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بازار گوشت هم به ركود خورد

رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي قيمت هر كيلوگرم شقه بدون دنبه 
را براي مصرف كننده ۱4۰ هزار تومان اعالم كرد و گفت: بازار گوشت 
گوسفندي به دليل عدم توان خريد مردم، دچار ركود شده است. 
علي اصغر ملكي در گفت وگو با خبرنگار مهر درب��اره آخرين وضعيت بازار 
گوشت گوسفندي گفت: بازار گوشت گوس��فندي كم رونق و درگير ركود 
است؛ چراكه مردم توان خريد ندارند و كاهش تقاضا منجر به ثبات قيمت ها 
شده است. وي قيمت هر كيلوگرم شقه بدون دنبه گوسفندي خريد مغازه دار 
را ۱۲۷ تا ۱۳۰ هزار تومان عنوان و اضافه كرد: قيمت هر كيلوگرم شقه بدون 
دنبه با اعمال ۱۰ درصد سود براي مصرف كننده نهايي حدود ۱۴۰ هزار تومان 
است. اين فعال بخش خصوصي با اشاره به اينكه قيمت گوشت گوسفندي در 
هفته هاي ابتدايي امسال نسبت به اواخر سال گذشته بين 6 تا ۷ هزار تومان 
كاهش داشته است، افزود: هم اكنون فصل عرضه دام بوده و عرضه آن زياد 
است، اما مشكلي كه دامداران دارند گراني نهاده ها و علوفه است كه منجر 
به افزايش قيمت تمام شده توليد مي ش��ود. ملكي با اشاره به خشكسالي و 
مطلوب نبودن وضعيت مراتع كشور گفت: اگر امسال وضعيت علوفه مراتع 
خوب بود و دام ها مي توانستند از آن استفاده كنند، كاهش قيمت بيشتري 
اتفاق مي افتاد اما در حال حاضر، تغذيه دام با نهاده به صورت دستي انجام 

مي شود و به همين جهت هزينه هاي توليد باالست. 
........................................................................................................................
 ضرورت مقابله با دست اندازی های دولت 

به منابع صندوق توسعه ملی
يک نماينده مجلس معتقد اس�ت، دس�ت درازی های گاه و بی گاه 
دول�ت به مناب�ع صندوق توس�عه ملی ب�ا راهبرده�ای كالنی كه 
اي�ن صن�دوق ب�ر اس�اس آنه�ا ش�کل گرفت�ه، مغاي�رت دارد.

محمد خدابخشی نماينده مردم اليگودرز در مجلس گفت: از بدو تأسيس 
صندوق توسعه ملی در سال ۸۹ تا سال ۹۹، مبلغ ۱۲۷ميليارد و ۲۹۳ دالر 
به صندوق توسعه ملی واريز شده اس��ت. اين رقم، مجموع منابع حاصل 
از صادرات نفت خام، فرآورده های نفتی، ميعانات گازی و گاز طبيعی را 
دربر می گيرد. خدابخشی در تبيين اهداف كالن تشكيل صندوق توسعه 
ملی عنوان كرد: به طور كلی در فضای اقتصادی كش��ورها، آن دس��ته از 
صندوق های توس��عه ای می توانند تجربيات موفقی داشته باشند كه از 
اهداف كالن و راهبردی برخوردار باشند. مبتنی بر اين اهداف كلی، ساختار 
صندوق توسعه ملی كشورمان، دو راهبرد بنيادين را دنبال می كند؛ نخست 
آنكه بخشی از عوايد صادرات نفت، گاز و فرآورده های نفتی به ثروت  های 
ماندگار، مولد و زاينده تبديل و در كنار آن، سهم نسل های آينده از منابع 

خدادادی و ثروت های ميان نسلی نيز حفظ شود.
او افزود: بر اين اس��اس يك��ی از درخواس��ت های مديرعامل صندوق، 
افزوده ش��دن منابع حاصل از صادرات فرآورده ها و مش��تقات در قالب 
ذخاير استراتژيک كشور بود تا صندوق توس��عه ملی از منابع اعتباری 
ساير فرآورده های صادراتی نيز سهمی داشته باشد؛ موضوعی كه بايد 
در قالب بودجه های ساالنه مورد توجه قرار بگيرد تا سهم رويكردهای 
توسعه محور در اقتصاد كشور افزايش يابد.  نايب رئيس كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس گفت: بر اساس گزارش رئيس هيئت عامل در خصوص 
مصارف صندوق، هرچند دست اندازی هايی از سوی دولت در برهه های 
مختلف صورت گرفته، اما خوش��بختانه ذخاير صندوق توسعه ملی در 

شرايط مطلوبی قرار دارد.
........................................................................................................................

لزوم ثبت اطالعات خانه هاي داراي سند 
غيررسمي در سامانه امالك 

مديركل دفتر اقتصاد مس�کن وزارت راه و شهرسازي اظهار كرد: 
همه امالك چه داراي سند رسمي و چه داراي سند غيررسمي بايد 

در سامانه امالك و اسکان ثبت شوند.
پروانه اصالني درباره ثبت امالك در س��امانه امالك و اس��كان گفت: ما 
براي اينكه زيرساخت ها دچار مشكل نش��وند، خوداظهاري را بر اساس 
ارقام كد ملي افراد طبقه بندي و دس��ته بندي كرديم. وي افزود: اگرچه 
مردم هنوز آش��نايي كافي براي نحوه ثبت اطالعات خود در اين سامانه 
ندارند، اما در حال حاضر اطالعات خود را به تدريج در اين س��امانه ثبت 
مي كنند. مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي، راه اندازي 
سامانه امالك و اسكان را گامي جديد در راستاي شفاف سازي اطالعات 
دانست و گفت: با توجه به اينكه ما قباًل چنين چيزي را نداشتيم ممكن 
است مقاومت هايي در برابر آن صورت بگيرد و لذا از رسانه ها درخواست 
مي كنيم كه به اين حوزه ورود كنند. اصالني با اشاره به طراحي كليپ هاي 
آموزشي براي تسهيل ورود افراد جامعه به سامانه امالك و اسكان گفت: 
ما اين كليپ ها را در اختيار رسانه ها و همچنين سامانه قرار داديم تا مردم 

مشاهده كنند، اما تحقق اين مهم، وفاق و همكاري عمومي را مي طلبد. 
وي نقش رسانه ها را در شفاف سازي اطالعات و نشان دادن هدف اصلي از 
راه اندازي اين سامانه بسيار پررنگ دانست و اظهار كرد: قطعاً منافع اصلي 
اين اقدام به آحاد مردم برمي گردد. مديركل دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و 
شهرسازي با تذكر اين نكته كه نه تنها مالكان، بلكه همه ايراني ها بايد توسط 
سرپرست خانوار وارد اين سامانه شوند و اطالعات سكونتي و مالكيتي خود را 
وارد كنند، گفت: قانونگذار براي حمايت از افرادي كه واقعاً قصد عرضه ملک 
خود را دارند، اما در بازار تقاضايي براي آنها نيست، ضمانت هايي را در نظر 
گرفته است. وي افزود: اگر كسي بخواهد ملک خود را به قيمت روز به بازار 
عرضه كند، تداخلي با اين ماده قانوني پيدا نخواهد كرد. اصالني با تأكيد بر 
اينكه همه امالك اعم از داراي سند رسمي و غيررسمي بايد در سامانه ثبت 
كنند، گفت: هيچ تبعيضي بين شهرهاي مختلف نيز در اين مورد وجود ندارد 
و حتي براي س��كونت و مالكيت در خانه هايي كه در شهرهايي با جمعيت 

زير۱۰۰ هزار نفر هستند، نيز بايد خوداظهاري شود.

بی تفاوتی ارز به هيجان دیکته توافق

قيمت سيمان رسمًا افزایش یافت
طبق توافق توليدكنندگان سيمان و سازمان حمايت مصرف كنندگان 
و توليدكنندگان، قيمت سيمان خاكس�تری رسمًا افزايش يافت.

به گزارش فارس، با مصوبه انجمن صنفی كارفرمايان صنعت سيمان و 
هماهنگی سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان، قيمت 
سيمان فله و كيسه ای 5۰ كيلويی افزايش يافت. بر اين اساس، قيمت 
تحويل در كارخانه برای هر تن سيمان فله تيپ يک، فله ۳۰۰ هزار تومان 
و هر تن سيمان كيسه ای ۴۲۰ هزار تومان تعيين شده است. همچنين هر 
تن سيمان تيپ ۲ و پوزوالنی فله ۳۰۸ هزار تومان و نوع كيسه ای آن ۴۲۸ 
هزار تومان تعيين شده است. همچنين ماليات بر ارزش افزوده و هزينه 
حمل به نرخ سيمان اضافه خواهد ش��د. در عين حال، توليدكنندگان 

متعهد شده اند كه كمبود سيمان در بازار وجود نداشته باشد.
........................................................................................................................
هشدار مدیران صندوق های سرمایه گذاری 

راجع به بيت كوین 
نظرسنجی انجام شده توسط بانک امريکا نشان می دهد كه مديران 
صندوق های سرمايه گذاری خيلی نگاه مثبتی به بيت كوين ندارند.
به گزارش فارس به نقل از نيوز بيت كوين، در م��اه آوريل بانک امريكا 
يک نظرس��نجی درباره قيمت بيت كوين از حدود ۲۰۰ نفر از مديران 
صندوق های سرمايه گذاری انجام داده كه نتايج آن نشان می دهد كه 

بسياری از اين مديران بر اين باورند كه بيت كوين حباب دارد.
مجموع دارايی اين صندوق ها ۳۳۳ ميليارد دالر برآورد شده است و ۷۴ 
درصد مديران اين صندوق ها گفته اند كه قيمت بيت كوين حباب دارد 
و فقط ۱6درصد به حباب داشتن قيمت بيت كوين پاسخ »نه«  داده اند. 
۲۷ درصد اين مديران همچنين گفته اند كه بيت كوين پرمعامله ترين 
دارايی در جهان است. تنها ۱۰ درصد از اين مديران در اين نظرسنجی 
معتقدند كه در سال ۲۰۲۱ بيت كوين عملكرد خوبی را به ثبت خواهد 
رساند. ماه هاست كه بانک امريكا نسبت به حباب در قيمت بيت كوين 
هش��دار می دهد. اوايل س��ال جاری مايكل هارمت، كارشناس ارشد 
سرمايه گذاری بانک امريكا گفت كه بيت كوين به بزرگ ترين حباب 
در جهان تبديل شده است. اخيراً بانک GPمورگان امريكا هم گفته كه 
معتقد است حوزه ارزهای مجازی يكی از بخش هايی است كه درگير 
حباب شده است. البته اين بانک پيش بينی كرده كه در بلند مدت شاهد 

عبور قيمت بيت كوين از صد هزار دالر هم باشيم.
........................................................................................................................

سخنگوی سازمان هواپيمايی كشوری خبر داد
كاهش ۹۵ درصدی پروازهای تركيه

سخنگوی سازمان هواپيمايی كشوری از كاهش چشمگير پروازهای 
ايران و تركيه در هفته های گذشته خبر داد و گفت: در حال حاضر 
تنها 5درصد از كل توافق پروازها بين دو كش�ور انجام می ش�ود.

به گزارش ايسنا، محمدحسن ذيبخش درباره آخرين وضعيت پروازهای 
انجام ش��ده بين ايران و تركيه اظهار كرد: از پايان س��فرهای نوروزی 
تاكنون به رغم ظرفيت باالی پروازی بين ايران و تركيه، تنها 5 درصد 
آن مورد استفاده قرار گرفته است كه البته تعليق تورهای مسافرتی نيز 
می تواند از داليل اين كاهش باشد. وی با بيان اينكه برنامه ای برای قطع 
پروازها بين دو كشور تا زمان ابالغ رس��می ستاد مبارزه با كرونا وجود 
ندارد، افزود: كاهش پروازها براس��اس توافقات صورت گرفته بين دو 
كشور انجام شده، به گونه ای كه در مسير مذكور در ۲۴ ساعت گذشته 

پنج پرواز خروجی و هفت پرواز ورودی انجام شده است.
سخنگوی سازمان هواپيمايی كشوری ادامه داد: عدم منع تردد مستلزم 
ارائه تست PCR منفی با اعتبار ۹6 ساعته در مبدأ و انجام تست مجدد 
پس از ورود به كشور برای مس��افران باالی هشت سال در كشورهای 
پرخطر است و تردد در ساير كشورها با الزام ارائه تست PCR منفی با 
اعتبار ۹6 ساعته در مبدأ و انجام مراقبت های سندروميک پس از ورود 

به كشور و انجام تست مجدد در صورت نياز بالمانع خواهد بود.
به گفته وی، ارائه تستPCR فقط در آزمايشگاه های مورد تأييد وزارت 

امور خارجه ايران در كشورهای مبدأ دارای اعتبار است.
........................................................................................................................

تعيين نرخ بليت حمل و نقل عمومی مسافر 
جاده ای و دریایی توسط اتحادیه های تعاونی

نماينده اتاق تعاون ايران در شورای عالی هماهنگی ترابری كشور 
از تفويض تعيين نرخ بليت حمل و نقل عمومی مس�افر جاده ای و 
ش�ناورهای مس�افری به اتحاديه های تعاونی و كانون ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پايگاه اطالع رس��انی اتاق تعاون 
ايران، محم��د رجائي��ه، نماينده اتاق تع��اون ايران در ش��ورای عالی 
هماهنگی ترابری كشور بيان داشت: پيش از اين تعيين نرخ كرايه ها در 
حمل و نقل عمومی مسافر جاده ای و بليت شناورهای مسافری در ستاد 
تنظيم بازار و از طريق سازمان حمايت از مصرف كننده تعيين  می شد 
كه بنا به مصوبات هيئت دولت به شورای عالی هماهنگی ترابری كشور 
واگذار شد و اين شورا نيز اين مهم را به اتحاديه های تعاونی و كانون ها 
تفويض كرد. رجائيه ادامه داد: اين تعيين نرخ در حمل و نقل عمومی 
مسافر جاده ای براساس دستورالعمل سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای و بنا بر نرخ تورم ساالنه بانک مركزی و تورم حمل و نقل توسط 

اتحاديه های تعاونی و كانون های مربوطه انجام خواهد شد.
وی در مورد تعيين نرخ بليت شناورهای مسافری اظهار داشت: براساس 
مصوبات اين شورا، تعيين نرخ بليت شناورهای مسافری نيز براساس 
تورم س��االنه بانک مركزی و نرخ تورم حمل و نقل دريايی و بر مبنای 

دستورالعمل سازمان بنادر و دريانوردی انجام خواهد شد.

ب�ا وجودي ك�ه انتظ�ار مي رفت همزم�ان با 
انتش�ار اخبار اميدوار كننده در رابطه با رفع 
محدوديت هاي اقتصادي بين المللي، نرخ ارز 
در بازار با افت قابل مالحظه اي روبه رو شود، به 
گفته كانون صرافان قيمت دالر در معامالت 
س�اعت۱7 ديروز تنها با ۳۰۰تومان كاهش به 
۲4هزارو۲۰۰تومان و ي�ورو به ۲۹هزار تومان 
رس�يد. به نظر مي رس�د از آنجا كه در پايان 
دول�ت دوازدهم ق�رار داريم و ب�ازار اعتماد 
چنداني به پاي�داري تواف�ق ن�دارد و زمان 
چنداني نيز براي راس�تي آزماي�ي تعهدات 
طرف مقابل وجود ن�دارد، بدين ترتيب بازار 
با احتياط با اخبار هيجاني روبه رو مي ش�ود. 
روز گذش��ته اخبار اميدوار كنن��ده اي در مورد 
توافق وين منتشر ش��د،  هر چند توافق مذكور 
فع��اًل در مرحله ن��گارش قرار دارد و مش��خص 
نيس��ت ماحصل توافق در نهايت چ��ه خواهد 
بود، اما به رغم مانور خبري گس��ترده پيرامون 

آغاز نگارش توافق، بازار ارز هيجاني عمل نكرد، 
به طوري كه به گفته كانون صرافان قيمت دالر 
در معامالت ساعت ۱۷ ديروز تنها با ۳۰۰تومان 
كاهش به ۲۴هزارو۲۰۰تومان و يورو به ۲۹هزار 
تومان رسيد. البته برخي از كانال هاي خبري از 
ورود دالر به كانال ۲۳ هزار تومان خبر دادند، اما 
عموماً نرخ های تثبيت شده از وجود دالر در كانال 
۲۴هزار تومان حكايت داشت. همزمان با كاهش 
اندك نرخ دالر متأثر از انتشار اخبار اميدوار كننده 
نسبت به احياي برجام، روز گذشته شاخص كل 

بورس تهران با افت ۸ هزار واحدي روبه رو شد. 
از آنجا كه در ماه هاي پاياني دوران خدمت دولت 
دوازدهم به س��ر مي بريم و زم��ان چنداني نيز 
براي راس��تي آزمايي غرب در رابطه با عمل به 
تعهدات نيست، بازار جانب احتياط را در پيش 
گرفته است، برخي از تحليلگران توافق هايي از 
اين دست كه در پايان دولت ها انجام مي گيرد را 
توافق تعارف گونه به شمار مي آورند و بر اين باورند 

كه بعد از انتخابات رياست جمهوري و آغاز به كار 
دولت س��يزدهم بهتر مي توان در مورد وضعيت 
توافق بين ايران و غرب تصميم گيري كرد؛ چراكه 

في الحال چشم انداز بسيار مبهم است. 
از س��وي ديگر در س��ال هاي گذش��ته اقتصاد 
ايران از ناحيه تحريم و شيوع كرونا و همچنين 
سوء مديريت ها دچار چنان ركود تورمي عميق 
بوده است كه شايد سال ها بايد بگذرد تا اقتصاد 
ايران بتواند به وضعيتي مشابه سال هاي ابتدايي 
دهه ۹۰ بازگردد، از اين روس��ت كه اخبار توافق 

نمي تواند چندان بازار را هيجاني كند. 
از سوي ديگر ش��اخص كل بورس اوراق بهادار 
تهران روز گذش��ته روند نزولي به خود گرفت و 
در پاي��ان معامالت با كاهش ۸ه��زارو۹۴ واحد 

روبه رو شد. 
شاخص كل نيز با كاهش ۸هزارو۹۴ واحد به رقم 

يک ميليون و ۲۱6 هزار و ۷۰۰ واحد رسيد. 
همچنين شاخص كل با معيار هم وزن ۷5۰ واحد 

افت ك��رده و به رق��م ۴۳۱ ه��زار و ۷۴۹ واحد و 
ارزش ب��ازار ب��ورس ب��ه بي��ش از ۴ ميليون و 
۸5۷ ه��زار ميليارد تومان رس��يد. معامله گران 
ديروز بيش از ۳ ميليارد سهام، حق تقدم و اوراق 
مالي در قالب ۲6۴ هزار فقره معامله و به ارزش 

۳هزارو5۷ ميليارد تومان داد و ستد كردند. 
همچنين معامله گران در فرابورس ايران بيش از 
۴۰ هزار و ۹ ميليارد تومان داد و ستد كردند كه در 
مجموع بيش از ۴۳ هزار ميليارد تومان در دو بازار 

معامله شده است. 
همه شاخص هاي بورس قرمز بودند، اما ميزان 
كاهش ش��اخص ها زير يک درصد بوده اس��ت. 
به گونه اي كه ش��اخص كل و شاخص قيمت با 
معيار وزني �  ارزشي 66 /۰درصد كاهش يافتند، 
همچنين شاخص كل و شاخص قيمت با معيار 
هموزن ۰/۱۷درصد كاهش يافتند. شاخص آزاد 
شناور نيز ۰/۴۸درصد افت كرد، شاخص بازار اول 
بورس ۰/۷۹درصد و شاخص بازار دوم بورس نيم 

درصد كاهش يافت. 
نمادهايي كه قباًل شاخص ساز بودند در كاهش 
ش��اخص اثرگذار بودند به گونه اي كه نمادهاي 
پتروش��يمي خلي��ج ف��ارس، ف��والد مباركه، 
س��رمايه گذاري ملي ايران، گل گه��ر، پااليش 
نفت اصفهان، چادر ملو و سرمايه گذاري غدير به 
ترتيب بيشترين اثر كاهشي در شاخص بورس را 
داشتند. نمادهاي پرتراكنش نيز شستا، پااليش 
نفت اصفهان، ملي مس، فوالد مباركه، بانک ملت، 

بانک تجارت و ايران خودرو بودند. 
ديروز در فرابورس ايران هم شاخص كل ۴۰ واحد 
افت كرده و به رقم ۱۷ هزار و ۷۸۰ واحد رس��يد. 
ارزش ب��ازار اول و دوم فرابورس اي��ران بيش از 
يک ميليون و ۲۰۸ ه��زار ميليارد تومان ش��د. 
معامله گران ديروز بيش از۱/۲ميليارد س��هام، 
حق تقدم و اوراق مالي در قال��ب 6۲ هزار نوبت 
معامله و به ارزش ۴۰ هزار و ۹ ميليارد تومان داد 
و ستد كردند. البته عمده اين معامالت مربوط به 
معامالت اوراق دولتي در عمليات بازار باز است 
كه مشتريان آن بانک ها و صندوق هاي با درآمد 

ثابت هستند. 
نماد فوالد هرمزگان بيش��ترين اث��ر تقويتي بر 
شاخص فرابورس را داشته و نمادهاي پتروشيمي 
زاگ��رس، ذوب آه��ن، پتروش��يمي تندگويان، 
آرياساسول، صبا تأمين و برق جهرم بيشترين اثر 

كاهشي بر شاخص فرابورس را داشتند. 

داخل�ی  بازرگان�ی  دفت�ر  مدي�ركل 
نوس�انات  گف�ت:  كش�اورزی  كااله�ای 
اخي�ر قيم�ت جوج�ه ي�ک روزه ربط�ی ب�ه 
قاچ�اق ن�دارد و ممک�ن اس�ت تح�ت تأثير 
عوامل�ی چ�ون افزاي�ش تقاضا بوده باش�د.
ابراهيم زارع در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين 
سؤال كه گفته می ش��ود قاچاق جوجه يک روزه 
به آن طرف مرزها باع��ث افزايش قيمت جوجه 
يک روزه و التهاب در بازار شده است و آيا  وزارت 
جهاد كشاورزی در اين خصوص اقداماتی انجام 
داده است يا خير، گفت: خبرهايی از قاچاق جوجه 
يک روزه به گوش می رسيد كه در جلسات هفته 
گذش��ته كارگروه س��اماندهی مرغ، وزير جهاد 
كش��اورزی از نهادهای نظارتی عض��و كارگروه 
درخواست كرد اين موضوع را بررسی كنند و در 
نهايت مشخص شد ميزان خروج جوجه از كشور 
تغييری نك��رده و تغييراتی كه در ب��ازار جوجه 
گوشتی اتفاق افتاده است به هيچ عنوان مربوط 
به قاچاق نيس��ت. وی ادامه داد: تب��ادالت بين 
بازارچه های مرزی در نقاط مختلف كشور انجام 
می ش��ود و در مورد جوجه يک روزه هم هميشه 

مقدار كمی تبادالت صورت می گيرد.

مديركل دفتر بازرگانی داخلی كاالهای كشاورزی 
معاونت توس��عه بازرگانی وزارت جهاد كشاورزی 
اضافه كرد: از لحاظ فنی جوج��ه يک روزه قابليت 
قاچاق در سطح وس��يع يا حمل توسط كولبران را 
ندارد، زيرا وقتی جوجه يک روزه از فارم بيرون بيايد، 

بايد سريعاً وارد فارم گوشتی شود و دان بخورد كه 
در غير اين صورت تلف می شود.

وی يادآور شد: اگر به آمارهای سال ۱۳۹۸ در مورد 
قيمت جوجه يک روزه نگاه كنيم، متوجه می شويم 
كه در ابتدای سال قيمت جوجه يک روزه به زير 

هزار تومان سقوط كرده و در زمستان سال ۱۳۹۸ 
قيمت آن ب��ه بيش از ۴ هزار تومان هم رس��يده 
است، در حالی كه در آن زمان قيمت مصوب هزار 
و 5۰۰ تا ۲ هزار تومان بود. زارع با بيان اينكه بازار 
محصوالت كش��اورزی در فصول مختلف تحت 
تأثير عواملی چون اقليم، بيماری، تقاضا و... دچار 
نوسان می شود و اين نوسانات در همه جای دنيا 
نيز اتفاق می افتد، اظهار داشت: اينكه در مقطعی 
قيمت جوجه يک روزه از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به 5 
هزار تومان می رسد جای نگرانی ندارد، زيرا بازار 

خودش را به زودی تنظيم می كند.
به گفته وی ممكن است با باال رفتن قيمت مصوب 
مرغ، تقاضا برای جوجه ريزی زياد ش��ده باش��د و 

همين امر باعث افزايش قيمت جوجه خواهد شد.
وی خاطرنشان كرد: وزارت جهاد كشاورزی برای 
تأمين تخم مرغ نطفه دار پيش بينی های خوبی انجام 
داده است كه اگر كمبودی در بازار احساس شد در 
مقطع كوتاهی واردات صورت گيرد تا بازار به تعادل 
برس��د. مديركل دفتر بازرگان��ی داخلی كاالهای 
كش��اورزی در پايان گفت: در افزايش اخير قيمت 
مصوب مرغ، افزايش قيمت جوج��ه يک روزه هم 

لحاظ شده است.

مديركل دفتر بازرگانی داخلی كاالهای كشاورزی:

علت گرانی جوجه شاید افزایش تقاضای جوجه ریزی باشد

هادیغالمحسینی
  گزارش  یک

»آگهي مناقصه عمومي«  
شهرداري كرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذيل را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط 

واگذار نمايد. 

ف
 نحوه پرداخترتبه الزممبلغ سپرده به ريالمبلغ پروژه به ريالشرح پروژهردي

قرارداد

۱
 تجديد شماره يک مناقصه بارگيری و حمل نخاله پروژه ادامه
 بلوار جمهوری شمالی –سازمان عمران وبازآفرينی فضاهای

شهری –شهرداری كرج – با برآورد كل
كامال نقدیپنج راه وترابری5۱/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲/55۷/۰۰۰/۰۰۰

۱-سپرده شركت در مناقصه به يكي از روشهاي ذيل ارائه گردد. ضمانت نامه بانكي معادل مبلغ فوق كه به مدت ۹۰ روز اعتبار داشته و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدي به مبلغ فوق 
به حساب ۷۰۰۷۸6۹۴۸6۲۳ بانک شهر.   ۲- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. ۳- شهرداري كرج در رد يا قبول 

هر يک از پيشنهادها مختار است.
 ۴- مبلغ ۷5۰/۰۰۰ريال به عنوان هزينه خريد اسناد به حساب ۷۰۰۷۸5۳۱۳۷۹5 نزد بانک شهر شهرداري واريز و رسيد آنرا ارائه نمايند. 

5- متقاضيان مي توانند از تاريخ انتشار آگهي جهت خريد اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پيمانها واقع در ميدان توحيد- بلوار بالل شهرداري كرج طبقه هفتم مراجعه نمايند. 6- در 
هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه مالك فروش اسناد و  متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود. ۷- توضيح اينكه به غير از سپرده شركت در مناقصه كليه اسناد و مدارك مربوط به پيمانكاران 

شركت در مناقصه نزد شهرداري باقي مي ماند.
 ۸- الزم به ذكر است هنگام خريد اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاييديه صالحيت در سايت sajar.mporg.ir يا معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مديرعامل، روزنامه آخرين آگهي 

تغييرات اعضاي شركت، كد اقتصادی و گواهينامه صالحيت ايمنی معتبر يا ارائه مدارك مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامي مي باشد.
.۹- شركت كنندگان در مناقصه مي بايس��ت كليه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداري را تكميل و به همراه ساير اس��ناد مناقصه در پاكت مربوطه قرار دهند. ۱۰-ساير اطالعات و 

جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
۱۱-پيشنهادات مي بايست در پاكتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به مهر شركت شده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاكت ج  تا پايان  وقت اداری روزيكشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۲ به 

آدرس كرج-ميدان توحيد – بلوار بالل دبيرخانه شهرداري كرج تحويل داده شود.
 ۱۲-پيشنهادات رسيده در روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۳ در كميسيون عالی معامالت شهرداري كرج)دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسي و كنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد .هزينه 

چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
* جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن ۳5۸۹۲۴۱۸-۳5۸۹۲۴۲۱-۰۲6  تماس و يا به سايت   www.karaj.ir  مراجعه نمائيد.

اداره امور قراردادها و پيمانها - شهرداري كرج

تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
مناقصه گذار : شركت توزيع نيروی برق خوزستان

سپرده شركت در مناقصه ) ريال(موضوع مناقصه شماره مناقصه

۱/۰۹5/۰۰۰/۰۰۰خريد لود باستر ايمنی – بهره برداری۴۰۰/۳۷
۱/۳۷۷/۹۰۰/۰۰۰خريد ۲۱۳ دستگاه تبلت جت ديسپاچينگ بهره برداری۴۰۰/۳۸

مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ لغايت ۱۴۰۰/۰۲/۰6
محل دريافت اسناد مناقصه: اسناد مناقصه در سامانه الكترونيكی دولت )www.setadiran.ir)   می باش��د. ضمنا دانلود و بارگذاری و ثبت پاكات  از طريق سامانه 

ستاد ايران قابل انجام خواهد بود.
تاريخ تحويل پاكات مناقصه :تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۲

محل تحويل پاكات مناقصه : اهواز امانيه خيابان شهيد منصفی شركت توزيع نيروی برق خوزستان- طبقه اول دفتر حراست و امور محرمانه 
تاريخ گشايش پاكات مناقصه: روز سه شنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ساعت ۱۰

مبلغ خريد اسناد مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰  ريال واريز به حساب سپهر شماره ۰۱۰۴۹۷۸۲۰۰۰۰۷ نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز
پيشنهاد دهنده مكلف است معادل مبلغ سپرده ،تضمين های معتبر تسليم يا مبلغ مذكور را به حساب بانكی شركت واريز و يا چک بانكی تضمينی در وجه شركت تهيه 

و حسب مورد ضمانت نامه يا رسيد واريز وجه يا چک بانكی را ضميمه پيشنهاد به شركت تسليم نمايد.
به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش ، سپرده های كمتر از ميزان مقرر  يا چک شخصی و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.

به پيشنهادهای فاقد امضاء ، مخدوش و پيشنهاداتی كه بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق خوزستان 

  بازرگانی


