اخبار داخلی

نرخ تورم بهمن ماه  23/5درصد اعالم شد

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن  1397در كل كشور به  23/5درصد،در
مناطق شهري به  23/4درصد و در مناطق روستايي به  24/2درصد رسيد.
اين نرخ در دي امس���ال براي كل كش���ور و مناطق شهري  20/6درصد و
براي مناطق روستايي  20/9درصد بود.
به گزارش روابط عمومي مركز آمار ايران ،در بهمن  1397عدد شاخص
کل ( )1395=100به  158/1رسید که نسبت به ماه قبل  2/2درصد افزایش نشان
می دهد .در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال 42/3
درصد اس���ت .یعنی خانوارهای کش���ور به طور میانگین  42/3درصد بیشتر از
اند که
بهمن  1396برای خرید یک «مجموعه کاال و خدمات یکسان» هزینه کرده
نسبت به این اطالع در ماه قبل ( 39/6درصد)معادل  2/7واحد درصد افزایش
یافته است.
لذا نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن امسال به  23/5درصد رسید که
نسبت به همین اطالع در ماه قبل ( 20/6درصد)معادل  2/9واحد درصد افزایش
نشان میدهد.
شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی ها ،آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت
به ماه قبل  4/5درصد و در گروه عمده «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» هم
 1/1درصد افزایش نشان دارد .درصد تغییرات قیمت در ماه بهمن امسال نسبت
به بهمن  1396برای این دو گروه به ترتیب  64/3درصد و  33/5درصد است.
همچنين شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در بهمن امسال
دهد.
به عدد  157/3رس���ید که نس���بت به ماه دي  2/1درصد افزایش نشان می
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال هم  41/5درصد است که
از سوي
نسبت به ماه قبل ( 39درصد)معادل  2/5واحد درصد افزایش داشته است.
ديگر شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در بهمن امسال به
عدد  162/9رسید که نسبت به ماه قبل  2/8درصد افزایش داشته و نرخ تورم
مناطق روستايي  24/2درصد شد.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال  46/7درصد شده که
نسبت به ماه قبل ( 42/7درصد) معادل  4واحد درصد افزایش داشته است.
های زیر مجموعه شاخص کل با افزایش
در ماه بهمن گذشته برخی بخش
ها و دخانیات»
ها ،آشامیدنی
اند در گروه عمده «خوراکی
شدید قیمت همراه بوده
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «سبزیجات» (کاهو ،انواع
س���بزی ،گوجه فرنگی ،پیاز و خیار) و گروه «گوشت» (گوشت گوسفند ،گاو،
ماهی و گوشت مرغ) است.
در گروه عمده «کاالهای غیر خوراکی و خدمات» ،گروه «حمل و نقل» (انواع
خودرو) ،گروه «پوشاک و کفش» و گروه «هتل و رستوران» (انواع غذاهای سرو
اند.
شده در رستوران) ،بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه دي داشته
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه
بهمن هم نشان مي دهد كه دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن
امس���ال برای دهک های مختلف هزینه ایاز  22/5درصد برای دهک اول تا
 25/3درصد برای دهک دهم است.

مذاکرات ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه منابع نفتي درياي خزر

مدیرعامل شرکت نفت خزر از تداوم مذاکرات ایران
های
و جمهوری آذربایجان در زمینه اس���تفاده از ظرفیت
هیدروکربوری دریای خزر خبر داد و گفت :به این منظور
های مشترکی مشغول فعالیت هستند.
کمیته
علی اصولی در گفتگو با شانا افزود :با توجه به توافق
روسای جمهوری پنج کشور حوزه دریای خزر و همچنین
امضای تفاهمنامه روس���ای جمهوری ایران و جمهوری
اکنون در کنار سایر مذاکرات ،در حال پیگیری
آذربایجان ،هم
های نفتی و گازی با کشور آذربایجان
تفاهمنامه همکاری
هستیم و به این منظور جلسه مشترکی هم در همین ماه
برگزار خواهد شد.
وی درباره روند پیشروی مذاکرات دو طرف گفت :به
خواهند در
هر حال نخستین باری است که دو کشور می
کدام نیست ،فعالیت کنند
بلوکی که صددرصد متعلق به هیچ
های زیادی همراه است ،ضمن اینکه شرایط
و کار با پیچیدگی
ای در
های توسعه
طور طبیعی فعالیت
جهانی بازار نفت هم به
ویژه دریای خزر که
تاثیر قرار داده ،به
های عمیق را تحت
آب
ای خاص و محصور است.
حوزه
مدیرعامل ش���رکت نفت خزر با بیان اینکه ایران در
هایی برخوردار اس���ت ،توضیح داد :یک
مذاکرات از مزیت
مزیت ،نیروی متخصص ایران است که به اعتقاد کارشناسان
های نفتی دریای
از نقاط قابل اتکای کشورمان در فعالیت
خزر است .کارشناسان شرکت نفتي سوکارآذربايجان گمان
المللی در
های بین
کردند متخصصان ایرانی به دلیل تحریم
می
های عمیق از تجربه باالیی برخوردار نیستند ،اما
بخش آب
پس از جلساتی که با کارشناسان و متخصصان شرکت نفت
خزر داشتند روی این مزیت ایران تاکید کردند.
وی گف���ت :با توجه به وجود ذخایر هیدروکربوری
در خزر ،در صورت تغییر مطلوب قیمت جهانی نفت و
گذاران خارجی ،تولید
پذیر شدن مشارکت با سرمایه
امکان
نفت در خزر نه تنها از حیث سیاسی و ژئوپلیتیکی حائز
اهمیت است ،بلکه توجیه اقتصادی هم خواهد داشت.
های این ش���رکت از
نامبرده درباره اثرپذیری فعالیت
ها عنوان کرد :طبیعی است در چنین شرایطی شرکت
تحریم
ها
ها با کندی فعالیت
نفت خزر هم همچون س���ایر بخش
ها فعال در اولویت نیست ،البته
رو شده و توسعه میدان
روبه
های
رنگ شدن حضور شرکت
این تصمیم لزوما ناشی از کم
خارجی یا موانع پیش روی برجام نیست؛ سیاست فعلی
شرکت ملی نفت ایران در شرایط کنونی بر این مبناست و

آخرین تغییرات خرید و فروش واحدهای مسکونی در ماه بهمن

میانگین قیمت هر متر مربع واحد
مسکونی در معامالت بهمن در تهران
 ۱۰میلی���ون و  ۶۶هزار تومان برآورد
شده است.
به گزارش مهر ،در بهمن امسال
 ۹۵۳۱فقره معامله مس���کن به امضا
رسید که نسبت به ماه دی که تعداد
معامالت مسکن  ۶۸۶۵فقره بود 38/8
درصد افزایش داشته است و نسبت
به بهمن پارس���ال که تعداد معامالت
 ۱۸۶۹۲فق���ره بود  ۴۹درصد کاهش
یافته است.
همچنین میانگین قیمت هر متر
مربع آپارتم���ان در تهران در بهمن
امس���ال  ۱۰میلیون و  ۶۶هزار تومان
بود که نسبت به دی امسال که قیمت
هر مترمرب���ع آپارتمان  ۹میلیون و
 ۷۷۸هزار تومان تخمین زدهشد 2/9
درصد و نسبت به بهمن پارسال که
میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان
 ۵میلی���ون و  ۴۰۶هزار تومان برآورد
ش���ده بود  ۸۶درصد افزایش داشته
است.
بیشترین تعداد معامالت انجام
ش���ده به منطقه پنج تهران با 1179
فقره معامله اختصاص داشته و پس
از آن مناطق چهار و دو به ترتیب با
 ۷۵۶و  ۶۴۹فقره معامله مسکن قرار

اند .کمترین تعداد معامله به منطقه
گرفته
 ۱۹تهران با  ۶۰فقره اختصاص دارد و
پس از آن مناطق  ۲۲و  ۹به ترتیب با
های
 ۹۲فقره و  ۱۲۰فقره معامله در رده
بعدی قرار گرفته اند.
گرانترین منطق���ه پایتخت در
معامالت بهمن مانند ماه های گذشته
به منطقه یک با میانگین هر مترمربع
 ۲۱میلی���ون و  ۶۲۴ه���زار تومان
اختصاص یافته این در حالی اس���ت
که میانگین قیمت این منطقه در ماه دی
امسال هر متر مربع  ۲۲میلیون و ۹۷۴
هزار تومان بود که نشان دهنده کاهش
 1/5میلیون تومانی میانگین قیمت در
پس از منطقه
منطقه یک تهران است.
یک تهران هم منطقه سه پایتخت با
میانگین قیمت هر متر مربع  ۱۷میلیون
و  ۷۵۱هزار تومان قرار دارد و در رتبه
سه هم منطقه دو تهران با متوسط هر
مترمربع  ۱۵میلیون و  ۳۷۹هزار تومان
قرار گرفته است.
ارزانتری���ن منطق���ه تهران در
معامالت بهمن بازار مسکن پایتخت
به منطقه  ۱۸با متوسط هر متر مربع ۴
میلیون و  ۵۶۵هزار تومان اختصاص
دارد .پس از منطقه  ،۱۸منطقه  ۲۰با
متوسط هر متر مربع  ۴میلیون و ۹۲۷
هزار تومان و منطقه  ۱۷با متوس���ط

قیم���ت هر متر مربع  ۵میلیون و ۹۹
هزار تومان قرار دارد.
کاهش حدود  1/5میلیون تومانی
متوس���ط قیمت هر متر مربع واحد
مسکونی در منطقه یک تهران در حالی
است که در سایر  ۲۱منطقه پایتخت،
متوسط قیمت مسکن افزایش داشته
اما شتاب رشد قیمت مسکن در این
مناطق نس���بت به ماه های گذشته با
کاهش بس���یار شدیدی مواجه شده
همچنين بر اساس اعالم مرکز
است.
آمار ایران ،ح���دود  60/5درصد از
خانواره���ای عادی و گروهی مالک
مسكن بوده و  30/7درصد از خانوارها
مستاجرهستند.
مرکز آمار ایران گزارش���ی از
خانوارهای معمولی ساکن و گروهی
در واحدهای مس���کونی معمولی
بر این
در س���ال  ۹۵را منتش���ر کرد.
اس���اس،حدود  ۵۶درصد از حجم
خانوارهای معمولی ساکن و گروهی
در خانه های���ی با متراژ  51تا ١٠٠
مترمربع ساکن هستند.
همچنین س���هم مستاجرین در
واحدهای مسکونی با متراژهای باالتر
به تدریج کاهش مییابد و خانوارها
با نحوه تصرف مس���تاجر بیشتر در
متراژهای پایین سکونت دارند.

ساخت ۲۰۰هزار واحد مسکونی در سال آینده

معاون وزیر راه و شهرس���ازی از آغاز ساخت ۲۰۰
جمهوری و وزیر راه
هزار واحد مسکونی مورد نظر رئیس
و شهرسازی از ابتدای سال آینده خبر داد.
به گزارش تس���نیم  ،علی نبی���ان با بیان این که
همکاری برای س���اخت  400هزار واحد مسکونی در
جمهوری و وزیر
راستای اقدام ملی و دستور دولت ،رئیس
راه و شهرس���ازی در دس���تور کار سازمان است ،اظهار
داش���ت :از این تعداد  200هزار واحد آن در مجموعه
جدید و  200هزار واحد دیگر توسط بنیاد مسکن
شهرهای
شود.
و شرکت بازآفرینی شهری احداث می
وی ادامه داد :بر این اساس مطالعاتی برای تخصیص

فازنخستآلومینیوم
جنوب سال آينده
راه اندازي مي شود

فاز نخست آلومینیوم جنوب به
ترینکارخانهآلومینیوم
عنوانپیشرفته
در خاورمیانه تا نیمه نخست سال
شود
آینده راه اندازی می
ب���ه گ���زارش خبرگزاری
صداوسیما ،پروژه آلومینیوم جنوب
ه���ای راکد دهه
ک���ه جزو طرح
شد ،در دولت
گذشته محسوب می
یازدهم و توس���ط ایمیدرو فعال
ش���د .این طرح در  ۳فاز تعریف
ش���ده و فاز نخست آن با ظرفیت
تولید ساالنه  ۳۰۰هزار تن شمش
در بهم���ن  ۹۴آغ���از به کار کرد.
ای���ن کارخانه با فعالیت  ۴۵۰۰نفر
نیروی انس���انی در کمتر از  ۴سال
شود.
ساخته می
در ص���ورت تامین برق ،این
کارخانه در نیمه نخس���ت سال
رس���د و
آینده به بهره برداری می
شوند.
 ۲هزار نفر به کار مشغول می
تجهی���زات و فناوري این کارخانه
ترین
ترین و مدرن
جزو پیش���رفته
ه���ای خاورمیانه اس���ت
کارخانه
های مدرن و
و اس���تفاده از فیلتر
تجهیزات کنترل آالیندگی روز دنیا
شود تا این کارخانه در
س���بب می
زمان تولید هیچ گونه آلودگی زیست
محیطی نداشته باشد.
همزمان با ساخت این کارخانه،
یکصد نفر از جوانان تحصیلکرده و
جویای کار جذب و برای آموزش
به چین اعزام ش���دند و تنها تیمی
بودند که تحت آموزش مدون قرار
گرفتند .
با راه ان���دازی این کارخانه،
نیازی به واردات آند به عنوان مواد
اولیه نیس���ت.این مجتمع در کنار
دس���ت خود ،کارخانه آند سازی
دارد که بدین ترتیب آند مورد نیاز
کند.
کارخانه را تامین می
میزان س���رمایه گذاری این
کارخانه یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون
است که نه تنها رونق اقتصادی
دالر
شهرستان المرد بلکه جنوب کشور
را در پی دارد .راه اندازی کامل این
تواند کشور را از
مجتمع ( ۳فاز) می
واردات آلومینیوم بی نیاز کند.
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زمین ها به بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شرکت بازآفرینی
شهری انجام شده است و در این راستا مقرر شده تا سازمان،
های الزم را با بنیاد مس���کن انقالب و شرکت
همکاری
بازآفرینی داشته باشد .در این مورد جلسات متعددی هم
برگزار شده است تا کارها تسهیل شود.
معاون وزیر راه و شهرس���ازی بیان کرد :س���ازمان
مل���ی زمین و مس���کن در مناطقی که زمین در اختیار
های ابالغی ،زمین را در
داش���ته باشد بر اس���اس برنامه
اختیار بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شرکت بازآفرینی
دهد تا پروژه بازآفرینی ش���هری
ش���هری ایران قرار می
ایجاد شود.
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ﺑﺎﻻﺗﺮ �� ﻣﻴﺪ�� �ﻧﻚ � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺷ����ﻬﻴﺪ ﺧﺪ�ﻣﻲ � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻧﻴﺮ�� �ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ � 10
ﻃﺒﻘﻪ �ﻫﻢ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ  1994768351ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��
ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ:
� (1ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺄ�ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��ﺳﺎ� �� ﺧﺼﻮ� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.
 (2ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮ� �� ﺧﺼﻮ� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 (3ﺗﻔﻮﻳﺾ �ﺧﺘﻴﺎ� ﺑﻪ ﻫﻴﺄ�ﻣﺪﻳﺮ� ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 (4ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
�ﺧﻼ� ﻣﺤﻤﺪﻳﺎ�
ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ � �ﺋﻴﺲ ﻫﻴﺄ�ﻣﺪﻳﺮ�

�ﻗﺎ� ﻋﻠﻲ �ﻧﮕﻴﺎ� ﺗﻬﺮ�ﻧﻲ ﻫﻤﺴﺮ ﺷ���ﻤﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻟﻴﻼ ﺑﺮ��� ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ���ﻧﺎﻣﻪ
ﺷﻤﺎ��  9709971527200556ﻣﻮ��  97/8/12ﺷﻌﺒﻪ ��� ���ﮔﺎ� ﺧﺎﻧﻮ���
ﺳ���ﺎ�� ﺑﺎ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺑﻪ �ﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮ�ﻫﺎ� �ﺟﺮ�� ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼ� ﺷ���ﺪ ﻟﺬ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
�ﺧﻄﺎ� ﻣﻲﮔﺮ�� ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻬﻠﺖ ���ﻳﺪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﺑﻼ� �ﺧﻄﺎ�ﻳﻪ ﺳ���ﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢ
ﺑ���ﻪ �ﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﻴ���ﺪ �� ﺻﻮ�� ﻋﺪ� ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺑﺮ�ﺑ���ﺮ ﻣﻘﺮ��� �ﻓﺘﺎ�
ﺧﻮ�ﻫﺪﺷﺪ.
ﺳﺮ�ﻓﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﻃﻼ�  5ﺳﺎ��  -ﺑﻬﺒﻮ��

آﮔﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮق ﺷﻤﺲ ﺳﺮﺧﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  306و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10860165612
ﺑﻪ �ﺳﺘﻨﺎ� ﺻﻮ�ﺗﺠﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��
ﻣﻮ��  1397/10/22ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ� �ﻳﻞ �ﺗﺨﺎ� ﺷﺪ:
ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ� ��ﻳﻦ ﻣﺎ� ﺗﺎ� ﮔﺴﺘﺮ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
ﺛﺒﺖ  � 184274ﺷﻨﺎﺳ���ﻪ ﻣﻠﻲ  101022644112ﺷ���ﺮﻛﺖ
ﺗﻮﺳﻌﻪ � ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �ﻧﺮ�� ﭘﺎ�ﺳﻴﺎ� )ﺳ���ﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
ﺛﺒﺖ  � 238304ﺷﻨﺎﺳ���ﻪ ﻣﻠﻲ  � 10102791698ﻣﺆﺳﺴ���ﻪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ �ﻳﮋ� �ﻗﺘﺼﺎ�� ﺳ���ﺮﺧﺲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  � 379ﺷﻨﺎﺳﻪ
ﻣﻠﻲ  10380057953ﺑﻪ ﺳﻤﺖ �ﻋﻀﺎ ﻫﻴﺄ�ﻣﺪﻳﺮ� ﺑﺮ�� ﻣﺪ� ��
ﺳﺎ� �ﻧﺘﺨﺎ� ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺛﺒﺖ �ﻳﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ� �ﻧﺘﺨﺎ� � ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﺖ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�
�ﻧﺘﺨﺎ� ﺷﺪ� ﺗﻮﺳ���ﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ �� ﺳﻮ�ﺑﻖ �ﻟﻜﺘﺮ�ﻧﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ
ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺮﻗﻮ� ﺛﺒﺖ � �� ﭘﺎﻳﮕﺎ� �ﮔﻬﻲﻫﺎ� ﺳ���ﺎ�ﻣﺎ� ﺛﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ
�ﺳﺘﺮ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
�����ﻛﻞ ﺛﺒﺖ �ﺳﻨﺎ� � �ﻣﻼ� �ﺳﺘﺎ� ﺧﺮ�ﺳﺎ� �ﺿﻮ�
ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ � ﻣﺆﺳﺴﺎ� ﻏﻴﺮﺗﺠﺎ�� ﺳﺮﺧﺲ

های کالن صنعت نفت هستیم.
ما هم تابع سیاست
وی این سیاست را در شرایط کنونی ،سیاست درستی
خواند و افزود :صنعت نفت ما با وجود برخورداری از ذخایر
فراوان در جنوب کشور که سابقه صدساله در برداشت از
آن دارد و با توجه به هزینه و ریسک حداقلی کار در این
های جنوبی اعم از خشکی و
بخش ،بدیهی است بر میدان
های نفتی در
دریایی تمرکز کند .توسعه ساختارهای میدان
های پیشرفته،
خزر با توجه به ضرورت استفاده از تکنولوژی

داخلی هم در حال مذاکره هستیم.
وی بر صحبت اخیر خود مبنی بر اینکه «نفت خزر
ماند» تاکید و تصریح کرد :در صورتی
ها نمی
معطل خارجی
که تصمیم برای توسعه ساختارهای نفتی دریای خزر قطعی
های قبلی
مانیم .اگر در زمان تحریم
ها نمی
شود ،معطل خارجی
های عمیق
در مدت دو سال توانستیم به کشف نفت در آب
دست
اکنون با توجه به تجربه قبلی و دانش به
خزر برسیم ،هم
تر
های پایین
توانیم با هزینه
آمده از سوی متخصصان داخلی می

در صورت مشارکت و جذب سرمایه و فناوری خارجی
مقرون به صرفه خواهد بود ،اما با این حال ما به اقدامات،
دهیم تا هر زمانی
های خود ادامه می
ریزی
مذاکرات و برنامه
که سیاست توسعه در دستور کار قرار گرفت ،مقدمات کار
ها فراهم باشد.
برای شروع فعالیت
های دریای خزر از
اصولی گفت :با توجه به ویژگی
جمله عمیق و بسته بودن این دریا و همچنین نداشتن سابقه
های
ای در آب
های اکتشافی و توسعه
همکاری ایران در فعالیت
المللی با فناوری باال
های بین
عمیق ،ضرورت حضور شرکت
به منظور کاهش ریسک عملیات در این دریا ضروری به
رسد و ما هم به دنبال استفاده از این فرصت هستیم،
نظر می
های خارجی
اما فعالیت خود را محدود به حضور شرکت
های
ها ،با شرکت
ایم و موازی با مذاکره با این شرکت
نکرده

و در مدت زمان خیلی کمتر در خصوص ساختارهای نفتی
های عملیاتی انجام دهیم .البته منظور من این
خ���زر اقدام
توان به
های داخلی می
نیست که با اتکای صرف به شرکت
هدف تکمیل زنجیره اکتشاف ،تولید ،فرآورش و انتقال نفت
های عمیق
دانیم کار در آب
از خزر دس���ت یافت .همه می
های پیشرفته نیاز دارد .در هر حال
خزر به سرمایه و فناوری
های خارجی هزینه فعالیت و زمان را
همکاری با شرکت
وری را هم باال
دهد ،ضمن اینکه بهره
ب���رای ما کاهش می
برد ،اما در دنیای امروز هیچ چیز منحصر نیست و سطح
می
توان حتی با
تعامالت در دنیا به قدری گسترده شده که می
هایی دنبال کنیم.
ها کار را به روش
وجود تحریم
مدیرعامل شرکت نفت خزر در عین حال یادآور شد:
المللی
های نفت خزر به قراردادهای سیاسی و بین
فعالیت

آغاز ثبت نام براي پرداخت  20هزارميليارد
د
ش تولي 
تومان تسهيالت به بخ 

ثبت نام از متقاضیان واحدهای تولیدی برای اجرای برنامه تولید و اشتغال
بخش صنعت و معدن موضوع بند «الف» تبصره  18قانون بودجه از هفته آینده
شود.
آغاز می
به گزارش شاتا ،سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن
صورت ویدئوکنفرانس با رؤسای
و تجارت در جلس���ه هماهنگی نهایی که به
های صنعتی
های صنعت ،معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت شهرک
سازمان
ها برگزار شد ،افزود :با تفاهم انجام شده با سازمان برنامه و بودجه برای
استان
ایجاد اشتغال در بخش صنعت و معدن حدود  20هزار میلیارد تومان منظور شده
ها و  10هزار میلیارد تومان
وي گفت 10 :هزار میلیارد تومان توسط منابع بانک
است.
هم از منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده و هزار میلیارد تومان هم یارانه
بینی
در این برنامه با تخصیص یارانه سود پیش
سود تسهیالت منظور شده است.
ها و واحدهای تولیدی درصورت تحقق
شده ،نرخ نهایی سود تسهیالت طرح
اهداف مربوط ،برای مناطق برخوردار به 14درصد و برای مناطق کمتربرخوردار
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با اشاره به اینکه
یابد.
به 12درصد کاهش می
تمام صنعتی و معدنی و بازس���ازی و نوسازی واحدهای
های نیمه
تکمیل طرح
های تبصره  18است ،گفت :واحدهای صنفی تولیدی
تولیدی از مهمترین برنامه
وی با
مند شوند.
توانند از این تسهیالت بهره
هم در بخش بازسازی و نوسازی می
توانند با مراجعه
اظهار اینکه متقاضیان واحدهای صنعتی و معدنی از هفته آینده می
یاب درخواست خود را ثبت کنند ،گفت :مراحل تخصیص و نحوه
به سایت بهین
یاب مشخص شده و دستورالعمل اجرایی آن به
ارائه تسهیالت در سایت بهین
شود.
ها ابالغ می
های صنعت ،معدن و تجارت استان
سازمان

ﺗﻘﺪﻳﺮ � �ﻫﺪ� ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� ﻣﺘﺮ�

ﻣﻬﻨﺪ� ﻓﺮﻧﻮ� ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻫﺪ� �ﺻﻠﻰ �� ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮ� ��ﻧﺶ� ﺻﻨﻌﺖ � ﺑﺎ���
�� ﺷﺮﻛﺖ ��� �ﻫﻦ ﺷ����ﻬﺮ� �� ﺑﺮﻗﺮ��� ��ﺗﺒﺎ� ﺑﻴﻦ ﺻﻨﻌﺖ � ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎ�
ﺑﻴﺎ� ﻛﺮ� � �ﻓ����ﺰ�� :ﺑﺎ ��� �ﻧﺪ��� �ﻳﻦ ﻛﺎﻧ����ﻮ� ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ �ﻧﺒﺎ�
ﺣﻀﻮ� �� ﺑﺎ��� � ﻳﺎ ﺑﺎ��� ﺑﻬﺘﺮ ﻫﺴ����ﺘﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ��ﺗﺒﺎ� ﺧﻮ� � ﻣﺤﻜﻤﻰ �� ﺑﺎ
ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ�� ﺑﺮﻗﺮ�� ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰ��� ﭘﺎﻳﮕﺎ� ﺧﺒﺮ�  -ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ »ﺷ����ﻬﺮ ﻓﺮ��«� �� ��ﻟﻴﻦ ﻧﺸﺴ����ﺖ
ﻫﻢ �ﻧﺪﻳﺸﻰ ﻣﺪﻳﺮ�� � �ﺳ����ﺘﮕﺎ� ﻫﺎ� �ﺟﺮ�ﻳﻰ� ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎ�� ﺳﺎ�ﻧﺪﮔﺎ��
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ��� � ﻣﺸ����ﺎ���� ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ � ﻧﻘﻞ ﻣﻬﻨﺪ� ﻓﺮﻧﻮ� ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻧﺎﻳﺐ
�ﻳﻴﺲ ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� � ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� ﻣﺘﺮ�� ﺗﻬﺮ�� � ﺣﻮﻣﻪ
��ﻃﺮ� �ﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ � ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺣﻤﻞ � ﻧﻘﻞ �ﻳﻠﻰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﻤﻞ
� ﻧﻘﻞ �ﻳﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﻰ � ﺗﻨﺪﻳﺲ ﻳﺎ�ﺑﻮ�� �ﻫﺪ� ﺷﺪ.
�ﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﻛﺎﻧﻮ� ��ﻧﺶ�ﺻﻨﻌﺖ � ﺑﺎ��� �� ﺷﺮﻛﺖ ��� �ﻫﻦ ﺷﻬﺮ�
ﺗﻬ����ﺮ�� �ﺣﻮﻣﻪ)ﻣﺘﺮ�( ﺑﺎ ﺣﻀﻮ� ﻣﻬﻨﺪ� �ﻓﻨﺪ� ���� ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎ� ﻣﻌﺎ�ﻧﺖ ﺣﻤﻞ
� ﻧﻘﻞ ﺗﺮ�ﻓﻴﻚ ﺷ����ﻬﺮ���� ﺗﻬﺮ��� ﻣﻬﻨﺪ� �ﻣﺎ� ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ��� �ﻫﻦ
ﺷﻬﺮ� ﺗﻬﺮ�� �ﺣﻮﻣﻪ)ﻣﺘﺮ�(� �ﻛﺘﺮ ﻣﺠﺪ�ﻟﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ �ﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ��ﻧﺶ�
ﺻﻨﻌﺖ � ﺑﺎ���� ﻣﻬﻨﺪ� ﻧﻮﺑﺨﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� ﻣﺘﺮ�� ﺗﻬﺮ��
� ﺣﻮﻣﻪ� ﻣﻬﻨﺪ� �ﺟﺒﻰ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﺣﻤﻞ � ﻧﻘﻞ �ﻳﻠﻰ �ﺟﺎ � ﻣﻬﻨﺪ�
ﻓﺎﺿﻞ �ﻳﺎﺳﺖ ��ﻧﺸﻜﺪ� ��� �ﻫﻦ � ﻛﺎﻧﻮ� ��ﻧﺶ�ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ��� � ﻣﻬﻨﺪ� ﺑﻬﺮ���
�ﻳﻴﺲ �ﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺣﻤﻞ � ﻧﻘﻞ �ﻳﻠﻰ � ﻧﺎﻳﺐ �ﻳﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮ� � ﻣﺠﺪ �ﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ �ﻓﺘﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ ��ﻧﺶ� ﺻﻨﻌﺖ � ﺑﺎ��� ﺑﺮﮔﺰ�� ﺷﺪ.
�� ﺑﺎ �ﺷ����ﺎ�� ﺑﻪ �ﻳﻨﻜﻪ ��ﺣﺎ� ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻬﺮ� ﺑﺮ���� ﻣﺘﺮ�� ﺗﻬﺮ�� �
ﺣﻮﻣﻪ ��ﺗﺒﺎ� ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ��ﺣﻮ�� ��ﻧﺸﮕﺎﻫﻰ ﺑﺎ ��ﻧﺸﮕﺎ� ﺻﻨﻌﺘﻰ
ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻋﻨﻮ�� ﻣﺸﺎ�� ���� ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮ� :ﻛﺎﻧﻮ� ��ﻧﺶ�ﺻﻨﻌﺖ � ﺑﺎ��� ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﺪ
�ﻳﻦ ��ﺗﺒﺎ� �� ﺑﻬﺘﺮ � ﻗﻮ� ﺗﺮ ﻛﻨﺪ.
�� ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ ﺑﻪ �ﻧﺒﺎ� �ﻳﻦ ﻫﺴ����ﺘﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ ��ﻧﺶ ﻣﺤﻮ�
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﺎ�ﻛﻨﻴﻢ� ﭼﺮ� ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ��ﻧﺶ ﻫﻴﭻ �ﻗﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﻰ ﺷﻮ� .
ﮔﻔﺘﻨﻰ �ﺳﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ �ﺳﺎ� ���ﻳﺎﺑﻰ ﻛﻴﻔﻰ � ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ� ﻋﻤﻠﻜﺮ�
ﺳﺎ�  �� 1396ﻃﺮ� �ﻧﺠﻤﻦ ﻋﻠﻤﻰ � ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺣﻤﻞ � ﻧﻘﻞ �ﻳﻠﻰ �ﻧﺘﺨﺎ�ﺷﺪ.

آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه دام

ﺷ�ﺮﻛﺖ ﻛﺸ�ﺎ���� � ��ﻣﭙﺮ��� ﻣﮕﺴﺎ� )ﺳ�ﻬﺎﻣﻲﻋﺎ�( �� ﻧﻈﺮ ���� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﻓﺮ�� ���ﻫﺎ� ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﻳﻞ ��� ﭼﻬﺎ�ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� ) 1397/12/15ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ(
�ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ��ﻳﺪ � ��ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮ� ﺷﺮ�ﻳﻂ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ:
ﻗﺰ�ﻳﻦ� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  18ﺟﺎ�� ﻗﺪﻳﻢ ﻗﺰ�ﻳﻦ � �ﺑﻴﻚ� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  6ﺟﺎ�� ﺧﺎﻛﻌﻠﻲ ﺷ���ﺮﻛﺖ
ﻣﮕﺴﺎ� ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﻠﻔﻦﻫﺎي ﺗﻤﺎس 32983102 :ـ  32982402ـ 028
 �1ﺗﻌﺪ��� ﮔﺎ� �ﺑﺴﺘﻦ )��ﺷﺘﻲ(.
 �2ﺗﻌﺪ��� ﮔﺎ� ﻏﻴﺮ�ﺑﺴﺘﻦ ﻛﺸﺘﺎ�ﮔﺎﻫﻲ.
 �3ﺗﻌﺪ��� ﺗﻠﻴﺴﻪ ﻏﻴﺮﺑﺎ���� � ﻓﺮ� ﻣﺎ�ﺗﻴﻦ.
 �4ﺗﻌﺪ��� ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻧﺮ ﺷﻴﺮﺧﻮ�� .���� 15
 �5ﺗﻌﺪ��� ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﻧﺮ ﻗﻄﻊ ﺷﻴﺮ
* ﺿﻤﻨ���ﺎ� �� ��� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ���� ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ��� ��� ﻗﺒﻞ �� �ﺧﺬ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ�� ﺑﻪ
ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� �ﻋﻼ� ﻣﻲﮔﺮ��.
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺎ���� � ��ﻣﭙﺮ��� ﻣﮕﺴﺎ�

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻳﺒ�ﺎ ﺧﺪﻳ�ﻮ �ﺑﻼ� ﻣﻲﮔﺮ�� ﻛﻪ ���ﺧﻮ�ﺳﺘﻲ ﺑﻪ
ﺧﻮ�ﺳﺘﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﺴﺦ ﻗﺮ����� ﺧﻮ��� ﺑﻪ �ﻧﻀﻤﺎ� ﻫﺰﻳﻨﻪ ����ﺳﻲ
ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ �ﻳﻦ ﺷﻮ�� ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ 973787
ﺛﺒﺖ � ﺑﺮ�� ��� ﻳﻜﺸ���ﻨﺒﻪ  1397/11/28ﺳﺎﻋﺖ 09:00
�ﻗﺖ �ﺳ���ﻴﺪﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ� ﺟﻬﺖ �ﺳﻴﺪﮔﻲ ��
�ﻳﻦ ﺷ���ﻮ�� ﺣﺎﺿﺮ �� ﻏﻴﺮ �ﻳﻨﺼﻮ�� ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻘﺘﻀﻲ �ﺧﺬ
ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻬﺪﻳﻪ �ﻫﻘﺎ�
ﻣﺴﺌﻮ� �ﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﻚ ﺷﻮ��� ﺣﻞ �ﺧﺘﻼ� ﺑﺮ���

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎ�� ﻧﻈ�ﺮ� ﻓﺮ�ﻧﺪ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ �ﺑﻼ� ﻣﻲﮔﺮ�� ﻛﻪ
���ﺧﻮ�ﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮ�ﺳﺘﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻓﺴﺦ ﻗﺮ����� ﺧﻮ��� ﺑﻪ �ﻧﻀﻤﺎ�
ﻫﺰﻳﻨﻪ ����ﺳ���ﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻴﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ �ﻳﻦ ﺷﻮ�� ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻛﻼﺳﻪ  973833ﺛﺒﺖ � ﺑﺮ�� ��� ��ﺷﻨﺒﻪ 1397/12/13
ﺳﺎﻋﺖ � 11ﻗﺖ �ﺳ���ﻴﺪﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ ﺟﻬﺖ
�ﺳﻴﺪﮔﻲ �� �ﻳﻦ ﺷ���ﻮ�� ﺣﺎﺿﺮ �� ﻏﻴﺮ �ﻳﻦﺻﻮ�� ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻣﻘﺘﻀﻲ �ﺧﺬ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻬﺪﻳﻪ �ﻫﻘﺎ�
ﻣﺴﺌﻮ� �ﻓﺘﺮ ﺷﻌﺒﻪ ﻳﻚ ﺷﻮ��� ﺣﻞ �ﺧﺘﻼ� ﺑﺮ���

گره نخورده است ،اما هنر مدیریت این است که بتواند از
هایدیپلماتیکی
المللیوفرصت
هایسیاسی،امنیتی،بین
مولفه
کنند حداکثر استفاده
که مقامات سیاسی برای کشور ایجاد می
را ببرد .ما هم پس از برجام به دنبال این بودیم تا از همکاری
مان یعنی
المللی در راستای تحقق اهداف
های بین
با شرکت
وری استفاده کنیم،
کارگیری فناوری نوین و افزایش بهره
به
مان را به قراردادهای
های
اما این به آن معنا نیست که فعالیت
وی ادامه داد :ایران
المللی محدوده کرده باشیم.
سیاسی و بین
المللی
های بین
در سال  ۱۳۹۱و در اوج تحریم و محدودیت
گیری از
های داخلی و بهره
و صرف���ا ب���ا اتکا به توانمندی
های نیروی انس���انی و لجستیکی ،موفق شد برای
ظرفیت
های خارجی با اکتشاف در
نخستین بار بدون حضور شرکت
دریای خزر به نفت برسد .این اتفاق دوباره در سال ۱۳۹۳
یعنی قبل از اجرای برجام هم تکرار شد ،به این صورت
که با حفاری موفق دومین چاه اکتش���افی ،اکتشاف قبلی
های میدان
نفت در خزر تایید شد .ما تنها در یکی از الیه
سردارجنگل حداقل  ۲میلیارد بشکه نفت ذخیره درجا داریم
که  ۵۰۰میلیون بشکه آن قابل استحصال است.
های ایرانی توضیح داد:
اصولی درباره توانمندی شرکت
های ایرانی نسبت به پنج سال
امروز شاهدیم وضع شرکت
هایی در حوزه داخل داریم که
قبل بسیار بهتر شده و شرکت
های
توانند مستقیم یا غیرمستقیم با شریک شدن با شرکت
می
های مدنظر ایران را در دریای خزر انجام
خارجی فعالیت
توانند در حوزه
هایی داریم که می
دهند ،همچنین ش���رکت
های ایرانی در
اکتشافی هم فعالیت کنند .البته تعداد شرکت
این بخش محدود است و ما هم باید ریسک هزینه و زمان
های ایرانی در این بخش
تجربگی شرکت
را با توجه به کم
ایم،
های خارجی داشته
بپذیریم .در مذاکراتی هم که با شرکت
های ایرانی همکاری کنند.
ایم که باید با شرکت
به آنها گفته
وی با بیان اینکه سکوی امیرکبیر و سه شناور کاسپین،
های گرانبهای شرکت ملی نفت ایران در منطقه
جزو سرمایه
رود و حتی این مزیت ،یکی از
خزر و کشور به شمار می
هایی بود که در کنار ظرفیت سرمایه انسانی شرکت
ظرفیت
نفت خزر ،در مذاکرات ایران و جمهوری آذربایجان مورد
توجه قرار گرفت ،ادامه داد :س���کو و شناورهای ایرانی در
های خوب ایران اس���ت ،به
دریای خزر یکی از س���رمایه
نحوی که بارها درخواست اجاره آن مطرح شده ،اما به دلیل
اولویت فعالیت این سکو در ایران ،تصمیمی برای اجاره آن
به کشورهای همسایه نداریم.

گزارش صندوق بینالمللی پول از وضع اقتصاد ایران

برآوردهای صندوق بین المللی
پول نش���ان می دهد اقتصاد ایران
ب���ا  430میلیارد دالر تولید ناخالص
داخلی (به قیمت جاری) در س���ال
 2018میالدی در جایگاه سی ام جهان
قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومي اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران ،رتبه كشورمان به دلیل کاهش
 2دهم درصدی در مقایس���ه با سال
 2017حدود سه رتبه تنزل داشت.
ای���ن صندوق پیش بینی کرد:
تولید ناخالص داخلی ایران در سال
 2019با کاهش  97میلیارد دالری به
حدود  334میلیارد دالر برسد.
آمریکا ،چی���ن ،ژاپن ،آلمان،
انگلیس ،فرانسه ،هند ،ایتالیا ،برزیل
و کانادا ب���ه ترتیب باالترین تولید
ناخالص داخلی در س���ال  2018را
به خود اختصاص دادند .در منطقه
هم عربس���تان با  770میلیارد دالر و
های
ترکیه با  714میلیارد دالر در رتبه
هجده���م و نوزدهم از نظر تولید

ﺑﺴﻤﻪﺗﻌﺎﻟﻲ

ناخالص داخلی قرار گرفتند.
این گزارش می افزاید :سرانه
تولی���د ناخالص داخلی ایران برپایه
قیمت های جاری در س���ال گذشته
میالدی نزدیک به پنج هزار و 200
دالر بود که در مقایسه با سال 2017
ح���دود  1/3درصد کاهش یافت و
ایران در جایگاه یکصد و سوم جهان
قرار گرفت.
ترکیه با سرانه تولید ناخالص
داخلی حدود  9ه���زار دالری در
جایگاه هفتاد و هش���تم و عربستان
با س���رانه تولی���د ناخالص داخلی
 23ه���زار و  200دالری در جایگاه
چهلم جهان هستند.
گزارش صندوق بین المللی پول
حاکی است :لوکزامبورگ ،سوئیس،
نروژ ،ماکائو ،ایس���لند ،ایرلند ،قطر،
آمریکا ،سنگاپور و دانمارک  10کشور
دارای باالترین سرانه تولید ناخالص
داخلی به قیمت جاری در سال 2018
محسوب می شوند.
تارنمای انگلیسی «استاتیستیک

تایمز» بهمن امسال بر مبنای داده های
صندوق بین المللی پول اعالم کرد:
در سال  ۲۰۱۸میالدی ایران بیست و
نهمین اقتصاد بزرگ دنیا بر مبنای تولید
ناخالص داخلی اسمی بود.
ارزش تولید ناخالص داخلی
اس���می ایران در سال  ۲۰۱۸برابر
با  ۴۱۸میلیارد دالر اعالم ش���د که
مشابه امارات و نروژ است اما سرانه
تولید ناخالص داخلی اسمی ایران
بندی
 ۵۰۸۶دالر ب���ود ک���ه در رده
کش���ورهای دنی���ا از نظر بزرگی
سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی
جایگاه  ۱۰۲در میان  ۲۰۰کشور را
داشت.
از طرف دیگر س���رانه تولید
ناخالص داخلی نروژ در این س���ال
 ۸۲هزار و  ۷۱۱دالر بود و این کشور
در رده بن���دی جهانی جایگاه پنجم
را داش���ت و سرانه تولید ناخالص
داخل���ی امارات هم  ۳۹هزار و ۴۸۴
دالر بود و در رده بندی جهانی جایگاه
بیست و ششم را از آن خود کرد.

نفت  ،طال  ،سكه و ارز
بازار جهاني

هر بشكه نفت سبك آمريكا (وست تگزاس)
هر بشكه نفت درياي شمال (برنت)
متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك
هر اونس ( 31/1گرم) طال
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 55/79دالر
 66/06دالر
 65/79دالر
 1343/66دالر

بازار داخلي

سكه طال طرح قديم (به وزن  8/13گرم)
 4450000تومان
سكه طال طرح جديد (به وزن  8/13گرم)
 4660000تومان
نيم سكه طال (به وزن 4/06گرم)
 2575000تومان
ربع سكه طال (به وزن  2/03گرم)
 1650000تومان
سكه يك گرمي
 830000تومان
هر گرم طالي  18عيار (بدون مزد ساخت)
 435000تومان
دالر آمريكا(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
 4200تومان
دالر آمريكا(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)  12875/7تومان
دالر آمريكا(نرخ صرافی)
 13000تومان
يورو(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
 4765/1تومان
يورو(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)
 14711/6تومان
يورو(نرخ صرافی)
 15000تومان
پوند انگلستان(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
 5486/1تومان
پوند انگلستان(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)  16277/1تومان
پوند انگلستان(نرخ صرافی)
 17000تومان
درهم امارات (نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
 1143/7تومان
درهم امارات (سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)  3468/3تومان
درهم امارات (نرخ صرافی)
 3532تومان

وزير كار :سهم دستمزد در توليد
ناچيز است

وزیر کار با اش���اره به سهم 7/9
درصدی دستمزد در تولید ،این عدد
را ناچیز دانست و گفت :الزم است
صورت معقولی
دستمزد کارگران به
افزایش پیدا کند.
ب���ه گزارش تس���نیم ،محمد
اندیشی با
شریعتمداری در نشست هم
دبیران اجرایی خانه کارگر که در محل
وزارت تع���اون ،کار و رفاه اجتماعی
برگزار ش���د ،اظهار داش���ت :دولت
های زیادی بر سر بحث
حساس���یت
دستمزد دارد.
خبر دیگری حاکیست :یک عضو
کارگری شورای عالی کار با اشاره به
اولین جلسه این شورا که روز یکشنبه
هفته آینده برگزار می شود ،گفت:سقف
زمانی برای مذاکرات مزدی امس���ال
کنیم.
تعییننمی

به گزارش تسنیم ،علی خدایی
ب���ا تاکید بر اینکه اس���تراتژی اولیه
کنن���ده کارگری ،لزوم
گروه مذاکره
افزایش دس���تمزد حداقل به میزان
یک میلیون و  89هزار تومان اس���ت،
افزود :اگر این مبلغ به دستمزد اضافه
شود ،فقط قدرت خرید حفظ خواهد
شد؛ ما برای ترمیم شکاف مزد -معیشت
وی
باید بیش از اینها مزد را زیاد کنیم.
در پاس���خ به این سوال که مذاکرات
چه زمانی خاتمه خواهد یافت ،گفت:
س���قف زمانی برای مذاکرات مزدی
کنیم و گروه کارگری
امسال تعیین نمی
که نظر آنها تامین نش���ود و
تا زمانی
به اجماع قابل قبول نرس���ند ،حاضر
به توافق روی رقم افزایش دس���تمزد
توانم بگویم که
نخواهد بود؛ لذا نمی
شود.
چه زمانی مزد اعالم می

تکذیب خبر توزیع گوشت تنظیم بازار
بین یارانه بگیران

ای خبر منتشر شده با عنوان
ها با انتشار تکذیبه
سازمان هدفمندسازی یارانه
"گوشت تنظیم بازار فقط بین یارانه بگیران توزیع میشود" را تکذیب کرد
ها
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،در تکذیبه سازمان هدفمندسازی یارانه
ای منتسب
آمده است :باتوجه به موضوع انتشار یافته در فضای مجازی و رسانه
به معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و مدیر کل دفتر برنامه ریزی تنظیم و
شود"
توزیع بازار با عنوان "گوشت تنظیم بازار فقط بین یارانه بگیران توزیع می
بدین وسیله توزیع گوشت تنظیم بازار با استفاده از هر گونه اطالعات از جمله
های مندرج در سامانه رفاهی
کد ملی و سایر اطالعات هویتی سرپرستان خانوار
این سازمان براساس آیین نامه
شود.
ها تکذیب می
س���ازمان هدفمندسازی یارانه
ها مجاز به انتشار و ارائه اطالعات هویتی
اجرایی ماده ۷قانون هدفمند کردن یارانه
سرپرستان خانوار و افراد زیر مجموعه آنان نخواهد بود.

�ﮔﻬﻰ ﭘﺬﻳﺮ� ﻧﻮﻳﺴﻰ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﺷﻰ ﭘﺎرس )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(
ﺛﺒﺖ ﺷﺪ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� 17249ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10100607716

ﺑﻪ �ﻃﻼ� ﻣﻰ �ﺳ���ﺎﻧﺪ ﺑﻪ �ﺳ���ﺘﻨﺎ� ﻣﺼﻮﺑ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓ���ﻮ� �ﻟﻌﺎ��
ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻛﺎﺷ���ﻰ ﭘ���ﺎ�� ﺳ���ﻬﺎﻣﻰ ﻋ���ﺎ�� ﻣ���ﻮ�� 1397/11/07
� ﻣﺠﻮ� ﺷﻤﺎ�� 974/484791-082ﻣﻮ��  1397/10/25ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﻮ��
� ����� ﺑﻬﺎ���� ﻣﻘﺮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷ���ﺮﻛﺖ �� ﻃﺮﻳﻖ ﺻﺪ�� ﺳﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ
�� ﻣﺒﻠﻎ � 87�750�000�000ﻳﺎ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠ���ﻎ � 124�605�000�000ﻳﺎ�
ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ  124�605�000ﺳﻬﻢ � 1�000ﻳﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﻳﺮ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ:
.1ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻌﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ� 87�750�000�000:ﻳﺎ�
.2ﻣﺒﻠﻎ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ� 36�855�000�000:ﻳﺎ�
.3ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺲ �� �ﻓﺰ�ﻳﺶ�124�605�000�000 :ﻳﺎ�
� ����.4ﺳﻤﻰ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ� 1�000:ﻳﺎ�
.5ﺗﻌﺪ�� ﺳﻬﺎ� ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ� 30�855�000:ﺳﻬﻢ
.6ﻧﻮ� ﺳﻬﻢ:ﻋﺎ�� ﺑﺎ ﻧﺎ�
.7ﻣﺤﻞ �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳ���ﺮﻣﺎﻳﻪ�:ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺤﻞ � ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ �ﻳﺮ
�ﻧﺠﺎ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ:
� 30�855�000�000ﻳﺎ� �� ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺣﺎ� ﺷ���ﺪ� ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� �
�����ﻧﻘﺪ�
� 6�000�000�000ﻳﺎ� �� ﻣﺤﻞ �ﻧﺪ�ﺧﺘﻪ ﻃﺮ� � ﺗﻮﺳﻌﻪ
.8ﻣﻮﺿﻮ� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ�:ﺟﺮ�� ﻃﺮ� ﺗﻮﺳﻌﻪ
.9ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ��� ���� ﻫﺮ  100ﺳﻬﻢ ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ 1397/11/07
ﺗﻌﺪ��  35ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﻢ ﺟﺪﻳﺪ � ﺗﻌﺪ��  6ﺳﻬﺎ� ﺟﺎﻳﺰ� ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻰﮔﻴﺮ�.
ﺑﺪﻳﻬﻰ �ﺳ���ﺖ ﺗﻌﺪ�� �ﻗﻴﻖ ﺳ���ﻬﺎ� � ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﻫﺎ� ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ��
ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ � ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� �ﻋﻼ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
.10ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���ﻧﻰ ﻛﻪ ﻇﺮ� ﻣﺪ� ﻫﻔﺖ ��� �� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ� �ﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ���� � ﻳﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ �ﻟﻴﻞ � ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺧﻮ� �� ��ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ�
ﻣﻰﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ��ﻳﺎﻓﺖ ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ���� ﻣﻨﺪ�� �� ﺑﻨﺪ � 12ﻳﻦ
�ﮔﻬﻰ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
.11ﻣﻬﻠﺖ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� �� ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ� �� ��� 60ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ�
�ﻳﻦ �ﮔﻬﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
.12ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ �ﺳ���ﺘﻔﺎ�� �� ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺧﻮ� ���ﻧﺪ�
ﺣﺴﺐ ﻣﻮ�� ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ�ﺳﺎ� ﻣﻮ��� ﺑﻴﺎ� ﺷﺪ� �ﻳﺮ �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:
 ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���ﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻮ�ﻫﻰ ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺧﺮﻳﺪ ﺳ���ﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ�ﻓﺎﻗﺪﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺑ���ﻮ�� � ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� �ﻧﺎ� � ﺑﻬﺎ� ﺳ���ﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ��ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ�
ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﻇﺮ� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮ� ﺑﻬﺎ� ﺳ���ﻬﺎ� ﻳﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ �ﻟﺘﻘﺎ�� �� �� �� ﻃﺮﻳﻖ
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﭘﺮ��ﺧﺖ ﻛﻪ ﺷ���ﺎﻣﻞ ﻛﺪ ﻣﻠﻰ ﺑﺮ�� �ﺷﺨﺎ� ﺣﻘﻴﻘﻰ � ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ
ﺑﺮ�� �ﺷﺨﺎ� ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﻰ ﺑﺎﺷ���ﺪ�ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺷﻤﺎ�� 0214519816000
�ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺰ� ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎ���� ﺷﻌﺒﻪ ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻰ �ﻟﺒﺮ�ﻛﺪ ﺷﻌﺒﻪ ��� 1698ﻳﺰ
� �ﺳ���ﻴﺪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ �� �ﻧﻀﻤﺎ� ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ�
ﻇﺮ� ﻣﻬﻠﺖ �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� � ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎ�ﺷﻰ ﺑﻪ ﺗﻬﺮ�� ﺳﻴﺪ ﺧﻨﺪ��
ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺟﻠﻔﺎ ﺑﻮﺳ���ﺘﺎ� ��ﺳ���ﺒﺎ��� ﭘﻼ�  19ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ 15419-83313
��ﺳﺎ� ﻧﻤﻮ�� � ﻳﺎ ﻣﺪ��� �� ﺑﻪ ���� ﻓﻮ� ﺗﺤﻮﻳﻞ � �ﺳﻴﺪ ��ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 ﺳﻬﺎﻣﺪ���ﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﻮ�ﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ������ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ� ﺑﻪ ﻣﻴﺰ�� ﺑﻬﺎ� ﺳ���ﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ� ﻇﺮ� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮ� ﺿﻤﻦ

ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﻮ�ﻫﻰ ﺣﻖ ﺗﻘ���ﺪ�� ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ �ﻋﻼ� ﻣﻮ�ﻓﻘﺖ ﺑ���ﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ�
ﺑﻪ ﺳ���ﺮﻣﺎﻳﻪ� ﻣﺮ�ﺗﺐ �� ﺑﺎ ﭘﺴ���ﺖ ﺳﻔﺎ�ﺷﻰ ﺑﻪ ﻧﺸ���ﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮ�� ﺳﻴﺪﺧﻨﺪ��
ﺧﻴﺎﺑﺎ�ﺟﻠﻔﺎ ﺑﻮﺳﺘﺎ� ��ﺳﺒﺎ��� ﭘﻼ�  19ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ �� 15419-83313ﺳﺎ�
ﻧﻤﻮ�� � ﻳﺎ ﻣﺪ��� �� ﺑﻪ ���� ﻓﻮ� ﺗﺤﻮﻳﻞ � �ﺳﻴﺪ ��ﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺬﻛﺮ:ﻋﺪ� ��ﺳ���ﺎ� ﻣﺴﺘﻨﺪ�� ﻳﺎ� ﺷﺪ� ﻳﺎ ﻋﺪ� ���ﻳﺰ ﺑﻬﺎ� �ﺳﻤﻰ � ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ﻋﺪ� �ﺳﺘﻔﺎ�� �� ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 ��.13ﺻﻮ�� ﻋﺪ� ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺸ���ﺎ�ﻛﺖ �� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳ���ﺮﻣﺎﻳﻪ �ﺳﻬﺎﻣﺪ����
ﻣﻰﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ���ﺪ� ﺑﺮ�� ﭘﺬﻳﺮ� ﻧﻮﻳﺴ���ﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ��ﮔﺬ���
ﺣﻖﺗﻘ���ﺪ� ﺧﻮ� �� ﻃﺮﻳ���ﻖ ﺑﻮ�� ����� ﺑﻬ���ﺎ��� ﺗﻬﺮ�� �ﻗ���ﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻜﺮ� ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺧﺮﻳﺪ ﺳ���ﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ�ﺧﺮﻳﺪ����
ﻧﻬﺎﻳﻰ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴ���ﺖ ﻗﺒﻞ �� ﭘﺎﻳﺎ� ﻣﻬﻠﺖ ﭘﺬﻳﺮ� ﻧﻮﻳﺴ���ﻰ ﻧﺴ���ﺒﺖ ﺑﻪ ���ﻳﺰ
ﺑﻬﺎ� ﺳ���ﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ � ��ﺳ���ﺎ� ﻣﺴﺘﻨﺪ�� ﺑﻪ ﺷ���ﺮ� ﺑﻨﺪ � 12ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻰ �ﺳ���ﺖ �� ﺻﻮ�� ﻋﺪ� ��ﺳﺎ� ﻣﺴﺘﻨﺪ�� ﻳﺎ� ﺷﺪ� ﻳﺎ ﻋﺪ� ���ﻳﺰ ﺑﻬﺎ�
�ﺳﻤﻰ� ﺳﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ �ﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
.14ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���ﻧﻰ ﻛﻪ �� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮ� �� ﺣﻖﺗﻘﺪ� ﺧﻮ� �ﺳﺘﻔﺎ��
ﻧﻨﻤﻮ���ﻧﺪ � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺎ�� ﺳ���ﻬﻢﻫﺎ� �ﻳﺠﺎ� ﺷﺪ� � ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ �� ﻃﺮﻳﻖ
ﺑﻮ�� ����� ﺑﻬﺎ��� ﺗﻬﺮ�� ﻋﺮﺿﻪ � ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺎﺻﻞ �� ﻓﺮ�� ﭘﺲ �� ﻛﺴﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ
� ﻛﺎ�ﻣﺰ� ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎ�� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﻨﻈﻮ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻧﻜﺎ� ﻣﻬﻢ:
 ﻣﺴ���ﺌﻮﻟﻴﺖ ﺻﺤﺖ � ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ �ﺗﻜﺎ� �ﻃﻼﻋﺎ� �ﮔﻬﻰ ﭘﺬﻳﺮ� ﻧﻮﻳﺴﻰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪ�ﻧﺎﺷﺮ �ﺳﺖ.
 ﻧﺎﺷﺮ�ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ�ﺣﺴ���ﺎﺑﺮ������ ﻳﺎﺑﺎ� � ﻣﺸﺎ���� ﺣﻘﻮﻗﻰﻧﺎﺷﺮ� ﻣﺴ���ﺌﻮ� ﺟﺒﺮ�� ﺧﺴﺎ�� ����� ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ���ﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ �� �ﺛﺮ
ﻗﺼﻮ�� ﺗﻘﺼﻴﺮ� ﺗﺨﻠﻒ � ﻳﺎ ﺑﻪ �ﻟﻴ���ﻞ ���ﺋﻪ �ﻃﻼﻋﺎ� ﻧﺎﻗﺺ � ﺧﻼ� ��ﻗﻊ ��
ﻋﺮﺿﻪ ��ﻟﻴﻪ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻰ �� ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗﺮ� ﻓﻌﻞ �� ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ�ﻣﺘﻀﺮ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﻧﺪ.
 ﺛﺒﺖ ����� ﺑﻬﺎ��� ﻧﺰ� ﺳ���ﺎ�ﻣﺎ� ﺑ���ﻮ�� � ����� ﺑﻬﺎ����ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� ﺣﺼﻮ��ﻃﻤﻴﻨﺎ� �� �ﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ � ﻣﺼﻮﺑﺎ� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﻮ�� � ����� ﺑﻬﺎ��� �
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ �ﻃﻼﻋﺎﺗﻰ ﺑﻮ�� � ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺰ�ﻳﺎ � ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳﻮ����� � ﻳﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ
� ﺳﻔﺎ�ﺷﻰ �� ﻣﻮ�� ﺷ���ﺮﻛﺖﻫﺎ ﻳﺎ ﻃﺮ�ﻫﺎ� ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ����� ﺑﻬﺎ��� ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ �ﻣﺎ� ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺳ���ﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷ���ﺮﻛﺖ� �ﻳﻦ�ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺠﻤﻊ ﻧﺰ� ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ
ﺧﻮ�ﻫﺪ�ﺳﻴﺪ.
 ﺳﺎﻳﺮ �ﻓﺮ��� ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺣﻖ ﺗﻘﺪ� ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ� �� ﺑﻮ�� �����ﺑﻬﺎ���ﺗﻬﺮ�� �� ���ﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﻛﺴ���ﺐ �ﻃﻼﻋﺎ� ﺑﻴﺸﺘﺮ �� ﺧﺼﻮ� ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ�
ﻣﻰﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ �ﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ���� www.pars-tile.com
ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ � ﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ��  02832241974ﺗﻤﺎ� ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﮔ���ﺰ��� ﺗﻮﺟﻴﻬﻰ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� �� ﺧﺼﻮ� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳ���ﺮﻣﺎﻳﻪ� ﮔﺰ���ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ �� �ﻳﻦ ﺧﺼﻮ� � ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻬﺎ� ﺟﺪﻳﺪ �� ﺳﺎﻳﺖ
�ﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺑﻪ ����  � www.pars-tile.comﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺎﻣﻊ
�ﻃﻼ��ﺳﺎﻧﻰ ﻧﺎﺷﺮ�� ﺑﻪ ���� � �� www.codal.irﺳﺘﺮ� ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه

