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هفته  نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جنوب شرق کشور

صفحه 7

در صحن علنی شورای شهر کرمان مطرح شد؛

چالش های تازه 
در اجرای طرح سه راهی شرف آباد

صفحه 8

با حضور رئیس راهداری و حمل ونقل جاده ای کشور صورت گرفت؛

بهره برداری از ۵۰ پروژۀ  راه روستایی و 
راهداری در استان کرمان

هفته خوانیجامعه 2

صفحه 2 صفحه 6

مدیران 
حمل ونقل 

عمومی را الزم 
نمی دانند!

امکان افزایش 
پروازهای مستقیم 
به عتبات عالیات 

وجود دارد

رئیس اتاق کرمان مطرح کرد

رتبۀ پایین استان در 
شاخص های توسعۀ پایدار 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان:

بانک ها با دانش بنیان ها همکاری خوبی ندارند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد

سیر نزولی بیماری آنفلوآنزا  در کرمان

معاون اجتماعی دادگستری استان:

کرمان در فقر و آسیب  اجتماعی جزو 
استان های اول است

گروه اقتصاد: رئیس اتاق کرمان با بیان این که رتبۀ استان کرمان در بسیاری از 
شاخص های توسعۀ پایدار، بیست وپنجم به باال است، گفت: »رتبۀ کرمان در درآمد 
سرانۀ خانوار شهری، سی ام و در درآمد روستایی نیز بیست ونهم کشور است که این 

موقعیت ها با منابع استان هم خوانی ندارد«.

به  اشاره  با  استان کرمان  برنامه ریزی  و  رئیس سازمان مدیریت  گروه اقتصاد:
است،  یک ضرورت  فناوری  و  علم  پارک  در  فیزیکی  زیرساخت های  توسعۀ  اینکه 

گفت: »بیش از شش هزار نیاز فناورانه در استان کرمان شناسایی شده است«. 

وضعیت  به  اشاره  با  کرمان  علوم پزشکی  دانشگاه  سخنگوی  جامعه:  گروه 
دوم  هفتۀ  از  کرمان  استان  در  آنفلوآنزا  »موج  گفت:  کرمان،  در  آنفلوآنزا  شیوع 
سیر  آبان  دوم  هفتۀ  از  و  رسید  قله  به  مهر  چهارم  هفتۀ  در  و  شد  آغاز  مهرماه 
 نزولی را طی می کند به طوری که تعداد مبتالیان سرپایی و بستری کاهش یافته 

است«.

صفحه 7

صفحه 2

صفحه 2

صفحه 2

برخی مغازه داران بازار تاریخی کرمان مدعی شدند؛

خطر نشست زمین در بازار کرمان

صفحه 7

مدیر مرکز کرمان شناسی در گفت وگو با 
استقامت مطرح کرد

کتاب »به رنگ کویر« گذشته 
کرمان را به ما می شناساند

رئیس سازمان صمت کرمان خبر داد 
کرمان ۴۶۰۰ پهنۀ معدنی
 بلوکه دارد

مهندس درویش،
مدیرعامل شرکت سیمان ماهان:

سیمان ماهان بزرگترین قطب 
تولید سیمان و آهک 
کشور می شود

صفحه 3

صفحه ٤-5

صفحه2

آگهي فراخوان شناسایي و ارزیابی شرکت ها به شماره 14۰1/۰6/ف 
شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور»اجرای پروژه های عمرانی و راه سازی » خود در محدوده ی شهرستان 
با رتبه حداقل 3 در رشته راه و باند از سازمان  سیرجان اقدام به شناسایی و ارزیابی شركت های دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری 

مدیریت و برنامه ریزی كشور نماید. 
لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسایت این شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد 
مذكور را دانلود نمایند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسایي و ارزیابي مي باشد، حداكثر تا ساعت 14:00 روز شنبه 

مورخ 1401/08/28 به نشاني دفتر كمیسیون معامالت مجتمع و یا  دبیرخانه دفتر مركزی تهران تحویل نمایند. 
شركت در فراخوان حاضر و ارسال پاكت هیچگونه حقی جهت ارجاع كار ایجاد نمی نماید.

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

در چارچوب خواهر خواندگی
کرمان با شهر آرماویر؛

شهردار آرماویر ارمنستان
از حمام موزه سیم و زر کرمان 

بازدید کرد 
صفحه 2

گروه جامعه: به نظر می رسد بازار تاریخی کرمان آبستن یک فاجعه است. در برخی از نقاط بازار، سقف ترک 
خورده و نشانه هایی از نشست زمین و ستون ها آشکار شده است.

 این وضعیت، در مغازه های انتهای راستۀ بازار اختیاری )واقع در انتهای بازار جنوبی گنجعلی خان( و مجاور سرای 
سردار، مشهود است. آن طور که بازاریان تشخیص داده اند، این مشکل، به دلیل مسدود شدن مسیر حرکت آب  ناشی 
از بارندگی در زیر زمین بازار ایجاد شده است.  آب باران از طریق ناودان هایی از سقف به پایین منتقل می شود و 

آن طور که بازاریان می گویند، از این مسیر، وارد چاه یا قنات ها می شود.

 کرمان، استان صادرکنندۀ ارزش افزوده است
 حمایت از تولید در استان باید جهت دهی شود


