جهادگران بسیجی جور نظارت مسئولين بر گراني را بر عهده گرفتند

شيريني شب يلداي محرومين با کارگروههای جهادي

با توجه به قرارگيري در آستانه شب يلدا ،بازار تنقالت،
ميوه و شيريني با رفت و آمد بيشتري روبروست .با توجه
به قرارگيري در آستانه ش��ب يلدا؛ بازار تنقالت ،ميوه،
ش��يريني و گل فروشيها حسابي داغ است.به گزارش
«عصرايرانيان» بررسيهاي ميداني نشان ميدهد که
قيمت آجيل و خش��کبار ،ميوه و گل نس��بت به مدت
مش��ابه سال قبل با نوسانات��ي روبروست که بعضا در
برخي موارد اين افزايش قيمت به صد در صد ميرسد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،آخرين قيمتها از
سطح بازار آجيل و خش��کبار نشان ميدهد که قيمت
هر کيلو پس��ته اکبري  ۲۰۰تا  ۲۸۰هزار ،پسته فندقي
 ۱۸۰تا  ۲۴۰هزار ،بادام هندي  ۲۲۰تا  ۳۱۰هزار ،تخمه
ژاپن��ي  ۳۵تا  ۶۰هزار ،تخمه کدو گوش��تي  ۲۵تا ۵۰
هزار ،فن��دق  ۸۰تا  ۱۳۰هزار ،ب��ادام  ۹۰تا  ۱۷۰هزار،
تخمه آفتابگردان  ۲۰تا  ۳۵هزار ،آجيل چهار مغز ۱۸۰
تا  ۲۵۰هزار ،آجيل شيرين  ۹۰تا  ۱۸۰هزار و برگه زرد
آلو  ۳۰تا  ۵۰هزار تومان است.همچنين قيمت هر کيلو
انار در سطح ب��ازار  ۹تا  ۱۵هزار ،خرمالو  ۸تا  ۱۳هزار،
ازگيل  ۱۲تا  ۲۰هزار ،هندوانه  ۳هزار و  ۵۰۰تا  ۸هزار،
پرتقال جنوب  ۸تا  ۱۲هزار و  ،۵۰۰موز  ۱۲تا  ۱۵هزار،
پرتقال ش��مال  ۴تا  ۷هزار ،سيب لبنان��ي زرد  ۴تا ۱۳
هزار ،سيب لبناني قرم��ز  ۴تا  ۱۲هزار ،کدو حلوايي ۳
ت��ا  ۶هزار و چغندر قند  ۲تا  ۵هزار تومان است.ايزدي
يکي از بازنشستگان تامين اجتماعي ميگويد :قيمت
ميوه و خش��کبار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۰
درصد رشد داشته ،در حاليکه حقوق بنده تنها  ۱۰درصد
افزايش يافته است.وي افزود :با توجه به رشد چشمگير
قيمتها ،بنده چگونه ميتوانم آجيل ،ش��يريني و ميوه
مورد نياز خانوار را براي امشب خريداري کنم.قاسمييک
کارگر ساختماني ميگويد :بنده با حقوق يک ميليون و
 ۳۰۰هزار تومان ،چطور ميتوانم از پس اين هزينههاي
سنگين بر بيايم ،چرا از مسئوالن دولتي کسي پاسخگو
نيست؟ قيمت آجيل و خشکبار و ميوه که داخلي است
چرا بايد نسبت به سال قبل  ۱۰۰درصد افزايش داشته
باشد؟ مگر در آمد ما قشر ضعيف و محروم جامعه چند
درص��د باال رفته است؟فالح يکي از کارمندان آموزش

رئي��س اسبق ستاد مبارزه با قاچاق کاال پيوند ثروت و
قدرت منفعت پرست را آفت اقتصاد ايران دانس��ت و
گفت :همين آفت است که باعث شده خروجي جلسات
اتاق اصناف با دول��ت به جاي تعديل ،افزايش قيمت
باش��د .دکتر فدا حس��ين مالکي ،رئي��س اسبق ستاد
مرکزي مبارزه با قاچاق کاال و ارز است که معتقد است
جمهوري اسالميچهل سال گذشته با انواع تحريمها
دست و پنج��ه نرم کرده و سر پا مان��ده ،آنچه باعث
پررنگ شدن نقش تحريمها براقتصاد کشور شده خالي
شدن عرصه سياست و اقتصاد از مديران جهادي است.
رئيس اسبق ستاد مرک��زي مبارزه با قاچاق کاال و ارز
با اش��اره به اينکه معموال فس��اد از درون دولتها است
و فرقي نميکند که کدام دولت در رأس باش��د گفت:

و پ��رورش گفت :با وجود تورم باال و افزايش لحظهاي
قيمتها ،چطور ميتوانم اقالم مورد نياز ش��ب يلدا را
براي خانواده خود تهيه کنم.وي افزود :بي شک بسياري
از آحاد جامعه توان خريداري اقالم آجيل و خش��کبار،
ماهي و  ...را ندارند که بتوانند اين شب و سنت ديرينه
را در کنار خان��واده خود سپري کنند.رضايي به عنوان
فردي که اولين ش��ب يلداي زندگي مش��ترک خود را
آغاز کرده است ،ميگويد :بنده براي تزئين ميوه با تعداد
محدودي گل مبلغي بالغ بر  ۴۰۰هزار تومان پرداخت
کرده ام ،ضمن آنکه قيمت آجيل و شکالت تزئين شده
در شيريني فروشيها کمتر از  ۳۵۰تا  ۴۰۰هزار تومان
نيست.با يک حساب سر انگشتي در مييابيم که يک
خانواده  ۴نفره براي خريد آجيل و خش��کبار ،شيريني
و ش��کالت ،سبزي پلو با ماهي غذاي مخصوص اين
شب و برخي اقالم ميوه پرتقاضا از جمله هندوانه ،کدو
حلوايي ،ازگيل ،خرمال��و و  ...به ميزان کم حداقل بايد
 ۳۰۰ت��ا  ۵۰۰هزار تومان هزينه کند که اين مبلغ با در
آمد ناچيز خانوار تناسبي ندارد .در همين خصوص.اسداله

کارگر رئيس اتحاديه ميوه و سبزي تهران با اش��اره به
اينک��ه کمبودي در عرضه انار ،هندوانه و خرمالو وجود
ندارد ،اظهار کرد :هم اکنون عرضه انار ،خرمالو ،ازگيل
و هندوانه در بازار کافي است و جاي هيچ گونه نگراني
مبني بر نوسان قيمت در بازار وجود ندارد.وي ،نرخ هر
کيلو انار در ميدان مرکزي ميوه و تره بار را  ۴تا  ۱۱هزار
توم��ان اعالم کرد و افزود:اين ميوه بايد با حداکثر سود
 ۳۵درصدي در مغازههاي سطح شهر عرضه شود.
 افزايش  ۳۰تا  ۴۰درصدي قيمت گل در بازار

اکبر ش��اهرخي رئيس اتحاديه فروشندگان گل و گياه
از افزاي��ش  ۳۰ت��ا  ۴۰درصدي ن��رخ گل در بازار خبر
داد و گف��ت :افزاي��ش تقاضا در ب��ازار گل دليل اصلي
نوسان  ۳۰تا  ۴۰درصدي قيمت به ش��مار ميرود ،در
حاليکه به سبب رکود حاکم بر بازار ،مغازهها افزايش��ي
نداشته اند.وي با اشاره به اينکه قيمت سبد ،برگهاي
تزئيني ،رمان و پارچه نس��بت به سال گذشته افزايش
چشمگيري داشته است ،افزود :قيمت برخي ملزومات

همچون اسفنج ،سبد ،رم��ان و ...به دليل عدم واردات
نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل رشد  ۱۰۰درصدي
داش��ته است.شاهرخي ،نرخ هر ش��اخه گل رز را  ۱۰تا
 ۱۲هزار ،گل مريم  ۴تا  ۷هزار ،ليليوم  ۳۰تا  ۳۵هزار،
ميخک مينياتور  ۴ت��ا  ۵هزار و هر عدد گل ارکيده در
هر ش��اخه را  ۵هزار توم��ان اعالم کرد.رئيس اتحاديه
فروشندگان گل و گياه ادامه داد :با توجه به رکود حاکم
بر بازار ،بسياري از گل فروشيها گفتهاند که برنامهاي
براي افزايش قيمت گل در شب يلدا ندارند.وي در پاسخ
به اين سوال که آيا نرخ مصوبي براي تزئين گل ،آجيل
و هديه براي گل فروشيها وجود دارد ،تصريح کرد :با
توجه به تفاوت نرخ سبد ،برگهاي تزئيني و  ...تزئين
براساس متريال به کار رفته از مشتريان اخذ ميشود و
نرخ مصوبي وجود ندارد.
محمد ارزاني ممقاني رئيس اتحاديه آجيل و خش��کبار
مش��هد از کاهش  ۳۵درصدي قيم��ت اقالم آجيل و
خشکبار در بازار خبر داد و گفت :با توجه به کاهش نرخ
ارز ،قيمت آجيل و خشکبار نسبت به دو هفته اخير ۳۵

چرا خروجي جلسات اصناف با دولت بايد افزايش قيمت باشد؟

واگذاري بنگاههاي دولتي در توافقات شبانه

بزرگترين مفسد اقتصادي مسئولي است که بي توجه به
نيازها و توليدات داخلي صرفا به جهت منافع اقتصادي،
سياسي خود يا حزب و گروه خود اجازه ترخيص کااليي
را از مبادي رسميو غير رسميبه داخل کشور ميدهد
و با البي با گمرک و ساير بخشهاي مرتبط اجازه ورود
کاالهاي غير ضروري به کش��ور را ميگيرد.مالکي با
هشدار به آفتي که مثل خوره اقتصاد کشور را به سمت
فلجي و نابودي پيش ميبرد گفت :پيوند قدرتي که فکر
مقاصد شخصي و حزبي خود است و ثروتي که فقط به

فکر منافع مادي خود است و همين آفت است که باعث
شده است در مواردي خروجي جلسات اتاق اصناف با
دولت به جاي تعديل قيمت شاهد افزايش قميت باشيم.
معاون اسبق رئيس جمهور با اشاره به اينکه پيوند اين دو
جريان بسيار خطرناک است گفت :اين جريان به دنبال
کن��ار زدن و زدودن چهره مدي��ران جهادي از عرصه
خدمتگزاري است و خواستار وضعيتي است که نهايت
آن ح��ذف طبقه متوسط در جامعه و جامعه طبقاتي را
به وجود ميآورد.وي افزود :علت چيس��ت که اجناس

با افزايش قیمت دالر سه برابر ش��د اما با وجود پائين
آمدن قیم��ت دالر ريالي کاهش پيدا نکرد .با افزايش
قيمت دالر محصولي مثل رب گوجه فرنگي سه برابر
شد اما با وجود کاهش حدود هشت هزار توماني دالر
ريالي کاه��ش قيمت ندارد.رئيس اسبق ستاد مرکزي
مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بيان اينکه اقتصاد کش��ور
امروز نياز به جراحي دارد گفت :اين جراحي نياز به عزم
ملي در کش��ور دارد که در اين صورت کش��ور خواهد
توانست با استفاده از منابع عظيميکه دارد راه توسعه

درصد ارزان شده است که با استمرار اُفت قيمت دالر،
روند نزولي قيمت آجيل و خشکبار ادامه خواهد يافت.
وي از اُفت چشمگير تقاضا در بازار آجيل و خشکبار خبر
داد و افزود :با وجود نوسان محس��وس قيمت آجيل و
خشکبار طي چند ماه اخير ،کاهش  ۳۵درصدي قيمت
نميتواندتاثيرچندانيبرافزايشتقاضاداشتهباشد.ارزاني
ممقاني ،نرخ هر کيلو آجيل شور در عمده فروشيها را
از  ۷۰تا  ۱۷۰هزار ،آجيل شيرين  ۶۰تا  ۱۴۰هزار ،انجير
 ۵۰تا  ۱۴۰هزار ،برگه زردآلو  ۱۸تا  ۳۰هزار ،برگه قيسي
 ۲۵تا  ۳۵هزار ،فندق  ۵۵تا  ۶۵هزار ،پسته اکبري ۱۶۰
تا  ۲۲۰هزار ،پس��ته فندقي  ۱۲۰ت��ا  ۱۴۰هزار ،تخمه
ژاپني  ۲۰تا  ۳۵هزار ،تخمه آفتابگردان ايراني  ۱۵تا ۲۰
ه��زار ،تخمه آفتابگردان خارجي  ۱۸تا  ۲۵هزار ،تخمه
کدو گوشتي  ۳۵تا  ۴۲هزار و بادام هندي را  ۱۶۰تا ۲۴۰
هزار تومان اعالم کرد و گفت :اين اقالم بايد در خرده
فروش��يها با احتساب کرايه حمل و نقل و حداکثر ۱۲
درصد سود عرضه شود.رئيس اتحاديه آجيل و خشکبار
مشهد در پايان تصريح کرد :باتوجه به کاهش نرخ ارز
پيشبيني ميشود که قيمت آجيل و خشکبار براي شب
يلدا نوساني نداشته باشد.
بس�تههای حمایتی به مناس�بت ش�ب یلدا بین
محرومان توزیع شد

در آستانه فرارسيدن شب يلدا گروهي از بسيجيان کشور
ب��ا همکاري مردم و خيرين محله تعداد زيادي بس��ته
حمايتي را بين نيازمندان کشور توزيع کردند .در اين نوبت
با توجه به در پيش بودن شب يلدا سعي شد بستههاي
حمايتي از تنوع بيش��تر و متناسب با شب يلدا باشد که
اين بس��تهها ش��امل ،برنج ،روغن ،گوشت ،ماکاروني،
سويا ،مواد شوينده ،شيريني ،آجيالت و ميوه بودند .اين
گروهها در حد توان با همکاري جمعي از جوانان مسجد
جهت کمک به خانوادههاي نياز مند تشکيل شد تا شب
يلدا را براين خانوادههاي نيازمند شيرين کند .اينگروه
در ابتدا با شناسايي دقيق خانوادههاي نيازمند با کمک از
خود مردم و خيرين هر ماه اقالم ضروري را تهيه و بين
خانوادههاي نيازمند توزيع کردند

و رشد خود را ادامه دهد.مالکي افزود :اکنون در کشور
يک سند بس��يار وزين اقتصاد مقاومتي وجود دارد که
همه ديدگاههاي اقتصادي چپ ،راست و ...در آن است
و همه کارش��ناسان جناجهاي مختلف به کامل بودن
آن اذعان دارند اکن��ون سؤال اين است چرا دولتها به
فک��ر اجراي کامل آن نيس��تند و آن را به فرهنگ در
جامعه تبديل نميکنند.وي در مورد راهکاري که باعث
تبديل شدن اقتصاد مقاومتي به فرهنگ ميشود گفت:
پر رنگ کردن نقش مردم در اقتصاد کش��ور است که
باعث درگير شدن آنها با اين موضوع ميشود که اين
درگيري فرهنگ را به وجود ميآورد نه اينکه واگذاري
بنگاههاي توليدي دولتي ما حصل توافق شبانه پديده
شوم ثروت و قدرت منفعت پرست باشد.
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اخبار
ديوان دادگستري اروپا ادعاي خسارت
بيمه ايران و پست بانک را رد کرد

ادعاي خس��ارت ش��رکت بيم��ه ايران و
پس��ت بانک در ديوان دادگس��تري اروپا
ب��راي تحريمه��اي ج��والي  2012تا
نوامبر  2013رد ش��د .به گزارش فارس،
ادعاي خس��ارت ش��رکت بيم��ه ايران و
پست بانک در ديوان دادگستري اروپا رد
شد.اين دو ش��رکت براي خسارت ناشي
از ق��رار گرفت��ن در فهرست تحريمهاي
اتحادي��ه اروپا عليه اي��ران در بازه زماني
ج��والي  2012تا نوامب��ر  2013که اين
تحريمه��ا در سپتامب��ر  2013لغو ش��د،
دعوي خس��ارت ک��رده بودند.اين دادگاه
با اين است��دالل که درخواست کنندگان
به ميزان کافي خس��ارت خ��ود را اثبات
نکردند ،اين درخواستها را رد کرد.احکام
دادگاه در دو نشاني پيوست 15/558-T
و  15/559-Tموجود است.
وام مسکن افزایش نمییابد

وزير راه و ش��هرسازي گفت :وام مسکن
ممک��ن است افزايش نيابد ،اما بايد براي
پروژهه��اي نيمه تم��ام ،متناسبسازي
وام انجام ش��ود.به گزارش مهر  ،محمد
اسالم��ي ،در خص��وص افزايش قيمت
مس��کن در ماههاي اخير ،اظهار داشت:
نکته مهم براي وزارت راه و ش��هرسازي
فعال سازي جريان توليد مسکن است که
تکميل  ۵۰۰هزار واحد مس��کوني مهر و
 ۴۰۰ه��زار واحد جديدي ک��ه ابالغ و با
حضور رييس جمهور رونمايي شد ،نقطه
آغازي بوده که تحرک در توليد مسکن را
پايه گذاري کرده است.وي افزود :دولت
اقدامات الزم را انج��ام ميدهد تا بتوان
اقشار متوسط و کم درآمد توسط فعاالن
اقتصادي و مس��کن سازها خانه دار کرد.
اين مقام مس��ئول با بي��ان اينکه زمين
عرضه و تس��هيالت مناسب وام مسکن
در اختيار مس��کن سازها قرار ميگيرد تا
جريان توليد مسکن شکل بگيرد ،تصريح
کرد :وام مسکن ضرورتا افزايش نمييابد،
اما بايد براي پروژههاي نيمه تمام متناسب
سازي وام انجام شود.

آگهی درخواس��ت گواهی حصر وراثت آقای شیر علی
حیدری فرزند محمدعلی به ش��رح دادخواس��تی که به
ش��ماره  1/213/97این ش��ورا ثبت گردیده درخواست
صدور گواه��ی انحصار وراثت نموده و اعالم داش��ته
ک��ه ش��ادروان محمدعل��ی حی��دری فرزند چ��راغ به
شماره شناس��نامه  ۳۲۷صادره از سوادکوه در تاریخ
 1394/4/20در اقامتگاه دائمی خود شهرس��تان ساری
ف��وت نموده و وراث حين الفوت وی عبارتند از :1 :علی
حیدری فرزند محمدعلی به ش ش  ۶۳۴فرزند متوفی :۲
شیر علی حیدری فرزند محمدعلی به ش ش  ۱۵۳۳فرزند
متوف��ی  :۳احمد علی حیدری فرزند محمدعلی به ش ش
 ۵۹۰فرزند متوفی  :۴عباسعلی حیدری فرزند محمدعلی
به ش ش  ۵۹۶فرزند متوفی  :۵س��یفعلی حیدری فرزند
محمدعل��ی به ش ش  ۶۱۴فرزند متوفی  :۶رویا حیدری
فرزن��د محمدعلی ب��ه ش ش  ۳فرزند متوف��ی  :۷میترا
حیدری فرزند محمدعلی به ش ش  ۲۲۵۰۰۱۴۱۴۰فرزند
توفی  :۸صغ��ری حیدری فرزن��د محمدعلی به ش ش
 ۱۷۰۹فرزند متوف��ی  :9کبری حیدری فرزند محمدعلی
به ش ش  ۱۵۲۴فرزن��د متوفی :۱۰محرم مومنی فرزند
رضا علی به ش ش  ۳۳همسر متوفی والغير ،اینک شورا
پس از انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را
در یک نوبت آگهی م��ی نماید تا هرکس اعتراضی دارد
و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ
انتشار آگهی ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم
نماید واال گواهی صادر خواهد شد .م الف  97/291احمد
محمدی تازه آبادی -قاضی ش��عبه اول ش��ورای حل
اختالف سوادکوه
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