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تقویم امروز
امض�اي معاهده ننگين تقس�يم اي�ران بين
روس�يه و انگلي�س در عهد «محمدعليش�اه
قاجار»  1286 -ش
قت�ل «ميرزاعلياصغ�ر خاناتابكاعظ�م»
ن مشروطيت
صدراعظم منفور و مس�تبد دورا 
  1286شارتح�ال عال�م و ع�ارف ربان�ي آي�تاهلل
«شيخحسنعلي نخودكیاصفهاني»  1321 -ش
انفجار دفتر نخس�توزيري توسط منافقين و
شهادت مظلومانه «رجايي» و «باهنر»  1360 -ش
قلعوقم�ع بازماندگان بنياميه توس�ط بني
عباس  132 -ق
تول�د عالم�ه «ميرزامحمدحس�ين ناييني»
مدرس و مرجع بزرگ تقليد  1276 -ق
تولد «ارنست رادرفورد» فيزيكدان برجسته
بريتانيايي 1871 -م

سالم وطن

66413942

چرا هیچکس با بیحجابی برخورد نمیکند.
نتیجه بیتدبی��ری در حوزه فرهنگ و هجوم
فرهنگ غربی در س��الهای پ��س از انقالب
اکن��ون نمایان ش��ده اس��ت؛ ش��لوار تنگ و
مانتوهای شیش��های و بدون دکمه در تهران
بیداد میکند.
0933****933

از مس��ؤوالن صداوس��یما تقاضا دارم به فکر
م��ردم شهرس��تانها نیز باش��ند و کانالهای
دیجیتال را سریعتر برای شهرستانها راهاندازی
کنن��د ،چراکه مردم منتظ��ر نمیمانند و این
ش��بکههای ماهوارهای هس��تند که جایگزین
خواهند شد.
حسینی از کیاسر

راننده تاکس��ی هس��تم که با افزایش قیمت
بنزین دخ��ل و خرج خانواده و زندگیمان بهم
ریخته اس��ت نه میتوانیم کرایهه��ا را افزایش
دهیم و نه توان پرداخت هزینههای سرسامآور
خودرو از جمله بنزین و خوراک و پوشاک زن و
فرزندان را داریم .از تاکسیرانی و دولت تقاضای
حمایت داریم.
کمالی از تهران

از مس��ؤوالن محت��رم قوهقضائی��ه و دولت
خواستارم پرونده پدیده را هر چه زودتر بررسی
کنند و به نتیجه برس��انند .افراد زیادی زندگی
خ��ود را در این پروژه س��رمایهگذاری کردهاند
و ح��اال دستش��ان به پولش��ان نمیرس��د و
زندگیشان درحال تباهی است.
محلوجی از مشهد

م��ا امت ح��زباهلل اجازه نخواهی��م داد به
ش��ورای نگهبان بیاحترامی ش��ود .ش��ورای
نگهب��ان از نظ��ام مقدس اس�لامی نگهبانی
میکند و از اعضای این ش��ورا میخواهیم در
انتخابات آینده محکمتر از پیش به وظایف خود
طبق قانون عمل کنند.
تقینیا از اصفهان

یکی از روستانش��ینان الوی��ج در مازندران
هس��تم .پیگی��ری کنی��د در ای��ن منطق��ه
زمینخواری و ویالس��ازیهای بسیار در دامنه
ک��وه صورت میگیرد و ش��دت گرفته اس��ت
و حت��ی به اس��م برخی مس��ؤوالن نیز اینجا
ویالسازی انجام میشود .اینها عمدتا غیرقانونی
است و از دادستانی کل کشور تقاضای ورود به
این حق عمومی مردم را داریم تا منابع طبیعی
از بین نرفته است کاری کنند.
سورانی از الویج

پیامک خوانندگان
10002231
دريچه انعكاسپيامهايشما ازسراسركشور

سوخت

گزارش

خودنمایی انواع میوههای خارجی با بستهبندیهای شیک در بازار

واردات میوه بالی جان باغداران ایرانی شده است
پیدا کرده اما قیمت س��یبزمینی و پیاز مقداری
در مقایس��ه با ماه گذش��ته افزایش داشته است.
براس��اس گزارش میدانی ایسنا ،قیمت انواع میوه
و ترهبار در مقایس��ه با هفتههای گذش��ته تغییر
چندانی نداشته و تقریبا بیشتر اقالم ثبات قیمت
داشتهاند .بر این اساس هر کیلوگرم سیب درجه
یک  5500تا  5900تومان ،سیب درجه دو 1500
تا  2000توم��ان و خیار درجه یک بین  3000تا
 3500تومان در مغازههای س��طح ش��هر عرضه
میشود .بین میوههای تابستانی هر کیلوگرم هلو
 5000تا  5900تومان قیمت دارد .همچنین هر
کیلوگرم آلوزرد و آل��و قرمز درجه یک به ترتیب
 5500و  6000تومان عرضه میش��وند و ش��لیل
درجه یک نیز  6000تومان قیمت دارد .همچنین
قیمت هر کیلوگرم هندوانه نس��بت به هفتههای
قب��ل روند نزولی داش��ته و  350ت��ا  600تومان
فروخته میشود .طالبی و خربزه نیز کیلویی 1200
تا  2500تومان به طور متوس��ط قیمت دارند .به
گفته برخی فروشندگان ،بین اقالم مختلف میوه
و صیفی ،طالبی ،خربزه و هندوانه نسبت به سایر
میوهها از مصرف بیشتری در این فصل برخوردارند.
اما در میدان ترهبار هر کیلوگرم پیاز و سیبزمینی
تا حدودی افزایش قیمت داشت ه و کیلویی 1200
ت��ا  1500تومان عرضه میش��وند .همچنین هر
کیلوگرم کدو و بادمجان حدود  2000تومان است.

گ�روه اقتص�ادی :واردات ش��دید میوه ب��ا وجود
میوهه��ای متن��وع داخل��ی با قیم��ت نجومی و
بس��تهبندیهای ش��یک ادامه دارد .باغ��داران و
تولیدکنن��دگان داخلی میوه همیش��ه مجبورند
محصوالت خود را در تابس��تان ک��ه عرضه میوه
فراوان میش��ود با قیمت ناچیز بفروشند و درصد
بس��یاری از قیم��ت می��وه نیز نصی��ب داللها و
خردهفروشها میش��ود .با این وج��ود میوههای
خارجی با بس��تهبندی ش��یک در س��طح شهر
خودنمایی میکند تا با پدیده قاچاق میوه مواجه
باشیم .این مس��اله آنقدر اهمیت داشت که مقام
معظ��م رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت به
آن اش��اره کردند و خواس��تار جلوگیری از واردات
بیرویه میوه شدند .علی حاجفتحعلی ،دبیر سابق
اتحادیه بارفروشان درباره فروش برخی میوههای
خارجی به صورت بستهبندی یا تکفروشی به تراز
گفت :این میوهها تماما به صورت قاچاق وارد کشور
میشوند و فروش آنها به صورت بستهبندی بیشتر
به دلیل افزایش زمان نگهداری این میوههاس��ت.
وی درب��اره دالیل تمایل میوهفروش��ان به فروش
این میوهها افزود :البته اکثرا میوهفروش��ان شیک
در شمال تهران برای فروش میوههای خارجی در
بستهبندی مختلف تمایل بیشتری دارند اگرنه همه
میوهفروش��ان فروشنده چنین کاالهایی نیستند.
حاجفتحعلی ادام��ه داد :االن هندوانه در میادین
ترهبار  ۱۵۰تومان به فروش میرسد که فقط ۱۰۰
■■قیمت میوههای خارجی در بازار
تومان کرایه حمل این بار است که اگر هزینههای
رئیس اتحادیه میوه و س��بزی با بیان اینکه
کاش��ت و چیدن و ...را حساب کنیم کشاورزان از
عرضه میوههای متنوع خارجی در بازار همچنان
فروش هندوانه ضرر میکنند .وی اضافه کرد :البته
ادام��ه دارد ،قیم��ت این میوهه��ا را اعالم کرد.
شنیدهام در چند روز اخیر
سیدحسین مهاجران در
انواع میوه و ترهبار  /هر کیلوگرم قیمت/تومان
راه برای ص��ادرات هندوانه
گفتوگ��و با مه��ر با بیان
5700
سیب درجه یک
بازش��ده اس��ت .اگ��ر این
اینک��ه عرض��ه میوههای
1700
سیب درجه دو
اتفاق بیفتد احتماال قیمت
خارجی در بازار همچنان
هندوان��ه در داخل افزایش
ادامه دارد ،اظهارداش��ت:
6900
سیب سبز
مییابد تا کش��اورزان هم
در ح��ال حاض��ر قیمت
5800
گالبی
از این بابت متضرر نشوند،
هرکیلوگرم پرتقال مصری
5900
هلو
چ��را که ع��دم ص��ادرات
 ۸هزار تومان ،گالبی شیلی
5500
آلو زرد
هندوان��ه و فراوان��ی ای��ن
 ۱۱هزارتوم��ان ،س��یب
6000
آلو قرمز
محص��ول در چن��د هفته
فرانس��ه  ۱۴هزارتوم��ان،
گذشته باعث کاهش شدید
انگ��ور ۱۸ه��زار تومان و
6000
شلیل
قیمت این محصول ش��ده
انار شیلی  ۳۰هزار تومان
3700
موز
ب��ود .دبیر س��ابق اتحادیه
اس��ت .مهاج��ران درباره
3300
خیار درجه یک
بارفروشان درباره میوههایی
قیمت میوهه��ای وارداتی
400
هندوانه
با اسامی عجیب و غریب و
مج��از اف��زود :هماکنون
قیمتهای باال خاطرنشان
قیمت یک کارتن آناناس
2200
طالبی
کرد :چنین مسائلی در بازار
۶تای��ی بی��ن  ۹۰تا ۱۲۰
2000
خربزه
میوه ای��ران بهندرت پیش
هزار توم��ان ،هر کیلوگرم
2800
گوجهفرنگی
میآید .اگر به یاد داش��ته
موز بین  ۳۲۰۰تا ۳۴۰۰
2000
کدو
باش��ید مدتی هندوانههای
تومان و انبه پاکستانی ۸
2000
بادمجان
آناناس��ی در بازار رایج شد
هزارتومان اس��ت .وی در
که به دلیل عدم اس��تقبال
پاس��خ به این پرسش که
1500
سیبزمینی
مردم دیگر کاش��ته نش��د.
استقبال مصرفکنندگان
1500
پیاز
وی درب��اره می��زان تولید
از می��وه خارج��ی چگونه
محصوالت باغی گفت :امس��ال تولید کش��ور در
اس��ت؟ گفت :این محصوالت به دلیل کیفیت
س��طح خوبی قرار داشت و هیچگونه کمبودی از
و رنگآمیزی مناسب معموال مورد توجه مردم
این بابت نداشتیم .اتفاقا یکی از دالیل مناسب بودن
هس��تند اما درحال حاضر که عرضه میوههای
قیمت میوهها عدم کمبود و فراوانی این محصوالت
داخلی متنوع و زیاد است ،تقاضا برای محصوالت
در بازار است.
خارجی کمتر از گذشته است .مهاجران با بیان
اینکه میوههای خارج��ی در فصولی که عرضه
■■هندوانه مفت شد
محصوالت مشابه داخلی آنها کمتر است ،بیشتر
قیمت انواع میوه و ترهبار در بیش��تر اقالم در
مورد توجه مردم قرار میگیرد ،افزود :هماکنون
مقایس��ه با هفتههای قبل با ثبات همراه اس��ت و
پرتقال مصری طرفداران زیادی دارد.
در بین اقالم مختلف ،قیمت هندوانه روند نزولی

معاون وزیر راهوشهرسازی مطرح کرد

احتمالافزایش ۲۰درصدیقیمتگازوئیل
مدیرعامل راهآهن جمهوری اسالمی ایران با
اش��اره به عدم اجرای قانون تخصیص ۱۰درصد
از عوارض قیمت گازوئیل به توسعه حملونقل
ریل��ی ،گفت :با توجه به کمبود منابع مالی این
احتمال وجود دارد که دولت برای اجرای قانون
یادش��ده قیمت گازوئیل را
 ۲۰درص��د افزای��ش دهد.
محسن پورس��ید آقایی در
گفتوگو با تس��نیم ،اظهار
کرد :در قانون دائمی مجلس
در ماده  70الحاق موادی به
مقررات مالی دولت ،پیشبینی شد که  20درصد
از قیمت گازوئیل بهعنوان عوارض محسوب شود.
وی با بیان اینکه  10درصد از این رقم به نگهداری
راههای کشور اختصاص مییابد ،تصریح کرد10 :
درصد مابق��ی نیز به توس��عه حملونقل ریلی
اختصاص خواهد یافت .وی با یادآوری اینکه این
قانون اواخر سال گذشته تصویب شد ،افزود :این
قانون در فروردین امسال ابالغ شد و مجلس در
بودجه سال  94ردیفی را به مبلغ  1280میلیارد
تومان ب��رای وزارت راهوشهرس��ازی پیشبینی
کرد .مدیرعامل راهآهن جمهوری اسالمی ایران
اظهار کرد :برای پرداخت این مبلغ یا باید قیمت

گازوئیل را بر مبنای این قانون  20درصد اضافه
کنند یا اینکه 20درصد دیگر از نرخ کنونی این
حامل انرژی بهعن��وان عوارض تلقی و به وزارت
راهوشهرس��ازی پرداخت شود اما فعال دولت به
دلیل کمبود منابع در بخش هدفمندی یارانهها
و مشکالت این بخش ،وجه
افزای��ش یافته گازوئیل را به
این امر اختصاص نداده است.
پورس��یدآقایی بیان کرد :در
ح��ال حاض��ر وزارت راه ب��ا
وزارت نف��ت و بخشه��ای
مختلف دولت در حال رایزنی اس��ت تا با بهبود
نس��بی مالی دول��ت یا  20درص��د از نرخ فعلی
گازوئیل را به حساب این ردیف قانونی واریز کنند
یا اینکه  20درصد نرخ گازوئیل افزایش یابد .وی
با بیان اینکه خیلی به حالت اول امیدی نیست،
افزود :با توجه به کمبود منابع دولت در پرداخت
یارانهها عمال در این مورد مش��کل دارد و امکان
تخصی��ص منابع از این محل را ندارند ،از این رو
این احتمال بیش��تر وج��ود دارد که دولت برای
اجرای قانون دوباره  20درصد قیمت گازوئیل را
افزایش دهد .وی سهم ساالنه راهآهن از محل این
ردیف قانونی را  640میلیارد تومان اعالم کرد.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3375

20

یورو

3818

-72

پوند

5240

-50

درهم امارات

932

1

یکصد ین ژاپن

2800

-

ریالعربستان

903

-

یوآن چین

538

-

لیرترکیه

1190

-5

دینار کویت

11250

80

دینار عراق

2/8

-

دالر کانادا

2600

-5

روبل روسیه

57

-

روپیه هند

55

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

912000

3000

طرح جدید

909500

-1500

نیم سکه

471000

2000

ربع سکه

261000

2000

سکه

سکه گرمي

170000

-

هر مثقال طال

403900

100

یک گرم طالی  18عیار

93153

23

یک گرم طالی  24عیار

124173

30

هر اونس طال

1134/8دالر

-0/6

هر اونس نقره

14/69دالر

0/01

قیمت (دالر)

تغییر

45/22

-0/16

50/5

-0/11

42/37

-

نفت
وست تگزاس
برنت درياي شمال
اوپک

بورس
بورس تهران

مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی:

افزایش قیمت در روح مسکنمهر نهفته است
مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای جدید
ای��ران با بی��ان اینک��ه افزایش قیم��ت در روح
مس��کنمهر نهفته اس��ت ،گفت :به هیچ عنوان
برای هزینه خدمات زیربنایی و روبنایی از آورده
متقاضیان استفاده نمیکنیم .محسن نریمان در
جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره دلیل
افزایش قیمت مسکنمهر براساس دستورالعمل
ش��ماره  3وزارت راه و شهرس��ازی اظه��ار کرد:
افزایش قیمت در روح مسکنمهر نهفته است .در
سالهای  88 ،87و  89قراردادهای مسکنمهر با
تعدی��ل به قیمت هر متر مربع  300هزار تومان
امضا ش��د .وی ادام��ه داد :دول��ت یازدهم نباید
طرح مس��کنمهر را تحوی��ل میگرفت ،چراکه
قرارداده��ای مس��کنمهر
یکساله بسته ش��د و بر این
اس��اس باید بخش زیادی از
آنها در دول��ت دهم افتتاح
میش��د .وی ادام��ه داد:
در سهش��نبه هفت��ه جاری
تفاهمنام��ه  1000میلیارد تومان��ی بین بانک
مسکن و ش��رکت عمران شهرهای جدید برای
تامین بخشی از منابع مالی خدمات زیربنایی و
روبنایی واحدهای مسکنمهر پردیس عملیاتی
میشود .معاون وزیر راه در ادامه از تکمیل متروی
هشتگرد تا پایان س��ال در صورت تأمین اعتبار
خب��ر داد و گفت :برنامهری��زی کردهایم  ۵هزار
میلیارد تومان منابع از محل ارزش افزوده اراضی
به طرحهای روبنایی و زیربنایی شهرهای جدید
اختصاص یابد .وی با بیان اینکه برای ساماندهی
سرریز جمعیت شهرهای بزرگ ،شهرهای جدید
ش��کل گرفت ،اظهارداشت :نس��ل نو شهرهای
جدید در حال طراحی اس��ت؛ مث� ً
لا در همدان

شهر جدید کورا ،در کنارک و چابهار شهر جدید
تیس و شهرهای جدید تابناک ،پارس و سیراب
از جمله شهرهای جدید در حاشیه خلیج فارس
هس��تند .مدیرعامل ش��رکت عمران شهرهای
جدید گفت :همچنین در اصفهان نیز چهارمین
ش��هر جدید و در تهران شهر جدید شریفآباد
در حال ش��کلگیری اس��ت .نریمان با اشاره به
اس��تفاده از حضور بخش خصوص��ی در احداث
شهرهای جدید اظهارداشت :در نسل نو شهرهای
جدید از بخشهای غیردولتی استفاده میشود
و دول��ت خود در این امر حضور نمییابد .معاون
وزیر راه و شهرس��ازی اف��زود :از  2میلیون واحد
مس��کنمهر  400هزار واحد در شهرهای جدید
است که از این رقم بیش از
 230هزار واح��د در اطراف
تهران ق��رار دارد .وی گفت:
در پروژه مس��کنمهر دولت
اراضی رایگان و تس��هیالت
ارزانقیم��ت  4درص��دی
ارائه میدهد؛ در مس��کنمهر  99ساله بسیاری
از مالکان به دنبال س��ند ملکی و اعیان هستند
که طبق مصوبه مجلس با پرداخت مابهالتفاوت
میتوانند سند دریافت کنند .نریمان با بیان اینکه
تبدیل مس��کنمهر  99ساله به ملکی با رضایت
متقاضیان انجام میش��ود درب��اره میزان مبالغ
دریافتی از متقاضیان تاکید کرد :قیمتها براساس
نظر کارشناسی تعیین میشود .وی اظهار داشت:
هماکنون براس��اس قیمت کارشناس واحدهای
 99ساله مسکنمهر را به ملکی تبدیل میکنیم.
وی بیان کرد :برنامهریزی کردهایم  5هزار میلیارد
تومان برای تکمیل تأسیسات روبنایی و زیربنایی
شهرهای جدید اختصاص دهیم.

مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

64451/3

0/38

شاخص  30شركتبرتر

2853/1

0/55

آزاد شناور

2643/9

0/42

شاخص بازار اول

45678/9

0/5

شاخص بازار دوم

137819

0/17

شاخصصنعت

53100/9

0/26

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
ع كاغذسازيكاوه
ح  .صناي 

1642

9/76

ح .بيمه ملت

276

9/09

ع ريختهگريايران
ح  .صناي 

375

7/14

ح  .تراكتورسازيايران

1130

5/71

نتهران
سيما 

1685

4/98

آلومينيومايران

2985

4/77

993

4/75

سايپ ا ديزل
پارسخودرو
ايرانخودرو ديزل

بيشترينكاهش

919

4/67

881

4/63

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

ح  .شيش ه و گاز

1137

-30/67

ش جهان
ح  .قند نق 

5940

ح .سرمايهگذاري مسكن شمالشرق

290

-5/54

ت كشاورزی
ش صنايعو خدما 
گستر 

2990

-4/99

پشمشيشهايران

7138

-4/86

يفارس
عشيمياي 
صناي 

5022

-4/83

3125

-4/81

3784

-4/03

1920

-3/86

قندلرستان
ف مصنوعي
توليد مواداوليهو اليا 
سايپاشيشه

تاالربینالملل

-10

شاخص کل

تغییر

16643

6

بورس لندن

3434/66

31/61

بورساسترالیا

5274/7

32/1

نیکی ژاپن

19136

-

بورس داوجونز

