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یادداشت:
جوانان و روابط دختر و پسر

گفتگو با رضا بیجاری در آستانه کنسرت اش:
حضور پر افتخار هنردوستان کرمانی 
لحظات به یادماندنی را رقم خواهد زد

گفتگو  با
مدیرجوان و موفق مجموعه 

تجهیزات پزشکی ایلیا طب 

صفحه سوم

صفحه پنجم صفحه هشتم

صفحه  چهارم

به بهانه برگزاری مراسم بزرگداشت محمدتقی دانش پژوه
نام نیک و هنر جاودان است!

صفحه سوم )جامعه(

گزارش »کرمان امروز« از مرمت یک بنای ارزشمند و توجه به یک مساله حیاتی:

صفحه ششم

حیات مدرسه حیاتی

چه خبر از کجا ؟    همراِه سّنتی

تفسیر سوره واقعه 
صفحه پنجم

صفحه ششم

صفحه  ششم

صفحه پنجم

»شما که غریبه نیستید« 
باز هم افتخار آفرید

درپی ترجمه اثر هوشنگ مرادی کرمانی به زبان روسی
 و دعوت از وی برای حضور در روسیه:

یک خاطره، یک درس، یک زندگی

هنر هفتم:
نگاهی به سابقه ی 
هنری یک سینماگر

 بزرگ؛ »آکیرا کوروساوا«

هماهنگی  معاون  اللهی،  سیف  ابوالقاسم 
امورعمرانی استاندار کرمان: با رایزنی هایی که 
داشتیم، قرار بر این شد که طی یک مبادله، مالکیت 
این مکان از آموزش و پرورش به شهرداری منتقل 
شود و با بودجه ای یک میلیارد تومانی عملیات مرمت آن آغاز 
شود. از این مبلغ 500میلیون تومان را شهرداری تقبل کرده و 

500 میلیون تومان دیگر را استانداری کرمان خواهد داد

سازمان  مدیرعامل  عسکری،  رضا  محمد 
بهسازی و نوسازی شهرداری کرمان: ساختمان 
این موزه امروز آماده افتتاح است، اما برای افتتاح 
است  قرار  است.  الزم  اعتبار  و  زمان  هنوز  موزه 
آثاری تاریخی از اقصی نقاط کشور جمع آوری و در این مکان 
ارائه شود و این کار نیاز به ایجاد سیستم امنیتی مناسب موزه 

دارد که در آینده نزدیک تامین خواهد شد

بخش نهم

حمید حسین خانی،  
سرمربی تیم امید صنعت مس کرمان 

در گفتگو با »کرمان امروز«:

متن درصفحه 7

به زودی سرمربی تیم مس 
کرمان در لیگ برتر

خواهم شد!

به یک نفر مستخدم بازنشسته برای کار در مدرسه غیرانتفاعی 
نیازمندیم.  تلفن: 09133408299

نیازمندیم

شرکت روداب پالست تولید کننده لوله پلی اتیلن از 16 تا 2400 
میلی متر به منظور توسعه تولید، عده ای فوق دیپلم برق و یا 
مکانیک دارای حداقل سه سال تجربه ترجیحاً در صنعت پالستیک 
برای اپراتوری خطوط تولید لوله پلی اتیلن استخدام می کند. 
متقاضیان برای تکمیل فرم و مصاحبه با تلفن 33386053 در 

ساعات اداری تماس حاصل فرمایند.

قابل توجه ادارات، شرکت ها و بانک ها
ساختمان یلدا واقع در خیابان ابن سینا به وسعت دو هزار متر مربع 

زیر بنا شامل یازده واحد آپارتمان تجاری و یک واحد مغازه 
یکجا به فروش می رسد.

تلفن تماس: 09131418251

آگهی استخدام

فروش ساختمان

هنرمند گرامی، جناب آقای حبیب امیری
مصیبت درگذشــت پدر بزرگوارتان که سایه ی غم بر دلتان افکنده است 
را تسلیت عرض نموده و برای شما صبر جمیل و برای ایشان علو درجات، 

خواستاریم.
محمد مهدی فتح نجات، راحله یوشعی و اعضای گروه تئاتر زمان

تسلیت

جناب آقای مهندس پورمند
مدیر عامل محترم شرکت توسعه معادن 

و صنایع معدنی خاورمیانه)میدکو(
درگذشــت والــده مکرمــه تــان را خدمت 
جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض 
نموده از پــروردگار متعال برای آن مرحومه 
علو درجات و برای ســایر بازماندگان، صبر 

جمیل و اجر جزیل خواستاریم.
شرکت مجتمع صنایع قائم رضا

تسلیت

دعوت به همکاری
به یک نفر مکانیک خودرو با سابقه و مسلط به 

تعمیر موتور و گیربکس برای کار در نمایندگی 
سایپا نیازمندیم.

نشانی: بزرگراه امام رضا)ع(- مقابل شهرک 
افضلی پور- نمایندگی سایپا

مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در نظر دارد فعالیت های پشتیبانی و خدمات شعبه کرمان خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط 
که تجربه کافی در این زمینه دارند به شرح زیر واگذار نماید:

1ـ نشانی مناقصه گذار: کرمان- کیلومتر 17 جاده جوپار- کدپستی 763616313 تلفن: 32471906 و 32233052)034(
2ـ موضوع مناقصه: فعالیت های پشتیبانی و خدمات  3ـ مدارک مورد نیاز برای تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه مهر و امضاء شده از سوی شرکت

4ـ نشانی محل تحویل اسناد مناقصه: کرج- حصارک- مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی، دبیرخانه کمیسیون معامالت، 
تلفن: 34570038)026( الی 46 داخلی 2446 و یا کرمان- کیلومتر 17 جاده جوپار- مدیریت اداری و مالی

5ـ محل برگزاری مناقصه: کرج مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، اتاق جلسات معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی
6ـ تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی با چک بانکی تضمین شده به مبلغ 70/000/000 ریال است.

7ـ مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 9 صبح تا 15 بعدازظهر از زمان درج آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 94/6/21 است.
8ـ زمان برگزاری مناقصه ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 94/6/22 است. متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مناقصه به نشانی:

 www.rvsri.ac.ir و یا http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند. در صورت عدم موفقیت در دسترسی به نشانی مذکور می توانند در ساعت اداری به جز ایام تعطیل 
به دبیرخانه کمیسیون معامالت مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی واقع در حصارک کرج و یا مؤسسه رازی کرمان مراجعه و با همراه داشتن یک دستگاه 

فلش نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
9ـ حضور نمایندگان شرکت ها با معرفی نامه کتبی در جلسات بازگشایی پاکت ها بالمانع است.

10ـ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود است.328م/الف

مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در نظر دارد حفاظت فیزیکی شعبه کرمان خود را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط که تجربه کافی 
در این زمینه دارند به شرح زیر واگذار نماید:

1ـ نشانی مناقصه گذار: کرمان- کیلومتر 17 جاده جوپار- کدپستی 763616313 تلفن: 32471906 و 32233052)034(
2ـ موضوع مناقصه: حفاظت فیزیکی 3ـ مدارک مورد نیاز برای تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه مهر و امضاء شده از سوی شرکت

4ـ نشانی محل تحویل اسناد مناقصه: کرج- حصارک- مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی، دبیرخانه کمیسیون 
معامالت، تلفن: 34570038)026( الی 46 داخلی 2446 و یا کرمان- کیلومتر 17 جاده جوپار- مدیریت اداری و مالی

5ـ محل برگزاری مناقصه: کرج مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، اتاق جلسات معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی
6ـ تضمین شرکت در مناقصه به صورت ضمانت نامه بانکی با چک بانکی تضمین شده به مبلغ 50/000/000 ریال است.

7ـ مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 9 صبح تا 15 بعدازظهر از زمان درج آگهی در روزنامه تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 94/6/21 است.
8ـ زمان برگزاری مناقصه: ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 94/6/23 است. متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مناقصه به نشانی: 

www.rvsri.ac.ir و یا http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند. در صورت عدم موفقیت در دسترسی به نشانی مذکور می توانند در ساعت اداری به جز ایام 
تعطیل به دبیرخانه کمیسیون معامالت مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی واقع در حصارک کرج و یا مؤسسه رازی کرمان مراجعه و با همراه داشتن 

یک دستگاه فلش نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
9ـ حضور نمایندگان شرکت ها با معرفی نامه کتبی در جلسات بازگشایی پاکت ها بالمانع است.

10ـ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه موجود است.327م/الف

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 94/45

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 94/44

به چند نفر نیرو برای کار در یک شرکت نیازمندیم.
)مخصوص دانشجویان(   09128503608 -09393492121

نیازمندیم
صفحه  دوم صفحه هفتم

 یک کشته و سه مجروح نتیجه برخورد پراید و وانت مزدا 
 اعضاي باند 3 نفره سارقان به 11 فقره سرقت اعتراف کردند

  کشف 106کیلو تریاك از وانت پیکان 

به پیشنهاد سیف اللهی، معاون عمرانی استاندار کرمان، برگزار شد:

اولین جلسه شورای ترافیک 
با حضور خبرنگاران

اخبار حوادث:

کرمان امروز تلفنی آگهی می پذیرد
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