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روس�يه تخفيفهاي  ۱۵تا  ۲۰درصدي براي فروش فوالد خود در
نظر گرفته و با توجه به وضع عوارض سنگين صادرات فوالد ايران،
قيمت فوالد صادراتي اين كشور نسبت به ايران ارزانتر شده است.

راهاندازيپویش «نه به اجارههاي نامتعارف»
شرط صادرات خودرو
از مصوبه دولت حذف ميشود

حداكثر نياز ارزي براي واردات خودرو در سال جاري حدود
1/5ميليارد دالر است .با توجه به اعالم بانك مركزي مبني
بر اينكه مشكل تأمين ارز نداريم ميتوان براي واردات
برنامهريزي كرد

بررس�يهاي وزارت صنعت نش�ان ميده�د با توجه ب�ه افزايش
صادرات غيرنفتي و مثبت شدن تراز تجاري كشور مشكل خاصي
براي تأمي�ن ارز واردات خ�ودرو در س�ال جاري وج�ود نخواهد
داشت .همچنين تجديدنظر در ش�رط صادرات خودرو و اجرايي
ش�دن واردات خودرو ب�ا منش�أ ارز صادراتي و ب�ا رعايت ضوابط
خاص و تأييد وزارت صمت در دس�تور كار قرار گرفته شده است.

وزير مسكن :به مستأجران و اجارهدهندگان هشدار ميدهيم
خارج از حيطه ثبت نرخ اجاره در سامانهها عمل نكنند .با متخلفان برخورد جدي ميشود

مش�اوران امالك اخيرا ًكمپيني با عن�وان «نه به
اجارهه�اي نامتعارف» راه انداختند و قرار اس�ت
از فايل كردن نرخهاي نامتعارف برخي از مالكان
خودداري ش�ود و به تدريج س�ايتها نيز به اين
كمپين بپيوندند .همچنين وزير راه و شهرسازي
نيز اخيرا ًضمن خط و نش�ان كش�يدن به مالكان
متخلف اعالم كرد« :حداكثر افزايش اجارهبها در
تهران  25درصد اس�ت ،از صاحبان امالك تقاضا
داريم افزايش اجاره مسكن آنها بيش از اين رقم
نباش�د .در صورت ب�روز تخلف ،طب�ق مصوبات
س�تاد تنظيم بازار با متخلفان برخورد ميشود».

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ

اوتادي با اش��اره به اينكه حدود هش��ت ماه از روي
كارآمدن دولت جديد ميگذرد اما هنوز يك ميليون
مسكن ساخته نشده است ،تأكيد كرد« :اميدواريم
اين اتفاق بيفتد و يك ميليون مسكن وارد بازار شود،
اما متأسفانه بانكها با پول مردم در كار خريد ملك
هستند .بانكها هر زمان كه بخواهند از طريق بانك
مركزي قيمته��ا را افزايش ميدهند .در گذش��ته
با اينكه قيمت مس��كن در بازار بين  8تا  10درصد
افزايش مييافت ،اما بانك مركزي اعالم ميكرد كه
قيمت مسكن 40درصد افزايش يافته است!»
هشدار وزير مسكن به متخلفان
جلسه س��تاد تنظيم بازار روز پنجشنبه به رياست
محمد مخبر ،معاون اول رئيسجمهور تشكيل شد
و اين ستاد با بررس��ي بسته سياس��تي وزارت راه و
شهرسازي در حوزه مسكن ،سقف افزايش اجارهبها
در تهران و شهرستانها را تعيين كرد .در اين جلسه
س��قف افزايش اجارهبهاي مسكن نس��بت به اجاره
بهاي س��ال  ،۱۴۰۰در تهران حداكث��ر  ۲۵درصد،
كالنش��هرهاي باالي يك ميليون نفر جمعيت ۲۰
درصد و ساير شهرها  ۱۵درصد به تصويب رسيد .بر
اساس اين مصوبه ،سازمان تعزيرات حكومتي مكلف
شد تا با مشاوران امالك متخلف كه اين سقف افزايش
را رعايت نكنند ،برخورد نمايد .بر اين اساس همچنين
وزارت راه و شهرسازي موظف شده است به انعكاس و
معرفي واحدهاي مسكوني خالي از سكنه به سازمان
امور مالياتي برای اخذ ماليات مطابق قانون اقدام كند.
در اين خصوص رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي در
برنامه تلويزيوني ضمن اشاره به تمهيدات دولت براي
ساماندهي بازار اجاره مسكن گفت« :يكي از موضوعات
مهم اين روزها بحث افزايش اجاره مس��كن اس��ت،
حداكثر افزايش اجارهبها در تهران  25درصد است ،از
صاحبان امالك تقاضا داريم افزايش اجاره مسكن آنها
بيش از اين رقم نباشد».
وي افزود« :اين درصد افزايش ن��رخ اجارهبها با كار
كارشناسي در ستاد تنظيم بازار تصويب شده است.
در صورت بروز تخلف ،طبق مصوبات ستاد تنظيم بازار
با متخلفان برخورد ميشود ».قاسمي ضمن اخطار به
متخلفان تأكيدكرد« :به مستأجران و اجاره دهندگان
هش��دار ميدهيم خارج از حيطه ثبت نرخ اجاره در
سامانهها عمل نكنند».

گزارش یک

اواخر اس��فند  ،۱۴۰۰رئيسجمهور در بازديدي س��رزده به س��راغ
خودروس��ازان رفت و با طرح انتقاداتي جدي ،فرماني هشت مادهاي
را درباره مسئله خودرو و س��اماندهي بازار خودرو صادر كرد .يكي از
بندهاي مهم اين دس��تور هشت مادهاي فراهمس��ازي زمينه واردات
خودرو به كش��ور ظرف حداكثر س��ه ماه بود .با توجه به فرا رس��يدن
خرداد ماه به نظر ميرس��د هنوز خبري از جمعبندي دس��تورالعمل
اجرايي مصوبه واردات خودرو نيس��ت و همين تعلل التهابات بازار را
افزايش داده است.
در دو ماه گذش��ته انتش��ار خبرهاي مرب��وط به واردات خ��ودرو به
ش��دت رونق گرفته و بازار گمانهزنيها نيز داغ اس��ت .هفته گذشته
س��يدرضا فاطمي امين وزي��ر صم��ت از تصويب كلي��ات آييننامه
واردات خ��ودرو در هيئتوزيران خب��ر داد و التهابات ب��ازار خودرو
آغاز شد.
به گزارش نبض صنعت ،بررس��يهاي وزارت صنعت نشان ميدهد با
توجه به افزايش صادرات غيرنفتي و مثبت ش��دن تراز تجاري كشور
مش��كل خاصي براي تأمين ارز واردات خودرو در س��ال جاري وجود
نخواهد داشت .همچنين بعد از گذار از دوره كرونا عم ً
ال شاهد افزايش
قاب��ل توجه قيمت نفت و ارزآوري نس��بتاً مناس��ب اين ح��وزه براي
تأمين نيازهاي ارزي مرتبط با كاالهاي اساس��ي موردنياز كشور نيز
وي از راهاندازي كمپيني تحت عنوان «نه به اجارههاي
هستيم.
نامتعارف» توسط مشاوران امالك خبر داد و گفت:
بر اساس ارزيابي انجا م شده در وزارت صنعت ،معدن و تجارت حداكثر
«اين كمپين توسط مشاوران امالك تهران راهاندازي
نياز ارزي براي واردات خودرو در سال جاري حدود 1/5ميليارد دالر
شدهاست.برخيمالكانمتأسفانهواحدمسكونيخود
اس��ت .با توجه به اعالم بانك مركزي مبني بر اينكه در س��امانه نيما،
را با نرخهاي اجاره نامتعارف در بنگاهها فايل ميكنند
طي س��ال جاري تاكنون عرضه ارز بيش از تقاضا بوده است ،ميتوان
و همكاران بنده از گرفتن اين فايلها معذور هستند.
به اجرايي شدن طرح واردات خودرو براي ساماندهي بازار خودروی
اميدواريم س��ايتها هم همين كار را انجام دهند تا
كشور اميدوار بود.
شرايطوبستريفراهمشودکهقيمتگذاريمناسبي
همچنين بايد به اين نكته توجه داش��ت كه سال گذشته بيش از ۵۰
در اين رابطه صورت گيرد».
ميليارد دالر واردات از طريق مبادي رس��مي كشور انجام شده است
بانكها بازار مسكن را بههم ريختند
و برنامهريزي براي واردات حداكثر  1/5ميليارد دالر خودرو خارجي
اوتادي گفت« :تا وقتي دست بانكها كه بزرگترين
براي تنظيم بازار آشفته خودرو عم ً
ال فشار خاصي به بازار ارز نيز وارد
نميكند.
جهاننما
البته يكي از اش��كاالتي كه هنوز در مس��ير واردات خودرو باقيمانده
است بحث واردات در قبال صادرات خودرو و قطعات است .با توجه به
وزير كشاورزي اوكراين:
وجود ابهاماتي در خصوص وجود بازارهاي جدي براي واردات قطعات
جهان براي افزايش قيمت گندم به هر تن 700دالر آماده شود
و خودرو به نظر ميرسد ميتوان به س��مت راهحلهاي جايگزين در
اين مس��ير حركت كرد .در همين زمينه اخيرا ً
سازمان
ﺁﻳﻴﻦداريم
ﺍﺳـﺎﺱانتظار
بود .امسال،
2021
كمتر از سال
جهاني باي�د
توسعهﺻﻨﻌﺘﻲ جامع�ه
ﻧﺎﻣﻪ
خواهدﺑﺮ
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻳﺎ
ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ
افزايشﺍﺳـﺘﺎﻥ
ب�رايﺻﻨﻌﺘﻲ
امس�الﻫﺎﻱ
ﺷـﻬﺮﻙ
ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺩﺭ
ﻙﻫﺎﻱ
رئيسﺷﻬﺮ
ﺷﺮﻛﺖ
واسطه
به
خودرو
بازار
تجارت اعالم كرده است در برههاي كه تنظيم
نسبت به برداشت سال گذشته  50درصد كاهش
ازاي ه�ر
ﺗﻀﻤﻴﻦدر
گن�دم ب�ه  700دالر
قيم�ت
ت�نﺩﻭﻟﺘﻲ.
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺑﺮﺍﻱ
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ
در
خودرو
واردات
رس��د
ارز با چالش جدي روبهروس��ت ب��ه نظر مي
آماده ش�ود كه نس�بت به قيمت كنوني  430داشته باشيم ،كشت زمستان بعدي نيز در معرض
ﺭﻭﺯ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻜﺎﻧﻴـﻜﺎﻝ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧـﻪ ﻓﺎﺿـﻼﺏ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳـﺦ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑـﺖ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺎ
همچون تولي��دات دانشبنيان،
ﻫﺎﻱمزيتدار
محص��والت
قبال صادرات
دالر 40 ،درص�د افزاي�ش خواه�د داش�ت .خطر قرار دارد .آنتوني گوترش ،دبيركل سازمان ملل
ﺷﺮﻛﺖﺷﻬﺮﻙ
ﻣﻮﺭﺥ
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ
گزارشﻣﺒﻠﻎ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﺑﻪ
ﺻﻨﻌﺘﻲﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺷـﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻜﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ
كارشناسيتر باشد) .ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎﺹ(
1401/3/10روز چهارشنبه گفت :جامعه جهاني قادر نخواهد بود
وزير سياست
سولسكي،
فارس ،ميكوال
به
1401/3/21
ﻣﻮﺭﺥ
ﺭﻭﺯ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
 25000ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳـﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ
انتقاد از بند واردات به شرط صادرات خودرو
اوكراين و
غالت روسيه و
ﺷﻨﺒﻪبدون
غذايي را
ﺍﺩﺍﺭﻱمواد
خبرگزاريﻭﻗﺖبحران
اوكراين ب��ه
مواد غذايي
كش��اورزي و
است« :هر
خودرو آمده
ﺑﻪ بازار
ساماندهي
كودهاي
محصوالت و
حل كند.
بالروس
افزايشﻳﻚكود
امسال براي
جامعه جهاني بايد
تاس گفت:
روسيﺩﺭ
8:30
ﺳﺎﻋﺖ
1401/3/22
ﻣﻮﺭﺥ
ﺷـﻨﺒﻪ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﻭﺯ
ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺮ
حقيقيﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ
شخصﻣﺤﻞ
ﻣﺎﺑﻘـﻲ ﺍﺯ
ﻧﻘﺪﻱ ﻭ
ﺻـﻮﺭﺕ
در ماده  4طرحﻋﻤﺮﺍﻧﻲ
س��اير
يا
خودرو
قطعات
يا
خودرو
صادرات
ازاي
يا حقوقي ميتواند به
بازارهاي
به
محدوديتي
بدون
و
كامل
دسترسي
بايد
شود
آماده
تن
هر
ازاي
به
دالر
700
به
گندم
قيمت
ﺍﺳـﺎﺱ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺑﻬﺎء ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎﺕ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
كاالها و خدمات مرتبط با انواع صنايع نيرومحركه يا از طريق واردات
كه نس��بت به قيمت كنون��ي  430دالر  40درصد جهاني داشته باشند .تحريمهاي غرب سبب شده
ﺣﺪﺍﻗـﻞ ﺭﺗﺒﻪ  5ﺁﺏ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﭘﺮﻭژﻩ :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  5ﺟﺎﺩﻩ ﻧﻜﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺸﻬﺮ  -ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ
 1401ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧـﻜﺎﺭﺍﻥ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ
بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو معادل ارزش صادراتي خود
افزايش را نش��ان ميدهد .سولس��كي افزود :آيا ما است تا بازارهاي جهاني به محصوالت زراعي و كود
ﺑﺎﺷﻨﺪ،قيمتﻧﻜﺎ
آمادهﻣﻲ
اقدام كند 5 ».ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ
هاي  500دالر 600 ،دالر يا شيميايي روسيه و بالروس دسترسي نداشته باشند
هس��تيم
ﻧﻤﺎﻳﺪ.دادفر دبير انجمن واردكنندگان خودرو
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭاز جمله
منتقدان اين موضوع
ﺩﻭﻟﺖ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ
ﻃﺮﻳﻖ
برايﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻣﺤﻞ
ﺁﺩﺭﺱ
كنندگان
ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕجهان ،تأمين
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ غالت در
رش��د قيمت
ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﺍﺯو با
كشورهاي
وضعيت
 700دالر را بپردازيم؟ اين
قطعات مواجه
خودروس��ازان داخلي با
قزاقستان و هند ،صادرات خود را
ﻧﺸﺎﻧﻲاوكراين بزرگ نظير روسيه،
ﺑﻪ خود را از
گندم
آفريقايي كه بيشتر
آسيايي و
www.setadiran.ir
)ﺳﺘﺎﺩ(
ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ
)ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﻫﺸـﺖ
كمب��ودﺭﻳﺎﻝ
28,250,000,000
«مگرﺑﺮﺁﻭﺭﺩ :
معتقد اس��ت:ﻣﺒﻠﻎ
نيستند؟! در اين فضا چقدر قطعه قرار است صادر كنيم كه در قبال آن
شان
ي
داخل
بازارهاي
از
حمايت
براي
موقت
صورت
به
هشدار
همچنين
وي
است.
بحراني
كنند،
ي
م
وارد
ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ :ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ(
واردات اثربخشي داشته باشيم؟ در بحث صادرات خودرو هم داستان
داد :برداشت محصول امسال اوكراين احتماالً بسيار متوقف كردهاند.
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭژﻩ 5 :
ﻣﺪﺕ
ﻣﺎﻩطول يك سال نهايتاً 500
خودروسازان در
صادرات
همين است .كل
 www.setadiran.irﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
چندﺍﺳﻨﺎﺩ
ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ميليون دالر ﺣﺠﻢ
ﭘﻴﻮﺳﺖميتوان وارد
دستگاه خودرو
رقم:مگر
اس��ت .با اين
متوقفﺗﺎکنیم
تورمرا
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪنمی
انگليسي:
) 1,412,500,000ﺭﻳﺎﻝ( ﺑﻪﺻﻮﺭﺕمقامات
واردات ،ب��ازار خودرو را
مس��ير
ﺗﻀﻤﻴﻦدارند از
گويند قصد
كرد؟ آقايان مي
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ
توانیمﺍﺻﻞ
ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ
ﻣﺒﻠﻎ
ً
در
توانيم
ي
نم
ا
طبع
داريم،
كمي
بسيار
صادرات
وقتي
تنظيم كنند اما
ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ
ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ
ﺷـﻤﺎﺭﻩرئيسﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺣﺴـﺎﺏ
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻳـﺎ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ )ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ( ﺑﻪ
خواهد
هاي سختي
ﻫﺎﻱآيند ،ماه
ﺷﻬﺮﻙ ماه
ﺷﺮﻛﺖنماید .چند
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ناپديد
انگليس به
بانك مركزي
كنار اذعان
در
اين
در
است
طبيعي
و
باشيم
داشته
واردات
مناسبي
و
قبول
ارقام قابل
رياس�ت خزانهداري بود .در عين حال ،اندرو بيلي ،رئيس بانك مركزي
كنترل تورم،
ناتواني در
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺷﺮﻛﺖ
 IR380100004001104106376065ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
داد».
نخواهد
رخ
بازار
تنظيم
شرايط،
اي�ن كش�ور ني�ز گف�ت :دول�ت هي�چ كاري انگليس نيز گفته اس��ت براي متوقف كردن تورم
بررسيهاي تسنيم نشان ميدهد بهصورت كلي در صورت عدم تعيين
كند.
ي
م
«ناتواني»
احساس
تأثير
و
تورم
افزايش
از
تا
دهد
انجام
تواند
ي
نم
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻰ1319106:
ضوابط خاص در روند واردات خودرو ،ش��رط صادرات عاملي ميشود
آن بر خانوادههاي انگليس�ي جلوگيري كند .چندي��ن انديش��كده اقتصادي ب��زرگ از جمله
تا نهتنها فضا براي افزايش قيمت خودروهاي داخلي ايجاد شود ،بلكه
به گزارش فارس به نقل از روزنامه اينديپندنت ،از مؤسسه «فيسكال اس��تاديز»( )IFSو مؤسسه
خواهيم
از آن طرف ش��اهد افزايش قيمت خودروهاي واردات��ي نيز
آنجايي كه نرخ تورم انگليس براي نخستين بار در «رزولوشن» هشدار دادند نرخ تورم اكنون به طرز
تواند
ي
نم
بود ،زيرا هنوز ما با مازاد توليد روبهرو نيستيم و خودروساز
 40سالگذشتهبه 9درصدرسيدهاستكارشناسان نامتناس��بي به فقيرترين خانوادههاي اين كشور
را
صادرات
جوابگوي تقاضاي داخل باشد چه برس��د به اينكه افزايش
هشدار دادهاند كه افزايش واقعي هزينههاي زندگي ضربه ميزند .بررس��يهاي  IFSنشان ميدهد،
رقم بزند.
براي فقيرترين خانوادهها نزديك به 11درصد بوده 10درصد خانوارهاي انگليس��ي ب��ا پايينترين
تصور كنيد افراد بتوانند محصوالت داخلي را با اعالم اظهارنامههايي
است .ريشي سوناك ،رياست خزانهداري انگليس با درآمد در  12م��اه منتهي به آوريل ب��ا نرخ تورم
صادر و از آن طرف با ارائه مدارك صادراتي خود امكان واردات خودرو
تأكيد براينكه دولت هيچ كاري نميتواند انجام دهد 10/9درصد مواجه بودند .اين رقم 3درصد بيشتر
بلكه
را پيدا كنند! طبيعي است كه نهتنها بازار بهسمت ثبات نميرسد،
تا از افزايش تورم و تأثير آن بر خانوادههاي انگليسي از نرخ تورمي اس��ت كه 10درصد ثروتمندترين
اعتقاد
شاهد رش��د افزايش قيمتها هم خواهيم بود .عالوه بر اين به
جلوگيري كند ،وعده داد :معافيتهاي مالياتي براي افراد در اين كشور تجربه كردهاند.
و
دارند
صاحبنظران اين حوزه ،با شرايطي كه خودروس��ازان داخلي
كس��بو كارها در بودجه پاييز پيشبيني شده و  IFSاعالم ك��رد:دلي��ل اصلي اين تف��اوت اين
تا
حداقل
بهخصوص عدم تطابق توليد با نياز متقاضيان چنين شرطي
اين اقدام با هدف تحريك بهرهوري ضعيف صورت حقيقت است كه فقيرترين خانوادههاي انگليسي
دو سال بايد حذف شود.
گرفته است .وي خاطرنشان كرد :هيچ اقدامي وجود 11درصد از كل بودجه خانواده را براي هزينه گاز
تعرفه واردات كاهش مييابد
ندارد كه دولتي بتواند انجام دهد ،قانوني نيست كه و برق مصرف ميكنند ،درحالي كه اين رقم براي
البته ش��نيدهها حاکی از آن اس��ت كه دولت ميخواه��د براي اولين
بتواندتصويبكندتاايننيروهايجهانيرايكشبه ثروتمندان 4درصد است.
بار تعرف��ه واردات خودرو را هم معقولتر كند و اي��ن امر قاعدتاً باعث
كاهش نهايي قيمت خودرو ميش��ود .در اين خصوص معاون صنايع
خبر کو تاه
حملونقل وزي��ر صمت نيز ضمن تش��ريح جزئي��ات واردات خودرو
گفته اس��ت« :عوارض تعيينش��ده ب��راي واردات خ��ودرو با حجم
بخش «بانك و معدن» رکوردداركمترين واگذاري
موتور كمت��ر از  1000سيس��ي ب��ا 15درصد كاه��ش 10 ،درصد
خواهد بود».
در  ۲۰س�ال گذش�ته  ۸۹۶بن�گاه ب�ه بخش خصوصيسازي طي سالهاي  ۱۳۸۰تا  ۱۴۰۰نشان
در زمان حاضر ضواب��ط اجرايي مصوبه واردات خ��ودرو همچنان در
خصوصي واگذار ش�ده كه از اين تعداد بخش ميدهد «نفت و جايگاه سوخت» با ۲۱درصد و «نيرو»
حال چكشكاري اس��ت و همين امر عاملي ش��ده تا بالتكليفي اين
«صنعت» با  ۳۱درصد واگذاريها ،بيش�ترين با  ۱۵درصد بيشترين س��هم از سبد واگذاريهاي را
مصوبه وارد فاز جديدتري شود ،البته ش��نيدهها گویای آن است كه
سهم را و «بانک و معدن» با یک درصد ،کمترین بعد از بخش «صنعت» به خود اختص��اص دادهاند.
شايد تجديدنظرهايي در ش��رط صادرات خودرو و قطعات در مصوبه
نس�بت را در س�بد واگذاریه�ا داش�تهاند .در رتبهه��اي بع��دي واگذاريها ،بخ��ش معدن با
واردات خودرو انج��ام و اين موضوع از طريق واردات خودرو با منش��أ
به گزارش فارس ،در  ۲۰سال گذشته  ۸۹۶بنگاه به ۸درصد ،بخش راه و شهرسازي ۷درصد ،كشاورزي و
ارز صادراتي و ب��ا رعايت ضوابط خاص و با تأيي��د وزارت صمت انجام
بخش خصوصي واگذار ش��ده كه از اين تعداد بخش پتروشيمي هر كدام ۶درصد و حوزه خدمات ۵درصد
ش��ود ،اما از آن طرف موافقت بان��ك مركزي هم در اين مس��ير بايد
«صنعت» با  ۳۱درصد واگذاريها ،بيش��ترين سهم قرار دارند .بخش بانك و معدن با يك درصد كمترين
تأمين گردد.
را به خ��ود اختصاص داده اس��ت .بررس��ي عملكرد نسبت را در سبد واگذاريها دارد.
هرس��اله درنيمه نخس��ت س��ال بازار جابهجايي
مس��تأجران رون��ق ميگي��رد .امس��ال ني��ز اين
جابهجاييها با افزايش قيمت كاالها همزمان شده
اس��ت و بيم آن ميرود كه مال��كان خانه به منظور
تأمين هزينههاي خود اجارهها را بيش از حد متعارف
افزايش دهند .از اين رو اقداماتي از سوي مشاوران
امالك آغاز ش��ده ت��ا از افزايش نجوم��ي اجارهبها
خودداري كنند .البته افزايش نرخ اجاره واحدهاي
تجاري در ش��رايطي كه كس��بوكارها راكد شده
است و بيشترين هزينه خانوار صرف تأمين خوراك
ميشود نيز در اين روزها شدت گرفته است و هيچ
نظارتي بر آن وجود ندارد.
مشاوران امالك دست بهكار شدند
عضو هيئت مديره اتحاديه مشاوران امالك از راهاندازي
كمپين «نه به اجارههاي نامتعارف» خبر داد و از اخذ
ماليات بر ارزش افزوده از مستأجران گله كرد و گفت:
«س��ازمان امور ماليات ميگويد كاري نداريم كه از
مستأجران بگيريد يا خير .مس��تأجري كه هر سال
جابهجا ميشود چهدليلي دارد ماليات ارزشافروده
پرداخت كند؟ اين ماليات بابت چيست؟»
عبداهلل اوتادي در گفتوگو با تس��نیم ب��ا يادآوري
اينكه طي دو سال اخير س��قف افزايش نرخ اجاره
25درصدي براي تهران اعالم شده است ،افزود« :آيا
اين سقف رعايت شده است؟ در دولتهاي قبل بين7
تا 13درصد با توافق مالك و مستأجر نرخ اجاره مسكن
افزايش يافت .مالكان با توجه به تورم كشور ملكي را كه
امسال يك ميليارد تومان خريدهاند سال بعد چندين
برابر سود ميبرند ،اما مستأجران مجبورند بهدليل
تورم به حاشي ه شهرها نقل مكان كنند».

تخفيف ۲۰درصدي روسيه
به مشتريان فوالد ايران

دالالن و سوداگران بازار مسكن هستند از اين بخش
کوتاه نشود ،دولت نميتواند كاري براي بازار مسكن
انجام دهد .اگر ميزان عرضه و تقاضا متناسب نشود
ش ببريم».
نميتوانيم براي مستأجران كاري از پي 
عضو هيئت مديره اتحاديه مشاوران امالك افزود« :در
زمان حاضر يك سازنده براي دريافت جواز ساخت يك
تا يك سال و نيم دوندگي ميكند .براي سازندگان اين
رويه صرف نميكند ،چراكه با نوسان قيمت مصالح
ساختماني روبهرو هستند ،ضمن اينكه با مقررات
دشوار ش��هرداري هم ساختوساز مسكن در كشور
سخت شده است».

به گزارش نبض صنعت ،رضا شهرس��تاني عض��و هيئتمديره انجمن
توليدكنندگان فوالد ميگويد :روسيه تخفيفهاي  ۱۵تا  ۲۰درصدي
براي فوالد خود در نظر گرفته و با توجه به وضع عوارض سنگين صادرات
فوالد ايران ،قيمت فوالد صادراتي اين كش��ور نسبت به ايران ارزانتر
شده است .به همين دليل چين ،افغانس��تان ،تايلند و كرهجنوبي كه
مش��تريان بزرگ فوالد ايران بودند ،اين بار فوالد م��ورد نياز خود را به
روسيه س��فارش دادهاند .وی تأكيد ميكند :با اين اتفاق درآمد ارزي
6ميليارد دالري ايران به خطر افتاده است.
توقف صادرات فوالد
جنگ روسيه و اوكراين برخالف ادعاي برخي رسانههاي داخلي نهتنها
فرصتي براي اقتصاد ايران ايجاد نكرده ،بلكه حاال بازارهاي نيمهجان و
تحريمزده كشور را يكييكي به خطر انداخته است.
 ۳۰دالري نفت روس��يه و
چندي پيش فعاالن صنعت نفت از تخفيف 
اختالف ۱۰درصدي آن با قيمت نفت ايران خبر دادند و گفتند تزارها
مش��تريان بزرگ نفت ايران مانند چين و هند را به س��وي بازار خود
كش��اندهاند .حاال خبر ميرس��د كه بازار يكي ديگر از كاالهاي عمده
صادراتي ايران به دست روسها افتاده است.
روس��يه يكي از بزرگترين صادركنندگان فوالد جهان است و ذخاير
عظيمي از س��نگ آهن را در اختيار دارد .با اين حال با آغاز تحري م اين
كشور صادرات روسها كاهش يافته است .اين اتفاق در حالي رخ داده
كه روسيه هزينه سنگين جنگ را به بودجه كشور تحميل كرده و همين
مسئله تزارها را به فكر قيمتشكني و تخفيفهاي جذاب محصوالت
صادراتيشان انداخته است .آنقدر كه معدود بازارهاي ايران را به سمت
خود جلب كند .همزمان با اين اتفاق ،دولت اي��ران به بهانه ثبات بازار
داخلي عوارض بااليي براي صادرات فوالد وضع كرده است.
رضا محتش��ميپور ،معاون امور معادن و فراوري مواد وزارت صنعت،
معدن و تجارت درب��اره وضع عوارض باالي صادرات��ي براي فوالد ۳۱
فروردين امس��ال توضيح داد :وضع عوارض  ۱۷ت��ا  ۲۲درصدي براي
تنظيم بازار داخلي بوده اس��ت ،اما صادركنندگان ف��والد زير بار اين
توضيح نميروند و ميگويند ساالنه بيشتر از  ۳۰ميليون تن فوالد در
ايران توليد ميش��ود .مصرف داخلي فقط حدود  ۱۵تا  ۱۶ميليون تن
است ،بنابراين نگراني براي بازار داخلي هيچ توجيهي ندارد و دولت با
اين كار دغدغه بازار داخلي را نداش��ته و به دنبال افزايش درآمدهاي
مالياتي خود بوده است.
نتيجه اينكه قيمت صادراتي فوالد ايران افزايش داش��ته و در مقابل
روسيه براي فوالد خود تخفيفهاي بيشتري در نظر گرفته است.
رضا شهرس��تاني عضو هيئتمديره انجمن توليدكنندگان فوالد ايران
نيز تصاحب بازار فوالد ايران از سوي روسيه را تأييد ميكند و ميگويد:
صادرات دوماهه فوالد تقريباً به صفر رسيده است و بسياري از شركتها
توليد خود را كاهش دادهاند .به گفته وي ،روسيه درحالحاضر بازارهاي
چين ،افغانستان و كشورهاي خاور دور ازجمله تايلند و كره جنوبي را از
ايران گرفته است .عضو انجمن فوالد توضيح ميدهد :درحالحاضر روسيه
قيمت فروش فوالد خود را بسيار پايين آورده تا معاملهكننده حاضر شود
ريسك خريد را بپذيرد .اين در حالي است كه ايران در دوران تحريم هم
قيمتهاي فوالد خود را به  ۱۵درصد كمتر از  CISرسانده بود ،اما روسيه
تخفيفهاي خود را به  ۲۰درصد رسانده است .ازاين رو افزايش عوارض
صادراتي ،بهاي فوالد ايران را گرانتر از فوالد روسيه كرده است.

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ
(1ﻧﺎﻡ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰﺍﺭ :ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺷﺖ
(2ﺷـﺮﺡ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ :ﺑﻪ ﺷﺮﺡ
ﺟﺪﻭﻝ ﺫﻳﻞ
 (3ﺗﺎﺭﻳﺦ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ :ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑـﺖ ﺍﻭﻝ 1401/02/31
ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﻣﻮﺭﺥ 1401/03/07
(4ﻣﻬﻠﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1401/03/07
ﺍﻟﻰ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1401/03/12
 (5ﻣﺤـﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳـﻨﺎﺩ :ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗـﺪﺍﺭﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ
(6ﻣﻬﻠﺖﺑﺎﺭﮔﺬﺍﺭﻯﺍﺳﻨﺎﺩﺗﻮﺳﻂﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮ :ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 13ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ1401/03/26
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ
 (7ﻣﻬﻠﺖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﺎﻛﺖ ﺍﻟﻒ :ﺗﺎ ﺳـﺎﻋﺖ  13ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸـﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1401/03/26
ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﮔﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺷﺖ
 (8ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺧﺮﻳﺪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:

ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺮﻭژﻩ

ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﻮﻟﻪ ﺗﺨﻤﻴﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ C
ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻮﺩﺁﻟﻰ ﮔﻴﻼﻥ

474/508/842/813

ﻧﻮﺑ

ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ 1401-4/4/1

ﺖﺍ
ﻭﻝ

 -8-1ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﻛﺎﺭ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
ﺍﻭﻟﻴﻪ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺯ ﺳـﻮﻯ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳـﺰﻯ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻯ ﺭﻳﺎﺳـﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ
 -8-2ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮔﻮﺍﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺍﻳﻤﻨﻰ ﻛﺎﺭ
 (9ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻗﻴﻤﺖ
 (10ﺳﺎﻋﺖ ،ﺭﻭﺯ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺋﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ :ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 28/03/1401
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺷﺖ )ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺷﺖ( ﻭﺍﻗﻊ
ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﮔﻴﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﻯ ﺭﺷﺖ ،ﺿﻤﻨ ًﺎ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ
 www.rasht.irﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 (11ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺮﻧﺪﻩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 (12ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺭ ﺭﺩ ﻳﺎ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ.
 (13ﺑﺪﻳﻬﻰ ﺍﺳـﺖ ﺷـﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺮﺍﻳﻂ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺍﺳﺖ.

ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﺭﻳﺎﻝ(

ﻣﺪﺕ
ﺍﺟﺮﺍﻯ
ﭘﺮﻭژﻩ

ﭘﺎﻳﻪ

ﺭﺷﺘﻪ

13/390/177/000

6ﻣﺎﻩ

4

ﺍﺑﻨﻴﻪ

ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ

ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺭﺷﺖ

ﺁﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ
ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺩﺭ
ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻣﻜﺎﻧﻴـﻜﺎﻝ ﺗﺼﻔﻴﻪﺧﺎﻧـﻪ ﻓﺎﺿـﻼﺏ
ﺷﺮﻛﺖﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻱ
ﺻﻨﻌﺘﻲﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺷـﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻜﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
)ﺳﻬﺎﻣﻰﺧﺎﺹ(
 25000ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳـﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺻـﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪﻱ ﻭ ﻣﺎﺑﻘـﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﺮ
ﺍﺳـﺎﺱ ﻓﻬﺮﺳـﺖ ﺑﻬﺎء ﺗﺄﺳﻴﺴـﺎﺕ ﺑﺮﻗﻲ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ
 1401ﺑﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧـﻜﺎﺭﺍﻥ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺪﺍﻗـﻞ ﺭﺗﺒﻪ  5ﺁﺏ ﻭ ﻳﺎ
 5ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ  28,250,000,000 :ﺭﻳﺎﻝ )ﺑﻴﺴـﺖ ﻭ ﻫﺸـﺖ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩ ﻭ
ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ(
ﻣﺪﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺮﻭژﻩ  5 :ﻣﺎﻩ
ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  :ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﭘﻴﻮﺳﺖ
ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ) 1,412,500,000ﺭﻳﺎﻝ( ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ
ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣـﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻳـﺎ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ )ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻲ( ﺑﻪ ﺣﺴـﺎﺏ ﺷـﻤﺎﺭﻩ
 IR380100004001104106376065ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺁﮔﻬﻰ1319106:

ﺷـﻬﺮﻙﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳـﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻳﺎ ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ.
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳـﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳـﺦ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻲ ﻧﻮﺑـﺖ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺎ ﺭﻭﺯ
ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1401/3/10
ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻭﻗﺖ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺭﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ 1401/3/21
ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﻭﺯ ﻳﻚﺷـﻨﺒﻪ ﻣﻮﺭﺥ  1401/3/22ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺩﺭ
ﺳﺎﻟﻦ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺤﻞ ﭘﺮﻭژﻩ :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  5ﺟﺎﺩﻩ ﻧﻜﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺸﻬﺮ  -ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻧﻜﺎ
ﺁﺩﺭﺱ ﻣﺤﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ :ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ
)ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ www.setadiran.ir
ﺗﺬﻛﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ :ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ
 www.setadiran.irﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ
ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﺘﻤ ًﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺻﻞ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ
ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ

(6ﻣﻬﻠﺖﺑﺎﺭﮔﺬ

ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎ

 (7ﻣﻬﻠﺖ ﻭ ﻣﺤ

ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷ

 (8ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺧﺘ

ﻭ

