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تقویم امروز
صدور فرمان تأس�يس «عدالتخانه» توس�ط
«مظفرالدينشاه قاجار» ـ  1284ش
محكوميت انتش�ار مقاله توهينآمي�ز روزنامه
اطالعات عليه امام توسط مراجع تقليد ـ  1356ش
تش�كيل ش�وراي انقالب ب�ه فرم�ان «امام
خميني» (ره) 1357ش
شهادت دکتر مس�عود علیمحمدی ،استاد
فیزیک دانش�گاه تهران و دانشمند هستهای
ایران ـ 1388ش
قي�ام تاريخ�ي م�ردم اصفهان علي�ه عمال
اميرتيمور گوركاني ـ  789ق
درگذش�ت «مي�رزا مهدي الهيقمش� ه اي»
حكيم قرآني ـ  1393ق
پي�روزي مس�لمانان ب�ر «يزدگرد س�وم» و
انقراض سلطنت ساساني ـ  642م
مرگ آریل ش�ارون ،یازدهمین نخستوزیر
اسرائیل ـ  2014م

خبر

تجهیز ۳۶هزار کیلومتر راه
ن ثبت تخلف
به دوربی 

رئی��س س��ازمان راه��داری و حملونق��ل
ج��ادهای گفت :بزودی تم��ام  ۳۶هزار کیلومتر
راههای شریانی کشور به سیستم مکانیزه ثبت
تخلفات عبور و مرور و س��رعت مجهز میشود.
به گزارش مهر به نقل از وزارت راهوشهرس��ازی،
داوود کش��اورزیان با بیان اینکه هم اکنون ۶۸۰
دس��تگاه دوربین نظارت تصویری جهت نظارت
بر وضعیت جادهها ،بازبینی و کنترل سرعت در
راههای شریانی کش��ور وجود دارد ،گفت :نصب
این دوربینها نهتنها به مکانیزه ش��دن کنترل
راهها منجر شد ،بلکه بسیاری از نهادهای ذیربط
مانند پلیسراه ،سازمان امدادونجات و هاللاحمر
و مراکز مدیریت بحران در استانها نیز با اتصال
به این سامانه ،امکان دستیابی به اطالعات راهها
را داش��ته و خدمات خود را انجام میدهند .وی
در ادامه به نصب سامانههای ثبت تخلفات عبور
و مرور در راههای کش��ور اش��اره ک��رد و گفت:
طی  ۸س��ال گذش��ته ثبت تخلفات سرعت در
بخشی از راههای اصلی کشور توسط دوربینها
انجامش��ده ولی بزودی تمام  ۳۶هزار کیلومتر
راههای شریانی کشور به سیستم مکانیزه ثبت
تخلفات عبور و مرور و س��رعت مجهز میشوند.
کشاورزیان همچنین به مشکل کمبود اعتبارات
جهت خدمات راهداری نیز اش��اره کرد و افزود:
متأسفانه از سال گذشته بودجه و اعتبارات مورد
نیاز ب��ه بخش راه و حملونقل اختصاص نیافته
و عم ً
ال این بخش از س��ال گذش��ته برای تأمین
بودج��ه پروژهها با مش��کل مواجه بوده اس��ت.
معاون وزیر راهوشهرسازی همچنین اعالم کرد:
با ادغام ح��وزه راهداری با حملونقل و پایانهها
در اس��تانها و تش��کیل ادارات کل راه��داری
و حملونق��ل جادهای در سراس��ر کش��ور طی
ماههای اخیر مس��ؤولیت نگهداری ،بهس��ازی و
ارتقای ایمنی راهها تحت مس��ؤولیت کامل این
س��ازمان انجام میشود .رئیس سازمان راهداری
و حملونق��ل جادهای با اش��اره به اهمیت راهها
در توس��عه کشور تصریح کرد :در صورت تحقق
بودجهه��ای کافی از طریق منابع پایدار میتوان
امید داش��ت ضمن افزایش ایمنی در سفرهای
بینشهری و س��رعت در ترددهای کشور ،راهها
بهعنوان سرمایههای ملی بخوبی نگهداری و بر
ظرفیت اشتغالزایی کشور نیز افزوده شود.

پیامک خوانندگان
10002231
دریافتپيامهايشما ازسراسركشور

گزارش

هشدار شدید نسبت به مصرف مرغ

آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان  ۱۱استان را فرا گرفت
گ�روه اقتص�ادی :با وج��ودی که عالئم ش��یوع
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان حدود یک ماه پیش
در غرب اس��تان تهران و در چند واحد مرغداری
شهرستان مالرد مشاهده شد کسی فکر نمیکرد
این بیماری خطرناک که سالمت انسان را تهدید
میکند با پیش��روی س��ریع اکنون  11اس��تان
کش��ور را درگیر خود کند .س��ازمان دامپزشکی
با صدور اطالعیه اعالم ک��رد بیماری آنفلوآنزای
فوقحاد پرندگان تاکنون در  ۱۱اس��تان کش��ور
در پرندگان وحش��ی ،طیور روستایی و واحدهای
صنعتی شناسایی شده است .به گزارش تسنیم،
در اطالعی��ه اخی��ر س��ازمان دامپزش��کی آمده
اس��ت :بدینوس��یله به اطالع میرساند بیماری
آنفلوآن��زای فوق ح��اد پرندگان تاکن��ون در 11
استان تهران ،البرز ،قزوین ،کرمانشاه ،آذربایجان
شرقی ،گلس��تان ،مازندران ،گیالن ،قم ،مرکزی
و لرس��تان در پرندگان وحشی ،طیور روستایی و
واحدهای صنعتی پرورش طیور مورد شناس��ایی
و تایید آزمایشگاهی قرار گرفته است .همچنین
در برخی اس��تانها از جمله آذربایجان ش��رقی،
البرز و گلستان موارد جدید بیماری طی  10روز
گذشته شناسایی نگردیده است .از آنجا که ورود
آلودگی به کش��ور در ابتدا از
سوی پرندگان وحشی مهاجر
صورت پذیرفته ،لیکن ادامه
انتشار آلودگی به دلیل رفتار
پرخط��ر پرورشدهن��دگان
روستایی و صنعتی (از جمله
خری��د طیور زنده از بازارچهها و دورهگردها ،ورود
خودرو و افراد به شکلهای مختلف به واحدهای
پ��رورش طیور صنعتی و رفتوآمد یک مالک در
چند واحد تحت مالکیت و )...صورت گرفته است.
بنابر این گ��زارش ،بهرغم اعالم ممنوعیت صید،
ش��کار و عرضه پرندگان وحشی متأسفانه شاهد
عرضه این دس��ته از پرندگان و خرید آن توسط
برخی ش��هروندان بویژه در مناطق شمالی کشور
هس��تیم .لذا بدینوس��یله اعالم میدارد مقابله با
بیماری مس��تلزم رعایت دقیق موارد اعالم شده
از سوی س��ازمان دامپزشکی کشور بویژه ضوابط
امنیت زیس��تی بوده و در صورت عدم رعایت آن
خس��ارت جبرانناپذیری به صنعت طیور کشور
وارد خواهد شد .همچنین س��ازمان دامپزشکی
در ای��ن راس��تا توصیههای��ی به این ش��رح داده
اس��ت که مردم با توجه به شرایط کنونی جدا از
خرید هرگونه طیور بومی و پرندگان صید ش��ده
خودداری کنند .در ضمن به روستاییان خصوصا
در اس��تانهای شمالی توصیه کرده است نسبت
ب��ه محصور ک��ردن طیور خود ب��ه منظور قطع
ارتب��اط طیور اهلی با وحش��ی اقدام کنند .عالوه
بر این تاکید ش��ده اس��ت که پرورشدهندگان
طی��ور صنعتی ضمن باور به نقش رعایت ضوابط
امنیت زیس��تی ،همه م��وارد را (کنت��رل ورود و
خروج افراد ،خودروها ،نهادههای مورد اس��تفاده
در مزرعه ،خ��ودداری از انتقال کود مرغی و )...با
جدیت و دقت اجرا کنند .در توصیههای سازمان
دامپزش��کی آمده اس��ت ش��هروندان در صورت
مواجه��ه با هرگونه تلفات غیرعادی طیور ،ضمن
گزارش بیماری ،دفن یا امحای بهداشتی الشههای
طیور تلف شده را با هماهنگی نزدیکترین شبکه
دامپزشکی انجام دهند .در این گزارش آمده است
س��ازمان دامپزش��کی کش��ور چون گذشته و به
صورت ش��بانهروزی حتی در ایام تعطیل نظارت

خ��ود را بر روند تولید گوش��ت م��رغ و تخممرغ
اعمال میکند و شهروندان میتوانند با تهیه این
اق�لام از مراکز معتبر تحت نظارت این س��ازمان
از س�لامت آن اطمینان خاطر داشته باشند .در
همین ارتباط رعایت نکات بهداشتی در هنگام کار
با محصوالت طیور و پخت کامل این محصوالت
از اصول اولیه بهداشت فردی است .بدیهی است
اطالعات تکمیلی الزم در اطالعیههای بعدی ارائه
خواهد شد.
■■آنفلوآنزا در استانهای تولیدکننده تخممرغ

همچنین رئیس هی��ات مدیره اتحادیه مرغ
تخمگذار اس��تان ته��ران با بی��ان اینکه عمده
استانهای تولیدکننده تخممرغ درگیر بیماری
آنفلوآنزا شدهاند ،گفت :قیمت تخممرغ کاهش
یافته است .ناصر نبیپور در گفتوگو با مهر با بیان
اینکه تنها حدود  ۱۴استان کشور تولیدکننده
اصلی تخممرغ هس��تند و عمده واحدهای مرغ
تخمگذار در این استانها قرار دارد ،اظهار داشت:
تاکنون جز اصفهان و خراسان ،تمام استانهای
بزرگ تولیدکننده ،درگیر بیماری آنفلوآنزای فوق
حاد پرندگان شدهاند .وی با اشاره به اینکه طی
یکی دو روز اخیر م��ورد جدیدی از آلودگی در
کش��ور گزارش نشده است،
افزود :مش��کل م��ا در این
زمینه روس��تاها هس��تند؛
مرغهای بوم��ی آلودهاند و
این مس��اله گزارش و اعالم
نمیشود ،چرا که روستاییان
اعتقادی به اعالم آن ندارند .رئیس هیات مدیره
اتحادیه مرغ تخمگذار استان تهران با بیان اینکه
تع��داد واحده��ای صنعتی که آلودگ��ی به این
بیماری را دیر اعالم کنند بس��یار اندک است و
به ندرت این اتف��اق رخ میدهد ،گفت :راهحل
فوری برای حل مش��کل بیم��اری آنفلوآنزا در
کشور وجود ندارد و مهار آن در درازمدت اتفاق
میافت��د .نبیپور در بخش دیگری از س��خنان
خ��ود ،از نامطلوب بودن ش��رایط بازار تخممرغ
و کاهش قیم��ت این محصول خبر داد و افزود:
شیوع بیماری سبب ترس مردم و کاهش مصرف
این محصول در میان آنان ش��ده که همین امر
باعث شده قیمت تخممرغ کاهش یابد .وی ادامه
داد :در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم تخممرغ
در مرغداری حدود  ۳۸۰۰تا  ۳۹۰۰تومان است.
■■عرضهتخممرغغیربهداشتی

انجمن صنف��ی تخممرغ شناس��نامهدار طی
اطالعی��های از عرضه تخممرغ غیربهداش��تی در
سطح ش��هر تهران و برخی شهرهای شمالی خبر
داد .انجمن صنفی تخممرغ شناس��نامهدار کشور
طی اطالعیهای از توزیع تخممرغهای غیرمجاز در
بازار خبر داد .در این اطالعیه آمده اس��ت :بتازگی
ف��رد یا افرادی بهصورت غیرمج��از اقدام به عرضه
تخممرغهایبستهبندیغیربهداشتیوبعضاناسالم
در س��طح شهر تهران و ش��هرهای شمالی کشور
کردهاند که به مردم توصیه میشود از خریداری آنها
خودداری کنند .بر اس��اس این گزارش ،مهمترین
عالم��ت این تخممرغهای غیرمجاز نداش��تن کد
پروانه بهداشتی از سازمان دامپزشکی کشور است.
ضمن اینکه اس��امی برخی از این بستهبندیهای
غیرمجاز عبارت است از :تخممرغ سبز یا ارگانیک
به نام لبخند طالیی ،تخممرغ قهوهای یا محلی یا
رسمی به نام نیرومند ،شایان ،نگین طالیی ،رشتی،
گلپا ،مانیکان ،سالمت ،یاقوت ،قائم و کندمیز.

مسکن

دبیر کانون سراسری انبوهسازان:

کمرتولیدمسکندرکشورشکستهاست
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با پیشبینی
افزایش قیمت مس��کن در سال آینده و تشریح
دالیل آن به شکستهش��دن کمر تولید مسکن
در کشور اشاره کرد و گفت :مسؤوالن در حوزه
مس��کن فقط گفتاردرمانی میکنند .فرش��ید
پورحاجت در گفتوگو با تسنیم ،درباره آینده
بازار مسکن اظهار کرد :اگر شاخصهایی را کنار
هم بگذاریم افزایش قیمت مس��کن را به چند
دلیل خواهیم داش��ت؛ یکی اینک��ه نهادههای
تولیدی بهواس��طه افزایش نرخ ارز گران ش��ده
اس��ت .مصالح س��اختمانی طی یکی ،دو سال
اخیر گران ش��ده ،عالوه ب��ر اینکه عوارضی که
س��ازنده به دستگاههای خدماترسان پرداخت
میکرد بش��دت افزایش یافته است .وی ادامه
داد :تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه نبوده
و کاهش صدور پروان ه س��اختمانی داش��تهایم.
تولیدکنندگان مسکن در بدترین شرایط از سال
 90به این سو قرار داشتهاند .وی بیان کرد :وقتی
تولیدکنن��ده مورد حمایت قرار نگیرد از چرخه
خارج میش��ود و تا دوباره بازگردد زمانبر است.
این موارد روی بازار مسکن تأثیرگذار است .دبیر
کانون سراس��ری انبوهسازان با ابراز اینکه «باید
ببینیم س��ال آینده اتفاقی برای این حوزه روی
میدهد یا خیر» گفت :آیا یک سیاستگذاری

و برنامهریزی منسجمی برای مسکن در دستور
قرار میگیرد .پورحاجت یادآور ش��د 3 :س��ال
اس��ت کانون سراس��ری انبوهس��ازان ب ه نیابت
از بخ��ش خصوصی مش��کالت را اع�لام کرده
است ،خست ه شدهایم از بس گفتیم مث ً
ال قانون
پیشفروش ایراد دارد .در پاسخ به این دغدغه
م��ا همه میآیند و فقط گفتاردرمانی میکنند
و میگویند «میدانیم ای��ن قانون ایراد دارد».
وی تأکی��د کرد :اگر این قان��ون ایراد دارد باید
اصالح شود .انبوهسازان نظر کارشناسی در این
رابطه دادهاند اما جواب کارشناسی را نگرفتهایم.
وی با طرح این پرسش که چرا ایراد این قانون
اصالح نمیش��ود ،اظهار کرد :تکلیف قانونگذار
نیست که در حوزه تولید تسهیلگری را دنبال
کند .وی با بیان اینکه با بخشنامه خلقالساعه
کمر تولید در حوزه مسکن ،صنعت و ...خواهد
شکست ،افزود :مش��کالت و موانع باید اصالح
شود و از بین برود ،ما حرف کارشناسی میزنیم
و میگوییم براساس منطق تصمیمگیری شود.
دبیر کانون سراسری انبوهسازان با تصریح بر «تا
االن اتفاق مثبتی را در بخش مسکن مشاهده
نکردهایم» ،گفت :همه صحبت میکنند اما پای
عمل که میرس��د آثار مثبتی را در این حوزه
نمیبینیم.

ترانزیت

کاهش چشمگیر حجم تردد کاال از ایران

ترانزیت ایران  ۲۷متولی دارد
بهرغم موقعیت کمنظی��ر جغرافیایی ایران،
وج��ود  ۲۷متولی در بخ��ش ترانزیت ،به یکی
از موان��ع بزرگ رون��ق حملونقل بینالمللی از
مس��یر ایران تبدیل شده است .به گزارش مهر،
کارشناس��ان صنعت حملونق��ل معتقدند که
دلی��ل کاهش میزان ترانزیت در س��الجاری را
میت��وان عالوه بر افت حجم تجارت جهانی ،در
مشکالت موجود در این صنعت و حملونقل کاال
جس��توجو کرد ،موضوعی که عضو علیالبدل
هیاترئیس��ه انجمن ش��رکتهای حملونقل
بینالمللی هم به آن اش��اره میکند و میگوید:
حجم ترانزیت کاال از ایران نسبت به سال گذشته
کاهش چشمگیری داشته است که یکی از دالیل
آن را میت��وان در قوانی��ن
گمرکی کش��ور جستوجو
ک��رد و اگرچه قوانینی برای
ترانزی��ت کاال وجود دارد اما
گمرک با بخشنامههایی آنها
را نادی��ده میگیرد .علیرضا
پاس��بان در گفتوگو با مهر ،میگوید :در ایران
فعالیت در حوزه ترانزیت با مش��کالت بسیاری
همراه اس��ت و گاهی برای عبور کاالی ترانزیتی
در م��رز بندرعباس و ب��ازرگان  ۳تا  ۴روز زمان
نیاز اس��ت و مواردی مانند بهداشت و استاندارد
کاالهای عبوری مورد بررس��ی قرار میگیرد .به
گفته پاسبان ،بررسی موارد بهداشتی کاال قابل
توجیه اس��ت اما پیگیری اس��تاندارد کاالهای
ترانزیتی زمانبر بوده و انجام آن لزومی ندارد .این
فعال حوزه حملونقل بینالمللی اضافه میکند:
از دیگر مس��ائلی که فعاالن ح��وزه حملونقل
بینالمللی با آن مواجه هس��تند افزایش قیمت

هر تن کیلومتر (واح��د اندازهگیری قیمت بار)
طی یک سال گذش��ته است که حدود  ۲برابر
ش��ده است؛ این مبلغ در سالهای گذشته یک
تومان بوده ،س��پس  2توم��ان و هماکنون ۱۵
تومان شده اس��ت .پاسبان به تالش کشورهای
همس��ایه برای کسب س��هم ایران در ترانزیت
کاال اش��اره میکند و میگوید :هماکنون کشور
آذربایج��ان از طریق دریای خزر به کامیونهای
ترکیهای خدماترس��انی میکند .کامیونهای
ت��رک از دریای خزر به گرجس��تان وارد ش��ده
و از آنجا با کش��تی در بندر ترکمنباشی پیاده
میشوند که این مس��یر ارزانتر و کوتاهتر بوده
و استقبال خوبی هم از آن شده است .این فعال
حوزه صنع��ت حمل ونقل،
اضافه میکند :یکی دیگر از
اقدامات کشورهای همسایه
ب��رای کاهش نق��ش ایران
در ترانزی��ت کاال مربوط به
ترکمنس��تان است که این
کشور تعرفه گمرکی کاال از مرز ایران را افزایش
داده است تا از این طریق میزان ترانزیت کاال از
ای��ران افت کند .وی ادامه میدهد :ترانزیت کاال
در ای��ران ۲۷ ،نه��اد و ارگان متولی دارد که این
موضوع مش��کالت متعددی را برای فعاالن این
حوزه ایجاد کرده که زمان و هزینههای ترانزیت
را افزایش و تعداد مشتریان را کاهش داده است.
پاس��بان بیان میکند :آمار ترانزیت کاال از ایران
هم��واره پایین بوده اس��ت و در س��الهایی که
این آمار باال بوده س��هم حداکث��ری آن مربوط
به ترانزیت سوخت بوده که حملونقل سوخت
مقطعی است و نباید در آمار لحاظ شود.

قیمت(تومان)

تغییر

دالر آمریکا

3964

-

یورو

4306

-

پوند

4895

-

درهم امارات

1112

-

ین ژاپن

34

-

ریالعربستان

1060

-

یوآن چین

595

-

لیرترکیه

1136

-

دینار کویت

12900

-

دینار عراق

3

-

دالر کانادا

3110

-

روبل روسیه

67

-

روپیه هند

53

-

قیمت(تومان)

تغییر

طرح قدیم

1155000

-

طرح جدید

1188800

1800

سکه

نیم سکه

606000

1000

ربع سکه

322000

2000

سکه گرمي

205000

-

هر مثقال طال

498400

500

یک گرم طالی  18عیار

114948

116

یک گرم طالی  24عیار

153226

154

هر اونس طال

(1184/7دالر)

0/8

هر اونس نقره

(16/68دالر)

-0/01

قیمت (دالر)

تغییر

وست تگزاس

52/3

0/44

برنت درياي شمال

55/29

0/47

اوپک

52/71

-

نفت

بورس
مقدار

تغییر(درصد)

شاخص بورس

78609/5

-

بورس تهران
شاخص  30شركتبرتر

3216/7

-

شاخص  50شركتبرتر

3112/4

-

شاخص بازار اول

55882/7

-

شاخص بازار دوم

166820/1

-

شاخصصنعت

66134/7

-

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينافزايش
كشتوصنعتپياذر

5295

5

ع جوشكابيزد
صناي 

12925

5

ع و خدماتكشاورزي
گسترشصناي 

3370

4/98

نبجنورد
سيما 

5014

4/9

ي ايران
پمپساز 

3599

4/87

1492

4/78

تبيمه
يصنع 
سرمايهگذار 
توريستي و رفاهي آبادگران ايران

1803

4/58

2747

4/57

14331

4/38

نيروكلر
ن بافق
معاد 

قيمت(ریال) تغییر(درصد)

بيشترينكاهش
ي مسكن
ح .سرمايهگذار 

20

-80/95

ي روزدارو
ح .داروساز 

720

-9/55

ح .سيمان كردستان

212

-9/01

ح .پارسخودرو

76

-8/43

ت قند قزوين
ح .كارخانجا 

1180

-8/39

بينالملليتوسعهساختمان

1059

گ خودرو غدير
ليزين 

-7/67

1136

-6/73

1767

-5

11315

-5

ي الوند
كاش 
پارسخزر

شاخص کل

تغییر

تاالربینالملل
بورس داوجونز

19887

-31

نیکی ژاپن

19301

-153

بورسشانگهای

3162

-9

بورساسترالیا

5813

-44/7

