
هفته گذش�ته وزارت جهاد کش�اورزی در ادامه 
وعده  های 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 قیمت ها پایین 
نیامده بلکه در حال حاضرتخ�م مرغ های درجه 
2 و ۳، ب�ه اصط�اح ارزان به ص�ورت محدود در 
میادین توزیع می ش�ود و قیم�ت آن در مغازه ها 
همچن�ان ۶۰ هزار تومان اس�ت . فعاالن ب�ازار از 
کمبود حواله تخ�م مرغ دولتی خب�ر می دهند.

در ماه های گذشته در پی توزیع نامناسب تخم مرغ در 
کشور قیمت هر عدد تخم مرغ به ۲هزار تومان و هر 
شانه به ۵۵ تا ۶۰هزار تومان رسیده است. مرغداران 
در توجیه گرانی تخم م��رغ، از گرانی قیمت نهاده  ها 
خبر می دهند اما فعاالن بازار دلیل گرانی  ها را دالالن 
و برخی فرصت طلبان می دانن��د و معتقدند برخی 
تولیدکنندگان با توزیع قطره چکانی تخم مرغ، بازار 
را به دس��ت گرفته و قیمت را گران کرده اند. در این 
میان به جای اینکه وزارت جهاد کش��اورزی با رصد 
تولید و توزیع تخم مرغ در سراسر کشور مانع فعالیت 
فرصت طلبان شود و بازار را متعادل کند، تنظیم بازار 
تخم مرغ را به اتحادیه  ها واگذار کرد و امور توزیع در 

تهران به اتحادیه مرغ تخمگذار میهن واگذار شد اما این 
اتحادیه نیز خلف وعده کرد و نتوانست بازار را تنظیم 
کند. از این رو توزیع تخم مرغ به شرکت پشتیبانی امور 
دام واگذار شد. در پی این اقدام وزارت جهاد کشاورزی 
که به دلیل گرانی قیمت مرغ و تخم مرغ به شدت تحت 
فشار بود، خبر کاهش قیمت تخم مرغ را رسانه ای و 
اعالم کرد قیمت هر شانه تخم مرغ به ۴۳ هزار تومان 
کاهش می یابد. از زمان وعده ارزانی قیمت تخم مرغ 
تاکنون یک هفته می گذرد اما هیچ خبری از کاهش 
قیمت ها نیست و خبر های 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 تخم مرغ 
در یک هفته اخیر در گفت وگو با مهر می گوید : شرکت 
پش��تیبانی امور دام تخم م��رغ را از تولیدکنندگان 
خریداری می کند و در اختیار میادین میوه و تره بار قرار 

می دهد و کاال در غرفه های میادین توزیع می شود.
ناصر نبی پور می افزای��د : با توجه به اینکه ش��رکت 
پشتیبانی امور دام تخم مرغ را از تولیدکنندگان تحویل 
می گیرد مغازه داران نیز باید به این شرکت مراجعه و 

حواله دریافت کنند اما با توجه به میزان تقاضایی که 
وجود دارد، احتماالً به مغازه داران تخم مرغی تحویل 
داده نمی شود که آنها بتوانند با قیمت ۴۳ هزار تومان 

به مصرف کننده نهایی عرضه کنند.
نبی پور درب��اره آخرین وضعیت قیم��ت تخم مرغ 
درب مرغداری تأکید می کند : قیمت تخم مرغ درب 
مرغداری مانند ۱۰، ۱۵ روز قبل است و تغییری در 
این زمینه حاصل نشده ضمن اینکه میانگین قیمت 
هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری حدود ۲۲ هزار 

تومان است.
  نهاده ها گران و بی کیفیت به دست مرغداران 

می رسد 
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخمگذار اس��تان 
تهران با اشاره به دالیل افزایش مجدد قیمت تخم مرغ 
در س��ال جاری می گوید: قیمت تخم مرغ در اسفند 
پارسال روند نزولی به خود گرفت و به کیلویی ۱۰ هزار 
تومان رسید اما دولت این حجم از تولید را خریداری 
و ذخیره س��ازی نکرد تا در ماه های تی��ر و مرداد به 
بازار روانه کند. ریش��ه ناآرامی های اخی��ر را باید در 

ناکارآمدی های مدیریت گذشته دنبال کنیم.
وی با اشاره به تعیین قیمت دستوری برای تخم مرغ 

در دی ماه سال گذشته، می گوید : نرخ تعیین شده از 
سوی تولیدکنندگان، کیلویی ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان 
بود اما دولت با اعمال فشار قیمت را به کیلویی ۱۴ هزار 
تومان رس��اند. قیمت تعیین شده برای تولیدکننده 
صرفه اقتصادی نداش��ت به همین دلیل بسیاری از 

واحد ها مرغ های خود را به کشتارگاه  ها فرستادند.
نبی پور با بیان اینکه هنوز نهاده ش��هریور به دس��ت 
تولیدکنندگان نرسیده است، می افزاید: قیمت نهاده 
در بازار آزاد کیلویی ۶ هزار و ۱۰۰ تومان است. قیمت 
نهاده روند صعودی به خود گرفته اما از س��وی دیگر 
درجه کیفی آن بسیار کاهش یافته است. سویا باید ۴۳ 
درصد پروتئین داشته باشد اما سویای در دسترس 

مرغدار ۱۳ درصد پروتئین دارد.
 وی با اش��اره به بزرگ ترین استان های تولیدکننده 
تخم مرغ، می گوید: خراسان رضوی، تهران و قزوین 
جزو بزرگ ترین اس��تان های تولیدکننده تخم مرغ 
در کشور محسوب می ش��وند که تمامی واحدهای 
تولیدکننده در این استان  ها با ۶۰ درصد توان خود 

اقدام به تولید می کنند.
این فعال اقتصادی با اشاره به باال رفتن هزینه تولید، 
می افزاید: پولت مرغ سه ماهه، که برای تخمگذاری به 
قفس می رود 8۰ هزار تومان شده است. همچنین مرغ 
پنج ماهه پای تخم ۱۲۰ هزار تومان شده است. همه 
عوامل دست به دست هم داده اند تا قیمت تمام شده 
به کیلویی ۲۰ ه��زار تومان برس��د. تولید کنندگان 
تخم مرغ را کیلویی ۳8 هزار به میادین می فروشند 
 و میادین نیز به واحدهای صنفی کیلویی ۴۳ تومان 

می فروشند.
نبی پور با اش��اره میزان مصرف روزان��ه تخم مرغ در 
پایتخت، می گوید : روزانه ۴۰۰ تن تخم مرغ در تهران 
مصرف می شود این در حالی است که فقط ۲۳۰ تن 
تخم مرغ در استان تهیه و تأمین می شود و بقیه نیاز باید 
از استان های دیگر وارد شود. تا زمانی که محرک های 
تشویقی برای تولید ایجاد نشود تولیدکننده رغبتی 

برای تولید از خود نشان نمی دهد.
وی با بیان اینک��ه وزیر دولت جدید نی��ز نمی تواند 
درمانی برای دردهای کنونی پیدا کند، تأکید می کند : 
کمبود نهاده اصلی  ترین 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 تخم مرغ 
فله ای و بسته بندی شده، تصریح می کند : کارخانه های 
بسته بندی تخم مرغ، نیاز خود را از واحدهای ما تأمین 
می کنند اما نمی دانم به چه علت آنها تخم مرغ را دانه ای 
 ۳ هزار و ۵۰۰ تومان می فروشند و ما باید ۱۴۰۰ تومان 

بفروشیم.
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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 آمار ها طی 1۰، 12 س�ال گذش�ته یعنی از س�ال 1۳۸۷ تا 
1۳۹۹ ح�دود یک میلی�ون دامدار ب�ه دلیل ضرر و زی�ان مجبور 
به ت�رک فعالی�ت خود ش�ده اند که ع�دد بس�یار باالیی اس�ت.

افشین صدر دادرس در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سؤال که آیا 
دولت برنامه ای برای خرید تضمینی یا حمایتی دام های سبک در نظر 
گرفته است یا خیر؟ گفت: قرار بود از تیرماه یک میلیون رأس دام عشایر 
خریداری شود ولی تاکنون ۱۰۰ هزار رأس خریداری شده است. برای 
دام غیرعشایر نیز هنوز هیچ تدبیری اندیشیده نشده و دامداران روز به 
روز در حال ورشکستگی اند. بخشی از دامداران که تاب آوری بیشتری 
نسبت به شرایط داشتند هنوز مشغول فعالیتند ولی با ادامه این روند 

آنها نیز از بین می روند.
وی ادامه داد: وارد شش ماهه دوم س��ال می شویم. در شرایط طبیعی 
دامدار نیاز دارد در این برهه از سال دام هایش را به صورت دستی تغذیه 
کند ولی با کمبود نهاده مواجه هس��تیم. از طرفی سهمیه ماهانه دام 
سبک در هر ماه ۳ کیلو و ۹۰۰ گرم نهاده دولتی بود که آن هم به همه 
دامداران نمی رسید که بر اساس گزارش های دریافتی از برخی استان ها 
این عدد به یک کیلو تا یک کیلو و نیم کاهش یافته است. این در حالی 
است که ماهانه حدود ۱۲ کیلو نهاده برای تغذیه دام مولد نیاز است. به 
عبارت دیگر دامداران مجبور هستند بخش عمده نهاده های مورد نیاز 

خود را از بازار آزاد با قیمت های باال تهیه کنند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور اضافه کرد: اولویت تخصیص 
نهاده های دولتی به ترتیب مرغ، دام شیری و دام گوشتی است که در 
دام های گوشتی نیز ابتدا به دام سنگین و س��پس به دام سبک نهاده 

تعلق می گیرد.
وی تصریح کرد: گفته می شود ارز مورد نیاز نهاده ها تا آخر سال تأمین 
شده است. سؤال اینجاست که چه مقدار ارز در نظر گرفته شده و آیا قرار 
است تأمین نهاده ها تا آخر سال مانند شش ماهه ابتدایی امسال باشد؟

دادرس با بیان اینکه گفته می شود اگر دامداران دائم در ضرر هستند چرا 
به فعالیت خود ادامه می دهند و واحدهای تولیدی را تعطیل نمی کنند؟ 
گفت: در جواب کسانی که صحبت های این چنینی می کنند باید گفت 
بهتر است به آمارهای مرکز آمار ایران سری بزنید تا متوجه شوید که 
در این ۱۰، ۱۲ سال چه تعداد دامداری ها را تعطیل کرده اند. بر اساس 
آمار ها از سال ۱۳8۷ تا ۱۳۹۹ حدود یک میلیون دامدار مجبور به ترک 
فعالیت خود شده اند و این عدد بسیاری باالیی است. آیا منظورشان از 

تعطیلی یعنی از بین رفتن کل تولید؟
وی در ادامه گفت: می گویند 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 نهاده ها در س��ال 
۱۳۹8 و ۱۳۹۹ را تش��ریح کرد و گفت: واردات ذرت در ۱۱ ماهه سال 
۱۳۹۹نسبت به مدت مشابه سال در ۱۳۹8، ۱۱ درصد افزایش داشته 
است. یعنی میزان واردات از ۱۴ میلیون تن به ۱۶ میلیون تن رسیده 
است. واردات ۱۱ ماهه جو هم در س��ال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه 
سال قبل، ۵۵ درصد کاهش داشته است. یعنی میزان واردات در سال 
۱۳۹8 از ۳ میلیون و ۷۶۰ هزارتن به یک میلی��ون و ۷۰۳ هزارتن در 
سال ۱۳۹۹ رسیده است. همچنین کنجاله س��ویا نیز در سال ۱۳۹۹ 
نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش ۹ درصدی همراه شده است. 
یعنی از یک میلیون و ۹8۵ هزارتن ب��ه یک میلیون و 8۰۰ هزارتن در 

سال ۱۳۹۹ رسیده است.

افزایش ۵۰ درصدی واردات اروپا از روسیه 
به رغم تحریم ها

طب�ق اطاع�ات اداره آم�ار اروپ�ا، حج�م ص�ادرات روس�یه 
ب�ه اروپ�ا در هش�ت  ماه�ه ابتدای�ی س�ال ج�اری می�ادی 
 2۰2۰ ابتدای�ی  نس�بت  ب�ه هش�ت  ماه�ه  ۴۸/۷ درص�د 
افزای�ش  یافت�ه  و ب�ه 1۰۹/۷ میلی�ارد دالر رس�یده  اس�ت.

به  گزارش راش��اتودی، اداره آمار اروپا )یورواستات( در این هفته اعالم 
کرد ارزش صادرات روسیه به کشورهای اروپایی در هشت  ماهه ابتدایی 
سال جاری میالدی به ۱۰۹/۷ میلیارد دالر رسیده  و روسیه همچنان 

سومین صادرکننده بزرگ به اتحادیه اروپاست.
حجم صادرات روس��یه به اروپا در ای��ن دوره ۴8/۷ درصد نس��بت به 

هشت ماهه ابتدایی ۲۰۲۰ افزایش  یافته  است.
بزرگ ترین واردکنندگان کاال از روسیه از ابتدای سال جاری میالدی 
تا اواس��ط تابس��تان، امریکا با ۲۹۶/۷ میلی��ارد دالر، انگلیس با ۲۱۱ 
میلیارد دالر، چین با ۱۷۰/8 میلیارد دالر و سوئیس با ۱۱8/۲ میلیارد 

دالر بودند.
صادرات روس��یه به اتحادیه اروپا به رغم تحریم های اعمال  ش��ده در 
۲۰۱۴ رو به  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 کرده  است. بروکسل همچنین چندین 
تن از مقامات روسیه را از ورود به اتحادیه اروپا منع و سرمایه های آنها 

را مسدود کرده  است.
روس��یه در پاس��خ به این اقدامات، واردات برخی کاال ها از کشورهای 
اروپایی را محدود کرده  اس��ت. این اقدامات مورد انتقاد ش��هروندان و 
شرکت های روسیه و اتحادیه اروپا قرار داشته و موجی از اعتراضات را در 

بین کشاورزان اروپایی به وجود آورده  است.

انعقاد قرارداد گازی ترکیه با آذربایجان 
وزیر انرژی ترکیه اعام کرد کش�ورش طبق یک ق�رارداد جدید 
با آذربایج�ان، 11 میلی�ارد مترمکع�ب گاز طبیعی تا پایان س�ال 
2۰2۴ از خ�ط لول�ه باکو-تفلی�س-ارزروم دریاف�ت می کن�د.

به  گزارش تسنیم به نقل از رویترز، فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه اعالم 
کرد کشورش یک قرارداد سه ساله با آذربایجان برای خرید ۱۱ میلیارد 
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 می شوند، تجدید کند.
دونمز گفت طبق این قرارداد، ۱۱ میلی��ارد مترمکعب گاز طبیعی تا 
پایان ۲۰۲۴ از خط لوله باکو-تفلیس-ارزروم به این کشور تحویل داده 
می شود. این قرارداد حاکی از دست  و پنجه نرم کردن ترکیه با بحران 

انرژی در بحبوحه مشکالت جهانی در بازار انرژی است.
وی طی بیانیه ای 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 کشور هایی که از آنها گاز 
می خریم، اعالم کرده اند صادرات گاز ب��ه ترکیه را افزایش می دهند«. 
ترکیه به عنوان یکی از بزرگ ترین 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 پنج  ش��نبه 
اعالم کرده بود کش��ورش یک قرارداد جدید با ترکیه جهت تأمین گاز 
این کشور از میدان شاه دنیز۱ بسته  اس��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.

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي ش 78- 1400 نوبت اول
پروژه تكميل و اجراي شبكه آب و فاضالب  شهرك  صنعتي پرند

فاضالب   و  آب  شبكه  اجراي  و  تكميل  خدمات(پروژه  عمومي  مناقصه  دارد  نظر  در  تهران  صنعتي  شهركهاي  شركت 
پيمانكار  به  دولت  الكترونيكي  تداركات  سامانه  طريق  از  را   (2000001051000078) شماره  پرند)به  صنعتي  شهرك  
صالحيت  تاييد  و  كشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  از  آب  رشته   5 پايه  صالحيت   هاي  گواهينامه  داراي  و  صالحيت  واجد 
دريافت  از  مناقصه  برگزاري  مراحل  نمايد.كليه  واگذار  اجتماعي  رفاه  و  كار  تعاون،  وزارت  از  پيمانكاري  امور  ايمني 
دولت  الكترونيكي  تداركات  سامانه  درگاه  طريق  از  ها  پاكت  بازگشايي  و  گران  مناقصه  پيشنهاد  ارائه  تا  مناقصه  اسناد 
 ، قبلي  عضويت  عدم  صورت  در  گران  مناقصه  است  الزم  و  شد  خواهد  انجام    www.setadiran.ir آدرس   به  (ستاد) 
 . سازند  محقق  مناقصه  در  شركت  جهت  را  الكترونيكي  امضاي  گواهي  دريافت  و  مذكور  سايت  در  نام  ثبت   مراحل 

- مبلغ برآورد اوليه بر اساس فهارس بهاي سال 1400 :(8/306/985/871  ريال  )
- مبلغ تضمين شركت درمناقصه : (415/349/294 ريال )

- محل پروژه : شهرستان رباط كريم , كيلومتر 35 جاده تهران – ساوه شهرك صنعتي پرند  تلفن:56418888 
- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ   26/  7 /1400 مي باشد .

- مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت : از تاريخ  1400/7/26 الي ساعت 16 تاريخ   1400/8/11
- مهلت زماني ارائه پيشنهاد : تا ساعت  16  تاريخ   1400/8/26 

- پاكت الف حاوي اصل ضمانتنامه بانكي مي بايست عالوه بر بارگذاري ، به صورت فيزيكي تا ساعت 14 تاريخ   1400/8/26 
در دبيرخانه شركت ثبت شده و تحويل داده شود .

- زمان بازگشايي پاكت ها : ساعت 12  تاريخ    1400/8/30 
- محل گشايش پيشنهادها:دفتر معاونت فني شركت شهرك هاي صنعتي تهران 

- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت 
الف : نشاني سهروردي شمالي كوچه شهيد محبي پالك 2 طبقه 4 معاونت فني و تلفن : 021-88761038 

http://iets.mporg.ir:و پايگاه ملي اطالع رساني  www.tehraniec.ir
 : نام  : مركز تماس 41934-021 داخلي 4 دفتر ثبت  انجام مراحل عضويت در سامانه  اطالعات تماس سامانه ستاد جهت 

  88969737
 شناسه اگهى 1206053     م الف: 2430

شركت شهركهاي صنعتي تهران

ارزانی تخم مرغ در حد وعده باقی ماند
هر شانه تخم مرغ در میادین میوه و تره بار ۴۳ هزار تومان و در مغازه ها به دلیل کمبود حواله های دولتی همچنان ۶۰ هزار تومان به فروش می رسد 

تاالر شیشه اي
تغییر قیمتآخرین قیمتنام شرکت 

2,440-46,410توريستي ورفاهي آبادگران ايران
1,170-22,240البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
30-9,200سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

18,810750آلومينيوم ايران 
920-17,540آلومراد

1,120-21,470كاشي  الوند
155-3,290داروسازي  امين 
95-3,350داروسازي  امين 

1,710-32,680معدني  امالح  ايران 
270-9,950آسان پرداخت پرشين

860-16,470سراميك هاي صنعتي اردكان 
1,260-34,330آبسال 

34-1,939بيمه آسيا
550-10,480سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند

20-8,220آهنگري  تراكتورسازي  ايران 
280-5,380سرمايه گذاري پرديس

60-1,151صنايع  آذرآب 
160-3,054سايپاآذين 
1,820-36,800معادن  بافق 

430-27,070مس  شهيدباهنر
121-2,302بيمه البرز

215-4,104سرمايه گذاري بوعلي 
490-9,400باما

360-8,520سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
940-23,000گروه  صنعتي  بارز

250-5,040بيمه دانا
96-1,843بهساز كاشانه تهران

3,070-58,350بهنوش  ايران 
1,540-32,720فجر انرژي خليج فارس

89-1,725گروه بهمن 
85-1,619سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 

190-5,510بانك خاورميانه
59-1,135بيمه ملت

139-3,500بانك ملت
540-10,470بين  المللي  محصوالت  پارس 

1,980-72,160پتروشيمي بوعلي سينا
2,760-52,460گروه صنعتي بوتان 

111-2,425بانك پارسيان 
260-14,380بانك پاسارگاد

1,080-20,610پست بانك ايران
1,590-30,260گروه دارويي بركت
104-2,004بانك صادرات ايران

112-2,147بين المللي توسعه ساختمان
96-2,000بانك تجارت

370-7,030بيمه ما
540-11,240چرخشگر

790-15,180كشت  و صنعت  چين  چين
181-3,441توليدي چدن سازان

1,060-26,540معدني وصنعتي چادرملو
260-4,980كمباين  سازي  ايران 

6,150-116,920كربن  ايران 
1,350-26,170داروسازي  ابوريحان 

830-15,840داده پردازي ايران 
730-14,050البرزدارو

690-13,210داروسازي زاگرس فارمد پارس
960-31,140داروپخش  )هلدينگ 

1,260-24,080شيمي  داروئي  داروپخش 
850-16,380داروسازي  فارابي 

690-13,300داروسازي  جابرابن حيان 
186-3,925داروسازي  كوثر

1,700-32,380دارويي  لقمان 
6,250-118,810معدني  دماوند

910-20,010دوده  صنعتي  پارس 
1,300-25,090داروسازي  اسوه 

1,410-27,600كارخانجات داروپخش 
1,330-25,460درخشان  تهران 
620-38,550دارويي  رازك 
880-17,600سبحان دارو

990-18,980داروسازي  سينا
1,050-20,120گروه دارويي سبحان

350-20,620سرمايه گذاري دارويي تامين
270-5,610داروسازي زهراوي 

290-5,580تجارت الكترونيك پارسيان
187-3,553بيمه اتكايي امين
1,130-43,280داروسازي  اكسير
16,850160فوالد آلياژي ايران

1,300-24,930فوالد اميركبيركاشان
360-6,860فيبر ايران 

1,340-25,550فوالد خراسان
610-15,760فوالد خوزستان

850-16,150فنرسازي زر
230-10,080فوالد مباركه اصفهان

7,72090فروسيليس  ايران 
1,520-29,030فرآوري موادمعدني ايران 

1,540-29,430غلتك سازان سپاهان
36,010610پارس فوالد سبزوار

1,060-26,660پديده شيمي قرن
300-5,900گروه صنايع بهشهرايران 

168-3,209گلوكوزان 
620-15,380سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

5,260-99,960قنداصفهان 
1,600-30,510كارخانجات  قند قزوين 

113-2,161قطعات  اتومبيل  ايران 
790-15,050شهد

1,040-19,930قند لرستان 
12,250-232,920گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

1,090-28,740قند مرودشت 
1,950-37,140قند نيشابور

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسامی ضمن اش�اره به تأثیرگذار بودن الیحه 
بودجه سال 1۴۰1 و 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 میان دستور 
خود اظهار کرد: پاشنه آشیل دولت رئیسی اقتصاد 
است. این که بزرگان اقتصاد را دور هم جمع کنیم 
پسندیده است اما مهم تر از آن هماهنگی اقتصادی 
داشتن است. جسارتاً رئیس جمهور اعالم کند که 
مسئولیت اقتصاد کشور با چه کسی است هرچند که 

شفا هاً و تلویحاً اعالم کرده اند.
وی با مط��رح کردن این پرس��ش که چه کس��ی 
راهبردهای اقتصادی را تعیین می کند؟ 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 می شود به 
گوش نمی رسد. دور زدن نهادهای مسئول مثل قوه 
مقننه و تغییر در متن مصوبات قانونی سنت بدی 
است که از دولت های قبل به جا مانده است. از رئیس 
مجلس شورای اس��المی می خواهم 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 می خواهد 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 این که سیاست های 

اعالمی دولت در سیاست های اعمالی تأثیر خواهد 
گذاشت، تصریح کرد: ما و مردم منتظریم تا مجموعه  
کاملی از سیاست های پولی، مالی، ارزی و تولیدی را 
بشنویم. این پراکندگی  ها و سردرگمی ها، آشفتگی را 
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 جمع بندی واحد برسند.
وی با اش��اره به نزدیک  بودن بررسی الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۱ در مجلس اظهار کرد: مفاد و رویکردهای 
الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ و البته برنامه هفتم توسعه 
بر همه ابعاد اقتصاد کش��ور تأثیر خواهد گذاشت. 
جوهره اقتصاد مقاومتی برون زا بودن و برون گرا 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 می خواهم که از مردم 
به خاطر آسیب  هایی 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 جزیره ای باعث خواهد 
شد زیرساخت  ها 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 لجام گسیخته را به دنبال 

خواهد داشت.

در نیم�ه نخس�ت امس�ال تج�ارت بی�ن ایران 
و 1۵ کش�ور همس�ایه ب�ا رش�د ۵2 درص�دی 
ب�ه 22 میلی�ارد و ۵۸۸ میلی�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 ۵۲ درصدی به ۲۲ میلیارد 
و ۵88 میلیون دالر رسید که بازگشت عربستان به 
مقاصد صادراتی ایران یکی از م��وارد مورد توجه در 

این مدت است.
سیدروح اهلل لطیفی افزود: تجارت کشورمان در شش 
ماه نخست امسال ۷۹ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۵۷۹ تن 
کاال به ارزش ۴۴ میلیارد و ۹۲۶ میلیون و ۱۶8 هزار 

و ۱۷ دالر بود که ۱۵ کشور همسایه با ۴۷ میلیون و 
۲۲۲ هزار و ۷۶8 تن کاال به ارزش ۲۲ میلیارد و ۵88 
میلیون و ۱۱ ه��زار و ۵۳ دالر، 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��ور های همس��ایه در مقایسه با نیمه 
نخست سال قبل ۳۷ درصد در وزن و ۵۲ درصد در 

ارزش کاال های معامله شده افزایش داشته است.
سخنگوی گمرک در خصوص صادرات به ۱۵ کشور 
همسایه افزود: در نیمه نخست امسال ۳۶ میلیون و 
8۷ هزار و ۳۷۳ تن کاال به ارزش ۱۱ میلیارد و ۲۱8 

میلیون و ۱۳8 هزار و ۱۱۹ دالر صادر شد که نسبت 
به کل صادرات کشور در این مدت که ۵۹ میلیون و 
۹۹۶ هزار تن به ارزش ۲۱ میلیارد و 8۰۵ میلیون و 
۶۱۱ هزار و ۵۶۹ دالر بود، سهم کشور های همسایه 
۶۰ درصد وزن و ۵۱/۵ درص��د ارزش کل کاال های 

صادراتی بود.
وی گفت: صادرات کشورمان به کشور های همسایه 
در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ 
وزنی ۳۳ درصد و از لحاظ ارزش ۴۱ درصد افزایش 

داشته است.
 سخنگوی گمرک در خصوص واردات از ۱۵ کشور 
همسایه گفت: کل واردات کشور در نیمه نخست 

امسال، ۱۹ میلیون و ۱۳8 هزار و 8۳ تن به ارزش 
۲۳ میلی��ارد و ۱۲۰ میلی��ون و ۵۵۶ هزار و ۴۴8 
دالر بود که کشور های همس��ایه با ۱۱ میلیون و 
۱۳۵ هزار و ۳۹۵ تن کاال ب��ه ارزش ۱۱ میلیارد و 
۳۶۹ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۹۳۴ دالر، ۵8 درصد 
وزن و ۴۹ درصد ارزش کل واردات کاال به کشور را 
به عنوان کشور های طرف معامله با ایران به خود 

اختصاص دادند.
لطیفی گفت: میزان معامله کاال های مورد نیاز کشور 
در شش ماه نخست امس��ال، نسبت به مدت مشابه 
سال قبل از لحاظ وزنی ۵۰ درصد و از لحاظ ارزشی 

۶۷ درصد رشد داشته است. 

تجارت 22/۵ میلیارد دالری ایران با همسایگان

نادران با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت اقتصاد کشور:
 منتظر دیدن سیاست های کامل مالی و ارزی 

از دولت هستیم

ایرنا

بهناز قاسمی
  گزارش یک

  گزارش 2

  گزیده خبر


