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زنبیل
74 درصد پروازهای نوروزی قشم ایر 

بدون تاخیر

شهروند| پروازهای ویــژه نوروز 98 هواپیمایی قشم 
از 25 اسفندماه سال گذشته تا 15 فروردین ماه با انجام 
979 پرواز داخلی و خارجی و جابه جایی 109 هزار و 638 
مسافر ادامه داشت. این شــرکت در ماه های آخر سال با 
عملیاتی کردن و افزودن سه فروند هواپیما به ناوگان فعال 
پروازی خود در مجموع با 12 فروند هواپیما تعداد 109 
هزار و 638 مســافر را در فرودگاه های داخلی و خارجی 
جابه جا کرده است. این شرکت در ایام نوروز با انجام روزانه 
حدود 50 پرواز داخلی و خارجــی با ناوگان های ملکی 
خود شامل هواپیمای ایرباس ۶۰۰-۳۰۰، ایرباس ۳۲۰ 
، فوکر ۱۰۰  و آر-جی در خدمت مسافرین نوروزی بوده 
است. به طور میانگین ۷۴.۷۷ درصد پروازهای شرکت 
هواپیمایی قشم در مسیرهای داخلی و خارجی ایام نوروز 

به موقع انجام شد.

معضل دوباره برای پوشک

تسنیم| مصرف پوشک در  سال گذشته 25 درصد 
کاهش داشــت. یکی از تولیدکنندگان پوشک با اشاره 
به مشــکالت دوباره برای واردات مواد اولیه پوشــک 
به تسنیم گفته است: »براســاس آمار مصرف ساالنه 
کشور 3 میلیارد و 200 میلیون پد است که ما در  سال 
گذشته به  دلیل مشکالت اقتصادی حتی شاهد کاهش 
25درصدی مصرف پوشک در کشور هم بودیم اما نکته 
اینجاست تولیدکننده داخلی می تواند با استفاده از تمام 
ظرفیت خود تا دوبرابر این نیاز پوشــک تولید کند اما 
آقایان به  جای کمک به تولیدکننده، فضا را برای واردات 

پوشک فراهم کرده اند«.

گوجه سبز به 90 هزار تومان رسید

ایسنا|  رئیس اتحادیه میوه  فروشان البرز درخصوص 
قیمت نوبرانه های فصل گفت: »گوجه  ســبز درحال 
حاضر کیلویی ۹0 هزار تومان است که همین قیمت تا 
هفته آینده 2برابر کاهش پیدا خواهد کرد.« محمدرضا 
فالح در گفت وگو با خبرنگار ایسنا درخصوص افزایش 
قیمت پیاز در هفته های اخیــر گفت: »درحال حاضر 
گوجه ســبز کیلویی ۹0 هزار تومان اســت که همین 
قیمت تــا هفته آینــده دوبرابر کاهش پیــدا خواهد 
کرد، البته قیمت ســایر نوبرانه ها هــم تا هفته آینده 
کاهش قیمت چشمگیر خواهند داشت، ضمن این که 
نوبرانه ها هنوز به طور کامل به بازار نیامده اند و به همین 
دلیل قیمت تقریبا باالیی دارند. میوه های زمستانی هم 
تقریبا به اتمام رسیده است، بنابراین مردم حدودا ۱0 تا 

۱5روز صبر کنند بازار میوه متعادل خواهد شد.«

پریسا اسالم زاده- شــهروند|  هزینــه یک میهمانی 
ساده که تنها میزبان یک خانواده باشــید، چیزی حدود 420 
تا 450 هزار تومان آب می خــورد. اگر بخواهیم حقوق مصوب 
وزارت کار را در نظــر بگیریم، یک میهمانی خانوادگی ســاده 
چیزی حدود یک سوم دستمزد کارگران و یک ششم دستمزد 
کارمندان را می بلعد و حاال به نظر می رسد که میهمانی گرفتن 
برای بسیاری از خانواده های ایرانی دشوارتر از گذشته شده است. 

پلو و مخلفاتش مظنه چقدر؟
میهمان نوازی ایرانی ها همیشه معروف بوده است و بسیاری 
از خانواده ها نه تنها تــالش می کنند که از شــیر مرغ تا جان 
آدمیزاد برای میهمانان شان فراهم کنند که گاهی در این میان 
اســراف های زیادی رخ می داد. حاال اما وضع متفاوت اســت و 
قیمت خوراکی ها بشدت افزایش یافته و اقشاری مثل کارمندان 
و کارگران اگر بخواهند یک میهمانی خودمانی ترتیب دهند، 

حداقل باید یک سوم حقوق شان را هزینه کنند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران مواد غذایی در سال ۹7 تورم 
بین 34 تا 40 درصدی را تجربه کرده که تورم کمتر برای فقرا و 

تورم بیشتر برای ثروتمندان گزارش شده است. 
فرض کنید قرار اســت یک خانواده را میهمان کنید و برای 
خودتان و میهمانان تان که در مجموع ۱0 نفر می شوید، غذا تهیه 
کنید. قرار نیست خیلی هم ریخت وپاش کنید و می خواهید دو 

نوع غذا تهیه کنید.
اگر فرض را بر این بگیریم که قرار اســت در این میهمانی از 
غذاهای ایرانی استفاده کنید، برای ۱0 نفر حداقل باید ۱0 پیمانه 
برنج پخته شود. معموال هم که خانواده های ایرانی یک نوع برنج 
ساده تهیه می کنند؛ یک نوع برنج با مخلفات مثل زرشک پلو یا 
سبزی پلو. این روزها هم که برنج قیمت بسیار باالیی را تجربه 
می کند و اگر بخواهید برای میهمانی تان از برنج ایرانی استفاده 
کنید، برای هر کیلو برنج باید حداقل ۱8 هزار تومان هزینه کنید.

اگر هر یک کیلو برنج را 6پیمانه در نظر بگیریم، هزینه پخت دو 
مدل برنج برای یک میهمانی ۱0 نفره، 36 هزار تومان می شود. 

اگر قرار باشد کنار برنج ساده، زرشک هم داشته باشید، باید 
حداقل 250 گرم زرشک تهیه کنید که االن با توجه به این که 
قیمت هر کیلو زرشک 60 هزار تومان است، باید 30 هزار تومان 
هم برای خرید زرشک هزینه کنید.  با توجه به این که برای طبخ 
غذا در میهمانی ها به زعفران هم نیاز دارید، حداقل باید به اندازه 

25 هزار تومان هم زعفران بخرید.
اگر بخواهید به جای زرشــک پلو، باقالی پلو بپزید، برای یک 
کیلو برنج باید سبزی و باقالی هم بخرید که هزینه خرید سبزی 
مخصوص باقالی پلو و باقالی چیزی حدود 30 هزار تومان تمام 
می شود. بر این اســاس شما تا همین جای کار اگر بخواهید دو 
نوع مدل غذا برای میهمانی تان بپزید، باید ۱2۱ هزار تومان خرج 

کنید. ضمن این که شما برای طبخ همه غذاهای تان به روغن 
نیاز دارید. در حال حاضر قیمت یک بطری روغن 800 گرمی 
در بازار ۱0 هزار تومان است. هزینه روغن به عالوه اقالم جزیی تر 
مانند پیاز، ادویه، ســیب زمینی، رب گوجه فرنگی، سس های 
مختلف و آبلیمو و سبزیجات را در مجموع 50 هزار تومان در نظر 
می گیریم. با این حساب پخت دو نوع پلو و ساالد برای ۱0 نفر 

حدود ۱70 هزار تومان تمام می شود. 
گوشت و مرغ میهمانی تان چند درمی آید؟

رســیدیم به بخش اصلی و گرانقیمت میهمانی. این روزها 
قیمت مرغ، گوشت و ماهی سر به فلک گذاشته و البته که این 
اقالم از سفره های ایرانی حتی برای برگزاری یک میهمانی ساده 

قابل حذف نیستند.
اگرچه بعد از گران و چند برابر شدن قیمت این اقالم، اتحادیه 
صنفی مربــوط می گویند که مصرف این اقــالم خوراکی بین 
خانواده های ایرانی کاهش داشته است، اما وقتی ایرانی باشید 
و میهمان داشته باشید، نمی توانید از خرید این اقالم صرف نظر 
کنید. خانواده ها معموال در این مواقع یا دو مدل خورشت درست 

می کنند یا این که مرغ، کباب و ماهی را جایگزین می کنند. 
در حال حاضر قیمت هرکیلوگرم گوشــت قرمز بین ۱00 تا  
۱25 هزار تومان اســت. احتماال برای پذیرایی از ۱0 میهمان 
مجبورید بین یک و نیم تا دو کیلوگرم گوشت بپزید که بنابراین 

باید حداقل 200 هزار تومان گوشت بخرید.
اگر هم قصد پختن مرغ داشته باشید برای برگزاری میهمانی 

۱0 نفره باید 2عدد مرغ بخرید. ایــن روزها هم که مرغ هر روز 
افزایش قیمــت دارد و اگر وزن هر مــرغ را 2کیلوگرم در نظر 

بگیریم، باید حدود 60هزار تومان هزینه کنید.
وضعیت قیمت در بازار ماهی هم چندان تعریفی ندارد. اگر 
بخواهید با ماهی قزل آال از میهمان هایتان پذیرایی کنید مجبور 
می شوید حداقل 2 تا 3 کیلوگرم ماهی بخرید که هرکیلوگرم آن 
45 هزار تومان به فروش می رسد، خرید 2 کیلوگرم از این ماهی 
برایتان ۹0 هزار تومان آب می خورد.البته ماهی های گران تر از 
قزل آال هم در بازار موجود هستند، اما با توجه به قیمت کلی این 
خوراکی به نظر می رسد که پذیرایی از میهمان با ماهی های دیگر  

چندان به صرفه نیست.
با این حساب بین ۱00 تا 200 هزار تومان باید برای گوشت یا 
مرغ و ماهی میهمانی تان هزینه کنید که ما رقم میانگین یعنی 

۱50 هزار تومان را در نظر می گیریم. 

 حداقل 100 هزار تومان
 هزینه میوه و یک جعبه شیرینی

با این که تعطیالت سال نو به پایان رسیده و قرار بود قیمت میوه 
بعد از عید نوروز کاهش پیدا کند، نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه 
قیمت ها همچنان رو به افزایش هستند. در حال حاضر سیب 
قرمز و زرد با قیمت ۱2 هزار تومان، پرتقال با قیمت 7 تا 8هزار 
و 500 تومان، خیار با قیمت 7 تا 8 هزار تومان، کیوی با قیمت 
8 تا ۱0 هزار تومان و موز با قیمت ۱۱ تا ۱2 هزار تومان فروخته 

می شوند.
برای پذیرایی از ۱0 میهمان حداقل باید از هر میوه 2 کیلوگرم 
بخرید. براین اســاس باید 24 هزار تومان پول سیب، ۱6 هزار 
تومــان پرتقال،۱6 هزار تومان خیار، 20 هــزار تومان کیوی یا  
24 هزار تومان موز بخرید کــه در این صورت تقریبا باید 50 تا 

70 هزار تومان پول میوه بدهید. 
ضمن این کــه اگر هم تصمیم به خرید شــیرینی دارید که 
قیمت هر کیلوگرم شیرینی خشک و معمولی در قنادی ها از 
۱2 تا 40 هزار تومان است که با در نظر گرفتن قیمت میانگین 
شــیرینی، حداقل باید 30 هزار تومان هم برای خرید این قلم 

دست به جیب شوید.
هزینه یک میهمانی ساده چقدر می شود؟

با یک حساب سرانگشتی برگزاری یک میهمانی ۱0 نفره که 
اصال هم تشریفات خاصی نیست و موارد اضافه ای مثل پیش 
غذا و دسر ندارد، باید حدود 420 تا 450 هزار تومان هزینه کنید. 
با توجه به این که درحال حاضر حقوق کارگران یک میلیون و 
500 هزار تومان است، یک کارگر ایرانی اگر بخواهد در طول یک 
ماه میهمانی نه چندان پرتشریفاتی را هم برگزار کند باید یک 
سوم از حقوق خود را هزینه کند.این هزینه حتی برای کارمندان 
هم که براساس اعالم ســازمان امور اداری و استخدامی کشور 
متوسط حقوق شــان 3 میلیون تومان است، چندان منطقی 
به نظر نمی رسد و تقریبا یک ششــم حقوق آنها و به عبارتی 

دستمزد حدود 4 تا 5 روزشان را می بلعد. 
تهیه غذا  از کترینگ ها با صرفه تر است؟

در سال های اخیر با توجه به شاغل شدن اغلب زنان ایرانی، 

 

بر
دخ

خسارت سیل تحت پوشش بیمه بودعد

غالمعلی ثبات، عضو شــورای عالی بیمه گفت: »برآورد می شــود کــه 10درصد از 
خسارت های مربوط به سیل در تعهد شرکت های بیمه قرار دارد و بقیه خسارت دیدگان 

بیمه نشده اند. او به ایرنا توضیح داد: »بخش عمده تعهد بیمه ها در سیل مربوط به منازل 
مسکونی است که شهرداری ها و برخی دستگاه ها اقدام به بیمه گروهی واحدهای مسکونی 

کرده بودند.« 

آب پنیر در حال فساد است!

علی اصغر طاهریان، عضو انجمن صنفی شیرخشک ایران گفت: »شباهت آب پنیر به 
شیر خشک باعث ممنوعیت صادرات آن شده و ۲۰ هزار تن از این محصول به ارزش ۲۰ 

میلیون دالر در حال اتمام تاریخ مصرف در انبارها است.« او به تسنیم توضیح داد: »صنایع 
لبنی برای اینکه بتوانند مانع از صادرات شیر توســط دامداران شوند به دولت فشار آوردند تا 

صادرات شیر خشک ممنوع شد. این درحالی است که صنایع لبنی تنها 5 درصد از نیاز خود را از شیر 
خشک تامین می کنند و مابقی آن از شیر تازه تامین می شود و همین موضوع برنامه صادراتی تولیدکنندگان را به هم ریخت.«  

رشد منفی  تولید ناخالص داخلی در9 ماهه پارسال 

رشد اقتصادی سال گذشته منفی شــد. مرکز آمار ایران اعالم کرد  در 9 ماهه سال 97 
رشد منفی 3.8 درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و منفی 1.9 درصد تولید ناخالص 
داخلی بدون نفت بوده است. بر اساس گزارش منتشرشده رشد اقتصادی گروه کشاورزی 

منفی 2.1، گروه صنعت منفی  7.9 و گروه خدمات 0.6 درصد نســبت به دوره  مشابه سال 
قبل، رشد داشته است.  منفی شدن رشــد اقتصادی در حالی رخ می دهد که پیش از خروج 

آمریکا از برجام، نهادهای بین المللی رشد مثبت 3 درصد را برای اقتصاد ایران پیش بینی کرده بودند. 

10
درصد 

20
میلیون دالر

3/8
درصد 

 گزارش »شهروند«
 از هزینه برگزاری یک میهمانی کوچک خانوادگی

 چه کنیم که میهمانان
گرسنه نمانند؟

 یک میهمانی کوچک خانوادگی حدود یک سوم دستمزد یک کارگر
 و یک ششم حقوق یک کارمند را می بلعد

8
  پارسال شکایت مردم نسبت به فروش کاال و خدمات 39 درصد بیشتر شد. براساس گزارشی که  وزارت دخل و خرج

صنعت، معدن و تجارت منتشــر کرده اســت، در مجموع تعداد ۲۶۲ هزار و ۶۴۹ فقره شکایت  در این باره 
دریافت شده است که این میزان نسبت به سال 96 چیزی معادل 39 درصد افزایش داشته  است. بیشترین 
شکایت واصله در حوزه کاال مربوط به نان، میوه و سبزی و خوار و بار فروشی بوده و  بیشترین شکایت در حوزه 

خدمات از رستوران های غذاخوری، تعمیرگاه های خودروهای سبک و  پارکینگ شهری گزارش شده است . 

رشد 
۳9 درصدی 
شکایت مردم 
از بازار  
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در هر یک از اتاق های منزل 
یا محل کار مکان های امن را 

تعیین کنید. این مکان می تواند 
زیر یک میز محکم، یا کنار 

دیوار داخلی به دور از پنجره 
باشد.

 فقط به صرف غذای حاضری!

درست است که ایرانی های میهمان نواز، عالقه زیادی دارند که با بهترین غذاها و امکانات از میهمان شان پذیرایی 
کنند، اما باور کنید که همه ما شرایط جیب همدیگر را به خوبی می دانیم و نیازی نیست که فیلم بازی کنیم. 

 یادتان باشد ما برای دیدن دوستان و خویشاوندمان می رویم و نمی خواهیم با میز رنگارنگ رستوران مواجه شویم. 
 قاعده ساده دیدار برای دوستی و نه دیدار برای صرف غذا! را جا بیندازیم تا میزبان مان تحت فشار قرار نگیرد. 

 می توانیم زمان میهمانی های ناهار و شام را تغییر دهیم و وقتی به دیدار دوستان مان می رویم به یک عصرانه مختصر 
یا میان وعده ای ساده اکتفا کنیم.

 ضرورتی ندارد که میهمانان ما در این گرانی گوشت، حتما کباب یا جوجه سرو کنند و یا باقالی پلو با ماهیچه... به 
میزبان مان بگوییم که یک غذای ساده و کم هزینه بپزد. اگر یادتان باشد در گذشته زیاد با درخواست میهمانان مواجه 

می شدیم که فقط به صرف یک غذای حاضری می آیند.
 دسرها و پیش غذاهای رنگارنگ را فاکتور بگیریم. باور کنید به جز هزینه، خوردن آن همه چربی و شیرینی و کالری 

اضافه به زیان سالمتی تان است. 
 احترام، ادب و دوستی حکم می کند که با رفتارهای منفی میزبان را درباره کیفیت پذیرایی و نوع غذاها و مخلفات 

آزار ندهیم. 


