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آگهی های چاپ شده در کرمان امروز به صورت رایگان در چندین سایت اینترنتی با بازدید بیش از 1000 نفر در روز، قرار داده می شوند.

نظرات اهالی فرهنگ و هنر استان کرمان در مورد انتصاب 
حجت االسالم محمود آبادی 

به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان:

روز

چهارشنبه1مرداد 1393/ 25رمضان 1435 / 23جوالی 2014 / سال نوزدهم شماره 2095

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد، پروژه های مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به 
پیمانکاران واجد شرایط واگذار کند.

لذا از متقاضیان محترم دعوت می شود برای کسب اطالعات بیشتر به نشانی اینترنتی ذیل و دریافت اسناد مناقصه به ساختمان ستاد مرکزی 
دانشگاه علوم پزشکی اداره توسعه منابع فیزیکی و امورعمرانی به نشانی بم – بلوار شهید رجائی – سایت اداری، ساختمان مرکزی دانشگاه 

مراجعه فرمائید. 
مهلت دریافت اسناد از تاریخ 93/5/4 تا 93/5/16 است. در ضمن هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

www.mubam.ac.ir :تلفن تماس: 2514601)0344(- 2511976)0344(  نشانی اینترنتی

ردیف  عنوان محل پروژه زیربنا

350 متر مربع روستای ده کن ریگان    1  احداث ساختمان مرکز بهداشتی درمانی ده کن

460 متر مربع شهرستان نرماشیر 2   احداث ساختمان مرکز بهداشتی درمانی نرماشیر

احداث مرکز سالک    شهرستان بم  175 متر مربع 3

آگهی مناقصه عمومی ف-93/4-1

بگذار روحت
هالل شوال را بوسه زند

یک شرکت معتبر تولیدی به منظور تکمیل کادر فروش 
با  از یک کارشناس فروش  خود در شهرستان کرمان 

مشخصات زیر دعوت به همکاری می نماید:

1ـ حداقل مدرک تحصیلی ترجیحًا لیسانس
2ـ حداقل یک سال سابقه ی کار مرتبط
3ـ مسلط به نرم افزار Office و اینترنت

4ـ آشنایی با زبان انگلیسی اولویت محسوب می شود.

متقاضیان همکاری می توانند مشخصات و سوابق 
کاری خود را ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار 

آگهی به شماره 48344400)021( فاکس و یا به 
 gp.recruitment@yahoo.com نشانی ایمیل

ارسال فرمایند.
برای رفاه حال مشتریان

 و همشهریان عزیز
مالکان عزیز خودروهای فرسوده، 
خودروی شما را نقداً خریداریم.

پرداخت بعد از تحویل خودرو
نشانی: کرمان- خیابان بهمنیار- نبش کوچه 
شماره 22- طبقه باالی بستنی فروشی شاد

تلفن های تماس: 09131969772
)0341(2466852 -09133983039
مرکز اسقاط خودروهای فرسوده چهارده معصوم

 مجتبی ثریا

آگهی دعوت به همکاری

  توجه                     توجه

ملک فروشی
ملکی به مساحت 100 قصب واقع در کیلومتر سوم جاده جوپاری، 
دو کله، مشجر، حصارکشی آجری، دارای سوله و نیم ساعت آب 

به فروش می رسد و یا با ملکی در کرمان، معاوضه می شود.
09357384994

چهار حبه آب واقع در شهر نگار- بردسیر، جنب جاده اصلی 
به فروش می رسد. 09357384994

4 حبه آب فروشی

نمایندگی انحصاری فروش و توزیع محصوالت

 ب
به منظور تکمیل کادر کارکنان از میان نیروهای عالقه مند

 دعوت به همکاری می نماید:
               

نشانی: کرمان- بلوار قائم)کیلومتر یک جاده شرف آباد(
 نرسیده به کوچه تاالر پیمان دوست تلفن: 2733401)0341(

آگهی استخدام

حداقل 
سابقه کار

 حداقل 
مدرک 
تحصیلی

جنسیت عنوان شغل

سه سال دیپلم آقا 1ـ مدیر فروش

سه سال دیپلم آقا  2ـ سرپرست فروش

یک سال دیپلم 3ـکارشناس فروش)بازاریاب( آقا/خانم

یک سال دیپلم آقا 4ـ تحویل دهنده)مأمور پخش( 

یک سال دیپلم آقا 5ـ راننده

گروه تولیدی عالیس به منظور تکمیل کادر خود به یک 
نفر حسابدار با شرایط ذیل نیازمند است:

)مصاحبه فقط به صورت حضوری انجام می شود(
تلفن: 2737062

نشانی: کمربندی امام رضا- جاده شرف آباد- قائم 
21)امام علی( امام علی 10 شرکت عالیس

نیازمندیم

شرایط مدرک تحصیلی حداکثر سن جنسیت

دارای حداقل
 3 سال سابقه کار

لیسانس حسابداری مرد 30 سال

نام و نشان مردان بزرگ
افتخارات و خدماتشان است

»عده ای پایه های نظام را نشانه رفته اند«؛ این جمله یکی از جمالت طالیی مقام 
پژواک  والیتمدار  گوشهای  در  امروز  تا  سمع  ی  لحظه  از  که  بود  رهبری  معظم 
بر زبان  را  این سخن  ایشان  به خاطر داریم که در چه زمان و شرایطی  دارد. همه 
این فرمان عمل کردند و چه کسانی یک  به  اینکه چه کسانی  اما  جاری ساختند، 
گوش را در و گوش دیگر را دروازه کردند، مهم است که متاسفانه در این امتحان 
و  حزب  چشمان  در  هرروز  را  مردودی  این  دود  و  اند  شده  مردود  والیتمداری 

جناحشان  فوت می کنند.
اگر اندکی با درایت و تعمق به کلمه ی »پایه های نظام« توجه کنید، متوجه می 
شوید که رهبر معظم انقالب،  افرادی را پایه ی نظام می دانند و حمله به این پایه ها،  

خیانت مطلق به نظام جمهوری اسالمی و مردم ایران خواهد بود.
در چند روز اخیر عده ای با کم توجهی به فرمایشات رهبری اقدام به تخریب 
امام  یار  نظام جمهوری اسالمی و  پایه های قطور  از  اند که یکی  شخصیتی کرده 
راحل بوده است. شخصیتی فقیه و مدبّر که امروز تشخیص مصلحت نظام با اوست و 
از مصالح ایران اسالمی صیانت می کند. مردی که پس از هشت سال جنگ تحمیلی 
بر  را  اسالمی  پیشرفت مملکت  و  پیش آمده، مسوولیت سازندگی  ویرانی های  و 
عهده داشت؛ مسوولیت خطیری که نه تنها به خوبی انجام شد بلکه یکی از درخشان 
والیت  مدار  در  همواره  که  سیاستمداری  شود.  می  قلمداد  نظام  های  دوره  ترین 
پاراگراف  چند  است که  رویت  قابل  و هست.  بوده  نظام  دلسوز  و  حرکت کرده 
باشد، چند  فرزانه گفته شده  پیر  این  افتخارات  از  نگاشته شد و شاید یک درصد 
سطر جوهر به روی کاغذ ریخته شد بدون نیاز به اینکه نامی ازاین مرد بزرگ برده 
شود، چرا که چنین بزرگانی محتاج نام نیستند و افتخارات و خدماتشان است که در 

دل مردم برایشان نام و نشان می سازد. 
منافع  برای  تا  دارند  سعی  افرادی  چگونه  که  داریم  دهان  به  حیرت  انگشت 
شخصی و جناحی تاریخچه ی 30سال خدمت و افتخار در جمهوری اسالمی را زیر 
سوال ببرند و یکی از پایه های نظام را تخریب کنند! چگونه می توانند عده ای خود 
را انقالبی بدانند و مصلحت نظام جمهوری اسالمی را زیر سوال ببرند!  این اسطوره 
ی کیاست و سیاست، فرای هر حزب و جناحی است و نمی توان آنقدر  ایشان را 
کوچک کرد که در جناح خاصی جای گیرد، پس بهتر است، آموزه های رهبر فقید 
جمهوری اسالمی و مقام معظم رهبری را چراغ راه قرار دهیم و به جای حفاظت از 
منافع جناح خود به فکر صیانت از ستونها و پایه های نظام باشیم، چرا که اگر چنین 
اینکه  بدون  این سطور  نگاشتن  نخواهد داشت.  فرو ریزد دیگر جایگزینی  ستونی 
نامی از این مرد بزرگ برده شود به پایان می رسد، ولی نا ممکن است که کسی این 

مطلب را بخواند و نداند که منظور نویسنده چه کسی بوده است.
محمد فتح نجات

چه فکر می کردیم و چه شد!

تعطیلی 10 جایگاه CNG در استان 

وقتی نماز می خوانم...

کتاب های درپیت!

نجات اعضای یک خانواده  ازحریق 
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دعوت به همکاری شرکت 
حمل و نقل سعادت ترابر

مجرمان دیگر »بزن و در رو« 
را از سر بیرون کنند!
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  سرویس خبری کرمان امروز:کشتار اسف بار و غم انگیز مردم غزه توسط رژیم غاصب 
اسراییل، رمضانی خونین را در این منطقه رقم زد و جنایت ددمنشانه ی مستکبران را به اوج 
خود رساند. وضعیت بغرنج و تنگناهای شدید مردم غزه این روزها از شبکه های مهم خبری 
در حالی گزارش می شود که جهانیان شاهد قتل عام مردم بیگناه و روزه داری هستند که به 
بشر همه  به خاک و خون کشیده می شوند  و مدعیان حقوق  ایستادگی   خاطر مقاومت و 
سکوت کرده اند.مردم غزه، رمضان امسال چشم به راه راهپیمایی روز قدس هستند تا فریاد 
مظلومیت شان به گوش مدعیان حقوق بشر برسد؛ فریادی که از میلیون ها نفر آزادی خواه 
این جنایات شکسته شود. آری  برابر  تا سکوت در  انداز خواهد شد  در سراسر جهان طنین 
راهپیمایی  روز جمعه آخر ماه رمضان امسال گسترده تر و کوبنده تر از هر سال برگزار می 
شود و تمامی مسلمانان جهان و مردم آزاده با حضور در این گردهمایی انسانی منشا تروریسم 

و افراط گری را افشا می کنند.
 بر این اساس استانداری کرمان و سایر نهادهای دولتی در فراخوان هایی جداگانه از مردم 
همیشه در صحنه استان خواستند با شرکت در راهپیمایی روز جهانی قدس ضمن انجام وظیفه 
و  ظلم  با  مبارزه  مقدم  در خط  که  فلسطین  مسلمانان  مظلومیت  ندای  به  را  دین خود  دینی، 
استکبار قرار گرفته و حربه دشمن را کند نموده اند ادا نمایند. دفتر امام جمعه استان نیز طی 
شرایط  این  در  جمعه  روز  راهپیمایی  در  ها  استانی  هم  همه  حضور  خواستار  فراخوان  یک 
حساس و بحرانی مردم غزه شد. فرمانداری کرمان ،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی،سازمان 
آموزش  سازمان  کشاورزی،  جهاد  سازمان  استان،  سپاه  و  بسیج  استان،  اسالمی  تبلیغات 
انجمن  ،اتحادیه  روحانیون  و  طالب  ،جامعه  استان  حوزوی  و  دانشگاهی  مراکز  پرورش،  و 
های اسالمی دانش آموزان ، جامعه هنری و ورزشی استان و... نیز هر یک در فرخوان هایی 

جداگانه بر حضور گسترده در این اجتماع ضد صهیونیسم تاکید کردند.  

فراخوان ارگانها و نهادهای دولتی استان از مردم برای شرکت در راهپیمایی روز قدس:

آگهی مناقصه دانشگاه
 3 آزاد اسالمی واحد کرمان
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متن در صفحه 4مردم غزه چشم به راه  همدلی


