
شــهروند| با ورود به نیمه دوم اســفند ماه برنامه های توزیع 
کاالهای ضروری نوروزی از ســوی دولت نیزســرعت گرفته است. 
براین اساس طبق گزارش های ارایه شــده وزارت جهاد کشاورزی 
برای سال جاری 65 هزارتن سیب و پرتقال خریداری و ذخیره کرده 
که توزیع آن درشــهرهای مختلف تا چند روزدیگرآغاز خواهد شد. 
اما برای پایتخت همانند ســال های گذشته تاریخ 20 اسفند برای 
شروع توزیع میوه های نوروزی تعیین شده که با افزایش قابل توجه 
تعداد مراکز توزیع همراه است. درهمین زمینه کمیته تنظیم بازار 
اعالم کرد که میوه شب عید امسال اســتان تهران از 20 اسفند ماه 

با افزایش تعداد جایگاه های عرضه در ۳05 مکان توزیع می شود که 
۱55 جایگاه در شهر تهران و ۱50جایگاه در شهرستان های استان 

تهران خواهد بود. 
بنابر تصمیماتی که در کمیته تنظیم بازار گرفته شــده است، در 
شهر تهران 5 میدان عمده توزیع کننده میوه برای سایر میادین میوه 
و 40 جایگاه بزرگ و ۱۱0 جایگاه کوچک برای عرضه میوه مورد نیاز 
مردم در ایام پایانی سال مشخص شد. بنا براین گزارش از نکات مهم 
عرضه میوه درسال جاری افزایش تعداد جایگاه عرضه میوه شب عید 
است،  به طوری که درسال گذشــته حدود ۳8 جایگاه برای عرضه 

میوه مورد نیاز مردم در شهر تهران در نظر گرفته شده بود که در سال 
جاری تعداد آنها نسبت به ۱55 جایگاه امسال  افزایش چهار برابری 
داشته است. با وجود اینکه حجم و قیمت دقیق میوه شب عید نیز 
درجلسه کارگروه تنظیم بازار مشخص شده است، اما  این کارگروه 
قصد اعالم آن را به دلیل مسائل تنظیم بازاری تا زمان عرضه ندارد. با 
این وجود قیمت میوه های عرضه شده در این طرح کمتر از نرخ بازار 
بوده و دولت برای تأمین و عرضه آنها یارانه پرداخت می کند. برپایه 
این گزارش در روز ۱9 اســفند تابلوها و بنرهای جایگاه ها نصب  و 

ترتیبی اتخاذ می شود تا همگی در این روز آماده توزیع باشند.

آغاز عرضه میوه شب عید استان تهران از ۲۰ اسفند

تعداد جایگاه های توزیع میوه نوروزی درپایتخت 4 برابرشد گوشی  نکسوس با تاچ سه بعدی 
کمپانی اپل برای نخستین بار امسال از نمایشگر 
حساس به فشــار یا همان تاچ سه بعدی در سری 
جدید گوشــی های آیفون خود به نام های آیفون 
6 اس و 6 اس پالس اســتفاده کرد و توانست خود 
را به عنوان شرکتی پیشگام در این عرصه معرفی 
کند. از این رو، بسیاری از کمپانی های بزرگ دیگر 
برای رقابت با اپل درصدد تولید و استفاده از چنین 
قابلیتی در جدیدترین گوشی های خود برآمدند که 
تا به امروز دو شــرکت هوآوی و ZTE به ترتیب دو 
اسمارت فون میت اس و اکسون مینی را مجهز به 
این تکنولوژی روانه بازار کرده اند. بنابر گزارش های 
رسیده، مهندسان کمپانی های مختلفی همچون 
شیائومی، اوپو، میزو و ویوو درحال طراحی و توسعه 
قابلیتی شبیه به تاچ سه بعدی گوشی های جدید 
 MX6 آیفون هستند که یکی از این گوشی ها میزو
خواهد بود و قرار اســت طی یکــی، دو ماه آینده 
رونمایی شود. اما جالب تر اینجاست که عالقه مندان 
به گوشی های نکسوس نیز به زودی می توانند لذت 
کار با چنین اسمارت فون هایی را تجربه کنند. بنابر 
جدیدترین گزارش های منتشر شده، در نکسوس 
امسال که گفته می شود شرکت اچ تی سی ساخت 
آن را برعهده خواهد داشت، از این قابلیت استفاده 

خواهد شد.

 سونی روی پوشیدنی های 
دست آزاد کار می کند

سونی پروژه   تحقیق و توسعه  جدیدی با نام برنامه  
 )Future Lab Program( آزمایشــگاه آینده
راه انــدازی کرده و از طریــق آن تالش می کند تا 
مشتریان را در فرآیند طراحی محصوالت احتمالی 
خود درگیر کند. ســونی در این پروژه، طرح های 
مفهومی از محصوالت آینــده خود را با کاربران به 
اشــتراک می گذارد تا بازخورد آنهــا را در مراحل 
توســعه دریافت کند و با الهام گرفتن از کاربران 
محصولی را طراحی کند که باب میل آنهاســت. 
درواقع ســونی به صورت مداوم طرح های اولیه از 
محصوالت آینــده خود را با کاربران به اشــتراک 
می گذارد، بازخوردهای آنهــا را دریافت می کند، 
براساس آنها محصول را تغییر می دهد و دوباره طرح 
مفهومی جدیدی را در اختیار کاربران قرار می دهد 
تا بازخوردهــای جدید آنهــا را دریافت کند. این 
فرآیند تا نهایی شدن محصول ادامه خواهد یافت. 
نخستین طرح اولیه مفهومی سونی در این پروژه، 
یک ابزار پوشیدنی است که فعال با نام N شناخته 
می شود و ســونی نیز در این ویدیوی مرموز به آن 
پرداخته است. سونی می گوید که این پوشیدنی از 
رابط کاربری دست - آزاد )hands-free(  بهره 
می برد که روش جدیدی را برای تجربه صدا مانند 

موسیقی خلق می کند.

 آکیولس ریفت از مک ها 
پشتیبانی می کند

بنیانگذار هدست واقعیت مجازی آکیولس در 
جدیدترین اظهارنظر خود بیان کرده اســت که 
کامپیوترهای اپل برای پشتیبانی از هدست واقعیت 
مجازی ریفت به اندازه کافی قدرتمند نیســت. او 
در جواب امکان پشــتیبانی ریفت از مک ها بیان 
کرده اســت: »این موضوع به اپل بستگی دارد که 
آیا می خواهد کامپیوتری پرقدرت بسازد یا خیر. 
اپل درحال حاضــر از پردازنده  قدرتمند گرافیکی 
بهره نمی برد و این مانعی در راه پشــتیبانی ما از 
مک ها اســت. مک بوک پرو با پردازنده گرافیکی 
FirePro D700 در حــدود 6000 دالر قیمت 
دارد و با این همه نمی تواند سخت افزار مورد نیاز ما 
را تامین کند.« کامپیوترهای رده باالی مک پرو با 
دو پردازنده  گرافیکی دوگانه و مجزا روانه بازار شده 
 است، اما هدف از ساخت آنها بیشتر انجام کارهای 
حرفه ای است تا انجام بازی. هدست های واقعیت 
مجازی پیشــرفته مانند وایو اچ تی ســی و ریفت 
آکیولس نیاز به پردازنده های گرافیکی گیمینگ 

مانند GTX 970 انویدیا یا باالتر دارند.

روسیه باز هم پردازنده )CPU( ساخت
 کشــور روســیه پس از روی کار آمدن مجددا 
پوتین، تاکنــون به دنبال قطع وابســتگی خود 
از کشــورهای غربی بوده اســت. در یکی از این 
تالش ها، متخصصان موسسه SPARC در مسکو 
وظیفه تولید پردازنده را برعهده گرفتند. نخستین 
پردازنده آنها در  ســال 20۱4 معرفی و در  ســال 
20۱5 روانه بازار یا به عبارت بهتر سیســتم های 
آماده شد. متاســفانه این پردازنده به هیچ وجه از 
توانایی های روز بهره نبرده و تنها مانند یک محصول 
آزمایشی بود. روســیه پس از آن دست به کار شد 
و با صرف هزینه های بســیار زیاد و الگوبرداری از 
طرح های قدیمی ایــاالت متحده، موفق به تولید 
پردازنده ای با نام 4C-Elbrus  شد. این پردازنده 
به منظور استفاده در سرور و سیستم های دسکتاپ 
طراحی شــد، اما این پردازنده در لیتوگرافی 65 
نانومتری طراحی شده و این لیتوگرافی فناوری ای  
بود که اینتل برای پردازنده های Itanium از آن 
استفاده می کرد. عالوه بر آن اینتل و AMD از  سال 
2007 تاکنون این لیتوگرافی را کنار گذاشته اند. 
فرکانس بســیار پایین 800 مگاهرتز نیز از دیگر 
مشکالت این پردازنده روسیه بود. پرفورمنس آن 
را می توان در حد پردازنده Atom D5۱0  دانست. 
روســیه قصد عرضه این پردازنده را به کشورهای 
آلمان، اسراییل، امارات متحده عربی، چین، برزیل 
و آرژانتین دارد. این اقدام از ماه ژوئن به طور جدی 

پیگیری می شود.
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شهروند| روزشــمار تقویم برای پایان  سال 94 به 
شمارش درآمده است  و خانواده ها مصمم تر از گذشته 
خود را برای آغاز  سال جدید آماده می کنند؛ این را از 
حال وهوای بازار به خوبی می توان دریافت. رفت وآمد 
در مراکــز خرید در حالــی این روزها بــه اوج خود 
رســیده که مردم از قیمت ها به شدت ابراز نارضایتی 
می کنند و نرخ اجناس را بسیار گران می دانند؛ البته 
این نارضایتی در بازار هایی همچون پوشاک بچگانه 
بیش از دیگر بخش هاســت. خریــداران لباس بچه 
معتقدند که گران فروشــی در پوشاک کودک بسیار 
زیاد است و فروشــندگان فعال در این بخش  وقتی 
اشتیاق مردم به خرید لباس عید برای کودکان خود 
را می بینند، قیمت ها را دو برابر کرده اند به طوری که 
خرید یک دست لباس بچه حداقل 400 هزار تومان 
برای پدرومادرها آب می خــورد. آنها در حالی از نبود 
نظارت بر عملکرد این واحدهای صنفی ابراز نارضایتی 
می کنند که علی فاضلی، رئیس اتــاق اصناف ایران 
هرگونه گران فروشــی را  تکذیب می کند. او با بیان 
این که آنچه ما در اقتصاد با آن مواجه هستیم گرانی 
است نه گران فروشی، به »شهروند« می گوید: مسأله 
گرانی هیچ ارتباطی به واحد صنفی ندارد و ریشه آن 
را در اقتصاد کشور باید جست وجو کرد. او با بیان این که 
ابراز نارضایتی مردم از نرخ پوشاک بچگانه به کاهش 
قدرت خرید خانوار برمی گردد، اضافه کرد: براساس 
بررســی های صورت گرفته در ســازمان بازرسی و 
نظارت اصناف نوسان قیمت در کاالهایی بی ارتباط 
به نرخ ارز حدود 4 درصد اســت که از ثبات قیمت ها 
در نظام عرضه و تقاضا حکایــت می کند و به طوری 
نسبی می توان ادعا کرد که آرامش در بازار حاکم است.  
رئیس اتاق اصناف در حالی تولیدات داخلی پوشاک در 
کشور را مناسب ارزیابی می کند که به گفته او بخش 
عمده ای از نیاز کشور از مبادی رسمی و غیررسمی وارد 
کشور می شود که مجموع آنها بسیار قابل  توجه است؛ 
در چنین شــرایطی که با انبوه عرضه و تولید مواجه 
هستیم، گران فروشی پوشاک چندان منطقی به نظر 

نمی رسد. 
پرده برداری فاضلی از تخلف تولیدکنندگان 

این فعال صنفی در بخش دیگری از سخنان خود از 
تخلف برخی از تولیدکنندگان پوشاک پرده برداشت و 
گفت: تمایل مردم به خرید لباس های خارجی موجب 
شده تا تولیدکنندگان داخلی تولیدات خود را با برند 

خارجی عرضه کنند که البته این کار آنها تخلف است.
فاضلی با بیان این که بیشتر پوشاک بچگانه ای که 
به اسم برند خارجی عرضه می شود، ایرانی است، ادامه 
داد: به طوری که به تازگی ۱20 واحد به دلیل استفاده 
غیرقانونی  از برندهای خارجی اخطار گرفتند.  به گفته 
او در حال حاضر تولیدات داخلی به اندازه کافی بوده و 

حتی با انباشت تولید مواجه هستیم. 
جای خالی نظارت در مراکز پوشاک بچگانه 

برای بررســی وضع بازار پوشاک بچگانه صبح روز 
جمعه  سری به خیابان بهار یکی از اصلی ترین مراکز 
عرضه لباس کودک زدیم؛ با این که ساعت گوشی ام 
عدد ۱۱ را نشان می دهد، ترافیک سنگینی در خیابان 
حاکم است؛ ماشین ها به آرامی در حال حرکت هستند 

تا در پارکینگ کوچک مقابل یکی از پاســاژها پارک 
کنند. ظرفیت پارکینگ تقریبا تکمیل شده و شاید 
برای  کمتــر از ۱0 خودرو دیگر امــکان پارک وجود 
دارد. نارضایتی مردم از قیمت ها از همان ابتدای خرید 
عیدانه توجه ها را جلب می کند.  مردم از قیمت هاي 
باالي پوشاک به خصوص پوشــاک خارجي ناراضي 
هستند و این افزایش قیمت ها را ناعادالنه مي دانند. 
بیشــتر مردم معتقدند که هیچ نظارتي بر عملکرد 
واحدهاي عرضه کننــده پوشــاک بچگانه صورت 

نمی گیرد و قیمت ها سلیقه ای تعیین می شود.
جوالن لباس های تقلبی و چینی  در بازار 

خانمی که در حال خرید برای دختر ســه ســاله 
خود اســت، می گوید:   تا چند  سال پیش در این بازار 
می توانستی لباس های ترک و ایتالیایی خریداری کنی 
اما در حال  حاضر  بیشــتر لباس هایی که به اسم برند 

عرضه می شود، تقلبی هستند. 
او در توضیح اظهارات خود می گویــد: مارک این 
لباس ها غالبا به آنها سنجاق قفلی شده اند و این مسأله 
بسیار شک برانگیز است؛ ضمن این که بعد از چند بار 

شست وشو لباس ها کامال خراب می شوند.
یکی دیگــر از خریداران لباس کــودک می گوید: 
در خانواده های طبقه متوسط و متوسط به پایین به 
دلیل محدودیت مالی اولویت اول برای خرید لباس 
کودکان هستند؛ ســپس فرزندان نوجوان و جوان و 
بعد مادر خانواده و در نهایت پدر خانواده. فروشندگان 
هم به خوبی می دانند که اولویت خرید در خانواده ها با 

کودکان است و از این امر سوءاستفاده می کنند. 
چرایی گرانی پوشاک بچگانه از زبان 

فروشندگان 
اما فروشــندگان هم نظرات جالبــی در خصوص 
چرایی باالبودن قیمت پوشاک بچگانه دارند. یکی از 
فروشندگان در خصوص  دلیل این گرانی ها این گونه 
بیان می کند: چون طرح های این لباس ها به روز است 
و بسیار سریع تغییر می کنند، برای حفظ بازار و با توجه 
به در حال رشــد بودن بچه ها طرح ها باید همواره نو 
شوند؛ در نتیجه این دسته از لباس ها بنجلی بیشتری 
دارند و اگر بیش از حد نیاز بازار تولید شوند روی دست 
تولید کننده و فروشنده می مانند در نتیجه برای رفع 

این زیان ناچارند که قیمت هــا را اندکی از حد انتظار 
باالتر ببرند.

سوءاستفاده از عواطف پدر و مادرها 
گرچه یکی از تولیدکنندگان زحمت باالی دوخت 
لباس بچگانه را دلیل گرانــی آن اعالم کرد، اما برخی 
دیگر زحمت دوخت لباس بچگانه را در مقابل زحمت 
دوخت لباس هایی چون کت وشــلوار مردانه یا لباس 
زنانه اصال قابل قیاس نمی دانند و معتقدند: باال بودن 
قیمت لباس های بچگانه صرفا ناشی از سوءاستفاده 
برخی فروشــندگان از عاطفه پدر و مادر نســبت به 
فرزندان شان و  در واقع سوءاستفاده از همان در اولویت 
بودن کودکان برای خرید لباس شب عید است؛ زیرا 
برای تولید لباس بچگانه حتی کار و وقت کمتری نیاز 

است و طرح ها هم ساده ترند.
او در مورد مشکالت فروش لباس هم گفت: با توجه 
به باال بودن قیمت ها حتی اگر بخواهید فروشگاه را با 
لباس ایرانی پر کنید باید ســرمایه زیادی برای جور 
کردن جنس صرف کنید؛ بنابراین اگر همه اجناس 
در سایزهای مختلف وجود نداشته باشد، مشتری بعد 
از دورزدن در فروشــگاه خارج می شود و به فروشگاه 

دیگری می رود.
رونق خرید و فروش لباس های ارزان تر 

یکی از فروشــندگان می گوید که بیشتر اجناس 
این خیابان از چین وارد می شوند و تعدادی دیگر هم 
متعلق به برندهای معتبر اروپایی و ترک هستند که 

قیمت های آن بسیار باالست.  
او توضیح می دهد: وقتــی برندهای معتبر دنیا هر 
فصل ژورنال های مربوط به لباس کودک خود را منتشر 
می کنند، چینی ها بالفاصله از روی ژورنال لباس های 
آنها را کپی  و تولیــد می کنند و با توجــه به این که 
لباس هایی که چینی ها تولید می کنند، قیمتی بسیار 
پایین  تر از لباس هایی دارند که برندهای اروپایی آنها را 
می فروشند، ما هم ترجیح می دهیم که این لباس ها را 
خریداری کنیم و بفروشیم تا مشتریان بیشتری داشته 

باشیم.
کیفیت دیگر مالک خرید نیست 

جوان بلندقدی که صاحب یکی از کفش فروشی های 
خیابان بهار است،  وضعیت امســال بازار را نسبت به 

سال های گذشــته خراب تر دانست و گفت: امسال با 
توجه به این که قدرت خرید کاهش پیدا کرده، میزان 
فروش هم افت 50 درصدی داشته است؛ در حالي که 
در سال های گذشته از اول اسفند ماه مغازه ها شلوغ 

بود، اما امسال بیشتر مغازه ها خلوت است. 
این فروشنده ادامه داد: قیمت ها نسبت به پارسال 
 درصد کمي افزایش یافته و میزان ســود قانوني هم 
جوابگوی هزینه هاي ما نیست و به همین دلیل امکان 
این وجود ندارد که از میزان سود کم کنیم. متاسفانه 
ذائقه مردم به گونــه ای تغییر کرده که فقط به قیمت 
نگاه مي کنند و کیفیت لباس براي شان چندان اهمیت 

ندارد.
نگاهی به وضع قیمت ها  در خیابان بهار 

یک دســت ســارافون دخترانه این روزها در بازار 
خیابان بهار حداقل ۱50 هزار تومان قیمت خورده که 
ناچار هستی برای آن یک بلوز زیر سارافونی با قیمت 
70 هزار تومان و جوراب شــلواری ۳0 هزار تومانی نیز 
خریداری کنی؛ بازار لباس پسرانه هم تقریبا به همین 
روال اســت. به طوری که کت تک ۱40 و شلوار جیر 
به قیمت  ۱۳0 و پیراهن 60  هــزار تومان  به فروش 
می رسد؛  تا اینجای کار می توان گفت که نیمی از راه 
را سپری شده و حاال باید به سمت پاساژ فروش کفش 
کودک که تقریبا در اوایل خیابان بهار است، سری بزنی 
تا متناســب با رنگ لباس کودک دلبندتان برای آن 
کفشی خریداری کنی؛ وقتی گشتی در پاساژ می زنی، 
متوجه می شوی که یک جفت کفش کودکانه حداقل 
به قیمت ۱00  الی ۱50 هزار تومان به فروش می رسد؛ 
البته اگر اهل خرید مارک هســتی، برای خرید یک 
جفت کفش دســت کم باید 250 هزار تومان هزینه 
کنی. با وجود این که به شــدت از قیمت های ناراضی 
و نســبت به موجودی حســاب و دیگر هزینه های 
باقی مانده نگران هستی، اما خرید همچنان ادامه دارد 
و به ناچار ســری به مغازه کاله فروشی و دستمال سر 
می زنی و با دیدن رنگ های شــاد و  جذاب  دل را به 
دریا می زنی و با پرداخت 40 هزار تومان دیگر به خرید 
یک دست لباس بچگانه پایان می دهی؛ البته همه این 
هزینه ها  در شرایطی است که جزء خانواده های قانع 
بوده و تنها قصد خرید یک دست لباس را داشته باشی؛ 
اما به طور میانگین اگر برای پوشاک هر فرزند 400 هزار 
تومان در نظر بگیریم یک خانــواده برای دو فرزندش 

باید  800 هزار تومان کنار بگذارد.
او در مورد دلیل استقبال مردم از محصوالت ترک 
گفت:   تولیدی های ترکیــه آن قدر کیفیت کار خود 
را باال برده اند که می توانند با برندهای اروپایی رقابت 
کننــد. همچنین قیمت محصوالت آنها نســبت به 
کیفیت لباس مناسب است و حتی گاهی یک لباس 
وارد شده از ترکیه از لباس تولید شده در ایران ارزان تر 
است؛ به همین دلیل مشتری به دنبال کیفیت باالتر و 
مدل های به روزتر ترک می رود. وی  افزود: در سال های 
اخیر قدرت خرید مردم پایین آمده و ترجیح می دهند 
درآمد خود را صرف خوراک و آموزش کنند؛ بنابراین 
در زمینه پوشــاک خیلی با احتیاط رفتار می کنند و 
همین موضوع باعث شده کسانی که در زمینه پوشاک 

سرمایه گذاری کرده اند، ناامید شوند.

»شهروند« از جوالن لباس های ایرانی با نام های خارجی گزارش می دهد

گران فروشی نوروزی در بازار پوشاک  کودک 
   در روزهای پایانی سال، خرید یک دست لباس بچه حداقل 4۰۰ هزار تومان برای پدر و مادرها آب می خورد    

نوبرانه 

ترازوی هوشمند آشپزخانه به بازار آمد

 ترازویی که عالوه بر وزن 
قیمت مواد را هم اعالم می کند

شهروند| ترازوی آشپزخانه ای ابداع شده است 
که عالوه بر وزن کردن مواد داخل آشــپزخانه از 
کاربردهای دیگری نیز برخوردار است. این ترازوی 
 »Drop Kitchen Scale« هوشــمند کــه
نام دارد، تنها یک ترازو نیســت و می تواند قیمت 
محصوالتی را که با آن وزن می شــوند را به کاربر 
خود طبق قیمت گذاری های انجام شــده اعالم 
کند. همچنین این ترازوی هوشــمند دارای یک 
نرم افزار اســت که حاوی کتاب آشــپزی است و 
به وســیله موبایل با توجه به موادی که وزن آنها 
گرفته می شود، دستور پخت غذای مرتبط را به 
کاربر می دهد. آشپزی با بهره بردن از این ترازوی 
هوشمند بسیار دلپذیر خواهد بود و به طرز قابل 
توجهی در زمان صرفه جویی می شود. همچنین با 
این وسیله می توان مقادیر مواد الزم را کامال دقیق 

و به اندازه به غذای خود اضافه کنیم.

شهروند| این روزها استفاده از انواع لوازم برقی مانند ماشین ظرفشویی 
رواج زیادی پیدا کرده است، اما آیا می دانید هنگام خرید ماشین ظرفشویی 
باید به چه نکته هایی توجه کنید و مناسب ترین دستگاه برای خانواده شما 

کدام است؟ 
۶ تا ۸ نفره، مخصوص خانواده های کوچک

ماشین های ظرفشویی 6 تا 8 نفره، به نام ماشــین های رومیزی در بازار 
موجود اســت. این ماشین ها بیشتر به درد کســانی می خورد که زیاد اهل 
میهمانی دادن نیســتند و یک خانواده کوچک ۳ یا 4 نفره دارند. خوبی این 
ماشین های ظرفشویی کوچک این اســت که خیلی سریع پر می شوند و 
قیمتشان هم از انواع ایستاده، ارزان تر است. معموال 72 تا ۱08 پارچه ظرف 
در ماشین های 6 تا 8 نفره، جا می گیرد. برخی ماشین های 8 نفره، 8 به عالوه 
۱ هستند و کمی بیشتر از انواع 8 نفره جا دارند. هنگام خرید این ماشین ها، 
حواستان باشد که سیستم شست وشوی آنها را بررسی کنید تا مطمئن شوید 

قدرت شستن ظرف های خیلی چرب و خشک را هم داشته باشند.
۱۲ نفره، پرطرفدارترین

ماشین های ۱2 نفره، پرطرفدارترین انواع ظرفشــویی در بازار هستند. 
معموال حــدود ۱44 پارچه ظــرف داخل این ماشــین ها جا می شــود. 
ظرفشویی های ۱2 نفره، بیشــتر به درد خانواده های پررفت وآمد یا آنهایی 
که ترجیح می دهند ظرف های نشسته خود را از صبح تا شب داخل ماشین 
بگذارند و فقط یک بار در طول روز آن را روشن کنند، می خورد. برخی از انواع 
ماشین های ۱2 نفره هم، ۱2 به عالوه ۱ هستند و گنجایش ظرف بیشتری 

دارند. هنگام خرید این ماشین ها، آنهایی را انتخاب کنید که قابلیت تنظیم 
ارتفاع سبد و گزینه ای برای زمان شروع کار دارند و دارای قدرت نیم شور هم 
هستند. یعنی با پر کردن نصف ظرفیت ماشین هم می توانند ظرف ها را با 

مصرف آب و شوینده کمتری بشویند.
۱4 نفره، حساس تر و کم مصرف تر

ماشــین های ظرفشــویی ۱4 نفــره، پرحجم ترین و بزرگتریــن انواع 
ماشــین های موجود در بازار هستند که ظرفیت شست وشوی حدود ۱60 
پارچه ظرف را دارند. این ماشــین ها بیشتر به درد خانواده های پرجمعیت، 
شــلوغ و پررفت وآمد می خورد. البته بیشــتر این ماشین ها سیستم های 
شست وشوی مختلف برای شستن ظرف های خیلی چرب، ظرف های کمتر 
از ظرفیت ماشین و ظرف های نه چندان کثیف را دارند. می توانید در صورت 
تمایل، انواعی که قابلیت تشــخیص خودکار میزان کثیفی ظرف را دارند، 
بخرید. این ماشین ها نســبت به انواع عادی، آب و شوینده کمتری مصرف 

می کنند.
ماشین های بخارشوی، لکه بری خوب

خیلی از افرادی که ماشین های ظرفشــویی قدیمی دارند، از این که باید 
ظرف ها را پیش از قرار دادن داخل ماشــین، آبکشی کنند، راضی نیستند. 
این روزها، انواع جدیدی از ماشین های ظرفشویی به بازار آمده که به جای 
آب، با بخار آب، ظرف های کثیف و حتی خشــک را می شوید و مصرف آب 
و انرژی شان هم بسیار پایین است. این ماشین ها با قدرت بخار باال و لکه بری 
خوبی که دارند، می توانند گزینه مناســبی برای افرادی باشند که به تازگی 

قصد خرید ظرفشــویی کرده اند یا می خواهند مدل های قدیمی تر ماشین 
ظرفشویی شان را ارتقا دهند.

باید هنگام خرید ماشین ظرفشویی حواستان باشد که برخی نکات رعایت 
شود. در ادامه این موارد را به صورت خالصه می خوانید: 

- دارای سیستم شست وشوی ظرف های خیلی چرب باشد.
- سیستم شست وشوی متوسط خودکار برای شستن ظرف های نه چندان 

کثیف را داشته باشد.
- سیستم شست وشوی ظرف های کم چرب یا با چربی متوسط هم داشته 

باشد.
- سیستم شست وشوی ســریع روزانه برای شستن ظرف هایی که اصال 

چرب نیست؛ مانند ظرف میوه یا استکان  چای را داشته باشد.
- سیستم شست وشوی ظرف های ظریف را داشته باشد.

- سیســتم شست وشــوی بدون پاک کننده و شــوینده یا سیســتم 
شست وشوی میوه هم داشته باشد.

- ارتفاع سبد آن قابل تنظیم باشد.
- قابلیت براق کردن ظروف را داشته باشد.

- گارانتی داشته باشد.
- سیستم خشک کن مناسب داشته باشد.

- سیستم آب پاشی و سبد مخصوص قاشق و چنگال داشته باشد.
- فیلتر مخصوص بزرگ و میکروسکوپی برای جمع آوری باقیمانده های 

غذای موجود در ظرف ها را داشته باشد.

مقایسه انواع شست وشودهنده ظروف ، برای یک خرید اقتصادی

چه ماشین ظرفشویی برای شما مناسب است

پرسه در بازار

 نرخ کرایه هتل ها 
در نوروز امسال گران نمی شود 

محمدعلــی فــرخ 
مهر، رئیــس اتحادیه 
هتلداران تهران از ثبات 
قیمت هتل ها برای ایام 
نوروز خبر داد و اعالم 
قیمت  امســال  کرد: 
هتل ها در استان های 

پرتقاضا مثل خراسان رضوی، اصفهان، گیالن و 
مازندران تغییری نخواهد داشت و برخی هتل ها 
در استان هایی که با گردشگر زیاد مواجه هستند 
در آستانه عید نوروز همچنان با 50 درصد ظرفیت 
خود کار می کنند و فعال 50 درصد ظرفیت هتل ها 
برای نوروز رزرو نشده است. او تأکید کرد: در دولت 
جدید بنا بود امور قیمت گذاری به بخش خصوصی 
واگذار شــود اما در حال حاضر ســازمان میراث 
فرهنگی در قیمت گذاری هتل ها تصمیم گیری 
می کند؛ در صورتی که اتحادیه باید در این زمینه 
وارد شود. رئیس اتحادیه هتلداران تهران همچنین 
با بیان این که در کشور ما هتلداری مفهوم واقعی 
ندارد، گفت: آموزش و پرورش در ایام نوروز با توجه 
به باالرفتن میزان تقاضا اقدام به اجاره کالس های 
مدارس به فرهنگیان می کند و کالس ها را در  سال 
جاری عالوه بر فرهنگیان به دیگر مشاغل و حتی 
مشاغل آزاد نیز براساس نرخ گذاری های متفاوت 

اجاره می دهند. 

 گرانفروشی نارنگی به بهانه
 پایان فصل

قیمت هر کیلوگرم 
پرتقال در بازار نسبت 
ابتدایی  روزهــای  به 
هفته کاهــش یافت 
و نــرخ هــر کیلوگرم 
پرتقــال والنســیای 
جنــوب در بــازار به 

۳400 تومان رســید؛ اما در دیگــر اقالم ثبات 
قیمت به چشم می خورد؛ البته سردمدار قیمت 
مرکبات، نارنگی اســت که در برخــی نقاط به 
قیمت کیلویی ۱5 هزار تومان به فروش می رسد 
و عرضه کننــدگان پایان فصل ایــن محصول را 
علت گرانی در بازار عنوان می کنند. بر این اساس 
قیمت هر کیلوگرم پرتقال شــمال نیز با قیمت 
۳000 تومان عرضه می شود. عالوه بر این قیمت 
موز در حال حاضر در بــازار تهران ۳500 تومان، 
کیوی 4000 تومان و سیب 2500 تومان است. 
این درحالی است که در بازار سبزی و صیفی جات 
قیمت ها تغییر چندانی نداشته است و هر کیلوگرم 
گوجه فرنگی با نرخ 2000 تومان عرضه می شود و 
پیاز نیز که در هفته های گذشته افزایش قیمت را 
تجربه کرده بود همچنان با نرخ ۳000 تومان به 

مصرف کنندگان عرضه می شود. 

 افزایش قیمت طال و سکه 
در دهه آخر اسفند

هفته گذشــته بازار 
پرثباتــی را در بــازار 
داخلــی طال شــاهد 
بودیــم و قیمــت ارز 
هم با نوسان چندانی 
روبــه رو نبود که طبق 

پیش بینی رئیس اتحادیه طال و جواهر در هفته 
آتی و با نزدیک شدن به پایان  سال نیز همین روند 
باثبات را در پیش خواهیم داشت. محمدکشتی 
آرای در این باره اظهار کرد: قیمت ســکه در اوایل 
هفته گذشــته حدود 998 هزار تومان بود که به 
بیــش از یک میلیون تومان نیــز افزایش یافت و 
درحال حاضر دوباره به قیمت اوایل هفته رسیده 
است. او پیش بینی کرد که روند باثبات را در هفته 
آتی نیز داشته باشــیم چون بازار هنوز از حالت 
رکود خارج نشده و تقاضای اضافی نیز به بازار وارد 
نشده است. رئیس اتحادیه طال و جواهر در عین 
حال بیان کرد: اگر قرار باشد تقاضایی به بازار وارد 
شود معموال در دهه پایانی اسفندماه است و در آن 
زمان می توانیم پیش بینی افزایش قیمت را داشته 
باشیم که این افزایش قیمت را می توان بیشتر در 

ربع و نیم سکه شاهد بود. 

آموزه های
 اقتصادی


