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به مناسبت 14 مهرماه؛ روز دامپزشکی
نقش دامپزشکان در زندگی روزمره ما

مدیر کل دامپزشکی استان عنوان کرد:

چرای دام  در مناطق پر خطر 
خاتون آباد مس ممنوع شده است

به بهانه یازدهم مهر ماه؛ 
سالروز آخرین طنز عمران صالحی

یاد او را به باغ ببرید...!

صفحه سوم

صفحه دوم صفحه چهارم 

صفحه  ششم

به بهانه ی قربانی گرفتن سیل از مردم تهران
نگهی به خویشتن کن!

گزارش »کرمان امروز« از یک تناقض تأسف برانگیز در جامعه امروز:

صفحه سوم

دنیای مدرن و نزاع 
با ابزار عصر حجر!

سکونشینی ستاره ها در کرمان

تفسیر سوره واقعه 
صفحه ششم

صفحه هفتم

 امنیت و توسعه پایدار پیوند عمیق دارند

استاندار کرمان:

ضرورت حمایت از تئاتر کوهبنان

درباره آیت اهلل حاج میرزا محمدرضا 
مجتهد کرمانی؛

متن درصفحات 4 و5

مجاهدی 
که نام کرمان را 
در تاریخ مشروطیت 
ثبت کرد

از یک طراح و صفحه آرا مسلط به نرم افزار 
indesign  و photoshop  برای طراحی روزنامه 

دعوت به همکاری می شود.
09133420347

دعوت به همکاری

صفحه هشتم

صفحه دوم

صفحه سوم )جامعه(

هنر هفتم:
نگاهی به سابقه ی هنری

یک سینماگر بزرگ؛ 
»تیم برتن«

آگهی استخدام
 دفتر  کمیساریای  عالی  سازمان  ملل  متحد در جمهوری 

اسالمی ایران به شرح زیر استخدام می نماید:
- کارشناس امور خدمات اجتماعی /  دفتر کرمان

Community Services Associate
Vacancy number: VN/36/15

جهت اطالع از شرح وظایف و سایر مشخصات به سایت 
های زیر مراجعه نمایید:

www.un.org.ir
http://unhcr.org.ir/fa/job

لطفا« درخواست خود را  به زبان انگلیسی از طریق وب 
سایت ذکر شده در باال و یا به آدرس زیر ارسال نمایید. 

irntevac@unhcr.org
 Vacancy Numberذکر عنوان شغل و

 در موضوع ایمیل الزامی می باشد.

مهلت ارسال درخواستها پایان روز اداری
21 مهر1394

دعوت به همکاری
کادر  تکمیل  منظور  به  کرمان  پخش  کیال  شرکت 
عالی  پورسانت  و  حقوق  با  را  ذیل  افراد  خود 

استخدام می نماید. 

مدیر فروش- سرپرست فروش- بازاریاب
 برای کرمان و شهرستان

عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می توانند 
با در دست داشتن یک قطعه عکس و کپی شناسنامه 
به نشانی شهرک صنعتی شماره 1- خیابان افرا 5- 

شرکت کیال پخش مراجعه فرمایند.
5-33240401)034( تماس فقط در ساعات اداری

شرکت سیمرغ واحد کرمان به منظور تکمیل کادر کارکنان 
مزرعه شماره 2 واقع در منطقه گلزار)بردسیر( در نظر دارد یک نفر 
قراردادی  به صورت  سال   28 با حداکثر سن  برق)مرد(  کارشناس 
فرم  تکمیل  و  دریافت  برای  توانند  می  متقاضیان  کند.  استخدام 
تحصیلی،  شامل)مدرک  خود  مدارک  تصویر  همراه  به  مربوطه 
کارت پایان خدمت، کارت ملی و شناسنامه( از تاریخ درج آگهی 
به مدت 7 روز به امور اداری شرکت واقع در خیابان امام خمینی- 

نبش کوچه 27 مراجعه و ثبت نام فرمایند.

شرکت سیمرغ واحد کرمان

شرکت لبنی کاله به منظور تکمیل کادر خود از افراد ذیل دعوت 
به همکاری می نماید.

1ـ سرپرست، آقا، مدرک تحصیلی حداقل لیسانس 
صنایع یا مدیریت، حداکثر سن 35 سال

2ـ نیروی فروش، خانم، مدرک تحصیلی حداقل دیپلم، 
حداکثر سن 30 سال

نشانی: کرمان- ابتدای جاده جوپار- شهرک صنعتی 
شماره 1- خیابان سوسن- شرکت کاله
تلفن: 33244065   33238257  

ساعت مراجعه: 8 صبح تا 17

استخدام
شرکت پخش سراسری سالمت )توزیع کننده محصوالت آرایشی و بهداشتی(

 از بین عالقه مندان بازاریاب حضوری)خانم و آقا( استخدام می نماید.
نشانی: بلوار شرف آباد- کوچه 34  

تلفن: 09139870258         32752459

آگهی استخدام

دعوت به همکاری

فروش ملک با موقعیت عالی
210 قصب زمین واقع در یکی از بزرگراه های 

اصلی کرمان با 60 متر بِر بزرگراه 
و 2500 متر مربع زیربنا، دارای برق 3 فاز، آب،

 تلفن و گاز به فروش می رسد.

09133437550

شرکت رهانا پرداز ایمن

متقاضیان محترم لطفاً از ساعت 8 تا 12 با شماره های 32228010-40 
تماس گرفته و یا در سایت www.rahana.ir ثبت نام نمایند.

آگهی استخدام
مالحظات تعداد  شغل  ردیف 

حقوق ثابت + بیمه + پورسانت + آموزش 4 نفر  1             بازاریاب حرفه ای 
UPS مسلط به دوربین مداربسته یا 2 نفر  2            کادر فنی سخت افزار 

مسلط به آنتی ویروس یا نرم افزار حسابداری 1 نفر  3            کادر فنی نرم افزار 
سابقه مدیریت نیروی انسانی و فروش 2 نفر  4             مدیر داخلی 

wordpress مسلط به 1 نفر  5             طراح وب سایت 
Photoshop مسلط به 1 نفر  6              طراح گرافیک 

خانم با روابط عمومی باال و باحجاب 1 نفر  7               منشی  

دانلود نرم افزار 
تلفن همراه 
کرمان امروز

QR-code از طریق 

معاون قضایی دادگستری 
به دلیل  کرمان:  شهرستان 
حساسیت  قانون گذار  آن که 
با  ارتکابی  جرایم  به  خاصی 
چاقو داشته است، این موضوع 
مصوب  کیفری  دادرسی  آیین  قانون  در 
و  گرفته  قرار  توجه  مورد  نیز   92 سال 
و  قدرت نمایی  درباره ی   237 ماده ی  در 
تهدید با چاقو، به قاضی اختیار صدور قرار 

بازداشت موقت را داده است

آمیان،مدیر  دکتر عباس 
کل پزشکی قانونی کرمان: 
از  در پنج ماهه سپری شده 
 380 و  هزار   10 جاری  سال 
مراکز  به  نزاع   مصدوم 
مراجعه  کرمان  استان  قانونی  پزشکی 
با  کرمان  های  شهرستان  که  اند  کرده 
شهرستان  و  774نفربیشترین  و  3هزار 
آمار  کمترین  64نفر،  با  شاهماران 

مراجعین نزاع را  داشته اند

پلیس  پور،رییس  حسن 
کنترل  استان:  آگاهی 
ترین  اصلی  خشم  نکردن 
علت بروز حوادثی همچون 
ناجا  و  است  آنی  های  قتل 
در  اقداماتی  عمومی  آموزش  برای 
دستور کار خود دارد و کنترل خشم باید 
شود   شروع  خانواده  از  اول  مرحله  در 
برخورد  و در  اجتماع  که مردم  در  چرا 

با دیگران زندگی می کنند 

بخش دوازدهم 

بخش سوم

صفحه  دوم صفحه هفتم

  وسایل نقلیه توقیفي در هفته ناجا ترخیص مي شوند
   دارندگان سالحهای غیر مجاز که داوطلبانه سالح های خود را تحویل نمایند 

از تخفیفات ویژه قانونی برخوردار می شوند
 کشف 293 کیلوگرم تریاک ازخودرو زانتیا 

تشکیل اولین جلسه کارگروه 
اقتصاد کالن و تجهیز منابع استان 

اخبار حوادث:


