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خبر

از سرگیری مذاکرات چادرملو با گروه تیسن کروپ 
D19 بهره برداری از آنومالی

»جهان صنعت«- مدیرعامل ش��رکت معدن��ی و صنعتی چادرملو گفت: 
تفاهمنامه ای در گذشته با گروه تیسن کروپ برای بهره برداری از معادن به ویژه 
آنومالی D19 منعقد کرده بودیم که بنا به دالیلی لغو شده بود، اما مذاکرات از 

سر گرفته شد.
ناصر تقی زاده اظهار کرد: ما به دنبال جذب تیسن کروپ هستیم تا جدیدترین 
شیوه های معدن داری دنیا را در معادن خود پیاده کنیم. وی اظهار امیدواری کرد و 
گفت: البته حدود 80 درصد از تجهیزات مورد نیاز برای بهره برداری از معادن جدید 
مانند نقاله ها، نوارها و سنگ شکن ها، امکان ساخت داخل دارد اما درصدد هستیم در 
مهندسی معدن برای نخستین بار از خدمات شرکت های معتبر و مجرب خارجی 
استفاده کنیم. تقی زاده با اشاره به اینکه چادرملو سال گذشته هشت دستگاه حفاری 
عمیق وارد کرد، تصریح کرد: نتیجه اکتشافات در داخل محدوده های خودمان با 

این دستگاه های جدید حفاری، بسیار رضایت بخش بود.

فوالد و سنگ آهن برای سقوط هم دست شدند
کاال خبر- قیمت میلگرد داخلی چین از 11 اکتبر با نگرانی فزاینده در مورد 
تقاضای فوالد این کشور و حمایت اندک از قیمت های مواد اولیه فوالدسازی از 

جمله سنگ آهن، روند نزولی داشت.
رکود جدی در قیمت میلگرد و سنگ آهن در دوم نوامبر نشانه واضحی بود 
تا نگرانی بازار را تایید کند و نشان دهد زمستان به بازار فوالد چین رسیده است.  
در دوم نوامبر، قیمت ملی میلگرد  HRB۴00E  چین با قطر ۲0 میلی متر به 
۵188 یوآن در هر تن معادل 811 دالر در تن با احتساب 1۳ درصد مالیات بر 
ارزش افزوده سقوط کرد که تقریبا پایین ترین سطح در چهار ماه گذشته است.  
میلگرد بالغ بر 8۵1 یوآن از قیمت خود را از باالترین نرخ اخیر خود که در 9 اکتبر 
ثبت شده بود، از دست داده است. نهم اکتبر بهای میلگرد داخلی چین ۶0۳9 

یوآن در هر تن بود.

ورق به نفع طال برگشت
ایسنا- رشد فشارهای تورمی و عدم شتاب بانک های مرکزی برای افزایش 
نرخ های بهره، فضای بازار طال را همزمان با صعود قیمت این فلز ارزشمند به باالی 

مرز 1800 دالر بهبود بخشید.
اگرچه تحلیلگران بر این باورند فضا برای باالتر رفتن قیمت طال وجود دارد اما 
عده معدودی هم به موانع قابل  توجهی که پیش روی بازار این فلز ارزشمند قرار 
دارند، اشاره می کنند. به گفته برخی از تحلیلگران، برای اینکه طال بتواند درخشش 

خودش را دوباره پیدا کند، باید به باالی 18۳۵ دالر صعود کند.
در نظرسنجی هفته جاری کیتکونیوز از تحلیلگران وال استریت، 18 نفر شرکت 
کردند که از میان آنها 10 نفر معادل ۵۶ درصد به افزایش قیمت طال و دو نفر 
معادل 11 درصد به کاهش قیمت طال رای دادند و شش نفر معادل ۳۳ درصد 

نظری نداشتند.
در این بین حدود ۶۲۲ نفر در نظرسنجی آنالین کیتکونیوز از سرمایه گذاران 
غیرحرفه ای شرکت کردند که از میان آنها، ۳۲۶ نفر معادل ۵۲ درصد به افزایش 
قیمت طال و 188 نفر معادل ۳0 درصد به کاهش قیمت طال رای دادند در حالی 

که 108 نفر معادل 1۷ درصد نظری نداشتند.
این خوش بینی در حالی مشاهده شد که قیمت طال هفته را در باالی مرز 
1800 دالر به پایان برد. برای نخستین بار از سپتامبر بود که طال موفق شد آخرین 
روز معامالت هفته را در باالی مرز 1800 دالر تمام کند. بهای هر اونس طال در 
معامالت روز جمعه بازار آمریکا در 181۶ دالر و 80 سنت بسته شد و ۳/1 درصد 
رشد روزانه نشان داد و تصمیم بانک مرکزی آمریکا باعث شد روند کاهشی که 
در ابتدای هفته داشت را معکوس کرده و برای کل هفته حدود 1/8 درصد رشد 

هفتگی به ثبت برساند.
صعود قیمت طال با انتشار گزارش بهتر از حد مطلوب اشتغال ماهانه آمریکا 
همزمان شد. وزارت کار آمریکا اعالم کرد اقتصاد این کشور در اکتبر ۵۳1 هزار 
شغل جدید ایجاد شده است در حالی که اقتصاددانان رشد مشاغل جدید را ۴۲۵ 

هزار مورد پیش بینی کرده بودند.
با وجود این آمار مطلوب، بعضی از تحلیلگران معتقدند که سرمایه گذاران طال به 
تورم رو به رشد دستمزد توجه خواهند کرد. طبق گزارش دولت آمریکا، دستمزدها 

در 1۲ ماه گذشته ۴/9 درصد افزایش داشته اند.
اوله هانسن، مدیر استراتژی کاال در ساکسو بانک گفت: ما منتظر هستیم مساله 
تورم در بازار طال منعکس شود و به نظر می رسد که این ممکن است شروع باشد. 
اگر تورم اوج پیدا کند و بانک های مرکزی از منحنی عقب باشند در این صورت 
ممکن است بخواهید چند سکه طال در جیب داشته باشید. با این حال  هانسن 
نسبت به طال در کوتاه مدت خوش بین بود و اظهار کرد: 18۳۵ دالر سطح حساسی 

برای طال مانده است که باید شکسته شود.
با این حال همه تحلیلگران نسبت به طال خوش بین نیستند. دارین نیوسام، 
رییس شرکت دارین نیوسام آناالیز اظهار کرد: قیمت طال باید سطح 181۵ دالر 
را بشکند تا الگوی حرکت ثابت یا رو به کاهش خود را تغییر دهد. با این حال 
صعود شاخص دالر به نقطه مقاومتی 9۳/۵0 واحد باعث شده است دالر آمریکا 
توجه خریداران را جلب کند. مارک چندلر، مدیرکل شرکت بانوک برن گلوبال 
فارکس به کیتکونیوز گفت: متقاعد نشده است که طال آماده شکستن قیمت 
باالتر است. وی افزود: آمار شاخص قیمت مصرفی که هفته آینده منتشر می شود 
ممکن است نرخ های بهره را به همراه دالر آمریکا باالتر ببرد و روی قیمت طال 

تاثیر منفی بگذارد.

منیر حض�وری- اواخر هفته گذش��ته 
بود که مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی 
وزارت صم��ت اعالم کرد تعرفه واردات ورق 
فوالدی صفر ش��ده اما به گفته کارشناسان 
عالوه براینکه این خبر بیش��تر یک اشتباه 
فنی بوده و تنها سود بازرگانی از سوی دولت 
صفر شده باید گفت که چنین موضوعی امروز 
دیگر دغدغه فعاالن فوالدی نیست؛ چراکه 
ب��ا توجه به مش��کل کمب��ود ارز واحدهای 
تولیدی و انحصار تولید ورق گرم از س��وی 
مجموعه های��ی همچون فوالد مبارکه دیگر 

توانی برای واردات باقی نمی ماند.
حاال که تصمیم عوض ش��ده و می توان 
ورقی را خریداری کرد، ارز نمی توان تامین 
ک��رد در نتیجه واردات همچنان با مش��کل 
روبه رو اس��ت. همچنین برخی ب��اور دارند 
مشکل حوزه فوالد تنها در تعرفه باال خالصه 
نمی ش��ود بلکه گاهی شاهد مهندسی بازار 
هس��تیم. در واقع برخی مسووالن به دنبال 
این هس��تند که انحص��ار واردات ورق را به 
فوالدس��ازان از جمله ف��والد مبارکه بدهند 
و آنه��ا هم ب��رای اینکه هزینه هایش��ان را 
پوش��ش دهند دس��ت به مهندسی قیمت 
زده و آن را ب��اال می برند. در نهایت انحصار 
و ضعف سیاس��تگذاری دولت باعث شده تا 
هدفگ��ذاری 11 میلیون تن��ی فوالد گرم با 
مشکل روبه رو ش��ود و نتوانیم از ظرفیت ها 

بهره نهایی ببریم.
صفر ش�دن تعرف�ه واردات صحت  � 

ندارد 
در ای��ن رابطه آنوش 
رح��ام دبیر س��ندیکای 
تولید کنن��دگان لول��ه و 
پروفیل فوالدی ایران به 
»جه��ان صنعت« گفت: 
اینک��ه در خبره��ا آمده 
تعرفه واردات ورق فوالدی صفر ش��ده  یک 

اشتباه فنی بود و اصال صحت ندارد.
دبیر س��ندیکای تولید کنن��دگان لوله و 
پروفی��ل فوالدی ایران با بیان اینکه به طور 
کل نمی توان از صفر ش��دن تعرفه صحبت 
ک��رد ، گفت: آنچه ک��ه از تعرف��ه یا همان 
حقوق ورودی برداش��ت می شود، شامل دو 

بخش است.
 نخس��ت، حقوق پای��ه گمرکی که برای 
اکثر کاالها پنج درصد مصوبه مجلس بوده و 
معموال به شکل ثابت است. بخش دیگر سود 

بازرگانی است که مصوبه دولت است. 
بنابراین دولت تنها می تواند تعرفه بخش 
سود بازرگانی را صفر کند و در قسمتی که 
مربوط به مجلس است نمی تواند دخالت کند. 
بنابراین نمی توان گفت که تعرفه واردات ورق 

فوالدی صفر شده است.
رحام تصریح کرد: با توجه به این مساله 
پن��ج درصد حق��وق پایه از ط��رف مجلس 

همچنان به قوت خود باقی است. 

عالوه براینکه 9 درصد ارزش افزوده هم 
وجود دارد که هم از ارزش کاال و هم از حقوق 

پایه آن اخذ می شود.
 بنابرای��ن حدودا بای��د 1۴ درصد برای 
ورق هایی که سود بازرگانی شان صفر شده، 

عوارض پرداخت شود.
مهندسی بازار  � 

دبیر س��ندیکای تولید کنن��دگان لوله و 
پروفی��ل فوالدی ای��ران در ادامه با اش��اره 
ب��ه افزایش هزینه های فع��االن حوزه فوالد 
گفت: کرایه ه��ای حمل و نقل بین المللی به 
ش��دت افزای��ش یافته و این مس��اله باعث 
ش��ده که مزیتی ب��رای واردات ورق وجود 

نداشته باشد.
دبیر س��ندیکای تولید کنن��دگان لوله و 
پروفیل در ادامه به مهندسی بازار و کنترل 
آن از س��وی عده ای اش��اره و اظه��ار کرد:  
مشکل فقط در تعرفه باال خالصه نمی شود 
بلکه گاهی ش��اهد مهندس��ی بازار هستیم.  
برخی مس��ووالن به دنبال این هس��تند که 
انحصار واردات ورق را به فوالدسازان بدهند 
و آنها هم برای اینکه هزینه هایشان را پوشش 
دهند با مهندسی قیمت ، قیمت ورق را باال 
می برند. در این ش��رایط قیمت ورق داخلی 
با وارداتی هم س��طح می شود و برای اینکه 
واردات ورق مزی��ت پی��دا کند، پولش  را از 

جیب مصرف کننده بیرون می کشند.
رحام با اش��اره به امتیازاتی که به فوالد 
مبارکه اختصاص می یابد، گفت: متاس��فانه 
در ای��ن ش��رایط ف��رش قرمزی ه��م برای 
فوالد مبارکه پهن می ش��ود.  به این ترتیب 
اقداماتی ک��ه در این حوزه صورت می گیرد 

مهندسی شده و اشتباه است.
تصمیم�ی که هنوز اجرایی نش�ده  � 

است
همچنی��ن اس��ماعیل 
تمام یار عضو هیات مدیره 
سندیکای تولیدکنندگان 
لوله و پروفی��ل فوالدی با 
بیان اینکه  صفر شدن تعرفه 
وارداتی هنوز عملیاتی نشده 
اس��ت به »جهان صنعت« گفت: همواره این 
صحبت در کمیس��یون های مختلف می شد 
ک��ه با توجه به بحث کمبود ورق گرم و نازک 
تعرفه وارداتی ورق فوالدی صفر شود که این 
اتفاق افتاده اما هنوز چیزی از اجرایی ش��دن 

آن نمی بینیم.
عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان 
لوله و پروفیل فوالدی با اشاره به مشکل کمبود 
ارز در کشور گفت: حاال که شرایط بهتر شده 
و می توان ورقی را خریداری کرد، ارز نمی توان 
تامین کرد درنتیجه واردات همچنان با مشکل 

روبه رو اس��ت. او با گل��ه از تصمیم گیری های 
نادرس��ت گفت: در شرایط تحریمی که ارزی 
در اختیار نداریم تعرفه را صفر می کنند!  این 
مساله چه فایده ای برای تولیدکننده دارد، جز 
اینکه دستش بسته است! امروز یک دالر هم 
نمی شود جابه جا کرد. اولویت دولت بیشتر در 
زمینه دارو و غذاست بنابراین چندان به مشکل 

تامین ارز توجهی ندارد.
مشکالتی که ریشه دیرینه دارند � 

تمام یار در پاسخ به این سوال که انتظار شما 
از دولت سیزدهم چیست، گفت: کمبودها در 
حوزه ورق فوالدی یک ش��به به وجود نیامده 
است. این مشکل حاصل فنری است که طی 
10 سال قبل منقبض شده است. ما در تولید 
ورق گرم مشکل داریم و ظرفیت آن به سختی 
نزدیک به ۵ میلیون تن می رس��د. با این همه 
جالب است که بیشتر آن توسط فوالد مبارکه 

تولید می شود.
عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان 
لوله و پروفیل فوالدی با اش��اره به اینکه فوالد 
مبارک��ه انحصار تولید ورق گرم را در دس��ت 
گرفته، بیان ک��رد: این مجموعه با انحصاری 
که در حوزه فوالد ایجاد کرده جلوی توس��عه 
این صنعت را گرفته است. اینقدر هزینه های 
س��رمایه گذاری را باال برده اند که کسی نتواند 

به این سمت برود.

تمام یار ادامه داد: در واقع اگر هم ظرفیتی 
ایجاد شده و کلنگی زده اند ، هیچ چیزی عمال 
نتوانسته به بهره بردرای برسد. متاسفانه آخرین 
ظرفیتی که در عمل ایجاد شده مربوط به ۲۵ 
سال قبل است. با اینکه کلنگ تولید 11 میلیون 
تن ورق گرم زده شده اما هیچ کدام از طرح ها 

به بهره برداری نرسیده است.
مقصر اصلی کیست؟ � 

گفته می شود همه چیز به تحریم ها خالصه 
نمی ش��ود بلکه گاهی خودمان مانع تراش��ی 
می کنی��م. عض��و هیات مدی��ره س��ندیکای 
تولیدکنندگان لوله و پروفیل فوالدی در پاسخ 
به این س��وال که چرا طرح ها به بهره برداری 
نمی رس��ند، گفت: در ای��ن بین مقصر اصلی 
وزارت صم��ت اس��ت که این موض��وع را رها 
کرده اس��ت. درواقع از هدف 11 میلیون تنی 
قرار بوده که هفت میلیون تن را مجموعه هایی 
همچون گل گهر و فوالد مبارکه تولید کنند اما 
تولید نکرده اند! به این ترتیب کمبود آن هم به 
شکل مصنوعی ایجاد می شود تا منافع عده ای 

اقلیت تامین شود.
تم��ام یار تصری��ح کرد: جل��وی واردات را 
گرفته ان��د و  از طرف��ی ش��اهد هس��تیم که 
بی کیفیت ترین و باالترین قیمت ها در بازار به 
چشم می خورد. این مساله باعث شده با اینکه 
حوزه فوالد ۲0 میلیون تن ظرفیت  تولید دارد 
ولی بر  11میلیون تنی که قرار بوده تمرکز شود، 

آن هم که هنوز عملیاتی نشده است.
عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان 
لوله و پروفیل فوالدی با اشاره به مثالی ادامه 
داد: برای اینکه مشکل را به خوبی درک کنیم 
می توان به مساله آب در اصفهان اشاره کرد. 
با اینکه طرح های برداشت آب از اصفهان به 
بهره برداری رس��یدند اما هنوز طرح ورودی 
به بهره برداری نرس��یده اس��ت. درواقع  در 
زمان دولت میرحسین موسوی مصوب شد 
که آب کرمان، کاش��ان ، قم و یزد و توسعه 
صنایع فوالد از زاینده رود تامین شود اما در 
عوض قرار ش��د آب باالدست به زاینده رود 
انتقال یابد که نش��د! زمان دولت محمدرضا 
خاتم��ی هم آب زاین��ده رود را به یزد بردند 
و ف��والد مبارکه را توس��عه دادند؛ درنتیجه 
ش��هرها بزرگ ش��دند اما بحث آب ورودی 

هنوز عملیاتی نشده است.
تمام یار با اش��اره به اهمیت نقش دولت 
گف��ت: تنها راه دولت حمایت از تش��کل ها 
و س��ندیکاها برای تولید ورق گرم اس��ت تا 
مش��کل اصلی برطرف ش��ود. او با اشاره به 
اقدامات��ی که بخش خصوصی در این زمینه 
انجام می دهد، تصریح کرد: مدتی است که 
س��ندیکای تولیدکنندگان لول��ه و پروفیل 
ف��والدی اقداماتی را ب��رای آغاز به کار چند 
واحد نورد گرم انجام داده تا مشکل کمبود 
مواد اولیه را رفع کنیم. امیدواریم بتوانیم در 

این عرصه گام های مثبتی برداریم.

فعال سازی صادرات شرط احیای معادن غیرفعال است؛ به 
همین خاطر کمیسیون صنایع و معادن مجلس به دنبال ایجاد 

جهش صادراتی در بین صنایع زیرمجموعه معادن است.
روح اهلل عباسپور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
با بیان اینکه بیش از چهار هزار معدن ارزشمند کشور راکد و 
تعطیل هستند، اظهار کرد: وقتی معادن و واحدهای معدنی 
ما فعال می شوند که صنایع و واحدهای صنعتی پایین دست 
آنها فعال شده باشند و فعال شدن این صنایع معدنی هم در 

گرو افزایش فروش محصوالت تولیدی آنهاست.
وی اضافه کرد: فعال سازی صادرات شرط احیای معادن 
غیرفعال اس��ت، به همین خاطر کمیسیون صنایع و معادن 
مجل��س به دنبال ایج��اد جهش صادرات��ی در بین صنایع 
زیرمجموعه معادن اس��ت. متاسفانه در هشت سال اخیر به 
ظرفیت صادراتی معادن بیش��تر از گذشته کم توجهی شد 
و ش��اهد یک عقبگرد جدی در ح��وزه صادرات محصوالت 

معدنی بودیم.
عباس��پور با اش��اره به نیاز فراوان کش��ورهای منطقه به 
محصوالت فرآوری شده معادن به ویژه سنگ های ساختمانی 

ادامه داد: در ش��رایطی که چینی ها از هزاران کیلومتر دورتر 
به بازار منطقه ای ما پا می گذارند و س��نگ های ساختمانی 
فرآوری شده خود را به کشورهای عربی می فروشند، ما هنوز 
در بازاریابی محصوالتمان در این کشورها لنگ می زنیم و بهانه 

می آوریم که تحریم نمی گذارد صادر کنیم.
وی یادآور ش��د:  یکی از رویکردهای مهم مجلس یازدهم 
تقویت دیپلماس��ی اقتصادی اس��ت و در ای��ن حوزه هم به  
کلی گویی بس��نده نکردیم و بنا داریم با اعالم ظرفیت های 
صادراتی هر کدام از کشورهای همسایه در بخش های مختلف 
صنعت و معدن، این ظرفیت ها را به وزارت امور خارجه اعالم 
کنیم تا بر حسب اولویت بندی بتوانیم در چارچوب افزایش 

تعامالت دیپلماتیک تجاری گام برداریم.
نقش پارتی بازی در غیرفعال شدن معادن قزوین � 

رییس مجمع نمایندگان استان قزوین با اشاره به غیرفعال 
بودن بیش از نیمی از معادن اس��تان قزوین گفت: متاسفانه 

در چند دهه اخیر برخی رابطه بازی ها س��بب شد که مجوز 
بهره ب��رداری از معادن ب��ه افرادی ب��دون تخصص و حتی 
 بدون س��رمایه داده شود که این کار نوعی غارت بیت المال 

محسوب می شود.
عباسپور افزود: به همین خاطر تالش ما این است که از 
طریق کمیسیون صنایع و معادن مجلس قوانین حوزه معادن 

را به روز کنیم تا هر سرمایه گذاری بدون تخصص و کم سابقه ای 
نتواند جواز بهره برداری از یک معدن را بگیرد و بعد سال ها آن را 
غیرفعال نگه دارد، چرا که در این شرایط اقتصادی و نیاز جوانان 

به درآمد و شغل این کار تبعات سنگین اجتماعی دارد.
نماین��ده آوج و بویین زهرا در مجلس ادامه داد: اعتقاد ما 
این است که باید شرکت های دانش بنیان و فناوری محور در 
ح��وزه معادن و واحدهای معدن��ی را تقویت کنیم تا بتوان 
از ظرفیت ه��ای پنهان معادن هم ب��رای تولید محصوالت 
دانش بنیان استفاده کرد. ضمن اینکه کارخانجات ما هم باید 
تالش کنند تا مواد و متریال جدید صنعتی مورد نیاز خود را 

از طریق ارتباط با صنایع معدنی تولید کنند.
عباس��پور تصریح کرد: در شرایطی که می توانیم بعضی 
از مواد صنعتی گران قیمت و وارداتی را از طریق استحصال 
محصوالت معدنی تولید کنیم، همواره با نوعی راحت طلبی به 
دنبال خرید و واردات آنها هستیم؛ در شرایطی که اگر همین 
سرمایه ها را برای تولید مواد پیشرفته معدنی به کار ببریم، نه 
تنها از واردات بی نیاز می ش��ویم، بلکه صادرکننده این قبیل 

مواد هم خواهیم شد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کرد

 شرط احیای معادن غیرفعال 

استان ها 

آگهیمناقصهعمومیدومرحلهای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب - شماره 141021

آگهیمناقصهعمومیدومرحلهای
شرکت فوالد هرمزگان جنوب - شماره 141025

EPC  موضوع مناقصه: احداث ساختمان های صنعتی شرکت فوالد هرمزگان جنوب به روش
مدت قرارداد: ۲0 ماه از تاریخ شروع کار 

مناقصه گزار: شرکت فوالد هرمزگان جنوب 
نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس ۳۳۵۳01۴۵-0۷۶ و آدرس ایمیل Naderian.r@hosco.ir می توانند 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
1- واریز مبلغ ۵00/000 ریال به ش��ماره حس��اب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان، به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب 

بابت خرید اسناد مناقصه 
2- نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی

توضیحات:
1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۲/000/000/000  )دو میلیارد( ریال خواهد بود.

2- نوع تضمین: 
 الف- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما: مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
 ب- فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانتنامه به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی  شعبه مرکزی هرمزگان 

3- شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحیت ایمني از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی مي باشند.
ج( جدول زمانی انجام مناقصه:

نکته: تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد.
متقاضیان برای آگاهی بیشتر می توانند در ساعات اداری با شماره تلفن ۴۴8۴۳19۵- 0۷۶ )اطالعات بازرگانی( تماس حاصل نمایند. قابل ذکر است 

که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

موضوع مناقصه: کلیه عملیات تهیه، س�اخت، اصالح و اجرای ش�یب بندی محوطه، خیابان ها، کانال های آب سطحی، منهول و مسیر 
PC  برق و فیبرنوری، محوطه سازی و ساماندهی تصفیه خانه فاضالب بهداشتی شرکت فوالد هرمزگان جنوب به روش

مدت قرارداد: 18ماه از تاریخ شروع کار 
مناقصه گزار: شرکت فوالد هرمزگان جنوب 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان با ارسال اسناد ذیل به شماره فکس ۳۳۵۳01۴۵-0۷۶ و آدرس ایمیل Naderian.r@hosco.ir می توانند 
نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

1- واریز مبلغ ۵00/000 ریال به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی شعبه مرکزی هرمزگان، به نام شرکت فوالد هرمزگان جنوب 
بابت خرید اسناد مناقصه 

2- نامه اعالم آمادگی شرکت در مناقصه با ذکر شماره تماس و ایمیل رسمی
توضیحات:

1- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۳/۵00/000/000 )سه میلیارد و پانصد میلیون( ریال خواهد بود.
2- نوع تضمین: 

 الف- ضمانتنامه بانکی به نفع کارفرما: مدت اعتبار تضمین بانکی حداقل سه ماه بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
 ب- فیش واریز وجه نقد معادل مبلغ ضمانتنامه به شماره حساب 0111111100008 نزد بانک ملی  شعبه مرکزی هرمزگان 

3- شرکت کنندگان ملزم به ارائه گواهي صالحیت ایمني از سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی مي باشند.
ج( جدول زمانی انجام مناقصه:

نکته: تاریخ بازگشایی پاکات ج متعاقبا اعالم خواهد شد.
متقاضیان برای آگاهی بیش��تر می توانند در س��اعات اداری با ش��ماره تلفن ۴۴8۴۳19۵-0۷۶  )اطالعات بازرگانی( تماس حاصل نمایند. قابل ذکر 

است که هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

تاریخگشایشپاکاتالفوب آخرینمهلتتحویلپاکات آخرینمهلتدریافتاسناد

1400/09/16 1400/09/15 1400/08/23
تاریخگشایشپاکاتالفوب آخرینمهلتتحویلپاکات آخرینمهلتدریافتاسناد

1400/09/16 1400/09/15 1400/08/23

روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

بین الملل

دالیل صفر شدن تعرفه ورق فوالدی آشکار شد 

مزیتزداییازوارداتورق
فرش قرمز زیر پای فوالد مبارکه 


