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راه اندازی گشت های 
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مسیر سنگالخ
 پزشکی زنان

افتتاح پروژه  80 واحدی 
کارکنان شرکت گهرزمین 

فوتبال  گل گهر 
درمسیر موفقیت
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نیم نگاهی به اجرای عملیات شهری؛

نشست کانال فاضالب بعد از آسفالت!

صفحه  3 

   محاسبه غلط زمان اجرای طرح فاضالب در کوچه دکتر ادیب پور که در خیابان بازار در حال اجراست. درست زمانی که اسفندماه نزدیک است و تب خرید شب عید.
   در این سال ها کلی شهردار آمد و رفت و کسی این مشکل را حل نکرد درحالی که امسال شهردار درست بعد از بارندگی چند هفته پیش این نقطه را بحرانی شناسایی کرد  
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آگهـي فراخـوان شمـاره  1400/16/ف
فراخوان عمومى شناسایى، ارزیابى کیفى و برگزاری مناقصه بین پیمانكاران واجد شرایط و مورد تایید جهت بهره برداری از 

واحدهای انباشت و براشت، پیش فراوری، خطوط تولیدو آبگیری از کنسانتره و باطله خطوط 5و6و7 شرکت معدنى و صنعتى گل گهر
 شرکت معدنى و صنعتى گل و گهر )سهامى عام( در نظر دارد نسبت به شناسايى، ارزيابي کيفي و انتخاب پيمانکاران 
واجد شرايط با حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط در فرآوری سنگ آهن اقدام نمايد و از آن ها به منظور شرکت 
در مناقصه جهت بهره برداری از خطوط 5 و 6 و 7 کنستانتره خود، با شرايط مندرج در اسناد پيوست فراخوان 
دعوت به عمل آورد. لذا واجدين شرايط مى توانند به وبسايت اين شرکت به نشانى www.geg.ir  بخش مناقصه 
و مزايده مراجعه و نسبت به دريافت، مطالعه و تکميل فرم های ارزيابى کيفى و مدارک و فرم های درخواستى 
همراه با مستندات الزم اقدام و حداکثر تا ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 1400/12/8  نسبت به تحويل پاکات 
پيشنهادی خود به نشاني: تهران خيابان فاطمي روبروي هتل الله ساختمان نگين پالک 273 دبير خانه شرکت 
معدني و صنعتي گل گهر و يا دفتر کميسيون معامالت شرکت واقع در مجتمع گل گهر به آدرس کرمان، شهرستان 
سيرجان کيلومتر 50 جاده شيراز اقدام نمايند. شايان ذکر است شرکت معدنى و صنعتى گل گهر در قبول و يا رد 

هريک از پيشنهادات بدون نياز به ذکر دليل و بدون جبران خسارت مخير است.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصـــه عمومـــي
 شمــاره  1400/87/ع

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه»طراحى، تامین، نصب و راه 
اندازی شش عدد سیستم حفاظت کاتودیک جریان مستقیم برای مجموعه تیكنرهای بازیابى آب« 

مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. 
  WWW.GEG.IR الکترونيکي  آدرس  به  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  متقاضيان  لذا 
مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاکات ساعت 
يا  و  مجتمع  معـامالت  دفترکميسيون  محــل  در   1400/12/8 مــورخ  يکشنبه  روز   14 الي   9
دبيرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز يکشنبه 
مورخ 1400/12/1 مقرر شده است. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يک از 

پيشنهادات بدون نياز به ذکر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابى شرکت ها
 به شماره 1400/12/ف )نوبت سوم(

شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور؛
» بومـي سـازي رابـط گیربكس پمپ دیـافراگمى«

 مطابق با اطالعات موجود نمونه خارجى، اقدام به شناسايى و ارزيابى سازندگان واجد شرايط نمايد.
 لذا کليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسايي و ارزيابى شرکت ها و سازندگان 
به آدرس الکترونيکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزايده 
دانلود نمايند و پاکت خود را که حاوي مدارک خواسته شده جهت شناسايي و ارزيابي مي باشد، 
يا   و  مجتمع  معامالت  کميسيون  دفتر  نشاني  به  مورخ 1400/12/1  يکشنبه  تاريخ  تا  حداکثر 
دبيرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند. شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هيچگونه 

حقى جهت ارجاع کار ايجاد نمى 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 1400/11/27 می باشد.

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار مناقصـه در سایت تا ساعت 18:00 روز پنج شنبـــه 
تاریخ 1400/12/05

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصــه تا ساعت 19:00 روز یک شنبـــه  تاریخ 1400/12/15
زمان بازگشایى پاکت ها: ساعت 14:40 روز دوشنبه  تاریخ 1400/12/16 

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 
جابجایـی و اصالح شبکه برق ُکندرو و تقاطع مکی آبــاد

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات )شرح مختصر: جابجایى و اصالح 

شبكه برق  ُکندرو و تقاطع مكى آباد ( به شماره 2000005674000112 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


