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کاهش سرقت 
و افزایش دستگیری سارقان 

صفحه 5

گل گهر در زیباسازی شهر
 با شهرداری مشارکت کرد

صفحه 2

زن کرمانی، روشنای زندگانی

مردم به متخصصین 
مراجعه کنند

نگاهی گذرا به سهل انگاری که در حفظ آثار تاریخی سیرجان می شود؛

زخم بر چهره فرهنگ و تاریخ شهر
  شرایط مرمتی و کاربری و محیطی یخدان های کرمان با سیرجان را مقایسه کنید یا گنبد جبلیه را با بنای میرزبیر سیرجان، تا متوجه بشوید چه بی عدالتی ئی در اداره کل میراث در جریان است    

      که انگار تعمدی در نابودی تاریخ سیرجان به عنوان کرسی سابق والیت کرمان دارند!

  اگر سازه ی بلندمرتبه ای جلو یخدان ها ساخته شود و یخدان ها را پشت یک سازه ی جدید پنهان کند که دیگر گل ها چه گل می شود و مقصرش جز میراث فرهنگی جای دیگری نیست.
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صفحه  3 

آگهــي مناقصــه عمومـــي 
شمــاره  1400/92/ع

»عملیات اجرایی معماری داخلی و تاسیسات  شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد 
الکتریکی و مکانیکی تاالر پارک کودک« خود را واقع در شهر سیرجان كیلومتر 30 جاده شیراز از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل 3 در 
رشته ابنیه و رتبه حداقل 4 در رشته تأسیسات )توأمأ(  از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور واگذار 
نمايد. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي 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 چهارشنبه مــورخ 1401/1/17 در محــل دفتركمیسیون معـامالت 
مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه 
مورخ 1400/12/23 مقرر شده است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد 

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

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهــي مناقصــه عمومــي 
شمــاره  1400/79/ع

و راه  اجرا  تأمین،  پروژه»طراحی،  دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  و صنعتي  معدني  شركت 
اندازی نوار نقاله ۳00 متری بین خطوط سنگ شکنی شماره 2 گل گهر و خطوط کنسانتره گهرزمین « 
خود را بصورت EPC از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا 
  WWW.GEG.IRمتقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی
بخش مناقصه و مزايده 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 
1401/01/21 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي 
باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1400/12/25 مقرر شده 
است و الزامی می باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پیشنهادات 

بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


