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اگر بخواهیم 
دنیا را در اختیار 
بگیریم باید
 مغز را بشناسیم

بحران آب استان 
باعث

 بیماری های زیادی 
خواهد شد

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 28 آبان 1393 / 25 محرم 1436 / 19 نوامبر 2014 / سال نوزدهم شماره 2126

بهشت معادن ایران 
همچنان قربانی می گیرد

گزارش کرمان امروز از وضعیت ایمنی معادن استان، در پی حادثه اخیر:

دکتر امیری: مساعد نبودن شرایط ایمنی در معادن استان باید منجر به توقف استخراج شود
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گفتگوی کرمان امروز 
با مسوول کتابخانه شهید بهشتی کرمان 
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جدید گروه صنایع سیمان کرمان

متن در صفحه 7 )ورزشی(

در برخی باشگاه های کرمان چه تجویز می شود!؟
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یادداشت ورزشی: 

به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی:

از زیبایی های ورزش و جذابیت های 
فوتبال لذت ببریم 

 سرانه مطالعه و جامعه ی پویا  

استخدام 
بخش مدیریت 

آقایان مجرب – تمام وقت 
حداقل یکسال سابقه مدیریت 

بیمه + آموزش تخصصی
تماس یا پیامک  09122003674

یک شرکت پخش معتبر افراد دارای شرایط ذیل 
را استخدام می کند:

1- راننده کامیونت )آقا(     2- مأمور پخش )آقا(
3- فروشنده )بازاریاب( )ساکن و بومی 

شهرستانهای استان( )آقا یا خانم(
4- سرپرست فروش )آقا(

5- انبار دار و کمک انباردار )آقا(
6- حسابدار )خانم(

7- راننده )دارای وانت( )آقا(
09139412835

دعوت از شریک سرمایه گذارآگهی استخدام 
شرکت یگانه نوآوران پویا در استان کرمان شریک کاری می پذیرد

حداقل درآمد در ماه 4،000،000 تومان 
شرایط متقاضیان:  1-داشتن دفتر کار    2-مدرک تحصیلی )فوق دیپلم(  

3-داشتن سرمایه حداقل 5،000،000 تومان
تلفن: 88743191 - 021 و 09128215830

فـروشی 
یک واحد آپارتمان واقع در پشت آپارتمان های ماهان 

 کنار کالنتری 17 به فروش می رسد.
طبقه همکف – دو خوابه – 112 متری – 35 میلیون وام 

تلفن : 09388495445


