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هفته  نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جنوب شرق کشور

صفحه 7

در شورای سیاست گذاری جشنوارۀ موسیقی نواحی ایران  مطرح شد؛

اعالم آمادگی کرمان 
برای برگزاری بهتر جشنواره 

صفحه 6

روایت تعزیه خوان کرمانی از سفر اربعین:

جاذبۀ اربعین انسان ها را 
از سراسر عالم فرامی خواند

جامعه 1هفته خوانی

صفحه 3 صفحه 2

مهاجرت 
نخبگان کرمانی 
به استان های 

دیگر

کتاب
 »رواق زبرجد« 
رونمایی و تقدیر 

شد

دبیرکل اتاق کرمان: 

شبکۀ بانکی 
در استان قفل است

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد

سند راهبردی توسعۀ گردشگری 
کرمان تدوین می شود

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد

درخشش دانش آموزان کرمانی در 
جشنواره نوجوان خوارزمی

گروه اقتصاد: دبیر کل اتاق کرمان گفت: »تقریبا در استان منابع آزاد وجود ندارد و 
شبکۀ بانکی در عمل قفل است«. حسن امیری در نشست هم اندیشی کمیته تسهیل 

کسب وکار، اشتغال آفرینی و حمایت قضایی افزود...
صفحه 7

صفحه 7

صفحه 2

رئیس صنف لوازم التحریر کرمان اعالم کرد
 افزایش ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی 
قیمت  نوشت افزار 

مدیر سینما شهرتماشا در گفت وگو با 
استقامت مطرح کرد

امکان تعطیلی 
سینماهای فعلی وجود دارد 

صفحه 6

صفحه 3

معاون بهزیستی استان مطرح کرد

نگرانی از رشد فزایندۀ
 خودکشی در کرمان 

توسعه  امور  معاون  جامعه:  گروه 
بهزیستی  کل  اداره  پیشگیری 
استان کرمان با بیان این که وضعیت 
به  نسبت  کرمان  در  خودکشی 
در  نیست،  دیگربحرانی  استان های 
در  خودکشی  که  گفت  حال  عین 
کرمان نسبت به سال های قبل رشد 
نگران کننده  این  و  داشته  فزاینده ای 

است.
به  اشاره  با  ملک شاهی  خسرو 
از  پیشگیری  جامع  طرح  اجرای 
از  استان ها  تمامی  در  خودکشی 
سال 1399، افزود: »رصد آسیب های 
اجتماعی و شناخت عوامل سببی آن 
در کشور، این امکان را به برنامه ریزان 
به  توجه  با  تا  می دهد  اجتماعی 
وضعیت موجود و سیر تغییرات این 
عوامل، برنامه های اجتماعی موثرتری 

برای جلوگیری از ...
صفحه 6

هنرمند پیشکسوت در حوزۀ صنایع دستی کرمان: 

صنایع دستی کرمان به نام شهرهای دیگر 
فروخته می شود!
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صفحه 4 و 5

آگهي استعالم  عمومي
)تجدید شده نوبت(  شماره 401/08/س

»عملیات  دارد  نظر  در  عام(  گهر )سهامي  و صنعتي گل  معدني  شركت 
قرائت و محاسبه صورتحساب، بازرسي ، تست و نصب کنتور برق گل گهر« 
واگذار  شرایط  واجد  پیمانکار  به  عمومي  استعالم  برگزاري  طریق  از  را 
نماید. لذا كلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد استعالم به آدرس 
دستورالعمل  و  مذكور  اسناد  و  مراجعه    WWW.GEG.IR الکترونیکي  
ارزیابي كیفي و فني  را به همراه فرم پرسشنامه ارزیابي تأمین كنندگان 

از قسمت - مناقصه و مزایده  دانلود نمایند . 
مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الي 14 روز  یکشنبه مــورخ 1401/06/27 
مركزی  دفتر  دبیرخانه  یا  و  مجتمع  معـامالت  دفتركمیسیون  محــل  در 

تهران مي باشد.
یا رد  و  به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول  الزم 
هر یک یا تمام پیشنهادات واصله بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران 

خسارت مختار مي باشد .

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

شركت سیمان ماهان كرمان در نظر دارد عملیات  آماده سازی، استخراج، 
تولید  خط  روزانه  اولیه  مواد  نقل  و  حمل  بارگیری  معادن،  محل  در  دپو 
 ، از معادن خود در فواصل 20 كیلومتری، 4 كیلومتری  كارخانه سیمان 
2/5 كیلومتری كارخانه به ترتیب شامل مارل آهکی) حدود 400 هزار 
تن( آلوویم )حدود 50 هزار تن ( و سنگ آهک )حدود 100 هزار تن( را 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان می توانند از تاریخ درج این آگهی به مدت دو هفته با مراجعه 
به كارخانه واقع در كیلومتر 50 جاده كرمان – رفسنجان ) شركت سیمان 
ماهان( ضمن بازدید از محل معادن، اسناد مناقصه را دریافت و قیمت 

پیشنهادی خود را ارایه دهند.
تلفن تماس : 03431316018 – 09166652805 ) مهندس حاجی وند ( 

آگهی مناقصه

شركت سیمان ماهان كرمان

جناب آقای منصور ایرانمنش
رئیس محرتم کمیسیون عمران و 

شهرسازی شورای شهر کرمان

تسلیت  را  بزرگوارتان  پدر  درگذشت  مصیبت 
عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید 
سعید رحمت واسعه الهی و برای شما و خانواده 

محترم، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

هفته نامه استقامت / پایگاه خبری فردای کرمان

را ببینید

پایگاه خبری
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 اربعین سید و ساالر شهیدان         
ابا عبدالله الحسین )ع( را 
تسلیت می گوییم


