
گروه جامعه: جدیدترین نقشه ی کرونایی ایران که سوم آبان ماه منتشر شده است، نشان می دهد که ۲۲ 
شهرستان قرمز، ۱۲۸ شهرستان نارنجی، ۲۱۵ شهرستان زرد و ۸۳ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.

این در حالی ست که در نقشه ی رنگ بندی کرونایی کشور که اول آبان ماه منتشر شده بود، ۱۶ شهرستان در 
وضعیت قرمز قرار داشتند و تنها با گذشت دو روز، شش شهر دیگر به مناطق قرمز اضافه شده است...

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان هشد داد

کاهش رعایت پروتکل ها به ۴۳ درصد!

هفته خوانی صفحه آخر
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هفته خوانی

صفحه 2

تامین نیمی از 
درآمد شهرداری از 
طریق فروش زمین 

اشکالی ندارد

صفحه آخر 

صفحه 4

هفته  نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جنوب شرق کشور

معادن در 
استان گروگان 
گرفته شده اند

صفحه 2

رئیس کل دادگستری کرمان خبر داد

بررسی 64 پروندۀ مفاسد اقتصادی در استان
یادداشت محمد لطیف کار

موسیقی نواحی را برند ماندگار کرمان کنیم

کارشناسان 
امانت دارانی هستند 

که چالش های 
موجود را به جان 

می خرند

جدیدترین رنگ بندی کرونایی ایران؛ در

»شهربابک« قرمز شد
افزایش تعداد شهرهای قرمز در کشور

صفحه 2

صفحه 4

یادداشت مدیر مرکز کرمان شناسی

سلطان قالی 
و تداوم اندیشۀ متعالی او

با موافقت وزارت ارشاد؛

کرمان میزبان دائمی جشنواره موسیقی نواحی شد
صفحه 2

مهندس فره وشی
 از معماران کرمانی مهندسین مشاور پیرراز: 

دانشگاه باهنر با قابلیت توسعه 
طراحی شد
 تعهد »میرحیدر« 
روی معماری دانشگاه مثالزدنی بود
 برای ساختمانها۲۰۰ تا ۳۰۰ سال عمر مد نظر 
میشود  تبدیل زیست بودمحیط

مطلب مرتبط

گروه جامعه: مدیرکل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان کرمان، بحث فرونشست زمین در استان را 
جدی دانست و با بیان این که در حال حاضر جایی در استان وجود ندارد که درگیر پدیده ی فرونشست زمین 
نشده باشد، گفت که دشت ارزوئیه، فاریاب، جیرفت و عنبرآباد طی سال های اخیر بیشترین فرونشست را 

داشته اند اما شدت رشد فرونشست دشت های شمالی استان کاهش یافته است.

محمد لطیف کار : دانشگاه باهنر کرمان بی شک یکی 
از مراکز مهم علمی استان کرمان محسوب می شود که 
نام و یاد بنیان گذار آن، مرحوم افضلی پور تا ابد در خاطر 

کرمانی ها ماندگار است.
بناهای بی نظیر این مجموعه، طراحی زیبا، استفاده از 
آخرین علوم سازه و معماری و پیش بینی  توسعه ی دانشگاه 
در سال های بعد از مواردی است که عالوه بر حساسیت 
مسئولیت پذیری  و  تسلط  افضلی پور  مرحوم  بلند  دید  و 
معماران و مهندسان ساخت بنا را به رخ می کشد. مرحوم 
مهندس محسن میرحیدر، مدیرعامل اسبق مشاور پیرراز 
که به اتفاق مهندس شریعت زاده در طراحی و معماری 
این بناهای ماندگار نقش مهمی داشت، شهریورماه امسال 
دارفانی را وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی باد. در 
آستانه ی چهلمین روز درگذشت او برای آشنایی بیشتر با 

چگونگی طراحی و ساخت دانشگاه ...

صفحه ٣

صفحه ٣
صفحه ٣

مدیرکل زمین شناسی کرمان خبر داد

شکاف های عمیق زمین در دشت 
ارزوئیه و عنبرآباد

معاون سازمان نظام پزشکی:

ساالنه ۳ هزار پزشک از ایران می روند!

آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/48/ع

آگهی مناقصه شماره 516د1400

تأمين  مهندسي،  خدمات  ارائه   " دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  صنعتي  و  معدني  شركت 
كاال، ساخت و نصب تجهيزات بصورت توأم )EPC( براي احداث سورتمه ریلی دهکده گردشگری" 
خود را از طریق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانکار واجد شرایط و دارای سابقه اجرای موضوع 
 مناقصه واگذار نماید. لذا متقاضيان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الکترونيکي :

از  كنندگان  تأمين  ارزیابي  به همراه فرم پرسشنامه  را  اسناد مذكور  و  مراجعه   WWW.GEG.IR
مــورخ  شنبه  روز   14 الي   9 ساعت  پاكات  تحویل  مهلت  نمایند.  دانلود  مزایده  و  مناقصه  بخش 
1400/08/22 در محــل دفتر كميسيون معـامالت مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. 
ضمنًا بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه الزامی می باشد و روز چهار شنبه مورخ 1400/08/12 
مقرر شده است. شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یك از پيشنهادات بدون نياز 

به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

شرکت شهرکهای صنعتی کرمان در نظر دارد تهیه مصالح و احداث بخشی از طرح تکمیلی تصفیه خانه فاضالب 
شهرک صنعتی شماره2 کرمان را از طریق برگزاري مناقصه عمومی, با برآورد حدود 256770 میلیون ریال 
به  پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
 مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم 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 تضمين شرکت در مناقصه 9036000000 )نه میلیارد و سی و شش 

میلیون ( لاير می باشد.
- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه مورخ 1400/07/28 می باشد.

-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/08/05.
-  مهلت زمانی ارائه پيشنهادات: تا ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/08/19.

-  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/08/20.
-  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. 

. ش آ 1210797
 روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمان  

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

را ببینید

پایگاه خبری

www.fardayekerman.ir
@fardayekerman

fardayekermaan
mlatifk@gmail.com


