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 پرداخت وام مشروط به 
اعتبارسنجی مشتری می شود

ایرنا: مدیرادارهاطالعاتبانکمرکزیگفت:باهدفکاهش
مطالباتمعوق،بانکهامکلفشدندقبلازپرداختتسهیالت

برایمتقاضیوام،استعالماعتبارسنجیاخذکنند.
محبوبصادقیبااشارهبهاینکهبررسیاعتبارسنجیبرای
پرداختتسهیالتبانکیمنجربهکاهشمعوقاتبانکیخواهد
شد،گفت:یکیازمعیارهایاعتبارسنجی،مبلغوسابقهتسهیالت
گذشتهمشتریاناست.اوهمچنینرقموسابقهچکهایوصول
یابرگشتشدهمتقاضیانراازدیگرمعیارهایتعیینامتیاز
اعتبارسنجیمشتریانشبکهبانکیبرشمردوافزود:بررسیسابقه
پرداختبهموقعقبوضجرایمرانندگیوهمچنینبرقوگازاز
دیگرمواردیاستکهمیتوانددرتعیینامتیازاعتبارسنجی

متقاضیانتسهیالتبانکیموثرباشد.
مدیرادارهاطالعاتبانکمرکزیبااشارهبهاینکهاعتبارسنجی
مشتریاندردنیاسابقهایصدسالهدارد،افزود:اجراییشدندقیق
اینمدلدرایران،میتواندشرایطاخذضامنازوامگیرندگانرا
تسهیلکند.صادقیبااعالماینکهاعتبارسنجیپیشازایننیز
دربرخیبانکهااجراییشدهبود،گفت:اینمدلکمکمیکند
بانکهابرایپرداختوامهایکوچکبهمتقاضیانبتوانندشرایط
تضمینراتسهیلوکمتروثیقههاییهمچونگواهیهایکسر
ازحقوقوسندملکیدرخواستکنند.اودرادامهبااعالماینکه
پرداختوامهایکوچکبامدلاعتبارسنجیبهصورتنمونهآغاز
شدهاست،افزود:اکنونماهانهحدودیکمیلیونفقرهتسهیالتدر
شبکهبانکیکشورپرداختمیشودوهدفاعتبارسنجیایناست
کهدسترسیافرادیکهرفتاراعتباریمناسبیدارندبهتسهیالت

بانکیبیشترشود.
مدیرادارهاطالعاتبانکمرکزیهمچنینگفت:براساس
شیوهاعتبارسنجی،دسترسیمشتریانبدحساببانکیکهوثایق
مناسبیدارند،امارفتارگذشتهآنهانشانمیدهدکهبهتعهدات
خودبهموقععملنمیکنند،محدودمیشود.اومیزانمطالبات
معوقبانکهاراحدود۷درصدتسهیالتپرداختیخواندوافزود:
هرچقدراینعددکاهشپیداکندبهنفعمردموکشوراست.
صادقیاضافهکرد:دسترسیبهسامانهاعتبارسنجیبرایعموم
مردمفراهمشدهاستومتقاضیانمیتوانندبامراجعهبهسامانه
مایکریدیتوپرداختهزینهایحدودهزارتومانازوضعیت
اعتبارسنجیخودمطلعشوندودرآیندهاینامکاندرنرمافزارهای

موبایلینیزمهیاخواهدشد.
مدیرادارهاطالعاتبانکمرکزیبااعالماینکهموضوع
اعتبارسنجیسال۱۳۸۵مطرحوسال۱۳۸۶آییننامهآنمصوب
وسال۱۳۸۸نیزاصالحاتآنانجامشد،گفت:سال۱۳۸۹میزان
استعالمازشرکتمشاوررتبهبندیحدود۵هزارعددبوده،اما
ابتدایسال۱۴۰۰بهیکمیلیوناستعالمماهانهواکنونبهحدود
ماهانه۳میلیوناستعالمرسیدهاست.صادقیافزود:شرکت
خصوصیمشاوررتبهبندیتنهاشرکتدارایمجوزازبانک
مرکزیاستوتاکنوناطالعاتحدود۴۴میلیونکدملیدراین
بانکسامانهثبتشدهوبرای۳۴میلیوننفرگزارشاعتباریتولید
شدهاستکهمیتوانددرسامانهمایکریدیتمشاهدهکنند.او
درپایانگفت:اکنونبانکهابرایپرداختتسهیالتمکلفبه
اخذاعتبارسنجیشدندواگربانکیتخلفکندباآنبانکبرخورد

قانونیخواهدشد.

سه سناریوی ارزی پسا توافق 
البتهبهنظرنمیرســدکههیــچسیاســتگذاریدراقتصاداز

درآمدهایبلوکهشدهصرفنظرکند.
درنهایت،سناریویسومشرایطمناسبیراایجادمیکندکهبانک
مرکزیعالوهبرهدفگذاریارزیکنترلتورمنیزداشتهباشد.البته
دراجرایاینسناریوامکانیهموجودداردکهاگرازمنابعذخیره
استفادهکندواردسناریویاولشودوعادتبهتزریقمنابعارزیپیدا
کند.بنابراینتاکیدبراستفادهازکریدورارزیبرایتعادلبخشیبه
ترازتجاریاهمیتدارد.دراینشرایطمیتواندهوشمندانهبیناین
دوسناریوتفاوتیقائلشودوازاینمنابعارزیبرایرسیدنبههدف
خوداستفادهکند.بررسیهانشانمیدهدسناریویاولخطرناک
استوسببفاصلهبینصادراتووارداتمیشودومجدداشرایطی
رابرایجهشارزیدرآیندهایجادمیکند.امابانکمرکزیمیتواند
باتوجهبهنحوههدفگذاری،ازسناریویدوموسوماستفادهکند
اماپیششرطآنایناستکهحتماهدفگذاریتورمیوکنترل
کاهشکسریبودجهراانجامدهدوازسویدیگراجازهدهدنرخارز
نیزباتورمتعدیلشودودرواقعپافشاریبرایپاییننگهداشتننرخ
ارزنداشتهباشد.درنهایتتعادلدرترازتجاریوجودداشتهباشدو

ازخروجسرمایهجلوگیریشود.

دنیای اقتصاد- احسان مرادی: درآخرین
مرحلهازحراجاوراقبهمیزان۱/2۹هزارمیلیارد
تومانتامینمالیشدکهنسبتبهمرحلهقبلی
خودبرابر۳/۵2هزارمیلیاردتومانکاهشداشت.
دیگراینکهدراینمرحلهمشابه۶مرحلهآخر
حراجاوراق،سهمبازارسرمایهازبازاربانکهادر

خریداوراقبیشتربود.
سوالمشخصایناستکهباوجوداینکه
تامینمالیازطریقفروشاوراقدرتواندولت
است،چرابهصورتپایداروباثباتازاینمکانیزم
استفادهنمیکند؟کارشناساناقتصادیدراین
خصوصبراینباورندکهعلتاینامرآناست
کهبهطورمنطقی،تقاضایاوراقبایدطیزمان

هموارشود.
ازسویدیگرانتشاراوراقجدیدباسررسید
کوتاهمدتمیتواندموضوعتوضیحدهنده
دیگریباشدکهنوساناتحراجاوراقراتوضیح
دهد.اینموضوعسببجذابشدنحراجاوراق
درمراحلمعینیمیشود.درنهایتاینکهازآن
جهتکهعمدهخریداراناوراقدربازارکار،
مربوطبهسایرخریدارانحقیقیوحقوقیدر
بازارسرمایهاست،اینموضوعمیتواندناشیاز
تکلیفدولتبرصندوقهایسرمایهگذاریبراي

فروشاوراقاست.

تداوم استقبال بازار سرمایه از اوراق �
جدیدترینگزارشحراجاوراقبانکمرکزی
درروزسهشنبههفتهگذشتهمنتشرشد.مکانیزم
حراجاوراقبرايپوششغیرتورمیکسربودجه
ازسالگذشتهتوسطوزارتاموراقتصادیاز
سالگذشتهدردستورکارقرارگرفتهاست.بنابر
آمارهایرسمی،حراجمذکور،بیستوهفتمین
مرحلهازحراجاوراقمالیاسالمیدولتیدرسال
جاریونیزشصتوهفتمینمرحلهازاجرای
سیاستمذکوراززمانراهاندازیاینسیاست
درسالگذشتهاست.بنابرگزارشهایرسمی
درمرحلهمذکوربهتعدادیکبانکوموسسه

اعتباریغیربانکیدرحراجشرکتکردند.
ارزشسفارشهایارسالشدهتوسطاین
نهادهایپولیدرسامانهبازاربینبانکیبهمیزان
۰/۴۵هزارمیلیاردتومان)همت(بودکهوزارت
اقتصادبافروشتماماینسفارشموافقتکرد.
مورددیگراینکهدرتاریخیادشده۰/۸۳همت
اوراقدربازارسرمایهبهافرادحقیقیوحقوقیدر

بازارسرمایهفروختهشد.
بنابراینمیتوانگفتدرتازهترینمرحلهاز
حراجاوراقمالیاسالمیدولتیبرگزارشدهدر
سالجاری،درمجموعبهمیزان۱/2۹همت
اوراقمالیاسالمیدولتیتوسطبانکهاوسایر
اشخاصحقیقیوحقوقیخریداریشدکه

نسبتبهمرحلهآخرکهدرتاریخ2۱دیانجام
شدهبودبهمیزان۳/۵2همتکاهشداشتهاست.
دراینمرحلهازحراجاوراقسهاوراق»اراد۹۴«و

»اراد۹۶«فروختهشد.
نوعاوراقعرضهشدهازنوعمرابحهعام،
کوپنداروباتواترپرداختسودششماهه
)پرداختکوپندوباردرسال(است.نرخبازده
تاسررسیداوراقمذکوربهترتیب2۱/۹۸درصد
و2۱/۷۹درصدبودهاست.ازسویدیگرمیتوان
گفتکهسهمبانکهاازاینحراجبهمیزان
۳۵درصدوسهمبازاربورسمعادل۶۵درصدبود.
درنهایتاینکهازحراجبیستویکمبهبعد)بهجز
حراجبیستوچهارم(هموارهسهمبازارسرمایه
درعملیاتحراجاوراقبیشترازبازاربانکها
بودهاست.اینموضوعاز2جهتمیتواندمثبت
قلمدادشود؛ازطرفیدولتکنترلبیشتریبر
بانکهانسبتبهبازارسرمایهداردبرایاینکهآنها
رابرايخریداوراقتحتفشارقراردهد.ازسوی
دیگرازمردادماهسال۹۹تابهحالکهفضای
رکودیبرسپهربازارسرمایهحاکمبوده،گزینه
اوراقمیتواندانتخابمناسبیبرایحداقل
کردنریسکتورمیسرمایهگذارمحسوبشود.
طبیعیاستکهدرزمانرکودبازارسرمایهاقبال

بهسمتاوراقبیشترشود.

 آنالیز اوراق در سال جاری �
بررسیآمارهایرسمیدربارهحراجاوراقدر
سالجاریحاویچندنکتهمهماست؛نخست
اینکهتاپیشازاینمرحله،دولتدرمجموع
حدود۸۱/۳همتاوراقاسنادخزانهاسالمی،
۵۵/۱همتاوراقمرابحهعاموواوراقسلف
نفتیودرنهایتبین۳تا۵همتنیزبامجوز
مصوبسرانقوا،اوراقاراد۹۱و۹2فروخته
است.بنابراینمیتوانگفتکهدولتتاپایان
هفتهسومدیماهدرمجموعبهمیزان۱۳۹/۴تا

۱۴۱/۴همتاوراقبهفروشرساندهاست.این
موضوعنشانمیدهدحدود۷۱درصدهدف
تعیینشدهدولت)2۰۰همت(محققشده
است.درنتیجهاگردولتبخواهدتاپایانسال
بهتحققهدفتعیینشدهخوددستیابدو
تامینمالیخودرابهشکلغیرتورمیانجام
دهد،بایددر۹هفتهپایانیسالبایدبهطور
میانگینحدود۶همتاوراقبهفروشبرساند.
اینموضوعدرحالیاستکهدولتازابتدایسال
تنهادر۵حراجهفتگیفروشبیشاز۶همت
داشتهاست.سوماینکه،حراجهفتهاولدیماه،
کمترینمیزانفروشاوراقدرمراحلبرگزارشده
اینمکانیزمتوسطدولتازابتدایسالاست.
مورددیگراینکهبنابرآخرینآمارهایرسمی
منتشرشدهدرارتباطبانماگرهایاقتصادیسه
ماهدومسال۱۴۰۰،درسال۱۳۹۶بهمیزان
۴۴/۵همت،درسال۱۳۹۷بهمیزان۷۳/۸۸همت
ودرسال۱۳۹۸بهمیزان۹۶/2۷همتازمحل
فروشاوراقمالیاسالمیتامینمالیشده
است.همچنینمیزانتملکداراییهایمالی
درسالهایمذکوربهترتیببرابر۳2/۹۱همت،
۵۹/۶۱همتو۴۷/۱۸همتبودهاست.تملک
داراییهایمالی،میزانسررسیداوراقرادردوره

مربوطهنشانمیدهد.
فروشهفتگیاوراقازسویدولتدرحالی
استکهقبالسقفمیزانبرداشتازتنخواهبانک

مرکزیراپرکردهاستودیگرنمیتواندازاین
محلتامینمالیکند.سوالمشخصایناست
کهباوجوداینکهتامینمالیازطریقفروشاوراق
درتواندولتاست،چرابهصورتپایداروباثبات
ازاینمکانیزماستفادهنمیکند؟کارشناسان
اقتصادیدراینخصوصبراینباورندکهعلت
اینامرآناستکهبهطورمنطقی،تقاضایاوراق
بایدطیزمانهموارشود.ازسویدیگرانتشار
اوراقجدیدباسررسیدکوتاهمدتمیتواند
موضوعتوضیحدهندهدیگریباشدکهنوسانات
حراجاوراقراتوضیحدهد.درنهایتاینکهاز
آنجهتکهعمدهخریداراناوراقدربازارکار،
مربوطبهسایرخریدارانحقیقیوحقوقیدر
بازارسرمایهاست،اینموضوعمیتواندناشیاز
تکلیفدولتبرصندوقهایسرمایهگذاریبراي

فروشاوراقاست.

آنالیز اقدامات سیاستگذار �
گزارشهای در »دنیایاقتصاد« پیشتر
متعددیبهموضوعتحلیلاقداماتسیاستی
سیاستگذاردرراستایمکانیزمحراجاوراق
پرداختهبود.دریکیازاینگزارشهابا
نام»استقبالگرمبورسازاوراق«بهحراج
۷/۱۱همتدولتاشارهکردهبود.درحراجمذکور
سهمبانکهابرابر2۸درصدوسهمبازارسرمایه
معادل۷2درصدبود.درگزارشیدیگربانام
»حرکتزیگزاگیدرحراجاوراق«بهاینموضوع
پرداختهبوددولتدرششمرحلهاخیرحراج
بهطورزیگزاگیعملکرده؛بهنحویکهدرچهار
مرحلهازآنزیریکهزارمیلیاردتوماناوراق
فروختهاست.حالپرسشمشخصایناستکه
ایننوعرفتارازسویدولتبهچهمعنااست؟اگر
قراراستکهبعدازدوالیسههفته،حراجخوب
صورتبگیرد؛چرااینمکانیزمبهصورتهفتگی
اجرامیشود؟درنهایتاینکهدرگزارشیبا
عنوان»اوراقدولتیدرسبدبورسیها«بهسهم
۷۰درصدیبازارسرمایهازتامینمالی۴/۸۱همت
اشارهکردهبود.مورددیگریکهدراینگزارشبه
آناشارهشدهبوداینکهباتوجهبهاینکهبانکهای
کشورباخشکیمنابعمواجههستند،نقشبورس

دربازارحراجپررنگترازقبلشدهاست.

 وضعیت مالیات بر جمع درآمد 
و عایدی سرمایه

ایسنا: رئیسکلسازمانامورمالیاتیاعالمکردکهمالیاتبرجمع
درآمدومالیاتبرعایدیسرمایهیاسوداگریبهعنوانپایههای
جدیدمالیاتیاستکهبهزودیدردستورکارقرارمیگیرد.داود
منظوردرسفریکروزهبهفارسودرجمعمدیرانمالیاتیاستان
فارس،وجودنیروهایجوانوپرانرژیراسرمایهسازمانامور
مالیاتیکشوردانستوافزود:دراینراستابایدازظرفیتهمکاران
نخبهبیشتربهرهبرد.بهگزارشادارهکلامورمالیاتیفارس،منظور
تفاوتسازمانامورمالیاتیبادیگردستگاههایاجراییراتوان
اجراییودانشتخصصیدراستفادهازدادههادانست.ویادامه
داد:اصالحقانونمالیاتهایمستقیم،قانوندائمیارزشافزودهو
قانونپایانههایفروشگاهینشانهحرکتروبهجلوینظاممالیاتی
است؛حرکتیکهسازمانمالیاتیرابهسازمانیمقتدرودانشمحورو
مبتنیبرروشهایروزآمدتبدیلخواهدکردومنابعپایدارومتنوعی
رابراینظاممالیاتیایجادمیکندتانظاممالیاتیبتوانددرآمدهای

پایداریرابرایبودجهدولتفراهمکند.
منظورضمناشارهبهرویکردهاینظاممالیاتیبراستفادهموثراز
ظرفیتهایقانونیموجودتاکیدواضافهکرد:باشناساییمودیان
جدیدوکاهشفرارمالیاتیازظرفیتهایقانونیموجوددرراستای
تحققهرچهبهتردرآمدهایمالیاتیاستفادهکنیموباروشهای
سیستمیمبتنیبرداده،تحلیلدادههاوروشهایهوشمصنوعی،
دادهکاوینقاطفرارمالیاتیراانجامدهیمتامودیانپرریسک
شناساییشوند.رئیسکلسازمانامورمالیاتیگفت:دراینخصوص
همکاریسایردستگاههاضروریاست.استفادهازظرفیتهای
موجودوهمکاریپلیسامنیتاقتصادی،قوهقضائیهونظامبانکی
یکحرکتتیمیموثربرایایندورهمدیریتفراهممیکند.او
خاطرنشانکردکهدربحثفرارمالیاتیاعتقادداریمباهمکارینظام
بانکیوساماندهیپوزهاودرگاههایپرداختتحولجدیدرتعداد
مودیانخواهیمداشت.منظور،اصالحقوانینراازرویکردهاینظام
مالیاتیکشوردانستوگفت:ساماندهیمعافیتهاموجباثربخشی
نظاممالیاتیمیشود؛درطرحوارههایتنظیمیسازمانفرصتهای
اصالحوساماندهیمعافیتهامدنظرقرارگرفتهاست.رئیسکل
سازمانامورمالیاتی،مالیاتبرجمعدرآمدومالیاتبرعایدی
سرمایهیاسوداگریرابهعنوانپایههایجدیدمالیاتیدانستکهبه
زودیدردستورکارقرارخواهندگرفت.اوبابیاناینکهسوداگران
معامالتیمشمولقانونجدیدمالیاتیهستند،گفت:افرادیکهنه
برايمصارفشخصیبلکهبااهدافسوداگرانهاقدامبهخریدوفروش
ساختمان،طال،ارزیاخودرومیکنند،باتوجهبهافزایشارزشاز
زمانخریدتازمانفروشدارایی،مشمولمالیاتمیشود.منظور
ادامهداد:اینمنبعجدیدمالیاتیبهتصویبکمیسیوناقتصادی
مجلسشورایاسالمیرسیدهوامیداستبعدازبررسیالیحه
بودجه۱۴۰۱،برایتصویبنهاییبهصحنمجلسشورایاسالمی
برود.اومالیاتبرمجموعدرآمدهرفردراظرفیتجدیددیگردر
دستاقدامنظاممالیاتیکشورعنوانکردکهبراساسآنمجموع

درآمدفردوخودفردمودیمالکپرداختمالیاتقرارمیگیرد.

 3دلیل رفتار نوسانی دولت در بازار حراج اوراق بررسی شد

رمزگشایی از رفتار زیگزاگی در حراج 
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(  هزارمیلیارد ناموت)مرحله اخیر11روند حراج اوراق در 

سهم بانک سهم بورس

موضوع: آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره ۱۰۶/۲۵۶۶ – ۴۱ ص پ ارزیابی کیفی 

طراحی،خرید ، نصب و راه اندازی پروژه تغییر متریال و جایگزینی خطوط تامین آب دریای 

 EPC به کربن استیل به صورت GRP پتروشیمی پارس از EB/SM شرکت های پلیمر آریاساسول و

روابط عمومى شرکت مبین انرژي خلیج فارس

شرکت مبین انرژي خلیج فارس واقع در منطقه ویژه اقتصادى انرژى پارس 
در نظر دارد طراحى،خرید ، نصب و راه اندازى پروژه تغییر متریال و جایگزینى 
خطوط تامین آب دریاى شرکت هاى پلیمر آریاساسول و EB/SM پتروشیمى 
پارس از GRP به کربن استیل به صورت EPC  مطابق شرح و اسناد پیوست 

را از طریق مناقصه به شرکت هاى واجد صالحیت واگذار نماید.
شـرکت هـاى متقاضـى کـه داراى سـوابق مرتبـط در ایـن زمینـه مـى باشـند، 
بـه آدرس انـرژي خلیـج فـارس  از طریـق سایت شـرکت مبین  مى تواننـد 

www.mobinec.ir نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
مهلت و محل تحویل  اسناد تکمیل شده حداکثر تا تاریخ 1400/11/05 ، 
شرکت  پارس،  انرژى  اقتصادى  ویژه  منطقه  عسلویه،  بوشهر،  و  استان 

مبین انرژي خلیج فارس، دبیرخانه کمیسیون معامالت مى باشد .
مدت زمان اجرا: 480 روز( 16 ماه)

محل اجراى کار: واحد هاى آبگیر و آفسایت شرکت مبین انرژى و همچنین 
شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمى ( واقع در عسلویه)

شرایط متقاضیان:
تنها شرکت هاى ذیل مجاز به شرکت در مناقصه مى باشند:

الف) شرکت هاى داراى گواهینامه رتبه 1 معتبر طرح و ساخت در رشته 
نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه کشور.

ب) شرکت هاى داراى گواهینامه رتبه 1 معتبر طرح و ساخت در رشته آب 
از سازمان برنامه و بودجه کشور.

ج) شرکت هاى داراى گواهینامه رتبه 1 پیمانکارى معتبر در رشته نفت و گاز 
با گرایش خطوط انتقال و مخازن و تلمبه خانه ها از سازمان برنامه و بودجه 
کشور و با مشارکت شرکت هاى مهندسى مشاور و سایر مالحظات مندرج در 

فرم هاى ارزیابى کیفى.
با  پیمانکارى معتبر در رشته آب  د)شرکت هاى داراى گواهینامه رتبه 1 
گرایش خطوط انتقال و شبکه آب و فاضالب از سازمان برنامه و بودجه کشور 
و با مشارکت شرکت هاى مهندسى مشاور و سایر مالحظات مندرج در فرم هاى 

ارزیابى کیفى.
بدیهی است ارائه اسناد مذکور هیچ گونه حقی را براي متقاضیان به وجود 

نخواهد آورد و اسناد و مدارك دریافتی غیر قابل استرداد می باشد.
ایمیل دبیرخانه کمیسیون معامالت: 07737295144-5145  و   تلفن 

tender@mobinec.ir و
 تلفن واحد مهندسى عمومى: 0773-7295114

 تلفن واحد بازرگانى: 5157-3729-077 و 0912-4391854

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ۱۴۰۰-۳۴
شـرکت پلـى پروپیلـن جـم (سـهامى عـام)درنظـرداردنسـبتبـهخریـد 8/000 تخته جامبوبگ بر اسـاس شـرایط منـدرج در مدارك و اسـناد مناقصـهوالزامات

تعییـنشـدهازطریـقبرگـزاریمناقصـهعمومـیدومرحلـهایاقـدامنماید.
موضـوع مناقصـه:۸/۰۰۰تختـهجامبوبـگشـامل۵/۵۰۰تختـهجامبـوییـکتنـیو2/۵۰۰تختـهجامبـوی۵۰۰کیلویـیبـدونالیـهدرونـیبـراسـاسمشـخصاتفنـیذکر

شـدهمطابقSpecاینشـرکت.
ب: دریافت اسناد: 

متقاضیـانواجـدشـرایطمـیتواننـدپـسازانتشـارآگهـیدرروزنامـهبـاارائـهمعرفـینامـهمعتبـروفیـشواریـزیبـهمبلـغ۱/۰۰۰/۰۰۰ریـالبهحسـابشـماره2۶۶۳۱۳۰۱2۱
بانکتجارتشـعبهپتروشـیمیجم،جهتخریداسـنادمناقصهتاپایانوقتاداری)سـاعت۱۶(روزچهارشـنبهمورخ۱۴۰۰/۱۱/۰۶بهنشـانی:تهران-شـهرکقدس-بلوار
فرحـزادی-بلـوارایوانـک-خیابـانشـجریانشـمالی-جنـببانـکتجـارت-پـالک۵-شـرکتپلـیپروپیلـنجـم-طبقـهدوم-واحـدامـورحقوقـیوپیمـانهـامراجعهنمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
تضمیـنشـرکتدرمناقصـه،۵2۰/۰۰۰/۰۰۰ریـالبـهصـورتضمانـتنامـهبانکـیازبانـکهـاومؤسسـاتمالـیواعتبـاریدارایمجـوزالزمومـوردتأییدبانـکمرکزیجمهوری

اسـالمیایرانمیباشـد.
ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادى: 

اسـنادمناقصـهبایسـتیتوسـطاشـخاصمجـازتکمیـل،امضـاءوممهـورشـودوحداکثـرتـاپایـانوقـتاداری)سـاعت۱۶(روزچهارشـنبهمـورخ۱۴۰۰/۱۱/۱۳نسـبتبـهتحویـل
پاکتهادرتهرانبهنشانیشهرکقدس،بلوارفرحزادی،بلوارایوانک،خیابانشجریانشمالی،پالک۵-شرکتپلیپروپیلنجم-طبقهچهارم-واحدحراستاقدامگردد.

مناقصـهگـرانمـیبایسـتهمزمـانبـاتحویـلپـاکات،نسـبتبـهتحویـلوارسـالتختـهجامبوبـگ)یـکتنی-۵۰۰کیلوییبـدونالیهدرونـی(بهعنواننمونهمطابقمشـخصات
پیوسـتجهـتبررسـیبـهنشـانیبوشـهر-عسـلویه-مجتمـعپتروشـیمیجـم)الفیـندهـم(انبـارقطعـاتشـرکتپلـیپروپیلـنجـم،اقـدامنماینـد.عـدمارائـهنمونهبـهمنزله

انصـرافازشـرکتدرمناقصـهتلقـیمـیگـرددودرصـورتتأییـدنمونـهارسـالی،نسـبتبـهبازگشـاییپاکـتپیشـنهادقیمت)پاکـتج(اقـداممیگردد.
تذکـر۱:بـهپیشـنهادهاییکـهفاقـدسـپردهیـاامضـاءمشـروطومخـدوشوسـپردههـایکمتـرازمیـزانمقـرر،چـکشـخصیونظایـرآنوپیشـنهادهاییکـهپـسازانقضاءمدت

مقـرردراسـنادمناقصـهواصـلشـودمطلقـاًترتیـباثردادهنخواهدشـد.
تذکر2:سایراطالعاتوجزئیاتمربوطهدراسنادمناقصهمندرجمیباشد.

تذکر۳:هزینهانتشاراینآگهیبرعهدهبرنده/برندگاننهاییمناقصهخواهدبود.
تذکر۴:شرکتپلیپروپیلنجمدرقبولیاردهریکیاتمامپیشنهادهادرهرمرحلهازمناقصهبدونذکردلیلمختاراست.

روابط عمومى و امور بین الملل شرکت پلى پروپیلن جم(سهامى عام)

«آگهی فراخوان شناسایی تأمین کنندگان قطعات و

 لوازم یدکی»
شـرکت پلـى پروپیلـن جـم (سـهامى عـام)درنظـرداردتأمیـنقطعـاتولـوازمیدکـیمـوردنیازخودبهشـرحجدولذیلرابهشـرکت
هـایتأمیـنکننـدهداخلـیوخارجـیدارایتخصـصوتجربـهکافـیواگـذارنمایـد.لـذاازشـرکتهـایواجدشـرایطومجـربدرتامینکاال
ازبرنـدمشـروحهجـدولذیـلدعـوتبـهعمـلمـیآیـدازتاریـخانتشـارآگهـیبـهمـدت۱۰روزنامـهاعـالمآمادگـیخـودبههمـراهمدارک
مـوردنیـازرابـهواحـدحراسـتبـهنشـانی:تهـران-شـهرکقـدس-بلـوارفرحـزادی-بلـوارایوانـک-خیابـانفالمـکشـمالی-جنـببانـک

تجـارت-پـالک۵-طبقـهچهـارمتحویـلنمایند.
برندشرح کاالردیف

stiتأمین کنندگان قطعات یدکى اکچویتورهاى 1
متقاضیانمیبایستمدارکذیلرابههمراهنامهآمادگیخودبهآدرسفوقالذکرارسالنمایند.

۱-مدارکثبتیشرکتشاملتصاویراساسنامه-روزنامهرسمیبههمراهآخرینتغییرات-کارتبازرگانیوکداقتصادی.
2-تصویرسفارشهایمشابهازبرندهایفوق)طی۵سالاخیر(بهصورتخوانا.

۳-سایرپیشنهادات،اطالعاتومدارکمؤیدتخصصوتجربهمتقاضی.
۴-شمارهتماسهمراهضروریجهتاخذاطالعات.

تذکر۱:حتماًرویپاکتارسالیموضوعفراخوان)برندتولیدکننده(ذکرشود.
تذکر2:شرکتپلیپروپیلنجمدرردیاقبولهریکازپیشنهاداتمختاراست.

تذکـر۳:پـسازبررسـیمـدارکارسـالی،ازشـرکتهـایواجـدصالحیـتجهـتدریافـتلیسـتوجزئیـاتتجهیـزاتدرخواسـتیبرندمورد
تقاضـاوفـرمپیشـنهادقیمـتدعـوتبـهعمـلخواهدآمد.

روابط عمومى و امور بین الملل شرکت پلى پروپیلن جم (سهامى عام)

پیـرواعالمیـهپذیرهنویسـیسـهاممنتشـرشـدهدرروزنامههـای
دنیـایاقتصـاد،تجـارتوعصـراقتصـادمـورخ۱۴۰۰/۱۰/۰۶مبنـی
بـراعـالممهلـتپذیـرهنویسـیعمومـیتـاتاریـخ۱۴۰۰/۱۰/2۷،
بدینوسـیلهبـهاطـالعمیرسـاندبـهمنظـورتأمیـنحداکثریحقوق
سـهامدارانمحترموبهاسـتنادمجوزشـماره۰۰۸/۷۴۷۴۵۵-۰۳2
مـورخ۱۴۰۰/۱۰/22سـازمانبـورسواوراقبهـادار،مهلـتعرضـه
عمومیحقتقدمهایاسـتفادهنشـدهاینشـرکتبهمدت۱۵روز
تـاپایـانوقـتاداریروزسهشـنبهمـورخ۱۴۰۰/۱۱/۱2تمدیـد

میگـردد.
هیأت مدیره شرکت بیمه حافظ (سهامى عام)

آگهی تمدید مهلت پذیره نویسی

 عمومی افزایش سرمایه

شرکت بیمه حافظ (سهامی عام)

ثبت شده به شماره ۱۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۵۲۶ 

خط
 ویژه 

سازمان
 آگهی

8
90

1


