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هفته  نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جنوب شرق کشور

صفحه 7

در جریان سفر رئیس جمهور صورت گرفت؛

اختصاص 60 میلیارد تومان
برای تکمیل موزه جیرفت

صفحه 6

شورای ترافیک استان مصوب کرد؛ 

ممنوعیت پارک خودرو 
در محدودۀ ساروج پارس 

جامعه 2هفته خوانی

صفحه 6 صفحه 2

نخبه کیست و 
نشان نخبگان 

کدام است

مسجد و 
بیمارستان ناایمن 

هم در شهر 
کرمان داریم

 با پیشنهاد استاندار به قرارگاه خاتم؛

پروندۀ مترو کرمان دوباره 
گشوده شد

مسئول میراث فرهنگی بخش ماهان مطرح کرد

نگرانی از رویکرد شهرداری 
در بافت تاریخی ماهان

گروه جامعه: راه اندازی مترو در شهر کرمان که در سال های میانی دهۀ نود و از سوی 
استاندار وقت علیرضا رزم حسینی و شورای چهارم شهر و شهرداری دنبال می شد، پس 
از مخالفت گسترده از سوی کارشناسان مختلف منتفی شد. مطالعاتی نیز در شهرداری 

انجام شده که ایجاد مترو را تا سال ها برای کرمان غیرقابل توجیه نشان داده است.

اسما پورزنگی آبادی - مرمت بنای تاریخی شترگلوی ماهان که قرار بود تا اوایل سال 
99 به پایان برسد؛ همچنان تمام نشده است. این عمارت که در شهر ماهان و در خیابانی 

روبه روی آستانه شاه نعمت اهلل ولی قرار دارد، متعلق به دورۀ قاجار بوده ...

صفحه6

صفحه 7

س:  محمد عرب زاده
عک

صفحه 3

در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار مطرح شد

مدیران پاسخگوی رسانه ها باشند
سفر  و  محرم،  سوگواری  ایام  با  همزمانی  دلیل  به  که  خبرنگار  روز  گرامیداشت  مراسم  جامعه:  گروه 
رئیس جمهور در ۱۷ مرداد برگزار نشده بود، شامگاه شنبه ۲9 مردادماه در محل باغ تاریخی فتح آباد برگزار شد 

که با استقبال از سوی خبرنگاران و اهالی رسانه همراه بود.

رئیس خانه صمت کرمان مطرح کرد
فرصت بیان مشکالت معدنی را 
با رئیس جمهور از دست دادیم

پورابراهیمی در گفت وگو با استقامت«
مطرح کرد

فضای کسب وکار استان در 
»بند« سختگیری های فراقانونی

صفحه 5

صفحه 4

آگهی اصالحیه اسناد و تمدید مهلت تحویل پاکات 
مناقصه عمومي شماره 1401/28/ع 

» انجام    به اطالع کلیه متقاضیان جهت شرکت در مناقصه با موضوع 
 » مگاواتی   40 خورشیدی  نیروگاه  احداث  بر  کارگاهی  نظارت  خدمات 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می رساند اسناد مناقصه اصالح شده از 
وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده 
قابل دانلود می باشد. الزم به ذکر است شرکت های مهندسین مشاور 
با رتبه حداقل 2 در یکی  باید گواهي نامه صالحیت خدمات مشاوره  می 
از رشته های انرژی تجدید پذیر، تولید نیرو، توزیع نیرو یا انتقال نیرو 
از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را دارا باشند. همچنین مهلت 
تحویل پاکات از روز یکشنبه مــورخ 1401/06/06 به روز یکشنبه مورخ 
1401/06/13 در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 
اجراي  محل  از  مجدد  بازدید  ضمنًا  گردید.  موکول  تهران  مرکزی  دفتر 

موضوع مناقصه روز دوشنبه مورخ 1401/06/07 مقرر شده است. 
نامه های شرکت در مناقصه بایستی  شایان ذکر است فرمت ضمانت 
شرکت  گردد.  تهیه  مناقصه  اسناد  در  شده  ارائه  فرمت  با  مطابق  عینأ 
معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر یك از پیشنهادات بدون نیاز 

به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

روابط عمومی شرکت گهر زمینكمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

استاندار کرمان:
پذیرش نقد 

رسانه ها شجاعت 
و سعه صدر 

می خواهد

دادستان کرمان:
رسانه ها برای 

افزایش 
مطالبه گری مردم 

تالش کنند

مدیرکل ارشاد کرمان:
 تولید امید 

مهم ترین نیاز 
جامعه است

مدیرعامل خانه 
مطبوعات استان کرمان:

خدمات رفاهی 
خبرنگاران مطلوب 

نیست

 مرمت بنای تاریخی شرتگلو هنوز تمام نشده است
 گنبد شاه نعمت الله تا پایان شهریورماه مرمت می شود


