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بورس۱۴۶3واحدرشدکرد

شهروند| در جریان دادوســتدهای دیروز بازار سرمایه 
تعداد 2میلیارد و 182میلیون ســهم و حق  تقدم به  ارزش 
619میلیارد تومان در 155هزار نوبت مورد دادوستد قرار 
گرفت و شاخص بورس با رشــد 1463واحدی در ارتفاع 
164هزار و 470واحد قرار گرفت. شاخص های اصلی بازار 
ســرمایه هم روز متعادل و مثبتی را پشت سر گذاشتند، 
به طوری که شاخص قیمت )وزنی- ارزشی( 423واحد، کل 

)هموزن( 261واحد، قیمت )هموزن( 183واحد، آزاد شــناور 1839واحد و شاخص های  بازار اول و دوم به ترتیب 
1139 و 2623 واحد رشد را به  ثبت رساند. براساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 625میلیون 

ورقه به  ارزش 646میلیارد تومان در 98هزار نوبت، آیفکس 19واحد رشد کرد و در ارتفاع 2070واحد قرار گرفت.

بورس زنبیل
مرغ۱۱هزارو500تومانیپرید

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی درباره 
توزیع مرغ تنظیم بــازاری به بــازار گفت: »مرغ 
تنظیم بازاری تا امروز هم در میادین توزیع شــده 
و با همــان قیمت 11 هــزار و 500 تومانی عرضه 
می شــود اما از امروز مرغ تنظیم بــازاری را که به 
اصناف داده می شــد، قطع کرده انــد که دلیل آن 
هنوز مشخص نیســت اما احتمال دارد در تامین 
آن به مشکل برخورده  باشند.« مهدی یوسف خانی 
در این باره ادامه داد: »میزان مرغ تحویل داده شده 
توسط مرغداری ها به پشــتیبانی امور دام کاهش 
یافته و به نظر می رســد به همین دلیل ســهمیه 
اصناف قطع شده باشــد. ضمن اینکه واردات مرغ 
در حال انجام اســت اما هنوز مرغ وارداتی در بازار 
توزیع نشــده اســت و در صورتی که نیاز در بازار 

احساس شود، حتما توزیع خواهد شد.«

تکذیبافزایشقیمتنانسنگک

رئیس اتحادیه نانوایان سنگک تهران درباره افزایش 
قیمت نان سنگک و شــایعه افزایش آن از 1000 به 
1300 تومان گفت: »ابالغیه ای مبنی بر افزایش قیمت 
به هیچ نانوایی داده نشده است اما از  آنجا که نانوایی های 
سنگکی آزادپز هســتند و از قیمت گذاری مستثنی 
هستند، برای اینکه بتوانند با نانوایی های دولتی رقابت 
کنند، احتماال چنین افزایشی داده اند و قیمت 1300 
تومان مشکلی ندارد. به آنها ارشادی گفته شده است 
که می توانند قیمت 1300 تا 1500 تومان بفروشند. 
صنف سنگک فروشان آرد را کیسه ای 52 هزار تومان 
دریافــت می کنند و نســبت به نانوایــان دولتی آرد 
گران تری می خرند، بنابراین از همان ابتدا قرار بود که 
این نانوایان از قیمت گذاری مســتثنی باشند. ضمن 
اینکه قیمت سنگک 1300 تومان برای آزادپزها قیمت 

خوبی است.«
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قیمت هرکیلوگرم زعفران عد

عضو شورای ملی زعفران با بیان این که طی یک هفته اخیر قیمت زعفران حدود یک میلیون 
تن افزایش یافته است، گفت: »عرضه زعفران در بورس نیاز به استراتژی دارد.« علی حسینی 

هر کیلوگرم زعفران را حداقل ۶ میلیون و حداکثر بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان اعالم کرد و گفت: 
»قیمت این کاال طی حدود یک هفته اخیر نزدیک به یک میلیون تومان افزایش داشــته است.« 

حسینی با بیان این که عنوان می شود کشــاورزان از عرضه زعفران در بورس نفع می برند، افزود: »۷۰ تا 
۸۰ درصد این زعفران دست کشاورزان نیست؛ یا در اختیار کارخانجات قرار دارد یا دالالن. بنابراین عرضه آن در بورس هم بیشتر به نفع 

دالالن است تا کشاورزان.« وی افزود: »زعفران به شکلی که کشاورز تولید می کند، قابل عرضه در بورس نیست.«

کاهش قدرت خرید وام مسکن 
به دلیل جهش قیمت مسکن شهر تهران طی یک سال اخیر و رسیدن متوسط 
قیمت به متری ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان، قدرت پوشش دهی تسهیالت مسکن 
که تا همین یک سال ونیم قبل حدود ۵۰ درصد قیمت یک آپارتمان ۷۵متری در 

تهران را در برمی گرفت که حدود 80 درصد ارزش آن کاهش داشته است. به گزارش 
ایسنا، قیمت مسکن در پایتخت به میانگین ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر مترمربع 

رسیده و تنها طی 5ماه اخیر متری یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان گران تر شده است.

قطعات خودرو به مناطق آزاد وارد شد
مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد از دپوی 10 هزار کانتینر قطعات خودرو در 
مناطق آزاد خبر داد و گفت: »قطعات یدکی و الستیک هم معاف از ثبت سفارش هستند 
و بدون تشریفات ثبت سفارش وارد مناطق آزاد شــده اند.« درحالی  که خودروسازان 
مهمترین عامل افزایش قیمت خودرو را نبود قطعــات خودرو عنوان می کنند واردات 

قطعات و مواد اولیه خودرو تماما با ارز 4 هزار و 200 تومانی انجام شده است. او گفت: »دپوی 
قابل توجهی از کاالهای اساسی در مناطق آزاد وجود ندارد.« 

13
میلیون تومان 

80
درصد 

10
هزار کانتینر

9
دخل و خرج

قیمت)تومان(  کیسه خواب 

114 هزار  Comfy for1  کیسه خواب گرانیت مدل

759 هزار  700N کیسه خواب پکینیو مدل

360 هزار  201701-CY کیسه خواب جانگل کینگ کد

1.6 میلیون  Micro30 کیسه خواب کمپ مدل

3 میلیون  Duvet 1200 کیسه خواب فرینو مدل
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قیمت پراید فعال هیچ گونه افزایشی نداشته است. حسین کاظمی طرقی، معاون بازاریابی و فروش گروه 
 خودروسازی سایپا به ایرنا گفت:»در طرح فروش فوری اسفندماه محصوالت این شرکت، قیمت خودروی 
 پراید فعال هیچ گونه افزایشی نداشته است .« به گفته او، قیمت محصوالت سایپا براساس فرمول تعیین 

 قیمت در حاشیه بازار تعیین شده و همچنان با همان قیمت های مصوب عرضه خواهد شد . 
کاظمی ادامه داد: »با اجرای فروش فوری محصوالت سایپا در روز شنبه، قیمت خودروی پراید در بازار 

  500 هزار تومان کاهش یافت .« 

پرایدبههیچ
وجهگران

نشده!

شروع صفحه آرایی
مدیر مسئولسردبیرمعاون سر دبیردبیر سرویسصفحه  آرا: ؟؟؟00 / 15

اتمام صفحه آرایی
16 / 00

شروع صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرایی:  ؟؟ / ؟؟

تحقیقات نشان می دهد که 
خستگی راننده یکی از عوامل 

مؤثر در بیش از ۲۰ درصد 
تصادفات جاده ای و بیش از 

یک چهارم تصادفات کشنده و 
جدی است.

 
بازار  جهاني

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشكه نفت اوپك

هر بشكه نفت برنت

1298.38

15.37

65.57

65.76

تغييرقيمت )د الر(

بازار  ارز  )قیمت ها به تومان(
تغييرسنا )اسكناس(

د الر آمریكا

یورو

پوند  انگليس

د رهم امارات

13208.9

15045.1

17052.8

3600.6
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یکمشتآجیل
3هزارتومان

سهیال روزبان- شهروند| آجیل امسال بارها خبرساز شد، آن قدر که خبرش به آن سوی مرزها رسید و حاال ایرانی های 
زیادی می گویند که قید شب چره کهن نوروزی شــان را می زنند. مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل 
و خشکبار تهران می گوید قیمت آجیل حدود دو برابر شــده و در 11 ماه امسال فروش آن به یک پنجم یا چیزی حدود 

20 درصد  سال گذشته رسیده است. 
گرانی عجیب وغریب آجیل درحالی رخ می دهد که ایران تا همین چند  سال پیش سلطان پسته جهان بوده و یکی از 

بزرگترین تولیدکنندگان فندق و بادام در جهان است. با این حال قیمت هر کیلوگرم پسته در بازار ایران از متوسط 
60 تا 70 هزارتومان به 250 تا 300 هزار تومان هم رسیده است. از طرفی اتحادیه فروشندگان خشکبار و آجیل 

گفته است که حتی تحریم و مشکالت نقل و انتقال پول روی آجیل خارجی تاثیری نداشته است و اقالمی 
مثل تخمه کدو و آفتابگردان از مبادی رسمی به راحتی وارد ایران می شود. با این حال اگر شما امسال 

عید بخواهید از هرکدام از اقالم آجیل فقط یک عدد بخورید، یعنی در مشت تان یک عدد 
پسته، فندق، بادام شــور، بادام پوست کاغذی، بادام هندی، کشمش، نخودچی و ... 

باشد، باید چیزی حدود 3 هزار تومان هزینه کنید. 

انجیر آجیل چهارشنبه سوری چند؟
هر چند که انجیر در کاسه آجیل شب عید جای چندانی ندارد اما یکی از اقالم مهم آجیل چهارشنبه سوری است 
که به طور متوسط 110 هزارتومان قیمت دارد. برای خرید  100 گرم از این میوه خشک پرخاصیت که تقریبا 
معادل 20 تا انجیر می شود، باید 11 هزار تومان پول پرداخت کنید. یک حساب کتاب ساده نشان می دهد که هر 

عدد انجیر حدودا 550 تومان خرج روی دست شما می گذارد.

هر گردو 1000 تومان
مغز گردو که پای ثابت آجیل چهارشنبه ســوری، است این 
روزها به قیمت حدود  150 هزار تومان عرضه می شود. البته 
میهمانی های نوروز و سفره  هایی با خورشت هایی همچون 
فســنجان و پیش غذاهایی همچون کشک بادمجان  رنگ 
می گیرند که مصرف این مغز محبوب را در بین ایرانیان در 
آستانه شب عید زیادتر کرده است.  اگر هر کیلو را حدود 150 
گردوی کامل )البته بدون پوســت( در نظر بگیریم، هر عدد 

گردو تقریبا هزار تومان خرج روی دست شما می گذارد. 

 بادام زمینی
دانه ای 38 تومان 

گرانی مغزهایی همچون پسته و بادام و گردو خرید 
بادام زمینی را چند برابر کرده اســت. بادام زمینی 
که ارزان ترین مغز کاســه آجیل شب عید امسال 
است، هر کیلوی آن حدودا 45 هزار تومان فروخته 
می شــود. هر 10 گرم این مغز تقریبــا برابر با 12 
عدد بادام زمینی و هر کیلــوی آن معادل 1200 
 عدد بادام زمینی است. هر عدد بادام زمینی تقریبا

 38  تومان  قیمت دارد. 

کشمش و نخودچی جزو 
ارزان ترین های آجیل

بسیاری از مردم می گویند به جای آجیل با مغزهای گرانقیمت، کشمش و 
نخودچی را سر سفره های هفت سین خود خواهند گذاشت. جالب است که 
بدانید هر کیلو نخودچی این روزها 25 هزار تومان و کشمش سبز 40 هزار 
تومان فروخته می شــود. اگر هر  کیلوی آن را برابر با 1800 عدد نخودچی 
در نظر بگیریم،  ارزش هر عدد آن چیزی حدود 14 تومان اســت. هر  کیلو 
کشمش ســبز هم برابر با 2200  عدد است. یک حساب کتاب ساده نشان 

می دهد که هر عدد کشمش حدودا 18 تومان برای شما آب می خورد. 

تخمه کدو دانه ای 13 تومان 
هر کیلو تخمه کدو حدودا 50 هزار تومان فروخته می شود. حاال اگر هر کیلو را برابر 

با 3800 عدد تخمه در نظر بگیریم، قیمت هر عدد آن تقریبا 13 تومان می شود. 


