
روند افزايش�ي قيمت برنج از مرداد امس�ال 
با رش�د 48درصدي كليد خورد، در حالي كه 
فعاالن ب�ازار از كاهش تولي�د و گراني قيمت 
برن�ج ايراني ب�ه تصميم گيران بازار هش�دار 
مي دادند. مسئوالن همچنان از واردات برنج 
در فصل برداش�ت برن�ج ايران�ي در حمايت 
از كش�اورزان ممانع�ت كردن�د و نتيج�ه آن 
ش�د كه در دومين ماه برداش�ت، قيمت برنج 
ايراني به كيلويي 50 تا 60 هزار تومان رسيد.
اكنون وزارت جهاد كش�اورزی ثبت سفارش 
برن�ج را آزاد كرده اس�ت. آيا در اين ش�رايط 
واردات می توان�د قيمت ه�ا را تعدي�ل كند؟ 
سال هاس��ت كه برنج خارجي براي جبران كمبود 
برنج ايراني و جلوگیري از افزايش قیمت آن وارد 
مي شود تا كمكي به اقتصاد خانواده هاي متوسط 
و ضعیف ش��ود و قیمت برنج در حالت تعادل باقي 
بماند. در سال هاي گذشته با افزايش واردات برنج 
خارجي و پرش��دن انبار ها و اش��باع ب��ازار،وزارت 
جهاد كشاورزي تصمیم گرفت در فصل برداشت 
واردات را متوقف كند تا قیمت ه��ا كاهش نیافته 
و شالیكاران متضرر نشوند، اما سه سالي است كه 

با فعال شدن واس��طه ها در بازار برنج شمال، سود 
كالني عايد دالالن مي ش��ود و برخی كش��اورزان 
براي نقدكردن پول محصولشان، برنج را با قیمت 
پايین تري به دالالن مي فروش��ند و سودجويان با 
دپو برنج در انب��ار و عرضه قطره چكان��ي به بازار، 
قیمت را به دست گرفته و در مناسبت هاي مختلف 
قیمت را گران مي كنند، اما ماجراي گراني قیمت 
برنج در سال جاري با س��ال هاي گذشته متفاوت 
بود كه نیاز به هوش��مندي مسئوالن وزارت جهاد 
كشاورزي داشت تا مانع از افزايش افسار گسیخته 
قیمت ها شوند. اما به هشدار كارشناسان و فعاالن 

بازار توجهي نكردند. 
   آغاز حباب كاذب قيمت برنج از مرداد 

مرداد امسال زماني كه قیمت برنج ايراني به كیلويي 
45هزار توم��ان افزاي��ش يافت،خبرهايي از دپوی 
برنج هاي وارداتي در گمرك منتشر شد. ماجرا از اين 
قرار بود كه وزارت جهاد در مردادماه به اسم تنظیم 
بازار چند هزار تن برنج وارد كرد، اما قبل از رسیدن 
كشتي هاي حامل برنج به گمرك به دلیل آغاز فصل 
برداش��ت برنج، واردات را ممنوع كرد و نتیجه اين 
سیاست ها آن ش��د كه طي يك ماه برنج از كیلويي 

۳5هزارتومان، به 4۰تا 5۰ هزار تومان افزايش يافت 
و برنج خارجي هم به همین نس��بت گران شد. به 
عبارت ديگر به اسم حمايت از تولیدكننده ايراني، 
با پول دولت برن��ج وارد ك��رده و انبارهاي گمرك 
 را اش��غال و به داليل نامعل��وم از ترخیص برنج ها 

خودداري كردند. 
با ممنوعیت واردات، انجمن برنج ايران اعالم كرد كه 
برنج ايراني در شمال ارزان است و دالالن پايتخت به 
افزايش قیمت ها دامن زدن��د. اين در حالي بود كه با 
انتشار خبر ممنوعیت واردات، همزمان قیمت برنج 
تازه ايراني به يكباره به بیش از 5۰ هزار تومان رسید. 
به طوري كه در حال حاضر قیمت برنج ايراني درجه 
يك در پايتخت و برخی اس��تان ها به 6۰ تا 62 هزار 
 تومان و برنج هاي درجه 2و ۳ به 5۰ تا 5۳ هزار تومان 
رس��یده اس��ت. عالوه بر گراني قیمت ه��ا موضوع 
مخلوط كردن برنج درجه يك و درجه۳ نیز مشكل 
همیشگی بازار است و مصرف كنندگان را گرفتار كرده 
است. اين آشفتگي قیمت ها در حالي است كه قیمت 
برنج براساس عرضه و تقاضا تعیین مي شود و نهادهاي 
 نظارتي نیز نمي توانند بر گراني قیمت برنج كنترلي 

داشته باشند. 

   انجمن برنج: مصوبه اي براي آزادسازي ثبت 
سفارش برنج وجود ندارد

در حالي كه خبر آزاد س��ازي ثبت س��فارش برنج 
در س��ايت وزارتخانه های صمت و جهادكشاورزي 
منتشر شده است،دبیر انجمن واردكنندگان برنج 
تأكید دارد هنوز هیچ مصوب��ه اي در اين خصوص 
در وزارتخانه مذكور نیس��ت و به واردكنندگان نیز 
اعالم نشده است. مسیح كشاورز كه از فعاالن برنج 
ايراني اس��ت اين اقدام را باعث افزايش قیمت برنج 
خارجي دانس��ت و اعالم كرد: همین پیشنهاد كه 
حتي مصوبه اي هم ب��راي آن وجود ن��دارد، باعث 
خواهد شد كه طرف خارجي قیمت ها را افزايش دهد 

و برنج خارجي دچار جهش قیمت شود. 
اين اظهارات در حالي است كه وزارت خانه های صمت 
و جهاد كشاورزي خبر آزاد س��ازي ثبت سفارش را 
تأيید كرده اند كه با توجه به افزايش افسار گسیخته 
قیمت برنج ايراني دربازار ثبت س��فارش برنج آزاد 

شده است.
   آزاد سازي ديرهنگام واردات برنج 

در روزهايي كه قیمت برنج ايراني به شدت گران شده 
و تقريباً از سبد خريد ايرانیان در حال حذف شدن 
است، مسئوالن وزارت جهاد كشاورزي با آزاد سازي 
ثبت سفارش واردات برنج موافقت كردند و در دو روز 
گذشته اين خبر از سوي رس��انه ها منتشر شد، اما 
هیچ نهاد نظارتي نگفت كه اين آزاد س��ازي واردات 
بس��یار ديرهنگام بوده و در دو ماه شهريور و مهرماه 
سیاست هاي وزارت جهاد كشاورزي به راحتي سود 

كالني روانه جیب دالالن بازار برنج كرد. 
 به گفته فعاالن بازار، هرگاه كااليی گران شده،ديگر 
ارزاني صورت نگرفته است، امسال سیاست ممنوعیت 
واردات برنج در فصل برداشت به رغم روند صعودي 
بازار موجب شد قیمت برنج ايراني از كیلويي ۳۰هزار 
تومان در سال گذشته به 6۰هزار تومان برسد و تثبیت 
شود. آيا از حاال به بعد واردت برنج خارجي مي تواند 
قیمت برنج ايراني كه دالالن در انبار ها دپو كرده اند 

را كاهش دهد؟
عالوه بر اين، سیاست غیرمنطقي اين وزارتخانه قیمت 
برنج خارجي را نیز باال برد و قیمت انواع برنج وارداتي 
در حال حاضر بین ۳۰تا 4۰هزار توم��ان در بازار به 
فروش مي رسد. منابع آگاه در چنین شرايطي از دهها 
هزار تن برنج مانده در گمرك ك��ه متعلق به وزارت 
جهاد كشاورزي اس��ت و هنوز تعیین تكلیف نشده 
است نیز س��خن مي گويند و معتقدند كه با استارت 
گراني قیمت ها در بازار برنج اين برنج ها روانه ذخاير 
استراتژيك شده و به میزان اندك در بازار توزيع خواهد 

شد، البته با نرخ جديد. 

پنبه در استان هاي مختلف رقباي متعددي دارد كه 
باعث مي شود سطح كشت پنبه كاهش پيدا كند. در 
استان مازندران و گلستان رقيب پنبه زراعت شالي 
است و زراعت هايي كه درآمد بيشتري با زحمت 
كمتري دارن�د جايگزين زراعت پنبه ش�ده اند. 
مديرعامل صندوق پنبه درخصوص تولید و میزان 
خسارت به مزارع پنبه گفت: برداشت پنبه در مزارع 
استان گلستان از اوايل شهريورماه شروع شده است، 
همچنین از اوايل آبان نیز اس��تان های خراس��ان، 
دشت مغان، سمنان و فارس برداشت پنبه را شروع 

كرده اند. 
محمدحس��ین كاوياني در گفت وگو با میزان افزود: 
وش پنبه در استان هاي مختلف كیلويي 2۰ الي 2۸ 
هزار تومان بنا به قیمت، رقم وش پنبه و استان محل 
تولید توسط كارخانه هاي پنبه پاك كني خريداري 
مي ش��ود. پنبه محلوجي كه مورد استفاده صنايع 
نس��اجي اس��ت، از كیلويي 6۷ الي ۷۳ هزار تومان 
معامله مي شود. وي اظهار كرد: پیش بیني مي كنیم 
امسال بین 5۰ الي 6۰ هزار تن پنبه تصفیه شده در 
كشور تولید  شود كه حداقل نیاز صنعت نساجي نیز 
۱5۰ هزار تن است و حدود ۱۰۰ هزار تن بايد از خارج 

كشور وارد شود. 
كاوياني بیان ك��رد: تا پايان ش��هريورماه ۳5هزار و 

6۰۰تن پنبه وارد ش��ده و تاكنون نی��ز تقاضا براي 
واردات ۳۳ه��زار و 2۰۰تن از س��وی وزارت جهاد 
كشاورزي انجام ش��ده، همچنین نرخ جهاني پنبه 

2دالر و 4۹ سنت است. 
وي درخصوص خس��ارت وارد ش��ده به مزارع پنبه 
گفت: امسال مزارع پنبه از نظر كمي و كیفي آسیب 
ديده اند و آفت در مزارع پنبه به كشاورزان ضرر زده 
و باعث كاهش تولید شده است. همچنین گرمي هوا 

و خشكسالي نیز باعث كاهش تولید و پايین آمدن 
كیفیت پنبه شده است. مزارع پنبه در استان فارس 
و اردبیل نسبت به ساير استان از جهت آفت خسارت 

بیشتري ديده اند. 
وي درخصوص راه��كار براي افزاي��ش تولید پنبه 
گفت: در گذش��ته به بیش از 2۰كش��ور دنیا پنبه 
ص��ادر مي كرديم، ه��ر زراعتي بايد براي كش��اورز 
صرفه اقتصادي داشته باشد، ولي متأسفانه پنبه در 

اس��تان هاي مختلف رقباي متعددي دارد كه باعث 
مي شود سطح كشت پنبه كاهش پیدا كند در استان 

مازندران و گلستان رقیب پنبه زراعت شالي است. 
كاوياني اظهار كرد: زراعت پنبه به اندازه زراعت شالي 
نمي تواند سودآور باشد، در نتیجه سطح كشت پنبه 
در استان مازندران و گلستان به شدت كاهش پیدا 

كرده است. 
وي بیان كرد: پن��ج دهه قبل در اس��تان مازندران 
5۰هزار هكتار پنبه كاري داشتیم كه در حال حاضر 
هزار هكتار ش��ده، همچنین در استان گلستان نیز 
۱۸۰ هزار هكتار پنبه كاري داشتیم و در حال حاضر 

۱۸ هزار هكتار شده است. 
مديرعامل صندوق پنبه گفت: زراعت هايي كه درآمد 
بیش��تري با زحمت كمتري دارند جايگزين زراعت 
پنبه شده اند و نسبت به پنج دهه گذشته هنوز هم 
به شكل س��نتي در صنعت پنبه فعالیت مي كنیم و 
برداش��ت پنبه با دس��ت صرفه اقتصادي ندارد بايد 
با افزايش مكانیزاس��یون، بذر مناس��ب و آب كافي 
سطح كش��ت را افزايش دهیم تا محصول خوبي را 
برداشت كنیم و به راحتي نمي توانیم اعالم كنیم كه 
دو سال ديگر از لحاظ كشت پنبه خودكفا مي شويم. 
بايد تمامي عوامل را در نظر بگیريم تا به خودكفايي 

برسیم، زيرا شرايط و پتانسیل كافي را داريم. 

جايگزيني كشت پنبه با شالي به دلیل سودآوري بیشتر
 5دهه قبل در استان مازندران 50 هزار هكتار پنبه كاري داشتيم كه در حال حاضر هزار هكتار شده است

همچنين در استان گلستان نيز ۱80 هزار هكتار پنبه كاري داشتيم و در حال حاضر ۱8 هزار هكتار شده است
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سهم تهران از طرح نهضت ملي مسكن 
مديركل راه و شهرسازي استان تهران س�هميه اين استان را در 
فاز اول طرح نهضت ملي مسكن ۱4هزار و 488 واحد اعالم كرد. 
به گزارش صداوس��یما، خلیل محبت خواه، از ش��رايط ثبت نام جديد 
ش��هروندان تهراني در طرح نهضت ملي مس��كن در پنج شهر پرند، 

پاكدشت، هشتگرد، ايوانكي و رباط  كريم خبر داد. 
وي گفت: براس��اس برنامه ابالغي وزارت راه و شهرسازي سهمیه هر 
استان براي ساخت ساالنه يك میلیون واحد مسكوني در فاز اول سال 
۱4۰۰ مشخص و سهم استان تهران ۱4هزار و 4۸۸ واحد پیش بیني 
شده است. تا روز پنجم ثبت نام بیش از ۸۹ هزار نفر ثبت نام كرده اند. 

محبت خواه پايان زمان ثبت نام ها را 2۸ آبان ماه اعالم و اظهار كرد: پس 
از اتمام ثبت نام، پااليش متقاضیان آغاز خواهد شد. 

 عده اي خواستار 
خشكاندن باغات پسته رفسنجان شده اند!

رئيس كميس�يون كش�اورزي اتاق تعاون ايران از مطرح ش�دن 
مباحث مبني بر خشكاندن باغات پسته رفسنجان به شدت انتقاد 
كرد و گفت: ما حاضر هستيم آب را از خليج فارس به كرمان براي 
صنعت مسي كه خصولتي و دولتي اس�ت منتقل كنيم، اما حاضر 
نيس�تيم از اين آب براي باغات پسته كه اش�تغالزايي و ارزآوري 
دارد و مردم را از فق�ر و بدبختي نجات مي دهد، اس�تفاده كنيم. 
ارس��الن قاس��مي در گفت وگو با مهر با اش��اره به اينكه برخي بحث 
تعطیلي باغات پس��ته كشور را به دلیل خشكس��الي و كم آبي مطرح 
مي كنند، گفت: ۱2۰ هزار هكت��ار باغ در رفس��نجان وجود دارد كه 
برخي عنوان مي كنند به دلیل خشكسالي بايد ۹۰ هزار هكتار از اين 

باغات خشك شود. 
قاسمي ادامه داد: به گفته اين افراد، ۳۰ هزار هكتار باغات باقي مانده 
به دلیل اينكه آب بیش��تري دريافت مي كنند مي توانند دو برابر ۱2۰ 
هزار هكتار باغ كنوني محصول تولید كنند كه اين تصور كاماًل نادرست 

و غیركارشناسي است. 
وي با اش��اره به اينكه هدف اين افراد نابودي صنعت پس��ته كش��ور 
اس��ت، گفت: پس��ته محصولي اس��ت كه س��االنه بین ي��ك تا 5/۱ 
 میلیارد دالر ارزآوري براي كش��ور دارد و در دنیا پسته را به نام ايران 

مي شناسند. 
رئیس كمیسیون كش��اورزي اتاق تعاون ايران با بیان اينكه به همین 
جه��ت بايد اي��ران تعیین كننده قیمت جهاني پس��ته باش��د، افزود: 
متأسفانه خیلي از تجار خواستار اين شده اند كه قیمت جهاني پسته را 
بحث عرضه و تقاضا تعیین كند و همین منجر شد كه كشورهايي مانند 
امريكا و تركیه كه سطح زيركشت خود را افزايش داده اند تعیین كننده 

قیمت پسته باشند. 
قاس��مي اضافه ك��رد: در عی��ن ح��ال در داخل كش��ور ع��ده اي از 
تولیدكنندگان پسته مي خواهند زمین هاي خود را به آنها بفروشند تا 

آنان نیز باغ ها را خشك و فكري براي اين زمین ها كنند. 
وي با اشاره به انتقال آب از خلیج فارس براي مجتمع مس سرچشمه 
كرمان گفت: به اعتقاد ما انتقال میزان بیشتري از آب مي تواند منجر 
به احیاي باغات پسته رفسنجان شود، اما اين آب براي كشاورزي گران 
است و كشاورزان نمي توانند هزينه آن را بپردازند. راه حل ما اين است 
كه دولت اعتبارات اين طرح را از طريق صندوق توس��عه ملي فراهم 
كند و به كشاورزان بین ۱۰ تا ۱5 سال زمان دهد تا آنها اين پول را به 

دولت برگردانند. 
وي همچنین با اش��اره به اينكه محصوالت ديگري در كش��ور كشت 
مي ش��ود كه ارزآوري هم براي ما ن��دارد، اما بحث مديري��ت آب را با 
چالش مواجه كرده اند، گفت: هم اكنون ۸۰ هزار هكتار برنج در استان 
خوزس��تان كه با بحران كم آبي مواجه هسند كشت شده ضمن اينكه 
به اعتقاد بنده بحران ايجاد شده در خوزستان به دلیل عدم مديريت 

صحیح منابع آب است. 
قاسمي تأكید كرد: س��االنه به طور متوس��ط ۱۱ میلیارد متر مكعب 
از لرس��تان به خوزستان و از خوزس��تان به خلیج فارس مي رود كه از 
اين حجم روان آب هیچ استفاده اي نمي شود بنابراين آنچه در كشور 
ما مشكل دارد مديريت منابع آب اس��ت و فقط ياد گرفته ايم مدام از 
خشكسالي و كم آبي حرف بزنیم، اما هیچ اقدام عملیاتي براي رفع آن 

انجام ندهیم. 
وي اضافه كرد: ما حاضر هستیم آب را از خلیج فارس به كرمان براي 
صنعت مس��ي كه خصولتي و دولتي اس��ت منتقل كنی��م، اما حاضر 
نیستیم از اين آب براي باغات پس��ته كه اشتغالزايي و ارزآوري دارد و 

مردم را از فقر و بدبختي نجات مي دهد، استفاده كنیم. 

 جمع آوري ميلياردها تومان 
پوشاك قاچاق

معاون حقوقي ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز با تأكيد بر مقابله با 
برندهاي محرز قاچاق پوشاك و كاالي دخاني و اعالم شناسايي ۱20 
برند پوشاك قاچاق، از كشف ۱2۳ ميليون نخ سيگار قاچاق خبر داد. 
مصطفي پوركاظم شايسته در گفت وگو با مهر درباره طرح جديد اين 
س��تاد در خصوص قاچاق پوشاك اظهار كرد: س��تاد مبارزه با قاچاق 
در ادامه طرح هاي س��ال ۹۷ و ۹۸، يك طرح مقابله با برندهاي مورد 
پوشاك قاچاق را از مهر ۱4۰۰ در سطح كشور از جمله تهران شروع 

كرده است. 
وي در مورد جزئیات طرح توضیح داد: ۱2۰ برند خارجي شناسايي و از 
سوي وزارت صمت به ستاد ابالغ شده كه اين برندها نه مجوز فعالیت 
دارند و نه كااليي كه در مغازه ها و ويترين ه��اي مراكز تجاري بزرگ 
به نمايش مي گذارند شناس��ه كاال و كد رهگی��ري دارد كه بتواند به 
صورت قانوني وارد شود. بنابراين اين طرح از اول مهرماه به طور جدي 
ش��روع و تاكنون حدود 4میلیارد تومان كاالهاي موجود در مغازه ها 
جمع آوري ش��ده اس��ت. همین طور عناوين اين برندها نیز در حال 
اصالح است، به اين صورت كه يا خودشان بايد برند را تغییر بدهند يا 
ستاد آن را پاكسازي كند و در عوض از برندهاي ايراني و داراي مجوز 

استفاده مي شود. 
   ضبط 4 ميليارد تومان پوشاك قاچاق

رئیس قرارگاه مقابله با قاچاق كاال در س��طح عرض��ه درباره وضعیت 
اين 4 میلی��ارد تومان كاالي ضبط ش��ده نیز اعالم ك��رد: اين كاالها 
جزو قاچاق محرز اس��ت كه براساس ابالغ س��تاد مركزي، به سازمان 
اموال تملیكي فرستاده مي ش��ود. از آنجا كه كاالهاي مذكور نه مجوز 
 صادرات مجدد دارند و نه مجوز فروش در داخل، بنابراين بايد همه آنها 

امحا شوند. 
وي با اشاره به اينكه از ابتداي طرح ياد شده بیش از ۳۷میلیارد تومان 
از پوشاك قاچاق جمع آوري شده، درخصوص تعیین تكلیف اين كاالها 
اضافه كرد: امحا اين محصوالت با نظارت خود ستاد در كمیته هايي به 
عنوان كمیته رسوب كاال صورت جلسه شده و دستور امحا براي آنها 

صادر شده است. 
رئیس قرارگاه مقابل��ه با قاچاق كاال در س��طح عرضه ادام��ه داد: در 
حال حاضر ۱2۰ برن��د داريم كه هیچ گونه مج��وزي نه براي فعالیت 
در داخل و نه براي فروش كاال ب��ا آن برند دارند كه هم��ه اينها همه 
پاكس��ازي خواهند ش��د. براي نمونه اكنون در پاس��اژهاي ش��مال 
تهران در حال جمع آوري و پاكس��ازي هس��تند، البته برنامه ريزي ها 
به گونه اي اس��ت ك��ه ه��ر روز اي��ن فرآيند انج��ام بگیرد. هش��ت 
كالنش��هر از جمله كرج، ش��یراز، مش��هد، تبريز و ارومی��ه را نیز در 
 اولويت قرار دارند، چراكه بیش��تري پوش��اك در همین كالنش��هرها 

فروخته مي شود. 

آزاد ي ثبت سفارش برنج بعد از 60هزار تومانی شدن!
 در حالی كه وزارتخانه های صمت و جهاد كشاورزی اعالم كرده اند ثبت سفارش برنج آزاد شده است 

دبير انجمن واردكنندگان برنج می گويد چنين مصوبه ای ابالغ نشده است

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتآخرين قيمتنام شركت 

2,200-41,940نام
520-22,290توريستي ورفاهي آبادگران ايران
310-8,380البراتوارداروسازي  دكترعبيدي 
230-18,220سرمايه  گذاري  البرز)هلدينگ 

17,240820آلومينيوم ايران 
340-21,000آلومراد

140-2,664كاشي  الوند
530-30,360داروسازي  امين 

220-11,080معدني  امالح  ايران 
350-30,700آسان پرداخت پرشين

36-1,736آبسال 
180-10,280بيمه آسيا

5,15050سرمايه  گذاري  آتيه  دماوند
45-895سرمايه گذاري پرديس

2,54425صنايع  آذرآب 
1,310-35,470سايپاآذين 
50-26,990معادن  بافق 

19-2,261مس  شهيدباهنر
70-3,745بيمه البرز

280-8,140سرمايه گذاري بوعلي 
8,4000باما

22,690480سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
1,63878گروه  صنعتي  بارز

85,7100بهساز كاشانه تهران
89,9904,280نهادهاي مالي بورس انرژي
2,550-48,730سايراشخاص بورس انرژي

30-1,612بهنوش  ايران 
3-1,596گروه بهمن 

120-5,230سرمايه  گذاري  صنعت  بيمه 
17-1,115بانك خاورميانه

380-8,100بيمه ملت
71,8802,380بين  المللي  محصوالت  پارس 

2,230-42,650پتروشيمي بوعلي سينا
113-2,166گروه صنعتي بوتان 

210-13,700بانك پارسيان 
20,930140بانك پاسارگاد

36-1,799پست بانك ايران
41-1,850بانك صادرات ايران

22-1,810بين المللي توسعه ساختمان
60-6,350بانك تجارت

320-8,700بيمه ما
790-14,970چرخشگر

75-2,830كشت  و صنعت  چين  چين
28,100550توليدي چدن سازان

150-5,950معدني وصنعتي چادرملو
209-3,981سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

20-95,300كمباين  سازي  ايران 
350-25,810كربن  ايران 

14,39020داروسازي  ابوريحان 
300-13,930داده پردازي ايران 

560-10,990البرزدارو
1,290-29,900داروسازي زاگرس فارمد پارس

25,210880داروپخش  )هلدينگ 
790-15,100شيمي  داروئي  داروپخش 

660-12,540داروسازي  فارابي 
183-3,485داروسازي  جابرابن حيان 

1,520-28,970داروسازي  كوثر
8,260-89,910دارويي  لقمان 
20,700380معدني  دماوند

840-22,150دوده  صنعتي  پارس 
1,150-28,800داروسازي  اسوه 

950-20,410كارخانجات داروپخش 
1,040-36,570درخشان  تهران 
15,6300دارويي  رازك 
19,500570سبحان دارو

370-18,310داروسازي  سينا
40-21,800گروه دارويي سبحان

220-4,660سرمايه گذاري دارويي تامين
5,46070داروسازي زهراوي 

3,5502تجارت الكترونيك پارسيان
1,340-46,010بيمه اتكايي امين
550-16,500داروسازي  اكسير
25,350370فوالد آلياژي ايران

310-5,930فوالد اميركبيركاشان
680-24,850فيبر ايران 

16,000100فوالد خراسان
330-12,030فوالد خوزستان

11,070110فنرسازي زر
11,05090فوالد مباركه اصفهان
7,310340فوالد مباركه اصفهان

730-28,090فروسيليس  ايران 
1,390-26,430فرآوري موادمعدني ايران 

34,890520غلتك سازان سپاهان
240-26,990پارس فوالد سبزوار

25,200280فرآورده هاي  تزريقي  ايران 
100-6,540پديده شيمي قرن

3,223153گروه صنايع بهشهرايران 
15,280270گلوكوزان 

15,200190سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 
91,200440سرمايه گذاري غدير)هلدينگ 

1,210-28,000قنداصفهان 
57-1,890كارخانجات  قند قزوين 

300-14,360قطعات  اتومبيل  ايران 
1,040-19,840شهد

9,850-187,200قند لرستان 
880-23,980گروه  صنعتي  ملي  )هلدينگ 

35,5701,410قند مرودشت 
80-21,990قند نيشابور

2,1269معدني و صنعتي گل گهر
32-1,991بيسكويت  گرجي 

8,860170گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
124-2,362فرآورده هاي غدايي وقندپيرانشهر

2,040-38,870قند ثابت  خراسان 
160-6,610گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 

178-3,386گلتاش 
320-21,980حمل و نقل بين المللي خليج فارس
220-8,300حمل و نقل پتروشيمي) سهامي عام

240-4,700شركت ارتباطات سيار ايران
660-12,610حفاري شمال

320-8,210حمل ونقل توكا
12,85010داده گسترعصرنوين-هاي وب

240-6,410ايران ارقام 
1,6801سرمايه گذاري اعتبار ايران

217-4,137ايران  خودرو
20,900160سرمايه گذاري خوارزمي

4,616219كمك فنرايندامين 
80-10,180خدمات انفورماتيك 

110-10,150بيمه پارسيان
29-3,021بيمه پارسيان

1,440-27,470گروه پتروشيمي س. ايرانيان

   گزارش  2

آگهي مزايده نوبت اول
آزادي خ جمالزاده  نشاني خ  به  ملك دبيرستان توحيد شبانه 
شمالي كوچه معيني پ 18 مزايده 5000090612000002را 
از طريق مزايده عمومي با جزئيات  مندرج  در اسناد مزايده با 

بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي دولت
جهت  الكترونيكي  صورت  به  را   www.setadiran.ir
به  آگهي  اين  انتشار  تاريخ  از  نمايد.متقاضيان  واگذار  اجاره 
مدت  پانزده روز مهلت دارند جهت دريافت اسناد  و مدارك 
مزايده و  ارسال پيشنهاد قيمت در سامانه الكترونيكي دولت 
پشتيباني  و  تداركات  كارشناسي  نظربه  مورد  مكان  رويت  و 
اداره آموزش و پرورش منطقه 6 به نشاني ميدان فلسطين خ 

طالقاني-خ سرپرست شمالي مراجعه نمايند.
شناسه آگهى 1211829  م الف  2574

اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مازندران

آگهي مناقصه عمومى با ارزيابى كيفى - نوبت اول
اداره كل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومى  ذيل را از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت برگزار نمايد كليه مراحل 

مناقصه از دريافت اسناد تا ارائه پيشنهاد و بازگشايى از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.

مبلغ تضمين فرايند مبلغ برآوردموضوعشماره مناقصه
ارجاع كار

مدت اجراى 
كار

دوره تضمين

ايمن سازى حد فاصل 2000003489000156 
تونل هاى شماره z 1و 

2 محور هراز(فاز 1)

24 ماه166/305/043/8217/226/100/87612

دارا بودن حداقل رتبه 5 در رشته راه و ترابرى و با رعايت سقف ارجاع كار از سازمان برنامه و بودجه الزامى مى باشد 
مهلت زمانى دريافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد : تا  ساعت 14:00 مورخ  1400/08/06

مهلت ارائه پيشنهاد در سامانه ستاد و ارائه اسناد ارزيابى : ساعت 14:00  مورخ  1400/08/20
زمان بازگشايى پيشنهادات پيمانكارانى كه حداقل امتياز كيفى را كسب كرده اند  : ساعت 8:30  صبح مورخ  1400/08/23 در دفتر مدير كل

آدرس : ساري خيابان انقالب مقابل استانداري-اداره پيمان و رسيدگي تلفن   33326002  -011 اين آگهي همزمان در سايتiets.mporg.ir نيز درج گرديده 
شناسه آگهى 1211967است.

بهناز قاسمی
  گزارش  یک

رضا دهشيری |  جوان


