
شماره 776 .   چهارشنبه 8 تیرماه ١٤0١ . 29 ذوالقعده١٤٤٣
 29 ژون 2022  . 8 صفحه  . 2000 تومان

هفته  نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جنوب شرق کشور

صفحه 7

رئیس کل دادگستری کرمان:

توسعۀ زیرساخت های مبارزه 
با قاچاق ضروری است

صفحه 2

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد

افزایش مبتالیان کرونا 
با شیب مالیم

جامعه ١هفته خوانی

صفحه ٣ صفحه 2

طرح ساماندهی 
میدان بیرم آباد 

بیهوده کاری 
است

مرکز کارشناسان 
رسمی در ۴۶ رشته

 آماده خدمت 
رسانی در امور 
تخصصی است 

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب وفاضالب
استان کرمان خبر داد:

تنش آبی 
در ۱۳ شهر استان 

رئیس اتحادیه صنف قصاب کرمان مطرح کرد

خرید های گرمی گوشت در بازارکرمان!
 امکان کاهش قیمت گوشت وجود ندارد

گروه اقتصاد: معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب وفاضالب استان کرمان 
داریم، گفت:  روستا  و 600  هزار  پنج  و  کرمان 84 شهر  استان  در  اینکه  بیان  با 

»متاسفانه در حال حاضر، 13 شهر بزرگ و پرجمعیت که حدود 60 درصد... 
صفحه 6

صفحه 6

گالری فرش نفیس آفرینش در کرمان افتتاح شد؛

پیشقدمی هلدینگ آفرینش در احیای فرش دستباف کرمان

فکار
س:محمدلطی

عک

صفحه ٤ و 5

آگهي استعالم  عمومي )تجدید شده نوبت دوم(
شماره 40۱/0۳/س

دارد نظر  در  عام(  )سهامی  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی   شرکت 
» راهبری،تعمیرات، سرویس و نگهداری سیستمهای آنالین کارخانجات 
برگزاری  از طریق  را   » بهداشتی  در بخش هوا و تصفیه خانه فاضالب 
کلیه  لذا  نماید.  واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار  به  عمومی  استعالم 
متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد استعالم به نشانی الکترونیکی  
و  کیفی  ارزیابی  دستورالعمل  و  مذکور  اسناد     WWW.GEG.IR
فنی را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابی تامین کنندگان از قسمت 
مناقصه-مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الی 14 
معامالت  کمیسیون  دفتر  محل  در  مورخ 1401/04/15  چهارشنبه 
مجتمع و یا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران می باشد. الزم به ذکر است 
تمام  یا  یک  هر  رد  یا  و  قبول  در  گهر  گل  و صنعتي  معدني  شرکت 
پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت 

مختار مي باشد .

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

شرکت فرش نفیس آفرینش که از سال 99 و با هدف احیای فرش دستباف فعالیت خود را در کرمان آغاز 
کرده، برای ارتباط سهل تر با مشتریان، یک گالری برای نمایش و فروش این کاالی هنری راه اندازی کرد.

 زرند بحرانی ترین شهر کم آب در تابستان
  آب خلیج فارس تابستان آینده به شهر کرمان می رسد

بیکاری ۱۰۹ 
هزار نفر در 

استان کرمان 

 هتل 
کاروانسرای 
وکیل مشکل 
آب و برق دارد

افزایش ۴ 
برابری اجارۀ 

مغازه ها 
در کرمان 
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