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هفتهنامهفرهنگی،اجتماعی،اقتصادیجنوبشرقکشور

وزیر آموزش و 
پرورش قول داد

از مدارس غیردولتی 
حمایت کند
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عضو کمیته علمی کرونا:
کرونا پایان نیافته 

و ماسک زدن همچنان الزم است

استاندار کرمان در شورای اداری ریگان:
شرق استان ظرفیت خوبی برای 

سرمایه گذاری در انرژی خورشیدی دارد

صاحبان اصلی 
این جغرافیای 
فرهنگی بزرگ 

شما هستید

شهردار کرمان:

پروژۀ بام کرمان همچنان 
در حال بررسی است
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آمار هولناک پلیس از حوادث رانندگی استان کرمان؛
طی سه سال 2500 نفر در جاده ها جان باختند

دادستان کرمان:
مجتمع تجاری ستاره خطر آنی ندارد

گروهجامعه:شهردار کرمان با اشاره به وضعیت ساختمان »ستاره کرمان« گفت: »ساختمان های 
عمومی دیگری هم در کرمان خطرساز هستند اما چون دادگستری تصمیم نهایی را نگرفته  است؛ از بیان 

نام اماکن عمومی خطرساز تا بررسی کامل معذوریم«.
سعید شعرباف تبریزی در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان دربارۀ بام کرمان نیز 
توضیح داد: »جمع بندی نهاد های نظارتی بین اینکه اجرای پروژۀ »بام کرمان« باید لغو شود یا خیر؟ و آیا 

ادامه نیافتن این پروژه به نفع بیت المال است یا خیر و باعث خسارت بیش تر نمی شود؟

گروهجامعه: فرمانده انتظامی استان کرمان در مراسم آغاز ساخت جادۀ شهداد ـ نهبندان با بیان 
اینکه قطعا توسعۀ امنیت و ارتقای آن بدون توسعۀ زیرساخت ها ممکن نیست، تاکید کرد: »هم امنیت 

اجتماعی و ترافیکی نیازمند توسعۀ راه ها و ایمن سازی آن است«.
سردار عبدالرضا ناظری اظهار کرد: »متاسفانه کرمان همواره در جمع پنج استان دارای بیش ترین 

متوفیان تصادفات قرار دارد«.  

انتشار عکس  با  گروهجامعه: دادستان کرمان دربارۀ سازۀ مجتمع تجاری ستاره کرمان که اخیرا 
ترک هایی از ساختمان آن خبرساز شده بود، گفت: »بر اساس نظر اولیۀ کارشناسان، این سازه خطر آنی 
برای شهروندان ندارد و بررسی های تکمیلی در این زمینه انجام می شود و در حال حاضر فقط بخشی از 

این سازه که احتمال خط دارد را مسدود می کنیم«.

پیکر حجت االسالم سیدمحمود دعایی در مرقد 
امام خمینی)ره( به خاک سپرده شد

دعایی اسوۀ اخالق عملي
و فضیلت های کمیاب بود

باحضورمعاونوزیروجمعیازمسئوالنکرمانوخراسانجنوبی؛

پروژۀ بازسازی جادۀ شهداد - نهبندان آغاز شد 
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رئیسکلدادگستریاستان:

برای پویایی جامعه باید از ظرفیت  
رسانه  ها استفاده شود
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تبلیغات را با                         دنبال کنیم
گروه اطالع رسانی: روز دوشنبه شانزدهم خردادماه خادمین حرم 
مطهر امام رضا)ع( با کارکنان و مدیران شرکت سنگ آهن گهرزمین 

دیدار کردند.
آهن  بین الملل شرکت سنگ  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
هیات  عضو  خضری پور  محمدرضا  دکتر  دیدار  این  در  گهرزمین 
مدیره و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین، با اشاره 
به فرارسیدن دهۀ کرامت عنوان کرد: حضور خادمین حرم مطهر 
حضرت امام رضا)ع( به همراه پرچم سبز بارگاه رضوی در شرکت 

گهرزمین اتفاقی مبارک بود که برکات خاص خودش را دارد.
در این دیدار به رسم یادبود از طرف مدیرعامل و اعضای هیات 
و  تولیت آستان قدس رضوی  به  مدیره، قاب عکس سردار دل ها 

خادمین حرم مطهر رضوی اهدا گردید.

برای اولین بار در شرکت گهرزمین صورت گرفت؛

میزبانی از خادمین حرم مطهر امام رضا)ع( 
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