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اومیکرون برای 
واکسن نزده  ها 
خطر مرگ دارد
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معاون میراث فرهنگی استان کرمان خبر داد

کشف آثار دورۀ هخامنشی
در  شهرستان بافت

مرکز پژوهش های مجلس: 

نیازی به 
تشکیل استان بم نیست

بارش ها بر 
بعضی مناطق 
تاثیر چندانی 

نداشت

هشدار زرد هواشناسی برای استان؛

کاهش محسوس 
دما و یخبندان
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مدیرکلمیراثفرهنگیاستانکرمان:

موضع  ما دربارۀ خانه شهر شفاف است
هیچ طرحی برای مرمت خانه شهر به ما ارائه نشد

باحضورنمایندگان5قارهجهان؛

همایش شهید قدس مقاومت در کرمان برگزار شد 

مراسمدومینسالگردشهادتحاجقاسمبامیزبانیکرمانبرگزارشد

میعادگاه با شکوه زائران شهید مقاومت
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بارندگی و طغیان رودها در استان باعث شد 

خسارت  و آوارگی
 در سوز سرما 
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گزارشی از آخرین وضعیت ساخت کارخانۀ پالسمای خون در کرمان؛

زمین گیر شدن سرمایه گذاری
در پالسمای خون 

معاون وزیر آموزش و پرورش مطرح کرد
کاهش یادگیری درس فارسی بین دانش آموزان

افزایش نگران کنندۀ مبتالیان به ویروس جدید در کشور؛
کرمان در محاصرۀ اومیکرون

گروه جامعه: اداره کل مدیریت بحران استان کرمان با صدور اطالعیه ای ضمن اعالم سطح زرد هواشناسی 
در استان نسبت به کاهش دما هشدار داد. بر اساس این اطالعیه، دمای هوا از 15 دی ماه به طور محسوسی 

کاهش خواهد یافت و سرمای هوا تا 21 دی ماه ادامه خواهد داشت.
هواشناسی  که  بارشی  سامانه ی  جامعه:  گروه 
درباره ی ورود آن به استان کرمان هشدار داده بود، از 
روز چهارشنبه هفته ی گذشته فعالیت خود را در برخی 
مناطق آغاز کرد. تعدادی از شهرها در مناطق سردسیر 
و کوهستانی با بارش برف سفیدپوش شدند و آسمان 
بسیاری از شهرهای استان هم بارانی بود اما تا روز یکشنبه 
پیش بینی های  و  هشدارها  در  که  آن طور  دی ماه،   12
 هواشناسی اعالم شده بود، میزان بارش ها زیاد و پرقدرت 

نبود.
روز یکشنبه اما بارش باران در جنوب استان شدت 
طغیان  دلیل  به  شهرها  از  تعدادی  و  گرفت  بیشتری 
دچار  سیالب،  شدن  جاری  و  فصلی  رودخانه های 
آبگرفتگی شدند و راه ارتباطی بیش از 50 روستاها قطع 

شد.
به گفته ی رئیس مرکز پیش بینی اداره کل هواشناسی 
استان کرمان، بیشترین بارندگی های روز یکشنبه مربوط 
به منوجان با 1۹5 میلی متر بود و پس از آن، قلعه گنج با 
10۸ میلی متر، کهنوج با ۸۷ میلی متر و عنبرآباد با ۸2 

میلی متر، بیشترین میزان بارندگی را داشته اند.

آگهي مناقصه عمومي تجدیدشده شماره1400/68/ع
کاال،  تامین  مهندسی،  خدمات  ارائه  دارد"  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  صنعتي  و  معدني  شرکت 
ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات بصورت توام  )EPC(برای احداث زیپ الین و آسانسور کابلی در 
محدوده دهکده گردشگری" واقع در شهرستان سیرجان کیلومتر 30 جاده شیراز را از طریق برگزاري 
مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه حداقل 5 در 
جهت  مي توانند  متقاضیان  لذا  نماید.  واگذار  کشور  ریزی  برنامه  و  مدیریت  سازمان  از  ابنیه  رشته 
اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم 
پاکات  تحویل  مهلت  نمایند.  دانلود  مزایده  و  مناقصه  بخش  از  کنندگان  تأمین  ارزیابي  پرسشنامه 
ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 1400/10/26 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا 
دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمنًا بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 
1400/10/19 مقرر شده است و الزامی می باشد. شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر 

یك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

آسمان کرمان برفی و بارانی می  شود

مطلب مرتبط


