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سیرجان گرمخانه ای برای اسکان زنان بی خانمان ندارد؛
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گزارش سخن تازه از مشکالت روشنایی معابر شهری؛

»شهـرنـور«! شبـهایتاریکِ

ا ز استیضاح تا ابقا

طرد شدگان

گره گشایی دستگاه قضا از
 2 واحد تولیدی در سیرجان و بم

  اوایل مهر ماه امسال  خبری مبنی بر اعالم سیرجان به عنوان پایلوت شهر نور در   تارنمای   شرکت توزیع نیروی برق استان و 
رسانه های محلی منتشر شد با این وعده که سیرجان ظرف 3 ماه به " شهر نور" تبدیل می شود 

قدردانی مدیران شرکت توسعه آهن 
و فوالد گل گهر از مدافعان سالمت
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مقصر این جاده لغزنده کیست؟
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آگهیمناقصـهدومرحلهای
 اجرای پــروژه تقاطع غیــر همسطح باسفهرجان 

واقع در شهرستــان سیرجـــان 
شرکتفوالدسیرجانایرانیــاندر نظر دارد پروژه فوق را از طریق 

مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

ـ برآورد مبلغ پروژه بدون ضرایب: 55 میلیارد ریال

ریال 2،750،000،000 ضمانتنـــامه: مبلــغ ـ

ـ مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی: 99/09/25 لغایت 99/09/30

روبروی  اسالمی،  جمهوری  بلوار  کرمان،  مناقصه:  اسناد  دریافت  آدرس  ـ 

بلوار حمزه، برج میدکو )پاسارگاد( طبقه دوم

ـ داشتن حداقل رتبه 5 راه و ترابری الزامیست

امور بازرگانِی رشکت فوالد سیرجان اریانیان

آگهيمناقصــهعمومــيتجدیدشده

شمـــاره99/47/ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه »طرحجامعبرقرسانی«

خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و داراي رتبه حداقل 5 

در رشته نیرو واگذار نماید. لذا مناقصه گران مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس 

مزایده  و  مناقصه  بخش  از  را  مذکور  اسناد  و  مراجعه    WWW.GEG.IR الکترونیکي 

دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 99/10/3 در 

باشد. ضمناً  یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي  و  محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع 

بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه مورخ 99/9/25 مقرر شده است. 

شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر 

دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.
مدیریـتقراردادهاومعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر

آگهيفراخوانشناسایيوارزیابيپیمانكاران

بهشماره98/19/ف)نوبتچهارم(
شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه »خرید،حملتجهیزات،نصب،تست
وراهاندازیدودستگاهترانسفورماتور230/20کیلوولتبهصورتمهندسی،تأمینتجهیزات
ونصبواجرا)EPC(«را مطابق با مشخصات فني موجود در اسناد فراخوان پس از ارزیابي کیفي و از 
طریق برگزاري مناقصه به شرکت پیمانکار واجد شرایط که داراي گواهینامه تعیین صالحیت پیمانکاري با 
رتبه حداقل 3 در رشته نیرو با حوزه فعالیت پست و خطوط انتقال نیرو از سوي سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی کشور مي باشد، واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسایي و 
ارزیابي پیمانکاران به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه 
و مزایده دانلود نمایند و پاکت خود را که حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسایي و ارزیابي پیمانکاران 
مي باشد، حداکثر تا تاریخ سه شنبه مورخ 99/10/2 به نشاني دفتر کمیسیون معامالت مجتمع و یا  دبیرخانه 

دفتر مرکزی تهران تحویل نمایند. 
مدیریـتقراردادهاومعامالتشرکتمعدنيوصنعتيگلگهر

ِ   
مشکالت جاده گل گهر همچنان پابرجا


