکههای اجتماعی را باال و پایین یا اخبار خبرگزاریها را
پرونده
شدن
دنبال کند ،بسکه بخش عمدهای از تیتر و محتوای رسانهها به اخبار لحظهبهلحظه گرانتر
ِ
تحلیلاینکه«:امروزچقدراوضاعبدترشدهاست؟»اختصاصدارد.
اقالمواجناسموردنیازمردمو
ِ
اقتصادکشورمانبههزارویکدلیل،انگارتاحدزیادیازمهاروکنترلخارجشدهوروزینیستکه
تکرار این اخبار و ترس و
خبر توقف تولید یک جنس و به دنبالش نایاب شدن و بعدتر ،گرانتر شدنش به گوش نرسد و
ِ
شدن آن جنس که گاهی یک داروســت و گاهی یک خوراکی و این روزهــا پوشک بچه و
واهمه از دستنیافتنی
ِ
پدبهداشتی ،باعث میشود مردمی که هر هفته و هر ماه ،به شکل ملموس شاهد آب رفتن سرمایه و پسانداز و ناتوان
شدنشان در خرید هستند ،برای کم کردن اضطراب شان ،خبرهای درست و ِ
غلط نایاب شدن اجناس را به همدیگر
مردم نگران به
اجتماعی مجازی از اخبار کمبود و گرانی پر شود،
منتقل کنند؛ و به دنبالش ،جامعه و شبکههای
ِ
ِ
فروشگاههاهجومبیاورندودستبهانبارکردناجناسبزنند،برخیازعرضهکنندگانجنسبامشاهدهتقاضایزیاد
برابر قبل شود ،شایعهها درست از آب دربیاید و این چرخه
اجناس را احتکار کنند ،به طمع سود بیشتر قیمتها چند
ِ
معیوب و ترسناک ،از اضطراب مردم ،تغذیه و رشد کند و به حیاتش ادامه دهد .اما چه باید کرد؟ درست که در ماههای
اخیر ،قیمت بیشتر اقالم چندبرابر شده ،ارزش پول کمتر شده ،قدرت خریدمان پایین آمده و خبرهای استرسزا از
کمبوداقالمضروری،گاهینفسراحتکشیدنراهمسختمیکندامافعالشرایطهمیناستوچارهاینیستجز
ِ
مدیریتاینشرایطتابادامننزدنبهشایعاتوضعبدترنشود.حتمابخشمهمیازآرامکردنالتهاباقتصادیایران
ِ
دست خود
به عهده مسئوالن کشور است اما پرونده زندگیسالم امروز ،قرار است به تحلیل بخشهایی بپردازد که
مردم در قالب فروشنده ،خریدار و عضوی از یک خانواده است .خود ما ،برای کنترل این مجموعه ترسناک از شایعه و
احتکاروکمبودوگرانیو...چهکاریازدستمانبرمیآید؟

به عنوان عضوی از خانواده و جامعه ،چهکنم؟
مهم اســت هر روز و هر لحظه ،در جمعهای
خــانــوادگــی و فامیلی ،بــا م ــرور و تــبــادل اخبار
آزاردهنده گرانی دالر و سکه و بهدنبالش اقالم
ضروری زندگی ،سالمت روان خودمان و بقیه را به
ِ
خطر نیندازیم .درست است که همهمان در نگرانی
به سر میبریم و چه در خلوت و چه در دورهمیها،
از خودمان و بقیه میپرسیم« :چه خواهد شد؟» اما
این سوالی است که کسی پاسخ اش را نمیداند و
هر آنچه هست ،گمانهزنی است .و مهمتر این که
اگر نمیتوانیم اقدام خاصی کنیم ،پیگیری کردن
لحظه به لحظه اخبار ،فایده ای جز استرس ندارد.
مهار احساسات و تسلط بر اعصاب و مرعوب
نشدن در هجوم خبرهایی که مدام تاکید میکند
به زودی قیمت همهچیز ،از پوشاک و خوراکی و
خشکبار بگیر تا محصوالت آرایشیبهداشتی و دارو
و لوازمتحریر چندبرابر خواهد شد و تولید یا واردات
شان متوقف و نایاب میشود و ...دشوار است اما
قدم موثر ،همین است .قدم بعد این است که
اولین ِ
به اندازه نیازمان ،هر چیزی که الزم داریم بخریــم.
تا قبل از این و بهطور معمول وقتی به خرید هفتگی
یا ماهانه میرفتیم ،چند کیلو برنج ،چندبسته
پوشک بچه یا پدبهداشتی میخریدیم؟ هم اکنون
هم باید به اندازه نیازمان تهیه کنیم .خرید بیش
از نیاز ،هم به کم شــدن غیرعادی آن جنس در

بازار دامن میزند ،هم عرضه کنندگان را به طمع
م ـیانــدازد تا از نیاز مــردم سوءاستفاده کنند و
قیمتها را باالتر ببرند .به خودمان و هموطنانمان
ظلم نکنیم.
بله .ممکن است در روزهای آینده ،قیمت اجناس
موردنیازمان ،کمی باال و پایین شود؛ آیا چاره ،خرید
بیش از نیاز و انبار کردن است؟ خیر .چرا که مگر
اجناس مصرفی اضافه که می خریم ،چقدر و تا کی
ِ
دوام دارند و چندهفته و چندماه جوابگوی نیازمان
خواهند بــود؟ باالخره تمام میشوند و چــاره ای
انجام
جز خرید دوباره نیست .پس کاش به جای
ِ
کاری با تاثیر موقت که در نهایت ،رقم کوچک و
کمارزشی به جیب مان اضافه میکند ،با خودداری
و صرفهجویی از التهاب بازار کم کنیــم.
مدیریت اقتصاد خانواده ،باید و نبایدهایی دارد
که همیشه ،حتی در بهترین شرایط اقتصادی
کشور هم باید رعایت شود .منتها در شرایط بحرانی
اقتصادی ،باید به این نکات توجه بیشتری داشته
باشیم :محاسبه دقیقی از هزینهها و درآمدها داشته
باشیــم ،نیازها و خواستهها را تفکیک کنیم ،سعی
کنیم بدهکار نشویم ،سعی کنیم با صرفهجویی
به الگوی صحیحی از مصرف برسیم ،از تجمل و
زیاد هخواهی و چشموهمچشمی بپرهیزیم و از
خرید اقالم غیرضروری خودداری کنیم.

بهعنوان یک کاربر فضای مجـازی ،چه رفتاری داشته باشم؟
کاربری در توئیتر نوشته بود« :ما االن بحران خمیردندان
تلگرامی
داریــم؟ نداریم .ولی اگر چهارتا اکانت و کانال
ِ
پرفالوئر به من بدهید ،قادرم جوری شایعهسازی کنم که
بحران خمیردندان راه بیفتد ،طوری که هیچ خمیردندانی
در هیچ مغاز های پیدا نشود!» یک توئیت ساده که تلنگر
مهمی دارد :شبکههای اجتماعی مجازی و پستها و
کامنتهایی که تک ِ
تک ما به عنوان کاربر به این فضا روانه
ِ
ـدرت زیــادی پیدا کرد هاند.
میکنیم ،این روزهــا قـ
قدرتی که میتواند موج ایجاد کند .موجهای منفی
یا مثبتی که تعدادی میتوانند از آنها سواری بگیرند
و به هدف متعالی یا غیرانسانی خود برسند .بخش
مهمی از جو نامطلوب روانی مبتنی بر شایعاتی درباره
چندبرابر شدن قیمت یک جنس یا کمیاب و نایاب
شدنش ،در همین شبکهها شکل میگیرد .ایکاش
هر کدام مان به عنوان یک کاربر ســاده ،در شرایط
بحرانی جامعه ،به رواج اخبار نادرست و شایعات یا
حتی اخبار درست اما آزاردهند های که هیچکاری
برای اصالحش از دستمان برنمیآید ،دامن نزنیم.
این روزها همهمان مدت زمان زیادی از روز را در
فضای مجازی میگذرانیم .روی همین حساب،
محتوای این فضا به راحتی میتواند حالمان را خوب
یا بد کند .ایکاش از این فضا به جای بیشتر ملتهب
کــردن حــال هموطنانمان ،بــرای آرام کرد نشان
استفاده کنیم .در همین روزهــای اخیر کم نبودند

کاربرانی که بهواسطه دید هها و شنید ههای موثق خود،
پیا مهایی برای بهتر کردن حال بقیه و از بین بردن فشار
روانی حاکم بر فضا منتشر کردند« :همین االن از فروشگاه
ِ
شهروند محلهمان برگشتم .دوســه کامیون حملبار
تــوی محوطه بــود و وقتی دقــت کــردم ،پر بــود از پوشک و
پدبهداشتی و دستما لکاغذی که در حال تخلیه و چیدن
توی قفسهها بود».

یادداشت پروفسور «حسین باهر» جامعه شناس و دکترای اقتصاد

آثار متقابل نوسانات اقتصادی بر امنیت روانی جامعه
بحران اقتصادی که ناشی از نوسانات قیمت دالر و سکه ،اعمال تحریمهای جدید و شایعه کمیاب و نایاب شدن تعدادی اقالم
ضروری است ،حال و روز جامعه را به شدت تحت تاثیر قرار داده است .گرانیهای لحظهای این روزها چنان مشکالت مهمی
برای مردم ایجاد کرده است که بسیاری از شهروندان ،به ویژه اقشار آسیبپذیر جامعه در حال تجربه شرایطی بحرانی هستند.
گران و کمیاب شدن کاالهای ضروری در بازار نه تنها به اقتصاد آسیب میرساند ،بلکه آثار مخربی بر جو روانی جامعه دارد
که مهمترینش انبارکردن و احتکار کاالهای ضروری است که به گران و نایاب شدن آن کاال ،سرعت و شدت بیشتری
میبخشد« .پروفسور حسین باهـــر» جامعهشناس و استاددانشگاه که مدرک دکترای برنامهریزی اقتصاد از دانشگاه
کنکوردیای کانادا دارد ،طی یادداشتی برای زندگیسالم به دالیل شکلگیری این رفتار ،تاثیرش بر اقتصاد و آثارش
بر امنیت روانی جامعه میپردازد.

در شرایط بحرانی اقتصادی ،جمعی به این نیت که بتوانند یک کاال را بعدها گران
تر بفروشند ،با احتکار ارزاق و اجناس عمومی و ضروری ،سعی در به وجود آوردن
توهم قحطی میکنند .افراد کم بضاعت نیز که نگران آینده خود هستند ،ناچار
دست به انبار و احتکار میزنند تا در صورت قحطی بتوانند تا حدودی نارساییهای
احتمالی را جبران کنند .بدیهی است اگر چنین روندی گسترش و ادامه یابد ،کم
کم بی اعتمادی ملت به دولت و به هموطنان خودشان بیشتر می شود .در چنین
شرایطی جو روانی جامعه دوپاره میشود؛ عده کمی دارا میشوند و خوشحال
اما در مقابل عده بیشتری نادار میشوند و خشمگین .در چنین شرایطی
چند رخداد احتمال وقوع دارد :افزایش سرقت ،قاچاق و دیگر مفاسد
اقتصادی ،افزایش ارتشاء و اختالس و مفاسد اداری دیگر ،به هم
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افقی :  - 1ظرفی با پارچه آغشته به جوهر برای مهر زدن -
سلطنتی  -كامل كننده  -تخم مرغ انگلیسی  - 2محل اتصال
جفت به بدن  -فیس و افاده داشتن  - 3درختچه ای زینتی و
همیشه سبز و سمی  -انجامیده  -جانور بی مهره دریایی - 4
آن كه در گذشته می زیسته است  -گشاد شدن  -جای ماسوره
در چرخ خیاطی  -سر بی مو  - 5از موتور های جست وجوگر
اینترنتی-برادهفلز-قسمتمهمواساسی-نخستینزنشهید
اسالم- 6تکرارحرفدوازدهم-شیخنشینامارات-همگانی
 پدر آذری  -مرکز اندیشه - 7بی كس  -اصل و حقیقت چیزیكوشا-چندنکته- 8پاسخمثبت-خرگوشعرب-واحدپولنیجریه-ورزشكاررشتهدو- 9غمگین-پایتختكرواسی-نی
خیزران- 10رمانینوشتهاونورهدوبالزاکفرانسوی-سازمان
جاسوسیآمریکا- 11ورزشیکرقمی!-تارمی-قطعهشعری
معروفاز نیمایوشیج-کنایهازشخصاخمووبدخلقاست.
عمودی - 1 :زیبایی قابل درک اما توصیف ناپذیر  -فیلسوف
ایرانی عهد شاه عباس صفوی  - 2مجموعه عناصر تشكیل
دهنده یك اثر  -سالك  - 3اختالف عقیده  -رودی در جنوب
انگلستان که از شهر لندن می گذرد  - 4برطرف كردن زنگ از
فلز  -پول کر ه جنوبی  - 5نامشخص  -ژتون  - 6سال گذشته
 گردنده  -نام آذری  - 7اولین قسمت دستگاه گوارش  -پاكو پاكیزه  - 8چاشنی غذایی  -خوراکی از گوشت و سیب
زمینی و پیاز و سبزیجات  - 9صوت شگفتی  -حمله و یورش به
دشمن  -پس گردن  - 10تاراج و چپاول  -ماگنت  - 11موش
خرما  -بعد از مهر  - 12واژه  -قایق پارویی  ... -سراپرده
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طراح جدول :مجید شادروح

محبت اوست  - 13از شاگردان بوعلی سینا  -شهر مدفن
میرزاده عشقی - 14تمدنی باستانی در آمریكای مركزی
 سروش آسمانی  - 15شهر توت  -بی رونق  -دومینحرف الفبای یونانی - 16پایداری در انجام كاری  -زیرک
و باهوش  - 17ابریشم ناخالص  -نام دو تن از پادشاهان
مجارستان بود  - 18خوابیده  -معبد یهود  - 19الهه
اندیشه و هنر در اساطیر یونان  -پایتخت اسپانیا  - 20نام
لحنی از سی لحن باربد  -سفید آذری.

ریختگی نظامهای اجتماعی از جمله ارکان خانواده و از همه شوربختانهتر رنگ
پریدگی دینی و آیینی و از دست رفتن امنیت روانی جامعه که به بازتولید چرخه
معیوب طمع یا نگرانی و احتکار منجر میشود .در اقتصاد نمیتوان نقش امنیت
روانی را که تاثیر مهمی بر سرمایه گذاری ،تولید و توزیع سالم و حتی مصرف صحیح
دارد نادیده گرفت؛ زیرا اگر جامعه از نظر روانی در تشویش و اضطراب باشد ،به خود
اجازه نمیدهد ثروتش را در تولید سرمایه گذاری کند ،بلکه آن را یا در گوشهای به
شکل سکه و طال میاندوزد و از چرخه اقتصادی بیرون میبرد ،یا آن که در احتکار به
کار میگیرد و با این رفتار نادرست ،عرضه و تقاضا را از مسیر سالم خارج میسازد.
بنابراین الزم است هوشیار بــوده و در کنار محافظهکاری ،به فکر شرایط کلی
اقتصادی کشور و لطمه نخوردن هموطنانمان باشیــم.
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افقی-1 :ترانه – سالم – مشهد قدیم  -ولی  -2دیوار
قلعه – جاری – مزدور  -دفعه  -3پسوند مکان – هویدا
– آرزوها – نقره  -کافی  -4پیاله – ساقه خشک غالت –
فیلمی به کارگردانی سیروس الوند – مشغله و گرفتاری
– تکرار حرف -5پرگویی  -قصه -سهل – پیرامون  -آغاز
 -6سحاب -عمارت – رود مصر  -دشت -7پیکار -کلمه
تصدیق -پیشوا – از خونخواران – ویتامین جدولی -8
گشاده–خویشتن -طالیی–غذایزمین–ازلبنیات-9
زهر–نارس–راکب–طریق–ویژهنامهپنجشنبهروزنامه
خراسان  - 10گره  -کج  -قابله  -واجب  -11خاطر  -بر
کسی سخت گرفتن – سرنیزه – از سوزنی برگان
عمودی-1 :دشنام – برنا – مخفی  -2گیرنده امواج
– جغد  -3سنگ تــرازو -نظرات -ناپسند  -4پست-
زنبیل -بخیه -5میان  -نوکر -6قصر – نخست -7جلد
– سرما  -من وشما  -8دریاچه حمام – فوری – جهت
 -9رود آرام – خمیازه  -قایق کوچک  -10بانگ -
گاری  -11نظم و ترتیب – آقا  -12درودگــر  -قوت
الیموت -فلزسرچشمه  -13عشیره – کشت به امید
بــاران – بخشی از پا  -14پهلو – ابله  -ویرگول -15
بدبوی پرخاصیت  -سوغات قم  -16منشی  -عدل
 -17ازحــروف الفبای بیگانه  -دیــروز – تــرس -18
اگر -رنگ – خراش یا شکافی که بهوسیلۀ گاوآهن روی
زمین ایجاد میکنند  -19فتنه  -اکسیر  -20الفت
– صمیمی  -اسم ترکی
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