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با بازگشایی مدارس ،گره کور ترافیک کور تر میشود

سرسام رانندگی در سیرجان و انفعال راهنمایی و رانندگی!

سال شانزدهم
چهارشنبه30شهریور1401
 6صفحه
شماره 711
 5000تومان

چهارزمانه و شش زمانه کردن چراغهای راهنمایی سرچهارراهها تا دست کم ماشینها در یک مسابقهی نانوشته از هم سبقت نگیرند و بازی هرکی زودتر بره برنده است را باهم بازی نکنند.
اگر کمی از مرکز شهر به اطرافش هم دقت کنیم ،متوجه میشویم که سیرجان خیلی وقت است از لحاظ رانندگی به حال خودش رها شده.
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آگهي مناقصه عمومي تجدید شده (نوبت دوم)
شمـــاره /1401/24ع

شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص)
شماره ثبت  2715و شناسه ملی 10861839285

تأمین (هفتاد هزار )  70،000تُن سنگ آهن

به اطالع كليه سهامداران شركت سرمايه گذاری و توسعه گل گهر (سهامی خاص) می رساند كه با عنايت به مصوبه

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد

«  70،000متریک تن سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات فرآوری» خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي از

طريق توليد كنندگان و تامين كنندگان واجد شرايط خريداری نمايد .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد

مجمع عمومی فوق العاده مورخ  ، 1401/06/20نظر به اينکه مقرر است سرمايه شركت از مبلغ سی و هفت هزار
ميليارد ريال ( 37.000.000.000.000ريال) به مبلغ شصت هزار ميليارد ريال (  60.000.000.000.000ريال) از
محل مطالبات نقدی حال شده  ،آورده نقدی سهامداران و سود انباشته از طريق صدور سهام با نام جديد و به مبلغ

مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی  WWW.GEG.IRبخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور

اسمی سهام (يکهزار ريال) افزايش يابد .بنابراين در اجرای مفاد اساسنامه و مواد  166و  169اليحه اصالحی قسمتی

يکشنبه مــورخ  1401/07/17در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران

خود نسبت به خرید سهام استفاده نموده و مبلغ اسمی خريد سهام را به حساب سپرده شماره 2231357397و شبا

را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند .مهلت تحويل پاكات تا ساعت  14روز

از قانون تجارت  ،از کلیه سهامداران شركت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت  60روز از حق تقدم

مي باشد .شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه شده

 IR670180000000002231357397شركت نزد بانك تجارت واريز و فيش مربوطه را به دفتر مركزی شركت

در اسناد مناقصه تهيه گردد .شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز
به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شرح مختصر؛ انجام عملیات تنظیف و

رفت و روب معابر ،عملیات شستشو ،جمع آوری زباله ،جمع آوری پسماندهای ساختمانی  ،الیروبی انهار
و کانال ها و لوله های هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیـــه  1منطقه یــک شهرداری سیرجان)

به شماره  2001005674000125را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 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 در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :تاریخ  1401/06/30می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا ساعت  18:00روز پنجشنبـه تاریخ 1401/07/07

مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبـه تاریخ 1401/07/17

زمان بازگشایـی پاکت ها :ساعت  14:30روز دوشنبه تاریخ 1401/07/18

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
اطالعات تماس سامانه ستاد :جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس)021( 41934 :
سی
دفتر ثبت نام 88969737 :و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری رجان
تلفن)034( 4232 5077 :

مناقصــه شهــرداری سیرجان ( نوبت اول )

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر،
عملیات شستشو ،جمع آوری زباله ،جمع آوری پسماندهای ساختمانی  ،الیروبی انهار و کانال
ها و لوله های هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه  1منطقه یک شهرداری سیرجان

واقع در سيرجان بلوار فاطميه جنب منازل سازمانی گل گهر با كد پستی  7817813785تسليم نمايند  ،بديهی است
پس از انقضاء مهلت مقرر  ،هيئت مديره می تواند سهام باقی مانده را به ساير متقاضيان واگذار نمايد .

هیئت مدریه شرکت سرماهی گذاری و توسعه گل گهر

آگهي مناقصــه عمومـي
شمـاره /1401/37ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد « تهیه طرح جامع توسعه ارتباطات و فناوري

اطالعات» مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت های واجد شرايط و دارای گواهی شورای

عالی انفورماتيك در رشته مشاوره و نظارت در طرح های انفورماتيکی با رتبه حداقل  3واگذار نمايد .لذا
متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی  WWW.GEG.IRبخش
مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند.
آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت  14روز يکشنبه مــورخ  1401/07/17در محــل دفتركميسيون معـامالت
مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد .بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه و حضور در جلسه
پرسش و پاسخ روز شنبه مورخ  1401/07/09مقرر شده است .شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های
مورد تهيه می بايست عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد .شركت معدني و صنعتي گل گهر
در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر

