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لوازم خانیگ بدون شناسه نخرید ات به دردرس نیفتید!
میگیـرد کـه خدمـات پـس از فـروش کاالیـی را کـه میفروشـند بـه
عهـده بگیرنـد بنابرایـن در صورتـی کـه مشـتریان کاالی شناسـهدار
خریـده باشـند جای نگرانی نیسـت ،چراکـه اتحادیه فروشـندگان لوازم
خانگـی متعهـد شـده در چنین شـرایطی تامین خدمات پـس از فروش
بـه عهـده مغازهدار اسـت.
رئیـس هیئـت مدیـره اتحادیـه فروشـندگان لـوازم خانگـی بـا تاکید بر
ایـن کـه ارائـه خدمـات پـس از فـروش بـرای محصوالتی که بـه صورت
قاچـاق و تقلبـی وارد شـده باشـد مطلقـا پذیرفتـه نمیشـود ،تصریـح
کـرد :ممکـن اسـت کاالیـی بـه صـورت قاچـاق وارد شـده باشـد امـا

رئیـس هیئـت مدیـره اتحادیـه فروشـندگان لـوازم خانگـی بـا بیـان
ایـن کـه بعـد از اجـرای طـرح شناسـهدار کـردن کاالهـا ایـن اتحادیـه
از فروشـگاهداران تعهـد میگیـرد کـه خدمـات پس از فـروش کاالیی را
کـه میفروشـند بـه عهده بگیرند ،از مردم خواسـت لـوازم خانگی بدون
شناسـه نخرنـد تا بـه دردسـر نیفتند.
سـید مرتضـی میـری در گفتوگـو بـا ایسـنا ،اظهـار کـرد :در پـی
شناسـهدارکردن کاالهـا مقـرر شـده اسـت فروشـگاهها تعـداد کاالهای
خـود را کـه هـم اکنـون در مغـازه دارنـد ،بـه اتحادیـه اعلام کننـد.
وی افـزود :اتحادیـه فروشـندگان لـوازم خانگـی از فروشـگاه داران تعهد

مغـازهدار بـه اتحادیـه اعلام کـرده و تعهـد داده باشـد کـه در چنیـن
شـرایطی کاال شناسـه دریافت کرده اسـت و مشـکلی وجود ندارداما اگر
کاالیـی کـه بـه صورت قاچاق وارد شـده اسـت ،به اتحادیه اعالم نشـده
و شناسـه هـم دریافـت نکـرده باشـد خریـداران را بـه دردسـر خواهـد
انداخت.
میـری در پایـان خاطرنشـان کـرد :مـردم حتمـا از فروشـگاههایی کـه
کاالی آنهـا شناسـه دارد خریـد کننـد .همچنین بهتر اسـت خریداران
بـرگ رسـید کاال بـا مهر اتحادیـه را مبنی بر این کـه خدمات و ضمانت
نامـه بـه عهـده خود فروشـگاه اسـت ببیننـد و بعد خریـد کنند.

قیمت کاالهای اساسی در آینه آمار

آرامش نسیب خورایکها پس از جهش ابتدای سال

برنج
گوشت

گوشـت گوسـفند نیـز از آن دسـته کاالهـای
خوراکـی اسـت کـه سـال گذشـته قیمـت آن
جهـش داشـت .امـا از ابتـدای امسـال تـا دی ماه،
رونـد نزولـی در پیـش گرفـت و بـه زیـر  90هزار
تومـان هـم رسـید .بـا ایـن حـال در هفتـه هـای
اخیـر ،قیمـت این محصـول دوباره رو بـه افزایش
نهـاده و گـزارش هـای میدانی ،نرخ هـای بیش از
 100هـزار تومـان را بـرای ایـن کاال ثبـت کردند.
تاکنـون اظهـارات ضـد و نقیضـی دربـاره افزایش
قیمـت گوشـت مانند افزایش قاچـاق دام به دلیل
افزایـش نـرخ ارز در روزهـای اخیـر و تکذیـب آن
مطرح شـده اسـت .اما یک احتمال موجود ،ادامه
نیافتـن ایـن روند اسـت .چـرا که بـه گفته رئیس
شـورای تامین کنندگان دام کشـور ،مازاد دام در
ایـام پایانی سـال افزایـش خواهد یافت .ضمن این
کـه هم اینک ذخایر مناسـب گوشـت منجمد در
بخش دام سـبک و سـنگین در کشور وجود دارد.

فوتو
فن

میوه
گـروه دیگـر کاالهای پرمصرف خوراکی اسـت که بـازار آن به
خصـوص در ایـام پایانی سـال ،حساسـیت بیشـتری پیدا می
کنـد .تعقیـب رونـد قیمـت میوه هـا و صیفی هـای منتخب
تـا دیمـاه امسـال حکایـت از بـه آرامـش رسـیدن تدریجـی
وضعیـت قیمـت هـا دارد ،بـه طـوری کـه بـه عنـوان مثـال
،قیمـت هـر کیلـو سـیب درختـی زرد از حـدود  10هـزار و
 300تومـان در ابتـدای سـال ،به حدود  7هـزار تومان در دی
مـاه کاهـش یافـت .پرتقـال تولیـد داخل که متوسـط قیمت
آن در فروردیـن مـاه امسـال حـدود  8هزار تومان ثبت شـد و
در شـهریورماه بـه حـدود  13هـزار و  300تومان هم رسـید،
در دیمـاه تـا  5هـزار و  300کاهـش یافـت .بـا ایـن شـرایط،
کمتـر از یـک مـاه مانـده بـه سـال جدیـد ،قیمـت میـوه هم
اینـک دسـتخوش نوسـاناتی شـده اسـت .ایـن در شـرایطی
اسـت کـه تولیـد محصـوالت باغـی بـه دلیـل بارندگـی های
چشـمگیر ،امسـال نسـبت بـه سـال قبـل ،چند برابر شـده و
ذخیـره سـازی آن نیـز بـه همین نسـبت زیاد شـده اسـت و
بنابرایـن شـایعاتی نظیـر رشـد قابل توجه میوه در شـب عید
بـا واقعیـات کنونـی (طبق اظهار نظر مسـئوالن اتحادیه های
مربوطـه) هـم خوانـی نـدارد .در هر حـال ،بازار میوه اسـت و
هـزار امـا و اگـر و بایـد منتظر ماند و دید آیا تدابیر اندیشـیده
شـده برای تنظیم بازار میوه شـب عید ،ثبات آن را به همراه
خواهـد داشـت یا خیر؟

لبنیات یکی از معدود محصوالتی اسـت که امسـال ،اقالم منتخب آن شـامل شـیر ،پنیر و ماسـت ،رشـد قیمت بیش از  20درصد داشـته اسـت .البته
بـا توجـه بـه کنتـرل هـای موجـود بـر قیمـت این محصـوالت در مراحل مختلف مانند نرخ شـیر تولید شـده توسـط دامـداران و نیز قیمت فـراورده
هـای لبنـی کارخانجـات ،شـاید چنـدان غیـر عـادی هـم نباشـد .با این حـال ،نگاهی بـه روند قیمت محصـوالت منتخب یادشـده ،این گـروه تا دی
مـاه امسـال نشـان مـی دهـد کـه رونـد افزایـش قیمت این محصـوالت هم اینک بـه کندی پیش مـی رود .به خصـوص این که به گفتـه دبیرانجمن
صنایـع لبنـی کشـور بـه نقـل از مصوبـات دولـت ،هرگونـه افزایـش قیمت لبنیات تا پایان سـال ممنوع اسـت .بنا بر ایـن اطالعات در پایـان دی ماه،
قیمـت هـر کیلوگـرم شـیر بـه حـدود شـش هـزار و  100تومـان ،هـر کیلو ماسـت به  7هـزار و  700تومـان و پنیر به حـدود  11هزار تومان رسـیده
اسـت .بـه نظـر مـی رسـد در سـال آینـده بـا توجه به رشـد هزینه های تولیـد ،این ارقـام به طور متناسـب ،افزایـش خواهند یافت.

خانه تکانی به سبک دخل و خرج
کمتـر از  30روز تـا پایـان سـال
حانیه زحمتکش
۱۳۹۸باقـی مانـده اسـت و شـور
روزنامه نگار
و هیجـان قبـل از سـال جدیـد
را میتـوان از در و دیـوار شـهر
احسـاس کرد.بـرای نـو شـدن و اسـتقبال از بهـار ،بایـد خودمـان را
آمـاده کنیـم .معمـوال گام نخسـت در اسـتقبال از بهـار ،همـه سـاله
اجـرای رسـم
قدیمـی خانه تکانی اسـت.اکثر خانواده ها قبـل از آغاز
ِ
سـال نو ،خانه تکانی می کنند تا لوح سـفید سـال نو از گرد و خاک
سـال گذشـته در امـان بمانـد .امـا خانه تکانـی نه به معنـای تکاندن
خانه بلکه در معنای واقعی خود که تمیز کاری و رفت و روب اسـت
نیـز کار طاقـت فرسـایی اسـت کـه مـی توان بـا اندکی برنامـه ریزی
و مدیریـت زمـان آن را بـه پایـان رسـاند .امـا نکته ای که مهم اسـت
ایـن اسـت کـه خانـه تکانی عالوه بـر این که کار پرزحمتی اسـت دو
سـالی مـی شـود کـه هزینـه هایش هـم قابل توجه شـده اسـت .در
ایـن هفتـه شـما را بـا نکاتـی دربـاره خانه تکانی آشـنا مـی کنیم تا
خانـه تکانـی ارزان قیمتـی را تجربـه کنید.
نخستین کار چیست؟
بـرای خانـه تکانـی ابتـدا بایـد منزل خـود را به چند منطقه تقسـیم
کنیـد .سـپس باتوجـه بـه زمانی کـه در نظـر دارید بـرای هر منطقه
مـدت زمـان مشـخصی را در نظـر بگیرید .چرا کـه گاهی خانه تکانی
تنهـا بـه معنـای تمیز کاری نیسـت بلکه نیاز اسـت برای قسـمتی از
خانـه کاالی نـو خریـداری کنیـد یا نیاز بـه تعمیرات زمان بـر دارد.
پـس منطقـه بنـدی و در نظـر گرفتـن زمـان ،دو گزینه مهـم در گام
اولیه اسـت .سـعی کنید بخش هایی را که برای سـر و سـامان دادن

بـه آن هـا نیازمنـد بازار رفتن هسـتید در اولویت قـرار دهید تا زودتر
از افزایش قیمتهای شـب عیدی دسـت به کار شـوید.
نیاز سنجی و بررسی لوازم اضافه
نیازهـای واقعـی خـود را اعـم از کاالی آشـپزخانه،لوازم برقی،لـوازم
بهداشتی و لباس،لوازم تحریر و...در نظر بگیرید و باتوجه به آن لوازم
اضافی و بالاسـتفاده در هر منطقه را جداسـازی کنید .جداسـازی و
پـاک سـازی مناطـق منـزل خـود از لـوازم اضافـی باعـث می شـود
تـا انـرژی در منـزل شـما جریـان پیـدا کند .وسـایل اضافـی را بدون
فکـر بـه بازیافتی سـر کوچـه تان نسـپارید ،گاهی می شـود با تغییر
کاربـری یـا کمـی سـلیقه و خالقیت جان تازه ای به آن ها ببخشـید.
بـرای خالصـی از اضافـه ها دو راه دارید نخسـت این کـه راهی مراکز
بازیافـت شـوید یـا این کـه آن هایی را که هنوز امکان اسـتفاده دارند
بـه سمسـاری هـا یا مراکـز خیریه بدهیـد .مراکز خیریه هرسـاله در
همیـن روزهـا اعالمیـه هایی برای قبول این وسـایل در شـهر پخش
می کنند.
همچنیـن دقـت کنیـد تـا در آسـتانه سـال نو هیـچ کاالیـی را بدون
فکـر و صرفـا بـرای خوشـامد و بـدون نیـاز خریـد نکنیـد .چـرا کـه
زحمـات پـاک سـازی و جداسـازی را بـه هـدر داده ایـد.
به دنبال شناسایی لکه برها باشید!
بـه طـور قطـع در طـول ۳۶۵روز از سـالی کـه گذشـت کثیفی و لکه
هایـی را دیـده و از کنـار آن عبـور کـرده ایـد و پـاک کـردن آن را به
همیـن بـازه زمانی کنونـی اختصـاص داده اید!
اکنـون وقـت پـاک سـازی لکـه هاسـت .مـی توانیـد با جسـت وجو
در اینترنـت یـا پرسـش از مغـازه داران لـوازم شـوینده یا دوسـتان و

آشـنایان روش پـاک کـردن هـر لکـه را جویا شـوید .همـان طور که
مـی دانیـد روش پـاک کـردن هـر لکـه با دیگـری متفـاوت و ممکن
اسـت بـه کارگیـری روش های یکسـان باعـث مقاومـت و ماندگاری
لکه موجود شـود .جوش شـیرین و سـرکه حتما در این مسـیر نقش
پررنـگ و کـم خرجی خواهند داشـت.
چیدمان و استفاده بهینه از فضا
نـوع چیدمـان وسـایل موجـود در کمد،کشـو و کابینـت هـا باعـث
مـی شـود تـا بیشـتر از نتیجـه خانـه تکانـی خـود لـذت ببریـد .اگر
مـی توانیـد از جداکننـده هـای فضـا بـرای داخل کشـو و کابینت ها
اسـتفاده کنیـد .خریـد ایـن جداکننده هـا هزینه زیادی نـدارد اما در
عـوض فضـای بهینـه تـری را بـرای سـامان دهـی اقلام و کاالهـای
موجـود در اختیـار شـما قرار می دهد .قیمت جـدا کننده های پازلی
بـرای نظـم دهـی به کشـوها چیزی بیـن ۷تـا ۱۲هزار تومان اسـت.
امـا قیمـت نظـم دهنـده هـای کابینتـی بـا جنـس پالسـتیک بین
۱۲تا۲۵هـزار تومـان اسـت .قیمـت نظم دهنده های فلـزی کابینتی
هـم بیـن ۱۸تـا  ۲۰هـزار تومـان اسـت .در هنگام چیدمان به دسـته
بنـدی نیـز توجـه کنیـد کـه آن دسـته از لـوازم که در یک رسـته یا
خانـواده قـرار مـی گیرند در جای مخصوص خود باشـند ،تا در هنگام
نیـاز دسترسـی بـه آن هـا راحت و بدون دردسـر باشـد.
لیست باعث می شود تا گول نخورید!
بازارهـا در آسـتانه سـال نـو ،علاوه بر تامیـن نیاز اصلی مـردم ،اقدام
بـه ترویـج اسـراف و تبلیغات بـرای خرید لوازم غیر ملـزوم می کنند.
امـا نیـازی نیسـت تا شـما از تمـام اقالم موجـود در بازار بـرای منزل
خـود چیـزی را تهیـه کنیـد .شـما تنها به مرجـع قابل اعتمـاد خود
که همان لیسـت هسـت توجـه کنید.
همـان طـور کـه مـی دانیـد هزینه ها در آسـتانه سـال نو بـه قدری
زیـاد اسـت کـه حتـی یـک گام اشـتباه باعـث مـی شـود تـا از خرج

لبنیات

در بـازار برنـج داخلـی ،غیـر از یـک رشـد قیمـت در مـاه های ابتدایی سـال ،اتفـاق قیمتی
خاصـی نیفتـاده اسـت و هـم اکنـون متوسـط قیمت ایـن کاال در محـدوده  23هـزار تومان
قـرار دارد .بـا ایـن حـال ،رشـد قیمـت این کاال از ابتدای امسـال بیش از  40درصـد و از دی
مـاه سـال قبـل تاکنـون  45درصـد افزایـش را نشـان می دهـد .از طرف دیگـر قیمت برنج
داخلـی بعـد از یـک دوره افزایـش حـدود  10هـزار تومانـی از شـهریور تا آذر امسـال که به
نظـر مـی رسـد به دالیلی نظیـر کفایت تولیدات داخل و حمایت از آن انجام شـد ،هم اینک
مقـداری رونـد نزولـی بـه خـود گرفته اسـت .در هر حال ،بـا توجه به وضعیت ثبات بـازار ارز
و نیـز تـداوم تخصیـص ارز  4200تومانـی برای واردات برنج در سـال آینـده ،احتمال زیادی
نمـی رود کـه بـازار ایـن محصول نوسـان زیادی را در آینـده به خود ببیند.

نگاهـی بـه سـوی دیگر بـازار مـواد پروتئینـی یعنی
مـرغ و تخـم مـرغ نیـز هـم اینـک نشـان مـی دهـد
کـه هـر دوی ایـن محصـوالت نسـبت بـه دی مـاه
سـال قبـل ،افـت قیمـت نسـبی دارنـد .هـر چند هر
کیلوگـرم تخـم مـرغ ماشـینی از ابتـدای امسـال تـا
انتهـای دی مـاه ،حـدود  10درصد افزایش داشـته و
بـه  10هـزار و  500تومـان رسـیده اسـت .هم اینک
قیمـت هـر کیلـو مـرغ در بـازار در حـدود  12هـزار
تومـان گـزارش شـده و پیـش بینـی می شـود مازاد
تولیـدات کنونـی ،قیمـت ایـن محصـول پرمصرف را
تـا پایـان سـال در همیـن حـدود نگـه دارد .هر چند
تولیدکنندگان از این نرخ بسـیار ناراضی هسـتند .در
خصـوص تخـم مـرغ نیـز وضعیـت تولید ماننـد مرغ
باالسـت بـه طـوری که گفته می شـود تولیـد  90تا
 95هـزار تـن تخـم مرغ در ماه در شـرایط کنونی بی
سـابقه اسـت .همیـن موضوع باعث شـده تـا به رغم
رونـد رو بـه رشـد تقاضـا بـرای ایـن محصـول بـرای
تولیـد شـیرینی در انتهـای سـال ،کمـاکان وضعیت
باثباتـی را در قیمـت تخم مرغ شـاهد باشـیم.

مرغ و تخم و مرغ

سـال  98کـه مـاه پایانـی آن را آغـاز کـرده ایـم ،یکـی از دشـوارترین سـال هـای اخیـر بـرای خانـواده هـا بود .سـالی که تـورم (نقطه به نقطه) از قلـه بلندی که در سـال  97و اوایـل  98طی کـرد آرام آرام پایین آمد .پیشـتر ،خانواده هایی کـه حداقـل از فروردین  95نرخ
محمد حقگو
تـورم نقطـه بـه نقطـه تـک رقمـی را دیـده و تـا اردیبهشـت  97بـه آن خـو گرفتـه بودنـد ،بـه یکبـاره و از خـرداد   97تالطمـی شـدید را در دخـل و خرج خود مشـاهده کردند .کار تـا جایی پیش رفت که با رشـد  1/5برابری قیمت ها در انتهای سـال گذشـته نسـبت به
نویسنده
اسـفند  ،96مواجـه شـدند .ایـن رونـد ناگـوار تـا پیـک خـود در اردیبهشـت   ،98زمانـی کـه تورم یادشـده به  52/1درصد رسـید ،ادامـه پیدا کرد .اما پـس از آن و تا لحظه تنظیم این گـزارش آرام آرام پاییـن آمده و به عنوان مثال در دیماه به  26/3درصد رسـیده اسـت.
بـا ایـن حـال ،ایـن سـوال پیـش روی سرپرسـتان خانـوار خواهـد بـود کـه قیمـت هـا چـه مـی شـود؟ در پاسـخ به این سـوال ،باید گفت آن چـه از روند کلی قیمت ها و تحوالت اقتصادی قابل مشـاهده اسـت ،این اسـت که ایـن روند نزولـی ادامه می یابد .چرا که افسـار بـازار ارز به عنوان متهـم اصلی تالطم
تـورم ،ایـن روزهـا تـا حـد زیـادی تحـت کنتـرل بانـک مرکـزی درآمـده اسـت .بـر همین اسـاس هم هسـت که رئیـس کل بانک مرکـزی به تازگی تـازه ترین پیش بینی های موجـود را این طـور بیان کرده که برای سـال آینـده ،نرخ تـورم ( 12ماهه) بیشـتر از  20درصد نخواهد بـود .به زبان تـورم خانوار
(تـورم نقطـه بـه نقطـه) ،ایـن یعنـی ضمـن تاییـد کاهـش سـرعت قیمـت هـا ،قیمت ها در سـال آینده نسـبت به امسـال ،کمتـر از  20درصد اضافه می شـوند .بـا علم به این مسـئله ،در گزارش امـروز دخل و خـرج نگاهی به وضعیت قیمت برخـی کاالهای خوراکی در امسـال (تا انتهـای دی ماه) مـی اندازیم.
پیگیـری رونـد کلـی قیمـت ایـن کاالهـا کـه برخـی از آن هـا جـزو خوراکـی هـای پرمصـرف خانـوار نیز به شـمار می روند ،کند شـدن سـیر صعودی قیمت هـا را تایید می کنـد .با این حـال ،جزئیاتی درباره آینـده قیمتی این اقلام وجود دارد کـه در حد امکان بـه آن ها اشـاره خواهیم کرد.

کردهـای مهـم خـود صرف نظـر کنید.
مراقبت در خانه تکانی!
در هنـگام خانـه تکانـی توجـه بـه سلامتی خـود و اعضـای خانواده
اهمیـت زیـادی دارد .نصـب پرده،شسـت و شـوی پنجـره هـا،کار بـا
لـوازم برقـی و.....نیـاز بـه رعایـت مـوارد ایمنـی دارد .بـه طـور قطـع
هیـچ خانـواده ای از شـروع سـالی همـراه بـا درد و ناراحتی عزیزانش
خوشـحال نخواهد بود .برای همین موضوع عده ای کار را به کاردان
مـی سـپارند ،هزینه اسـتخدام یـک روز نیروی کار بـرای خانه تکانی
چیـزی بیـن ۷۰تا۱۵۰هزار تومان اسـت .تفاوت قیمـت در بود و نبود
تجهیـزات همراه فرد اسـت.
مراقب شوینده ها و فرمول های آن ها باشید!
در هنـگام خانـه تکانـی از مخلـوط کـردن سـر خـود شـوینده هـا
خـودداری کنیـد .هـر شـوینده فرمـول اختصاصی مربوط بـه خود را
دارد و قاطی کردن آن ها ممکن اسـت مشـکالتی از جمله مشـکالت
ریـوی و تنفسـی را بـرای شـما بـه وجود بیـاورد .بـرای همین هنگام
خریـد شـوینده ها سـعی کنیـد از مرغـوب ترین آن هـا خرید کنید
تـا نیـازی بـه کارهای آزمایشـگاهی خانگـی برای قوی تر کردنشـان
نداشـته باشید.
از اعضای خانواده کمک بگیرید!
ایـن نکتـه را در نظـر بگیریـد کـه خانـه تکانـی تنهـا بـه عهـده یک
نفـر نیسـت! جسـم خـود را بـا فشـارهای زیـاد در آسـتانه سـال نـو
بیمـار نکنیـد ،در عوض سـعی کنیـد با پدیـد آوردن فضای همکاری
و همدلـی هریـک از اعضـا در ایـن کار نقـش خـود را ایفـا کننـد .و
مسـئولیت محول شـده را به نحو مناسـب اجرا کنند .از این رهگذر
حتـی مبلغـی را کـه مـی خواسـتید بـه یک نفـر در قالـب نظافتچی
بدهیـد ،میـان اعضـا تقسـیم کنیـد ،حتی مـی توانید همـه را بعد از
خانـه تکانـی به شـام دعـوت کنید.

