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هفته  نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جنوب شرق کشور

صفحه 2

به دلیل ایست قلبی اتفاق افتاد؛

سفر ابدی میرحسینی
سردبیر هفته نامۀ »یک صفحه«

صفحه 2

مدیرعامل آبفا کشور خبر داد

تنش آبی در ۲۷۲ شهر ایران
7 هزار روستا به آبرسانی سیار نیاز دارند

جامعه 2جامعه ١

صفحه 6 صفحه ٣

روزانه هزار 
پروندۀ سرقت 

در استان 
تشکیل می شود

مصرف گل و 
شیشه از علل 
شایع بستری 

در بیمارستان ها 
است

پورابراهیمی مطرح کرد

بزرگترین شرکت 
سرمایه گذاری در استان 

تشکیل می شود

انتقاد رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر از ُکندی انجام پروژه؛

شهردار کرمان روزانه 
در پروژۀ خیابان تجلی حضور یابد

گروه اقتصاد: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره تشکیل بزرگ ترین شرکت 
سرمایه گذاری در استان کرمان گفت: »در طول یک سال ونیم گذشته تالش های زیادی 
برای اجرای بزرگترین پروژه های صنعتی و معدنی در شهرستان های کرمان و راور در 
دستور کار قرار گرفت که موفق به ایجاد ظرفیت های سرمایه گذاری جدید به ارزش بیش 

از 50 هزار میلیارد تومان در شهرستان های کرمان و راور شدیم«.

در مراسم پایانی دومین جشنواره ملی شعر 
کوتاه »آن« مطرح شد

فرهنگ ما را زبان و ادب 
فارسی  استوار نگاه داشته است

مدیرکل میراث فرهنگی استان مطرح کرد
سایت گردشگری الله زار را 
اصالح می کنیم
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صفحه ٤
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در گفت وگو با »ایرج« خواننده پیشکسوت مطرح شد؛

موسیقی اصیل ایرانی هیچ وقت از بین نمی رود
استاندار کرمان:

مدیران اجازه ندهند
اعتبارات از استان برگردد

با  کرمان  استاندار  اقتصاد:  گروه 
باید به  اینکه مدیران استان  تاکید بر 
یافته  اختصاص  اعتبارات  طریقی  هر 
ادامه  کنند،  جذب  را  دستگاه ها  به 
ندهند  اجازه  استان  »مدیران  داد: 
و  برگردد  استان  از  اعتبارات  این 
دستگاه هایی که تاکنون جذب اعتبار 
نداشته اند باید سریع تر اقدام کرده تا به 

نفع استان کار شود«.
اینکه  بیان  با  فداکار  محمدمهدی 
اولویت  در  باید  خزانه  اسناد  جذب 
دستگاه های استان قرار گیرد و به هر 
شکلی که امکان دارد این اسناد جذب 
اسناد خزانه یک  افزود: »جذب  شود، 
روش تامین منابع مالی و جذب اعتبار 
این  در  کوتاهی  و  بوده  استان  برای 

زمینه قابل قبول نیست«.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
جلسۀ  در  وی  کرمان،  استانداری 
استان  برنامه ریزی  و  توسعه  شورای 

کارکرمان با اشاره به موضوع...
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آگهي مناقصه عمومي شماره1401/14/ع

عملیات   « دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  و صنعتي  معدني  شركت 
اسکله  در  واقع  کشتي  در  آنها  تخلیه  و  حمل  انبار،  از  محصوالت  بارگیري 
شهید رجایی بندرعباس« را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار 
واجد شرايط و دارای مجوز تخليه و بارگيري از امور شركتهاي اداره بنادر 
و دريانوردي اسكله شهيد رجايی با اعتبار حداقل يك سال واگذار نمايد.
لذا متقاضيان مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونيكي

WWW.GEG.IR  بخش مناقصه و مزايده مراجعه نموده و اسناد مذكور را 
به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. 

مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز يكشنبه مــورخ 1401/04/12 
در محــل دفتركميسيون معـامالت مجتمع و يا دبيرخانه دفتر مركزی تهران 
مي باشد. ضمنًا بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز يك شنبه مورخ 
1401/04/05 در انبار شركت معدنی و صنعتی گل گهر واقع در اسكله 

شهيد رجايی مقرر شده است. 
شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول يا رد هر يك از پيشنهادات 

بدون نياز به ذكر دليل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد.

كمیسیون معامالت شركت معدني و صنعتي گل گهر 

تبریکتبریک

روز اصناف فرصت مغتنمی برای به تصویر کشیدن جایگاه واقعی اصناف وارج 
نهادن به ارزش های معنوی، اجتماعی و اقتصادی این تالشگران عرصه شکوفایی 
اقتصادی است. این روز را به تمامی تالشگران صنوف مختلف تبریک می گوییم.

محمدرضا بهرامی - رییس اتحادیه هتل ، تاالر، رستوران، سفره خانه و چایخانه کرمان

تبریکتبریک

اصناف بازوان ستبر انقالب اسالمی هستند.   امام خمینی)ره(
روز ملی اصناف بر همه ی صنوف استان کرمان مبارک باد

غالمرضا اشرفی  - رییس اتحادیه صنف لوازم خانگی کرمان

تبریکتبریک

اصناف و بازاریان قلب تپنده اقتصاد و رونق کشور هستند.
فرارسیدن این روز را به تمامی فعاالن صنفی و تالشگران عرصه تولید، 

توزیع و اقتصاد تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
محمدرضا حاج عباسی 
 رییس اتحادیه صنف میدان داران ، باسکول و ذغال فروشان کرمان

تبریکتبریک

صنوف از بزرگترین نقش آفرینان اقتصاد هستند
روز ملی اصناف بر همه ی صنوف گرامی باد

هیات رییسه اتحادیه صنف رایانه و ماشین های اداری، کتاب و نوشت افزار کرمان

صفحه 2


