
زیر آسمان کرمان:
پول خوبه ولی ارزش نیست

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان:

باید برندهایی را ایجاد کنیم 
که با محصوالت جهانی رقابت کنند

صفحه  سوم صفحه سوم

صفحه دوم صفحه دوم

راویان گمنام:
شاعران بادآباد!

WWWهشت صفحه -  1000 تومان .KERMANEMROOZ .COM

روزانهم 

یکشنبه 12 دی 1395/  2 ربیع الثانی 1438/ 1 ژانویه 2017/سال بیستم شماره  2465

دردی که مرهمش عزم ملی است !
صفحه پنجم

صفحه چهارم

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت بی سوادی در استان که نیازمند توجه بیشتر است؛

متن در صفحه هشتم

متن در صفحه سوم

سواد  همچون  ای  تازه  مصادیق  سواد،  واژه  که  ای  زمانه  در    
فرهنگی، رسانه-ای، سالمتی، فناوری پیدا کرده است و کارشناسان 
در صدد تذکر و جااندازی این مفاهیم به مردم هستند؛ جای تامل 
است؛ دور و برمان افرادی وجود داشته باشند که حتی سواد خواندن 

و نوشتن هم نداشته باشند

  وقتی صحبت از بی سوادی می شود، ذهن ها متوجه افراد میانسال 
و سالمندی می شود که شاید به اقتضای زمان و مکانی که در آن 
قرار داشته اند از نعمت خواندن و نوشتن بی بهره مانده اند، اما شاید 
کمتر کسی نگران کودکانی باشد که در همین دوره و زمانه با درس 

و مدرسه بیگانه اند!

بیگی، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان:  محمد محسن 
»عزم ملی و مشارکت همه ی سازمان های دولتی و غیر دولتی، الزمه 
انسداد مبادی بی سوادی است. رفع موانع حضور همه ی کودکان در نظام 
آموزشی مستلزم عزم ملی و مشارکت همه ی سازمان های دولتی و غیر 

دولتی است.«

به بهانه دی ماه و تولد 
»فروغ فرخزاد«؛

 فروغ راوی زندگی 
خویش بود

به بهانه دوازدهم دی ماه؛ سالروز تولد دیگر »کرمان امروز«؛

»کرمان امروز«
 فریادش از بی دردی نیست!

ضرب المثل های کرمانی 

خواندنی  های ماندنی
صفحه سوم

صفحه چهارم

صفحه چهارم

صفحه  هشتم

نگاهی به مناسبت های 
ملی و مذهبی دی ماه

صفحات ششم و هفتم

علی بابایی، شهردار کرمان:

به زودی تاکسی گردشگری 
در کرمان راه اندازی  خواهد شد

گزارش اختصاصی 
»کرمان امروز« 

از تجمع اعتراض آمیز 
هنرمندان سیرجانی؛

صفحه دوم

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان: 

جشنواره تئاتر خیابانی
 در کرمان

 برگزار می شود

  اسرار جدید از اعدام صدام
  مرگ خاموش زوج سالخورده در یک برج

  یک خانواده، خواستگار دخترشان را 
گروگان گرفتند

  پدر تخم مرغ شانسی درگذشت 
  تأسیس بورس پسته تا یک ماه دیگر

  ساخت بزرگترین پل معلق جهان در چین
 دعوای دو برادر بر سر ارث منجر به قتل شد

  مرگ یک گردشگر 
در آبشار راین کرمان

اخبار ایران، جهان و حوادث:

افسانه بانوی شهر » فردوس«؛

و خداوند آب را آفرید !

حلقه 
ناگسستنی 

هنرمندان  تئاتر
 ِگرد تاالر فردوسی!

ارشاد  و  فرهنگ  کل  اداره  هنری  معاون 
اسالمی استان: هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده 
و هیچ قراردادی امضا نشده است. در اداره کل 
تنها یک هدف دنبال می شود و آن تبدیل شدن 

تاالر فردوسی سیرجان به تئاترشهر است.

یک شرکت معتبر فعال در زمینه پروژه های طرح و ساخت جهت تکمیل بانک اطالعاتی خود به تخصص های ذیل نیازمند می باشد.

از واجدین شرایط دعوت می گردد رزومه و سوابق شغلی خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند.

Estekhdam4db@gmail.com

 توضیحات سابقه تحصیالت
 کارشناس بهداشت حرفه ای

 / ایمنی صنعتی
تسلط به زبان انگلیسی در مکاتبه و مکالمه الزامی می باشد 3 تا 5 سال سابقه در پروژه های صنعتی

مسلط به سازه های صنعتی، نقشه خوانی، صورت وضعیت 3 سال سابقه در پروژه های صنعتی کارشناس معماری

مسلط به نرم افزار p6 و MSP مسلط به کنترل پروژه 3 سال سابقه در پروژه های صنعتی کارشناس صنایع
کارگاهی، تسلط به زبان انگلیسی 

مسلط به نرم افزار p6 و MSP مسلط به کنترل پروژه 3 سال سابقه در پروژه های صنعتی کارشناس مکانیک
کارگاهی، تسلط به زبان انگلیسی

آگهی استخدام

با بیش از دو دهه فعالیت 
2 سال گارانتی       12 سال پشتیبانی 
بزرگترین مرکز فروش و خدمات پس از فروش 

سیستم های حضور و غیاب در مدل های تشخیص 
چهره، اثر انگشت، دوربین دار، کارتی

کرمان : نبش چهارراه ابن سینا
تلفن تماس: 3-  32268482

www.processingworld.com

شرکت پیشرو روش نوین ) پیرانو ( فعال در زمینه نصب انواع سازه های سبک 
LSF و ساختمان های پیش ساخته و سایر سازه های پیچ و مهره ای به منظور 
تکمیل کادر فنی و اجرایی خود اقدام به جذب نیروی متخصص در زمینه های 

زیر می نماید :
1- جوشکاری و برشکاری  

 2- نصب پوشش3- نصب سازه های پیچ و مهره ای
 4- تأسیسات برقی و مکانیکی5- نقشه برداری

 6- داربست بند 7- کارگر ساده 
آدرس : خیابان آبنوس ، برج آبنوس ، بلوک B ، واحد 32 

شماره تماس : 034-32434623
لطفًا جهت تعیین وقت مصاحبه با شماره

 32434623-034 و 32435016-034 تماس حاصل فرمائید.

استخدام شرکت پیرانو در کرمان 
و شهرستان ها


