
در س�ال هاي گذش�ته حداق�ل در آس�تانه 
انتخابات بازار ها كنترل مي ش�د، اما در حال 
حاضر كنترلي روي نرخ ها نيست حتي يك ماه 
مان�ده ب�ه انتخابات، فش�ار تحري�م، كرونا و 
ركود اقتصادي و بی تدبيری ها موجب ش�ده 
اس�ت تورم افزايش پيدا كند، ب�ه طوري كه 
خبرهاي رس�يده از بازار حاكي از آن اس�ت 
كه ب�ه دلي�ل افزاي�ش قيم�ت موادغذايي، 
مصرف س�رانه برن�ج، مرغ و گوش�ت و حتي 
حبوب�ات ب�ه ش�دت كاه�ش يافته اس�ت. 
حضور»دي��و« گراني در زندگي م��ردم حكايت 
امروز و ديروز نيست. مدتی است كه ثبات قيمت 
مايحتاج روزانه، آرزويي دس��ت نيافتني ش��ده 
و براي كس��ي كه روانه بازار مي ش��ود، تخمين 
هزينه فهرست اقالم مورد نيازش قابل پيش بيني 
نيست. در ماه هاي اخير گراني افسارگسيخته در 
سايه فساد موجود در اقتصاد رنجور كشور و شيوع 
ويروس كرونا بيش از هر زمان ديگري معيشت 
مردم را با چالش روبه رو كرده اس��ت و متأسفانه 
تدابير مسئوالن براي كاهش اين آسيب ها كافي 

نيست. 
اين روزها مردم با گ��ذر از گراني هاي نوروز و ماه 
رمضان به گراني هاي انتخابات رياست جمهوري 
رسيدند. پيش از اين در آستانه انتخابات قيمت 
انواع كاال ارزان يا ثاب��ت مي ماند و اثري از گراني 
قيمت ها به وي��ژه موادغذايي نبود، ام��ا به نظر 

می رسد در اين دوره، دولت  بازار را به حال خود 
رها كرده است. بعد از افزايش قيمت مرغ، روغن، 
حبوبات و لوازم بهداشتي در روهاي اخير شاهد 
افزايش قيمت نان در شهرس��تان هاي مختلف 
هستيم. در پايتخت نيز از هفته آخر ماه رمضان، 
آزادپزها قيمت نان را گ��ران كردند، اما افزايش 
قيمت آن رس��ماً اعالم نش��ده اس��ت. در سايه 
اين گراني ها از وزارت صمت خبر مي رس��د كه 
سرانه مصرف برنج به دليل گراني قيمت ها ۱۵تا 
۲۰درصد كاهش يافته و همين نس��بت شامل 
ساير مواد مانند مرغ، گوشت، لبنيات و حتي نان 

هم مي شود. از گراني موادغذايي كه بگذريم ساير 
بازار ها مانند ارز و سكه نيز تحت تأثير مذاكرات 
وين و انتخابات در حال نوسان است و افزايش و 
كاهش قيمت آنها بر نوسانات قيمتي موادغذايي 
نيز تأثيرگذار اس��ت. قيمت ارز از٣٣ هزار تومان 
به محدوده ۲۲ه��زار تومان و به ط��ور مجدد تا 
۲۵هزارتومان هم رسيد، اما تحت تأثير مذاكرات 
وين به محدوده ۲۱هزار تومان نزول يافت، البته 
در روزهاي اخير قيمت آن مجدداً افزايش يافته 
و به محدوده ۲٣هزار تومان نزديك شده است و 
پيش بينی می شود كه روند صعودی ادامه داشته 

باشد. بي ثباتي بازار هاي مالي و عدم پيش بيني از 
برنده كرسي رياست جمهوري به گراني قيمت ها 
و رش��د تورم دامن زده و در اي��ن ميان مردم كه 
فقط نظاره گر رقابت هاي كرس��ي ق��وه مجريه 
هس��تند، بيش از همه ضرر مي كنند و همچنان 
در انتظار تغييرات جديد در وضعيت معيش��ت 

خود هستند. 
  كاهش ۱۵تا ۲۰درصدي مصرف س�رانه 

برنج
مديركل دفتر امور بازرگان��ي وزارت صمت در 
گفت وگو ب��ا ايلنا مي گويد:»به واس��طه كاهش 
واردات، مصرف س��رانه برنج ۱۵ ت��ا ۲۰ درصد 
كاهش داشته اس��ت. يعني برآورد ما اين است 
كه حدود ۵ تا 6 كيلوگرم به علت افزايش قيمت 

برنج كاهش مصرف سرانه داريم.«
صديف بي��ك زاده در پاس��خ به اينك��ه قيمت 
نان در اس��تان البرز و ساير اس��تان ها ۴۰ تا ۵۰ 
درصد گران شده، چرا افزايش قيمت آن رسماً 
اعالم نمي ش��ود، مي افزايد:»از آنجا كه مسئول 
دبيرخانه س��اماندهي گندم، آرد و نان شركت 
بازرگاني دولتي ايران اس��ت، اگر اين ش��ركت 
اعالم افزايش قيمت نان را انج��ام داده احتماالً 
اين موضوع در برنامه آنها وجود داشته باشد، اما 
من اطالع ندارم و هن��وز به وزارت صمت چنين 
موضوعي اعالم نشده است. اگر قرار باشد قيمت 
نان افزايش يابد رس��ماً در كارگروه ساماندهي 
گندم، آرد و نان كشور بايد مصوب شود و از سوی 
استانداران ابالغ مي شود تا زماني كه اين مسئله 
ابالغ نش��ده افزايش قيمت از ط��رف واحدهاي 

صنفي خالف مقررات است.«
وي در م��ورد مي��زان تغييرات س��رانه مصرف 
مي گويد:»ت��ا زماني ك��ه رفت��ار مصرف كننده 
تطبيق پيدا كند ميزان مصرف كمتر مي ش��ود؛ 
با افزايش قيمت متأثر از نيمايي ش��دن واردات 
برنج، كاهش مصرف ني��ز رخ مي دهد. در مورد 
برنج حدود ۵۰ درصد وابستگي به واردات داريم، 
ميزان نياز كشور ٣/۵ ميليون تن است و حدود 
6۰۰هزار تن نيز ذخاير راهبردي داريم و حدود 
يك ميليون و 8۰۰ تا ۲ ميليون تن آن از طريق 
توليد داخل و حدود يك ميليون و 7۰۰ هزار تن 
از طريق واردات تأمين مي شود، بنابراين سرانه 
مصرف حدود ۴۰ تا ۴۲ كيلوگرم است؛ يعني به 
واسطه كاهش واردات، ۱۵ تا ۲۰ درصد كاهش 
سرانه مصرف برنج روي داده و برآورد ما اين است 
كه حدود ۵ تا 6 كيلوگرم به علت افزايش قيمت 

برنج كاهش مصرف داريم.«
بي��ك زاده افزود:» طب��ق مدل ه��اي اقتصادي 
مصرف كننده ه��ا مصرف خ��ود را ب��ا قيمت ها 
تطبيق مي دهند،  تا زماني ك��ه اين تطبيق رخ 
دهد حدود ۵ تا 6 كيلوگرم س��رانه مصرف برنج 
وارداتي كاهش خواهيم داش��ت، البته همه اين 

اعداد به صورت برآوردي است.«
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گراني در ماه های آخردولت هم مهار نشد
وزارت صمت: مصرف سرانه برنج به دليل گراني قيمت ها ۱۵تا ۲۰درصد كاهش يافت

  گزارش  یک

    کشاورزی

در حال�ي ك�ه م�دت زي�ادي از رفع نس�بي 
چال�ش نهاده ه�اي دامي ب�راي مرغ�داران 
نگذش�ته، اين ب�ار كمب�ود ش�ديد جوج�ه 
ي�ك روزه تولي�د را با چال�ش مواج�ه كرده، 
به ط�وري ك�ه در روزهاي اخير قيم�ت آن به 
8ه�زار و ۵۰۰ توم�ان افزاي�ش يافته اس�ت. 
هنوز مدت زمان زيادي از حل نس��بي مش��كل 
نهاده هاي دامي براي مرغداران نگذشته كه بحث 
گراني و كمبود جوجه يك روزه خبرساز شده است. 
در هفته هاي اخير اين مسئله آنچنان جدي شده 
كه فعاالن صنعت طيور درباره عواقب آن هشدار 
جدي مي دهند. در همين زمينه حبيب اسداهلل 
ن��ژاد، نايب رئي��س كانون سراس��ري مرغداران 
گوشتي در گفت وگو با مهر از افزايش قيمت جوجه 

يك روزه به بيش از 8هزار و ۵۰۰ تومان خبر داد 
و گفت: مشكل كمبود جوجه يك روزه در كشور 
بسيار جدي است. وي دليل اين افزايش قيمت را، 
كاهش توليد عنوان كرد و افزود: در ماه جاري و تا 
امروز حدود 8۰ ميليون قطعه جوجه ريزي انجام 

شده كه كمتر از حد نرمال است. 
  كاهش جوجه ري�زي ربطي به الين آرين 

ندارد
اين فعال بخ��ش خصوصي درب��اره اينكه گفته 
مي شود كاهش جوجه ريزي به دليل عدم تمايل 
مرغداران به اس��تفاده از الين آرين است، اضافه 
كرد: اين موضوع صح��ت ن��دارد، جوجه آنقدر 
كم است كه حتي اگر آرين هم باشد، مرغداران 
جوجه ريزي را انجام مي دهند. وي هش��دار داد: 

شرايط فعلي منجر به نابساماني در بازار مرغ طي 
ماه هاي آينده مي شود و از مسئوالن خواست به 

آن فوراً رسيدگي كنند. 
به گفته اسداهلل نژاد كاهش جوجه ريزي مرغ مادر 
در اواسط سال قبل و عدم حمايت و برنامه ريزي 
دولت از توليدكنن��دگان، منجر به كاهش توليد 
جوجه و تبعاً جوجه ريزي در س��ال جاري ش��ده 
اس��ت. براين اساس سال گذش��ته معدوم سازي 
حجم زيادي از جوجه هاي يك روزه واكنش هاي 
گسترده اي را به دنبال داشت و به گفته مسئوالن 
صنعت طيور، زماني ك��ه قيمت جوجه به حدود 
۵۰۰ تومان رسيده بود، دولت از توليدكنندگان 
واحدهاي مرغ مادر حماي��ت الزم را انجام نداد و 
همين مسئله از جمله داليل كمبود و گراني هاي 

اخير اس��ت. فعاالن صنعت مرغداري مي گويند: 
در اين زمينه م��ا حق را به واحده��اي مرغ مادر 
تخمگذار كه جوجه تولي��د مي كنند، مي دهيم؛ 
چراكه هر وق��ت قيمت جوجه كاه��ش مي يابد 
مانند اتفاقي كه در س��ال گذشته افتاد، دولت به 
ماجرا ورود و از توليدكنندگان حمايت نمي كند، 
بنابراين اين واحدها دچار زيان شديد مي شوند 
و ناچارند به نوعي اي��ن هزينه ها را جبران كنند. 
به عنوان مثال در ماه هاي تير، مرداد و ش��هريور 
توليد جوجه افزايش و قيمت آن به ش��دت افت 
مي كند كه موجب مي شود خس��ارات جدي به 
توليدكنندگان وارد ش��ود. آيا آن زمان دولت از 
توليدكننده حمايت مي كند و مانع زيان گسترده 

آنان مي شود؟

    جهان نما

يكي از مقامات بانك مركزي انگلي�س گفت: اين احتمال 
وج�ود دارد دول�ت انگلي�س ش�كلي از پ�ول ديجيتال 
را ب�راي كس�ب اطمين�ان ش�هروندان منتش�ر كن�د. 
 به گزارش تسنيم به نقل از كوين دسك، يكي از مقامات بانك 
مركزي انگليس از طرح هاي اين بانك براي راه اندازي يك ارز 

ديجيتال با عنوان بريتكوين خبر داد. 

س��رجان كانليف، معاون بخ��ش ثبات مالي بان��ك مركزي 
انگليس گفت، اين احتمال وجود دارد دولت انگليس شكلي از 
پول ديجيتال را براي كسب اطمينان شهروندان در دسترسي 

به پول عمومي منتشر كند.  
به نظر كانليف، كاهش اطمينان شهروندان باعث تمايل بيشتر 
آنها به پول هاي خصوصي منتشر ش��ده از سوی پلتفرم هاي 

بزرگ فناوري مي ش��ود چون اين پول هاي باثبات كارآمدتر 
هس��تند و هزينه نق��ل و انتق��ال كمتري نس��بت پول هاي 

ديجيتال بانكي فعلي دارند.
 اندرو بيلي، رئيس بانك مركزي انگليس هم به دنبال كاهش قيمت 
بيت كوين به زير ۵۰ هزار دالر مجدداً در مورد س��رمايه گذاري در 

سرمايه هاي ديجيتال هشدار داده است. 

بانك مرکزي  انگليس  ارز ديجيتال  منتشر می کند

 تردد قاچاقی 350خودروی لوکس  
در جاده های کشور

معاون فني گمرك ايران از اعالم جرم قاچاق براي ۳۵۰خودروي 
گذر موق�ت خب�ر داد و گف�ت:  خودروهايي ك�ه داراي پرونده 
قضايي به دليل جرم قاچاق در محاكم رسيدگي كننده هستند، 
۱۶۰ دس�تگاه انواع بنز، ۴۰دس�تگاه ب�ي ام دبليو، ۴۰ دس�تگاه 
لكس�وس، ۲۵لندكروز، ۲۰ دس�تگاه انواع تويوتا، ۱۰ دس�تگاه 
رنجرور، هشت دستگاه آئودي و پنج دستگاه نيسان مي باشد. 
به گزارش ايسنا، اواخر ش��هريور ۱٣۹۹ بود كه گمرك ايران اعالم 
كرد: با توجه به مس��دود بودن برخي از مرزها در شرايط كرونايي 
موجود، صاحبان خودروهاي ورود موقتي كه مهلت اعتبار پروانه هاي 
آنها به پايان رسيده و امكان خروج ندارند بايد طي حداكثر ۱۰ روز به 
گمرك مراجعه و نسبت به تعيين تكليف موضوع اقدام كنند كه در 
صورت عدم تعيين تكليف در اين مهلت، طبق قانون، اين خودروها 

قاچاق محسوب خواهد شد. 
اين در حالي است كه تازه ترين اعالم مهرداد جمال ارونقي،  معاون 
فني گم��رك اي��ران  از تعيين تكلي��ف خودروهاي گ��ذر موقت و 

مشموليت تعداد بااليي از آنها به جرم قاچاق حكايت دارد. 
  شرايط خودروهاي ورود موقت در ايران

معاون فن��ي گمرك ايران با اش��اره به اينكه حساس��يت و اهميت 
موض��وع گذرموق��ت خودروهاي س��واري ب��ه دفع��ات در قالب 
بخشنامه هاي مختلف به دفاتر ستادي، حوزه هاي نظارت و تمامی 
گمركات اجرايي كشور ابالغ و تأكيد شده است، توضيح داد: طبق 
م��اده ۱۴۲ آيين نامه اجراي��ي قانون امور گمرك��ي و تبصره۲ آن، 
مسافران غيرمقيم ايران كه با وسايل نقليه شخصي خود وارد كشور 
مي شوند، هرگاه جواز عبور )كارنه دوپاساژ، تريپتيك يا ديپتيك( 
از كانون هاي جهانگردي كشورهاي ملحق به قرارداد گمركي ورود 
موقت وسايل نقليه شخصي در دست داشته و به گمرك ورودي ارائه 
دهند، مي توانند تا س��ه ماه با توجه به مدت اعتبار جواز بدون الزام 
به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجه ضمانت به گمرك، از وسيله نقليه 

خود در كشور استفاده كنند. 
وي افزود: اين امكان وجود دارد كه خودروهاي گذر موقت در اين 
مدت چندين بار از راه هاي مجاز وارد و خارج شوند. ارونقي با بيان 
اينكه گم��رك ايران مي توان��د به درخواس��ت متقاضي، درصورت 
داشتن عذر موجه، مدت استفاده از وس��يله نقليه در داخل كشور 
را حداكثر تا پايان مدت اعتبار ج��واز تمديد كند گفت كه ايرانيان 
مقيم خارج از كشور به شرطي مي توانند ازمقررات اين ماده استفاده 
كنند كه قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه متوالي درخارج اقامت 

داشته باشند. 
  برندها و تعداد خودروهايي كه قاچاق شد

اين مقام مس��ئول در گمرك ايران با اش��اره به بخش��نامه ابالغي 
به تمامی حوزه ه��اي نظارت و گمركات اجرايي كش��ور در س��وم 
ارديبهشت امسال با موضوع اعالم گزارش خودرو هاي ورود موقت 
و آمار دريافتي از ۴۱ گمرك اجرايي گفت: بر اس��اس اين گزارش، 
از سال ۱٣۹7 تاكنون براي بيش از ٣۵۰ دستگاه خودروي سواري 
گذرموقت به دليل عدم تحويل خودروي سواري به گمرك اجرايي، 
گزارش وقوع جرم» قاچاق« تنظيم و به مراجع ذي صالح از جمله 

سازمان تعزيرات حكومتي منعكس شده است. 
وي ادام��ه داد: از خودروهايي ك��ه داراي پرونده قضاي��ي به دليل 
جرم قاچاق در محاكم رس��يدگي كننده هستند، مي توان به حدود 
۱6۰دستگاه انواع بنز، ۴۰ دستگاه بي ام دبليو، ۴۰ دستگاه لكسوس، 
۲۵ لندكروز، ۲۰دس��تگاه انواع تويوتا، ۱۰ دستگاه رنجرور، هشت 

دستگاه آئودي و پنج دستگاه نيسان اشاره كرد. 
  بيشترين پرونده قاچاق خودرو در كدام گمركات است؟

ارونقي يادآور شد كه گمرك آستارا و بيله سوار هر كدام با ۹7 فقره 
پرونده، دوغارون 6۴ و بازرگان با ۲7 فقره بيش��ترين پرونده قاچاق 
را براي خودروهاي گذر موقت از س��ال ۱٣۹7 تا ارديبهش��ت سال 

جاري داشته اند. 
   ۳۳۰ دستگاه در حال تردد در كشور

بر اس��اس گزارش اعالمي مع��اون فني گمرك اي��ران، درحال 
حاضر بيش از ٣٣۰ دستگاه خودروي س��واري، به صورت ورود 
موقت )با پالك گذرموقت( در كش��ور و به ط��ور قانوني درحال 

تردد هستند. 
وي همچنين با اش��اره به خودروهاي ورود موقتي كه تحويل گمرك 
شده است، يادآور شد: ٣6۰ دس��تگاه خودروي سواري به دليل پايان 
يافتن مهلت مجاز تردد در كشور و عدم امكان خروج با توجه به بسته 
بودن برخي از مرزهاي زميني به دليل ش��رايط كرونا، تحويل مراجع 
تحويل گيرنده در گمركات ش��ده و براي آنها قبض انبار صادر ش��ده 

است. 
اين مقام مسئول در گمرك ايران اين را هم گفت كه هرگونه خريد و 
فروش خودروهاي داراي پالك گذر موقت ممنوع بوده و در صورت 

احراز، مشمول مقررات قاچاق خواهد شد.

 افزايش حق مسكن کارگران 
در 5 نوبت طي 20 سال

س�ال   ۲۰ ط�ول  در  كارگ�ران،  مس�كن  هزين�ه  كم�ك 
داش�ته  افزاي�ش  نوب�ت  پن�ج  تنه�ا   ۱۳۹۷ ت�ا   ۱۳۷۷ از 
۴۵۰ ه�زار توم�ان رس�يده اس�ت.  ۱۴۰۰ ب�ه  و در س�ال 
به گزارش تس��نيم، كورش يزدان مديركل روابط كار و جبران خدمت 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اعالم اين مطلب گفت: از ۱٣77 تا 
۱٣۹7 به طور متوسط هر چهار سال يكبار، مبلغ كمك هزينه مسكن 
افزايش داش��ته كه آخرين رقم مصوب و الزم االجرا آن به رغم افزايش 

تورم تا سال ۱٣۹7به رقم ۴۰۰هزار ريال رسيد. 
كورش يزدان افزود: اما از سال ۱٣۹7 تا سال ۱۴۰۰مبلغ كمك هزينه 
مسكن از ماهانه ۴۰۰هزار ريال در سال ۱٣۹7 با ۱۵۰ درصد افزايش به 

يك ميليون ريال ماهانه در سال ۱٣۹8 رسيد. 
وي تصريح كرد: به همين ترتيب مبلغ كمك هزينه مس��كن با ۲۰۰ 
درصد افزايش ب��ه ٣ ميليون ريال ماهانه در س��ال ۱٣۹۹ و در س��ال 
۱۴۰۰ نيز با ۵۰ درصد رش��د به ۴ ميليون و ۵۰۰ ه��زار ريال ماهانه 

افزايش يافت. 
وي با بيان اينكه طي سه س��ال اخيركمك هزينه مسكن در مجموع 
۴۰۰ درصد افزايش داش��ته اس��ت اظهار داش��ت: اين موضوع، مويد 
همدلي و نگاه كارشناس��ي نمايندگان دولت و ش��ركاي اجتماعي در 
ش��وراي عالي كار به منظور افزايش س��طح درآمد و توجه به معيشت 

كارگران بوده است.

آوار کمبود جوجه يك روزه بر سر توليدکنندگان

محمدمهدی صافی|  جوان

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

2,700-51,460توريستي ورفاهي آبادگران ايران
24,30040البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
760-14,510سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

18,350150آلومينيوم ايران 
4,710-89,580آلومراد

1,140-21,730كاشي  الوند
260-4,970داروسازي  امين 

870-16,540آسان پرداخت پرشين
2,070-18,720سراميك هاي صنعتي اردكان 

2,640-50,240آبسال 
1,8057بيمه آسيا

9,57010سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
270-5,160سرمايه گذاري پرديس

237-4,504سايپاآذين 
2,400-45,780معادن  بافق 

23,540270مس  شهيدباهنر
81-3,701بيمه البرز

5,8800سرمايه گذاري بوعلي 
570-10,870باما

220-7,240سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
600-23,400گروه  صنعتي  بارز

320-6,190بيمه دانا
113-2,153بهساز كاشانه تهران

12,440-236,460سايراشخاص بورس انرژي
3,570-67,930بهنوش  ايران 

21,640220فجر انرژي خليج فارس
38-1,288گروه بهمن 

8,42060بانك خاورميانه
770-14,780بيمه ملت

1,110-21,130بين  المللي  محصوالت  پارس 
43,520310پتروشيمي بوعلي سينا

1,670-31,880بورس اوراق بهادار تهران
2,850-55,660گروه صنعتي بوتان 

2,46220بانك پارسيان 
17,08050بانك پاسارگاد

20,070950پست بانك ايران
1,420-27,030گروه دارويي بركت
63-2,151بانك صادرات ايران

122-2,334بين المللي توسعه ساختمان
97-2,392بانك تجارت

8,040130بيمه ما
990-18,850كشت  و صنعت  چين  چين

22,0801,050معدني وصنعتي چادرملو
5,80070سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

390-7,430كمباين  سازي  ايران 
4,190-79,640كربن  ايران 

1,900-36,110داروسازي  ابوريحان 
1,250-23,860داده پردازي ايران 

730-13,920البرزدارو
5,020-95,520داروپخش  )هلدينگ 

1,520-29,010شيمي  داروئي  داروپخش 
6,440-58,000داروسازي  فارابي 

1,010-19,230داروسازي  جابرابن حيان 
1,290-24,560دارويي  لقمان 
14,390-273,560دشت  مرغاب 
4,810-91,450معدني  دماوند

1,250-23,760دوده  صنعتي  پارس 
1,860-35,470داروسازي  اسوه 

1,670-31,760كارخانجات داروپخش 
1,010-28,500دارويي  رازك 
930-17,850سبحان دارو

1,180-22,460داروسازي  سينا
950-18,120گروه دارويي سبحان

350-33,850سرمايه گذاري دارويي تامين
1,350-7,360داروسازي زهراوي 

280-6,460تجارت الكترونيك پارسيان
1,740-33,170داروسازي  اكسير
780-15,000فوالد آلياژي ايران

64,8003,080فوالد اميركبيركاشان
690-13,170فيبر ايران 

1,220-23,820فوالد خراسان
15,160240فوالد خوزستان

2,370-45,200فنرسازي زر
12,75020فوالد مباركه اصفهان
13,190460فوالد مباركه اصفهان

260-5,010فروسيليس  ايران 
1,740-33,180فرآوري موادمعدني ايران 

32,06050غلتك سازان سپاهان
1,300-24,750فرآورده هاي  تزريقي  ايران 

61,500610پديده شيمي قرن
270-5,260گروه صنايع بهشهرايران 

85-2,679گلوكوزان 
10,15040سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

7,810-148,420قنداصفهان 
122-2,332قطعات  اتومبيل  ايران 

2,300-43,780قندهكمتان 
1,020-19,410شهد

8,460-160,820گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 
3,220-61,190قند نيشابور
3,220-61,190قند نيشابور

14,510690معدني و صنعتي گل گهر
900-17,250بيسكويت  گرجي 

68-2,155گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
6,750-60,790قند ثابت  خراسان 

2,310-44,000گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
500-9,590گلتاش 

241-4,582حمل و نقل بين المللي خليج فارس
550-22,170شركت ارتباطات سيار ايران

250-6,010حفاري شمال
1,070-20,380حمل ونقل توكا

520-9,880داده گسترعصرنوين-هاي وب
970-18,480ايران ارقام 

520-9,930سرمايه گذاري اعتبار ايران
16-1,920ايران  خودرو

224-4,275سرمايه گذاري خوارزمي
1,350-25,780كمك فنرايندامين 

6,40050خدمات انفورماتيك 
8,85070گروه پتروشيمي س. ايرانيان

880-16,820ايران دارو
510-9,760جام دارو

74,220420پلي پروپيلن جم - جم پيلن
75,0001,200پلي پروپيلن جم - جم پيلن

1,570-29,950بورس كاالي ايران
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كارنامه دولت روحانی در سال آخر
بررسي قيمت برخي كاالهاي اساسي از جمله 
برنج، شكر، گوشت قرمز و مرغ نشان مي دهد كه 
قيمت اين كاال ها از اسفند ۹8 تا اسفند ۹۹ بين 

۴۰ تا ۱۱٣ درصد افزايش يافته است. 
بررسي قيمت ها هم نشان مي دهد كه قيمت 
هر كيلوگرم برنج پاكستاني باسماتي در اسفند 
۹۹ نسبت به اسفند ۹8 به ميزان ۱۱٣/6  درصد 

افزايش يافته است. 
قيمت هر كيلوگرم از اين محصول در اس��فند 
۹8 به ميزان ۱۱۵ ه��زار و ۱8۲ ريال بوده كه 

در اس��فند ۹۹ به ۲۴6 هزار و 8۴ ريال افزايش 
يافته است. 

شكر سفيد كه در اس��فند ۹8 هر كيلوگرم آن 
6۱هزار و 67 ريال بوده با افزايش 7۲/۱درصدي 
در اس��فند ۹۹ به ۱۰ هزار و ۵۰۰ ت��ا ۱۵ هزار 

تومان رسيده است. 
در نهايت سه محصول پروتئيني يعني گوشت 
گوس��اله ۴۵/۲درصد، گوش��ت گوس��فندي 
۴۰درصد و گوشت مرغ نيز 87 درصد در اسفند 

۹۹ نسبت به اسفند ۹8 گران شده است.

 تجديد مناقصه عمومی يك مرحله ای
 با ارزيابی كيفی  به شماره آگهی۱۴۰۰/۰۲

شركت آب و فاضالب جنوب غربی استان تهران به نمايندگی از آب وفاضالب استان تهران در 
نظر دارد مناقصه تهيه ،بارگيری ، حمل و راه اندازه لوله های پلی اتيلن فاضالبی كاروگيت 
دار  كوپلردار به همراه واشر در اقطار ٣۱۵،۴۰۰،۵۰۰،6۰۰،8۰۰ ميليمتر را از طريق سامانه 
تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( به ش��ماره فراخوان۲۰۰۰۰۵۰۱٣۹۰۰۰۰۱۲ برگزار 
نمايد. كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران 
www. و بازگشايی پاكت ها از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت)ستاد( به آدرس

setadiran.ir )http://www.setadiran.ir/( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهی امضای 

الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتش��ار مناقصه در س��امانه ۱۴۰۰/۰۲/۲6 می باش��د. مهلت زمانی دريافت اسناد 
مناقصه از سايت : ساعت: ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲6 الی ۱۴۰۰/۰۲/٣۰ ساعت۱۹:۰۰ 
مهلت زمانی ارائه پيش��نهادات : س��اعت ۱۴ تاريخ ۱۴۰۰/۰٣/۱۱ .زمان بازگشايی كليه 
پاكات : از س��اعت ۹ صبح تاريخ ۱۴۰۰/۰٣/۱۲ ) در ذيحس��ابی آبفای استان تهران( می 
باش��د. مبلغ تضمين ش��ركت در مناقصه :۲،۴6۰،۲۹۴،۰۰۰ )دوميلي��ارد و چهار صدو 
شصت ميليون و دويس��ت و نود و چهار هزار ( ريال .اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار 
جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه پاكات : آدرس – تهران، 
كيلومتر۲۲ جاده ساوه، شهرك واوان ، بلوار امام خمينی)ره( روبروی نيروی انتظامی حوزه 
ستادی آبفای جنوبغربی اس��تان تهران – دبيرخانه به كد پستی :٣٣۱786۹٣7۱ تلفن : 
۰۲۱۵6۱7۲۵۹۵  داخلی ۱٣6  .در اين مناقصه توليد كنندگان كاالی موضوع مناقصه و 
در اولويت بعدی نماينده  رس��می ) انحصاری( توليد كنندگان و تامين كنندگان مجاز به 
شركت در مناقصه خواهند بود. اطالعات تماس  سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت 
https://iets.mporg.در س��امانه مركز تماس : ۰۴۲۲۴۵۴ - س��ايت ملی مناقص��ات
"ir    س��ايت آبفای جنوبغربی اس��تان تهران swest.tpww.ir س��ايت مهندسی كشور

  )/www.nww.ir )http://www.nww.ir 
شركت آب و فاضالب جنوب غرب استان تهران )سهامی خاص(          

نوبت دوم

آگهی خرید و تملک اراضی
 اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان زنجان در نظر دارد به استناد ماده ۴ اليحه قانونی خريد و 
تملك اراضی و امالك برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵8/۱۱/۱۷ شورای 
محترم انقالب ، قسمتی از اراضی روستای چمرود به پالك ثبتی ۱۲۱ اصلی بخش 8 زنجان از توابع شهرستان 
س�لطانيه برابر كروكی ذيل جهت احداث راه روس�تايی برنقور ب�ه پرنگين ، خريداری و تمل�ك نمايد . لذا 
بدينوسيله به اطالع مالكين محترم ، ساير صاحبان حقوق و يا نمايندگان قانونی می رساند حداكثر ظرف يك 
ماه از تاريخ انتشار آگهی با در دست داشتن مدارك و مستندات مالكيت جهت سير مراحل قانونی ) تعيين 
و معرفی كارشناس رسمی دادگستری از س�وی مالك و مرضی الطرفين در رشته كشاورزی جهت برآورد 
قيمت عادله روز ( به اداره حقوقی ، اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان به نشانی : زنجان ، 
بلوار شيخ اشراق ، خيابان راهدار مراجعه نماييد . بديهی است در صورت عدم مراجعه در فرصت مقرر وفق 

اليحه قانونی يساد شده اقدام الزم به عمل خواهد آمد . 

 اداره كل راهداری
 و حمل و نقل جاده ای

استان زنجان

شناسه آگهی 
1135722


