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 پاسارگاد
هنوز هم به سیاهچادرهایشان دل بستهاند
اما منكر سختیهای زندگی عشایری هم نیستند.
زندگیای که این روزها سختتر هم شده است.
عشایر به زندگی کوچی عادت کردهاند و میترسند
بدونانجامكارهایزیربناییوفراهمكردنمقدمات
الزمبرایاسكان،دریكجامستقرشوند.سختیهای
زندگی عشایری باعث شده ساالنه از تعداد عشایر
كوچرو كم شود .سختیهایی مثل نبود آب ،برق،
آنتن تلفن همراه ،گاز و نفت ،نهادههای دامی و...
به گفتهی شکراهلل صفاری؛ رییس اداره عشایری
سیرجان با آمدن عشایر به شهر ،یک بخش از
سرمایه ملی را از دست میدهیم و برای حراست از
همینسرمایههاست کهدولتداردهزینهمیکند.
یکیازمشکالتعشایرنبودآباستکهاز
طریقآبرسانیسیارتامینمیشود،چرامنابعآب
پایدارایجادنمیکنید؟
ً
عمدتا در بخش های مرکزی ،گلستان و برخی

نقاطپاریزوبلوردمشکلمنابع آبیداریم.بسیاریاز
مناطقعشایریاینبخشهامنابعآبیپایدارندارندو
منابع آبی موجود ،سطحی بوده که چاههای کمعمق
با آبدهی کم هستند .اولین جایی که خشکسالی
اثر میگذارد ،روی چنین چاههایی است .عشایربه
خصوص در تابستان برای تامین آب شرب انسانی
و دامهایشان بیشتر با مشکل مواجه هستند .به
همین دلیل برای چنین مناطقی آبرسانی سیار انجام
میدهیم .بهطور کلی در سطح شهرستان برای 182
نقطهیاایشومعشایریباجمعیتبیشاز ۸۰۰خانوار
آبرسانی سیار داریم و بیشترین سطح آبرسانی سیار
راانجاممیدهیم.البتهمااصالبهآبرسانیسیارافتخار
نمیکنیم اما در شرایط اضطرار مجبور هستیم آب
شرب خانوادهها را تامین کنیم .در جلسات شورای
عشایری تعهد کردیم که 100درصد آب شرب انسانی
مورد نیاز خانوار عشایری را تامین کنیم و تا االن هم
تامین کردیم .ما از معدود شهرستانهایی هستیم
کهآبرسانیسیاررابهصورترایگانانجاممیدهیم.
 میزان مصرف ساالنه آب عشایر چقدر
است؟
بیش از  ۳۷هزار متر مکعب ساالنه نیاز آب
شربانسانیعشایریو ۵۸هزارمترمکعبهمنیاز
دامی عشایر است ۱۰۰.درصد نیاز انسانی و همچنین
بخشی از آب مورد نیاز دام را در مناطقی که اصال
منابع آب وجود ندارد ،تامین میکنیم اما تامین
رایگان  100درصد نیاز انسانی و دامی از عهدهمان
خارج است.
 درهفته ازچه تعداد تانکرآب و چه میزان
آببرایآبرسانیاستفادهمیکنید؟

توگوی پاسارگاد با رییس اداره عشایری سیرجان
گف 

آمدن عشایر به شهر باعث از بین رفتن سرمایه ملی  میشود
چهاردستگاهکامیونآبرسانسیار
در اختیارمان است با ظرفیت 13هزار
مترمکعب .هر کامیون حداکثر بین
دو تا سه سرویس در روز میتواند آب
حمل کند .مرکز آبگیری ما در مرکز
شهرستان است چون میخواهیم از
آببهداشتیاستفادهکنیم.مسیررفت
و برگشت یک مقدار زیاد است و بیش
از این نمیتوانیم آب ببریم .هر تانکر
قادر است حداکثر  ۳سرویس در روز
آب ببرد که سه تا  13هزارمترمکعب
میشود ۳۹هزار مترمکعب  .مجموع
توان ما روزانه حداکثر  ، ۱۵۶ماهیانه
 ،۴۰۵۶و ساالنه چیزی حدود ۴۸۶۷۲
مترمکعب ازنیاز ۹۵هزارمترمکعبی
است.
جمعیتعشایریسیرجانچه
تعداداست؟
جمعیت عشایریمان بر اساس
آمار رسمی  2هزار و  49خانوار و
 9هزار و  174نفر هستند .عشایر
سیرجان  5ایل دارند .بزرگترین ایل
ما ایل قرایی است با  42درصد ،راینی
12
 19درصد ،لری  15درصد ،بچاقچی
شکراهلل صفاری ،رییس اداره عشایری سیرجان  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
درصد ،و افشار  10درصد .دوتا طایفه
 گفتید خیلی جاها منابع آب پایدار ندارند،
مستقلهمداریم؛طایفهعرببدوییوطایفهنجمی برون کوچ هستند که به مناطق خارج از شهرستان و
که یک درصد جمعیت را تشکیل میدهند .عرصه بیشتربهحوزههرمزگانوشهرستانهایحاجیآباد ،حتیچشمهوقناتهموجودندارد؟
بعضی مناطق چشمهها و منابع آبی خوبی دارند
عشایر ما حدود یک میلیون و 920هزار هکتار است رودان و بندرعباس کوچ میکنند .یک تعداد از
 35 .هزار هکتار سطح زیر کشت کشاورزی دارند عشایر نیز هستند که در مناطقی ساکن شدهاند ،و منابعشان پایدار است .یکی از سیاستهای ما
که  22هزار هکتار باغی و  13هزار هکتار زراعی جمعیتشان باال رفته و دهیاری شکل گرفته که نزدیکرسانی ،بهسازی و انتقال آب چشمهسارها و
است .جمعیت دامی شهرستان  410هزار راس با از حوزه کاری اداره عشاریری خارج میشوند .در برخی از چاها به محل سکونت عشایر است که از
ارزش باالی  ۳۰۰میلیارد تومان است که این یک دهه های گذشته ما حدود  4800خانوار عشایری در طریق لولهکشی انجام میشود .از محل اعتبارات
دولتی ،چشمه ،بهسازی و خط انتقال آب ایجاد و
سرمایه ملیست .درصدد هستیم اینها حفظ سیرجانداشتیمکهخیلیازاینهااسکانیافتند.
یک منبع و مخزن ذخیره آب متناسب با جمعیت
ساکنشدنعشایرنگرانکنندهنیست؟
شوند .با آمدنشان به شهر یک بخش از این سرمایه
این دیگر از سیاستهای دولت است .تغییرات ساخته و شیر برداشت شرب انسانی و حیوانی
ملی را از دست میدهیم.
عموماینعشایرکوچروهستندیاساکن؟ درشهرها،روستاهاواستانهاهمدارداتفاقمیافتد گذاشته میشود .در سال گذشته حدودا  7-8تا از
عشایرچندگروههستند؛گروهییکجا نشینند و ما در این تصمیم دخیل نیستیم .زندگی به شیوه چشمههارابهسازیکردیم
 امکانحفرچاهبرایآبرسانیوجودندارد؟
وکوچعرضیمحدودیارمهگردانیمیکنند،گروهی عشایری سخت است و ما نگران تغییر شکل و
در بحث تامین آب ،اگر جایی منابع آبی مثل
درون کوچ هستند که در محدوده شهرستان کوچ شیوه زندگی عشایری هستیم .ما کمک میکنیم و
دارند و ییالقات آنان مناطق بلورد و پاریز و قشالقات خدمات میدهیم که شکل و شیوه زندگی عشایری رودخانهها باشد ،سالم تشخیص داده شود و امکان
و حق آببری وجود داشته باشد ،انتقال آب را انجام
آنان بخش مرکزی و گلستان ذاست و گروهی هم حفظشود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای فاز یک کتابخانه صفر انرژی «سازه» (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای
فاز یک کتابخانه صفر انرژی «سـازه») به شـماره  2099005674000066را از طریق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارایه
پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه  1399/07/07میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/07/16
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز یکشنبه تاریخ 1399/07/27
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30روز دوشنبه تاریخ 1399/07/28
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهــی تغییــرات شــرکت مســافربری همســفر چابکســواران ســیرجان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  1884و شناســه ملــی
 10860544808بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوقالعــاده
مــورخ  1399/04/15منضــم بــه نامــه شــماره  45/18950مــورخ
 99/05/20ادار ه کل راهــداری و حمــل و نقــل جــادهای اســتان کرمــان
الــف -نــام شــرکت بــه «مســافربری ســفر دشــت کویــر ســیرجان» تغییــر
یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()987133

آگهــی تغییــرات شــرکت گهرصنعــت صالــح شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت
 4329و شناســه ملــی  14007167337بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ :1398/08/18
 کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعه ـدآور شــرکت ،قراردادهــا و عقــود اســامی بــاامضــای ثابــت مدیرعامــل آقــای علــی عزتآبادیپور بــه شــماره ملــی 3070552560
و بــه انضمــام امضــای رییــس هیئتمدیــره خانــم مریــم ایرانپســند بــه شــماره
ملــی  2992237787همــراه بــا مهــر شــرکت و ســایر نامههــای اداری بــا امضــای
مدیرعامــل و رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبت شــرکتها و موسســات غیر
تجاری ســیرجان ()1001838

آگهــی تغییــرات شــرکت بهیــن بســپار گســتر فــوم شــرکت
ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  4891و شناســه ملــی
 14009156687بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره
مــورخ  1399/05/28تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
الــف  -ســمت مدیــران :خانــم ســارا خشــبی بــه شــماره ملــی
 4721814992بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره  -آقــای
ســینا یزدانــی بــه شــماره ملــی  2610056753بــه ســمت
نایبرییــس هیئتمدیــره  -خانــم حمیــده فتاحیــان تهــران بــه
شــماره ملــی  0440043077بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره -
آقــای محمــد عســکرزاده بــه شــماره کــد ملــی 0013649787
بــه ســمت مدیرعامــل شــرکت از ایــن تاریــخ بــرای مــدت
باقیمانــده انتخــاب گردیدنــد.
ب  -کلیــه اســناد ،اوراق رســمی و بهــادار و قراردادهــا و امــور
مالــی و بانکــی از قبیــل چــک و ســفته و بــروات عقــود اســامی
و قراردادهایــی کــه بــار مالــی داشــتهاند و نیــز مکاتبــات اداری
و قراردادهــای کاری کــه بــار حقوقــی داشــته باشــند ،امضــای
مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت دارای اعتبــار میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیرتجــاری ســیرجان ()1002048

آگهــی تغییــرات شــرکت گهــر پایــدار حکمــت کارمانیــا شــرکت تعاونــی بــه شــماره
ثبــت  4018و شناســه ملــی  14005715952بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع
عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  1399/04/26و منضــم به نامه شــماره 99/2661
مــورخ  99/06/12اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان ســیرجان
 -1اعضــای اصلــی و علیالبــدل هیئتمدیــره بــه شــرح زیــر بــه مــدت ســه ســال
انتخــاب گردیدند:
آقــای امیــر دهشــیری پاریــزی بــه شــماره ملــی  - 3060036454آقــای حســیندهشــیری پاریــزی بــه شــماره ملــی  - 3071647506خانــم پــوران دســتوری بــه
شــماره ملــی  3070653022اعضــای اصلــی
 -2تعداد  2نفر به شرح زیر به سمت اعضای علیالبدل هیئتمدیره:
 آقــای مهــدی دســتوری بــه شــماره ملــی  3071661835و آقای محمد دهشــیریپاریــزی بــه شــماره ملــی - 2 3060481423خانــم فهیمــه دهشــیری پاریــزی بــه
شــماره ملــی  3071825277بــه عنــوان بــازرس اصلی و خانم بتول اســفندیارپور
بــه شــماره ملــی  3071867247بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت یــک
ســال مالــی انتخاب شــدند.
 – 3صورتهــای مالــی منتهــی بــه پایــان ســالهای  1396الــی  1398قرائــت و
مــورد تصویــب قــرار گرفــت.
 -4نقــل و انتقــال ســهام طبــق صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ 99/04/01
صــورت پذیرفــت.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات
غیــر تجــاری ســیرجان ()987158

میدهیم اما بعضی از مناطق اصال هیچ منبع آبی
ندارند و مجبوریم باالجبار آبرسانی سیار را انجام
دهیم .مسئوالن گفتند اعتبار برای تجهیز و انتقال
منابع آب پایدار و هرآنچه بخواهید ،میدهیم و شما
آبرسانی سیار را حذف کنید .ولی متاسفانه بعضی
جاهها این قابلیت وجود ندارد و اگر هم حذف کنیم
هزینهفوقالعادهزیادیبهعشایرواردمیشود.
عشایردربحثعلوفهچهمیکنند؟
در کوچ عشایر یکی از اهداف ،استفاده به روز از
مراتع مختلف است .بنابراین بخشی از نیاز علوفهای
دام عشایر توسط مراتع انجام میشود و الحمداهلل
در این چندسال هم بارندگیهای خوبی داشتیم و
پوشش مرتعی ما خوب بوده و به عشایر کمک کرده
است .اما در برخی از فصول و در برخی از مراحل
رشد دام ،نیاز به علوفه بیشتری است .مثال در فصل
باروری یا شیردهی دام و فصل سرد سال ،دامها

باید دستی تغذیه شوند .عمده خوراک
مصرف دام عشایر جو است .جو هم
قیمتش مرتب باال میرود .البته ما در
فصل برداشت جو ،از استان کرمان
یا استانهای همجوار جو را تهیه و
ذخیرهسازی مناسب انجام میدهیم
که با حداقل قیمت تمام شده به
عشایر فروخته میشود .در کل کشور
تعاونیهایی داریم که سهامداران آن
خود عشایر هستند .شرکت تعاونی
سیرجان هم از شرکتهای موفق
کشوری است و دوسال نیزحائزعنوان
نمونهیکشوریشدند .توانمندیخیلی
خوبی هم دارند .ما از عشایر آمار داریم
و براساس آمار و نیاز عشایر ،نهادهها
را در اختیارشان میگذاریم .مجموعه
انباری خیلی خوبی اینجا ایجاد شده و
ذخیرهسازی مناسبیث انجام میشود.
در هیچ فصلی کمبودی نداریم.
همچنین قیمت جویی که به عشایر
فروخته میشود ،نسبت به سایر مراکز
فروش پایینتر است.
 علت ساکن شدن عشایر
چیست؟
زندگی عشایری سختیهای زیادی
دارد.مخصوصاوقتیسنباالمیرود.بچههامیروند
داخل شهر تشکیل خانواده میدهند و نمیتوانند
مرتببهوالدینشانسرکشیکنند.فرزندانوالدین
را تشویق میکنند که برای زندگی به شهر بیایند یا
جایی ساکن شوند .در صورتی که اگربه شهر بیایند
با مشکالتی مواجه میشوند .زیرا به این نوع زندگی
عادت دارند .خیلیهایشان میآیند و دوباره سریع
برمیگردند.
 آیا در بین عشایر موارد مثبت کرونا هم
داشتهاید؟
به شکل رسمی هیچ گزارشی نشده است.
محیطهایعشایریمحیطهایبازوایزولهایهستند.
ازابتدایکروناهمبهعشایرتوصیهکردیمارتباطشان
با مراکز شلوغ کم شود و اگر هم ارتباطی هست،
مدیریت شود .اگر رفتوآمدی به شهر است ،با
رعایت پروتکلهای بهداشتی انجام شود .عشایر،

آگهــی تغییــرات شــرکت گهــر پایــدار حکمــت کارمانیــا شــرکت
تعاونــی بــه شــماره ثبــت  4018و شناســه ملــی 14005715952
بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ  1399/04/26و
منضــم بــه نامــه شــماره  99/2661مــورخ  99/06/12اداره تعــاون
کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان ســیرجان
 -1آقــای امیــر دهشــیری پاریــزی بــه شــماره ملــی 3060036454
بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره ،آقــای حســین دهشــیری پاریــزی بــه
شــماره ملــی  3071647506بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره،
خانــم پــوران دســتوری بــه شــماره ملــی  3070653022بــه ســمت
منشــی هیئتمدیــره – آقــای امیــر دهشــیری پاریــزی بــه شــماره
ملــی  3060036454بــه ســمت مدیرعامــل
 -2کلیــه قراردادهــا ،اوراق مالــی و اســناد تعهــدآور بانکــی و غیــره
(اعــم از بــرات ،ســفته ،چــک) و ســایر اوراق بهــادار تعاونــی پــس
از تصویــب هیئتمدیــره بــا امضــای ثابــت آقــای امیــر دهشــیری
پاریــزی مدیرعامــل تعاونــی و بــه انضمــام امضــای آقــای حســین
دهشــیری پاریــزی (نایبرییــس هیئتمدیــره ) و مهــر تعاونــی
اعتبــار دارد و کلیــه مــدارک عــادی و مکاتبــات بــا امضــای مدیرعامــل
یــا نایبرییــس هیئتمدیــره و مهــر تعاونــی قابــل قبــول و معتبــر
اســت.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها
و موسســات غیــر تجاری ســیرجان ()987163

خودشانازطریقرسانههاوسامانههای اطالعرسانی
آگاه شده و رعایت میکنند .خوبی زندگی عشایری
این است که بخش زیادی از زندگیشان در فضای باز
اتفاقمیافتد.هیچوقتدوچادرعشایریچسبیدهبه
همنبودهوهمیشهفاصله 100یا 200متررعایتشده
است.عالوهبراینبامسئوالنمحترممرکزبهداشت
و بسیج هماهنگ شده و پزشک و داروخانه سیار
به برخی مناطق فرستادند که عشایرمان را ویزیت
کردند تا مجبور نشوند در این شرایط برای حداقل
نیازهایبهداشتی-درمانیشانبهشهربیایند.
دامهایعشایربیمههستند؟
بیمه دام از سنوات گذشته اجباری شده است و
باید همه بیمه کنند .حتی ارایه خدمات به جمعیت
دامدار هم منوط به داشتن برگ بیمهنامه است .اما
یک عده باز هم به دالیل مختلف مقاومت میکنند و
خودرابیمهنمیکنند.
 بیمه نکردن باعث متضرر شدن عشایر
نمیشود؟
باالخره خطر همیشه در کمین عشایر است.
تلفات دام علل مختلفی دارد .یک دسته مربوط به
بحثبیماریهایداماست،حملهوحوش،حوادث
غیرمترقبه همچون سیل ،و ...هرکس بیمه باشد،
متناسبباتعرفهایکهبیمهکردهخسارتدریافت
میکند .البته در بحث حمله وحوش ،پوششدهی
بیمه ضعیف است .یکی از اتفاقات دیگر ،سیل
است که دوستان در ستاد مدیریت بحران
اطالعرسانی میکنند و ما 24یا 48ساعت قبل ،از
طریقپیامکبهعشایراطال عمیدهیم .البته گاهی
بعضی دوستان پیامک را دریافت نمیکردند که در
نتیجه ،ما له عنوان اولین شهرستان در استان ،
سامانه گویا راه انداختیم و از این طریق به عشایر
اطالعرسانیمیکنیم
 تولید مواد لبنی عشایر سیرجان چقدر
است؟
قابل اندازهگیری نیست اما بر اساس اطالعات
ً
حدودا
محلی و محاسبات انجام شده ساالنه
 1560تن شیر از جمعیت دامی عشایرمان قابل
استحصال است .نزدیک به  544تن ماست
و دوغ ،پنیر  54تن ،کره  44تن ،روغن  16تن،
کشک  244تن ،قرهقروت  25تن و گوشت 2165
تن ،پوست  164هزار تخته ،کرک  38تن و 69
تن پشم داریم که مجموع این موارد را باالی ۱۰۰
میلیارد تومان ارزشگذاری میکنیم .درآمد خیلی
خوبیاست.عالوهبراینمحصوالت،صنایعدستی
زنانعشایرهمهست؛بافتههایعشایرعمدتاگلیم
شیریکیپیچ و قالی هستند و بیش از 88متر مربع
انواعمنسوجاتدستیتولیدمیشود.

آگهی مجمع عمومی عادی فوقالعاده

بدینوســیله از کلیــه ســهامداران محتــرم
ـار
ـارت دیـ
ـت و تجـ
ـرکاران صنعـ
ـرکت گهـ
شـ
ـمنگان (ســهامی خــاص شــماره ثبــت )4021
سـ
جهــت برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی فوقالعاده
ـر ماه
ـنبه  19مهـ
دعــوت میشــود کــه در روز شـ
ـاعت  16در دفتــر مرکزی شــرکت
 1399راس سـ
حضــور بهــم رســانند.
دستورجلسه:
-1انتخابهیئتمدیره
 -2انتخاب بازرسین شرکت

مدیرعامل و هیئتمدیره

آگهی مزایده عمومی واگذاری غرفههای

پایانه موقت حمل بار (واقع در منطقه گلگهر)

شــركت توســعه ،عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر در نظــر دارد « غرفههــای
پایانــه موقــت حمــل بــار (واقــع در منطقــه گلگهــر) » رخــود را از طریــق برگــزاری
مزایــده عمومــی بــه متقاضیــان واجــد شــرایط واگــذار نمایــد.
ـخ
لــذا از متقاضیــان دعــوت بــه عمــل میآيــد جهــت اخــذ اســناد مزایــده از تاریـ
 1399/07/06بــه ســایت ایــن شــرکت بــه آدرسwww.geg-area.com :
مراجعــه نماینــد.
 -1آخريــن زمــان ارائــه پاكتهــا و پيشــنهادات :ســاعت  13:30مــورخ
1 3 9 9 /0 7 /1 5
 -2شركت در قبول یا رد پيشنهادات مختار است.
 -3سپرده شركت در مزایده 30/000/000 :ریال
 -4هزينه درج آگهي بر عهدهی برنده مزایده ميباشد.
 -5كليه مشخصات الزم در اسناد مزایده ذكر گرديده است.
 -6محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتــر  50جــاده محــور
ســيرجان -شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر ،ســاختمانهاي هلدينــگ
مســتقر بــر تپــه ،بلــوك ( ،5شــركت توســعه ،عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر)
 -7تلفن جهت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي
(به غیر از ایام تعطیل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها

