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پیاده راه سازی خیابان تجلی
تا تیرماه تمام می شود  
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هفتهخوانی
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حمام  موزۀ سیم 
و زر کرمان 
چهارشنبۀ 

آینده بازگشایی 
می شود

جامعه
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هفتهنامهفرهنگی،اجتماعی،اقتصادیجنوبشرقکشور

مدیران از اجرای 
طرح کاداستر 
اراضی ملی 

پشتیبانی کنند
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جانشین فرمانده انتظامی استان: 
طرح ارتقای امنیت اجتماعی در پارک های 

کرمان اجرا می شود

شهردار کرمان:

مردم تمایلی به دفن اموات 
در آرامستان جدید ندارند

آمار سازمان 
مدیریت دربارۀ 
جمعیت شهر 
کرمان واقعی 

نیست 

معاون درمان وزارت بهداشت خبر داد

کرونا در ۴۰ کشور 
دنیا صعودی شد

صفحه3

صفحه2

صفحه3

وزیر کار:

ثبت نام یارانه بگیران جدید 
به زودی آغاز می شود

گروه جامعه: معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این که باید مراقب باشیم که زحمات ما برای کنترل 
کرونا در کشور از بین نرود، گفت: »نباید نسبت به کنترل کرونا در کشور ساده انگاری شود. زیرا، طی 
هفتۀ گذشته این بیماری در ۴۰ کشور دنیا روند صعودی داشت و موارد ابتال در ۱۴ کشور نیز ۲ برابر 

شد«.

در نشست شورای موسسان مدارس غیردولتی 
ناحیه۲ کرمان عنوان شد

مدارس غیردولتی نیازمند 
حمایت دولت هستند

صفحه٤

گروهجامعه-در حالی که مدارس غیردولتی در دهه های 
اخیر نقش بسیار مهمی در نظام آموزشی کشورمان برعهده 
دارند و به موفقیت های چشمگیری هم رسیده اند، این روزها 
دانش آموزان  به  خدمات  ارائه ی  هزینه ی  بودن  باال  بدلیل 
نگران  و  چالش های جدی  دچار  مدارس  این  خانواده ها،  و 
کننده ای شده اند. در همین راستا، شنبه ی گذشته هفدهم 
اردیبهشت ماه، شورای موسسان مدارس غیردولتی ناحیه دو 
آموزش و پرورش کرمان طی نشستی با حضور مدیر آموزش 
و پرورش این ناحیه به طرح و بررسی این مشکالت پرداختند 
و  کمیت  ارتقاء  و  منظور حفظ  به  تا  خواستند  دولت  از  و 

کیفیت این مدارس، از آن ها حمایت شود.   
آقای  ابتدا  این نشست  استقامت، در  به گزارش خبرنگار 
موسسان  هماهنگی  شورای  رئیس  رنجبر  احمد حسن نژاد 
ناحیه۲ و استان کرمان، اظهار کرد: ناحیه۲آموزش و پرورش 
استان کرمان با داشتن بیش از ۲8۰ مدرسه و مرکزغیردولتی 

از لحاظ فراوانی مدرسه، دومین شهرستان کشور است. 
وی اعالم کرد مدارس غیردولتی افتخار دارند تا در جهت 

اجرای اسناد باالدستی به ویژه سند ...

آگهي تمدید مهلت تحویل پاکات مناقصه عمومي 
شماره1۴۰1/۰1/ع

تجهیزات، نصب  تأمین  مهندسی،  ارائه خدمات   " موضوع  با  مناقصه  در  متقاضیان جهت شرکت  کلیه  اطالع  به 
باطله، حوضچه  انتقال  : احداث سیستم  بازیابی آب مجتمع شامل  پروژه  فاز 3  از  اول  اندازی بخش  و اجرا و راه 
اضطراری انباشت باطله تر، مخازن و پمپ خانه آب بازیافتی و خطوط لوله آب بازیافتی به مجتمع " شرکت معدني 
و صنعتي گل گهر به صورت  EPCمی رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مــورخ 1401/02/25 
مرکزی  دفتر  دبیرخانه  یا  و  مجتمع  معـامالت  دفترکمیسیون  محــل  در   1401/03/08 مورخ  یکشنبه  روز  به 
تهران موکول گردید. لذا شرکت های واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت طرح و ساخت با رتبه 1 در رشته 
آب و یا مشارکت شرکت های پیمانکاری دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری با رتبه 1 در یکی از رشته های 
صنعت و معدن )زیر رشته صنعت( یا رشته آب )زیر رشته انتقال آب( با شرکت مهندسین مشاور دارای گواهی 
صالحیت خدمات مشاوره با رتبه 1 در گروه مهندسی آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می توانند در 
روز یکشنبه مورخ 1401/02/25 از محل اجرای موضوع مناقصه بازدید به عمل آورند ضمنًا حضور در جلسه 
بازدید برای متقاضان جدید الزامی می باشد. الزم به ذکر است اسناد مناقصه از وب سایت این شرکت به نشانی 
WWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزایده قابل دریافت می باشد. شرکت 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.                                                  

را ببینید

پایگاه خبری

www.fardayekerman.ir
@fardayekerman

fardayekermaan
mlatifk@gmail.com

تبلیغات را با                         دنبال کنیم

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

سرانجامباتصویبهیاتدولت،طیمراسمویژهای؛

 سکانداری استان کرمان به »فداکار« رسید
صفحه2

هنرمند فرهیخته
جناب آقای محمدرضا هاشمی نژاد 

مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقید سعید رحمت واسعه ی الهی و برای جنابعالی و خانواده 
هفته نامه استقامت - پایگاه خبری فردای کرمانعزادار، شکیبایی و سالمت مسئلت داریم.

هنرمند فرهیخته
جناب آقای محمدرضا هاشمی نژاد 

با نهایت تاثر و تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه ی الهی و برای 
علیرضا هاشمی نژادجنابعالی و سایر بازماندگان، صبوری و سالمت مسئلت دارم.

هنرمند فرهیخته
جناب آقای محمدرضا هاشمی نژاد 

در داغ کمرشکن مرگ برادر، همدردی مرا بپذیرید. بریتان در تحمل این مصیبت شکیبایی آرزو می کنم.
مهدی محبی کرمانی

تبریک

عبداهلل آبسواران - اداره امورشعب بانک ملی استان کرمان

انتصاب شایسته ی حضرتعالی به سمت استاندار کرمان را که منبعث از تعهد آمیخته با تخصص 
نظام  به  بزرگوار در عرصه های گوناگون خدمت  آن  ارزنده و شایستگی های  مبین تجارب  و 

مقدس جمهوری اسالمی است صمیمانه تبریک عرض می نمایم.
به یقین تقید به والیت مداری و مشی انقالبی و همچنین حسن سابقه و مدیریت کارآمد جنابعالی در سمت های 
پیشین، نویدبخش توفیقات روز افزون و  گشایش افق های روشن در مسیر رشد و توسعه ی پایدار استان 

کرمان خواهد بود.
اینجانب ضمن آرزوی سعادت و سیادت برای استاندار پیشین جناب آقای دکتر زینی وند  از درگاه ایزد الیزال، 

سربلندی و سر فرازی شما را در راه تحقق اهداف دولت کریمه،  مسئلت می نمایم.

جناب آقای دکتر محمد مهدی فداکار
تبریک

شرکت سیمان ماهان کرمان

انتصاب شایسته ی حضرتعالی را به عنوان استاندار دیار کریمان، صمیمانه تبریک عرض نموده و از 
درگاه ایزدمنان عزت، سربلندی و توفیقات همه ی خدمتگزاران به اسالم و نظام مقدس جمهوری 
اسالمی را مسئلت داریم و برای جنابعالی مزید توفیقات برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو 

از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی این استان را خواستاریم. 

جناب آقای دکترمحمد مهدی فداکار

دکترعلیدادیسلیمانی،باستانشناس:

کاوش های جیرفت 
به دلیل نبود اعتبار متوقف شد

شهر قدیم جیرفت با سیالب از بین نرفته است

صفحه3


