خبرنگاران از خط تولید جهان فوالد بردسیر بازدید کردند

وزارت بهداشت مطرح کرد

جهانفوالد بردسیر؛ بزرگترین کارخانۀ
تولید میلگرد در جنوبشرق کشور

احتمال سرایتپذیری بیشتر آنفلوآنزا
در پاییز امسال
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هفتهنامه فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی جنوب شرق کشور
رونق

هفتهخوانی

آب مصرفی صنایع
نسبت به کل
استان عدد بزرگی
نیست

قناتهای
آسیبدیدۀ استان
مرمت شود
صفحه 2

صفحه 7

مدیرکل راه و شهرسازی استان مطرح کرد

عقبماندگی استان
از برنامه ملی مسکن

دکتر جهانبین معمار ،شهرساز
و عضو هیات علمی دانشگاه:

تمام فضای سبز کرمان با چالش
جدی مواجه است

عکس :سید حمید میرحسینی

گروه اقتصاد :مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان با بیان اینکه برای ساخت
واحدهای مسکن ملی در استان کرمان کسری زمین داریم ،گفت« :حدود  180هزار
نفر در طرح ملی مسکن ثبتنام کردند و حدود  40هزار نفر تایید نهایی شدند که
نسبت به ثبتنامکنندگان برای حدود  120هزار نفر ...

رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک کرمان خبر داد

صفحه 6

کاهش آمار خرید و فروش مسکن
در کرمان

جاللپور کارشناس و فعال اقتصادی در گفتوگو با استقامت مطرح کرد

باقیمانده سموم مهمترین چالش پیش روی پسته است

خبرنگاران از خط تولید فوالد سیرجان ایرانیان در بردسیر بازدید کردند

صفحه  4و5

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده (نوبت دوم) شماره /1401/24ع

تأمین (هفتاد هزار )  70،000تن سنگ آهن

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد

«  ۷۰،۰۰۰متریک تن سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات فرآوری»

خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي از طریق تولید کنندگان و تامین
کنندگان واجد شرايط خریداری نماید .لذا متقاضيان ميتوانند جهت اخذ
اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی  WWW.GEG.IRبخش
مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه
ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند.
مهلت تحويل پاكات تا ساعت  14روز یکشنبه مــورخ 1401/07/17
در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی
تهران مي باشد.
شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی
عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد.
شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات

کمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر

گنبد آرامگاه شاه نعمتاهللولی
همچنان زخمی است!

صفحه 2

در سالهای اخیر به دلیل کاهش تولید پسته ،ایران رتبۀ نخست بازار جهانی صادرات این محصول استراتژیک را
از دست داده و آمریکا ،رقیب تازه نفس ایران در این بازار با افزایش تولید خود ،اکنون تعیینکنندۀ قیمت پسته است.
با این حال ،وزیر جهاد کشاورزی چند روز پیش در همایش ملی سالمت پسته اعالم کرد ...

بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار ميباشد.

صفحه 3
بعد از حدود  2سال
از ریزش تعدادی از کاشیها؛

فوالد سیرجان ایرانیان در بردسیر
با ظرفیت کامل فعال است
صفحه 8

صفحه 6

