
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.

فرهنگی . اجتماعی
    ورزشی . خبری . تحلیلی
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گفتگو با اولین 
وارد کننده ی 
دیاگ به جنوب 
شرق کشور

ای اشک
 از چه راه تماشا 
گرفته ای...

www. kermanemrooz.com

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

به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان:

فرا رسیدن فرخنده عید مسلمانانیکشنبه 5 مرداد 1393/ 29رمضان 1435 / 27جوالی 2014 / سال نوزدهم شماره 2096
 عید سعید فطر، مبارک باد

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

4 حبه آب فروشی

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

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

اوست مانا و بس
ز داغ پاره ی قلبت، دلم سوخت

دل من نه، که بس دلها ز غم سوخت

غریب و آشنا، در این مصیبت

کما بیش- از تأسف- بیش و کم سوخت

تسلیت

شادروان مهندس 
مجتبی نژادمالیری

در  نژادمالیری،  اکبر  آقای  جناب  مکّرم،  برادر 
این ماتم دلگداز و طاقتسوز، ما هم با شما و خانواده ی 

مصیبت دیده تان، غمشریک و همدردیم.
خدا، صبرتان دهد.

خانواده های اسداللهی، صمدانی

به اطالع تمامی اتباع کشور افغانستان که دارای 
کارت آمایش مرحله نهم و کارت کارگری سال 
کارت  تمدید  برای  که  رساند  می  هستند،   92
اشتغال  و  اقامت  کفالت  دفاتر  به  خود  کارگری 
اتباع خارجی که در سال 92 ثبت نام نموده اند، 

مراجعه کنند.
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 استان کرمان
انجمن صنفی کارفرمایی دفاتر کفالت 

اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان کرمان

اطالعیه 

از افراد با شرایط ذیل دعوت به همکاری می شود:
1ـ مهندس صنایع)خانم(  2ـ مهندس مکانیک)خانم(
3ـ مهندس برق)خانم(  4ـ مهندس کامپیوتر)خانم(

3238487 -09133413576

آگهی استخدام

آموزشگاه زبان انگلیسی افق 
نشانی: خیابان مهدیه- دبیرستان دخترانه 

اعتصام- نبش کوچه 48
تلفن: 09135974153

زمان مراجعه: عصرهای فرد 5 تا 7

آگهی جذب مدرس

ساخت انواع تیرچه توسط دستگاه تمام اتوماتیک 
انواع آجر سفال به صورت کلی و جزئی موجود می باشد

کارخانه: زرند، شهرک صنعتی شماره 1
نمایندگی زرند: چهارراه باهنر- نرسیده به فردوس 14

نمایندگی کرمان: جاده تهران- نبش سه راه سیلو
سرپرست کارخانه آقای حبیبی: 09132402271

مدیرعامل کارخانه آقای سلطانی: 09131419357
مسؤول دفتر خانم ایزدی: 4238357)0342(

کارخانه تولید تیرچه تمام 
اتوماتیک نوین کاران

شرکت آرین توتون صنعت کرمان
به منظور تکمیل کادر بازاریابی و فروش خود در 
شهرستان کرمان به چند نفر بازاریاب آقا با شرایط 

زیر نیازمند است:
حداکثر سن 28 سال، دارای خودروی شخصی 

و گواهینامه، حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، 
کارت پایان خدمت)معافیت دایم(

حقوق باالی یک میلیون تومان+ بیمه+ کارانه
تلفن تماس: 09359523511

ساعات تماس: 8 صبح تا 17

آگهی استخدام

)وازاده کل ماشاهلل(

معرفی مدیر روابط عمومی جهادکشاورزي  

نقدی بر اعجوبه ی ناشناخته ی شعر فارسی

آیا باید منتظر روزقدس شد!؟

تقدیر از حضور مردم در راهپیمایی

3 
حه

صف
2 

حه
صف

3 
حه

صف
2 

حه
صف

3 
حه

صف یک قطعه زمین تجاری به مساحت 196 متر مربع 
دارای 2000 متر پروانه تجاری و اداری در یازده 

طبقه واقع در بهترین نقطه شهر به قیمت کارشناسی 
به فروش می رسد. در ضمن پروژه 15 درصد 

پیشرفت فیزیکی دارد.
مکان: چهارراه فرهنگیان- رو به روی هتل پارس

 جنب بانک سپه و قوامین)در حال ساخت(
تلفن تماس: 09131457436- 09128885463

فرصت استثنایی برای سرمایه گذاری مسکن
زمین تجاری آماده شروع به کار

استاندار در دیدار با پیشکسوتان جهاد و شهادت استان، تصریح کرد:

نقش بی بدیل سردار سلیمانی 
در مدیریت بحران خاورمیانه

 متن کامل خبر
درصـفحه 2

خدمات  شرکت  محترم  اعضای  تمامی  اطالع  به 
جلسه  رساند،  می  کویر  بستر  سنگ  آزمایشگاهی 
مجمع عمومی فوق العاده)نوبت دوم( این شرکت رأس 
ساعت 17، مورخ 93/5/25 در محل تاالر اجتماعات 
استانداری)مدیریت  پژوهش  و  آموزش  کل  اداره 
دولتی سابق( واقع در بلوار جمهوری اسالمی- نرسیده 

به فرودگاه برگزار می شود.
دستور کار جلسه:
انتخاب هیأت مدیره.

هیأت مدیره شرکت

آگهی مجمع عمومی فوق العاده شرکت خدمات 
آزمایشگاهی سنگ بستر کویر)نوبت دوم(

به بهانه سالمرگ 
علی اطهری


