
فروش واحدهای تجاری، اداری، مسکونی،
 زمین، آموزشی و کشاورزی 

با شرایط ویژه )مزایده شماره 95/38(
 مجتمع اقتصادی منطقه شرق

من طنز میشم میرم تو گوشات:
گفتگوی ویژه خبری با موضوع جشنواره کن!

مدیرکل بهزیستی استان کرمان : 

790 زوج متقاضی واجد شرایط 
 پشت نوبت پذیرش فرزند هستند

رییس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کرمان:

اندیشکده گردشگری  استان کرمان 
در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد

صفحه دوم صفحه دوم

زیرآسمان کرمان:
همایش دوچرخه سواری که به بیمارستان ختم شد

WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه -  1000 تومان

یادداشت: 

 دستانی که اضالع سبز بهارند...

معرفی کتاب

تاریخ کرمان )از قاجار تا انقالب(

روزانهم  صفحه دوم

حال قالی و قالیبافان 
کرمانی خوب نیست !

گزارش »کرمان امروز« از چرایی کاهش سهمیه بیمه قالیبافان استان:

صفحه چهارم

صفحه چهارم

شنبه 8 خرداد 1395/ 21 شعبان1437/ 28 می 2016/سال بیستم شماره 2322

صفحه پنجم

کافه گالری آزاد

پاتوقی برای روشنفکران

صفحه پنجم

متن در صفحه سوم

رفاه  و  تعاون  کار،  وزیر 
اشتغال  بحث  در  اجتماعی: 
بنگاه  بزرگ  »اشتغال  شعار 
کوچک« را دنبال می کنیم و معتقدیم قالی 
دچار  ای  بیمه  گسترش  زمینه  در  بافان 
پیگیری  مشکالت  این  که  هستند  مشکل 

خواهد شد

یک تولیدکننده سیرجانی قالی دست 
باف: افراد بسیاری هستند که زمانی شغل 
و  بوده  بافی  قالی  مادران و پدران شان 
امروز به شغل های دیگری پرداخته اند اما 

همچنان از این بیمه استفاده می کنند

و توسعه  بازرگانی  معاون 
تجارت اداره کل صنعت، 
شمال  تجارت  و  معدن 

استان: سهمیه کرمان در زمینه بیمه ی 
قالی  بافی در حال کاهش است. 40 هزار 
نفر قالی  باف آماده بیمه شدن داریم و در 

این زمینه نگران هستیم

به بهانه برگزاری جشنواره خیران 
مدرسه ساز دیار کریمان

این دِر خانه عشق است 
که باز است هنوز...

صفحه سوم

متن در صفحه پنجم

عرفان شاه بیگی
 دانش آموز  برگزیده هفتمین

 دوره جشنواره فناوری نانو  در گفتگوی 
اختصاصی با » کرمان امروز«:

تیم ما  داوران را 

شگفت زده کرد

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ایدعوت به همکاری
شماره 2-95   نوبت دوم

یک شرکت مشاور معدنی به تعدادی کارشناس ارشد مسلط به زبان انگلیسی و فارغ التحصیل از دانشگاه های معتبر با شرایط ذکر شده 
در جدول زیر نیازمند است: 

تخصص مورد نیاز تعداد  گرایش  مقطع تحصیلی  مدرک تحصیلی  ردیف

آشنایی با مدل سازی زمین شناسی
 و تخمین ذخیره

1 اکتشاف کارشناس ارشد مهندس معدن  1

آشنایی با طراحی معادن روباز 
و زیرزمینی 

1 استخراج کارشناس ارشد مهندس معدن  2

آشنایی با پایداری شیب و 
نگهداری معادن زیرزمینی 

1 مکانیک سنگ  کارشناس ارشد مهندس معدن 3

واجدین شرایط می توانند خالصه ای از سوابق کاری و تحصیلی خود را در قالب فایل Pdf تا 10 روز بعد از درج 
آگهی به نشانی ایمیل job@kusha.co.com ارسال فرمایند.

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 
موضوع مناقصه : خرید تجهیزات فناوری مدارس استان )رایانه، لپ تاپ، ویدئو پروژکتور(

مبلغ برآورد: 3/759/000/000 ریال 
نوع و مبلغ تضمین: واریز مبلغ 187/950/000 ریال به حساب شماره 2173123829005 نزد بانک 

ملی به نام وجوه سپرده آموزش و پرورش یا ضمانت نامه بانکی معتبر
مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری دوشنبه )95/3/10(

مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه: پایان وقت اداری سه شنبه، مورخ 95/3/25
تاریخ بازگشایی پاکت های مناقصه: راس ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 95/3/26 در محل دفتر 

معاونت پشتیبانی اداره کل آموزش و پروش استان کرمان 
نحوه دریافت اسناد مناقصه : مراجعه حضوری به اداره تدارکات آموزش و پرورش استان واقع در 

کرمان خیابان معلم 

تقدیر و تشکر

به یک نفر مهندس عمران، خانم، بدون سابقه کار 
نیازمندیم. تلفن تماس: 09393734462

استخدام 

 جناب آقای یحیی فتح نجات 
صاحب امتیاز محترم روزنامه کرمان امروز

اکنون که پس از ســالها فعالیت به عنوان مدیرمسئول روزنامه کرمان امروز این 
مســئولیت را به عزیز دیگــری واگذار کرده اید، الزم مــی دانم از تالش های 
خســتگی ناپذیر جناب عالی طی 20 سال گذشته به عنوان مدیرمسئول روزنامه 
کرمان امروز تقدیر و تشکر نمایم. امیدوارم با ارائه تجربیات خود به نسل جدید 

جامعه مطبوعاتی استان کرمان را بهره مند فرمایید.

محمدرضا نژاد حیدری
مدیرخانه مطبوعات استان کرمان

صفحه هفتم

  زني که طعمه باند اخاذي شد
  سرقت در الیگودرز،کشف در بافت

  کشف پنج دستگاه موتوسیکلت سرقتي در کرمان
  رشوه 20 میلیوني نیز باعث رهایي قاچاقچیان نشد
 فضاي سایبري و بازي هاي رایانه اي از ابزارهاي 

جنگ نرم است

اخبار حوادث: ضرب المثل در شعر شاعران کرمان 

نگاهی به
 دیوان غزلیات

 زنده یاد
 علی اطهری

به بهانه چاپ دو گزارش در روزنامه
»کرمان امروز«  به قلم سردبیر؛

ما عشق را 
در گزارش

 شما خواندیم! 
صفحه سوم صفحه چهارم

متن در صفحه 8

قابل توجه مردم سخاوتمند سرزمین کریمان
آبروداران کویر

فراخوان خیرین و نیکوکاران برای مشارکت
 در اهدای زمین و ساخت مراکز بهداشتی درمانی

متن در صفحه 6

صفحه ششم

مشاور فرهنگی مدیرعامل شرکت مس از آینده 
فوتبال مس کرمان و رفسنجان می گوید:

صنعت مس در انتظار پاسخگویی 
مسئوالن منطقه ای

است

 جناب آقای محمد فتح نجات 
مدیرمسئول محترم روزنامه کرمان امروز

حسن انتخاب جناب عالی به عنوان مدیرمسئول روزنامه کرمان 
امروز را خدمت جناب عالی تبریک گفته و دوام توفیق شما 

را در این عرصه خطیر از درگاه ایزد متعال خواستارم.

محمدرضا نژاد حیدری
مدیرخانه مطبوعات استان کرمان

تبریک 

دااگشنه علوم زپشکی کرمان
شتی معاونت بهدا

دانلود نرم افزار
 تلفن همراه
 کرمان امروز

QR-code از طریق


