
فرهنگی . اجتماعی
500 تومان    ورزشی . خبری . تحلیلی

8 صفحه 

صفحه 2 صفحات 4و5

 لزوم گند زدایی
 و شیرین کردن 
منابع آبی
 استان

ستاره شعر 
و ادب کرمان
سیدمحمود
توحیدی )ارفع(

     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:

چهارشنبه 26 شهریور 1393 / 21 ذی القعده  1435 / 17 سپتامبر 2014 / سال نوزدهم شماره 2110

2 
حه

صف
8

ه 
فح

ص

8
ه 

فح
ص

2 
حه

صف

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 )صفحه ورزشی(

ورمی کمپوست و 
کشاورزی گلخانه ای

اجرای طرح هم کد سازی تلفن
از امروز

انتصاب مدیر کل جدید سیاسی
 و انتخابات استانداری

عدم هماهنگی فکری و جناحی 
در ادارات کرمان

راندمان را کاهش داده است

به قلم آرمان سالجقه - مدیر عامل شرکت نوین اکسیر بوتیا

میزان رغبت مردم به استفاده از 
وسایل نقلیه عمومی شهر کرمان
عضو شورای شهر کرمان: در آینده ی نزدیک ترافیک مهمترین معضل شهروندان کرمانی خواهد بود
فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی: پایین بودن سطح فرهنگ ترافیکی از مشکالت فراموش شده است
شهردار کرمان : احداث تراموا در قالب یک طرح جامع حمل و نقل ترافیک شهر کرمان قطعی است
روان پزشکان : ترافیک می تواند موجب اختالالت عصبي-رفتاري، اضطراب و حتي انزواي اجتماعي شود

شهروند کرمانی: شلوغی و وضعیت کیفی برخی از وسایل حمل و نقل عمومی در شان مردم کرمان نیست 

سید حمید میرحسینیگزارش کرمان امروز از ترافیک و  وسایل حمل و نقل عمومی شهر کرمان
 مستند ساز

 کرمانی
 در گفتگو با

 کرمان امروز:

متن در صفحه 6

شرکت آریا اورست ماشین به منظور تکمیل 
کادر کارکنان خود به یک کارشناس بازرگانی 
زن با مدرک لیسانس و حداقل 3 سال سابقه 
ی کاری مرتبط برای امور بازاریابی نیاز دارد.

نشانی کارخانه: شهرک صنعتی2- خیابان 
یاس- نبش یاس 20

تلفن: 3420280-1)0341(

آگهی استخدام

کیلومتر شش جاده هفت باغ- الین 
برگشت- سند تک برگ- حصار کشی و آب

 40 و 67 قصبی     09133423395

فروش فوری

استخدام
شرکت سافروشام کرمان گستر نمایندگی پخش محصوالت شام شام به منظور تکمیل کادر کارکنان خود به افراد ذیل نیازمند است.

نشانی: کرمان- جاده شرف آباد- بلوار قائم- بین قائم 7 و 9- شرکت شام شام   تلفن تماس: 4 و 2756583)0341(

شرایط جنسیت ردیف عنوان شغل  تعداد
آقا با سابقه کار 2 نفر سرپرست فروش 1

خانم یا آقا - 5 نفر بازاریاب 2
آقا با سابقه کار 2 نفر مأمور وصول مطالبات )تحصیلدار( 3

تسلیتتبریک

آگهی استخدام

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد به منظور تکمیل کادر کارشناسی خود نسبت 
به بکارگیری یک نفر کارشناس بازرگانی)مرد( با 3 سال سابقه کار از طریق آزمون و 
مصاحبه حضوری اقدام کند. متقاضیان می توانند برای دریافت و تکمیل فرم مربوطه 
به همراه تصویر مدارک خود)مدرک تحصیلی، شناسنامه، کارت ملی و کارت پایان 
خدمت( همه روزه به جز ایام تعطیل از ساعت 7 تا 14 تا ده روز پس از انتشار آگهی 
به امور اداری شرکت واقع در خیابان امام خمینی- نبش کوچه 27- ساختمان سیمرغ 

مراجعه فرمایند.
تلفن تماس: 2225690

شرکت سیمرغ واحد کرمان

جناب آقای مهندس علی اکبر سلطانی نژاد
بدین وسیله انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت مدیر کل 
بنیاد مرکز انقالب اسالمی استان کرمان، تبریک عرض 
اجرای  در  منان  خداوند  به  عنایت  با  است  امید  نموده، 

اهداف آن بنیاد مقدس موفق و مؤید باشید.
شرکت ساختمانی پویا بتن

جناب آقای ابوسعیدی
مشاور محترم استاندار کرمان  

با اندوه فراوان، مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز 
ویژه  به  و  بازماندگان  برای  و  الهی  غفران  و  رحمت  رفته،  دست  از 

جناب عالی صبر جمیل و اجر جزیل خواستاریم.
کرمان امروز 

یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شماره 
یک به یک نفر خانم با مدرک تحصیلی کارشناسی 

برای انجام امور آزمایشگاه نیازمند است.

تلفن تماس: 3240346)0341(
ساعات تماس: 12:30 تا 14:30

نیازمندیم

خدمت مقدس سربازی را 
افتخاری بزرگ می دانم

دعوت به همکاری 
گروه صنعتی الوان

دعوت به همکاری 
یک شرکت ساختمانی معتبر

متن در صفحه  7

متن در صفحه  6

متن در صفحه هشتم

هنری هستم 
و با سیاسی کاری 

میانه ای ندارم

آرمان شهدادنژاد
 دروازه بان تیم فوتبال

 صنعت مس در گفت و گو 
با کرمان امروز:

کاریکاتوریست و کارتونیست کرمانی
 در گفتگوی اختصاصی با کرمان امروز

 به بهانه ی سالروز تولدش:


