كفقيمتبليتهواپيماحذفشد

ابلاغ اخي�ر انجم�ن ش�ركتهاي هواپيماي�ي
درخص�وص تعيي�ن ك�ف ن�رخ بلي�ت هواپيماه�ا لغ�و ش�د.

سخنگوي سازمان هواپيمايي كشوري در مصاحبه تلفني با صداوسيما
با بيان اينكه انجمن ش��ركتهاي هواپيمايي با ابالغ بخش��نامهاي به
شركتهاي هواپيمايي در هفتههاي اخير با تعيين كف نرخي ،حداقل
قيمت فروش بلي��ت در پروازه��اي داخلي را  ۶۰۰ه��زار تومان اعالم
كرد ،افزود :با توجه به مغايرت اين ابالغ با آخرين مصوبه شوراي عالي
هواپيمايي كشوري مبني بر حذف كف نرخي از قيمت بليت هواپيما،
سازمان هواپيمايي كشوري موضوع فوق را پيگيري كردند.
ميراكبر رض��وي افزود :به دنب��ال اين پيگيري ،انجمن ش��ركتهاي
هواپيمايي با ارس��ال نامهاي خط��اب به مديران عامل ش��ركتهاي
هواپيمايي ،اين مصوبه را ملغي كرد.
وي تأكيد كرد :تمام ش��ركتهاي هواپيمايي موظف هس��تند ضمن
حذف كف نرخي از قيمت بليت و اعالم مراتب به تمام كانالهاي فروش
و توزيع ،بليت پروازهاي داخلي را حداكثر تا سقف نرخي تعيين شده
در جدول به تفكيك مسيرهاي پروازي كه در پايگاه اينترنتي انجمن
ش��ركتهاي هواپيمايي نيز براي اطالع عموم منتشر شده به فروش
برسانند .رضوي گفت :هيچ كدام از ش��ركتهاي هواپيمايي مجاز به
تعيين كف نرخي يا فروش با قيمت باالتر از نرخ اعالم ش��ده نيستند و
در صورت مشاهده تخطي از مراتب فوق ،با متخلفان بر اساس قوانين و
مقررات موضوعه برخورد خواهد شد.
-------------------------------------------------
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ارز ترجيحي توليد نهادهها را نابود كرد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
در جریان پرداخت ارز ترجیحی واردات یکی از نهادههای دامی 2میلیون تن افزایش یافت

گزارش

بهناز قاسمی

كشف ۸۳۰ميليارد تومان كاالي احتكار شده

ارزش كل كش�فيات پروند هه�اي احت�كار در۱۰ماه�ه
امس�ال ۸۳۰ ،ميليارد توم�ان و بيش�ترين كاالي احتكار ش�ده
ش�امل ان�واع كاغ�ذ و ان�واع محص�والت ف�والدي بوده اس�ت.

يداله صادق ،رئيس سازمان صمت استان تهران در گفتوگو با ايسنا ،با
بيان اينكه در ۱۰ماهه امسال هزار و  760فقره بازرسي از انبارها و مراكز
نگهداري كاال در سطح استان انجام شده اس��ت ،گفت :در نتيجه اين
بازرسيها از انبارهاي شهرستانهاي تابعه ۴۳ ،هزار و  ۵۲۷كيلوگرم
كاغذ روزنامه و  ۶۹۸رول كاغذ تحرير كشف شده است.
وي افزود :در اين مدت ۱۰ ،تن انواع مواد پتروشيمي ،انواع محصوالت
فوالدي شامل  ۱۰۰تن ميلگرد آجدار فوالدي ۲۹ ،هزار تن ورق ساده
فوالدي و حدود  ۲۰هزار تن تختال فوالدي توس��ط بازرسي سازمان
كشف و ضبط شده است.
به گفته رئيس سازمان صمت تهران ارزش كل كشفيات صورت گرفته
 ۸۳۰ميليارد تومان بوده ك��ه مراتب جهت رس��يدگي قانوني پس از
صورتجلسه به تعزيرات حكومتي ارسال شده است.
-------------------------------------------------

پارلمان بخش خصوصی تأیید کرد

رونق توليد و تجارت و رشد 40درصدي
صادرات غيرنفتي در سال جاري

از ابت�داي امس�ال تاكن�ون  40درصد رش�د ص�ادرات غيرنفتي
و افزاي�ش  3/3درص�دي تولي�د ناخال�ص داخل�ي داش�تهايم.

مس��عود خوانس��اري رئيس اتاق بازرگاني تهران در سي امين جلسه
هيئت نمايندگان اتاق اظهار داشت :براساس آخرين اطالعات منتشر
شده توسط مراجع رسمي ،خوشبختانه وضعيت توليد و تجارت كمي
رونق يافته و شرايط نس��بت به گذشته بهتر شده اس��ت و امسال 40
درصد رش��د صادرات غيرنفتي و افزايش 3/3درصدي توليد ناخالص
داخلي را داشتهايم.
وي افزود :همچنين تورم باال و دو رقمي را شاهد هستيم كه مانع بزرگي
در راه توليد و وضعيت معيش��ت خانوارها نامناسب است و مشكالت
زيادي براي وضعي��ت اقتص��ادي خانواردها وج��ود دارد .رئيس اتاق
بازرگاني تهران با ابراز نگراني از افزايش حساب منفي تراز سرمايه بيان
داش��ت :طبق آمارهاي بانك مركزي ،خالص حساب سرمايه در نيمه
نخست سال جاري به حدود منفي  6/3ميليارد دالر رسيده كه نسبت
به مدت مشابه س��ال قبل  63درصد تضعيف شده است و اين موضوع
احتمال تشديد خروج سرمايه را از كشور ميدهد.
وي گفت :با توجه به خروج سرمايه از كش��ور بايد از دولت پرسيد كه
آيا اجراي قانون ماليات بر عايدي يا سرمايه به نفع كشور است و تقاضا
داريم كه در اين زمينه بررسي مجدد صورت گيرد و اگر به صالح نيست
اين موضوع به تأخير بيفتد.
رئيس اتاق بازرگاني تهران افزود :رشد س��رمايهگذاري طي دو فصل
اول و دوم  1400منفي بوده و در فصل دوم بر شدت افت افزوده شده
اس��ت ،طبق گزارش اخير مركز پژوهشهاي مجلس وضعيت امنيت
س��رمايهگذاري در كشور مهمترين عامل عدم س��رمايه گذاري اعالم
شده است و نبود ثبات اقتصادي و نبود محيط كسب و كار مناسب نيز
از داليل عدم سرمايه گذاري اس��ت كه اميدواريم دولت جديد با ثبات
بخشي به اقتصاد كشور ،وضعيت بهبود يابد.

تخصي�ص ارز  4200تومان�ي ب�ه واردات
نهادههاي دام�ي و طيور موج�ب كاهش توليد
اين نهادهها و افزايش واردات ش�ده اس�ت ،به
ط�وري ك�ه واردات 7ميليون تن�ي نهادههاي
دامي بع�د از تخصيص ارز دولتي ب�راي واردات
به 9ميليون تن رس�يده و در مقاب�ل نیز توليد
 50درصد افت كرده اس�ت .اين در حالي اس�ت
كه كااله�اي نهايي م�رغ ،گوش�ت،تخممرغ،
ش�ير و لبنيات در اي�ن س�الها افزايش قيمت
داش�تهاند .برخ�ي از نماين�دگان مجل�س از
افزای�ش قيمت مصرفكننده م�رغ و تخممرغ
نگرانيهايي دارند كه ميش�ود با برنامهريزي و
ذخيره در سردخانهها در ماههاي آغازين سال
آينده ش�وك قيمتي اين كااله�ا را از بين برد.

س��ازمان برنامه و بودج��ه كه در چندماه گذش��ته
مطالعات بسياري در حوزه حذف ارز 4200توماني
از واردات كاالهاي اساس��ي و نهادهه��ا انجام داده،
معتقد اس��ت كه تأمين ارز ترجيح��ي باعث تورم
ميشود .حميد پورمحمدي معاون سازمان برنامه
و بودجه ميگويد« :موضوعي كه در افزايش خالص
دارايي خارجي بانك مركزي وجود دارد حاکی از آن
خبر کوتاه

است که در حال حاضر نباید خالص دارايي خارجي
افزايش يابد .به خاطر اينكه دولت ميخواهد سياست
ارز ۴۲۰۰توماني را ادامه دهد و چون ارز در دسترس
ندارد ،ارزهاي نفتي به اندازه مخارج نيست ،بنابراين
ارز مورد نياز را در بازار نيما به قيمت  ۲۴هزار تومان
ميخرد و به واردكننده  ۴۲۰۰تومان ميفروش��د و
۲۰هزار تومان مابهالتفاوت ميدهد .از كجا ميدهد؟
اينجا پول چاپ ميشود .شايد بگوييد دولت اين كار را
ميكند؟ بله ،دولت است».
قاچاقكاالهاييكهباارزدولتيواردميشود
پورمحمدی ميافزايد :براي همين بيان ميكنيم
زمان ارز  ۴۲۰۰منقضي ش��ده اس��ت و زماني که
ارز  ۳هزار توماني س��ركوب ش��ده ب��ود ،قيمت را
۴۲۰۰تعيين كردند كه بازار نفس بكشد،اما اكنون
ن��رخ ارز  ۲۸تا  ۳۰ه��زار تومان اس��ت؛ ارز ۴۲۰۰
معنادار نيس��ت .اين ارز دچار فس��اد است ،وقتي
فاصله قيمتي  ۴۰۰تا  ۵۰۰درصدي ميان دو نوع ارز
شكل ميگيرد ،هر كاري بكنيد در آن فساد به وجود
ميآيد .اگر تمام ابزارهاي نظارتي را به كار بگيرید
فس��اد دارد .كاال را در بنادر و انبارها نگه ميدارند،
آن را تبديل به محصول كرده و صادر ميكنند ،به

عبارت ديگر قاچاق ميكنند.
وي تأكي��د ميكند :يك كيس��ه گن��دم را در نظر
بگيريد ،وقتي براي شما ،هر كيلو واردات آن ۱۰هزار
تومان آب ميخ��ورد ،ش��ما آرد آن را  ۶۰۰تومان
ميفروش��يد ،مابهالتفاوتي كه دارد باعث ميشود
قاچاق ص��ورت بگيرد .اينكه گندم اس��ت ،ببينيد
در دارو چه اتفاقي ميافتد .كافي اس��ت يك كيف
قرص را از كشور خارج كنيد .يا يك نفر خارجي را
درمان كنيد ،پول را هدر دادهايد .بدتر از همه اينكه
ناعادالنه است .وقتي پول فراوان داشته باشيد و كاال
ارزان باشد ،بيشتر مصرف ميكنيد.
پورمحمدي ميگويد :فرض كنيد امكان توليد چاي
در كشور وجود دارد ،اگر چاي خارجي با قيمت ارز
آزاد وارد شود ،امكان رقابت بين چاي داخلي و چاي
خارجي وجود دارد ،اما اگر شما چاي خارجي را با
قيمت ارز ترجيحي يا ب��ا يارانه ۲۰هزار تومان وارد
كنيد ،ديگر چ��اي داخلي قدرت رقاب��ت ندارد .به
عنوان نمونه در دشت گلستان با حمايتهاي مالي،
دانههاي روغني كاشته شود .نتيجه ميگيريم ارز
ترجيحي رانتي ،فسادزا ،غيرشفاف ،مصرف آن بين
دهكها به طور كامل غيرعادالنه و در نهايت مخرب

توليد و عامل قاچاق است.
كميس�يون تلفيق :حذف ارز،قيمتها را
گران ميكند
يك��ي از مهمترين دغدغ��ه نماين��دگان مجلس
گراني قيمت كاالها و موادغذايي است .سيد كاظم
دلخوش ،عضو كميس��يون تلفيق بودجه  ۱۴۰۱با
حضور در برنامه «تيتر امشب» شبكه خبر ميگويد:
اعضاي كميسيون تلفيق بودجه  ۱۴۰۱درخصوص
تبصره يك بند الف (ح��ذف ارز ترجيحي) نظرات
متفاوتي داشتند و نتوانستند به نقطه نظر مشتركي
برس��ند به همين دليل بررسي اين تبصره به زمان
ديگري موكول شد.
كاظم دلخ��وش ميافزايد :مخالف��ان معتقدند با
حذف ارز ترجيحي و رفتن به س��مت ارز  ۲۳هزار
توماني ،در صورتي كه برنامه نداشته باشيم ،قطعاً
جامعه دچار مشكالتي ميشود ،همچنين موافقان
ضمن موافقت با ارز ترجيحي دغدغههايي داشتند
و موافقتشان مشروط شد .حذف ارز  ۴۲۰۰توماني
ميتواند اثرمس��تقيم بر افزايش قيمتها داش��ته
باشد .گران شدن يك كاال تأثير مستقيم بر قيمت
ساير كاالها دارد و قطعاً قيمت دارو ،نان و كاالهاي
ضروري افزايش مييابد .از اين رو به نظر ميرسد
حذف پلكاني ارز  ۴۲۰۰توماني ش��وك كمتري به
بازار وارد ميكند.
دلخوش ميگويد :دولت بايد اقدامات جبراني براي
كنترل و تنظيم قيمتها پ��س از حذف ارز ۴۲۰۰
توماني داشته باشد.
بايد اختالل در تولید و توزيع رفع شود
از سوی دیگر محسن زنگنه ،عضو كميسيون برنامه
و بودجه مجلس شوراي اسالمي ،ديگر مهمان برنامه
معتقد است :اصرار دولت به اجراي مصوبه قبلي مبني
بر حذف ارز ترجيحي و پرداخت مبلغ  ۱۰۰تا ۱۷۰
هزار ميليارد تومان به عنوان يارانه به مردم است.
وي ميگويد :پرداخت ارز  ۴۲۰۰توماني ،نظام توليد
كش��ور را دچار اختالل كرده و قاچاق افزايش يافته
است.نخستيندليلموافقتماباحذفارزترجيحي،
اختالل در نظام توزيع است .ما در نظارت بر يك حلقه
ضعيف هستيم ،اما ميخواهيم بر  ۲۰حلقه نظارت
داشته باشيم! مورد داش��تيم كه به اسم واردات جو
باكيفيت درجه يك ارز ۴۲۰۰گرفته شده ،اما به دليل
نبود نظارت جو درجه ۳وارد شده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس ميافزايد:
مورد جالبتر اينكه قبل ارز  ۴۲۰۰توماني از يكي
از نهادههاي دامي  ۷ميليون تن واردات داش��تيم،
اما پس از ارز  ۴۲۰۰توماني و كاهش تعداد دامها و
مرغداريها  ۹ميليون تن وارد ميشود!

رايزني وزیران امور خارجه ایران و روسیه درباره صادرات فلفل دلمهاي

بيش از يك ماه از بازگش�ت محمولههاي فلفل
دلمهاي از روسيه ميگذرد .فلفلهاي دپو شده
در انبارها رو به فساد اس�ت و ميليونها تومان
از س�رمايه كش�اورزان در مع�رض تهدید قرار
گرفته اس�ت .در اين خصوص وزير امور خارجه
ايران در آستانه س�فر رئيسجمهور به روسيه
با وزير امور خارجه روس�يه براي حل مش�كل
صادرات برخي اقالم كشاورزي ايران رايزني كرد.

به گ��زارش پايگاه اط�لاع رس��اني وزارت جهاد
كشاورزي به نقل از وزارت امور خارجه ،سرگئي
الوروف وزير امور خارجه روسيه در اين گفتوگوي
تلفني ضمن ابراز خرسندي از سفر دكتر رئيسي،
رئيسجمهور اسالمي ايران به روسيه اعالم كرد،
همه ترتيبات الزم براي انجام اين س��فر صورت
پذيرفته است.
طرفين اين س��فر را تحول مهم��ي در روابط دو
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-4ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺩﺍﺭﺍﻯ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﻮﺭﺩﺗﺄﻳﻴﺪ ﺩﺭ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻤﻨﺰﻟﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺻﺮﻓﺎً
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ  AVLﻧﻔﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ  AVLﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ،ﺍﺯ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﻣﻰ ﺷﻮﻧﺪ .ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  EPﺟﻬﺖ ﻛﺎﻻﻯ ﻣﻮﺭﺩﺗﻘﺎﺿﺎ؛ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ،ﺍﻟﺰﺍﻣﻰ ﺍﺳﺖ.
ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ  :ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14:30ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1400/11/04ﻭ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ) ﺳﺘﺎﺩ(
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ  www.setadiran.irﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺍﺯ ﻓﺮﺧﻮﺍﻥ ﺗﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻭ ﺍﺧﺬ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻣﻀﺎء ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺟﻬﺖ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  02141934ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ  :ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14:30ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1400/11/23ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﺭ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﻭﻟﺖ) ﺳﺘﺎﺩ( ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺍﻋﻼﻡ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ  :ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ  ،ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺭﺍ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺩﻋﻮﺗﻨﺎﻣﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﻭﻟﺖ) ﺳﺘﺎﺩ(ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺿﻤﻨﺎً ﺍﺻﻞ ﭘﺎﻛﺖ ﺍﻟﻒ )ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ( ﻻﻙ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻭ ﺭﺳﻴﺪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺫﻳﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ  61630116ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.
www.shana.ir
www.setadiran.ir
www.ioptc.ir
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ  :ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻄﻮﻁ ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ

كشور و فرصت خوبي براي گس��ترش و تعميق
روابط توصيف كردند .وزير امور خارجه كشورمان
همچنين در خصوص مشكل پيش آمده در زمينه
صادرات يكي از اقالم كشاورزي ايران به روسيه كه
اكنون به دليل برخي تش��ريفات اداري با مشكل
مواجه ش��ده ،بر ضرورت تس��ريع در حل و فصل
موضوع تأكيد كرد .وزير امور خارجه روس��يه در
پاس��خ ،ضمن تصريح بر فني بودن مشكل پيش

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮﺏ

آمده ،اظهار داش��ت :موض��وع از طريق نهادهاي
ذيربط در حال پيگيري و حل و فصل ميباشد.
وي تصريح كرد :براساس توافقات موجود ،واردات
و صادرات اقالم كشاورزي ميان دو كشور به صورت
طبيعي جريان دارد و براي حل مشكل واردات فلفل
دلمه از ايران نيز مسئوالن ذيربط دو كشور در حال
هماهنگياند و امروز نيز به صورت وبيناري مباحث
فني را مطرح و حل و فصل خواهند كرد.

ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ

پيشنهادويرايشبخشنامه
«درج قيمت توليدكننده روي كاال»

عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ته�ران با تأكيد بر ضرورت
ويرايش بخش�نامه «درج قيم�ت توليدكنن�ده روي كاال» براي
 200ه�زار واح�د صنف�ي كوچ�ك گف�ت :اي�ن بخش�نامه براي
فروش�گاههاي زنجيرهاي امكانپذير اس�ت ،اما براي واحدهاي
كوچك توزيع مشكالتي هس�ت كه ضرورت دارد بازنگري شود.

توليدكنندگان موادغذايي نگرانيهايي از درج قيمت توليدكننده روي
كاال دارند ،چراكه معتقدند سودهاي اعالم شده از سوي وزارت صمت،
براي شركتهاي پخش اقتصادي نيست و براي توزيع كاال با مشكل
مواجه خواهيم شد.
به گزارش فارس ،علي نقيب در س��ي امين نشست هيئت نمايندگان
اتاق بازرگاني تهران در مورد اشكاالت ش��يوهنامههاي جديد وزارت
صمت در مورد درج قيمت توليدكننده روي كاال به جاي درج قيمت
مصرفكننده در جهت شفافس��ازي بيان كرد :م��ا توليدكنندگان
قديمي از شفافس��ازي اس��تقبال ميكنيم و معتقد هس��تيم كه با
شفافسازي ميتوان رقابتپذيري را افزايش و با اين كار كيفيت كاال را
توسعه داد ،اما تحقق اين موضوع نيازمند زيرساخت است.
وي با اشاره به بخشنامه وزارت صمت در مورد درج قيمت توليدكننده
روي كاال اظهار داش��ت :اين بخش��نامه در دو برگ صادر و در همين
دو برگه موضوع بخش��نامهها براي همه كاال تعميم داده شده است و
براساس آن تقريباً همه توليدكنندگان كاالهاي مختلف مكلف شدهاند
كه قیمت توليدكننده را روي كاال درج كنند.
نقي��ب گف��ت :براس��اس بخش��نامه مراك��ز ف��روش كاال از جمل��ه
فروش��گاههاي زنجيرهاي ي��ا واحده��اي صنفي عرضهكنن��ده بايد
از اي��ن پس براس��اس درصد مش��خصي قيمت مصرفكنن��ده را در
فروش��گاه عرضهكننده تعيين كنند اين امكان براي فروش��گاههاي
زنجيرهاي وجود دارد ،اما به نظر ميرسد در رابطه با حدود 200هزار
واحد صنفي كوچ��ك امكانپذير نباش��د و اجراي آن با مش��كالتي
مواجه ش��ود و مش��كالتي را براي مص��رف كنندگان ع��ام بهوجود
خواهد آورد.
وي بيان داش��ت :ش��ركتهاي بزرگ معم��والً داراي ش��ركتهاي
پخش هس��تند ،بنابرای��ن اجراي اين بخش��نامه مش��كالتي را براي
آنها بهوجود نميآورد ،اما ش��ركتهاي كوچك ب��راي حضور در بازار
مجبور به ارائه يكس��ري تخفيفات يا فروش كاال ب��ه صورت اعتباري
هستند و براس��اس اين بخش��نامه نميتوانند با ش��ركتهاي بزرگ
رقابت كنند.
عضو هيئت نماين��دگان اتاق بازرگاني تهران بيان داش��ت :همچنين
درصدهایي كه به عنوان سود توزيعكننده نسبت به قيمت توليدكننده
در نظر گرفته شده است ،كارشناسي ش��ده نيست ،زيرا براساس اين
بخشنامه براي پخش سراسري 10درصد ،منطقهاي 7درصد و استاني
5درصد در نظر گرفته ش��ده كه ب��ا توجه به هزينههاي لجس��تيك
چنين چي��زي امكانپذير نيس��ت و هزينهها به درس��تي محاس��به
نشده است.
وي گفت :براين اساس انتظار اين اس��ت كه تا قبل از بروز مشكالت،
وزارت صمت در مورد بخشنامه درج قيمت توليدكننده روي كاالها به
جاي درج قيمت مصرفكننده بازنگري انجام دهد.
نقيب بيان داشت :هزينههاي لجس��تيك براي كاالهاي متفاوت فرق
ميكند و كاالهاي گرانقيمت ممكن است هزينه حمل آنها يك درصد
قيمت تمام شده كاال باشد ،اما هزينه حمل كاالهاي ارزان قيمت مثل
نوشابهها يا آب معدني حدود  10درصد است.
تخلفات فروشگاههاي زنجيرهاي
قرارشده فروش��گاهها قيمت مصرفكننده را كنار قفسه كاالها نصب
كنند ،اين در حالي اس��ت كه در حال حاضر اين فروشگاهها در نصب
قيمت كاال تخلف ميكنند ،زيرا قيمت كاالها ي روي قفسهها تغيير
نميكند و فقط قيمتها در سيستم فروشگاهها درج شده و مشتري در
پاي صندوق از قيمت كاال مطلع ميشود .به نظر ميرسد براي سهولت
كار و شفافسازي واقعي بهتر است قيمت توليدكننده و مصرفكننده
براساس سود متعارف اعالم شده از سوي وزارت صمت در بخش توليد
يكجا درج شود تا مشتريان نيز دچار سردرگمي نشوند.

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻰ1259246 :
دوم
نوبت
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

