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هفتهنامهفرهنگی،اجتماعی،اقتصادیجنوبشرقکشور

کارگروهی برای 
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دبیر کمیته علمی کشوری کووید ۱۹:
احتمال اوج گیری کرونا وجود دارد

 تصور نشود که کرونا پایان یافته است!

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کرمان خبر داد

تشکیل قرارگاه تامین و نظارت بازار 
در کرمان

اجرایی که متن 
را از کنش خالی 

می کند

در صحن علنی شورای شهر کرمان مطرح شد

نگرانی از خروج تدریجی 
انبوه سازان از شهر کرمان

صفحه٣
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مجری پروژۀ مرمت خانه های تاریخی شهر کرمان اعالم کرد

توقف دو سالۀ مرمت 7 خانۀ تاریخی

مثل  شهرهایی  به  را  خود  سرمایه های  و  هستند  کرمان  ترک  حال  در  »انبوه سازان  گروهجامعه: 
اصفهان، تهران و مشهد می برند«. این را رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر کرمان شنیده است و 
می گوید که نمی دانم چه قدر واقعیت دارد، اما از لحاظ روانی، فضایی در شهر ایجاد شده که با انبوه سازان 
همکاری نمی شود. پیشنهاد چناریان این است که شهرداری کرمان با انجام اقدامات رسانه ای و تبلیغاتی، 
موضع خود را در برابر فعالیت  انبوه سازان به طور صریح اعالم کند تا اگر از سوی نهاد دیگری مانع ایجاد 

می شود، توپ عدم همکاری را در زمین شهرداری نیندازند.

گروهجامعه: مرمت همزمان هفت خانۀ تاریخی در شهر کرمان که سال 95 و با حمایت استاندار 
وقت و توسط سازمان همیاری های شهرداری، شرکت جهاد نصر و میراث فرهنگی استان شروع شد، 

متوقف شده است. 

علیدادی سلیمانی، باستان شناس:

مرمت قلعۀ منوجان احتماال 
5 سال دیگر تمام شود

رحیمی شهردار بافت تاریخی مطرح کرد

مشکل تعدد طرح های
بافت تاریخی 

صفحه٣
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گروهجامعه-حدود پنج سال از آن روزی که خبر آغاز 
مرمت قلعۀ تاریخی منوجان منتشر شد می گذرد. آن زمان، 
کسی نه این قلعه را می شناخت و نه می دانست این بنای 

مهجور و متروکه و در حال احتضار ...

شرکت شهرک های صنعتی کرمان
آگهی مناقصه شماره 526د1401

 شرکت شهرک های صنعتی کرمان در نظر دارد تهیه مصالح و اجرای شبکه برق 20 کیلوولت در برخی 
از معابر شهرک صنعتی شهربابک را از طریق برگزاري مناقصه عمومی, با برآورد حدود 13895 میلیون 
ریال به  پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم   www.setadiran.ir به آدرس  )ستاد( 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. 
-  سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 695000000 )ششصد و نود و پنج 

میلیون ( ریال می باشد.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دو مورخ 1401/02/26 می باشد.

-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18:00 روز یکشنبه مورخ 1401/03/01.
-  مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1401/03/17.

-  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/03/18.
-  اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 

ارائه  )پاکت الف(: کرمان- بلوار شهید عباسپور)پارادیس(- نبش میدان عاشورا
 تلفن:034-31272012

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 021-85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش "ثبت نام/
پروفایل تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.                                       

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی کرمان 

درنشستخبریمیراثفرهنگیاعالمشد؛

کنار صندل و تپه یحیی باید »سایت موزه« شوند
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مدیرکلمیراثفرهنگیاستانخبرداد

نقشه های هتل بام کرمان را 
در اختیار نداریم! 
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آگهي مناقصه عمومي شماره 1401/09/ع
شرکتمعدنيوصنعتيگلگهر)سهاميعام(درنظردارداجرای "طرح جامع برق رساني "خودراواقع
درمحلمجتمعمعدنیوصنعتیگلگهربهنشانیسیرجانکیلومتر50جادهشیراز،ازطریقبرگزاريمناقصه
عموميبهپیمانكارواجدشرایطودارایگواهینامهتأییدصالحیتپیمانكاريمعتبر با رتبه حداقل 4 در رشته 
نیروازسازمانمدیریتوبرنامهریزیکشورواگذارنماید.لذامتقاضیانميتوانندجهتاخذاسنادمناقصه
بهوبسایتاینشرکتبهنشانیWWW.GEG.IRبخشمناقصهومزایدهمراجعهواسنادمذکوررابههمراه
فرمپرسشنامهارزیابيتأمینکنندگاندانلودنمایند.مهلتتحویلپاکاتساعت9الي1٤روزشنبهمــورخ
1٤01/0٣/21درمحــلدفترکمیسیونمعـامالتمجتمعویادبیرخانهدفترمرکزیتهرانميباشد.ضمنًا
بازدیدازمحلاجرايموضوعمناقصهروزشنبهمورخ1٤01/0٣/07مقررشدهاستوالزامیمیباشد.شرکت
معدنيوصنعتيگلگهردرقبولیاردهریكازپیشنهاداتبدوننیازبهذکردلیلوبدونجبرانخسارت

مختارميباشد.
کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

27 اردیبهشت ماه ، روز ارتباطات و روابط عمومی ها بر تمامی فعاالن این عرصه گرامی باد

شرکت آلومینیوم هزار


