
در ماه هاي اخير گران فروش�ان تاير سواري 
در س�ايه نب�ود نظ�ارت ب�ر ب�ازار، ج�والن 
مي دهند و انگش�ت اتهام همچنان به سوي 
توليدكنندگان داخلي اس�ت ك�ه ۹۰ درصد 
ب�ازار را تأمي�ن مي كنن�د و حاضر نيس�تند 
ميزان توليد و فروش ش�ان را شفاف س�ازي 
كنند. به گفته فعاالن بازار، تاير در سايزهاي 
بزرگ تر كه نياز به واردات دارد، شرايط آرام 
تري دارن�د و تفاوت قيمت در ب�ازار و قيمت 
مصوب حدود 4درصد است، ولي در سايز هاي 
كوچك اختالف قيمت بس�يار ب�اال مي رود؛ 
مثاًل الستيك خودروي پرايد اختالف قيمت 
بي�ش از 1۰۰درص�دي را تجربه كرده اس�ت. 
ماه هاست كه رسانه ها از نوسان قيمتي الستيك 
سبك و س��نگين س��خن مي گويند و خواستار 
رس��يدگي وزارت صمت، انجمن توليدكنندگان 
و واردكنندگان تاي��ر به اوضاع تولي��د و واردات 
و توزيع آن هس��تند، اما آش��فتگي هاي موجود 
در بازار حاكي از آن اس��ت كه متولي اين كاالي 
پرمتقاضي همچنان نس��بت به ب��ازار و مصرف 
كنندگان بي تفاوت اس��ت. براس��اس آمار، نياز 
كشور به الستيك س��نگين حدود 5/3 ميليون 
حلقه است كه ۷۸۰هزار حلقه در داخل توليد و 
مابقي وارد مي شود. همچنين در الستيك سبك 
نيز حدود ۱۹ميليون حلقه در داخل كشور توليد 
مي ش��ود، اما آمار توليد و توزيع ش��فاف نيست. 
معاون دفتر خدمات بازرگان��ي وزارت صمت در 
گفت وگوي ويژه خبري با اش��اره ب��ه اينكه ارز 
الستيك هاي سبك از سال ۹۷ نيمايي بود، افزود: 
»ارز الستيك هاي سنگين 4هزار و 2۰۰ توماني 
بود، اما اخيراً به ارز نيما تبديل شده است. از سال 

۹۷ همه الستيك هاي سنگين از طريق حواله ها با 
قيمت مصوب به دست مردم مي رسد.«

حميد محله اي گفت: »متأسفانه توليدكنندگان 
داخلي الستيك هاي س��نگين، همكاري الزم را 
ندارند و از ۷ميليون حلقه توليد، فقط ۶۰۰ هزار 
الس��تيك را در بازار فروختند و بقيه در بازار آزاد 
عرضه مي شود. وی افزود: س��امانه اي كه وزارت 
صمت راه اندازي ك��رده تكميل كننده س��امانه 
راهداري بوده است، زيرا وزارت راه نمي توانست 
بخشي از نياز را پشتيباني كند. حمايت از توليد در 
رأس امور ماست، اما حمايت ما بايد متعارف و دو 

طرفه و اطالعات بايد شفاف باشد.«
   عدم ثبت تايرهاي يارانه اي در سامانه

داريوش باقرجوان، مديركل دفتر مسافري سازمان 
راهداري و حمل و نقل جاده اي هم گفت: »در سال 
۱3۹۷ بنا بر مشكالتي كه در شبكه توزيع الستيك 
ايجاد شد، مسئوالن تصميم گرفتند سامانه اي را 
براي عرضه الستيك سنگين جاده در نظر بگيرند 
و سازمان راهداري را موظف كردند در اين زمينه 
اقدام الزم را جهت ارتباط راننده و مالك وس��يله 

نقليه با فروشنده انجام دهد.«
وي ادامه داد: »روال كار بر اين اس��اس اس��ت كه 
وزارت صم��ت براس��اس اظه��ار واردكنندگان و 
توليدكنندگان و ثبت الستيك در سامانه، الستيك 
فروشان و انبار ها عمل مي كند و سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي ب��ه هيچ وجه در اين زمينه 
دخالتي ندارد و رانندگان براساس ميزان پيمايش 
مي توانند مراجعه كنند و بر آن اساس، الستيك را 

تحويل بگيرند.«
باقرجوان افزود: »اين س��امانه در س��ال هاي ۹۷ 
و ۹۸ ب��ه خوبي وظيفه خود را انجام داده اس��ت و 

اكنون 2۸۰ هزار حلقه با ارز 4 هزار و 2۰۰ توماني 
در سامانه موجود داريم كه پاس��خگوي نياز بازار 

نيست.«
وی با اشاره به اينكه قيمت الستيك در حواله كاماًل 
مشخص است، گفت: »ناگزير شديم براساس ميزان 
موجودي، محدوديت هايي را در سهميه بندي قائل 
ش��ويم و ميزان پيمايش را به حدي ب��اال ببريم تا 

بتوانيم پاسخگوي حداقلي اين نياز ها باشيم.«
باقرجوان با بيان اينكه ح��دود 25۰ تا 3۰۰ هزار 
حلقه الستيك فعاًل در اين سامانه نيامده در حالي 
كه با ارز يارانه اي وارد كشور شده است، اضافه كرد: 
»اين الستيك ها در گمرك موجود يا در حال ورود 
به كشور هستند.« وي افزود: »مجموعه 3 ميليون 
و ۸۰ هزار حلقه الستيك وارد سامانه شده است كه 
از اين تعداد، 2ميليون و ۸۰۰ هزار حلقه در طول 
سال هاي ۹۷ و ۹۸ امسال حواله شده و 2۸۰ هزار 
حلقه الستيك باقيمانده در س��امانه به تدريج در 

حال حواله شدن است.«
داود س��عادتي نژاد رئيس اتحاديه فروشندگان 
الس��تيك هم با اش��اره به اينكه اختالف قيمت 
الس��تيك هاي س��نگين در ب��ازار آزاد و حواله 
زياد اس��ت، گف��ت: »از س��ال ۹۷ ب��راي عرضه 
الس��تيك هاي س��نگين، س��امانه را طراح��ي 
كردند، اما متأس��فانه اين س��امانه كاربرد كامل 
نداشته و موفق نبوده اس��ت. الستيك هاي برند 
و الس��تيك هاي چيني به مقدار زياد وارد و بازار 
اشباع شد و پايانه ها نتوانستند حواله هاي برند را 

براي واحد هاي صنفي بدهند.«
وي ادامه داد: »واحد هاي صنفي ما در س��ال هاي 
۹۷ و ۹۸ الستيك هاي ارز 4 هزار و 2۰۰ توماني 
را در انبارهايشان نگهداري كردند، اما هنوز توزيع 

آنه��ا را تمام نكردن��د و ارز نيمايي ش��د و اكنون 
الستيك هاي با ارز نيمايي هم در انبار ها انباشته 
شده است. اكنون واحد هاي صنفي فروشندگان 
الس��تيك به انباردار س��ازمان راهداري و وزارت 

صمت تبديل شده اند.«
س��عادتی نژاد اضافه كرد: »واردات الستيك هاي 
چيني، بازار را اش��باع كرد و چون ارزان بود مردم 
سراغ اين الس��تيك ها رفتند و الستيك هاي برند 
روي دست واحد هاي صنفي فروشندگان الستيك 

باقي مانده است.«
   تفاوت 1۰۰ درصدي قيمت تاير پرايد 

در بازار و كارخانه
وحيد خراساني كارش��ناس صنعت الستيك نيز 
گفت: »در بازار الس��تيك و در س��ايز هاي بزرگ 
)كاميوني، اتوبوسي و...( بيشترين وابستگي را به 
واردات داريم و توليد داخل در بهترين حالت حدود 
3۰ درصد از بازار را تأمين مي كند. در س��ايز هاي 
كوچك الس��تيك كه مختص سواري است توليد 
داخل توليد بيشتري دارد و حدود ۹۰ درصد نياز 

بازار را تأمين مي كند.«
خراس��اني ادامه داد: »در س��ايزهاي بزرگ تر كه 
نياز به واردات وجود دارد، شرايط آرام تري داريم 
و تفاوت قيمت در ب��ازار و قيمت مصوب حدود 4 
درصد است، ولي در س��ايزهاي كوچك اختالف 
قيمت بسيار باال مي رود؛ مثاًل الستيك خودروي 
پرايد اختالف قيم��ت بي��ش از ۱۰۰ درصدي را 
تجربه كرده اس��ت.« وي گفت: »توليدكنندگان 
به صورت شفاف در سامانه، توليد و فروش خود را 

اعالم نمي كنند.«
اين كارشناس صنعت الستيك درباره ثبت توليد 
آمار الس��تيك در سامانه توس��ط توليدكنندگان 
هم افزود: »براس��اس مصوبه س��تاد تنظيم بازار، 
در س��ايز هاي س��نگين و نيم��ه س��نگين تمام 
توليدكنندگان و وارد كنندگان موظف به ثبت در 
سامانه بودند تا به صورت حواله اي توزيع شود، ولي 
توليدكنندگان حتي ي��ك حلقه رينگ ۱۶ )نيمه 

سنگين( را در سامانه به فروش نرساندند.«
خراساني اضافه كرد: »ش��ركت هاي توليدي بايد 
تمام تولي��د رينگ ۱۶ خ��ود را در س��امانه وارد 
مي كردند.« وي با اشاره به اينكه در رينگ ۱۶، سال 
گذشته بحران داشتيم اضافه كرد: »سال گذشته 
اين سايز الستيك تا دو برابر قيمت در بازار خريد 
و فروش مي شد و شركت هاي توليدكننده رينگ 
نيس��اني، وانتي و كاميوني ميزان توليد و فروش 

را در سامانه هاي توزيع اعالم نكردند.«  خود 
محله اي معاون دفت��ر خدم��ات بازرگاني وزارت 
صمت در ادامه اين برنامه گف��ت: »با مجوزي كه 
وزير وقت صادر كرد، توليدكنندگان مجاز شدند 
تا 2۰ درصد از توليدات خود را در جهت كمك به 
بخش توليدي در سامانه ثبت نكنند، ولي هيچ وقت 

اين كار تحقق پيدا نكرد.«
وي با اشاره به اينكه اگر فراواني در الستيك وجود 
دارد قيمت ها نمي توان��د در بازار دو برابر باش��د، 
افزود: »الس��تيك سنگين كه در س��امانه عرضه 
ش��ده تفاوت قيمت زيادي نداشتيم و در مواردي 
كه الستيك ها در سامانه ثبت شده اختالف قيمت 

اندك بوده است.«

يك هفته ت�ا پايان ش�هريورماه مانده اس�ت و دول�ت در اين 
مدت زماني بايد قيمت خريد تضميني محصوالت كش�اورزي 
از جمله گندم را تعيي�ن و ابالغ كند. از مجلس خبر مي رس�د 
كه با اص�الح قانون خري�د تضميني گن�دم تعيي�ن قيمت از 
شوراي اقتصاد سلب شده و به كميته ويژه اي واگذار مي شود. 
امسال شرايط تحريم، جنگ اقتصادي و اهميت تأمين امنيت غذايي، 
بحث حمايت از توليد و توليدكننده داخلي را برجس��ته تر مي كند، 
همچنين با توجه به اينكه قيمت نهاده ه��اي توليد از جمله كودها و 
سموم شيميايي اخيراً بين سه تا پنج  برابر شده است، دولت بايد به 
تعيين نرخ خريد تضميني منطقي و متناسب با هزينه هاي توليد و نرخ 
تورم اقدام كند و در يك هفته باقيمانده از شهريور، نرخ هاي جديد را 
تعيين تكليف كند. تشكل هاي توليدي و كارشناسان بخش كشاورزي 
معتقدند با توجه به نرخ تورم و افزايش هزينه هاي توليد، قيمت خريد 
تضميني گندم براي س��ال زراعي جديد بايد بيش از 5 هزار تومان 
باشد. شنيده شده نظر دولت روي 3 هزار و ۸۰۰ تومان است، در كنار 
اين مسئله نمايندگان مجلس با تصويب طرح دو فوريتي اصالح خريد 

گندم دست شوراي اقتصاد را از اين كار كوتاه مي كنند. 
سيدجعفر حسيني، مشاور نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي 
كش��ور در گفت وگو با مهر گفت بنابراين با شرايط موجود قيمت 
گندم بايد حداقل 5 ه��زار و ۹2 توم��ان و كل��زا ۱۰/22۰ تومان 
و چغندر هزار و ۱۰۰ توم��ان و جو 4 هزار و ۱۰۰ تومان باش��د تا 
رضايت كشاورزان را جلب كند. در اين راستا محمد بازرگان مشاور 
نظام صنفي كشاورزي و منابع طبيعي اظهار داشت: وزارت جهاد 
كشاورزي پيش از افزايش قيمت نهاده هاي توليد از جمله سموم 
و كودهاي ش��يميايي، نرخ 4 هزار و 5۰۰ تومان را براي خريد هر 
كيلوگرم گندم به شوراي اقتصاد پيش��نهاد داده بود كه با افزايش 
قيمت نهاده ها، اين رقم را به 5 هزار و 4۸4 تومان تغيير داده است. 
   رئيس كميسيون كشاورزي: قيمت تمام شده توليد گندم 

باالي 4 هزار و 5۰۰ تومان است
در همين راستا سيدجواد ساداتي نژاد، رئيس كميسيون كشاورزي 
مجلس درباره طرح دو فوريتي اصالح خريد تضميني محصوالت 
كشاورزي مهم به ويژه گندم گفت: خوشبختانه دوفوريت اين طرح 

با رأي بسيار باال در مجلس تأييد شد. 
اين نماينده مجلس با بيان اينكه هم اكنون هزينه تمام شده توليد 
يك كيلوگرم گندم بيش از 4 هزار و 5۰۰ تومان اس��ت، افزود: اگر 
نرخ خري��د تضميني دولت، كمت��ر از 4 هزار و 5۰۰ تومان باش��د 
كش��اورزان گندم نمي كارند و بايد اين محص��ول را وارد كنيم كه 
همين االن قيمت گندم وارداتي بيش از 5 هزار تومان براي ما تمام 
مي شود. وي تصريح كرد: در طرح دو فوريتي مجلس، پيشنهاد شده 
يك شورا متولي تعيين قيمت گندم شود. پيش از اين كشاورزان در 
زمينه تعيين قيمت خريد تضميني نقشي نداشتند، اما پيشنهاد 
شده كه در اين شورا سه كشاورز خبره حضور داشته باشند و نظرات 
خود را اعالم كنند. س��اداتي نژاد درباره اينك��ه آيا طرح مجلس و 
تشكيل اين شورا به سال زراعي جديد خواهد رسيد، گفت: تالش 
ما اين است كه طرح مجلس هرچه سريع تر تصويب شود تا بتوانيم 
قيمت خريد محصوالت كش��اورزي در س��ال زراعي جديد را در 
شوراي مذكور بررسي و تصويب كنيم تا منافع كشاورزان و امنيت 

غذايي كشور تضمين شود.
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گران فروشی 100 درصدي تاير در بازار
 معاون وزير صمت: توليدكنندگان الستيك  همكاري الزم را ندارند و از 7ميليون حلقه توليد

فقط ۶۰۰ هزار الستيك را از طريق سامانه فروختند

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

مجلسکمیتهویژهراجایگزینشورایاقتصاددرتعیینقیمتگندممیکند
   گزارش 2

اتاق اصناف اعالم كرد
گران فروشي كمتر شده، احتكار بيشتر

براس�اس اطالعات منتش�ر ش�ده از س�وي اتاق اصناف ايران در 
پنج ماهه نخس�ت امس�ال بيش�ترين ميزان احت�كار مربوط به 
الس�تيك، روغن، برنج و ش�كر ب�وده و نس�بت به مدت مش�ابه 
س�ال قب�ل تخلف�ات گران فروش�ي 1۹ درص�د، درج نك�ردن 
قيم�ت 1۹ درص�د، صادرنك�ردن صورتحس�اب 22 درص�د و 
تقلب 1۸ درص�د كاهش و احت�كار 4درصد افزايش يافته اس�ت. 
به گزارش ايس��نا، اين اطالعات نش��ان مي دهد تعداد كل بازرسي ها 
از صنوف تهران در پنج ماهه ابتدايي س��ال جاري يك ميليون و 23۹ 
هزار و 3۰۷ فقره بود كه 5۹ه��زار و 4۹5 فقره پرونده با برآورد جريمه 
پيشنهادي به ارزش بيش از ۸۷۸ميليارد و ۶45 ميليون ريال تشكيل 
شده است. همچنين تعداد بازرسي هاي انجام شده در مقايسه با مدت 
مشابه سال گذشته ۱۶ درصد افزايش يافته و تعداد پرونده هاي متشكله 
۷درصد كاهش داشته است. بر اين اساس، در پنج ماهه ابتدايي امسال 
بيش از ۶۱هزار فقره شكايت توسط واحدهاي بازرسي اصناف دريافت 
شده و آمارها نشان مي دهد كه در اين مدت، تخلف گران فروشي نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد، درج نكردن قيمت ۱۹ درصد، 
صادر نكردن صورتحساب 22 درصد و تقلب ۱۸ درصد كاهش و احتكار 

چهار درصد افزايش يافته است. 
در اين ميان بعد از ايجاد شوراي تشديد بازرسي و نظارت در راستاي 
نظارت بر انبارها و مراكز نگهداري عمده كاال، بازرسان اصناف ۱۱ هزار 
و ۷۰۰ گشت مشترك با بازرسان س��ازمان حمايت، سازمان صمت، 
سازمان تعزيرات حكومتي و دادستاني انجام داده اند كه در نتيجه اين 
بازرسي، 33 مورد گزارش احتكار بالغ بر 2۰ميليارد ريال ثبت شده و 
بيشترين ميزان احتكار مربوط به الستيك، روغن، برنج و شكر بوده اند. 
همچنين براس��اس اطالعات منتشر شده از سوي س��ازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان در پنج ماهه امس��ال، بيش از 5۸ 
هزار مورد بازرسي در قالب گشت مش��ترك براي كنترل و نظارت بر 
عملكرد فعاالن اقتصادي در سطح بازار انجام شده كه منجر به تنظيم 
24 هزار و ۸5۶ فقره پرون��ده تخلف جمعاً ب��ه ارزش بالغ بر 5. 432 

ميليون ريال شده است. 
........................................................................................................................

 كشف 2 هزار ميليارد تومان كاالي قاچاق
در گمرك

در پنج ماه نخس�ت س�ال 1۳۹۹ تعداد 7۶۸ پرون�ده قاچاق كاال 
در گمرك ب�ه ارزش بي�ش از 2 هزار ميليارد تومان كش�ف ش�د. 
به گزارش فارس، در پنج ماه نخست سال ۱3۹۹ تعداد ۷۶۸ پرونده 
قاچاق كاال به ارزش بيش از 2 هزار ميليارد تومان كشف و به مراجع 
قضايي معرفي ش��د. بررس��ي وزارت اقتصاد درباره قاچاق نش��ان 
مي دهد، گمرك ايران تا شهريورماه ۱3۹۸ در مقايسه با مدت مشابه 
آن سال ۱3۹۷ در زمينه پرونده هاي متشكله قاچاق در سال ۱3۹۸ 
تعداد 4هزارو253 پرونده به ارزش��ي بيش از 3 هزار ميليارد تومان 
كشف كرده اس��ت. همچنين گمرك ايران در مبارزه با مواد مخدر، 
روان گردان ها و انواع پيش س��ازهاي مواد مخدر براس��اس گزارش 
دفتر اطالعات منطقه اي س��ازمان جهاني گم��رك )RILO( رتبه 
نخست را كس��ب كرده و رشد ۱۷3 درصدي كش��فيات انواع مواد 

مخدر را داشته است. 
........................................................................................................................

 برق 2۷ درصد مشتركين خوزستاني
رايگان مي شود

مديرعامل ش�ركت توزيع نيروي برق خوزس�تان گفت: با اجراي 
طرح برق اميد 27 درصد قبوض صادر ش�ده برق در خوزستان كه 
در دس�ته كم مصرف ها قرار گرفته اس�ت، كاماًل رايگان مي شود. 
علي خدري، مديرعامل ش��ركت توزيع نيروي برق خوزستان با اشاره 
به اجراي طرح »برق اميد« گفت: طرح برق اميد مخصوص مشتركان 
خانگي است و طراحي آن بر اساس مصرف برق و مشتركان در سال هاي 
گذشته انجام شده است تا بهترين شيوه اجرايي براي آن تدوين شود. 
وي تصريح كرد: پيش از اين، س��اير بخش ها مانند صنايع و كشاورزي 
از طرح هاي تش��ويقي وزارت نيرو بهره مند ش��ده اند، به اين ترتيب كه 
حدود ۷ ميليارد تومان پاداش به مشتركان صنعتي داده شد و در بخش 
كشاورزي نيز كش��اورزان با جابه جايي ساعات مصرف برق توانستند از 
تخفيف ۱۰۰درصدي بهره مند شوند. خدري گفت: در طرح برق اميد 
نيز مشتركان به سه دسته كم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسيم 
مي شوند و بر اين اساس برق مش��تركان كم مصرف كه تعداد زيادي از 

مشتركان را تشكيل مي دهند، رايگان مي شود. 

بانك مركزي چين ۳۴ ميليارد دالر 
بازارهاي مالي تزريق كرد به 

بان�ك مرك�زي چي�ن در ط�ول هفت�ه گذش�ته از طري�ق 
مداخل�ه در ب�ازار آزاد، ۳4 ميلي�ارد دالر )2۳۰ ميلي�ارد يوآن( 
نقدينگي را به ط�ور خال�ص وارد بازارهاي مالي اين كش�ور كرد. 
به گزارش مهر به نقل از ش��ين هوا، بانك مركزي چين در طول هفته 
گذش��ته از طريق مداخله در بازار آزاد، 34ميليارد دالر )23۰ ميليارد 

يوآن( نقدينگي را به طور خالص وارد بازارهاي مالي اين كشور كرد. 
بانك خلق چي��ن ۶2۰ ميليارد ي��وآن از ۷ تا ۱۱ س��پتامبر از طريق 
قراردادهاي بازخريد اوراق قرضه ذخيره بانك هاي تجاري به بازارهاي 
مالي تزريق كرد و 3۹۰ميليارد يوآن را با سررسيد بازخريد اوراق قبلي 

توسط بانك هاي تجاري، از بازارها بيرون كشيد. 
قرارداد بازخريد اوراق قرضه ذخيره توافقي بين بانك مركزي و بانك هاي 
تجاري است كه طي آن بانك مركزي اوراق قرضه بانك هاي تجاري را 
خريده و به ازاي آن پول نقد به بازار تزريق مي كند با اين توافق كه در 

موعد مشخصي اين اوراق را به بانك ها بازپس بفروشد. 
بانك مركزي در بيانيه خود علت اين اقدام را حفظ س��طح پايداري از 

نقدينگي در بازارهاي مالي اعالم كرد.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

3752536025گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
5100023595بيسكويتگرجي

13651017860سيمانفارس
740009250بورسكااليايران
919807490سيمانآرتااردبيل
201801350سيمانسپاهان

667905280فراوردههاينسوزايران
513904050البراتوارداروسازيدكترعبيدي

766503650نوشمازندران
15750750توسعهشهريتوسگستر
924104400سرمايهگذاريشفادارو

31882015180صنايعشيمياييسينا
23574011220پارسالكتريك
556902650دادهپردازيايران

22613010760سايراشخاصبورسانرژي
311101480گسترشنفتوگازپارسيان

570602710سرمايهگذاريساختمانايران
558302650پمپسازيايران

307601460پااليشنفتاصفهان
351901670كاشيسعدي

472102240البراتوارداروسازيدكترعبيدي
303501440سرمايهگذاريبهمن

406901930پااليشنفتبندرعباس
7590360گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

272101290پااليشنفتتهران
211101000زامياد

534602540شيميداروئيداروپخش
20080950گروهبهمن
535002540نيروكلر

1449806900معدنيامالحايران
13330630پارسخودرو
427702030سيمانخزر

384001820لولهوماشينسازيايران
18040850س.نفتوگازوپتروشيميتأمين

13800650سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
365701740البرزدارو

376101930صنعتيبهشهر
12150570سرمايهگذاريمسكنشمالشرق

532602530توليديفوالدسپيدفرابكوير
318401510ايراندارو

687903270صنايعالستيكيسهند
956904550نفتپارس

1016704840لنتترمزايران
437402080س.صنايعشيمياييايران

10810510سايپاآذين
15460730سرمايهگذاريپرديس

9870470گلوكوزان
2085909930باما

483302300پااليشنفتتبريز
609202900توسعهمعادنرويايران

714203400كشتوصنعتچينچين
291301380فوالدآلياژيايران
9330440ليزينگرايانسايپا

1521607240صنايعخاكچينيايران
432002050گروهمديريتسرمايهگذارياميد

484002300قندنيشابور
17280820كاشيوسراميكحافظ

237901130سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي
365701740ايركاپارتصنعت

1014104820شيرپاستوريزهپگاهخراسان
7570360صنايعريختهگريايران

429502040افست
714703400فراوردههاينسوزايران

527501270مارگارين
252101200داروسازيامين

319701520تأمينسرمايهلوتوسپارسيان
488902320قندهكمتان

2008809540مليسربورويايران
417901990مهندسينصيرماشين

486002310شيشههمدان
314201000سرمايهگذاريپارستوشه

16670790سرمايهگذاريغدير)هلدينگ
1505507160پارسسرام

412101960صنايعآذرآب
670203190ايرانترانسفو

17350820بيمهالبرز
378501800داروسازيكوثر
375901790فوالدخوزستان

17750840فوالدمباركهاصفهان
273901300سرمايهگذاريگروهتوسعهملي

358101700كارخانجاتقندقزوين
230701090معدنيوصنعتيچادرملو

16350440سيمانايالم
17830840توسعهمعادنوفلزات

289101370سرمايهگذاريمليايران
495002350توسعهمعدنيوصنعتيصبانور

11980570پارسمينو
323601540مليصنايعمسايران

11650550سالمين
13700650بانكسينا

503502310آهنگريتراكتورسازيايران
281901340سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

730001740پارسسويچ
1190305660خوراكدامپارس

432202050لعابيران
14910710ليزينگخودروغدير

304001440توريستيورفاهيآبادگرانايران
1178305610الميران

248701180سامانگستراصفهان
328801560كابلالبرز

331901480الكتريكخودروشرق
333501580كاشيالوند

517802460پرداختالكترونيكسامانكيش
466702220گروهمپنا)سهاميعام(

13350630مهركامپارس
448602130فجرانرژيخليجفارس

3200150بانكتجارت
8540400س.ص.بازنشستگيكاركنانبانكها

14800700محورسازانايرانخودرو
3430160بانكصادراتايران
236501120گروهداروييبركت

672703200ايرانارقام
924704400پتروشيميخراسان

737002620نيروترانس
444302110فرآوردههاينسوزآذر

22400870كارتاعتباريايرانكيش
14770700فيبرايران

824103920پديدهشيميقرن
55200026280معدنيدماوند

303201440سرمايهگذاريشاهد
307001440سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ

561402670صنايعپتروشيميكرمانشاه
268301270توسعهصنايعبهشهر)هلدينگ

354101680ماشينسازينيرومحركه

خبرگزاری|  ايرنا

آگهي مناقصه عمومی مرحله دوم – نوبت دوم
شهرداري بندرماهشهر به استناد مجوز شماره 43/ش مورخ 99/1/27 شورای اسالمی شهر درنظردارد پروژه زیر سازی نوارهای حفاری و لکه 

گیری و ترمیم آسفالت معابر سطح شهر  بندر ماهشهر را با رعایت تشریفات قانونی و آگهی مناقصه به پیمانکار واجد الشرایط  واگذار نماید.
1- اسناد مناقصه از مورخ 99/6/25 تا پایان وقت اداري مورخ 99/7/7 در مقابل پرداخت مبلغ 1/500/000  ریال)غیر قابل استرداد( 

به حساب سیبا 0105293482000 نزد بانك ملي شعبه شهرداري تسلیم و پاكت  در مورخ 99/7/9 به واحد امور قراردادهای شهرداری تحویل مي گردد. 
بازگشایي پاكت ها مورخ 99/7/13 مي باشد.

2- مبلغ  اولیه كار 15/378/723/782 ریال می باشد كه پیش��نهاد دهنده باید 5درصد  قیمت پایه )768/936/190 ریال ( را به عنوان سپرده شركت 
در مناقصه به حساب سیبا شماره 0105294167003 بانك ملي ایران به نام شهرداری بندرماهشهر  بصورت نقد یا ضمانتنامه بانکي ضمیمه پیشنهاد خود 

ارائه نماید.
3- شهرداري در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.

4- ارائه رتبه حداقل 5 راه از  معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور الزامی می باشد.
5- ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی از اداره كار و امور اجتماعی الزامی می باشد.

6- هزینه نشرآگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
7- شركت كنندگان باید دارای كد اقتصادی دوازده رقمی ) TIN( باشند.

8- متقاضیان می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 16-06152339114  تماس و یا به آدرس www.mahshahr.ir مراجعه  
نمایند.  

 امورقراردادهای شهرداری بندرماهشهر

 فراخوان عمومی شناسايی و جذب سرمايه گذار در پروژه های شهرداری اصفهان
شماره فراخوان 99216

سازمان سرمایه گذاری و مشاركت های شهرداری اصفهان به نمایندگی از شهرداری منطقه 8 اصفهان قصد دارد نسبت به " احداث گل خانه 

پارک گل محمدی " با اس��تفاده از توانمندی های بخش خصوصی اقدام نماید. بدینوسیله از كلیه سرمایه گذاران عالقمند و واجد صالحیت 
فنی، مالی و دارای تجربیات مرتبط دعوت می شود از تاریخ چاپ آگهی لغایت یك شنبه 99/07/06 به جز ایام تعطیل با همراه داشتن رسید 

واریز مبلغ یك میلیون و پانصد هزار ریال )غیرقابل استرداد( به حساب شماره 10027600013 به نام شهرداری اصفهان نزد بانك شهر شعبه جهان نما، به دبیرخانه 
سازمان به آدرس: بوستان سعدی – روبروی صداوسیما-طبقه فوقانی بانك ملت مراجعه و نسبت به اعالم آمادگی و دریافت اسناد فراخوان اقدام نمایند.

توجه: 
متقاضیانی در بخش ارزیابی اولیه مورد تائید قرار خواهند گرفت كه عالوه بر سابقه كاری مرتبط، قادر به ارائه مدارک معتبر مبنی بر صالحیت فنی، مالی و  مدیریتی 

باشند.
به درخواست هایی كه از طریق دیگر یا پس از مهلت مقرر ارائه شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ارسال مدارک هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد ننموده و سازمان سرمایه گذاری و مشاركت های مردمی شهرداری اصفهان در رد یا انتخاب كلیه متقاضیان جهت 
ادامه فرایند فراخوان و انتخاب سرمایه گذار مختار است.

سازمان سرمایه گذاری و مشاركتهای مردمی شهرداری اصفهان


