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گهرزمین در توسعه آموزشی 
سیرجان عزم جدی دارد

نگاهی به تیم گل گهر 
 مدعی کسب سهمیه

دراز دستِی
 این کوته آستینان، بین!

حمایت شهرداری و شورا 
از زوج های جوان مددجو 

صفحه 2

نگاهی به وضعیت دانش آموزان در رعایت پروتکل های بهداشتی؛

اندر حکایت کرونا و آموزش حضوری

صفحه  2 

 رییس آموزش و پرورش: حدود 2۶ هزار دانش آموز باالی 12 سال یعنی ۸۷ درصد واکسن زده اند و ایمنی در مدارس ایجاد شده است.    
  مدیر یک دبستان غیر انتفاعی: دانش آموزان دو روز به صورت حضوری و یک روز هم کالس ها را به صورت مجازی پیگیری کنند. 
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 برخی والدین: فرزندانمان را به مدرسه نمی فرستیم، خطر کرونا  همچنان در کمین است  .

آگهی فراخوان عمومی »شناسایی شرکت های سازنده در زمینه بومی سازی 

ممبران فیلتر پرس با عرض بیش از دو متر » به شماره 400/10/ف 

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه » بومی سازی ممبران فیلتر پرس 
با عرض بیش از دو متر « را از طريق برگزاري مناقصه به شركت سازنده واجد شرايط واگذار نمايد. 
لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسايی و ارزيابی شركت ها و سازندگان 
به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه نقشه های مربوطه از 

قسمت مناقصه و مزايده  دانلود نمايند . 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 1400/09/09 در محــل دفتركميسيون 
معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. الزم به ذكر است شركت معدني و 
صنعتي گل گهر در تاييد و يا رد صالحيت شركت ها بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت 

مختار مي باشد و ارسال پاكت هيچگونه حقی جهت دعوت به مناقصه ايجاد نمی نمايد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  درگاه سامانه تدارکات 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1400/09/03 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصه در سایت تا ساعت 18:00 روز شنبـــه 
تاریخ 1400/09/13

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبه  تاریخ 1400/09/23
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:35 روز چهارشنبه  تاریخ 1400/09/24 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها
الف- آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها و تلفن 41325077 - 034

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
دمرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان مرکز تماس: 41934-021     دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و تکمیل دیـوار )نما( 
و اتاقک نگهبانی مجتمع سازمانی و ترمیم دیوارهای سطح شهر

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر:تهیه مصالح و تکمیل 

به شماره  دیوارهای سطح شهر(  ترمیم  و  نگهبانی مجتمع سازمانی  اتاقک  و  )نما(  دیـوار 

2000005674000088 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


