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خبرافشای اطالعات

خبرهایی از دو دارویی
دنیای اقتصاد: روز گذشته، در سامانه کدال به بررسی برخی 
نماد پرداخته شد. در این میان، بااهمیت   ترین گزارش، مربوط به 
افزایش نرخ مواد اولیه در شرکت داروسازی سبحان انکولوژی 
بود. این شــرکت اعالم کرده اســت، قیمت مــواد اولیه آن از 
161هزار تومان به 290هزار تومان افزایش یافته است. مرجع 
تغییر قیمت ها نیز ســازمان غذا و دارو بوده اســت. همچنین 
شرکت توزیع داروپخش، از پذیره نویســی عمومی سهام خود 

خبر داد. 
»شبریز«: پاالیش نفت تبریز اعالم کــرد با عنایت به اینکه 
صدور مجوز تغییرات هیات مدیره در خصوص ســهام عدالت 
در سازمان خصوصی   سازی در دســت بررسی است، به محض 
دریافت مجوز سازمان خصوصی   سازی در خصوص اینکه نماینده 
سهام عدالت استان زنجان در هیات مدیره شرکت پاالیش نفت 
تبریز توسط شرکت مادر ملی پاالیش و پخش است یا کارگروه 

سهام عدالت شفاف   سازی خواهد شد. 
»دسانکو«: شرکت داروسازی ســبحان انکولوژی از تغییر 
بیش از 10درصدی در نرخ مواد اولیه خود خبر داد. مرجع تغییر 
قیمت ها سازمان غذا و داروست و افزایش نرخ شامل انواع قرص 
می شود. قیمت این محصوالت از 161هزار تومان به 290هزار 

تومان افزایش یافته است. 
»لوتوس«: شرکت تامین ســرمایه لوتوس، از پذیرش تعهد 
پذیره   نویســی و بازارگردانی اوراق صکوک مرابحه صامیا051 
خبر داد. تاریخ پذیرش تعهد، 17بهمــن1401 و مبلغ تعهد، 
120میلیارد تومان اســت. همچنین مدت این اوراق، 48ماه و 
نرخ آن 18درصد ساالنه است. کارمزد پذیره نویسی، 60میلیارد 
تومان و کارمزد بازارگردانی ســال های اول تا چهارم، ســاالنه 

4میلیارد و 400میلیون تومان خواهد بود. 
»وسین«: بیمه سینا از موافقت با فروش ساختمان وزرا خبر 
داد. بهای تمام   شده این ســاختمان مبلغ 122میلیارد تومان 

است. 
»وتبار«: پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری تبار 
ثامن، از 10میلیارد و 500میلیون تومان به 42میلیارد تومان 
از محل سود انباشته به منظور سرمایه گذاری در بازار سهام در 
تاریخ   8بهمــن1401 به تصویب هیات مدیره رســیده و برای 

اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده است. 
»ذوب«: شــرکت ذوب آهن اصفهان اعالم کرد با عنایت به 
مجوز افزایش سرمایه مورخ 19دی1401 براساس تصمیمات 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30 دی1401 افزایش سرمایه 
شــرکت از مبلغ 6هزار و 150میلیارد تومان بــه مبلغ 7هزار و 
77میلیارد تومان از محل سود انباشته در تاریخ 16بهمن1401 

در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 
»دتوزیع«: شــرکت توزیع داروپخش اعــالم کرد با عنایت 
به مجوز افزایش سرمایه مورخ 19شــهریور1401 و براساس 
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 11 مهر1401 با توجه به 
افزیش سرمایه شــرکت از 120میلیارد تومان به 180میلیارد 
تومان، تعداد 598میلیون تومان ســهم بــا توجه به حق تقدم 
استفاده شده توسط سهامدار فعلی و با عنایت به انقضای مهلت 
استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه به این 
وسیله تعداد یک میلیون و 600هزار ســهم 100تومانی برای 
پذیره نویسی عمومی عرضه می شود. مهلت پذیره نویسی عمومی 
از تاریخ 17 بهمن1401 تا یک اسفند1401 تعیین شده است. 
»وآفر«: شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان از پیشنهاد یا 
تغییر سیاست تقسیم ســود خبر داد. در گذشته  میزان تقسیم 
سود، 10درصد بود و اکنون، شرکت تصمیم دارد حداکثر سود 

خالص خود را تقسیم کند.
»قشکر«: شرکت شــکر در خصوص صورت های مالی 9ماه 

منتهی به 30 آذر1401 این شرکت توضیحاتی ارائه کرد:
دلیل افزایش 47درصدی ســایر درآمدهای شرکت افزایش 
اجاره بهای زمین کشاورزی و افزایش سود سپرده بانکی است. 

افزایش موجودی مــواد و کاال به میــزان 20درصد به دلیل 
افزایش بهای تمام شده ساخته شده است.

افزایش پرداختنی   های تجاری نســبت به دوره مشابه سال 
قبل به میــزان 178درصد هم، به دلیل عدم تســویه مطالبات 

کشاورزان است. 
»مبین«: مبین انرژی خلیج فارس اعالم کرد با توجه به اعالم 
شرکت گاز استان بوشهر در خصوص تداوم سرما در سطح کشور 
و به تبع آن لزوم محدودیت مصرف گاز خوراک برای شرکت های 
مصرف کننده، محدودیت مذکور اعالم شده و در صورت استمرار 
این موضوع، آثار مالی ناشی از عدم مصرف سرویس های جانبی 
توســط مصرف کنندگان گاز خوراک، به اطالع ســهامداران 

خواهد رسید. 
»فگســتر«: گســترش صنایع روی ایرانیان اعالم کرد، با 
عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ 26دی ماه 1400 براساس 
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 11 بهمن 1401 
افزایش ســرمایه شــرکت از مبلغ 100میلیارد تومان به مبلغ 
150میلیارد تومان از محل سود انباشــته در تاریخ 16 بهمن 

1401 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید. 
»وگــردش«: بانــک گردشــگری از واگذاری بخشــی از 
سرمایه گذاری   ها از طریق مزایده عمومی خبر داد. این شرکت در 
نظر دارد بخشی از سهام در اختیار خود را به این نحو به فروش 

برساند. تاریخ برگزاری مزایده، 30بهمن 1401 خواهد بود. 

 بورسی ها؛ برنده   ترین سرمایه گذاران
در بلندمدت

معاون نظارت بر بورس   ها و ناشران ســازمان بورس گفت: در 
بلندمدت ســرمایه گذاران بورس، برنده   ترین ســرمایه گذاران 
هستند؛ اما در میان   مدت و کوتاه   مدت ممکن است نوسان   هایی 
وجود داشته باشــد. به گزارش »ایرنا« به نقل از سازمان بورس، 
علیرضا ناصرپور، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و 
رضا عیوض   لو، معاون نظارت بر بورس   ها و ناشران سازمان بورس 

مهمان برنامه گفت   وگوی ویژه خبری شبکه خبر بودند.
رضا عیوض   لو در این برنامه بیان کرد: بحث حمایت از حقوق 
ســهامداران و تاکید بر حاکمیت شــرکتی همواره در بورس و 
فرابورس مورد تاکید بوده اســت که در این راستا دستورالعمل 

حاکمیت شرکتی ابالغ شد.
وی افزود: همچنین رعایت حقوق اقلیت سهامداران از جمله 
موارد مورد تاکید بود تا به این واسطه به طور منصفانه پاسخگویی 
رعایت شود. میز صنعت نیز در راستای تقویت حقوق سهامداران 
شــکل گرفت و مطالبه آنها به سیاستگذاران منتقل شده است. 
به این واســطه پیش بینی   پذیر کردن ســود و شفافیت محقق 
شده است. عیوض   لو با اشاره به عرضه محصوالت در بورس کاال 
گفت: یکی از محورهای اصلی که مورد تاکید سازمان بورس بود، 
بحث عرضه محصوالت در بورس کاالست. عرضه محصوالت در 
بورس کاال دوهدف را دنبال می کند؛ یکی افزایش شــفافیت و 

دیگری حذف قیمت گذاری دستوری.
معاون نظارت بر بورس   ها و ناشــران سازمان بورس ادامه داد: 
دیده   بان سالمت سازوکاری را ایجاد کرده تا تخلفات را شناسایی 
کنیم و افرادی که در این سامانه تخلفات را اطالع   رسانی کنند، 
تشویق می   شوند. وی با بیان اینکه یکی از الزامات بازار منصفانه 
دسترسی به اطالعات برابر برای سرمایه گذاران است، اظهار کرد: 
افشای اطالعات شرکت های ثبت شــده بورسی و فرابورسی در 
سامانه جامع اطالعات ناشران )کدال( گامی در جهت تحقق این 
امر است. سعی شده است با تعیین زمان بندی   هایی که شرکت ها 
باید در قالب آن اطالعات را به عموم برساند و تنوع صورت های 
مالی، اعم از صورت های مالی سه ماهه، 6ماهه و 9ماهه، برابری 

در دسترسی و افزایش شفافیت ایجاد شود.
عیوض   لو تصریح کرد: در بلندمدت ســرمایه گذاران بورس، 
برنده   ترین سرمایه گذاران هستند؛ اما در میان   مدت و کوتاه   مدت 

ممکن است نوسان   هایی وجود داشته باشد.
وی افزود: یکی از مهم ترین اقدامات سازمان بورس، تمرکز بر 
ثبات بازار سهام است که از طریق مکانیزم   های مختلفی این هدف 
دنبال می شود که یکی از این مکانیزم   ها، بسته   های ثبات   ساز در 

بازار بود. سهام   یار، موفق   ترین بسته ثبات   ساز بود که عرضه شد.
عیوض   لو اظهار کرد: بیمه سهام )سهام   یار( با استقبال خوبی 
مواجه شــد و بالغ بر 500 هزار ســهامدار، پرتفوی خود را بیمه 
کردند. این بسته   ها نتیجه مطلوبی داشته و پس از نوسان   هایی 
که تا قبل از آبان ماه وجود داشت، بازار با ثبات و بازدهی منطقی 

در شاخص هم   وزن و شاخص کل مواجه شد.

فرصت    جدید سرمایه گذاری در بورس

ورود اولین صندوق بخشی شیمیایی ایران؛ »پتروآگاه«

صندوق های سرمایه گذاری این امکان را برای 
سرمایه گذاران فراهم می کنند تا میزان ریسک 
خود را در بازارهای مالی کاهــش دهند. این 
صندوق ها براساس ترکیب دارایی پرتفوی خود 
انواع متفاوتی دارند و هر فرد با توجه به ریسک 
پروفایل و انتظــارات بازدهی خود می   تواند در 
یکی از ایــن صندوق ها ســرمایه گذاری کند. 
صندوق بخشــی، صندوقی اســت که بیشتر 
پرتفوی آن روی یک گروه از محصوالت خاص 
متمرکز اســت و قرار اســت، اولین نمونه آن 
به زودی پذیره   نویســی شود. به همین منظور، 
گفت   وگویی با سارمن نیکالیان، تحلیلگر ارشد 
صنعت پتروشیمی انجام شــده است تا درباره   

این صندوق به ما بیشتر توضیح دهد. 
موافقت اصولی اولین صندوق بخشی کشور با  �

نماد »پتروآگاه« توسط گروه آگاه گرفته شده 
است و به زودی پذیره   نویسی می شود. به طور 
خاص در مورد این نوع صنــدوق توضیحاتی 

ارائه دهید.
صندوق های بخشــی، عمال نوعی صندوق 
در ســهام هســتند. صندوق های در ســهام 
بیشــترین دارایی خود را در ســهام شرکت ها 
و صنایع مختلــف ســرمایه گذاری می کنند. 
صندوق های بخشــی هم بیشــتر دارایی خود 
را به ســهام اختصاص می دهند؛ با این تفاوت 
که به جای صنایع مختلف و زیــاد، متمرکز بر 
صنعتی خاص فعالیت می کنند. وجود این نوع 
صندوق ها به توسعه   سرمایه گذاری کمک کرده 
و موجب متنوع   تر شدن ابزارهای سرمایه گذاری 
غیرمستقیم در بازار سرمایه کشور خواهد شد.

به نظر شــما ایــن نــوع صندوق هــا چه  �
مزیت   هایی می   توانند برای ســرمایه گذاران 

داشته باشند؟
از زوایای مختلفی می تــوان نقش و کارکرد 
این صندوق ها را بررسی کرد. از یکسو چون این 
نوع صندوق کامال متمرکز بر یک صنعت است، 
مدیریت صنــدوق بر فرصت   هــا و چالش   های 
آن احاطــه دارد و از این رو می   تواند ســرمایه 
ســرمایه گذاران را بــا لحاظ کــردن مدیریت 

ریسک   های موجود، به بخش   های پربازده صنعت 
تخصیص دهــد و از ظرفیت   های ســودآوری 
ایجادشده با ایجاد پرتفوی متنوع از شرکت های 
مختلف، استفاده کند. از منظر دیگر، صرفه   جویی 
در وقت و زمــان ســرمایه گذاران برای تحلیل 
شرکت ها ایجاد خواهد شــد. در بازار سرمایه، 
صنایع متعددی فعالیت می کنند که هر صنعت 
شــرایط خاص خود را دارد و از عوامل مختلفی 
تاثیر می   پذیرد. از طرفی شــرکت های فعال در 
یک صنعت همگن نیســتند؛ به ایــن معنا که 
هریک ممکن اســت محصول تولیدی متفاوت 
و به تبع آن شرایط متفاوتی داشته باشد. تنوع 
شرکت ها، کار تحلیل و بررسی آنها را پیچیده و 
زمان بر می   کند. اما صندوق بخشی این چالش 
را رفع می کند؛ زیرا سرمایه گذار کافی است در 
سطح صنعت تصمیم به سرمایه گذاری بگیرد؛ 
زیرا انتظار این اســت که مدیر صندوق بخشی 
با اشراف کامل به شرکت های صنعت مربوطه، 
بهینه   ترین ترکیب را از شرکت های آن صنعت 
انتخاب کند. با این شرایط ســرمایه گذاران از 
تحلیل تک   تک شــرکت های یک صنعت برای 

شناسایی شرکت بهتر بی   نیاز خواهند بود. 
گروه آگاه چــه صنعتی را بــرای صندوق  �

بخشی خود در نظر گرفته است؟
اولین صندوق بخشی بازار توسط گروه آگاه 
با نماد »پتروآگاه« در صنعت شیمیایی خواهد 
بود که در تاریخ 23بهمن ماه پذیره   نویسی آن 

آغاز می شود.

چرا صنعت شیمیایی؟ �
لیست بلندباالیی از دالیل انتخاب صنعت 
شــیمیایی وجود دارد. این صنعت شــامل 
شــرکت های پتروشــیمی و هلدینگ   های 
سرمایه گذاری مرتبط آن با سهم 25درصد، 
بزرگ تریــن ســهم را از ارزش کل بــازار 
ســرمایه ایران در اختیار دارد، بنابراین توان 
متنوع   ســازی باالیی ایجاد می کند. نزدیک 
به 65شــرکت در این صنعت قرار گرفته   اند 
که سهام آنها در بازارهای بورس و فرابورس 
مورد معامله قرار می گیرد و هریک محصوالت 
متفاوتــی تولیــد می کننــد. گســتردگی 
محصوالت تولیدی در ایــن صنعت، در کنار 
امکان ایجاد پرتفویــی متنوع برای صندوق، 
توانایی مدیریت ریســک را به دنبال خواهد 

داشت.
 همچنیــن این صنعــت به دلیــل اینکه 
پتانســیل ســودآوری زیادی دارد، همواره 
از اصلی   تریــن انتخاب   هــا در پرتفــوی 
ســرمایه گذاری فعاالن بازار ســرمایه است. 
صنعت شیمیایی جزو صنایع صادرات محور 
دســته   بندی می شــود و از این لحاظ رتبه 
نخست صادرات غیرنفتی کشــور در اختیار 
این صنعت است. صنعت شیمیایی در مقایسه 
با شــاخص کل بــورس و دالر در بلندمدت 
به مراتب بازدهی باالتری برای سرمایه گذاران 
ایجاد کرده و از این حیث صنعتی با ظرفیت 
کسب بازدهی مناسب اســت. از سوی دیگر 

با نسبت سود تقســیمی )DPS( در محدوده 
90درصد، صنعت شــیمیایی در بین صنایع 
بورسی صنعتی با تقسیم ســود باالست که 
مورد توجه عموم سرمایه گذاران و به خصوص 
ســرمایه گذاران حقوقی اســت. همچنین 
پتانسیل پذیرش شرکت های جدید هم در این 
صنعت وجود دارد که این مســاله به ظرفیت 
این صنعت برای سودآوری و متنوع   سازی در 

بلندمدت کمک می کند. 
ترکیب دارایی   های صندوق پتروآگاه به چه  �

شکل خواهد بود؟
در ترکیب دارایی صندوق حداقل 70 درصد 
باید به سهام شــیمیایی اختصاص پیدا کند و 
حداکثر تا 10 درصد از منابع صندوق می   تواند 
به خرید ســایر صنایع اختصاص یابد. الزم به 
ذکر اســت که با توجه به شــرایط قیمت های 
جهانی و همچنین مقررات داخلی، در هر بازه 
زمانی ممکن است بخشی از این صنعت نسبت 
به بخش   های دیگر از مزیت سودآوری باالتری 
برخوردار باشد که تالش مدیران این صندوق 
شناســایی به موقع این فرصت   ها و بهره   مندی 
از آنهاســت. از منظر ریســک   پذیری نیز این 
صندوق ریسک بیشــتری در مقایسه با سایر 
صندوق های سهامی خواهد داشت؛ زیرا تنوع 
سرمایه گذاری صندوق های ســهامی بیشتر 
است. اما در بلندمدت و به دلیل ظرفیت باالی 
سودآوری شــرکت ها از این صنعت می   توان 
بازدهی به مراتب بهتری نسبت به شاخص کل 

انتظار داشت. 
به نظر شــما این صندوق برای چه افرادی  �

می   تواند مناسب باشد؟
افرادی که می   خواهند ســرمایه خود را در 
بلندمدت در مقابل نوسانات ارزی پوشش دهند 
می   توانند از ظرفیت صندوق بخشی پتروشیمی 
با توجه به صادرات محور بــودن این صنعت، 
در ترکیب دارایی   های ســبد ســرمایه گذاری 
خود استفاده کنند. ســرمایه گذاران خرد که 
می   خواهند در صنعتی خاص ســرمایه گذاری 
کنند، صندوق ها و مدیران سبدهای اختصاصی 
سرمایه گذاری و شرکت های حقوقی فعال در 
بازار سرمایه همگی مخاطبان سرمایه گذاری 

در صندوق های بخشی هستند. 
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مدیر صندوق توســعه بازار ســرمایه گفت: 
طبق مصوبه هیات مدیره صندوق توسعه بازار 
سرمایه، قرار بر این است تا به   منظور حمایت از 
بازار روی 20نماد، اوراق اختیار خرید و اختیار 
فروش منتشــر کرده و فعال باشیم. به گزارش 
»ایرنا« به نقل از سازمان بورس، قادر معصومی 
خانقاه درباره آخرین اقدامات انجام شــده این 
صندوق در راستای حمایت از بازار سهام، افزود: 
این اقدام شــامل برخی نمادهــا از گروه   های 
خودرویی، فرآورده   های نفتی، نهادهای مالی 
واسط، فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی 
و همچنین نمادهایــی از هلدینگ   های بزرگ 
حاضر در بازار می شــود. وی ادامــه    داد: البته 

صندوق توسعه قبل از این در گروه خودرویی، 
روی برخی از نمادهای خودرویی اوراق اختیار 
خرید منتشر کرده بود و در هر دوسمت خرید و 
فروش این اوراق حضور داشت، اما فعالیت این 
دوره شامل انتشار اوراق اختیار خرید و اختیار 
فروش و فعالیت در هر دو ســمت خواهد بود. 
معصومی خانقاه گفت: حجم این اوراق نیز در 
حدی خواهد بود که هم بــازار تا حد معقولی 
اشباع شود و از آن اســتقبال کند و هم نوسان 
ســهم   ها کنترل شــود. معصومی خانقاه ابراز 
امیدواری کرد که انتشار این اوراق به افزایش 
عمق بازار ســرمایه و همچنین کاهش ریسک 

سرمایه گذاران کمک کند.

گفت وگو با سارمن نیکالیان
 تحلیلگر ارشد صنعت پتروشیمی

جزئیات اقدامات صندوق توسعه بازار سرمایه 
برای حمایت از بورس

به اطالع مى رساند شرکت کمباین سازي ایران در نظر دارد انواع مواد و 
قطعات موجود در انبار ضایعات در گروه هاى آهن آالت، الستیک، پالستیک، 
حلب، شلنگ هیدرولیک، آلومینیوم، گالوانیزه، قطعات برنجى و الکتریک که 
مشتمل بر لیست ذیل مى باشند را از طریق مزایده عمومى به فروش برساند:
آهن آالت، انواع بشکه هاى فلزى و پالستیکى، دینام، سطل، کمپرسور، 
تسمه هاى الستیکى، قطعات فایبر گالس، شیشه بغل کابین کمباین، قطعات 
پالستیکى، ورق هاى ضایعاتى برش لیزر، سیم کشى برق کمباین، باترى، 
سوارى،  تایر  انواع  لیفتراك،  تایر  ناقص،  مهتابى  ترانس  کمباین،  چراغ 
الستیک و تیوپ کمباین، انواع شلنگ هیدرولیک، صندلى کمباین، انواع 
کمباین  رادیاتور  انواع  دانه،  ریزش  الستیکى  هاى  پرده  کمباین،  جنت 
رادیاتور  کمباین،  کولر  کندانسور  سوارى،  و  لیفتراك  و  برنج  کمباین  و 
تلویزیون،  گازى،  کولر  کندانسور  رادیو پخش،  مکنده هواکش،  صنعتى، 
یونیت  یاتاقان چدنى،  گرمایشى،  زنت  ادارى،  باالنسرجوشکارى، صندلى 
هیدرولیک ماشین آالت، فیلتر روغن صنعتى هیدرولیک، منبع پایه دار 

بزرگ، فن رادیاتور، پمپ آب کولر آبى، موتورفن اواپراتور، کپسول خالى گاز 
کولر، بشکه پالستیکى، قطعات برنجى، استارت موتور، موتور برف پاك کن،
دستگاه  ادبلو،  مایع  فرقان،  الستیک  مهره،  و  پیچ  بزرگ،  و  کوچک  بوق 
مدیریت سرویس کمباین،  گوشى تلفن ثابت، اواپراتور اسقاطى، قطعات 

تابلو برق و ...
شرکت کنندگان مى توانند از زمان نشر آگهی به مدت 10 روز کاري با 
مراجعه به شرکت کمباین سازي ایران جهت بازدید و تکمیل اسناد شرکت 

در مزایده اقدام نمایند.
نشانی: استان مرکزي -  اراك -  میدان صنعت - شرکت کمباین سازي 

ایران
ضمنًا جهت کسب اطالعات تکمیلی به آدرس سایت شرکت کمباین سازي 
ایران به آدرس: www.irancombine.com مراجعه نموده یا با شماره 
تلفن 08633123817 و شماره 08633130370 تماس حاصل نمایید.
شرکت کمباین سازي ایران

آگهـی مـزایـده عمـومـی

شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر(سهامی عام) درنظر دارد اقالم ضایعاتی محصول 
اقالم ضایعاتی  و....)،    OFF خاکی،  پودر، دم  کلوخه،  مانند    ABS انواع ضایعات  (شامل 
مجتمع  محل  در  و.....)  پالستیکی  کیسه  فلزي،  و  پالستیکی  بشکه  (شامل  محصول  غیر 
پتروشیمی قائد بصیر  واقع در گلپایگان کیلومتر 10 جاده خمین را از طریق مزایده عمومی 

با شرایط ذیل به فروش برساند.
کلیه متقاضیان خرید این اقالم می توانند جهت بازدید و آگاهی از وضعیت، مشخصات و 
مقدار تقریبی آنها ، از تاریخ درج آگهی به مدت یک هفته از ساعت 9 صبح تا 4بعد از ظهر 

ایام غیر تعطیل ، به محل مجتمع پتروشیمی قائد بصیر مراجعه فرمایند.
همچنین متقاضیان می توانند جهت دریافت فهرست اقالم و برگه شرایط شرکت در مزایده، 
در ایام مذکور به دفترمرکزي شرکت تولیدات پتروشیمی قائدبصیر واقع در تهران، خیابان 
گاندي، کوچه هفتم (شهید پالیزوانی) شماره 15 به امور فروش  و یا به وب سایت شرکت 

به نشانی www.gbpc.net مراجعه نمایند.
تلفن دفتر مرکزي پتروشیمی قائد بصیر : 8- 88880315(تهران) داخلى 231و221و236

آگهي مزایده  عمومي 
شماره ۰۲/م/۰۱

شرکت تولیدات پتروشیمي قائد بصیر(سهامي عام)

«آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۱-۳۷»
به خرید،  نسبت  دارد  نظر  در  پروپیلن جم (سهامى عام)  پلى  شرکت 
نصب و راه اندازی سیستم سرمایش انبار مواد شیمیایی کارخانه خود مطابق 
با مشخصات و براساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با تأیید فنی اقدام نماید.
موضوع مناقصه: خرید، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش مناسب )تا 24 
ابعاد طول 65 متر و  به  انبار مواد شیمیایی )سوله  برای  درجه سانتیگراد( 

عرض 24 متر و ارتفاع 8 متر( شرکت پلی پروپیلن جم.
ب: دریافت اسناد: 

در  با  روزنامه  در  آگهی  انتشار  از  پس  می توانند  شرایط  واجد  متقاضیان 
برای  معتبر  )معرفی نامه  و کارت شناسایی معتبر  دست داشتن معرفی نامه 
نمایندگان حقوقی( و فیش واریزی  به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب 
شرکت  نام  به  جم  پتروشیمی  شعبه  تجارت  بانک   2663130121 شماره 
پلی پروپیلن جم، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان ساعت 15 روز چهارشنبه 
مورخ 1401/11/26 به نشانی: تهران- شهرک قدس- بلوار فرحزادی- بلوار 
شرکت  پالک 5-  تجارت-  بانک  جنب  شمالی-  شجریان  خیابان  ایوانک- 
پلی پروپیلن جم- طبقه دوم- واحد  امور حقوقی و پیمان ها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 1/500/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه 

بانکی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز الزم و مورد تأیید 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادى: 
اسـناد مناقصه بایسـتی توسـط اشـخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شـود و 
حداکثر تا پایان ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1401/12/09 نسبت به تحویل 
پاکت هـا در تهـران بـه نشـانی: شـهرک قـدس، بلـوار فرحزادی، بلـوار ایوانک، 
خیابان شجریان شمالی، پالک  5 ، شرکت پلی پروپیلن جم- طبقه چهارم -

 واحد حراست اقدام گردد. 
تذکـر1: بـه پیشـنهادهایی کـه فاقـد سـپرده یـا امضـاء مشـروط و مخدوش و 
سـپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شـخصی و نظایر آن و پیشـنهادهایی 
کـه پـس از انقضـاء مـدت مقـرر در اسـناد مناقصـه واصل شـود مطلقـاً ترتیب 

اثـر داده نخواهد شـد.
تذکر2: سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.
تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در 

هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است. 
روابط عمومى و امور بین الملل شرکت پلى پروپیلن جم 
(سهامى عام)

شـرکت پتروشـیمى شـهید تندگویان (سـهامى عام) در نظر دارد مناقصه 
بـا شـرایط ذیـل را از طریـق مناقصـه عمومـی دو مرحلـه ای )توأم بـا ارزیابی کیفی 

و فنـی( بـه فروشـنده واجـد شـرایط و دارای صالحیـت واگذار نماید.
1- موضوع مناقصه: خرید 4 میلیون عدد دوک مقوایی

2- مدت اجراى موضوع مناقصه: یک سال
3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 40/000/000/000 ریال می باشد.

4- انواع تضمین هاى معتبر براى شرکت در مناقصه:
4-1( ضمانت نامه بانکی

4-2( واریز وجه به حساب اعالم شده در اسناد مناقصه
5- مهلت توزیع اسناد مناقصه تا ساعت 13 مورخ 1401/11/23

آدرس بـه  مناقصـه  اسـناد  دریافـت  جهـت  می تواننـد  مناقصه گـران   *
https://tender.stpc.ir مراجعه نمایند.

6- ارائـه گواهـى نامه هـاى ذیل از سـوى مناقصه گـران در زمان دریافت 
اسـناد مناقصه الزامى است:

1-6( پروانه بهره برداری
2-6( کارت بازرگانی

IMS 3-6( گواهی نامه های استاندارد ایزو
7- محل و مهلت تحویل پاکات پیشـنهادى: خوزسـتان، بندر امام خمینی، 
منطقه ویژه اقتصادی، سـایت 4، سـاختمان اداری و پشـتیبانی پتروشـیمی شـهید 

تندگویان، کمیسـیون معامالت - تا سـاعت 16 مورخ 1401/12/06
8- محـل و تاریـخ مرحله اول گشـایش پاکات الـف و ب: آدرس فوق، دفتر 
کمیسیون معامالت – ساعت 30 : 11 مورخ 1401/12/15 و از پیشننهاددهندگان 

دعوت می شـود در جلسـه گشـایش پاکات حضور یابند.
تذکر 1: پاکت پیشـنهادی مناقصه گری گشـوده خواهد شـد که حدنصاب امتیاز 

ارزیابی کیفی و فنی را کسـب نمایند.
تذکـر 2: بـه پیشـنهادهایی کـه فاقـد سـپرده یـا امضـای مشـروط و مخـدوش و 
سـپرده های کمتـر از میـزان مقـرر،  چـک شـخصی و نظایـر آن و پیشـنهادهایی 
کـه پـس از انقضـای مـدت مقـرر در آگهـی واصـل شـود مطلقـاً ترتیب اثـر داده 

شـد. نخواهد 
تذکر 3: سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکـر 4: ارائـه کپـی مصـدق قراردادهای مشـابه انجام شـده و مفاصاحسـاب های 
ذیربـط کـه در یکـی از مراجـع ذیصالح )دفترخانه اسـناد رسـمی یـا دادگاه یا امور 
حقوقـی کارفرمـای طـرف قـرارداد( گواهـی شـده اسـت، جهـت بررسـی مـدارک 

ارزیابـی کیفـی مناقصه گـران، الزامی اسـت.
ضمنـاً ایـن آگهـی در پورتـال الکترونیکی پتروشـیمی شـهید تندگویـان به آدرس 

www.stpc.ir در قسـمت مناقصـات/ مزایـدات قابـل رؤیت می باشـد.
کارشناس: خانم مرادپور
تلفن: 06152172783

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای (توأم با ارزیابی کیفی و فنی)
مناقصه شماره ۱۴۰۱/۷۴۷

روابط عمومى شرکت پتروشیمى شهید تندگویان (سهامى عام)


