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چهار شنبه 11 خرداد 1401

  6 صفحه 
شماره 695

5000 تومان

صفحه 3

اینجا هم قسمتی
 از بازار است

صفحه 5

شهر غوره نشده 
را مویز نکنید

حضور فعال شرکت های منطقه 

گل گهر در رویداد ملی عصر امید

نامه سرگشاده سخن تازه  به سرپرست جدید فرمانداری سیرجان؛

 دنده  را عوض کنید،آقای فرماندار
       ارگان ها و اداره هایی در سیرجان هستند که فقط یک نام خشک و خالی اند و در عمل بودجه ای ندارند که فعالیتی در راستای مسوولیت شان انجام بدهند.  

 برای جدی تر اجرا شدن طرح های عمرانی در سیرجان و آبادانی شهر الزم است که نقش نظارتی-هدایتی فرمانداری را بر شورا و شهرداری سیرجان دوباره اعمال کنید.
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صفحه  4

با حلوا حلوا گفتن

دهان فرهنگ سیرجان شیرین نمی شود

مصایب زنان در موسیقی

صفحه  5 

آگهی مزایده عمومی تجدید شده 
شماره : 1401/05/ز

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد:
 60 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با  عیار 67.50 درصد را از 
 FOB اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرایط تحویل به صورت

از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. 
و  مزايده  اسناد  دريافت  منظور  به  توانند  مي  متقاضيان 
 www.geg.ir سايت  به  مزايده  شرايط  از  اطالع  همچنين 

بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمايند. 

الزم به ذكر است پاكت پيشنهادی می بايد حداكثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/03/23  به آدرس: 
دفتر كميسيون معامالت مجتمع سيرجان  )كيلومتر 50 جاده شيراز( تحويل داده شود. تاريخ بازگشايی پاكات رأس 
ساعت  10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/24 در محل دفتر كميسيون معامالت مجتمع سيرجان خواهد بود.

401 / T / 010   آگهی مناقصـه عمومی شماره
شرکت سنگ آهن گهرزمین در نظر دارد:

تهیه مواد، پخت و توزیع غذای روزانه برای کارکنان سایت خود 
را با مشخصات در اسناد مناقصه 

از طريق برگزاری مناقصه عمومی به شركتهای واجد شرايط واگذار نمايد.
 1401  /03  /16 تاریــــخ  از  اسنـاد،  دريافت  جهت  حوزه  اين  در  توانمند  های  شركت  از  لذا 

لغایــــــت 21/ 03/ 1401 دعوت به عمل می آيد.
بلوار آرش غربی، پالک 12،  بلوار آفريقا،  : تهران،  محـــل دريافــــت و تحويــــل اسنــاد مناقصــــــه 

شركت سنگ آهن گهر زمين
الزم به ذكر است مهلـــت تحويــــــل پاكـــت ها به دبيرخانه مركزی تهران تا ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 

29/ 03 /1401 می باشد.
شايان ذكر است شركت كنندگان محترم بايستی جهت خرید اسناد مبلغ 000. 000 .3 ریال را به شماره 

شبای IR680150000001137800200075  واريز نمايند.
0 9 2 1 3 0 1 4 8 3 1 شماره تماس جهت كسب اطالعات بيشتر: 

401 / T / 009   آگهی مناقصـه عمومی شماره
)دومرحله ای( شرکت سنگ آهن گهرزمین

شرکت سنگ آهن گهرزمین در نظر دارد:
شیرین سازی شورابه های خروجی از پیت معدن روباز خود را با ظرفیت

  120.000   ppm   فاز اول 20 لیتر در ثانیه و شوری متوسط 
از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای

 به شركتهای صاحب صالحيت دارای تجربه و تکنولوژی واگذار نمايد.
لذا از شركت های توانمند در اين حوزه جهت دريافت اسنـاد ارزيابی، از تاریــــخ 17/ 03/ 1401 

لغایــــــت 21/ 03/ 1401 دعوت به عمل می آيد.
بلوار آرش غربی، پالک 12،  بلوار آفريقا،  : تهران،  محـــل دريافــــت و تحويــــل اسنــاد مناقصــــــه 

شركت سنگ آهن گهر زمين

الزم به ذكر است مهلـــت تحويــــــل پاكـــت ها به دبيرخانه مركزی تهران

 تا ساعت 15 روز یک شنبه مورخ 29/ 03 /1401 می باشد.

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

» EPC شماره دو مجتمع جهان فوالد سیرجان به صورت

 آگهی تمدید مناقصه عمومی دو رمحله ای )شماره 1401-88(

پيرو آگهی شماره 1401/82 مورخ1401/02/21» مناقصه عمومی دو مرحله ای برق رساني 
از پست GIS به پست برق )اتاق كنترل( كارخانه احياء مستقيم شماره دو مجتمع جهان فوالد سيرجان 

به صورت EPC « بدين وسيله به اطالع  ميرساند
 مهلت ارسال اسناد مناقصه تا روز سه شنبــه مورخ 1401/03/31 تمدید شده است

ضمنا جهت دريافت اسناد مناقصه به سايت  SJSCO.IR مراجعه نماييد .
جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره )84335206-021( سرکار خانم نادرنژاد تماس حاصل نماييد.

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


