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جامعه 

صفحه 3

سند عملیاتی 
پنج ساله ی شهر را 

تغییر می دهیم

هفته خوانی

صفحه 2

هفته  نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جنوب شرق کشور

خوشنویسی 
معاصر 

پدیدآورندۀ 
حرکت جدید 

ندارد
صفحه 3

در نشست هیات اندیشه ورز جشنواره ملی شعر رضوی مطرح شد

انتشار اشعار نقش مؤثری 
در گسترش فرهنگ رضوی دارد

انتقاد چناریان از شهردار کرمان:

مدیران کنار گذاشته شده 
تکریم شوند

نگاهی به 
مهاجرت بی رویۀ 

پزشکان

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر هشدار داد

خطر آتش سوزی 
در بازار کرمان

صفحه 2

صفحه 3

س : محمد لطیفکار
عک

پورابراهيمی: 

صنعت زغال سنگ 
بدون متولی رها شده است

بررسی آخرین وضعيت یک پروژۀ 15 ساله؛ 

بهارستان هرنمندان همچنان ناتمام!
صفحه 3

امام جمعه موقت کرمان خبر داد

ثبت بنیاد فرهنگی 
آیت اهلل جعفری در
 آیندۀ نزدیک

گفت وگو با دو فعال
 حوزۀ محیط زیست و منابع طبیعی:

همه باید برای حفظ 
طبیعت قدم برداریم

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 3

صفحه ٤

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر هشدار داد

نگرانی از کرونا در کرمان
 و ۷ استان دیگر! 

رئیس اتاق کرمان: 

کرمان باید به ۱۰ میلیارد دالر صادرات ساالنه برسد

انتقاد عضو شورای شهر از انفعال شهرداری در حوزۀ ترافیک؛ 

طرح جامع ترافیک هرچه زودتر بازنگری شود

آگهی فراخوان عمومی
"شناسایی شرکت های سازنده در زمینه بومی سازی ممبران فیلتر 

پرس با عرض بیش از دو متر " به شماره 400/10/ف 

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد پروژه " بومی سازی ممبران فیلتر پرس 
با عرض بیش از دو متر " را از طريق برگزاري مناقصه به شركت سازنده واجد شرايط واگذار نمايد. 
لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسايی و ارزيابی شركت ها و سازندگان 
به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR  مراجعه و اسناد مذكور را به همراه نقشه های مربوطه از 
قسمت - مناقصه و مزايده  دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز سه شنبه 
مــورخ 1400/09/09 در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران 
مي باشد. الزم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در تاييد و يا رد صالحيت شركت ها 
بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد و ارسال پاكت هيچگونه حقی جهت 

دعوت به مناقصه ايجاد نمی نمايد.
كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

@fardayekerman

    app.ir/fardaayekerman  

fardayekermaan

www.fardayekerman.ir

را ببینید

mlatifk@gmail.com

تبلیغات را با                         دنبال کنیم
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برای انبارهای غیراستاندارد در بازار چاره ای اندیشیده شود


