اتحادیه مرکزی دام سبک :

یک میلیون دامدار ترک فعالیت کردند

مدیرعام�ل اتحادی�ه مرک�زی دام س�بک کش�ور گف�ت :ب�ر
اس�اس آمارها طی  ۱۲ ،۱۰س�ال گذش�ته یعنی از س�ال  ۱۳۸۷تا
 ۱۳۹۹ح�دود یک میلی�ون دامدار ب�ه دلیل ضرر و زی�ان مجبور
به ت�رک فعالی�ت خود ش�دهاند که ع�دد بس�یار باالیی اس�ت.

افشین صدر دادرس در گفتوگو با ایسنا ،در پاسخ به این سؤال که آیا
دولت برنامهای برای خرید تضمینی یا حمایتی دامهای سبک در نظر
گرفته است یا خیر؟ گفت :قرار بود از تیرماه یک میلیون رأس دام عشایر
خریداری شود ولی تاکنون  ۱۰۰هزار رأس خریداری شده است .برای
دام غیرعشایر نیز هنوز هیچ تدبیری اندیشیده نشده و دامداران روز به
روز در حال ورشکستگیاند .بخشی از دامداران که تابآوری بیشتری
نسبت به شرایط داشتند هنوز مشغول فعالیتند ولی با ادامه این روند
آنها نیز از بین میروند.
وی ادامه داد :وارد شش ماهه دوم س��ال میشویم .در شرایط طبیعی
دامدار نیاز دارد در این برهه از سال دامهایش را به صورت دستی تغذیه
کند ولی با کمبود نهاده مواجه هس��تیم .از طرفی سهمیه ماهانه دام
سبک در هر ماه  ۳کیلو و  ۹۰۰گرم نهاده دولتی بود که آنهم به همه
دامداران نمیرسید که بر اساس گزارشهای دریافتی از برخی استانها
این عدد به یک کیلو تا یک کیلو و نیم کاهش یافته است .این در حالی
است که ماهانه حدود  ۱۲کیلو نهاده برای تغذیه دام مولد نیاز است .به
عبارت دیگر دامداران مجبور هستند بخش عمده نهادههای مورد نیاز
خود را از بازار آزاد با قیمتهای باال تهیه کنند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اضافه کرد :اولویت تخصیص
نهادههای دولتی به ترتیب مرغ ،دام شیری و دام گوشتی است که در
دامهای گوشتی نیز ابتدا به دام سنگین و س��پس به دام سبک نهاده
تعلق میگیرد.
وی تصریح کرد :گفته میشود ارز مورد نیاز نهادهها تا آخر سال تأمین
شده است .سؤال اینجاست که چه مقدار ارز در نظر گرفته شده و آیا قرار
است تأمین نهادهها تا آخر سال مانند شش ماهه ابتدایی امسال باشد؟
دادرس با بیان اینکه گفته میشود اگر دامداران دائم در ضرر هستند چرا
به فعالیت خود ادامه میدهند و واحدهای تولیدی را تعطیل نمیکنند؟
گفت :در جواب کسانی که صحبتهای اینچنینی میکنند باید گفت
بهتر است به آمارهای مرکز آمار ایران سری بزنید تا متوجه شوید که
در این  ۱۲ ،۱۰سال چه تعداد دامداریها را تعطیل کردهاند .بر اساس
آمارها از سال  ۱۳۸۷تا  ۱۳۹۹حدود یک میلیون دامدار مجبور به ترک
فعالیت خود شدهاند و این عدد بسیاری باالیی است .آیا منظورشان از
تعطیلی یعنی از بین رفتن کل تولید؟
وی در ادامه گفت :میگویند برای دولت هزینه اضافه ایجاد نکنید .آیا
هزینه برای ایجاد اش��تغال و پایداری تولید بهتر است یا اینکه مجبور
باشند هزینه زیادی صرف واردات گوشت انجام دهند؟
این فعال بخش خصوصی در ادامه آمارهای واردات نهادهها در س��ال
 ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹را تش��ریح کرد و گفت :واردات ذرت در  ۱۱ماهه سال
۱۳۹۹نسبت به مدت مشابه سال در  ۱۱ ،۱۳۹۸درصد افزایش داشته
است .یعنی میزان واردات از  ۱۴میلیون تن به  ۱۶میلیون تن رسیده
است .واردات  ۱۱ماهه جو هم در س��ال  ۱۳۹۹نسبت به مدت مشابه
سال قبل ۵۵ ،درصد کاهش داشته است .یعنی میزان واردات در سال
 ۱۳۹۸از  3میلیون و  ۷۶۰هزارتن به یک میلی��ون و  ۷۰۳هزارتن در
سال  ۱۳۹۹رسیده است .همچنین کنجاله س��ویا نیز در سال ۱۳۹۹
نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش  ۹درصدی همراه شده است.
یعنی از یک میلیون و  ۹۸۵هزارتن ب��ه یک میلیون و  ۸۰۰هزارتن در
سال  ۱۳۹۹رسیده است.

افزایش ۵۰درصدی واردات اروپا از روسیه
بهرغمتحریمها

طب�ق اطالع�ات اداره آم�ار اروپ�ا ،حج�م ص�ادرات روس�یه
ب�ه اروپ�ا در هش�تماه�ه ابتدای�ی س�ال ج�اری میلادی
 48/7درص�د نس�بت ب�ه هش�ت ماه�ه ابتدای�ی ۲۰۲۰
افزای�شیافت�هو ب�ه  109/7میلی�ارد دالر رس�ید ه اس�ت.

بهگزارش راش��اتودی ،اداره آمار اروپا (یورواستات) در این هفته اعالم
کرد ارزش صادرات روسیه به کشورهای اروپایی در هشتماهه ابتدایی
سال جاری میالدی به  109/7میلیارد دالر رسیده و روسیه همچنان
سومین صادرکننده بزرگ به اتحادیه اروپاست.
حجم صادرات روس��یه به اروپا در ای��ن دوره  48/7درصد نس��بتبه
ش یافتهاست.
هشتماهه ابتدایی  2020افزای 
بزرگترین واردکنندگان کاال از روسیه از ابتدای سال جاری میالدی
تا اواس��ط تابس��تان ،امریکا با  296/7میلی��ارد دالر ،انگلیس با 211
میلیارد دالر ،چین با  170/8میلیارد دالر و سوئیس با  118/2میلیارد
دالر بودند.
صادرات روس��یه به اتحادیه اروپا بهرغم تحریمهای اعمال ش��ده در
 2014رو ب ه افزایش است .اتحادیه اروپا در این دوره ،مذاکرات با روسیه
در مورد ایجاد یک س��ازوکار بدون ویزا را معلق کرده و قرارداد جدید
همکاری با این کشور را متوقف کرد ه است .بروکسل همچنین چندین
تن از مقامات روسیه را از ورود به اتحادیه اروپا منع و سرمایههای آنها
را مسدود کرد ه است.
روس��یه در پاس��خ به این اقدامات ،واردات برخی کاالها از کشورهای
اروپایی را محدود کردهاس��ت .این اقدامات مورد انتقاد ش��هروندان و
شرکتهای روسیه و اتحادیه اروپا قرار داشته و موجی از اعتراضات را در
بین کشاورزان اروپایی به وجود آورد ه است.

انعقاد قرارداد گازی ترکیه با آذربایجان

وزیر انرژی ترکیه اعالم کرد کش�ورش طبق یک ق�رارداد جدید
با آذربایج�ان ۱۱ ،میلی�ارد مترمکع�ب گاز طبیعی تا پایان س�ال
 ۲۰۲۴از خ�ط لول�ه باکو-تفلی�س-ارزروم دریاف�ت میکن�د.

بهگزارش تسنیم به نقل از رویترز ،فاتح دونمز ،وزیر انرژی ترکیه اعالم
کرد کشورش یک قرارداد سهساله با آذربایجان برای خرید  11میلیارد
مترمکعب گاز از این کشور امضا کرده است .تقاضای باالی گاز طبیعی
در ترکیه در سال جاری میالدی ،این کشور را مجبور کرده خریدهای
نقدی خود را افزایش داده و قراردادهای بلندمدتی را که در زمس��تان
منقضی میشوند ،تجدید کند.
دونمز گفت طبق این قرارداد 11 ،میلی��ارد مترمکعب گاز طبیعی تا
پایان  2024از خط لوله باکو-تفلیس-ارزروم به این کشور تحویل داده
میشود .این قرارداد حاکی از دست و پنجه نرم کردن ترکیه با بحران
انرژی در بحبوحه مشکالت جهانی در بازار انرژی است.
وی طی بیانیهای اعالم کرد با نزدیک شدن فصل زمستان مذاکرات برای
تأمین افزایش احتمالی تقاضا برای گاز طبیعی ادامه دارد .وی با اشاره
به قرارداد گازی با آذربایجان گفت« :مقامات کشورهایی که از آنها گاز
میخریم ،اعالم کردهاند صادرات گاز ب��ه ترکیه را افزایش میدهند».
ترکیه به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان گاز در اروپا ،وابسته به
واردات گاز از خط لوله از روسیه ،ایران و آذربایجان و واردات گاز طبیعی
مایع از نیجریه و الجزایر اس��ت .وزیر انرژی آذربایجان روز پنجش��نبه
اعالم کرده بود کش��ورش یک قرارداد جدید با ترکیه جهت تأمین گاز
این کشور از میدان شاه دنیز 1بستهاس��ت .آذربایجان صادرات گاز به
ترکیه از این میدان نفتی را در ماه آوریل و پس از پایان مهلت قرارداد
بین دو کشور متوقف کرده بود.
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ارزانی تخممرغ در حد وعده باقی ماند

هر شانه تخممرغ در میادین میوه و ترهبار  ۴۳هزار تومان و در مغازهها به دلیل کمبود حوالههای دولتی همچنان  ۶۰هزار تومان به فروش میرسد
گزارش یک

بهناز قاسمی

ایرنا

هفته گذش�ته وزارت جهاد کش�اورزی در ادامه
وعدههای ارزانی قیمت کاالهای مصرفی از ارزان
ش�دن قیمت تخم مرغ و کاهش قیمت آن به ۴۳
هزار تومان خب�ر داد اما نه تنه�ا قیمتها پایین
نیامده بلکه در حال حاضرتخ�م مرغهای درجه
 2و  ،3ب�ه اصطلاح ارزان به ص�ورت محدود در
میادین توزیع میش�ود و قیم�ت آن در مغازهها
همچن�ان  ۶۰هزار تومان اس�ت .فعاالن ب�ازار از
کمبود حواله تخ�م مرغ دولتی خب�ر میدهند.

در ماههای گذشته در پی توزیع نامناسب تخممرغ در
کشور قیمت هر عدد تخممرغ به ۲هزار تومان و هر
شانه به  ۵۵تا ۶۰هزار تومان رسیده است .مرغداران
در توجیه گرانی تخمم��رغ ،از گرانی قیمت نهادهها
خبر میدهند اما فعاالن بازار دلیل گرانیها را دالالن
و برخی فرصتطلبان میدانن��د و معتقدند برخی
تولیدکنندگان با توزیع قطرهچکانی تخممرغ ،بازار
را به دس��ت گرفته و قیمت را گران کردهاند .در این
میان به جای اینکه وزارت جهاد کش��اورزی با رصد
تولید و توزیع تخممرغ در سراسر کشور مانع فعالیت
فرصتطلبان شود و بازار را متعادل کند ،تنظیم بازار
تخممرغ را به اتحادیهها واگذار کرد و امور توزیع در

تهرانبهاتحادیهمرغتخمگذارمیهنواگذارشدامااین
اتحادیه نیز خلف وعده کرد و نتوانست بازار را تنظیم
کند .از این رو توزیع تخممرغ به شرکت پشتیبانی امور
دام واگذار شد .در پی این اقدام وزارت جهاد کشاورزی
کهبهدلیلگرانیقیمتمرغوتخممرغبهشدتتحت
فشار بود ،خبر کاهش قیمت تخممرغ را رسانهای و
اعالم کرد قیمت هر شانه تخممرغ به  ۴۳هزار تومان
کاهش مییابد .از زمان وعده ارزانی قیمت تخممرغ
تاکنون یک هفته میگذرد اما هیچ خبری از کاهش
قیمتها نیست و خبرهای ارزانی قیمت این کاالی
پرمصرف در حد وعده باقی ماند.
کمبود حواله دولتی
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اس��تان
تهران با اشاره به دالیل عدم کاهش قیمت تخممرغ
در یک هفته اخیر در گفتوگو با مهر میگوید :شرکت
پش��تیبانی امور دام تخمم��رغ را از تولیدکنندگان
خریداری میکند و در اختیار میادین میوه و ترهبار قرار
میدهد و کاال در غرفههای میادین توزیع میشود.
ناصر نبیپور میافزای��د :با توجه به اینکه ش��رکت
پشتیبانیاموردامتخممرغراازتولیدکنندگانتحویل
میگیرد مغازهداران نیز باید به این شرکت مراجعه و

گزیده خبر

حواله دریافت کنند اما با توجه به میزان تقاضایی که
وجود دارد ،احتماالً به مغازهداران تخممرغی تحویل
داده نمیشود که آنها بتوانند با قیمت  ۴۳هزار تومان
به مصرفکننده نهایی عرضه کنند.
نبیپور درب��اره آخرین وضعیت قیم��ت تخممرغ
درب مرغداری تأکید میکند :قیمت تخممرغ درب
مرغداری مانند  ۱۵ ،۱۰روز قبل است و تغییری در
این زمینه حاصل نشده ضمن اینکه میانگین قیمت
هر کیلوگرم تخممرغ درب مرغداری حدود  ٢٢هزار
تومان است.
نهادههاگرانوبیکیفیتبهدستمرغداران
میرسد
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اس��تان
تهران با اشاره به دالیل افزایش مجدد قیمت تخممرغ
در س��ال جاری میگوید :قیمت تخممرغ در اسفند
پارسال روند نزولی به خود گرفت و به کیلویی 10هزار
تومان رسید اما دولت این حجم از تولید را خریداری
و ذخیرهس��ازی نکرد تا در ماههای تی��ر و مرداد به
بازار روانه کند .ریش��ه ناآرامیهای اخی��ر را باید در
ناکارآمدیهای مدیریت گذشته دنبال کنیم.
وی با اشاره به تعیین قیمت دستوری برای تخممرغ

در دیماه سال گذشته ،میگوید :نرخ تعیین شده از
سوی تولیدکنندگان ،کیلویی  16هزار و  300تومان
بود اما دولت با اعمال فشار قیمت را به کیلویی 14هزار
تومان رس��اند .قیمت تعیین شده برای تولیدکننده
صرفه اقتصادی نداش��ت بههمین دلیل بسیاری از
واحدها مرغهای خود را به کشتارگاهها فرستادند.
نبیپور با بیان اینکه هنوز نهاده ش��هریور بهدس��ت
تولیدکنندگان نرسیده است ،میافزاید :قیمت نهاده
در بازار آزاد کیلویی  6هزار و  100تومان است .قیمت
نهاده روند صعودی به خود گرفته اما از س��وی دیگر
درجه کیفی آن بسیار کاهش یافته است .سویا باید43
درصد پروتئین داشته باشد اما سویای در دسترس
مرغدار  13درصد پروتئین دارد.
وی با اش��اره به بزرگترین استانهای تولیدکننده
تخممرغ ،میگوید :خراسان رضوی ،تهران و قزوین
جزو بزرگترین اس��تانهای تولیدکننده تخممرغ
در کشور محسوب میش��وند که تمامی واحدهای
تولیدکننده در این استانها با  60درصد توان خود
اقدام به تولید میکنند.
این فعال اقتصادی با اشاره به باال رفتن هزینه تولید،
میافزاید :پولت مرغ سه ماهه ،که برای تخمگذاری به
قفس میرود 80هزار تومان شده است .همچنین مرغ
پنج ماهه پای تخم  120هزار تومان شده است .همه
عوامل دست به دست هم دادهاند تا قیمت تمامشده
به کیلویی  20ه��زار تومان برس��د .تولیدکنندگان
تخممرغ را کیلویی  38هزار به میادین میفروشند
و میادین نیز به واحدهای صنفی کیلویی  43تومان
میفروشند.
نبیپور با اش��اره میزان مصرف روزان��ه تخم مرغ در
پایتخت ،میگوید :روزانه  400تن تخممرغ در تهران
مصرف میشود این در حالی است که فقط  230تن
تخممرغدراستانتهیهوتأمینمیشودوبقیهنیازباید
از استانهای دیگر وارد شود .تا زمانی که محرکهای
تشویقی برای تولید ایجاد نشود تولیدکننده رغبتی
برای تولید از خود نشان نمیدهد.
وی با بیان اینک��ه وزیر دولت جدید نی��ز نمیتواند
درمانی برای دردهای کنونی پیدا کند ،تأکید میکند:
کمبود نهاده اصلیترین معضل تولیدکنندگان است.
برای تهیه نهاده نخس��ت باید ارز م��ورد نیاز تأمین
شود در حال حاضر نبود ارز یکی از مشکالت جدی
کشور است.
این فعال اقتصادی با اشاره به نبود تفاوت بین تخممرغ
فلهایوبستهبندیشده،تصریحمیکند:کارخانههای
بستهبندی تخممرغ ،نیاز خود را از واحدهای ما تأمین
یدانمبهچهعلتآنهاتخممرغرادانهای
میکنندامانم 
 3هزار و 500تومان میفروشند و ما باید 1400تومان
بفروشیم.

تجارت 22/5میلیارد دالری ایران با همسایگان

در نیم�ه نخس�ت امس�ال تج�ارت بی�ن ایران
و  ۱۵کش�ور همس�ایه ب�ا رش�د  ۵۲درص�دی
ب�ه  ۲۲میلی�ارد و  ۵۸۸میلی�ون دالر رس�ید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سخنگوی گمرک
گفت :در نیمه نخست امسال تجارت بین ایران و ۱۵
کشور همسایه با رش��د  ۵۲درصدی به  ۲۲میلیارد
و  ۵۸۸میلیون دالر رسید که بازگشت عربستان به
مقاصد صادراتی ایران یکی از م��وارد مورد توجه در
این مدت است.
سیدروحاهلل لطیفی افزود :تجارت کشورمان در شش
ماه نخست امسال  ۷۹میلیون و  ۱۰۴هزار و  ۵۷۹تن
کاال به ارزش  ۴۴میلیارد و  ۹۲۶میلیون و  ۱۶۸هزار

و  ۱۷دالر بود که  ۱۵کشور همسایه با  ۴۷میلیون و
 ۲۲۲هزار و  ۷۶۸تن کاال به ارزش  ۲۲میلیارد و ۵۸۸
میلیون و  ۱۱ه��زار و  ۵۳دالر ۶۰ ،درصد وزن و ۵۰
درصد ارزش کل تجارت شش ماهه کشورمان را به
خود اختصاص دادند.
وی گفت :ای��ن میزان تجارت (مجم��وع صادرات و
واردات) با کش��ورهای همس��ایه در مقایسه با نیمه
نخست سال قبل  ۳۷درصد در وزن و  ۵۲درصد در
ارزش کاالهای معامله شده افزایش داشته است.
سخنگوی گمرک در خصوص صادرات به  ۱۵کشور
همسایه افزود :در نیمه نخست امسال  ۳۶میلیون و
 ۸۷هزار و  ۳۷۳تن کاال به ارزش  ۱۱میلیارد و ۲۱۸

میلیون و  ۱۳۸هزار و  ۱۱۹دالر صادر شد که نسبت
به کل صادرات کشور در این مدت که  ۵۹میلیون و
 ۹۹۶هزار تن به ارزش  ۲۱میلیارد و  ۸۰۵میلیون و
 ۶۱۱هزار و  ۵۶۹دالر بود ،سهم کشورهای همسایه
 ۶۰درصد وزن و  51/5درص��د ارزش کل کاالهای
صادراتی بود.
وی گفت :صادرات کشورمان به کشورهای همسایه
در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ
وزنی  ۳۳درصد و از لحاظ ارزش  ۴۱درصد افزایش
داشته است.
سخنگوی گمرک در خصوص واردات از  ۱۵کشور
همسایه گفت :کل واردات کشور در نیمه نخست

امسال ۱۹ ،میلیون و  ۱۳۸هزار و  ۸۳تن به ارزش
 ۲۳میلی��ارد و  ۱۲۰میلی��ون و  ۵۵۶هزار و ۴۴۸
دالر بود که کشورهای همس��ایه با  ۱۱میلیون و
 ۱۳۵هزار و  ۳۹۵تن کاال ب��ه ارزش  ۱۱میلیارد و
 ۳۶۹میلیون و  ۹۷۲هزار و  ۹۳۴دالر ۵۸ ،درصد
وزن و  ۴۹درصد ارزش کل واردات کاال به کشور را
به عنوان کشورهای طرف معامله با ایران به خود
اختصاص دادند.
لطیفی گفت :میزان معامله کاالهای مورد نیاز کشور
در شش ماه نخست امس��ال ،نسبت به مدت مشابه
سال قبل از لحاظ وزنی  ۵۰درصد و از لحاظ ارزشی
 ۶۷درصد رشد داشته است.
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گزارش 2

نادران با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت اقتصاد کشور:

منتظر دیدن سیاستهای کامل مالی و ارزی
از دولت هستیم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اسالمی ضمن اش�اره به تأثیرگذار بودن الیحه
بودجه سال ۱۴۰۱و برنامه هفتم توسعه در اقتصاد
کشور نسبت به وضعیت اقتصادی ابراز نگرانی و
از مصوبات و تصمیمات سران سه قوا انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا ،الیاس نادران روز گذشته در جلسه
علنی مجلس شورای اسالمی در نطق میاندستور
خود اظهار کرد :پاشنه آشیل دولت رئیسی اقتصاد
است .اینکه بزرگان اقتصاد را دور هم جمع کنیم
پسندیده است اما مهمتر از آن هماهنگی اقتصادی
داشتن است .جسارتاً رئیسجمهور اعالم کند که
مسئولیتاقتصادکشورباچهکسیاستهرچندکه
شفاهاً و تلویحاً اعالم کردهاند.
وی با مط��رح کردن این پرس��ش که چه کس��ی
راهبردهای اقتصادی را تعیین میکند؟ اظهار کرد:
از پراکندگی نظرات آقایان و عدم تعیین مس��ئول
حوزه اقتصادی نگرانم .همچنی��ن اخبار خوبی از
جلسات سران قوا و تصمیماتی که اتخاذ میشود به
گوش نمیرسد .دور زدن نهادهای مسئول مثل قوه
مقننه و تغییر در متن مصوبات قانونی سنت بدی
است که از دولتهای قبل بهجا مانده است .از رئیس
مجلس شورای اس�لامی میخواهم که از جایگاه
مجلس و اعتبار قانون اساسی دفاع کند.
نماینده مردم تهران در ادام��ه انتقاد از تصمیمات
سران س��ه قوا گفت :اگر دولت محترم اصالحیه یا
متمم بودجه میخواهد درخواست کند تا مجلس
شورای اسالمی آن موضوع را بررسی کند و مردم را
در جریان قرار دهد.
نادران در ادامه نطق خود با بیان اینکه سیاستهای

اعالمی دولت در سیاستهای اعمالی تأثیر خواهد
گذاشت ،تصریح کرد :ما و مردم منتظریم تا مجموع ه
کاملی از سیاستهای پولی ،مالی ،ارزی و تولیدی را
بشنویم.اینپراکندگیهاوسردرگمیها،آشفتگیرا
بر بازار حاکم خواهد کرد و بعد از یک دوره رکود موج
تورمی دامن اقتصاد کشور را خواهد گرفت.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای
اسالمی از هیئت رئیسه مجلس خواست تا یک دوره
جلسات با همه مس��ئوالن برگزار کند تا مجلس و
دولت به جمعبندی واحد برسند.
ک بودن بررسی الیحه بودجه
وی با اش��اره به نزدی 
سال ۱۴۰۱در مجلس اظهار کرد :مفاد و رویکردهای
الیحه بودجه سال ۱۴۰۰و البته برنامه هفتم توسعه
بر همه ابعاد اقتصاد کش��ور تأثیر خواهد گذاشت.
جوهره اقتصاد مقاومتی برونزا بودن و برونگرا بودن
آن است .پس باید اقتضائات آن را فراهم کرد.
نادران به ارتباط اقتصادی با کشورهای دیگر تأکید
کرد و گفت :این موضوع از شعارهای دولت سیزدهم
بوده است .متأس��فانه در اربعین امسال خالف آن
را شاهد بودیم .از مس��ئوالن میخواهم که از مردم
به خاطر آسیبهایی که زائران دیدند ،عذرخواهی
کنند و شرایط تردد آسان کاال که تجار و زوار با عراق
را فراهم کند .نگاه جامع و سیس��تمی به اقتصاد از
ضروریات کشور است .نگاه جزیرهای باعث خواهد
شد زیرساختها بیشترین آسیب را ببینند .آنچه
امروز در مجلس شورای اسالمی اتفاق افتاد شروع
دومینویی است که کسری بودجه را تشدید کرده و
سقوط اقتصاد ملی و تورم لجامگسیخته را به دنبال
خواهد داشت.
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ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﻧﺪ .
 ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻬﺎﺭﺱ ﺑﻬﺎﻱ ﺳﺎﻝ  8/306/985/871): 1400ﺭﻳﺎﻝ ( ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭﻣﻨﺎﻗﺼﻪ  415/349/294) :ﺭﻳﺎﻝ ( ﻣﺤﻞ ﭘﺮﻭژﻩ  :ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ  ,ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  35ﺟﺎﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ – ﺳﺎﻭﻩ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺮﻧﺪ ﺗﻠﻔﻦ56418888: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1400/ 7 /26ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ  :ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1400/7/26ﺍﻟﻲ ﺳﺎﻋﺖ  16ﺗﺎﺭﻳﺦ 1400/8/11 ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ  :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  16ﺗﺎﺭﻳﺦ 1400/8/26 ﭘﺎﻛﺖ ﺍﻟﻒ ﺣﺎﻭﻱ ﺍﺻﻞ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻱ  ،ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14ﺗﺎﺭﻳﺦ 1400/8/26ﺩﺭ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﺩ .
 ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ  :ﺳﺎﻋﺖ  12ﺗﺎﺭﻳﺦ 1400/8/30 ﻣﺤﻞ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ:ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻓﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺎﻛﺖﺍﻟﻒ  :ﻧﺸﺎﻧﻲ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﺒﻲ ﭘﻼﻙ  2ﻃﺒﻘﻪ  4ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻓﻨﻲ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ 021-88761038 :
 www.tehraniec.irﻭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻠﻲ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲhttp://iets.mporg.ir:
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  :ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎﺱ  021-41934ﺩﺍﺧﻠﻲ  4ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ :
88969737
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺍﮔﻬﻰ  1206053ﻡ ﺍﻟﻒ2430 :

