
S O K H A N
T A A Z E H

هفته نامه 
ــی ــی، فرهنگ ــری،  تحلیل خب
ــی ــی، ورزش ــی، ادب اجتماع

سال  شانزدهم
چهار شنبه 19 آبان  1400

  6 صفحه 
شماره 669

2000 تومان
 همراه با 8 صفحه

 ویژه نامه شرکت گهر زمین 

صفحه 4

صفحه 5

صفحه 2

صفحه 4

 بلیط قطار و هواپیما برای 
واکسن نزده ها صادر نمی شود 

قصه   درمانی برای کاهش 
پرخاشگری کودکان

نوروز امسال 
چهره شهر عوض می شود

همراهی تیم بانوان شهرداری 
توسط دو عضو شورا قانونی بود
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 چرا با وجود بازگشایی سینماهای سراسر کشور،همچنان دِر سینمای سیرجان تخته است؟

سینمای تجهیز شده برای ارواح!
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 اگر بهانه کروناست که بهانه اي نيست، مگر در همين شهر تياتر با نصف ظرفيت سالن  و رعایت پروتکل ها برگزار نشده است؟ 

خاطراتم را برای نسل امروز نوشتم

آگهي مناقصـه عمومـي تجدیــد شده
 شمــاره  1400/49/ع

» بیمه اموال و دارائیها ي خود در  شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 

سال 1401-1400« را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت بیمه گر واجد شرايط )شعب 

وبسايت  به   مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  توانند  مي  متقاضیان  كلیه  لذا  نمايد.  واگذار  مركزی( 

WWW.GEG.IR   مراجعه و اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. 

متقاضیان مي توانند شنبه مورخ 1400/8/22 از محل موضوع مناقصه بازديد نمايند. مهلت 

تحويل پاكتها ساعت 9 الي 14 يکشنبه مــورخ 1400/8/23 در محــل دفتر كمیسیون معـامالت 

مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنأ شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول 

و يا رد هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمــاره  1400/51/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » خدمات مهندسي، تأمین كاال، ساخت و نصب 
تجهیزات بصورت توأم )EPC( برای طراحی، ساخت و نصب غبارگیرجدید و اصالح غبارگیر موجود در انتهای 
كارخانه گندله سازی 2 « خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا 
كلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت شركت به نشانی WWW.GEG.IR   مراجعه 
و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند . 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يکشنبه مــورخ 1400/09/21 در محــل دفتركمیسیون معـامالت 
مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه 
مورخ 1400/08/26 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول 

هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
 »احداث ساختمان ایمنی و انرژی مجتمع جهان فوالد سیرجان 

به صورت EPC« )شماره 1400-59( 
انرژي مجتمع جهان فوالد  ايمنی و   شركت مجتمع جهان فوالد در نظر دارد نسبت به » احداث ساختمان 
سیرجان به صورت EPC « خود را از طريق مناقصه عمومی اقدام نمايد. لذا از تمامی شركت های معتبر كه 
از توانايی، سوابق و تجارب قابل قبول در اين زمینه بهره مند می باشند دعوت به عمل می آيد حداكثر ظرف 
مدت دو هفته از تاريخ چاپ اين آگهی، ضمن اعالم آمادگی نسبت به ارسال  اسناد و مدارک الزم به آدرس 
مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمايند. شركت های متقاضی می توانند شرايط و مشخصات فنی و اسناد 

ارسال نمايند.  WWW.SJSCO.IR مناقصه را از طريق مراجعه به آدرس اينترنتی
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*شرایط و مدارک مورد نیاز از متقاضیان :
1.درخواست رسمی با ذكر شماره و موضوع مناقصه )اعالم آدرس ايمیل، شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.(

آخرين  ثبت،گواهی  گواهی  ملی،  شناسه  و  اقتصادی  مناقصه)شماره  موضوع  با  منطبق  ثبتی  مدارک  و  2.اساسنامه 
تغییرات در خصوص اعضای هیات مديره، مدير عامل و صاحبان امضا مجاز (.

3.روزمه سوابق اجرايی و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده مرتبط با موضوع مناقصه.)قرارداد و رزومه 
ارسالی بايد مربوط به سال 95 تا كنون و مرتبط با موضوع مناقصه باشد(.

4.مدارک و مستنداتی كه بیانگر توان مالی متقاضی متناسب با حجم طرح باشد يا تراز مالی سه سال گذشته و  لیست 
ماشین آالت و تجهیزات در اختیار با اسناد و مدارک مثبته.

5.گواهی نامه اعالم رضايت كارفرمايان قبلی در خصوص خدمات مذكور در موضوع مناقصه.
6.ارائه گواهی صالحیت ايمنی و پیمانکاری.

7.ارائه گواهی ها و رتبه ها )حداقل گريد 4 ابنیه(.
8.ارائه لیست و سوابق نفرات اصلی و كلیدی پروژه.

*سایر موارد:
1.محل اجرای موضوع آگهی كارخانه شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، كیلومتر 50 جاده 

سیرجان-شیراز كیلومتر 3 جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
2.ارائه اسناد و اعالم آمادگی مطابق شرح باال هیچگونه حقی برای متقاضیان ايجاد نخواهد كرد و شركت جهان فوالد 

در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات مختار است.
اين مرحله واجد صالحیت  ارسالی، شركت هايی كه در  ارزيابی مستندات  از  3.شركت جهان فوالد سیرجان پس 

مقدماتی باشند را به مناقصه دعوت خواهد كرد.
4.هزينه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

تماس حاصل  تلفن 84335206 -021)سركار خانم نادرنژاد(  5.در صورت نیاز به كسب اطالعات بیشتر با شماره 
فرمايید.) صرفا در ساعات اداری(

واحد بازرگانی رشکت کانی مس- )دمرییت رطح رپوژه اهی مجتمع جهان فوالد سیرجان(

ماشااهلل رفعتی نویسنده سیرجانی در گفتگو با سخن تازه:


