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افزايش هزينه دهك اول
۱۵درصد بيشتر از دهك دهم

طب�ق گزارشه�اي رس�مي افزاي�ش هزين�ه ب�راي خانواره�ا
در ۹ده�ك ب�ه ب�االي ۵۰درص�د رس�يده ك�ه ب�راي ده�ك
اول ب�ه عن�وان كمدرآمدتري�ن۶ ۴ ،درص�د ب�وده اس�ت.

به گ��زارش ايس��نا ،اعالم گ��زارش ت��ورم ب��راي خردادماه امس��ال
بيانگر آث��ار حذف ارز 4ه��زارو 200توماني از واردات كاالي اساس��ي
و تغيير رون��د پرداخت ياران��ه از واردكنن��ده به مصرفكنن��ده بود.
اي��ن گ��زارش نش��ان داد ركوردهاي تازهاي در ش��اخص ت��ورم طي
چندين سال گذشته ثبت ش��ده اس��ت ،به طوري كه تورم ماهانه به
12/2درصد رسيد كه اين نرخ قابل توجه بود.
همچني��ن ت��ورم نقطهبهنقط��ه (افزاي��ش هزين��ه نس��بت ب��ه
م��اه مش��ابه س��ال قب��ل) ب��ا افزاي��ش ح��دود ۱۳درص��دي ب��ه
52/5درصد رس��يد و تورم س��االنه كه چندماهي در دور كاهشي قرار
داشت ،در نرخ 39/4درصد ثبت شد.
اما بررس��ي تازهترين گزارش مركز آمار ايران در رابط��ه با روند تغيير
قيمت و افزايش هزينه در بين تمامي دهكه��اي هزينهاي به غير از
دهك دهم ،از تورم بيش از ۵۰درصد بين آنها حكايت دارد .اين در حالي
است كه تورم نقطهبهنقطه در دهكها نشان ميدهد در دهكهای اول
 ،۶۴دوم  ،۶۱سوم  ،58/3چهارم  ،56/9پنجم  ،55/2ششم  ،54/1هفتم
 ،52/8هشتم  51/2و دهك نهم 50/4درصد هزينهها نسبت به خرداد
پارسال افزايش داشته است.
تورم نقطهبهنقطه براي دهك دهم كه پردرآمدترين دهك اس��ت ،از
افزايش كمتري نس��بت به س��اير دهكها برخوردار بوده و ۴۹درصد
گزارش ش��ده اس��ت .بر اين اس��اس افزايش هزينه ب��راي دهك اول
۱۵درصد بيشتر از دهك دهم بوده است.
افزايش ۲۳درصدي تورم دهك كمدرآمد در يك ماه
در مقايسه با ارديبهشتماه سال جاري ،تورم نقطهاي براي دهك اول
۲۳درصد رشد داشته و از  41/2به ۶۴درصد رسيده است .اين در حالي
است كه براي دهك دهم اين افزايش هزينه كمتر حدود 8درصد بوده،
به طوري كه از  41/2به ۴۹درصد افزايش پيدا كرده است.
تورم ساالنه نيز براي دهك اول 42/7و در روندي كاهشي براي دهك سوم
38/3درصد ثبت شده است .بر اين اساس فاصله تورمي دهكها به حدود
4/4درصد رسيد كه نسبت به ماه قبل يكدرصد رشد كرده است.
اثر افزايش قيمت خوراكيها بر دهكهاي پايين
در اين رابطه يادآور ميشود شاخص تورم بر اساس دهكهاي هزينهاي
در ۱۰دهك تقسيم ميشود كه دهك دهم پردرآمدترين و دهك اول
كمدرآمدترين اين تقسيمبندي است .افراد و خانوارهاي مختلف تركيب
سبد مصرفي متفاوتي نسبت به ميزان درآمد خود دارند ،شايد تغييرات
قيمت براي همه يكسان باشد ولي تأثيرگذاري آن براي افراد مختلف،
متفاوت است كه در تورم دهكها اين اختالف نمايان ميشود .بر اين
اساس ،تغيير تورم دهكها بسته به تركيب درآمد و اينكه در ماه مورد
نظر ،كدام كاال افزايش قيمت بيشتري داشته ،متفاوت است ،مث ً
ال وقتي
خوراكيها افزايش بيشتري داشته باش��ند ،براي دهكهاي پايينتر،
تورم باالتري دارد ،ولي در برخي كااله��اي ديگر متفاوت خواهد بود،
مثل اتفاقي كه در خرداد ماه امسال رخ داده است.
................................................................................................................

رشد  2700واحدي شاخص بورس تهران

ش�اخص كل ب�ورس اوراق به�ادار ته�ران در پاي�ان معاملات
دي�روز ب�ا افزاي�ش 2ه�زارو 741واح�دی هم�راه ش�د.

به گزارش فارس ،بورس اوراق بهادار تهران ديروز در يك روند نوساني
قرار گرفت ،به گونهاي كه در پايان معامالت ب��ا افزايش 2هزارو741
واحدی به رق��م يكميليون و 504هزار و  81واحد رس��يد .همچنين
ش��اخص كل با معيار هموزن با كاهش  388واحد به رقم 417هزار و
 295واحد رسيد.
ارزش بازار در بورس تهران نیز به بيش از 5ميليون و 942هزارميليارد
تومان رسيد .همچنين در فرابورس ايران شاخص كل با دو واحد رشد
به رقم 20هزارو 350واحد رسيد.
................................................................................................................
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حميدرضا رس��تگار در گفتوگو با تس��نيم ،با اش��اره به اينكه اخبار
سياسي اخير باعث شده اس��ت بازار آهن و فوالد شاهد كاهش قيمت
باشد ،گفت :در حال حاضر قيمتها در بازار  700تاهزار تومان كاهش
پيدا كرده است.
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فوالد تهران با اشاره به كمرونق بودن
معامالت در بازار افزود :نرخ س��ود اعضاي اين صنف حاصل از مقاطع
مختلف به رس��تههاي مختلف اعم از انواع محص��والت فلزي ،آهني،
فوالدي و چدني شامل انواع شمش ،بلوم ،بيلت ،اسلب ،ورق ،صفحه،
سپري ،تسمه ،لوله نورد يا رول ،ميله و ميلگرد ،نبشي ،ناوداني ،قوطي،
پروفيل ،تيرآهن ،ريل ،پودر فلزات و قطع��ات آهني -فوالدي در بازار
كمتر از ضريب اينتا كد و دفترچه ضرايب است.
وي گفت :در نامهاي به رئيس كل سازمان امور مالياتي در راستاي رفع
مشكل مالياتي اصناف ،خواستار اصالح سود عمدهفروشي اين صنف به
ميزان يكدرصد و سود خردهفروشي به ميزان 2درصد هستيم.

با توجه به نزديك شدن روز عرفه و همچنين اعياد قربان و غدير بسياري از
پروازهاي مسير مشهد كمياب و ناياب شده است ،به طوري كه بررسيها
نشان ميدهد ،ظرفيت مسافر مسير مش��هد در برخي سايتها تكميل
شده است و تا يك هفته آينده هيچ بليتي در مسيري مانند مشهد -تبريز
ديده نميشود.
قيمتها نيز از اين موضوع حكايت دارد که نرخ بليت در اين مسير با سقف
قيمتي به فروش ميرسد و بليتي با نرخ كمتر از يكميليون تومان در اين
مسير پيدا نميشود .با توجه به آنكه س��قف نرخ بليت هواپيما در مسير
تهران -مش��هد يكميليونو۱۹۱هزار تومان اس��ت ،بليت در اين مسير
با نرخي كمتر از يكميلي��ونو ۸۰تا يكميليونو۱۹۰ه��زار تومان پيدا
نميشود ،البته اطالعات رسيده از تعدادي از مسافران نشان ميدهد يكي از
شركتهاي هواپيمايي داخلي به دليل مشكل پيدا كردن هواپيماهاي خود
تمامي پروازهاي مشهد خود را در چند روز گذشته با تأخيرهاي چندين
ساعته انجام ميدهد يا اينكه پروازهاي خود را لغو ميكند كه همين امر
باعث ايجاد مشكل براي بسياري از مسافران در اين مسير شده است.
اخيرا ً در اقدامي جدید تعدادي از شركتهاي هواپيمايي تصميم گرفتند
نرخ بليت پروازهاي داخلي را براي اتباع خارجي افزايش دهند و نرخ بليت
به صورت ارز در هر ساعت براي آنها حساب ميشود .بررسيهاي ميداني
هم نش��ان ميدهد فروش بليت به اتباع به صورت ارز آغاز شده است .در
همين رابطه ميراكبر رضوي ،سخنگوي سازمان هواپيمايي كشور گفت:
هيچ افزايش قيمتي در نرخ بليتها ايجاد نشده است و تمامي شركتها
نرخهاي بلي��ت پروازهاي خود را با س��قف قيمتي به مس��افران عرضه
ميكنند .به گفته سخنگوي سازمان هواپيمايي كشور تمامي شركتهاي
هواپيمايي سقف قيمتي را رعايت ميكنند و ممكن است برخي سايتها
ظرفيت فروش بليت آنها تكميل ش��ده باش��د اما فروش بليت در مسير
مشهد در سايتهاي معتبر وجود دارد.
................................................................................................................

ریشه کاهش قیمت ارز
در سياست داخلي است نه خارجي

نرخ ارز در بازار آزاد را تسريع كرده است.
به هر ترتیب دليل افت نرخ ارز هر چه كه باش��د ،اين
رويداد در بازار طال و سكه نيز اثر گذاشت و بايد ديد
افت نرخ ارز در بازار آزاد تا مح��دوده 30هزار تومان
تثبيت ميشود يا اينكه اين افت ادامه مييابد.
نكته مدنظر افكار عمومي آن است كه قيمت كاال
و خدمات صرف��اً در جريان صع��ود ارز از اين بازار
اثر ميپذيرند و مواقعي كه ن��رخ ارز با افت مواجه
ميشود ،ديگر از افت نرخ ارز اثرپذيري ندارد ،البته
اين موضوع در بازار طال و س��كه صدق نميكند و
عموماً منظور ساير كاالها همانند لوازم الکترونيكي،
خانگي و موادغذايي است.
سیاست مقاومسازی اقتصاد رها نشود
از س��وي ديگر با توجه به اينكه انتظار رفع تحريمها با
كليد برجام و دستيابي به داراييهاي بلوكهشده و كسب
درآمدهاي ناشي از صادرات نفت و مشتقات نفتي در
دولتهاي يازدهم و دوازدهم در حقيقت زمينهس��از
افزايش هزينههاي ج��اري دولت حتي به بهاي ايجاد
بدهيهاي سنگين و كاهش ارزش پول ملي بود و خلق
تورم 60درصدي به روايت اخير بانك مركزي در يك
سال منتهي به شهريور 1400و دالر 33هزار توماني را
رقم زد ،افكار عمومي هم اكنون كه دولت سيزدهم هم
خود معترف اس��ت در حال تسويه بدهيهاي بر جاي
مانده از دولت قبل ميباش��د ،بر اين باور است مواضع
دولت براي خنثيسازي اثر تحريمها با احياي برجام يا
بياحياي برجام بايد شفاف ،روشن و قاطعانه باشد و با
اخذ طيف وسيعي از سياستهاي اقتصادي در حوزه
خارجي از شرايطي رقم بخورد كه اقتصاد در برابر هر
گونه تحريمهاي احتمالي مقاوم باشد.
در نهايت برخي كانالهاي خبري روز گذشته با انتشار
اخبار مرتبط با احياي برجام تالش كردند فضايي در
بازار ارز و طال رقم بزنند كه نرخها افت بيشتري پيدا
كند ،به هر ترتيب اگر اين وضعيت با ثبات همراه شود
و تحليلها و اين اخبار به نتيجه برسد ،فروشندگان
ارز و طال در اين روزها پش��يمان نخواهند شد اما اگر
اين بار نيز نتيجهاي از نشستها و مذاكرات هستهاي
خارج نشود ،خريداران اين روزهاي ارز و طال و سكه
جزو برندگان آتي بازار خواهند بود و گذر زمان است
كه مشخص ميكند بازنده و برنده در بازارهاي مذكور
كيست .قيمت سكه طرح جديد روز دوشنبه (ششم
تيرم��اه) با ۵۵۰ه��زار تومان كاهش قيمت نس��بت
به روز يكش��نبه ب��ه ۱۴ميليونو۱۵۰ه��زار تومان
رسيد .سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت
۱۳ميليونو۷۰۰هزار تومان معامله شد.
همچني��ن نيمس��كه 8ميليونو۵۰ه��زار توم��ان،
ربعس��كه 5ميليونو۵۰ه��زار توم��ان و س��كه يك
گرمي ۲ميليونو ۹۵۰توم��ان قيمت خورد .عالوه بر
اين ،در بازار طال نيز نرخ هر گ��رم طالي ۱۸عيار به
يكميليونو۳۶۸هزار تومان رسيد و قيمت هر مثقال
ط�لا ۵ميليونو۹۲۸هزار تومان ش��د .قيمت اونس
جهاني طال نیزهزارو۸۳۸دالرو۵۱سنت بود.
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در جري�ان مبادالت روز گذش�ته ب�ازار آزاد ارز،
نرخ دالر تا م�رز 30هزارو 250توم�ان نزول كرد،
عدهاي اي�ن رويداد را به س�فر خارج�ي يكي از
مقامات اروپايي به ايران و تحوالت مرتبط با احياي
برجام نس�بت دادند و عدهاي ديگر ني�ز با انتقاد
از اينكه چرا نس�بتدهندگان كاهش نرخ دالر به
حضور مقام اروپايي در ايران ،حضور مقامات سایر
کش�ورها در ايران را نادي�ده ميگيرند ،معتقدند
سياس�تهاي اعمالي دولت و بان�ك مركزي نرخ
دالر را كاهش داد ،در همين راستا نرخ طال و سكه
نيز به جهت اف�ت بهاي ارز با كاهش مواجه ش�د.

نرخ ارز در دولت حس��ن روحاني حساسيت زيادي
به اخبار مرتبط با برجام داشت ،به طوري كه حتي
رئيس دولت دوازدهم از پيشبيني خود براي دالر
15هزار توماني در صورت احياي برجام پردهبرداري
كرده بود اما ن��ه تنها آن پيشبيني درس��ت از آب
درنيامد بلكه در دولت دوازدهم نرخ دالر حتي تا مرز
33هزار تومان نيز صعود كرد و متناسب با تحوالت
مرتبط با برجام نرخ ارز نوس��ان پيدا ميكرد و گاه
اين شائبه تشديد ش��د كه در بازار ارز و طال و سكه
عدهاي متناسب با اخبار و تحوالت برجامي در حال
نوسانگيري از بازارهاي مذكور هستند.
به هر ترتيب در دولت گذشته شرايطي ايجاد شد که
رئيس كل بانك مركزي وقت خواست شانس خودش
را براي رياس��ت جمهوري بيازمايد ،از اين رو برخي

تحليلگران پيشبيني كردند جهت دستاوردسازي،
نرخ ارز در اواخر دولت دوازده��م و پيش از برگزاري
انتخابات با افت مواجه ش��ود و همين مهم نيز اتفاق
افتاد ،به طوري كه نرخ دالر از محدوده 33هزار تومان
تا محدوده 23هزار تومان كاهش يافت.
دليل كاهش قيمت فوق واقعي بود يا خير تشخيص
با اه��ل فن اس��ت اما ب��ه نظ��ر ميرس��د در دولت
قبل متناس��ب با اخبار مرتبط با برجام ،ن��رخ ارز با
نوسانهايي همراه ميشد كه عدهاي اثرپذيري نرخ
ارز از اخمها و لبخندهاي برجامي را واكنش طبيعي
بازار و عدهاي نيز وسيلهاي براي نوسانگيري تعبير
ميكردند ،از اين رو گفته ش��د دولتهای يازدهم و
دوازدهم اقتصاد ايران را به برجام گره زدند و قرار بر
اين شد در دولت سيزدهم از اقتصاد ايران برجامزدايي
شود تا اقتصاد مس��ير طبيعي خود را در جهت پيدا
كردن راهكاري براي خنثيسازي تحريمها با احياي
برجام يا بياحياي برجام بپيمايد.
مدافعان دولت گذشته در 9ماهي كه از دولت سيزدهم
ميگذرد ،هنوز بسياري از پستهاي دولتي و وابسته به
دولت را در اختيار دارند و بخشي از آنها بر اين باورند كه
بهبود اقتصاد راهي بهتر از رفع تحريمها با كليد احياي
برجام ندارد ،از اين رو افت نرخ ارز طي روزهاي گذشته
را به تحوالت و سفرهاي برجامي و به ويژه حضور بورل،
مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نسبت ميدهند
و بر اين باورند كه اگر طي 9ماه گذشته سايه تحريم

باالی سر نفت ايران وجود نداشت ،كشور ميتوانست
با فروش نفت ارزآوري خوبي داشته باشد و بخشي از
تورم و گرفتاریهاي اقتصادي تجربهشده در كشور
اص ً
ال اتفاق نمیافتاد.
نادیده گرفتن بخشی از تحوالت
از سوي ديگر مخالفان ديدگاه فوق ميگويند چرا به
سفر مقامات بهویژه رؤسای جمهور سایر کشورها به
ايران كه پيش از سفر بورل به ايران رقم خورد ،اشاره
نميشود و تا كي قرار است با ناديدهگرفتن بخشي از
دنيا صرفاً همه تحوالت كش��ور و بازار ارز را به اروپا و
امريكا نسبت داد ،در صورتي كه پيش از اين نرخ ارز
تا مرز 34هزار تومان باال رفت اما اعمال سياستهاي
دولت سيزدهم و بانك مركزي نرخ دالر را تا محدوده
32هزار تومان كاهش داد و سپس اين روند تا محدوده
30هزار و  250تومان ادام��ه يافت .صاحبان ديدگاه
فوق صرفاً معتقدند سفر مقامات اروپايي به ايران جهت
پيگيري موضوع برجام با اثر سياستهاي اقتصادي
دولت در حوزه ارزي و نزول نرخ ارز از محدوده 32هزار
تومان تا 30هزار و  250تومان همزمان شده است و
افت نرخ ارز ارتباط چنداني با موضوع برجام ندارد.
معتقد به اثر  2رخداد
در اين بين يك گروه نيز صاحب اين ديدگاه هستند كه
تحوالت پيرامون برجام و سياستهاي اقتصادي دولت
با هدف كاهش نرخ ارز هر دو در افت نرخ ارز مؤثر واقع
شده و تحوالت مرتبط با احياي برجام افت آسانسوري

خبر

رئي�س اتحادي�ه فروش�ندگان آه�ن و ف�والد ته�ران با اش�اره
ب�ه كمرون�ق ب�ودن معاملات در ب�ازار گف�ت :در ح�ال حاضر
قيمته�ا در ب�ازار  ۷۰۰ت ا ه�زار توم�ان كاهش پيدا كرده اس�ت.

ب�ا كمي�اب ش�دن بلي�ت هواپيم�اي مش�هد ،در ص�ورت
يافت�ن اين بلي�ت رقم ف�روش آن بيش از س�قف مصوب اس�ت.

سرويس اقتصادي 88498433

دخالت بيش از ۲۰نهاد
و سازمان مختلف در فرايند توليد نساجي

كاهش  700ت ا 1000توماني قيمتها
در بازار آهن و فوالد

سقففروشي در بليت هواپيما
باز هم داغ شد!

بي�ش از ۲۰نه�اد و س�ازمان مختل�ف
در فراين�د تولي�د نس�اجي دخال�ت
دارن�د ك�ه اي�ن دخالته�ا و مزاحمته�ا
موج�ب افزايش هزينه توليد ش�ده اس�ت.

مجيد نامي يك فعال صنعت نساجي در مصاحبه
اختصاصي ب��ا خبرگ��زاري صداوس��يما اظهار
داش��ت :مزاحمت س��ازمانهاي مختلف براي
واحدهاي توليدي صنعتي مختلف ،باعث شده
است به جاي آنكه توليدكننده بر افزايش توليد،
افزاي��ش كيفي��ت ،بازاريابي و ص��ادرات تمركز
كند ،دغدغهاش رفع مش��كالتي باش��د كه اين
سازمانهاي مزاحم ايجاد ميكنند .وي با اشاره
به برخي س��ازمانهاي مخل تولي��د ادامه داد:
دستگاههاي صادركننده مجوز صنعتي از جمله
اداره آب و فاضالب ،ش��ركت برق ،ش��ركت گاز،
سازمان شهركهاي صنعتي و محيط زيست به
جاي آنكه تسهيلگر بخش توليد صنعتي باشند،
مزاحم توليد هس��تند و عملكرد آنها باعث شده
اس��ت يك واحد صنف��ي توليدي حت��ي اگر به
اندازه يك واحد صنعتي باش��د ،از گرفتن پروانه
بهرهبرداري و تبديل شدن به يك واحد توليدي
صنعتي امتناع كند.
نامي گفت :به طور نمونه ،امسال قيمت گاز براي

واحدهاي صنعتي حدود هشت برابر شده است
يا اينكه حقالنظاره چاه آب واحدهاي صنعتي در
ابتدا ساالنه  ۱۰۰تا ۲۰۰هزار تومان تعيين شده
بود كه در سالهاي گذشته به  ۱۰تا ۲۰ميليون
تومان افزايش يافت و امس��ال با توجه به ميزان
آب و حجم چاه ،اين رقم ماهانه  ۲۰تا ۴۰ميليون
تومان در نظر گرفته ش��ده كه مشخص نيست
مبناي اين تصميم چه بوده است.
وي با بيان اينكه بحث ماليات ب��ر ارزشافزوده
و تفاوت اج��راي آن در بي��ن واحدهاي صنفي
و صنعت��ي مانع ديگري اس��ت ك��ه پيش روي
توليد صنعتي ق��رار دارد ،اف��زود :قانون ماليات
بر ارزشافزوده و س��اير قوانين مال��ي و مالياتي
حاكي از آن است كه شيوه اجراي اين قوانين در
اصناف كه مجوز صنفي دارند با يك واحد صنعتي
متفاوت است ،به این صورت كه واحدهاي صنفي
يا معاف از ماليات هستند يا ماليات بر ارزشافزوده
را پرداخت نميكنند ،اما يك توليدكننده صنعتي
از ابتدا كه اقدام به واردات م��واد اوليه ميكند تا
زماني كه ميخواهد كاال را بفروشد ،بايد ماليات
پرداخ��ت كند .اين موضوع باعث ش��ده اس��ت
واحدهاي صنفي براي فرار از پرداخت ماليات به
صورت غيررسمي و غيرشفاف فعاليت كنند.

تلفنهاي اعالمي وزارت راه
براي راهنمايي وام اجاره پاسخگو نيست

در حالي كه وزارت راه و شهرسازي ،پنج خط تلفن را براي راهنمايي
و هدايت مستأجران در خصوص ثبتنام وام وديعه اعالم كرده است
اما مستأجران از پاسخگونبودن شمارههاي اعالمشده گاليه دارند.

ثبتنام متقاضيان تس��هيالت كمكوديعه مس��كن از روز پنجش��نبه
۱۲خردادماه از طريق ثبت درخواس��ت در س��امانه طرحهاي حمايتي
مسكن آغاز شده است ،اما هنوز متقاضيان زيادي براي ثبتنام با مشكالت
متعددي مواجه هستند و نياز به راهنمايي و پاسخگويي متولي دارند تا
درباره مراحل ثبتنام ،ش��رايط و نحوه پذيرش به سؤاالت آنها پاسخ و
توضيح دهد .در سامانه ثبتنام طرحهاي حمايتي وزارت راه و شهرسازي
(ثبتنام وام وديعه مسكن) و در قسمت «تماس با ما» اطالعيهاي با عنوان
«متقاضيان محترم طرح تس��هيالت كمكوديعه مس��كن و طرحهاي
حمايتي مس��كن وزارت راه و شهرس��ازي ميتوانند با ش��مارهگيري
شمارههاي -۰۲۱۸۸۶۴۶۳۹۳ -۰۲۱۸۸۶۴۶۳۹۴ -۰۲۱۸۸۶۴۶۳۹۰
 ۰۲۱۸۸۶۴۶۳۹۳ -۰۲۱۸۸۶۴۶۳۹۲كه بارگذاري شده ،ميتوانند در
صورت وجود مشكل با اين شمارهها تماس بگيرند.
افراد زيادي در تماس با خبرگزاري ايرنا ،ضمن گاليه از پاس��خگونبودن
سامانه وزارت راه و شهرسازي نسبت به ابهامات مربوط به ثبتنام وام وديعه
مسكن ،از اينكه تلفنهاي اعالمشده در حالت اشغال دائمي شكايت دارند
و ميگويند گاهي تا چهار ساعت بهصورت ممتد شمارهگيري ميكنيم ،اما
پاسخي وجود ندارد ،گالیه دارند .خبرنگار ايرنا نيز روز دوشنبه در تماس
مكرر با اين شمارهها موفق به دريافت پاسخي نشد .مستأجراني كه موفق به
ثبتنام وام وديعه شده و اكنون پاسخ «رد تقاضا» را دريافت كردهاند ،نسبت
به چرايي آن سؤال دارند و راهنمايي ميخواهند ،عده ديگري از مستأجران
نيز نسبت به اينكه آيا مشمول اين ثبتنام ميشوند ابهام دارند .به گزارش
ايرنا ش��رايط كلي ثبتنام وام وديعه در اين س��امانه عنوان شده است ،اما
بسياري از شروط جزئي كه مشخص ميكند كدام طبقه از مستأجران شامل
دريافت وام وديعه ميشوند ،عنوان نشده و همين محل سؤاالت زيادي را
براي متقاضيان وام وديعه مسكن به وجود آورده است.

ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻯ )ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ(

ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ :ﺧﺮﻳﺪﻟﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﺑﻬﺮﻩﺑﺮﺩﺍﺭﻯ )" (Completion tubing 3-1/2" & 4-1/2ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﺮﻳﺪ 9822017
ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ /ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ

ﻧﺎﻡ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺰﺍﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ:

ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ

48-22-9822017
PFP/AZD/01/003

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ
ﻣﻠﻰ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ
)ﻳﻮﺭﻭ(

53,121,429

2001093985000358

2,384,968

ﻧﻮﺑﺖﺍﻭﻝ

ﺷﺮﻛﺖﻣﻠﻲﻧﻔﺖﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﺴﺐ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ) (50ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡﻫﺎﻯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰﺷﻮﺩ ،ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ.

ﻧﺤﻮﻩ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ /ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ:

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻣﺤﻞ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ
ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ
ﻣﺤﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﺎپ ﺁﮔﻬﻰ ﻧﻮﺑﺖ ﺩﻭﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﺩﻩ ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎﺩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ.
 14ﺭﻭﺯ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺭﻭﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡﻫﺎﻯ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ

ﻧﺸﺎﻧﻰ :ﺍﻫﻮﺍﺯ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻪ ﺭﺍﻩ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ – ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ – ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ – ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻭﻝ ﭘﺎﺭﺕ  – Bﺍﺗﺎﻕ
 -107ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ -ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤﺎﺱ 06134148580 – 06134148569

ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ )ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻛﺎﺭ(:

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﺮﻳﺪ 9822017
ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺗﻀﺎﻣﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ
ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ /ﺗﻀﻤﻴﻦ

ﻣﺒﻠﻎ  70,226ﻳﻮﺭﻭ
ﻃﺒﻖ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻣﺎﺩﻩ  9ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺍﺷـﺨﺎﺹ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﻣﺠﺎﺯﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺍﺭﺯﻯ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﺮﺥ
ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ )ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ( ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺁﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ /123402ﺕ  050659ﺗﺎﺭﻳﺦ  1394/09/22ﻭ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻌﺪﻯ ﺁﻥ.
ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻭﺍﺭﻳﺰﻯ ﺍﺻﻞ ﻓﻴﺶ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﻤﺎﺭﻩ  4001114006376636ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻭﺟﻮﻩ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﻠﻰ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎ (IR 350100004001114006376636
 90ﺭﻭﺯ ) ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻘﻒ ﻣﺪﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ(.

ﺗﺬﻛﺮ :ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺗﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻰ ﭘﺎﻛﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻰ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ(
ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  WWW.setadiran.irﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
http://sapp.ir/nidc pr
ﺷﻨﺎﺳﻪﺁﮔﻬﻰ 1331738 :ﻛﺎﻧﺎﻝﻫﺎﻯ ﺍﻃﻼﻉﺭﺳﺎﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻰ ﺣﻔﺎﺭﻯ ﺍﻳﺮﺍﻥ www.nidc.ir

ﺁﮔـﻬـﻰ ﻣﻨـﺎﻗـﺼـﻪ

شناسه آگهی1343150 :

ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ،ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻱ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻛﻠﻴﻪﻱ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ

ﺷﺮﻛﺖﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻱﺻﻨﻌﺘﻲ
ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝﻭﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻯ

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ ﭘﺎﻛﺖﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﮔﺎﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻱ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺩﻭﻟﺖ )ﺳﺘﺎﺩ( ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ  http://www.setadiran.irﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﮔﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ
ﻋﺪﻡ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻗﺒﻠﻲ ،ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮﺍﻫﻲ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﻧﺪ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ  1401/04/08ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺎﻡ ﭘﺮﻭژﻩ

ﻣﺤﻞ ﺍﺟﺮﺍ

ﻧﻮﻉ ﻓﺮﺍﺧﻮﺍﻥ

ﺗﻬﻴﻪﻱ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺯﻳﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺷﺒﻜﻪﻱ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺁﺏﻫﺎﻱ
ﺳﻄﺤﻲ ﻭ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ -ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺪﻩ

ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻟﺮﺩﮔﺎﻥ

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻳﻚﻣﺮﺣﻠﻪﺍﻱ

ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺖ

ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﮔﺸﺎﻳﻲ

ﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ

)ﺭﻳﺎﻝ(

ﺳﺎﻋﺖ

ﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺗﺎﺭﻳﺦ

ﺳﺎﻋﺖ

ﺗﺎﺭﻳﺦ

55/988/791/683

14

1401/04/13

14

1401/04/23

8:30

1401/04/25

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ
)ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺭﻳﺎﻝ(

2800

ﺷﺮﻛﺖ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﻭ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ

