
یادداشت: 
مهارت حفظ کنترل 

آیت اهلل سید یحیی جعفری:

اگراز ابتدا به فرهنگ پرداخته بودیم
 وضعمان بهتر از امروز می شد

صفحه  سوم صفحه  سوم

صفحه دوم صفحه دوم

زیر آسمان کرمان:
تکلیف انتقال مشاغل مزاحم  به خارج از شهر چه  شد؟

WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه    1000 تومان

روزانهم 

سه شنبه 5 مرداد 1395/ 21 شوال 1437/ 26 جوالی 2016/سال بیستم شماره 2362

رئیس کل دادگستری استان ؛

احقاق حقوق شهروندی در راس 
ماموریت قوه قضائیه است

صفحه هشتم

  نگاهی به سابقه هنری یک 
سینماگر؛ »جان هیوستن«

گنج های 
سیرا مادره!

به بهانه ششم امردادماه؛ سالروز 
پرواز ابدی »احمد شاملو« 

چاووشی ی 
امید انگیز توست!

وقت مردم را
 ُخرد نشمارید! 

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت نوبت دهی در برخی مراکز درمانی غیر خصوصی؛

متن در صفحه سوم 

متن در صفحه پنجم

بهداشت روانی در محیط کار

صفحه دوم

رتبه دوم مدارس
 غیردولتی کشوربه ناحیه 2 

کرمان اختصاص یافت

شرکت های فعال هلندی 
به کمک بحران آب 
در کرمان می آیند

صفحه  دوم

همایش بزرگ  روز صنعت و معدن 

 فراخوان مزایده 025/م95/7 
فروش 10 قطعه زمين مسكوني در شهرستان بردسير

صفحه سوم

صفحه سوم

صفحه چهارم

ویترای
 لطافت شیشه 
به رنگ هنر!

صفحه سوم
صفحات ششم و هفتم

  سارق مشعل المپيک دستگير شد
  موتوسيكلت هاي بدون قفل به سرعت سرقت مي شوند

  پدر، دخترش را با تبر کشت
  229متهم قاچاق کاال در بند پليس آگاهی کرمان

اخبار ایران، جهان و حوادث:

ضرب المثل های کرمانی 
پَچ ور رو پَچ آوردن )بدبیاری پشت بدبیاری(

گزارش »کرمان امروز« از  برگزاری
 همایش شعر دل عالم

دیدار شاعرانه در» دل عالم «

یک شرکت صنعتی واقع در شهر کرمان به منظور تکمیل کادر متخصص 
انبار خود در نظر دارد یک نفر کارشناس انبار با مدرک تحصیلی لیسانس 
)ترجیحا مهندسی صنایع( از دانشگاه معتبر و با حداقل 5 سال سابقه مرتبط 

از طریق آزمون تخصصی کتبی و مصاحبه استخدام نماید.
متقاضیان می توانند مدارک خود را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ 

درج این آگهی به نشانی صندوق پستی 7637158135 ارسال نمایند.

استخدام

 مدیریت شعب استان کرمان

متن آگهی در صفحه هشتم 

متن آگهی در صفحه هشتم 

تعداد  دولتی  درمانی  مراکز  از  بسیاری  در  متاسفانه   
بیماران بسیار و تعداد کارکنان اندک است. نوبت دهی آنقدر 
به سختی و بی نظم انجام می شود که گویی با زبان بی زبانی 
می گویند از این مکان استفاده نکنید و اگر عجله دارید به 

مراکز خصوصی بروید

 در بسیاری از موارد دیده شده است که به دلیل کمبود 
امکانات و کارکنان، افرادی که سالها حق بیمه پرداخت کرده 
اند مجبور به پرداخت هزینه های ویزیت  به مراکز خصوصی 
می شوند، زیرا نوبت دهی به گونه ای می باشد که ممکن 

است نوشدارو پس از مرگ سهراب شود

صفحه چهارم

زیر آسمان کرمان: 
نیاز به آب درمانی و فضای شلوغ استخر شهرداری

به بهانه برگزاری نمایشگاه 
»ویترای فیروزه نگار«
 در فرهنگسرای کوثر:


