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آمار معامالت بازار آتی بورس کاال-  13 تیر- ساعت 14:58

قیمت -ریالشرحنماد

SAFTR01
 قرارداد آتی زعفران نگین

394,400تحویل تیرماه 1401

ETCMO01
 قرارداد آتی صندوق طال
109,700تحویل مردادماه 1401

SILMO01
 قرارداد آتی نقره

186,000تحویل مردادماه 1401

SAFSH01
 قرارداد آتی زعفران نگین
420,000تحویل شهریورماه 1401

SILME01
 قرارداد آتی نقره 

193,800تحویل مهرماه 1401

ETCME01
 قرارداد آتی صندوق طال
115,600تحویل مهرماه 1401

SAFAB01
 قرارداد آتی زعفران نگین

447,200تحویل آبان ماه 1401

ETCAZ01
 قرارداد آتی صندوق طال
124,100تحویل آذرماه 1401

تهدیدی جدید برای بهبود اقتصاد چین
شهرهای شرقی چین با ظهور سویه   های جدید، محدودیت های 
کووید-19 را تشــدید می کنند. به گزارش »کاالخبر«، شهرهای 
شرق چین با ظهور سویه   های جدید ویروس کرونا محدودیت های 
کووید-19 را تشدید کردند که تهدید جدیدی برای بهبود اقتصادی 
چین تحت سیاست ســختگیرانه دولت در برابر کووید صفر است.

ووشی در شــرق چین، فعالیت در بســیاری از مکان   های عمومی 
زیرزمینی، از جمله مغازه   ها و سوپرمارکت   ها را متوقف کرد و خدمات 
صرف غذا در رســتوران   ها به حالت تعلیق درآمد و دولت به مردم 
توصیه کرد از خانه کار کنند. پــس از گزارش ۴۲مورد جدید بدون 
عالمت در روز شنبه، مقامات شهری از ساکنان خواستند تا ووشی را 
مگر در موارد ضروری ترک نکنند.بخش سیشان که بخش عمده   ای 
از عفونت ها را در موج اخیر داشته، ۷۶۰ هزار ساکن خود را قرنطینه 
کرده و ترافیک عمومی را به حالت تعلیق درآورده است.چین به عنوان 
بخشی از رویکرد سختگیرانه اتخاذشده در کشوری که اولین بار در 
اواخر سال ۲۰19 ویروس کرونا در آن شناسایی شد، به تالش برای 
از بین   بردن عفونت   های جدید ادامه می دهد؛ اما قرنطینه   ها و سایر 
اقدامات تلفات ســنگینی بر دومین اقتصاد بزرگ جهان وارد کرده 
اســت.مقامات در یک کنفرانس مطبوعاتی گفتند که شانگهای، 
پرجمعیت   ترین شهر و مرکز مالی چین، یک مورد مثبت در خارج از 
مناطق قرنطینه در این شهر گزارش کرده است. این شهر در اول ژوئن 
پس از دوماه تعطیلی که به تولید و مخارج مصرف کننده ضربه زد، 
قرنطینه را لغو کرد. تولید صنعتی چین در ماه آوریل نسبت به سال 

قبل ۲/9 درصد کاهش یافت.

 دارایی های جدید در راه بازار مشتقه 
و گواهی سپرده کاالیی

مدیر بازار مشتقه و صندوق های کاالیی بورس کاالی ایران، 
اقدامات و برنامه های بورس کاال در راستای توسعه بازار مشتقه، 
صندوق های کاالیی و گواهی ســپرده کاالیی را تشریح کرد و 
گفت: با توجه به اینکه مشکل مالیاتی در حوزه معامالت گواهی 
سپرده کاالیی تقریبا حل شده است، دارایی های زیادی از جمله 
شمش طال، مس کاتد، آلومینیوم، قیر و محصوالت پتروشیمی 
در صف ورود بــه معامالت گواهی ســپرده و قراردادهای آتی 
قرار دارند و راه اندازی صندوق های فلزات اساســی نیز از دیگر 
برنامه های بورس کاال به شمار می رود. در همین زمینه، مجوز 
دو صندوق چندکاالیی در حال اخذ از ســوی سازمان بورس و 
اوراق بهادار است.به گزارش »کاالخبر«، رحمان آراسته، با بیان 
اینکه می توان به رونق چشمگیر معامالت بازار مشتقه در بازار 
سرمایه ایران به خصوص بورس کاال امیدوار بود، گفت: معامالت 
پرحجمی که در حوزه آپشن، به ویژه در بورس کاال در حال وقوع 
اســت، ما را به آینده این بازار امیدوار کرده است؛ چرا که رصد 
قیمت ها و حجم معامالت انجام شده نشان می دهد که بازار به 
بلوغ رسیده است.وی ادامه داد: توسعه بازار و ورود دارایی های 
جدید به بازار مشــتقه، از جمله رســالت های بــورس کاال در 
سال های اخیر بوده و در همین راستا، قراردادهای آتی زعفران 
و واحدهای صنــدوق طال و نقره نیز راه اندازی شــد. در بخش 
زعفران با اقبال فعــاالن بازار و ســرمایه گذاران، زنجیره ای از 
ابزارهای مالی در این دارایی پایه راه اندازی شد و امروز می توان 
ادعا کرد که ورود زعفران به بازار مالــی بورس کاال، تجربه ای 
بسیار موفق همراه با ثبت رکوردهای متنوع بوده است. به عنوان 
مثال، در قرارداد آپشن زعفران در حال حاضر بیش از ۶۰۰ هزار 

موقعیت باز وجود دارد. 

 رونق در رینگ داخلی و بین الملل
بورس انرژی ادامه   دار شد

دنیای اقتصاد: رینگ داخلی و صادراتی بورس انرژی ایران، مجددا 
با استقبال خوب خریداران روبه رو شد؛ به   نحوی که متقاضیان برای 
کسب ســهم از عرضه   ها حاضر به رقابت قیمتی شدند. ظرف روز 
یکشنبه دوازدهم تیرماه، میزان ارزش معامالت ریالی انجام شده 
در این بازار به ۲۲ هزار و ۲۲۶میلیارد ریال و ارزش معامالت دالری 
این بازار به 8۰میلیون و 51۷ هزار دالر رســید. بورس انرژی روز 
دوازدهم تیرماه میزبان عرضه 1۶۰ هزار و 1۲تن انواع فرآورده   های 
هیدروکربوری بود که 15۶ هزار تن از عرضه   های این روز، گاز مایع 
بود و توسط شرکت ملی پخش فرآورده   های نفتی ایران انجام شد. 
استقبال خریداران از عرضه   های انجام شــده در رینگ داخلی و 
بین المللی بورس انرژی به رقابت قیمتی در معامالت این بخش 
انجامید. میزان ارزش ریالی رقابت انجام شده در این بازار طی روز 
دوازدهم تیرماه برابر 1۶۴میلیــارد و 98۴میلیون ریال و میزان 

رقابت دالری انجام شده در این بازار برابر 59۷ هزار دالر بود.

واگرایی انتظاری ابزارهای طالیی بورس کاالی ایران در کوتاه و بلندمدتخبر

عقب   نشینی کوتاه مدت قیمتی بازار مالی 
دنیای اقتصاد - راضیه احقاقی: بازگشت قیمتی 
در بازار آزاد ارز به قرمزپوشی بازار مالی و مشتقه 
بورس کاالی ایران در روز دوشنبه سیزدهم تیرماه 
انجامید. با وجــود این، همچنــان جریان ورود 
نقدینگی به بازار مشتقه بورس کاال و صندوق های 
طال مثبت است و همین موضوع می   تواند بیانگر 
انتظار فعاالن این بازار از بازگشت مجدد قیمتی در 
میان مدت و بلندمدت یا حفظ سطوح فعلی نرخ 
در این بازار باشد. اگرچه جریان ورود نقدینگی به 
صندوق های طال افزایشی است؛ اما فاصله میان 
نرخ فروش گواهی   های سکه و ارزش بنیادی آن 
به شدت افت داشته که این موضوع بیانگر بازگشت 
احتیاط به معامالت این بازار است. به این ترتیب 
می   توان گفت، معامله   گران بازار مالی بورس کاال 
در خرید کوتاه مدت به فاز احتیاطی رفته اند؛ اما در 
میان مدت و بلندمدت به این بازار امیدوار هستند. 

ســقوط آزاد نرخ، مانع جــذب نقدینگی به  �
صندوق های طال نشد

کاهش ناگهانی فشــار دالر در روز یکشــنبه 
دوازدهم تیرماه، به ایجــاد جریان کاهش قیمت 
در معامالت سکه در بازار فیزیکی و گواهی سکه 
و صندوق طال در معامالت بازار مشــتقه و مالی 
بورس کاالی ایران در روز دوشنبه سیزدهم تیرماه 
انجامید. بررسی روند معامالت صندوق های طال 
در بازار آتی بورس کاالی ایران از عقبگرد قیمتی 
صندوق های طــال ظرف دو روز گذشــته، یعنی 
دوازدهم و ســیزدهم تیرماه حکایت دارد. البته 
عقبگرد قیمتــی در روز دوازدهم تیرماه محدود 
و به   طور میانگیــن کمتر از یک درصــد بود؛ اما 
با اســتمرار روند کاهش نرخ ارز در بــازار داخل 
ظرف ســاعات ابتدایی روز دوشــنبه، معامالت 
صندوق در بازار مشــتقه بورس کاال با افت حدود 
5درصدی قیمت مواجه شــد. نکته حائز اهمیت 
در روند معامالت این روز، مثبت بودن جریان ورود 
نقدینگی به صندوق های طــال با وجود افت قابل 
مالحظه قیمت در این بــازار بود. در زمان تنظیم 
این گزارش، جریــان ورود نقدینگی به معامالت 
آتی صندوق طال در تمامی سررسیدها )سررسید 
مرداد، مهر و آذر( مثبت بود. این موضوع می   تواند 
به مفهوم پیش بینی انتظار بازگشــت قیمت به 

مســیر رشــد در میان مدت و بلندمدت از سوی 
فعاالن این بخش باشد. 

قرمزپوشی بازار گواهی   های کاالیی �
جریان غالب در بازار گواهی   های کاالیی در بازار 
مالی بورس کاال کاهشی شد؛ به نحوی که تمامی 
گواهی   های ســکه طال در معامالت روز دوشنبه 
ســیزدهم تیر، با افت نرخ ۴ تا 5درصدی قیمت 
مواجه شدند و صف فروش در معاالت این گواهی   ها 
شکل گرفت. با این حال، بخشی از معامالت گواهی 
زعفران از این قاعده مستثنی بود و این گواهی   های 
کاالیی روز گذشــته با ترکیبی از رشد و کاهش 

قیمت مواجه بودند. 
نوسانات ارزی در بازار داخل ظرف روزهای اخیر 
شدت بیشتری به خود گرفته و همین موضوع روند 
نوسان قیمت در بازارهای مالی و کاالیی دنیا را دچار 
التهاب کرده اســت. نرخ ارز در بازار داخل پس از 
تجربه 3۲ هزار و ۷۰۰تومانی شدن، متاثر از افزایش 
عرضه از سوی بازارســاز مجددا به کانال 31 هزار 
تومان عقب   نشــینی کرد و همیــن موضوع باعث 
شد تا سیگنال کاهشــی موثر و قوی به بازار مالی 
بورس کاال ارسال شود و معامالت این بازار قرمزپوش 
شوند. برخی فعاالن بازار ارز بر این باورند که تالش 
بانک مرکزی برای کاهش فاصلــه میان نرخ های 
رسمی و غیر   رسمی ارز در کشور با افزایش عرضه 
در بازار آزاد دلیل عقبگرد قیمتی در نرخ ارز است. 
در شرایط کنونی، نوسان نرخ ارز مهم ترین سیگنال 

جهت   دهنده به بازار مالی کشــور است و استمرار 
افت نرخ ارز از اواســط روز یکشنبه تا روز دوشنبه 
به قرمزپوشی اغلب نمادهای گواهی طال و زعفران 

در بازار مالی بورس کاال طی روز گذشته انجامید. 

تغییر جهت انتظارات قیمتی میان معامله گران  �
گواهی سکه

نوسانات ارز باعث تغییر جهت مداوم انتظارات 
قیمتی میان معامله   گران گواهی سکه در بازار 
مالی بورس کاالی ایران شده است. صعود نرخ ارز  
در ابتدای هفته باعث شد تا بهای سکه در بازار 
فیزیکی و گواهی سکه در بازار مالی بورس کاال 
افزایشی شود؛ در عین حال، معامله   گران گواهی 
سکه با وجود اوج   گیری قیمتی حاضر به معامله 
آن با قیمتی باالتر از ارزش بنیادی آن نیز شدند 
که این موضوع بیانگر پیش بینی آنها از رشــد 
قیمت بــود. در روز یکشــنبه دوازدهم تیرماه، 
میانگین نرخ فروش هر گواهی سکه از بازار مالی 
بورس کاالی ایران به 15۰ هــزار و ۶۰۰تومان 
رسید که این رقم حدود ۲ درصد باالتر از ارزش 
بنیادی آن بود. به شکل بنیادی ارزش هر واحد 
گواهی سکه طال برابر یک صدم ارزش نرخ معامله 
)میانگین قیمت خرید و فروش روز( سکه در بازار 
فیزیکی است؛ اما بازار گواهی سپرده سکه طال 
تابعی از عرضه و تقاضا بوده و از همین   رو ذهنیت 
خریــداران و فروشــندگان می   تواند قیمت ها 
را در این بــازار، در نرخی باالتر یــا پایین   تر از 

ارزش بنیادی آن قرار دهد. در حالی که ذهنیت 
معامله   گران گواهی سکه در بازار مالی بورس کاال 
افزایشی بود، بازگرداندن نرخ ارز به کانال 31 هزار 
تومانی باعث شد تا این برآورد قیمتی نادرست 

از آب درآید. 

بالتکلیفی فلز زرد در انتظار تصمیمات فدرالی �
طال هفته جــاری را در کانال قیمتــی  هزار و 
8۰۰دالر به ازای هر اونس آغاز کرد و به این ترتیب 
از کف کانــال قیمتی پنج ماه اخیر خــود )هزار و 
۷8۴دالر به ازای هر اونس( که برای ســاعاتی در 
روز پنج شنبه 3۰ ژوئن به ثبت رسیده بود، فاصله 
گرفت. با این حال، همچنان سیگنال   های کاهشی 
و واهمه از سقوط قیمتی میان معامله   گران این فلز 
گرانبها وجود دارد. هفته گذشته، سیاستگذاران 
فدرال رزرو انتظارات برای انقباض بیشتر پولی را 
تقویت کردند و به این ترتیــب، احتمال افزایش 
۷5واحد دیگر در نرخ بهره آمریکا برای ماه جوالی 
مطرح شــد که این موضوع، عامل اصلی عقبگرد 
بهای اونس طال به کانال 1۷۰۰دالری بود. با وجود 
این، باال ماندن تورم جهانی، باعث شد تا طال مجددا 
به کانال 18۰۰دالری بازگردد. طال در دوران تورم 
دارایی امن تلقی می شود. با بهبود جایگاه رمزارزها 
میان سرمایه گذاران در ســال های اخیر تا حدی 
جایگاه امن طال تضعیف شــده بود؛ اما با توجه به 
سقوط قابل مالحظه ارزش رمزارزها در بازارهای 
جهانی ظرف ماه   ها و به خصوص هفته   های اخیر، 
اقبال به فلز زرد به   عنوان دارایی امن در زمان بحران 
بازگشته است. جلســه بعدی فدرال رزرو در روز 
چهارشنبه ششم جوالی برگزار خواهد شد. فعاالن 
بازارهای مالی و کاالیی دنیا اخبار این جلسه را با 
دقت دنبال می کنند؛ چرا که نتیجه آن می   تواند در 
کاهش یا تقویت رکود در بازار موثر باشد و به این 
ترتیب، نوسان نرخ در بازارهای مالی و کاالیی دنیا 

را جهت   دهی کند. 
در شرایط کنونی، نوسان نرخ طال در بازار جهانی 
نسبت به نوسان نرخ دالر در بازار داخل اثرگذاری 
به مراتب کمتری دارد. با این حال، رصد اخبار طال 
در بازارهای جهانی الزمه تصمیم گیری معامله   گران 
این فلز گرانبها در بازار فیزیکــی و بازارهای مالی 

بورس کاالست.
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نوسان بهای گواهی سپرده سکه و نرخ سکه در بازار فیزیکی

تفاضل قیمت گواهی و سکه فیزیکی میانگین قیمت معامالتی گواهی سکه 

بدینوسـیله بـه اطـالع سـهامداران محتـرم شـرکت فـرآوری ذغالسـنگ پـروده طبس)سـهامی عـام( می رسـاند جلسـه مجمـع عمومـی فوق العـاده صاحبـان سـهام ایـن 
شـرکت در روز یکشـنبه مـورخ 1۴۰1/۰۴/۲۶ رأس سـاعت 13:3۰ بعـد از ظهـر در محـل سـالن اجتماعـات شـرکت تـکادو واقـع در اصفهـان- خیابـان هـزار جریـب- 
روبـروی درب شـرقی دانشـگاه اصفهـان- نبـش کوچـه چهـارم – سـاختمان تـکادو برگـزار می گـردد. از کلیـه سـهامداران محتـرم یـا نماینـدگان آنهـا دعـوت می شـود 

بـا همـراه داشـتن بـرگ ورود، در جلسـه مزبـور شـرکت نماینـد. 
بـا عنایـت بـه ابالغیـه 1۲1/1۶۶5۴۷مـورخ 1۴۰۰/1۰/۰۴ سـازمان بـورس و اوراق بهـادار حضـور کلیـه سـهامداران بـه شـرط رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی جدید و 
ارائـه کارت واکسـن بالمانـع می باشـد. همچنیـن آن دسـته از سـهامداران محتـرم کـه امـکان حضـور در مجمـع را ندارنـد می تواننـد مجمـع مذکـور را از طریـق لینـک 

https://www.aparat.com/fa_zoghalsang_tabas/live مالحظـه فرماینـد و سـؤاالت خـود را بـه شـماره ۰913۰۷8۶۴۴۲ پیامـک نماینـد. 
برگ ورود به جلسه سهامداران متقاضی حضور در جلسه اعم از حقیقی و حقوقی در محل مجمع از ساعت 13 بعد از ظهر همان روز صادر خواهد شد. 

دستور جلسه:
1- تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار

آگهی تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس(سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

هیأت مدیره شرکت فرآورى ذغالسنگ پروده طبس(سهامى عام)

بدینوسـیله بـه اطـالع سـهامداران محتـرم شـرکت فـرآوری ذغالسـنگ پـروده طبس)سـهامی عـام( می رسـاند جلسـه مجمـع عمومـی عادی سـالیانه صاحبان 
سـهام ایـن شـرکت در روز یکشـنبه مـورخ 1۴۰1/۰۴/۲۶ رأس سـاعت 1۲ ظهـر در محـل سـالن اجتماعـات شـرکت تـکادو واقـع در اصفهـان- خیابـان هـزار 
جریـب- روبـروی درب شـرقی دانشـگاه اصفهـان- نبـش کوچـه چهـارم- سـاختمان تـکادو برگـزار می گـردد. از کلیـه سـهامداران محتـرم یـا نماینـدگان آنهـا 

دعـوت می شـود بـا همـراه داشـتن بـرگ ورود در جلسـه مزبـور شـرکت نماینـد. 
با عنایت به ابالغیه 1۲1/1۶۶5۴۷مورخ 1۴۰۰/1۰/۰۴ سـازمان بورس و اوراق بهادار حضور کلیه سـهامداران به شـرط رعایت شـیوه نامه های بهداشـتی جدید و 
ارائـه کارت واکسـن بالمانـع می باشـد. همچنیـن آن دسـته از سـهامداران محتـرم کـه امـکان حضـور در مجمـع را ندارند می توانند مجمع مذکـور را از طریق لینک 

https://www.aparat.com/fa_zoghalsang_tabas/live مالحظه فرمایند و سؤاالت خود را به شماره ۰913۰۷8۶۴۴۲ پیامک نمایند. 
برگ ورود به جلسه سهامداران متقاضی حضور در جلسه اعم از حقیقی و حقوقی در محل مجمع از ساعت 11:3۰ صبح همان روز صادر خواهد شد. 

دستور جلسه:
1- استماع گزارش هاى هیأت مدیره و بازرس قانونى و حسابرس مستقل براى سال مالى منتهى به 1400/12/29.

2- بررسى و تصویب ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالى منتهى به 1400/12/29 و نحوه تخصیص سود.
3- انتخاب حسابرس مستقل، بازرس قانونى و على البدل براى سال مالى منتهى به 1401/12/29.

4- تعیین حق حضور اعضاى غیرموظف هیأت مدیره.
5- تعیین حق الزحمه بازرس قانونى و حسابرس مستقل.

6- طرح و تصویب معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه قانون تجارت.
7- انتخاب روزنامه  کثیراالنتشار جهت درج آگهى ها و دعوت نامه هاى شرکت براى سال مالى منتهى به 1401/12/29.

8- سایر مواردى که در صالحیت مجمع عمومى عادى سالیانه باشد.

آگهی تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس(سهامی عام)
ثبت شده به شماره ۱۶۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸

هیأت مدیره شرکت فرآورى ذغالسنگ پروده طبس(سهامى عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
بدینوسـیله از کلیه سـهامداران شـرکت یگانه معدن کویر سـهامی خاص به شـماره ثبت 
1۲5۷1 و شناسـه ملـی 1۰۶3۰18۶۶95 جهـت حضـور در جلسـه مجمـع عمومـی عادی 
به طـور فوق العـاده کـه در تاریـخ 1۴۰1/۰5/۰1 سـاعت 1۰ صبـح در کرمان شـهرک باهنر 
خیابـان بحرالعلـوم 13 سـاختمان مـرداد – طبقـه دو کدپسـتی ۷۶18۷۶918۶ تشـکیل 

می گـردد دعـوت به عمـل می آیـد.
دستور جلسه: 1- انتخاب هیأت مدیره. ۲- انتخاب بازرسین. 3- سایر موارد.

هیأت مدیره شرکت

آگهی مزایده عمومی 
"فروش پسماندهای کوره" 

نیروگاه حرارتی طوس
از  نیابت  به  دارد  نظر  در  طوس  برق  تولید  مدیریت  شرکت 
«فروش  به  نسبت  نیروگاه(  طوس)مالک  انرژی  تأمین  افق  شرکت 
برگزاری  طریق  از  طوس»  حرارتى  نیروگاه  کوره  پسماندهاى 
مدت  در  می توانند  متقاضیان  لذا  نماید.  اقدام  عمومی  مزایده 
شرایط  آگهی  مشاهده  از  پس  اطالعیه  این  انتشار  تاریخ  از  9روز 
آدرس به  طوس  برق  تولید  مدیریت  شرکت  سایت  در  مزایده 

http//tpgm.ir ،نسبت به خرید اسناد از مبادی ذیربط اقدام نمایند. 
در صورت تمایل وفق اسناد بازدید با هماهنگی قبلی بالمانع است.

آدرس نیـروگاه: کیلومتـر 12 جـاده مشـهد-قوچان، نیروگاه 
حرارتـى طوس

شرکت مدیریت تولید برق طوس

انجـام  دارد  نظـر  در  عـام)  گلوکوزان(سـهامى  شـرکت 
پیمانکارى اجراى پوشـش سـقف و دیوار هاى سـوله را از 
طریـق مناقصـه بـه پیمانکار واجد شـرایط واگـذار نماید.متقاضیان 
مـی تواننـد از تاریـخ چـاپ آگهـی بـه مدت چهـار روز کاری جهت 
دریافـت اوراق مناقصـه از سـاعت 9الـی13در روزهـای اداری بـه 
محـل کارخانـه وا قـع در قـزو یـن، شـهرک صنعتی البـرز، خیابان 
حکمـت سـوم  مراجعـه نماینـد. درضمـن شـرکت در رد یاپذیرش 

هریـک از پیشـنهادات مختـار خواهـد بـود.
شرکت گلوکوزان

آگهـی مناقصـه
شرکت نفت پارس در نظر دارد حمل محصوالت مظروف صادراتی از پاالیشگاه 
خود به مقصد بندرعباس را از طریق مناقصه عمومی به شرکت و یا شرکت های 
واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه متقاضیان محترم دعوت می شود از تاریخ 
درج آگهی به مدت 1۰ روز کاری )تا شنبه مورخ 1۴۰1/۰۴/۲5( به دبیرخانه 
شرکت نفت پارس به نشانی: پاالیشگاه شرکت نفت پارس واقع در کیلومتر ۲۲ 
جاده مخصوص تهران – کرج مراجعه و یا از طریق وب سایت شرکت نفت پارس 
دریافت،  به  نسبت   http://www.parsoilco/fa/tender.html آدرس:  به 

تکمیل و تحویل اسناد اقدام نمایند.
- انجام واگذاری مشروط بر حصول شرایط قانونی، بر مبنای اسناد انجام خواهد شد.

- به پیشنهادهای فاقد امضاء/ مهر، مشروط، مبهم، فاقد سپرده و پیشنهادهایی 
که بعد از مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

- بدیهی است شرکت نفت پارس در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.

انتخاب پیمانکار جهت حمل 
محصو§ت مظروف صادراتی

بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران محتـرم و یـا نماینـدگان قانونی دعوت به عمل 
می آیـد تـا در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه کـه در روز شـنبه مـورخ 
۲5 تیرمـاه 1۴۰1 رأس سـاعت 18 در محـل دفتـر قانونـی خیابـان میردامـاد 
دفینـه، کوچـه دامن افشـار، پـالک ۴9، واحـد 1۰، طبقـه ۲ تشـکیل می گردد، 

حضـور به هم رسـانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی شرکت.
بـه  منتهـی  مالـی  صورت هـای  بـه  نسـبت  تصمیـم  اتخـاذ  و  بررسـی   -۲

1۴۰۰ /1۲ /۲9
3- انتخاب بازرسان.

۴- سایر مواردی که در صالحیت مجمع مذکور باشد.
هیأت مدیره شرکت همکاران اندیشمند (سهامى خاص)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت همکاران اندیشمند (سهامی خاص)
به شماره ثبت ۳۳۳۷۲۲

موضوع آگهى:  
MANIFOLD ساخت

براى کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومى و  امور بین الملل

آگهی مناقصه عمومی
بدون اخذ سپرده
درخواست شماره:

RHP-9826107007-T27

موضوع آگهى: خرید قطعات
 TRANSMITAL REDUCTION GEAR

براى کسب اطالعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط عمومى و  امور بین الملل

آگهی مناقصه عمومی
بدون اخذ سپرده
درخواست شماره:

RHS-0975813-T32


