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بازار  سکه و طال (قیمت ها به تومان)
نوع

سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

نیم سکه

ربع سکه

سکه یک گرمی

هر گرم طالي 18 عیار

1,178,000

1,211,500

644,000

344,000

216,000

115,590

تغییرقیمت

بازار  جهانی

نوع

هر اونس طال

نقره 

هر بشکه نفت اوپک

هر بشکه نفت برنت

1,240,38

17,82

52,78

54,92

تغییرقیمت (دالر)

بازار  ارز  (قیمت ها به تومان)
مبادالتىنوع ارز تغییرتغییربازار آزاد

دالر آمریکا

یورو

پوند انگلیس

درهم امارات

3,825

4,205

4,852

1,067

3237,9

3459,7

4048,9

1048,5

تغییرنرخ برابري ارزها

یورو به دالر

پوند به دالر

دالر به درهم

1.0667

1.2506

3.6723

شــهروند| در حالى  که تجهیزات مخابراتى و 
ارتباطى ایران به عنوان یکى از مهم ترین بخش هاى 
زیرساختى کشور در دوران تحریم در معرض تهدید 
جدى قرار گرفته بود، اکنون وضع مســاعد شده و 
سرویس دهى و خدمات بهبود یافته است. همچنین 
انتقال ارز تسهیل و دست مهندسان ایرانى را بازتر 

کرده است.
بنابر این گزارش بسیارى از بخش هاى مرتبط با 
صنعت زیرســاختى مخابراتى و ارتباطى وارداتى 
هســتند و با اعمال تحریم ها اســتهالك و فناورى 
منســوخ جدى ترین تهدیدهاى این حوزه به شمار 
مى آمدند. عالوه بر ایــن تولیدکنندگان تجهیزات 
مخابراتى که تا پیش از تحریم ها وضع نسبتاً مناسبى 
داشتند و عالوه بر بازار داخلى بر صادرات نیز تمرکز 
کرده بودند، در چند  ســال اخیر تعداد زیادى از آنها 
ورشکسته شدند و مابقى به ســختى ادامه حیات 
مى دادند. این در شــرایطى است که تحریم دالالن 
زیادى بــه این صنعت تحمیل کــرده بود و همین 
موضوع باعث افت کیفیت تجهیــزات مخابراتى و 
گرانقیمت تمام شدن هزینه ها شده بود. حاال مقارن 
با سالگرد پیروزى انقالب اسالمى و حدود یک  سال 
پس از موفقیت مذاکرات هســته اى اتفاقات زیادى 
در رابطه تجارى و سیاسى ایران با سایر کشورها رخ  
داده  است. تغییرات مثبتى  که شاید براى مردم هنوز 
محســوس نبوده اما فعاالن اقتصادى بر آنها صحه 
مى گذارند. غالمحســین کریمى، رئیس اتحادیه 
دســتگاه هاى مخابراتى به «شــهروند» مى گوید: 
«برجام روى توســعه تجهیزات مخابراتى تأثیرات 
غیر مســتقیم مهمى داشته اســت.  واردات انواع 
دستگاه هاى مخابراتى تسهیل شده و سرویس دهى 
و خدمات بهبود یافته اســت. انتقال ارز تسهیل و 

دست مهندسان ایرانى بازتر شده است.»
برجام تأثیــرات مثبتــى در بخش هاى مختلف 
اقتصادى داشته اســت و امید مى رود که در آینده 
نزدیک این تأثیرات بیش ازپیش خود را نشان دهند 

و تأثیر مستقیم روى زندگى مردم داشته باشند.
شرکت هاى دانش بنیان یکى از بخش هاى مهم 
داخلى هستند که توانسته اند طعم رفع تحریم هاى 
ظالمانه علیه کشورمان را چشیده و کیفیت تولیدات 

خود را بهبود ببخشند.
البته در بخش صنعت هم اتفاقات خوبى رخ داده و 
به نظر مى رسد در آینده نه چندان دور چرخ صنعت 
کشــورمان با سرعت بیشــترى به گردش درآید و 
بسیارى از مشکالت اقتصادى و بیکارى از این طریق 

برطرف شود.
واسطه ها حذف شده اند

دیگــر دالل مخابراتى نداریم. انوشــیروان مرات 
مدیرعامل یکى از شــرکت هاى صنایــع ارتباطى، 
مهم ترین تأثیرات مثبــت برجام در حوزه مخابرات 
را حذف واســطه و تمایل به سرمایه گذارى و تبادل 

فناوري شرکت هاى خارجی در ایران عنوان کرد.
او با بیان این که با رفع تحریم ها برخى شرکت هاى 
فنــاورى آســیایى و اروپایى بــراى ورود به فضاي 
کســب وکار مخابراتى ایــران ابراز تمایــل کرده  و 
بســیارى نیز به کشور ســفر کردند و از طریق اتاق 
بازرگانی و وزارتخانه ها و مراجع تخصصی سعی در 
تعامل با بخش صنعت داشته اند به «شهروند» گفت: 
در صورت استفاده مدبرانه و صحیح ما از این فرصت، 
توسعه شبکه مخابراتى کشور با ورود این شرکت ها و 
فعاالن عرصه بین المللى سرعت بیشترى مى گیرد.
او افزود: البته خطرناك ترین تهدید این است که با 
برداشته شدن تحریم و باز شدن درهاى کشورمان 
به روى شــرکت هاى خارجــی، از تولیدات داخلى 
غافل شویم که باید مراقب بود چنین اتفاقی نیفتد 
چون حمایت از تولیدات داخلى و عدم وابستگى به 
کاالهاى خارجى در همه بخش ها و ازجمله مخابرات 
از مباحث مهم و مورد تأکیــد در اقتصاد مقاومتى 
بوده و الزمه پیشرفت هر کشورى محسوب مى شود.

روزهاى سیاه صنعت مخابرات 
تمام شده است

تحریم ها دامن اتحادیه ها، شرکت ها و صنعت هاى 
مختلف را یکى پس از دیگرى گرفت. مرات با بیان 
این که در سال هاى تحریم، صنعت مخابرات ایران 
با مشــکالت زیادى روبه رو شــد گفت:  تأثیر این 
مشکالت بر روى تولید کنندگان تجهیزات مخابراتى 
بیشتر از اپراتورهاى ارتباطى بود، شرکت هایى که با 
تمام توان درزمینه تولید تجهیزات مخابراتى فعالیت 
مى کردند اما به دلیل تحریم ها و نوسانات سنگین 
و غیرقابل پیش بینــى ارزش پول ملی به ســختى 
امکان برنامه ریزى و توسعه تجهیزات خود براساس 
تکنولوژى هاى روز دنیا را داشــتند که البته با رفع 
تحریم ها این شرکت ها وارد فضاى جدیدى شدند 
که مى تواند امکان برنامه ریزى هاى کالن تر را فراهم 
و افق روشنى را براى آنها ترسیم کند و درعین حال 

مى تواند تهدیدهایى نیز به همراه داشته باشد.
تولیدکنندگان داخلى را فراموش نکنیم

اگر چه درهاى جهان به ایران گشــوده است، اما 
نباید این گشــایش به تولید کننــده داخلى ضربه 
بزند. مــرات در این باره مى گوید: البتــه باید با دید 
مثبت به موضوع برجام و رفع تحریم ها نگریســت؛ 
چون اندیشــیدن راهکارهایى براى ورود شرکت ها 
و دانش و فناوري به کشورمان و استفاده از تجارب 
و تکنولوژى هــاى روز دنیا فرصتى اســت که بعد 
از رفع تحریم ها براى ما به وجود آمده و از ســویى 
دیگر اگر بدون تدبیر و برنامه ریزى به استقبال این 
موضوع رفــت و بى محابا اجازه خــروج ارز در ازاى 
کاالي تمام شده را به کشــور داد، طبیعى است که 
براى تولیدکنندگان داخلى و درنهایت اقتصاد کشور 

خطرناك خواهد بود.
مدیرعامــل این شــرکت بیــان کــرد: در گام 
اول سیاســت کشــورمان باید تهیــه تجهیزات از 
تولیدکنندگان داخلى باشد و به موضوع حمایت از 
تولیدات داخلى توجه شــود و اصوالً حوزه هایى که 
محصول داخلی داریم مورد بحث ما نیست و از نظر 
ما روشن است که باید به محصوالت داخلی اولویت 
داده شــود. ولی در حوزه هایى کــه هنوز محصول 
داخلی نداریم، مى تــوان از این فرصت اســتفاده 

مناسبی کرد. 
او گفت: دولت و شرکت هاى تولیدي باید سیاست 
هماهنگى که به نفع تولید و کشــور است را دنبال 
کنند و به بهترین نحو از این فرصت استفاده کنند؛ 
این سیاســت هماهنگ باید در این راستا باشد که 
به جاى آنکه کشورمان فقط بازار مصرفى کشورهاي 
خارجی باشد، در ازاى دادن امتیاز دسترسی به بازار 

کشورمان، از شــرکت هاى خارجی انتقال دانش، 
فناوري و سرمایه و صادرات متقابل بخواهیم. 

او ادامه داد: به عبارت دیگــر در ازاى خروج پول از 
کشور، فقط محصول تمام شده دریافت نکنیم، بلکه 
دانش تولید، تحقیق و توســعه را نیز دریافت کنیم 
و به فکر اســتفاده از ابعاد مثبــت این فرصت براي 
توانمندسازي صنایع نیز باشیم؛ همچنین گام مهم 
دیگر مى تواند دســتیابی به بازار جهانی (صادرات) 
از طریق همکاري با شــرکت هاى خارجی باشد که 
همه اینها مستلزم آن است که دولت، شرکت هاى 
خارجی را که مایل به دسترسی به بازار ایران هستند 
به نحوي ملزم کند که از طریق مشارکت با صنایع 
توانمند داخلی و با ارایه تعهد صادرات مشترك وارد 

بازار کشور بشوند.
زمینه صادرات براى محصوالت دانش بنیان 

فراهم شده است 
صادرات محصوالت دانش بنیان یکى از مهم ترین 
زیرســاخت هاى اقتصاد مقاومتى اســت. مرات در 
بخش دیگرى از سخنان خود مى گوید:   با توافقات 
بین المللى صورت گرفته زمینه هاى صادراتى براى 
محصوالت دانش بنیان ایجاد مى شود که این قابلیت 
در گذشته به دلیل محدودیت هایى که براى کشور 
ایجادشــده بود، وجود نداشــت و یا محدودتر بود. 
در این راســتا باید گفت که صنعت مخابرات ایران 
درمجموع از توانمندي و پتانســیل بســیار باالیى 
برخوردار است و شرکت هاى دانش بنیان بسیار قوى 

هم در این صنعت فعالیت دارند.
او افزود: شــرکت هاى دانش بنیان باید به منظور 
ایفاى نقش فعال در عرصــه رقابت با جهت گیرى 
صحیــح فعالیت هاى خــود را طراحى کــرده و با 
بکارگیرى برنامه هاى هدفمند، بازارهاى جدید را در 
چشم انداز اهداف خود لحاظ کنند. مدیریت صنایع 
مخابراتی ما باید توجه داشــته باشند که این  یک 

صنعت جهانى بوده و مختص نقاط محلى نیست.
مرات با بیان اینکه ظرف پنج  سال آینده، بر اساس 
ره نگاشــت شــرکت مخابرات ایران باید تبدیل به 
شرکت تمام IT شود و اگر شرکت ها به موقع و قوى 
عمل کنند، مى توانند سهم مهمی از بازار را داشته 
باشند، ادامه داد: شــرکت صنایع ارتباطى آوا نیز به 
ســهم خودش به عنوان یکى از شرکت هاى صنعت 
مخابرات کشور توانسته میلیون ها دالر صرفه جویى 
ارزى براى کشور ایجاد کند، زیرا محصوالت اصلى 
آن اکثراً نمونه داخلى نداشــته و تنها جایگزینشان 

نمونه هاى خارجى است.
او با اشاره به نقش مهم شرکت هاى دانش بنیان در 
اقتصاد کشور نیز یادآور شد: شرکت هاى دانش بنیان 

هم به عنوان رقیب و هم به عنوان الگو باعث مى شوند 
که به تدریج نگاه دانش محور در بدنه اقتصاد کشور 
نفوذ کند و نتایج این نگاه در عملکرد و محصوالت 

دیده شود.
برجام تأثیرات غیرمستقیمى
 روى بازار موبایل داشته است

غالمحسین کریمى، رئیس اتحادیه دستگاه هاى 
مخابراتى به «شــهروند» مى گویــد: برجام روى 
دستگاه هاى مخابراتى تأثیرات غیرمستقیم مهمى 
داشته اســت. واردات انواع دستگاه هاى مخابراتى 
تسهیل شده و سرویس دهى و خدمات بهبود یافته 
است. شاید برجام هنوز تأثیر مستقیم و قابل توجهى 
از خود نشان نداده است؛ براى مثال یکى از مشکالت 
نمایندگى اپل است. هنوز نتوانستیم نمایندگى اپل 
را به طور رسمى در دست بگیریم اما نمى توان منکر 
تأثیرات غیرمستقیم این اتفاق خوب شد. مهندسان 
ایرانى توانســته اند در طى این یک  سال سرویس 
خدمات بهترى ارایه بدهنــد. واردات ما این روزها 
در قالب یک واردات رسمى انجام مى شود. موضوع 
اپل را کنــار بگذاریم اما برندهاى دیگر توانســتند 
نقل و انتقال ارز را راحت تــر انجام بدهند و همین 
باعث شــده که با قاچاق کاال کنترل شده تر برخورد 
شــود.  او مى گوید اگر برجام نبود، هــم تاثیرات و 
امکانات نســبى را هم از دســت مى دادیم. مشکل 
اینجاست که امروز ما به لحاظ ساختارى خودمان 
مشــکل داریم. تا مادامى که مشکل هاى داخلى را 
بین خود حل نکنیم، نمى توان انتظار داشت برجام 
معجزه کنــد. براى مثال موضــوع مالیات بر ارزش 
افزوده یکى از موانع واردات است که به قاچاق کاال 

دامن زده و مى زند. 
برجام اتفاق خوشــى بود، حاال باید مشــکالت 
داخلى را بین خودمان حل کنیم. توافق هســته اى 
 سال گذشته تأمین اعتبار را آسان و راه مبادالت را 
تسهیل کرده است و اگر مشــکل قوانین داخلى را 
حل کنیم، مى توانیم قاچاق کاال را به صفر برسانیم. 

این موضوع نه فقط درباره گوشى هاى تلفن  همراه 
بلکه در مورد سایر دستگاه هاى مخابراتى هم صدق 

مى کند.
گفتنى است؛ تأمین مواد اولیه براى تولید قطعات 
مخابراتى یکى از مهم تریــن ارکان این صنعت به 
شمار مى آید که بخش زیادى از آن وارداتى هستند 
و تحریم ها توانسته بودند ســد بزرگى در این میان 
ایجاد کنند؛ امــا حاال با برداشته شــدن تحریم ها 
افق هاى روشنى پیش روى این صنعت شکل  گرفته 
اســت و به نظر مى رســد با حذف واسطه ها، آینده 

درخشانى را براى این بخش شاهد باشیم.

دستاوردهاى موفقیت مذاکرات هسته اى بر صنایع مخابراتى

برجام دالالن مخابراتى را خط زد
  خارجى ها داوطلب سرمایه گذارى در صنایع مخابرات ایران شدند

  رئیس اتحادیه دستگاه هاى مخابراتى:  برجام راه را تسهیل کرده است؛ باید مشکالت داخلى را حل کنیم

سایر بازارها

یادداشت

رقیه جاور
کارشناس حمل و نقل

پاســخ به این ســوال، به ســادگی آنچــه به نظر 
مى رسد، نیســت! بارها و بارها اولویت اصلی وزارت 
راه وشهرسازي توسعه ریلی اعالم شده و من به عنوان 
کارشــناس حمل ونقل ریلی معتقد هستم دولت 
تدبیر و امید درتوســعه ســامانه هاي حمل ونقلی، 
توسعه صنعت و شــبکه ریلی را در اولویت قرار داده 
است، اما احتماال آنچه به نظر شما مى رسد، خالف 
این است !  به همین علت است که پاسخ به این سوال، 

توضیحات بیشتري را مى طلبد.
اغلب مســئوالن  همواره برایــن موضوع تأکید 
کرده اند که اولویت وزارت راه وشهرســازي، توسعه 
ریلی اســت. ازطرح هایی که در دســت اجرا قرار 
دارند، مى توان به راه آهن قزوین- رشــت و راه آهن 
غرب کشور اشاره کرد که ازطرح هاي بزرگ و مهم 
ریلی به شــمار مى آیند که دسترسی مردم ایران به 
این سیستم حمل ونقل ایمن را بهبود مى بخشند. 
همچنین بیش از 3400کیلومتر خط ریلی در دست 
مطالعه است که این نیز نشان دهنده توجه دولت به 

توسعه ریلی است.
یکی از دستاوردهاي مهم درحوزه ریلی، توسعه 

قطارهاي حومه اي است. گسترش شهرنشینی در 
ایران با روند فزاینده اى روبه روست. ایجاد شهرهاي 
جدیــد در اطراف ایــن کالنشــهرها و به تبع آن، 
افزایش سفرهاي روزانه میان شهرهاي حومه اى و 
کالنشهرها، مشکالت عدیده اى را ایجاد کرده است. 
مشکل ترافیک میان کالنشهرها و شهرهاي اقماري 
به گونه اى است که تمامی متخصصان حمل ونقل 
تأکید دارند که توسعه بزرگراه ها این مشکل را حل 
نخواهد کرد. تنها راه حل این مشکل، قطار حومه اى 
اســت. وزارت راه وشهرســازي و شــرکت راه آهن 
جمهورى اسالمى ایران با توسعه قطارهاي حومه اى 
و ارایه خدمات روزانه به مسافرانی که با هدف اشتغال، 
تحصیل و... میان کالنشــهرها و شهرهاي اقماري 
تردد مى کنند، گام بســیار مثبتی برداشته است. 
البته قطارهاي حومه اي، فعال جاي کار بسیاري دارد 
که تالش ها دراین زمینه در ســال هاي اخیر هرگز 
متوقف نشده است و حاصل آن، راه اندازي خطوط 
قطار حومه اى تهران- پرند، تهران- قم، تهران- کرج، 
هشتگرد، تهران- پیشوا، تهران- قزوین، تبریز- جلفا، 
تبریز- تربیت معلم، اندیمشــک- اهواز، مشــهد- 

سرخس و سایر خطوط حومه اى است.
موانعی نیز بر سر راه توســعه ریلی کشور وجود 
دارند. نوسازي ناوگان ریلی از اهمیت باالیی برخوردار 
بوده، امــا تقاضاي موجود جهت نوســازي ناوگان 

ریلی، بیش از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی است 
و واردات ناوگان ریلی، امري ناگزیر اســت، اما وجود 
قانون ممانعت از واردات کالهاى خارجى که تولید 
داخل دارند، مانعی بر سر راه نوسازي ناوگان ریلی به 
شمار مى آید. همین مسأله، سبب شده واردکردن 
واگن  به ایران به یکى ازمشکالت جدى این صنعت 
تبدیل شود. بنابراین نوسازي ناوگان ریلی، همراهی 
مسئوالن مربوطه جهت تســهیل امر واردات واگن 
را مى طلبد و الزم اســت از سنگ اندازي ها بر سر راه 

واردات ناوگان جدید ریلی جلوگیري شود. 
هنگامى که مى خواهید توسعه ریلى را با توسعه 
ناوگان هوایى مقایســه کنید، باید موانع هریک را 
نیز لحاظ کنید. در دوران پسابرجام مى توان گفت، 
موانع توســعه ناوگان هوایی نزدیک به صفر است. 
شــاهد مثال هم قراردادهاى تازه دولت با غول هاى 
هواپیمایــى همچون ایرباس و بویینگ هســتند. 
مى بینید که بعد از رفع تحریم هاى هوایى علیه ایران، 
در یک دوره 2ساله، به راحتى نخستین ایرباس در 

مهرآباد تهران فرود آمد. 
درمجموع مى توان گفت، وزارت راه وشهرسازى 
تالش هاى قابل توجهى براى توسعه ریلى داشته و 
برنامه هاى مناسبى هم درنظر گرفته، اما موانعى که 
بر ســر این راه وجود دارد، امر توسعه ریلى را بسیار 
سخت تر از توسعه هوایى کرده است. همان طور که 

اشاره شــد، از نمونه  این تالش ها مى توان به توسعه 
قطارهاي حومه اي که در 2 ســال اخیر با حمایت 
دولت فعلی انجام شده و خطوط در دست احداث و 

در دست مطالعه اشاره کرد. 
مرکــز تحقیقــات راه، مســکن و شهرســازي 
به عنوان بازوي تحقیقاتی وزارت راه وشهرســازي 
به شــمار مى رود. انتظار مى رود عموم تحقیقاتی 
که درحوزه هاي مختلــف حمل ونقل اعم از هوایی، 
 دریایی، ریلی و جاده اى صورت مى گیرد، با محوریت 
این مرکــز تحقیقاتــی تعریف و انجام شــود. این 
درحالی است که شرکت راه آهن جمهوري اسالمی 
ایران دراین زمینه موفق تر عمل کرده اســت. مرکز 
تحقیقات شرکت راه آهن جمهوري اسالمی ایران، 
سال هاســت که به تعریف طرح هاي مورد نیاز این 
شرکت براســاس اعالم نیاز واحدها و معاونت هاي 
مختلف شــرکت مذکــور مى پــردازد. همچنین 
معاونت هاي مختلف این شــرکت نیــز به تعریف 
نیازمندي ها و برگــزاري مناقصات جهت واگذاري 

طرح ها به مهندسین مشاور اقدام مى کنند.
با توجه به مشکالت موجود که ازحوزه این بحث 
خارج است، به نظر مى رسد تبیین نقش هریک از این 
دومرکز تحقیقاتی ضروري بوده و مى بایست سازوکار 
مشخصی براي تعامل سازنده این دو مرکز تحقیقات 

مشخص شود.

اولویت توسعه ریلى فراموش نشده است 

قطار یا هواپیما؟

رشد ناچیز بورس در پایان هفته

شهروند| شــاخص کل قیمت و بــازده نقدى 
بورس تهران در پایان معامالت دیروز، چهارشنبه، 
20 بهمن مــاه 95، با افزایــش 26 واحدى به رقم 
76 هزار و 792 واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز 
با افزایش 2 واحدى عدد 15 هــزار و 484 واحد را 
به نمایش گذاشت. دیروز همچنین شاخص سهام 
آزاد شناور با افزایش 53 واحدى به عدد 84 هزار و 
149 واحد دست یافت. شــاخص بازار اول اما در 
حالى با افزایش 97 واحدى به رقم 54  هزار و 415 
واحد دست یافت که شــاخص بازار دوم با کاهش 
381 واحدى به عدد 163 هزار و 953 واحد رسید 
و شــاخص کل فرابورس (آیفکــس) بدون تغییر 

محسوسى روى رقم 834 واحد متوقف شد.
ارزش کل معامالت روز گذشــته  بورس تهران 
در حالى به بیش از 266 میلیارد تومان رســید که 
در بازار نقد این بورس اندکى بیش از 133 میلیارد 
تومان بود که ناشــى از دســت به دســت شدن 
739 میلیون سهم و اوراق مالى قابل معامله طى 57  

هزار و 110 نوبت دادوستد بود.

بازار سرمایه

بازار طال و ارز

شاخص ها
عنوان شاخص

کل

30 شرکت بزرگ

آزاد شناور

بازار اول

بازار دوم

صنعت

76792.8

3101.4

84149.1

54415.4

163953.3

65540.6

26.8

2.9

53.8

97.9

(381.7)

24.6

0.03

0.09

0.06

0.18

(0.23)

0.04

درصدتغییرمقدار

فروشگاه هاى زنجیره اى ترکیه 
در ایران

تســنیم|  پاى فروشــگاه هاى زنجیره اى 
ترکیه اى بیم به ایران باز شــده است. شرکت 
بیم شــرکت خرده فروشــى ترك است که 
دامنه محــدودى از مواد غذایى اساســى و 
کاالهاى مصرفى را بــا قیمت هایى رقابتى به 
مشــتریان عرضه مى کند. شرکت بیم که در  
سال 1995 تأسیس شده و نزدیک به 5  هزار 
شــعبه در ترکیه دارد، از شرکت هاى پیشرو 
در ارایــه مــدل فروشــگاه هاى همــواره 

تخفیف دار در ترکیه بوده است.
شرکت فروشگاه هاى زنجیره اى بیم ترکیه 
اعالم کرده اســت: با هدف مشــخص کردن 
فرصت ها و پتانســیل هاى سرمایه گذارى در 
بازار خرده فروشى ایران، کمیته اجرایى این 
شــرکت مجوز آغاز تحقیقات بازاریابى را در 

این کشور صادر خواهد کرد.

مرغ 300 تومان گران شد

 
ایسنا| مرغ بــه کیلویى 7 هزار و 300 تومان 
رسیده و بازار گوشت مرغ بار دیگر با تغییرات 
و نوســانات قیمتى همراه شده است. آخرین 
گزارش هــاى بانــک مرکــزى در حالــى 
منتشرشده که نشان مى دهد قیمت مرغ در 
دو هفته ابتدایى بهمن روند افزایشى داشته 
است. بر این اســاس در هفته دوم ماه جارى 
قیمت گوشت مرغ 2.5 درصد گران شده و در 
سطح شــهر هر کیلوگرم آن تا بیش از 7 هزار 
تومان فروش رفته اســت. این در حالى است 
کــه گــزارش بانک مرکــزى از هفتــه اول 
بهمن مــاه حاکــى از آن بود کــه قیمت هر 
کیلوگرم گوشــت مرغ 1.3 درصد نسبت به 
هفته ماقبل گران شده است. گفتنى است در 
حال حاضر هر کیلوگرم گوشت مرغ 7 هزار و 
200 تا 7 هزار و 400 تومان فروخته مى شود 
که نشان دهنده افزایش 300 تا 500 تومانى 
قیمت گوشــت مرغ نســبت به ســه هفته 

گذشته است. 

خودروهایى که 
آب الى درزشان مى رود! 

 
ایسنا| خودروهاى سایپا 111، سایپا 132، 
سایپا 131، تیبا، تیبا  هاچ بک، سمند (تبریز) 
و ام وى ام 550 استانداردهاى مربوط به عدم 
نفوذ آب را به طــور کامل پاس نکرده  و داراى 
نقــص در این حوزه هســتند. دارندگان این 
خودروها بایــد هنگام شست وشــو و هواى 
بارانى بیشتر مراقب خودروهاى خود باشند. 
دارا بودن نمره منفى در ارزیابى هاى کیفى به 
این معنا اســت که این خودروها استاندارد 
مربوطه را به طور کامــل پاس نکرده و داراى 

نقص کیفى در این حوزه هستند.

ویترین خانواده

نوبرانه

دستکشى که تایپ مى کند

مهر| اگر ازجمله افرادى هســتید که از تایپ 
کردن با استفاده از صفحه کلیدهاى کوچک گوشى 
و کوبیدن روى شیشه تلفن همراه خسته شده اید، 
با پوشــیدن یک صفحه کلیــد منحصربه فرد 

مشکلتان را حل کنید.
شــرکت Tap Systems صفحه کلیــدى 
موســوم به Tap Strap  عرضه کرده که با درك 
حرکات دســت در زمان تایپ مى تواند عملکرد 
صفحه کلیدهــا را به طور کامل تقلیــد کند و به 
شــما امکان دهد روى هر ســطحى عمل تایپ 
را شبیه ســازى کنید تا کلمــات و جمالت روى 
نمایشگر تایپ شود. این صفحه کلید مانند یک 

دستکش کوچک بندانگشتى است.
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قیمت انواع مکمل سوخت و روغن خودرو

قیمت(تومان) مدل

45 هزار مکمل سوخت خودرو 1R-X حجم 240 میلی لیتر

23  هزار مکمل سوخت خودرو 1R-X حجم 60 میلی لیتر

35هزار ضدیخ خودرو پرستون مدل 4501 حجم 3,78 لیتر

45 هزار موتورشوي خودرو 1R-X حجم 240 میلی لیتر

45 هزار مکمل روغن موتور خودرو 1R-X حجم 240 میلی لیتر

39 هزار  سوپر ضدیخ ضد جوش اف سی پی 4 کیلوگرمی

25 هزار  تمیز کننده سیستم سوخت خودرو 1R-X حجم 
60 میلی لیتر

45 هزار  مکمل سوخت خودرو 1R-X حجم 240 میلی لیتر

29 هزار  موتورشوي بولزوان مدل Bullspower حجم 
400 میلی لیتر

23 هزار  اکتان نارنجی خودرو پرستون مدل 4671 با حجم 
473 میلی لیتر

71 هزار  محافظ و پوشش دهنده موتور بولزوان مدل 
Bullspower حجم 410 میلی لیتر

48 هزار  مکمل سوخت خودرو بیزول مدل G81 ظرفیت 
250 میلی لیتر

4هزار و 500 آب رادیاتور خودرو اف سی پی 2000 میلی لیتر

پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۷/۰۰- ۱۶/۳۰
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