
ویترین آخر

از  که  خودرو  واردات  ممنوعیت  از  پس  بهارنیوز: 
امسال  پاییز  از  بناست  شد،  اعمال   ۹۷ سال  اردیبهشت 
گذشته  روز های  در  که  خودرو  واردات  آیین نامه  ابالغ  با 
باشیم،  خارجی  خودرو های  واردات  شاهد  گرفت،  صورت 
با این حال برخی معتقدند این آین نامه به عدالت نزدیک 
مرودشت  نماینده  کوچی  رشیدی  جمله جالل  از  نیست؛ 
که  می گوید: تنظیم آیین نامه واردات خودرو، هم محاسن 
و هم معایبی دارد. اینکه آیین نامه به مرحله نهایی رسید 
اتفاق  یک  باید  را  شد  چهارچوب دار  خودرو  واردات  و 
شاهد  می توانیم  بعد  به  این  از  چون  کرد،  قلمداد  خوب 
واردات خودرو آن هم پس از چند سال باشیم، اما اینکه 
انحصار  شکستن  به  می کند  کمک  چقدر  آیین نامه  این 
باید  بودند  مردم  نارضایتی  باعث  که  داخلی  خودروسازان 

گفت تقریباً هیچ.
می گوید:  شورا ها  و  کشور  داخلی  امور  کمیسیون  عضو 
در  چرا  است:  وارد  آیین نامه  این  به  اساسی  ایراد  یک 
تا  خودرو های  ورودی  حقوق  درصد   ۱۰ لحظات  آخرین 
تغییر  گمرکی  قانون   ۱۴ ماده  به  را  دالر  هزار   ۱۰ سقف 
به قشر  نبود  قرار  تا ۳۵ درصد؟ مگر  دادند که بشود ۳۰ 
پس  کنیم،  کمک  خودرو  خرید  برای  جامعه  کم درآمد 
چه شد که در آخرین لحظه، خودرویی که می شد با ۱۰ 
درصد عوارض، ۳۲۰ میلیون تومان به دست مردم برسد، 
حال باید حدوداً ۴۵۰ میلیون تومان به آن ها عرضه شود. 
دولتی  ارز  خودرو،  واردات  برای  چرا  اینکه  دوم  موضوع 
در نظر گرفته شده است؟ واقعاً چرا یک میلیارد دالر ارز 
دولتی به این موضوع اختصاص دادند؟ بار ها اعالم کردیم 
که اصاًل نیازی به ارز دولتی نیست. ما اکنون سرمایه داران 
و سرمایه گذاران بزرگی در خارج از کشور داریم که ایرانی 
واردات  برای  آن ها  سرمایه  ظرفیت  از  می شود  و  هستند 
خودرو های  عرضه  چرا  سوم،  نکته  کنیم.  استفاده  خودرو 
اینکه چرا سقف  و  بگیرد؟  باید صورت  بورس  وارداتی در 
کسانی  اینکه  یعنی  یورو؟  هزار   ۲۰ تا  خودرو  واردات 
نباشند  نگران  دارند  یورو  هزار   ۲۰ باالی  خودرو های  که 
دارندگان  سراغ  به  یعنی  نداریم؟  آن ها  کار  به  کاری  ما 
خودرو هایی مثل کالس بنز، بی ام و پورشه و از این قبیل 

نخواهیم رفت؟
رشیدی کوچی می گوید: به نظر من این فرصت تاریخی 
برای شیرین کردن کام مردم با این آیین نامه که با اعمال 
گردید.  تلخ  شد،  تنظیم  خودرو  مافیای  مستقیم  نفوذ 
متاسفانه باید بگویم این همه محدودیت که برای واردات 
خودرو گذاشتند در جهت رضایت مندی خودروسازان بوده 

است نه مردم.

       گوناگون

آمار  مرکز  آمار  اساس  بر  بهارنیوز: 
ایران قیمت مسکن در مردادماه امسال 
نسبت به تیر ۱۴۰۱ و ماه مشابه سال 
درصد   ۳۲.۶ و   ۲.۸ ترتیب  به  گذشته 
افزایش یافته است. همچنین در دوازده 
قیمت  امسال  مردادماه  به  منتهی  ماه 
مسکن نسبت به دوره مشابه پیش از آن 
نشان می دهد.  را  افزایش  درصد   ۲۸.۸
در بخش اجاره مسکن نیز میزان تورم 
ماهانه در مرداد نسبت به ماه قبل از آن 
سال  مرداد  با  مقایسه  در  درصد،   ۲.۸
به  منتهی  ماه  در ۱۲  و  گذشته ۳۲.۳ 
مرداد امسال ۲۸.۶ درصد افزایش یافته 

است.
با  حاضر  حال  در  فرارو،  گزارش  به 
مسکن  بازار  در  که  وضعیتی  به  توجه 
وجود دارد، عماًل خرید و فروشی انجام 
نمی شود و همه منتظر تعیین تکلیف 
برجام هستند، این درحالیست که نتیجه 
تجربه ثبت شده در بازار مسکن طی یک 
دهه گذشته نشان می دهد توافق ریسک 
افت  باعث  و  کاهش  را  غیراقتصادی 
قیمت مسکن می شود که ناشی از خروج 
ناپدیدشدن تقاضای سوداگرانه است  و 
و افزایش ریسک می تواند سرعت رشد 
قیمت مسکن را افزایش دهد. حال در 
چنین فضایی باید دید که بازار مسکن به 

چه سمت و سویی خواهد رفت.
 یک کارشناس بازار مسکن  با اشاره 
به اینکه در حال حاضر بازار مسکن در 
دارد،  قرار  انتظار  و  بالتکلیفی  وضعیت 
اظهار داشت: این وضعیت به نوعی کم 
سابقه است که هم اکنون در بازار مسکن 

حکمفرما است. می توان گفت، وضعیت 
نادری در حال حاضر در بخش مسکن 
وجود دارد، در چند ماه گذشته علیرغم 
وجود رکود در این بازار، خرید و فروشی 
به  حاضر  حال  در  اما  می گرفت،  انجام 
تکلیف  تعیین  برای  که  انتظاری  دلیل 
برجام وجود دارد، به نوعی معامالت قفل 

شده است.
احمدرضا سرحدی افزود: امروز در بازار 
مسکن نه کسی می فروشد و نه خریداری 
وجود دارد، بازار در یک حالت بیم وامید 
به سر می برد و تا زمانی که تکلیف برجام 
مشخص نشود، به اعتقاد بنده این حالت 
بازار مسکن وجود دارد.  سردرگمی در 
از سوی دیگر هر چند روند مذاکرات با 
فرسایش بیشتری روبرو باشد، این ابهام 
و تعلیق نیز بیش از پیش بر بازار مسکن 
سایه خواهد افکند. در صورتیکه برجام 
به نتیجه برسد، می توان پیش بینی کرد، 
بازار مسکن با یک افت و ریزش قیمتی 
سریع مواجه شود. با توجه به اینکه طال و 
دالر اولین بازار هایی هستند که از احیای 
انتظار  می توان  می پذیرند،  تاثیر  برجام 
داشت که به نسبتی که دالر با افت روبرو 
شود، مسکن نیز با کاهش قیمت روبرو 
شود. به اعتقاد بنده به صورت متوسط 
در صورت احیای برجام با یک کاهش 
روبرو  مسکن  بازار  در  درصدی   ۴۰

خواهیم بود.
این تحلیلگر بازار مسکن اضافه کرد: 
توافق  از  ناشی  مسکن  قیمت  کاهش 
به  و  بود  خواهد  موقتی  هسته ای، 
این  می شود؛  قلمداد  یک شوک  نوعی 

از مدتی قیمت ها  بعد  درحالی ست که 
متعادل خواهد شد و عرضه و تقاضا در 
بازار مسکن به حالت عادی باز خواهد 
گشت و از میزان افت کاسته خواهد شد. 
زمان خاصی برای این وضعیت نمی توان 
که  زمانی  تا  بنابراین  کرد،  مشخص 
مذاکرات به درازا بکشد، بازار مسکن در 
این کما و فاز انتظاری باقی خواهد ماند 
و این امکان نیز وجود دارد، برای چندین 

ماه ادامه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش 
سرسام آور قیمت خانه، مبلغ وام تنها 
بخشی از هزینه خرید را پوشش خواهد 
داد، این درحالی ست که در کشور های 
بهای  درصد  از ۹۰  بیش  یافته  توسعه 
با  هم  آن  می دهد،  وام  دولت  را  خانه 

بهره کم. 
درصد   ۱۸ سود  با  که  درحالی 
عهده  از  نمی توانند  مردم  از  بسیاری 
پرداخت اقساط برآیند. در طرف مقابل 
اگر دولت مبلغ وام را باال ببرد، طبیعتاً 
مبلغ اقساط نیز افزایش وی همچنین با 
اشاره به اینکه اگر برجام به نتیجه نرسد، 
قیمت مسکن دوباره با یک جهش قابل 
توجه روبرو می شود، ادامه داد: به دلیل 
اینکه انتظارات تورمی ناشی از شکست 
مذاکرات برجام، با افزایش روبرو خواهد 
نیز  مختلف  بازار های  در  طبیعتاً  شد، 
قیمت ها سیر صعودی به خود خواهند 
بازار  در  نیز  موضوع  این  که  گرفت 
از  بعد  اما  داد،  خواهد  رخ  نیز  مسکن 
این وضعیت، بازار مسکن وارد یک رکود 

سنگین خواهد شد.

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

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
ویراستار:ساراسرمد

مدیر بازرگانی: مصطفیکریمی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا

ارادت همچنان باقیست ...

ماموریت امیر عبداللهیان به سفیر ایران در عراق
ایسنا: حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در مطلبی در صفحه 
:»از شروع حوادث اخیر در عراق من و همکارانم تمام  اینستاگرام خود نوشت 
اتفاقات را با دقت پیگیری کرده  و به سفیر کشورمان در بغداد ماموریت دادم تمام 
توان سفارتخانه و کنسولگری هایمان در عراق را برای رسیدگی به زائران عزیزمان 
قرار دهند و به خانواده های زائران اطمینان میدهم با تمام توان در حال هماهنگی 

و تدبیر برای حفظ آرامش و سالمت زوار ایرانی است.«

زوم

پیش بینی ریزش ۴۰ درصدی قیمت ها با احیای برجام
 فارس: در پی بروز ناآرامی ها در عراق، ستاد عملیات مشترک عراق، از برقراری 
قانون منع آمد و شد در سراسر عراق از ساعت ۱۹:۰۰ خبر داد و شهروندان عراقی 
خواست که با نیروهای امنیتی، کمال همکاری را داشته باشند. در همین خصوص 
نیز سفارت جمهوری اسالمی ایران در بغداد در بیانیه ای از همه زائران و هموطنان 
ایرانی تقاضا کرد که از هرگونه سفر و تردد به شهرهای بغداد، کاظمین و سامرا 

خودداری کنند.

السومریه نیوز: مصطفی الکاظمی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق دستور 
به سوی تجمع  امنیتی  نیروهای  و ممنوعیت شلیک  از سالح  استفاده  عدم 
کنندگان را صادر کرد. در بیانیه رسمی دفتر نخست وزیری عراق تأکید شد 
که »مصطفی الکاظمی« شلیک گلوله و تیراندازی از جانب هر مقام امنیتی یا 
نظامی یا مسلح را اکیداً ممنوع کرده و به وزارتخانه ها و دستگاه های امنیتی و 
نظامی دستور داده که بر اساس دستورالعمل ها و اختیارات و ضوابط عمل کنند.

اعمال نفوذ مافیای خودرو در واردات خودرو

مرزهای زمینی ایران و عراق بسته شد

الکاظمی، دستور ممنوعیت شلیک صادر کرد

اعزام زائران ایرانی به عراق متوقف شد
ایسنا:مدیرکل نظارت عتبات سازمان حج و زیارت از توقف اعزام کاروان های 
زیارتی به عراق در پی ناآرامی های داخل این کشور، خبر داد. حمیدرضا محمدی 
این کشور و  ناآرامی ها در داخل  با توجه  به عراق  زائران  اعزام  درباره وضعیت 
همچنین شرایط زائرانی که هم اینک در این کشور به سر می برند، توضیح داد: 
اعزام کاروان ها فعال لغو شده است. او همچنین گفت: برای برگشت زائران به 

کشور نیز ان شاء اهلل تدبیر الزم انجام خواهد شد.

کناره گیری ناگهانی مقتدی صدر از سیاست
ایسنا: رهبر جریان صدر در اقدامی غیرمنتظره کناره گیری قطعی خود را از 
فعالیت های سیاسی اعالم کرد.به نقل از شفق نیوز، مقتدی صدر، رهبر جریان 
صدر در بیانیه ای اعالم کرد به صورت نهایی از فعالیت سیاسی کناره گیری کرده 
است.وی همچنین از بستن تمامی دفاتر و نهادهای وابسته به جریان صدر خبر 
داد با این حال موسسه مرقد شریف )شهید صدر(، نهاد فرهنگی شهید صدر و 

موزه شهید صدر را مستثنا کرده است.

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 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 1401/06/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/29

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/30 
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

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه خودروی 8 تُن

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه خودروی 8 تُن(

به شماره 2001005674000116  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 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 1401/06/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/29

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/30 
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

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید یک دستگاه خودروی 6 تُن

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه خودروی 6 تُن(

به شماره 2001005674000114  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

فراخوان اراهئ ایده و شناسایی سرماهی گذار 

جهت فرصتهای سرماهی گذاری شهرداری سیرجان

فرصت استثنایی برای عالقمندان سرمایه گذاری در پروژه های مشارکتی شهرداری در نقاط مختلف شهر سیرجان 
به انواع مدلهای سرمایه گذاری ) مشارکت مدنی BOT-BOLT-( قابلیت سرمایه گذاری و اجرا دارند 
فراهم گردیده است لذا از سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی عالقه مند دارای ایده، طرح و توان مالی 
به مدیریت درآمد،  آگهی  تاریخ نشر  از  به موقعیت پروژه های مذکور  با توجه  آید  به عمل می  دعوت 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری سیرجان واقع در میدان انقالب، ساختمان شهرداری 
مرکزی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 41325016-034 تماس برقرار نمایید.

مساحت تقریبـی موقعیت مکانی پروژهنام پروژهردیف
عرصه

مساحت تقریبـی 
زیر بنایـی

5500 متر مربع1000 مترمربعابتدای خیابان امام )ره(پارکینگ طبقاتی1

تفرجگاه شبانه)رستوران، 2
کافی شاپ، فست فود(

2000 متر مربع10000 متر مربعشهربازی قدیم

کارگاه تولید 3
قطعات بتنی

2000 متر مربع20000 متر مربعانتهای بلوار شهرک صنعتی

پردیس سینمایی 4
شهرداری

تقاطع هجرت جنب 
فرهنگسرا

***5000 متر مربع

مجموعه بزرگ 5
گردشگری

***100 هکتارجاده کرمان

مجموعه خدماتی پایانه 6
بعثت

بلوار خلیج فارس،
 پایانه بعثت

***5000 متر مربع

***20000 متر مربعبلوار شهید زندی نیامجتمع گل و گیاه7

احداث رستوران سنتی 8
و صنایع دستی

350 متر مربع***بوستان فردوسی

شهرک تعمیرگاهی 9
ماشین آالت سنگین

***50 هکتارجاده کرمان

احداث غرفه های 10
صنایع دستی

******گذر گلیم

قابل ذکر است در این مرحله شهرداری صرفا به شناسایی و مذاکره با سرمایه گذاران اقدام خواهد نمود و 
انتخاب سرمایه گذار جهت پروژه های مشارکتی تابع طی تشریفات قانونی خواهد بود.

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان
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آگهي مناقصــه عمومـــيسر

 شمــاره  1401/30/ع
»طراحی، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم  شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

HVAC بمنظور خنک سازی فضای داخلی پست برق شماره 2 درکارخانه گندله سازي شماره 1« خود را  از 

طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرایط 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 یكشنبه مــورخ 1401/06/27 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی 

تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/06/14 مقرر شده 

است و الزامی می باشد. 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 

آگهي مناقصــه عمومــي
 شمــاره  1401/31/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد» عملیات بارگیري محصوالت از انبار، حمل و تخلیه 
آنها در کشتي واقع در اسکله شهید رجایی بندرعباس« را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد 
با  رجایی  اسكله شهید  دریانوردي  و  بنادر  اداره  امور شرکتهاي  از  بارگیري  و  تخلیه  دارای مجوز  و  شرایط 
اعتبار حداقل یك سال واگذار نماید. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي
WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه نموده و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي 
تأمین کنندگان دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات تا ساعت 14 روز یكشنبه مــورخ 1401/06/20 در محــل 
دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع 
مناقصه روز یكشنبه مورخ 1401/06/13 در انبار شرکت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در اسكله شهید 
رجایی مقرر شده است. 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 

آگهي ابالغ الحاقیه شماره 1 و تمدید مهلت تحویل 

پاکات مناقصه عمومي شماره 1401/27/ع
به آگاهی کلیه شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت جهت حضور در مناقصه با موضوع: 

» تأمین قسمتی از تجهیزات و اجرای خط انتقال گاز24 اینچ قطعه دوم از انتهای قطعه اول کیلومتر 51+000 

تا ایستگاه CGS واقع در کیلومتر 495+94 بطول تقریبی 44 کیلومتر ) مشتمل بر یک ایستگاه شیر اتوماتیک 

» PC  واقع در کیلومتر 500+75 و ایستگاه گیرنده توپک واقع در کیلومتر 700+93 ( بصورت

 می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از تاریخ 1401/06/13 به روز یكشنبه مورخ 1401/06/20 موکول 

گردید. لذا مناقصه گران می توانند در مهلت مقرر و مطابق با دستورالعمل اعالم شده، نسبت به تحویل پاکات خود 

در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران اقدام نمایند. همچنین الحاقیه شماره 

1 اسناد مناقصه از طریق وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده ابالغ گردیده 

و قابل دریافت می باشد. 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 

آگهي ابالغ الحاقیه شماره 1 و تمدید مهلت تحویل 

پاکات مناقصه عمومي شماره 1401/26/ع
به آگاهی کلیه شرکت کنندگان در جلسه بازدید از سایت جهت حضور در مناقصه با موضوع: 

» تأمین قسمتی از تجهیزات و عملیات اجرای خط انتقال گاز24 اینچ قطعه اول از کیلومتر 000+00 در نقطه منشعب 

 » PC  از خط 42 اینچ ارسنجان-پاریز تا ایستگاه شیر واقع در کیلومتر 000+51 بطول تقریبی 51 کیلومتر بصورت

می رساند، مهلت تحویل پاکات مناقصه از تاریخ 1401/06/13 به روز یكشنبه مورخ 1401/06/20 

موکول گردید. لذا مناقصه گران می توانند در مهلت مقرر و مطابق با دستورالعمل اعالم شده، نسبت به 

تحویل پاکات خود در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران اقدام نمایند.

 همچنین الحاقیه شماره 1 اسناد مناقصه از طریق وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش 

مناقصه و مزایده ابالغ گردیده و قابل دریافت می باشد. 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 


