
با کسب  ۱۷۳ رأی
علی الریجانی رئیس موقت مجلس دهم شد

مسئول شورای تبلیغات اسالمی خبر داد:

اعزام پنج هزار نفر از استان 
کرمان به حرم امام خمینی )ره(

استاندار کرمان:

به دنبال ایجاد خطوط اعتباری
 برای توسعه استان هستیم

صفحه دوم صفحه پنجم

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان کرمان خبر داد:
تایید مرحله نخست انتخابات مجامع این جمعیت 

WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه -  1000 تومان

یادداشت:  دوران جوانی

راویان گمنام 
اطالعیه دزدهای بادآبادی

با حضور معاون  وزیر آموزش و پرورش
خیران مدرسه ساز کرمان تجلیل شدند

روزانهم  صفحه دوم

سردر دانشگاه ها 
سرافکنده می شود!

گزارش »کرمان امروز« از معضل فروش پایان نامه و عواقب این اتفاق:

صفحه سوم

صفحه چهارم
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صفحه سوم

اسطوره ها 

براساس داستان های شاهنامه 
فردوسی )داستان زال و رودابه(

صفحه سوم

متن در صفحه سوم

  این روزها از خیابان ها که می گذریم، مغازه هایی را می بینیم 
که تبلیغ پایان نامه نویسی می کنند و متاسفانه آشکارا انجام می 
شود. در فضای مجازی نیز که امثال این آگهی ها به وفور دیده 
می شود. این اتفاق بیانگر تعداد زیاد متقاضیان پایان نامه نویسی-

یعنی دانشجویانی که خود مظهر علم و فرهنگ هستند- می 
باشد

  چرا با پایان نامه فروشان برخورد نمی شود!؟ امروز این شغل 
کاذب آنقدر ریشه محکمی پیدا کرده که ممانعت از آن بعید 
می نماید. باید این مشکل را از دو جنبه مورد ارزیابی قرار دهیم؛ 
نخست از جانب دانشجویانی که خودشان پایان نامه نمی نویسند 
و دوم افرادی که به این کار، یعنی نوشتن پایان نامه برای دیگران 

مبادرت می ورزند

به بهانه روز حمایت از 
خانواده زندانیان؛

آی آدم ها شادی 
خود را تقسیم کنید ...

صفحه پنجم

متن در صفحه هشتم

حمیده ایرانمنش، 
حافظ کل قرآن و دارنده رتبه های اول

 تا سوم کشوری، در گفتگو با »کرمان امروز«:

باید در کنار خواندن قرآن
 از سبک زندگی قرآنی 

نیز برخوردار شد

تبریک

 جناب آقای محمد فتح نجات 
مدیرمسئول روزنامه کرمان امروز

انتخاب شایســته جناب عالی به عنوان مدیرمسئول روزنامه وزین و 
باســابقه کرمان امروز را تبریک عرض می نمایم. توفیق روزافزون 
شما در ادامه راه پدر بزرگوارتان جناب آقای یحیی فتح نجات که از 
پیشکسوتان خوشنام و با تجربه مطبوعات استان هستند را از خداوند 

متعال مسألت دارم.
مهدی سیاوشی
مدیرعامل شرکت عمران علوی ماهان

صفحه هفتم

  توقیف 10 دستگاه خودرو  در رفسنجان
  راننده کامیون و گوشت هاي منجمد 

در میان شعله ها سوختند
  محموله 732 کیلویي تریاک کشف شد

  معاونت اجتماعي پلیس رتبه برتر را کسب کرد
  دستگیري سارق خودرو در عملیاتي منسجم

اخبار حوادث: اینفوگرافیک شماره 4:
آمار حوادث

 اردیبهشت ماه 1395 
در شهر کرمان )حریق(

به گزارش روابط عمومی
 دانشگاه آزاد اسالمی کرمان:

دبیرخانه دائمی جشنواره ملی 
دانشجویی فرهنگ اقوام و 

میراث معنوی افتتاح شد
صفحه پنجم صفحه هشتم

صفحه دوم

صفحه پنجم

به کوشش
 فواد توحیدی

و با حمایت 
حوزه هنری؛

»باغ آوا« 
منتشر شد

شرکت آب و فاضالب رفسنجان آگهی مناقصه 
شماره 85/3/2/1 م )نوبت اول(

شرکت آب و فاضالب رفسنجان در نظر دارد مقدار 35500 متر )39780 کیلوگرم( لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف با برآورد 
تقریبی 2/386/800/000 ریال از حمل اعتبارات داخلی از کارخانه های تولید کننده خریداری نماید، لذا از کلیه واجدین شرایط 
دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 95/3/11 تا ساعت 14 مورخ 95/3/19 به نشانی رفسنجان، بلوار امام 
رضا )ع( شرکت آب و فاضالب رفسنجان دفتر قراردادها مراجعه نمایند. مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 120/000/000 ریال می 
باشد. تاریخ تحویل پیشنهاد قیمت تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 95/3/29 در محل دبیرخانه شرکت آب و فاضالب رفسنجان می 
باشد. تاریخ بازگشایی پاکات الف، ب، ج پیشنهادی ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 95/3/30 می باشد. به پیشنهادهای فاقد 
امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر و اصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. هزینه درج آگهی به 

عهده برنده مناقصه می باشد. سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب رفسنجان 

دعوت به همکاری
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.

استخدام ویزیتور دارویی ترجیحا با سابقه کار 
شماره تماس: 32756384 -034

آگهی استخدام

کرمان امروز را هر روز بخوانید

سرپرست شعبه آقا 
شرایط احراز: 

1- حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم 
2- آشنایی کامل با استان کرمان 

3- حداقل 5 سال سابقه کار در پخش مویرگی 
متقاضیان رزومه خود را به آدرس ایمیل 

binalood.2016@gmail.com
 و یا به شماره فاکس 38416960-051 ارسال فرمایند.

استخدام 
شرکت زعفران 

سحرخیز
نظر به نیازیک شرکت سرمایه گذاری به همکاری یک نفر 
مترجم مسلط به مکاتبات و نگارشات انگلیسی و همچنین 

آشنا و یا عالقمند به امور حسابداری، بدین وسیله از واجدین 
شرایط دعوت می شود مشخصات تحصیلی و رزومه کاری 

خود را به آدرس زیر ارسال نمایند.
SP.Employment@yahoo.com

دعوت به همکاری


