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دغدغه 
کودکان بی شناسنامه

نقدی به شرایط آرامستان های چندگانه سیرجان؛

شهـِر چنـد مـزار!
       در این چند سالی که بهشت زهرای سیرجان تعطیل شده و آرامستان راه افتاده، تقاضا برای دفن در قبرستان های شهرهای اقماری هر روز بیشتر از پیش شده است. 

      با اینکه بهشت زهرای قدیمی در مرکز شهر است هیچ کدام از مسووالن مربوطه دغدغه ای برای رسیدگی به بهداشت و امنیت آنجا ندارند. 
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آگهي مناقصــه عمومــي تجدیـد شـده 
شمــاره  1401/14/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد» عمليات بارگيري محصوالت از انبار، حمل و تخليه 
آنها در كشتي واقع در اسکله شهيد رجایی بندرعباس« را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد 
با  بنادر و دريانوردي اسكله شهيد رجايی  اداره  از امور شركتهاي  بارگيري  شرايط و دارای مجوز تخليه و 
اعتبار حداقل يك سال واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي

WWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزايده مراجعه نموده و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي 
تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/05/09 در 
محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي 
موضوع مناقصه روز يكشنبه مورخ 1401/05/02 در انبار شركت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در اسكله 
شهيد رجايی مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون 

نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصـه عمومـي تجدیـد شـده
 شمــاره  1401/11/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »پروژه طراحی، تأمين ،ساخت و نصب یک دستگاه جرثقيل 
نياز درناحيه ی سپراتورهای خشک  به همراه اجرای مسير مربوطه و اصالحات سازه ای مورد  سقفی منوریل 5 تن 
كارخانه توليد كنسانتره سنگ آهن« خود را واقع در محل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر به نشانی سيرجان كيلومتر 
50 جاده شيراز، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند 
جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و 

اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند.
 مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1401/05/12 در محــل دفتركميسيون معـامالت 
مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 
1401/05/05 مقرر شده است و الزامی می باشد. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه 
بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهيه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا 

رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصـــه عمومـــي
 شمــاره  1401/19/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد
 »پروژه ارائه خدمات پشتيبانی سخت افزاری و نرم افزاری سيستم های نظارت تصویری )دوربين های مداربسته ( « خود 
را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد 
مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد مذكور را به 

همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند.
 مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1401/05/12 در محــل دفتركميسيون معـامالت 

مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 
بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1401/05/05 مقرر شده است. شايان ذكر  ضمناً 
است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهيه 
گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران 

خسارت مختار مي باشد.

                       كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي استعالم  عمومي )تجدید شده نوبت سوم( 
شماره 401/03/س

شركت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام( در نظر دارد 
»راهبری،تعميرات، سرویس و نگهداری سيستمهای آنالین كارخانجات در بخش هوا و تصفيه خانه فاضالب بهداشتی «

را از طريق برگزاری استعالم عمومی به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان می توانند 
جهت اخذ اسناد استعالم به نشانی الكترونيكی  WWW.GEG.IR   اسناد مذكور و دستورالعمل ارزيابی 

كيفی و فنی را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابی تامين كنندگان از قسمت مناقصه-مزايده دانلود نمايند.
 مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الی 14 چهارشنبه مورخ 1401/05/05 در محل دفتر كميسيون معامالت 

مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران می باشد.
 الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و يا رد هر يك يا تمام پيشنهادات واصله بدون 

نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد .

                       كميسيون معامالت شركت 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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/04/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی دو مرحله ای  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، 
عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار و کانال 

ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه 1 منطقه دو شهرداری سیرجان
انجام عمليات  مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛  دارد تجدید  نظر  در   شهرداری سیرجان 

تنظيف و رفت و روب معابر، عمليات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی 
انهار و كانال ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحيـــه 1 منطقه دو شهرداری سيرجان( 

2001005674000059  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
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 1401/04/29 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/18

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:30 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان تجدید مناقصه عمومــی دو مرحله ای  انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر، 
عملیات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی انهار و کانال 

ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحیه 2 منطقه دو شهرداری سیرجان
انجام عمليات  مناقصه عمومی خدمات)شرح مختصر؛  دارد تجدید  نظر  در   شهرداری سیرجان 
تنظيف و رفت و روب معابر، عمليات شستشو، جمع آوری زباله، جمع آوری پسماندهای ساختمانی ، الیروبی 
انهار و كانال ها و لوله های  هدایت آبهای سطحی در محدوده ناحيـــه 2 منطقه دو شهرداری سيرجان( 

2001005674000060  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

نیمی از شهرهای قرمز کشور
 در استان کرمان قرار دارند
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