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کرمان باز هم لرزید

اقدامات شرکت آبفا استان کرمان
 در ارتقاء کیفیت آب شرب قابل تقدیر است

معاون وزیر راه و شهرسازی، خبر داد: 

اتمام عملیات ساخت بیمارستان سینا زرند تا پایان امسال

یادداشت کوتاه:
کارخوب روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد
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هنر هفتم   
 این فیلم را ببینید: »گالدیاتور«

تقدیر، سیاست،
 انتقام!

رییس کل دادگستری در دیدار با امام جمعه کرمان:

شاخص های امنیتی استان کرمان
53 درصد افزایش یافته است

گزارش »کرمان امروز« ازنقش خطاهای  انسانی در سوانح جاده ای استان به روایت کارشناسان؛

متن کامل در صفحه سوم

انساِن رانده شده و خطاهای بی انتها
 روز شنبه چند تن از معلمان عزیز کشورمان به دلیل تخلف خودرویی دیگر جان خود را از دست دادند و چندین خانواده عزادار شدند. این اتفاق باعث تهیه این گزارش 
شد؛ گزارشی درباره خطاهای ناتمام انسانی. باید قبول کرد که جاده های استان کرمان در برخی موارد حتی غیر استاندارد هستند. برخی جاده ها یا بدون پیچ و خم و 
یا بیش از حد پیچ و خم دارند که هر دوی اینها می تواند خطرآفرین باشد. اما کارشناسان یکی از مهم ترین دالیل بروز تصادفات رانندگی در استان را طوالنی بودن راه 

های استان و کویری و یکنواخت بودن این جاده ها اعالم کردند که بر نقش خطاهای انسانی در سوانح جاده ای می افزاید

متن در صفحه هشتم

با افتخار حاضرم فدای استاندار شوم

 صفحه  پنجم

یادداشتی به بهانه کم کاری های 

شهرداری کرمان:

آیا سامانه 137 
شهرداری 

تعطیل شده است؟

امام پور، مسئول تیم حفاظتی استاندار کرمان در گفتگو با »کرمان امروز«:

 مردم جنوب و مخصوصا قلعه گنج خیلی آقای استاندار را دوست 
دارند، همواره از ایشان تشکر می کنند و استقبال گرمی دارند

 بسیاری از جاهایی که ما می گوییم خطرناک است، ایشان با شهامت می رود 
و می گوید کاری که برای خدا باشد، محافظش هم خداست، شما نگران نباشید

 کار با آقای رزم حسینی سخت است، ایشان کار زیاد می کند 
و استراحت و خورد و خوراک را جدی نمی گیرد

 با قاطعیت می گویم؛ سختی ها و خطراتی را که ایشان برای 
خدمت به مردم به جان می خرد، کمتر کسی تحمل می کند

 رفتار آرام و هوشمندانه آقای استاندار تا به امروز خطرات 
بسیاری را دفع و کار ما را ساده کرده است
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با تایید حکم شهردار منتخب
 شورای شهر کرمان 

از سوی وزارت کشور؛

سید مهران 
عالمزاده 

رسما شهردار 
کرمان شد

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد مناقصات مشروحه به شرح جدول زیر را به صورت جداگانه از محل اعتبارات داخلی با برگزاری مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه شرکت های خدماتی که دارای گواهی صالحیت معتبر در رشته خدماتی مربوطه و مجوز از اداره کار و رفاه امور اجتماعی 
می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری 96/10/2 به مدیریت دفتر قراردادهای شرکت مراجعه نمایند. مشخصات این مناقصه در سایت 

شرکت مهندسی آب و فاضالب  به آدرس www.abfakerman.ir موجود می باشد.

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد قیمت : ساعت 14 مورخ 10/12 /96     
 تاریخ افتتاح پاکتهای الف و ب ردیف 1و الف و ب و ج ردیف 2 و 3 ساعت 9:30 مورخ 96/10/13

تاریخ افتتاح پاکت ج ردیف 1 )شهر کرمان( بعد از ارزیابی 

ضمناً حداقل پاکات برای بازگشایی در هر ردیف مناقصه 2 پاکت می باشد.
مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه 
شماره 46/ الف / 9 - 96 م شرکت آب و فاضالب استان کرمان 

)سهامی خاص( 

قطرات آب در طبیعت مانند قطرات خون در رگ هاست.

مبلغ ضمانت شرکت در فرآیند مناقصه )ریال(مبلغ برآورد )ریال(شرح کارردیف

قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه و اپراتوری و سایر 1
خدمات مشترکین کرمان )همراه با ارزیابی(

 1/156/700/000 ریال 23/132/709/356 ریال

قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه و اپراتوری و سایر 2
خدمات مشترکین بردسیر و بافت و توابع

 198/500/000 ریال3/968/984/703 ریال

قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه و اپراتوری و سایر 3
خدمات مشترکین شهربابک و توابع

 158/500/000 ریال 3/164/984/615 ریال

وزارت نیرو

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد عملیات طراحی، تهیه مصالح و نصب سیستم گرمایشی شوفاژ، سیستم 
فاضالب، سیستم آب سرد و گرم و ... مربوط به سرویس های بهداشتی واقع در مزرعه شماره یک را از طریق مناقصه 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید، برای دریافت اسناد مناقصه حداکثر 5 روز پس از انتشار آگهی به امور اداری 

شرکت واقع در خیابان امام خمینی - نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند.
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه  

یک واحد آپارتمان 108 متری واقع در بلوار جهاد کوچه
 شماره 17 با امکانات زیر بفروش می رسد:   پارکینگ

 درب ریموت دار- آسانسور- کف پارکت- کاغذ دیواری
 پکیج - اسپلیت گرم و سرد - بالکن - آشپزخانه بزرگ 

تلفن تماس: 09131403720

فراخوان مزایده شماره 004/م ز9/ 96آپارتمان  فروشی

 اداره کل راه و شهرسازی
استان کرمان

صفحه دوم
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   تعویض پالک خودرو گران شد
  جهان تا 10 روز دیگر نابود می شود!

  دستگيري عامل برداشت غيرمجاز از حساب بانکی در بم 
 گروگانگير 15 ميليارد تومانی دستگير شد
 کرمان صاحب استخر 50 متری می شود

اخبار ایران، جهان و حوادث:

صفحات ششم و هفتم 


