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WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه    1000 تومان دوشنبه 13 دی 1395/  3 ربیع الثانی 1438/ 2 ژانویه 2017/سال بیستم شماره  2466

مدیر کل امور مالياتي استان :

 آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات
 بر ارزش افزوده 15 دی ماه است

صفحه دوم

صفحه پنجم

صفحه سوم

صفحه چهارم

روزانهم 

صفحه هشتم

رئيس کل دادگستری استان کرمان خبر داد:

اعالم اسامی بدهکاران کالن بانکی
 به دادگستری کرمان طی يک ماه آينده

کوچ ناگهانی

 هنرمند نوجوان کرمانی

صفحه پنجم

صفحه  هشتم

صفحه دوم

یادداشتی به بهانه شوخی های خنده دار فضای مجازی؛

مزاح و خنده کار کيست؟

اينفوگرافيک شماره 32

نگاهی به نقش و اهمیت بانوان در دوران باستان و پس از اسالم؛    

بانوان در تاریخ ایران

آگهی مـزايده 

یادداشتی بر آثارمنفی استفاده از اینترنت و فضاهای مجازی؛

با اینترنت مسخ نشویم!

اسطوره ها  ؛      براساس داستان های شاهنامه فردوسی
زندگی بهرام گور 

صفحه  پنجم

به بهانه برپایی نمایشگاهی هنری در گالری یادگاران
 با موضوع »بحران آب«

اعالم وضعيت قرمز در مساله آب !

با خيال راحت خانه پيش خريد کنيد!
گزارش »کرمان امروز« از یک اتفاق خوب به نفع مردم کرمان؛

متن در صفحه هشتم

متن در صفحه سوم

    اداره کل راه و شهرسازی استان اعالم کرده است که زین پس هیچ رسانه ای حق انتشار تبلیغات 
پیش فروش خانه و آپارتمان را ندارد مگر اینکه درخواست کننده آگهی مجوز اداره کل راه و 

شهرسازی را با خود به همراه داشته باشد. 

   از امروز مردم می توانند با اطمینان به شرکت هایی که آگهی آنها در روزنامه ها منتشر شده 
است، اقدام به پیش خرید کنند. البته این نشان دهنده آن است که نظارت شایسته بر مطبوعات هنوز 

جایگاه معتبر رسانه ها را حفظ کرده است.

صفحات ششم و هفتم

متن در همین صفحه 

صفحه چهارم

افتتاح شعبه برج  اول
  و رونمايی از سامانه 

3626آژانس هواپيمايی 
همسفر کبوتران حرم

نگاهی به رویدادهای فرهنگی، ادبی
و تاریخی دی ماه؛

کرمان امروز و تاریخ

 مادر شیرازی نوزادش را سوزاند
  اسیدپاشی زن جوان روی کارفرمایش

  دستگیري 14سارق و کشف 32 فقره سرقت
  رمال فریبنده دستگیر شد 

اخبار ايران، جهان و حوادث:

کسی باور نمی کند
 مشکالت مالی در این اداره تا چه حد است !

مهدی معنویان، مدیر عامل شرکت هواپیمایی  و خدمات گردشگری 
همسفر کبوتران حرم خبر داد:

افتتاح شعبه برج  اول  و رونمايی از سامانه
 3626آژانس هواپيمايی همسفر کبوتران حرم

توسعه  راستای  در  کبوتران حرم گفت:  همسفر  هواپیمایی  عامل شرکت  مدیر 
رونق صنعت گردشگری برای هم استانی های عزیز و برقراری ارتباط با مشتری 
در تمامی نقاط شهر کرمان، شعبه  برج  اول این  شرکت، روز چهارشنبه پانزدهم  

دی ماه جاری  ساعت 18در محل بلوار جمهوری شهر کرمان افتتاح می شود.
مهدی معنویان همچنین افزود: همزمان  با این  مراسم، آیین  رونمایی از سامانه 
3626  که یک سیستم متمرکز برای اعالم خدمات سفر به همشهریان گرانقدر 
انجام می شود که  در نوع خود  در شهر کرمان اقدامی بی نظیر  نیز  می باشد 

است.
نگاه خاص سازمان  و  استان کرمان  به  ظرفیت های گردشگری  اشاره   با  وی 
آژانس  این  کرد:  نشان  خاطر  گردشگری  صنعت  رونق  به   فرهنگی  میراث 
خدمات متنوعی در زمینه ی تورهای خروجی، ورودی و رزرو هتل با پیشرفته 
ترین سیستم ها، استفاده از هتل های عالی و تور لیدرهای حرفه ای و داشتن بیش 

از ده ها همکار کارآزموده در دو شیفت کاری به صورت تمام وقت و همچنین 
همکاری راهنمایان کار آزموده فرهیخته با بیشترین اطالعات و دانسته ها همواره 
به دنبال تنوع، نوآوری و پویایی بوده و بیشترین توجه را به بار فرهنگی و مذهبی 

تورها داشته است.
مهدی معنویان خاطر نشان کرد: مدیر عامل و پرسنل شرکت هواپیمایی همسفر 
کبوتران حرم همواره با جدیت و دلسوزی به دنبال ارائه بهترین خدمات با سهل 
ترین شرایط و مناسب ترین نرخ ها برای مسافرین محترم هستند . از این رو این 
هواپیمایی  سازمان  سوی  از  الف  بند  مجوزهای  بودن  دارا  با  مسافرتی  آژانس 
از  بند پ  و  و گردشگری  فرهنگی  میراث  سازمان  ازسوی   بند ب   ، کشوری 
سوی سازمان حج و زیارت، تورهای ارزان قیمت  خود را به صورت چارتری و 
مستقیم و بدون واسطه برگزار می کند و به پشتوانه تعهدات سنگین خود توانسته 

است به قیمت های رقابتی توام با کیفیت ممتاز خدمات دست یابد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در دیدار با اعضای مشاوران جوان استاندار کرمان:

موسسه خیریه کوثر مشیز در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود، از طریق آزمون کتبی و 
مصاحبه علمی از بین داوطلبانی که دارای شرایط زیر می باشند اقدام به جذب نیرو نماید.

لذا متقاضیان می توانند جهت ثبت نام از روز دوشنبه مورخ 95/10/13 لغایت روز پنج شنبه مورخ 95/10/30 از 
ساعت 8 صبح تا 14 با به همراه داشتن مدارک زیر به نشانی کرمان ـ بلوار جهاد ـ جنب کلینیک ثامن الحجج 

ـ نبش جهاد 3ـ طبقه دوم - واحد کارگزینی موسسه خیریه کوثر مشیز مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز: 

شش قطعه عکس 3 در 4 - تصویر کلیه صفحات شناسنامه، تصویر کارت ملی، تصویر آخرین مدرک تحصیلی، 
تصویر کارت پایان خدمت، رزومه کاری

 حداقل مدرک توضیحات
 تحصیلی

 رشته های جنسیت
 تحصیلی مورد نیاز

ردیف

جهت اشتغال در خانه کودکان و نوجوانان 
شهرستان اندوهجرد )مراکز شبه خانواده(

روانشناسی  مرد - زن کارشناسی
)کلیه گرایشها(

1

جهت اشتغال در خانه کودکان و نوجوانان 
شهرستان اندوهجرد )مراکز شبه خانواده(

کارشناسی مرد - زن مددکاری اجتماعی 
)کلیه گرایشها(

2

جهت اشتغال در خانه کودکان و نوجوانان 
شهرستان اندوهجرد )مراکز شبه خانواده(

کارشناسی مرد - زن علوم اجتماعی 
)کلیه گرایشها(

3

جهت اشتغال در خانه کودکان و نوجوانان 
شهرستان اندوهجرد )مراکز شبه خانواده(

کارشناسی مرد - زن علوم تربیتی 
)کلیه گرایشها(

4

آگهی جذب نيرو

مهر پخش کارمانیا جهت گسترش کار خود در سطح استان کرمان از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:

جهت تکمیل نمودن فرم استخدام حضور فرد در محل الزامی می باشد
ساعت تماس:8 الی 15   شماره تماس :09214833486  آدرس:کرمان بلوار قائم )شرف آباد( کوچه 21 انتهای کوچه 

حداقل لیسانسآقا/خانمواحد حقوقی

حداقل دیپلمآقا/خانمویزیتور

حداقل لیسانسآقا/خانمحسابدار)با سابقه کار در شرکت پخش(

حداقل دیپلمآقامامور پخش

حداقل دیپلمآقاراننده

حداقل دیپلمآقاویزیتور مقیم )سیرجان،زرند،جیرفت،بم،بافت(

یک شرکت پخش سراسری دارو جهت تکمیل کادر فروشنده 
)ویزیتور( از آقایان واجد شرایط ترجیحا با سابقه کار 

)آشنایی با دارو یا ویزیت( دعوت به همکاری می نماید.
شماره تماس: 32756384 داخلی 101 -104

دعوت به همکاری

عرضه بهترین و زیباترین پارچه های رومبلی و چرم
خدمات رویه کوبی مبلمان و لوازم مبل سازی 

به صورت نقد و اقساط به ادارات ، موسسات، نهادها و کارمندان محترم دولت 
نشانی: خیابان خورشیدـ  نبش کوچه 10ـ  گالری پر

تلفن تماس: 32724579 )پورابراهيمی(

گالـری َپـر 
ویالیی  ساختمان  واحد  پنج  دارد  نظر  در  شرکتی 
واقع در اتوبان هفت باغ کرمان شهرک اختصاصی 
چشمه با عرصه به مساحت هر قطعه 1000 مترمربع 
و اعیان 128 مترمربع و 150 مترمربع از طریق مزایده 
با قیمت پایه کارشناسی به فروش رساند، کلیه افراد 
از  روز   14 مدت  به  توانند  می  حقوقی  و  حقیقی 

تاریخ نشر آگهی در مزایده شرکت نمایند.
بدیهی است شرکت در رد یا قبول کلیه پیشنهادها 

مجاز می باشد.
جهت اطالعات بیشتر با شماره

 32113670- 034 تماس حاصل فرمایید.

دعوت به همکاری


