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هفته  نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جنوب شرق کشور

صفحه 2

شهردار کرمان اعالم کرد

تکمیل آرامستان
100 میلیارد اعتبار نیاز دارد

با گذشت 19 سال از زلزله بم؛

32 کالس دانش آموزان بمی 
در کانکس برگزار می شود

صفحه 7

روایتروایت

صفحه 5 صفحه ٤

رقابت های 
تخریبی مانع 
توسعۀ کرمان 

می شود

کرمان در همۀ 
شاخص های 
توسعۀ پایدار 

دچار مشکل است

شهرداری کرمان از آماده نبودن گرم خانه خبر داد؛

کارتُن خوابی در 
سرمای استخوان سوز 

نشست کمپین اطالع رسانی ایدز برگزار شد؛

 HIV زنگ خطر کاهش سن ابتال به
به صدا درآمد

معاون شرکت آبفا کشور اعالم کرد

آب شرب 87 شهر در وضعیت اضطراری

مدیر مجتمع مس شهربابک خبر داد

نخستین گردهمایی 
نوآوری و فناوری مجتمع مس شهربابک 

برگزار می شود

گروه جامعه: هواشناسی کرمان از کاهش دمای هوا طی روزهای آینده خبر داده و 
اعالم کرده است که دمای هوا به زیر صفر هم خواهد رسید. در این شرایط اما همچنان 

گرم خانه و سرپناهی برای افراد بی سرپناه و کارتن خواب در شهر کرمان وجود ندارد.
گرم خانۀ محدودۀ سرآسیاب شهر کرمان که سال گذشته برای مدتی به مراجعان 

بی سرپناه خدمات ارائه می داد، ...
صفحه 3

صفحه 6

صفحه 2

صفحه 8

راضیه پورامیری، نابینا و کارشناس ارشد 
ارتباطات مطرح کرد

افراد نابینا در کرمان 
دیده نمی شوند!

با عملی شدن تصمیم تازۀ 
وزارت ارشاد اتفاق می افتد؛
خداحافظی کرمان
 با جشنواره موسیقی نواحی!

سخنگوی علوم پزشکی کرمان مطرح کرد
ساماندهی سگ های بالصاحب 
موفقیت آ میز نبود 

صفحه 7

صفحه 3

صفحه 6

آگهي فراخوان شماره 1401/08/ف

شناسایی و ارزیابی شرکت ها جهت انجام پروژه امن سازي و مقاوم سازي سیستم هاي اتوماسیون صنعتي و خرید
 نصب و راه اندازی تجهیزات کارگاه و آموزش امنیت شبکه کارخانجات گندله سازی یک و دو

شرکت معدنى و صنعتى گل گهر )سهامى عام( در نظر دارد نسبت به شناسايى، ارزيابي کيفي و انتخاب شرکت های واجد شرايط و دارای 
مجوز امنيت فضای تبادل اطالعات افتا ) رسته فعاليت در حوزه امنيت سايبری اتوماسيون صنعتى ( و همچنين سابقه فعاليت در زمينه انجام 
پروژه های امن سازی اتوماسيون صنعتى اقدام نمايد. لذا واجدين شرايط مى توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسايت اين شرکت به 
نشانى www.geg.ir  بخش مناقصه و مزايده مراجعه نمايند و حداکثر تا ساعت 14 روز يکشنبه مورخ 1401/09/27 پاکات پيشنهادی خود 
را در محــل دفترکميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند. شرکت معدنى و صنعتى گل گهر در قبول و يا رد 

هريک از پيشنهادات بدون نياز به ذکر دليل و بدون جبران خسارت مختار مى باشد.

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

در صحن علنی شورای شهر کرمان 
اعالم شد؛

استفاده از باغ موزه هرندی 
معطل نظر میراث فرهنگی است

صفحه 3

استاندار کرمان: 

معادن در توسعۀ 
کرمان نقش نداشتند

کرمان  استاندار  جامعه:  گروه 
با اشاره به معدن پایه بودن کرمان 
گفت: »متاسفانه معادن در توسعۀ 
اینکه  اّل  نداشتند،  نقشی  استان 
خودشان  مجموعۀ  در  اشتغالی 
آسیب  مسئله  این  و  کردند  ایجاد 

زیادی به استان زده است«.
یادآور  فداکار  محمدمهدی 
شد: »در حوزۀ مس عقب افتادگی 
افزایش  سال ها  و  داریم  تاریخی 
هدف گذاری  است،  نداشته  تولید 
این مجموعه  در  تنی  میلیون  یک 
که  شده  دیده  کشور  سطح  در 
ارزآوری بالیی برای استان دارد«.

صنعتی  »مس  داد:  ادامه  وی 
آینده دار است، اما در حوزۀ صنایع 
صورت  اقدامی  آن  پایین دستی 
کاتد  تولید  از  بعد  است.  نگرفته 
داریم  را  حمل ونقل  صنعت  فقط 
نمی شود،  انجام  دیگری  کار  و 
مس  درآمد  عمدۀ  که  حالی  در 
پایین دستی  صنایع  در  می تواند 
افزود:  کرمان  استاندار  باشد«.  آن 
و  زده  ضربه  استان  به  »ایمیدرو 

روی همۀ پهنه های استان ...
صفحه ٤, 5 صفحه2

در گفت و گو با علیرضا نادری رئیس شورای شهر کرمان عنوان شد 

استعفا یا استیضاح شهردار 
مطرح نیست

 نمی خواهم در شورا فرمانده باشم
 بی توجهی به شورای شهر را اصال قبول ندارم

 ابتالی ۵۷ درصد بیماران از طریق روابط جنسی


