
فرهنگی . اجتماعی
    ورزشی . خبری . تحلیلی

صفحه 5 صفحه 7

گزارش: 

از آن
 نمایشگاه
 تا این 
نمایشگاه

گفت و گوی
کرمان امروز با

مدیر کل ورزش و 
جوانان استان

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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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.

گزارش:

به کجا چنین شتابان!؟

کارت پارک های
 نه چندان هوشـمند!

آخرین نبرد رستم و اسفندیار

درگذشت فرزند امام جمعه کرمان 

کرمان و جاده ابریشم

»ته خیار« تا هفته ی دیگر 
روانه بازار نشر می شود

حوزه تحقیقات علمی و پژوهشی
 بدهی بزرگی به مبارزه با مواد مخدر دارد

فرمانده انتظامی و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان مطرح کرد:
آیت ا... مهدوی کنی

 دعوت حق را لبیک گفت

نخعی، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی: توسعه دهندگان مواد مخدر 
قوی ترین روان شناسان و جامعه شناسان را در اختیار دارند

چناریان، فرمانده انتظامی استان کرمان: در این سال ها 3700 نفر از نیروهای 
مبارزه با مواد مخدر جان خود را فدا کرده اند

6 
حه

هوایی که جان می دهد!صف

متن در صفحه 2 )خبری(

آگهی مناقصه
شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد، عملیات طراحی، تهیه، نصب، 
تکنولوژی  از  استفاده  مدیریتی  و  نظارتی  های  سیستم  آموزش  اندازی،  راه 
دوربین مداربسته در داخل سالن های مرغ مادر، محوطه، ساختمان های دفتری 
و محیطی خود را در منطقه بهرامجرد براساس آخرین دست آوردهای روز به 
شرکت های مهندسی و خدماتی که دارای دانش فنی و تجربه  و سوابق کاری 

مرتبط با موضوع باشند، واگذار نماید.
لذا از تمامی عالقه مندان دعوت به عمل می آید حداکثر 5 روز پس از انتشار 
آگهی برای دریافت اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت به نشانی: کرمان- خیابان امام 

خمینی- نبش کوچه 27- شرکت سیمرغ مراجعه فرمایند.

شرکت فرآورده های لبنی و بستنی رامک 
با حقوق و مزایای اداره کار+ پورسانت 

استخدام می نماید:
فروشنده- تحویل دهنده

مراجعه حضوری به نشانی: کیلومتر 5 جاده شرف آباد

 رو به روی پسته اطلس- شرکت رامک

شماره تماس: 32752700-6

استخدام
تسلیت

متن در صفحه 3 )اجتماعی(

8 صــــفحه
500 تومان

فروش فوری

یک دستگاه اپتیما مدل 2010 
با شرایط استثنایی به علت 
مسافرت به فروش می رسد.

09133414001

خریداریم
150 تن خرمای مضافتی درجه یک را خریداریم

 با ضمانت سند ملکی تهران و 10 درصد پیش پرداخت
تلفن: 88753063- 88747752- 88741499

همراه: 09107851049

آگهی استخدام

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

یک شرکت معتبر معدنی به منظور تکمیل کادر مهندسی خود در پروژه های استخراج معادن روباز استان کرمان از 
مهندسین واجد شرایط با تخصص های مندرج در جدول ذیل دعوت به همکاری می نماید:

سابقه مرتبط رشته        عنوان شغلی      
حداقل 20 سال مهندسی معدن       رییس کارگاه      
حداقل 15 سال مهندسی معدن       سرپرست عملیات    
حداقل 15 سال مهندسی معدن       سرپرست دفتر فنی    

حداقل 8 سال مهندسی معدن       کارشناس دفتر فنی     
حداقل 10 سال مهندسی معدن      مسؤول عملیات     
حداقل 10 سال مهندسی معدن              HSE مسؤول

حداقل 8 سال کارشناسی بهداشت محیط      افسر ایمنی      
حداقل 8 سال مهندسی معدن- زمین شناسی     کارشناس فنی- مکانیک سنگ    

از متقاضیان واجد شرایط درخواست می شود نسبت به ارسال رزومه کاری خود اقدام فرمایند.
دورنگار: 32120906)034(

employment.trk@gmail.com :پست الکترونیکی

متن  در صفحه هشتم

جناب آقای موحد
رییس کل محترم دادگستری استان

با نهایت اندوه، مصیبت وارده را تسلیت عرض می کنم. برای 
آن فقید ســعید، علو درجات و غفران رحمت الهی از درگاه 

ایزد یکتا خواستارم.
حمزه بنی اسدی

تسلیت

یک شرکت بازرگانی واقع در جاده زنگی آباد 
به یک نفر مدیر فروش خارجی مسلط به 

زبان انگلیسی، سه سال تجربه کاری مفید و 
داشتن تحصیالت مرتبط نیازمند است.

متقاضیان می توانند حداکثر تا یک هفته 
پس از درج آگهی رزومه خود را به نشانی 
اینترنتی jobs@kcdco.com ارسال فرمایند.

استخدام

نشست  امروز-  کرمان  کرمان-مجیدی-خبرنگار 
اعتیاد«   از  پیشگیری  و  »خانواده  پژوهشی  و  علمی 

صبح سه شنبه در محل سالن اندیشه برگزار شد.
شورای  دبیر  و  انتظامی  فرمانده  نشست  این  در 
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان گفت: 
مشکل امروز ما عدم کارکرد هاست نه کارکردها. 
به این صورت که در بحث مواد مخدر نباید حجم 
با  انجام شده را به طور مستقیم  و کیفیت کارهای 
ی  مشاهده  صورت  در  بلکه  سنجید  ها  آن  نتایج 
به این سوال رجوع کنیم که »چه  باید  نارسایی ها 

کارهایی باید انجام می شد؟«
تحقیقات  انجام  عدم  از  چناریان  حسین  سردار 
مخدر  مواد  ی  عرصه  در  وسیع  پژوهشی  و  علمی 
بزرگی  بدهکاری  این حوزه،  و گفت:  انتقاد کرد 
چنین  امیدواریم  و  دارد  مخدر  مواد  با  مبارزه  به 

نشست هایی بتواند این کاستی را جبران نماید.
استان  با مواد مخدر  مبارزه  دبیر شورای هماهنگی 
مواد  با  مبارزه  های  نیرو  های  مجاهدت  کرمان، 
مخدر استان را ستود و گفت: در این سال ها 3700 
نفر از نیروهای مبارزه با مواد مخدر جان خود را فدا 
کرده اند تا فعالیت گروه های مافیایی مواد مخدر 

را سد نمایند.
چناریان با اشاره به اراده ی قوی جمهوری اسالمی 
در مبارزه با مواد مخدر افزود: مبارزه با مواد مخدر 
باید به صورت اجتماعی پیگیری شود و این مساله 

در اولویت کاری ما قرار گرفته است.
بسیار  امری  عمومی  مشارکت  کرد:  تصریح  وی 
مهم و ضروری است با این حال نباید کارکرد های 
نکوهش  مورد  مواد مخدر  مبارزه  ستاد  گذشته ی 
نخعی  دکتر  نشست،  این  ی  ادامه  در  بگیرد.  قرار 

و  کرمان  پزشکی  علوم  دانشگاه  بهداشتی  معاون 
اعصاب  علوم  تحقیقات  مرکز  علمی  هیات  عضو 
کرمان با گرامیداشت هفته ی سالمت روان گفت: 
نقش خانواده در پیشگیری از مصرف مواد مخدر 

نقشی بسیار حیاتی است.
علمی  نظر  از  ایران  که  مساله  این  اعالم  با  نخعی 
تر  عقب  مخدر  مواد  ی  توسعه  علم  از  پزشکی   -
باید اذعان کرد که توسعه دهندگان  افزود:  است، 
مواد مخدر قوی ترین روان شناسان، جامعه شناسان 
و اقتصاد دانان را در اختیار دارند و بسیار دقیق عمل 

می کنند. 
افزود:  بیماری عنوان کرد و  اعتیاد را یک  نخعی، 
اعتیاد یک بیماری است که فرد در اجتماع به آن 
نیز  باید به صورت اجتماعی  دچار شده است پس 

آن را درمان کرد.

گزارش کرمان امروز از مزاحمت بازاریابان تلفنی:

مجرمان نا آگاه و جرمی که کمتر شناخته شده است

نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه کرمان
ارتحال جانســوز و دردنــاک فرزند دلبندتان را به شــما و خانواده محترم و 

دیگر بازماندگان، تسلیت می گوییم.
از درگاه ایزد یکتا، برای آن عزیز از دســت رفتــه، رحمت و غفران الهی و 

برای شما و بازماندگان محترم، صبر و شکیبایی مسألت می نماییم.
کرمان امروز


