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صنایع سیمان کرمان
 در صدر جدول
 تولید کنندگان
 سیمان کشور

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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8 صــــفحه
500 تومان

حال و هوای امروز ناوگان 
حمل و نقل استان کرمان

متن در صفحه 6 )اقتصادی(
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مدیر  و کارکنان شرکت
 »نگین خودرو آفتاب« دستگیر شدند 
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 40 میلیارد ریالی 
نیکوکار رفسنجانی 

شرکت سعادت
 ترابر زرند قدرتمند تر 
از قبل در صنعت
 حمل و نقل کشور

متن
 در

 صفحه 5
 )فرهنگی 

- هنری(

متن درصفحه 3 )اجتماعی(

صنعت نان
و چاره جویی ها

گزارش کرمان امروز به مناسبت روز ملی حمل و نقل

فروش آپارتمان
فروش تعداد محدودی از آپارتمان های لوکس مجتمع 

بزرگ ایران مهر همراه با وام بانکی بَِر بلوار جهاد
تلفن: 09130434630

متن درصفحه 3 )اجتماعی(

اینترنت؛ شمشیر دولبه، فرصت و تهدید

دعوت به همکاری
شرکت شام شام کرمان به منظور افزایش تعداد کارکنان 

خود به افراد ذیل نیازمند است.

نشانی: کرمان- جاده شرف آباد- بلوار قائم- بین قائم 7 و 9
 شرکت شام شام   4 و32756583)034(

شرایطتعداد جنسیتعنوان شغلردیف

سرپرست 1
مالی 

 دارای مدرک 1 نفرآقا
تحصیلی حداقل 
لیسانس حسابداری

 آشنا به برنامه های  1 نفرآقاصندوق دار2 
حسابداری ترجیحًا 

بازنشسته بانک 

 مجرد، دارای 1 نفرخانم منشی3 
وضعیت ظاهری 

مناسب، آشنایی کامل 
office با برنامه های

 دارای سابقه کار1 نفرآقا تحصیلدار4 

ویزیتور 5 
)فروشنده( 

 با حقوق ثابت اداره  5 نفرآقا
کار+ بیمه+ پورسانت

موّزع6
 )پخش کننده(

با حقوق ثابت اداره  5 نفرآقا
کار+ بیمه+ پورسانت

گفتگو کرمان امروز 
 با مربی موفق و باسابقه یوگا

گزارش کرمان امروز از رکن رکین سفره ی کرمانیان:

نیازمندیم
یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شماره یک به 

یک نفر)خانم/آقا( با مدرک تحصیلی کارشناسی شیمی برای 
انجام امور آزمایشگاه نیازمند است.

تلفن تماس: 33240346)034(
ساعات تماس: 12 تا 14

شرکت پخش سراسری بهرسان دارو به منظور تکمیل کادر کارکنان 
خود از میان افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید.

آگهی استخدام

حداقل سابقه کار  حداقل 
مدرک 
تحصیلی

عنوان شغل

راننده ایسوزو دیپلم 1 سال سابقه در شرکت های پخش استانی
1 سال سابقه در شرکت های پخش استانی موّزع)مأمور پخش( دیپلم

ویزیتور)بازاریاب( دیپلم 1 سال سابقه بازاریابی
و همچنین یک عدد نیسان یخچالدار با راننده به منظور توزیع در استان

ساعت تماس: 9 تا 16    شماره تماس: 32756383

آگهی استخدام 
شرکت عالیس برای تکمیل کادر فروش به افراد ذیل نیازمند است.

افراد واجد شرایط فوق به نشانی ذیل مراجعه فرمایند.
نشانی: شرف آباد- بلوار قائم 21- کوچه امام علی10

)کوچه بتن ریزی(- شرکت پخش عالیس کرمان
تلفن تماس: 09131416415

مدرک سمت
تحصیلی

 سابقه 
کار

 توضیحاتجنسیت

مدیر منطقه 
کرمان

حداقل 
لیسانس

 3 
سال

آشنایی با مرد
نمایندگان شهرستان

 سوپروایزر 
فروش

حداقل 
دیپلم

 3 
سال

مرد-
زن

آشنایی با فنون 
فروش مویرگی

حداقل ویزیتور
دیپلم

مرد----- 
زن

 دارای وسیله نقلیه 
و روحیه ی فروش

حداقل فروشنده
دیپلم

----مرد---

 اپراتور 
فروش

حداقل 
دیپلم

 1
سال

آشنایی با نرم زن
افزارهای آفیس

شرکت آریا اورست ماشین جهت تکمیل کادر 
پرسنلی خود به افراد ذیل نیازمند میباشد:

دعوت به همکاری

تلفن تماس: 33386425 و 33386392 )034(
آدرس: شهرک صنعتی شماره 2

سابقه کاری جنسیترشته تحصیلیردیف
مرتبط 

تعداد افراد 
مورد نیاز

لیسانس 1
حسابداری

31 سالخانم

35 سالآقادیپلم مکانیک2

فروش فوری 
15 هکتار باغ پسته، 3 هکتار باغ انار 
و 10 هکتار زمین یونجه کاری شده

 و یک واحد دامپروری با آب شیرین 
در شهرستان نیریز فارس
 فوری به فروش می رسد.

09393035300

آگهی فروش 12 واحد آپارتمان

آگهی مناقصه شرکت آب و فاضالب

متن کامل در صفحه 6

متن کامل در صفحه 8

متن کامل در صفحه 8

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار - شهرداری کرمان 

1ـ سرپرست فروش)آقا( لیسانس

 با حداقل یک سال سابقه فروش

2ـ فروشنده)ویزیتور( بومی شهرستان های 

رفسنجان، سیرجان، زرند، کهنوج، بم، بافت

 و سایر شهرستان های استان

تلفن تماس: 09126994522

آگهی استخدام شرکت 
ایران آوند فر)بس(

دبیر اتحادیه نانوایان کرمان:  تا پیش ازآزاد سازی آرد، سرانه مصرفی هرنفر ده کیلوگرم آرد بوده است اما  بعد از آزاد سازی قیمت 
آرد چون  ضایعات نان مصرفی  کمتر شده است سرانه مصرفی هر فرد به هفت کیلو گرم آرد تقلیل یافت

دکتر زهرا عبدللهی، متخصص تغذیه: اگر نان با سبوس کافی مصرف شود میزان مواد مغذی موجود در آن مثل آهن، کلسیم و روی 
بیشتر است. جایگاه مهمی که نان در سفره غذای ایرانی دارد، ایجاب می کند که این قوت غالب با حداکثر کیفیت به دست مردم برسد

متن کامل در صفحه 4

پخش محصوالت نانوپوش
قابل توجه فروشندگان کاشی و سرامیک، 

چسب و ابزارآالت ساختمانی و انبوه سازان 
پخش محصوالت شرکت نانو پوش در کرمان

خیابان پروین اعتصامی نبش کوچه شماره 12
 مرکز مولتی کالر کرمان

تلفن تماس: 32223098- 32226274

آگهی استخدام شرکت سیمرغ واحد کرمان 


