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

سال  شانزدهم
چهار شنبه21اردیبهشت1401

  6 صفحه 
شماره 692

5000 تومان

 ثبت نام یارانه بگیران جدید

 به زودی آغاز می شود
صفحه 2

موج سواری  خبری، 

مخالفت سرسری 
صفحه 5

 رنگ آبی به نقشۀ کرونایی

 کرمان بازگشت 

 گل گهر در همایش و نمایشگاه چشم 

انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ایران

دغدغه آب و تب خانه باغ سازی؛ 

تغییر کاربری روستاهای سیرجان
 دولت بر حفظ اراضی کشاورزی و منع ساخت و ساز و قانون جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ اراضی کشاورزی  تاکید دارد.

 از نوع گفتار و رفتار مسئوالن شهر می توان فهمید و حدس زد که تاکنون هیچ نوع مطالعه ای پیرامون این پدیده انجام نشده است.

QR کد 
 اینستاگرام سخن تازه 

صفحه 3

صفحه  3 صفحه 2

 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای
» برق رسانی از پست GIS به پست برق )اتاق کنترل( کارخانه احیاء مستقیم

 شماره دو مجتمع جهان فوالد سیرجان به صورت EPC » )شماره 1401-82( 
 شرکت مجتمع جهان فوالد در نظر دارد  » برق رسانی از پست GIS به پست برق )اتاق کنترل( کارخانه احیاء مستقیم شماره دو 
مجتمع جهان فوالد سیرجان به صورتٍ EPC « را به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد صالحیت دعوت 
به عمل می آید حداکثر ظرف مدت 2هفته از تاریخ چاپ آگهی، ضمن اعالم آمادگی نسبت به ارسال اسناد و مداک الزم به آدرس 
مندرج در اسناد مناقصه اقدام نمایند شرکتهای متقاضی میتوانند شرایط و مشخصات فنی و اسناد مناقصه را از طریق مراجعه به 

ارسال نمایند.  WWW.SJSCO.IR آدرس اینترنتی

رزومه و 
سابقه کار

حسن انجام کار 
)رضایت 

کارفرمایان قبلی(

رتبه ها و 
سایـر گواهی

کادر فنی و توان 
اجرایی قابل 

اختصاص به این پروژه

توان تجهیزاتی و 
ماشین آالت قابل 

اختصاص به این پروژه

توان
 مالی

%25%5%10%20%10%30
*شرایط و مدارک مورد نیاز از متقاضیان :

1.درخواست رسمی با ذکر شماره و موضوع مناقصه )اعالم آدرس ایمیل، شماره تلفن ثابت و همراه الزامی است.(
آخرین  ثبت،گواهی  گواهی  ملی،  شناسه  و  اقتصادی  مناقصه)شماره  موضوع  با  منطبق  ثبتی  مدارک  و  2.اساسنامه 
تغییرات در خصوص اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و صاحبان امضا مجاز وگواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری و ....(.

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

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

5.گواهی نامه اعالم رضایت کارفرمایان قبلی در خصوص خدمات مذکور در موضوع مناقصه.
6.ارائه گواهی صالحیت ایمنی و پیمانکاری.

7.ارائه گواهی ها و رتبه ها )حداقل رتبه 5 تاسیسات و 3 نیرو(.
8.ارائه لیست و سوابق نفرات اصلی و کلیدی پروژه.

*سایر موارد:
1.محل اجرای موضوع آگهی کارخانه شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان واقع در شهرستان سیرجان، کیلومتر 50 جاده 

سیرجان-شیراز کیلومتر 3 جاده اختصاصی گل گهر می باشد.
2.ارائه اسناد و اعالم آمادگی مطابق شرح باال هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و شرکت جهان فوالد 

در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
این مرحله واجد صالحیت  ارسالی، شرکت هایی که در  ارزیابی مستندات  از  3.شرکت جهان فوالد سیرجان پس 

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

5.به درخواست هایی که بدون ارائه مستندات و یا بعد از تاریخ مقرر واصل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد
تماس حاصل  تلفن 84335206 -021)سرکار خانم نادرنژاد(  6.در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 

فرمایید.) صرفا در ساعات اداری(

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

  آگهي تمدید )نوبت چهارم( مهلت تحویل پاکات 
مناقصه عمومي شماره 1400/94/ع 

به اطالع کلیه متقاضیان شرکت در مناقصه با موضوع » خدمات مهندسي، تأمین کاال، ساخت 
و نصب تجهیزات بصورت توأم )EPC( جهت احداث نیروگاه موتور گازسوز 15 مگاواتــی«

 می رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مــورخ 1401/02/25 به روز یکشنبه 
مورخ 1401/03/01 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی 

تهران موکول گردید.
 www.geg.ir الزم به ذکر است اسناد مناقصه اصالح شده از طریق وبسایت این شرکت به نشانی

 از بخش مناقصه-مزایده قابل دریافت می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر 

یک از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات
 مناقصه عمومي شماره1401/01/ع

به اطالع کلیه متقاضیان جهت شرکت در مناقصه با موضوع » ارائه خدمات مهندسی، تأمین تجهیزات، نصب و اجرا و راه اندازی 
بخش اول از فاز 3 پروژه بازیابی آب مجتمع شامل : احداث سیستم انتقال باطله، حوضچه اضطراری انباشت باطله تر، مخازن و 
پمپ خانه آب بازیافتی و خطوط لوله آب بازیافتی به مجتمع شرکت معدني و صنعتي گل گهر به صورت  EPC«می رساند مهلت 
تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مــورخ 1401/02/25 به روز یکشنبه مورخ 1401/03/08 در محــل دفترکمیسیون 
معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. لذا شرکت های واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت 
طرح و ساخت با رتبه 1 در رشته آب و یا مشارکت شرکت های پیمانکاری دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه 1 در 
یکی از رشته های صنعت و معدن )زیر رشته صنعت( یا رشته آب )زیر رشته انتقال آب( با شرکت مهندسین مشاور دارای 
گواهی صالحیت خدمات مشاوره با رتبه 1 در گروه مهندسی آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می توانند در روز 
یکشنبه مورخ 1401/02/25 از محل اجرای موضوع مناقصه بازدید به عمل آورند ضمناً حضور در جلسه بازدید برای 
  WWW.GEG.IR متقاضان جدید الزامی می باشد. الزم به ذکر است اسناد مناقصه از وب سایت این شرکت به نشانی
بخش مناقصه و مزایده قابل دریافت می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات بدون 

نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد. 
                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


