
ویترین آخر

آفتابنیوز: در مدت اخیر بازار های مالی از جمله دالر، 
داشتند.  قرار  سیاسی  اخبار  و  وین  مذاکرات  تاثیر  تحت 
در این روز ها نیز سیگنال هایی از مذاکرات هسته ای برای 
خوشبینی  می رسد  نظر  به  است.  شده  ارسال  دالر  بازار 
و  یافته است  افزایش  برجام  به احیای  معامله گران نسبت 

البته ارزپاشی بانک مرکزی در بازار نیز ادامه دارد.
روند  دالر  تلگرامی،  کانال های  بعضی  گزارش  اساس  بر 
است.  شده  وارد  تومان  هزار   ۲۹ کانال  به  و  دارد  نزولی 
از رو های پایانی هفته گذشته تا امروز، افزایش امیدواری 
معامله گران به احیای برجام و ارزپاشی بانک مرکزی، نرخ 
قیمت  نزولی  روند  نیز  امروز  است.  کرده  کاهشی  را  دالر 
دالر ادامه دارد و به حدود ۲۹۹50 نیز رسیده است. شب 
روند  فردایی  غیرقانونی  معامالت  در  قیمت ها  گذشته 
افزایشی داشت، اما بر خالف این روند، بازار روز نزولی آغاز 
کرد. اکنون معامالت غیرقانونی فردایی نیز کاهشی است.

دالر توافقی نیز همچنان در کانال ۲۸ هزار تومان نوسان 
دارد، اما روند آن در مقایسه با روز گذشته افزایشی است. 

دالر هرات هم در کانال ۲۹ هزار تومانی نوسان دارد.
برای کاهش فاصله  به نظر می رسد دولت  این میان  در 
آزاد تالش می کند. در چند روز  بازار  دالر صرافی ملی و 
اخیر، روند قیمت در صرافی ملی افزایشی و در بازار آزاد 

کاهشی بوده است. امروز هم این روند ادامه دارد.
قیمت  ارز،  و  سکه  طال،  اطالع رسانی  شبکه  گزارش  به 
روز  به  نسبت  کاهش  درصد   0،۲۳ با  امروز  نیمایی  دالر 

گذشته، به قیمت ۲۶۳۱۱ تومان رسیده است.
همچنین قیمت ارز آمریکایی در سامانه متشکل ارز نیز 

با 0،۱0 افزایش به ۲۷۹۶0 تومان رسیده است.
پیشرفتهایدرمذاکرات

سخنگوی وزارت امور خارجه در ارتباط با مذاکرات وین 
از  مذاکرات  دور  جدیدترین  در  شده  ارایه  جمع بندی  و 
گفت:  جمع بندی  این  به  ایران  نگاه  و  مورا  انریکه  سوی 
زمینه  این  در  سطوح  عالی ترین  در  جدی  مشورت های 

انجام شده و در حال انجام است.
می توانیم  دقیق  صورت  به  ما  داد:  ادامه  کنعانی  ناصر 
که  این  اما  داریم،  قرار  پیشرفت  مرحله  در  که  بگوییم 
بگوییم که به توافق نزدیک شدیم و این دور از گفتگو ها 
به توافق منتهی می شود معطوف به برآورده شدن انتظارت 
پیشرف های  مذاکرات  از  دور  این  در  است.  ایران  حق  به 
صورت  به  پیشرفت ها  این  اما  است،  شده  حاصل  نسبی 

کامل تامین کننده مطالبات قانونی ایران نیست.

       گوناگون

بهارنیوز: وزیر خارجه جمهوری اسالمی 
ایران ، عصر دوشنبه، از موافقت »شفاهی 
و نسبی« آمریکا با دو درخواست حکومت 
ایران در مذاکرات احیای برجام خبر داد و 
مورد یک  ایاالت متحده »در  افزود دولت 

موضوع هم باید انعطاف نشان دهد.« 
حسین امیرعبداللهیان که در یک نشست 
خبری سخن می گفت، همچنین اضافه کرد 
)دوشنبه شب(  امشب  ساعت ۱۲  »تا  که 
پیشنهادهای نهایی مان را به صورت مکتوب 
گزارش ها  برخی  در  پیشتر  می فرستیم«. 
اعالم شده بود که اتحادیه اروپا تا ۱5 اوت 
فرصت  اسالمی  جمهوری  به  مرداد(   ۲۴(
داده تا جواب نهایی خود به متن پیشنهادی 
خارجه  وزیر  امروز  اظهارنظر  کند.  ارائه  را 
که  شد  منتشر  آن  از  پس  ساعتی  ایران 
از »پیشرفت  سخنگوی وزارت خارجه نیز 
نسبی« مذاکرات خبر داد و در عین حال 
تأکید کرد »این پیشرفت ها به صورت کامل 
تأمین کننده مطالبات قانونی ایران نیست«.

 این اظهارنظرها در حالی صورت می گیرد 
مذاکرات  در  ایران  مقابل  طرف های  که 
احیای برجام منتظر پاسخ مقامات تهران به 
متن پیشنهادی اتحادیه اروپا هستند؛ متنی 
که به نوشته نشریه پولیتیکو بر اساس آن 
فشار بر سپاه پاسداران کاسته خواهد شد 
و در عین حال راه را برای تهران در زمینه 
جلوگیری از بررسی بیشتر سایت های اتمی 

مشکوک خود هموار می کند. 
موضوعات  این که  بیان  با  خارجه  وزیر 
نکرده اند،  مذاکرات«  »معطل  را  اقتصادی 
مورد  در  مشخص  »به طور  که  کرد  تأکید 
آمریکایی ها  با  تبادل  سه موضوع در حال 

هستیم و تا چند روز آینده نظرات خود را 
ارائه می دهیم«.

وزیر خارجه و همچنین سخنگوی وزارت 
خارجه هیچ توضیحی درباره جزئیات این 
موضوعات اعالم نکردند، محمد جمشیدی، 
پیامی  در  امروز  رئیس جمهور،  معاون 
هدف  از  »آمریکا  که  کرد  ادعا  توئیتری 
استراتژیک خود در خروج از توافق ۲0۱5 و 
اعمال سیاست فشار حداکثری عقب نشینی 
کرد. آمریکا به دنبال -۱ برجام ابدی و -۲ 
مذاکرات منطقه ای و موشکی بود که نهایتاً 

از جاه طلبی های خود عقب رانده شد.«
عالوه بر آن چه نشریه پولیتیکو در زمینه 
کاسته شدن فشار بر سپاه و جلوگیری از 
در  ایران  اتمی  سایت های  بیشتر  بررسی 
کرده  اعالم  اروپا  اتحادیه  پیشنهادی  متن 
است، وال  استریت جورنال نیز در گزارشی 
اروپا  اتحادیه  که  کرده  مطرح  را  ادعا  این 
چشمگیر«  »امتیاز  برجام  احیای  برای 
حال  این  با  است.  داده  ایران  به  تازه ای 
خارجه  وزارت  ویژه  نماینده  مالی،  رابرت 
کشور،  این  ارشد  مذاکره کننده  و  آمریکا 
این گزارش ها را رد کرده و فقط اعالم کرده 
تغییر  به  است که »ما در هیچ مذاکره ای 
دیگر  یا  مشتریان  هویت  احراز  بررسی ها، 
استانداردهای منطبق با تحریم های آمریکا، 
متقابل  بازگشت  صورت  در  که  آن هایی 
بود،  خواهند  باقی  برجام  کامل  اجرای  به 

متعهد نشده ایم«.
متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای 
به  از مذاکرات وین  برجام در آخرین دور 
و  بود  شده  ارائه  مذاکره کننده  هیئت های 
این هیئت ها روز ۱۷ مرداد به پایتخت های 

توافق  متن  این  درباره  تا  بازگشتند  خود 
احتمالی با رهبران کشورهای خود مشورت 
گفته  قباًل  اروپا  اتحادیه  مقام های  کنند. 
مذاکرات  در  تدوین شده  متن  که  بودند 
وین »متن نهایی« است و طرف های حاضر 

می بایست درباره آن تصمیم بگیرند.
روز یکشنبه ۲۳ مرداد، نماینده روسیه در 
این مذاکرات اعالم کرد که آمریکا با متن 
ایران  اما  کرده  موافقت  توافق  پیشنهادی 
است.  نداده  پاسخی  زمینه  این  در  هنوز 
پیش بینی  همچنین  اولیانوف  میخائیل 
برود،  پیش  خوبی  به  همه چیز  اگر  کرد 
توافق نهایی بر سر احیای برجام و برنامه 
به  آینده  روز  چند  طی  ایران  هسته ای 
دست خواهد آمد. پیشتر جمهوری اسالمی 
انقالب  پاسداران  سپاه  نام  خروج  خواهان 
تروریستی  گروه های  فهرست  از  اسالمی 
خارجه  وزارت  سوی  از  طبقه بندی شده 
بارها  که  خواسته ای  بود؛  شده  آمریکا 

واشینگتن آن را رد کرد. 
وزارت  سخنگوی  یک  حال،  همین  در 
پیرامون  مرداد   ۲۱ روز  آمریکا  خارجه 
گزارش اخیر وال استریت جورنال در مورد 
آژانس  پادمان های  چالش برانگیز  مسئله 
احیای  بحث  در  اتمی  انرژی  بین المللی 
برجام گفت که »ایران باید به پرسش های 
آژانس پاسخ دهد و رویکرد واشینگتن در 
ماموریت  و  استقالل  حفظ  از  پشتیبانی 
اصلی آژانس تغییر نخواهد کرد«. مقام های 
تهیه شده  متن  که  کرده اند  تأکید  غربی 
در  درگیر  کشورهای  پیشنهاد  آخرین 
مذاکرات است و ایران باید، با اتخاذ تصمیم 

سیاسی، نظر نهایی خود را اعالم کند.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

فرونشستبرخیقبوردربهشتزهرایقدیم...

محکومیت یک نماینده مجلس به 2 سال حبس 
فارس:از سمنان، شعبه ۶۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، رأی قطعی پرونده 
کانال موسوم به »حساب کشی« را صادر کرد و طبق آن، اردشیر مطهری، نماینده 
مردم گرمسار و آرادان در مجلس، گرداننده اصلی یک کانال تلگرامی با تعداد 
زیادی شاکی شناخته شد. و طبق آن، به اتهام مشارکت در نشر اکاذیب به تحمل 
دو سال حبس تعزیری و از بابت توهین به پرداخت ۸0 میلیون ریال جزای نقدی 

در حق دولت محکوم شده است.
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از  نسخه  آخرین  درباره  را  خود  مکتوب  پاسخ  ایران  اسالمی  جمهوری  ایرنا: 
پیش نویس توافق وین را ارائه و اعالم کرده است که اگر واکنش آمریکا با واقع بینی 
و انعطاف همراه باشد توافق حاصل خواهد شد. مسایل مورد اختالف، به طور 
و  مطرح  دوشنبه  روز  شامگاه  در  ملی  امنیت  شورای  ویژه  جلسه  در  تفصیلی 
سرانجام، مواضع ایران بامداد سه شنبه ۲5 مرداد ۱۴0۱ به صورت مکتوب در اختیار 

اتحادیه اروپا به عنوان هماهنگ کننده گفت وگوها قرار گرفت.

مهر: رییس جمعیت هالل احمر در دیدارهای جداگانه با جمعی از نمایندگان 
پایگاه های  و  ناوگان  نوسازی  ضرورت  به  اشاره  ضمن  اسالمی  شورای  مجلس 
امدادی هالل احمر از رایگان بودن خدمات بهداشتی و درمانی زائران اربعین خبر 
داد. رئیس جمعیت هالل احمر در خصوص مدیریت راهپیمایی بزرگ اربعین 
گفت: مسائل بهداشتی و درمانی زائران در عراق بر عهده این جمعیت است 

و امسال برای اولین بار این خدمات به صورت رایگان به زائران ارایه می شود.

سیگنال های موثر برجام به بازار ارز

ایران به متن پیشنهادی اروپا پاسخ داد

 خدمات بهداشتی و درمانی زائران اربعین رایگان است

 پاسخ واشنگتن به اتحادیه اروپا غیرعلنی خواهد بود
ایلنا:»ند پرایس« سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که پاسخ خود به 
متن پیشنهادی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته ای با ایران را به صورت 
علنی اعالم نمی کند، بلکه آن را به طور مستقیم در اختیار »جوسپ بوررل« 
راه  »تنها  افزود:  وی  گذاشت.  خواهد  اروپا  اتحادیه  خارجی  سیاست  مسوول 
دستیابی به توافق برای بازگشت دوجانبه به تعهدات برجامی این است که ایران 

از خواسته های غیرقابل پذیرش و فرابرجامی خود را کنار بگذارد.

گزارش باقری در جلسه فوق العاده شورای عالی امنیت ملی
گزارش های رسیده به نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی حاکی 
است؛ در جلسه فوق العاده بعد از ظهر دوشنبه  شورای عالی امنیت ملی که به 
ریاست سید ابراهیم رییسی تشکیل شد، گزارش مبسوطی از سوی علی باقری، 
مذاکره کننده ارشد ایران در خصوص گفت وگوهای مرتبط با رفع تحریم ها به اعضاء 
شورا ارائه شد. باقری در این جلسه توضیحات کاملی پیرامون محتوای ایده های 

طرح شده از سوی انریکه مورا، معاون هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی ارائه کرد.

تلفن سفارش آگهی: 09133475191
تلفن: 42231335

 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی
                  sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/05/19 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 12:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/08

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 10:00 روز چهارشنبــــه  تاریخ 1401/06/09 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا،  مجتمع سازمانی شهرداری  تلفن:   0055  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایده عمومی اجــاره مجتمع کشتــارگاه صنعتـی دام 

شهرداری سیرجان سال 1401 ) بــرون سپــاری(
مجتمع کشتارگاه  اجاره  عمومی)شرح مختصر؛   مزایده  دارد  نظر  در   شهرداری سیرجان 

صنعتی دام شهرداری سیرجان سال 1401 » برون سپاری« ( 
500109872000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

ل (
 او

ت 
نوب

ن ) 
جا

سیر
ی 

دار
ـر

شه
ده 

ــ
زای

م

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/05/26  ساعت 14:00 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا ساعت 18:00 روز دوشنبـه  تاریخ 1401/06/07
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 17:30 روز یکشنبــــه  تاریخ 1401/06/20 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار قائم، جنب پمپ سی ان جی، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر  تلفن:   5800  4233 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

تجدید مزایده عمومی  اجاره پارکینگ های تحت نظارت

 سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان
 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مزایده عمومی

)اجاره  3 باب پارکینگ تحت نظارت سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری سیرجان( 
5001091287000008  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

                 آگهی تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه عمومی
 اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر منطقه گل گهر) محدوده جاده شماره 2(

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  از طریق برگزاری مناقصه  اجرای شبکه روشنایی بخشی از معابر 
منطقه گل گهر)محدوده جاده شماره 2( را به شرکت های پیمانکاری ذیصالح دارای حداقل رتبه 4 زیرگروه انرژی یا رتبه 
4 رسته ی تجهیزات و تاسیسات دارای سوابق انجام کار مرتبط واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهــت

 اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1401/05/23 به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/05/30

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 14،205،946،359 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/05/25 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر 50 جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك 5 )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(

ل (
 او

ت 
نوب

ن ) 
جا

سیر
ی 

دار
هر

ه ش
قص

منا
د 

دی
تج

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
ایمن سازی و مناسب سازی تقاطع ها جهت تردد عابرین پیاده

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای ایمن سازی و مناسب سازی تقاطع ها جهت تردد عابرین پیاده
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را    2001005674000096 شماره  به 

برگزار نماید.
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
 الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر شماره 2 
) الین جنوبــی بلوار سید احمد خمینی »ره«(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر شماره 2 ) الین جنوبــی 
2001005674000095  را از طریق سامانه تدارکات  بلوار سید احمد خمینی »ره«به شماره 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها
 به شماره 1401/02/ف 

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور

»بومي سازي اینورتر 150 کیلووات نیروگاه خورشیدي 
با هدف اخذ لیسانس و انتقال تکنولوژي به کشورهاي صنعتي« 

اقدام به شناسایی و ارزیابی شرکت هاي دانش بنیان واجد شرایط نماید.

 WWW.GEG.IR لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسایت این شرکت به نشانی 

بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دانلود نمایند و پاکت خود را که حاوي مدارك خواسته 

شده جهت شناسایي و ارزیابي مي باشد، حداکثر تا تاریخ یکشنبه مورخ 1401/06/06 به نشاني دفتر 

کمیسیون معامالت مجتمع و یا  دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. شرکت در فراخوان حاضر و 

ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1401/28/ع

بر احداث  انجام خدمات نظارت کارگاهی   « دارد  نظر  در  عام(  گهر )سهامي  و صنعتي گل  شرکت معدني 
نیروگاه خورشیدی 40 مگاواتی « خود را  از طریق برگزاري مناقصه عمومي به شرکت مهندسین مشاور واجد 
شرایط و دارای گواهینامه صالحیت ارائه خدمات مشاوره با رتبه حداقل دو در رشته انرژی تجدید پذیر و 
یا رتبه حداقل دو در رشته تولید نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نماید. لذا متقاضیان 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و 

مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین کنندگان دانلود نمایند. 
مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 1401/06/06 در محــل دفترکمیسیون معـامالت 
مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه 
مورخ 1401/05/30 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی 
عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد 

هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


