
نازنین روزگار غریبی است:
دوست در بادآباد 

 ۵ و ۶ شهریور ماه ؛

معاون رییس جمهور 
به کرمان سفر می کند

صفحه  سوم صفحه  سوم

صفحه دوم

یادداشت: 
خوشبختی با یک استکان چای!

WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه    1000 تومان

روزانهم 

چهارشنبه 3 شهریور 1395/ 21 ذی القعده 1437/ 24 آگوست 2016/سال بیستم شماره 2381

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری:

بحران آب  سهمگین تر 
از هزاران زلزله است

دیوارکوتاه 
کارمندان!

گزارش »کرمان امروز« از حواشی دنیای کارمندان به مناسبت روز کارمند؛

فهرست پست یافته هامتن در صفحه هشتم

مردم کرمان 20 سال است که »کرمان امروز« می خوانند

جای هیجان در پیست است
 خیابان فقط ترس و خطر دارد!

صفحه  پنجم

متن در صفحه سوم

صفحه هشتم

راویان گمنام
به بهانه چهارم شهریورماه

 روز کارمند!
صفحات ششم و هفتمصفحه سوم

  افتتاح طوالنی ترین پل معلق شیشه ای جهان
  خودرو قابل قاچاق نیست

  مرگ مشکوک دختر ۱۶ ساله
  فروش مواد مخدر در لباس کارگر شهرداری

اخبار ایران، جهان و حوادث:

صفحه دوم

  دو میلیون و 300 هزار نفر کارمند و یک میلیون و 220 هزار نفر 
بازنشسته در کشور حضور دارد. این در حالی است که باید به ازای 
هر شش نفر شاغل یک نفر بازنشسته داشته باشیم. ضریب حقوق 
برای کارمندان دستگاه های اجرایی حداقل 9 میلیون ریال و حداکثر 

7 برابر این رقم تعیین شده است

 متاسفانه بعضی از کارمندان احساس مسئولیتی در زمینه اخالق 
نمی کنند و این در حالی است که باید حوصله و صبر زیادی به خرج 
دهند و با خوش رویی تمام همتشان را بر این بگذارند که در حیطه 
وظایفشان به مشکالت مردم رسیدگی کنند. حتی اگر ارباب رجوع بد 

اخالقی کند، باید سعه ی صدر نشان دهند

صفحه  پنجم

صفحه چهارم
شناخت  اساطیر    )بخش نهم(

درخواست بازسازی  
بنای تاریخی» پیر بابا 

مسافر« شهداد

صفحه چهارم

صفحه پنجم

به بهانه پنجم شهریور ماه؛
 بزرگداشت زکریای رازی و روز داروسازی
داروسازی به خرد نیاز دارد

الهام خداپرست، بانوی کرمانی 
قهرمان مسابقات اساللوم کشوری

 در گفتگو با »کرمان امروز«:

یک شرکت فنی و مهندسی به منظور تکمیل کادر فنی و 
اجرایی خود به افرادی با مشخصات ذیل نیاز دارد: 

۱- کارشناس عمران با سابقه حداقل ۱0 سال 
2- کارشناس معماری با سابقه حداقل ۱0 سال 

3- کارشناس تاسیسات مکانیکی با سابقه حداقل ۶ سال 
4- انباردار با سابقه حداقل 5 سال 

عالقه مندان می توانند رزومه خود را به نشانی ایمیل زیر
 و یا از طریق فاکس به شماره 028-333۶430۱

داخلی 9 ارسال فرمایند.

صفحه دوم

زنانه،  آرایشگر  های  رسته  در  معتبر  کسب  پروانه  دارندگان  تمامی  اطالع  به  وسیله  بدین 
اپیالسیون، مومک، تولید مواد آرایشی، آرایشگری و اپیالسیون شهرستان کرمان می رساند 
در صورت تمایل به عضویت در هیات مدیره و بازرسی صنف مذکور، می توانند از تاریخ 
95/9/3 به مدت 15 روز کاری با در دست داشتن مدارک مشروحه ذیل به سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان )دبیرخانه هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی( مراجعه 

و ثبت نام فرمایند.
مدارک مورد نیاز: 

1- شش عکس جدید 4 در 6
2- اصل و تصویر  شناسنامه و کارت ملی 

3- اصل و تصویر پروانه کسب معتبر 
4- اصل و تصویر مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره 
محمدرضا بابایی
رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان 

آگهی فراخوان ثبت نام از داوطلبان عضویت در هیات مدیره
 و بازرسان اتحادیه صنف آرایشگران زنانه شهرستان کرمان 

دعوت به همکاری

یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شماره یک به تعدادی آقا 
با مشخصات ذیل نیازمند است.

۱- سرپرست شیفت )دارای مدرک تحصیلی کارشناسی برق، مکانیک، 
صنایع، دارای سابقه کاری مرتبط(

2- نیروی تعمیرات 
)دارای سابقه کاری مرتبط و مهارت کافی در زمینه مکانیک(

3- اپراتور دستگاه تولید )حداقل مدرک تحصیلی دیپلم - دارای سابقه 
کاری مرتبط(

لطفا برای ارسال رزومه کاری مرتبط به نشانی ایمیل ذیل مراجعه فرمایید.
Employment@zarcable.com

آگهی استخدام 

گزارش تصویری از 
اولین روز هفته دولت 

در کرمان

 

آگهی مزایده عمومی یک  مرحله ای 
به شماره 29/21/6/95

دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مزایده گزار  
واگذاری مراکز پناه 1 و 2موضوع مزایده   

مبلغ 396/000/000 ریال )سیصد و نود و شش میلیون ریال(برآورد اولیه 
مبلغ 19/800/000 ریال )نوزده میلیون و هشتصد هزار ریال(تضمین شرکت در مزایده    

نوع تضمین شرکت در مزایده: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد از تاریخ درج آگهی 
تا ساعت 14  روز شنبه مورخ 

1395/6/10

الف( بلوار جمهوری اسالمی ،بعد از چهارراه شفا، معاونت درمان
http://www.kmu.ac.ir ب( خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه

http://iets.mporg.ir ج( پایگاه ملی مناقصات

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا 
ساعت 15 روز شنبه مورخ 1395/6/20

محل تسلیم پیشنهادها:  ابتدای جاده هفت باغ علوی، پردیس دانشگاه علوم 
پزشکی، ستاد مرکزی، مدیریت خدمات پشتیبانی، اداره تدارکات

ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1395/6/21گشایش پیشنهادها   
در ضمن جلسه توجیهی در ساعت8  صبح روز  سه شنبه مورخ 1395/6/16 در محل معاونت درمان ، امور اداری  برگزار خواهد شد.

هزینه ی درج آگهی بر عهده ی برنده مزایده است.   
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان     4426

استخدام ویزیتور دارویی ترجیحا با سابقه کار 
بیمه + پورسانت + ایاب و ذهاب 

شماره تماس: 09216963811

استخدام 

شرکت بارز کلید به منظور تکمیل کادر 
فنی خود از افراد واجد شرایط
 دعوت به همکاری می نماید

انباردار، آقا، آشنا به سیستم نرم افزار 
همکاران سیستم و امور انبارداری
تلفن تماس: 14 - 33386411

دعوت به همکاری

تبریک
جناب آقای مهندس طبیب زاده 

انتخاب بجا و شایســته جناب عالی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی کرمان که بیانگر 
تعهد، کارآمدی، لیاقت و شایستگی های برجسته جناب عالی است را تبریک عرض 

نموده، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان، مسألت داریم.
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره 
شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان 

پیام مشترک استاندار و امام جمعه کرمان
 به مناسبت  روز کارمند؛

کارمندان مهره های اصلی 
خدمت رسانی به مردم هستند

ضرب المثل های کرمانی
فالنی دندلو داره 


