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دنياي اقتصاد: طرح صيانت كه كاربران، آن را محدودسازي اينترنت 
مي خوانند، پايان دولت دوازدهم و كمبود دارو و سرم در داروخانه ها 
از جمله موضوعات روزي بود كه كاربران توييتر فارسي درباره آن 
اظهارنظر  كردند. صحبت درباره كارنامه حسن روحاني و اعضاي 
دولت او يكي از سوژه هاي روز گذشته كاربران توييتر فارسي بود. تمام 
گروه ها و كاربران از طيف هاي مختلف درباره اين صحبت ها اظهارنظر 
 كردند. از طرفي چون دوران مسووليت اعضاي دولت دوازدهم 
به پايان رسيده است، كاربران با جسارت و ترس كمتري درباره 
عملكرد آنها اظهارنظر  كردند؛ اظهارنظرهايي كه پر از انتقاد بود. 
اين اظهارنظرها و نوشته ها در نهايت به »هشتگ حاللت نمي كنيم« 
تبديل شد و تا ساعت 15 بعدازظهر ديروز، بيش از 16هزار نفر با 
استفاده از آن مطالبي درباره عملكرد حسن روحاني و اعضاي دولت 
دوازدهم نوشتند. نكته قابل توجه اين بود كه هيچ كدام از چهره هاي 
اصولگرا و اصالح طلب همراه با اين هشتگ گاليه ها و نوشته هايشان را 
درباره عملكرد اقتصادي، اجتماعي و سياسي دولت دوازدهم منتشر 
نكردند و اين هشتگ بيشتر از سمت كاربران عادي توييتر فارسي و 

برخي فعاالن سياسي مورد توجه قرار گرفت. 
در مقابل اين هشتگ، هشتگ ديگري هم در توييتر با عنوان 
»روحاني مچكريم« به راه افتاد كه نتوانست به هدفش برسد و جزو 
ترندهاي ديروز توييتر فارسي قرار نگرفت؛. چون هم از اين هشتگ 
استقبال كمي شد و هم اينكه از سوي ديگر كاربران ريپورت مي شد.
 اما در كنار اين گاليه ها و انتقادها، بودند تك و توك افرادي كه از 
عملكرد دولت حسن روحاني دفاع مي كردند و ضعف ها را به گردن 
تحريم ها و جنگ اقتصادي و دست هاي پشت پرده مي انداختند. 
آنها از دلتنگي و قدرنشناسي مردم  نوشتند كه اين نوشته ها مورد 
انتقاد كاربران قرار  گرفت و در قسمت نظرات، كاربران از خجالت 
نويسندگان اين مطالب بر آمدند. در كنار اين موضوع، برخي از 
چهره ها هم در توييتر بورسي، از اظهارنظرهاي اعضاي تيم دولت 
دوازدهم  نوشتند و آنها را نقد كردند. يكي از اين افراد فرهاد دژپسند 
بود كه رضا كاشف در صفحه شخصي خود درباره او نوشت: »دكتر 
فرهاد دژپسند وزير اقتصاد با افتخار از تامين مالي 6۸۰ ه . م. 
ت)هزار ميليارد تومان( از بورس در سال ۹۹ ياد كرد.« يكي ديگر از 
موضوعاتي كه ديروز در فضاي توييتر فارسي مورد توجه قرار گرفت، 
صحبت درباره ميراث دولت دوازدهم براي كشور و دولت هاي 

آينده بود. 
به اعتقاد برخي از كاربران عملكرد دولت دوازدهم در حوزه 
بورس و ايجاد حس بي اعتمادي بين عموم مردم كه نشانه اش 
شانه خالي كردن دولت از زير بار مسووليتش در قبال دعوت 
مردم به سرمايه گذاري در بورس بود و همچنين حرف هاي 
ايجاد حس  متناقض مسووالن دولتي در اين حوزه، باعث 
بي اعتمادي شديدي بين مردم و دولت شد. آنها به اين مساله 
 پرداختند كه بازگشت اعتماد مردم به عملكرد دولت جزو 
فعاليت هاي سخت براي دولت سيزدهم است و به اين راحتي ها 
 اعتماد از دست رفته و شكاف ايجاد شده، ترميم نخواهد شد. 
اما بورس و بازار سرمايه ديروز نتوانستند توجه اكثر كاربران را به 
خود جلب كنند؛ مساله اي كه روزهاي گذشته در همين ستون به 
آن پرداخته بوديم كه كاربران فعال در اين حوزه منتظر شروع به كار 
رسمي دولت سيزدهم هستند و به نظر مي رسد تا پايان هفته بورس 
و بازار سرمايه آن طور كه بايد و شايد نتواند توجه كاربران را به خود 
جلب كند، جز شايد فرداي مراسم تنفيذ و تحليف كه ممكن است 
كاربران نسبت به واكنش بورس و ديگر بازارهاي سرمايه موضع 
بگيرند. همچنين در ادامه روند اين يكي، دو هفته آينده، معرفي 
اعضاي دولت سيزدهم به مجلس شوراي اسالمي و جلسات راي 
اعتماد فضاي مجازي و به ويژه شبكه اجتماعي توييتر را تحت تاثير 
خود قرار مي دهد و شايد بعد از آن كاربران توييتر بورس، دوباره 

سرنوشته ها و پيش بيني هاي گذشته خود در مورد بورس بروند. 

روزنامه »دنيای اقتصاد« مشکل سهامداران خرد بازار 
سرمایه را در این ستون پوشش می دهد. شما خوانندگان که 
در بازار سهام فعال هستيد، می توانيد در صورت مواجهه با هر 
مشکلی در این حوزه از طریق واتس اپ یا پيامک برای ستون 
»صدای سهامدار« به شماره 0۹100۸۹۷۲۴۴ پيام بفرستيد و 
مشکل خود را با ما در ميان بگذارید. نظرات شما ضمن درج در 
این ستون پيگيری خواهد شد. ذکر این نکته ضروری است که 
از چاپ نظرات حاوی توهين معذوریم. درج پيام مخاطبان صرفا 

انعکاس نظرات است و به معنای موافقت با آن نيست.
   

  6۷۸5…0۹3۲: تكليف افزايش سرمايه ها و حق تقدم های سهام 
عدالت كه سهامداران در سال قبل روش مستقيم را انتخاب كردند 
چه شده و چرا تاكنون شركت هايی كه افزايش سرمايه داده اند هنوز 
ميزان دارايی شان اضافه نشده است؟ لطفا پيگيری و منعكس كنيد. 

متاسفانه تلفن سهام عدالت در اين زمينه پاسخگو نيست.
  1۸3۲…0۹1۹: بورس كه چه عرض كنم شاخص باال می رود اما 
ضرر ما هم همچنان باال می رود! چه معجزه ای رخ می دهد كه با وجود 
اينكه شاخص رشد می كند اما ما همچنان ضررمان بيشتر می شود!؟ 
اين تنها وضعيت من نيست و بسياری از سهامداران وضعيت مشابه 

من دارند.
  ۴۷50…0۹1۹: سازمان بورس بايد هرچه زودتر جلوي 
فسادها و سودهاي رانتي يه عده گردن كلفت كه فقط با سرخطي 
زدن برای سهم هاي تازه عرضه اوليه شده، سودهاي قطعي و 
يك شبه می برند، بگيرد. به نظر می رسد ريشه اينگونه فسادها در 
بورس، محدوديت دامنه نوسان است. اگر سهم ها دامنه نوسان باز 
داشته باشند، اوال نقدشوندگي آنها افزايش پيدا مي كند و ديگر 
عمال صف خريد يا فروش برای آنها تشكيل نمي شود. ثانيا جلوي 
صف نشيني كسانی كه سودهاي يك شبه می گيرند هم گرفته 
مي شود. بايد بررسی شود چرا سازمان بورس اقدامی برای باز شدن 

دامنه نوسان نمی  كند!
  531۷…0۹35: با تورمی كه االن وجود دارد و پيش بينی 
می شود در آينده هم باالتر برود، آيا فروختن سهم هايی كه داريم 

درست است؟ 
  ۴0۹0…0۹1۸: دولت جديد از فردا روی كار می آيد، با توجه به 
رويكردی كه اين دولت دارد چه سرنوشتی در انتظار بازار سرمايه است؟ 
  566۷…0۹1۹: هنوز بعد از چند ماه از عرضه سهم های امين، 
سيتا، بگيالن، ابادا و… حدود 2۰ درصد زير قيمت عرضه اوليه معامله 

می شوند! چرا فكری برای اين سهم ها نمی شود؟ 
  ۴1۸3…0۹15: سهام عدالت من يك ميليونی است اما وارد 
كارگزاری كه می شوم رقم ثبت شده 4۰۰ هزار تومان است! چرا 

اينطور است؟ و بايد به كجا مراجعه كنم؟ 
  3۴0۴…0۹1۲: افزايش سرمايه ها و حق تقدم های سهم های 
عدالت برای برخی از سهامداران اضافه شده و در پرتفوی آنان قرار 
گرفته اما برای من هنوز اين اتفاق نيفتاده است! چه بايد بكنم؟ 

ممنون می شوم راهنمايی كنيد. 
  36۹1…0۹13: فروش اوراق توسط دولت درسته كه منجر 
به افزايش نقدينگی و ترميم زخم های به جامانده بورس می شود 
ولی خروج ناگهانی آن برای تامين مالی دولت ضربه ای سنگين 
همانند خروج 5۰۰ هزار ميليارد بر پيكر بورس خواهد زد و بار ديگر 

سهامداران را از بورس و سهامداری متنفر خواهد ساخت.

گروه بورس: 42710256

دنياي اقتصاد: در حالي كه بازار سهام در تابستان 
۹۹ حال و هواي داغ و رو به رشدي داشت خبر  
آزاد سازي سهام عدالت منجر به توجه بيشتر اذهان 
عمومي به بازار سرمايه و در نتيجه افزايش قابل توجه 
كدهاي معامالتي شد. اما اين همه داستان نبود. 
آزاد سازي با ريزش بازار بورس همزمان شده بود 
و يكي از داليل اصلي روند نزولي بازار عرضه هاي 
سنگين سهام عدالت از سوي بانك ها و كارگزاري ها 
عنوان شد. از اين رو سازمان بورس فروش سهام 
عدالت را متوقف كرد. از همان زمان تاكنون يكي از 
چالش هاي مديران سازمان بورس نحوه آزاد سازي 
مجدد سهام عدالت است. اين روزها كه بازار سرمايه 
كمي جان گرفته و از فشار فروش هاي چند ماه 
گذشته كاسته شده دوباره بحث نحوه فروش 
سهام عدالت مطرح و رياست سازمان بورس نيز 
اعالم كرده؛ اين سازمان در حال برنامه ريزي براي 
آزاد سازي سهام عدالت از طريق صندوق هاي 
استاني است. برهمين اساس و با توجه به تجربه 
تلخ آزادسازي سهام عدالت در تابستان جنجالي 
سال گذشته برخي كارشناسان نسبت به زمان 
آزادسازي اين سهام ترديدهايي دارند. به اعتقاد 
آنها »آزاد سازي سهام عدالت بايد در زماني انجام 
شود كه بازار به ثبات الزم رسيده باشد. همچنين 
بايد روش فروش مستقيم از دستور كار حذف 
و فروش الزاما از طريق صندوق هاي استاني و 
به صورت برنامه ريزي، زمان بندي و به تدريج 
صورت گيرد و از طرف ديگر همزمان با فروش 
سهام عدالت شركت هاي سرمايه گذاري از طريق 
سياست هاي تشويقي به خريد اين سهام ترغيب 
شوند.« اما درآن سوي بازار خوش بيني هايي كه 
نسبت به وضعيت بازار در هفته هاي آينده وجود 
دارد، موافقان آزادسازي سهام عدالت را بر آن داشته 

تا بر طبل آزادسازي بكوبند. 
اين دسته از كارشناسان معتقدند: »اگر تامين 
مالي دولت از طريق فروش اموال و دارايي هاي مالي 
مازاد انجام شود هيچ منعي در راستاي آزادسازي 
سهام عدالت وجود ندارد، مگر اينكه دولت همزمان 
هم اوراق منتشر كند و هم سهام عدالت را عرضه 
كند كه در اين حالت كفه ترازوي عرضه سنگين تر از 
تقاضا خوادهد بود و ممكن است بازار را با اختالالت 

جدي مواجه كند و نظام معامالت را برهم بزند.«

  تجربه تلخ آزادسازي 99
سهام عدالت سبدي است شامل 4۹ شركت 

بورسي و غير بورسي كه دارندگان آن مجاز شدند 
يكي از دو روش مستقيم يا غير مستقيم را جهت 
فروش انتخاب كنند، بر اين اساس در مرحله اول 
3۰درصد از سهام عدالت آزاد شد و همزمان با 
عيدغدير سال گذشته 3۰ درصد ديگر نيز مجاز به 
فروش شدند، اما همچنان درباره نحوه آزادسازي 
و زمان آن حرف و حديث بسيار است. در همين 
رابطه حسن برادران هاشمي، كارشناس بازار 
سرمايه به »دنياي اقتصاد«  گفت: با نگاهي به نحوه 
آزاد سازي سهام عدالت در مرداد ۹۹ مي توان 
گفت اين آزاد سازي، شتاب زده و بدون كارشناسي 
الزم صورت گرفت و در حال حاضر نيز در صورت 
آزادي سهام به صورت مستقيم به دليل افزايش 
عرضه ها به نظر مي رسد بازار واكنش منفي نشان 

خواهد داد. 
بر  بايد  اينكه سياست گذاران  بيان  با  وي 
فرهنگ سازي دارندگان اين سهام بكوشند، اظهار 
كرد: صاحبان سهام عدالت بايد نسبت به سبد 
سهام عدالت و مزاياي آن اطالعات كافي را داشته 
باشند. بر همين اساس نه تنها بخش زيادي از فشار 
فروش كاسته خواهد شد، بلكه بعد از آشنايي 
با بازار بورس احتماال گروهي از اين افراد جذب 
بازار خواهند شد و دراين بازار سرمايه گذاري 
خواهند كرد. در اين صورت مزيت هاي فراواني 
هم براي بازار سرمايه و هم براي هدايت نقدينگي 
و كاهش تورم خواهد داشت. اين كارشناس بورس 
در پاسخ به اينكه آيا چه زماني بازار كشش عرضه 
سهام عدالت را دارد، عنوان كرد: آزاد سازي سهام 
عدالت بايد در زماني انجام شود كه بازار به ثبات 
الزم رسيده باشد. همچنين بايد روش فروش 
مستقيم از دستور كار حذف و فروش الزاما از 
طريق صندوق هاي استاني و به صورت برنامه ريزي، 
زمان بندي و به تدريج صورت گيرد و از طرف 
ديگر همزمان با فروش سهام عدالت شركت هاي 
سرمايه گذاري از طريق سياست هاي تشويقي به 

خريد اين سهام ترغيب شوند. 
وي در ادامه خاطرنشان مي كند: در اين صورت 
به نظر مي رسد با آزاد سازي سهام عدالت نه تنها 
بازار واكنش منفي نشان نخواهد داد بلكه مي تواند 
به رونق بازار نيز كمك كند  اما واقعيت اين است 
كه در حال حاضر زمان مناسبي براي اين كار 
نيست.  از يك سو  ساز و كار الزم براي عرضه سهام 
عدالت فراهم نشده و از سويي ديگر بازار بورس 
بعد از ريزش يكساله وارد مدار شكننده اي شده 

و ممكن است مجددا با چالش جديد مواجه شود.  
برادران هاشمي با اشاره به ابهامات موجود در تيم 
اقتصادي دولت جديد اظهار كرد: آزادسازي سهام 
عدالت بهتر است بعد از از انتخاب مديران اقتصادي 
دولت سيزدهم و نيز مشخص شدن سياست آنها 
در قبال بازار بورس در دستور كار قرار گيرد. نهايتا 
و خالصه كالم اينكه آزاد سازي سهام عدالت با 
كار كارشناسي و در زمان مناسب بر خالف تصور 
برخي نه تنها بار منفي براي بازار سرمايه نخواهد 
داشت، بلكه مي تواند موجب كمك و رونق بازار 

بورس شود. 

  درس هاي عبرت براي سياست گذار بورسي
برخي تحليلگران بر اين باورند كه سياست 
تامين مالي دولت از كنار بازار سرمايه در سال ۹۹ 
ضرر و زيان هنگفتي نصيب سهامداران به ويژه 
سهامداران عدالت كرد. به گفته آنها در صورتي كه 
بازار سرمايه دستخوش برخي سياست گذاري هاي 
مالي دولت نمي شد، ارزش سهام عدالت كه اتفاقا 
اكثردارندگان آن سرمايه گذاران بي تجربه بازار 
بودند، متحمل افت 4۰ درصدي قيمت نمي شد. 
در همين رابطه فردين آقابزرگي، كارشناس بازار 
سرمايه با انتقاد از اجراي برخي سياست هاي دولت 
روحاني درباره بازارسهام به »دنياي اقتصاد« گفت: 
بين منافع كوتاه مدت دولت، انجام وظايف قانوني 
و اجراي اصل 44 قانون اساسي تناقض فاحشي 
وجود دارد. با وجود هشدار كارشناسان بورسي، 
دولت دوازدهم ترجيح داد براي كمبود منابع مالي 
و جبران كسري بودجه، بازار سرمايه را هدف قرار 
دهد به طوري كه بازار سهام دستخوش منافع 

كوتاه مدت دولت قرار گرفت. 
وي با بيان اينكه تصميماتي كه درسال گذشته 
براي بورس گرفته شد مي تواند درس عبرتي براي 
سياست گذاري هاي بورسي 14۰۰ باشد، اظهار 
كرد: اگر دولت جديد براي تامين منابع مالي به 
سراغ بازار سرمايه برود و دست از سر اين بازار 

برندارد، اين بازار با بحران جدي مواجه مي شود. 
اين كارشناس با بيان اينكه تامين مالي دولت 
از طريق بازار سرمايه و در كنارآن انتشار اوراق، 
عرضه سهام عدالت را با اخالل مواجه مي كند، دو 
راه پيش پاي دولتمردان قرار داد و تصريح كرد: اول 
پذيرش و اجراي كامل اصل 44 به عنوان تكليفي 
جدي. بر همين اساس دولت در راستاي واگذاري 
سهام عدالت به معناي عام آن در جهت كاهش 

تصدي گري، كاهش نقش دولت در مديريت عرضه 
و تقاضاي سهام عدالت و تامين مالي از طريق 
فروش اموال مازاد )كه بخشي ازآن سهام تحت 
تملك سهام عدالت است( گام بردارد. دوم پرهيز 
از عرضه قطره چكاني سهام عدالت. محدوديت 
در عرضه سهام عدالت به بهانه عدم كشش بازار 
ترفندي بود كه دولت دوازدهم براي كنترل 
مديريت اين سهام مردمي دست به دامن آن شد. 
اين در حالي است كه زمان انجام تكاليف قانوني 
دولت فرا رسيده و راه كنترل نظام عرضه و تقاضا 
نيز به نحوه تامين مالي دولت چه از طريق انتشار 

اوراق يا عرضه سهام تحت تملك بر مي گردد. 
آقابزرگي در پاسخ به اينكه آيا در حال حاضر 
زمان مناسبي براي آزادسازي سهام عدالت 
محسوب مي شود، اظهار كرد: همانطور كه بارها 
اشاره كرده ام اگر تامين مالي دولت از طريق 
فروش اموال و دارايي هاي مالي مازاد انجام شود، 
هيچ منعي در راستاي آزادسازي سهام عدالت 
وجود ندارد، مگر اينكه دولت همزمان هم اوراق 
منتشركند و هم سهام عدالت را عرضه كند كه در 
اين حالت كفه ترازوي عرضه سنگين تر از تقاضا 
خواهد بود و ممكن است بازار را با اختالالت جدي 

مواجه كند و نظام معامالت را برهم بزند. 
ساخت هاي  زير  كارشناس،  اين  گفته  به 
آزادسازي سهام عدالت از ابتدا با مشكالت 
بسياري مواجه بود. انتخاب گزينه صفر و صد يعني 
مديريت خريد و فروش سهام به صورت مستقيم 
و غيرمستقيم به نحوي بود كه برخي سهام نيز 
تحت تاثير دستورات و محدوديت هاي بانك هاي 
عامل با افت قيمت مواجه شدند و در حالي كه 
مي توانستند سهام عدالت را 15 ميليون بفروشند، 
با ۸ ميليون تومان ضرر فروختند. بايد قدرت 
انتخاب با صاحبان سهام عدالت باشد و نبايد به 
بهانه فروش غيرمستقيم، بانك ها و كارگزاران عامل 
به دنبال گريز از تكاليف قانوني باشند. بررسي بازار 
سهام در سال ۹۹ نشان مي دهد حدود6۰ درصد 
 GDP  كشور را معامالت بورسي تشكيل داده اند و 
در حال حاضر نيز ظرفيت و پتانسيل بااليي براي 

ورود پول حقيقي به بازار سهام وجود دارد. 
وي تاكيدكرد: با برچيده شدن محدوديت هاي 
زيرساختي اعم از سهميه بندي در عرضه هاي 
سهام غيرمستقيم و محدوديت در فروش سهام 
عدالت، بازار فعلي مي تواند در اين مقطع بهترين 

زمان براي عرضه سهام عدالت باشد. 

كارشناسان بازار سرمایه بررسي كردند

شروط آزادسازي سهام عدالت

شـرکت سـرمایه گذاری صنایع شـيميایی ایران (سـهامی عام) در نظر 
دارد تعـداد 4 سـل كولينـگ تـر به عـالوه دو دسـتگاه پيـش سـرد كـن از نـوع

Air Cooler طرح نوسـازی و توسـعه خود را از طريق سـازندگان معتبر داخلی، 
تاميـن نمايـد . لـذا از كليـه شـركت هـای سـازنده دارای سـابقه بـا تـوان مالـی و 
اجرايـی مرتبـط و مناسـب دعـوت بـه عمـل مـی آيد مدارك و مسـتندات مربوط 
بـه تـوان مالـی و اجرايـی و سـوابق تاميـن در صنايـع مشـابه را حداكثـر تـا تاريخ 
14۰۰/۰5/25 در قالب لوح فشـرده به يكی از آدرس های زير ارسـال نمايند .

دبيرخانـه مجتمـع : كيلومتـر 15 جـاده اصفهـان- تهـران- ضلـع غربـی نيـروگاه 
شـهيد محمـد منتظـری كدپسـتی ۸335144114- شـركت سـرمايه گـذاری 

صنايـع شـيميايی ايـران- تلفـن: ۰3133۸۰۸35۰-5 
دبيرخانـه مرکـزی دفتـر تهـران : خيابـان نلسـون مانـدال (آفریقـا)، 
خيابـان شـهيد سـعيدی (حافـظ شـيرازی)، شـماره 16، کـد پسـتی 
 0۲1۲۲56۷۹۴  -  ۲۲05۴۸۹0  -  ۲۲05۷15۴ تلفـن   ،1۹6۷۹63۷35

شرکت سرمایه گذارى 
صنایع شیمیایى ایران

آگهى شناسایى سازندگان 
کولینگ تاور 

آگهى تجدید مزایده 
شماره 1400/01/م

 شرکت پاریز پيشرو صنعت توسعه در نظر دارد »یک دستگاه بچينگ 
LIEBHERR قدیمی نيم متری به همراه متعلقات« خود را از طريق 
برگزاری مزايده به فروش رساند. لذا كليه متقاضيان می توانند جهت دريافت 
اسناد مزايده به آدرس الكترونيكی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد 
مذكور را از قسمت مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات روز 
سه شنبه مورخ 14۰۰/۰5/1۹ در محل دفتر مركزی شركت واقع در سيرجان، محله 
كوی فرهنگيان، بلوارپيروزی، طبقه همكف، پالك  36، كدپستی7۸16۹47۸3۸، 
مورخ  درروزهای شنبه  بازديد  باشد. ضمناً  تلفن422732۰4-۰34می  شماره 
14۰۰/۰5/16 و يكشنبه مورخ 14۰۰/۰5/17 از ساعت ۸ الی 13 برای متقاضيان 

بالمانع می باشد.
شرایط شرکت در مزایده :

1- سپرده شركت در مزايده : 2۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال) دويست ميليون ريال (
2- شركت در مزايده صرفاً برای كليه اموال به صورت سرجمع مجاز است.

* اين  شركت در قبول يا رد كليه يا هر يك از پيشنهادات مختار می باشد.

* مدت اعتبار قيمت پيشنهادی دو ماه از تاريخ گشايش پاكت ها می باشد.
* هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده می باشد.

متقاضيان می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره ۰۹132455676 آقای 
مهندس دهيادگاری تماس حاصل نمايند.

امور حقوقى و قراردادهاى 
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

 

آگهى مناقصه عمومى به شماره 1400-07 
(تجدید دوم مناقصه)

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر (سـهامی عـام) 

در نظـر دارد جداسـازی، دسـته بندی، بـرش و پـرس ضایعات خـود را به 
پيمانـكار واجـد شـرايط واگـذار نمايـد. عالقه منـدان می تواننـد جهـت دريافـت 
اسـناد بـه آدرس ذيـل مراجعـه و يـا اسـناد را مسـتقيماً از طريـق سـايت بـه 
نشـانی www.csp.ir دريافـت و پيشـنهادات خـود را بـه صـورت كتبـی در 
پاكـت دربسـته حداكثـر تـا سـاعت 1۴ روز شـنبه مـورخ 1۴00/05/۲3 بـه 

دبيرخانـه شـركت تحويـل نمـوده و رسـيد دريافـت كننـد.
آدرس مجتمـع مـس شـهيد باهنـر: كرمـان، كيلومتـر 12 بزرگـراه آيت ا... 

هاشـمی رفسـنجانی،  واحـد تـداركات تلفـن: ۰34-31227156

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (سهامی عام) در نظر دارد جهت برنامه ريزي 
استفاده از ظرفيت هاي معدني و استفاده بهينه و حداكثري از مواد خام معدني 
و  استخراج  حال  در  آهن  سنگ  معادن  كليه  شناسايی  به  اقدام  كشور  داخل 
تامين كنندگان سنگ آهن حقيقي و حقوقي )جهت عقد قرارداد خريد، تبديل، 
تهاتر،كارمزد و ...( نمايد. لذا از كليه واجدين شرايط كه توانمندي تامين ساليانه 
2 تا 3 ميليون تن سنگ آهن مگنتيتي را داشته باشند جهت شركت در فراخوان 

و ارسال مدارك دعوت به عمل مي آيد. 
 مدارك مورد نياز:  

1( اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شركت )مرتبط با موضوع فراخوان(  
2( آگهي تأسيس شركت در روزنامه رسمي با آگهي آخرين تغييرات شركت حاوي 

معرفي صاحبان امضاهاي مجاز  
3( تصوير برابر با اصل پروانه بهره برداری از معدن و اعالم موقعيت معدن و يا دپوی سنگ 

4( سوابق كاری مشابه با ارائه تناژ، حجم و مبالغ فعاليت 
5( مدارك دال بر توان تامين ساليانه شركت 

6( مشخصات فني محصوالت توليدي و هرگونه مدارك مرتبط با موضوع فراخوان  
شركت كنندگان در فراخوان مي بايستي مدارك فوق را در پاكت دربسته و مهر 
موم شده قرار داده )روي پاكت بايستي  نام شركت، شماره و موضوع فراخوان قيد 
شود(  و  حداكثر تا تاريخ 14۰۰/۰5/26 به نشاني دفتر مركزي شركت معدني 
و صنعتي گل گهر واقع در خيابان دكتر فاطمي- روبروي هتل الله- ساختمان 
نگين، پالك 273 -  دبيرخانه مركزي و يا به نشاني دفتر كميسيون معامالت 
شركت معدني و صنعتي گل گهر واقع در كيلومتر 5۰ جاده شيراز ارسال نمايند. 
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن ۰3441424166 تماس حاصل فرماييد. 

کمیسیون معامالت شرکت معدنی  و صنعتی گل گهر 

آگهى فراخوان عمومی شناسایی 
تامین کنندگان سنگ آهن مگنتیتی 

به شماره 1400/5/ف

شركت معدنی و صنعتی چادرملو در نظر دارد كلسيم آلومينات مورد استفاده در كوره 
توليدكننده  فروش  نماينده  معتبر  يا شركت های  توليدكنندگان  از  را  )LF( خود  پاتيلی 
ذی صالح با تحويل در مجتمع صنعتی چادرملو و مطابق مشخصات ذيل خريداری نمايد:

محدوده مجاز (درصد)پارامترردیفعنوان

مشخصات 
شیمیایى

1CaO49-54

2Al2O3< 41-45

3SiO2< 3,8 

مشخصات فیزیکى 
(دانه بندى)

420-80mm> 90 

5   <10> 60mm< 10 

1 تنبه صورت بیگ بگ6بسته بندى

برای شركت در فراخوان، به مدت دو هفته از تاريخ انتشار آگهی، نامه درخواست همكاری، 
مشخصات كيفی)مطابق جدول فوق(، مدارك شناسايی )آگهی ثبت شركت و آخرين آگهی 
تغييرات هيأت مديره و سهامداران(، مجوزهای قانونی )مجوز توليد، مجوز نمايندگی( و سوابق 
كاری مرتبط را به شركت معدنی و صنعتی چادرملو به آدرس تهران - خيابان آفريقا- خيابان 
 1۹177۹5۹567۰ كدپستی  پالك2۸-   - شبنم  كوچه   - رفيع  كوچه   - شرقی  عاطفی 

ارسال نمايند.
تلفن تماس: ۰217۹463166

آگهی فراخوان عمومی
خرید کلسیم آلومینات

شركت معدنی و صنعتی چادرملو در نظر دارد فروسيليس مورد استفاده در پاتيل ذوب و 
كوره پاتيلی )LF( خود را از توليدكنندگان يا شركت های معتبر نماينده فروش توليدكننده 
ذی صالح با تحويل در مجتمع صنعتی چادرملو و مطابق مشخصات ذيل خريداری نمايد:

محدوده مجاز (درصد)پارامترردیفعنوان

مشخصات 
شیمیایى

1Si80-70

2AL3 ≥

3C0,30 >

4P0,10 ≥

5S0,05 ≥

مشخصات فیزیکى 
(دانه بندى)

610-50mm% 90 <

7  >50mm, <10mm% 10 >

1 تنبه صورت بیگ بگ بازشو از کف8بسته بندى

برای شركت در فراخوان، به مدت دو هفته از تاريخ انتشار آگهی، نامه درخواست همكاری، 
مشخصات كيفی)مطابق جدول فوق(، مدارك شناسايی )آگهی ثبت شركت و آخرين آگهی 
تغييرات هيأت مديره و سهامداران(، مجوزهای قانونی )مجوز توليد، مجوز نمايندگی( و سوابق 
كاری مرتبط را به شركت معدنی و صنعتی چادرملو به آدرس تهران - خيابان آفريقا- خيابان 
 1۹177۹5۹567۰ كدپستی  پالك2۸-   - شبنم  كوچه   - رفيع  كوچه   - شرقی  عاطفی 

ارسال نمايند.
تلفن تماس: ۰217۹463166

آگهی فراخوان عمومی
خرید فروسیلیس

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر (سـهامی عـام) در نظـر 
دارد » اقـالم ضایعاتـی موجـود در انبارهـای« مجتمـع خـود را 
از طريـق مزايـده عمومـي واگـذار نمايـد. لـذا كليـه متقاضيـان مـي 
تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مزايـده بـه وب سـايت اين شـركت به نشـانی

www.geg.ir  بخـش مناقصـه و مزايـده مراجعـه و اسـناد مذكـور را 
دريافـت نماينـد. مهلـت تحويـل پـاكات سـاعت ۹ الـي 14روز شـنبه 
مـــورخ 14۰۰/5/23 در محـــل دفتركميسيون معــامالت مجتمع و يا 
دبيرخانـه دفتـر مركـزی تهـران مي باشـد. ضمناً بازديـد از اقالم مربوطه 
روز يكشـنبه مـورخ 14۰۰/5/17 مقـرر شـده اسـت. شـركت معدنـی و 
صنعتـی گل گهـر در رد يـا قبـول هـر يـك از پيشـنهادات بـدون نيـاز به 

ذكـر دليـل و بـدون جبـران خسـارت مختـار می باشـد.
کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

آگهی مزایده عمومی
شماره 1400/4/ز
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