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چهارشنبه 22  تیر ماه 1401 / 13  ذی الحجه   1443 / 13  جوالی 2022  
8 صفحه ایـ  سال یازدهم  شماره 1565   تک شماره 2000 تومان 

سیاسی ، اجتماعی

روزانهم

آگهی مناقصه عمومی  یک 
مرحله ای به شرط ارزیابی 

کیفی  دانشگاه علوم 
پزشکی کرمان ) صفحه 4 (

دستگیری اعضای باند هک 
حساب های بانکی در انار

 ) صفحه 2 (

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کرمان:
 نظارت های درونی و سیستمی از 
مهم ترین ابزارهای نظارت هستند

استاندار کرمان تاکید کرد:
  تاثیر فرهنگ سازی مالیاتی در اقناع 

افکار جامعه

32

دادستان کرمان اعالم کرد؛
صدور دستور فروش 5151 قلم کاال 

امالک تملیکی در کرمان

4

مدیرکل امور اتباع و 
مهاجرین خارجی استانداری 

کرمان:
۹۰ هزار نفر از اتباع خارجی 
در استان کرمان مشخصات 

خود را ثبت کردند ) صفحه 3 (

 عدم فعالسازی 
»پروژه های معدنی« خلع ید 

سرمایه گذاران را به دنبال دارد 
) صفحه 4 (

تامین زیرساخت های 
برگزاری اردوی راهیان نور 
مقاومت در دانشگاه پیام نور 

کرمان ) صفحه 7 (

 آگهی مناقصه عمومی
 به شماره 02-1401)تجدید دوم مناقصه(

شرکت صنایع مس شهید باهنر )سهامی عام( در نظر دارد 1200تن ضایعات کابل روشن و 480 تن 
ضایعات کابل تیره مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.

عالقمندان می توانند جهت دریافت اسناد به آدرس ذیل مراجعه و یا اسناد را مستقیما از طریق سایت 
به نشانی www.csp.ir دریافت و پیشنهادات خود را به صورت کتبی در پاکت دربسته حداکثر تا 

ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1401/05/03 به دبیرخانه شرکت تحویل نموده و رسید دریافت کنند.
آدرس مجتمع مس شهید باهنر: کرمان، کیلومتر 12 بزرگراه آیت ا... هاشمی رفسنجانی)کرمان-باغین( 

ساختمان اداری، واحد تدارکات - تلفن: 31227150-034 و 034-31227156

آگهی دعوت سهامداران به 
تشکیل مجمع عمومی فوق العاده 
شرکت مهندسین کشاورزی باران 
گندمزار کرمان ) سهامی خاص ( 
به شماره ثبت 10919 و شناسه ملی 

10630168343
کشاورزی  مهندسین  شرکت  سهامداران  دعوت  آگهی 
ثبت  شماره  به   ) خاص  سهامی   ( کرمان  گندمزار  باران 
10919 و شناسه ملی 10630168343 جهت تشکیل مجمع 

عمومی فوق العاده.
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا 
در جلسه مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت 10 صبح 
مورخ 1401/05/05 در آدرس شهر کرمان ، شیخ احمدکافی 
، کوچه احمدکافی 13، کوچه شمالی 3، پالک 10، طبقه 
همکف کد پستی 7617688993 تشکیل می گردد حضور 

به هم رسانند.
دستور جلسه : انحالل شرکت

هیئت مدیره شرکت

آیین افتتاح 
اتاق پایش 
مصرف برق 

ادارات 
حوزه شرکت 
توزیع نیروی 
برق جنوب 
استان کرمان
صفحه 8


