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راه های ارتباط با تحریریه دخل و خرج
حضـور مخاطبیـن عزیـز دخـل و خرجـی عـرض می کنیـم که تیم تحریریه هفتـه نامه دخل و خـرج برای آن
کـه بیـش از پیـش مقبـول نظرها شـما قـرار گیرد ،کانال های ارتباطی را تهیه کرده اسـت .شـما مـی توانید با
دنبـال کـردن مـا در صفحـات اجتماعـی از هـر آنچـه کـه در هفته نامـه زخمی می دهـد به صـورت رایگان با
خبـر شـوید .همچنیـن چنانچه پیشـنهاد و یا انتقـادی دارید با ما در میـان بگذارید.
تیـم تحریریـه دخـل و خـرج در نظـر دارد تـا برای بهبـود کیفی مطالب خود ،ایـده هایی را در دسـتور کار قرار
دهـد کـه از سـوی شـما مخاطبیـن عزیـز به دخـل و خرج ارجـاع داده می شـود .پس اگر درگیر مسـئله مالی
خاصـی هسـتید و بـه دنبـال راه چـاره اش مـی گردیـد ،تنهـا الزم اسـت موضوع را بـا ادمین های کانـال ما در
میان بگذارید تا در اسـرع وقت پاسـخ کارشناسـی مسـاله تان را دریافت کنید.
دخـل و خـرج همچنیـن مـی خواهـد نقش بیشـتری از یک توصیه کننـده در فضای اقتصـاد عمومی و اقتصاد

خانـواده بـازی کنـد ،بـه همیـن منظور اگر شـما مخاطب عزیز به عنـوان یک کارآفرین صاحب کسـب و کاری
نویـن هسـتید ،مـی توانیـد با تشـریح حرفه تان هم سـری میان سـرها بلند کنیـد و هم راهنمـای خوبی برای
همشـهری های تان شـوید .مسـائل مالی مربوط به دعاوی حقوقی نیز از جمله موضوعاتی اسـت که متاسـفانه
رشـد چشـم گیـری در جامعـه داشـته اسـت و تـا حـد زیـادی خانواده هـا را درگیر خـود کرده اسـت .چنانچه
شـما نیـز بـا مسـاله حقوقـی دسـت و پنجـه نـرم مـی کنید مـی توانیـد آن را با مـا در میـان بگذارید تـا ما به
جـای شـما خدمـت مشـاوران حقوقی برسـیم و راه چاره تـان را پیدا کنیم.
کانال های ارتباطی با هفته نامه دخل و خرج
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زمانـی کـه بحـث خریـد جهیزیـه مطـرح مـی شـود د ِم بزنگاهـی
اسـت کـه بایـد جوانـان و خانـواده ها بـه دقت لیسـت خرید تهیه
کننـد و فقـط لـوازم پرکاربـرد و ضروری زندگی خـود را تهیه کنند
 .آشـپزخانه هـا از پرخـرج تریـن مـکان هـا هنـگام تهیـه جهیزیه
هسـتند و چـه تاسـف بـار کـه در جامعـه شـاهد خریدهـای بـی
مصرف و آشـپزخانه های که شـبیه ویترین فروشـگاه ها هسـتند،
هستیم .

چند لوکس
بیمصرف
چگونهازخریدهایاحساسی
درجهیزیهجلوگیریکنیم؟

امکانـات و تجهیزات زندگی
معصومه جمالی
بـه سـرعت در حـال رشـد
روزنامهنگار
اسـت  ،البتـه کـه گاهـی
هزینـه کـردن بـرای برخـی امکانـات خیلـی بجـا اسـت
و واقعـا تاثیـر آن هـا در سـرعت بخشـیدن یـا سـهولت
کارها چشـمگیر اسـت  ،وسـایلی چون ماشین لباسشویی
 ،ماشـین طرفشـویی و از ایـن قبیل به حـدی وارد زندگی
مـا شـده اند که حتی نمـی توانیم به زندگی بـدون آن ها
فکـر کنیـم و اینجاسـت که وجودشـان باعـث یک حس
خوشـایند در زندگـی مـی شـود .امـا بعضـی از وسـایل
مـدرن کـه وارد زندگـی هـا می شـوند تاثیر قابـل توجه
و محسوسـی در کیفیـت زندگـی و کیفیـت انجـام کارها
ندارنـد و چـه بسـا آن کارهـا را بتوان با همـان روش های
قدیمـی و سـنتی بهتـر انجـام داد .احتمـاال االن خیلی از ما
وسـایل موجود در خانه و آشـپرخانه مان را در ذهن خود
مـرور مـی کنیـم و با چند لحظه مکث و اندیشـیدن به آن
هـا بـه ایـن نتیجه می رسـیم که فلان وسـیله چقدر کم
کاربـرد بـوده ! و احتمـاال چقـدر بـرای خریـد آن هزینـه
کـرده ایـم ! و بلا اسـتفاده مانده اسـت.
در ایـن شـماره از دخـل و خـرج وسـایل آشـپزخانه را
زیـر ذره بیـن مـی بریـم و چنـد لوکـس بی مصـرف که
در بسـیاری آشـپزخانه هـا جـا خوش کـرده انـد را با هم
بررسـی مـی کنیـم بـه این امیـد کـه فرهنـگ  #نه_به_
خرید_وسـایل_غیر_ضروری بیـش از پیـش در جامعـه
ریشـه بدوانـد و مخصوصـا در خرید جهیزیـه به این نکته
توجـه ویژه شـود.

تخم مرغ پز
وقتـی در یـک صبـح دل انگیـز هوس خوردن تخم مـرغ آب پز می
کنیـد زمـان الزم بـرای اینکـه شـما چند عـدد تخم مـرغ را درون
قابلمـه کوچکـی بگذاریـد و قابلمـه را کمـی آب کنیـد و بگذاریـد
بجوشـد تـا زمانـی کـه تخم مـرغ ها کامـل بپزند حـدود ده دقیقه
اسـت.؛ حـال اگـر بخواهیـد تخم مرغ هـا را با دقت درون دسـتگاه
چنـد ده هـزار یـا چندصد هـزار تومانی تخم مرغ پـز خود بچینید
و آب الزم بـرای پخـت را بـا لیـوان مـدرج آن دقیـق انـدازه بگیرید
و درون دسـتگاه بریزیـد و صبـر کنیـد تخـم مـرغ ها بپزنـد باز هم
همـان حـدود ده دقیقـه زمـان الزم اسـت .این دسـتگاه نه زحمت
شـما را کمتـر کـرده نـه صبحانـه شـما را زودتـر آماده کـرده پس
چـه لزومـی دارد که کسـی بین  68.000تـا  729.000تومان برای
خریـد آن هزینـه کنـد .جالـب اسـت بدانیـد کـه برخـی از آن هـا
قابلیـت پخـت نیمـرو و املـت را نیـز دارند کـه باز هـم در عمل نه
سـهولتی در کار اسـت و نه سـرعتی!
قهوه ساز
قهوه یک نوشـیدنی نسـبتا فراگیر اسـت که در ایران هم هوادارن
خـاص خـود را دارد امـا هیـچ گاه نتوانسـته جـای چـای ایرانی لب
سـوز قند پهلو را بگیرد و جالب اسـت که از سـالیان دور افراد برای
نوشـیدن چـای به قهـوه خانه ها مـی روند!
در اطـراف مـان مـی بینیـم کـه قهـوه بیشـتر بـا اهدافـی از قبیل
کاهـش خـواب آلودگـی  ،کاهـش وزن و وقت گذراندن با دوسـتی
در کافـی شـاپ میـل مـی شـود .بـا ایـن اوصـاف خریـد دسـتگاه
قهـوه سـاز بـا قیمتـی بیـن صـد و  46هزار تـا یک میلیـون و 200
هـزار تومـان بـرای منـزل خیلـی اقتصادی بـه نظر نمی رسـد .چه
بسـا افـرادی کـه ایـن دسـتگاه را خریـده انـد و سـال هاسـت بلا
اسـتفاده مانده و یا انگشـت شـمار از آن اسـتفاده کرده اند  .البته
کـه مخاطـب ایـن مطلـب عمـوم مردم هسـتند نه خـواص و قهوه
خورهـای حرفـه ای کـه واقعـا هـر روز از آن اسـتفاده مـی کننـد.
جالـب اسـت بدانیـد بـه عقیـده برخـی قهـوه خورهـای حرفه ای
قهـوه ای کـه در قهـوه جوش دسـتی درسـت می شـود بـه مراتب
عطر ،طعم و مزه بهتری نسـبت به قهوه هایی دارد که در دسـتگاه
های قهوه سـاز آماده می شـود .پس به شـما پیشـنهاد می کنیم
بـا هزینـه خیلـی کمتـر و بـا کمـک یـک قهـوه جوش دسـتی که
نسـبت بـه قهـوه سـاز های گران قیمـت گنجایش بیشـتری دارد ،
کارکـردن بـا آن آسـان اسـت و بـا طراحی بی نظیـر تمیز کردنش
نیز بسـیار راحت اسـت در کنار عزیزان تان با لذت قهوه بنوشـید.

میلیـون و  657هـزار تومـان اسـت چشـمان تـان از حدقـه بیرون
میزنـد حتمـا بـه ایـن فکـر مـی کنیـد کـه اگـر آب مرکبـات را با
دسـتگاه های دسـتی کـه انواع مختلفش بین  6هـزار تا نهایت 80
هـزار تومـان قیمـت دارد بگیریـد بیشـتر نوش جان تان می شـود
و از آن لـذت خواهیـد بـرد .تمـام زحمتـی کـه این دسـتگاه گران
قیمـت بـه گـردن می گیرد فشـردن مرکبات نیمه شـده اسـت که
اگر منطقی فکر کنیم انجام آن با دسـت نیز اصال سـخت نیسـت.
اگـر بـه فکـر خرید دسـتگاه آب مرکبات گیر افتادیـد حتما قبل از
خریـد چنـد دقیقـه با دقت بـه یک آب مرکبات گیر دسـتی خیره
شـوید و بـه ایـن فکـر کنید کـه بابت چـه حجمی از امکانـات باید
سـر کیسـه را شـل کنید و مبلغ هنگفتی بپردازید.

جالب است
بدانید به عقیده
برخی قهوه
خورهای حرفه
ای قهوه ای که
در قهوه جوش
دستی درست می
شود به مراتب
عطر ،طعم و مزه
بهتری نسبت به
قهوه هایی دارد
که در دستگاه
های قهوه ساز
آماده می شود

آب مرکبات گیر
به سـراغ سـومین لوکس بی مصرف می رویم .دسـتگاهی که برای
اسـتفاده خانگـی کاربـرد و مزایایی شـبیه تخم مرغ پـز دارد  ،چون
تقریبـا بـه همان انـدازه ارزش هزینه کردن ندارد .وقتی از شـنیدن
قیمـت دسـتگاه آب مرکبـات گیـر که بیـن  100.و  46هزار تا یک

هواپز
وسـایل پخـت و پـز خانگـی همواره شـاهد نوآوری هایی اسـت که
هرچنـد در ابتـدای ورود ممکـن اسـت خیلـی مورد اسـتقبال قرار
بگیرنـد امـا در نهایـت کار اصلی را همان قابلمه های سـاده و بدون
دنـگ و فنـگ انجـام می دهند .یکی از این وسـایل جدید دسـتگاه
هواپـز بـا قیمـت حدود یـک میلیون تومان اسـت کـه مکانیزم آن
پخـت غـذا بـا حداقل میزان روغن و به کمک هـوای دا ِغ در گردش
داخـل دسـتگاه اسـت ،امـا بـا وجود قیمـت گران متاسـفانه خیلی
کاربـرد نـدارد و حتمـا مـی توان بـه روش های ارزان تـر غذای کم
چـرب پخت.
سرخ کن
یکـی دیگر از وسـایلی کـه در اکثر منازل وجود دارد اما در شـرایط
خـاص شـاید مـورد اسـتفاده قـرار بگیرنـد و احتمـاال ماه هاسـت
یادی از آن نکرده اید سـرخ کن اسـت .سـرخ کن با اینکه نسـبت
بـه وسـایل مذکـور قبلـی  ،حداقـل از امتیـاز ایجـاد سـهولت در
کار برخـوردار اسـت امـا بـه دالیـل دیگـری همچون مصـرف زیاد
روغن ،مخاطره آمیز بودن اسـتفاده مجدد از روغن اسـتفاده شـده
و مصـرف زیـاد بـرق خیلـی مورد اسـتقبال قـرار نگرفتـه و ممکن
اسـت در قسـمتی از آشـپرخانه رهـا شـده باشـد  ،در ایـن میـان
ماهیتابـه هـا ،سـاده و بـی تکلف همچنـان طالیه دار سـرخ کردن
در آشـپزخانه ها هسـتند و کسـانی که دسـتگاه سـرخ کن دارند
هـم حـدود  95درصـد سـرخ کردنی هایشـان را با ماهیتابـه انجام
مـی دهند .جالب اسـت بدانید قیمت سـرخ کن هـا که از محصول
وطنـی بملبـغ ۲۸۰هـزار تومـان شـروع می شـود با توجـه به نوع
برنـد و حجـم و کیفیـت هـای مختلـف تـا  3میلیـون و  950هزار
تومـان در بـازار وجـود دارند.
با توجه به نیازتان خرید کنید
در زمـان خریـد وسـایل سـعی کنیـد کـه از مشـاوره بـا سـابقه
هـا کمـک بگیریـد .از اطرافیـان تـان بپرسـید کـه کـدام وسـیله
آشـپزخانه شـان بـی مصـرف بوده حتما با نـام بردن یکـی دو مورد
از وسـایل به سـوال شـما پاسـخ می دهند که ممکن اسـت اصال
در لیسـت بی مصرف هایی که ما به آن پرداختیم نباشـند  .این به
دلیل تفاوت سـبک زندگی افراد اسـت که ممکن اسـت آنها ماه ها
به سـراغ وسـیله ای که شـما هر روز از آن اسـتفاده می کنید نروند.
وسـایلی مانند چرخ گوشـت ،پلوپز ،چای سـاز ،آرام پز ،زودپز ،میوه
خشـک کـن ،سـاندویچ سـاز ،بخارپـز از آن دسـته انـد کـه ممکن
اسـت بـرای بعضـی پرکاربـرد و بـرای بعضـی بلا اسـتفاده باشـند،
پـس بهتریـن خریـد آن اسـت که با توجـه به نیاز افراد انجام شـود.

تحوالت اساسی در بازار خودرو

چگونه قیمت خودرو بی ترمز می تازد

در هفتـه گذشـته اتفاقات
محدثه انبیائی
مهمـی در بازار خودرو روی
پور
معین حسین
داد .ایـران خـودرو که طی
نگار
روزنامه
ماههـای اخیـر سـعی در
افزایـش قیمت محصوالت
خـود داشـت ،باالخـره پیـروز میـدان شـد .ایـران خـودرو در
روزهـای پایانـی هفته گذشـته موفق شـد قیمـت محصوالت
زیـر  45میلیـون تومـان خـود را با مجوز دولتـی افزایش دهد.
عبـاس تابـش رئیـس سـازمان حمایـت مصرفکننـدگان
و تولیدکننـدگان چهارشـنبه شـب در گفتگـو بـا رادیـو خبـر
داد :خودروسـازان مجاز هسـتند قیمت محصوالت پرتقاضای

(زیـر  ۴۵میلیـون تومـان) خـود را که با موعد تحویـل ابتدای
شـهریور تـا انتهـای دیمـاه امسـال پیشفـروش کردهاند۳۰ ،
درصـد بـاال ببرنـد .این در حالی اسـت کـه خودروهای با موعد
تحویل قبل از شـهریور امسـال ،مشـمول بهروزرسـانی نشده و
خودروسـازان بایـد آنهـا را بـا قیمتهای قبلـی تحویل دهند.
قیمت خودروها چگونه افزایش می یابد؟
افزایـش قیمـت خودروهـای داخلـی در دو مرحلـه صـورت
میگیـرد .در مرحلـه اول خودروسـازها مجاز خواهنـد بود 30
درصـد بـه قیمـت محصوالتـی که موعـد تحویل آنها تـا پایان
دی امسـال اسـت اضافه کنند .این در حالیسـت که بنابراعالم

رئیـس سـازمان حمایـت ،تعهدات خودروسـازان تـا  31مرداد
سـال جـاری بـوده و اگـر خودروسـازان بـه تعهـد خـود عمل
نکـرده انـد ،خودروهـا بایسـتی بـه همـان قیمـت هـای قبلی
واگذارشـود .رئیـس سـازمان حمایـت در مـورد خودروهایـی
کـه موعـد تحویـل آنهـا گذشـته تاکید کـرده اسـت تعهدات
خودروسـازان از ابتـدای شـهریور تـا پایـان دی ،بـا قیمتهای
بـه روز شـده انجـام میشـوند .بـا توجـه بـه صحبـت هـای
رئیس سـازمان حمایت به نظر می رسـد کسـی که بایسـتی
خـودروی خـود را در پاییـز امسـال تحویـل مـی گرفتـه اما با
بدقولـی خودروسـازان مواجـه شـده اسـت بـه هنـگام تحویل
بایسـتی قیمـت روز خـودرو را پپـردازد و چـوب بدقولـی
نوع خودرو

پژو  405بنزینی  GLXبا ترمز ضدقفل و ایموبیالیز و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو  4بهینه
پژو  405دوگانه سوز  GLXبا ترمز ضد قفل و ایموبیالیز و کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو 4
پژو  405دوگانه سوز  GLXبا ترمز ضد قفل و ایموبیالیز و کیسه هوای راننده و سرنشین تریم بژ و یورو 4
پژو  405بنزینی  SLXبا موتور  16سوپاپ  TU5و ترمز ضد قفل و ایموبیالیز و کیسه هوای راننده و سرنشین یورو  4و بهینه
سمند  LXسال بنزینی مالتی پلکس
سمند  LXمدل  EF7پایه گازسوز مالتی پلکس
سمند  LXمدل  EF7پایه گازسوز مالتی پلکس با مخزن  100لیتری
سمند  LXمدل  EF7با کیسه هوای راننده
پژو  206تیپ  2با ترمز ضدقفل و کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو  4بهینه
پژو  206تیپ  5با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و یورو  4بهینه
پژو  206صندوق دار  V8با کیسه هوای راننده و سرنشین و سنسور دنده عقب و تهویه اتوماتیک و آینه جانبی و شیشه باالبر عقب برقی و یورو  4بهینه
رانا  LXبا کیسه هوای راننده و سرنشین و یورو  4بهینه
پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبیالیزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و سیستم اخطار سرقت و یورو  4بهینه
پژو پارس سال با ترمز ضدقفل و ایموبیالیزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و یورو 4
پژو پارس سال دوگانه سوز با ترمز ضدقفل و ایموبیالیزر و کیسه هوای راننده و سرنشین و کیسه هوای راننده و سرنشین و غربیلک فرمان طرح جدید و یورو4

خودروسـازان را بخـورد .ایـن در حالیسـت کـه وزیر صنعت در
مـورد خودروهای فروش قطعی خیـال خریداران را راحت کرد
و گفـت :خودروهـای فـروش قطعی باید بـه همان قیمت تحو.
یـل شـوند حتـی اگر خودروسـاز ضـرر کند.
مرحلـه دوم افزایـش قیمـت هـا از بهمـن مـاه آغاز می شـود.
در ایـن مرحلـه و بـر اسـاس صحبـت هـای عبـاس تابـش،
خودروسـازان از ابتدای بهمن امسـال مجاز خواهند بود قیمت
محصـوالت خـود را مطابق با حاشـیه بازار تعیین کنند .به این
معنـی که خودروسـازان می تواننـد از  10روز دیگر محصوالت
مـورد نظـر خـود را تـا  5درصـد زیـر نرخ بـازار قیمـت گذاری
کـرده و تعهـدات و پیـش فـروش های ابتدای بهمـن به بعد را

بـا قیمت هـای جدید انجـام دهند.
چهارشـنبه شـب ایـران خودرو تغییـرات قیمتـی خودروهای
پـژو  ،206خانـواده سـمند ،پـژو  ،405رانـا و پـژو پارس سـال
را در لیسـت دی مـاه خـود منتشـر کـرد .تغییـرات قیمتی در
محصـوالت ایـران خـودرو را مـی توانید در لیسـت زیر ببینید.
تغییـرات قیمتی در این لیسـت بیـش از  10میلیون تومان در
انـواع محصـوالت اسـت .بر این اسـاس قیمت پژو پـارس دنده
ای محصـول پرفـروش و خـوش نـام ایـران خـودرو بـا افزایش
حـدود  13میلیـون بـه قیمـت  53میلیـون تومـان عرضـه
مـی شـود .قیمـت جدیـد دیگـر محصـوالت ایـران خـودرو را
میتوانیـد در لیسـت زیـر ببینید.

قیمت قبل

قیمت جدید

32.945.600
34.746.200
34.746.200
35.106.800
33.536.400
36.083.200
36.618.000
34.339.200
36.287.900
41.943.600
42.764.100
39.510.100
40.775.800
40.596.700
42.242.000

42.829.000
45.170.000
45.170.000
45.638.800
43.597.300
46.908.100
47.603.400
44.640.900
47.174.200
54.526.600
55.593.300
51.085.000
53.085.000
52.775.700
54.914.600

