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صرفه جویی هنگام خریدن سودا
چطور قیمت گذاری هر واحد کمک می نماید

بررسی و مقایسه قیمت واحد در برچسب قفسه های سوپر مارکیت یا از طریق آنالین  می تواند به شما در صرفه 
جویی در پول هنگام خرید سودا کمک نماید.

ماده شستشوی کاال
2.5 لیتر $7.62

3.05 $ در 1 لیتر

قیمت واحد

ماده شستشوی کاال
1.5 لیتر $5.74

3.83 $ در 1 لیتر

قیمت واحد

صرفه جویی در مصرف پول با استفاده از مقایسۀ قیمت 
واحد اجناس 

مقایسه کردن قیمت واحد اجناس به شما کمک می نماید تا برای پول خود 
بیشترین ارزش را به دست آورید. قیمت واحد نشان داده می شود تا مقایسه 

برای شما آسان تر شود. این قدم ها را بردارید:

	1 جنسی را که می خواهید پیدا کنید..

	1 قیمت واحد آن را بررسی کنید..

	1 برای آنکه بدانید کدام جنس ارزانتر است، قیمت واحد آن جنس را با .
قیمت واحد همان جنس یا جنس مشابه با نام تجارتی یا بسته بندی متفاوت 

مقایسه نمایید.

بسته بندی کالن تر، وقتی که جنسی را سپشیال کرده اند، یا انواع هوم برند 
)نام تجارتی خانگی یا معمولی( لزوماً به معنی ارزان ترین نمی باشند. برخی 

از اوقات چیزهای تازه ممکن است ارزان ترین آنها نباشند، ولی در سایر 
مواقع، کنسرو یا منجد شده )یخ زده( آنها ممکن است ارزانتر باشند. قیمت 

واحد کمک می کند تا بتوان بهترین قیمت در روز خرید یافت.

قیمت گذاری واحد اجناس چیست؟
قیمت گذاری واحد یک سیستم برچسب گذاری است که کمک می نماید هنگام 

خرید سودا معلوم کنید بهترین ارزش برای پول شما چیست. با استفاده از 
واحد استندارد اندازه گیری می توانید به راحتی قیمت اجناس را صرفنظر از 

اندازه، نام تجارتی، یا شیوۀ بسته بندی یا فروش آن جنس مقایسه کنید. 

فروشگاه های کالن سودا و برخی از ُخرده فروشان آنالینی باید واحد قیمت 
سودای بسته بندی شده و سایر اجناس از قبیل نان، غالت صبحانه ای، مسکه، 

تخم مرغ، آرد، میوه و ترکاری و سبزیجات تازه، شیر تازه، گوشت، برنج، 
بوره و کاغذ توالت را نشان دهند.

برای اجناس بسته بندی شده که بر اساس وزن فروخته می شوند، قیمت واحد 
آن ها در هر واحد خاص وزن است. برای مثال، قیمت واحد برنج بر اساس1

00	 گرم می باشد. واحد مایعات بر اساس حجم است. برای مثال، قیمت 
واحد مایعات شستشوی کاال بر اساس هر لیتر است.
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مثال: خرید کچالو
َجک می خواهد که برای نان شام خانواده اش کچالو خریداری نماید و متوجه 
می شود که که فروشگاه سودا فروشی محل کچالو را به انحاِء مختلف عرضه 

می نماید. می تواند کچالوی خام فله ای یا بسته بندی شده، پوست گرفته 
شده و یا ریز شده بخرد. جک همچنین می تواند کچالوی پخته و نرم شده 

)َمشد( بخرد. او قیمت های واحد انواع آن ها را مقایسه می کند و می بیند که 
کچالوی فله ای بهترین گزینه81.	1دالر در کیلو گرم است. جک آشپز خوبی 

است و می تواند بگذارد برای بعد تا آن را آماده نماید.

از قیمت واحد استفاده کنید تا هنگام خرید آنالین صرفه 
جویی نمایید

هنگام خرید برخی از فروشندگان آنالین سودا، می توانید قیمت هر واحد را 
بررسی و مقایسه کنید درست به همان شیوه که در سوپر مارکیت ها این کار 

را انجام می دهید. به مثال زیر مراجعه کنید.

مثال: خرید آنالین برنج 
در جریان جهان شیوعی کوید-9	، ِجین ترجیح می دهد که از طریق آنالین 

سودا بخرد. در حالی که به دنبال خرید برنج است، ِجین نتایج را بسته به 
ارزان بودن قیمت رده بندی می نماید. او در می یابد که برنج41	 سنتی در 

هر001	1گرم ارزان ترین برنج موجود این فروشنده است. برنجی که معموالً 
جین خریداری می نماید1471سنت در هر001	1گرم قیمت دارد و بنا بر این 

با مقایسه قیمت هر واحد، او در هر1	1کیلو برنج01	.	1دالر در بسته ی یک 
کیلوگرمی صرفه جویی می کند.

مثال: خرید غالت صبحانه ای
دوست ِکیت به او گفت که اگر قیمت واحد انواع اندازه بسته بندی غالت 
صبحانه ای مورد پسند وی با هم مقاسه شوند می تواند در مصرف پول 

صرفه جویی نماید.

ِکیت معموالً غالت درون بوکس )جعبه( را می خرد. او تنها زندگی می کند، 
بنا بر این او در خرید هفته وار خود یک بوکس ُخرد )0	4 گرمی( می خرد 
چون قیمت آن از بقیه کمتر است. او اکنون می داند که در هنگام خرید کردن، 

مقایسه قیمت فروش کار خوبی نیست و می تواند از قیمت واحد استفاده کند. 
اندازه های بسته بندی ُخرد معموال قیمت هر واحد آن گران تر از بقیه بسته 

بندی ها است.

 حاال ِکیت قیمت های واحد هر بوکس ُخرد را با قیمت واحد بوکس کالن 
)4.	1کیلوگرمی( مقایسه می کند. قیمت واحد بوکس ُخرد61	.	1دالر در1

00	1گرم و قیمت هر واحد بوکس کالن تر1	7 سنت در001	1گرم است.

کیت بوکس کالن تر را می خرد چون1	1برابر بیشتر برایش دوام می آورد و1
		.	1دالر در هر هفته )17.70دالر برای هر بوکس( به نفع او است.

مصارف راحت بودن
شما می توانید بسیاری از اجناس آماده شده را خریداری کنید تا در وقت شما 
صرفه جویی شود. ولی افزایش راحتی می تواند به معنی گران تر خریدن از 
وقتی است که جنس را بخرید و خودتان آن را آماده کنید. قیمت های واحد می 

توانند کمک کنند تا انواع جنس مورد نظر را مقایسه کرده و ببینید کدامیک 
برای رفع نیاز شما مناسب ترین قیمت را دارد. به مثال زیر مراجعه کنید. 

استفاده از قیمت هر واحد برای مقایسه و صرفه جویی 
در پول

11انواع نام های تجارتی )برند ها(�	

11قیمت های سپشال و معمولی�	

11بسته بندی شده و فله ای - برای مثال پالک�	

1 اندازه های مختلف بسته بندی ها و انواع بسته بندی�	

11تازه، منجمد )یخ زده(، خشک، یا قوطی شده – برای مثال نخود سبز�	

11اجناس مشابه یا قابل جایگزینی – برای مثال انواع برنج�	

 11سطح مناسبت متفاوت - برای مثال پنیر به صورت مکعب مستطیل/�	
سه گوش/ورقه ای/چوبی، و به شمول رنده یا ریز شده

1 انواع فروشندگان سودا، از جمله فروشگاه های آنالین.�	

از کجا می توانم معلومات بیشتری بگیرم؟
 معلومات بیشتر راجع به قیمت هر واحد و اینکه چگونه می تواند به شما 

 در صرفه جویی پول کمک کند در ویبسایت زیر موجود می باشد:1
www.accc.gov.au/consumers/groceries/grocery-unit-prices

معلومات راجع به سایر حقوق شما به حیث مصرف کننده در ویبسایت زیر موجود است:1
www.accc.gov.au/consumers


