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استاد 
علیمردان آل طه 
از سرمایه های 
بزرگ 
این سرزمین 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:
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8 صــــفحه
500 تومان

نامهربانی 
با»یارمهربان«
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هنر هفتمص

نگاهی به سابقه ی هنری 
یک سینماگر بزرگ؛ 

»روبر برسون«
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در محضر استاد

چه خبراز کجا ؟

نان با طعم کتاب

مرادی کرمانی، نویسنده شهیر ادبیات کودکان: بعضی از نویسندگان با تک بعدی نویسی زمینه های 
دور شدن جامعه از کتاب و کتاب خوانی را فراهم کرده اند . در بحث کتاب و کتابخوانی ابتدا باید فرهنگ 

سازی کرد و کتاب باید به نیاز مردم تبدیل شود
سید محمد علی گالب زاده، مدیر مرکز کرمان شناسی: هیچ گونه جابجایی و توزیع درستی 
برای کتاب  در سطح استان صورت نمی گیرد و نسخه های کتاب
 به وسیله ی ناشر و یا مولف در اختیار چند کتاب فروشی قرار می گیرد. باید امکانی وجود داشته باشد تا 
کتاب در گستره شهرستان ها توزیع یابد

سعید کوشش، نویسنده کرمانی: وقتی جامعه به سمت برطرف نمودن 
نیازهای فرهنگی تشویق نشود از مصرف کاالهای فرهنگی باز می ماند و الغر می شود. در جامعه ی  

کرمان رسانه ی استانی صدا و سیما  به هر دلیل از این کار سر باز می زند  و نسبت به معرفی کاالهای  
فرهنگی بی تفاوت است

محمد مهدی سعیدی، مدیر کتاب فروشی فرهنگ کرمان: چه فایده که مردم در نمایشگاه های کتاب صرفا 
بر اساس تخفیف های ارایه شده بغل بغل کتاب های بی کیفیت را بخرند و در نهایت در گوشه قفسه های 
کتابخانه اتاق شان خاک بخورد! این در حالی است که ما مدیران کتاب فروشی ها سعی می کنیم از انتشارات 
معتبر و از مترجمین و مولفین بنام و خوب کتاب تهیه و به مشتری عرضه کنیم

دیدار مدیر مسؤول روزنامه کرمان امروز با استاد حجتی کرمانی:

یاسر هاشمی رفسنجانی: 

با همت
 مهندس افضلی پور 
گام های بلندی 
در عرصه های 
علمی برداشته ایم

گزارش کرمان امروز از اوضاع کتاب و کتاب خوانی در کرمان به بهانه
 گشایش نمایشگاه بزرگ کتاب تهران:
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سناتوری که نادان نبود!

خواندنی های تاریخی
قصه شیرین انتخاب

 نام خانوادگی در کرمان

اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در نظر دارد، امور خدماتی مربوط به 
جمع آوری، نگهداری و اعزام اتباع خارجی را با اتوبوس از اردوگاه مراقبتی واقع در کیلومتر 

7 جاده کرمان-ماهان به مقصد اردوگاه الغدیر زاهدان به مناقصه بگذارد.
لذا از شرکت ها و مؤسسات واجد شرایط دعوت به عمل می آید برای دریافت اسناد و شرایط 
مناقصه به این اداره کل واقع در کرمان- بلوار امام حسن مجتبی)طاهرآباد(- نبش کوچه 17 
تحویل  به مدت 10 روز کاری  نشر آگهی حداکثر  تاریخ  از  را  پیشنهادات خود  و  مراجعه 

دبیرخانه استانداری کرمان واقع در خیابان پاسداران نموده و رسید دریافت نمایند.
اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان

آگهی مناقصه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی 
استانداری کرمان

دعوت به همکاری 
شرکت آریا اورست ماشین به منظور تکمیل کادر کارکنان خود از افراد ذیل دعوت به همکاری می کند:

متقاضیان می توانند با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایند:

33386392 و 33386425)034(

وضعیت تأهلسابقه کاری مرتبط مقطعرشته تحصیلی  جنسیتعنوان شغلی

متأهل2 سال لیسانس مدیریت بازرگانی زنکارشناس بازرگانی

متأهل 2 سال لیسانسمهندسی صنایعزنکارشناس تضمین کیفیت

 متأهل  2 سال  لیسانسکارشناس حسابداریزنکارشناس حسابداری

دعوت به همکاری 
شرکت پخش پیشگام لیا، توزیع کننده انحصاری محصوالت گروه تاژ برای تکمیل تیم فروش خود از افراد 

فعال و خالق با شرایط عالی دعوت به همکاری می نماید.
سرپرست بازاریابی    آقا/خانم         حداقل لیسانس               1 نفر  

شرایط احراز:
تجربه فروش مویرگی در سطح سرپرستی یا مدیریت برای حداقل 2 سال- دارای مدرک کارشناسی در 

رشته های مدیریت، بازاریابی، اقتصاد یا حسابداری- در محدوده سنی 25 تا 35 سال.

متقاضیان می توانند رزومه خود را به نشانی ایمیل: job@mahdetage.com ارسال فرمایند.

عده ای 

متن در صفحه 3
آگهی استخدام استانداری کرمان 

تسلیت تسلیت

جناب آقای مهندس کشفی
کارشناس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

با انــدوه فراوان، مصیبت درگذشــت ابوی گرانقدرتان را تســلیت 
عــرض نموده، بــرای آن فقید ســعید غفران رحمت الهــی و برای 

بازماندگان، صبر و شکیبایی آرزومندیم.
مدیر عامل و کارکنان و اعضای هیأت مدیره شرکت بتن لعل

جناب آقای ذکاء اسدی
کارشناس محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان

با تأســف و تأثر، مصیبت درگذشــت والده مکرمه تان را تســلیت 
عرض نموده، برای آن فقیده ســعیده، رحمت واسعه ی الهی و برای 

بازماندگان، صبر و شکیبایی مسألت داریم.
مدیر عامل و کارکنان و اعضای هیأت مدیره شرکت بتن لعل

جناب آقای ناصر تقی زاده
نوید مسّرت بخش انتصاب شایسته ی جناب عالی را به عنوان مدیر عامل 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان ، تبریک عرض می نماییم.
از درگاه ایزد منان، مزید توفیقات برای خدمتی سرشــار از شور و 
نشــاط و مملو از توکل الهی در راستای رشــد و شکوفایی استان، 

مسألت داریم.
مدیر مسؤول و کارکنان روزنامه کرمان امروز

تبریک

ISI ترجمه متون تخصصی، غیرتخصصی،دانشگاهی و مقاالت
در کمترین زمان ممکن   09375869503

ترجمه متون 

بازاریاب

رزومه
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 و با یک مویز گرمي! 

دکتر محمد صادق بصیری: 


