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هفته  نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جنوب شرق کشور

صفحه 3

مدیرکل راهداری استان اعالم کرد

نرخ جدید کرایه اتوبوس 
زائران اربعین از کرمان

صفحه 2

استاندار کرمان هشدار داد

قاچاق سوخت 
در شهرهای شمالی استان 

جامعه 2جامعه 1

صفحه 6 صفحه 3

آدم های 
رمان هایم همین 
دور و بر زندگی 

می کنند

معلولیت 
نمی تواند ما را 
از اهداف مان 

دور کند 

نگرانی رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر کرمان؛

ترافیک کرمان
حادتر می شود

رئیس کل دادگستری استان کرمان:

حاشیه نشینی نتیجۀ ترک فعل برخی 
مدیران است

گروه جامعه: رئیس کمیسیون بودجه، منابع پایدار و سرمایه گذاری شورای شهر 
کرمان با ابراز نگرانی نسبت به آیندۀ ترافیک شهر گفت: »با شرایطی که وجود دارد، به 

نظر می رسد کرمان به سمت نارضایتی گسترده در حوزۀ ترافیک می رود ...
صفحه7

صفحه2 

صفحه 8

س : محمد لطیفکار 
عک

صفحه 5

از اردیبهشت ماه سال آینده در دانشگاه شهید باهنر؛

جایزه  معماری میرحیدر 
به دانشجویان برتر اهداء می شود

اسدی رئیس حوزه هنری کرمان مطرح کرد؛ 
موانع پیشرفت

 در بهسازی سینما نور 

در آیین تقدیر از تعاونی های برتر
 استان کرمان عنوان شد
تعاونی ها گره گشای
 بخش اقتصاد هستند

صفحه 4

صفحه 6

آگهي مناقصه عمومي   

شهرداری کرمان در نظر دارد جهت بیمه تکمیلی درمان پرسنل شهرداری 
) تعداد حدودًا 9/000 نفر از پرسنل خود و خانواده هایشان ( به شرح 
ذکر شده در اسناد مناقصه به مدت  12 ماه با مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه 5/400/000/000  ریال از طریق برگزاری مناقصه از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( اقدام نماید. 
کلیه شرکتهای بیمه ای واجد الشرایط ، می توانند جهت خرید اسناد 
مناقصه از مورخ 1401/06/16 لغایت 1401/06/24 و جهت تسلیم 
  www.setadiran.ir  پیشنهادات تا مورخ 1401/07/04از طریق سامانه
اقدام  نمایند.  بازگشایي پاکتها مورخ  07/06/ 1401 انجام  می شود . 

سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه و اطالعات تکمیلی آگهی در 
سایت شهرداری  kermancity.ir  مندرج گردیده است.

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت 
به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای 

کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی، اقدام الزم را به عمل آورند.

دمرییت ارتباطات و بین الملل شهرداری رکمان

در نشست ویژة تقدیر از تعاونی های برتر با حضور رئیس جمهور؛
شرکت تعاونی گهرعمران سیرجان به عنوان 

تعاونی برتر در سطح ملی انتخاب گردید


