
گروه اقتصاد: بنا به جدیدترین گزارش اتاق بازرگانی ایران از وضعیت محیط کسب و کار در تابستان ۱۴۰۰، کرمان که در 
سال های گذشته در قعر جدول کشوری قرار داشت، این بار نیز در کنار اردبیل و کرمانشاه به عنوان یکی از استان های دارای 
بدترین وضعیت محیط کسب وکار معرفی شد. طی سال های اخیر، فعاالن اقتصادی بارها نسبت به وضعیت بد کسب وکار در 

استان و نبود شرایط مناسب برای سرمایه گذاری انتقاد کرده اند.
اواخر شهریورماه امسال، زینی وند استاندار، با اشاره به اختالف نظر درباره ی فضای کسب و کار استان کرمان گفت که 

مهم ترین مشکل، استعالمات است و علت خراب شدن فضای کسب و کار و سقوط رتبه ی ما ...

صفحه آخر هفته خوانی

صفحه 2

کمبود شدید 
نقدینگی برای 
صادرات پسته 

و خرما
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هفته خوانی

صفحه 2

هیچ کاالیی در 
استان نباید 
کمیاب باشد

صفحه آخر 

صفحه 4

هفته  نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جنوب شرق کشور

قلعه سنِگ 
سیرجان میراثی 

زخم خورده

صفحه 4

هنرمند موسیقی نواحی:

فضای جشنواره موسیقی برایم رویایی بود
معاون وزارت بهداشت اعالم کرد

مدیریت هوشمند کرونا از ۲ هفتۀ دیگر

مرکز تندرستی و 
سالمت را برای 

افزایش بهره وری 
سازمان راه اندازی 

کردیم

وضعیت محیط کسب وکار کشور در تابستان اعالم شد

کرمان در ردۀ بدترین های 
فضای کسب وکار!

صفحه 2

صفحه 4

شفیعی، معاون میراث فرهنگی استان: 

برنامه های میراث نیازمند تامین 
اعتبار است

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی هشدار داد

فرونشست ۲۵ شهر استان کرمان 
صفحه ٣

سعید شعرباف
 در مراسم معارفۀ خود اعالم کرد

شهردار گروه 
و جناح خاصی نیستم

گروه جامعه: ساخت اردوگاه حرفه آموزی و کاردرمانی معتادان که از سال ۷۹ در کبوترخان آغاز شده، با 
گذشت ۲۱ سال هنوز معطل تامین اعتبار است. دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان 

می گوید اگر این پروژه به زودی بهره برداری نشود ابنیه ی ساخته شده نیز تخریب خواهند شد.
او همچنین با اشاره به افزایش جمعیت معتادان متجاهر در استان و نیاز به جمع آوری سریع آن ها گفت....

کرمان  جدید  شهردار  معارفه ی  مراسم  جامعه:  گروه 
از شهردار سابق کرمان  تقدیر  و  َشعرباف تبریزی«  »سعید 
»سیدمهران عالم زاده«، هشتم آبان ماه در مسجد ابوالفضل 
علیه السالم شهرک قمربنی هاشم با حضور استاندار کرمان، 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان، فرمانده سپاه ثاراهلل، 
و  اسالمی  راور در مجلس شورای  و  نماینده مردم کرمان 

جمعی از مدیران برگزار شد.

پروژه های عمرانی شهر
 جهادی و سریع پیش برود

به گزارش استقامت، استاندار کرمان در این مراسم اظهار 
باید نماد تمدن و در تراز پایگاه و  کرد: »شهر کرمان که 
مرکز مقاومت اسالمی مطرح شود، با کرمانی که در ذهن 
جهانیان و ایرانیان است خیلی فاصله دارد. بنابراین، شورا و 
شهردار کار سختی دارند و باید در این راستا بسیار تالش 

شود«.
علی زینی وند افزود: »کرمان امروز مورد توجه دنیاست 
ببینند  تا  آزادگانی می آیند  و  اقصی  نقاط دنیا کسانی  از  و 
کرمانی که سردار سلیمانی در آن رشد یافته چگونه استانی 

است«.

صفحه 2

صفحه ٣
صفحه 2

در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان انتقاد شد

معطلی 21 سالۀ اردوگاه معتادان 
در کبوترخان

پس از دو سال درخشش و چشم نوازی؛

دریاچۀ لوت ناپدید شد!

آگهی مناقصه عمومی تجدید شده )نوبت دوم( شماره 1400/۲6/ع

آگهی مناقصه شماره 517د1400

شركت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد " تهیه مصالح ، داربست بندی، طراحي 
و ساخت و اجرای الینر الستیکی مخزن هماتیت ابتدای خط درکارخانه گندله سازي شماره 1 " خود را 
از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط و دارای سابقه اجرای موضوع مناقصه 
WWW.GEG. واگذار نمايد. لذا متقاضيان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي

IR مراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از بخش مناقصه و 
مزايده دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 1400/08/19 
در محــل دفتر كميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد. ضمنًا بازديد 
از محل اجراي موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 1400/08/15 مقرر شده است. شركت معدني و 
صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت 

مختار مي باشد.

شرکت شهرک های صنعتی کرمان در نظر دارد تهیه مصالح و تکمیل فیبر نوری شهرکهای صنعتی انار و راور و ناحیه صنعتی 
ماهان به شماره فراخوان 2000001275000017 را از طریق برگزاري مناقصه عمومی, با برآورد حدود 14121 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 707000000 )هفتصد و هفت میلیون ( لاير می باشد.

- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهارشنبه مورخ 1400/08/12 می باشد.
-  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 18:00 روز سه شنبه مورخ 1400/08/18.

-  مهلت زمانی ارائه پيشنهادات: تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 1400/09/02.
-  زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/09/03.

-  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 5029

شرکت شهرک های صنعتی کرمان 

اصالحیه آگهی
در  شماره ی قبلی استقامت، که آگهی مناقصه شماره 516 د  1400 شرکت شهرک های صنعتی کرمان، را منتشر کردیم، در 
بخش پایانی این آگهی، متاسفانه موقع طراحی به جای عبارت » روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمان« به اشتباه 
عبارت » اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان« درج کرده ایم. بدین وسیله ضمن پوزش از مخاطب ها، و شرکت  
شهرک های صنعتی کرمان، مراتب اصالح، و بدین وسیله به اطالع می رسد.                                          هفته نامه استقامت

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

را ببینید

پایگاه خبری

www.fardayekerman.ir
@fardayekerman

fardayekermaan
mlatifk@gmail.com

 شهرداری مرمت حمام ته باغ لـله را در اولویت قرار دهد
 حریم قلعه های دخرت و اردشیر کوچک نشده است


