صادرات گاز روسيه به چين ركورد زد

شركت گازپروم روس�يه اعالم كرد كه ركورد جديدي از صادرات
به چين در يك روز را در تاريخ  ۱۸ژانويه به ثبت رس�انده اس�ت.

به گزارش تس��نيم به نقل از خبرگزاري تاس ،شركت گازپروم روسيه
روز دوشنبه اعالم كرد كه اين ش��ركت ركورد جديدي از صادرات گاز
به چين در يك روز را در تاريخ  18ژانويه به ثبت رس��اند .براساس اين
گزارش ،اين هلدينگ گفت :در تاريخ  18ژانويه ،يك ركورد جديد روزانه
صادرات گاز روس��يه به چين در چارچوب قرارداد بلندمدت دوجانبه
گازپروم و ش��ركت ملي نفت چين  CNPCثبت شد .گازپروم پيشتر
گزارش داده بود كه عرضه گاز روسيه به چين در نيمه اول ژانويه 1/5
برابر بيشتر از رقم مشابه در سال گذشته بوده است .خط لوله «نيروي
سيبري»  Power of Siberiaبزرگترين سيستم حمل ونقل گاز در
شرق روسيه اس��ت كه گاز را به مصرف كنندگان داخلي در شرق دور
و چين انتقال ميدهد .ظرفيت صادرات اين خط لوله  38ميليارد متر
مكعب در سال است .صادرات گاز روسيه به چين از طريق اين خط لوله
در دسامبر  2019آغاز شد.
----------------------------------------------------
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بازارمسکن ازجدینبودنمسئوالنصرفهمیبرد!

با توجه به اينكه بازار مسكن با سرعت زياد از اقتصاد مبتني بر بازار آزاد عبور كرده است و قيمت در اين بازار حتي در شرايط ركودي پيوسته صعودي ميشود
مشاور پيشين وزير راه و شهرسازي پيشنهاد داد جلسات شوراي عالي مسكن به طور هفتگي برگزار شود

گزارش

يوروهمچنانقربانيتنش
بين روسيه و اوكراين

در معامالت روزگذش�ته بازار جهاني ارز ش�اهد افت ارزش يورو
در براب�ر دالر امريكا بودي�م و دالر و ي�ن ژاپن هم رش�د كردند.

به گزارش فارس به نقل از رويترز ،در معامالت روز گذشته بازار جهاني
ارز تداوم جو متشنج بين اوكراين و روس��يه باعث شد تا ارزش يورو در
برابر ارزهاي مرجع كاهش يابد .از سوي ديگر اين انتظار كه بانك مركزي
فدرال امريكا ميخواهد با سرعت بيشتري روند افزايش نرخ بهره در اين
كشور را طي سال  2022اجرايي كند ،باعث رشد ارزش دالر شد .روزهاي
اخير قرار است نشست دو روزه هيئت مديره بانك مركزي فدرال امريكا
برگزار شود و فعاالن بازار به شدت منتظر سيگنالهايي از سوي حاضرين
در اين نشست درباره زمانبندي افزايش نرخ بهره دالر و همچنين سرعت
بسته شدن پرونده اجراي سياستهاي انبساطي در اين كشور هستند.
بسياري از بازارهاي پولي پيشبيني كردهاند كه نخستين پله افزايش
نرخ بهره در ماه مارس اتفاق خواهد افتاد و تا پايان سال سه پله ديگر نرخ
بهره در امريكا باال خواهد رفت .بر همين اساس ارزش يورو در معامالت
ساعات گذشته 0/35درصد در برابر ين ژاپن پايين آمد و به  128/68ين
رسيده است كه كمترين ميزان در پنج هفته گذشته به شمار ميرود.
ارزش يورو در برابر دالر هم 0/16درصد پايين آمد و به  1/13دالر رسيد.
البته روز گذشته ارزش دالر در برابر ين ژاپن نيز  0/2درصد پايين آمده و
به  113/72ين افت كرد .با اين حال اما شاخص ارزش دالر كه ارزش اين
ارز را در برابر سبد شش ارز مرجع بينالمللي نشان ميدهد0/06 ،درصد
باال رفت و به  95/95واحد رسيد.

دستگاهها ۱۴هزار ميليارد تومان
براياشتغالزايي ازمحلهدفمندييارانههاگرفتند

تاكنون س�ازمان هدفمن�دي يارانهها بي�ش از  ۱۴ه�زار ميليارد
توم�ان از  ۳۲ه�زار ميلي�ارد توم�ان پيشبيني ش�ده در تبصره
 ۱۸براي اش�تغالزايي را به حس�اب دس�تگاهها واريز كرده است.

محسن زنگنه در گفتوگو با خانه ملت در تشريح نشست كميسيون
ويژه جه��ش و رونق تولي��د ،گفت :در جلس��ه روزگذش��ته عملكرد
دس��تگاههاي اجرايي درباره تبصره  18بررس��ي و مش��خص شد كه
تاكنون سازمان هدفمندي يارانهها بيش از  14هزار ميليارد تومان از
 32هزار ميليارد تومان پيشبيني شده در تبصره  18براي اشتغالزايي
را به حساب دستگاهها واريز كرده است.
نماينده مردم تربت حيدريه ،مهوالت و زاوه در مجلس شوراي اسالمي
با بيان اينكه بيشتر اين تس��هيالت متعلق به وزارت جهاد كشاورزي و
وزارت صمت است ،افزود :ساير دس��تگاهها نيز مبالغي دريافت كرده
بودند .وي با بيان اينكه به صورت حدودي هيچ يك از دس��تگاهها به
مرحله پرداخت اين تسهيالت به شركتها و بخش خصوصي نرسيده
بودند ،اضافه كرد :برخي دس��تگاهها مانن��د وزارت ميراث فرهنگي و
گردش��گري پروژههاي اين حوزه را تعريف كردند ام��ا برخي ديگر از
دستگاهها پروژههاي خود را به درستي مشخص نكردند.
اين نماينده مردم در مجل��س يازدهم ادامه داد :بس��ياري از الزامات
قانوني موجود در تبصره  18توسط برخي دستگاهها رعايت نشده است؛
براس��اس اين تبصره پروژههايي كه مش��مول دريافت اين تسهيالت
ميشوند بايد به تصويب شوراي برنامهريزي استان برسند كه بسياري
از آنها اين مسير را طي نكردهاند.
زنگنه با بيان اينكه هر دستگاهي درباره نرخ تسهيالت براساس نظرات
خود به جمعبندي رس��يده اس��ت به نگراني ديوان محاسبات در اين
زمينه اشاره و توضيح داد :دس��تگاهها در برنامههاي ارائه شده ميزان
اش��تغالزايي ،توليد و سهم  GDPاس��تان را به طور شفاف بيان نكرده
بودند .وي افزود :اين نگراني وجود دارد كه اهداف قانونگذار از تبصره
 18محقق نشود و صرفاً ما به پرداخت تسهيالت به بنگاهها ،بدون برنامه
مشخص اكتفا كنيم .سخنگوي كميسيون ويژه جهش و رونق توليد
مجلس با بيان اينكه در اين زمينه تذكرات و توصيههاي الزم انجام شد،
ادامه داد :مقرر ش��د وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دبيرخانه
تبصره  18گزارشات مربوط به ميزان اش��تغال و توليد را از دستگاهها
دريافت و ارائه كند.

رضا دهشیری | جوان

آخرين بررسيها از وضعيت اثرگزاري هزينه
مس�كن در س�بد خان�وار نش�ان ميدهد كه
هزينه مس�كن بخش زيادي از درآمد خانوار
را به خ�ود اختص�اص ميده�د .در عين حال
وضعيت مديريت بازار مس�كن نش�ان از رها
ب�ودن اين ب�ازار در دس�تان دالالن و س�فته
ب�ازان دارد .به طوريك�ه بنگاههاي مش�اور
امالك و ملاكان ب�ه س�ادگي ميتوانند اين
بازار را با نوس�ان قيمت حتي در ركوديترين
وضعيت مواجه كنند .در همين راس�تا مشاور
پيش�ين وزي�ر راه و شهرس�ازي پيش�نهاد
برگزاري ش�وراي عالي مس�كن را داده است.

آخرين گزارشها از سبد هزينه خانوار از سنگيني
هزينه اس��كان حكايت دارد .هرچن��د برخي از
طبقات جامعه به دليل درآمد باال تنها 30درصد
از درآم��د خود را ب��ه هزينه مس��كن اختصاص
ميدهند اما خانوارهايي در كش��ور وجود دارند
كه به ناچار  60تا 70درص��د درآمد ماهانه خود
را به هزينه مس��كن اختصاص ميدهند .در اين
مي��ان دوران انتظ��ار براي خريد مس��كن براي
برخي از طبق��ات جامعه به يك ق��رن افزايش
يافته است .همين مورد مؤيد آن است كه بازار و
ویژه

قيمت مسكن و نهادههاي توليد دههها است كه
در اختيار مالكان اعم از سرمايهگذاران حقيقي
و حقوقي رها بوده است .اگر بخواهيم در رابطه با
رها بودن بازار مسكن به مواردي اشاره كنيم بايد
به اين نكته اشاره داشت كه سفته بازان و دالالن
حتي در ركوديترين وضعيت بازار مسكن باز هم
اين بازار را با شوك قيمتي مواجه ميكنند .شايد
اينگونه استدالل شود كه گراني مسكن در نهايت
مقوله خانهدار ش��دن مردم جامع��ه را به تأخير
بيندازد اما از آنجا كه قيمت اجاره بهاي مسكن
تابعي از قيمت مسكن است ،در جريان سفته بازي
در بازار مسكن مستاجران هم زيان ميكنند .تا
به امروز بهرغم ارائه وعدهه��اي فراوان در رابطه
س��اماندهي بازار مس��كن و حوزههاي مرتبط با
اين كاال هيچ دولتي نتوانسته است حريف سفته
بازان و مالكان شود اما در شرايط كنوني هزينه
مسكن در س��بد خانوار چنان سنگيني ميكند
كه يكي از داليل فقر مردم جامعه رها بودن بازار
مسكن در دست سفته بازان و سوداگران است .از
آنجايي كه عمده سرمايهگذاري در حوزه مسكن
توسط بخش غير دولتي انجام ميگيرد پيوسته
اين ادعا وجود داشته اش��ت كه دولت نبايد در
بازار مس��كن مداخله كند .نتيجه عدم مداخله

دولتها در س��اماندهي بازار مس��كن امروز آن
شده است كه مردم از رها بودن اين بازار به شدت
ناراضي هستند .جالب آنكه با گذشت يك قرن از
اخذ انواع مالياتها در بازار مسكن در كشورهاي
توسعه يافته و كاربران الگوي اقتصاد بازار در ايران
هن��وز در بخش اخذ مالي��ات از خانههاي خالي
درجا ميزنيم و اخيرا ً از طريق البيهاي صورت
گرفته خانههايي بايد مالي��ات دهند كه ارزش
آن بيش از  25ميليارد تومان باشد .همين مورد
نشان ميدهد كه عزم راسخي براي اخذ ماليات
از خانههاي خالي و س��فته بازي در بازار مسكن
وجود ندارد .به نظر ميرس��د برگزاري جلسات
هفتگي و ماهانه شوراي عالي مسكن جهت رصد
و شناسايي عوامل ايجاد اختالل در بازار مسكن،
بازار مذكور به سمت ساماندهي حركت خود را
آغاز كند.
در همين رابطه به گزارش فارس ،هادي عباسي،
مش��اور وزير اس��بق راه و شهرس��ازي در برنامه
توگوي ويژه خبري ضمن تأكيد بر اين مسئله
گف 
كه بايد براي مس��تأجران به صورت فوري چاره
انديشي ش��ود ،اظهار داش��ت« :افزايش توليد و
عرضه مسكن به همراه بحثهاي مالياتي و مقابله
با سوداگري از جمله گرفتن ماليات از خانههاي

خالي دو راهكاري اس��ت كه به س��اماندهي بازار
اجارهبها منتهي ميشود ولي در عرصه عمل و اجرا
هر كدام از اين برنامهه��ا با كندي پيش ميرود و
نياز به سرعت است».
اين كارش��ناس ح��وزه اقتصاد و مس��كن گفت:
يرفت ،گرفتن ماليات از  ۲ميليون واحد
«انتظار م 
مسكوني خالي در كالن ش��هرها به ويژه مناطق
گران قيمت آغاز شود،انتظار داريم قانون ماليات
بر واحدهاي مس��كن خالي با جديت پيگيري و
گام به گام اجرا ش��ود و كالن ش��هرها در اولويت
قرار بگيرد».
وي افزود« :بايد نشانههاي جدي بودن دولت در
اجراي قانون ماليات بر خانههاي خالي به جامعه
ارسال شود ،اما هنوز اين كار انجام نشده است».
عباسي با اش��اره به جزئيات قانون جهش توليد
و تأمين مس��كن گفت« :دولت براس��اس قانون
ساماندهي در جهش توليد ،مؤظف است زمين با
هزينه صفر به صورت اجاره  ۹۹ساله براي ساخت
مسكن تأمين كند و بانكها نيز مؤظف هستند وام
ساخت پرداخت كنند».
عملكرد كمتر از 5درصدي نظام بانكي در
تأمين مالي ساخت مسكن
مشاور وزير اس��بق راه و شهرس��ازي با اشاره به
عملكرد نظام بانكي در تأمين مالي ساخت مسكن
گفت« :بايد  ۳۶۰هزار ميليارد تومان تس��هيالت
ساخت را پرداخت ميكردند و بانك مركزي هم
بايد به صورت برخط اعالم ميك��رد كه بانكها
چقدر به تعهداتشان عمل كردند».
وي ادامه داد :اكنون كه در ماه يازدهم سال ۱۴۰۰
هس��تيم بانكها كمتر از ۵درصد به تعهداتشان
عمل كردند.
جلسات ش�وراي عالي مس�كن هفتگي
تشكيل شود
عباس��ي با اش��اره به يكي از ملزوم��ات حركت
طرح جهش توليد و تأمين مس��كن گفت« :براي
ساماندهي و رفع مشكالت مسكن ،رئيسجمهور
بايد هفتگي جلس��ات ش��وراي عالي مس��كن را
تشكيل دهد ،چون سهم مس��كن در تورم بسيار
باالست».
اين كارشناس حوزه مسكن با اشاره به اين مسئله
كه اگر تورم بخش مسكن كنترل نشود نميتوانيم
تورم را تك رقمي كنيم ،گفت« :اگر بخش مسكن
را فعال نكنيم نميتوانيم  ۲ميليون ش��غل را در
كشور ايجاد كنيم».
عباسي در بيان ش��يوههاي خارج شدن از ركود
اقتص��ادي گفت« :از نظر اش��تغال ،تورم ،رش��د
اقتصادي و از منظر عدالت نيازمنديم سياستهاي
مس��كن را اجرا كنيم و اين به مذاكرات ارتباطي
ندارد ،چون مصالح و زمين در داخل كشور وجود
دارد و به منابع ارزي هم نيازي نداريم».

دادستان كل :وصول ماليات از صندوق توسعه ملي غير موجه است

دادستان كل كش�ور در راس�تاي صيانت از حقوق عامه و حفظ
سرمايههايبلندمدتوبيننسليدرنامهايبهوزيراموراقتصادي
و دارايي با اخذ ماليات از صندوق توس�عه مل�ي مخالفت كرد.

به گزارش تس��نيم به نقل از مركز رسانه قوه قضایيه ،صندوق توسعه
ملي مديريتكننده و ناظر بر اس��تفاده بهينه از مناب��ع و ثروت ملي
كشور در مسير توسعه و پيشرفت اس��ت به نحوي كه سهم آيندگان
نيز در آن به بهترين شكل لحاظ شود؛ در واقع صندوق توسعه ملي با
مسئوليتي كه بر عهده دارد ،چه در حوزه ارتقای كمي و كيفي توليد
ملي ،اشتغالزايي ،اجراي اهداف اقتصاد مقاومتي ،توليد صادرات محور،
توانمندسازي بخش خصوصي در قالب اصل  44و ساير بندهاي مترقي
در قانون اساسي و سند چش��مانداز و برنامههاي توسعه ،نقشآفرين
و بسترساز اس��ت .بحث دريافت ماليات از صندوق توسعه ملي طي
سالهاي گذشته يكي از چالشهاي ميان اين صندوق و سازمان امور
مالياتي بوده است .اواخر سال  98بود كه دولت وقت  1800ميليارد
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ايران به زمره توليدكنندگان
پارچه ايربگ خودرو پيوست

تومان از منابع صندوق توسعه ملي را به عنوان ماليات از اين صندوق
برداشت كرد كه با اعتراض شديد مس��ئوالن صندوق توسعه همراه
شد .رئيس وقت هيئت عامل صندوق توسعه ملي اخذ ماليات 1800
ميليارد توماني از صندوق را خالف قانون دانس��ته و به رئيس هيئت
نظارت صندوق و ديوان محاسبات ش��كايت كرد .مسئوالن صندوق
توسعه ملي همواره استدالل ميكنند كه سود ناشي از تسعير نرخ ارز
هم جزو منابع صندوق به حساب ميآيد و چون درآمد نيست نميتوان
از آن ماليات گرفت و از سوي ديگر تأكيد مواد قانوني مختلف مبني
بر مس��تثني بودن صندوق از پرداخت ماليات و لزوم باقيماندن اين
سرمايه كشور براي امور مهم و آيندگان ،نشان ميدهد كه نبايد مالياتي
از صندوق اخذ و در امور جاري كشور هزينه شود .براساس اساسنامه
صندوق توسعه ملي ،منابع ارزي ورودي به اين صندوق در حسابهاي
آن در بانك مركزي نگهداري ميشود ،اما اين صندوق ميتواند معادل
ريالي آن را براي پرداخت تسهيالت به سرمايهگذاران ،در بانكهاي

عامل س��پردهگذاري كند .در ماده  136قانون محاس��بات عمومي
كشور مصوب سال  66تأكيد شده است :سود و زيان حاصل از تسعير
داراييها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي
نميشود؛ مابهالتفاوت حاصل از تسعيرداراييها و بدهيهاي مذكور
بايد در حساب «ذخيره تس��عير داراييها و بدهيهاي ارزي» منظور
شود .در پي همين اختالفات ،دادستاني كل كشور در جهت صيانت از
حقوق عامه و حفظ منابع ارزشمند ملي به موضوع مذكور ورود كرد و
بررسيهاي الزم در اين خصوص را انجام داد .پس از انجام بررسيهاي
كارشناسي ،دادستان كل كش��ور در راستاي حفظ سرمايههاي بلند
مدت ،اقدامات عمراني و توسعه بين نسلي و از آنجايي كه كاركرد اصلي
اين صندوق ايجاد توليد و اشتغال و امور زيربنايي براي آينده كشور
اس��ت و در واقع صندوق براي تأمين درآمدهاي مالياتي دولت ايجاد
نشده است ،در نامهاي به وزير امور اقتصادي و دارايي با اخذ ماليات از
صندوق توسعه ملي مخالفت كرده است.

دوم
ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻰ1264595 :

به گزارش تسنيم به نقل از شستا رسانه،توليد بومي پارچههاي ايربگ
خودرو كه طي سنوات گذشته منجربه خروج ساالنه  30ميليون يورو ارز
از كشور ميشد با حمايت شستا توسط متخصصان داخلي عملياتي شد.
اين پروژه با سرمايهگذاري  1500ميليارد ريالي و اشتغالزايي مستقيم
و غيرمس��تقيم براي بي��ش از  600نفر ،آغاز بهكار ك��رده و با ظرفيت
توليد ساالنه  4/5ميليون مترمربع پارچه ايربگ قادر به تأمين  800تن
كيسه هواي خودرو خواهد بود .با فعالسازي اين خط توليدي صنعت
خودروي ايران ضمن بينيازي كامل از واردات اين محصول ،قادر خواهد
بود تمامي نياز ساالنه خود را از محل اين كارخانه تأمين نمايد.
تكنولوژي تولي��د اين پارچه تاكنون در اختيار تعدادي از كش��ورهاي
صنعتي دنيا بوده و پس از  50سال ايران هم در زمره توليدكنندگان اين
پارچه قرار خواهد گرفت.

مرغبايدباچهقيمتيفروختهشود؟

ف�روش م�رغ ب�ا قيمته�اي باالت�ر از مص�وب گرانفروش�ي
ب�وده و دس�تگا ههاي نظارت�ي باي�د ب�ا آن برخ�ورد كنن�د.

حبيب اسداهللنژاد در گفتوگو با ايسنا ،در پاسخ به اين سؤال كه قيمت
مرغ در بازار بايد چقدر باشد؟ گفت :قيمت مرغ زنده در بازار  ۱۷هزار و
 ۵۰۰تا  ۱۹هزار و ۷۰۰تومان است ،بنابر اين مرغ گرم بايد با قيمت ۲۸
تا  ۳۱هزارتومان به مصرف كنندگان عرضه شود.
وي ادامه داد :دولت قيمت مصوب مرغ را  ۳۱هزار تومان اعالم كرده و
فروش مرغ بيش از  ۳۱هزار تومان گرانفروشي است.
مديرعامل اتحاديه مرغداران گوشتي اضافه كرد :وظيفه دستگاههاي
نظارتي برخورد با واحدهايي اس��ت كه تخلف ميكنند و مرغ نبايد در
هيچ فروشگاهي در كش��ور بيش از  ۳۱هزارتومان فروخته شود ،زيرا
قيمت در نظر گرفته ش��ده بيشترين حاشيه س��ود را براي واحدهاي
صنفي دارد .وي با اش��اره به افزايش هزينهه��اي توليد گفت :قيمت
نهادهها افزايش يافته است .همچنين جوجه يكروزه با قيمت مصوب
 ۶هزار تومان به مرغداران تحويل نميشود .از طرفي هزينههاي پشت
بارنامه نيز اضافه شده است .همه اين موارد باعث افزايش قيمت تمام
شده توليد براي مرغداران شده است.

سهم حدود ۱۱درصدي بخش كشاورزي
از توليد ناخالص داخلي

س�هم بخ�ش كش�اورزي از تولي�د ناخال�ص داخل�ي ،ح�دود
 ۱۱درص�د اس�ت در حاليك�ه باالتري�ن س�رمايهگذاري در
كش�ور چهاردرص�د ب�وده و به بي�ان ديگ�ر س�رمايهگذاري در
اين بخش به اندازه س�هم آن در رش�د اقتصادي كش�ور نيس�ت.

به گزارش صدا و سيما ،س��يدجواد س��اداتي نژاد روزگذشته در آيين
افتتاحيه هفدهمين كنگره ملي و سومين كنگره بينالمللي علوم زراعت
و اصالح نباتات ايران در س��خناني كه به صورت ويدئو كنفرانس انجام
شد ،گفت :بيشتر مشكالت ما در بخش كشاورزي اين است كه به اندازه
كافي سرمايهگذاري در اين بخش انجام نشده است.
وي افزود :سرمايهگذاران براي سرمايهگذاري راغب هستند ،اما بستر
اين كار فراهم نيست ضمن اينكه جذابيت سرمايهگذاري اين حوزه را
براي سرمايهگذاران روشن نكردهايم.
س��اداتينژاد ادامه داد :تا چه زماني بايد شاهد فاسد شدن سيبها در
زير درختان باش��يم يعني ما عاجزيم كه يك صنعت تبديلي در آنجا
راهاندازي كنيم؟
وزير جهاد كش��اورزي ديپلماس��ي كش��اورزي را از اولويتهاي اين
وزارتخانه دانس��ت و گفت :حضور ما در تأمين غذايي كشورهاي ديگر
بهخصوص كشورهاي همسايه ،امنيت را به همراه خواهد داشت ضمن
اينكه سامان دادن به ديپلماسي غذا مهم است و اميدواريم با همكاري
و تالش مسئوالن ،اين مشكالت را حل كنيم.
س��اداتينژاد همچنين به ايجاد فرصت مطالعاتي مزرعه اشاره كرد و
افزود :در اين راستا از ظرفيت دانشگاهها استفاده خواهيم كرد ،همه ما
در وزارت جهاد كش��اورزي مؤظفيم با همه دانشگاهها همكاري كنيم
چراكه حل اين مسائل براي ما مهم است.

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ )ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻱ(
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ

ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻰ 1265256
ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
دوم

ﺷــﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺍﺳــﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﺸــﺮﻭﺣﻪ ﺫﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭ
ﻭﺍﺟﺪ ﺷــﺮﺍﻳﻂ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﺬﺍ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷــﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨــﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1400/11/05ﻟﻐﺎﻳﺖ  1400/11/10ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳــﺘﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺁﺩﺭﺱ  www.setadiran.irﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎﺕ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻇﺮﻑ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﺩﺭ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻯ ﻭ ﺿﻤﻨﺎ ﭘﺎﻛﺘﻬﺎﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪﺕ ﻭ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﺸﺪﻩ
ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ 2000005066000072 :
ﺭﺩﻳﻒ

 ﻛﺪﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ53,107,115 :ﺷﺮﻛﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﭘﺘﺮﻭﺷــﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺮﻧﺴــﻤﻴﺘﺮﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﻓﺎﺯ ﮔﺎﺯﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻠﻲ ﺍﺗﻴﻦ/ﭘﻠﻲ ﭘﺮﻭﭘﻴﻠﻦ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ) .ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ (2000090260000055 :ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.setadiran.irﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻪ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  8:00ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1400/11/05ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  19:00ﺭﻭﺯ
ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  1400/11/12ﺑﺎ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ  1,000,000ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺣﺴﺎﺏ  960100004001045404016095IRﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ 365105374295110860000000000134
ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ،ﻣﻨﺤﺼﺮﺍ ً ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  19:00ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1400/11/30
ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ :ﺍﺯ ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ 1400/12/02
ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻟﻒ ﻭ ﺏ :ﺳﺎﻋﺖ  11:00ﺭﻭﺯ ﺩﻭﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ  -1400/12/09ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺰﺍﺭ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ 500,000,000,000 :ﺭﻳﺎﻝ
ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ 13,900,000,000 :ﺭﻳﺎﻝ )ﺍﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﺘﺒﻰ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰﺍﺭ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ(.
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ:
 ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﺝ ،ﺭﻭﺯ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻒ ﻭ ﺏ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﺍﺧﺬ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺭﻳﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﺭﺯﺵ ﻳﻮﺭﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺣﻮﺍﻟﻪ ﻳﻮﺭﻭ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻧﻴﻤﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
 ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺳﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  www.npc-rt.irﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺎﻛﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﻱ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎﺏ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ) 55ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ( ﺭﺍ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﺍﺻﻞ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﭘﺎﻛﺖ ﺍﻟﻒ )ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ( ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺎﺕ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ -ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭﻧﻚ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻼﺻﺪﺭﺍ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺷﻴﺮﺍﺯﺟﻨﻮﺑﻲ -ﻛﻮﭼﻪ ﺳﺮﻭ -ﭘﻼﻙ  -27ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ) .ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎﺱ(021-88607072 :
 ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ  60ﺭﻭﺯ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺒ ًﻼ ﻋﻀﻮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻳﺪ ،ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ :ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺎﺱ ،021-1456 :ﺩﻓﺘﺮ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ 88969737 :ﻭ  85193768ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ

طرح توليد پارچه ايربگ خودروهاي س�واري ب�راي اولينبار در
كش�ور با حمايت شستا توس�ط متخصصان داخلي عملياتي شد.

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺷﺮﺡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

1

1400/152/603

ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻭ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ
ﺑﺮﻕ
ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻋﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺑﺮﻕ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﻓﻖ

670,000,000

ﻧﻮﻉ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ

-1ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧﻜﻰ
-2ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
-3ﭼﻚ ﺗﻀﻤﻴﻦ
ﺷﺪﻩ ﺑﺎﻧﻜﻰ

ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ
ﭘﺎﻛﺘﻬﺎ

ﺳﺎﻋﺖ
14:30

1400/11/21

ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﺋﻲ
ﭘﺎﻛﺖ ﻣﻼﻙ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ

ﺳﺎﻋﺖ
 10:30ﺻﺒﺢ

1400/11/23

ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﻛﺴﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻁ ،ﻣﺒﻬﻢ ،ﻣﺨﺪﻭﺵ ﻭ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻯ ﻧﮕﺮﺩﺩ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺛﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ  035-36248989 :ﻭ  035-36243111ﺍﻣﻮﺭ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺗﻤﺎﺱ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺑﺮﻕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ

