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گزارش کرمان امروز از تجمع اعتراضی تاکسیرانان تاکسی بیسیم 133:

درصد دریافتی  چندبرابر شده است!
محسن برازوان، رئیس شعبه کرمان حزب ندای ایرانیان:

صادق خرازی 
به کرمان می آید

یادداشت ورزشی :
لزوم حمایت از محمد حسین ابارقی

غزال تیزپای ورزش کرمان

صفحه دوم

صفحه دوم صفحه هفتم

صفحه سوم

گزارش کرمان امروز از زلزله اخیر در منطقه سیرچ؛

زلزله ای که به خیر گذشت!

جان، مال، ناموس و
رانندگان بی صالحیت

صفحه سوم )جامعه(

گزارش کرمان امروز از نا امنی در برخی از تاکسی تلفنی های کرمان:

چه خبر از کجا؟         سالم برعشق

عکاسی که نخستین فتوژونالیست ایران بود
صفحه پنجم

صفحه پنجم

صفحه  هشتم

صفحه دوم
هنر هفتم:

نگاهی به سابقه هنری 
یک سینماگر بزرگ؛ 

»یِلماز گونی«

صفحه ششم

اقبال مردم به خود اظهاری بیشتر شده است

عابدی، مدیرکل امور مالیاتی استان 
در بازدید از دفتر مرکزی »کرمان امروز«:

ایران و بالی خشکسالی 

عسکری، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی 
یک  ها  تلفنی  تاکسی  ی  زمینه  در  کرمان: 
دولِت  و  آمده  وجود  به  دوگانه  مدیریت 
قبل، اجازه ی صدور مجوز را به صنف داده 
است و دریافت مجوز اندکی آسان تر شده 
است. در برخی از مراکزتاکسی تلفنی کرمان، رانندگان 
مجرد و اتومبیل های بدون آرم و نشان حضور دارند 
و برخی از راننده ها نیز بیمار به اعتیاد هستند و باعث 
ناامنی شده اند، مشکل این است که ما طی بازرسی هایی 
که انجام می دهیم مراکز متخلف را شناسایی و به اماکن 
اعالم می کنیم، اما اماکن می گوید که باید صنف دستور 

پلمپ را بدهد. 

سرهنگ فلسفی، رییس اداره اماکن و امنیت 
را  عسکری  آقای  حرف  کرمان:  استان  عمومی 
قبول ندارم زیرا اداره اماکن کرمان صد در صد 
به تخلف حساس است و بارها مراکزی را که حتی 
و  ایم  کرده  پلمپ  اند،  داده  گزارش  شهروندان 

خواهیم کرد. اگر تخلف مکانی برای ما محرز شود بدون شک 
آن مکان تعطیل خواهد شد و حتی بازرسی مردم هم در این 
زمینه کمک ما محسوب می شود، از مردم کرمان خواهش می 
کنم که تخلفات اصناف را نادیده نگیرند و با استفاده ازشماره 
های 2183197 )کنترل نظارت(، 2183192 )جوابگو در ساعات 
اداری( و 2183205 )جوابگوی شبانه روزی( گزارش خود را 

ارسال کنند.

صفحه دوم صفحه هشتم

لیفان 620 به بانوی کرمانی 
اهدا شد

نخستین دوره آموزشی تعمیر 
ونگهداری کامیون های دایون

متن درصفحه 7

در گفتگو کرمان امروز با
 عباس محمدی، 
مطرح شد :

حکایت 
خداحافظی غریبانه

 عقاب کویر با فوتبال
 از زبان خودش

فروش فوری بدون واسطه استخدام
10 قصب زمین - بلوار هوانیروز- جنب محیط زیست

تلفن تماس: 09131422088
شرکت رهانا به عده ی محدودی نیرو نیازمند است. عالقه مندان 
برای کسب اطالعات بیشتر به سایت rahana.ir مراجعه فرمایند.

آنتونیو
فروشگاه پوشاک آنتونیو واقع در خیابان هزار و یکشب

 نبش کوچه 3 ، به منظور تهیه پوشاک یکدست کارکنان 
ادارات دولتی و ارگان ها و فروش اقساطی البسه به کارکنان 

شاغل و بازنشسته آمادگی خود را اعالم می دارد.

تلفن تماس: 32442208)034(    09127008208

دهیاری قائم آباد در نظر دارد به منظور تکمیل کادر خود 
امور  انجام  برای  تراکتور  راننده  عنوان  به  نیرو  نفر  یک 
خدماتی و فضای سبز با داشتن گواهینامه پایه 2 و گواهینامه 
ویژه تراکتور استخدام کند. لذا متقاضیان می توانند برای 
کسب اطالعات بیشتر حداکثر تا تاریخ 94/5/13 با شماره 
تلفن 32654921)034( و 32613527)034( تماس حاصل 
فرمایند یا به نشانی: جاده تهران- قائم آباد- خیابان حافظ 

شرقی- ساختمان اداری دهیاری مراجعه نمایند.
شورای اسالمی و دهیاری قائم آباد

دعوت به همکاری
پخش  مرکز  چاو  بانی  سراسری  پخش  شرکت 
کرمان)نماینده انحصاری توزیع محصوالت کاله( در نظر 
دارد برای تکمیل کادر توزیع خود از واجدین شرایط ذیل 

جهت مأمور پخش دعوت به همکاری نماید.
حداکثر سن 30 سال- حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

ضامن معتبر، اولویت با افرادی است که 1 سال سابقه پخش 
داشته باشند.

نشانی: کرمان- شهرک صنعتی شماره 1
خیابان سوسن- شرکت کاله

شماره تماس: 33244065- 33238256

استخدام

بدین وسیله به اطالع می رساند جلسه ی مجمع عمومی عادی نوبت 
اول شرکت تعاونی اسالمی غدیر زرند رأس ساعت 16 عصر چهارشنبه 
مورخ 1394/5/28 در محل کارخانه آجر سفال برگزار می شود. لذا از 
تمامی سهامداران برای شرکت در جلسه مزبور دعوت به عمل می آید. 
چنانچه حضور عضوی در جلسه میسر نباشد، می تواند به عضو دیگر 
وکالت داده تا در جلسه شرکت کند. در ضمن چون انتخاب بازرسین 
انتشار آگهی به مدت 7 روز داوطلبین  نیز برگزار می شود از تاریخ 
بازرسی می توانند شخصاً برای ثبت نام به دفتر شرکت واقع در خیابان 

ابوذر مراجعه فرمایند.
دستور جلسه:

استماع گزارش هیأت مدیره و مدیر عامل درباره عملکرد  1ـ 
سال 93

2ـ تصویب صورت های مالی سال 93
3ـ انتخاب دو نفر بازرس اصلی و علی البدل

4ـ تعیین بودجه سال 94
5ـ تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی

6ـ بررسی مسایل اقتصادی شرکت
7ـ سایر موارد قابل طرح در جلسه مجمع عمومی عادی
هیأت مدیره شرکت تعاونی غدیر زرند

آگهی دعوت مجمع عمومی
)نوبت اول( شرکت تعاونی غدیر 

شهرستان زرند

برای اولین بار در کشور برگزار شد:در قرعه کشی اولین جشنواره هفت باغ علوی:

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

09131401905 - 09133439025

فروش آپارتمان


