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با وجودي كه ايران از س�ال 1333 به ش�كل 
صنعت�ي در حوزه پ�رورش مرغ فعال اس�ت 
و دولت ه�م مدعي اس�ت كه ب�راي واردات 
نهاده هاي دام طيور از محل منابع عمومي ارز 
4هزارو200توماني ارائه مي دهد؛ متأس�فانه 
از ابتداي س�ال 99 كه قيم�ت جوجه يكروزه 
800توم�ان و قيم�ت ه�ر كيلو م�رغ 8هزار 
تومان بود، ام�روز قيمت جوجه يك�روزه به 
6هزار تومان و قيم�ت هر كيلو مرغ دولتي به 
25هزار تومان افزايش يافته اس�ت، در عين 
حال تا ب�ه امروز نيز توضيح مش�خصي براي 
افزايش قيمت مرغ در بازار عنوان نشده است. 
وقتي قيمت ي��ك كاال در بازاري ب��اال مي رود و 
در عين حال نيز كاال كمياب مي ش��ود و شاهد 
ش��كل گيري صف در كشور هس��تيم، توضيح 
واضح و مش��خصي از س��وي مس��ئوالن دولتي 
عنوان نمي ش��ود و به شكلي س��خن مي گويند 
كه بديهياتي كه مقابل چشم مردم جامعه است 
را گاهی كتمان مي كنند، از اين رو انكار معضل و 
رنج اقتصادي مردم نيز براي خود مشكلي شده 
است. با وجودي كه مشكالت اقتصادي در نهايت 
خود را در قالب تورم و كمبود كاال نشان مي دهد، 
اما شاهد اين موضوع هستيم كه مقامات دولتي 
نمي خواهند مشكالت را با مردم درميان بگذارند 
و همچون هشت س��ال گذش��ته كه پيوسته به 
رفع تحريم ها از سوي كشورهاي خارجي چشم 
داشته اند، سياست هاي پر هزينه اي را در اقتصاد 
اعمال مي كنند تا شايد در نهايت به مقصود خود 
در قالب برجام دست يابند. اعمال سياست هاي 
پر هزينه براي دستيابي به توافق با غرب موجب 
شده تا به واسطه ايجاد 3هزارو500 هزار ميليارد 
تومان نقدينگي و ايجاد صدها هزار ميليارد تومان 
بدهي، ايران با يك تورم سنگين فزاينده روبه رو 
ش��ود، در عين حال اين پرسش مطرح است كه 
دولت اقتصاد را در چه وضع بغرنجي مي خواهد 

تحويل دولت سيزدهم بدهد؟!
به طور نمونه اي��ن روزها با وجودي ك��ه ايران از 
سال 1333 به ش��كل صنعتي در حوزه پرورش 
مرغ فعال اس��ت و دولت هم مدعي مي باشد كه 
براي واردات نهاده هاي دام طيور از محل منابع 
عمومي ارز 4هزارو200تومان��ي ارائه مي دهد؛ 
متأس��فانه از ابتداي س��ال 99 كه قيمت جوجه 
يكروزه 800تومان و قيمت هر كيلو مرغ 8هزار 
تومان بود، امروز قيمت جوجه يكروزه به 6هزار 

تومان و قيمت هر كيلو م��رغ دولتي به 25هزار 
تومان افزايش يافته است. 

مشاور اتحاديه مرغداران گوشتي گفت: بر اساس 
آمارها ميزان جوجه در كشور كم نيست اما سؤال 
اينجاست كه چرا بايد در اين فصل قيمت جوجه 

يكروزه باال باشد؟
محمدعلي كمالي در گفت وگو با ايسنا، با بيان 
اينكه سؤال اينجاست كه چرا بايد در اين فصل 
قيمت جوجه يكروزه باال باشد، گفت: مرغداران 
جوجه يكروزه را بي��ش از 5هزارو600تومان تا 
6هزار تومان خريداري مي كنند و قيمت مصوب 

4هزارو200 تومان رعايت نمي شود. 
وي ادام��ه داد: بر اس��اس آمارهاي اعالم ش��ده 
جوجه كم نيس��ت و از ابتداي ماه تا امروز حدود 

۷۷ ميليون قطعه جوجه توليد شده است. 
مشاور اتحاديه مرغداران گوش��تي اضافه كرد: 
انتظار م��ي رود معاونت ام��ور دام وزارت جهاد 
كش��اورزي و انجمن جوجه يك��روزه به موضوع 
افزايش قيمت جوجه يكروزه ورود و آن را كنترل 
كنند. وي در پاسخ به اين سؤال كه از چه زماني 
قيمت جوجه افزايش يافته است و آيا اين افزايش 
قيمت ممكن اس��ت در قيمت مرغ هم اثرگذار 
باش��د يا خير، گفت: ح��دود يك ماه اس��ت كه 
توليدكنندگان جوجه را بيش از قيمت مصوب 
خريداري مي كنند و اميدواريم كه اين افزايش 
قيمت بر قيمت مرغ اثري نگ��ذارد. البته عامل 
اصلي مؤث��ر در قيمت مرغ، نهاده اس��ت كه در 
حال حاض��ر براي 50 روز پ��رورش نهاده تأمين 
شده اس��ت. اما نبايد از اين موضوع نيز غافل شد 
كه قيمت جوجه 12 تا 13 درصد بر قيمت تمام 

شده مرغ اثرگذار است. 
وي با بيان اينكه هزينه هاي توليدي بر اس��اس 
جوجه 4هزارو200 توماني حساب شده نه جوجه 
6هزار توماني گفت: از وزارت جهاد كش��اورزي 
درخواس��ت كرديم كه توجه بيش��تري به اين 

موضوع داشته باشد. 
  كارگروهي ب�راي جلوگي�ري از قاچاق 

جوجه يكروزه تشكيل شده است
نماينده مردم قروه و دهگالن در مجلس گفت: 
كارگروهي در اس��تانداري كردس��تان با حضور 
دستگاه هاي امنيتي، جهاد كشاورزي و صنعت، 
معدن و تجارت تشكيل شده تا در شرايط كنوني 
كشور كه با كمبود جوجه يكروزه مواجه هستيم 

از قاچاق اين محصول مقابله كنند. 
پرويز اوسطي، عضو كميسيون كشاورزي، آب، 
منابع طبيعي و محيط زيس��ت مجلس شوراي 
اسالمي با اشاره به اينكه بخشي از جوجه يكروزه 
مورد ني��از مرغداري هاي برخي از كش��ورهاي 
همس��ايه از طريق قاچاق تأمين مي شود، ادامه 
داد: حجم ميزان خروج جوجه يكروزه به صورت 
قاچاق از كشور زياد نيس��ت اما در شرايط فعلي 

نبايد اين حداقل قاچاق نيز صورت بگيرد.

از معماي گراني مرغ تا قاچاق ناچيز جوجه يكروزه

فرآیند ُکند فروش کاالهای متروکه
معاون بندری س�ازمان بن�ادر و دريانوردی از مجم�وع موجودی 
5/2 ميليون تن كاالی اساس�ی در انبارهای بنادر و كش�تی های 
پ�ای اس�كله و كش�تی های موج�ود در لنگرگاه ه�ا خب�ر داد.

فرهاد منتصركوهساری در گفت وگو با مهر درباره موجودی كاالهای 
اساسی در انبارهای بنادر گفت: در حال حاضر 4 ميليون و 140 هزار تن 
كاالی اساسی در بنادر شمالی و جنوبی كشور داريم. 18 فروند كشتی 
هم پای اس��كله با 550 هزار تن و 18 فروند كشتی ديگر در لنگرگاه با 

562 هزار تن كاالی اساسی منتظر پهلوگيری و تخليه بار هستند.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دريانوردی تصريح كرد: 
مجموع كاالهای اساسی وارد شده به كشور )اعم از موجودی انبارهای 
بنادر يا آماده تخليه از كشتی ها( به 5 ميليون و 253 هزار تن می رسد.

وی عنوان كرد: روند پُر و تخليه ش��دن انبارهای بنادر مس��تمراً اتفاق 
می افتد و اكثر كاالهای اساسی جايگزين شده اس��ت. بنابراين اينكه 
فكر كنيم موجودی انبارهای بندری ناگه��ان به صفر يا حتی به نصف 

موجودی فعلی كاهش يابد، برداشت اشتباهی است.
كوهس��اري درباره آخرين وضعيت كاالهای رسوبی در انبارهای بنادر 
نيز بيان داشت: س��ازمان بنادر و دريانوردی، ليست كاالهايی را كه از 
زمان تحويل آن به انبار، بيش از سه ماه می گذرد به گمرک و سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تمليكی معرف��ی و در بعضی موارد، گمرک 

اين ليست را اصالح می كند.
وي گفت: به طور كلی 1۷ هزار TEU كاالی كانتينری، كاالی رسوبی 
به گمرک و تمليكی اعالم كرده ايم. ۷00 هزار تن هم كاالی متروكه فله 
)غيركانتينری( اس��ت كه در بنادر وجود دارد، اما ممكن است گمرک 

درصدی از اين مقدار را كم كند.
منتصركوهساري تأكيد كرد: فرآيند مزايده گذاری و فروش كاالهای 
متروكه از سوی سازمان تمليكی به كندی انجام می شود كه بايد سرعت 
بيشتری به آن بدهند. قرار اس��ت هفته آينده جلسه ای ميان مديران 
عامل سازمان های »بنادر و دريانوردی« و »جمع آوری و فروش اموال 
تمليكی« و رئيس كل گمرک ايران برگزار ش��ود تا بتوانيم اين فرآيند 

را سرعت بدهيم.
معاون س��ازمان بنادر در پاسخ به اين پرس��ش كه چرا به رغم رسوب 
بعضاً چند س��اله برخی كاالها در انبارهای بنادر، اين كاالها به عنوان 
متروكه معرفی نمی ش��وند، بيان كرد: ممكن است كااليی بيش از سه  
ماه در انبارها مانده باش��د، اما صاحب كاال با مراجعه به گمرک، تاريخ 
ورود كاالی خود را به روزرسانی كند، حتی كاالهای كانتينری با عمر 
ماندگاری باال هم داريم كه سازمان بنادر ليست آنها را به گمرک اعالم 
می كند، اما با مراجعه صاحب كاال به گمرک و به روز رسانی تاريخ ورود 

كاال به انبار، اين كاالها از ليست متروكه بودن خارج مي شوند.
.......................................................................................................................

10 کاالی عمده صادراتی ایران 
جزئي�ات آم�ار تج�ارت خارج�ی نش�ان می ده�د 39درص�د 
صادرات اي�ران متعل�ق به 10 قل�م كاال بوده اس�ت كه پس�ته به 
عن�وان مهم ترين محصول كش�اورزی رش�د 56 درص�دی دارد.

به گزارش فارس، جزئيات آمارهای تجارت خارجی ايران نشان می دهد 
اقالم عمده صادرات��ی ايران به ترتيب بنزين، گاز طبيعی مايع ش��ده، 
پلی اتيلن با چگالی كمتر از 94 درصد، متانول، پسته، پروپان مايع شده، 
شمش فوالد، پلی اتيلن با چگالی بيشتر از 94 درصد، ساير روغن ها و 

قيرنفت است.
براساس آمارهای گمرک، ارزش 10 قلم كاالی عمده صادراتی بيش از 
13/۷ ميليارد دالر بوده كه سهم آن از كل رقم صادرات 34/9 ميليارد 
دالری به بيش از 39 درصد می رسد. اقالم عمده صادراتی در سال 99 
نسبت به مدت مشابه سال قبل خود كاهش 14 درصدی داشته است.

در سال گذشته ايران توانس��ت 1/1ميليارد دالر پسته صادر كند كه 
نسبت به سال 98 به لحاظ وزنی 9۷/4 درصد و به لحاظ ارزش 55/8 

درصد رشد يافته است.
همچنين بيش��ترين مي��زان صادرات كش��ور در س��ال 99 به مقصد 
كشورهای چين، عراق، امارات متحده عربی، تركيه و افغانستان بوده 
كه بيش از ۷4 درصد ارزش صادرات ما را تشكيل می دهند. بيشترين 

كاهش صادرات نيز به تركيه بود.
.......................................................................................................................

افزایش 1۵0 درصدی قیمت برنج وارداتی
افزاي�ش 150 درص�دی قيم�ت برنج ه�ای واردات�ی و ن�رخ 
بي�ش از 42 ه�زار تومان�ی ه�ر كيل�و برن�ج ايران�ی ت�ا پاي�ان 
س�ال گذش�ته در گزارش ه�ای رس�می ثب�ت ش�ده اس�ت.

به گزارش ايس��نا، برنج مصرفی از دو محل توليد داخل و بخشی نيز از 
طريق واردات تأمين می شود. برنج های وارداتی تا ابتدای سال گذشته 
مشمول دريافت ارز 4 هزار و 200 تومان بودكه با حذف آن، تأمين ارز 
اين كاال با نرخ سامانه نيما كه معموالً نزديك به بازار است انجام می شود. 
از آن زمان در كنار افزايش نرخ ارز موانعی در ترخيص وجود داشت كه 

موجبات افزايش قيمت اين كاال را فراهم كرد.
براس��اس تازه ترين آمار مركز آمار اي��ران از وضعي��ت قيمت و تورم 
كاالهای مورد نياز م��ردم قيمت برنج ايرانی از اس��فند 1398 كه هر 
كيلو به طور متوسط 23 هزار و 600 تومان بود تا اسفند سال گذشته 
كه به طور متوس��ط تا 35 هزار تومان قيمت خ��ورده افزايش 4۷/5 
درصدی داشته اس��ت. برنج ايرانی حتی تا بيش از 42 هزار تومان نيز 

قيمت خورده است.
در م��ورد برنج های خارجی هر كيل��و از آن در اس��فند 1398 به طور 
متوس��ط 9 هزار و ۷00 تومان عرضه مي شد، ولی به تدريج در شرايط 
جديد روند صعودی قيمت آن ش��روع ش��ده اس��ت، به طوری كه در 
بهمن ماه سال قبل به طور متوسط 23 هزار و 900 تومان و در اسفند تا 
24 هزار و 200 تومان افزايش قيمت داشته و حداكثر 29 هزار و 400 

تومان نيز برای آن ثبت شده است.
بر اين اساس هر كيلو برنج خارجی با افزايش قيمت 150 درصدی در 

پايان سال گذشته مواجه بود.
اما اينك��ه وضعي��ت واردات برنج چگون��ه بوده؛ بررس��ی آمار گمرک 
ايران نشان می دهد كه در سال گذش��ته 936 هزار تن به ارزش 868 
ميليون دالر برنج وارد ش��ده و آخرين آمار از موجودی كاالی اساسی 
تا اواس��ط فروردين ماه بيانگر موجودی 36 هزار تنی برنج در گمرک و 

بنادر است.
در نيمه دوم سال گذشته ترخيص برنج از گمرک با موانعی همراه بود 
و حتی در انتقادات صاحبان كاال موضوع قرار گرفتن برنج های مانده 
در بنادر در آستانه فساد مطرح ش��د، مسئوالن گمرک نيز دليل عدم 
ترخيص را تأمين ارز اعالم كرده بودند، اما در نهايت با توافقات صورت 
گرفته بانك مركزی نس��بت به صدور كد رهگي��ری اقدام و ترخيص 

برنج آغاز شد.

کارشكني دستگاه هاي دولتي در مبارزه با محتكران مسكن 
 پس از تأخير شش ساله دولت براي تكميل سامانه اسكان و اخذ ماليات 

از خانه هاي خالي كميسيون اصل 90 براي شناسايي داليل تأخير در اجراي قانون به دستگاه هاي اجرايي دو هفته مهلت داد

 رد پاي بانك هاي خصوصي 
در رشد حجم نقدینگي 

در حال�ي كه مقامات دولت�ي، تكاليف بودج�ه اي را دليل افزايش 
حجم نقدينگ�ي به م�رز 3هزارو500 هزار ميلي�ارد تومان معرفي 
مي كنن�د، ي�ك كارش�ناس اقتص�ادي سوء اس�تفاده بانك هاي 
خصوصي از ام�كان خل�ق نقدينگ�ي را دليل اصلي رش�د حجم 
نقدينگ�ي معرف�ي مي كن�د، دلي�ل رش�د بي�ش از 30 درصدي 
حجم نقدينگي در س�ال هر چه كه باش�د، چون رش�د اقتصادي 
تقريبًا صفر اس�ت، تورم به يك مش�كل جدي تبديل شده است. 
ارسالن ظاهري، كارش��ناس اقتصاد راهبردي بحث ارزش پولي ملي 
و نرخ ارز را از مهم ترين مس��ائل اقتصاد ايران خوان��د و گفت: موضوع 
ارز همچون جراحي مغز و اعص��اب يك موضوع كاماًل تخصصي بوده و 
نسخه پيچي براي آن نيز نيازمند تخصص ويژه است. از سال 19۷1 به 
بعد كه نظام ارزي دنيا از حالت ثابت به ش��ناور تغيير كرد كشورهاي 
پيشرفته هم تعيين نرخ ارز را به بازار عميق رقابتي كه توان كشف نرخ 
داشته باشد، سپردند. كارشناس اقتصاد راهبردي حفظ ارزش پولي ملي 
را نيازمند اقتدار بانك مركزي دانست و بيان كرد: علت رشد نقدينگي، 
كسري بودجه دولت نيس��ت بلكه اين بانك هاي خصوصي هستند كه 

نقش اصلي را در رشد پايه پولي ايفا مي كنند. 
ظاهري در پاسخ به اين سؤال كه اگر تحريم ها برداشته شوند ارزش پول 
ملي افزايش خواهد يافت يا خير گفت: ط��راح تحريم ها عليه ايران به 
دنبال هوشمند كردن تحريم ها بود و االن هم اقتصاد ما حالت شرطي 
پيدا كرده است و مهم ترين مانع توليد نيز مه آلود بودن مسير اقتصاد و 

رويكرد وابستگي به مذاكرات است. 
اين كارش��ناس اقتصاد راهبردي خاطرنش��ان كرد: محاسبات نشان 
مي دهد ك��ه صادركنندگان غيرنفت��ي فقط در س��ال 1398، حدود 
210 هزار ميليارد از محل جهش نرخ ارز، رانت ريالي بردند كه اين رقم 

در قالب تورم از جيب مردم رفته است. 
.......................................................................................................................

اعتقادی به محدودیت ۶0 درصدی پروازها 
نداریم

رئي�س انجم�ن ش�ركت های هواپيماي�ی ب�ا بي�ان اينك�ه 
اعتق�ادی ب�ه محدودي�ت 60 درص�دی پروازه�ا نداري�م، 
گف�ت: اي�ن كار ب�رای مقابل�ه ب�ا ش�يوع كرون�ا علمی نيس�ت.
يون��س دقيق كي��ا در گفت وگ��و با تس��نيم با بي��ان اينك��ه در بحث 
سوخت رسانی به ش��ركت های هواپيمايی مشكلی نداريم، اظهار كرد: 
يكی از مسائل ايرالين های داخلی محدوديت استفاده 60 درصدی از 
ظرفيت صندلی پرواز است. بايد اين موضوع را با توجه به مكانيسم هايی 

كه وجود دارد حل كنيم.
وی توضيح داد: بر اين اس��اس برای هر مس��افری كه تست كرونايش 
مثبت باشد، كارت بليت پرواز صادر نمی شود. از سوی ديگر حين ورود 
به فرودگاه، مسافران با سيستم تعبيه شده كنترل می شوند. عالوه بر 
اين با توجه به اينكه هوای داخل كابين هواپيما تخليه می شود، امكان 

شيوع بيماری وجود ندارد.
رئيس انجمن شركت های هواپيمايی با اشاره به اينكه پرواز ايرالين های 
خارجی ك��ه به ايران می آيند ب��ا تمام ظرفيت انجام می ش��ود، گفت: 
تركي��ش ايرالي��ن و قطرايرويز به صورت ف��ول پروازهای خ��ود را به 
ايران انجام می دهند. دنيا قبول ندارد كه هواپيما محل شيوع ويروس 
كروناس��ت. دقيق كيا ادام��ه داد: با وج��ود اينكه اعتق��ادی به اعمال 
محدوديت 60 درصدی در پروازهای داخلی نداريم و اين كار را علمی 

نمی دانيم، اما آن را رعايت می كنيم.

در حالي كه با اي�ن وضعيت تورمي س�ال 1400 
مستأجران در رابطه با تشديد هزينه هاي اجاره 
بها نگران�ي جدي دارن�د، كميس�يون اصل 90 
مجل�س ش�وراي اس�امي در پ�ي بي توجهي 
شش س�اله دولت در رابطه با ايجاد زير ساخت 
براي اخ�ذ ماليات از خانه ه�اي خالي، تكاليفي 
را براي دس�تگاه هاي اجرايي تعيي�ن كرد تا به 
واسطه شناسايي خانه هاي خالي و وضع ماليات 
بتواند بخش�ي از اين خانه ها را وارد چرخه بازار 
ش�ناور اجاره مس�كن و تعدي�ل قيمت ها كند. 
قيمت مسكن طي هشت س��ال اخير آنقدر جهش 
يافته است كه ديگر خريد خانه براي مردم به افسانه 
تبديل شده است، از اين رو فش��ار بر بازار اجاره بها 
آنقدر افزايش يافته كه مالكان دست برتر را در تعيين 
اجاره بها دارند، در اين ميان در س��ايه بي توجهي 
دولت براي تنظيم بازارها كميس��يون اصل 90 به 
حوزه تنظيم بازار از طريق تكميل پايگاه اطالعاتي 
مسكن و همچنين وضع ماليات بر خانه هاي خالي از 
سكنه ورود كرده است تا شايد از اين رهگذر كمي از 

هزينه هاي اجاره نشين ها كاهش يابد. 
   كليد حل مسئله خانه خالی 

دست بانك هاست
برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند بسياري از 
خانه هاي خالي از سكنه براي بانك ها و وام گيرندگان 
از نظام بانكي مي باشد و اگر آمار اين خانه ها لو برود 
ديگر بانك ها نمي توانند با افزايش سرمايه از محل 
تجديد ارزيابي دارايي هاي ملكي خود صورت هاي 
مالي را ساماندهي كنند و از سوي ديگر مشتريان 
بدهكار به بانك ها نمي توانند هر چند س��ال يكبار 
به واسطه افزايش نرخ مس��كن، بدهي هاي خود را 
با بانك ها تس��ويه كنند در اين ميان نيز ملك بازي 
تس��هيالت گيرندگان از بانك ها ب��ا بانك ها نيز به 

پايان مي رسد. 
سخنگوي كميسيون اصل 90 قانون اساسي گفت: 
كميس��يون اصل 90 به دس��تگاه هايي ك��ه بايد با 
سامانه طبق قانون همكاري كنند دو هفته فرصت 
داد تا داليل كوتاهي خود را در راس��تاي همكاري 
با »س��امانه ملي امالک و اسكان كش��ور« با هدف 
جلوگيري از احت��كار خانه و افزاي��ش قيمت ها به 
كميسيون ارائه دهند. علي خضريان در گفت وگو 
با خانه ملت، در تش��ريح جلس��ه روز )دوشنبه 23 
فروردين ماه( كميسيون اصل 90 قانون اساسي از 

حضور تعدادي از مسئوالن دولتي به منظور بررسي 
نحوه اجراي »سامانه ملي امالک و اسكان كشور« 
خبر داد و گف��ت: اگرچه راه اندازي »س��امانه ملي 
امالک و اسكان كشور« از س��ال 94 به وزارت راه و 
شهرسازي تكليف شده اما پس از چندين سال تعلل 

در اجراي قانون، اخيراً از سامانه رونمايي شد. 
وي ادامه داد: طبق »قانون اصالح شده ماليات هاي 
مستقيم«، مجلس تالش كرد اين قانون كاربردي 
شود تا از احتكار خانه هاي خالي جلوگيري و از اين 
خانه ها ماليات اخذ ش��ود كه اين مهم بايد توسط 
»سامانه امالک ملي و اسكان كشور« صورت پذيرد، 
اما برخي از دس��تگاه ها هم��كاري الزم را ندارند و 

اطالعات مورد نياز ب��راي راه اندازي س��امانه را به 
وزارت راه وشهرس��ازي ندادند و تعلل هايي صورت 
گرفته است. وي افزود: در اين راستا كميسيون اصل 
90 به دس��تگاه هايي كه بايد با سامانه طبق قانون 
همكاري كنند دو هفته فرصت داد تا داليل كوتاهي 
خود را به كميس��يون ارائه دهند تا علل اين تعلل 
مورد بررسي قرار گرفته و در راستاي حل مشكالت 
قدم برداشته شود و در نهايت دستگاه ها اطالعات را 

به سامانه ارائه دهند. 
  شناس�ايي خانه هاي خالي يك�ي از فوايد 

»سامانه ملي اماك و اسكان كشور«
خضريان با بيان اينكه طبق سرشماري سال 95 

حدود 2/5 ميليون خانه خالي در سراس��ر كشور 
احتكار ش��ده و به بازار عرضه نشده است، گفت: 
كميسيون اصل 90 حل معضل مسكن را پيگيري 
مي كند كه يك��ي از اين راه ها عرض��ه خانه هاي 
احتكار شده اس��ت و يكي از فوايد »سامانه ملي 
امالک و اسكان كش��ور« شناسايي اين خانه ها و 

برنامه ريزي براي بخش مسكن است. 
   جمع بندي مصوبات كميسيون اصل 90 

درباره سامانه اماك
وي در پايان در جمع بندي مصوبات كميسيون 
اصل 90 درباره س��امانه امالک  گفت: 1- وزارت 
راه و شهرسازي به عنوان متولي سامانه امالک، 
ظرف يك هفته گزارش��ي درخص��وص تكاليف 
دس��تگاه هاي مربوطه تكميل و آخرين وضعيت 
اجراي آن تكالي��ف را آماده و ه��ر دو هفته آن را 
 به روزرساني و به كميس��يون اصل 90 ارائه كند. 
2- تمامي دس��تگاه هاي موضوع قانون س��امانه 
امالک ظرف مدت دو هفته گزارش��ي از داليل و 
مش��كالت عدم اجراي تكاليف مربوطه و برنامه 
عملياتي خود را به كميسيون اصل90 ارائه كنند. 
خضريان همچنين افزود: 3- به منظور بررس��ي 
و رس��يدگي به امور اجراي س��امانه امالک مقرر 
ش��د هر دو هفته يك بار نشس��ت در كميسيون 
اصل 90 با وزارت راه و شهرسازي با حضور نماينده 
كميسيون اصل90 با حضور دستگاه هاي مربوطه 
برگزار شود، 4- وزارت راه و شهرسازي در جهت 
تبيين اهميت سامانه امالک و آگاه سازي مردم 
به منظور ثبت دقيق اطالعات خود گزارش��ي از 
اقدامات صورت گرفت��ه و برنامه آتي خود در اين 
راستا، ظرف مدت يك هفته به كميسيون اصل 

90 ارائه كنند. 
س��خنگوي كميس��يون اص��ل 90 مجل��س 
ش��وراي اس��المي در ادامه  گفت: 5- وزارت راه 
و شهرسازي موظف اس��ت تفاهم نامه خود را با 
سازمان هاي مربوطه جهت اجراي سامانه با ذكر 
زمان بندي اجرا به كميسيون اصل90 ارائه كند. 
6- اعالم برنامه براي پش��تيباني سامانه و رفع 
هر چه زودتر آن توسط وزارت راه و شهرسازي 
۷- وزارت امورخارجه و بخش امور اتباع وزارت 
كش��ور داليل عدم حضور خود را در جلسه روز 
دوش��نبه 23 فروردين در كميس��يون اصل 90 

ارائه كنند.

نماینزدیک

ثبت رکورد 40 ساله گرانی مسكن به نام حسن روحانی
قيم�ت مس�كن در حال�ی ط�ی دولت ه�ای گذش�ته بي�ن 200 ت�ا 300 درص�د رش�د 
داش�ته ك�ه دول�ت آق�ای روحان�ی در اي�ن ح�وزه ه�م ي�ك رك�ورد دس�ت نيافتن�ی ثب�ت 
ك�رده و ش�اهد رش�د 690درص�دی قيم�ت مس�كن در هش�ت س�ال اخي�ر بودي�م.

به گزارش تسنيم، مطابق جديدترين گزارش رسمی منتشر شده از تحوالت بازار مسكن، متوسط قيمت 
مسكن در شهر تهران طی اسفندماه سال گذشته به 30 ميليون و 2۷4 هزار تومان افزايش يافته است. در 
هشت سال اخير متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكونی از 3 ميليون و 834 هزار تومان در مردادماه 92 

تا پايان اسفند 99 بالغ بر 689/6 درصدی گران شده كه ركوردی بی سابقه در 40سال گذشته است.

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ایرانشهر
مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد و نصب دو دستگاه يوپي اس 

مورد نياز دانشگاه به شماره مناقصه 400-01-01
دانش��گاه علوم پزشكي و خدمات بهداش��تي و درماني ايرانش��هر در نظر دارد جهت 
خريد و نصب دو دستگاه يو پي اس جهت دس��تگاه سي تي اسكن و آنژيوگرافي مورد 
نياز دانشگاه را به شرح اسناد مناقصه )شرايط عمومي و اختصاصي(، از طريق مناقصه 

عمومي يك مرحله اي طبق شرايط و اسناد مناقصه واگذار نمايد. لذا شركت كنندگان در مناقصه بايد داراي شماره ثبت و احراز 
صالحيت انجام كار از مراجع ذيصالح باش��ند و جهت دريافت اس��ناد مناقصه مي توانند از طريق سامانه تداركات الكترونيك 

دولت به نشاني الكترونيكي Https://setadiran.ir اقدام نمايند.

برآورد اوليه- ريالمبلغ سپرده شركت در مناقصهشماره مناقصهموضوع مناقصه
مناقصه عمومي يك مرحله اي خريد و نصب 

1/200/000/00012/000/000/000 ريال01-01-400دو دستگاه يو پي اس مورد نياز دانشگاه

* فروش اسناد مناقصه: از تاريخ نشر آگاهي مورخ 1400/01/24 لغايت 1400/01/28 
* جلسه توجيحي: هر يك از شركت كنندگان كه نسبت به مفهوم اسناد و مدارك مناقصه ابهامي داشته باشند، مي توانند راس 
ساعت 10:00 صبح مورخ 1400/01/29 به نش��اني: سيستان و بلوچستان، شهرستان ايرانش��هر، بلوار امام خميني)ره(، 
امام خميني 46، ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداش��تي درماني ايرانشهر، دفتر مديريت پشتيباني شركت 

نمايند.
* مهلت دريافت پيشنهادات: از تاريخ 1400/01/29 لغايت 1400/02/07

* جلسه بازگشايي پاكات مناقصه: راس ساعت 10:00 صبح مورخ 1400/02/08
* بديهي است به پيشنهادات واصله بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.

** سپرده شركت در مناقصه ميبايست به صورت واريز نقدي به حساب س��پرده 66352800 نزد بانك رفاه كارگران شعبه 
خاتم االنبياء)ص( ايرانشهر، كد 797 به نام دانشگاه علوم پزشكي ايرانشهر يا ضمانتنامه بانكي مورد قبول كارفرما )ميبايست 
ذي نفع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايرانش��هر( كه در پاكت الف در بستر سامانه تداركات الكترونيك 

دولت به نشاني الكترونيكي ir.setadiran//:Https ارائه گردد.
*** قيمت، نحوه واريز و محل دريافت اسناد مناقصه: )جهت خريد اسناد ميبايست مبلغ 400/000 ريال به حروف چهارصد هزار 
ريال به صورت جداگانه به شماره حساب 2138532636001 به نام درآمد وجوه اختصاصي درماني غيرقابل برداشت دانشگاه 
علوم پزشكی خدمات بهداشتی درمانی ايرانشهر نزد بانك رفاه شعبه مركزي ايرانشهر واريز نموده و جهت دريافت اسناد مناقصه 

مي توانند از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني الكترونيكي ir.setadiran//:Https اقدام نمايند.
* هزينه خريد اسناد به هيچ وجه قابل استرداد نمي باشد.

*** مالك اعالم برنده مناقصه با توجه به اينكه دستگاه هاي يو پي اس جهت دستگاه سي  تي اسكن و آنژيوگرافي خريداري مي گردد 
كه پس از تاييد كارفرما و كارشناسان فني تجهيزات پزشكي و مطابق با شرايظ اختصاصي و به تشخيص اعضاي كميسيون مناقصه 
مي باشد و دانشگاه در رد يا قبول هر يك از پيش��نهاد قيمت واصله مختار بوده و در اين خصوص شركت كنندگان در مناقصه 

هرگونه ادعا در ارتباط با اعالم كمترين قيمت پيشنهادي و برنده بودن را از خود سلب اعالم مي نمايند.
* محل تحويل پيشنهادات: شركت كنندگان در مناقصه ميبايست در بستر سامانه تداركات الكترونيك دولت بارگذاري نمايند. 
به پيشنهادات مشروط، مخدوش و فاقد سپرده و امضا و پيشنهاداتي كه بعد از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد 

شد.
شماره تماس جهت دريافت اطالعات 05437213891

** ساير شرايط در اسناد مناقصه ذكر گرديده و ميبايست جهت دريافت اسناد اقدام نمايند.
*** هزينه چاپ آگهي در روزنامه كثيراالنتشار برعهده برنده مناقصه مي باشد.
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