
مجتمع صنایع قائم رضا مجری پروژه مجتمع فوالد زرند، در نظر دارد به 
منظور انجام امور اجرایی سیویل، نصب و راه اندازی تجهیزات پروژه در 

آینده، اقدام به شناسایی پیمانکاران خرد و اکیپ های اجرایی نماید. متقاضیان 
می توانند رزومه و کاتالوگ پیمانکاری خود را به نشانی ذیل ارسال کنند. 

کدپستی اصفهان: 8173939581
AliAZh@GhaemReza.com :ایمیل

تلفن: 36281020)031( داخلی 360 یا 230

فراخوان پیمانکاران

دعوت به همکاری
شرکت پخش سراسری بهرسان دارو به منظور 

تکمیل کادر کارکنان خود در واحد فروش
 از بازاریاب های با تجربه دعوت به همکاری می نماید.

شماره تماس: 32756384 داخلی 101
ساعت تماس: 9 تا 16

شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان با مجوز هیات مدیره در نظر دارد دو قطعه زمین مسکونی به شرح ذیل را از طریق 
مزایده عمومی به فروش برساند . لذا متقاضیان شرکت در مزایده می توانند همه روزه  به جز ایام تعطیل از تاریخ انتشاراین آگهی تا ساعت 12 ظهر روز 
94/4/14 جهت دریافت اسناد مزایده و دریافت جرئیات اراضی مذکور به آدرس بلوار شهید عباسپور – نبش میدان عاشورا – شرکت شهرکهای صنعتی 
کرمان اتاق شماره 307 مراجعه نمایند. پاکات پیشنهادی بایستی تا ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 94/4/24 به اتاق شماره 307 تحویل گردد. 

تضمین شرکت در مزایده : 10درصد مبلغ پیشنهادی
 جلسه بازگشایی پاکات راس ساعت 13 روز 94/4/24 در محل شرکت شهرکهای صنعتی کرمان واقع در بلوار شهید عباسپور – جنب میدان عاشورا با 
حضور اعضای هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن تشکیل می گردد : 1- یک قطعه زمین به مساحت 288 متر مربع با پالک ثبتی 2941 فرعی از 11 اصلی 

بخش ثبتی 4 کرمان واقع در خیابان شهید همتی فر کوچه 18 ، سند تک برگ ، شش دانگ ملک ، قیمت 4،200،000،000 ریال 
2-یک قطعه زمین به مساحت 261 متر مربع واقع در خیابان کمیل کوچه شماره 22 ، قطعه نهم سمت چپ دارای 177 متر مربع پروانه ،شش دانگ ملک 

، قیمت 2،800،000،000 ریال 

 آگهی فروش زمین 

یکی از مجموعه های بزرگ صنعتی و تولیدی 
شهرستان کرمان به منظور گسترش تکمیل و 

فعال سازی  مجموعه های صنعتی خود، آماده 
ی  پذیرش مشارکت یا سرمایه گذار است.

تلفن تماس: 09131404464

آگهی پذیرش 
مشارکت یا سرمایه گذار

فروش آپارتمان در خیابان میثم
103 مترمربع، سه خوابه، تمام لوکس

کلید نخورده با تمامی امکانات، مجهز به سیستم تهویه 
برقی و کنترلی، جارو برقی مرکزی، نورپردازی بسیار 

عالی و دو نبش، پارکینگ و انبار مجزا، طراحی داخل و 
کابینت کاری حرفه ای به همراه نما و البی چشم نواز

09131414274 اصفهانی

 شرکت تعاونی مسکن کارکنان شرکت شهرکهای صنعتی کرمان        
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در پرتو ضیافت الهی

 شب قدر و اهمیت جایگاه آن
موحد: 
مردم در دادگستری
 باید احساس آرامش کنند

به بهانه سالگرد مرگ میرزاده عشقی و همینگوی
کوچه هایی 

که با خون رقم خورد

صفحه ششم

صفحه دوم  صفحه چهارم 

صفحه دوم به بهانه دیدار یک جهانگرد ایتالیایی از ایران

او برای دیدن هیزم شکن می آیدنه کوهستان!

حرفه های مخفی 
مشاغل بی دردسر

صفحه سوم صفحه دوم

صفحه چهارم

دانشگاه باهنر آماده ی
 پذیرش دانشجوی ژاپنی  

سه اتفاق در کرمان در اوج 
جنگ جهانی دوم 

علیرضا رزم حسینی، استاندار کرمان: پیگیری برای رفع مشکل بیکاری جوانان در استان جدی گرفته شده است. 
اگر بتوانیم در حوزه جوانان مشکل اشتغال جوانان را بهبود ببخشیم بخشی از مشکالت اجتماعی و فرهنگی بهبود پیدا 

خواهد کرد.

صفحه سوم )اجتماعی(

گزارش کرمان امروز از وضعیت اشتغال و گرایش جوانان به شغل های جدید:

سّدی برای تخلیه 

ضرب المثل های کرمانی

تفسیر سوره واقعه 
صفحه پنجم

صفحه ششم

صفحه پنجم
هنر هفتم

نگاهی به سابقه 
هنری»جان فورد«

یادداشت:

صفحه ششم

صفحه چهارم

بخش سوم

استان کرمان، جزیره ای 
امن برای سرمایه گذاری

متن در
صفحه 7

می خواهم
 نماینده

 شایسته ی 
فوتبال 

بم 
و کرمان 

در تیم 
ملی امید

 باشم

فرشید علوی،
 بازیکن تیم ملی امید ایران

 در گفت و گوی اختصاصی با کرمان امروز:

مرجان وجدانی جامعه شناس: این حرف بسیاری از والدین است . آنها از نداشتن امنیت شغلی فرزندان نگرانند و شغل دولتی و 
حقوق را نشانه ثبات می دانند. این در حالی است که در دنیا شغل هایی که مزایای دولتی ندارند مورد استقبال قرار گرفته اند و رقابت 

برای به دست آوردن آنان باالست
یک جوان کرمانی: والدین ما فکر می کنند باید صبح تا عصر سر کار رفت و در اداره به سر برد و حقوق ماهیانه داشت تا کارت 

جدی باشد. خیلی از شغل ها هستند که اصال نیازی به حضور در اداره ها نیست. مثل کارهای کامپیوتری ، نویسندگی و...

استخدام
شرکت سهامی خاص به منظور تکمیل کادر کارکنان خود نیرو می پذیرد.

1ـ حسابدار ارشد و مسلط- خانم- 1 نفر
2ـ مدیر داخلی- خانم- 1 نفر

3ـ مدیر روابط عمومی- خانم- 1 نفر
4ـ تحصیل دار، مسلط به امور حسابداری- آقا- 1 نفر

تلفن: 32471261

متن در صفحه دوم

اسامی در صفحه آخر

 آگهی مناقصه عمومی
 یک مرحله ای شماره 94/19 

)نوبت دوم( 
شرکت مدیریت 
تولید برق کرمان

درخشش دانش آموزان دبستان پسرانه شهید مهدوی 
در مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی در سال تحصیلی 93-94

فروش دو واحد آپارتمان نوساز )صفر(
 در خیابان خواجو و بلوار حجاج 

+ وام مسکن
09131401905 - 09133439025

فروش آپارتمان

متن در صفحه 2

اطالعیه انتخابات هیأت مدیره سازمان 
نظام مهندسی ساختمان استان کرمان

جذب نیرو
به عده ای بازاریاب و یک نفر حسابدار نیازمندیم.

حقوق+ پورسانت+ پاداش+ بیمه
تلفن تماس: 09216980822 )بازرگانی حسینی(

اطالعیه علی اکبر صاحب قلم و حمید بدیعی 
برای دعوت از مهندسان به شرکت در انتخابات

دانلود نرم افزار
 تلفن همراه کرمان امروز

 QR-code از طریق 


