
یادداشت: یادداشت :
گناه کبیره ای که  فراموش شده است!

صفحه  سوم صفحه  سوم

قالیچه سلیمان
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استاندارکرمان در جلسه ستاد هماهنگی سوم خرداد:

به دنبال یادگیری از درس های دوران 
دفاع مقدس  هستیم

صفحه دوم

روزانهم 
سرپرست جمعیت هالل احمر شهرستان کرمان:

کارگاه آموزش آشنایی با بیماری های 
واگیر دار برگزار می شود
صفحه دوم

صفحه پنجم

صفحه چهارم

صفحه پنجم

هنر هفتم
 نگاهی به سابقه ی هنری یک 

سینماگر؛ »لوک بسون«

نیکـیتا 

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد:
این هفته کرمان میزبان وزیر بهداشت خواهد بود

صفحه چهارم

صفحه  سوم
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صفحه دوم

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت معیشت کارگران استان به مناسبت هفته کارگر؛

زندگی موقت با نان کارگری!
متن در صفحه سوم

 در استان کرمان، کارگران برخی معادن، کارخانجات و مجتمع های صنعتی همواره با مشکالتی همچون 
نبود امنیت شغلی و فقدان ایمنی، عدم پرداخت به موقع حقوق و رعایت نشدن عدالت کارگری به واسطه 

ی قراردادهای موقت و نامطمئن رو به رو هستند

   این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، امضای قرارداد موقت ممنوع است اما بسیار 
ناراحت کننده است که بگوییم در کشورما قانون اجازه عقد قراردادهای موقت را داده است و ماده هفت 

قانون دست کارفرما را در این زمینه بازگذاشته است

صفحات ششم و هفتم

  راه اندازی دو بیمارستان هوایی
  دختر روستایی قربانی جنایت شیطانی شد

  خروج توده 8/5 کیلوگرمی از شکم مردی در مشهد 
  امارات تاجر ایرانی را به 10 سال حبس محکوم کرد
  دستگیري شش سارق و کشف هفت فقره سرقت در  بم 
 دستگیری عامل انتشار شایعه بمب گذاری در بافت
  کشف130 کیلوگرم تریاك توسط پلیس ارزوئیه 

اخبار ایران، جهان و حوادث:

 صفحه پنجم

در دیدار نوروزي مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروي برق جنوب استان کرمان
 با کارکنان این شرکت عنوان شد: 

توجه به سرمایه اجتماعي 
مهمترین عامل در ارتقاء 

جایگاه شرکت است

صفحات ششم و هفتم

 صفحه پنجم

متن در صفحه هشتم

به بهانه اردیبهشت ماه، سالگرد خاموشی »همایون تجربه کار«؛ 

به دانش گرا تا شوی جاودانی!

جمعیت هالل احمر استان کرمان در نظر دارد اقالم و کاالهای اسقاطی خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
شرایط متقاضیان: 

1ـ دارای شخصیت حقیقی و حقوقی
مهلت دریافت اسناد مزایده: از مورخ 96/2/9 لغایت 96/2/16

محل بازدید آدرس: کرمان ـ بلوار جمهوری ـ چهارراه شفا ـ بعد از دانشگاه علوم پزشکی جعیت هالل احمر شهرستان و بلوار شهید 
صدوقی جنب پل راه آهن ـ ساختمان ستادی جمعیت هالل احمر از ساعت 7/30 تا 14

مهلت قبول پیشنهادات: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 96/2/18
زمان بازگشایی پاکات و اعالم برنده: روز سه شنبه مورخ 96/2/19 ساعت 8/30 صبح 

مدارك مورد نیاز: 
1ـ تصویر کارت شناسایی ملی به همراه اصل آن 

2ـ اصل فیش واریزی به مبلغ 300/000 ریال به حساب شماره 764394/58 بانک ملت شهید صدوقی به نام جمعیت هالل احمر استان کرمان 
)شناسه واریز 260168016112(

محل دریافت اسناد و تحویل مدارك: 
1ـ به درخواست مراجعه کنندگان قبل و بعد از تاریخ تعیین شده ترتیب اثر داده نمی شود.

2ـ تضمین شرکت در مزایده می بایست به صورت فیش واریزی به حساب شماره 1244862250 معتبر غیرمشروط بانک ملت به نام جمعیت 
هالل احمر باشد.

3ـ حضور مزایده گران در جلسه بازگشایی پاکات بالمانع می باشد.
4ـ شماره تماس 32123813 جهت پاسخگویی به سواالت از ساعت 7/30 صبح الی 14 فعال می باشد.

5ـ در صورت انصراف برنده اول از خرید، سپرده وی به نفع فروشنده ضبط و برنده دوم به عنوان خریدار معرفی می گردد. در صورت امتناع 
برنده دوم ضمانت ضبط می گردد.

6ـ جمعیت هالل احمر در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
7ـ تعداد حداقل 1 شرکت کننده یا دو پیشنهاد جهت بازگشایی پاکات الزامی است.

نشانی: کرمان ـ بلوار شهید صدوقی  جنب پل راه آهن ـ خیابان هالل دبیرخانه هالل احمر ساختمان ستادی جمعیت هالل احمر   38227
روابط عمومی جمعیت هالل احمر استان کرمان 

آگهی مزایده عمومی تک مرحله ای نوبت اول 
شماره 3 -96

رییس جمهوری امروز مورد استقبال پر شور مردم کرمان قرار خواهد گرفت؛

»آسمان 
شهرمان امروز

 روحانی تر است«

دکتر آل طه از  اعضای تیم رباتیک 
دانشگاه آزاد واحد کرمان  تجلیل کرد

پندهایی از تاریخ
کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش!؟

صفحه هشتم

استان کرمان

تبریک

جناب آقای مهندس عکاف زاده 
مدیرعامل محترم شرکت فوالد کرمان )بردسیر(

بر خود الزم می دانیم انتخاب شایســته و به جای شــرکت فوالد کرمان )بردســیر( به عنوان واحد نمونه کشــوری که نشــان از توانمندی های مدیریتی 
جنابعالی و تالش همه جانبه همکاران آن مجموعه محترم می باشد را تبریک و تهنیت عرض نماییم. شایان ذکر است مدیران این شرکت شاهد زحمات 

شبانه روزی جنابعالی در پیشبرد اهدافتان بوده اند. از خداوند بزرگ سالمتی و طول عمر همراه  با موفقیت بیشتر برای جناب عالی آرزومندیم.
مدیریت شرکت صنایع ممتازان 

این شرکت در نظر دارد؛ بخش نگهبانی، ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب و همچنین نگهبانی مزرعه شماره 1 را از 
طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند. متقاضیان می توانند برای دریافت فرم و شرایط مناقصه همه 

روزه تا تاریخ 96/2/16 به امور اداری شرکت واقع در کرمان خیابان امام نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند.

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

مدرک  با  )مرد(  جوان  حسابدار  نیروی  یک  به 
سابقه  و  حسابداری  کارشناسی  حداقل  تحصیلی 
کاری 5- 3 سال در زمینه فعالیت های حسابداری 
کار،  قوانین  با  کامل  آشنایی  و  معدنی  و  صنعتی 
تامین اجتماعی و دارایی و نیز حسابداری انبار برای 
واجدین  از  نیازمندیم.  معتبر  شرکت  یک  در  کار 
شرایط خواهشمند است در ساعات کاری با شماره 

09139417726 تماس حاصل فرمایند.

آگهی مناقصه شرکت سیمرغ واحد کرمان 

نیازمند حسابدار

شرکت مدیریت تولید برق کرمان در نظر دارد سرویس دهی پرسنل خود را با خودروی مینی بوس 
هیوندا مدل 86 به باال و همچنین سواری پژو و یا سمند مدل 94 به باال از طریق استعالم به پیمانکاران 
حقیقی و حقوقی واگذار نماید. لذا از تمامی پیمانکارانی که دارای وسیله نقلیه مذکور می باشند 
خواهشمند است جهت تکمیل فرم شناسایی پیمانکار حداکثر تا تاریخ 96/2/17 از ساعت 8 الی 15 به 
نشانی کیلومتر 20 اتوبان کرمانـ  رفسنجان نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان شرکت مدیریت تولید برق 

کرمان اداره تدارکات و انبار مراجعه فرمائید.
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفنهای 4- 32521221- 034 داخلی 2066  

یا شماره 58120355 - 034 تماس حاصل فرمائید.37844

شناسایی پیمانکاران نقلیه 

فروش امالک به صورت مزایده با شرایط و تسهیالت ویژه سازمان 
اموال و امالک ستاد برگزاری )هفتاد و هفتمین( مزایده کتبی سراسری 

صفحه پنجم

شرکت مدیریت 
تولید برق کرمان 

جناب آقای دکتر علیرضا عکاف زاده 
مدیرعامل محترم شرکت صنایع فوالد

 کرمان بردسیر

انتخاب شــرکت صنایع فوالد کرمان )بردســیر( 
به عنوان  واحد نمونه کشــوری که حاصل تالش 
حضرتعالی و زحمتکشان آن مجموعه می باشد را 

تبریک عرض می نماییم.

شرکت تعاونی صنایع تکشیر

تبریک

مهندس کریمی، رییس ستاد انتخاباتی 
دکتر روحانی در استان کرمان:

هر کرمانی 

می تواند یک

 ستاد روحانی 

باشد
صفحه هشتم

وز
مر

ن ا
رما

 ک
س: 

عک

یادداشتی به قلم
 استاد محمدعلی گالبزاده:

حاج اکبر صنعتی
 و »یارانه ها« !


