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رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: »در بخش معدن، مشکالت 
زیادی وجود دارد که معدن کاران خصوصی واقعی با آن دست وپنجه نرم می کنند، اما 
موردی که به معدن داران خصوصی سایز متوسط و کوچک ربطی داشته باشد و دردی 
از آن ها را درمان کند، در نشست با رئیس جمهور مطرح نشد«. دکتر بابک اسماعیلی  
اظهار کرد: »اگر حتی این موضوعات ربط پیدا کند، مسائل بسیار مهم تری وجود دارد که 
موجودیت معادن در بخش خصوصی را تحت الشعاع قرار می دهد«. وی ادامه داد: »وقتی 

از بخش خصوصی صحبت می کنم دارم از معادن کوچک و متوسط صحبت می کنم. 

 فرصت بیان مشکالت 
معدنی را

 با رئیس جمهور از 
دست دادیم 

خبــر  دبیران شهرهای ملی صنایع دستی استان معرفی شدند 
سرانجام و حدود شش ماه پس از ثبت پنج شهر استان کرمان در فهرست شهرهای ملی صنایع دستی، دبیران این شهرها 

معرفی شدند.بنا به اعالم معاون صنایع دستی استان، شهردار کرمان به عنوان دبیر شهر ملی صنایع دستی معرفی شد.
همچنین، فرماندار راور دبیر شهر ملی قالی بافی، سرپرست فرمانداری شهربابک دبیر شهر ملی فیروزه و سرپرست فرمانداری 
قلعه گنج دبیر شهر ملی حصیربافی شد.کاظم حسین زاده با اشاره به اینکه استان کرمان دارای یک شهر جهانی، پنج شهر و 
یک روستای ملی صنایع دستی است، افزود: »همچنین، بخشدار راین به عنوان دبیر شهر ملی چاقوسازی و فرماندار بافت به 

عنوان دبیر روستای ملی گلیم چهل ماشوله شناخته شدند«.         

مدیران را به پاسخگویی به رسانه ها ملزم کنید
 همزمان با مراسم بزرگداشت روز خبرنگار در کرمان که شامگاه شنبه 
29 مردادماه در باغ فتح آباد برگزار شد، از خبرنگاران خواسته شد تا در 

زمانی کمتر از پنج دقیقه، به طرح مسائل و مشکالت خود بپردازند.
پروین میرزاحسینی، خبرنگار فردای کرمان هم فرصت پیدا کرد تا به 

بعضی از این موارد اشاره کند.
اقتصادی  و  به مشکالت حرفه ای  اشاره  با  در صحبت های خود  وی 
این که سال هاست  با وجود  و رسانه های محلی، گفت که  خبرنگاران 
از اقتصاد ضعیف رسانه ها گفته می شود اما متاسفانه اقدامی متناسب 
تا مطبوعات  باعث شده  و همین  نگرفته است  این شرایط صورت  با 
با  می کنند  فعالیت  محلی  مقیاس  در  که  آ ن ها  ویژه  به  رسانه ها  و 

تنگناهای بی شماری مواجه باشند.
از  ادامه  در  و  شد  نیز  خبرنگاران  بیمه ای  مشکالت  رفع  خواستار   
استاندار کرمان خواست تا مدیران را به پاسخگویی به رسانه ها، ملزم 

کند.
و  فانتزی  رفتار  یک  رسانه،  به  پاسخگویی  این که  بر  تاکید  با  وی 
سلیقه ای محسوب نمی شود، بلکه یک وظیفه است، خطاب به استاندار 
گفت: »از مدیران استان بخواهید نسبت به وظایف خود به رسانه ها 

عمل کنند«.
به گزارش خبرنگار فردای کرمان، متن کامل این اظهارات را در ادامه 

می خوانید.
»خبرنگاران همیشه از مشکالت جامعه و مردم می نویسند اما حاال که 
این تِریبون در اختیار بنده قرار گرفته، از این فرصت استفاده می کنم 

تا از مشکالت خبرنگاران بگویم.
سال هاست که از اقتصاد ضعیف رسانه ها گفته می شود اما متاسفانه 
اقدامی متناسب با این شرایط صورت نگرفته است و همین باعث شده 
فعالیت  محلی  مقیاس  در  که  آ ن ها  ویژه  به  رسانه ها  و  مطبوعات  تا 
می کنند با تنگناهای بی شماری مواجه باشند و پُر واضح است که ادامه 
دادن در این شرایط دشوار، جز با خون دل خوردن و البته عشق و امید 

به روزهای بهتر و روشن، میَسر نیست.
در این َشرایط سخت اقتصادی، خبرنگاران به واسطۀ حقوق اندک، 
مجبورند برای گذران زندگی، یا همزمان در چند رسانه کار کنند و یا 

شغل دیگری را در کنار حرفۀ خبرنگاری دنبال کنند.
از  بسیاری  نیست،  خبرنگاری  حرفۀ  پایین  حقوق  تنها  اما  مشکل 
فعاالن این حوزه با وجود این که خبرنگاری شغل اصلی آن هاست هنوز 
بیمه نیستند؛ و این حداقل مزیتی است که یک شغل باید برای فرد 

فراهم کند. اما می بینیم که این طور نیست.
قابل انکار نیست که بار اصلی اطالع رسانی در استان بر دوش بانوان 
چالش ها،  رفع  حرفه،  این  دشواری های  به  توجه  با  و  است  خبرنگار 

ازجمله مشکل بیمۀ خبرنگاران، یک َضرورت است.

    خبر

در سفر اخیر رییس جمهور به استان ما، 
وعده ی تقسیم استان داده شد. وعده ای که 
پیش از سفر رییسی نیز جسته و گریخته 
این  و  داشت  وجود  آن  درباره  زمزمه هایی 
اواخر قوت هم گرفته بود تا بعد از خراسان 
پهناور حاال دیگر کرمان پهناور نیز دو پاره 
که  چندپارگی ئی  شود.  پاره  چند  شاید  و 
بیشتر از آنکه از داشتن حس هویت مجزا 
از کرمان و کرمانی بودن ناشی شده باشد، 
نابرابر  تقسیم  و  تبعیض  احساس  در  ریشه 

بودجه هاست.
چه  و  استان  جنوب  مردمان  چه  یعنی   
به  کدام  هیچ  آن،  غرب  در  سیرجانی ها 
خاطر نداشتن حس تعلق به کرمانی بودن 
استان  از  شدن  جدا  آرزوی  در  که  نیست 
با  جدید  استان  یک  شکل گیری  و  کرمان 
این  در  و  هستند  خودشان  شهر  مرکزیت 

باره رقابت هم دارند. 
این  که  است  محرومیتی  خاطر  به  بلکه 
خود  در  که  ثروتی  نسبت  مناطق-به 
در  و  شده اند  آن  دچار  می کنند-  تولید 
راه  تنها  مرکزگرا  سیاسی  ساختار  یک 
همین  عادالنه تر  بودجه ی  یک  به  رسیدن 
که  است  بودن  استان  مرکز  و  شدن  جدا 
به ذهن همگانی خطور می کند، گرچه این 
حس  و  مرکز  و  پیرامون  میان  دوپارگی 
مرکز  به  نسبت  باز  می تواند  ناهمدالنه 

جدید و پیرامونش هم ایجاد شود. 
از گذشت چند سال  بعد  امروز  چنان که 
از سه پاره شدن استان خراسان، باز زمزمه 
شنیده  درخراسان  نیز  چهارمی  استان 

می شود!
مردم  برای  نکته  چند  ذکر  مقدمه  این  با 
کشوری  و  استانی  شهری،  مدیران  و 

ضروری ست گرچه یک گوش  همه در باشد 
و یک گوش شان دروازه.

احساس تبعیض
ساختار  یک  در  بودجه ها  عادالنه  تقسیم 
که  چرا  نشدنی  ست.  تقریبا  کاری  مرکزگرا 
به  ابتدا  همان  از  حاشیه  در  ثروت  تولید 
مرکز  به  مختلف  نقاط  درآمدهای  صورت 
سرازیر شده  تا بعد دوباره بخشی از آن را 
معنی  این  به  بکنند،  مناطق  همان  خرج 
از  توجهی  قابل  بخش  ناخواه  خواه  که 
به  و  می مانند  مرکز  همان  در  بودجه ها 
حاشیه و پیرامون برنمی گردند که اگر قرار 
نمی رفت.  که  بود،  درآمدی  برگشتن  به 
می توان  هم  ساختار  همین  در  باز  گرچه 
انصاف  توقع  مرکزنشین  مدیران  از  کمی 
ماندگی  عقب  حال  به  فکری  تا  داشت 
دست  و  بکنند  خود  پیرامونی  مناطق 
و  مرکز  شکاف  بیشتر  ایجاد  از  دست  کم 
توسعه ای  هر  نسبت  به  و  بردارند  پیرامون 

طفل  سر  بر  هم  نوازشی  دست  مرکز،  در 
یتیم پیرامون بکشند.

ولی نگاه ساختارگرا به رفع معضل مرکز-
توسط  انصاف  رعایت  به  توصیه  پیرامون 

ریل گذاری  بلکه  نمی کند  مرکز  مدیران 
طوری انجام می شود که مدیران غیرمنصف 

هم نتوانند بودجه ی پیرامون را ببلعند.
خوب،  ساختار  یک  در  اساساً  که  چرا   
تقسیم  در  عدالت  ندارد.  وجود  پیرامونی 
تقسیم  معنای  به  لزوما  همیشه  بودجه 
سهم  محاسبه  شاید  اما  نیست.  آن  برابر 
هزینه  و  ثروت  یک  تولید  در  منطقه  هر 
کرد برای خود آنجا هم عادالنه باشد و هم 

برابرانه. 
را  تک بافت  ساختار  است  بهتر  بنابراین 
ساختارهای  سمت  به  و  بگذاریم  کنار 
اسم  با  زمانی  که  کاری  برویم.  متکثرتر 
این کشور  در  والیتی  و  ایالتی  انجمن های 
نام  با  اسالمی  انقالب  از  بعد  و  شد  آغاز 
تجدید  روستا  و  شهر  اسالمی  شوراهای 

حیات پیدا کرد اما فربه نشد. 
پیدا کردن و  بیشتر  به معنی قدرت  فربه 
محلی  اختیارات  سوی  و  سمت  به  رفتن 

تا  شهرستان ها  و  استان ها  برای  بیشتر 
گویش های  و  فرهنگ  حفظ  زمینه  در  هم 
ناچار  اینکه  هم  و  بردارند  گام  محلی 
نباشند درآمدهای محلی خود را به سمت 
یک مرکز سرازیر کنند تا آن مرکز سپس 
مناطق  آن  خود  برای  هم  سهمی  بخواهد 

در نظر بگیرد یا نگیرد.
هویت کرمانی مان را چه کنیم؟

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

کرمان تعریف کرده باشند! 
اینکه  به  توجه  با  شاید  که  رقابتی 
جای  به  سیرجان  کهن  روزگاران  در 
کرسی  امروزی(  کرمان  گواشیر)شهر 
تاریخی  ی  ریشه  بوده،  کرمان  ایالت 
اما از همین منظر هم هست  داشته باشد. 
که  بدی  حس  وجود  با  سیرجانی ها  که 
داشتند،  اخیر  سال های  نابرابری های  از 
همچنان احساس تعلق کرمانی بودن را از 

دست نداده اند. 
ایجاد  طرح های  بعضی  که  موضوعی 
را  سیرجان  در  سمنگان  بی هویت  استان 
اگر  حتا  است.  ساخته  روبرو  شکست  با 
باشد،  هم  استانی  چنین  ایجاد  ضرورت 
بتواند  شاید  غربی  کرمان  نام  شروع  برای 
به بحران هویت در صورت جدایی از استان 
دامن نزند و در ادامه برای رسیدن مناطق 
محروم استان به حق شان نباید چشم مالید 

و منتظر معجزه ای در مرکز شد.
قول  به  ندارد.  ما  درباره  مرکز دغدغه ای   
قدیمی ها حق گرفتنی ست، نه دادنی. برای 
مطالبه ی  نیازمند  حقی  هر  به  رسیدن 
در  یافته  عمق  و  دامنه دار  اجتماعِی 

زیرالیه های جامعه هستیم.

بررسی دالیل گرایش اجتماعی به تفکیک استان؛

حـقسیـرجانهـمگرفتنـیست
        حسام الدین اسالملو

  رقابتی که شاید با توجه به 
اینکه در روزگاران کهن سیرجان 

به جای گواشیر)شهر کرمان 
امروزی( کرسی ایالت کرمان 
بوده، ریشه ی تاریخی داشته 
باشد. اما از همین منظر هم 

هست که سیرجانی ها با وجود 
حس بدی که از نابرابری های 

سال های اخیر داشتند، همچنان 
احساس تعلق کرمانی بودن را از 

دست نداده اند. 

صفحه 3
استان سیرجان

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  

آگهــی  فراخوان مرحله اول مناقصــه عمومـی یک  مرحله ای تامین نیروی انسانی 
جهت انجام امور انتظامات و نگهبانی سایر واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سیرجان در نظر دارد مرحله اول مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تامین نیروی انسانی جهت انجام امور انتظامات و نگهبانی سایر واحدهای تابعه دانشکده علوم پزشکی سیرجان  

به شماره 2001092962000014 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه 
ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است 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 :  روز چهارشنبه 1401/06/02  

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14:45 روز پنج شنبه تاریخ 1401/06/10 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 14:45 روز سه شنبه تاریخ 1401/06/22                               

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 روز چهارشنبه تاریخ 1401/06/23 
زمان  جلسه توجیهی : ساعت 9 روز شنبه مورخ 1401/06/19

جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس ذیل مراجعه نمایند. 
الف: آدرس : بلوار سید جمال جنب پارک ترافیک دانشکده علوم پزشکی و تلفن : 42340625 

اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(
 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
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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 1401/06/02 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز شنبـه تاریخ 1401/06/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/22

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/23 
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

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
ترمیم سنگ فرش معابر  منطقه 1

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای ترمیم سنگ فرش معابر منطقه 1(

به شماره 2001005674000108  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

 آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی اولیه پیمانکار

»اجرای سیستم اعالن حریق ساختمانهای جدید کارخانه های اکسیژن ، احیاء و 

بریکت سازی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به صورت EPC «)شماره 1401-99( 

 شرکت مجتمع جهان فوالد در نظر دارد  »اجرای سیستم اعالن حریق ساختمانهای جدید کارخانه های اکسیژن ، احیاء و بریکت 

سازی شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به صورت« EPC  « به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از شرکت های واجد 

صالحیت دعوت به عمل می آید حداکثر تا 10 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی، نامه اعالم آمادگی خود را به همراه مدارک زیر به 

ارسال نمایند.   TECHINFO@CANYMES.COM  آدرس ایمیل
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*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 96 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 )دارای اعتبار(.

7.ارایه گواهی ها و رتبه ها )حداقل رتبه 5 نیرو یا 5 تأسیسات و تجهیزات(
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.در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 84335206 -021)سرکار خانم نادرنژاد( 
تماس حاصل فرمایید.) صرفا در ساعات اداری(

واحد بازرگانی شرکت کانی مس- )مدرییت طرح رپوژه اهی مجتمع جهان فوالد سیرجان(

مناقصه عمومی )دو مرحله ای( 
خرید دو عدد الکتروموتور 

Siemens با برند
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به 

 Siemens 365 با برندKW خرید  دو عدد الکتروموتور
از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای اقدام نماید؛

 لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول 

می باشند، دعوت به عمل می آید، حداکثر تا تاریخ 1401/06/19 ساعت 14:30 نسبت 

به تحویل پاکات خود اقدام نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ فوق به هیچ درخواستی 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

مدارک الزم  جهت ارسال: 
*نامه اعالم آمادگی، مدارک مربوط به چک لیست ارزیابی تامین کنندگان، پیش نویس قرارداد خرید 

کلید به همراه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 3.000.000.000 ریال 

) sjsco.ir .دانلود مدارک از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجان قسمت خرید و فروش- مناقصات (

*آدرس تحویل پاکات )الف – ب – ج(:  

سیرجان- بلوار نماز رو بروی اداره ارشاد و فرهنگ اسالمی شرکت مجتـــمع جهان فوالد سیرجان- 

دبیرخانه کمیسیون معامالت

صندوق پستی: 78185-445         کدپستی: 7814474320

* نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل

 sjsco.dehnavi@gmail.com  ارسال فرمایید.

* ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد

*هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
 

آگهی فراخوان ثبت نام عضویت در هیئت مدیره  و بازرسی اتحادیه های صنوف؛
شیشه بران و فروشندگان شیشه و آئینه- آهنگران، جوشکاران و 

درب و پنجره سازان آهنی- فروشندگان مصالح ساختمانی شهرستان سیرجان

)تمدید نوبت دوم(
بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا زیرمجموعه اتحادیه های صنفی فوق الذکر می رساند در صورت 

تمایل به عضویت در هیئت مدیره و بازرسی این اتحادیه ها )ضمن رعایت تبصره یک ماده 22 

قانون نظام صنفی( با همراه داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی، پروانه کسب معتبر و مدرک تحصیلی 

حداقل دیپلم ) برای افراد فاقد سابقه هیئت مدیره(

 از تاریخ 1401/06/05  به مدت 10 روز 
نسبت به مراجعه به سامانه ایرانیان اصناف و بارگزاری عکس متقاضی به همراه مدارک ذکر شده 

فوق اقدام و ثبت نام نمایند.
هیئت اجرایی ربگزاری انتخابات اتحادهی اهی صنفی شهرستان سیرجان

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 

پنل های آبگرد مسی  کوره ذوب کارخانه فوالد سازی 

SP-0103-01 مجتمع جهان فوالد سیرجان( شماره(
شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد؛

نسبت به خرید پنل های آبگرد مسی  کوره ذوب کارخانه فوالد سازی از طریق مناقصه عمومی دو 
مرحله ای اقدام نماید؛ لذا از تامین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسب و سوابق و تجارب 
مورد قبول می باشند، دعوت بعمل می آید  حداکثر تا تاریخ 16 شهریور ماه 1401 ساعت 14:00پاکات 
خود را به دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به آدرس سیرجان- 
بلوار نماز روبرو اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی- واحد دبیرخانه و کمیسیون معامالت مجتمع جهان 

فوالد سیرجان- طبقه دوم  کد پستی 7814474320 تحویل نمایند. 

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

شرکت های متقاضی می توانند شرایط، اسناد مناقصه و مشخصات اقالم 

موضوع را از طریق مراجعه به آدرس اینترنتیwww.sjsco.ir  دریافت نمایند.
*اسناد و مدارک : 

1-درخواست رسمی. ) ذکر آدرس ایمیل، شماره تماس تلفن ثابت و همراه الزامی است. (

2-اساسنامه و مدارک ثبتی. ) شماره ثبت، کد اقتصادی و شناسه ملی، گواهی ثبت، گواهی آخرین تغییرات و ... (

3-گواهی نمایندگی از طرف تامین کنندگان معتبر. ) در صورت وجود (

4-رزومه، سوابق فروش و نمونه قراردادها و توافقنامه های انجام شده با موضوع تامین اقالم موضوع.

5-مدارک و مستندات توان مالی با اسناد و مدارک مثبته.

*شرایـط :
1-تضمین شرکت در مناقصه؛ ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید و شرط و دارای اعتبار حداقل سه 

ماهه و قابل تمدید به نام شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 
)1.500.000.000ریال( می باشد. 

2-ارائه اسناد و مستندات مذکور هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد نمی کند.

3-شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.

0 تماس حاصل نمایید. 9 1 7 6 9 7 1 1 6 3 4-جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره  

)پاسخگویی در ساعات اداری (
5-هزینه چاپ آگهی، بر عهده برنده مناقصه می باشد.


