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ساله قیمت رب گوجه فرنگی نمودار یک  تغییراتقیمتیربگوجهفرنگی
نمودار قیمتی امروز بازارچه به رب گوجه فرنگی یک کیلوگرمی اختصاص  دارد. این قلم از سبد معیشتی در 
فروردین سال گذشته با قیمت 17 هزار و 100 تومان وارد بازار شد و تا آخر تابستان با افزایش اندکی به 17 هزار 
و 500 تومان رسید. این رشد صعودی قیمت در پاییز بیشتر شد و رب گوجه فرنگی بسته بندی شده در ظروف 
شیشه ای یا قوطی کنسرو در زمستان سال گذشته کیلویی 19 هزار و 500 تومان فروخته شد. دلیل این جهش 
قیمتی افزایش هزینه های تولید است. هزینه هایی مثل دستمزد کارگران، باال رفتن نرخ گوجه و نوسانات 
ارزی که پس از تحریم ها در طول سه سال بیشتر از 100 درصد رشد کردند. رب گوجه فرنگی در اسفند سال 
گذشته 19 هزار و 800 تومان فروخته شد که نسبت به بهمن 99 یک درصد و نسبت به اسفند 98، به میزان 
17درصد رشد داشته است. این تورم تولید تنها دامن واحدهای صنعتی را نگرفته و کشاورزان هم می گویند با 

وجود هزینه های باالی کاشت، دالل های میوه و صیفی قیمت خرید محصول سر زمین را پایین نگه می دارند.

کف بازارگپ میدانی

قیمتانواعمیوهوسبزی
قیمت میوه در روزهای گذشته نوسان زیادی نداشته است. 
البته کشاورزان همچنان نسبت به نرخ خرید سر زمین اعتراض 
دارند. قیمت های ذیل از سایت میادین میوه وتره بار شهرداری 

تهران نقل شده است. 
قیمت )تومان(انواع میوه و سبزی

5.700تره فرنگی
4.200بادمجان دلمه
3.800خیار ساالدی
23.900سیر خشک

7.700فلفل دلمه رنگی
8.500فلفل دلمه سبز

8.500فلفل کبابی
8.500فلفل تند ریز

4.900کاهو پیچ
5.500کاهو رسمی
5.300کدو مسمایی
8.100کلم بروکلی

4.900کرفس
2.800کلم سفید
5.900باقال سبز

6.700هویج فرنگی و ایرانی
12.100لوبیا سبز قیطونی

12.000ریواس
12.000نخود فرنگی

6.200گوجه فرنگی گلخانه ای
4.700سیب زمینی

3.900پیاز سفید صدفی
2.800پیاز زرد
4.800پیاز قرمز
5.300گل کلم

4.000ذرت معمولی
3.500کاهو

5.500پرتقال رسمی شمال
13.900به

11.000پرتقال رسمی جنوب
8.700پرتقال تامسون شمال

12.500پرتقال توسرخ
9.200گریپ فروت
29.500توت فرنگی
8.900سیب قرمز 

11.500سیب زرد لبنانی
12.900کیوی

دنیای اقتصاد: پیاز در میادین میوه وتره بار شهرداری 
در  و  فروخته می شود  تومان  هزار   4 تا   3 کیلویی 
میوه فروشی های سطح شهر تا 5 هزار تومان؛ اما سر مزارع 
کیلویی 600 تومان. قیمت پایین پیاز در مزارع باعث شده 
کشاورزان حتی محصوالت خود را برداشت نکنند چراکه 
»با این نرخ صرفه ندارد«. دبیر خانه کشاورز استان کرمان 
هم می گوید بهای ابالغ بخشنامه های کارشناسی نشده و 
همچنین تاوان ناهماهنگی دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و 

صمت را کشاورزان می دهند.

 پیاز کیلویی 600 تومان
یکی از کشاورزان جنوبی به »دنیای اقتصاد« می گوید  

قیمت پیاز سر زمین آنقدر پایین است که حتی برداشت محصول 
صرفه اقتصادی ندارد. چند روز پیش ویدئویی در فضای مجازی مورد 
توجه کاربران قرار گرفت که کشاورزان محصوالت پیاز را مجانی در 
اختیار مردم گذاشته بودند چراکه قیمت خرید سر زمین آنقدر پایین 
بود »که حتی هزینه کارگر زمین تامین نمی شد. امسال دالل ها قیمت 
پیاز را کیلویی 600 تومان تعیین کردند. باور می کنید؟ 600 تومان. آن 
هم در حالی که در میادین میوه وتره بار کیلویی 3 هزار تومان فروخته 
می شود«. او درباره نهادهای دولتی متولی این مساله و نقش آنها در 
منازعه بین کشاورزان و دالل ها می گوید: »هیچ نقشی ندارند، اصال 
انگار در بازار نیستند. برعکس وقتی بخشنامه ای ابالغ شود سریع ما 
را پیدا می کنند و حرفشان را می زنند.« او درباره صادرات محصوالت 
کشاورزی به خصوص صیفی ها می گوید: »سال گذشته به دلیل 
صادرات بی رویه میوه و سبزی افزایش یافت که روی بازار داخلی تاثیر 
گذاشت و قیمت برخی از اقالم باال رفت. دولت صادرات پیاز را ممنوع 
کرد و دوباره تا خرداد امسال مجوز صادرات را ابالغ کرد. بسیاری از 
همکاران من روی کاالهای صادراتی برنامه ریزی و هزینه می کنند اما 
درست زمان برداشت محصول بخشنامه ای دیگر که صادرات را ممنوع 
کرده تمام سرمایه کشاورزی را به باد می دهد.« به گفته این کشاورز 
هزینه کاشت پیاز در هر هکتار »حدود 100 میلیون تومان است. حال 
شما فرض کن کشاورزی که 20 هکتار صیفی کاشته و االن با نرخ خرید 

زیر هزار تومان حتی برداشت محصول به صرفه نیست، چگونه سرمایه 
سال آینده را تامین کند؟«

 بی برنامگی دو وزارتخانه
دبیر خانه کشاورز استان کرمان هم حرف این کشاورز را تایید 
می کند. مهدی سیف الدینی درباره نقش نهادهای دولتی در بازار میوه 
می گوید: »متاسفانه عالوه بر اینکه با بازار هماهنگ نیستند با همدیگر 
هم هماهنگ نیستند.« به گفته وی عراق و کشورهای حاشیه خلیج 
فارس »همیشه بازارهای خوبی برای محصوالت کشاورزی ما بودند. 
سال گذشته تنها از استان کرمان بالغ بر 100 هزار تن پیاز صادر 
شد. کشاورز هم برای صادرات محصول برنامه ریزی می کند اما با 
بخشنامه های دولتی و ممنوعیت صادرات عمال ورشکست می شود.« 
سیف الدینی درخصوص دلیل این مشکالت که »هرسال پیش  می آید« 
می گوید: »مشکل از نبود مدیریت است. در شرایطی که نظارتی وجود 
ندارد میزان صادرات بی رویه بیشتر می شود و قیمت کاال در بازار 
داخل گران تر. به جای مدیریت صادرات را ممنوع می کنند. نتیجه  اش 
می شود دپوی زحمت یک سال کشاورزان در انبارها و زمین و عدم 
تغییر قیمت پیاز در بازار داخلی. وقتی این همه تولید پیاز داریم و حتی 
محصوالت فروش نمی روند، چرا قیمتش پایین نمی آید؟ مشکل 
کمبود یا مازاد کاال نیست. مشکل مدیریت است.« به گفته دبیر خانه 

کشاورز استان کرمان وزارت جهاد کشاورزی الگوی کشت 
مشخصی ندارد »که تولیدکننده بداند در سال پیش روی 
زراعی می تواند چه میزان پیاز یا گوجه صادر کند. حتی این 
وزارتخانه با وزارت صمت هم هماهنگی های الزم را ندارند 
که کشاورزان دائم متضرر نشوند. در همین مثال، اگر وزارت 
جهاد کشاورزی الگو و برنامه مشخصی برای میزان کشت و 
صادرات محصوالت داشت می توانست برای عدم ممنوعیت 
صادرات کشاورزان با وزارت صمت چانه زنی کند اما هرکس 
کار خودش را می کند«. به گفته این فعال حوزه کشاورزی 
مجلس باید در این مساله ورود کند: »مجلس هم کاری 
نمی کند. بعد از قانون گذاری دومین وظیفه مجلس نظارت 
بر دولت است که متاسفانه کمیسیون کشاورزی مجلس 
شورای اسالمی تاکنون به این مسائل ورود پیدا نکرده است. امید 
کشاورزان به هر دو قوه کم شده است. مدیریت بازار وظیفه دولت است 
نه تولیدکننده. تولیدکننده باید محصولی با کیفیت عرضه کند نه اینکه 
دغدغه آشفتگی و نابسامانی بازار هم داشته باشد. دولت هم نهایتا با وام 
بتواند به کشاورز کمک کند اما آن  هم یک بدهکاری دیگر است و عمال 

کشاورز ورشکست می شود.«

 ششمین کشور تولیدکننده
ایران ششمین کشور تولیدکننده پیاز است. ایران در سال گذشته 
حدود 2 میلیون و 700 هزار تن پیاز تولید کرده در حالی که میزان 
مصرف ساالنه حدود 1/5 میلیون تن است. صادرات بی رویه در 
سال گذشته باعث شد دولت محتاط  تر با این بازار برخورد کند و 
بخشنامه هایی که صادرات را مجاز و ممنوع می کند عالوه بر سردرگمی 
کشاورزان، ضرر هنگفتی هم به آنها تحمیل می کند. صادرات پیاز در 
حالی ممنوع شده که رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان 
کرمان درباره شروع صادرات پیاز گفته بود دولت به ازای صادرات 
هر کیلو پیاز 500 تومان تحت عنوان بسته  تشویقی به صادرکننده 
پرداخت می کند. خرید تضمینی و انبارداری محصول و تسهیل 
صادرات این محصول یکی از راهکارهای جلوگیری از ضرر کشاورزان 

است اما تاکنون نتیجه قابل توجهی نداشته است. 

»دنیای اقتصاد« گزارش می دهد

کاشت  و برداشت پیاز با ضرر
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ناصرخسروواکسنندارد
دنیای اقتصاد: دالل های خیابان ناصرخسرو واکسن کرونا می فروشند؟ 
مشاهدات میدانی »دنیای اقتصاد« می گوید خیر. از اسفند سال گذشته 
که زمزمه های واردات واکسن قوت گرفت بعضی از سایت های خبری از 
فروش واکسن کرونا در بازار سیاه ناصرخسرو تا 50 میلیون تومان خبر 
دادند؛ این موضوع تا جایی پیش رفت که رئیس دفتر رئیس جمهور 
محمود واعظی هم در کنفرانسی خبری گفت: »برخی می گویند 
واکسن کرونا را از خیابان ناصرخسرو می خرند.« اما مشاهدات میدانی ما 
می گوید هیچ واکسن کرونایی در بازار سیاه دارو وجود ندارد و »هرکس 

گفته دروغ گفته.« 
خیابان ناصرخسرو. از ظهر گذشته اما هنوز هوا گرم است و دالل های 
دارو روی نیمکت های پیاده روی سمت راست خیابان یا روی موتورشان 
زیر سایه درخت ها بیتوته کرده اند. یکی از این فروشنده ها در مقابل 
سوال واکسن کرونا داری؟ پاسخ می دهد: »چندتا می خوای؟« وقتی 
سفارش 8 دزی را می شنود دست در جیبش می کند و دو شکالت 
بیرون می آورد: »این دوتا رو داشته باش تا 6 تای بعدی.« بعد با لحن 
شوخی ادامه می دهد:  »داستان واکسن کرونا در ناصرخسرو همین قدر 
مسخره است. اصال امکانش وجود ندارد. دولت ها و شرکت های بزرگ 
برای نگهداری واکسن از کلی تجهیزات استفاده می کنند؛ کاسب 
ناصرخسرو چگونه واکسن را نگه دارد؟« او می گوید مردم ما ساده هستند 
و »هر حرفی را سریع باور می کنند. اگر واکسن در بازار باشد یعنی در 
بیمارستان ها هم به اندازه کافی موجود است در صورتی که حتی همه 
پرستارها هنوز واکسینه نشده اند واکسن کرونا در ناصرخسرو یک 
شوخی است.« یکی دیگر از دالل  های این خیابان هم وجود واکسن در 
بازار را تکذیب می کند و آدرس کوچه ای را می دهد »که اگر باشد آنجا 
دارد.« کوچه مسجد نور، در دل خیابان ناصر خسرو. کوچه ای بن بست 
که مغازه های چیده شده در دو طرف آن را به داالنی تنگ و باریک تبدیل 
کرده اند. دونفر انتهای کوچه ایستاده اند. آن ها هم به محض شنیدن اسم 
واکسن وجودش در بازار ناصرخسرو را تکذیب می کنند: »هرکس گفته 
دروغ گفته. اگر هم واکسنی آمده باشد می رود جاهای خاص دست 
آدم های خاص به من و شما نمی رسد. حرف این شبکه های خارجی را 
هم باور نکنید. واکسن کجا بود؟ اوایل امسال چند نفر از روسیه واکسن 
آورده بودند اما آنقدری نبود که وارد بازار شود.« پس از اینکه اصرارهای 
خبرنگار »دنیای اقتصاد« بیشتر می شود دالل دارو می گوید: »اگر همین 
االن واکسن کرونا پیدا کنی خودم ازت 10 میلیون تومان نقد می خرم. 
روزی سه چهار نفر اینجا درباره واکسن سوال می کنند و وقتی متوجه 

می شوند که در بازار نیست حرفمان را باور نمی کنند.« 

آگهى فراخوان مناقصه عمومى
پروژه طراحى، تامین، نصب، تست و راه اندازى
پکیج تصفیه آب (WTS) مجتمع طالى شادان

بدین وسیله به اطالع می رساند شرکت معادن و صنایع معدنی کارند صدر جهان 
در نظر دارد،»پروژه طراحی، تامین، نصب، تست و راه اندازی پکیج تصفیه آب 
(WTS) مجتمع طالی شادان« را از طریق برگزاری مناقصه به شرکت واجد 
شرایط واگذار نماید. از شرکت های عالقمند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد 
مناقصه به دفتر مرکزی شرکت به آدرس تهران، شهرك غرب، بلوار دادمان، 

خیابان بهارستان پالك 15 طبقه 3 مراجعه نمایند. 
مهلـت دریافـت اسـناد از روز سه شـنبه مـورخ 1400/02/07 تـا سـاعت 16:00 
روز چهارشـنبه مورخ 1400/02/15 و بهای اسـناد مناقصه 1,000,000 ریال 

(یـک میلیـون ریال) می باشـد.
شـماره حسـاب 1-6825356-10 و یا شـماره کارت 5041721080279244 
بـه نـام شـرکت معـادن و صنایـع معدنـی کارنـد صـدر جهان نزد بانک رسـالت.
شرکت معادن و صنایع معدنى کارند صدر جهان (سهامى خاص)

www.sjmdco.ir

آگهــی مــزایــده
شـرکت گلوبـال پتـرو تـک کیـش در نظـر دارد، 10,752 متـر 
لوله  های حفاری را به صورت عمومی با شـرایط ذیل به فروش برسـاند. 

شرایط دریافت اسناد مزایده: 
1- محل فروش اسـناد شـرکت در مزایده: تهران، بلوار آفریقا، خیابان 

شـهید سـتاری، شـماره 15، طبقه 5، واحد 503 می باشد. 
2- مهلـت دریافـت اسـناد مزایـده: بـه مـدت 5 روز کاری پـس از تاریخ 

انتشـار این آگهی می باشـد. 
3- در صـورت تمایـل بـه شـرکت در ایـن مزایـده ضـروری اسـت مبلغ 
4 میلیـون ریـال بابـت خریـد اسـناد و مدارك مزایده به حسـاب جاری 
شـماره 1412324953 نـزد بانـک ملـت شـعبه مسـتقل مرکـزی کد 
63529 بـه نـام شـرکت گلوبـال پتروتـک کیش واریـز و اصل فیش آن 

را بـه مزایده گـذار تسـلیم نمایـد. ایـن مبلغ قابل برگشـت نمی باشـد.

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی ایشان دعوت می شود،  تا با همراه داشتن اصل کارت ملی، صرفاً وکالت نامه رسمی (برای اشخاص حقیقی) و 
معرفی نامه معتبر (برای اشخاص حقوقی)، در جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه این شرکت، با دستور جلسه ذیل که در ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1400/03/01 
در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان واقع در اصفهان- گلپایگان- میدان کارگر- کیلومتر هفت جاده شرکت زراعی- تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند. 

دستور جلسه :  
1- استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30. 

2- بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به صورت های مالی، شامل ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 30 اسفند ماه 1399 و سود قابل تقسیم.  
3- انتخاب اعضای هیأت مدیره.  

4- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400 و تعیین حق الزحمه ایشان. 
5- انتخاب روزنامه کثیر االنتشار برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1400. 

6- تعیین حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیأت مدیره. 
7- اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی ساالنه می باشد . 

هیأت مدیره شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامى عام) 

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساالنه صاحبان سهام  شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان(سهامى عام)

ثبت شده به شماره 652 و شناسه ملى 10260122751 

شرکت پتروشیمى بوعلى سینا 
(سهامى عام)

شـرکت پتروشـیمى بوعلى سـینا در نظر دارد خرید  کابل قرمز 
رنـگ غـالف سـربیMV 3*240 مـورد نیـاز  مجتمـع خـود را واقع در 
ماهشـهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشـیمی بندر امام خمینی سـایت  
4 از طریـق مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای بـه اشـخاص توانمنـد و 

واجـد شـرایط در ایـن زمینه واگـذار نماید.
1- مهلـت دریافـت اسـناد مناقصـه، ده روز پـس از انتشـار نوبـت دوم 

آگهـی بـه نشـانی منـدرج در بنـد 5
2- آخریـن مهلـت تسـلیم پاکت هـای مناقصه(الـف، ب، ج) ده روز پس 
از خاتمـه مهلـت دریافـت اسـناد مناقصـه بـه نشـانی  مندرج  در بند 5

3- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1،467،000،000  (یک میلیارد 

و چهارصـد و شـصت و هفـت میلیون)ریـال به صـورت ضمانت نامـه 
بانکـی معتبـر یـا سـپرده نقـدی دروجـه شـرکت پتروشـیمی بوعلـی 

سـینا می باشـد.
4- زمـان گشـایش پاکـت هـای مناقصـه: زمـان گشـایش یـک هفتـه 

بعـد از آخریـن مهلـت ارائـه پیشـنهادها مـی باشـد.
5- متقاضیان برای کسـب اطالعات بیشـتر و دریافت اسـناد مناقصه 
بعـد از انتشـار آگهـی نوبـت دوم بـه نشـانی سـایت اینترنتـی شـرکت 
پتروشـیمی بوعلـی سـینا بـه نشـانی WWW.BSPC.IR  مراجعـه 

یند. نما
روابط عمومى شرکت پتروشیمى بوعلى سینا

منـاقصـه عمـومـی

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره 017-720508/004 مورخ 1400/02/01 
سازمان بورس و اوراق بهادار، بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی 
ایشان دعوت می شود، تا با به همراه داشتن اصل کارت ملی، اصل وکالت نامه رسمی 
( برای اشخاص حقیقی) و معرفی نامه معتبر ( برای اشخاص حقوقی ) ، در جلسه 
مجمع عمومی فوق العاده  این شرکت با دستور جلسه زیر که در ساعت 11:00 روز 
شنبه مورخ 1400/02/18 در محل شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن (سهامی عام) به 
نشانی رشت، شهر صنعتی ، ابتدای بلوار صنعت 2 برگزار می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1- اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 200،000،000،000 

ریال به مبلغ 336،309،500،000 ریال
2- اصالح ماده 5 اساسنامه مربوط به افزایش سرمایه

3- اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

نحوه حضور در جلسه:
در  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  و  کرونا  با  مبارزه  ستاد  های  ابالغیه  حسب 
ابالغیه  و  بهداشتی  و  ایمنی  اصول  رعایت  و  برگزاری مجامع  خصوص شرایط 
شماره 440/050/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی 
براینکه »تا اطالع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکت ها صرفا در شرایطی که 
حداکثر با حضور 15 نفر از سهامداران محترم حقیقی و حقوقی برگزار گردد، 
امکان پذیر می باشد.« بر این اساس ضمن تشکر از همراهی سهامداران محترم، به 
استحضار می رساند امکان مشاهده آنالین و همزمان مجمع از طریق اینستاگرام به 
آدرس https://www.instagram.com/pegahgilandairy نیز مقدور 

می باشد.
هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیالن (سهامى عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گی�ن ( سهامی عام )

ثبت شده به شماره ۸۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۲۱۹۴۲۰

شرکت شیرپاستوریزه 
پگاه گیالن (سهامى عام)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای p شماره مناقصه:  400-121-02-2-01-03
  نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران.

  موضوع مناقصه: خرید دو ردیف روغن گراویس.
 مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ 1.000.000.000 )یک میلیارد ریال( بصورت: الف( ضمانت نامه بانکی.

ب( ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
ج( وجه نقد واریز به حساب سیبا مناقصه گزار 0110۳۹1۸۹۲000 نزد بانک ملی ایران شعبه آهن شهر کد ۳۵۶۵.           د( انواع اوراق مشارکت.

در وجه شرکت سنگ آهن مرکزی ایران سهامی خاص، قابل وصول در کلیه بانک ها.
 زمان فروش اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول به مدت 1۵ روز از تاریخ 1400/0۲/07 تا 1400/0۲/۲1.

 محل تحویل اسناد مناقصه: یزد، میدان امام حسین)ع(، ابتدای بلوار شهید بهشتی، شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران، دبیرخانه  کمیسیون
   معامالت، تلفن تماس: 0۳۵-۳۶۲۸۵۶۳0.

 زمان تحویل اسناد مناقصه: تا پایان وقت اداری )ساعت 14( مورخ 1400/0۳/0۸.
.WWW.ICIOC.ir نحوه خرید اسناد: بصورت اینترنتی بر اساس شرایط مندرج در سایت 

  برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳14۵4487-۰۳۵ تماس حاصل نمایید.
                                                                                            شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران

نوبت اول

آگهی فراخوان مناقصه ارزيابي کيفي سازندگان
 شرکت سنگ آهن مرکزی ایرانـ  بافق در نظر دارد نسبت به ساخت و تحویل یک دستگاه آجرچین برای کوره کارخانه 
گندله سازی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که دارای تایید صالحیت می باشند، دعوت 

می نماید برای دریافت و تکمیل اسناد ارزیابی توان اجرای ساخت و تحویل آن اقدام نمایند.
.WWW.ICIOC.ir  نحوه خرید اسناد: بصورت اینترنتی بر اساس شرایط مندرج در سایت 

 برای دریافت اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 9۵-۳14۵448۵ )۰۳۵( تماس حاصل نمایید.
 زمان و محل تحویل اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول به مدت 10 روز از تاریخ 14۰۰/۰2/۰7 تا 14۰۰/۰2/16.

 محل تحویل اسناد مناقصه: روز شنبه 14۰۰/۰2/2۵ به نشانی بافق، شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، دبیرخانه.
خاطرنشان می نماید این فراخوان، هیچگونه تعهدی برای شرکت سنگ آهن مرکزی ایران جهت دعوت به مناقصه شرکت های 
دریافت کننده اسناد ارزیابی کیفی ایجاد ننموده و تنها شرکت هایی که دارای شرایط مندرج در اسناد بوده و حائز حداقل امتیاز الزم 

شوند، به مناقصه دعوت خواهند گردید.
                                                                                            شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ايران

نوبت اول


