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

به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان:

چهارشنبه 6 خرداد 1394 / 8 شعبان 1436 / 27 می 2015 / سال بیستم شماره 2173

8 صــــفحه
500 تومان

آب شیرین کن های ژاپنی
 6حالل مشکل آب در استان
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با شکست یک بر صفر مس در بازی رفت
تحقق رویای صعود به تعویق افتاد

متن در صفحه 2)خبری(

متن در 

صفحه 5 )فرهنگی - هنری(

دوران افراطی گری سر آمده است
به جز اقلیت بسیار کوچکی که بلندگوهای بزرگ 

را از دیگران عاریه کرده اند، اکثریت ملت ایران 
پشتیبان مسیر صلح و آشتی با جهان است

ازنگاه استاد

تقّید آری ، تکّلف  هرگز

به بهانه کتاب ارزنده زندگینامه 
استاد یحیی کمالی پور راوری

پهلوان
 عطا احمدی 
به جاودانگی 
پیوست

گزارش کرمان امروز از حل مساله بحران آب در کرمان و راهکارهای تدبیر و امید:

یادداشت روز:

همجنسگرایی؛ تجویز غرب
 برای کنترل جمعیت جهانی !

با قلم محمدعلی علومی در قالب 
رّمانی پر جاذبه و تأمل برانگیز:

آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان در نظر دارد، اجاره 3 باب واحد تجاری واقع در خیابان شهید کامیاب)ابوحامد( ضلع جنوبی کانون اندیشه 
ی اسالمی جنب اداره اوقاف و امور خیریه و همچنین اجاره 3 باب واحد تجاری واقع در بلوار جمهوری اسالمی بعد از چهارراه امام جمعه ضلع 
جنوبی هنرستان رسالت را از طریق مزایده به مدت یک سال واگذار کند. عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده می 
توانند از تاریخ 94/3/6 تا 94/3/20 به مدت 10 روز کاری به واحد 15 کارپردازی آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان واقع در خیابان پاسداران 
مراجعه و یا در ساعات اداری با شماره تلفن 32735152 تماس حاصل فرمایند. هزینه ی درج آگهی بر عهده ی برنده ی مزایده است.132م/الف

روابط عمومی آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان

اداره کل امور عشایر استان کرمان در نظر دارد، اجرای خط برق یک حلقه چاه موتور پمپ کشاورزی واقع در ده شیخ 
شهرستان ارزوئیه را به مناقصه بگذارد. لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ 94/3/5 تا 94/3/9 برای 
دریافت اوراق مربوطه به اداره کل امور عشایر استان واقع در کرمان، بلوار شهید صدوقی)جاده تهران(، سه راه سیلو مراجعه 

فرمایند. در ضمن هزینه ی آگهی بر عهده ی برنده خواهد بود.133م/الف
تلفن: 32520351-3)034(

http://ashayeri.kr.ir :نشانی سایت

شرکت کرمان رفیع به منظور تکمیل کارکنان واحد فروش 
به عده ای بازاریاب با حداقل مدرک تحصیلی دیپلم نیازمند 

است. متقاضیان می توانند از ساعت 7:30 تا 15
با شماره تلفن 13-32752611 داخلی 3 واحد فروش

یا با همراه 09133433336 مدیر فروش آقای علی احمدی 
تماس حاصل فرمایند.

دعوت به همکاری

حمید چیت چیان، وزیر نیرو: خود مردم و مسووالن استان باید برای حل مساله ی بحران آب همت کنند و این 
فکر که کسی از تهران و یا جا های دیگر کشور می تواند این بحران را حل کند، باید کنار گذاشته شود

سردار حسین چناریان، فرمانده نیروی انتظامی استان: بحران آب، چالش هایی در حوزه های 
امنیت اجتماعی ایجاد خواهد کرد و باید هرچه سریع تر برای رفع این مشکل اقدام شود

محمد جواد کامیاب، معاون عمرانی استاندار: برای انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان چهار 
هزار و 200 میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده ایم  و به امید خداوند این طرح بسیاری از مشکالت را مرتفع می کند

علی اشرف افخمی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن: برای احداث دو نیروگاه آب شیرین کن با 
توجه به مشکل آب در استان سرمایه گذاری کرده ایم و قرار است این نیروگاه ها، آبی که از خلیج فارس آورده می 
شود را تصفیه کنند.

علیرضا رزم حسینی، استاندار: استان کرمان این آمادگی را دارد تا بتواند تجهیزات آب شیرین  کن را با اعتباری 
بالغ بر 2 میلیارد دالر از شرکت  های معتبر ژاپنی تهیه کند تا با مشکل کم آبی استان مبارزه کنیم

کوجی هانه دا، سفیر کشور ژاپن در ایران: در خصوص آب شیرین کن با شرکت های ژاپنی مستقر 
در تهران رایزنی هایی انجام خواهیم داد و امیدواریم که روابط ژاپن و کرمان روز به روز بهتر شود
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آگهی مزایده آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان 
)نوبت دوم(

آگهی فراخوان مرحله دوم نوبت اول

شرکت فوالد زرند ایرانیان در نظر دارد، انجام خدمات بهداشتی، درمانی و اورژانس کارخانه 
کنسانتره سنگ آهن زرند ایرانیان خود واقع در کیلومتر 35 جاده معدن سنگ جالل آباد 
را از طریق مناقصه عمومی و به مدت یک سال به پیمانکار واجد شرایط واگذار کند. لذا 
از شرکت های ذی ربط که مجوز رسمی از وزارت درمان، بهداشت و آموزش پزشکی 
داشته و دارای تخصص الزم هستند، دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد شرکت در 
مناقصه از تاریخ درج آگهی تا تاریخ 1394/3/20 به نشانی: کرمان- بلوار جمهوری- نرسیده 
به چهارراه امام جمعه- جنب بانک پاسارگاد- طبقه هفتم واحد بازرگانی مراجعه فرمایند. در 
ضمن پیشنهادهای دریافتی در کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد. شرکت در رد یا 

قبول هر یک از پیشنهادات مختار خواهد بود.
تلفن های تماس: 32466697)034( و 32470328)034( داخلی 110

شرکت فوالد زرند ایرانیان

آگهی مناقصه
خدمات بهداشتی، درمانی و اورژانس کارخانه کنسانتره زرند

آگهی استخدام 

کلینیک زعفرانیه به یک نفر کادر پرستاری نیازمند است.
09132425490 - 32450883  ساعت تماس: 6 تا 8 شب

نیازمندیم
آقای محمدعلی کدوری

نویــد مســّرت بخش انتصاب شایســته ی جناب عالــی را به عنوان 
سرپرســت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی 
استان، تبریک عرض می نمایم. از درگاه ایزد منان توفیقات جناب 
عالی را برای خدمتی صادقانه در راستای رشد و شکوفایی فرهنگ 

و هنر استان، مسألت دارم.
عقیل سیستانی- مدیر عامل شرکت پویاگران اندیشه کارمانیا

دانلود نرم افزار تلفن تبریک
همراه کرمان امروز
QR-code از طریق

ISI ترجمه متون تخصصی، غیرتخصصی،دانشگاهی و مقاالت

در کمترین زمان ممکن   
09375869503

ترجمه متون 

متن در صفحه 2 متن در صفحه 2
اطالعیه اداره کل امور مالیاتی استان کرمان آگهی تشکیل مجمع عمومی  عادی و فوق العاده انجمن صنفی 

کارفرمایی تولید کنندگان صنایع پلیمری و شیمیایی  
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