کاهش  ۶۰درصدی فروش آجیل /افزایش  ۴برابری قیمت آجیل در یک سال
سـید ناصـر کمالـی ،از فعـاالن حـوزه توزیع آجیل و خشـکبار دربـاره وضعیت بازار خشـکبار
اظهـار کـرد :متاسـفانه قیمتها به نسـبت مدت زمان مشـابه سـال قبل ۳ ،تـا  ۴برابر افزایش
یافتـه اسـت و همیـن موضـوع بـر کاهـش ضریب تقاضا از سـوی مشـتریان بسـیار تاثیرگذار
اسـت .و آن را بـه پاییـن تریـن حد خود رسـانده اسـت.
کمالی در ادامه گفت :متاسـفانه به تبع افزایش افسـار گسـیخته قیمت ها ،مراجعه مشـتری
نیز به میزان قابل توجهی کاهش یافته و ریزش متقاضی خشـکبار به نسـبت سـال گذشـته
بیـش از  ۶۰درصـد بـرآورد میشـود و متقاضیـان فعلـی نیز عمدتا به خرید محصـوالت ارزان
قیمـت نظیـر تخمه آفتابگردان مبـادرت میورزند.
محمـد حسـین ایرانـی ،یکـی دیگـر از توزیـع کننـدگان خشـکبار دربـاره وضعیت ایـن بازار
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در هفتههـا و روزهـای پایانـی سـال اظهـار کـرد :بـازار خشـکبار در مقایسـه بـا شـب یلدا که
بـه نوعـی میـزان خریـد و مصـرف خشـکبار اوج میگیـرد بهبود پیـدا کرده اسـت ،اما ضریب
موفقیـت های حاصل شـده محسـوس نیسـت.
وی افـزود :یکـی از دالیـل افزایـش قیمـت خشـکبار بـه سـرمازدگی معطوف میشـود که در
ارتبـاط بـا برخـی از اقلام همچـون پسـته ،زمینـه رشـد قیمتها و کاهـش میـزان عرضه را
فراهـم کرده اسـت.
ایرانـی گفـت :طبیعتـا در شـرایط رکـود اقتصـادی و کاهـش قابـل توجه قدرت خریـد مردم،
محصوالتـی همچـون برنج ،گوشـت ،مـرغ ،حبوبات و ...در صدر فهرسـت خریدها قـرار دارد و
خریدهایـی همچـون آجیـل ،در مرحلـه بعدی اولویـت خرید قـرار خواهد گرفت.
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بررسی مالی ملزومات خاص نوروز

سفره نوروزی چند؟!
معین حسین پور

کارشناس ارشد اقتصاد

نـوروز  98نـرم نرمـک از راه رسـید .صـدای بهـار را میشـود از کـف خیابانهـای شـلوغ ایـن روزهـا شـنید .هـوای دلهـا گرمتر شـده و نسـیم بهاری مژده سـال جدید را آورده اسـت .خانههـا بوی عید میدهنـد و همه در تـب و تاب اسـتقبال از مهمان
از راه رسـیدهاند .یقین ًا آرزوهای به سـرانجام نرسـیده و مرادهای به کام دل نرسـیده زیاد اسـت .با این حال ،دسـتان خالی ولی پر سـخاوت و چشـمان منتظر ولی پرفروغ کم نیسـتند .سـفرهها هنوز خالی خالی نیسـت .امید هسـت و عشـق .شـکوهها
زیـاد امـا فرصتهـا انـدک اسـت .وقـت تنگ اسـت و فرصت مهیا .کافی اسـت پنجرهها را گشـود .بهار پشـت در اسـت ...

ملزومات عید نوروز

عید باسـتانی نوروز ،فقط به اعالم لحظه تحویل شـدن سـال خالصه
نمیشـود .مقدماتـی و مالحظاتـی دارد .از خانـه تکانـی بگیرید که از
مدتهـا قبـل از سـال نـو شـروع میشـود تـا تهیـه لـوازم نـو بـرای
منـزل ،خریـد لبـاس نـو ،پختـن سـبزی پلـو بـا ماهی در شـب عید
و در نهایـت بـا انفجـار تـوپ از صفحـه تلویزیـون سـال جدیـد آغـاز
میشـود و دیـد و بازدیدهـا رونـق میگیـرد ،عیدیهـا از جیـب در
میآیـد و الـی آخـر .امـا همین مـوارد به ظاهر سـاده و معمول ،دیگر
مثـل قبـل نیسـت .درواقع ،قیمتهـا دیگر مثل قبل نیسـت .تابلوی
قیمتهـا بدجـوری تـوی ذوق میزنـد .بـه همیـن خاطـر ،برگـزاری
تمـام و کمـال مراسـم نـوروز امسـال ،در هالـهای از ابهام قـرار گرفته
اسـت .برخـی خبـر از تحریـم خریـد آجیل میدهنـد و کمپین  #نه
بـه آجیـل راهانـدازی کردهانـد .خیلیهـا هـم بـه صـورت خودجوش
دیگـر بیخیـال رسـم عیـدی دادن شـدهاند .بـا وجـود ایـن ،احتماالً
هنـوز عـدهای هسـتند کـه پایبنـد بـه سـنتها هسـتند و بـه هیچ
وجـه از رسـوم سـنتی کوتـاه نمیآینـد .بعضیهـا نیـز ممکن اسـت
تنهـا کنجـکاو باشـند کـه قیمتهـا در بـازار چقـدر اسـت .از این رو
بـر آن شـدیم کـه فهرسـتی از خوراکیهایـی کـه مربوط به مراسـم
عیـد نـوروز اسـت تهیـه کنیـم .سـعی مـا بـر این بـوده کـه آخرین،

دقیـق تریـن و معتبرتریـن قیمتهـا را بـه اطلاع شـما برسـانیم .با
مـا همراه باشـید.

قیمت

آجیل مخلوط

 57/400تومان

آجیل سفارشی

 142/600تومان

آجیل ممتاز

 104/200تومان

آجیل ممتاز اقتصادی

 83/000تومان

نوع

قیمت

آجیل یلدا

 140/000تومان

آجیل مغز خام

 180/500تومان

آجیل پنج مغز سفارشی

 175/000تومان

آجیل مغز کچاپ

 195/000تومان

آجیل هفت مغز

 139/800تومان

آجیل چهارشنبه سوری

 101/500تومان

چای ،شیریین و میوه

در ابتدای امر شـاید کسـی هزینه خرید میوه و شـیرینی را به حسـاب

رئیس اتحادیه آجیل
و خشکبار تهران گفته
است ۳۰ ،درصد
از افزایش قیمت
محصوالتیمانند
پسته ،گردو ،بادام و
فندق ناشی از افزایش
قیمت ارز است و بقیه
افزایش قیمت بهدلیل
سرمازدگی و کاهش
تولید این محصوالت
بوده است

جدول قیمت شیریین و چای

قیمت هر کیلو

نوع

قیمت هر کیلو

پسته اکبری لوکس

 195/000تومان

بادام هندی تفت سنتی

 179/000تومان

پسته احمد آقایی

 166/000تومان

بادام هندی خام

 174/000تومان

پسته فندقی شور

 147/000تومان

بادام هندی درشت

 190/000تومان

مغز بادام درختی درشت

 134/000تومان

بادام هندی ریز

 174/000تومان

بادام منقا ایرانی شور

 98/000تومان

فندق با پوست خام

 81/500تومان

مغز بادام نمکی ایرانی

 103/000تومان

فندق با پوست شور

 83/000تومان

مغز بادام خام ایرانی درشت

 125/000تومان

مغز فندق درشت شور

 179/600تومان

مغز بادام زمینی ریز

 20/000تومان

مغز فندق درشت خام

 163/000تومان

مغز بادام زمینی پوست کنده خام

 26/000تومان

مغز بادام زمینی پوست کنده طعمدار

 29/000تومان

جدول قیمت انواع تخمه ،نخود و کمشش
نوع

نوع

آجیل

وضعیت آجیل برای عید امسـال چندان خوب نیسـت .رئیس اتحادیه
آجیـل و خشـکبار تهران نیز در مصاحبهای ایـن موضوع را تأیید کرده
اسـت .وی با اشـاره به سـرمازدگی باغات در سـالجاری گفته اسـت،
 ۳۰درصـد از افزایـش قیمـت محصوالتـی مانند پسـته ،گـردو ،بادام و
فندق ناشـی از افزایش قیمت ارز اسـت و بقیه افزایش قیمت بهدلیل
سـرمازدگی و کاهش تولید این محصوالت بوده اسـت.
مصطفـی احمـدی معتقـد اسـت حـال و روز بازار شـب عید آجیـل و
خشـکبار از زمان افتتاح نمایشـگاههای بهاره در تهران ،بهتر شـده ،اما
در برخـی شهرسـتانها اسـتقبال چندان خوب نبـوده ولی پیشبینی
میشـود در روزهـای آتی بهتر شـود.
البتـه بـا توجـه به اینکـه بخش عمده خرید مردم طبق روال هر سـال
از  ۲۲اسـفند شـروع میشـود ،هنـوز اظهارنظر راجع بـه وضعیت بازار
شـب عید آجیل و خشـکبار زود است.
بـرای آنهایـی کـه هنـوز از خریـد آجیـل منصـرف نشـدهاند ،جـدول
قیمـت انـواع آجیـل و تخمـه را تهیـه کردهایـم .نـوش جـان!

جدول قیمت انواع پسته ،ابدام و فندق
نوع

جدول قیمت آجیلهای مخلوط تخمهدار

قیمت هر کیلو

نوع

قیمت هر کیلو

آفتابگردان دورسفید

 30/000تومان

جابانی لوکس

 36/000تومان

آفتابگردانشمشیری

 29/000تومان

جابانی

 26/500تومان

آفتابگردان گلپر

 30/000تومان

هندوانه کالله گلپر

 31/500تومان

آفتابگردان دورسفید کم نمک

 30/000تومان

هندوانه کالله نمکی

 31/500تومان

کدو ریز

 48/000تومان

نخود دو آتشه بی نمک

 15/500تومان

کدو گوشتی ایرانی شور

 52/000تومان

نخود دو آتشه شور

 15/500تومان

کدو گوشتی تفت بی نمک

 52/000تومان

نخود ریز دو آتشه

 12/000تومان

کدو گوشتی ایرانی سبزیجات

 52/000تومان

نخود گل شور

 13/600تومان

نخود کشمش دو آتشه

 26/000تومان

نخود کشمش

 25/100تومان

کشمش سبز معمولی

 30/000تومان

کشمش سبز پیکانی

 34/000تومان

چای هندوستان با طعم هل شهرزاد
چای نقره ای نشان شاهسوند
چای سیالن مخصوص احمد
چای ممتاز هندوستان معطرکاپیتان

واحد
 500گرم
 450گرم
 500گرم
 450گرم

عنوان

جدول قیمت میوه در میدان میوه و تره ابر هشرداری هتران
نوع

پرتقال تامسون شمال
پرتقال تامسون جنوب
پرتقال سانگین و انواع تو سرخ
کیوی

جدول قیمت ماهی برای سزبی پلوی شب عید
قزل آالی رنگین کمان (بین  300تا  1500گرم)
قزل آالی ویژه گوشت نارنجی باالی  500گرم
کپور باالی  1500گرم

نوع

پکیج قیمیت شب عید دخل و خرج
آجیل مخلوط متوسط
چای
شیرینی
میوه درهم
ماهی سبزی پلوی شب عید
جمع کل

نیاورد .اما امسـال از این خبرها نیسـت .قیمت جعبه شـیرینی از خود
شـیرینی سـبقت گرفته اسـت .میوه همیـن حاال برای خـودش نوعی
کاالی لوکـس شـده اسـت .برای همین در پکیج نـوروزی ما جایگاهی
ویـژه را بـه خـودش اختصـاص داده اسـت .بـرای همیـن امسـال اگـر
بـه مهمانـی رفتیـد و میزبـان فقـط بـا چای ،میوه و شـیرینی از شـما
پذیرایی کردید ،باید خوشـحال باشـید .شـما به ضیافتی مجلل دعوت
شد هاید!

پکیج قیمیت شب عید دخل و خرج

اگـر بخواهیـد شـرط میزبانـی را تمـام و کمـال بـه جـا بیاوریـد و پای
بنـد بـه سـنتهای نـوروز بمانیـد ،باید سـخاوتمند باشـید .ارقامی که
مـا بـرآورد کردهایـم بـرای یک دیـد و بازدیـد معمولـی خانوادگی کم
جمعیت اسـت .طبیعتاً در شـهرها و روسـتاهای مختلف ،ممکن است
تعـداد فامیـل و مهمـان ها و دفعات دید و بازدید بسـیار زیادتر از اینها
باشـد .بـرآورد هزینهی بسـتهای که ما به آن رسـیدیم ،بـرای برگزاری
یـک عیـد نـوروز متوسـط بـه اضافـه ماهی شـب عیـد ،حداقـل 507
هـزار تومـان اسـت .حـاال نوبت شماسـت که بسـته مناسـب خودتان
را انتخـاب کنیـد .فکـر میکنیـد که هزینه بسـته نوروزی شـما چقدر
خواهد شـد؟

قیمت
 24/900تومان
 24/900تومان
 26/300تومان
 28/200تومان

قیمت هر کیلو درجه 1
 3900تومان
 5200تومان
 4600تومان
 5700تومان

عنوان
شیرینی تر
شیرینیپاپیونی
نان برنجی
گل محمدی

قیمت
 59/100تومان
 66/500تومان
 83500تومان

عنوان

واحد
 1کیلوگرم
 1کیلوگرم
 1کیلوگرم
 1کیلوگرم

نوع
سیب زرد لبنان
سیب قرمز لبنان
خیار گلخانه ای
موز خوشه ای اکوادوری

نوع
سرخو
حسون
تیالپیا تازه

واحد
 2کیلو
 1بسته
 2کیلو
 10کیلو
 1.5کیلو
-

قیمت
 26/000تومان
 21/500تومان
 21/500تومان
 21/000تومان

قیمت هر کیلو درجه 1
 6000تومان
 5600تومان
 4600تومان
 10200تومان

قیمت
 120/700تومان
 30/700تومان
 82/700تومان

قیمت (تومان)
280/000
25/000
42000
60000
100000
507000

خانهتانراتکاندهید!
یکـی از آدابـی کـه هرسـاله همـهی
موناقربانیعبدیسعدآباد
خانوادههـای ایرانی در نفسهای پایانی
روزنامهنگار
سـال بهجـا میآورند خانهتکانی اسـت.
یـن امـر مهـم در چنـد سـال اخیـر بـه علـت شـاغل شـدن بانـوان
کمـی دشـوارتر شـده اسـت و بـرای عـدهای زیـادی از هموطنـان
ایجـاد نگرانـی کـرده اسـت ،امیدواریـم مطالعـهی این مقالهشـما را در
تصمیمگیریهایتـان یـاری کنـد.
اولیـن راهـی کـه برای خانهتکانی به ذهن میرسـد ،ظاهرا همان شـکل
سـنتی کار اسـت ،اینکه هرکسـی وقت بگذارد و خانهی شـخصی خود
را تمیـز کنـد ،کـه بـا توجـه بـه درگیریهـای خانوادههـا در روزهـای
پایانی سـال این روش تقریبا منسـوخ شـده اسـت .عالوه بر این ،گاهی
سـپردن کارها به کاردان نتیجـهی بهتری دارد.

نظافت فرش و مبل

اغلـب مـا تـا زمانـی کـه لکـهی مشـخصی روی فـرش و یـا مبلمـان
ت و شـوی بیرونبر
مشـاهدی نکنیـم بهفکـر اسـتفاده از خدمـات شسـ 
نمیافتیـم..
اگـر زمـان کافـی داریـد و عجلـه ای نداریـد و همچنیـن اگـر مـکان
مناسـب بـرای شسـت و شـو را در اختیـار داریـد ،میتوانیـد خودتـان
دسـت بـهکار شـوید ،امـا در غیـر اینصـورت راه دیگـری نداریـد جـز

تماس با شـرکتهای قالیشـویی مطمئن که کار آنها توسـط اتحادیه
صنـف قالیشـویان شـهر تایید شـده باشـد.

مزیت سرپدن فرش به قالیشوییها

یکی از مزیتهای شسـت و شـوی فرش توسـط قالیشـویی این اسـت
کـه آنهـا بـا ابـزار و ترفندهـای خـاص خود نـوع صحیح برخـورد با هر
ن شـدهای به از بین بـردن آن اقدام
لکـهای را میداننـد و بـا روش امتحا 
میکننـد .نکتـه دیگر دسـتگاهها و لوازمی اسـت که قالیشـوییها برای
شسـتن قالـی از ان اسـتفاده میکننـد کـه باعـث کمتـر شـدن زمـان
شسـتو شـو و خشـک کـردن فـرش میشـود و بـه ایـن روند سـرعت
میبخشـد ،همچنیـن باعـث کمتر هدر رفتـن آب ،این سـرمایهی ملی
کمیـاب میشـوند که خـود نکتـهی درخور توجهی اسـت.
شـاید در نـگاه اول سـپردن قالیهـا بـه قالیشـویی توجیـه اقتصـادی
نداشـته باشـد ،امـا وقتـی بـه نکات زیـر توجـه کنید متوجه میشـوید
اسـتفاده از قالیشـویی توجیـه اقتصـادی هـم دارد
)1آبی که هنگام شست و شو مصرف میشود.
)2زمانی که صرف شست و شو میشود.
)3قیمت مواد شویندهی مختلف.
بـرای روشـنتر شـدن ایـن موضـوع در جـدول زیر قیمت تعـدادی از
مواد شـویندهی پرکاربرد آورده شـده اسـت.

ماده شوینده

قیمت

شامپو فرش(هزار میلی لیتری)

 58هزار تومان

اسپری لکهبر فرش( 500میلی لیتری)

 6هزار تومان

شیشه پاککن( 500میلی لیتر)

 5هزار تومان

اسپری پاککننده سطوح چوبی( 500میلی لیتر)

 11هزار تومان

کرم تمیزکننده سطوح

 6هزار تومان

در ادامه قیمت قالیشوییها را مشاهده میکنید.
نوع فرش ماشینی

نرخ شست و شوی هر متر مربع

فرش ماشینی کم تراکم

 6هزار تومان

فرش ماشینی طرح دستباف

 9هزار تومان

فرش ماشینی گل ابریشم

 7هزار تومان

فرش ماشینی فانتزی

 6هزار تومان

شسـتن پرده ها نیز یکی دیگر از ارکان خانه تکانی اسـت .گران قیمت
بـودن و خـاص بـودن جنـس پـرده هـا ،باعث شـده کمتـر خانمی فکر
ششستشـو ،اتو و نصب پرده را در سـر داشـته باشـد بعالوه اینکه متراژ

آن ها در بیشـتر مواقع باالی  10متر اسـت .بهترین کار سـپردن آن ها
به اتوشـویی اسـت .اتوشـویی ها برای شسـتن و اتو پرده متری ۱۲۰۰
بـرای هـر متر مربع از شـما طلب خواهنـد کرد..
ی نزدیـک بـه نـوروز ،تعداد زیـادی از
بـا توجـه بـه شـلوغیها و درگیـر 
خانوارهـا ،ترجیـح میدهنـد کارهـای نظافتـی منزل را به شـرکتهای
خدماتـی بسـپارند ،شـرکتهایی کـه امـروزه انـواع مختلفـی دارد و
بسـیاری از خدمـات از جملـه :اعـزام تعمیـرکار وسـایل برقـی به منزل،
اعـزام کارگـر خدماتـی بـه محل ،نقاشـی داخلی سـاختمان ،شسـت و
شـوی نمـای بیـرون سـاختمانی و ...را ارائه میدهند .با توجـه به زیادتر
ن همـه ،کار دشـوار و
شـدن ایـن شـرکتها ،انتخـاب یکـی از میـان ایـ 
بسـیار مهمـی اسـت .قیمـت یـک روز همکاری یـک کارگر بـرای انجام
خانـه تکانـی ۵۰تا ۷۰هـزار تومان اسـت..
اگر قصد شستن مبلهایتان را دارید ،به جدول زیر نگاهی بیندازید
نوع مبلمان

هفت نفره

مبل راحتی

 100هزار تومان

مبل کالسیک

 110هزار تومان

هر نشیمن اضافه

 10هزار تومان

صندلی غذا خوری

هر عدد  7هزار تومان

