
یادداشت:
شکست، تجربه ای برای پیروزی است

سردار سليماني: 

اساس يادواره هاي شهدا 
عبرت آموزي است

صفحه سوم صفحه  پنجم

صفحه دوم صفحه پنجم

امام جمعه كرمان:
 درد امروز جامعه با تعلیم و تربیت مرتبط است

WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه -  1000 تومان

به بهانه دوازدهم اردیبهشت ماه؛ گرامیداشت روز معلم 
آیا منصور ایزدپناه  دیگری هست؟

روزانهم 

صفحه سوم

یکشنبه 12 اردیبهشت 1395/ 23 رجب 1437/ 1 می 2016/سال بیستم شماره 2305

دل پُر و سفره خالی کارگران !
گزارش »کرمان  امروز« از قصه پر غصه کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر:

صفحه چهارم

صفحه هشتم

دل نوشته ای به بهانه ی گرامیداشت روز معلم

بوی گل آتشی

صفحه دوم

    صدای کارگران: جلوی زن و فرزندانمان  شرمنده  شده ایم.  
در این چند ماه اخیر از مغازه های مختلف مواد غذایی را  به صورت 
قرضی تهیه کرده ایم اما تا کی می توانیم به این وضعیت ادامه دهیم؟ 
کار به جایی رسیده است که دیگر هیچ مغازه ای به صورت قرضی به 

ما جنس نمی دهد

  حقوق اندک و مزایای ناچیز ما فقط به بیست  روز زندگی کردن  
در طول ماه  می رسد و بقیه ماه  را باید به سختی طی کنیم . چرا 
نباید حقوق کارگران بر اساس نرخ واقعی تورم افزایش یابد؟  باور 
بفرمایید سفره های ما هر روز کوچک تر می شود، اما دلمان پر 

است!

  فعاالن کارگری: برجام اثرات خود  راخواهد گذاشت و معتقدیم با 
لغو تحریم ها و گشوده شدن فضای تازه درعرصه مناسبات سیاسی و 
اقتصادی کشورمان، وضع معیشت کارگران نیز باید بهتر شود چرا که 
با بهبود فضای کسب و کار و افزایش بهره وری بنگاه ها، تولید و بازار 
اشتغال رونق گرفته و در وضع زندگی کارگران تاثیرگذار خواهد بود متن در صفحه سوم

سند هويتي شهيد بادپا رونمايي شد

به بهانه ی سالروز شهادت شهید بصیرت؛ استاد مطهری
بصیرت از دیدگاه آیات قرآن 

و بیانات مقام معظم رهبری

به بهانه دوازدهم اردیبهشت ماه؛ روز کارگر
نگاه کن، دستش پر از پينه... 

صفحه چهارم

متن در صفحه هشتم

گفتگو با مریم بردسیری نژاد، معلم نمونه استانی به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلم:

صفحات ششم و هفتم

  نجات كودك سه ساله هنگام ضبط یك برنامه
  جان باختن بیش از 300 هندی  براثر گرما

  دستكش هایی برای ترجمه زبان اشاره
  قتل مزاحم تلفنی با داس

  جنایت بامدادی پسر شیطان صفت 

اخبار ايران، جهان و حوادث:

مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات 
شرکت مس عنوان کرد؛

اجرای تعهدات ICT شرکت 
مس در راستای چشم انداز 

سال جاری

صفحه پنجم

روانشناسی کودک:

بیش فعالی در کودک 
چیست؟

صفحه  سوم
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آگهی مناقصه عمومی يک مرحله ای 
به شماره 10/28/2/95

دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار  
امور پزشکان عمومی اورژانس بیمارستان شفاموضوع مناقصه   
9/900/000/000 ریال )نه میلیارد و نهصد میلیون ریال( برآورد اولیه سالیانه

495/000/000 ریال تضمین شرکت در مناقصه    
)چهارصد و نود و پنج میلیون ریال(

نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی
دریافت اسناد

 از تاریخ درج آگهی تا ساعت 13 روز 
چهارشنبه مورخ 95/2/15

http://www.kmu.ac.ir الف( خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه
http://iets.mporg.ir ب( پایگاه ملی مناقصات

ج( بلوار جمهوری، چهارراه شفا، بیمارستان شفا )امور قراردادها(
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا ساعت 

15 روز دوشنبه مورخ 95/2/27
محل تسلیم پیشنهادها: ابتدای هفت باغ، پردیس ، دانشگاه
 علوم پزشکی، مدیریت خدمات پشتیبانی، اداره تدارکات

ساعت 13 روز سه شنبه مورخ 95/2/28گشایش پیشنهادها   

در ضمن جلسه توجیهی در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 95/2/22 در محل بیمارستان شفا در واحد امور اداری برگزار خواهد شد
هزینه ی درج آگهی بر عهده ی برنده مناقصه است.47م/الف

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی كرمان

شركت پخش لبنیات هراز در استان كرمان به 
منظور تكمیل كادر خود به ویزیتور با حقوق ثابت، 

انباردار، مسئول پخش و ماشین یخچال دار
 اجاره ای نیازمند است.

شماره تلفن: 09364991932

جذب نيرو
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آگهی مناقصه شهرداری 
منوجان نوبت دوم

خدمت به مردم نوعی جهاد است
در علم جامع شناسی شورا یعنی مردم ، یعنی کارشناسی مدبرانه ، یعنی در راستای اهداف مردم خردمندانه و شجاعانه بر طبق قوانین جاری مملکت 
طرح و بررســی و عمل نمودن ،  ســنگربانان این شورا همانا نمایندگانی هستند از بطن جامعه  و از همان جنس مردم انتخاب شده اند و برای  تحقق 

رسانیدن آرمانهای همین مردم تالش می کنند. در واقع جهادگرانی که جهادی عمل کردند و دفاع از بیت المال را تجربه نموده باشند .
نهم اردیبهشت یادآور سالروز تاسیس شورا را به کلیه اعضاء محترم شورا و مدیران ارشد و مردم فهیم استان تبریک و امیدواریم همواره  
در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل در کنار مردم و همگام با نماینده محترم ولی فقیه در استان و استاندار محترم و سایر مدیران خادم 

گامی موثر در پیش  برد عمران و آبادانی و امکانات رفاهی شهرمان که در شان مردم خدوم دیار کریمان است را برداریم.

سعید گیالنی عضو شورای اسالمی شهر كرمان

تبريک

تشکر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی از

کاشت بيش از 165هزار اصله نهال 
در دانشگاه آزاد اسالمی کرمان

عشق به معلمی         
عشقی مادرانه 

     است

جناب آقای اژدری
شهردار محترم ماهان

ضمن تقدیر و تشــکر از زحمات جناب عالی در دوران 
تصدی شهرداری راور انتصاب شایسته  شما را به سمت 

شهردار ماهان، تبریک عرض می کنم.
سید حسن میرصادقی - فرماندار شهرستان راور

ابوالقاســم  دوم  ســرهنگ 
نصیــري، جانشــین محتــرم 
قــرارگاه فرماندهي انتظامي 
استان، ترفیع درجه شما را تبریک 
عرض مي کنیم و از درگاه خداوند 
متعال، پیشرفت روزافزون و حرکت 

در مسیر والیت را خواستاریم.

تقدير و تشکر قدردانی

تبريک

بدین وســیله از زحمات اعضای محترم شورای شهر کرمان 
بــه ویژه ســركار خانم لری و جناب آقای مهندس 
بابایی، شهردار محترم كرمان و مهندس فرقانی و 
مهندس قربانی و شــهرداری منطقه 3 برای آسفالت 
تعدادی از معابر اصلی شهرک خواجو تشکر و قدردانی می 

شود. امیدواریم این عمل تداوم داشته باشد.
جمعی از اهالی شهرك خواجو

كرمان امروز

شركت فراگیر پخش دماوند توزیع كننده سراسری دارو 
به یك نفر فروشنده باتجربه نیازمند است.

نشانی: بلوار مفتح، خیابان نماز1، تلفن :32725111

نیازمندیم


