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گهرزمین؛ پیشگام در بومیسازی ماشینآالت ،تجهیزات و قطعات با تمرکز بر توسعه صنعتی استان کرمان
 -رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :اقدامات شرکت سنگ آهن گهرزمین در بومیسازی ماشینآالت ،تجهیزات و قطعات ،قابل ستایش است

با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و
جمعی از معاونین و مدیران گهرزمین ،از قطعات و مجموعههای
بومیسازیشده توسط شركت سنگ آهن گهرزمین در نخستین
نمايشگاه نهضت توليد ،بومیسازی و صادرات در سال جهش تولید،
در نمایشگاه بینالمللی کرمان( 14تا  17اسفند ماه  ،)99رونمایی
شد.
به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل شرکت سنگ آهن
گهرزمین ،دکتر پورابراهیمی رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس
شورای اسالمی با همراهی مهندس زهرودی معاون توسعه و
مهندسی شرکت گهرزمین و جمعی از مدیران و کارشناسان
شرکت گهرزمین در مراسم افتتاح نخستین نمايشگاه نهضت
توليد ،بومیسازی و صادرات و در بازدید از قطعات و مجموعههای
بومیسازیشده توسط شركت سنگ آهن گهرزمین در این غرفه
بازدید کرد و با اشاره به اقدامات مهم و قابل تقدیر شرکت گهرزمین
در حوزه بومیسازی ماشینآالت ،تجهیزات و قطعات ،گفت :اقدامات
این شرکت در این حوزه ،قابل ستایش است و گهرزمین در این زمینه
پیشگام میباشد؛ طبق گزارشی که مدیران ارشد این شركت ارائه
دادند ،پروژههای عملیاتی گهرزمین ،منتج به جلوگیری از خروج ارز

در سطح شرکت بهمیزان حدود  10میلیون یورو شدهاند و پتانسیل
جلوگیری از خروج ارز به میزان حدود  40میلیون یورو در سطح ملی
نیز وجود دارد که اقدامی مهم در جهت بومیسازی ماشینآالت،
تجهیزات و قطعات ماشینآالت ،تجهیزات و قطعات در سال جهش
تولید میشود.
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل شركت سنگ آهن
گهرزمین ،برای اولین بار ،بخشی از مهمترین قطعات و مجموعههای
تکنولوژیک که توسط بومیسازی گهرزمین ساخت داخل شدهاند،
دراین نمایشگاه در معرض دید مهندسین و صنعتگران استان و
کشور قرار گرفت.
شایان ذکر است ،موفقیتهای بزرگ گهرزمین در امر بومیسازی
و ساخت داخل مجموعهای از تجهیزات فناورانه معدنی برای اولین بار
در کشور ،ماحصل اتخاذ روش نوین و منحصر بهفرد این شرکت در
بومیسازی است که با ترکیب پیشکسوتان صنعتی کشور با نخبههای
مهندسی جوان تحصیلکرده در معتبرترین دانشگاههای صنعتی
کشور تحقق یافته است؛ در این مدل ،که فنداسیون آن بر پایه تعمیق
فنی کارشناسان متخصص کارفرما در استحصال مشخصات فنی و
عملکردی کامل محصول بوده و بر اساس آن انتخاب پیمانکار توانمند

شکل گرفته است ،در ادامه روند ساخت محصول نیز ،همکاری و

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای

خرید تجهیزات و راهاندازی کنترل سرعت (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :خرید تجهیـزات و
راهاندازی کنترل سـرعت) به شـماره  2099005674000152را از طریق سـامانه تدارکات
الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد
مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/12/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/12/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز دوشنبه تاریخ 1400/01/16
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز سهشنبه تاریخ 1400/01/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
خرید تجهیزات و راهاندازی سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز (نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمـات (شـرح مختصـر :خریـد تجهیـزات و
راهانـدازی سـامانه ثبـت تخلـف عبـور از چـراغ قرمـز) بـه شـماره  2099005674000154را از
طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه
تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد)
بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی،
مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/12/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/12/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز دوشنبه تاریخ 1400/01/16
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30روز سهشنبه تاریخ 1400/01/17
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

همیاری شانه به شانه و حتی فراتر کارفرما با پیمانکار در کلیهی امور

طراحی مهندسی و ساخت و مسئله بسیار مهم ،یعنی پذیرش ریسک
عدم موفقیت در عملکرد ،حاکم بر فرایند بوده است.
از جمله محصوالت فناورانهای که در این نمایشگاه به نمایش
درآمد ،میتوان به مجموعهای از قطعات کاربیدتنگستن شامل
انواع  STUD ، EDGE-BLOCKو CHEEK-PLATE
بهعالوه مجموعه غلتکهای آسیاب  HPGRو همچنین ،شفتها و
سیستمهای بیرینگ این تجهیز بهعالوه لولههای ضدسایش پایه رابر
ویژه انتقال اسالری با عمر عملکردی بسیار باال اشاره نمود.
از سایر محصوالت ارایهشده در این نمایشگاه ،میتوان به معرفی
بخشی از پروژههای جدید شرکت گهرزمین که برای اولین بار در
کشور در سیر فرایند ساخت بوده و در سال  ،١۴٠٠وارد چرخه
تولید میشوند ،نیز اشاره نمود که از جمله این پروژهها ،طراحی و
ساخت تجهیز انباشت و برداشت کارخانه گندلهسازی (Stacker-
 ،)Reclaimerپوسته آسیاب گلولهای یا BALL MILL
 SHELLو گیربکس  828کیلوواتی آسیاب  ،HPGRهستند؛
انتظار میرود با تکمیل ساخت این محصوالت سنگین و تستهای
عملکردی موفق ،جهش قابل مالحظهای در توسعه توان صنعتی
کشور برداشته شود.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید دو دستگاه خودروی ون (نوبت اول)
شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :خریـد دو دسـتگاه
خـودروی ون) بـه شـماره  2099005674000156را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد
مناقصهگران(حقوقـی) و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه
آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/12/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/12/28
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز چهارشـنبه تاریـخ
1400/01/11
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز شنبه تاریخ 1400/01/14
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و اجرای پروژه هدایت آبهای سطحی شماره ( 2نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات(شـرح مختصر :تهیـه مصالـح و اجرای
پـروژه هدایـت آبهـای سـطحی شـماره  )2بـه شـماره  2099005674000155را از طریـق
سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگزار نماید .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا
ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد)
بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صورت عـدم عضویت قبلی،
مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق
سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/12/18میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز پنجشـنبه
تاریخ 1399/12/28
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1400/01/14
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:30روز یکشنبه تاریخ 1400/01/15
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

