از ثبت انم کتابهای دریس جا منانید
سـازمان پژوهـش و برنامـه ریـزی آموزشـی بـه منظـور توزیع مناسـب و همزمان
کتابهـای درسـی بیـن کلیـه دانـش آمـوزان سراسـر کشـور ،جلوگیـری از اتالف
منابع و هر گونه اعمال نظر و سلایق شـخصی در توزیع و دریافت بهای کتابهای
درسـی نسـبت بـه توزیـع ایـن کتابها در بسـتر اینترنـت اقدام کرده اسـت.
ثبت سـفارش و توزیع کتابهای درسـی سـال تحصیلی  98-99از طریق سـامانه
 www.irtextbook.irیـا  www.irtextbook.comانجـام میگـردد .ثبت سـفارش
گروهـی و انفـرادی پایـه دوم تـا ششـم دوره ابتدایی ،پایه یازدهـم و دوازدهم دوره
دوم متوسـطه ،پایه هشـتم و نهم کتابهای درسـی تکمیلی دوره اول متوسـطه
ویـژه دانشآمـوزان اسـتعدادهای درخشـان از  20فروردیـن تـا  20خـرداد و برای

5

پایـه اول دوره ابتدایـی از  23تیـر لغایـت  5شـهریور صـورت میپذیـرد .همچنین
بـرای ثبـت سـفارش پایـه دهـم دوره دوم متوسـطه و پایـه هفتـم اسـتعدادهای
درخشـان از  23تیـر تا  16شـهریور فرصـت دارید.
قیمـت کتابهـای درسـی پایـه اول  16100تومـان ،پایـه دوم  17500تومـان،
پایـه سـوم  22100تومـان ،پایـه چهـارم و پنجـم  22600تومـان ،پایـه ششـم
26900تومان ،پایه هفتم ،هشـتم و نهم میانگین  40000تومان و متوسـطه دوم
بـه طـور متوسـط حـدود  ۴۵هـزار تومـان در نظر گرفته شـده اسـت.
جهـت سـهولت در ثبـت سـفارش کتابهـای درسـی ،نسـخهاندرویدی سـامانه
فـروش و توزیـع کتـب درسـی نیـز در دسـترس عمـوم قـرار گرفتـه اسـت.
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برخـی از فروشـگاهها تنهـا بـا زدن پوزخندی به ایـن قیمتها واکنش
میدهنـد .بـازار گوشـت قرمز هم دسـت کمـی از نوع سـفیدش ندارد.

بررسی اقالم خوراکی مورد استفاده در ماه رمضان

حساب و کتاب سفره ماه رمضان
در بیـن ماههـای سـال ،رمضـان ،مـاه ویـژهای برای همگان محسـوب میشـود ،از کودکان گرفته کـه روزهداری بزرگترها خـواه ناخواه بر برنامه غذایـی آنها هم تاثیر
مونا قربانی عبدی سعد آباد
میگـذارد تـا بزرگترهـا کـه مـاه رمضـان علاوه بـر تغذیـه و روزهداری ،رابطه مسـتقیم با جیبشـان نیـز دارد .از آن جایی که ماه رمضـان از اهمیت ویـژهای برخوردار
روزنامه نگار
اسـت و هـم بـه جهـت سـختی روزهداری در روزهـای گـرم و بلند تابسـتان ،خانوارها سـعی دارند خرید مواد غذایی و اقالم مورد نیازشـان را قبـل از ماه رمضان تکمیل
کننـد .بحـث خریـد و تامیـن مـواد غذایـی سـفره افطـار امسـال شـاید بیشتر از هر زمـان دیگری اهمیـت دارد آن هم بـه دلیل نرخ صعودی تـورم و افزایش قیمت به شـکل بیسـابقه آن ،در چند
سـال اخیـر .تلاش مـا ایـن اسـت کـه در پایان این مقاله شـما به دیدگاهـی کلی دربـاره قیمتهای اقالم مـورد نیاز در این ماه برسـید.

خرما

یکـی از اقلام خوراکـی کـه در مـاه رمضـان اهمیـت ویـژهای پیدا
میکنـد ،خرماسـت.
ایـن محصـول در ایـران تولید میشـود و بابت تامیـن این محصول
مشـکلی وجـود نـدارد بـه طوریکـه اگـر بـه بازارهـای خـارج از
کشـور هـم صـادر شـود بـاز بـرای تامیـن نیـاز کشـور به مشـکل
بـر نمیخوریـم .بـا توجـه بـه نـرخ تصاعـدی همـه اقلام خوراکی
در کشـورمان ،خرمـا هـم افزایـش قیمـت داشـته و از ایـن قاعـده
مسـتثنا نیسـت .بـه همیـن دلیل قیمت خرمـا از حـدود  ۱۸تا ۸۰
هـزار تومـان( بسـته بـه نـوع آن) متفاوت اسـت.
انواع خرما
آلویی

قیمت هر کیلو
۳۵تا۳۸هزار تومان

بیزو

۴۰هزار تومان

زاهدی

۱۸هزار تومان

تازه

۲۳هزار تومان

پیارم

۷۰هزار تومان

برنج

برنـج یکـی از اقلام ضـروری سـفرههای ایرانـی اسـت .ایـن ضـرورت
و اهمیـت در مـاه رمضـان چنـد برابـر میشـود ،بـه شـکلیکه کمتـر
خانـواده ایرانـی را میبینید که در وعده سـحری خود از برنج اسـتفاده

نکنـد .در جـدول زیـر قیمت هر کیلو برنج را میتوانید مشـاهده کنید.
انواع برنج

قیمت

برنج طارم هاشمی

هر یک کیلو ۱۸هزار و  ۹۰۰تومان

برنج طارم دم سیاه

هر یک کیلو ۱۸هزار و  ۵۰۰تومان

برنج آوازه ایرانی نقره

هر یک کیلو  ۱۵هزار و  ۹۰۰تومان

برنج هاشمی فریدونکنار

هر یک کیلو ۱۷هزار و ۸۰۰تومان

برنج طارم رمضانی و عسکری

هر یک کیلو ۱۵هزار و ۸۰۰تومان
هر یک کیلو  17هزار تومان

برنج فجر

زولبیا و ابمیه

شـاید زولبیـا و بامیـه نسـبت بـه مواردیکـه در باال به آنها اشـاره
شـد اجبـار و ضـرورت کمتـری داشـته باشـد امـا قطعـا ویـژه ماه
مبـارک رمضـان اسـت و جـزء جدانشـدنی سـفرههای ایـن ماه که
نقـش مهمـی در رنگین کردن سـفرههای افطـار دارد.
هرکیلـو زولبیـا و بامیـه در مـاه رمضـان ۱۴هـزار تومان بـه فروش
میرسـد و بـر ایـن اسـاس در هر کیلو ۲هزار تومـان افزایش قیمت
نسـبت به سـال پیش دیده میشـود.

چای

چـای بـه طـور معمول هم نوشـیدنی سـنتی و مـورد عالقـه ایرانیان و
هـم محبوبتریـن نوشـیدنی مـا ایرانیان پـس از آب قلمداد میشـود

با توجه به قیمتهای
ارائه شده میتوان
گفت شخصی با
حقوق حدود یک
میلیون و  ۷۰۰هزار
تومان که پایه حقوق
کارمندان و کارگران
است حتما برای تامین
اقالم مورد نیاز ماه
رمضان به دردسر
خواهد افتاد.
با یک حساب ساده
میتوان فهمید که
برنج ،گوشت و نان
مصرفی برای یک
خانواده با جمعیت
متوسط پنج نفر در
یک وعده چیزی
حدود  ۴۰هزار تومان
است این در شرایطی
است که اینها کاالی
بسیار ضروری هستند
و قطعا برای طبخ غذا
به انواع مواد خوراکی
دیگر هم نیاز است

کـه در مـاه مبـارک رمضـان اسـتفادهای بیش از پیـش دارد .مخصوصا
در شـرایطیکه ایـن مـاه بـا تابسـتان مقـارن و روزهای بلنـد با گرمای
هـوا موجـب تشـنگی زیادیشـود که بعـد از افطار همگی بـرای رفع
آن تشـنگی بـه چای پنـاه میبرند.
شما در ادامه قیمت انواع چای را مشاهده خواهید کرد.
انواع چای
چای ممتاز الهیجان بسته ۹۰۰گرمی

قیمت
۵۰هزار تومان

چای  ۵۰۰گرمی سیالن دوغزال

۲۹هزار و ۹۰۰تومان

چای ۵۰۰گرمی ارل گری معطر دو غزال

 ۲۹هزار و  ۹۰۰تومان

چای ۵۰۰گرمی ارل گری معطر گلستان

۲۹هزار و  ۹۰۰تومان

گوشت و مرغ

خـوردن مـواد غذایـی پروتئینـی در همـه اوقـات بـرای بـدن ضروری
میباشـد.اما ایـن ضـرورت در مـاه رمضان به دلیل پاییـن آمدن ذخایر
پروتئینـی بـه شـدت احسـاس میشـود .همیـن امر موجب میشـود
کـه اکثـر خانوادههـا قبـل از آغاز ماه رمضان اصطالحـا یخچال و فریزر
شـان را پـر کننـد .امـا امسـال بـا توجـه بحرانهـای قیمتـی در بـازار
مـواد پروتئینـی گویـا ایـن سـنت دیرینـه خانوادههـا رو به فراموشـی
گذاشـته است.
در آخرین اظهار نظرهای مسـئولین ،خریداران نباید بیشـتر از ۱۱هزار
و ۵۰۰تومـان بـرای هـر کیلـو مـرغ بدهنـد .ایـن در حالـی اسـت کـه

انواع گوشت

قیمت هر کیلو

گوشت گوسفندی

 110تومان

گوشت گوساله

 85تومان

گوشت چرخ کرده

 45تومان

  ران گوساله منجمد برزیلی

 30تومان

مرغ گرم

 11500تومان

مرغ یخی

 10500تومان

قند و شکر

بـا توجـه بـه عالقـه وذوق ایرانیان در رنگین کردن سـفرهها و به ویژه
سـفره افطـار ،شـکر یکـی از مـوارد پـر مصـرف در غذاهای ایـن ماه به
حسـاب میآیـد بـه شـکلی کـه میتـوان آن را یکـی از اقلام ضروری
خانوادههـا به حسـاب آورد.
همیشـه بحـث دربـاره ناسـالم بودن شـکر و تاثیـر مخـرب آن بر بدن
مطـرح بـوده اسـت ،حتـی گاهـی نزاعهایـی بر سـر بهتر بودن شـکر
قهـوهای شـکل میگیـرد کـه در ایـن باره بایـد گفت ایـن دو نوع فرق
چندانـی ندارنـد و بهتـر اسـت نیـاز بـدن به مـواد غذایی شـیرین را از
طریـق شـکر موجـود در انواع غذاها تامین و تاانـدازه ممکن از مصرف
بیانـدازه شـکر خـودداری کنید.
کالری موجود در شـکر قهوهای و سـفید تقریبا با یکدیگر برابر اسـت
بـه ایـن معنـی کـه هـر دو بهاندازه یـک قاشـق چایخـوری  16کالری
دارد.
قند و شکر

قیمت

شکر بسته بندی  ۵کیلو گرمی

هر بسته  ۲۱هزار و  ۵۰۰تومان

شکر بسته بندی سه کیلو گرمی

هر بسته  ۱۲هزار و  ۹۹۰تومان

شکر فله

هر کیلو گرم  ۸هزارتومان

شکر قهوهای اصل نیشکر

هر کیلو گرم  ۹هزار تومان

نبات تخته و خرد شده

هر کیلو گرم  ۹هزار و  ۷۰۰تومان

قند کله فله

هر کیلو گرم  ۸هزار و  ۷۰۰تومان

قند شکستهٔ بسته بندی شده پنج
کیلو گرمی

هر بسته  ۴۴هزار و پانصد تومان

نبات چوبدار زرد و سفید

هر کیلو گرم  ۱۲هزارتومان

سزبیجات

درسـت اسـت کـه سـبزی از قدیم االیـام با برنامـه غذایی مـا ایرانیها
عجین شـده اسـت و رنگ سـبز آن همیشه در سفرههای ما خودنمایی
میکنـد امـا از آن جاییکـه روزهداری تشـنگی بسـیار در پـی دارد و
چندین سـال اسـت که ماه رمضان در تابسـتان قرار گرفته اسـت ،این
تشـنگی ناشـی از روزه داری چنـد برابـر میشـود پس بـا توجه به آبی
که در سـبزی وجود دارد و باعث دیرتر تشـنه شـدن میشـود در ماه
رمضـان مـورد توجـه عده بیشـتری قرار میگیـرد .در بازار سـبزیجات
هـم ماننـد چیزهـای دیگـر شـاهد افزایـش قیمـت بودهایم به شـکلی
کـه رئیـس اتحادیـه میـوه و سـبزی از افزایـش  ۱۵تـا  ۲۰درصدی در
قیمـت خیار ،سـبزی و کاهو خبر داده اسـت.
خیار ساالدی هر یک کیلو  ۶هزار تومان
پیاز سفید صدفی هر یک کیلو  ۸هزار و  ۸۰۰تومان
بـا توجـه بـه قیمتهـای ارائه شـده میتوان گفت شـخصی بـا حقوق
حـدود یـک میلیـون و  ۷۰۰هـزار تومـان کـه پایه حقـوق کارمندان و
کارگـران اسـت حتمـا بـرای تامیـن اقلام مـورد نیـاز ماه رمضـان به
دردسـر خواهد افتاد.
با یک حسـاب سـاده میتوان فهمید که برنج ،گوشـت و نان مصرفی
بـرای یـک خانـواده با جمعیت متوسـط پنج نفر در یـک وعده چیزی
حـدود  ۴۰هـزار تومان اسـت این در شـرایطی اسـت کـه اینها کاالی
بسـیار ضـروری هسـتند و قطعا برای طبـخ غذا به انواع مـواد خوراکی
دیگر هم نیاز اسـت.

کودکانسرمایهگذار

چگونگی آموزش کاربردی سرمایه گذاری به کودک
سـرمایه گـذاری ابـزاری بـرای کسـب
فاطمهسوزنچیکاشانی
درآمـد و ثـروت اسـت و برای اینکه بتوانید
روزنامهنگار
فرزنـدان موفقـی در زمینـه مالی و کسـب
ثـروت تربیـت کنیـد ،الزم اسـت که بعـداز آمـوزش مفاهیم سـاده اقتصادی،
آنهـا را بـا سـرمایه گـذاری آشـنا کنید.
در واقع چون سـنین کودکی بهترین سـن برای یادگیری اسـت و چیزهایی
کـه کـودکان در سـن پاییـن یـاد میگیرنـد در آنهـا نهادینه میشـود ،بهتر
اسـت از همـان کودکـی به آنها سـرمایه گـذاری را نیز آمـوزش دهید .عالوه
بـر ایـن هنگامـی کـه آنهـا در ایـن سـن سـرمایه گـذاری را یـاد میگیرند،
بیشـتر قـدر وسـایل شـان را میداننـد و ارزش پـول و ثـروت را بهتـر درک
میکنند .
در ادامـه ایـن مقالـه روشهایـی برای آشـنایی کودکان با سـرمایه گـذاری را
معرفی کـرده ام:

دارایـی :بـه منابعـی کـه ارزش اقتصـادی و پولی دارد و افراد مالکیـت آن را در
اختیـار میگیرنـد بـه امیـد اینکـه ایـن منابع در آینـده منافعی را بـرای آنها
ایجـاد کنـد ،دارایی گفته میشـود.
اوراق قرضه :اسـنادی که شـرکت انتشـار دهنده به موجب آن متعهد میشـود
مبلـغ معینـی را در زمانهـای مشـخص بـه دارنـده ایـن اوراق پرداخـت کند
و همچنیـن در زمـان مشـخصی اصـل پـول را بـاز پرداخت کنـد ،اوراق قرضه
نامیده میشـود.
سـهام :سـهم قسـمتی از سرمایه یک شـرکت اسـت و مجموع آن ها ،سرمایه
را تشـکیل میدهـد .در واقـع دارنـده هر سـهم به هماناندازهای که سـهام در
اختیار دارد ،در مالکیت شـرکت شـریک است.
سـبد سـهام (پرتفوی) :سـبد سـهام ترکیبی از سـهام و داراییهایی اسـت که
یک سـرمایه گـذار آنها را خریده اسـت.
ریسـک :نداشـتن اطمینان در مورد نتیجه یک عمل ریسـک نامیده میشـود؛
در سـرمایه گـذاری نیـز ریسـک بـه شـانس ازبیـن رفتـن ارزش یـک دارایی
گفته میشـود.

سـرمایه گـذاری اصطالحاتـی دارد کـه ابتدا باید مفهوم آنهـا را به فرزند خود
آمـوزش دهیـد و بهتـر اسـت این مفاهیـم را به صورت خیلی سـاده و به زبان
کودکانـه بـه آنـان بیاموزید .برخی از این مفاهیم عبارت اسـت از:

* هرماه فرزنداتن رسمایه گذاری را رشوع کنید:

*در ابتدا کودک خود را اب برخی از اصطالحات رسمایه
گذاری آشنا کنید:

بعـد از اینکـه مفاهیـم مهم سـرمایه گذاری را بـه کودک خود آمـوزش دادید
و انواع سـهام شـرکتها را به او معرفی کردید ،میتوانید سـهام شـرکتی که

او بیشـتر از آن خوشـش آمده را با کمک هم بخرید و همچنین روند قیمت
سـهامی کـه خریـده ایـد را بـا هم پیگیری کنیـد .حتی میتوانید بـا پولی که
فرزندتـان پسانـداز کـرده بـا کمـک خـودش برای او سـهام بخرید تـا بهتر با
سـرمایه گذاری آشـنا شـود و برای اینکه پولش را از دسـت ندهد ،حواسـش
را بیشـتر جمـع کند تـا ضرر نکند.
همچنیـن میتوانیـد پـول کودک تان را به چند قسـمت تقسـیم کنید و مث ً
ال
با مقداری از آن سـهام چند شـرکت را بخرید ،مقداری را در حسـاب سـپرده
بانـک بگذاریـد یـا بـا قسـمتی از آن اوراق قرضه بخرید و بعـد از مدتی نتیجه
و سـود ایـن سـرمایه گذاریهـا را با کمـک کودک تان باهم مقایسـه کنید.

*الگوی خویب برای فرزنداتن ابشید!

همانطـور کـه میدانید کودکان از بزرگترها الگوبرداری میکنند و با مشـاهده
رفتـار آنهـا درسهـای زیـادی میگیرنـد .بنابرایـن یکـی دیگـر از راههـای
آمـوزش سـرمایه گـذاری به آنها این اسـت کـه خودتان با هوشـیاری زیادی
بـه سـرمایه گـذاری بپردازید و موفقیتهای مالی کسـب کنیـد و درباره آنها
بـا فرزندتـان صحبت کنید.
بـه ایـن نکتـه نیـز توجـه کنید کـه با آمـوزش نادرسـت ممکن اسـت نتیجه
عکـس حاصـل شـود؛ پـس بایـد حواسـتان را جمع کنیـد و با آگاهـی کامل
سـرمایه گـذاری را بـه فرزنـدان تان یـاد دهید.

درضمـن توجـه داشـته باشـید کـه ایـن کارها بـه صبر زیـادی نیـاز دارد و در
دراز مـدت نتیجـه میدهـد .در این صورت کودک تـان در آینده موفقیتهای
مالـی زیادی کسـب میکند.

