
ماموران  درگیری  در  اسماعیل جاللی صدر«  یکم»  گروهبان 
منطقه  در  مواد مخدر  قاچاقچیان  و  اشرار مسلح  با  انتظامی 
عملیاتی )پنگ( در جازموریان زهکلوت به فیض شهادت نائل 

آمد و یک مامور دیگر هم مجروح شد.

امور  و  بنیاد شهید  رئیس  قاضی زاده هاشمی،  سیدامیرحسین 
ایثارگران گفت: برخی از آزادگان در سطوح مختلف مدیریتی موثر 
هستند که نه تنها مسائل را حل می کنند، بلکه هادی جامعه نیز 

هستند.

سخنگوی دولت، شعار هفته دولت را »دولت مردم« اعالم کرد.
 بهادری جهرمی با اشاره به در پیش رو بودن هفته دولت، افزود: 
شعار هفته دولت، شعار »دولت مردم« است و نامگذاری هایی هم 

برای هر روز آن در نظر گرفته شده است. 

خبرنگار و پویایی
“روز  عنوان  به  کشور  تقویم   در  صارمی  شهید  شجاع،  خبرنگار  شهادت  سالروز 

خبرنگار” نامگذاری شده است. 
در  رسانی  اطالع  و  خبری  های  فعالیت  و  خبرنگار  جایگاه  و  اهمیت  به  عنایت  با 
مناسبات ملی و بین المللی، مروری بر اهمیت موضوع، شناخت چالش های فرارو و 

ارائه چشم اندازهای مناسب در این راستا ضروریست:
ـ در نظام نوین جهانی ، ما در حال عبور از عصر “اطالعات و رسانه ها” به سوی عصر 
“فرا اطالعات” هستیم؛ امروزه جامعه ای توسعه یافته تلقی می شود که بتواند در کنار 
ناخالص ملی  مانند درآمد سرانه، توزیع  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه شاخص های 
و نرخ مرگ و میر، بر معیار آموزش و اطالعات و در حقیقت عنصر دانایی محوری 
اجتماعی در مباحث توسعه اهتمام ورزد. به عقیده صاحبنظران، ارتباطات توسعه، 
به معنی افزایش سطح مردم ساالری اقتصاد )اشتغال مولد(، مردم ساالری سیاسی 
و  ها  فرصت  )گسترش  اجتماعی  ساالری  مردم  همگانی(،  مشارکت  و  )دسترسی 

مهارت های ارتباطی( و مردم ساالری فرهنگی )تکثر و خالقیت گرایی(می باشد.
ـ رسانه ها زبان و صدای مردم و رکن چهارم دموکراسی و همچنین پلی ارتباطی 
و مؤثر مابین مردم و مسؤالن جامعه در راستای تالش برای آبادانی جامعه و رفع 
مشکالت و موانع بر سر راه این مهم و رساندن خواست و مطالبات مردم بر اساس 
توزیع  و  تولید  با  ارتباط جمعی  نوین  امر هستند. وسایل  متولیان  به گوش  قانون 
مطلوب اطالعات، نقش زیادی در باال بردن آگاهی های گوناگون و ضروری به عهده 

می گیرند و جامعه را در نیل به تعالی و ترقی همه جانبه یاری می کنند.
با  آن  ترکیب  و  اجتماعی  پویای  سیاست های  اتخاذ  با  رسانه  اهالی  و  رسانه ها 
باورهای  پیوند دادن  و  توازن  آمیختگی،  سیاست های فرهنگ گرا می توانند عامل 
اصیل اعتقادی و سنت های بارور جامعه باشند و با گسترش آفرینندگی و افزایش 
عمومی  افکار  پویایی  باعث  و  کرده  کمک  جانبه  همه  توسعه  به  فرهنگی   رشد 

شوند.
 ـ خبرنگاران و روزنامه نگاران از عناصر اصلی و مهم فعالیت های رسانه ای و از
 مهره های اساسی و کلیدی مقوله ارتباطات بوده که با اتخاذ راهبردها و تاکتیکهای 
مختلف خبری و تحلیلی در تحوالت جامعه و شکل گیری افکار عمومی جامعه نقش 

ویژه ای ایفا می کنند.                                                  

سرمقاله

نشانی دفتر روزنامه واقعه: کرمان، بلوار فردوسی، بین کوچه 11  و  13  - مجتمع نور، طبقه سوم 

تلفن های تماس:   32268303  -  32268305  - 32268306    

 ایمان شمسایی
 مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد:

- رسانه ها در عین حالی که انتقاد می کنند ولی حامی اصل نظام هستند و باید با پرهیز از 
سیاه نمایی و جانبداری های شخصی رسالت حرفه ای خود را انجام دهند

- ۱۳ هزار رسانه مجوز دار در کشور در حال فعالیت هستند که ۳۳۰ روزنامه، ۸ هزار نشریه 
۴۶۰۰ پایگاه خبری تحلیلی و حدود ۴۰ خبرگزاری است

-برای پیروزی در جنگ نابرابر رسانه ای نیازمند توجه بیشتر به اصحاب رسانه هستیم و 
این تکثر نیاز به انسجام را بیش از بیش آشکار می سازد

شرکت صنایع مس شهید باهنر )سهامی عام( در نظر دارد نورگیرهای فایبرگالس مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.
عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق سایت به نشانی www.csp.ir دریافت و 
پیشنهادات خود را به صورت کتبی در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/06/06 به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و 

رسید دریافت کنند.
آدرس مجتمع مس شهید باهنر: 

کرمان، کیلومتر 12 جاده باغین، ساختمان اداری، واحد تدارکات 
 تلفن:  31227150 و 034-31227156

       آگهی مناقصه عمومی به شماره 1401-06

)تجدید اول مناقصه(

آگهی دعوت از بستانکاران   ) نوبت اول(
شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

شماره ثبت 9308                              شناسه ملی 10630150662
بدینوسیله از کلیه بستانکاران شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمان دعوت می شود با در دست داشتن مدارک 
مثبته، از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی به نشانی کرمان، شهرک الله خیابان شهید زریسفی، سازمان نظام مهندسی ساختمان شماره ۲ مراجعه نمایند.

مدیر تصفیه: مینا نیکخو               شماره تماس: 03432141338

   فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای  نوبت اول
شرکت آب و فاضالب شهرستان سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی شماره 7/الف/5/ 1401/م با موضوع  » قرائت کنتور، توزیع قبوض،وصول 
مطالبات،گزارشات کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی امالک ، اپراتوری و ... شهرستان سیرجان و توابع روستایی« را با برآورد 
72/745/049/235 ریال با مبلغ ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار  3/638/000/000  ریال از محل اعتبارات داخلی و با حداقل تعداد 
شرکت کنندگان 2 نفر و به شماره   2001094984000008   را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تاارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام درسایت مذکور 
ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه درسامانه تاریخ 1401/05/26 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 00 : 19 روز یکشنبه تاریخ 1401/05/30 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز 

چهارشنبه تاریخ 1401/06/09 و تاریخ تحویل ضمانتنامه به دبیرخانه شرکت ساعت  30 : 13 روز چهارشنبه تاریخ 1401/06/09
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 00 : 10 صبح روز شنبه تاریخ 1401/06/12

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف
 آدرس: سیرجان، میدان امام حسین )ع( – خیابان قدس- دفتر قراردادها و تلفن 03442201964

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969738 و 85193768

فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان:  

یک خبرنگار به تنهایی، کار لشکر و سپاه را انجام می دهد
سردار محمدعلی نظری،

فرمانده سپاه ثاراهلل کرمان : 
-یک خبرنگار به تنهایی،کار لشکر و سپاه را انجام می دهد 
وخبر باید واقعی، صریح  و آسان باشد و این را باید مد نظر 

قرار دهید 
- نقش خبرنگاران در سیل اخیر رفسنجان به خوبی نمایان 
اما  انجام شد  نمایی هایی  بود در سیل رفسنجان سیاه 
خبرنگاران با مصاحبه با مردم و مسئوالن و نمایش فعالیت 

گروه های مختلف امدادی نقشه آنها را شکست دادند
- درشغل خبرنگاری به دلیل شرایط ممکن است انحرافاتی 
به وجود آید که خدا را شکر خبرنگاران ما در استان پای 

انقالب و نظام بوده اند
- تشکر ویژه دارم از شما خبرنگاران در زمینه سیل و سفر 
رییس جمهور  که همه به خوبی همکاری داشته اید و ریل 
گذاری انقالب و اسالم را در پیش گرفته و  مد نظر قرار 

می دهید

معاون امور استان های سازمان پدافند غیر عامل کشور  در دیدار با استاندار کرمان گفت: 
کرمان، از استان های خوب و پیشتاز در حوزه ماموریت پدافند غیر عامل است و مشخص است 

که دستورالعمل اجرایی آن در بخش های مختلف بر مبنای فکر نوشته شده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان در نشست شورای هماهنگی 
دفاع مقدس استان با محوریت دستورالعمل گرامیداشت چهل و دومین سالگرد دفاع مقدس 
از  برگزاری رژه نیروهای مسلح به طور همزمان در سراسر کشور در روز ۳۱ شهریور ماه خبر 

داد.

در این شماره می خوانید
معاون امور استان های سازمان پدافند غیر عامل کشور:

کرمان، از استان های خوب و پیشتاز 
در حوزه ماموریت پدافند غیر عامل است

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان  خبر داد:

  برگزاری رژه نیروهای مسلح به طور همزمان 
در سراسر کشور، روز ۳۱ شهریور ماه
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waghe_e_ newspaper@yahoo.com                     :ایمیل روزنامه واقعه روز  نامه

هر روز صبح در سراسر استان

سخنگوی دولت:

» دولت مردم«
 شعار هفته دولت 
است

شهادت تکاور 
دهه هفتادی پلیس
 در درگیری با اشرار

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

 برخی از آزادگان 
در سطوح مختلف مدیریتی
 موثر هستند

مزایده             نوبت  دوم
با توجه به مصوبات هیات اجرایی مجموعه فرهنگی ورزشی تفریحی كارگران استان كرمان، این مجموعه در نظر دارد استخر 

)تالش ( شهرستان كرمان را از طریق مزایده ی عمومی بصورت اجاره به مدت یكسال واگذار نماید .

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و هماهنگی جهت بازدید
 به آدرس بزرگراه امام )ره( جنب اداره كل زندان ها

 اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی-  اداره فرهنگی ورزشی 
با شماره تماس 33227903 داخلی 145 مراجعه نمایند.

مبلغ ضمانتنامه 
شركت در مزايده

قيمت پايه ي 
كارشناسي

بازگشايي 
پاكات

مهلت ارسال 
پيشنهادات

مهلت دريافت
 اسناد

168/000/000 280/000/000 ريال 1401/06/14
ساعت 10

1401/06/12
ساعت 13:30

1401/05/30
ساعت 10

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد:

خبرنگاران، با پرهیز از سیاه نمایی، رسالت حرفه ای خود را انجام دهند



11کدال
روزنامه صبح ایران 

codal@den.ir42710263 :گروه کدال
چهار شنبه  26 مردادماه 1401
سال بیستم  شماره 5524

افشاگزارش

خبر شرکت ها

»دنیای اقتصاد« بررسی کرد
رتبه تولیدکنندگان سنگ   آهن در سال 1400 
دنیای اقتصاد: آهن از باارزش ترین مواد معدنی فلزی اســت 
که به عنوان مــاده اولیه در صنایع مختلــف کاربرد دارد و نقش 
بسیار مهمی در توسعه صنعتی کشورها ایفا می کند. همچنین 
ســنگ آهن ماده اولیــه تولید فوالد اســت که کاربرد بســیار 
گسترده ای در توســعه زیرساخت ها، راه ســازی، حمل ونقل، 
ماشین آالت و... به خصوص در کشــورهای در حال توسعه دارد. 
براساس آمار موجود، بالغ بر 70 درصد ذخایر سنگ آهن جهان 
در چهار کشور استرالیا، برزیل، روســیه و چین شناسایی شده 
اســت. چین از مصرف کنندگان بزرگ ســنگ آهن دنیا و جزو 

تولیدکنندگان بزرگ فوالد در جهان است.

ذخایر سنگ آهن جهان و ایران �
براساس اعالم سازمان زمین   شناســی آمریکا، مجموع ذخایر 
سنگ آهن خام جهان در سال 2021 میالدی 180میلیارد تن 
و میزان ذخیره آهن آن 85میلیارد تن برآورد شــده است که از 
این میان اســترالیا با دارا بودن 51میلیارد تن از این ذخایر در 
رتبه نخســت جهان قرار دارد. برزیل و روســیه نیز به ترتیب با 
 34 و 25میلیارد تن ذخایر ســنگ   آهن در رتبه   های دوم و سوم 

جهان ایستاده   اند.
چین به عنوان چهارمین کشور برتر دارای ذخایر سنگ  آهن، 
20 میلیارد تن ذخایر این ماده معدنی را در خود جای داده است. 
برخورداری از 6میلیارد و 500میلیون تن ذخایر ســنگ آهن، 
اوکراین را در رتبه پنجم این فهرست قرار داده است که با توجه 
شرایط فعلی، احتماال عرضه این کشــور با کاهش قابل توجهی 
روبه   رو خواهد بود. کانادا با 6میلیارد تن در رتبه ششــم و هند با 
5میلیارد و 500میلیون تن در رتبه هفتم برخورداری از ذخایر 
سنگ آهن قرار گرفتند. پس از آن، آمریکا با 3میلیارد تن ذخایر 

سنگ   آهن در رتبه هشتم جهان جای گرفته است.
ایران با در اختیار داشــتن 2میلیارد و700میلیون تن ذخایر 
سنگ   آهن خام به عنوان نهمین کشور در فهرست 10کشور برتر 
دارای ذخایر این ماده معدنی در جهان قرار دارد. بیشترین معادن 
سنگ آهن کشور در استان های یزد، کرمان، مرکزی و خراسان 
جای گرفته اند. مهم ترین معادن سنگ آهن کشور شامل گل   گهر، 
ســنگان، چغارت، چادرملو، زرند و چاه   گز هستند. نظر به اینکه 
مزیت صنعت فوالد کشور وجود ذخایر سنگ آهن است، اکتشاف 
کانسارهای آهنی در سراسر کشور از اهداف اصلی سازمان توسعه 

و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور به شمار می رود.

تولیدات سنگ آهن در جهان و ایران �
براساس اطالعات سازمان زمین   شناسی آمریکا، میزان تولید 
سنگ آهن جهان در سال 2021 بالغ بر 2میلیارد و 500میلیون 
تن گزارش شده که استرالیا با تولید 900میلیون تن سنگ آهن، 
بزرگ ترین تولیدکننده این ماده معدنی اســتراتژیک در جهان 
است. بعد از استرالیا، برزیل با تولید 380میلیون تن در رده دوم 
قرار گرفته اســت. چین نیز با تولید 360میلیون تن سنگ آهن 

جایگاه سوم را از آن خود کرده است.
ایران در سال 2021 با تولید 50میلیون تن سنگ آهن توانست 
رتبه دهم جهانی تولید این ماده معدنی استراتژیک را در جهان 

به خود اختصاص دهد.
تولید سنگ آهن در جهان از سال 2019 روند صعودی داشته 
است، به طوری که در سال 2021 نسبت به سال 2020 افزایش 
3درصدی در تولید سنگ آهن را شــاهد هستیم. روند تولیدات 

سنگ آهن در ایران نیز همسو با جهان افزایشی بوده است.

مصارف سنگ آهن  �
عمده ســنگ   آهن تولیدی در جهان بــرای تولید فوالد مورد 
استفاده قرار می گیرد. چین در سال 2021 با تولید 1033میلیون 
تن فوالد خام )معادل 53 درصد از کل تولیدات جهانی( رتبه اول 
تولید فوالد خام در جهان را به خود اختصاص داد و پس از آن با 
اختالف زیادی کشورهای هند، ژاپن و آمریکا به ترتیب با تولید 
118، 96 و 86میلیون تن در رده   های بعدی قرار گرفتند. ایران 
در سال 2021 با تولید حدود 28/5میلیون تن فوالد خام )حدود 
1/5 درصد از کل تولیدات جهانــی( در رتبه دهم دنیا قرار دارد. 
تولید فوالد خام در ایران طی پنج سال اخیر )2021-2017( با 
نرخ رشدی معادل 34 درصد از 21/2میلیون تن در سال 2017 

به 28/5میلیون تن در سال 2021 افزایش یافته است.

روند تغییرات قیمت سنگ آهن �
قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی از سال 2009 تا 2011 
روند افزایشی داشــت، به طوری که قیمت هر تن از 80دالر به 
168دالر در سال 2011 افزایش یافت؛ اما بعد از آن شاهد روند 
کاهش قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی بودیم، به نحوی که 
قیمت هر تن ســنگ آهن به رقم 56دالر در سال 2015 کاهش 
یافت. پس از آن قیمت جهانی این محصول مجددا روند افزایشی 

خود را آغاز کرد و به رقم 162دالر در سال 2021 رسید.

شرکت ها �
چهار شرکت اصلی تولید سنگ         آهن در بازار سرمایه ایران پذیرفته 
شده اند و سهام این شرکت ها در بازار ســهام مورد دادوستد قرار 
می         گیرند که شامل »کگل«، »کچاد«، »کگهر« و »کنور« هستند. 
شرکت های »اپال«، »میدکو« و »واحیا« نیز دارای شرکت های 
فرآوری و معدنی در حوزه ســنگ         آهن در زیرمجموعه         های خود 
هستند. همچنین »ومعادن« و »وامید« سهامداران چهار شرکت 

اصلی سنگ         آهنی بورس به شمار می         آیند.
محصوالت اصلی این شــرکت ها شامل کنســانتره، گندله و 
آهن اسفنجی است. قیمت گذاری این محصوالت براساس نرخ 
مصوب شورای عالی شــرکت های معدنی انجام می شود که به 
صورت  درصد مشخصی )براساس  درصد مندرج در قراردادهای 
منعقده با مشــتریان( از قیمت میانگین ســه ماه فروش نقدی 
شمش فوالد خوزستان است. نرخ فروش شــمش فوالد هم از 
شــرایط عرضه و تقاضای بازار )داخلی بورس کاال یا مزایده   های 
بین المللی( تبعیت می کنــد. بر همین اســاس هرگونه تغییر 
در قیمت شــمش شرکت فوالد خوزســتان قیمت های فروش 
محصوالت ذکرشده را متاثر خواهد کرد. تغییرات قیمت شمش 
شرکت فوالد خوزستان از ابتدای سال 96 تا سال 1400 عمدتا 
دارای روندی افزایشی بوده است. براساس آمار منتشرشده، تولید 
این شرکت ها در مجموع در سال 1400 به میزان 79میلیون تن 
شامل کنسانتره آهن، سنگ آهن دانه بندی و دیگر محصوالت این 
مجموعه بوده است. شرکت گل   گهر با سهم 27میلیون تن از این 

رقم در رتبه اول قرار دارد.

کدال؛ افزایش سرمایه ها و واگذاری ها
دنیای اقتصاد: ســامانه کــدال، روز گذشــته شــاهد مجوزها و 
تصمیم گیری هایی در خصوص افزایش سرمایه شرکت های نام آشنای 
بازار بود. »فخوز«، »وبوعلی«، »کروی« و »دالبر« از جمله شرکت هایی 
بودند که خبرهایی از افزایش ســرمایه خود در کدال منتشر کردند. 
»وســاخت« از نتایج برگزاری مزایده فروش بلوکی ســهام شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه استان خوزستان خبر داد. »کابگن« نیز انبار 
38 هزار متری خود را به صورت استیجاری و به مدت سه ماه واگذار کرد. 
»وساخت«: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران، در خصوص 
نتایج برگزاری مزایده فروش بلوکی تعداد 28میلیون سهم شرکت 
سرمایه گذاری و توسعه استان خوزســتان، اطالعیه ای را در کدال 
منتشر کرد. نتیجه این مزایده که در تاریخ 1401/05/19 برگزار شده، 
روز گذشته اعالم و این سهام به شرکت گروه صنعتی آرمان واگذار 
شد. مبلغ مورد توافق 131میلیارد تومان بوده که 50 درصد این مبلغ 
به حساب واریز و مابقی طی دریافت دوفقره چک با فاصله دوماه با نرخ 
سود ساالنه 25 درصد تسویه می شود. خالص ارزش دفتری دارایی 

3میلیارد و 200میلیون تومان بوده است.
»فخوز«: شرکت فوالد خوزســتان، زمان تشکیل جلسه هیات 
مدیره در خصوص افزایش ســرمایه برای ســال مالــی منتهی به 
1401/12/29 را روز دوشــنبه 1401/06/5، اعــالم کرد. افزایش 
سرمایه شرکت از مبلغ 12 هزار میبلیارد تومان به 19 هزار میلیارد 

تومان از محل سود انباشته خواهد بود.

در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
سهم   الشرکه اعضای بازنشسته در کمتر 

از یک ماه پرداخت می شود
عضو هیات مدیره و معاون مالی و ســرمایه انسانی موسسه صندوق 
ذخیره فرهنگیان از واریز سهم   الشــرکه اعضای بازنشســته موسسه 
در کمتر از یک ماه خبر داد و گفت: در راســتای انتظارات بحق اعضای 
صندوق ذخیره فرهنگیان شــاهد تغییــرات و اتفاقــات مثبتی در 
فرآیند پرداخت سهم الشــرکه اعضای بازنشسته هستیم که به تدریج 
اطالع   رسانی خواهد شد.حمید باقرنژاد با اشاره به تشکیل واحد مدیریت 
امور اعضا در موسسه فرهنگیان  افزود: به دنبال تقویت زیرساخت   ها و 
سیستم اعضای موسسه، سود ســال مالی مربوط به دوره 27 )از مهر 
1399 تا شهریورماه 1400( دوماه زودتر از سال های قبل و تنها دو هفته 
پس از برگزاری مجمع پرداخت و موجب رضایت و خشنودی اعضای 
بازنشسته شد.وی تصریح کرد: سهم   الشرکه اعضای بازنشسته اولین 
وجوهی است که پس از بازنشستگی به حساب فرهنگیان بازنشسته عضو 
موسسه واریز می شود، بنابراین تالش کردیم زمان این واریزی از دوماه 
به کمتر از یک ماه پس از دریافــت اطالعات کاهش پیدا کند.باقرنژاد، 
تسریع در زمان واریزی   ها را نتیجه درایت، نگاه و دغدغه تیم مدیریت 
فعلی موسسه نسبت به خواسته   ها و انتظارات فرهنگیان عضو دانست و 
تاکید کرد: در آینده نزدیک، برنامه   های راهبردی را در راستای اهداف 

موسسه و برای تکریم و رضایت   مندی بیشتر اعضا عملیاتی می کنیم.

»دنیای اقتصاد« عملکرد بزرگ ترین تولیدکننده اوره ایران را بررسی می کند

»شپدیس« در یک قدمی مجمع
دنیای اقتصاد - محمد غفوری: اوره نوعی ترکیب 
آلی با فرمول شــیمیایی CH4N2O اســت. این 
ماده ترکیبی سخت، بی رنگ، بی بو، بسیار محلول 
در آب و نســبتا غیر سمی اســت. از اوره به صورت 
گسترده در کودهای شیمیایی به عنوان منبع غنی 
و مناسب نیتروژن اســتفاده می شود، به نحوی که 
از 80 درصد اوره تولیدشده در جهان به عنوان کود 
نیتروژن دار استفاده می شود. در میان انواع کودهای 
نیتروژن دار، اوره به دلیل  درصد باالی نیتروژن در 
ســاختار آن، هزینه حمل پایین تری بر واحد مواد 
مغذی دارد که این موضوع باعث جذابیت بیشــتر 
این نوع کود شیمیایی برای کشاورزان شده است. 
کاربرد مهم دیگر اوره، استفاده به عنوان کاتالیزور 
برای کاهش آاالیندگی ناشــی از احتراق سوخت 
خودروهاست. با استفاده از روش کاهش کاتالیزوری 
انتخابی مبتنی بر اوره Urea SCR1، اکســیدهای 
نیتروژن که ترکیباتی خطرناک هستند، از جریان 
خروجی اگزوز موتور دیزل در وسایل نقلیه حذف 
می شــوند. همه گیری کووید-19 در سال 2019 
و محدودیت های اعمالی در بســیاری از کشورها، 
موجب کاهش چشمگیر استفاده از وسایل نقلیه و 
درنتیجه کاهش قابل مالحظه مصرف سوخت شد 
که این عامل به نوبه خود موجب کاهش مصرف اوره 
در این حوزه شد. عالوه بر این، اوره در تولید مالمین 
و رزین های مالمین نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

وزن باالی پردیس �
شــرکت پتروشــیمی پردیس حدود 57درصد 
از کل ارزش بــازاری صنعت اوره ایــران را به خود 
اختصاص داده و بزرگ ترین شرکت در این صنعت 
از لحاظ ارزش بازار محسوب می شود. این شرکت با 
تولید محصوالتی همچون آمونیاک و اوره، بخشی 
از تقاضای کشاورزی و صنایع در بازار های داخل و 
خارج از کشور را تامین می کند. شرکت پتروشیمی 
پردیس، مالک بزرگ ترین مجتمــع تولیدکننده 
آمونیاک و اوره در خاورمیانه و نیز یکی از بزرگ ترین 
تولیدکننــدگان این محصوالت در ســطح جهان 
است. مجموع ظرفیت اسمی تولید اوره و آمونیاک 
شرکت در سه فاز برابر با 3.225 و 040، 2 هزار تن 
در سال است. این شــرکت ابتدا با نام پتروشیمی 
اوره و آمونیاک غدیر در تاریــخ 1383/05/23 به 
صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و در مهر 
1383 در اداره ثبت شــرکت ها و مالکیت صنعتی 
تهران به ثبت رسید. در مردادماه 1387 به موجب 
مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان ســهام، 
نام شرکت به پتروشــیمی پردیس تغییر یافت و 
در اسفند سال 1389 نوع شــرکت به سهامی عام 
تغییر کرد و در آبــان 1390 در بورس اوراق بهادار 
پذیرفته شــد.منطقه جغرافیایی کارخانه مجتمع 
پتروشــیمی پردیس منطقه عسلویه انتخاب شده 
است. ظرفیت اســمی فازهای اول و دوم مجتمع، 
ســاالنه مجموعا حدود 2میلیون و 150 هزار تن 
اوره کود شــیمیایی و یک میلیون و 360 هزار تن 
آمونیاک بوده که با بهره برداری از فاز سوم، این میزان 
ســاالنه به بیش از 3میلیون و 255 هزار تن اوره و 
2میلیون و 40 هزار تن آمونیــاک افزایش یافت. از 
مهم ترین مزیت های شرکت می توان به برخورداری 
از فناوری های برتر تولید، هماهنگی با استاندارد های 
فنی و زیست محیطی به روز، سهولت دسترسی به 
خوراک گاز طبیعی، خطوط حمل ونقل دریایی و 
برخورداری از تاسیسات ذخیره سازی محصوالت و 
اسکله بارگیری اختصاصی برای صادرات محصوالت 
و قرار گرفتن در کنار دریا اشاره کرد. خوراک هر فاز 
مجتمع، گاز طبیعی به میزان 670میلیون نرمال 
مترمکعب در سال است که از شرکت پتروشیمی 
مبین  تامین می شود و مصرف عادی گاز در هر فاز 
مجتمع برابر با 80 هزار مترمکعب گاز در ساعت است. 
مصارف آب، برق، سرویس های جانبی و پشتیبانی 
کارخانه نیز از شــرکت پتروشــیمی مبین تامین 
می شود و تامین بخار و آب بدون امالح برای فاز3 بر 
عهده این شرکت است.در حال حاضر، 67/78درصد 
سهام شــرکت متعلق به گروه گسترش نفت و گاز 
پارســیان زیرمجموعه هلدینگ غدیر و 13درصد 
متعلق به شــرکت بازرگانی پتروشــیمی اســت. 
شرکت های توسعه و مدیریت صبا و سرمایه گذاری 
سپه، هریک نزدیک به یک درصد سهام را در اختیار 
دارند. 16درصد مالکیت نیز به سایر سهامداران خرد 
تعلق دارد. شرکت پتروشیمی پردیس مشتمل بر 

6میلیارد برگه سهم دارای ارزشی بالغ بر 112 هزار 
میلیارد تومان است. محصول اصلی تولیدی شرکت 
اوره بوده و مصرف عمده آن به عنوان کود شیمیایی 
در کشاورزی است. آمونیاک نیز به عنوان محصول 
میانی تولید می شود و بخش کمی از آن به فروش 
می رود. فروش داخلی شرکت به جهاد کشاورزی و 
اتحادیه های تابعه است و قیمت آن برابر با حداقل 
قیمت ثبت شده اوره در بورس کاال در دوره 6ماهه 
است. بخشی از این نرخ توسط جهاد کشاورزی نرخ 
تکلیفی پرداخت می شود و سازمان برنامه و بودجه 
موظف اســت مابه التفاوت نرخ تکلیفی و حداقل 
قیمت کشف شده اوره در بورس کاال را به شرکت های 
اوره ســاز پرداخت کند که تاکنون پرداخت نشده 
اســت. اوره صادراتی عمدتا با قراردادهای آتی به 
فروش می رود، به همین دلیل تغییرات قیمت های 
جهانی با تاخیر چندماهــه در گزارش های ماهانه 

نمایان می شود.

فرآیند تولید  �
آمونیاک، ماده اولیه تولیــد اوره، با دریافت گاز 
طبیعی آغاز می شود. در واحد تولید آمونیاک، گاز 
طبیعی پس از طی کــردن فرآیند های الزم با عبور 
از کوره های مخصوص و بســتر کاتالیست، به گاز 
ســنتز )مخلوطی از هیدروژن و مونوکسیدکربن( 
تبدیل می شود که با جداســازی دی اکسیدکربن 
از ایــن ترکیب و ارســال آن به واحــد تولید اوره، 
نهایتا محصول آمونیاک به عنــوان محصول  واحد 
آمونیاک و خوراک واحد اوره حاصل می شــود. با 
ورود دو ترکیب آمونیاک و گاز دی اکسیدکربن به 
واحد سنتز اوره به عنوان خوراک این واحد و انتقال 
این دو ترکیب به محفظه واکنش در دما و فشــار 
معین در حضور کاتالیست، فرآیند تولید اوره آغاز 
می شود. در پایان اوره تولیدی در این واحد به منظور 
آماده سازی برای بســته بندی به واحد دانه بندی و 
سپس واحد بسته بندی ارسال می شود تا محصول 
نهایی به صورت جامد و بسته بندی شده آماده شود. 
مجتمع فعال تولیدکننده اوره کشور در سال 1399، 
در مجموع ظرفیت تولید 5/17میلیون تن آمونیاک 
و 6/54میلیون تن اوره را داشــتند. با بهره برداری 
از طرح های اوره لردگان و مسجدسلیمان در سال 
1400 ظرفیت تولید اوره کشور به 8/69میلیون تن 
در سال رسیده اســت. پتروشیمی پردیس با سهم 
37/1درصدی از مجموع ظرفیت اسمی تولید اوره 

کشور، بزرگ ترین تولیدکننده اوره کشور است.

چالش ها و ریسک ها �
تحریم های آمریکا علیه ایران: این امر بر بازار 
فروش، قیمت فــروش، جابه جایــی وجه فروش، 
مشکالت حمل، بیمه حمل، تامین قطعه یدکی و 
مواد شیمایی اثر منفی می گذارد. مهم ترین اثری 
که شــرکت های اوره ای به خصوص »شپدیس« از 
تحریم های بین المللــی پذیرفته اند، فروش اوره به 

قیمتی کمتر از قیمت اوره صادراتی منطقه است. 
ریســک های تامین خــوراک: از مهم ترین 
ریسک های عملیاتی که شــرکت های اوره ساز با 
آن روبه رو هســتند، قطعی گاز خــوراک در فصل 
زمستان است. کاهش یا قطع گاز خوراک و سوخت 
و یوتیلیتی باعث کاهش یا قطــع تولید محصول 
می شــود. از آنجا که عمده ترین مواد اولیه شرکت، 
گاز خوراک اســت. افزایش نرخ گاز به خصوص در 
فصل های سرد سال، اثرات مهمی بر بهای تمام شده 

محصوالت دارد. 
افزایش مطالبــات از نهاد هــای حمایت از 
کشاورزی دولتی: با توجه به سیاست های حمایتی 

دولــت، قیمــت اوره در داخل کشــور پایین تر از 
قیمت های جهانی است و سازمان برنامه و بودجه 
موظف است ما به التفاوت حداقل قیمت کشف شده 
در بورس کاال طی 6ماه گذشــته را با قیمت فروش 
شرکت های پتروشیمی به بخش کشاورزی پس از 
حسابرسی یارانه ای در بودجه سنواتی پیش بینی 
کند تا پــس از تصویب و تخصیص اعتبار توســط 
وزارت جهاد کشــاورزی در اختیار شــرکت های 

مذکور قرار گیرد.
افزایش نرخ مواد اولیه: با ریسک افزایش نرخ مواد 
اولیه با توجه به دستوری شدن قیمت گاز و احتمال 
آزادسازی مجدد قیمت گاز خوراک، بهای تمام شده 

تولید در این صنعت همواره در معرض تغییر است.
لغو معافیت مالیاتی: همچنین با توجه به اینکه 
شرکت به دلیل فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته 
از معافیــت مالیاتی برخوردار اســت، لغو شــدن 
این معافیت نیز می تواند ســود خالص شــرکت را 

تحت تاثیر قرار دهد. 
نوسان های قیمت اوره جهانی: نوسان های قیمت 
اوره جهانی که بخشی از آن ناشی از تغییرات قیمت 
گاز بوده و بخش دیگر ناشــی از عدم توازن عرضه و 
تقاضای جهانی است، می تواند حاشیه سود شرکت 

را تغییر دهد.

قیمت فروش محصوالت �
با توجه بــه سیاســت های های حمایتی دولت، 
قیمت اوره در داخل کشــور پایین تر از قیمت های 

جهانی است. فروش اوره به شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی و اتحادیه های تعاونی و روستایی کشور به 
حداقل نرخ اوره فروش رفتــه در بورس کاال صورت 
می پذیرد. از منظر قیمت صادراتــی هم، با توجه 
به شــرایط تحریمی شــرکت به دلیل مقابله با از 
دست دادن بازار های صادراتی خود مجبور به ارائه 
تخفیف هایی بر قیمت فروش محصوالت خود است. 
میانگین نرخ فروش اوره داخلی 9میلیون و 900 هزار 
تومان و نرخ فروش صادراتی 13میلیون و 700 هزار 
تومان به ازای هر تن برآورد می شود. برای سال مالی 
1401 افزایش قیمت جهانی گاز، افزایش تقاضای 
محصول مصرف کننده، خشکسالی و تورم جهانی 
اقتصاد های پیشرفته با هدف مقابله با کرونا سبب 
افزایش چشمگیر قیمت جهانی اوره شده و برآیند 
تاثیرات باعث افزایش چشمگیر سود عملیاتی و سود 
خالص این شرکت در یک سال اخیر بوده است. این 
امر باعث شده است تا با وجود شرایط رکودی و نزولی 

در بازار سرمایه این سهم مورد اقبال بازار باشد.

بهای تمام شده  �
ماده اولیه گاز خوراک بخش اعظم بهای تمام شده 
اوره را بــه خود اختصاص می دهد. در ســال های 
گذشــته گاز خوراک و ســوخت به صورت ارزی 
قیمت گذاری می شد؛ اما در آخرین مصوبه، سقف 
ریالی برای آن مقرر شده است. با توجه به قرارگرفتن 
پتروشــیمی پردیس در منطقه عسلویه، شرکت 
پتروشیمی مبین توانایی تامین کردن مواد مصرفی 
شــرکت را دارد. از این جهت پتروشیمی پردیس 
طی قرارداد بلندمدت 25ساله با پتروشیمی مبین 
مواد اولیه موردنیاز خود را بــرای تولید آمونیاک 
و اوره تامین می کند. مواد اولیــه ای که در تولید 
آمونیا ک و اوره شرکت مورد استفاده قرار می گیرد، 
شــامل گاز، خوراک، آب خنک کننده، بخار برق 
UF  و کیســه است. بهای تمام شــده محصوالت 
شرکت »شپدیس«  در ســال مالی 1401شامل 
60درصد مواد مستقیم مصرفی، 39درصد سربار 
تولید و یک درصد هزینه حقوق و دستمزد است. 
برآورد می شــود که کل بهای تمام شــده شرکت 
14500میلیارد تومان باشد. همان طور که مشخص 
اســت، از این میزان عمده بهای تمام شده را مواد 

مستقیم مصرفی تشکیل می دهد.
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آگهی مزایده تراکتور صنعتی 
شـرکت تامیـن ماسـه ریختـه گری در نظـر دارد  
یـک دسـتگاه  تراکتـور صنعتـی 285 تـک 
دیفرانسـیل MTI مـدل 1385 را از طریـق مزایده 
بـه فـروش برسـاند متقاضیان مـی توانند جهت بازدید 
و دریافت شـرایط شـرکت در مزایده  از تاریخ آگهی 
بـه مـدت 5 روز بـه نشـانی فیروزکـوه کارخانـه تامین 
ماسـه ریخته گری  مراجعه نمایند و یا جهت کسـب 
اطالعات بیشـتر با شـماره تلفن 46013565 داخلی 

113 تمـاس بگیرند. 

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت فرآورده هاى گوشتى رباط کریم (سهامى خاص)

به شماره ثبت 28472 و شناسه ملى 10100739357
عطـف بـه اظهارنامـه شـماره 1401220150403853 مـورخ 1401/05/08 ارسـالی از سـوی یک 
پنجم سـهامداران شـرکت فرآورده های گوشـتی رباط کریم )سـهامی خاص( و پاسـخ ارسـال شـده 
از سـوی شـرکت بـه تاریـخ 1401/05/23 از تمامـی سـهامداران یـا نماینـدگان قانونـی آنهـا دعوت 
می گـردد در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی به طـور فوق العـاده شـرکت که در تاریـخ 1401/06/31 
رأس سـاعت 9 صبـح در نشـانی تهـران خیابـان مطهـری خیابـان فجـر پـالک 15 طبقـه دوم بـا 

دسـتورات جلسـه ذیـل برگـزار می گـردد حضـور به هم رسـانند.
دستور جلسه:

1. استماع گزارش وضعیت مالی شرکت و بازرس قانونی.
2. انتخاب مدیران و بازرسین قانونی شرکت.

3. انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.
4. سایر موارد مهم در حوزه صالحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده.

سـهامداران محتـرم یـا نماینـدگان قانونـی آنهـا می تواننـد بـا در دسـت داشـتن کارت شناسـایی 
معتبـر واصـل برگـه سـهام و یـا مسـتندات نمایندگـی قانونـی بـه منظـور اخـذ برگ ورود به جلسـه 
در تاریـخ 1401/06/30 از سـاعت 10 تـا 14 بـه نشـانی تهـران خیابـان مطهـری خیابـان فجر پالک 

15 طبقـه دوم مراجعـه نماینـد.
هیأت مدیره شرکت فرآورده هاى گوشتى رباط کریم

 آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای  
خرید گاردان های کارخانه نورد بردسیر(مجتمع جهان فو�د سیرجان)

SP-0103-06   :شماره مناقصه
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید گاردان های کارخانه 
نورد بردسیر از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تامین کنندگان معتبر 
که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند، دعوت به عمل می آید 
حداکثر تا تاریخ 8 شهریور ماه 1401 ساعت 14:00پاکات خود را به دبیرخانه کمیسیون 
معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به آدرس سیرجان- بلوار نماز روبروی اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی-جنب گل فروشی- واحد دبیرخانه و کمیسیون معامالت مجتمع 

جهان فوالد سیرجان- طبقه دوم- شماره تماس 42251193-034  تحویل نمایند. 
شرکت های متقاضی می توانند شرایط، اسناد مناقصه و مشخصات اقالم موضوع 

را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتیwww.sjsco.ir  دریافت نمایند.
اسناد و مدارک: 

1- درخواست رسمی. )ذکر آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است.(
2- اساسنامه و مدارک ثبتی. )شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی 

آخرین تغییرات و ...(

3- گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر. )در صورت وجود(
تامین  با موضوع  انجام شده  4- رزومه، سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافق نامه های 

اقالم موضوع.
5- مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

شرایط :
دارای  و  و شرط  قید  بدون  و  معتبر  بانکی  نامه  مناقصه؛ ضمانت  در  تضمین شرکت   -1
اعتبار حداقل سه ماهه و قابل تمدید به نام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به مبلغ

پانصد میلیون ریال )500.000.000ریال( می باشد. 
2- ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچ گونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

3- شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
نمایید.  حاصل  تماس   09176971163 شماره   با  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت   -4

)پاسخگویی در ساعات اداری(
5- هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

مناقصه گذار: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال )سهامی خاص(
موضوع مناقصه: خرید ،حمل و نصب باقیمانده کابینت واحدها در پروژه مسکونی بلوک یک مجتمع مسکونی بام چالوس

سپرده شرکت در مناقصه: به مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون ریال مطابق اسناد مناقصه
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: ارائه معرفی نامه از مناقصه گر

زمان دریافت اسناد: از تاریخ 1401/05/29 تا پایان وقت اداری )16:30( تاریخ 1401/06/08
زمان دریافت پیشنهاد: از تاریخ 1401/05/30 تا پایان وقت اداری )16:30( تاریخ 1401/06/14

برآورد قیمت پایه: 43/300/000/000 ریال مطابق اسناد مناقصه
پیشنهاد ها در ساعت 14 عصر مورخ 1401/06/15 بازگشایی و  قرائت می گردد.

کلیه هزینه های برگزاری مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد و مناقصه گذار در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهاد ها بدون آنکه 
نیاز به ذکر دلیل باشد مخیر است.

به پیشنهاد های مشروط و مبهم و پیشنهاد هایی که با شرایط مندرج در آگهی اختالف داشته باشد و یا بعد از موعد مقرر واصل گردد، 
مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نحوه پرداخت مناقصه گذار به برنده مناقصه :  100 درصد تهاتر با آپارتمان
از وجوه پرداختی به برنده مناقصه 10 درصد به عنوان سپرده حسن انجام کار جهت قرارداد اجرا کسر می گردد 

ضمانت انجام تعهدات معادل 5 درصد مبلغ قرارداد خرید به صورت ضمانت نامه بانکی و 25 درصد مبلغ قرارداد اجرا به صورت سفته معنبر 
بانکی و مطابق با شرایط مندرج در اسناد مناقصه خواهد بود .

محل دریافت اسناد: 1- حضوری: مازندران- ساری - خیابان نهضت - نبش خیابان عاشقان - پالک 62- دبیرخانه کمیسیون- تلفن:
ممتاز  حساب  شماره  به  ریال(  میلیون  سه   ( ریال   3.000.000 مبلغ  به  نقدی  واریز  فیش  ارائه  قبال  در   011-33390910-13

5600844333700 نزد بانک مسکن شعبه مرکزی ساری  به نام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال ) سهامی خاص(
2- ارائه فیش واریز نقدی با ذکر مشخصات کامل مناقصه گر و دریافت اسناد از طریق نشانی پست الکترونیک و یا شماره واتساپ معتبر 

مورد تأیید که طی نامه ای به شرکت ارسال گردد.
قبول پیشنهاد: مازندران- ساری - خیابان نهضت - نبش خیابان عاشقان - پالک 62-کد پستی 37749-48148 - دبیرخانه کمیسیون

آگهی مناقصه عمومی شماره 1401/136
 (نوبت اول)

آگهی مناقصه عمومی به شماره 1401-05 
(تجدید دوم مناقصه)

عام)   (سهامى  باهنر  شـرکت صنایع مس شـهید 
در نظر دارد پالت و جعبه چوبی مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 

خریداری نماید.
عالقه مندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما 
از طریق سایت به نشانی www.csp.ir دریافت و پیشنهادات خود را به صورت کتبی 
در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ  1401/06/06 به دبیرخانه 

شرکت تحویل نموده و رسید دریافت کنند.
آدرس مجتمع مس شهید باهنر: کرمان، کیلومتر 12 بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی 

)کرمان باغین(، ساختمان اداری، واحد تدارکات 
تلفن: 034-31227156 

آگهی مناقصه عمومی به شماره 1401-06 
(تجدید اول مناقصه)

عام)   (سهامى  باهنر  شـرکت صنایع مس شـهید 
در نظر دارد نورگیرهای فایبرگالس مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 

خریداری نماید.
عالقه مندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما 
از طریق سایت به نشانی www.csp.ir دریافت و پیشنهادات خود را به صورت کتبی 
در پاکت دربسته حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/06/06 به دبیرخانه 

شرکت تحویل نموده و رسید دریافت کنند.
آدرس مجتمع مس شهید باهنر: کرمان، کیلومتر 12 بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی 

)کرمان باغین(، ساختمان اداری، واحد تدارکات 
 تلفن:  31227150-034 و 034-31227156 

محبوبترین
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