سخنگوي كميسيون تلفيق خبر داد

دولتبرنامهمكتوب
حذف ارز ترجيحي را به مجلس داد

كميس�يون تلفيق نظر نهايي خ�ود را درباره ح�ذف ارز ترجیحی و
تقويت معيش�ت مردم در صورت حذف اين ارز اعلام خواهد كرد.

به گزارش جماران ،سخنگوي كميس��يون تلفيق بودجه  ۱۴۰۱از ارائه
برنامه مكتوب حذف ارز ترجيحي ازس��وی دولت به هيئت رئيسه اين
كميسيون خبر داد.
رحيم زارع ،سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه سال آينده در پاسخ
به اين سؤال كه هفته گذشته كميسيون تلفيق از دولت درخواست كرد
كه اگر دولت بناي حذف ارز  ۴۲۰۰توماني را دارد ،برنامه مكتوب آن را به
مجلس ارائه كند تا نمايندگان بتوانند درباره آن تصميم بگيرند ،آيا دولت
اين برنامه را به مجلس ارسال كرده يا نه گفت :دولت برنامه اجرايي حذف
ارز ترجيحي و شيوه جبران تأثيرات آن در معيشت مردم را به كميسيون
تلفيق بودجه مجلس تقديم كرد.
وي افزود :اين برنامه در كميسيون تلفيق و در كارگروه مشتركي با دولت
بررسي خواهد شد و اين كميسيون نظر نهايي خود را درباره اجراي آن و در
راستاي تقويت معيشت مردم در صورت حذف اين ارز اعالم خواهد كرد.
زارع با تأكيد بر لزوم حفظ آرامش معيشتي مردم تأکیدكرد :اولويت اصلي
مجلسكمكبهدولتبرايتقويتمعيشتمردماستوچنانچهدربررسي
برنامه مكتوب دولت به اين جمع بندي برسيم كه دولت قدرت توأمان براي
حذف ارز ترجيحي و حمايت دقيق و اطمينان بخش از معيشت مردم را
دارد ،به قوه مجريه براي اجراي آن كمك خواهيم كرد.

وزارت راه :درخواستهای مسکن ملی
در شهرهای مجاز ساماندهی میشود

ضرورتي ب�راي تأمين زمين در ش�هر مورد تقاض�اي نهضت ملي
مسكن وجود ندارد و تقاضاها در شهرهاي مجاز ساماندهي ميشود.

به گزارش تس��نيم ،پروانه اصالني ،مدیر کل اقتصاد مس��کن گفت :در
سامانه نهضت ملي مسكن قيد شده در هر شهري كه زمين تأمين نشده
باشد ،متقاضيان در شهرهاي مجاور ساماندهي ميشوند .بدينمعنا در
هر شهري كه زمين موجود نباشد در نزديكترين شهر مجاور به شرط
تأمين زمين ،متقاضيان ساماندهي ميش��وند ،بنابراين هيچ ضرورتي
وجود ندارد تا تأمين مسكن در همان شهر باشد ،بلكه ميتواند در صورت
تأمين نشدن زمين در شهرهاي مجاور ساماندهي شوند كه اين موضوع
به اطالع متقاضيان ميرسد.
وي افزود :در سامانه نهضت ملي مسكن اطالعيهاي وجود دارد كه درخصوص
تأمين نشدن اراضي در شهر موردتقاضا ،شهرهايي كه تأمين مسكن در آنها
انجام ميشود ،آمده است .متقاضيان وقتي وارد سامانه ميشوند و درصدد
انتخاب ش��هر برميآيند حتماً اطالعيهاي براي آنها باز ميشود تا شرايط
ثبتنام را مطالعه و سپس اقدام به انتخاب شهر كنند.
اصالني در خصوص انجام پااليشهاي ثبتن��ام متقاضيان طرح نهضت
ملي مسكن توضيح داد :تقريباً پااليشها به شكل آنالين انجام شده است.
در سامانه تعدادي نيز وجود دارد كه شرايط آنها احراز نشده كه علت آن به
دليل انجام ثبتنام است .متقاضيان به محض آنكه ثبتنامكنند به صورت
سيستمي سه شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن ،فاقد مالكيت خصوصي و
عدم استفاده از امكانات دولتي از اول انقالب انجام ميشود و در نهايت طي دو
تا سه روز وارد كارتابل متوليان اجرا ميشود .وي بررسي شرط چهارم را كه
سابقه پنج سال سكونت است ،مربوط به استانها دانست و گفت :درخصوص
سابقهسكونتپنجسالهنيزمتقاضيانپااليششدهبهكارتابلاستانهاارجاع
شدند تا صحت اين مورد نيز پااليش شود.

ت ضد دالري در تركيه شدت گرفت
سياس 

وزير اقتص�اد تركي�ه تأكي�د كرد رون�د كن�ار گذاش�تن دالر از
اقتص�اد اين كش�ور طي روزه�اي آينده ش�دت خواه�د گرفت.

به گزارش فارس به نقل از راش��اتودي ،نورالدين نباتي ،وزير خزانهداري و
اقتصاد تركيه گفته كه روند حذف دالر از اقتصاد اين كشور طي هفتههاي
آينده شدت خواهد گرفت.
وي تأكيد كرد :دولت تركيه ميخواهد تبديل داراييهاي حساب ذخيره ارز
خارجي اين كشور به لير تركيه را سرعت ببخشد و تاكنون  131ميليارد لير
معادل 9/69ميليارد دالر در قالب اين طرح در اين حساب جاي داده شده
است .دولت تركيه در قالب اين سياس��ت ضد دالري خود كه ماه گذشته
ميالدي از اجراي آن خبر داد ،ميخواهد از ارزش لير در برابر سقوط بيشتر
نسبت به ديگر ارزهاي بينالمللي حمايت كند و از سوي ديگر باعث شود تا
مردم اين كشور زماني كه داراييهاي خود را در بانكها سپردهگذاري كردهاند
خيال راحتتري داشته باش��ند .نباتي طي سخناني در جمع سازمانهاي
غيردولتي در استانبول گفت :روند كاهش ارزهاي خارجي در حساب فاركس
تركيه آغاز شده و ما شاهد پايين آمدن سريعتر نسبت به ارزهاي خارجي
در اين حس��اب طي هفتههاي آينده خواهيم ب��ود .در حال حاضر اقتصاد
تركيه درگير بحران اس��ت ،چراكه تورم در اين كشور سر به فلك كشيده و
رشد اقتصادي آن متوقف شده است .از سوي ديگر شاهد كاهش قابل توجه
داراييهاي حساب ذخيره ارز خارجي اين كشور هستيم.
تنها طي ماه گذشته ارزش لير در برابر دالر  18/4درصد ريخت و به طور كلي
در سال  2021لير  44درصد از ارزش خود در برابر دالر را از دست داد .نباتي
گفته كه اميدوار اس��ت نرخ تورم تركيه تا زمان برگزاري انتخابات رياست
جمهوري و پارلماني كه سال گذشته برگزار ميشود تكرقمي شود .تورم
تركيه در دسامبر  2021با عبور از  36درصد به باالترين ميزان در  20سال
گذشته رسيد.

برندهاي بزرگ خواستار توافق جهاني
برايكاهشتوليدپالستيكشدند

برندهاي ب�زرگ بينالملل�ي از جمله كوكاكوال و پپس�ي دیروز با
انتشار بيانيهاي خواستار يك پيمان جهاني براي مبارزه با آلودگي
پالستيكي شدند .اين پيمان شامل كاهش توليد پالستيك كه يك
حوزه كليدي براي رشد صنعت نفت محسوب ميشود ،ميباشد.

به گزارش تس��نيم به نقل از رويت��رز ،مقامات جهاني قرار اس��ت طي
س��ال جاري ميالدي در كنفرانس محيطزيست س��ازمان ملل متحد
 UNEA 5/2با يكديگر ديدار كنند تا مذاكرات را در مورد معاهدهاي
براي مقابله با بحران زبالههاي پالستيكي كه باعث خطرات دفن زبالهها،
تخريب اقيانوسها و كشتار حيات وحش ميشود ،آغاز كنند.
هنوز مشخص نيس��ت كه اين توافق بر مديريت زباله و بازيافت متمركز
خواهد شد يا گامهاي سختتري مانند محدود كردن توليد پالستيك
بردارد ،اقدامي كه احتماالً با مقاومت شركتهاي بزرگ نفتي و شيميايي و
كشورهاي بزرگ توليدكننده پالستيك مانند اياالت متحده مواجه خواهد
ش��د .بيش از  70امضاكننده اين بيانيه مشترك كه دیروز منتشر شد،
شامل ش��ركتهاي توليدكننده كاالي مصرفي مانند يونيلور و نستله
ميش��وند كه محصوالت بيشماري را در پالس��تيك يكبار مصرف از
شامپو گرفته تا تختههاي شكالت ميفروشند و همچنين خردهفروشي
والمارت و بانك فرانس��وي بيان پي پاريباس BNP Paribasنيز از
جمله امضاكنندگان هستند.
كمتر از  10درصد از كل پالستيكهاي ساخته شده بازيافت شده است و
تحقيقات رويترز در سال گذشته نشان داد كه فناوريهاي جديد بازيافت
كه توسط صنعت پالستيك تبليغ ميشود ،براي مبارزه با اين مشكل
تالش كردهاند .در عين حال ،پيشبيني ميشود توليد پالستيك كه از
نفت و گاز به دست ميآيد تا  20سال آينده دو برابر شود.

12

سهشنبه  28دی  15 | 1400جمادیالثانی | 1443

| روزنامه جوان |ش��ماره 6402

سرويس اقتصادي 88498433

ثروتمندان پارسال17برابر كمدرآمدها برنج ايراني مصرف كردند
در مناطق شهری هزینه برنج خارجی در دهک دهم به نسبت دهک اول کمتر از «یک» است
که نشاندهنده عدم تمایل پردرآمدها به مصرف برنج خارجی است

سال  99در مناطق شهري ،خانوار دهك اول براي برنج ايراني حدود
200هزار تومان و خانوار دهك دهم بيش از3ميليون و 200هزار تومان
هزينهكردهاندكهنشانميدهد،دهكدهمحدود17برابربيشتربرنج
مصرفكرد هاست.بهعبارتديگرباتوجهبهحجمبااليمصرفآببراي
كشتبرنجايراني،اغنيابيشترينبهرهراميبرندوبهدليلگرانيقيمت
آن دهكهاي پايين درآمدي همچنان كمترين ميزان مصرف را دارند.

هر كيلو برنج از زمان كاشت تا زماني كه ميخواهد به دست مصرفكننده
برسد8000 ،ليتر آب مصرف ميكند .از آنجا كه درآمد كشت برنج خيلي
بيشتر از غالت است،كشاورزان رغبت بيش��تري براي كشت برنج دارند.
اكنون سؤال اين است كه چند درصد از مردم ايران از اين محصول با كيفيت
داخلي استفاده ميكنند؟ ميانگين مصرف سرانه برنج در ايران ساالنه ۳۶
تا 36/5كيلوگرم است كه در دو سال اخير به مدد سودجويي دالالن برنج و
برنجكاران و بيتوجهي دولت به ميزان توليد و احتكار آن در انبارها ميزان
مصرف برنج خارجي در سبدغذايي اقشار ضعيف و متوسط باالتر از ميزان
برنج ايراني شده است و به اين ترتيب ،اغنيا بهره بيشتري از برنج باكيفيت
ايراني بردهاند .فعاالن بازار برنج معتقدند اگر قيمت اين كاال با نظارت دولت
منطقي شود،قطعاً تمامي اقشار جامعه ميتوانند برنج ايراني مصرف كنند،
اما با روند فعلي بازار اين محصول كشاورزي فقط به اغنيا اختصاص يافته
است .هر ساله برنجكاران و دالالن بازار به بهانه كاهش توليد،تالش ميكنند
قيمتها را گران كنند .به اين صورت كه در ماههاي برداش��ت محصول با
شايعه كاهش توليد بازار گرمي ميكنند و با دپو كاال براي ماههاي پاياني
سال قيمت را به چندين برابر قيمت واقعي آن ميرسانند ،به اين ترتيب سود
كالني به جيب ميزنند و محصول داخلي فقط نصيب اغنيا و ثروتمندان
ميشود تا طبقه متوسط و ضعيف جامعه .داليل مختلفي از سوي متوليان
بخش توليد و عرضه برنج براي افزايش قيمت اين محصول عنوان ميشود.
مهمترين علتي كه فعاالن بازار براي افزايش قيمت برنج عنوان ميكنند،
ممنوعيت فصلي واردات برنج است .ازسال  ۹۰به منظور حمايت از توليد
داخلي ،واردات برنج در فصل برداش��ت يعن��ي از اول مرداد ت��ا آخر آبان
ممنوع است ،اما موضوع مهم آن است كه با قطع ارز ۴۲۰۰توماني واردات
برنج از سال  ۹۸و همچنين توليد باالي برنج در اين سال بهخاطر مسئله
بارشها ،واردات برنج كاهشي بوده است .با اين حال با وجود كاهش واردات،
ممنوعيت واردات فصلي همچنان پابرجا مانده ،در حالي كه عالوه بر كاهش
واردات ،توصيه فعاالن بازار لغو قانون ممنوعيت واردات برنج بود .از ابتداي
امسال كه قيمت برنج روند افزايشي داشت ،انتظار اين بود كه ممنوعيت
واردات در چهار ماه برداشته شود ،اما نه تنها اين اتفاق نيفتاد ،بلكه به بهانه
كاهش 40درصدي توليد هر كيلو برن��ج ايراني 35هزار توماني به بيش از
50هزار تومان رسيد و در ماه جاري نيز قيمت برنج ركورد 70هزار تومان را
نيز شكسته است .اين قيمتهاي نجومي در حالي است كه انبارهاي شمال
مملو از برنج ايراني است ،اما به بهانه كاهش عرضه و كمبود در بازار قيمتها
سير صعودي دارند .دولت نيز تصور ميكند با واردات برنج ميتواند قيمتها
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را متعادل كند ،در حالي كه در چهار ماه گذشته اين اتفاق نيفتاده است.
انحصار عرضه در انحصار دالالن
رئيس اتحاديه شاليكوبيداران مازندران معتقد است :در سال جاري برنج
40درصد كاهش توليد را تجربه كرده اس��ت ،در حال حاضر بخش قابل
توجهي از برنج توليد شده از س��وي داللها دپو شده و آنها با هر نرخي كه
بخواهند اين محصول را عرضه ميكنند .دولت ميتواند بازار برنج را سامان
بدهد،امامتأسفانهبنابهداليليكههنوزبرايماروشننيست،درزمينهرصد
انبارها ورود نميكند .تقي جعفريان در گفتوگو با ايلنا ،با بيان اينكه برنج
در حجم قابل توجهي در انبارها دپو شده است ،ميگويد :اتحاديه نماينده
قانوني دولت نيست و همچنين ابزار قانوني ندارد كه بخواهد به كارخانهداران
و انبارداران حكم كند كه بار خود را در انبارها دپو نكنند و در بازار عرضه كنند.
همين مسئله باعث شده يك عده دالل ،مشخص كنند برنج با چه قيمتي و
در چه ميزاني در بازار عرضه شود.
آمار تكاندهنده مصرف برنج ايراني
به گزارش فارس ،بر اساس گزارشهای مرکز آمار ایران ،بررسي متوسط
ميزان مصرف برنج ايراني در ميان ثروتمندان به نسبت ضعيفترين قشر
جامعه و دهكهاي هزينهاي در بازه س��الهاي  95تا 99نش��ان ميده د
مصرف برنج ايراني در مناطق شهري و روستايي رويه متفاوتي دارد .در برخي
مناطق روستايي به دليل كش��ت برنج و مصرف آن توسط خانوار و برآورد

گزارش 2

چرا خرما در بورس كاال نماند؟

ورود خرما ب�ه بورس كاال س�بب واقعي ش�دن
ت آن ميش�ود ،اما پس از گذشت يكسال از
قيم 
پذيرش دومي�ن انبار خرما در ب�ورس كاال ديگر
پذيرش�ي در اين ح�وزه صورت نگرف�ت .گفته
ميش�ود گران بودن هزين�ه انب�ارداري خرما و
داش�تن تاري�خ انقضا باعث ش�ده كش�اورزان
از عرض�ه در بورس اس�تقبال چندان�ي نكنند.

به گفته فعاالن بازار سرمايه ،عرضه خرما در بورس
كاال نظام قيمتگ��ذاري اين محصول را براس��اس
منطق عرضه و تقاضا شكل ميداد و شفافيت را براي
اين محصول به ارمغان ميآورد ،اما با وجود گذشت
يكس��ال از پذيرش دومين انبار خرما در بورس كاال
ديگر پذيرشي در اين حوزه صورت نگرفت و گواهي
سپرده كااليي خرما متوقف شد.
 27دي ماه سالروز پذيرش دومين انبار رطب مضافتي
با نماد معامالتي «رطب ۰۰۰۲پ »۰۲در بورس كاال
بود .نخستين انبار رطب مضافتي نيز در روز  ۱۰دي
سال گذشته بازگشايي شده بود.
كناررفتنواسطههاباامكانفروشمستقيم
از مزيتهاي گواهي سپرده خرما
كارش��ناس حوزه بورس كاال گفت :اي��ران با توليد
۱۵درصد از خرماي جهان دومين توليدكننده اين
محصول در دنيا محسوب ميش��ود .عالوه بر ميزان
توليد بيشترين تنوع محصول خرما در ايران وجود
دارد .به گفته بياتمنش كشف نرخ شفاف و عادالنه،
كمك به ايجاد بازاري منس��جم ،استانداردس��ازي
محصول در بلندمدت ،كنار رفتن واسطهها با امكان
فروش مستقيم محصول كشاورز در بورس و تبديل
شدن ايران به مرجع قيمت خرما در منطقه و حتي
دنيا با توجه به حجم توليد مطلوب ،از جمله مزاياي
ورود خرما به بورس كاالست .فرآيند عرضه خرما در
بستر گواهي سپرده كااليي به اين صورت بود كه پس
از پذيرش انبار ،كشاورزان ميتوانستند محصول خود
كه با استانداردهاي تعيين شده از سوي بورس كاال
منطبق است ،به انبار بس��پارند؛ در اين مرحله يك
قبض انبار به نام كشاورز صادر ميشد كه اين قبض
در حكم گواهي سپرده كااليي بوده و امكان معامله آن
ب ه صورت مستقيم به دست كشاورز در بستر آنالين

يا كارگزاران در بازار گواهي سپرده بورس كاال ،وجود
داشته است.
سود اصلي خرما در جيب داللها!
تحليلگر بازار سرمايه گفت :س��اختار خرما با ساير
محصوالت گواهي سپردهاي حوزه كشاورزي متفاوت
است .خرما در ماههاي مرداد ،شهريور و مهر برداشت
ميشود .اكثر كشاورزان خرماي خود را بعد از برداشت
يا حتي روي نخل به عدهاي خاص ميفروش��ند در
نهايت اين داللها و واسطهها هستند كه سود اصلي را
ميبرند و خرما به دست مصرفكننده نهايي با قيمت
غير واقعي ميرسد.
به گفته كوروش آس��ايش ،دو انبار در سال گذشته
در بورس كاال پذيرش ش��د ،اما ب��ه داليل مختلف
روند عرضه آن بعد از يكسال متوقف شد .يكي از اين
داليل شرايط خاص نگهداري خرما در انبارها و دماي
ويژه نگهداري آن و نكته بعد داشتن تاريخ انقضاي
مشخصي براي خرماست.
اين كارشناس بازار سرمايه گفت :پراكندگي و عدم
آشنايي كافي كشاورزان و فعاالن بازار خرما با بورس
كاال از ديگر داليلي است كه سبب عدم استقبال آنها
از بورس كاال ش��د .هزينه انب��ار داري خرما نيز زياد
است ،البته فرآيند پذيرش انبار نيز تا حدودي زمانبر
بوده و نيازمند ضمانتهاي س��نگين براي پذيرش
است .بايد بيشتر در بحث فرهنگسازي تالش كرد و
حداكثر سهولت را براي پذيرش انبارها فراهم ساخت.
كارشناسان معتقدند ،امكان ادامه گواهي سپرده خرما
وجود دارد ،اما به شرط اينكه بازيگران بازار ترغيب
شوند كه همكاري الزم را با بورس كاال براي راهاندازي
معامالت داشته باشند .زيرساختهاي الزم در بورس
كاال آماده و فراهم اس��ت تا هر زمان كه فعاالن بازار
خرما بخواهند خرما به بورس كاال بازگردد.
آگاهسازي كش��اورزان و فعاالن بزرگ حوزه خرما
از مزيتهاي عرضه در بورس كاالس��ت .همچنين
تس��هيل و كاهش هزينههاي پذي��رش و انبارداري
ميتواند سبب بازگش��ت خرما به بورس كاال شود و
زماني كه خرما به بورس كاال برگردد عالوه بر شفافيت
آماري ميتوان براي بلند م��دت براي اين محصول
برنامهريزي كرد.

خبر کوتاه

دسترسي 83درصدي روستاها به آب شرب پايدار
نزدي�ك ب�ه  83درص�د از روس�تاييان كش�ور
ب�ه آب ش�رب پاي�دار دسترس�ي پی�دا کردند.

به گزارش فارس ،تا پايان آذر س��ال  ،1400تعداد
6ميليون و  98مشترك آب روستايي در كشور وجود
دارد كه  82/95درصد از جمعيت روستايي كشور را
در بر ميگيرد .به عبارت ديگر ه��م اكنون 82/95
درصد از خانوارهاي روستايي كشور تحت پوشش
شبكه آبرساني قرار دارند .براساس به روزترين آمار
ماهانه وزارت نيرو ،طول شبكه توزيع آب روستايي
كشورهم اكنون به 187هزار 685كيلومتر ميرسد

و طول خطوط انتقال آب نيز 111هزار 776كيلومتر
است .در حال حاضر در بخش شبكه آب روستايي
 30هزار  609مخزن آب به ظرفيت  4ميليون و 511
هزار متر مكعب استقرار يافته و تأسيسات ياد شده تا
پايان آذرماه سال  1400بيش از یک ميليارد و 447
ميليون متر مكعب آب به دست مشتركان رساندهاند.
از ميزان آب توليد شده  20درصد از منابع سطحي و
 80درصد از منابع زيرزميني تأمين شده ،اين يعني
عمده مصارف آب روستايي در كشور هم اكنون بر
منابع آب زيرزميني تمركز كرده است.

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

هزينه آن به قيمت بازاري ،مصرف برنج ايراني وج��ود دارد ،اما در مناطق
شهري خانوار اين محصوالت را بايد خريداري كند .براساس دادههاي مركز
آمار ،نسبت هزينه دهك دهم (ثروتمندترين) به دهك اول (فقيرترين) در
مناطق شهري در سال  95حدود 22برابر بوده كه در سال  99به 17برابر
رسيده است .در مناطق روستايي اين نسبت از  87برابر در سال  95به 64
برابر در سال  99رسيده است .به عبارت ديگر ثروتمندان مناطق شهري به
نسبت فقرا حدود  17برابر بيشتر براي خريد برنج هزينه كردهاند كه البته
نسبت به سال  95روند كاهشي دارد.
سير تدريجي افزايش مصرف برنج ايراني ميان دهك يك تا9
مصرف دهك دهم به نسبت دهك نهم به طور معناداري رشد دارد ،در حالي
كه روند مصرف ديگر دهكها منطقي به نظر ميرسد و افزايش تدريجي
دارد ،همچنين اين نسبت براي مناطق روستايي جهش قابل مالحظهاي
داشت و هزينه خريد حدود1/5ميليون تومان به4/5ميليون تومان افزايش
يافت .سال  99در مناطق شهري دهك اول براي مصرف برنج ايراني حدود
 200هزار تومان هزينه كرده ،در حالي كه دهك دهم بيش از  3ميليون و
 200هزار تومان سهم داشته كه نسبت آن 16/6برابر است.
در همين سال نسبت گفته شده براي مناطق روستايي 63/5برابر شد .به
عبارت ديگر فقيرترين دهك روستايي حدود 69هزار تومان و ثروتمندترين
دهك  4ميليون و  360هزار تومان براي برنج ايراني هزينه كردهاند.

وضعيت مصرف برنج خارجي ميان دهكها در ادامه روند تغييرات هزينه
برنج خارجي را در دهكهاي هزينهاي براي س��الهاي  95الي  99نشان
ميدهد .در مناطق ش��هري هزينه برنج خارجي در دهك دهم به نسبت
هزينه اين كاال در دهك اول در دوره مورد بررسي گاهي كمتر از يك است
كه خود نشاندهنده عدم تمايل خانوارهاي پردرآمد به مصرف برنج خارجي
نسبت به خانوارهاي كم درآمد است كه البته اينگونه خانوارها نيازي هم به
استفاده از اين كاال در سبد خود ندارند.
در مناطق روستايي نسبت هزينه برنج خارجي يك خانوار پردرآمد به نسبت
هزينه اين كاال براي يك خانوار كم درآمد بين چهار تا شش برابر است كه به
نسبتبرنجايرانيرقمبسيارپايينياست .برعكسثروتمندترينخانوارهاي
شهريكهسهممصرفبرنجخارجيآنهانسبتبهديگردهكهاكمتراست،
در خانوار روستايي دهكهاي باالي درآمدي براي خوردن اين كاال بيشتر از
دهكهاي پايين هزينه كردهاند .نتايج طرح آمارگيري نشان ميدهد فاصله
هزينه يكسال خانوار شهري براي مصرف برنج خارجي ميان دهك ثروتمند
و دهك فقير نزديك به  0/8برابر است .اين نسبت به خانوارهاي روستايي
 5/2برابر محاسبه شد .در مجموع يك خانوار ضعيف شهري براي خريد
برنج ايراني و خارجي در سال  ،99بالغ بر  715هزار تومان هزينه كرده ،در
حالي كه سهم ثروتمندترين حدود3ميليون 650هزار تومان بوده است كه
به وضوح سطح معيشت و قدرت خريد را در اين قلم كاال نشان ميدهد.

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻰ1260642 :
ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ

ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﻼﻡ
ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﻼﻡ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﻗﻼﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺫﻳﻞ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ .
1400/040
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:
ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺎﺗﺮﻯ ﻫﺎﻯ ﺳﻴﻠﺪ ﺍﺳﻴﺪ UPS
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :
ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  550،000،000 :ﺭﻳﺎﻝ
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ( :
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﻧﻮﻉ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ) ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ( :
1400/11/06
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ :
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﺝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ1400/11/17 :
1400/11/18
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺎﺕ:
1400/11/25
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ :
1400/12/02
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻓﻨﻰ :
1400/12/09
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ "ﺝ" :
www.setadiran.ir
ﺁﺩﺭﺱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ :
ﺁﺩﺭﺱ ﭘﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ  :ﺍﻳﻼﻡ  /ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭼﻮﺍﺭ  /ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ  / 69361-144ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ / 6937170110ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ
* ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ  2077ﻭ ) 084-32912850ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ( ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﻼﻡ

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮﺏ

ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻰ1259246 :
ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ

ﺗﻮﺟﻪ :ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻲ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ)ﺗﻮﻛﻦ( ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  www.setadIran.irﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻳﻚ ﻣﺮﺣـﻠﻪ ﺍﻯ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻡ ﻡ00/0251/ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﭘﺴﺘﻬﺎﻱ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ)ﻉ(
ﺍﻟﻒ -ﺷﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻰ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﭘﺴﺘﻬﺎﻯ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻭﺭﺯﺷﻰ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ )ﻉ(
ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺟﺰﺯﻳﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭﺝ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺏ -ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ
ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ 12ﻣـﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺝ -ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ
ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ  /ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ 126,618,297,440/-ﺭﻳﺎﻝ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺩ-ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ
 ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺁﺯﺍﺩ)ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﻭ ﺭﻳﺎﻟﻲ( ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺠﻮﺯ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ ﻭ ﺍﺭﺋﻪ ﻣﺪﺭﻛﻰ ﺩﺍﻝ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﻂ ﻣﺸﻰ ﺍﻳﻤﻨﻰ HSE ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﺮﺍﺑﺮ،ﺍﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺘﺖ ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺗﻌﺎﻭﻥ ،ﻛﺎﺭ ﻭ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 6,330,914,872/-ﺭﻳﺎﻝ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺮﺩﺩ :ﺍﻟﻒ :ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺭﺳﻴـﺪ ﻭﺟـﻪ ﺻـﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﺳـﻮﻱ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻛﺎﺭﻓـﺮﻣﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ ﻭﺍﺭﻳـﺰ ﻣﺒﻠـﻎ ﻓـﻮﻕ ﺍﻟـﺬﻛﺮﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴــﺎﺏ  IR940100004001111604022067ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ  -ﺍﻫﻮﺍﺯﻛﺪ  0ﺣﺴﺎﺏ  -ﺑﻨﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮﺏ
ﺏ :ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺒﻠﻎ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻡ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ )90ﺭﻭﺯ( ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ) 90ﺭﻭﺯ( ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ 10ﺩﺭﺻﺪ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﻤﺎﻥ )ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺷﺪﻥ ( ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎﻯ ﻣﺎﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ ﻳﺎ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﺳﻤﻰ ﺍﻟﺰﺍﻣﻴﺴﺖﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻯ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻫﻮﺍﺯ ،ﻛﻮﻯ ﻓﺪﺍﺋﻴﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺗﻨﺪﮔﻮﻳﺎﻥ ،ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺑﻠﻮﻙ ﺩﻭ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻃﺮﺣﻬﺎﻯ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺭﺍ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻫـ-ﻣﺤﻞ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ
ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿـﻴﺎﻥ ﻭﺍﺟﺪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﺩﻋـﻮﺕ ﺑﻬﻌﻤﻞ ﻣﻴﺂﻳﺪ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻲ  www.setadIran.irﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻴﻬﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭﻓﻖ ﺁﻳﻴﻨﻨﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺑﻨﺪ ﺝ ﻣﺎﺩﻩ  12ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ)ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺳﺎﺩﻩ(ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺍﺭﺳﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﻬﻌﻤﻞ ﺁﻳﺪ.
 -1ﻣﻬﻠﺖ ﺍﻋﻼﻡ ﺁﻣﺎﺩﮔﻰ :ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ )ﻏﻴﺮ ﺣﻀﻮﺭﻯ ﻭ( ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  8:00ﺗﺎﺭﻳﺦ  1400/10/30ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺳﺎﻋﺖ  19:00ﺗﺎﺭﻳﺦ 1400/11/09
 -2ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ :ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺒـﻠﻎ 1,428,000ﺭﻳﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ www.setadIran.ir
ﻣﺤﻞ ،ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﮔﺸﺎﻳﺶ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 14:00ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1400/11/24ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎَ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ  08:00ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮﺭﺥ  1400/11/25ﮔﺸﺎﻳﺶ ﻭ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺿﻤﻦ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻯ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 14:00ﺭﻭﺯ ﻳﻜﺸﻨﺒﻬﻤﻮﺭﺥ 1400/11/24ﺍﺻﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ
ﺑﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺭ ﺁﺩﺭﺱ :ﺍﻫﻮﺍﺯ -ﻛﻮﻯ ﻓﺪﺍﺋﻴﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻨﺪﮔﻮﻳﺎﻥ ،ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺭﻭﺑﺮﻭﻯ ﺑﻠﻮﻙ ﺩﻭ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﻃﺮﺣﻬﺎﻯ ﺭﺍﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻛﺎﺭﺕ ﻣﻠﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻯ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺬﻛﺮ :ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ،ﺁﮔﻬﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ،ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺛﺒﺘﻲ ﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻭﺍﺟﺪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﺩ ﺁﮔﻬﻲ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻣﻮﺭ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ  -ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮﺏ
WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir

