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فصل 
صدور 
مجوزهای کیلویی 
به سر آمده است

اختتامیه نمایشگاه 
دست آورد های 
صنعتی، معدنی 
و تجاری 

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:
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دو  اخیرا  امروز:  کرمان  خبرنگار  کرمان- 
سارق و شیاد کم سن و سال کرمانی با جعل 

مخدر  مواد  و  اطالعات  مامور  عنوان 
های  خانه  از  سرقت  و  اخاذی  به  اقدام 
مردم کرده اند و با سو استفاده از لباس 
مقدس پلیس، مردم را فریب داده و آن 

ها را به دام خویش گرفتار ساخته اند.
و  کشان  زحمت  همواره  که  ای  نکته 

از  جلوگیری  برای  پلیس  ایثارگران 
چنین اتفاقاتی به آن اشاره می 

کارت  درخواست  کنند؛ 
افرادی است  از  شناسایی 
عنوان  به  را  خود  که 

باختگان  مال  نمایند.  می  معرفی  پلیس 
این  به  توجهی  بی  با  حادثه  این 

آموخته ی پلیس دچار زیان 
شدند.

با  بار  این  البته   
و  درایت  هوشمندی، 
نیرو  اطالعاتی  اقدامات 
پلیس  فرماندهی  های 

استان کرمان این دو مجرم تبهکار دستگیر 
و تحویل مراجع قانونی گردیدند. 

قاضی این پرونده ضمن صدور دستور 
شیاد  دو  این  ی  چهره  تصاویر  چاپ 
مال  و  دیدگان  زیان  از  روزنامه  در 
اند  افتاده  شیادان  این  دام  در  که  باختگانی 
شکایت  طرح  برای  تا  خواست 
اطالعات  پلیس  به  مجرم  دو  این  از 
چهار  کرمان،  نشانی  به  کرمان  استان 
معلم،  خیابان  نبش  ارگ،  راه 
اخالقی،  امنیت  پلیس 
فرماندهی انتظامی استان 
کرمان مراجعه نمایند.

رجایی و باهنر 
دو مجاهد نستوه

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.

متن در صفحه سوم

سوگنامه ی گنجینه های کرمان

کرم آیزینیا و مصارف 
آرایشی - بهداشتی

برترین بانوی خاندان رضوی

طنز وازاده:  ساالرخان 

معرفی تئاترهای در حال اجرا

فراخوان نیروی انتظامی 
برای شناسایی شیادان پلیس نما

اطالعیه واگذاری شرکت سرمایه گذاری 
مسکن جنوب »منطقه کرمان«

شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب »منطقه کرمان« در نظر دارد، تعداد 
محدودی از واحدهای مسکونی فاز 5 شهرک بعثت »پروژه شمس« را واقع 
در انتهای بلوار جمهوری اسالمی)مجموعه سوارکاری سابق( با شرایط ویژه 

از تاریخ 93/6/9 تا 93/6/31 واگذار کند. 
متقاضیان برای کسب هرگونه اطالعات می توانند همه روزه بین ساعات)9 
به جز روزهای  نشانی زیر  به دفتر فروش شرکت طبق  تا 16(  تا 12 و 14 

پنجشنبه و جمعه مراجعه فرمایند.
نشانی دفتر فروش: کرمان- انتهای بلوار جمهوری اسالمی- بعد از کوی 

استانداری- مجتمع تجاری اداری میالد- طبقه ششم
تلفن تماس: 2811440

از چند نفر پشتیبان نرم افزارهای مالی و اداری، آشنا 
به SQL Server ، ساکن شهرستان کرمان دعوت به 
Maleki@ican.ir :همکاری می شود. ارسال رزومه

دعوت به همکاری

نیازمندیم
یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شماره یک به چند نفر آقا 

با مشخصات ذیل نیازمند است.
1ـ سرپرست شیفت)دارای مدرک تحصیلی کارشناسی با سابقه کار مرتبط(

2ـ نیروی تعمیرات)تکنیسین برق و مکانیک، دارای سابقه کاری مرتبط(
3ـ راننده لیفتراک)دارای گواهینامه پایه یک و گواهینامه لیفتراک(
تلفن تماس: 3240346)0341(  ساعات تماس: 12 تا 14:30

 شرکت امداد خودرو ایران ) دفتر منطقه اي کرمان (  نیاز به خرید ملک 
)حداقل 2 طبقه( با کاربري اداري  و متراژ800 متر مربع دارد.
لطفًا جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه فرمائید.

آدرس:کرمان-خیابان شفا-کوچه شماره 10-پالک5 - دفتر منطقه اي 
امداد خودرو ایران.

تلفن: 0341-2125080 
روابط عمومي امداد خودرو ایران

شرکت گلپخش اول توزیع کننده محصوالت برند 
اوه و سافتلن و هوم پالس به یک نفر خانم یا آقا 

برای شغل مدیر مالی با سابقه کار 5 سال 
دعوت به همکاری می نماید.

نشانی: جاده تهران- جنب پست مرکزی- کوچه چاپ 
علوی- سمت راست- فرعی سوم- شرکت گلپخش اول

تلفن: 2132842

دعوت به همکاری

دعوت به همکاری
نمایندگی انحصاری فروش و توزیع محصوالت

 ب

به منظور تکمیل کادر کارکنان خود از میان نیروهای عالقه مند
 دعوت به همکاری می نماید:

               

نشانی: کرمان- بلوار قائم)کیلومتر یک جاده شرف آباد(
 نرسیده به کوچه تاالر پیمان دوست تلفن: 2733401)0341(

حداقل 
سابقه کار

 حداقل 
مدرک 
تحصیلی

عنوان شغل

سه سال دیپلم آقا 1ـ سرپرست فروش

یک سال دیپلم آقا، خانم  2ـ کارشناس فروش)بازاریاب(   

یک سال دیپلم آقا 3ـ تحویل دهنده)مأمور پخش(

یک سال فوق دیپلم آقا 6- حسابدار

جنسیت

آگهي شناسایي جهت خرید ملك

یک واحد آپارتمان، 142 متر مربع، دو خوابه، فوق امکانات، طبقه 
سوم، 4 سال ساخت، واقع در خیابان شفا به فروش می رسد.

تلفن: 09131917492

فروش فوری
شرکت آرین توتون صنعت کرمان به منظور 

تکمیل کادر بازاریابی و فروش خود 
در شهرستان های کرمان، بم و جیرفت چند نفر 

بازاریاب آقا با شرایط زیر استخدام می کند.
حداکثر سن 28 سال، دارای خودروی 

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

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

ساعت تماس: 8 صبح تا 17

آگهی استخدام

09199960284
09199675809

دفتر خرید و فروش 
فیش حج 

تمتع و عمره

17 هکتار باغ پسته همراه با دو حلقه چاه آب 
در شهرستان دامغان به فروش می رسد.

09195551601

فروش باغ پسته

پزشک ارجمند و طبیب فرزانه
جناب آقای دکتر تاج دینی، متخصص قلب و عروق

با دلی آکنده از احترام و سپاس از تعهد و اخالصتان در 
قبال بیمارمان تشکر کرده و امیدواریم همواره دعای خیر 

بدرقه ی راه شما باشد.
مانا و سربلند باشید.

با تشکر و سپاس فراوان خانواده اسماعیل زاده

تقدیر و تشکر

یک شرکت خصوصی واقع در جاده

 زنگی آباد به نیروهای ذیل نیازمند است.

متقاضیان می توانند حداکثر تا یک هفته 

پس از درج آگهی رزومه خود را به ایمیل  

jobs@kcdco.com ارسال فرمایند.
1- لیسانس حسابداری

2- لیسانس صنایع غذایی»ترجیحا خانم«
3- مهندسی صنایع

دعوت به همکاری

عکس از عکاس کرمان امروز

گزارش کرمان امروز به مناسبت  روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه:

آرامگاه عباسعلی؛ دالرام کرمانیان
متن در صفحه آخر

  ارادتی آمیخته با عشق در شبستان عباسعلی

به بهانه  8  شهریورماه، سالروز عروج کابینه ی آسمانی:

به قلم آرمان سالجقه - مدیر عامل شرکت نوین اکسیر بوتیا


