
ویترین آخر

یادداشتی  در  رسانهای(  )فعال کریمیپور یداهلل بهارنیوز-
نوشت: بعید نیست پوتین برای کاستن از فشار بر اوکراین، 
در صدد باز کردن جبهه جدیدی بیفتد. آسان ترین میدان 
کمترین  است.  فارس  خلیج  جبهه ای  چنین  ایجاد  برای 
اوکراین،  جنگ  ادامه  در  پوتین  برای  که  ندارم  گمانی 
اندازی نبردی تمام عیار مسلم است که یک  سناریوی راه 

طرف چنین نبردی باید جمهوری اسالمی باشد و...
-۱ یافتن شریک جرم

چه  جهان،  در  سالح  فروشنده  دومین  عنوان  به  روسیه 
نیازی به پهپادهای ایران دارد؟ چرا باید از ایران درخواست 

پهباد کند؟
قصد  بلکه  نیست؛  پهباد  به  نیاز  مساله  که  است  آشکار 
به  ایران  ویژه  به  کشورها  دیگر  تدریجی  کشاندن  روسیه 
میدان جنگ برای تقسیم هزینه های سیاسی - دیپلماتیک 
جنگ بین کشورهای وفادار به خود پنداشته شده است. چرا 
قدرت های بزرگی مانند هند و به ویژه چین با در نظر گرفتن 
منافع ملی خود از ورود و درگیری در صحنه اوکراین پرهیز 
می کنند؟! حتی گاه همین کشورها تحریم های غرب علیه 
روسیه را برسمیت شناخته اند. چرا روسیه از چین و ترکیه 
که دو قدرت برتر پهبادی جهان هستند کمک  نمی خواهد؟ 
آیا پهباد های ایران آن قدر موثرترند که صحنه جنگ را به 

نفع روسیه تغییر دهند؟
-۲ تعطیلی برجام

دومین هدف پوتین برای درگیر نمودن تدریجی ایران در 
است  مهمی  این  است.  برجام  همیشگی  تعطیلی  اوکراین، 
که کرملین تا امروز به خوبی در آن تاثیر نهاده است. ژرف 
اروپا عمال احیای  ایران-امریکا-  تر شدن بی اعتمادی بین 
برجام و لغو نشدن تحریم های ایران را در پی خواهد داشت. 

با چنین روندی برجام مرده است؛
-۳ نبود جانشین نفتی

تسلیم،  به  ناتو  نمودن  وادار  در  روسیه  اسلحه  بزرگترین 
قطع نفت- گاز است؛ و بهترین جانشین برای پرکردن این 
بازار  به  ایران  ایران، ونزوئال و عربستان. ورود تمام قد  خال 
اهرم  همه  از  حتی  ها  روس  است.  اروپا  بخش  نجات  نفت 
های ممکن در جهت عدم ورود فراگیر و گسترده ایران به 
بازار انرژی که کلید شکستشان در اوکراین است بی تعارف 

و پنهان سازی استفاده خواهند کرد.
کوتاه آن که روسیه نیازی به پهباد های ایران ندارد، هدف 
کردن  وارد  و  جنگ   صحنه  به  اسالمی  جمهوری  کشاندن 

شرکای جرم بین المللی است.

       گوناگون

گزارش  اینکه  از  بعد  آفتابنیوز: 
اقتصاد  وزیر  خاندوزی،  احسان  نادرست 
درخصوص تورم ٥٩ درصدی شهریور سال 
۱٤٠٠ که توسط آقای رییسی تکرار شد 
و در فضای رسانه ای داخلی و خارجی، به 
دلیل مغایرت فاحش آن با گزارش رسمی 
انتقاد  موجب  و  مساله ساز  آمار،  مرکز 
گزارش های  ارایه  شاهد  هم  باز  گردید، 
جمله  از  مواردی  در  خاندوزی  نادرست 
افزایش  تنخواه،  از  استفاده  خالی،  خزانه 
به  قبل  دولت  بدهی های  درصدی   ٥٥٠

صندوق های بازنشستگی و ... بودیم.
برای  خود  مصاحبه  در  خاندوزی   -۱
نقدی در  این دالر های  به وجود  اولین بار 
نمود  اعتراف  دولت سیزدهم  کار  به  آغاز 
ولی تالش کرد با بی انصافی آنرا در موضوع 
در  این  و  دهد!  جلوه  کم اهمیت  واردات 
نیاز های  به  پاسخ گویی  که  است  حالی 
ارزی بازار که عدم تامین آن توسط بانک 
و  آزاد  ارز  قیمت  افزایش  موجب  مرکزی 
کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ها 
انجام  قابل  نقد  با دالر های  تنها  می شود، 
خواهد بود. از این رو وجود ذخایر نقدی 
باعث  کارشناسان  تحلیل  به  توجه  با  ارز 
در  مرکزی  بانک  مداخله  قدرت  افزایش 
بازار به ویژه در ماه های گذشته شده است 
نرخ  از  بیش  مراتب  به  ارز  قیمت  وگرنه 

فعلی می گردید.
به  خالی  خزانه  مورد  در  خاندوزی   -۲
به  قبل  رییس جمهور  دفتر  رییس  نامه 
رییس سازمان برنامه و بودجه وقت اشاره 
نمود که در آن به اتمام اعتبار ویژه برای 
بود!  اشاره شده  اجرای طرح های عمرانی 
بود،  شده  مشخص  قبال  که  موضوعی 
صرًفا مربوط به اعتبارات تعیین شده برای 
طرح های عمرانی قابل اتمام تا پایان دولت 

دوازدهم بوده نه کل موجودی خزانه!
از  استفاده  عدم  خاندوزی  آقای   -۳
٥٤ همت تنخواه، مشابه دولت قبل را به 
عنوان مدیریت مناسب دولت سیزدهم در 
بدون  نمود!  معرفی  کشور  خرج  و  دخل 
آن  جای  به  دهد  توضیح  صادقانه  اینکه 
نزد  خاص  حساب های  سپرده  از  چقدر 
خزانه موضوع ماده ۱۲٥ قانون محاسبات 
گزارش   ٤- است.  شده  استفاده  عمومی 
افزایش  به  آقای خاندوزی  دیگر  نادرست 
به  دولت  بدهی های  درصدی   ٥٥٠
ادعای  این  بود!  بازنشستگی  صندوق های 
در  که  می شود  مطرح  حالی  در  نادرست 
سال  هر   ۱۳٩۲-۱۳٩٩ سال های  طی 
قوانین  در  دوازدهم  و  یازدهم  دولت های 
عنوان  به  مبالغی  ساالنه  بودجه های 
کمک به صندوق های لشکری و کشوری 
منظور و به علت وضعیت مالی نامناسب 
آن صندوق ها، حتی به میزان ۱۱٠ درصد 
آن ها را توسط خزانه پرداخت می کرد؛ لذا 
اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
این کمک ها  محل  از  همواره  شاغلین  به 
راستا در سال ۱۳٩٩  این  در  است.  بوده 
بالغ بر ۳٤ هزار میلیارد تومان و در سال 
تومان  میلیارد  هزار   ٧٠ از  بیش   ۱٤٠٠
عنوان  به  صرفاً  دوازدهم  دولت  سوی  از 
برای  مصوب  اعتبارات  بر  عالوه  کمک، 
اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان 
به صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان 

تامین اجتماعی لشکری پرداخت شد. 
اقتصاد  وزیر  از سوی  اظهارات  این   ٥-
نه تنها متضمن بار تعهدآور حقوقی برای 
دولت نسبت به صندوق های بازنشستگی 
بیانگر نوعی کم اطالعی  بلکه  بود،  خواهد 
وزیر مالیه نسبت به مطالبات و بدهی های 
دولت نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی 

سوال  اقتصاد  وزیر  از  رو  این  از  است. 
می شود: یک - آیا مطلع هستید که فقط 
سال۱٤٠٠  زمستان  و  پاییز  فصل  دو  در 
بدهی  تومان  میلیارد  هزار   ۲٠٠ بر  بالغ 

دولت سیزدهم اضافه شد؟!
دو - شما که مسوولین دولت قبل را به 
رعایت انصاف و ارایه گزارش واقعی دعوت 
قبل  دولت  بدهی  افزایش  از  و  می نمایید 
مطلع  می کنید،  صحبت  بانکی  شبکه  به 
بانک  رسمی  گزارش  طبق  که  هستید 
مرکزی که در روز های اخیر منتشر شده 
بیش  دولت سیزدهم  در  پولی  پایه  است 
از ۱٤٠ هزار میلیارد تومان افزایش یافته 

است؟
بدهی  افرایش  از  که  - حضرتعالی  سه 
می کنید  یاد  قبل  دولت  در  مالی  اوراق 
ارزش  آن،  برابر  در  که  مطلع هستید  آیا 
در  یافته  افزایش  سرمایه ای  دارایی های 
دولت قبل بالغ بر هزار و ۱۲٧ هزار میلیارد 
بدهی های  برابر  دو  از  بیش  یعنی  تومان 
ایجاد شده بوده که تحویل دولت سیزدهم 

گردیده است؟
اوراق  انتشار  با  قبل  دولت  اگر  چهار- 
عمرانی  طرح های  اتمام  به  اقدام  مالی، 
از راه ها، راه آهن ها،  ناتمام در بهره برداری 
احداث  و  بیمارستان ها  آبرسانی ها،  پروژه 
ناشی  بازسازی های  با  همراه  را  مدارس 
دولت  امروز  نمی کرد،  زلزله  و  سیل  از 
چندبرابری  افزایش  به  توجه  با  سیزدهم 
میلیارد  هزار  هزار  چند  با  مصالح  قیمت 

تومان باید آن ها را به اتمام می رساند.
این  انصاف!  و  با صداقت  انتظار می رود 
پرسش ها را به افکار عمومی که به شدت 
تصمیمات  از  ناشی  معیشتی  فشار  در 
اقتصادی شما به ویژه در افزایش بی سابقه 

تورم است، پاسخ دهید.

هفته نامه سیاسی، اجتماعی
صاحب امتیاز : بتولهاشمیمعصومی
مدیرمسوول: ابوالقاسممحمودآبادی

گرافیست و دبیر تحریریه: سارهمیرحسینی
چاپ :  مهدویکرمان

نشانی: سیرجان،بلواردکترصادقیروبرویداروخانهآریا
کدپستی: 7813713599

تلفن: 42231335تلفن سفارش آگهی: 09133475191

صدایپایمونسونمیآید...

»شیاع السودانی« رسما نامزد نخست وزیری عراق شد
فارس:بر اساس گزارش منابع خبری، اعضای کمیته شیعیان موسوم به »االطار 
التنسیقی«  )چارچوب هماهنگی( بعد از ظهر روز دوشنبه )سوم امرداد( نشستی در 
منزل هادی العامری رئیس ائتالف الفتح برگزار کردند. در این جلسه، با اجماع اعضا، بر 
سر تصدی منصب نخست وزیری محمد شیاع السودانی به توافق رسیده اند. السودانی 
که پس از سقوط رژیم صدام، دیکتاتور سابق عراق، مناصب و پست های متعددی در 
کابینه های مختلف عراق داشته، از سوابق اجرایی و تجربه های گسترده ای بهره می برد.
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 سید کریم حسینی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی گفت: قرار 
است پرداخت ۶ الی ۸ قلم کاال در قالب یک نرم افزار الکترونیکی انجام شود، 
یعنی مشموالن این طرح وارد نرم افزار می شوند و فروشگاه هایی که برای فروش 
تعیین شدند هم این نرم افزار را دارند. مردم این اقالم موجود در نرم افزار را به 
قیمت شهریور ۱٤٠٠ خریداری کرده و مبلغ را پرداخت می کنند و مابه التفاوت 

این مبلغ را دولت به فروشنده پرداخت می کند.

بهگزارشخبرگزاریصداوسیما: محمد جالل مشاور وزیر اقتصاد با بیان 
اینکه مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان با ابالغ به نانوایی ها به زودی آغاز می شود 
گفت: در مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان شاهد صرفه جویی های ناشی از اجرای 
بر پایه  این طرح خواهیم بود. وی افزود: با اجرای این مرحله، سهمیه آرد صرفاً 
مجوز موضوعیت خود را از دست میدهد و اختصاص آرد یارانه ای یا به تعبیر دیگر 

دسترسی به یارانه آرد منوط به عملکرد تولید نان می شود.

آشی که پوتین برای ایران پخته است!

خبر جدید مجلس از حذف یارانه نقدی و توزیع کاالبرگ

آغاز مرحله دوم هوشمندسازی یارانه نان 

نیاز فوری ۷ استان کشور به اهدای خون
ایرنا: براساس اعالم سازمان انتقال خون، با توجه به آمار روزانه اهدای خون در 
کشور، در استان های گیالن، خراسان رضوی، قم و لرستان، یزد، فارس و سیستان 
و بلوچستان میزان ذخایر خون در جغرافیای ذخایر کشور در وضعیت قرمز قرار 
دارد. بنابراین از هموطنان دعوت می شود در این استان ها اهدای خون را در 
برنامه روزانه خود قرار دهند. سازمان انتقال خون تاکید کرد که به کمک شبکه 

ملی خون رسانی، توزیع خون در تمامی استان ها مدیریت می شود.

سقوط لیر ترکیه همچنان ادامه دارد
یورونیوز: ارزش لیر، واحد پول ترکیه روز دوشنبه همزمان با افزایش نگرانی ها 
از سیاست ارزی دولت این کشور و تورم روزافزون باز هم کاهش یافت.  کاهش 
٠.٤ درصدی ارزش لیر باعث شد تا هر دالر آمریکا معادل ۱٧.۸۳۳٥ لیر معامله 
شود. این رقم کمترین میزان ارزش لیر از ماه دسامبر ۲٠۲۱ تاکنون به شمار 
می رود. لیر ترکیه طی ماه جاری میالدی به طور مستمر ۶.۳ درصد از ارزش خود 

را از دست داده است.

 www.sokhanetazeh.com:سایت اینترنتی
                  sokhan.tazeh@Gmail.com:پست الکترونیکی

Sokhan_Tazeh :اینستاگرام 
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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 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/23

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/05/24 
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  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای
       اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 5 )پارک فردوسی(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 5 » پارک فردوسی«( 

2001005674000076  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز پنجشنبـه  تاریخ 1401/05/13
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز یک شنبـه  تاریخ 1401/05/23

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز دوشنبه  تاریخ 1401/05/24 
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  4232 )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

فراخوان مناقصه عمومــی دو مرحله ای
  اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 3 

)ناحیه یک از منطقه یک به استثنای فاز دو و پارک ملت (
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر؛ اجرای عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط به فاز 3 

)ناحیه یک از منطقه یک به استثنای فاز دو و پارک ملت ( 

2001005674000075  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 
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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 1401/05/05 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشاراسنادمناقصه تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/05/15
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سه شنبـه  تاریخ 1401/05/25

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/05/26 
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  4232 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

 دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای
  تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا )ع(

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

)شرح مختصر؛ تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و جدولگذاری معابر بهشت رضا »ع«( 

2001005674000072  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده )نوبت دوم( 
شمــاره 1400/79/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »پروژه طراحی، تأمین، اجرا و راه اندازی نوار 

 EPC نقاله 300 متری بین خطوط سنگ شکنی شماره 2 گل گهر و خطوط کنسانتره گهرزمین « خود را بصورت

لذا متقاضيان مي توانند جهت  نمايد.  پيمانكار واجد شرايط واگذار  به  برگزاري مناقصه عمومي  از طريق 

اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين شركت به نشانیWWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزايده مراجعه و 

اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند. 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/05/23 در محــل دفتركميسيون معـامالت 

مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه 

مورخ 1401/05/12 مقرر شده است. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه بايستی 

عينأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهيه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد 

هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهی مزایــده عمومــی 
شمــاره 1401/11/ز

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

شركت معدني و صنعتي گل گهر در نظر دارد

 » 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد«
 را از اسكه باركو بندرعباس با شرايط تحويل به صورت FOB از 

طريق مزايده عمومی به فروش برساند. متقاضيان مي توانند به 

منظور دريافت اسناد مزايده و همچنين اطالع از شرايط مزايده 

به سايت www.geg.ir بخش مناقصه و مزايده مراجعه فرمايند.

الزم به ذكر است پاكت پيشنهادی می بايد حداكثر تا ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1401/05/24 

به آدرس: دفتر كميسيون معامالت مجتمع سيرجان  )كيلومتر 50 جاده شيراز( تحويل داده شود. تاريخ 

بازگشايی پاكات رأس ساعت  10:00 روز سه شنبه مورخ 1401/05/25 در محل دفتر كميسيون معامالت 

مجتمع سيرجان خواهد بود.

آگهـي مناقصــه عمومــي
 شمــاره  1401/21/ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد » تامین اقالم  پروژه هاي آبرساني و اجرای 100 متر 

پایپ جکینگ 1200 میلیمتر« خود را واقع در منطقه گل گهر از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد 

شرايط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت شركت به نشانی 

WWW.GEG.IR   مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش 

مناقصه و مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/05/23 

در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد.

 ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 1401/05/12 مقرر شده است و الزامی 

می باشد. شايان ذكر است فرمت ضمانت نامه های شركت در مناقصه بايستی عينأ مطابق با فرمت ارائه 

شده در اسناد مناقصه تهيه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات 

بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

                       کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 


