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هفته  نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جنوب شرق کشور

صفحه 2

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی:

بستۀ حمایت از رسانه ها 
درحال تدوین است

صفحه ٤

در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان مطرح شد

کرمان آمادگی بیشتری 
برای سرمایه گذاری دارد

روایتجامعه 2

صفحه 5 صفحه 6

شوقی برای مردم 
جنوب استان 

و اشکی به پای 
تاریخ کرمان

حمایت ۴۰ درصدی 
گهرزمین و گل گهر 

از فوالد کشور

استاندار کرمان در ستاد اقتصاد مقاومتی:

دستگاه های دولتی حق 
تعطیلی پروژه ها را ندارند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم مطرح کرد

کرونا در شرق کرمان اوج گرفت

همزمان با تقدیر از پیشکسوتان حامی بیابان لوت انجام شد؛

تجلیل از پایگاه خبری فردای کرمان
 و هفته نامه استقامت 

گروه اقتصاد: استاندار کرمان با بیان این که اختالف بین دستگاه های دولتی نباید 
به تعطیلی پروژه ها منجر شود، گفت: »دستگا  ه های دولتی به هیچ وجه نباید تعطیلی 

پروژه ای داشته باشند و حتما هماهنگی ها با معاونت عمرانی باید انجام شود«.

گروه جامعه: رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم با اشاره به اوج گیری کرونا در شرق 
استان کرمان گفت: »ضروری است شهروندان برای حفظ سالمتی خود و دیگران،...

صفحه 5

صفحه 2

صفحه 8

در مراسم ششمین سالگرد ثبت جهانی لوت در کرمان مطرح شد؛

ناشناخته های فراوان در بیابان لوت

فکار
س:محمدلطی

عک

صفحه 7

گروه جامعه: همزمان با ششمین سالگرد ثبت جهانی بیابان لوت، مراسمی در کرمان برگزار شد. در این مراسم که 
با استقبال گسترده ای از سوی فعاالن گردشگری در بخش خصوصی، دوست داران لوت از سراسر کشور و حتی ساکنان 

برخی از مناطق حاشیۀ این بیابان همراه بود، جای خالی استاندار کرمان و مدیرکل میراث فرهنگی..

از قاب هنری لوت اثر عفت تکلو رونمایی شد؛
روایتی هنری

 از فرهنگ اقوام بیابان لوت 

دکتر سیستانی درگفت  وگو با استقامت:
شهرداری طرح میدان ارگ را 
بدون نظر مشاور 
دست کاری کرده است

صفحه ٣

صفحه 8

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده  شماره 1401/11/ع
پروژه  دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  صنعتي  و  معدني  شركت 
تن   5 منوریل  سقفی  جرثقیل  دستگاه  یک  نصب  و  ،ساخت  تأمین  »طراحی، 
ی  درناحیه  نیاز  مورد  ای  سازه  اصالحات  و  مربوطه  مسیر  اجرای  همراه  به 
در  واقع  را  خود  آهن«  سنگ  کنسانتره  تولید  کارخانه  خشک  سپراتورهای 
محل مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر به نشانی سیرجان كیلومتر 50 جاده 
شیراز، از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرايط واگذار 
نمايد. لذا متقاضیان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسايت اين 
شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده مراجعه و اسناد 
مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین كنندگان دانلود نمايند. 
مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1401/05/12 
در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران 
مي باشد. ضمنًا بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز چهارشنبه مورخ 
است  ذكر  شايان  باشد.  می  الزامی  و  است  شده  مقرر   1401/05/05
با فرمت  بايستی عینأ مطابق  نامه های شركت در مناقصه  فرمت ضمانت 

ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. 
شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پیشنهادات 

بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

در جشنوارۀ چهره های برتر حوزۀ کارآفرینی استان کرمان؛

» گهرزمین« کارفرمای برتر حوزۀ کارآفرینی شد
گروه اطالع رسانی: مراسم استانی تجلیل از انتخاب چهره های برتر حوزۀ کارآفرینی سازمان تامین 

اجتماعی در سالن تامین اجتماعی استان کرمان برگزار شد.
در این مراسم از شرکت گهرزمین به عنوان کارفرمای برتر حوزۀ کارآفرینی سازمان تامین اجتماعی 
تجلیل شد. به گزارش روابط عمومی شرکت سنگ آهن گهرزمین، این شرکت تاکنون توانسته است در 
راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و همچنین بحث های مختلف از جمله اشتغالزایی پایدار، 

مسئولیت های اجتماعی و... گام های موثری را بردارد.


