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هفته خوانی

صفحه 2

کشف ۳۴۹ میلیارد 
تومان کاالی قاچاق 

در کرمان 

جامعه

صفحه ٣

هفته  نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جنوب شرق کشور

ضرب و جرح 
عمدی در 

کرمان رو به 
افزایش است

صفحه 2

سازمان ملل متحد هشدار داد

موج جدید مهاجرت افغان ها به ایران
بازرس کل استان کرمان خبر داد

 معرفی ۲۸۴ متخلف به مراجع قضایی

شعرخوانی

دبیر کمیته علمی کرونا مطرح کرد

احتمال بروز پیک 
ششم در اوایل آبان

صفحه ٣

صفحه2

س : محمد لطیفکار  / آرشیو استقامت
عک

رئیس اتاق کرمان خبر داد
بیکاری ۳۳هزار شاغل بخش

صنعت استان !

گزارش بررسی یک اتفاق تازه در پروژۀ تله کابین کرمان؛

ترکخوردگیپایههایبتنیتلهکابین!

صفحه ٣

یونسکو چراغ سبز نشان داد؛

دو کاروانسرای کرمان ثبت 
جهانی می شود 
جهانیشدِنکاروانسرایگنجعلیخان
اهدافثبتبازارراتامینمیکند

کاروانسرایچاهکورانبهمقرحامیان
محیطزیستتبدیلمیشود

وزیر نیرو:

واردات برق در حال حاضر از 
صادرات بیشتر است
فعالبرنامهایبرایافزایش
قیمتآبوبرقنداریم

صفحه 2

گروه جامعه: دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با بیان این که باال بودن مرگ های ناشی از کرونا در کشور و 
در برخی استان ها، از آثار پیک پنجم است، در عین حال درباره ی احتمال بروز پیک ششم، گفت که امیدواریم 
بتوانیم طی چند هفته ی آینده با انجام واکسیناسیون های قوی که در حال انجام است و اقدامات سریع و عاجلی 

که در کنار واکسیناسیون انجام می شود، شاهد کاهش میزان مرگ و میر باشیم.

گروه اقتصاد: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کرمان با بیان اینکه متناسب با افزایش هزینه ها و تورم، قیمت 
نان در استان تا سقف ۴۰ درصد افزایش یافته است، گفت: »شهروندان نان را گران تر از نرخ مصوب اعالمی 

نخرند«. ماهری تصریح کرد: »با نانوایان گرانفروش برخورد جدی می شود«.
به گزارش ایرنا کرمان، داریوش ماهری 19 مهرماه افزود: »باال رفتن دستمزد و حقوق کارکنان....

گروه جامعه: استان کرمان که اکنون با هفت اثر تاریخی 
و طبیعِی جهانی، در فهرست تحت حمایت یونسکو، جایگاه 
دیگر  اثر  دو  جهانی  ثبت  تکاپوی  در  دارد،  خوبی  نسبتا 
است؛ این بار دو کاروانسرای گنجعلی خان در شهر کرمان و 
چاه کوران در حوالی راور در آستانه ی ورود به فهرست آثار 

جهانی هستند. 

پوراسماعیلی:کمترینایرادیدرسازهباشد،اجازۀبهرهبرداریدادهنمیشود
اسالمی:حساسیتباالییبرایساختتلهکابینداریموچیزیراالپوشانینمیکنیم

صفحه ٣

صفحه 4
صفحه 4

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی کرمان مطرح کرد

بعد از چهار سال نان را گران کردیم

نمایشگاه بین المللی معدن کرمان با حضور 
»شرکت ملی صنایع مس ایران« در حال برگزاري است

ارائه کارنامه روشن شرکت مس؛ از رونق تولید تا نهضت بومي سازي

نانواییهامجازبهتغییروزنناننیستند 

غرفه ی  از  بازدید  حاشیه ی  در  کرمان  استاندار  اطالع رسانی:  گروه 
معدنی،  صنایع  معدن،  بین المللی  نمایشگاه  پنجمین  در  گهرزمین 
ماشین آالت و تجهیزات وابسته کرمان، گفت: »شرکت سنگ آهن گهرزمین 
اقدامات  از مجموعه های فعال و خوب صنعتی و معدنی کشور است و 

شایسته ی آن قابل تقدیر است«.
معدنی،  صنایع  معدن،  بین المللی  نمایشگاه  پنجمین  است  گفتنی 
ماشین آالت و تجهیزات وابسته کرمان )kimix 2۰21 ( با حضور استاندار 
امور  و  روابط عمومی  به گزارش  به کار کرد.  آغاز  کرمان عصر 17 مهرماه 
بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین، نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع 

معدنی، ماشین آالت و تجهیزات وابسته کرمان عصر 17 مهرماه با حضور 
استاندار کرمان و جمعی از مسئولین صنعت و معدن استان افتتاح شد.

استاندار کرمان در حاشیه ی بازدید از غرفه ی گهرزمین در این نمایشگاه 
خوب  و  فعال  مجموعه های  از  گهرزمین  سنگ آهن  »شرکت  کرد:  بیان 
صنعتی و معدنی کشور است و اقدامات شایسته ی آن قابل تقدیر است«. 
پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن از 17 تا 2۰ مهرماه در محل نمایشگاه 
بین المللی کرمان میزبان بازدیدکنندگان است. غرفه ی شرکت سنگ آهن 
گهرزمین در این نمایشگاه، همه روزه از ساعت 1۵ الی 2۰:۳۰ در سالن 

باستانی پاریزی، پذیرای عالقه مندان و بازدیدکنندگان خواهد بود. 

استاندار کرمان در بازدید از غرفۀ گهرزمین در نمایشگاه معدن:

 اقدامات شایستۀ گهرزمین قابل تقدیر است 

آگهي مناقصه عمومي شماره1۴00/۴3/ع

فرآیند انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی 
سال 1۴00 آغاز شد

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد "طراحی، تامین، نصب و راه 
بازیابی  تیکنرهای  مجموعه  برای  مستقیم  جریان  کاتودیک  حفاظت  سیستم  عدد  سه  اندازی 
آب"مجتمع خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرايط واگذار نمايد. 
  WWW.GEG.IRالکترونیکي آدرس  به  مناقصه  اسناد  اخذ  جهت  مي توانند  متقاضیان  لذا 
پاكات  تحويل  مهلت  نمايند.  دانلود  مزايده  و  مناقصه  بخش  از  را  مذكور  اسناد  و  مراجعه 
ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 1400/8/3 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع 
و يا دبیرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنًا بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز 
دوشنبه مورخ 1400/7/26 مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا 
قبول هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذكر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

انتخاب فرایند ایران، تجارت توسعه سازمان اعالم اساس بر
صادرکنندگانبرگزیدهاستانیسال1400آغازشدهوتا28مهرماهجاری
طریق از میتوانند رویداد این در مشارکت به عالقمندان دارد. ادامه

سامانه:  tpo.ir/proexp1400 ثبتنامنمایند.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان

کمیسیون معامالت شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

جناب آقای ابراهیم شاهی
مصیبت وارده را به جنابعالی تسلیت می گوییم. از خداوند مهربان برای عزیز از دست رفته تان آمرزش و علو درجات و برای شما و سایر 

هفته نامه استقامت - پایگاه خبری فردای کرمانبستگان صبوری و سالمتی مسئلت داریم.


