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نرخ سکه و طال )تومان(
تغییراتقیمتنوع سکه

1230000050000سکه بهار آزادي
667000030000نیم سکه

37450005000ربع سکه 
3000-1198000يك گرم طالي 18 عیار
18170قیمت آني اونس )دالر(

نرخ برابري ارزهاي عمده
تغییراتبرابرینوع ارز

1/1420يورو به دالر
1/3680پوند به دالر
114/2150دالر به ين 
3/670دالر به درهم
6/3480دالر به يوآن
95/160شاخص دالر

نرخ ارزهای بانك مركزي )ريال(
تغییراتنرخنوع ارز

420000دالر آمريکا
5744938پوند انگلیس
5670روپیه هند

114370درهم امارات 
90-36775صد ين ژاپن
14-3106لیر تركیه

1-550روبل روسیه
66121يوآن چین

352807هزار وون كره جنوبی
479374يورو

نرخ ارز در بازار آزاد )تومان(
تغییراتقیمتنوع ارز
44-31360يورو

28-37934پوند انگلیس
36-24152صد ين ژاپن

20-30360فرانك سويیس
43800يوآن چین
30-22330دالر كانادا

20-20110دالر استرالیا
10-2030لیر تركیه

10-3050كرون سوئد
21-7529درهم امارات )نقدی(

180-91830دينار كويت

قیمت ارز در بازارهای متشکل
تغییراتنرخ

101-26033دالر )اسکناس سامانه سنا(
92-20734دالر كانادا)اسکناس سامانه سنا(

78-24660دالر )حواله سامانه سنا(
101-26262دالر )صرافی ملی(

113-29713يورو )اسکناس سامانه سنا(
15-1925لیر تركیه)اسکناس سامانه سنا(

28-7088درهم )اسکناس سامانه سنا(
15-4098يوآن )اسکناس سامانه سنا(

دوشنبه  27دی ماه 1400
سال بیستم  شماره 5367

دنیــاي اقتصــاد: روز گذشــته، حمايت 
مهم، کاهــش قيمــت دالر را متوقف کرد. 
تحليل گران بازار ارز کانــال 27 هزار توماني 
را هسته سخت بازار ارز دانستند. با برخورد 
به هسته، کاهش قيمت اسکناس آمريکايي 
مجددا به تعويق افتاد. گزارش هاي ميداني 
صورت گرفته از بــازار، خبر از برتري عددي 
خريداران نسبت به فروشــندگان مي دهد. 
قيمت ارز در ســطح تعادلي هفته پيش قرار 
گرفت. قيمت دالر در بــازار آزاد تهران روز 
يکشــنبه به ســطح 27 هزار و 700 تومان 

رسيد. 
ديروز يکشنبه 26 دي ماه بازار ارز تهران با 
جهشي 300 توماني نسبت به نرخ روز شنبه 
کار خود را آغاز کــرد. اين افزايش قيمت که 
بيشتر به دليل افزايش تعداد خريداران شکل 
گرفته بود تا انتهاي روز تقريبا ثابت مانده و 
قيمت دالر روز يکشنبه در همان محدوده 27 
هزار و 650 تا 850 تومان به نوسان پرداخت. 
بررسي هاي صورت گرفته از بازار ارز تهران 
افزايش تعداد خريداران و همچنين کمبود 
ارز براي فروش را نشــان مي دهد. به تعبير 
برخي از بازيگــران بازار ارز بخشــي از اين 
کمبود ارز در دست معامله گران مي تواند به 
دليل تخليه منابع دالري اين افراد طي روند 

کاهشي هفته هاي گذشته باشد. 
طبق روند کاهشــي به وجود آمده از آغاز 
دي ماه سال جاري بســياري از معامله گران 
و فعاالن بازار ارز تهران در جهت جلوگيري 
از ضرر، ســرمايه هاي دالري خود را به ريال 
تبديل کرده و اين افراد اکنون نقش خريدار 
را در بازار ايفــا مي کنند. البته برخي ديگر از 
تحليلگران ارزي اين افزايش تعداد خريداران 
را به دليــل جلوگيري عمــدي معامله گران 
از باال رفتن دست فروشــندگان در راستاي 

افزايش قيمت دالر مي دانند. 
اين افراد با اشاره به مســاله ذکر شده در 
باال مدعي شــدند معامله گران از عرضه دالر 
خود در بازار جلوگيري مي کنند تا اين عرضه 
ســبب کاهش قيمت مجدد ارز نشود. اين 
افراد همچنين با اشــاره به تالش هاي چند 
باره معامله گران براي متوقــف کردن روند 
کاهشــي ايجاد شــده و افزايش دوباره نرخ 
ارز، معتقدند يکــي از مهم ترين عامل هاي 

کاهش فروشــندگان در بــازار ارز مي تواند 
شــکل ديگري از تالش بازيگران بازار ارز در 
راستای حمايت از مرز مهم 27 هزار و 500 

توماني باشد. 
از طرف ديگر برخي از کارشناسان بازار ارز 
تهران بر اين باورند که کانال 27 هزار توماني 

هسته سخت نرخ دالر است. 
اين افراد با اشــاره به کاهش و تالش چند 
باره نرخ اين اســکناس آمريکايي براي عبور 
از مــرز حمايتي 27 هــزار و 500 توماني و 
افزايش دوباره آن تا سطح تعادلي 27 هزار و 
800 توماني معتقدند که عبور نرخ دالر از اين 
مرز حمايتي و کاهش نرخ اين ارز تا سطوح 
پايين تر به مراتب سخت تر از کاهش قيمت 
صورت گرفتــه در هفته هــاي اخير خواهد 
بود. در اقتصاد، به ســطح قيمتي مهمي که 
بازار و معامله گران از شکست آن جلوگيري 
مي کنند، اصطالحا هســته سخت معامالت 

بازار مي گويند.
 به تعبيــر تحليل گران شــکل گيري اين 
هسته ســخت داليل گوناگوني دارد، اما از 
مهم ترين داليل شکل گيري اين مرز حمايتي 
مي توان به عدم وجود کشــش براي سطوح 
قيمتي پايين تــر از اين مرز در بــازار تهران 
اشاره کرد. معامله گران بازار ارز که بارها ثابت 
کرده اند تمايلي براي همراهي با روند کاهشي 
ايجاد شده ندارند از ديگر عامالن مهم ايجاد 
اين هسته سخت هســتند. در نهايت قيمت 
دالر در پايان روز يکشــنبه 26 دي ماه پس 
از چند ساعت نوســان در محدوده 27 هزار 
و 650 تا 850 تومان، با افزايش قيمت 200 
توماني نسبت به نرخ روز شنبه و در رقم 27 
هزار و 700 تومان به کار خود پايان داد. روز 
يکشنبه قيمت هر عدد سکه امامي با 50 هزار 
تومان افزايش نسبت به روز شنبه در رقم 12 

ميليون و 300 هزار تومان معامله شد. 

دنیاي اقتصاد: در ژانويه سال 2009، زماني 
که نخستين بالک بيت کوين استخراج شد و اين 
رمزارز رسما پا به عرصه وجود نهاد، هيچ کس 
فکر نمي کرد روزي اين کدهــاي رايانه اي به 
يکي از ارزشــمندترين دارايي هاي مالي دنيا 
تبديل شوند. طي 13 سال  گذشته، قيمت اين 
رمزارز از حدود 5 سنت به بيش از 40 هزار دالر 
رسيده است. اما سوال اينجاست که علت رشد 
بيت کوين طي سال هاي اخير چه بود و بازده 
اين دارايي نســبت به ديگر دارايي ها چگونه 

بوده است؟

بازده بیت كوين در برابر ديگر دارايي ها �
بيت کوين براي رســيدن به جايگاه کنوني 
فراز و نشيب هاي زيادي را پشت سر گذاشته و 
توانسته به يکي از ارزشمندترين دارايي هاي دنيا 
تبديل شود. قديمي ترين داده  قيمتي موجود 
براي بيت کوين در 17 جوالي 2010 اســت 
که قيمت 5 سنتي براي اين رمزارز ثبت شده 
است. از آن زمان تاکنون با فرض قيمت 43 هزار 
دالر براي زمان حال بيت کوين، اين رمزارز 86 
ميليون درصد بازدهي داشته است. اين درحالي 
است که در مدت مشــابه طال تنها 55 درصد 
افزايش قيمت را تجربه کرده است. در مقايسه 
با بازار سهام آمريکا، سهام شرکت اپل در همين 
مدت )بدون درنظر گرفتن سود مجامع( 1981 
درصد و سهام شــرکت مايکروسافت 1042 
درصد رشد کرده اند. شاخص دالر نيز در همين 

مدت تنها 15 درصد افزايش داشته است. 

علل رشد بیت كوين �
ساتوشــي ناکاموتو، خالق بيت کوين، هدف 
ســاخت اين رمزارز را تحول سيســتم مالي 
جهاني عنوان کرده بود. بنا به گفته وي، به علت 
عرضه محدود بيت کوين و کاهش عرضه آن هر 
چهارسال يک بار، اين دارايي ضد تورم بوده و 
مي تواند جايگزين مناسبي براي پول هاي فيات 
باشد. پول فيات اصطالحا به پولي گفته مي شود 
که بدون هيچ پشــتوانه اي توســط دولت ها 
اصطالحا چاپ شــده و در اختيار اجتماع قرار 
مي گيرد. ساتوشــي علت بحران مالي ســال 
2008 را همين عرضه بي قيــد و بند پول در 
سطح جهان بيان مي کرد و معتقد بود که براي 
فرار از بحران هاي مالي بايد به پولي که توسط 

دولت ها کنترل نمي شــود، روي آورد.  روياي 
ساتوشي، يعني فراگيري استفاده از بيت کوين، 
بسيار بلند پروازانه بود، اما به دليل ويژگي هاي 
خاصش، در ماه هاي آغازين پيدايش، توســط 
افراد خاصــي مورد اســتفاده قــرار گرفت. 
بيت کوين يک ويژگي اصلي داشت و آن امنيت 
انجام تراکنش ها بود؛ بــه دليلي بهره گيري از 
تکنولوژي بالک چين تقريبا دســت بردن در 
تراکنش ها و تغيير آنها غير ممکن بود. از طرف 
ديگر حفظ حريم خصوصي و نامشخص بودن 
دو سر يک معامله براي ديگر اعضاي شبکه از 
عواملي بود که توجه خالفکاران سايبري را به 

خود جلب کرد. 
بيت کوين خيلي زود به يک ابــزار مبادله در 
دارک وب تبديل شــد. دارک وب ســطحي از 
اينترنت است که دسترســي به آن به سادگي 
امکان پذير نيست و محلي براي تجمع تبهکاران 
و انتشار محتواي مجرمانه است. در اين سطح از 
اينترنت، بيت کوين ابزار مبادله بسياري از کاالها 
مانند سالح، اطالعات فوق امنيتي و حتي برخي 
محتواي مجرمانه مانند فيلم هاي مستهجن با 
گرايش هاي خاص قرار گرفت.  با انتشار مقاالت 
و مطالب مختلف در سطح جامعه، نم نم شهرت 
بيت کوين به ديگر اليه هاي جامعه نيز رسيد و 
بخشي از مردم از وجود چنين دارايي مطلع شدند. 
اين موضوع موجب پديد آمدن بازار مبادالت اين 
رمزارز شد. در ابتدا اين رمزارز صرفا در برابر دالر 
معامله مي شد و ســپس جفت هاي معامالتي 
ارزهاي ديگر نيز پديد آمد. گاهي نيز از بيت کوين 
براي تبادل برخي کاالها  استفاده مي شد. پس از 
آن با به  وجود آمدن رمزارزهاي ديگر مانند اتريوم 
رفته رفته بازار مبادالتــي رمزارزها تکامل پيدا 
کرد. در کنار اين موضوع با افزايش سختي شبکه، 
هزينه استخراج بيت کوين نيز روز به روز افزايش 
مي يافت که اين مســاله باعــث افزايش هزينه 

استخراج بيت کوين مي شد. 

روند ريزش دالر، فعال متوقف شد

هسته سخت معامالت ارزي؟
جهش قیمت بیت كوين در حیات 13 ساله بررسي شد

رشد کهکشاني رمزارز اول 
خبر

ادامه ازصفحه12

 وعده تورم يک رقمي ترکيه 
تا اواسط سال ۲۰۲۳

ايبِنا: وزير خزانه داري و دارايي ترکيه گفت: نرخ تورم ساالنه ترکيه 
با برگزاري انتخابات رياست جمهوري و مجلس اين کشور در اواسط 
سال 2023 تک رقمي خواهد شــد. به  گزارش خبرگزاري دولتي 
آناتولي، نورالدين نباتی گفت: با سياســت هاي مالي و اقداماتي که 
انجام خواهيم داد، سال آينده با تورم تک رقمي وارد انتخابات خواهيم 
شد. به گفته نباتي، طرح اقتصادي جديد دولت که در 20 دسامبر 
2021 براي نجات اين ارز تصويب شد، به خوبي کار مي  کند و تبديل 
دارايي  هاي ارز به لير ترکيه در هفته هاي آينده شتاب بيشتري خواهد 
گرفت. او خاطرنشان کرد: در اين طرح جديد تا روز جمعه بيش از 
131 ميليارد ليره )9/69 ميليارد دالر( به حساب  ها واريز شده است. 

کسري بودجه 7 درصدي در فرانسه
فارس: وزير بودجه فرانسه طي مصاحبه  اي به موضوع کسري 
بودجه دولت اين کشور در سال 2021 پرداخت.  به گزارش رويترز، 
اوليور دوسوت، وزير بودجه فرانسه گفت: اين کشور در سال 2021 با 
کسري بودجه  اي معادل 7 درصد توليد ناخالص داخلي  اش مواجه بوده 
است. اين وزير فرانسوي البته افزود که دولت پاريس انتظار داشت که 
کسري بودجه به 8/2 درصد توليد ناخالص داخلي برسد. او مي گويد: 
پيش  بيني  ها حاکي از آن است که براي سال 2022 هم شاهد کسري 
بودجه  اي حدود 5 درصد توليد ناخالص داخلي باشيم. او مي گويد: 
فرانسه 171 ميليارد يورو کسري بودجه داشته که البته 34 ميليارد 
يورو کمتر از ميزاني بوده که پيش تر انتظار مي  رفت.  »دوسوت« 
مدعي شد که عملکرد اقتصاد فرانسه در سالي که گذشت بهتر از آن 
چيزي بود که کابينه دولت انتظار داشت و از آن جهت کسري بودجه 
فرانسه بيشتر نشده که دولت اجراي برخي سياست هاي حمايتي را 
کنار گذاشته است. از سوي ديگر فعاليت  هاي اقتصادي در فرانسه هم 
به نوعي بهبود را تجربه کرده و همين امر درآمدهاي مالياتي دولت را 

باال برده و کسري بودجه را پايين آورده است. 

مقصد بورسی اوراق دولتی 
اکنون به صورت طرح در مجلس عنوان شده که يک شور آن هم 
به تصويب رسيده و وارد بحث های کارشناسی شده ودر کميسيون 
اقتصادی در حال بررسی است. رئيس شورای پول و اعتبار اظهار 
کرد: قرار بر اين است با تعاملی که با دولت محترم خواهيم داشت و 
با همکاری کميسيون اقتصادی مجلس نظرات مجلس و دولت را با 
جلسات کارشناسی به هم نزديک کنيم؛ زيرا اين طرح به طور خودکار 
در مجلس در حال پيشرفت است. بنابراين بهتر آن است تا اجماعی در 
اين خصوص صورت گيرد. در ستاد اقتصادی دولت هم اين موضوع را 
مطرح کردم که قرار شد جلساتی برای نزديکی ديدگاه ها برگزار شود 

و طرح در مجلس مراحل بررسی و تصويب خود را دنبال کند. 

بازنگری محاسبه نرخ سود �
رئيس کل بانک مرکزی درباره دريافت سود ديرکرد و سود مرکب 
از سوی برخی بانک ها توضيح داد: بانکداری اسالمی هم دغدغه 
متدينان، مراجع و علما است و حتی رئيس جمهور و اعضای دولت هم 
درباره اينکه بانکداری ما بايد به سمت بانکداری اسالمی حرکت کند، 
بسيار دقت نظر دارند.صالح آبادی گفت: در بحث بانکداری اسالمی هم 
بايد ساختارها را اصالح کنيم، هم روی عقود و ابزارها کار کنيم و هم 
آموزش سيستم بانکی را انجام بدهيم؛ به طوری که کارکنان سيستم 
بانکی در اجرای بانکداری اسالمی آموزش الزم را ديده باشند. او در 
ادامه درباره استرداد اضافه سود دريافتی از سوی بانک ها که به تازگی 
از سوی وزير اقتصاد ابالغ شده هم اظهار کرد: اين کار نبايد در روند 
فعاليت های جاری نظام بانکی اخالل ايجاد کند. بنابراين ضمن اينکه 
معتقديم اگر در حق مشتری ظلم شده است، بايد جبران شود؛ ولی از 
سوی ديگر نبايد سيستم بانکی به هم بريزد. بنابراين بانک ها را ملزم 
کرده ايم يک نسخه از قرارداد را حتما در اختيار مشتری قرار بدهند تا 
او نيز محاسبات خود را انجام بدهد و از حقوق خود مطلع شود. اگر اين 
نسخه را دريافت نکرد، بايد به واحد شکايت بانک مرکزی شکايت کند 

و بانک مرکزی با سازوکار نظارتی خود موضوع را پيگيری می کند. 

فراخوان شناسایی تأمین کنندگان مواد شیمیایی نوبت اول 

شـرکت پلـى پروپیلـن جـم (سـهامى عـام) در نظـر دارد تأميـن مـواد شـيميايی  مـورد نيـاز خـود را به شـرکت هـای تأميـن کننده يا 
توليـد کننـده داخلـی و خارجـی دارای تخصـص و تجربـه کافـی واگـذار نمايـد. لـذا از شـرکت هـای واجـد شـرايط و مجـرب در تهيـه مـواد 
شـيميايی مشـروحه جـدول ذيـل دعـوت بـه عمـل مـی آيـد از تاريخ انتشـار آگهی لغايت پايان روز چهارشـنبه مـورخ 1400/11/13  تقاضای 
خـود بـه همـراه مـدارک مـورد نيـاز را بـه واحـد حراسـت بـه نشـانی: تهران- شـهرک قـدس - بلوار فرحـزادی - بلوار ايوانـک- خيابان فالمک 

شـمالی - جنـب بانـک تجـارت - پـالک 5 - طبقـه چهـارم تحويـل نمايند.
مواد شیمیایى مورد نیازتناژ
7DONOR C تن
DONOR D 3 تن
GREASE VASELINE  13 تن
)با پايه آبی رنگ(  A.O.B215 & DMDBS 24 تن
A.O.B215 & DMDBS   24 تن )بدون پايه آبی رنگ( 

شـرکت هـای متقاضـی کـه توانايـی تأميـن مـواد شـيميايی صدراالشـاره را دارا مـی باشـند مـی بايسـت مـدارک ذيـل را به همـراه نامه اعالم 
آمادگـی بـه آدرس فـوق الذکـر ارسـال نمايند.

1-مدارک ثبتی شرکت شامل تصاوير اساسنامه-روزنامه رسمی به همراه آخرين تغييرات-کد اقتصادی - رزومه
2-سـاير پيشـنهادات، اطالعـات و مـدارک مؤيـد تخصـص و تجربـه متقاضـی قراردادهـای مشـتريان قبلـی، مشـخصات فنی مواد شـيميايی، 

کشـور توليـد کننـده، مـدت انقضـاء، شـرايط پيشـنهادی، پرداخـت و تـرم پيشـنهادی تحويل مـواد و...
• پـس از بررسـی و ارزيابـی الزم از نظـر توانايـی، از تأميـن کننـدگان واجـد شـرايط و تأييـد صالحيـت شـده جهـت دريافـت برگـه پيشـنهاد 

قيمـت )اسـتعالم بهاء(کتبـاً دعـوت بـه عمـل خواهد آمد. 
تذکر1: هزينه انتشار اين آگهی بر عهده برنده نهايی استعالم خواهد بود.

تذکر2: شرکت پلی پروپيلن جم در قبول يا رد هر يک يا تمام پيشنهادها در هر مرحله بدون ذکر دليل مختار می باشد.
• درصورت نياز به اطالعات فنی با شماره تماس 37323774-077 داخلی 501 )واحد فرآيند( تماس حاصل نماييد.

روابط عمومى و امور بین الملل شرکت پلى پروپیلن جم (سهامى عام)

«آگهی مناقصه»
شـرکت دانه چین در نظر دارد از طريق يک مناقصه بين المللی 15 هزار 
تـن ذرت دامـى از کشـورهاى (برزیـل، اوکراین و روسـیه) خريداری 
نمايـد. لـذا، شـرکت هـای توانمنـد و واجد شـرايط يا نمايندگان شـرکت های 
فعـال خارجـی کـه عالقـه مند به شـرکت در مناقصه هسـتند مـی توانند برای 
دريافـت اسـناد مناقصـه و سـاير اطالعـات مربـوط بـه شـرکت در مناقصـه بـه 
سـايت  www.danehchinco.ir مراجعه و جهت کسـب اطالعات بيشـتر 
و راهنمايـی بـا شـماره تلفـن هـای 34173061-086  و 086-34173060 

تماس حاصـل نماييد.
مهلت ارسال پاکت پيشنهادات: تا ساعت 9 صبح 1400/11/23

تاريخ برگزاری مناقصه: 10 صبح 1400/11/24
 - اراک  دانشـگاه  روبـروی   - سردشـت  اراک-  مناقصـه:  برگـزاری  محـل 

شرکت دانه چين
فکس: 086-34173062

شرکت دانه چین

آگهى مناقصه عمومى 
یک مرحله اى

شـرکت توسـعه معدنـى و صنعتـى صبانور به شـماره ثبـت 129266 و شـماره 
اقتصـادی 411158378348 در نظـر دارد موضـوع «نصـب و راه انـدازى پکیـج 
فاضـالب کارخانه کنسـانتره سـازى همدان» خـود را از طريـق مناقصه عمومی 

يـک مرحلـه ای بـه پيمانـکار واجـد شـرايط واگـذار نمايد.
لـذا متقاضيـان محتـرم مـی تواننـد از زمـان درج ايـن آگهـی بـه مـدت 10 روز کاری 
بـا شـماره تلفـن 02127645305 تمـاس برقـرار نمـوده و يـا بـا مراجعـه بـه سـايت 
شـرکت صبانـور بـه آدرس : www.sabanour.com نسـبت بـه دريافـت اسـناد 
مناقصـه اقـدام نماينـد و پيشـنهادات خـود را تـا تاريـخ 1400/11/11 بـه آدرس دفتر 
مرکـزی شـرکت صبانـور: تهـران، سـعادت آبـاد، نرسـيده بـه خروجـی نيايش شـرق، 
خيابـان حـق طلـب غربـی، پالک 49، سـاختمان صبانور، طبقه سـوم، واحد مناقصات 

تحويـل نمايند. 
واحد بازرگانى شرکت توسعه معدنى و صنعتى صبا نور

آگهى مناقصه عمومى
(نوبت دوم)

شـرکت توسـعه معدنى و صنعتى صبانور به شـماره ثبت 129266 و شـماره اقتصادی 
411158378348 در نظـر دارد موضـوع: خريـد گيربکـس زنجيـر TG )دو عـدد چـپ و 
راسـت(را از طريق مناقصه عمومی يک مرحله ای به پيمانکار واجد شـرايط واگذار نمايد.
لـذا از متقاضيـان دعـوت بـه عمـل مـی آيد جهت دريافت اسـناد مناقصه به سـايت شـرکت 
صبانور به آدرس :www.sabanour.com مراجعه نموده و يا با شـماره 27645000 

داخلـی 305 تمـاس حاصـل نمـوده و اسـناد و اطالعـات مربوطه را دريافت نمايند.
متقاضيـان شـرکت در ايـن مناقصـه مـی تواننـد پيشـنهاد خـود را تـا پايان وقـت اداری روز  
شـنبه ، مـورخ 1400/11/09 بـه آدرس : تهـران- سـعادت آبـاد- خيابـان 26 )حـق طلـب 
غربی (- پالک 49  طبقه 3 – واحد بازرگانی )بخش مناقصات( ارسـال يا تحويل نمايند.

مناقصـه گـذار اختيـار کامـل در زمينـه رد يـا قبـول هر يک يا تمامی پيشـنهادات را داشـته 
و هيـچ گونـه ادعـا و اعتراضـی در ايـن زمينـه پذيرفته نخواهد بود. 

واحد بازرگانى شرکت توسعه معدنى و صنعتى صبا نور

سایر موارد :
 1  - زمان دریافت اسناد : از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا پايان ساعت اداري مهلت دريافت اسناد )مندرج در جدول( 

2  -جهت  دريافت اسناد و کسب اطالعات بيشتر به آدرس www.esfahansteel.ir مراجعه فرماييد.

(( آگهي فراخوان ))

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ضمنًا لیست استعالم هاي مربوط به خریدهاي متوسط (بدون برگزاري مناقصه) در سایت شرکت به آدرس ذیل درج مي گردد.

مهلت ارائه موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پیشنهاد

زمان بازگشایی 
پاکات

06 /11 /051400 /11 /1400ساخت 3 ردیف رولیک ماشینکاري ریل82684مناقصه1

06 /11 /051400 /11 /1400خرید 2700 عدد دانه زنجیر پیش گرمکن کوره پلی زیوس82703 -140004286مناقصه2

06 /11 /051400 /11 /1400شافت لوله پیش گرم کن3 -65690 -140001207مناقصه3

تجدید 4
مناقصه

47643- 2
عملیات تهیه، ساخت، نصب ،تست و راه اندازي یک دستگاه 
جدا کننده آب و قطران (دکانتر) در واحد دو بازیابی مواد 

کک سازي
1400/ 11/ 051400/ 11/ 06

140007506فراخوان5
شناسایی و ارزیابی پیمانکار جهت فعالیت «بازسازى و 

به روز رسانى  بلوك شماره 2 اکسیژن»
1400/ 11/ 15- 

تجدید 6
مناقصه

140004256- 79644- 2
خرید 8 ردیف بالک ، شین و پایه نگهدارنده شین 

فوالد سازي
1400/ 11/ 091400/ 11/ 10

10 /11 /091400 /11 /1400خرید دو ردیف مونتاژي بارابان جرثقیل فوالدسازي82753 -140004800مناقصه7

81632مناقصه8
عملیات اجرایى پروژه آشکار سازى و ارتقاى دسترسى ها و 

ورودى هاى سه گانه کارخانه
1400/ 11/ 13

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

محبوبترين

وب سايت

فارسی 

زبان
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