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ش�هروند| در قرن بیستم میالدی و پس از جنگ 
جهانی دوم با شکوفایی اقتصاد آمریکا، برای بسیاری 
از مردم جهان سوم و حتی کشورهای درحال توسعه، 
آمریکایی شدن یک رویا محس��وب می شد. دریافت 
هویت و کارت ش��هروندی آمریکای��ی و بهره گیری 
از امکان��ات و فرصت ه��ای اقتصادی انگی��زه اصلی 
مردم برای مهاجرت به آمریکا بود، اما در هزاره س��وم 
 اوض��اع تغییر کرده اس��ت. پس از رک��ود اقتصادی و 
سخت تر ش��دن قوانین مالیاتی آمریکا، بس��یاری از 
کسانی که شهروندی این کشور را به دست آورده اند  
ترجیح می دهند برای کس��ب وکار در خ��ارج از این 
کش��ور زندگی کنند و دردس��ر واقع��ی از همین جا 
شروع می شود. زیرا آمریکا یکی از معدود کشورهایی 
است که به ش��دت سعی دارد از ش��هروندان خود در 
سراس��ر جهان مالیات دریافت کند. بسیاری از مردم  
تصور می کنند چون در کش��ور دیگری غیراز آمریکا 
کسب درآمد می کنند و مالیات آن کشور را پرداخت 

می کنند، در قبال سرزمین دیگری مسئولیت ندارند.
 به نوشته نشریه »فوربس«، آمار جدید دولتی نشان 
می دهد در س��ال 2014 تع��داد آمریکایی هایی که 
شهروندی این کش��ور را لغو کرده اند، بی سابقه بوده 
است. نمودار زیر نشان دهنده یک شیب عمیق است و 
هرچند ارقام  به نظر کالن نمی آید، اما این روند با نقطه 
عطفی روبه رو ش��ده است. در س��ال گذشته میالدی 
3415 نفر ش��هروندی خود را در آمریکا لغو کرده اند. 
در 2013 میالدی نی��ز نام 2999 مهاج��ر برای لغو 
شهروندی ثبت ش��د. در حقیقت شاید به نظر برخی 
14 درص��د افزایش رقم کالنی نباش��د، اما با توجه به 
میزان تقاضا برای لغو شهروندی آمریکا، وزارت خارجه 
این کشور کارمزد لغو را از 450 به 2350 دالر افزایش 
داده اس��ت. این رقم بیش از 20 برابر س��طح معمول 
کارمزد لغو شهروندی در کشورهایی با درآمد باالست.  
دراین باره وزارت خارجه آمریکا اعالم کرده  با توجه به 
کار اضافی که برای این گروه از اف��راد انجام می دهد، 

مجبور است کارمزد خود را بیفزاید.
 شهروندان آمریکایی 

درگیر سیستم مالیاتی پیچیده
اما فرآیند لغو شهروندی در آمریکا چندان هم ساده 
نیست. بسیاری از آمریکایی هایی که در خارج از این 
کشور زندگی می کنند از سیستم سخت گیرانه مالیاتی 
آمریکا می نالند. این سیستم خواهان گزارش مالیاتی 
و همچنین حساب بانکی و گزارش دهی دقیق مالی 
است. مجازات عمل نکردن به این قوانین جریمه های 
مدنی و حتی پیگ��رد قانونی در پی دارد. بس��یاری از 

مهاج��ران ب��ا حق ش��هروندی 
آمریکای��ی گل��ه از آن دارند که 
س��ازمان IRS هیچ گاه شرایط 
این دس��ته را درک نکرده است و 

قوانین را ناعادالنه اجرا می کند.
هرچند دالیل و انگیزش های 
افراد برای لغو ش��هروندی خود 
متفاوت است، اما بی تردید قوانین 
مالیات و شفافیت مالی این کشور 
در این امر بی تأثیر نیس��ت. این 
موضوع تا همین اواخر به درستی 
درک نش��ده بود. زیرا همزمان با 
جهانی شدن روند گزارش مالیاتی 

برای آمریکایی ها فهرست افرادی که  شهروندی خود را 
لغو می کنند، افزایش یافت. خزانه داری آمریکا موظف 
است هر سه ماه  فهرس��تی از تعداد آمریکایی هایی را 
که در سراسر جهان )غیراز آمریکا( زندگی می کنند، 
منتشر کند، اما آمار این فهرست کمتر از میزان واقعی 
است. انگیزش بسیاری از مهاجران دوعامل خانواده و 
سهولت زندگی است اما مالیات های گزاف و سیستم 
پیچیده آن نه تنها درزندگی آنها تاثیرگذار است، بلکه 

گاه��ی اوقات همین ی��ک مورد 
کافی است تا فرد تصمیم بگیرد 
ش��هروندی خود را لغ��و کند. به 
عقیده بس��یاری از ش��هروندان 
کنون��ی آمریکا، قوانی��ن مالیات 
بردرآمد جهانی آمریکا و قوانین 
شفافیت مالی، نامناسب و حتی 

در برخی موارد خشن هستند. 
زی��را آمریکایی هایی که خارج 
از کشورش��ان زندگی می کنند 
نیز باید گزارش مالی خود را ارایه 
دهند و مالیات کشوری را بپردازند 
که در آن زندگی می کنند. عالوه 
برآن باید براس��اس درآمد خود در سراس��ر جهان به 
دولت آمریکا نیز مالیات بپردازند. مهاجران آمریکایی 
حتی نمی توانند با درخواست اعتبار مالیات خارجی، 
مالیات های دوبرابر ش��ده را حذف کنند. به هرطریق 
سیستم مالیاتی آمریکا پیچیده است و مردم بسیار از 

آن می ترسند. 
عالوه براین موارد، تخلف در گزارش ساالنه حساب 
بانکی خارجی )FBAR( حتی »مجازات جنایی« را 

نیز به همراه دارد. به این ترتیب تعجبی ندارد تخلف 
در تراز یک حس��اب »جرم مدنی« محسوب شود. از 
س��وی دیگر قان��ونFATCA نیز وج��ود دارد که 
پس از آن که دارایی ه��ای خارجی فرد به حد خاصی 
رسید، او باید ساالنه 8938 فرم را پر کند. اما دردسر 
واقعی این قانون آنجاست که این قانون درآمد کل هر 
آمریکایی را از تمام بانک های سراسر جهان استعالم 
می کند. حتی چین و روسیه همراه 100 کشور دیگر 
نیز توافقنامه ای با دولت آمریکا امض��ا کرده اند و این 
اطالع��ات را در اختیار آنها ق��رار می دهند. به همین 
دلیل بس��یاری از بانک های خارج��ی تمایلی ندارند 
مشتری آمریکایی داشته باشند. درهر حال بود یا نبود 
انگیزش مالیاتی به تعداد شهروندانی که ملیت خود 
را تغییر می دهند، مرتبط اس��ت اما ممکن است این 

موضوع تغییر کند. 
 مالیات خروج 

 بهای ترک وطن ثروتمندان آمریکایی
پس از آن که »ادواردو س��اورین«، یکی از موسسان 
فیس بوک، آمری��کا را به قصد س��نگاپور ترک کرد، 
سناتور »چاک شامبر« و سناتور »باب کیسی«الیحه ای 
را به مجلس اعطا کردند که مالیات خروج را برای هر 
کس��ی که  آمریکا را به دلیل مالی��ات هنگفت ترک 
می کند، 30 درص��د افزایش می ده��د. البته مالیات 
خروج نیز قوانین خاصی دارد. اگر دارایی خالص فرد 
بیش از 2 میلیون دالر باشد یا مالیات بردرآمد ساالنه 
فرد در5  س��ال گذش��ته 157 هزار دالر و باالتر باشد، 
فرد بای��د مالیات خروج بپ��ردازد. این  مالیات س��ود 
سرمایه محسوب می شود، مش��ابه مالیات ملکی که 
هنگام خروج از کشور فروخته می شود. ساکنانی که 
گرین کارت خود را لغو می کنند نیز باید این مالیات را 

پرداخت کنند. 
هیچ ک��س تمایلی ن��دارد مالیات خ��روج بپردازد 
و همه افراد س��عی می کنند به نوعی از آن فرار کنند. 
البته گاهی اوقات برنامه ری��زی و ارزیابی دارایی های 
فرد از میزان مالیات می کاهد یا آن را حذف می کند. با 
وجود مالیات یا بدون آن به نظر می رسد افراد بسیاری 
تمایل به ترک آمریکا دارند. این معضل چنان بزرگ 
شده که حتی گروه های مختلف شهروندان به دلیل 
این گرفتاری های مالیاتی تظاه��رات کرده اند. درهر 
حال این داس��تان همچنان ادامه دارد. با وجود تمام 
این مشکالت رویای دریافت شهروندی آمریکا برای 
عده زیادی از مردم پابرجاس��ت و آمری��کا هنوز هم 
کشور مهاجران است. اما تعداد افرادی که از آن خارج 

می شوند، داستان دیگری است.

بازار جهانی

همکاریAT&T با مایکروسافت 
ش��رکت مخابرات��ی AT&T و مایکروس��افت 
 AT&T Mobile Office جدی��د  نرم اف��زار 
Suite را عرض��ه کردند.این بس��ته نرم اف��زاری به 
منظور آسان س��ازی فعالیت سازمان های کوچک و 
متوسط ارایه شده است و می تواند افزایش کارآمدی 
 AT&T کارمندان را باعث شود. مجموعه ابزارهای
Mobile Office Suite ب��ه ص��ورت مج��ازی 
مبتنی بر انواع دس��تگاه های موبایلی مورد استفاده 
قرار می گیرد و امکان برقراری ارتباط بین کارمندان 
از طریق خدمات صوتی، تصویری و مبتنی بر وب را 

فراهم می کند.

اندروید 5.1  برای گوشی های نکسوس
 تازه تری��ن به روزرس��انی ب��رای اندروی��د 5 یا

 اللی پاپ در راه اس��ت و ممکن است طی ساعات 
آینده عرضه شود. در این نسخه به روز شده، برخی 
مشکالت بزرگ نس��خه 5 اندروید برطرف شده 
است. یکی از این مشکالت مربوط به حفره هایی 
در تنظیمات و همین ط��ور رابط کاربری اندروید 
اس��ت. عالوه بر این با نصب این به روزرس��انی ها 
عملکرد کلی سیستم عامل به میزان قابل توجهی 

بهبود می یابد.

عرضه آی پد برای کاربران حرفه ای
گفته می شود شرکت اپل در حال طراحی  آی پد 
12.9 اینچی برای کاربران تجاری و حرفه ای است. 
پشتیبانی از کابل یو اس  بی بزرگترین مزیت آی پد 
 USB جدید خواهد ب��ود. در این آی پ��د از فناوری
3.0 پشتیبانی خواهد ش��د که 10 برابر سریع تر از 

پورت های یو اس  بی فعلی است. 

نظر خبر

نوبخت: امکان حذف پردرآمدها وجود ندارد

مردم: دولت به جای حذف یارانه 
جلوی فساد را بگیرد

ش�هروند| محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت 
چندی پیش گفته است امکان حذف پردرآمدها وجود 
ندارد. نوبخت با اشاره به وضع پرداخت یارانه ها در  سال 
جدید اعالم کرد: با وجود افزایش قیمت حامل های 
انرژی در  س��ال جاری 10 هزار  میلیارد تومان کسری 
بودجه در هدفمن��دی روی داد. س��خنگوی دولت 
تأکید کرد: بسیاری از مردم استحقاق دریافت یارانه 
نقدی دارند و نمی توان افراد پولدار را شناسایی کرد. 
او همچنین افزود: مگر می ش��ود بیش از این بر مردم 
فشار وارد کرد؛ درحال حاضر مجلس 5 درصد قیمت 
فرآورده های نفت��ی را گران ک��رد، 20 درصد قیمت 
گازوییل و 10 درصد هم قیمت برق گران می ش��ود 
و نمی توان بیش از این افزای��ش قیمت ها را به مردم 
تحمیل کرد. گفته های س��خنگوی دولت با واکنش 
نمایندگان مجلس مواجه ش��د. نمایندگان مجلس 
نهم خطاب به نوبخت اعالم کردن��د، دولت حتی در 
صورت شناسایی 100 نفر با درآمد باال، باید آنها را از 
دریافت یارانه محروم کند. در ادامه دیدگاه تعدادی از 

مخاطبان را به این خبر می خوانید.
صادق: دولت یکبار می گه بانک اطالعاتی پولدارها 
را در دسترس داره و یه بار دیگه می گه امکان حذف 

شون وجود نداره. باالخره می خواهید چیکار کنین؟
ناش�ناس: نمایندگان محترم مجلس، آمارهای 
رس��می می گه 5دهک ایرانی ها به دلیل گرانی مواد 
غذایی دچار سوءتغذیه هستند. تورم را کنترل کنید، 

مردم یارانه نمی خواهند.
فرهاد: پولدارها اگه تمایل داش��تن خودشون از 

یارانه شون انصراف می دادن!
علیرضا: ظاهرا مالک پولدار ب��ودن درآمد باالی 
2.5 میلی��ون تومنه. با این ت��ورم و افزایش قیمت ها 
2.5 میلیون تومن نمی تونه مالک بی نیازی از یارانه 
باشه مگر این که درآمد افراد به نسبت تورم افزایش 

پیدا کنه. 
مهدی: یعنی پورشه سوارها هم یارانه می گیرن؟! 

رضایی: چرا امکان ح��ذف پولدارها وجود نداره؟! 
علت این محافظه کاری ها چیه؟

س�هراب: اگه یارانه پولدارها حذف بشه و محل 
هزینه کرد آن شفاف باشه مردم هیچ مشکلی با این 

قضیه ندارن. 
ناش�ناس: نتیجه هدفمندی یارانه ها چی بود؟! 
 این ب��ود جراحی اقتصاد؟! کس��ری بودج��ه و تورم

 40 درصدی؟
امیری: جمعیت ثروتمند چقدره مگه؟! یکی- دو 

دهک بیشتره؟ آیا این مشکل رو حل می کنه؟
رضا: مردم بیشتر از یارانه، خواهان ثبات و بهبود 

اقتصاد   هستن.
ناش�ناس: جلوگیری از ی��ه فس��اد اقتصادی و 
اختالس معادله با بودجه چند م��اه اداره مملکت و 
حتی بیش��تر! دولت با این 45 هزارتومن ها به جایی 

نمی رسه جلوی فساد رو بگیره.

پرسه در بازار

عباداهلل محمدولی رئیس اتحادیه تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان طال، جواهر، نقره و 
سنگ های قیمتی گفت: در روزهای پایانی  سال تقاضا برای مصنوعات طال و سکه افزایش 
پیدا می کند و همین موضوع باعث شده عده ای سودجو از این فرصت سوءاستفاده کرده و 
به فروش سکه های تقلبی اقدام کنند. او افزود: در چند ماه اخیر گزارشی مبنی بر فعالیت 
عده ای سودجو که مبادرت به فروش س��که های با عیار پایین می کردند به ما رسید که به 

سرعت شناسایی شده و اقدامات قانونی الزم در این زمینه درحال انجام است.

فروش سکه های تقلبی در بازار
افشار فروتن رئیس انجمن فروشندگان س��یم کارت، موبایل و لوازم جانبی به خریداران بازار 
سیم کارت توصیه کرد: الزم است افراد پیش از خرید حتما بر روی ویژگی های کدهای مختلف 
مطالعاتی انجام دهند. او افزود: زمانی سیم کارت های همراه اول با ودیعه های 400 هزار تومانی 
به فروش می رس��یدند اما اکنون این گونه اعالم شده که قیمت اولیه ارایه سیم کارت باید کمتر 
از 170 هزار تومان باش��د. بر همین اساس سیم کارت های کد جدید فاقد رومینگ هستند و در 

کارکرد نوعی اختالف با کدهای قبلی دارند.

بدون مطالعه سیم کارت نخرید
سعید س��لطانی مدیرعامل اتحادیه مرکزی دامداران گفت: با توجه به قیمت خرید 
دام از دامداران، گوش��ت قرمز حداکثر بای��د کیلویی 28 هزار توم��ان در بازار مصرف 

فروخته شود. 
او اف��زود: ع��ده ای ک��ه از واردات منافع��ی دارن��د، ه��ر زمان ک��ه منافع خ��ود را 
 در خط��ر می بینند ش��ایعاتی مانن��د کمبود و نی��از ب��ه واردات را پخ��ش می کنند

 اما درحال حاضر هیچ کمبودی برای تأمین نیاز کشور به گوشت قرمز وجود ندارد.

گوشت قرمز نباید بیشتر از 28 هزار تومان باشد

نوبرانه

برند، مدل و مشخصات تبلت 
مدل

ASUS Fonepad 7 FE375CG- Dual SIM- 8GB

ASUS MeMO Pad 7 ME170C-  8GB

ASUS MeMO Pad 8 ME181C- 16GB

ASUS Fonepad 7 FE170CG -Dual SIM- 8GB

ASUS Transformer Pad TF103C- 16GB

ASUS Transformer Pad TF103CG- 16GB

Huawei MediaPad M1 8.0 - 3G

Huawei MediaPad 7 Youth 2

Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM T110- 8GB

Samsung Galaxy Tab 4 8.0 SM T331- 16GB

Samsung Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM T111- 8GB

LG G Pad 7.0- 8GB

LG G Pad 10.1- 16GB

Acer Iconia Tab B1 - 711 - 16GB

Acer Iconia Tab A1 – 810- 16GB

Lenovo Ideatab S6000 -16GB

Lenovo IdeaTab A5000- 16GB

Lenovo Yoga Tablet 10

Lenovo A7-30 A3300 -8GB

640

320

540

445

730

810

660

395

509

980

639

400

700

280

380

855

560

940

360

قیمت 
)هزار تومان(

 4 نکته برای خرید
 بهترین تبلت های ارزان قیمت

ش�هروند| اگر قصد ندارید ب��رای خرید تبلت 
هزینه زیادی متقبل شوید، باید به سراغ تبلت های 
ارزان قیمت و میان قیمت بروی��د که معموال زیر 
یک میلیون تومان قیم��ت دارند. ب��رای انتخاب 
بهترین تبلت های ارزان، چند نکت��ه را در اولویت 
قرار دهید که شامل تبلت با صفحه نمایش بزرگتر 
و دارای رزولوش��ن بهتر، پردازنده قوی تر و حافظه 
باالتر می شود. بهترین پردازنده ها، پردازنده های 
کوالکام و اینتل هس��تند. با مالک قراردادن این 4 
آیتم می توانید بهترین تبلت ارزان قیمت را خرید 
کنید. در جدول زیر لیست قیمت تبلت های زیر 

یک میلیون تومان مشهورترین برندها آمده است.

نرخ نامه

کاهش استفاده از کولر با فناوری جدید

آجرهای خنک کننده به بازار می آید

ش�هروند| آمریکایی ه��ا نوعی آج��ر چاپی 
)به وسیله پرینترهای سه بعدی( تولید کرده اند 
که باعث خنک ترش��دن خانه می شود. این آجر 
که برای اقلیم و مناطق گرمس��یری مناس��ب 
اس��ت، نوعی آجر متخلخل اس��ت که منافذ آن 
ب��ا آب پاش هایی پر از آب ش��ده و ب��ر اثر فرایند 
تبخیر تدریجی باعث کاهش دم��ای خانه و در 
نتیجه خنک تر ش��دن آن می ش��ود. این آجرها 
می تواند در بدنه داخلی س��اختمان به کار رود تا 
دیوارهای خارجی مانع از سردشدن خانه در فصل 
  Cool Bricksزمستان ش��ود.  این آجرها که
نام گرفته اند، با اندازه های متف��اوت و به صورت 
متخلخل، ب��ا فن��اوری چاپ س��ه بعدی تولید 
می شود. به گفته تولیدکنندگان، اگر تمام منزل 
یا محل کار با این آجرها پوش��ش داده و آجرها 
با آب پر ش��وند، دمای اتاق بسیار خنک خواهد 
ش��د. این آجرها همچنین به گون��ه ای طراحی 
شده اند که با دارا بودن یک بخش سایبان مانند، 
از ش��دت حرارت تاب��ش نور خورش��ید و گرما 
پیش��گیری می کنند. تأمی��ن آب درون آجرها 
می تواند به صورت دس��تی یا با استفاده از پمپ 
و حتی اس��پری کردن انجام ش��ود و مدت زمان 
خنک سازی نیز به اندازه آجر، میزان آب و وضع 
 آب و هوایی بس��تگی دارد. ای��ن روش با کاهش 
قابل توج��ه نی��از به وس��ایل خنک  کنن��ده به 
صرفه جویی در مص��رف برق کم��ک می کند. 
تولیدکنن��دگان ای��ن آج��ر می گوین��د هنوز 
برآوردهای مالی خود را برای تولید انبوه این کاال و 

تجاری سازی آن انجام نداده اند. 

  آمریکایی های مقیم خارج هم 
باید مالیات بپردازند

  افرادی که گرین کارت خود را 
لغو کنند، مالیات خروج می دهند

  اقتصاد آمریکا در سایه 
مالیات های گزاف

  مرگ رویای آمریکایی با مالیات
  بسیاری از بانک های خارجی 
تمایلی ندارند مشتری آمریکایی 

داشته باشند

   نمودار باال نشان دهنده تعداد افرادی است که شهروندی آمریکایی خود را لغو می کنند

»فوربس« از درگیری کشور مهاجران با سیستم مالیاتی گزارش داد

 اوج گیری فرار از آمریکا
 به دلیل مالیات باال

 سال 2014 میالدی، 3415 نفر شهروندی آمریکا را لغو کردند

شهروند| برای خرید هر تکه از لباس هایتان به طور 
میانگین، چقدر پول داده اید؟! اگر رخت و لباس هایتان را 
بشمارید و در این عدد ضرب کنید، مطمئن باشید رقم به 
دست آمده، خیلی ها را درباره سبک خرید لباس هایشان 
به فکر تجدیدنظ��ر می اندازد. پوش��اک از آن دس��ت 
کاالهایی است که می تواند بخش قابل توجهی از بودجه 
یک خانواده را هدر بدهد. در این مطلب به نکاتی اشاره 
می شود که هزینه ش��ما را برای خرید پوشاک کاهش 

می دهد. 
قبل از خرید به کمد لباس هایتان سری بزنید: 
لباس های زیادی وجود دارد که آنها را فراموش کرده اید 
و از دیدنشان متعجب می شوید. این لباس ها می توانند 
تنوع بیشتری به پوششتان بدهند و اشتیاق خرید جدید 

را در شما کمرنگ تر کنند.
بودجه خاصی ب�رای خریدتان در نظر بگیرید: 
بسیاری از ما با ورود به فروش��گاه های لباس زیاده روی 
کرده و هر جنسی که توجه مان را جلب کند فوری برای 
پرو سفارش می دهیم. کافی است گرفتار یک فروشنده 
خوش س��ر و زبان نیز ش��ویم تا او م��ا را متقاعد کند تا 
لباس هایی بخریم که هرگز نیاز نداریم یا حتی برایمان 
مناسب نیستند. تعیین بودجه مش��خص برای خرید 
لباس به ما کمک می کند تا از هزینه اضافی خودداری 

کنیم.
کارت بانکی تان را در خانه بگذارید: برای خرید 
لباس حتم��ا از پول نقد اس��تفاده کنید. بیش��تر ما به 
دلگرمی یک کارت اعتباری پر پول به طور معمول بیش 
از نیاز خرید می کنیم و زمانی متوجه این اش��تباهمان 
می ش��ویم که به خانه آمده و با سبک و سنگین کردن 

خریدهایمان می فهمیم اسراف و زیاده روی کرده ایم.
شما تصمیم گیرنده باشید نه فروشنده: برخی 
فروش��ندگان برای فروخت��ن اجناس کم طرف��دار در 

مغازه شان، تالش می کنند مشتریان را به تردید بیندازند. 
آنها معموال لباسی دیگر را به عنوان پوشاک هماهنگ و 
ست خریدتان، به شما معرفی می کنند یا با گفتن نکات 
به ظاهر در گوشی و دلسوزانه می خواهند شما را به خرید 
یک نوع کاال ترغیب کنند. توصیه ما به شما این است که 
تا جایی که می توانید دلسوزی این دسته از فروشنده ها را 
باور نکنید و خودتان تصمیم گیرنده نهایی باشید. اگر نیاز 
به مشورت دارید بهتر است خرید را به زمان دیگر موکول 

کرده و از افراد دیگری غیر از فروشنده مشاوره بگیرید.
رنگ ها و مدل های عجیب و غریب نخرید: اگر 
می خواهید از لباستان استفاده روزمره داشته باشید و 
آن را بیشتر از یکی، دوبار بپوشید یادتان باشد مدل های 
ساده و شیک را انتخاب کنید. لباس هایی که مدل ها و 
رنگ های عجیب و غریب و نامتعارف دارند به س��رعت 
دلزده ت��ان می کند. غیر از این، س��ت کردن لباس های 
نامتعارف با سایر رنگ ها و مدل های دیگر دشوار است 
و برخالف تصور دست ش��ما را برای تنوع دادن مدام به 

ظاهرتان می بندد.
ب�رای بعضی لباس ها بیش�تر پول بدهی�د: اگر 
می خواهید یک دست کت و شلوار مناسب برای حضور در 
مهمانی های رسمی داشته باشید یا یک پالتوی زمستانی 
یا بارانی بخرید، بهتر اس��ت به جای انتخاب یک گزینه 
ارزانقیمت، یک گزینه ایده آل تر و با قیمت باالتر را انتخاب 
کنید. انتخاب لباس های ارزانقیمت در این شرایط، باعث 
می شود که شما همیش��ه به فکر جایگزین کردن یک 

گزینه بهتر باشید و همین هزینه شما را باال می برد. 

فری�ب ویتری�ن فروش�گاه های گرانقیمت را 
نخورید: فروش��گاه های گرانقیمت معموال با انتخاب 
چینش و دکور حرفه ای برای خ��ود، لباس ها را در نظر 
شما جذاب تر می کنند. کافی اس��ت آن لباس از پشت 
ویترین خارج ش��ده و به تن تان برود تا متوجه ش��وید 
آن قدرها هم که فک��ر می کردید، متفاوت نش��ده اید. 
بنابراین پیش از آن که یک ویترین گرانقیمت ش��ما را 
بفریبد و دست به جیب شوید، به فروشگاه های دیگر نیز 
سر بزنید. مطمئن باشید با جست وجوی دقیق تر خیلی 
راحت می توانید یک لباس ش��یک و برازنده را با قیمت 

ارزان تر پیدا کنید.
عمده خری�د کنید: برخ��ی انواع پوش��اک مانند 
جوراب، لباس زیر، تی شرت و... استفاده بیشتری دارند، 
این اقالم را به صورت عمده خری��داری کنید تا هزینه 

کمتری بپردازید. 
لباس قرض کنید! برای ش��رکت در میهمانی ها و 
مراس��م، لباس هایتان را با دوس��تان و اعضای خانواده 
به اش��تراک بگذاری��د. هزینه های گزاف ب��رای خرید 
لباس هایی که تنها یک یا دو بار استفاده می کنید، توجیه 
اقتصادی ن��دارد. تالش کنید بیش��تر این میهمانی ها 
را با لباس های قرضی دوس��تان و اعض��ای خانواده تان 

بگذرانید!
در نگاه اول تصمیم گیری نکنید: اگر لباسی چشم 
ش��ما را گرفت و بدون ش��ک قصد خرید آن را داشتید، 
کمی دس��ت نگه دارید. به احتمال زی��اد همان لباس 
را در جای��ی دیگر و در زمانی بهت��ر می توانید با قیمت 

مناس��ب تری تهیه کنید. حتی اگر اختالف قیمت کم 
باشد هم باز ارزش دارد.

تنهایی خرید کنید: برای خرید لباس بهتر است 
همراه نداشته باش��ید زیرا همراهانتان تالش می کنند 
سلیقه خود را در انتخاب شما اثر بدهند. همین موضوع 
باعث می ش��ود که انتخاب نهایی آن چیزی نباشد که 
دنبالش بوده اید و این انگیزه خرید مجدد را برای ش��ما 

تشدید می کند. 
بعضی لباس هایتان را بفروشید: اگر در کمدتان 
لباس های��ی وج��ود دارد ک��ه پ��ول زی��ادی بابت آن 
پرداخته اید اما درعین حال نو و بدون استفاده مانده اند، 
می توانید با چند آگهی اینترنتی برایش��ان مش��تری 
پیدا کنید. لباس عروس��ی یا نامزدی تان، کت و شلوار، 
پالتوه��ای چرمی گرانقیم��ت و... ازجمله این لباس ها 

هستند. 
حراج های فصلی را از دست ندهید: در بسیاری 
از حراج های فصلی می توانید لباس های موردنیاز  سال 
بعدتان را با نصف قیمت تهیه کنی��د. اگر دقیقه 90 به 
فکر تهیه لباس های فصلی موردنیازتان می افتید، بدانید 
که افزایش تقاضا باعث می شود که پوشاک با چند برابر 
قیمت واقعی شان فروخته شود بنابراین به جای هزینه 
زیاد و خرید یک لباس بی کیفیت تر در دقیقه 90، همان 
پ��ول را در حراج های فصلی هزینه کنید و یک دس��ت 

پوشاک باکیفیت و مرغوب تر بخرید. 
در طول هفته خرید کنی�د: به جای خرید در آخر 
هفته و روزهای تعطیل در طول هفته خرید کنید زیرا 
در روزهای پایانی هفته فروشگاه ها با مشتریان بیشتری 
مواجه می ش��وند و اجن��اس بهتر به س��رعت فروخته 
می ش��وند. اگر می خواهید به یک گزین��ه تحمیلی و 
اولویت چندم برخورد نکنی��د، در روزهای میانی هفته 

خرید کنید. 

قبل از خرید این توصیه ها را بخوانید

14 فن  برای خرید اقتصادی پوشاک

روند تعداد لغو شهروندی در هر سال آمریکا


