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کاری کنیم کارستان

درویش خان و راز
 سر به ُمهر باغ سنگی  

زنان یک ششم مردان

گل گهر، ُگل سرسبد
 صنایع معدنی کشور

  مشاغل گروه های 3 و 4، شامل تاالرهای پذیرایی، استخرهای سرپوشیده، باشگاه های ورزشی، چایخانه ها و قهوه خانه ها، آموزشگاه های موسیقی و زبان، موزه ها، 
سینماها، تئاتر ها و مهدهای کودک، گیم نت ها، باغ وحش، شهرهای بازی و مراکز تفریحی آبی در شهرهای نارنجی تعطیل می شوند

صفحه 2

رئیس کمیته اطالع رسانی ستاد پیشگیری و مقابله کرونا ویروس در استان کرمان:

 فعالیت مشاغل گروه 3 و 4 ممنوع شد 

صفحه  3 

وضعیت نابسامان زمین های بایر داخل شهر
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از  نموده،  عرض  تسلیت  محترم  خانواده  و  شما  به  را 
درگاه احدیت برای آن عزیز از دست رفته، علو درجات 

و برای شما صبر مسئلت داریم.

ربومند- صادقی -نقوی

ضایعه درگذشت برادر خانم گرانقدرتان 

شادروان مهندس معیــن پورمختــار

جناب آاقی مهندس حادم نوری نسب

همکار گرامی؛

عرض  تعزیت  و  تسلیت  محترم  خانواده  و  شما  به  را 
و  رحمت  مرحوم،  آن  برای  احدیت  درگاه  از  نموده، 

مغفرت و برای شما صبر مسئلت داریم.

رشکت سی بی جی

درگذشت ابـوی گرانقدرتان

 شـادروان حاج عطا اهلل ناظــری

جناب آاقی رسدار عبدارلضا  انرظی

فرمانده محترم انتظامــی
 استان کرمان؛

مدیرعامل محترم شرکت تعاونی پمپ بنزین قدس سیرجان؛

جناب آاقی محمدعلی ضیاء
درگذشت برادر گرامی تان شـادروان جعفــر ضیــاء )بزرگ خاندان ضیاء(
را به جنابعالی و خانواده محترم ایشان تسلیت گفته ، برای آن عزیز از دست رفته علو 

درجات و برای عموم بازماندگان صبر و اجر جزیل مسئلت دارم .

منصور حسن ژناد

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده 
شماره99/57/ع

برداري،  بهره  تجهیزات،  تامین   « دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  صنعتي  و  معدني  شركت 
نگهداري، تعمیرات و احداث سازه هاي ذخیره سازي و انتقال آب و پساب جدید« خود را از طریق 
برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. لذا كلیه متقاضیان مي توانند جهت 
اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه 
فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات 
ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه مــورخ 1400/1/31 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا 
دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز سه شنبه 
مورخ 1400/1/24 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك از 

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

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

آگهي اصالحیـه اسنـاد مناقصه عمومي

 شمــــاره 99/59/ع 

و تمدید مهلت تحویــل پاکات مناقصـــه
پیرو درج آگهی و انتشار اسناد مناقصه جهت اجرای پروژه »طراحی و احداث یک باب مخزن 20000 

مترمکعبی بصورت EPC« از طریق برگزاري مناقصه عمومي، به آگاهی می رساند، مهلت تحویل پاكات 

گردید.  موكول   1400/1/28 مورخ  شنبه  روز  به   1400/1/18 مورخ  چهارشنبه  روز  از  مناقصه 

همچنین الحاقیه اسناد مناقصه و اصالحیه فهرست بهای مقادیر از وب سایت این شركت به آدرس 

WWW.GEG.IR از بخش مناقصه و مزایده قابل دانلود می باشد. ضمناً بازدید مجدد از محل اجراي 

موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1400/1/23 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر 

در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 


