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    ورزشی . خبری . تحلیلی
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گزارش:

دستگاه های 
کارتخوان
 در هاله ای
 از ابهام

عباس سعیدی:

استفاده از دانش 
نوین کشاورزی
 در دستور کار
 قرار گرفته است

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 7 آبان 1393 / 4 محرم 1436 / 29 اکتبر 2014 / سال نوزدهم شماره 2121
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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.

پیشنهاد تاسیس مرکز 
تفریحات و ورزش هاي
 کویری و بیابانی شهداد

 مردان موسیقي کرمان

انتصاب مدیرکل امنیتی و انتظامی 
استانداری کرمان 

یادداشت ورزشی: 

کربالیی است دلم ...

پیشنهاد تشکیل هیات امنا 
کسبه و مغازه داران بازار

والیبال استان را دریابید ...

رعایت مسائل ایمنی
 و عزاداری های ماه محرم

جوالن سوداگران نیمه ی 
تاریک ذهن در کرمان

گزارش کرمان امروز از بازار داغ فال گیرها و رمال ها:
متن در صفحه 6 )گوناگون(

8 صــــفحه
500 تومان

آگهی استخدام

استخدام

شرکت پخش پارس خزر به منظور تکمیل کادر اجرایی خود استخدام می نماید:
1ـ فروشنده)بازاریاب( برای الین الکتریکی و خانگی

2ـ راننده با وانت نیسان یا مزدا)مالک باشد(  3ـ حسابدار

تلفن تماس: 32152143- 32152300

به منظور جلوگیری از برق گرفتگی:

برای نصب پرچم ها و پارچه نوشته های هیأت های عزاداری از تیرهای برق استفاده نکنیم

دانش آموزان، جوانان ادامه دهنده عاشورا و کربال و مکتب هستند

آگهی استخدام

نوشتاری در باب اشک ریختن بر مصائب  امام حسین )ع( :   

حریم اشک

متن در صفحه 2 )خبری(

متن در صفحه 2 )خبری(

متن در صفحه 4 
)فرهنگی - هنری(

یادداشت روز: 

متن در صفحه 8

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان کرمان:

دست آورد نمایشگاه کتاب کرمان در گفتگو بامعاون فرهنگی ارشاد کرمان:

13 آبان نشات گرفته از فرهنگ عاشورایی است

100 هزار نفر بازدید کننده،یک میلیارد تومان فروش 

ماه محرم را ماه فرهنگ سازی بدانید!

 سرهنگ پورضاقلی، رییس پلیس آگاهی استان :
 آمار مراجعه ی قشر تحصیل کرده به فال گیرها تاسف بار و خجالت آور است

 نیک اندیش، بازپرس دادسرای کرمان:
 مجازات حبس برای تبلیغ کنندگان فال گیری و رمالی پیش بینی شده است

قابل توجه بیماران محترم 
فیزیوتراپی تخصصی فلج سکته مغزی در کلینیک زعفرانیه راه اندازی شد 

نشانی: شهرک باهنر – خیابان بهارستان – کلینیک زعفرانیه 
تلفن تماس: 32450883

 تبریک

جناب آقای مهندس
 علی اکبر سلطانی نژاد

عنوان  به  عالی  انتصاب شایسته ی حضرت 
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان 
سالمتی  و  نموده  عرض  تبریک  را  کرمان 
متعال  خداوند  از  را  افزون  روز  توفیق  و 

خواهانیم.
شرکت آسانسور کهکشهان رو

متن در صفحه 7 )ورزشی(

حضور پرشور نخبگان و نویسندگان؛ نقطه ی عطف نمایشگاه کتاب کرمان

افتتاح اولین کارخانه
 تولید وایت برد هوشمند 

کشور در سیرجان 

توسط صنعتگران کرمانی محقق شد:

دستیابی پشمبافی آسیا 
به فن آوری پارچه ی نانو

متن در صفحه 5 )اقتصادی(

متن در صفحه 5 )اقتصادی(

شرکت صنایع گوشتی و پروتئینی صدک برای 
تکمیل کادر فروش خود احتیاج به ویزیتور 

حضوری در کرمان و شهرستانهای استان
 با پورسانت عالی دارد.

نشانی: خیابان سرباز سه راه 17 شهریور، جنب بانک مسکن

تلفن تماس: 3331010

شرکت رهروماشین کویر جهت تکمیل کادر 

پرسنلی خود به یک کارشناس بازرگانی زن

 با مدرک لیسانس بازرگانی و دارای 3 سال سابقه 

کاری مرتبط، همچنین متأهل و متعهد نیاز دارد.

آدرس کارخانه: 
شهرک صنعتی2، خیابان یاس، نبش یاس 20

تلفن: 33386280- 034 و 33386281

دانلود
 نرم افزار 

تلفن همراه 
کرمان امروز

QR-code از طریق 


