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 جدال موافقان و مخالفان
وزیر اقتصاد کابینه سیزدهم

دنیای اقتصاد: صحبت های سیداحسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی 
اقتصاد کابینه سیزدهم از جمله سوژه های جمع اقتصادی ها و 
بورسی ها در توییتر فارسی بود. با وجود جلسه علنی مجلس برای 
بررسی کابینه دولت سیزدهم و حاشیه های آن اما هشتگ »کرونا« 
بار دیگر در فضای توییتر فارسی ترند شد و تا ساعت 15 دیروز، بیش 
از 6800 نفر با استفاده از این هشتگ درباره روند افزایشی مرگ و 
میرهای کرونایی و روند کند واکسیناسیون مطالبی را در صفحه های 
خود منتشر می کردند؛ مطالبی که به شدت انتقادی و خشمگین بود. 
با این وجود برخالف هفته های گذشته که بحث های روز و موضوع 
کرونا در جمع اقتصادی ها و بورسی ها جای خود را پیدا می کرد اما 
دیروز افراد کمی از این حوزه به مساله کرونا و افزایش آمارهای اعالم 
شده مرگ های کرونایی واکنش نشان دادند. بیشتر نوشته های 
کاربران این حوزه حول محور احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی 
اقتصاد کابینه سیزدهم بود. در همین رابطه علی چشمی، استادیار 
گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد در صفحه توییتر خود نوشت: 
»احسان خاندوزی در مسیر افول اقتصاد و سیاست، برایم نماد کسانی 
است که از کوچک ترین فرصت ها برای بهبود امور از درون بهره 
می گیرند و در حد توان تالش می کنند.« از دیگر افرادی که در حین 
اینکه خاندوزی در مجلس شورای اسالمی در حال سخنرانی بود، 
درباره او توییتی در صفحه اش منتشر کرد، هاشم آردم بود. این فعال 
بازار سهام نوشت: »آقای خاندوزی اگر فقط محور اول و دوم برنامه ا ت 
را اجرا کنی، شخصا دستت رو می بوسم. بقیه ش را فراموش کن؛ 1- 
تسهیل مجوزدهی . ۲- برگرداندن اعتماد به بازار سرمایه.« با وجود 
این توییت ها، هرازگاهی نظرات نماینده های مخالف وزیر پیشنهادی 
اقتصاد در توییتر بازنشر می شد و مورد انتقاد اقتصادی ها و بورسی ها 
قرار می گرفت. برای مثال یکی از این انتقادها به نام ویس کرمی، 
نماینده مخالف سیداحسان خاندوزی خورد که در صحبت هایش در 
صحن علنی گفته بود: »برادر عزیزم آقای خاندوزی، استادیار رشته 
اقتصاد است و سرآمد و صاحب نظر نیست. وزیر اقتصاد باید عالوه بر 
فن، فوت هم بلد باشد.« کاربرانی که به این موضوع پرداخته بودند 
درباره این مساله می نوشتند که مخالفان چون هیچ استدالل درست 
و دقیقی ندارند به هر چیزی چنگ می اندازند تا توجه ها را به خود 
جلب کنند. حرف کلی آنها از این قرار بود که خوب است این دسته 
از نماینده های مجلس نگاهی به سابقه اجرایی برخی از همکاران 
خود بیندازند و بعد صحبت از فوت و فن کنند. اما صحبت های ویس 
کرمی، صدای محمدعلی وکیلی، نماینده سابق مجلس شورای 
اسالمی را هم درآورد و بعد از مدت ها در صفحه خود توییتی منتشر 
کرد. او نوشت: »صحبت آقای ویس کرمی نماینده مردم خرم آباد به 
بهانه مخالفت با وزیر اقتصاد را شنیدم. اختصاص پنج دقیقه از وقت 
محدود خود به مقابله با مطالبات قومی شگفت انگیز و بهت آور بود. 
گویا ایشان نمی داند که سال هاست توسعه نامتوازن کشور محصول 
توزیع نامناسب مناصب در کشور بوده است. بی دلیل نیست که 
خطه سرسبز زاگرس و استان پرثروت لرستان همواره در صدر نرخ 
بیکاری کشور قرار دارد.« از دیگر سوژه های دیروز، افزایش شاخص 
بورس بود. در همین رابطه داود بهرامی، تحلیلگر حوزه بورس در 
توییتر خود نوشت: »شاخص کل با کمتر از ۴0 درصد رشد دیگر 
به سقف قبلی می رسد. اما این وسط تعداد بسیار زیادی از نمادها 
باید ۳00 درصد رشد کنند تا به سقف قبلی برسند!« یکی دیگر از 
افرادی هم که به این موضوع واکنش نشان داد، رضا غالمی از فعاالن 
حوزه اقتصاد بود. او در صفحه خود نوشت: »کماکان لکوموتیو ارز، 
شتاب دهنده بورس است و رشد شاخص بورس، ربطی به سودآوری 
شرکت ها ندارد. این گونه رشد ارزش این دو دارایی )ارز و بورس( 

نگران کننده است.«

گروه بورس: 42710256

دنیای اقتصاد: شاخص کل بورس اولین روز بعد از تعطیالت کرونایی 
و آخرین روز مردادماه را صعودی به پایان رساند و در مجموع مردادماه 
با رشد 15/6 درصدی تا محدوده یک میلیون و 515هزار واحدی 
پیشروی کرد تا داغ ترین ماه سال 1۴00 تا به اینجای کار به دومین ماه 
از تابستان اختصاص پیدا کند. رشدهای پی درپی شاخص کل در حالی 
اتفاق می افتد که در هفته های گذشته نگاه سهامداران به بازاری که در 
یک سال گذشته ضررهای زیادی به آنان تحمیل کرده بود، تغییر کرده 
و به فکر آشتی با بورس افتاده  اند. کارشناسان و تحلیلگران بازار سهام 
اما به آنان توصیه می کنند این بار برای معامله گری و پرتفوچینی باید 
مختصاتی را رعایت کنند و بی گدار به آب نزنند. فروش سهم هایی که تا 
امروز پا به پای شاخص رشد کردند و جایگزین کردن آنها با سهم هایی 
که از رشد بازماندند یکی از این توصیه هاست که کارشناسان به 

سهامداران دارند.
مهدی ساسانی سهم هایی را که اکنون در بازار سرمایه معامله 
می شوند، به چند دسته تقسیم می کند و می گوید: دسته اول 
سهم هایی هستند که وقتی شرایط بازار برگشت و شاخص کل روند 
صعودی پیدا کرد در واقع با این نمادها رشد اتفاق افتاد بنابراین با 
توجه به رشد حدود ۴0 درصدی که شاخص کل بورس تهران از کف 
ثبت شده در ۳ خرداد تا اینجای کار به ثبت  رسانده است این نمادها 
رشدی در همین حدود کرده اند. از این رو با توجه به اینکه این نمادها 
از کف قیمتی خود فاصله زیادی گرفته اند و حتی برخی از آنها سقف 
مرداد ماه سال گذشته خود را هم رد کرده اند، ریسک سرمایه گذاری 
روی آنها برای کوتاه مدت باالست؛ به ویژه برای کسانی که تجربه کافی 
سرمایه گذاری در بازار سهام را ندارند. این کارشناس بازار سرمایه 
توضیح می دهد: البته باید تاکید کرد که این سهم ها مشکلی ندارند اما 
از آنجا که با کوچک ترین منفی یا اصالحی در بازار ممکن است تمرکز 
سهامداران به هم بریزد توصیه می شود کسانی که تجربه و آگاهی 
الزم را ندارند اکنون سراغ این سهم ها نروند و با احتیاط تر عمل کنند. 

  اهمیت سرمایه گذاری در سهم های بنیادی که از رشد بازار 
جا ماندند

او به دسته ای دیگر از سهم ها که در این مدت برخالف رشد شاخص 
نتوانستند رشد کنند، اشاره می کند و می گوید: برخی از این نمادها، 
نمادهای ارزنده ای هستند که به دالیل مختلف در این مدت رشد 
خاصی را تجربه نکردند؛ این گروه ها در این مدت بیشتر با شاخص 
هم وزن حرکت کرد ه اند. این گروه ها با توجه به عقب افتادگی که نسبت 
به شاخص کل دارند در روزهای گذشته مورد توجه قرار گرفته اند و 
نقدینگی در حال ورود به آنهاست. به گفته این کارشناس بازار سهام 
این نمادها مشکل بنیادی ندارند اما تا االن از روند رشد بازار جا مانده 
بودند و کم کم در حال جبران این جاماندگی هستند. ساسانی به دسته 
آخر سهم ها اشاره می کند و توضیح می دهد: برخی از نمادها هم از نظر 

بنیادی شرایط مناسبی ندارند اما با توجه به جوی که در بقیه نمادهای 
بازار اتفاق افتاده، آنها هم حرکت و رشد کردند. اما با توجه به اینکه رشد 

اینها پشتوانه بنیادی ندارد ریسک باالیی برای سرمایه گذاری دارند. 
او تشریح می کند: معموال یک موج سواری در این دسته از سهم ها 
رخ می دهد و یک جریان نقدینگی وارد آنها می شود و قیمتشان را باال 
می برد. در این میان کسانی که بتوانند از این موج استفاده کنند برنده 
بازی خواهند بود اما کسانی که اسیر طمع شوند و در قیمت های باال این 
نمادها را خریداری کنند مجددا در ماه های آینده دچار ضرر می شوند. 
ساسانی به کسانی که به تازگی قصد سرمایه گذاری در بورس دارند، 
توصیه می کند از سرمایه گذاری مستقیم خودداری کنند و با خرید 
صندوق های سرمایه گذاری به بازار ورود کنند. به عبارت دیگر با 
واسطه وارد بازار شوند. اما اگر اصرار دارند خودشان به صورت مستقیم 
و بی واسطه خرید و فروش سهام کنند، سعی کنند در سهم های 
ارزشمند سرمایه گذاری کنند که در این مدت رشد زیادی را تجربه 
نکرده اند. این کارشناس بازار سرمایه یادآور می شود: با توجه به اینکه 
خیلی از سهم ها در این مدت رشد زیادی تجربه کرده اند، اگر اصالحی 
بین راه نداشته باشند اتفاقی مانند سال گذشته برای آنها رخ می دهد. 
البته از آنجا که دولت جدید نمی خواهد در ابتدای کارش اتفاقاتی که 
برای دولت پیش به وجود آمد برای آنان رخ دهد، از اینجا به بعد رشد 
بازار را کنترل می کند و شاید حتی بازار را اصالح کند؛ یعنی شرایطی 
داشته باشیم که قیمت ها افت کنند تا دوباره برای رشد های بعدی 
آماده شوند. ساسانی با بیان اینکه »به نظر نمی رسد بازار به صورت 
شارپی و افسارگسیخته رشد کند« اضافه می کند: دولت جدید و تیم 
اقتصادی  اش که به زودی سر کار می آیند کمی دیگر اصالح برای بازار 
ایجاد می کنند تا بازار نفسی تازه کند و بعد از آن بتوانند ادامه کار را در 

ماه های آینده دنبال کنند. 

  لزوم به روزرسانی پرتفوها
حمیدرضا فاروقی هم برای کسانی که از قبل در بازار سرمایه بودند 
و هم کسانی که به تازگی قصد سرمایه گذاری در این بازار را دارند، 
مالحظاتی دارد. این کارشناس بازار سرمایه خطاب به دسته اول که 

مدت هاست جزو معامله گران بورسی هستند، تاکید می کند همچنان 
سهامداری کنند و در بازار حضور داشته باشند. او سپس توضیح 
می دهد: بعد از افت قابل توجهی که شاخص کل بورس و همه سهم ها 
از اواخر مردادماه سال گذشته تجربه کردند و این روند تا همین امسال 
هم ادامه دار بود، اکنون بسیاری از سهم ها همچنان فاصله زیادی با 
سقف قیمتی که پارسال داشتند، دارند. بنابراین این سهم ها همچنان 

می توانند رشد کنند. 
فاروقی یادآور می شود: از سوی دیگر بازارهای موازی افتی که بازار 
سرمایه در این مدت تجربه کرد، نداشتند؛ از این جهت با توجه به 
روندی که بازار دارد و پیش بینی این است که این روند ادامه دار خواهد 
بود، توصیه بر حفظ سهامداری است اما نکته ای که سهامداران باید به 
آن توجه کنند تغییر ترکیب پرتفویشان است که می تواند استراتژی 

خوبی برای ادامه کار باشد. 
او می افزاید: برخی از سهم ها به لحاظ قیمتی و رشد به حدی 
رسیده اند که با توجه به وضعیت بنیادی فراتر از ارزش ذاتی خود، 
یا نزدیک به ارزش ذاتی شده اند. سهامداران می توانند این دسته از 
سهم ها را بفروشند و سهم هایی را جایگزین آن کنند که رشد قیمتی 

کمتری داشتند و از لحاظ بنیادی p/e پایین تری دارند. 
فاروقی در ادامه برای دسته دوم از سهامداران که به تازگی وارد بازار 
سرمایه شده اند توصیه هایی دارد: بهترین صنایع برای سرمایه گذاری 
آن دسته از سهامداران که تازه می خواهند وارد بازار سرمایه شوند 
صنایع دالری هستند؛ یعنی صنایع فوالدی ، پتروشیمی و پاالیشگاهی. 
از سوی دیگر با توجه به چشم اندازی که شاید برای برجام وجود داشته 
باشد باید در پرتفوچینی بر سهم هایی که افت قیمت دالر روی آنها اثر 
ندارد نیز توجه داشت. او توضیح می دهد: به این منظور سهامداران 
می توانند روی سهم هایی که از افت قیمت دالر متضرر نمی شوند 
و همچنین تورم هنوز در کاالهای آنان به طور کامل لحاظ نشده 
سرمایه گذاری کنند؛ مثل صنعت الستیک، شیشه یا صنایع دارویی و 
غذایی. این دسته از صنایع می توانند گزینه خوبی برای سرمایه گذاری 
در این مقطع باشند. چون این شرکت ها و صنایع، تورمی در کاالها و 
محصوالت خود دارند که در سال های گذشته به دلیل موانعی از جمله 
قیمت گذاری دستوری هنوز این تورم در آنها لحاظ نشده است. این 

دست صنایع می توانند گزینه مناسبی برای پرتفوها باشد. 
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان می کند: همچنین بخشی 
از پرتفو ها می تواند سهم های بزرگ دالری مثل پتروشیمی ها باشد 
که در بین آنها اوره ها بهترین گزینه است. بعد از آنها هم فوالدی ها 
و پاالیشی ها. البته از بین سهم های دالری  و صادراتی هلدینگ های 
آنها می توانند گزینه بهتری باشند چرا که عموما روی 60 درصد ارزش 
ذاتی خود معامله می شوند و به لحاظ سودآوری مجموعه شرکت های 
زیرمجموعه آنها سود خوبی را می توانند امسال تجربه کنند و وضعیت 

مطلوبی دارند. 

»دنیای اقتصاد« قواعد معامله سهام در روزهای سبز بازار را بررسی کرد

سبک سودده چینش پرتفوی
یك سوال، یك جواب

مسیریابی بورس با سیگنال های ارزی
در اين ستون ما پرسش ها و مشكالت شما را در حوزه بازار سهام 
و... با مسووالن، وكال يا كارشناسان حوزه بازار و سرمايه در میان 
مي گذاريم و پاسخ هاي آنها را به سواالت، مشكالت و دغدغه هاي 

مطرح شده از سمت شما منتشر مي كنیم. 
     

سوال: چرا برخی تحلیلگران معتقدند سرنوشت بازار سهام 
بستگی به نوسانات قیمت ارز دارد؟ 

پاسخ از پیمان حدادی، كارشناس بازار سرمايه: پیشروی 
قیمت دالر تا محدوده ۲7 هزار تومان امید به رشد قیمت سهام را 
بیشتر کرده است. با این شرایط، فعاالن بورسی ممکن است تغییراتی 
در سبد سرمایه گذاری خود اعمال کنند. با توجه به افزایش قیمت ارز، 
ارزش حقیقی قیمت سهام کاهش می یابد. در نتیجه این اتفاق، کلیت 
بازار از لحاظ اسمی باید رشد کند تا کاهش قدرت خرید که به دنبال 
روند صعودی نرخ ارز به وجود می آید، جبران شود. همان طور که در 
سال های 97 و 98 و سال های قبل تر از آن )90 و 91( مشاهده کردیم 
نوسانات ارز، کل بازار سرمایه را هدف قرار می دهد. در این میان برخی 
صنایع تاثیرپذیری بیشتری از نوسانات نرخ دالر می پذیرند. صنایع 
صادرات محور همزمان با افزایش قیمت دالر با رونق فروش محصوالت 
خود روبه رو می شوند. در این جا منظور از قیمت ارز، در سامانه »سنا« 
است نه قیمت بازار آزاد. بر همین اساس هرچه قیمت ارز باالتر رود 
درآمد و سودآوری صنایع پتروشیمی، فلزات و معدنی ها نسبت به 
سایرین بیشتر می شود. اما برخی از صنایعی که مواد اولیه وارد می کنند 
با افزایش قیمت ارز، بهای تمام شده محصوالتشان افزایش می یابد؛ 
صنایعی که فروش محصوالت آنها به صورت ریالی یا دستوری توسط 
نهادهای مختلف کنترل می شود با افزایش قیمت ارز دچار ضرر و زیان 
می شوند. این شرایط نشان می دهد بازار سرمایه تا چه میزان به نوسانات 
نرخ ارز وابسته است. به عبارت دیگر برنامه تیم اقتصادی دولت جدید 
و استراتژی این تیم برای جبران کسری بودجه دولت نقش مهمی در 
تعیین قیمت ارز ایفا می کند. موضوع کسری بودجه دولت مهم ترین 
عامل در رشد نقدینگی و افزایش تورم است که منجر به روند صعودی 
قیمت ارز خواهد شد. نرخ ارز در هفته های اخیر پس از شدت گرفتن 
اخبار منتفی شدن مذاکرات احیای برجام خیز صعودی برداشته است. 
برآوردها نشان می دهد تحوالت رخ داده در سیاست خارجی کشور 
بازارهای سرمایه گذاری به خصوص بازار ارز را با پیچیدگی های بیشتری 
مواجه می کند و آینده سرمایه گذاری های بورسی را پرمخاطره خواهد 
کرد. نوع نگاه دولت به مسائل سیاست خارجی کشور چارچوب انتظارات 
اقتصادی را تعیین می کند که هم می تواند جنبه منفی داشته باشد و هم 
جنبه مثبت. اظهارات مقامات مسوول در روزهای اخیر نشان می دهد 
مذاکرات ممکن است مجددا از سرگرفته شود؛ با فرض این احتمال 
سیاستگذاران اقتصادی کشور در جهت مهار قیمت ارز گام برخواهند 
داشت. حرکت ارز بر مدار نزولی بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر منفی 
قرار می دهد. گرچه برداشته شدن تحریم ها در درازمدت به نفع قیمت 
سهام خواهد بود اما وقتی از اثرگذاری قیمت ارز بر قیمت سهام صحبت 
می کنیم باید این موضوع را در نظرگرفت که همزمان با افزایش نرخ ارز 
چه اتفاقات دیگری در بازار رخ می دهد. به عنوان مثال اگر قیمت های 
جهانی کاهش یابد، نوسان قیمت ارز نمی تواند پیامد چندانی بر بازارسهام 
داشته باشد. از این رو اخبار پیرامون بازار ارز نقش مهمی در تغییرات داد 

و ستدهای بورسی ایفا می کند. 

دارد  نظر  در  عام)  (سهامی  ايران  شیمیايی  صنايع  گذاری  سرمايه  شركت 
استانداردهای را که تحت  تعداد 1۳5عدد کنترل ولو طرح نوسازی و توسعه خود 

تامین  طریق  از  باشد،  می   API RP 551,API-600,API-602,API-607
کنندگان و سازندگان معتبرداخلی تامین نماید. لذا از کلیه شرکت های سازنده و 
تامین کننده دارای سوابق  تامین و توان مالی و اجرایی مرتبط در صنایع مشابه دعوت به 
عمل می آید مدارك و مستندات مربوطه را حداکثر تا تاریخ 1۴00/06/1۳ در قالب لوح 
فشرده به یکی از آدرس های زیر ارسال نمایند. الزم به ذکر است مالك انتخاب، ارزیابی 

این شرکت بوده و ارائه سوابق فوق هیچ گونه حقی برای تامین کننده ایجاد نماید .
دبیرخانه مجتمع : کیلومتر 15 جاده اصفهان - تهران- ضلع غربی نیروگاه شهید محمد 
منتظری - شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران- کد پستی 8۳۳51۴۴11۴ -  

تلفن 0۳1۳۳808۳50-5 
دبیرخانه مركزی دفتر تهران : خیابان نلسون ماندال )آفریقا( ،خیابان شهید سعیدی 
)حافظ شیرازی( ، شماره 16 ، کد پستی 196796۳7۳5، تلفن  0۲1۲۲05679۴  داخلی 

1۲۲ و 1۲5 

شرکت سرمایه گذارى 
صنایع شیمیایى ایران

آگهى شناسایى سازنده و 
تامین کنندگان کنترل ولو

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

عام)  (سهامى  باهنر  شـرکت صنایع مس شـهید 
در نظـر دارد جداسـازی، دسـته بندی، بـرش و پـرس ضايعات خـود را به 
پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار نمایـد. عالقه منـدان می تواننـد جهـت دریافـت 
اسـناد بـه آدرس ذیـل مراجعـه و یـا اسـناد را مسـتقیماً از طریـق سـایت بـه 
نشـانی www.csp.ir دریافـت و پیشـنهادات خـود را بـه صـورت کتبـی در 
پاکت دربسـته حداکثر تا سـاعت 14 روز چهارشـنبه مورخ 1400/06/10 به 

دبیرخانـه شـرکت تحویـل نمـوده و رسـید دریافـت کننـد.
بزرگـراه   1۲ کیلومتـر  کرمـان،  باهنـر:  شـهید  مـس  مجتمـع  آدرس 

آیت ا... هاشمی رفسنجانی،  واحد تدارکات تلفن: 0۳۴-۳1۲۲7156

آگهى مناقصه عمومى به شماره 1400-06 
(تجدید دوم مناقصه) 

عام)  (سهامى  باهنر  شـرکت صنایع مس شـهید 
 در نظـر دارد ريخته گـری آلیاژهـای خـاص خـود را به پیمانکار واجد شـرایط 

نماید. واگذار 
عالقه منـدان می تواننـد جهـت دریافـت اسـناد بـه آدرس ذیل مراجعه و یا اسـناد 
را مستقیماً از طریق سایت به نشانی www.csp.ir دریافت و پیشنهادات خود 
را بـه صـورت کتبـی در پاکـت دربسـته حداکثـر تا سـاعت 14 روز چهارشـنبه 
مورخ 1400/06/10 به دبیرخانه شـرکت تحویل نموده و رسـید دریافت کنند.

بزرگـراه   1۲ کیلومتـر  کرمـان،  باهنـر:  شـهید  مـس  مجتمـع  آدرس 
آیت ا... هاشمی رفسنجانی، واحد تدارکات، تلفن: 0۳۴-۳1۲۲7156 

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه «تامین تجهیزات، 
عملیات پیاده سازي، اصالح و استقرار تجهیزات زيرساخت مركز داده» خود را از 
طریق برگزاري مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکاران واجد 
شرایط و دارای گواهی شورای عالی انفورماتیک در رشته های مرتبط جهت شرکت در 

فرآیند پیش ارزیابی دعوت به عمل می آید.
محل اجراي كار: سیرجان-کیلومتر 50 جاده شیراز- مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر 

می باشد.
متقاضیان شرکت در فراخوان می توانند اسناد فراخوان شناسایی و ارزیابی شرکت ها را 
با مراجعه به وب سایت این شرکت به نشانی www.geg.ir از بخش مناقصه و مزایده 
دانلود نمایند و پاکات خود را حداکثر تا تاریخ دوشنبه 1۴00/6/8 به نشانی دفتر مرکزي 
این شرکت واقع در تهران- خیابان دکتر فاطمی- روبروي هتل الله- ساختمان نگین، 
پالك ۲7۳ - دبیرخانه مرکزي و یا به نشانی دفتر کمیسیون معامالت شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر واقع در کیلومتر 50 جاده سیرجان - شیراز ارسال نمایند. ضمناً شرکت 

در فراخوان حاضر هیچ گونه حقی را برای دعوت به مناقصه ایجاد نمی نماید.
کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

 آگهى فراخوان شناسایى و ارزیابى شرکت ها 
به شماره 99/3/ف (نوبت دوم)

از تمـام دارنـدگان واحدهـای سـرمایه گـذاری ممتـاز صندوق سـرمایه گـذاری بانک دی به 
شـماره ثبـت ۲767۲ نـزد مرجـع ثبـت شـرکت هـا و شناسـه ملـی 10۳۲057۲۳90 و نمایندگان 
قانونـی آنهـا دعـوت مـی شـود تـا در جلسـه مجمـع صنـدوق در تاریـخ 1۴00/06/06 رأس سـاعت 

11:00 بـه آدرس تهـران، خیابـان ولیعصـر، پـالك ۲1۴5، طبقـه چهـارم حضـور پیـدا فرمایند. 
دسـتور جلسـه: 1    - اسـتماع گـزارش مدیـر راجـع بـه وضعیـت و عملکـرد صنـدوق ۲- اسـتماع 
گـزارش حسـابرس راجـع بـه صـورت هـای مالـی ۳- تصمیـم گیـری در خصـوص تصویـب 
صـورت هـای مالـی سـاالنه صنـدوق ۴- تعییـن روزنامـه کثیراالنتشـار صنـدوق 5- تصمیـم گیری 

در خصـوص تعییـن یـا تغییـر ارکان صنـدوق 6  - سـایر مـوارد.
مدیر صندوق سرمایه گذارى بانک دى

آگهی مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۰-۱۸
شـركت پلـی پـرو پیلن جم (سـهامی عـام) در نظـر دارد خدمات 
ایـاب و ذهـاب خـود را مطابـق بـا مشـخصات و بر اسـاس شـرایط مندرج 
در مـدارك و اسـناد مناقصـه از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی بـه 

پیمانـکار واجـد شـرایط واگـذار نماید.
موضوع مناقصه: ارائه و انجام خدمات ایاب و ذهاب 

الف: دريافت اسناد:
متقاضیـان واجـد شـرایط مـی تواننـد پـس از انتشـار آگهـی در روزنامه با 
ارائـه معرفـی نامـه معتبـر و فیـش واریـزی بـه مبلـغ 1/000/000 ریـال 
به حسـاب شـماره ۲66۳1۳01۲1 بانک تجارت شـعبه پتروشـیمی جم 
بـه نـام شـرکت پلـی پروپیلـن جـم، جهت خرید اسـناد مناقصـه تا پایان 
وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1۴00/06/1۴ به نشانی : تهران - شهرك 
قدس- بلوار فرحزادی- بلوار ایوانک- خیابان شـجریان شـمالی - جنب 
بانـک تجـارت- پـالك 5-شـرکت پلـی پروپیلـن جم - طبقـه دوم- واحد 
امـور حقوقـی و پیمـان هـا و یـا بـه نشـانی: عسـلویه - میـدان گاز- بلـوار 
پـرواز- انبـار شـهید نـادر مهـدوی شـرکت پلی پروپیلن جـم- واحد امور 

حقوقـی و پیمـان هـا مراجعه نمایند.
ب: مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه:

تضمیـن شـرکت در مناقصـه، مبلـغ 1/۴80/000/000 ریـال  بـه صورت 
ضمانـت نامـه بانکـی از بانـک هـا و موسسـات مالی و اعتباری دارای مجوز 

الزم و مـورد تأییـد بانـک مرکـزی جمهوری اسـالمی ایران می باشـد.

پ: محل و مهلت تحويل پاكات پیشنهادی: 
اسـناد مناقصـه بایسـتی توسـط اشـخاص مجـاز تکمیل، امضـاء و ممهور 
شـود و حداکثـر تـا پایـان وقـت اداری روز یکشـنبه مـورخ 1۴00/06/۲1 
نسـبت بـه تحویـل پاکـت هـا در تهـران بـه نشـانی: شـهرك قـدس، بلوار 
فرحـزادی، بلـوار ایوانـک، خیابـان شـجریان شـمالی ، پـالك  5 شـرکت 
پلـی پروپیلـن جـم - طبقـه چهـارم - واحـد حراسـت یـا در عسـلویه بـه 
نشـانی: مجتمـع پتروشـیمی جـم )الفیـن دهـم(، سـردرب جنوبـی، امور 

مراجعیـن ) حراسـت( اقـدام گردد. 
تذکر1: به پیشـنهادهایی که فاقد سـپرده یا امضاء مشـروط و مخدوش 
و سـپرده هـای کمتـر از میـزان مقـرر، چـک شـخصی و نظایـر آن و 
پیشـنهادهایی کـه پـس از انقضـاء مـدت مقـرر در اسـناد مناقصـه واصل 

شـود مطلقـاً ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد.
تذکـر۲: سـایر اطالعـات و جزئیـات مربوطـه در اسـناد مناقصـه منـدرج 

باشـد. می 
تذکـر۳: هزینـه انتشـار ایـن آگهـی بر عهـده برنده  نهایـی مناقصه خواهد 

بود.
تذکـر۴: شـرکت پلـی پروپیلـن جـم در قبـول یـا رد هـر یـک یـا تمـام 
پیشـنهادها در هـر مرحلـه از مناقصـه بـدون ذکـر دلیـل مختـار اسـت. 
شرکت پلى پروپیلن جم(سهامى عام)

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) « خريد، نصب  و راه اندازی 
فیبر نوری وسیستم نظارت تصويری به همراه نصب دكل و تجهیزات ارتباطی 
 ۲0 کیلومتر  در  واقع  را  خود  گردشگری  دهکده  برق خورشیدی»  و سیستم 
جاده سیرجان- شیراز، از طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط  
واگذار  نماید. لذا  کلیه متقاضیان  می توانند  جهت اخذ  اسناد  مناقصه  به  آدرس 
الکترونیکی WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه 
ارزیابی تأمین کنندگان از  بخش مناقصه و مزایده  دانلود  نمایند. مهلت تحویل 
پا کات  ساعت  9  الی  1۴ روز یکشنبه مــورخ 1۴00/6/1۴  در محــل  دفترکمیسیون 
از  بازدید  معـامالت  مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران  می باشد. ضمنا 
محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 1۴00/6/7 مقرر شده است و الزامی 
می باشد. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات 

بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

 آگهی مناقصه عمومی 
شماره1400/31/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « ارائه خدمات 
مهندسي، تأمین كاال،ساخت و نصب تجهیزات به صورت توأم (EPC) برای 
پروژه غبارگیر خشک شماره3 جهت حذف غباركارخانه تغلیظ» خود را از 
طریق برگزاري مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذاکلیه متقاضیان 
می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی  WWW.GEG.IR مراجعه و 
اسنا د مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین کنندگان از بخش مناقصه و مزایده 
دانلود نمایند. مهلت تحویل پا کات ساعت 9 الی 1۴ روز چهارشنبه مــورخ  1۴00/6/۳1 
تهران  مرکزی  دفتر  دبیرخانه  یا  و  مجتمع  معـامالت  کمیسیون  دفتر  محــل  در 
می باشد. ضمنا بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 1۴00/6/7 
مقرر شده است و الزامی می باشد. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول 
هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

 آگهی مناقصه عمومی 
تجدید شده شماره1400/12/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «تامین قطعات، 
  MWM441انجام تعمیرات، تست و راه اندازي يک دستگاه ديزل ژنراتور
و دو دستگاه ديزل ژنراتورMTU  نیروگاه اضطراري» خود را از طریق برگزاري 
مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای رتبه حداقل 5 در رشته نیرو از سازمان 
مدیریت وبرنامه ریزی کشور واگذار نماید.  لذا  کلیه متقاضیان  می توانند  جهت اخذ  
اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به 
همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تأمین کنندگان از بخش مناقصه و مزایده  دانلود  نمایند. 
مهلت تحویل پا کات  ساعت  9  الی  1۴  روز   چهارشنبه   مــورخ  1۴00/6/17 
تهران  مرکزی  دفتر  دبیرخانه  یا  و  مجتمع  معـامالت  دفترکمیسیون  محــل  در 
می باشد. ضمنا بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 1۴00/6/7 
مقرر شده است و الزامی می باشد. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول 
هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

 آگهی مناقصه عمومی 
تجدید شده (نوبت دوم) 

شماره 1400/15/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد «تهیه مصالح، 
داربست بندی، طراحي و ساخت و اجرای الينر الستیكی مخزن هماتیت 
ابتدای خط دركارخانه گندله سازي شماره 1» خود را از طریق برگزاري مناقصه 
واگذار  مناقصه  موضوع  اجرای  سابقه  دارای  و  شرایط  واجد  پیمانکار  به  عمومی 
الکترونیکی آدرس  به  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  توانند  می  متقاضیان  لذا  نماید. 

ارزیابی  پرسشنامه  فرم  همراه  به  را  مذکور  اسناد  و  مراجعه   WWW.GEG.IR
تأمین کنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 
9 الی 1۴ روز یکشنبه مــورخ 1۴00/06/۲1 در محــل دفترکمیسیون معـامالت 
بازدید از محل اجراي  مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمناً 
موضوع مناقصه الزامی و روز چهار شنبه مورخ 1۴00/06/10 مقرر شده است. شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر 

دلیل و بدون جبران خسارت مختار می باشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

آگهی مناقصه عمومی 
شماره1400/26/ع
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