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 ساخت رول آسیاب غلتکی
 به دست مهندسین داخلی

نقدی بر آسیب های اجتماعی ناشی از توسعه نامتقارن در سیرجان

»سیرجان« یک خوابگاه بزرگ
   شهری که در دهه    شهری که در دهه ۶۰۶۰ با پنجاه هزار جمعیت، یک سالن نمایش تئاتر داشته و هنوز هم در حال حاضر با سیصدهزار جمعیت همان یک سالن اجرا را آن هم فرسوده تر دارد. با پنجاه هزار جمعیت، یک سالن نمایش تئاتر داشته و هنوز هم در حال حاضر با سیصدهزار جمعیت همان یک سالن اجرا را آن هم فرسوده تر دارد.

   شهری که دهه هفتاد با صدوپنجاه هزار جمعیت، یک شهربازی بزرگ و استاندارد و با کیفیت داشته و امروز با داشتن بیش از دوبرابر همان جمعیت دیگر همان را هم دیگر ندارد.   شهری که دهه هفتاد با صدوپنجاه هزار جمعیت، یک شهربازی بزرگ و استاندارد و با کیفیت داشته و امروز با داشتن بیش از دوبرابر همان جمعیت دیگر همان را هم دیگر ندارد.

     شهرستانی که برای حق خوری بودجه اش در مرکز حتا آمار جمعیت باالیش را کم شماری می کنند و هنوز شورایش هفت نفری اداره می شود و تک نماینده اش را با شهرستان دیگر شریک است.  شهرستانی که برای حق خوری بودجه اش در مرکز حتا آمار جمعیت باالیش را کم شماری می کنند و هنوز شورایش هفت نفری اداره می شود و تک نماینده اش را با شهرستان دیگر شریک است. 
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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 1401/06/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/29

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/30 
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 
خرید یک دستگاه خودروی 8 تُن

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه خودروی 8 تُن(

به شماره 2001005674000116  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 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 1401/06/09 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز پنجشنبـه تاریخ 1401/06/17
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/06/29

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:40 روز چهارشنبه  تاریخ 1401/06/30 
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 
خرید یک دستگاه خودروی 6 تُن

 شهرداری سیرجان در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛خرید یک دستگاه خودروی 6 تُن(

به شماره 2001005674000114  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

آگهي مناقصــه عمومـــي 
شمـــاره  1400/33/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد
 » بیمه اموال و دارائیها ي خود در سال 1402-1401« را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به شركت بیمه گر 
واجد شرايط )شعب مركزی( واگذار نمايد. لذا كلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت 
اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR   مراجعه و اسناد مذكور را از بخش مناقصه و مزايده دانلود 
نمايند. آخرين مهلت تحويل پاكات ساعت 14 روز شنبه مــورخ 1401/07/02 در محــل دفتركمیسیون 

معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد.
 بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/06/21 مقرر شده است. ضمناً فرمت 
ضمانت نامه های مورد تهیه می بايست عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت 
معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت 

مختار مي باشد. 

                       كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

مهندس بهبهانی در حاشیه بازدید مسئوالن شهرستان از معدن تخت گنبد عنوان کرد؛

آمادگی تخت گنبد ربای توسعه مناطق اطراف معدن

معاون امور عمرانی فرمانداری، بخشداران بلورد و پاریز، فرمانده انتظامی شهر بلورد، مدیران صنعت، معدن و تجارت، منابع طبیعی، محیط زیست، جهاد کشاورزی، آبفا و اداره امور آب به همراه 
برخی معاونان این دستگاه ها در این بازدید فرماندار را همراهی کردند.بازدید از گود معدن به عنوان محل استخراج از جمله برنامه ها بود که همزمان، این مدیران از نزدیک شاهد چند انفجار برای 
کمک به روند استخراج بودند و مدیران معدن نیز درباره فرآیندهای علمی مربوط به انفجارها که توسط یک شرکت وابسته به وزارتخانه های متولی در کشور و با اصول ایمنی و استاندارد این 
موضوع را مدیریت و اجرا می کنند توضیحاتی ارائه کردند.بازدید از فرآیند استخراج موسوم به لیچینگ با استفاده از اسید از دیگر بخش های مورد بازدید این مدیران بود که در خالل این بازدید 
مدیران معدن مس نیز ضمن توضیح درباره چگونگی ساخت حوضچه نگهداری و کانال های انتقال اسید که با استفاده از الینر و محافظ های مختلف چندالیه صورت گرفته و مانع نشت اسید می شود 
را توضیح دادند. همچنین بازدید از فضای سبز ایجاد شده در محوطه معدن بویژه درختان مثمر واقع در کنار حوضچه اسید و دیگر بخش های تولیدی معدن از جمله دیگر برنامه های مدیران شهرستان 
 سیرجان در معدن مس تخت گنبد بود.مدیران سیرجان در ادامه بازدید درجریان جزییات مربوط به نحوه فرآوری مس، تولید کاتد و نیز طرح های درحال توسعه این شرکت نیز قرار گرفتند.

این منطقه محروم  انجام شده توسط بخش خصوصی در  با تشریح میزان سرمایه گذاری  بازدید  این  بهبهانی مدیرعامل شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد در جریان  افشین  مهندس 
که در ابتدا فاقد بدیهی ترین زیرساخت ها بوده به تحقق اشتغال مستقیم بالغ بر 2 هزار و 500 نفر اشاره کرد و گفت که این معدن بخش خصوصی با اتکا به سرمایه های غیردولتی، خود 
نورزد. دریغ  منطقه  بومی  نیروهای  کارگیری  به  در  هیچ کوششی  از  کرده  تالش  رویکرد  همین  با  و  داند  می  در کشور  اشتغال  و  توسعه  روند  به  در کمک  مناسب  نقش  ایفای  به  ملزم   را 

یا  مهارت  تخصص،  فاقد  و  بومی  آنان  عمده  بخش  که  انسانی  نیروهای  آموزش  جهت  مناسب  اعتبارات  تامین  معدن،  کار  فرآیندهای  در  زیست  محیط  از  حفاظت  برای  هزینه  انجام  وی 
امسال شرکت  مردادماه  در  بتازگی  اظهارداشت:  و  دانست  این شرکت  های  اولویت  از  را  کار  از  ناشی  های  فعالیت  و سالمت  ایمنی  ارتقای سطح  نیز  و  اند  بوده  دانشگاهی  علمی  مدارک 
درآمد. اجتماعی  تامین  جهانی  اتحادیه  عضویت  به  گهر  گل  و  مس  از  بعد  ایرانی  شرکت  سومین  و  خصوصی  بخش  معدن  نخستین  عنوان  به  تخت گنبد  درخشان  مس   فرآوری 

بهبهانی در عین حال با تشریح اقدامات مختلف انجام گرفته توسط این شرکت در ایفای مسئولیت های اجتماعی برای کمک به توانمندسازی محیط پیرامونی معدن واقع در شهرستان و صرف 
اعتبارات برای ایجاد زیرساخت های مختلف از جمله راهسازی، ایجاد شبکه گاز و بخش بهداشت و درمان برای تداوم این رویکرد و کمک به توسعه مناطق اطراف معدن با هماهنگی مدیران 

شهرستان اعالم آمادگی کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت فرآوری مس درخشان تخت گنبد هفته گذشته فرماندار سیرجان به همراه دیگر مسئوالن شهرستان از بخش های مختلف معدن مس تخت گنبد بازدید 
کرده و در جریان فرآیندهای تولید در این مجموعه بزرگ صنایع معدنی  قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومـــی هلدينگ گهرعمــــران اين جلســـه  روز يکشنبـــــه تاريخ 13 شهريور ماه 1401 
در محل نهاد رياست جمهوری واقع در خیابان پاستور برگزار گرديد.

در اين جلسه كه با حضور رياست محترم جمهور جناب آقای دكتر سید ابراهیم رئیسی و سرپرست محترم 
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی و همچنین برخی از وزيران محترم دولت و جناب آقای مهندس ناصر يوسفی 
رئیس محترم هیات مديره هلدينگ گهرعمران برگزار گرديد از شركت تعاونی گهرعمران سیرجان بعنوان 

شركت تعاونی برتر ملی تقدير بعمل آمد.
انتخاب شركت تعاونی برتر ملی در سیستم ارزشیابی هوشمند وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی صورت 

میگیرد و شركت های تعاونی بر اساس عملکرد خود امتیاز دهی میشوند.
رياست محترم جمهور در اين جلســــه ، فعال شدن تعاونـــــی ها را از مصاديـــق و جلوه های مهـــــم راهبرد 

مردمی سازی دولت بیان نمود.


