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شماره 707

5000 تومان

صفحه 8

صفحه 5

گوشی پزشکی، 
گرانترین گردنبند جهان

بررسی دالیل گرایش اجتماعی به تفکیک استان؛

حقسیرجانهمگرفتنیست
  سیرجانی ها در طول سالیان نسبت به مرکز استان این برداشت را پیدا کرده اند که گویی مسووالن کرمان توسعه همه جانبه سیرجان را در تضاد با توسعه ی شهر کرمان تعریف کرده باشند! 

     مردمان جنوب و غرب استان، هیچ یک به خاطر نداشتن حس تعلق به کرمانی بودن  آرزوی جدا شدن از استان را ندارند.

QR کد 
 اینستاگرام سخن تازه 

مدیران را به پاسخگویی
 به رسانه ها ملزم کنید
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سال تحصیلی جدید 
حضوری است

در پرونده های شکایت 
بی طرف هستیم 
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صفحه 2

آبان ماه پایان فاز اول 
صفحه 1کند و کاری پروژه فاضالب
ویترین
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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 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
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  4132 )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 عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
ایمن سازی و مناسب سازی تقاطع ها جهت تردد عابرین پیاده

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای ایمن سازی و مناسب سازی تقاطع ها جهت تردد عابرین پیاده
دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه  طریق  از  را    2001005674000096 شماره  به 

برگزار نماید.
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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 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
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  4132 )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 عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
 الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر شماره 2 
) الین جنوبــی بلوار سید احمد خمینی »ره«(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای الیه اساس و آسفالت معابر سطح شهر شماره 2 ) الین جنوبــی 
2001005674000095  را از طریق سامانه تدارکات  بلوار سید احمد خمینی »ره«به شماره 

الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مزایـــده عمومــی
  شمــاره  1401/15/ز

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد؛
  »60 هزار تن كنسانتره سنگ آهن با عیار 66.50 درصد« « 

را از اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرايط تحويل به صورت 
FOB از طريق برگزاری مزايده عمومی به فروش برساند.

 متقاضیان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنین 
اطالع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir قسمت مناقصه و 

مزايده مراجعه فرمايند.
ساعت  تا  حداكثر  بايست  می  پیشنهادی  پاكات  است  ذكر  به  الزم 
14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/06/14به نشانی : دفتر كمیسیون

معامالت مجتمع سیرجان  )كیلومتر 50 جاده شیراز( تحويل داده شود. 
كمیسیون  در محل دفتر  مورخ 1401/06/15   روز سه شنبه  پاكات رأس ساعت  10:00  بازگشايی  تاريخ 

معامالت مجتمع سیرجان خواهد بود.

آگهي مزایـــده عمومــی
  شمــاره  1401/14/ز

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد؛
  »60 هزار تن كنسانتره سنگ آهن با عیار 66/5 درصد« 

را از اسكه شهید رجائی بندر عباس با شرايط تحويل به صورت 
FOB از طريق مزايده عمومی به فروش برساند.

 متقاضیان مي توانند به منظور دريافت اسناد مزايده و همچنین 
اطالع از شرايط مزايده به سايت www.geg.ir قسمت مناقصه 

و مزايده مراجعه فرمايند.
الزم به ذكر است پاكت پیشنهادی می بايد حداكثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/06/07  به 

آدرس: دفتر كمیسیون معامالت مجتمع سیرجان  )كیلومتر 50 جاده شیراز( تحويل داده شود. 
تاريخ بازگشايی پاكات رأس ساعت  10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/06/08 در محل دفتر كمیسیون معامالت 

مجتمع سیرجان خواهد بود.

نخستین شركت معدنی خصوصی ایران به عضویت 
اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی درآمد

با اهتمام معدن مس درخشان تخت گنبد؛

شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد واقع در سیرجان موفق شد به عنوان نخستین شركت معدنی بخش خصوصی در ايران به عضويت اتحاديه بین المللی 
تامین اجتماعی درآيد.

به گزارش روابط عمومی شركت فرآوری مس درخشان، انجمن بین المللی تامین اجتماعی تحت نظارت سازمان بین المللی كار از سازمان های تابعه سازمان ملل 
است كه با عضويت بیش از 320 سازمان برجسته از 160 كشور جهان فعالیت دارد، تاريخ تاسیس آن به سال 1927 بر می گردد و مقر آن نیز در سوئیس 

قرار دارد.
معاون منابع انسانی شركت فرآوری مس درخشان در توضیح اين خبر گفت: بعد از شركت های ملی مس و نیز مجموعه معدنی و صنايع معدنی گل گهر، شركت 
فرآوری مس درخشان تخت گنبد به عنوان سومین شركت معدنی ايرانی و نخستین شركت معدنی بخش خصوصی كشور توانست به عضويت دائم بخش ايمنی 

معادن )ISSA Mining( اتحاديه جهانی تامین اجتماعی درآيد.
مهندس  اصغر سیرانی افزود: ارتقای سطح ايمنی فعالیت ها با لحاظ استانداردهای جهانی و اهتمام ويژه به پیاده سازی اصول ايمنی و سالمت شغلی سبب شد 

كه اين عضويت كه افتخاری بزرگ برای شركت های ايرانی به شمار می رود حاصل شود.
وی اظهارداشت: مراسم اعطای گواهینامه عضويت شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد با حضور هلموت هینز دبیركل اتحاديه جهانی تامین اجتماعی، دكتر 
مجید علیزاده مدير سازمان جهانی ايمنی مستقر در اتريش و مديران شركت فرآوری مس درخشان طی 24 مردادماه 1401 در محل دفتر اين شركت در تهران 

برگزار شد.
سیرانی افزود: دبیركل اتحاديه جهانی تامین اجتماعی در اين مراسم گواهینامه عضويت شركت فرآوری مس درخشان در اتحاديه جهانی تامین اجتماعی را به 

مهندس افشین بهبهانی مديرعامل اين شركت اهدا كرد.
وی تصريح كرد: شركت فرآوری مس درخشان تخت گنبد تالش كرده با اتكا به استانداردهای جهانی در حوزه تولید و نیز به كارگیری اصول بهداشت ايمنی و 
سالمت كار منطبق با موازين بین المللی، خطرات ناشی از حوادث كار را به حداقل برساند و در نتیجه ارتقای سالمت كاركنان و نیز كاهش حوادث را محقق كند.
براساس اين گزارش هلموت هینز دبیركل اتحاديه بین المللی تامین اجتماعی نیز در مراسم اهدای گواهینامه عضويت شركت فرآوری درخشان تخت گنبد به 

مديرعامل اين شركت گفت: ما معتقديم می توان حوادث را در معادن كاهش داد.
وی ضمن تشريح اصول مربوط به چشم انداز صفر در مقوله كاهش حوادث و ارتقای ايمنی اظهارداشت: اين استراتژی بايد به فرهنگ تبديل شود يعنی به 
سمتی برويم كه حوادث شغلی در محیط كار به صفر برسد و تولید معادن نیز بدون آسیب به محیط زيست باشد.هینز گفت: مهمترين هدف ما حفاظت از كاركنان 

در برابر حوادث شغلی است كه با رعايت اصول ايمنی می توان آن را محقق كرد.


