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هفتهنامه

از  کشورمان،  جمهور  رئیس  تقدیر  ویژة  نشست  اطالع رسانی:  گروه 
تعاونی های برتر در سطح ملی، روز یک شنبه 13 شهریور ماه 1401 در 

محل نهاد ریاست جمهوری، واقع در خیابان پاستور، برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ گهرعمران سیرجان، در این نشست 
که با حضور ریاست محترم جمهور جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی، 
سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برخی از وزیران محترم 
دولت، و همچنین جناب آقای مهندس ناصر یوسفی رئیس محترم هیات 
گهرعمران  تعاونی  شرکت  از  گردید،  برگزار  گهرعمران  هلدینگ  مدیره 

سیرجان به عنوان شرکت تعاونی برتر در سطح ملی تقدیر به عمل آمد.
 انتخاب شرکت تعاونی برتر ملی در سیستم ارزشیابی هوشمند وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد و شرکت های تعاونی بر اساس 

عملکرد خود امتیاز دهی می شوند.
رئیس جمهور محترم دکتر رئیسی در این جلسه، فعال شدن تعاونی ها را 

از مصادیق و جلوه های مهم راهبرد مردمی سازی دولت بیان نمود. 
گفتنی است شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان روز شنبه 12 شهریورماه 
نیز در آیین ویژه ی تقدیر از تعاونی های برتر به عنوان تعاونی برتر در سطح 
نماینده  استاندار کرمان، دو  با حضور  استانی  استان معرفی شد. مراسم 
مردم کرمان و راور در مجلس، و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
کرمان برگزار شد و در این مراسم مهندس ناصر یوسفی رئیس محترم 

هیات مدیره هلدینگ گهرعمران سیرجان سخنرانی کرد. 

در نشست ویژة تقدیر از تعاونی های برتر با حضور رئیس جمهور؛

شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان به عنوان تعاونی برتر 
در سطح ملی انتخاب گردید

 

مورد نیازکارخانه نورد بردسیر شرکت مجتمع جهان فوالد  SEWیا  BAUERعدد گیرموتور برند  23خرید )مرحله اي دو( عمومیمناقصه آگهی 
سیرجان

از طریق مناقصه  رامورد نیازکارخانه نورد بردسیر  SEWیا  BAUERعدد گیرموتور برند  23خرید نسبت به شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد 
تا حداکثر دعوت به عمل می آید،  مین کنندگان معتبر که داراي توانایی مناسب و سوابق و تجارب مورد قبول می باشند،أنماید؛ لذا از ت اقدام مرحله اي دو عمومی

 اثر داده نخواهد شد.هیچ درخواستی ترتیب  به است بعد از تاریخ فوقهی یبد اقدام نمایند.پاکات  تحویلنسبت به  00:14ساعت  30/60/1401تاریخ 

: جهت ارسال مدارك الزم  

 750,000,000 مبلغبه به همراه ضمانت نامه بانکی خرید پیش نویس قرارداد چک لیست ارزیابی تامین کنندگان،  مربوط بهمدارك نامه اعالم آمادگی، 
 ) sjsco.ir (مناقصات. -قسمت خرید و فروش ن( دانلود مدارك از سایت مجتمع جهان فوالد سیرجا ریال

دبیرخانه کمیسیون _ (غدیر) روبه روي سالن اداره ارشاد _بلوار نماز بعد از چهار راه پیام نور _سیرجان ج):   –ب  –آدرس تحویل پاکات (الف 
034-42251193شماره تماس  _ 7816964741کد پستی  _معامالت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 * ارسال فرمایید  gmail.costeel.abbaszade@نامه اعالم آمادگی به همراه رسید تحویل پاکات را به آدرس ایمیل * 
 * .ه مدارك و سوابق هیچگونه حقی را براي متقاضیان ایجاد نخواهد کردئ* ارا

 * هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.*  
 ( پاسخگویی در ساعات اداري)د. نماییتماس حاصل آقاي مهندس عباس زاده  09901458288جهت کسب اطالعت بیشتر با شماره  *  

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان  

آگهی مناقصه عمومی )دو مرحله ای( 

 SEW یا BAUER خرید 23 عدد گیرموتور برند
مورد نیازکارخانه نورد بردسیر شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان 


