
شماره 781 .   چهارشنبه 26 مرداد 1401 . 19 محرم1444
 17 آگوست 2022  . 8 صفحه  . 2000 تومان

هفته  نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جنوب شرق کشور

صفحه 5

دادستان کرمان در بازدید از »هفته نامه استقامت«:

رسانهباپیگیریکارشناسانهمیتواند
بهحلمسائلجامعهکمککند

صفحه 8

وزیر اقتصاد در شورای اداری سیرجان:

گلگهردرحوزۀمسئولیتاجتماعی
موفقاست

هفته خوانیهفته خوانی

صفحه 2 صفحه 2

اختصاص ۱۸ هزار 
و ۵۲۸ میلیارد 
تومان اعتبار به 

استان 

 حتی ۲ درصد 
حقوق دولتی 

معادن به کرمان 
برنگشت

رئیس جمهور در نشست خبری پایان سفر به کرمان مطرح کرد

تفویضاختیاربهاستان
برایفعالکردنمعادن

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا:

از قلۀ موج هفتم کرونا عبور کردیم

رئیس کل دادگستری استان کرمان:
مجتمع جهان فوالد نقش بسزایی 
در تولید و اشتغال آفرینی دارد

گروه جامعه: رئیس جمهور با بیان این که برای رفع مشکالت ضروری کرمان در سفر 
استانی، در مجموع  ۲۱۶ مصوبه به تصویب رسید، گفت: »امید است هم از جانب استان، 

هم معاونت اجرایی رئیس جمهور و نیز رسانه ها...

گروه جامعه: عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با اشاره به اینکه در حال 
عبور از موج جدید کرونا هستیم، بیان کرد: »بر اساس تعداد مراجعین، کاهش موارد 

ابتال، مرگ ومیر و کاهش تعداد شهرهای قرمز، به نظر می رسد...

صفحه2

صفحه 3

صفحه 8

رئیس جمهور در مصالی جیرفت:

جنوب کرمان حتما استان خواهد شد

س:  ایرنا
عک

صفحه 3

گروه جامعه: رئیس جمهور گفت: »موضوع استان شدن جنوب کرمان در دستور کار دولت است و استان 
جنوبی کرمان حتما تشکیل خواهد شد«. آیت اهلل سید ابراهیم رییسی در جمع اقشار مختلف مردم جنوب 

کرمان در محل مصالی شهر جیرفت، افزود: »این موضوع بارها مطرح شده اما ...

دهقانی فعال باسابقۀ گردشگری انتقاد کرد؛
گردشگری کرمان در سفر 
رئیس جمهور نادیده گرفته شد!

همزمان با سفر رئیس جمهور به استان کرمان؛
عملیات اجرایی طرح های 
توسعۀ فوالدی شرکت 
گهرزمین در بردسیر آغاز شد

صفحه 4

صفحه 7

آگهيفراخوانشناسایيوارزیابیشرکتها
بهشماره1401/02/ف

 شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد به منظور
هدف با خورشیدي نیروگاه کیلووات 150 اینورتر سازي بومي «
به  اقدام  صنعتي«  کشورهاي به تكنولوژي انتقال و لیسانس اخذ
شناسايی و ارزيابی شركت هاي دانش بنيان واجد شرايط نمايد. 

لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسايت 
اين شركت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزايده 
مراجعه و اسناد مذكور را دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي 
مدارك خواسته شده جهت شناسايي و ارزيابي مي باشد، حداكثر 
تا تاريخ يکشنبه مورخ 1401/06/06 به نشاني دفتر كميسيون 
معامالت مجتمع و يا  دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحويل نمايند. 

شركت در فراخوان حاضر و ارسال پاكت هيچگونه حقی جهت 
ارجاع كار ايجاد نمی نمايد.

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

را ببینید

پایگاه خبری

www.fardayekerman.ir

سالروز بازگشت 
آزادگان دفاع مقدس را 
به وطن گرامی می داریم


