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پشت پرده
 چهره نازیبای شهر

40 ایده در رویداد استارتاپی 
»شتاب« بررسی شدند

سمپوزیوم مجسمه سازی
 گل گهر در سیرجان

افتتاح فاز نخست 
پروژه ی شهر نور 

  شوراییان موقع البی در پشت صحن علنی شورا، یادشان بیاید کوچه های خاکی و ناهموار و کنده کاری شده ی شهر را 
که باال و پایین هم ندارد شهری که خودشان و خانواده و فرزندان شان هم مشغول زندگی در آن هستند. 

صفحه 2

آیاشورانشینانازتجربههایتلخگذشتهدرسمیگیرند؟

تجربـه را تجربـه کردن خطاسـت
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صفحه 4

ارقام مرگ با  بازی کرونا 

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 احداث ديوار پيش ساخته بتني ضلع شمال غربي و جنوب غربي 

مجتمع جهان فوالد سيرجان )شماره1400-42( 
شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان در نظر دارد نسبت به »احداث ديوار پيش ساخته بتني ضلع شمال غربي 
و جنوب غربي مجتمع جهان فوالد سيرجان « از طريق مناقصه عمومی اقدام نمايد؛ لذا از کليه شرکت های 
معتبر  بومی استان کرمان و شهرستان سيرجان که از توانائی، سوابق و تجارب قابل قبول در اين زمينه بهره 
مند ميباشند دعوت بعمل می¬آيد حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ چاپ اين آگهی، ضمن اعالم آمادگی، 

نسبت به  ارسال اسناد و مدارک الزم به ارسال آدرس مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمايند.

آدرس  به  مراجعه  طريق  از  را  مناقصه  اسناد  و  فنی  توانند شرايط، مشخصات  می  متقاضی  های  شرکت 
اينترنتی www.sjsco.ir دريافت نمايند.

حسن انجام کاربومی استان
)رضایت کارفرمایان قبلی(

   رزومه و سابقه 
در جهان فوالد

کادر فنی و توان مالی
اجرایی

توان تجهیزاتی و
ماشین آالت

%15%5%15%30%10%25

*شرايط و مدارک مورد نياز از متقاضيان :
1.ارائه درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه)اعالم آدرس ايميل،شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است(.

2.اساسنامه و مدارک ثبتی) شماره اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت،گواهی آخرين تغييرات در خصوص اعضای 
هيات مديره، مدير عامل و صاحبان امضا مجاز و ....(.

3.روزمه سوابق اجرايی و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه و گواهينامه های صالحيت 
ايمنی پيمانکاری و رتبه بندی.)قرارداد و رزومه ارسالی بايد مربوط به سال 95 تا کنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(.

4.مدارک و مستنداتی که بيانگر توان مالی متقاضی متناسب با حجم طرح باشد يا تراز مالی سه سال گذشته و  ليست 
ماشين آالت و تجهيزات در اختيار با اسناد و مدارک مثبته.

5.گواهی نامه اعالم رضايت کارفرمايان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
6.ارائه گواهی صالحيت ايمنی و پيمانکاری.

*شرايط:
1.محل اجرا: استان کرمان - شهرستان سيرجان - کيلومتر 45 جاده شيراز - شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان

2.بازديد از سايت الزامی است.) حداکثر 4 روز پس از تاريخ چاپ آگهی(.
3.ارائه مستندات مذکور هيچ حقی برای متقاضيان ايجاد نمی کند.

4.شرکت مجتمع جهان فوالد سيرجان در قبول يا رد هر يک از پيشنهادات مختار است.
5.جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره 09121724540)آقای فالح( تماس حاصل نماييد.

6.به درخواست هايی که بدون ارائه مستندات و يا بعد از تاريخ مقرر واصل گردد، ترتيب اثر داده نخواهد شد.
7.هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی فراخوان )نوبت دوم( 
شناسايي تامين کنندگان سنگ آهن مگنتيتي به شماره 1400/5/ف

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد جهت برنامه ريزي استفاده از ظرفيت هاي معدني و استفاده بهينه 
و حداکثري از مواد خام معدني داخل کشور اقدام به شناسايی کليه معادن سنگ آهن در حال استخراج و تامين کنندگان 
سنگ آهن حقيقي و حقوقي )جهت عقد قرارداد خريد، تبديل، تهاتر، کارمزد و ...(  نمايد. لذا از کليه واجدين شرايط که 
توانمندي تامين ساليانه 2 تا 3 ميليون تن سنگ آهن مگنتيتي را داشته باشند جهت شرکت در فراخوان و ارسال مدارک 

دعوت به عمل مي آيد.  
مدارك مورد نیاز :

1(اساسنامه و اظهارنامه ثبتي شرکت )مرتبط با موضوع فراخوان(
2(آگهي تأسيس شرکت در روزنامه رسمي با آگهي آخرين تغييرات شرکت حاوي معرفي صاحبان امضاهاي مجاز

3(تصوير برابر با اصل پروانه بهره برداری از معدن و اعالم موقعيت معدن و يا دپوی سنگ
4(سوابق کاری مشابه با ارائه تناژ، حجم و مبالغ فعاليت 

5(مدارک دال بر توان تامين ساليانه شرکت 
6(مشخصات فني محصوالت توليدي و هرگونه مدارک مرتبط با موضوع فراخوان

شرکت کنندگان در فراخوان مي بايستـــي مدارک فوق را در پاکت دربسته و مهر موم شـــده قرار داده )روي پاکت بايستي نام 
شرکت، شماره و موضوع فراخوان قيد شود ( و حداکثر تا تاريخ 1400/06/20 به نشاني دفتر مرکزي شرکت معدني و صنعتي گل 
گهر واقع در خيابان دکتر فاطمي- روبروي هتل الله- ساختمان نگين، پالک 273 – دبيرخانه مرکزي و يا به نشاني دفتر کميسيون 

معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر واقع در کيلومتر 50 جاده شيراز ارسال نمايند.
جهت کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 03441424166 تماس حاصل فرماييد.

 کميسيون معامالت
 شرکت معدني و صنعتي گل گهر

تجديد مناقصه عمومی احداث شبكه توزيع برق شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر
 پيرو آگهی مناقصه عمومی احداث شبکه توزيع برق شهرک صنعتی واقع در منطقه گل گهر به اطالع می رساند آخرين

زمان ارائه پاکت ها و پيشنهادات مورخ 17 / 6 / 1400 ساعت 13:30 می باشد لذا از شرکت های پيمانکاري ذيصالح 
داراي رشته تاسيسات برق با حداقل رتبه 3 دعوت به عمل می آيد جهت اخذ اسناد مناقصه از تاريخ 9 /06 /1400به 

سايت اين شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمايند.
1_شرکت در قبول يا رد پيشنهادات مختار است.

2 _سپرده شرکت در مناقصه: 11،173،865،206 ريال 
3-هزينه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

4 -کليه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گرديده است.
5-تاريخ بازديد از پروژه : شنبه 13 / 06 /1400

6_محل تحويل اسناد ،پيشنهادات: سيرجان_کيلومتر 50 جاده محور سيرجان _شيراز ، شرکت معدنی وصنعتی گل گهر 
ساختمان های هلدينگ مستقر بر تپه ،بلوک 5)شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی :09131420642 آقای بلوردی )به غير از ايام تعطيل(

مديريت امور حقوقی و قراردادها


