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خبر شرکت ها

افشا

کارنامه ماهانه 3 شرکت قندی
قهکمت : قند هکمتان در آذرماه 1400، مبلغ 92/5میلیارد تومان 
درآمد داشته که تمام آن مربوط به فروش داخلی شرکت است. درآمد 
شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 44/3 درصد کاهش و نسبت 
به میانگین ماه های قبل 16/7 درصد افزایش داشته است. همچنین 
شرکت نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل 24/3 درصد افزایش 
درآمد داشته است.از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ 30 آذرماه 1400 
جمع درآمدهای شرکت )فروش محصوالت( 407میلیارد تومان بوده 
که نسبت به دوره مشابه ســال قبل )186میلیارد تومان( به میزان 

118 درصد افزایش یافته است.
قشیر :تولیدی قند شیروان قوچان بجنورد در آذرماه 1400، مبلغ 
191/2میلیارد تومان درآمد داشــته که تمام آن مربوط به فروش 
داخلی شرکت است. درآمد شــرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 
84/9 درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 513/5 درصد 
افزایش داشــته است. همچنین شرکت نســبت به دوره یک ماهه 
مشابه سال قبل 110/7 درصد افزایش درآمد داشته است.از ابتدای 
سال مالی تا پایان تاریخ 30 آذرماه 1400 جمع درآمدهای شرکت 
)فروش محصوالت( 437میلیارد تومان بوده و این در حالی است که 
جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با 186/1میلیارد تومان 
بوده که 134 درصد افزایش یافته است. شرکت یادشده در این دوره 

صادرات نداشته است.
قپیرا : فرآورده های غذایــی و قند پیرانشــهر در آذرماه، مبلغ 
113/4میلیارد تومان درآمد داشــته که تمام آن مربوط به فروش 
داخلی شرکت است. درآمد شــرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 
5/85 درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 247/4 درصد 
افزایش داشــته است. همچنین شرکت نســبت به دوره یک ماهه 
مشابه ســال قبل 25/3 درصد افزایش درآمد داشته است.از ابتدای 
سال مالی تا پایان تاریخ 30 آذرماه 1400 جمع درآمدهای شرکت 
312/9میلیارد تومان بوده که نســبت به دوره مشــابه سال قبل 
)228/7میلیارد تومان( به میزان 36/8 درصد افزایش یافته اســت. 

شرکت یادشده در این دوره صادرات نداشته است.

صنعت قند و شــکر یکی از قدیمی ترین صنایع 
کشور است. شــکر بر مبنای دو ماده اولیه مرسوم 
تولید می شود. در هشت شــرکت، شکر با نیشکر 
تولید می شود که در بورس تهران شرکت خاصی از 
این گروه حضور ندارد. همچنین شکر در 28کارخانه 
کشور با چغندرقند صورت می گیرد که 18شرکت 
از این گروه در بازار سرمایه پذیرفته شده اند. ارزش 
بازار ایــن صنعت 140 هزار میلیارد ریال اســت و 
ســهمی کمتر از یک درصــد از کل ارزش بورس 
تهران را دارد. با این حال P/E صنعت قند و شــکر 
در محدوده 19 است که در مقایسه با P/E متوسط 
بازار که حدود 8 اســت، از باالتر بودن آن به میزان 
بیــش از دو برابر حکایت دارد. ایــن صنعت برای 
دولت، صنایع و مردم استراتژیک به شمار می رود؛ 
زیرا تامین کننده بخش قابل توجهی از مواد اولیه 
سایر صنایع غذایی است. بنابراین نظارت جدی بر 

قیمت گذاری محصوالت این صنعت وجود دارد.
شرکت های قندی بورسی، چغندرقند را از مزارع 
تحت مالکیت یا سایر کشاورزان تامین می کنند. 
قیمت چغندرقند ضریبی از قیمت شــکر تعیین 
می شــود. شــکر، محصول اصلی شرکت هاست. 
محصوالت جانبی از جمله تفاله خشک و  تر و مالس 
نیز در شرکت ها تولید می شــود که قیمت آن به 
ترتیب 40درصد، 10 درصد و 25 درصد قیمت شکر 
است. همچنین فعالیت شرکت ها فصلی است و به 
دو دوره بهاره و پاییزه تقسیم می شود. شرکت های 
معدودی در هر دو دوره فعالیــت می کنند. طول 
هر یک از دوره های فعالیت بســته به دسترسی به 
چغندر و ظرفیت شرکت و منطقه آب وهوایی بین 
90 تا 150روز اســت. بنابراین در سایر دوره های 
سال، شرکت ها ظرفیت خالی خود را به تصفیه شکر 
خام وارداتی یا کارمزدی اختصاص می دهند. میزان 
استحصال شکر از چغندرقند در شرکت ها بین 15 
تا 20 درصد و قیمت گذاری چغندرقند نیز بر اساس 

همین نسبت است.
ارز ترجیحی شکر سال گذشــته حذف شد که 
این امر به منطقی شدن قیمت فروش محصوالت 
شرکت های تولیدکننده بورسی انجامید. همچنین 
بر اساس آخرین ابالغیه انجمن صنفی کارخانه های 
قند و شــکر ایران، قیمت گذاری شکر با لحاظ 17 
تا 20 درصد باالتر از بهای تمام شــده مجاز است؛ 
به این ترتیــب، آخرین قیمت ایــن محصول در 
محدوده 127میلیون ریال بر تن است. همچنین بر 
اساس قانون جدید مالیات ارزش افزوده، قند و شکر 
مشمول این مالیات شــده اند. قیمت جهانی شکر 
حدود 400 تا 500دالر بر تن است. با لحاظ حدود 
100دالر هزینه حمل و انتقال، قیمت تمام شده در 

فوب خلیج فارس حدود 500 تا 600دالر است که 
با لحاظ دالر نیمایی بین 125 تا 150میلیون ریال 
بر تن می شود. با توجه به هزینه های گمرکی، حمل 
داخلی و تصفیه، این عدد 20 تا 30 درصد افزایش 
می یابد. بنابراین نرخ فروش شرکت های داخلی به 
مراتب کمتر از قیمت های جهانی است.شرکت های 
قندی در سراسر کشــور فعال هستند. با این حال 
منطقه جغرافیایی تاثیر قابل توجهی بر عملکرد و 
سودآوری این شرکت ها دارد. خشکسالی و کم آبی 
سبب کاهش ســطح کشــت چغندر در مناطق 
مرکزی، شرقی و جنوبی شرقی کشور و به تبع آن، 
این موضوع سبب کاهش تولید و کاهش سودآوری 
در شرکت های این مناطق شده است. با این حال، به 
دلیل قدمت صنعت قند و شکر، عمده کارخانه های 
قدیمی در حریم شهرها و حتی داخل شهرها قرار 
گرفته اند و این موضوع ســبب جذابیت سهام این 
شــرکت ها از لحاظ خالص ارزش روز دارایی ها با 
رویکرد تجدید ارزیابی یا تغییــر کاربری و فروش 
زمین ها و امالک شده است.صنعت قند و شکر در 

بورس، صنعتی تدافعی اســت و بعضا بتای منفی 
نامیده می شــود؛ به این معنا که رفتار آن برعکس 
رفتار کلی شاخص اســت. در شرایط رونق بورس، 
سهام این گروه بازده منفی و در شرایط رکود بورس، 
سهام این گروه بازده مثبت دارد. تجربه فعاالن در 
اوایل دهه 1390 این ذهنیت را برای سرمایه گذاران 
ایجاد کرده است. با این حال، این صنعت در دوره 
رونق و رکود اخیر بورس از سال 1397 بتای حدود 
0/2 داشته و بازده آن 841 درصد بوده است که در 
مقایسه با رشد 1300 درصدی شاخص کل، عملکرد 

ضعیف تری را نشان می دهد. بررسی بازدهی سهام  
صنعت قند و شــکر از ابتدای ســال 1397 نشان 
می دهد که نمادهای قنــد نقش جهان )قنقش(، 
قند نیشابور )قنیشا( و شکر شــاهرود )قشکر( در 
صدر بازدهی قرار دارند. این ســه نماد در مناطق 
مرکزی و شــرقی کشــور قرار گرفته اند که شاهد 
کمبود چغندرقند هستیم. از سوی دیگر، »قنقش« 
زیان ده است و دو شــرکت دیگر P/E  حدود 30 و 
400 دارند. همان طور که اشاره شد، تجدید ارزیابی 
و در اختیار داشتن زمین های ارزشمند در محدوده 
شهر دلیل اصلی رشد ســهام این شرکت ها بوده 
است. از سوی دیگر، شرکت های سودمحور مانند 
قند لرستان )قلرست(، قند مرودشت )قمرو(، قند 
هکمتان )قهکمت( و شهد )قشهد(، کارخانه های 
قند قزوین )قزویــن( و فرآورده های غذایی و قند 
پیرانشهر )قپیرا( که P/E  پایین تر از صنعت دارند، 
بازده هــای 590 تا 1300 درصدی داشــته اند که 
همگی نشان دهنده عملکرد ضعیف تر از شاخص 

کل بورس یا مساوی آن بوده است.

بررسی شرکت ها �
در میان شرکت های قندی، »قلرست«، »قمرو«، 
  P/E »قهکمت«، »قیستو«، »قشــهد« و »قزوین«
کمتر از میانگین صنعت دارند و P/E  این شرکت ها 
بین 9 تا 18 واحد است. حاشیه سود این شرکت ها 
نیز باالتر از میانگین صنعت اســت. شرکت های 
منطقه جغرافیایی غرب بیش از ســایر شرکت ها 
در میان شرکت های دارای P/E پایین قرار دارند. از 
سوی دیگر، سهامدار عمده این شرکت ها خصوصی، 
متخصص و باسابقه در صنعت است. در میان سایر 
شرکت ها، بیشترین حاشیه سود ناخالص متعلق به 
»قمرو«، »قلرست«، »قپیرا«، »قشهد«، »قهکمت«، 
»قنیشا« و »قچار« اســت. عمده این شرکت ها در 
منطقه جغرافیایی غرب کشــور قــرار گرفته اند و 
در عین حال دارای زمین های ملکی برای کشــت 

چغندرقند هستند. 
بر اساس حاشیه سود عملیاتی نیز »قلرست«، 
»قمرو«، »قپیرا«، »قشهد« و »قهکمت« بیشترین 
حاشیه سود را دارند و حاشــیه سود عملیاتی این 

شرکت ها بین 22 تا 36 درصد است. 
ادامه در صفحه14

در گزارشی بررسی شد

چشم   انداز سهام قندی    در بورس
ندا کریمی

تحلیلگر بازار سرمایه

 ورود »تامین سرمایه تمدن«
به بازار تامین مالی جمعی

دنیای اقتصاد: شرکت تامین سرمایه تمدن در راستای تامین مالی 
شرکت های کوچک  و  متوســط، دانش بنیان و فناور، مطابق برنامه 
اســتراتژیک خود در حوزه تامین مالی نوین، سکوی تامین مالی 
جمعی آی بی کراد )iBcrowd( را برای تامین ســرمایه در گردش 
تولید محصوالت آرایشی و بهداشتی شرکت داروسازی پارس حیان از 
روز 25 دی ماه 1400 به مدت 14روز تحت نظارت شرکت فرابورس 
ایران راه اندازی کرد. به گزارش روابط عمومی  شرکت تامین سرمایه 
تمدن، این دوره ســرمایه گذاری 24ماهه با نرخ سود 25/5درصد 
به صورت ساالنه اســت. در این روش سرمایه گذاری، شرکت منابع 
حاصل از گواهی های شراکت را که از ســوی تامین سرمایه تمدن 
فروخته می شــود، برای تولید محصوالت خود به کار گرفته و سود 
حاصل از تولید را با مشارکت کنندگان در این فرصت سرمایه گذاری 
تقسیم خواهد کرد.حداقل میزان سرمایه گذاری در این طرح برای 
افراد حقیقی از 10میلیون ریال تا 5میلیارد در نظر گرفته شده 
است و سرمایه گذاری بیش از 5میلیارد ریال فقط برای اشخاص 
حقوقی امکان پذیر اســت. شیوه پرداخت ســود، ماهانه بوده و 
پرداخت اصل سرمایه نیز در انتهای دوره سرمایه گذاری )24ماه( 
انجام خواهد شد. در این شــیوه از تامین مالی، سرمایه گذاران 

معاف از مالیات هستند. 

شفاف   سازی ناشران در کدال
دنیای اقتصاد: طی چنــد روز گذشــته، اطالعیه های متعددی 
در خصوص افشای اطالعات بااهمیت شــرکت ها در سامانه کدال 
منتشر شد. این اطالعیه ها که در دو گروه »الف« و »ب« دسته بندی 
می شوند، از این رو برای سهامداران اهمیت دارند که به بهای سهام 
شرکت ها سمت و سو می دهند. به همین منظور در ادامه به تشریح 

چندی از آنها پرداخته   ایم.
»قجام«: شرکت فرآورده   های غذایی و قند تربت جام در بخشی از 
پاسخ به سواالت اداره نظارت بر ناشــران بازار پایه فرابورس ایران در 
خصوص صورت های مالی ساالنه منتهی به 31 خرداد 1400 گفته 
است: در خصوص عدم ارائه صورت های مالی 9ماه حسابرسی نشده 
منتهی به 1399/12/30 به استحضار می   رساند، با توجه به کبیسه 
بودن سال، گزارش 9ماهه حسابرسی نشده در مهلت مقرر )30روز پس 
از دوره 9ماهه( به تاریخ 30 فروردین ماه 1400 در سامانه کدال انتشار 
یافته اســت. همچنین در خصوص عدم اجرای قراردادهای منعقده 
به استحضار می رسد، عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به 31 
خرداد 1400 فاقد قرارداد بااهمیت بوده است. بنابراین هیات مدیره 
سابق شرکت مسوول افشای تولید یا فروش مرتبط با موارد افشا را بر 
عهده داشت و از زمان هیات مدیره جدید افشاهای موردنیاز صورت 
گرفته اســت. عمده   ترین دلیل فروش با زیان محصوالت شــرکت، 
فعالیت در ظرفیت پایین تر از نقطه سربه ســری و چشــمگیر بودن 
هزینه   های ثابت شرکت به نسبت هر واحد کاالست که علت اصلی آن 
بحرانی بودن جذب مواد اولیه در شرکت به علت بدحسابی سنواتی با 
کشاورزان چغندرکار و نبود نقدینگی در شرکت بوده است. در حال 
حاضر و در بهره   برداری اخیر، مدیریت ســعی کــرد با پرداخت   های 
به موقع به کشاورزان منطقه، اعتمادســازی و روند رو به رشدی را در 
جذب چغندر طی کند؛ به نحوی که بالغ بر سه برابر نسبت به سال مالی 
قبل جذب مواد اولیه داشته است. مضافا مدیریت در نظر دارد از طریق 
عقد قراردادهای تصفیه شکر خام و نیز برنامه   ریزی برای جذب چغندر 
بیشتر، شرایطی فراهم کند تا با رشد قابل قبول فعالیت   های عملیاتی 
و کاهش هزینه   های ثابت نســبت به واحد محصول، روند زیان   دهی 

شرکت را متوقف و سودآوری فعالیت   ها را عملی کند.
»حتاید«: شــرکت تاید واتر خاورمیانه اعالم کرد که در نظر دارد 
سه فروند شناور تحت مالکیت خود را از طریق مزایده عمومی به فروش 

برساند. تاریخ برگزاری مزایده 5 بهمن ماه 1400 تعیین شده است.
»خدیزل«: شرکت بهمن دیزل طی اطالعیه   ای در سامانه کدال 
اعالم کرد که پیرو مبایعه   نامه مورخ 1400/04/09 مقرر بود قطعه 
زمینی واقع در کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج متعلق به شرکت 
سرمایه گذاری توسعه ساختمانی سپهر در قبال واگذاری ملک بلوار 
صبا گروه بهمن و مابقی پرداخت نقد برای توسعه فعالیت خدمات 
پس از فروش این شــرکت به نام شرکت بهمن دیزل شود و با توجه 
به اینکه در حال حاضر شرکت بهمن دیزل به منظور توسعه فعالیت 
در جســت وجوی زمینی با موقعیت مکانی بهتر است و همچنین 
با عنایت بــه توافق نامه 1400/10/25 بین گروه بهمن با شــرکت 
بهمن دیزل توافق شد انتقال مالکیت زمین مزبور به نام شرکت گروه 

بهمن صورت پذیرد.

وضعیت بنیادین زیرمجموعه های گروه قند و شکر

شرکت

ارزش 
بازار

)میلیارد 
ریال(

P/E
)ttm(

حاشیه سود 
ناخالص 
)درصد(

حاشیه سود 
عملیاتی 
)درصد(

حاشیه 
سود خالص 

)درصد(

سابقه تجدید 
ارزیابی

)5 سال اخیر(

خیر6,3209/44343654قند لرستان 

خیر8,5649/8353328قند مرودشت 

بلی12,97711/3222120قند هکمتان 

خیر11,08813/25171816شرکت قند بیستون

بلی10,32514/53252217شهد

بلی8,89416/9191815کارخانجات  قند قزوین 

فرآورده های غذایی  و قند 
بلی20,38420262520پیرانشهر

خیر14,14721/915139قند اصفهان 

خیر9,38522/3151413قند تربت حیدریه

خیر11,68229/4211915قند نیشابور

فرآورده های غذایی و 
بلی23,60130/61201819قند چهارمحال

بلی10,48936/8912424قند ثابت  خراسان 

بلی5,173420/6521شکر شاهرود

بلی11,5201114000قند شیرین خراسان

خیر4-62زیان ده19,432قند نقش جهان

فرآورده های غذایی و 
خیر81-112-53-زیان ده3,491قند تربت جام 

قند شیروان قوچان و 
بلی1-1-3زیان ده7,112بجنورد

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام ) در نظر دارد مناقصه با 
شرایط ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای )توأم با ارزیابی کیفی 

و فنی( به فروشنده واجد شرایط و داراي صالحیت واگذار نماید.
 (Shell&tube) E-2205 1-موضوع مناقصه : رتیوب مبدل

2- مدت اجراي موضوع مناقصه : 6 ماه
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1،500،000،000  ریال می باشد.

4- انواع تضمین هاى معتبر براى شرکت در مناقصه:
1-4( ضمانت نامه بانکی 2-4( واریز وجه به حساب اعالم شده در اسناد 

مناقصه
5-محل و مهلت توزیع اسناد مناقصه : بندر امام خمینی، منطقه ویژه 
اقتصادي پتروشیمی، سایت 4 پتروشیمی شهید تندگویان، امور حقوقی و 
پیمان ها، تلفن 72045 - 061521- تا ساعت 16:00 مورخ 1400/11/04
توجه: مناقصه گر الزم است در زمان دریافت اسناد، نسبت به ارائه آگهی 
تاسیس شرکت جهت کنترل موضوع شرکت با موضوع مناقصه اقدام نماید. 
بدیهی است در صورت عدم انطباق، از تحویل اسناد خودداری خواهد شد.

6- محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادى : کمیسیون معامالت- تا 
ساعت 16:00 مورخ  1400/11/16

7- محل و تاریخ مرحله اول گشایش پاکات الف و ب: سالن کنفرانس 

پیشنهاد  از  و   1400/11/23 مورخ   11:45 ساعت  مرکزي-  ساختمان 
دهندگان دعوت می شود در جلسه گشایش پاکات حضور یابند.

تذکر1: پاکت پیشنهادی مناقصه گری گشوده خواهد شد که حد نصاب 
امتیاز ارزیابی کیفی و فنی را کسب نماید.

و  امضاء مشروط و مخدوش  یا  فاقد سپرده  پیشنهادهایی که  به  تذکر2: 
سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی 
که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
تذکر3: سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر4: ارائه کپی مصدق قراردادهای مشابه انجام شده و مفاصاحساب  های 
ذیربط که در یکی از مراجع ذیصالح)دفتر خانه اسناد رسمی یا دادگاه یا 
امور حقوقی کارفرمای طرف قرارداد(گواهی شده است، جهت بررسی مدارک 
ارزیابی کیفی مناقصه  گران، الزامی است. مناقصه گران جهت دریافت اسناد 

مناقصه به آدرس  https://tender.stpc.ir مراجعه نمایند.
ضمناً این آگهی در پورتال الکترونیکی پتروشیمی شهید تندگویان به آدرس 

www. stpc.ir در قسمت مناقصات/مزایدات قابل رویت می باشد.
کارشناس: خانم مرادپور
تلفن: 06152172783

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي (توام با ارزيابي کيفي و فنی)

مناقصه شماره ۱۴۰۰/۶۵۰

روابط عمومى شرکت پتروشیمى شهید تندگویان (سهامى عام)

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (سهامی عام ) در نظر دارد مناقصه با 
شرایط ذیل را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای )توأم با ارزیابی کیفی 

و فنی( به فروشنده واجد شرایط و داراي صالحیت واگذار نماید.
T-3301 1-موضوع مناقصه : خرید قطعات اصلی

2- مدت اجراي موضوع مناقصه : 6 ماه
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1،940،000،000 ریال می باشد.

4- انواع تضمین هاى معتبر براى شرکت در مناقصه:
1-4( ضمانت نامه بانکی 2-4( واریز وجه به حساب اعالم شده در اسناد 

مناقصه
5-محل و مهلت توزیع اسناد مناقصه : بندر امام خمینی، منطقه ویژه 
اقتصادي پتروشیمی، سایت 4 پتروشیمی شهید تندگویان، امور حقوقی و 
پیمان ها، تلفن 72045 – 061521- تا ساعت 13:00 مورخ 1400/10/27

توجه: مناقصه گر الزم است در زمان دریافت اسناد، نسبت به ارائه آگهی 
تاسیس شرکت جهت کنترل موضوع شرکت با موضوع مناقصه اقدام نماید. 
بدیهی است در صورت عدم انطباق، از تحویل اسناد خودداری خواهد شد.

6- محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادى : کمیسیون معامالت- تا 
ساعت 13:00 مورخ 1400/11/16

7- محل و تاریخ مرحله اول گشایش پاکات الف و ب: سالن کنفرانس 

پیشنهاد  از  و   1400/11/23 مورخ   11:30 ساعت  مرکزي-  ساختمان 
دهندگان دعوت می شود در جلسه گشایش پاکات حضور یابند.

تذکر1: پاکت پیشنهادی مناقصه گری گشوده خواهد شد که حد نصاب 
امتیاز ارزیابی کیفی و فنی را کسب نماید.

و  مخدوش  و  مشروط  امضاء  یا  سپرده  فاقد  که  پیشنهادهایی  به  تذکر2: 
سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی 
اثر داده  ترتیب  انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً  از  که پس 

نخواهد شد.
تذکر3: سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر4: ارائه کپی مصدق قراردادهای مشابه انجام شده و مفاصاحساب  های 
ذیربط که در یکی از مراجع ذیصالح)دفتر خانه اسناد رسمی یا دادگاه یا 
امور حقوقی کارفرمای طرف قرارداد(گواهی شده است، جهت بررسی مدارک 
ارزیابی کیفی مناقصه  گران، الزامی است. مناقصه گران جهت دریافت اسناد 

مناقصه به آدرس https://tender.stpc.ir مراجعه نمایند.
ضمناً این آگهی در پورتال الکترونیکی پتروشیمی شهید تندگویان به آدرس 

www. stpc.ir در قسمت مناقصات/مزایدات قابل رویت می باشد.
کارشناس: خانم مرادپور
تلفن: 06152172783

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي (توام با ارزيابي کيفي و فنی)

مناقصه شماره ۱۴۰۰/۶۴۹

روابط عمومى شرکت پتروشیمى شهید تندگویان (سهامى عام)

فراخوان شناسایی تأمین کنندگان مواد شیمیایی نوبت اول 

شـرکت پلـى پروپیلـن جـم (سـهامى عـام) در نظـر دارد تأمیـن مـواد شـیمیایی  مـورد نیـاز خـود را به شـرکت هـای تأمین کننده یـا تولید کننـده داخلی 
و خارجـی دارای تخصـص و تجربـه کافـی واگـذار نمایـد. لـذا از شـرکت هـای واجـد شـرایط و مجـرب در تهیـه مـواد شـیمیایی مشـروحه جـدول ذیـل دعـوت 
بـه عمـل مـی آیـد از تاریـخ انتشـار آگهـی لغایـت پایـان روز چهارشـنبه مـورخ 1400/11/13 تقاضـای خـود بـه همـراه مـدارک مـورد نیـاز را بـه واحـد حراسـت 
بـه نشـانی: تهـران- شـهرک قـدس - بلـوار فرحـزادی - بلـوار ایوانک-خیابـان فالمـک شـمالی - جنـب بانـک تجـارت - پـالک 5 - طبقـه چهـارم تحویـل نمایند.

مواد شیمیایی مورد نیازتناژ
 180GMS90  (Atmer129) تن
265A.O. B215  تن
108A.O. B225  تن
M.S. 168 108  تن
)با پایه آبی رنگ( 34A.O.B215 & DMDBS تن
)بدون پایه آبی رنگ( 34A.O.B215 & DMDBS تن
NA BENZOATE 32 تن
UV770 24تن

مواد شیمیایی مورد نیازتناژ
58TEAL تن
14DONOR C تن
6DONOR D تن

44WHITE OIL V-70 تن
13GREASE VASELINE تن
52ATMER  163(A.S 163) تن
52A.O.3114 تن

شـرکت هـای متقاضـی کـه توانایـی تأمیـن مـواد شـیمیایی صدراالشـاره را دارا مـی باشـند مـی بایسـت مـدارک ذیـل را بـه همـراه نامـه اعـالم آمادگـی به آدرس 
فـوق الذکـر ارسـال نمایند.

1- مدارک ثبتی شرکت شامل تصاویر اساسنامه-روزنامه رسمی به همراه آخرین تغییرات-کد اقتصادی - رزومه
2-سـایر پیشـنهادات، اطالعـات و مـدارک مؤیـد تخصـص و تجربـه متقاضـی، قراردادهـای مشـتریان قبلـی، مشـخصات فنی مواد شـیمیایی، کشـور تولید کننده، 

مـدت انقضـاء، شـرایط پیشـنهادی، پرداخـت و ترم پیشـنهادی تحویـل مواد و... 
•پـس از بررسـی و ارزیابـی الزم از نظـر توانایـی، از تأمیـن کننـدگان واجـد شـرایط و تأییـد صالحیـت شـده جهـت دریافـت برگه پیشـنهاد قیمت و اسـناد مناقصه 

کتبـاً دعـوت بـه عمـل خواهد آمد. 
تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار می باشد.
• درصورت نیاز به اطالعات فنی با شماره تماس 37323774-077 داخلی 501 )واحد فرآیند( تماس حاصل نمایید.

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


