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توگو با پاسارگاد:
رییس جهاد کشاورزی در گف 

تنش آبی ربطی به
بارش باران ندارد
 دشت سیرجان ظرفیت حفر ۳۵۰حلقه چاه را بیشتررا ندارد .درحالیکه  ۱۰۸۳حلقه چاهکشاورزی حفرشده است
 خیلی ازباغات سالگذشته ازفازانتفاع خارج شدند .دریکی دو سال حدود ۱۰هزارمترمربع باغ خشک شده است
با خاموشی موتورپمپها  کشاورزبسیارضررمیکند
 بازارمرغ به ثبات نسبی رسیده است .البته ممکن است دربحث قیمت مشکالتی باشد
ولی ازنظروجود مرغ درشهرستان ،خوشبختانه شرایط پایداراست
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تحلیل ماجرای قربانیکردنگاو درانتخابات شورای شهرسیرجان

خطرتوسعه نامتوازن را جدی بگیریم

2

بیبرنامگی گلیم جهانی سیرجان را تهدید میکند
صنایع دستی هنری است ماندگارکه ازدل تاریخ برآمده و تا انتهای زمان هم خواهد ماند .به ویژه هنرزیبایگلیمبافی
که درسیرجان رواج دارد وگلیم شیرکیپیچ با شهرت جهانیکه به دست آورده ،هنردستان توانمند بانوان سیرجانی را به
جهانیان نشان میدهد .سیرجان یکی ازقطبهای مهم تولید و عرضهگلیم درایران و دنیا به شمارمیآید و دارای جایگاه
ویژهای دراین حوزه است و نیازبه توسعه و تقویت همه جانبه متناسب با شأن و جایگاه آن دارد .عقیل سیستانی
دستیکمیسیونگردشگری  ...ادامه درصفحهی4
پژوهشگرو رییسکارگروه فرش و صنایع
ِ

امین ارجمند | پاسارگاد

دختران از فعالیتهای اجتماعی خود میگویند

دختران ابدی

ن بار باستان سیرجان سهامی خاص ثبت شده به شماره  2376و شناسه ملی 10860073199
آگهی دعوت سهامداران شرکت سمنگا 
جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران شـرکت دعـوت میشـود تـا در جلسـه مجمـع عمومـی (عـادی سـالیانه) کـه در سـاعت  8صبح
مـورخ  1400/04/13در منطقـه ویـژه اقتصـادی سـیرجان در محـل شـرکت تشـکیل میگـردد ،حضور بهم رسـانند.
دستور جلسه:
-1انتخاب مدیران
 -2انتخاب بازرسان

 -3انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
 -4تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ساالنه

 -5سایر موارد که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.

آگهی مناقصه عمومی به شماره 400/T/003

مورخ  1400/03/23یک مرحلهای (همراه با ارزیابی کیفی) «نوبت اول»
شـرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن در نظـر دارد «عملیـات احـداث
مجموعـه سـاختمانهای جنبـی شـماره  2مجتمـع سـنگ آهـن
گهرزمیـن» را بـا رعایـت اسـتانداردهای مـورد نیـاز و مجوزهـای
الزم از طریـق برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلهای(همـراه بـا
ارزیابـی کیفـی) بـه پیمانـکار واجد شـرایط به شـرح ذیـل واگذار
نما ید .
عالقهمنـدان بـه شـرکت در مناقصـه پـس از درج آگهـی بـا در
دسـت داشـتن اصـل فیـش واریـزی بـه مبلـغ 3/000/000
ریـال بـه شـماره حسـاب  1854620093965بانک سـپه شـعبه
بلـوار اسـفندیار بـه نـام شـرکت سـنگ آهـن گهرزمیـن بـا ارائـه
معرفینامـه و کارت شناسـایی معتبـر بـرای دریافـت اسـناد بـه
واحـد بازرگانـی ایـن شـرکت بـه آدرس :تهـران -خیابـان نلسـون
مانـدال -بلـوار آرش غربـی -پلاک  12مراجعـه فرماینـد.
(ایمیل شرکتی )commercial-sup@goharzamin.com
الزم بـه ذکـر اسـت مهلـت تحویـل پـاکات بـه دبیرخانـه مرکـزی
تهـران تـا سـاعت  14از روز سهشـنبه مـورخ  1400/04/01بـه
مـدت دو هفتـه تـا مـورخ  1400/04/15میباشـد.
شـایان ذکر اسـت شـرکت سـنگ آهـن گهرزمین در قبـول و یا رد
هـر یـک یـا تمـام پیشـنهادات واصلـه بـدون نیـاز بـه ذکـر دلیل و
بـدون جبـران خسـارت مختار میباشـد.

داده شده و پاکتهای سایر مناقصهگران عودت
حداقلشرایطمتقاضیانجهتشرکتدرمناقصه:
 داشتن حداقل گواهینامه صالحیت از سازمان میگردد.برنامه و بودجه کشور در پایه  2رشته ساختمان و  -اسناد و مدارک مناقصه فقط به نماینده رسمی
پیمانکار با ارائه معرفینامه معتبر با مهر و امضای
ابنیه
 داشتن ظرفیت آزاد (تعدادی و ریالی) در رشته مجاز تحویل خواهد شد. هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه به عهدهمربوطهالزامیاست.
 دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی از وزارتشرح مختصری از کار
کار و رفاه اجتماعی با تاریخ معتبر و حداقل ساختار
مدیریت HSEبا توجه به موضوع پیمان
عملیات احداث مجموعه ساختمانهای جنبی شماره  2مجتمع سنگ آهن گهر
موضوع مناقصه
زمین
سایرشرایط:
مبلغتضمینشرکتدرمناقصه23,100,000,000کیلومتر  05جاده سیرجان به شیراز مجتمع سنگ آهن گهر زمین
محل اجرای کار
ریال (بیست و سه میلیارد و صد میلیون ریال) است
 63ماه
مدت اجرای کار
که باید به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر به نام
برآورد اولیه عملیات اجرایی براساس فهارس بهای پایه مورد استفاده سال 9611
مبلغ برآورد کار
شرکت سنگ آهن گهرزمین تهیه و همراه با اسناد
به مبلغ ناخالص  131,032,132,831,1ریال میباشد.
مناقصه در پاکت (الف) به دستگاه مناقصهگزار
مبلغ و زمان فروش اسناد مناقصه
تسلیم شود .مدت اعتبار تضمین فوق باید حداقل
سه ماه بعد از آخرین موعد تسلیم پیشنهادها بوده و
آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها
برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد.
تهران ،بلوار آفریقا ،بلوار آرش ،پالک  ،92طبقه  ،2شرکت سنگ آهن گهرزمین
نشانی محل دریافت و تحویل اسناد
 مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی (65مناقصه
تلفن تماس529-02326 :
امتیاز) را کسب نمایند در فرآیند مناقصه شرکت

برندهمناقصهمیباشد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصهمندرجاست.
 متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتربا شماره تلفن  09213014831تماس حاصل
فرمایند.

شرکت سنگ آهن گهرزمین
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