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اعتبارات اشتغال در برخی شهرستان ها 
جذب نشده است

آگهيمناقصهعموميتجدیدشده)نوبتدوم(شماره1400/35/ع
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد"تأمینتجهیزاتواجرایلولهکشي
گازاکسیژندستگاههايآنالیزسولفور"مربوط به آزمايشگاه های مجتمع خود را از طريق برگزاري 
مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل 5 در 
رشته تأسیسات از سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور، واگذار نمايد. لذا متقاضیان واجد شرايط 
مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور 
را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت 
تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يکشنبه مــورخ 1400/9/7 در محــل دفتركمیسیون معـامالت 
مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنًا بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه در 
روز يکشنبه مورخ 1400/8/30 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول 

هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

جنابآقایرحیمبنیاسدآزادوسرکارخانمشیماهاشمی

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، برای آن مرحومه رحمت واسعه الهی و برای خانواده عزادار، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
هفته نامه استقامت / پایگاه خبری فردای کرمان

فعال فرهنگی عکاس و خربنگار فرهیخته 

 بیمارستان ها برای پیک ششم آماده اند
 مرگ ومیر در واکسن زده ها بسیار بسیار کم است

 زمان مناسب تزریق دوز سوم سینوفارم 4 ماه است

مطلب مرتبط

معاون استاندار کرمان:

 دنبال جذب مخاطب جدید و 
برگرداندن اعضای قبلی هستیم

 117 هزار عضو و دنبال کننده در 
فضای مجازی داریم

 در کتابخانه مرکزی کرمان کتاب ها 
با دستگاه ضدعفونی  می شوند


