
معرفی کتاب »نشستن واژه در قصه« :

فرهنگ نامه ای الزم برای نگارش قصه!
سیاوشی، رییس کمیسیون گردشگری اتاق کرمان:
مشارکت با  بخش خصوصی
با محدودیت یک ساله فایده ای ندارد

محمد طاهری مدیرعامل شرکت آب و فاضالب:
بیش از 3800 فقره حوادث انشعابات 

و شبکه در استان کرمان برطرف شد

صفحه هفتم

صفحه چهارم

صفحه دوم صفحه دوم

معرفی کتاب:

روزانهم هنر پهلوان ماندن

جناب حاج حبیب ا... جمالی
سرکار خانم حسنی

با نهایت تأســف و تأثر، درگذشــت والده مهربــان و گرانقدرتان را 
صمیمانه تسلیت عرض نموده و برایتان صبر و شکیبایی آرزومندیم.

امید سالجقه و خانواده

تسلیت

شرکت آب و فاضالب استان کرمان در نظر دارد، تعدادی ترانسفورماتور 200 کیلو ولت آمپر کم تلفات مورد نیاز خود را از 
طریق تولید کنندگان یا نمایندگان رسمی آنها خریداری نماید. لذا واجدین شرایط می توانند با ارایه معرفی نامه از تاریخ 94/9/5 
تا تاریخ 94/9/14 برای دریافت اسناد مناقصه به نشانی: کرمان- انتهای بلوار 22 بهمن- شرکت آب و فاضالب استان- مدیریت 

بازرگانی مراجعه فرمایند.
مبلغ اولیه برآورد: 1/780/000/000 ریال

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 89/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه شرکت آب و فاضالب
آخرین مهلت تسلیم پاکت های الف، ب، ج به دبیرخانه شرکت: تا ساعت 9 صبح مورخ 94/9/24

افتتاح پاکت های الف، ب، ج: ساعت 11 صبح مورخ 94/9/24
مدت اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ بازگشایی پاکت های  پیشنهاد قیمت تا زمان انعقاد قرارداد است.

روابط عمومی و آموزش همگانی

آگهی مناقصه شماره ب/94/27-52
وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
)سهامی خاص( 

آیت اهلل هاشمی در دیدار با جمعی از دانشجویان، اعالم کرد:

صفحه پنجم

صفحه هشتم

بهره مندی عموم منطقه با تکمیل
 پست برق خاتون آباد 

صفحه ششم

صفحه سوم

عدم توجه روابط عمومی ها به نشریات 
محلی می تواند فاجعه به بار آورد!

من »ع.و.ض.ی« نیستم
صفحه هشتم

WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه -  1000 تومان

صفحه دوم

ان شاءاهلل برای انتخابات می آیم

هنر هفتم:

سابقه ی هنری 
یک سینماگر بزرگ 
»داِرن آرنوفسکی«

یک شرکت بین المللی فعال در 120 کشور جهان برای تکمیل 
کـادر خـود درشهرکرمان از میان جـوانان مستعد و پر انرژی برای 

شغل زیر نیرو جـذب می نماید
1( بـازاریـاب 

شرایط مورد نیاز: 
 ، بـازاریـابی  هـای  رشته  در  دیپلم  فـوق  یا  متوسط   دیپلم   -

مـدیـریـت و  یـارشته های مشابه 
- دارای روابط عمومی قوی 

- عالقمند به کار تیمی، سخت کوش و عالقمند به یادگیری 
- دارا بودن کارت پایان خدمت 
-  دارا بودن گواهینامه رانندگی 

-  حداکثر سن28سال 
-  جنس مذکر 

از افراد واجد شرایط تقاضا می شود تا شرح مشخصات شخصی 
/ شغلی خود را به این شرکت ارسال فرمائید. 

 careers.tehran@jti.com :پست الکترونیک
فکس: 88552142 -021 
 تلفن:   32435706 - 034

A leading international company active in 120 
countries is recruiting young, talented and energetic 
person for its office in Kerman.  
1) Trade Marketing Representative
Qualifications: 
- High school diploma, university degree in 
business,
   marketing, management or related fields 
- Having strong communication skills 
- Ability to work as a team member, hard worker,   
   and eager to learn 
- Having served military service 
- Having valid driving license 
- Maximum age 28 
- Gender: male 
All the potential candidates are requested to send 
their CV to us .
e-mail address:  careers.tehran@jti.com 
Fax: 42 21 55 88 -021
Tel: 32435706-034

کاردان رشته کامپیوتر یا برق)آقا(
پاره وقت          دارای خودروی شخصی

)021(88940381
Arg_its@yahoo.com

شرکت تندیس سالمت به تعدادی پیک موتوری تمام وقت 
با مدارک کامل)گواهی نامه- کارت موتور( با حقوق و 

مزایای عالی برای همکاری نیازمند است.
09135895845     32445861

دعوت به همکاری نیازمندیم

شنبه 7 آذر 1394 / 16 صفر 1436 / 28 نوامبر 2015/سال بیستم شماره 2223

اخبار ایران و جهان:
صفحه سوم )جامعه(

صفحه هشتم

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت مقبره خواجه اتابک:

به بهانه انتشار 
قسمت چهارم سریال

 »غالم لُرد«:

پای 
صحبت 

لُردهای کرمانی!
متن در صفحه 5

 پاتوق معتادان یا فرهنگسرا  !؟
ساماندهی  برای  اعتبارات  کرمان:  شهردار  بابایی،  علی 
وضعیت بافت قدیمی را تامین کرده ایم و عملیات بازسازی 
این مقبره و احداث فرهنگسرا از چند روز دیگر آغاز می شود، 
ما به دنبال گشایشی فرهنگی هستیم.

محمود وفایی، مدیرکل میراث فرهنگی استان: حدود 
100 سال پیش به  دالیل نامعلوم سقف این بنا فرو ریخت و 
این درحالی است که میراث  فرهنگی نیز طی چندین دوره 

متوالی به حفاظت از بنا پرداخته است.

برای  ام  بگذارم دختر 8 ساله  جرات نمی کنم  صدای مردم کرمان: 
بازی با دوستانش به کوچه بیاید، اگر مسووالن به دنبال ساماندهی این 

بنا نیستند لطف کنند و تخریبش کنند و ما را از شّر آن راحت کنند.

صفحه ششم

   زورگیرانی که دست و پای زنان را می بستند
    هشداردرباره  شیرخشک های فاسد

   تخم مرغ محلی نخورید

کار در منزل به صورت دائم )خانم مجرد(
 با جا و مکان

09122104635  09131401572

نیازمندیم

قول می دهیم که این 
سریال َورهم مالیده

 نشود!

اگر همینطور پیش بره
 تا چندوقت دیگه

بعضی ها تفاوت بین  ته شهابیم!
فحش و نظر و نقد را

 نمی دانند!

نوبت دوم

آگهی استخدام 

در یک واحد معتبر تولیدی/ صنعتی با گرایش 
»تولید صنعتی« یا »تحلیل سیستم ها« 

معدل 14 به باال
واجدین شرایط می توانند رزومه خود را حداکثر 

تا پایان آذر ماه به شماره دورنگار 
33212868 ارسال فرمایند.

آگهی استخدام مهندس صنایع

دانلود نرم افزار تلفن همراه 
کرمان امروز

QR-code از طریق

در دیدار سهامداران موسسه اعتباری افضل توس با معاون نظارت بانک مرکزی، اعالم شد:

ا فضل توس به زودی مجوز نهایی دریافت می کند

دریابان شمخانی:

اقدامات استاندار کرمان
 قابل تقدیر است

صفحه دوم


