حامد آزادي

حذف ارز ترجیحیچون و چرا ندارد

قيمت ارز ترجيحي ب��ا قيمت ارز بازار آزاد تقريب��اً هفت برابر اختالف
دارد .قاعدتاً بايد كااليي كه مش��مول دريافت ارز ترجيحي ميش��ود،
هفت برابر ارزانتر از ساير كاالها باشد؛ به عبارت ديگر كاالهاي مشمول
ارز آزاد بايد هفت برابر گرانتر از كاالهاي مشمول ارز ترجيحي باشند.
معادله بسيار سادهاي اس��ت ،زيرا براي كاالهاي مشمول ارز ترجيحي
4هزارو 200تومان هزينه ميشود و براي كاالهاي با نرخ آزاد 28هزار،
بنابراين آن دس��ته از فرايند توليد كه مرتبط با ارز دولتي است بايد با
هزينه بسيار كمتري انجام شود.
جواب اين سؤال به شدت در ميان مردم مشخص و قابل لمس است،
با اين مضمون كه به هيچوجه قيمت كاالهاي كه مش��مول ارز دولتي
شدهاند ،كمتر از ساير كاالها نيس��ت .مطابق گفته سخنگوي محترم
دولت ،تورم كاالهايي كه از س��ال  97ارز ترجيحي گرفتهاند ،از ساير
كاالها بيشتر بودهاس��ت! همين يك دليل كافي است كه دولتمردان
و مجلس��يان محت��رم درك كنند كه سياس��ت ارز دولتي شكس��ت
خوردهاست .اضافه كنيد بر اين مورد فس��اد و رانت عظيمي كه از اين
ارز براي جماعت واسطه و كاسبكار ايجاد ميشود .اضافه كنيد به اين
موارد دپو بسياري از مواد و محصوالت استراتژيك و معموالً فاسدشدني
فقط به دليل طمع واسطهها براي فروش در قيمت باالتر .اضافه كنيد
افزايش تقاضا در خريد ارز در بازار آزاد كه يكي از داليل افزايش تورم
در حال حاضر همين مورد است .اضافه كنيد چاپ پول و خلق اسكناس
براي تأمين ارز دولتي كه سيستم اقتصادي كشور را در قهقراي نابودي
هدايت ميكند .اضافه كنيد كوچكترشدن س��فره توده مردم در اثر
فشارهاي تورمي و گسترده شدن حرص و طمع واسطهها در بلعيدن
منابع ملي و ارزي .هر كدام از اين موارد به تنهايي ميتواند دليلي قاطع
براي حذف ارز دولتي باشد .افرادي كه حيات و ممات خود را در ادامه
توزيع اين ارز ميدانند مانع از قطع آن هستند .واردات محصول با ارز
دولتي و توزيع نک��ردن آن بين توليدكنندگان ب��ه دليل طمع جهت
فروختن در قيمت باالتر تيت��ر يك اخبار و روزنامهها شدهاس��ت ،اما
اينكه اقدام درخوري در جهت حذف اين رانت بزرگ اقتصادي صورت
نميگيرد ،جاي تعجب دارد.
ايجاد ارز دو نرخي اشتباه استراتژيكي بود ،اما ادامه اين اشتباه در
اين مقطع اشتباهي به مراتب بزرگتر است .در حال حاضر قيمت
بس��ياري از اقالم متعامل با گروه مشمول دريافت ارز ترجيحي در
واقع با نرخ آزاد محاس��به و قيمتگذاري ميش��ود (زيرا معموالً
توليدكنن��ده ،اين اق�لام را با ن��رخ آزاد تهيه ميكن��د ،همچنين
قيمتگذاري بر اساس هزينه فرصت صورت ميگيرد نه دستور و
خواهش)بنابراین حذف ارز ترجيح��ي تأثير واقعي بر افزايش نرخ
محصوالت نخواهد گذاشت و تنها اثر رواني بر افزايش قيمت دارد و
آنچه باعث داغ شدن تنور افزايش قيمتها پس از حذف ارز دولتي
دارد ،به خطر افتادن منبع رانت و فساد كاسبكاراني است كه چون
تار عنكبوت بر جايجاي اقتصاد اين مملكت تنيدهاند و متأسفانه
از چنان قدرتي برخوردارند كه بعضاً در سياستگذاري مملكت نيز
دخالت ميكنند و توانستهاند بسياري از مسئوالن را به دليل نبود
اطالعات كافي و شناخت صحيح اقتصادي با خود همراستا كرده و
از اين سرطان اقتصادي حمايت كنند.
دليل اصرار واس��طهها بر ادامه ارز ترجيحي كام ً
ال مشخص است ،زيرا
يك منبع رانت براي آنها اس��ت ،اما دفاع برخي حض��رات در مجلس
شوراي اسالمي براي ادامه اين روند جاي تأمل دارد و اين ماجرا شده
حكايت معروف«خر برفت و خر برفت ».حض��رت موالنا در دفتر دوم
مثنوي معنوي (يك عده فرصتطلب االغ بينوايي را فروخته و با پول
آن اطعمه و مشربه فراوان تهيه كرده و جش��ن بزرگي برپا و مرد بينوا
را هم در مهماني خود دعوت كردند ،پايكوب��ان آواز ميخواندند كه
«خر برفت و خر برف��ت» و بينوا ني��ز از همهجا بيخب��ر در حالي که
سرخوش بود با آنان همصدا شد«خر برفت و خر برفت»).
يكي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي فرموده بودند ،مجلس
حذف ارز دولتي را به دليل آثار تورمي احتمالي آينده ،مشروط ميپذير د
و بنده از ايشان سؤالي دارم چرا سال  97مجلس شوراي اسالمي ايجاد
ارز دولتي را به دليل اثرات محرز تورمي كه اتفاقاً مسبوق به سابقه نيز
بوده و اكنون شاهد آن هستيم ،پذيرفت؟
لزوم قطع ارز ترجيح��ي يك��ي از ضروريات بودجه اس��ت .حذف ارز
ترجيحي در واقع يعني قطع دس��ت طماع واس��طهگراني كه پش��ت
محروميت و فقر مردم پنهان شده و در جلد ميش با ذات گرگي درنده
تمام روزنههاي اقتصادي كشور را به سمت خود سوق داده و بر اقتصاد
اين مملكت چنبره زدهاند.
همچنين درخواس��ت نگارنده مجموعه اقداماتي بازدارنده در جهت
جلوگيري از تصميمات خلقالساعهاي همچون ايجاد ارز ترجيحي است
كه سالها كشور در بحران يك تصميم غلط و اشتباه درگير نشود.

4

| روزنامه جوان |شماره  6409

سرويس اقتصادي 88498433

گزارش یک

تقلید لوازم خانگی از قیمتگذاری خودرو
قائممقام وزير صمت :لوازم خانگي جزو كاالهاي مشمول درج قيمت توليدكننده است
افزايش قيمتشان غيرقانوني و بدون مجوز است و ما آن را پيگيري خواهيم كرد

رضا دهشیری | جوان

از زماني ك�ه توليد لوازم خانگ�ي در فضايي
كام ً
ال انحصاري ب�دون حضور رقيب خارجي
كلي�د خ�ورد ،توليدكنندگان اي�ن صنعت
س�الي دو تا س�ه بار مانند صنعت خودرو به
بهانه افزاي�ش هزينههاي تولي�د ،قيمتها
را گران كردند .به طوري ك�ه در حال حاضر
قيمت داخليها بسيار به قيمت لوازم خانگي
خارجي نزديك شدهاس�ت .توليدكنندگان
در يك ماه اخير براي درج قيمت توليدكننده
روي كااله�اي خود طف�ره رفتن�د ،اما يك
هفتهاي اس�ت ك�ه خودس�رانه قيمتها را
بين  8تا  12درصد گ�ران كردند .معاون وزير
صمت با متهم ك�ردن گرانفروش�ان اعالم

كرد«:افزايش قيمت لوازمخانگي غيرقانوني
اس�ت .توليدكنندگان لوازم خانگي مجوزي
ب�راي افزايش قيم�ت درياف�ت نكردهاند و
اگر افزايش�ي ص�ورت گرفته ،ب�دون مجوز
بودهاس�ت ».اكنون اين س�ؤال مطرح است
كه اگر افزايش قيمتها غيرقانوني است چرا
مراجع ناظر با متخلف�ان برخورد نميكنند؟

به تدريج صنعت لوازم خانگي راه و رويه صنعت
خودرو را پيش ميگيرد؛ صنعتي خودمختار كه
مدام از افزايش قيمت مواد اولي��ه مانند فوالد
و پتروش��يمي غر و لند ميكن��د و از اجراي هر
طرحي كه مناف��ع مصرفكننده را تأمين كند،
ش��انه خالي ميكند .اين صنعت از آنجايي كه

گزارش

نوبت اول

واگذاري ها برای آبزیپروری اجارهاي است!

س�قف معافي�ت ماليات�ي كاركن�ان دول�ت در س�ال آين�ده،
 ۵ميلي�ون و  ۶۰۰ه�زار توم�ان ش�د و حقو قه�اي بيش�تر
از اي�ن مي�زان ،مش�مول مالي�ات پلكان�ي خواهن�د ش�د.

به گزارش ايسنا ،رحيم زارع سخنگوي كميسيون تلفيق اليحه بودجه
 ۱۴۰۱در توضيح مصوبه عصر ديروز كميسيون تلفيق بودجه  ۱۴۰۱با
اعالم اين خبر گفت :ماليات حقوقهاي بين  ۵ميليون و  ۶۰۰هزار تومان
تا ۱۵ميليون تومان ۱۰ ،درصد ،از  ۱۵تا  ۲۵ميليون تومان۱۵ ،درصد،
از  ۲۵تا  ۳۵ميلي��ون تومان  ۲۰درصد و بيش��تر از  ۳۵ميليون تومان،
۳۰درصد تعيين ش��د .به گفته وی ،اين مالياتها شامل مابهالتفاوت
هر پلكان ميشود.
........................................................................................................................

ريزش  26هزار و  660واحدي شاخص
بورس تهران

ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران دي�روز در ي�ك
ً
كاملا ريزش�ي ب�ا كاه�ش  26ه�زار و  660واح�د
رون�د
ب�ه رق�م ي�ك ميلي�ون و  208ه�زار و  47واح�د رس�يد.

به گزارش فارس ،بورس اوراق بهادار تهران اين روزها از يكسو به دليل
نداشتن خريدار و فروشنده و از سوي ديگر به خاطر تصميماتي كه در
اليحه بودجه در مورد قيمت خوراك پتروشيميها گرفته ميشود و از
طرف ديگر به خاطر ترس سهامداران و چشمانداز كاهشي نرخ ارز در
حال ريزش است.
ديروز هم روند كام ً
ال ريزش��ي به خود گرفت ،ب��ه گونهاي كه در
پايان معامالت با ريزش  26هزار و  660واحد به رقم يك ميليون
و 208هزار و  47واحد رس��يد .همچنين ش��اخص كل با معيار
هموزن با كاهش 6هزارو 908واحد به رقم  317هزار و  66واحد
رس��يد .ارزش بازار در بورس تهران به بيش از  4ميليون و 829
هزار ميليارد تومان رسيد .همه شاخصهاي بورس به رنگ قرمز
درآمدند ،به گونهاي كه شاخص كل و شاخص قيمت با معيار وزني
ارزشي 2/1درصد كاهش يافتند .اين دو شاخص با معيار هموزن
 2/1درصد افت كردند .در فرابورس ايران هم اوضاع نامناسب بود،
به گونهاي كه شاخص كل در پايان معامالت با كاهش  289واحد
به رقم  16هزار و  954واحد رسيد.

در فضاي غير رقابتي و انحصاري توليد ميكند،
بسيار به صنعت خودرو شبيه است و اگر وزارت
صمت در مقابل زي��اده خواهي توليدكنندگان
نايس��تد ،به مرور زمان صنعت لوازمخانگي جا
پاي خودروسازان ميگذارد.
داس�تان طفره ل�وازم خانگ�ي از درج
قيمت
در حالي ك��ه قرار بود درج قيم��ت توليدكننده از
 4دي ماه روي ل��وازم خانگي اجباري ش��ود ،اما
توليدكنندگان از اجراي اين مصوبه طفره رفته و
همچنان در پي نامهنگاري با وزارت صنعت براي
اجرايينش��دن آن هس��تند .اخيرا ً نيز خودسرانه
قيمتهاي برخي از محصوالتشان را گران كردند.

انجم��ن صنايع ل��وازم خانگي ح��دود  20روز
پيش در نامهاي به وزير صنعت ،مخالفت خود
را با اجراي ط��رح درج قيمت توليدكننده روي
لوازمخانگي اع�لام كردند .در اي��ن نامه كه با
عنوان «مشكالت دس��تورالعمل مديريت بازار
كاالهاي واس��طهاي و نهايي» به وزير صنعت،
معدن و تجارت نوشته شد ،اعالم شد كه تاريخ
صدور بخشنامه و زمان اجراي آن هيچ فرصت
معقول و مناسبي را براي فراهم کردن امكانات
الزم براي اجرا در نظر نگرفتهاس��ت .همچنين
در مراحل تدوي��ن دس��تورالعمل از انجمنها
و اتحاديهه��اي مرتبط با صنع��ت لوازمخانگي
نظرخواهي نشدهاست.
پس از آنك��ه نامه انجمن صناي��ع لوازمخانگي
به وزي��ر صمت نتيج��هاي مبني بر رف��ع الزام
توليدكنندگان به درج قيمت نداشت ،اخيرا ً اين
انجمن در نامهاي ديگر كه اينبار به قائممقام وزير
صنعت در امور بازرگاني نوشته شده ،پيشنهاد
جايگزيني را براي دستورالعمل وزارت صنعت
مطرح كردهاست.
در ميان نامهنگاريهايي كه براي درج نشدن
قيمت توليدكننده روي لوازمخانگي صورت
گرفته ،انجمن صناي��ع لوازمخانگي طي ماه
جاري نيز در نامهاي به وزير صنعت خواستار
افزايش قيمت لوازمخانگي شد .اين در حالي
اس��ت كه چند ماه پيش و با صدور دس��تور
ادام��ه ممنوعي��ت واردات ل��وازم خانگي از
س��وي رئيسجمهور ،تعدادي از شركتهاي
بزرگ لوازم خانگي اقدام ب��ه افزايش قيمت
توليداتشان كردند كه با تذكر مسئوالن دولتي
روبهرو شد و نرخها به حالت قبل برگشت ،اما
در نامه صنايع لوازم خانگ��ي به وزير صنعت
عنوان ش��دهبود كه ب��ا توجه به ال��زام نصب
قيمتها روي كاالها ،بايد افزايش قيمتي نيز
روي محصوالتشان اعمال ش��ود ،در غير اين
صورت توليد برايش��ان به صرفه نخواهد بود.
انجمن صنايع لوازم خانگي ايران در اين نامه به
فاطمي امين در مورد تغييرات نهادههاي توليد
از وزير صنعت خواس��ته تا متناسب با تغيير

قيمتي مواد اوليه ،امكان افزايش قيمته��ا را براي توليدكنندگان
لوازمخانگي فراهم كند .در نامه انجمن صنايع لوازم خانگي آمدهبود
كه نرخ جاري تورم عمومي  40درصد و تورم بخش توليد  78درصد و
افزايش قيمت نهادههاي توليد رقم قابلتوجهي است .با توجه به اين
موضوع نيازمند يك سياستگذاري جامع و اجتنابناپذير در تعديل
منطقي قيمتها هستيم.
قيمتها افزايش يافت
در نهايت ،هر چن��د از وزارت صنعت خبري مبني ب��ر موافقت وزير با
درخواست افزايش قيمت لوازمخانگي بيرون نيامد ،اما توليدكنندگان
لوازم خانگي ،قيمت محصوالت خ��ود را  8تا  12درصد افزايش دادند.
اين در حالي است كه بازار با ركود مواجه شده و در عين حال ،نرخ ارز
نيز روندي نزولي در پيش گرفتهبود.
اكبر پازوكي ،رئي��س اتحاديه فروش��ندگان لوازمخانگي در آن مورد
گفتهبود« :برخي توليدكنندگان لوازمخانگي در روزهاي اخير قيمت
محصوالت خود را  ۸تا  ۱۲درصد افزايش دادهاند .بيش��ترين افزايش
قيمت مربوط ب��ه يخچال و فري��زر و كولر آبي بوده و قيمت ماش��ين
لباسشويي و ماشين ظرفشويي افزايش نيافتهاست .همچنين قيمت
آبگرمكن و بخاري نيز افزايش يافتهاست».
وي با بيان اينكه شركتهاي توليدكننده مدعي هستند مجوز افزايش
قيمت درياف��ت كردهاند ،تصريح كرد« :اكثر ش��ركتهايي كه قيمت
محصوالت خود را افزايش دادهاند ،هنوز به فروشندگان ليست قيمت
اعالم نكردهاند .همچني��ن بايد به اين نكته توجه ك��رد كه با توجه به
كاهش قدرت خريد مردم ،بازار كشش گراني ندارد .آنچه فع ً
ال ادامه دارد
سردرگمي مشتريان ،افزايش قيمتها و قدرت خريد پايين در بازاري
است كه به دليل خوكفا شدن ،وارداتي به آن صورت نميگيرد».
افزايش قيمتها بدون مجوز است
پس از گذشت يك هفته از گرانيقيمت برخي از كاالهاي لوازم خانگي
سرانجام روز گذشته قائم مقام وزير صمت در نشست خبري نسبت به
افزايش غيرقانوني قيمتها واكنش نش��ان داد و گفت« :لوازمخانگي
جزو كاالهاي مش��مول درج قيمت توليدكننده است و مجوزي براي
افزايش قيم��ت توليدكننده درياف��ت نكردهاند .اگ��ر افزايش قيمتي
اعمال كردهباش��ند غيرقانوني و بدون مجوز اس��ت و ما آن را پيگيري
خواهيم كرد».
محمد صادق مفتح افزود« :با درج قيم��ت توليدكننده (به جاي
قيمت مصرفكننده) معياري در دس��ت خريداران هست كه بر
اس��اس آن اگر قيمت نهايي خري��دار در كاالي تند مصرف بيش
از ۲۰درصد و در كاالهاي كند مصرف بيش از  ۳۰درصد باش��د،
مصداق گرانفروشي است .توليدكنندگان كاالهاي كند مصرف
فقط بايد قيمت در كارخان��ه را روي محصول درج كنند و قيمت
مصرفكننده هم در واح��د صنفي در معرض دي��د خريدار قرار
بگيرد .اگر در كف بازار قيمتها غيرمنطقي افزايش يافته باش��د،
حتماً برخورد خواهد شد».
به نظر ميرسد وزارت صمت براي پيادهسازي طرح مهم درج قيمت
توليدكننده روي محصول باي��د از ابتداي كار ب��ا هرگونه تخلف و
افزايش خودس��رانه قيمتها مقابله كند و ب��ا نظارتهاي ضربتي
مانع از تخلف توليدكنندگان شود ،چراكه از اين پس راههاي تباني
توليدكننده ب��ا عمدهف��روش و توزيعكننده بستهش��ده و ديگر از
سودهاي كالن خبري نيست.
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سازمان جنگلها:

زارع :سقف معافيت مالياتي كاركنان دولت
در سال آينده
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اش�خاص حقيق�ي و حقوقي اعم از ش�ركت
جه�اد نص�ر ميتوان�د تقاضاي زمي�ن كند،
كما اينك�ه طبق بررس�ي از اس�تانها جهاد
نصر در گلستان منطقه گميش�ان  ۸۰هكتار
و در ح�وزه جن�وب ه�م ب�راي موضوع�ات
آبزيپ�روري تقاضايي داش�تند .طبق اعالم
سال گذشته وزارت كش�ور ،بيش از ۹درصد
از س�واحل كش�ور غيرقانوني تصرف شده،
يعني از ۳هزار و ۶۶۸كيلومت�ر مجموع نوار
ساحلي شمال و جنوب كشور۳۴۰ ،كيلومتر
به ص�ورت غيرقانون�ي در تصرف اش�خاص
حقيقي و حقوقي قرار گرفته است .از مجموع
يكه�زار و ۲۶۰هكت�ار تص�رف غيرقانوني
در سواحل ش�مالي ايران۷۹ ،درصد تصرف
س�واحل در گيلان اتف�اق افت�اده اس�ت.

مديركل منابع طبيع��ي و آبخيزداري گيالن در
گفتوگو با واحد مركزي خبر گفت۴۲ :كيلومتر
از س��واحل اين اس��تان در اختيار دستگاههاي
دولتي و اشخاص است .به گفته ميرحامد اختري،
در مجموع ۱۵درصد از سواحل گيالن در اختيار
دستگاهها و اشخاص قرار دارد كه ۱۱درصد آن
در اختيار دستگاهها و نهادهاي دولتي و ۴درصد
آن در اختيار اشخاص است.
بنابر گفته نمايندگان مجلس در سالهاي گذشته
با قانون ممنوعيت واگذاري و انتقال اسناد ،تنها
پس از استعداديابي سواحل در مناطقي بهصورت
موقت قابل بهرهبرداري به سرمايه گذاران است.
ك ميگويند
اين درحالي است كه مشاوران امال 
در ساحلها ،صاحبان ويال و شهركهاي ساحلي
وارد حريم دريا شدند.
واگ�ذاري س�ازمان جنگلها ق�رارداد
اجارهاي است
رستماني ،مديركل استعداديابي سازمان جنگلها
گفت :طبق ماده ۳۲آييننامه اليحه ،تشريفاتي
براي استعالم دارد كه سازمان جنگلها به عنوان
نماينده دولت تقاضاها را كه بينام (بدون ذكر نام

اشخاص حقيقي و حقوقي و شركت) است ،اظهار
نظر خود را به منظور آنكه ب��راي واگذاري قابل
تخصيص است يا خير ،اعالمميكند .در ارتباط
با واگذاري اراضي س��احلي حريم دريا اس��تناد
ماده ۳۲آييننامه اجرايي از س��ال  ۸۵تفكيك
وظايف در وزارت جهاد بين سازمان جنگلها و
امور اراضي اتفاق افتاد.
به گفته او ،متقاضيان براي برخي فعاليتها در
داخل دريا مجبور به احداث سازههاي تفريحي
هس��تند كه با اين وج��ود س��ازمان دريانوردي
و ميراث فرهنگي ضمن پاس��خ اس��تعالم براي
فعاليت گردشگري بايد موافقت اصولي هم صادر
كنند .رستماني گفت :سازمان جنگلها بهصورت
قرارداد اجاره واگذار ميكند و سند عرصه و اعيان
داده نميشود.
به تقاضای آبزیپروری زمین میدهیم
او گفت :اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از شركت
جهاد نصر ميتواند تقاضاي زمين كند ،كمااينكه
طبق بررسي از استانها جهاد نصر در گلستان
منطقه گميشان ۸۰هكتار و در حوزه جنوب هم
براي موضوعات آبزيپروري تقاضايي داشتند.
طبق اعالم س��ال گذش��ته وزارت كش��ور ،بيش
از ۹درصد از س��واحل كش��ور غيرقانوني تصرف
شدهاست ،يعني از ۳هزار و ۶۶۸كيلومتر مجموع
نوار ساحلي شمال و جنوب كشور۳۴۰ ،كيلومتر
به صورت غيرقانوني در تصرف اش��خاص حقيقي
و حقوقي قرار گرفته اس��ت .از مجموع يك هزار و
۲۶۰هكتار تصرف غيرقانوني در س��واحل شمالي
ايران۷۹ ،درصد تصرف س��واحل در گيالن اتفاق
افتاده است.
با وجود گذش��ت ۱۴س��ال از طرح آزادس��ازي
س��واحل ،تصرف در حريم ۶۰مت��ري دريا رخ
ميدهد كه برخي مس��ئوالن عدم اجراي قانون
تشكيل سازمان توسعه دريا و عدم اهتمام دولت
قبل بر اج��راي آن را از دالي��ل وضعیت کنونی
ساحل های كشور اعالمميكنند.
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-14ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﮔﺖ ﻫﺎ :ﺳﺎﻋﺖ  10ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ )1400/11/27ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎﻯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻯ ﺣﺎﺋﺰ ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ(
-15ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ :ﺳﺎﻟﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ
-16ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺎﻛﺖ )ﺍﻟﻒ( :ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ044 -31987310 :
-17ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﺻﻞ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﻛﺖ)ﺍﻟﻒ( ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻮﺩ ﻭ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺭﮔﺪﺍﺭﻯ ﮔﺮﺩﺩ .ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺕ ﭘﺎﻛﺖ)ﺏ(،ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﮔﺰﺍﺭ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎﻛﺖ )ﺝ( ﺑﺎﻳﺴﺘﻰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻬﺮ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺩﻳﭽﻴﺘﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻯ ﺷﻮﺩ  .ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻋﻮﺩﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻰ ﺩﻯ
ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ
ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻯ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺒﻮﻝ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ
ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺮﺗﺒﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻻﺯﻡ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺩﻫﻰ ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻗﻴﻤﺖ )ﭘﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻒ ،ﺏ،ﺝ( ﺣﺎﺋﺰﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﭘﺎﻛﺖ )ﺍﻟﻒ(
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﻋﻮﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﭘﺎﻛﺎﺕ )ﺏ( ﻭ )ﺝ( ﺁﻧﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻰ ﻣﺴﻤﻮﻉ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ
-18ﭼﺎﭼﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﭘﻴﺸــﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﭘﻨﭻ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺍﺳــﺘﻨﺎﺩ ﺑﻨﺪ )ﺏ( ﻣﺎﺩﻩ ) (10ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ﺑﻨﺪ )ﺝ( ﻣﺎﺩﻩ ) (12ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
-19ﺁﺩﺭﺱ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  :ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎﺱ–  02141934ﺩﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ  88969737ﻭ 85193768
ﺷﺮﻛﺖ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻯ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﻰ
شناسه آگهی1267590 :

