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 آجیل ش��ور در میادی��ن میوه و تره ب��ار با قیمت 
۲۹۹ ه��زار تومان و آجیل ش��یرین ۲۶۵ ه��زار تومان 

عرضه می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان میادین 
میوه و تره بار اعالم کرد: قیمت آجیل مخلوط شب عید 
در میادین میوه و تره بار تهران اعالم ش��د که بر اساس 
آن، هر کیلوگرم آجیل ش��ور ۲۹۹ هزار تومان و آجیل 

شیرین ۲۶۵ هزار تومان نرخگذاری شده است.
 ترکی��ب آجیل ش��ور که ه��ر کیلوگرم ب��ا قیمت

 ۲۹۹ هزار تومان در میادین به فروش می رس��د، شامل 
  ب��ادام ش��ور، ۲۰ درص��د نخودچی دو آتیش��ه ش��ور، ۱۵ درص��د پس��ته احم��د آقایی ش��ور، ۱۵ درصد مغز

 ۲۰ درصد تخمه کدوی دو آتیشه شور، ۱۵ درصد تخمه 
جابانی شور و ۱۵ درصد فندق با پوست شور است.

ترکیب آجیل ش��یرین ک��ه هر کیلوگ��رم با قیمت 
۲۶۵ هزار تومان در میادین فروخته می ش��ود نیز شامل 
 ۱۰ درصد پس��ته احم��د آقای��ی خ��ام، ۱۵ درصد مغز

  ب��ادام خ��ام، ۱۵ درص��د نخودچی دو آتیش��ه بی نمک، 
۱۵ درصد کشمش سبز، ۱۰ درصد برگه قیصی، ۱۵ درصد 

فندوق با پوست خام و ۱۵ درصد انجیر خشک است.
 گفتن��ی اس��ت، قیم��ت آجی��ل مخصوص ش��ب 
عی��د قابل اجرا تا ۱۱ فروردی��ن در میادین و بازار های 

میوه و تره بار است.

دکتر س��ید محمد میرزمانی با اشاره به افتتاح و بهره برداری 
از ۱۵ پروژه ش��هری و شاخص ش��هرداری و شورای اسالمی شهر 
گلستان گفت: مجموعه مدیریت شهری گلستان با تالش و اتحاد، 
ش��هر گلستان را پیش��رو در اجرای پروژه های عمرانی و فرهنگی 

قرار داده اس��ت که این پروژه ها با بی��ش از ۲۱7  میلیارد  آماده 
بهره برداری خواهد شد.

گف��ت:  خبرن��گاران   جم��ع  در  گلس��تان   ش��هردار 
مجموعه ش��هرداری و ش��ورا ۱3 پروژه در حال اجرا نیز در دست 
اقدام دارد که هم اکنون در حال پیشرفت و تکمیل شدن هستند و 
در سال ۱4۰۲ در اختیار شهروندان فهیم گلستانی قرار می گیرد.

ایش��ان در این نشست تخصصی ضمن ابراز خرسندی از آنچه 
تعامل مناسب بین ش��هرداری و شورا توصیف کرد، به خبرنگاران 
گفت: این تعامل مناس��ب باعث برنامه ری��زی و اجرای اقدامات و 

پروژه هایی در راستای رفاه حال شهروندان شده است.

  اتمام بازس�ازی ساختمان ش�ماره یک شهرداری 
گلستان

تخریب س��اختمان بزرگ شهرداری و ش��ورای شهر گلستان 
یکی از این جراحتهایی  بود که در اغتشاشات بنزینی سال ۹8 بر 
پیکر شهرگلستان نشست و باعث شد  تا بار این خسارت بر دوش 

مردم سنگینی کند.

  ای��ن رویداد تل��خ  میلیاردها تومان به بیت المال خس��ارت 
زد در حالی که به نابودی بخش قابل توجهی از اس��ناد و مدارک 

شهرداری نیز دامن زد
همین اتفاق به ظاهر ساده و پرهزینه باعث شد تا با جابه جایی 
و پراکندگی واحدهای مختلف شهرداری، نه تنها بخشی از ظرفیت 
های شهر به امور اداری اختصاص پیدا کند، بلکه هزینه های گزافی 

نیز برای  بازسازی ساختمان قبلی شهری تحمیل شد.
با این حال بازس��ازی و تجهیز این ساختمان بزرگ با سرعت 
و ش��تاب خوبی  انجام ش��د و هم اینک س��اختمان ش��ماره یک 
شهرداری آخرین مراحل تجهیز برای شروع دوران تازه ای خدمت 

به شهروندان شهرگلستان را طی می کند.
این مجموعه با زیربنایی بالغ بر پنج هزار و 8۰۰ متر مربع در 
آخرین فاز خود رقمی بالغ بر 3۲۰ میلیارد ریال هزینه را به خود 

اختصاص داده است.
  افتت�اح  مجموع�ه ورزش�ی ب�رای »ن�ام آوران« 

شهرگلستان
شهرگلس��تان در دل خودش »نامدار« و » نام آور« کم ندارد. 
از ایثارگران و ش��هدا گرفته تا ورزش��کاران و قهرمانان و پهلوانان. 
اما هرگز جایی به نام نام آوران شهرگلس��تان ثبت نشده بود. حاال 
 س��اخته ش��دن مجموعه ورزش��ی بزرگی با عنوان »نام آوران« را 
می توان به عزم جدی ش��هرداری و ش��ورای شهرگلس��تان برای 
طراحی، اجرا و بهره ب��رداری  از مجموعه های بزرگ و همچنین 

تکریم نام آوران شهر به وضوح دید.
 ای��ن مجموع��ه ب��زرگ ورزش��ی ب��ا بی��ش از یک ه��زار و 
سیصد مترمربع مساحت، امکانات وزیرساخت های مناسبی برای 

انجام ورزش های مختلف انفرادی و گروهی فراهم آورده است.

رشته های فوتس��ال، والیبال، هندبال و بسکتبال رشته هایی 
هس��تند که در این س��الن دایر خواهند بود. عالوه بر این با ایجاد 
سکوهای ویژه تماش��اچیان به ظرفیت یکصد و پنجاه نفر، فضای 

الزم جهت مجموعه ای بانشاط و مطلوب فراهم شده است.
مجموعه ورزش��ی نام آوران که در مجاورت بوستان مادر قلعه 
میر احداث ش��ده از جمله طرح های فرهنگی و ورزش��ی اس��ت 
 که در حاش��یه طرح س��اماندهی رودخانه شادچای ساخته شده و 
هم اکنون مورد بهره برداری شهروندان شهرگلستان به ویژه اهالی 

محله قلعه میر قرار گرفته است.
 تن پوش زیبای آسفالت بر تن معابر شهرگلستان

شهرگلستان خیابان های اصلی و فرعی کم ندارد و از آنجایی 
که حجم س��نگین ترددهای شهری بر ش��انه های این معابر قرار 

دارد، همواره نیازمند نگهداری، بهسازی و اصالح است.
این عالوه بر فعالیتهای وسیع شهرداری در ایجاد معابر جدید 

و شکل دادن به راه های اصلی و فرعی تازه است.
یکی از مهمترین اقدامات ش��هرداری و ش��ورای شهرگلستان 
طی یک س��ال اخیر، توجه ویژه و بسیار جدی به اصالح وضعیت 
خیابان های  این شهر بوده که حجم باالی اجرای آسفالت مکانیزه 

تایید کننده آن است.

تنها در همین سال جاری افزون بر یکصدو سی هزار مترمربع 
از معابر اصلی و فرعی شهرگلس��تان زیر بار آسفالت مکانیزه رفته 
ک��ه رقمی بالغ بر 4۵۵ میلیارد ریال اعتب��ار را به خود اختصاص 

داه است.

میانگین ضخامت آسفالت اجرا شده در معابر مختلف بیش از 
شش سانتیمتر بوده و در برخی نقاط به صورت دوالیه و در برخی 
نقاط با اس��تفاده از صفحات ژئو کامپوزیت اجرا شده تا مقاومت و 
پایداری الیه های زیرین آس��فالت به ش��کل چشمگیری افزایش 
یابد.با این حس��اب، آنچه امسال به عنوان روکش مکانیزه آسفالت 
در شهرگلستان اجرا شده، با وجود حجم سنگین ترددها به واسطه 

نحوه اجرای کامال فنی و اصولی باید سالهای زیادی سالم بماند.

دکتر میرزمانی خبر داد:

شهر گلستان در مسیر توسعه عمران و آبادانی

خبــر

رییس اتحادیه میوه و سبزی:

مردم در صورت گران فروشی میوه با شماره 
۵۵۶۶۲۳۸۰ تماس بگیرند

رئی��س اتحادی��ه میوه و س��بزی گفت: م��ردم در ص��ورت عرضه میوه 
 و س��بزیجات خ��ارج از ع��رف و گ��ران فروش��ی میوه فروش��ان با ش��ماره 

۵۵۶۶۲38۰ تماس بگیرند.
به گزارش مهر، امس��ال پس از حدود 3 س��ال قرنطینه به دلیل بیماری 
کرونا، بازارها به نس��بت رونق گرفته است. خرید از نیمه دوم بهمن در بازار 
پوش��اک آغاز ش��ده و هر چه به روزهای پایانی س��ال نزدیک تر می ش��ویم 
ب��ازار اقالم خوراکی پر تقاضاتر می ش��ود. خرید میوه عید معموالً در آخرین 
 روزهای سال از ۲7 تا ۲۹ اسفند آغاز می شود. اسداله کارگر، رئیس اتحادیه 
 می��وه و س��بزی درب��اره وضعیت ب��ازار میوه به مه��ر گفت: ۱۵ ه��زار تن 
ذخیره س��ازی س��یب و پرتقال ش��ب عید که وزارت جهاد کشاورزی برای 
تنظیم بازار انجام داده از ۲۰ اسفند با تخفیف ۱۰ درصد به بازار تزریق شده 
اس��ت؛ البته این میوه در اختیار خرده فروشان سطح شهر قرار نگرفته و در 

نمایشگاه ها و غرفه های شهری توزیع شده است.
وی اف��زود: اتحادیه میوه و س��بزی، کتبی و ش��فاهی ب��رای توزیع این 
محص��والت اعالم آمادگی کرده اما کاالیی برای توزیع به این اتحادیه ارجاع 

نشده است.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بازار میوه کمبودی ندارد، اظهار 
کرد:امسال بر خالف سنوات قبل قیمت مصوبی اعالم نشده و نرخ ها بر اساس 

عرضه و تقاضا و با تخفیف ۱۰ درصد انجام می شود.
کارگر با اش��اره به ذخیره س��ازی میوه از سوی بخش خصوصی تصریح 
کرد:ب��ا توجه به پیش بینی ها و تنوع میوه ها امس��ال بدون چالش بازار این 

محصوالت تأمین است.
 نحوه قیمت گذاری

رئیس اتحادیه میوه و سبزی درباره نحوه قیمت گذاری میوه ها در سطح 
شهر گفت: تعیین نرخ بر مبنای کیفیت محصوالت بوده عالوه بر اینکه صدور 

فاکتور برای خرید ضروری است.
وی اضاف��ه ک��رد: هر خرده فروش��ی می تواند با س��ود 3۵ درصد که با 
دورریز میوه ها به حدود ۹ درصد س��ود خالص می رس��د میوه ها را به فروش 
برساند؛ افرادی هم که بار را مستقیم از زمین کشاورزی یا باغی برای فروش 
به ش��هر می آورند هم باید کش��ف قیمت کرده و بر اساس نرخ نامه ای که از 
س��وی میادین عمده فروش��ی میوه و تره بار اعالم ش��ده محصوالت خود را 

عرضه کنند.
 اعالم شماره در صورت مشاهده گران فروشی

رئیس اتحادیه میوه و س��بزی در پاس��خ به این پرس��ش که در صورت 
گ��ران فروش��ی افراد به کج��ا می توانند اع��الم خبر کنند، گف��ت: مردم در 
 صورت عرضه میوه و س��بزیجات خارج از عرف و گران فروش��ی با ش��ماره 
۵۵۶۶۲38۰ تماس گیرند.افراد خاطی در مرحله نخست جریمه و در صورت 

تکرار مغازه پلمب می شود.

 قیمت آجیل شب عید در میادین 
پیوند ۲۲۰ هزار مسکن مهر به نهضت ملیمیوه و تره بار اعالم شد

ح��دود ۲۲۰ هزار واحد مس��کن مه��ر از دوره های قب��ل باقی مانده که 
 دولت سیزدهم در قالب طرح نهضت ملی مسکن در حال تکمیل آنهاست و

 ۲۵ هزار واحد آن تکمیل شده است.
به گ��زارش ایس��نا، آن طور ک��ه مس��ئوالن می گویند در ح��ال حاضر 
 حدود ۲۲۰ هزار واحد مس��کن مهر از دوره ه��ای قبل باقی مانده که بخش 
قاب��ل توجهی از آنها در ش��هرهای پردیس، پرند و هش��تگرد هس��تند و در 
زمان تحویل به دولت س��یزدهم عمدتا در مراحل ۱۰ تا 7۰ درصد پیشرفت 
 فیزیک��ی قرار داش��تند. متقاضی��ان این واحده��ا بعضا ارقام��ی بین 4۰ تا

 ۵۰ میلی��ون توم��ان آورده واریز کرده بودند که ۱۲ س��ال قبل مبالغ قابل 
توجهی محسوب می شد. اما به هر دلیل پروژه ها به اتمام نرسیده و در حال 

حاضر باید برای آنها فکری شود.
دس��تیار وی��ژه وزیر راه و شهرس��ازی در این خصوص بی��ان کرد: طرح 
مس��کن مهر به عنوان تعهد دولت جمهوری اسالمی ایران باید تکمیل شود.

روح اهلل اکبری در این زمینه گفت: ما در حال اجرای تعهدات دو دولت قبل و 
تعهدات دولت قبل در طرح مسکن مهر هستیم و برای این منظور طرح های 
مس��کن مهر و اقدام ملی را به نهضت ملی مس��کن تبدیل کردیم. البته این 
اقدام برای آمارسازی نبود بلکه با این هدف انجام شد که واحدهای مردم را 

تکمیل و به آنها تحویل دهیم.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در ط��رح اقدام مل��ی حدود ۲۰۰ ه��زار  واحد 
برنامه ریزی ش��ده بود اما به هر حال س��اخت مس��کن، زمان بر است.بخشی 
از ای��ن واحدها در مراحل ۲۰ تا 3۰ درصد پیش��رفت قرار داش��ت و بخش 
دیگ��ر در مرحل��ه تامین زمین بود. همه این طرح ها به نهضت ملی مس��کن 
الحاق شدند که در اس��تان ها دارای پیشرفت های متفاوتی هستند. تعدادی 
 از آنه��ا تکمیل و تحویل متقاضیان ش��ده اس��ت.بنابراین گ��زارش، مهرداد 
بذرپ��اش � وزیر راه و شهرس��ازی دس��تور داده تا ب��دون دریافت مبالغی از 
متقاضی��ان، منابع مالی تکمیل مس��کن مهر تامین ش��ود.در روزهای اخیر 
۲۲۰۰ واحد در شهر جدید هشتگرد و 7۰۰۰ واحد در پرند افتتاح شد. تعداد 

۱۰ هزارواحد نیز در پردیس تکمیل شده که به زودی افتتاح می شود.

 تجارت نیم میلیارد دالری ایران و ترکیه 
در نخستین ماه ۲۰۲۳

اداره آمار ترکیه اعالم کرد تجارت این کش��ور با ایران در نخس��تین ماه 
سال جاری میالدی به مرز نیم میلیارد دالر رسیده است.

به گزارش ایرنا، آمارهای منتش��ر ش��ده توس��ط اداره آمار ترکیه نشان 
می ده��د مبادالت تجاری ایران با این کش��ور در ماه نخس��ت س��ال جاری 
میالدی به 4۹4 میلیون دالر رس��یده اس��ت.مبادالت تجاری ایران و ترکیه 
در م��اه نخس��ت س��ال جاری میالدی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل 
 3 درص��د کاهش داش��ته اس��ت.. این رق��م در ژانویه س��ال ۲۰۲۲ میالدی

 ۵۱۰ میلیون دالر اعالم ش��ده بود.بر اس��اس این گزارش صادرات ترکیه به 
ایران در ماه ژانویه ۲۰۲3 با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
 مواجه شده و به ۲4۱ میلیون دالر رسیده است. ترکیه در ماه ژانویه سال قبل

 ۲۱۶ میلیون دالر کاال به ایران صادر کرده بود.

بانک مرکزی اعالم کرد؛

افزایش مدت زمان 
تکمیل مدارک 
تسهیالت ازدواج و 
فرزند از ابتدای سال

 از ابت��دای س��ال ۱4۰۲ مدت زمان تکمیل مدارک در س��امانه های ازدواج و فرزن��د از 4۵ روزکاری به ۶۰ روزکاری افزایش 
می یابد.به گزارش بانک مرکزی، در بخش��نامه ای به ش��بکه بانکی اعالم کرد در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت و بند )الف( تبصره )۱۶( قانون بودجه س��نواتی و با هدف تس��هیل در پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج و فرزند، 
نظر به اینکه تعیین ضامن معتبر در اختیار بانک های عامل می باش��د و تأمین ش��رایط ضامن مورد نظر بانک ها توسط متقاضیان 
تس��هیالت مذک��ور، زمان بر ب��وده و با عنایت به اینکه در صورت ع��دم تأمین ضامن مورد نظر ط��ی 4۵ روزکاری، متقاضیان از 
س��امانه های مربوطه خارج ش��ده و مجبور به ثبت نام مجدد می باش��ند، از ابتدای س��ال ۱4۰۲ مدت زم��ان تکمیل مدارک در 
س��امانه های ازدواج و فرزند از 4۵ روزکاری به ۶۰ روزکاری افزایش می یابد.بدیهی اس��ت در صورتیکه "تکمیل مدارک" توس��ط 
متقاضیان قبل از مدت یادشده انجام شود، آن بانک ملزم به پرداخت تسهیالت به متقاضیان خواهند بود. الزم به ذکر است رعایت 

سایر شرایط و ضوابط اعطای تسهیالت مذکور الزامی می باشد.

قرار اس��ت همزمان با واریز بخش دوم سود سهام 
عدالت، س��ود ش��رکت های غیربورس��ی نیز به حساب 
مش��موالن واری��ز ش��ود؛ ب��ر این اس��اس مبلغ س��ود 
س��هام دارانی ک��ه ارزش اولیه س��هام عدالت آن ها یک 
میلیون تومان اس��ت، از ش��رکت های غیربورسی سهام 

عدالت، ۲۵۵ هزار تومان خواهد بود.
به گزارش ایس��نا، طبق وعده مسئوالن مرحله دوم 
سود سهام عدالت تا یکشنبه واریز خواهد شد که مبلغ 
آن همانند مرحله نخست اس��ت.بر این اساس سازمان 
خصوصی س��ازی اعالم کرده اس��ت که س��ود عملکرد 
ش��رکت های غیربورس��ی مربوط به س��الهای ۱3۹8، 
۱3۹۹ و ۱4۰۰  و همچنین باقیمانده س��ود تخصیص 

داده نش��ده مربوط به س��نوات قبل از آزادسازی )قبل 
از ۱3۹۹( جهت واریز به حس��اب س��هامداران  س��هام 

 عدالت به حس��اب ش��رکت س��پرده گذاری واریز شده
 است.

بنابراین شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تس��ویه وجوه همزمان با واریز مرحله دوم سود سهام 
مربوط به عملکرد سال ۱4۰۰ شرکتهای بورسی سهام 
عدالت، س��ود سهام نزد این س��ازمان را نیز به حساب 

سهامداران  واریز خواهد کرد.
بر این اساس از کل مبلغ واریز شده توسط شرکت 
مذک��ور، مبل��غ  ۲۵۵ هزار توم��ان برای س��هامداران 
یک میلی��ون تومانی و مبل��غ ۱3۵ ه��زار تومان برای 
سهامداران ۵3۲ هزار تومانی، مربوط به سود واریز شده 

توسط سازمان خصوصی سازی است.

هر مشمول سهام عدالت چقدر سود بیشتر دریافت 
خواهد کرد؟


