
چهار صفحه    1000 تومان سه شنبه 29 مهرماه 3/1399 ربیع االول 1442/ 20 اکتبر 2020/سال بیست و پنجم شماره 3305

روزان هم  در جلسه هیات امنای ستاد دیه استان صورت گرفت؛

بررسی مشکالت 20 نفر از مددجویان  جرایم غیرعمد به صورت مجازی

WWW.KERMANEMROOZ.COMصفحه  دوم

عالئم مسمومیت با مونوکسیدکربن 

و راه های پیشگیری از گازگرفتگی

شرایط آموزش مجازی رایگان نوآموزان

 پیش دبستانی در استان کرمان اعالم شد
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مشاور ارشد رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی کرمان:

کسیژن رسانی بیمارستان  ظرفیت ا

افضلی پور چهار برابر شده است

تصویب بیش از

 پنج میلیاردریال تسهیالت 

برای صنایع دستی کرمان

متن در صفحه دوم

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:
کز  ویژه تست کرونا در استان کرمان مرا

 یکسره ارائه خدمت می کنند

یادداشتی به قلم استاد سید محمدعلی گالبزاده
 به بهانه کوچ ابدی حاج محمد صنعتی:

گذار یک پهلوان 

از »گذرعمر«

کرمانودرخواستمدیرکلانتقالخونازهماستانیها؛ گروههایOوAدراستان کمبودفرآوردههایخونیدر گزارش»کرمانامروز«از

نیاز به بسیج همگانی برای اهدای خون

متن کامل در صفحه چهارم

   شیوع ویروس کرونا در چند ماه اخیر سبب شده تا بسیاری از شهروندان از ترس ابتال به بیماری، مراجعه کمتری به مراکز انتقال خون داشته باشند که این امر بر ذخیره سازی گروه های 
خونی تاثیر گذاشته و مراکز اهدای خون این استان را با کمبود فرآورده های خونی در برخی از گروه ها مواجه کرده است. این مهم سبب شده تا مدیرکل انتقال خون استان کرمان از 
کمبود گروه های خونی OوAخبردهد و از هم استانی ها درخواست کند تا در این روزهای سخت به واسطه یک بسیج همگانی و خودجوش به کمک عزیزانی بشتابند که شاید عمرشان به 

یک بسته خون بسته باشد و...
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www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

اطالعیه شماره 1 مناقصه عمومي شماره 99/35/ع )تمدید مهلت تحویل پاکات(

بدين وسيله به اطالع كليه شركت كنندگان در مناقصه با موضوع: » خدمات مهندسي، تأمین کاال، 
کارخانه  کنترل  جدید  ساختمان  احداث  منظور  به  توأم  بصورت  تجهیزات  نصب  و  ساخت 
پاكات  تحويل  مهلت  مي رساند،  گل گهر«  صنعتي  و  معدني  شرکت  یک  شماره  سازی  گندله 
مناقصه از روز چهارشنبه مورخ 99/7/30 به روز شنبه مورخ 99/8/10 موكول گرديد. الزم به ذكر است 
اسناد مناقصه و پاسخ به سؤاالت مناقصه گران شركت كننده در جلسه بازديد، از سايت شركت گل گهر 

به نشاني www.geg.ir بخش تأمين كنندگان و مشتريان- مناقصه ها قابل دريافت مي باشد.

                                                                              مديريت قراردادها و معامالت 
                                                                             شركت معدني و صنعتي گل گهر 

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

متن در صفحه چهارم

مردمسنگاندازی
بانکهارابهما

گزارشکنند!

گزارشی از نشست استاندار کرمان با مسئوالن یک بانک، مدیر امور شعب

و دبیر امور هماهنگی بانک های استان با حضور مدیرمسئول روزنامه

»کرمان امروز« به منظور بررسی گزارشی که در این روزنامه منتشر شده بود:
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مزایده فروش امالک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک سپه
 واقع در مدیریت شعب منطقه کرمان

به شماره  } 473/1399/04 { )نوبت اول( 

  شرح در صفحه  3


