
یادداشت:
نگرانی های مفید

مهندس تقی زاده، مدیرعامل شرکت گل گهر:

به منظور گسترش فرهنگ بومی سازی
نیازهای این شرکت از سیرجان تامین می شود

طبیب زاده،  رییس اتاق بازرگانی کرمان:

خوشبختانه در سال 95 صادرات استان
 کرمان رشدی 34 درصدی داشته است

صفحه  سوم صفحه دوم

صفحه دوم صفحه دوم

دادستان کرمان خبر داد:
تخریب شش دستگاه آلونک غیر مجاز در کرمان

WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه -  1000 تومان

روزانهم 

صفحه پنجم
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صفحه چهارم

متن در صفحه سوم

لگدی که گدایان به بخت شهر می زنند

هنر هفتم:
 نگاهی به سابقه ی هنری یک 

سینماگر؛ »ویلیام فرید کین«

جن گیر!

صفحه سوم

صفحه چهارم

گزارش »کرمان امروز« از تاثیر منفی گدایان کرمانی بر جذب گردشگر؛

صفحه پنجم

صفحه پنجم

متن در صفحه هشتممتن در صفحه هشتم

استاندار 
کرمان
 فردی

 خالق و 
محبوب 
است

استان های
دیگر عملکرد

کرمان را 
الگو 
قرار 
دهند

آیت اهلل موحدی کرمانی در دیدار با اعضای 
ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان:

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار با 
اعضای ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان:

درباره سرگذشت میرزا جهانگیر خان شیرازی؛

فریاد صور اسرافیل
وطنی، پیشکسوت فعال در حوزه گردشگری: متاسفانه حضور تکدی گران و 
گدایان کرمانی در مناطق گردشگرخیز شهر کرمان در بسیاری موارد باعث آزردگی 
خاطر گردشگران می شود. اگر قصد افزایش تعداد گردشگران را داریم باید به چنین 

نکاتی بیشتر توجه کنیم که متاسفانه دافع گردشگر هستند.

  این در خور کشور ما نیست که بیشترین سوژه های عکس های یک گردشگر خارجی از شهر 
کرمان، تکدی گران باشند. باید هرچه زودتر نسبت به چنین معضالتی اقدامی صورت پذیرد و 
گدایان از این مکانها جمع آوری شوند تا اینگونه شاهد دفع گردشگر و ضایع شدن زحمات فعاالن 

این حوزه نباشیم
ضرب المثل های کرمانی 

فرزند را می با بپرونی و بچاقی!

با حکم دکتر میرزاده؛ 
رئیس جدید دانشگاه آزاد جیرفت معرفی شد

کوچه بن بست 
آیا »تیمور تاش« خائن بود یا خادم!

صفحه چهارم

داستان  شوکتو   )فصل دوم، قسمت  بیست و دوم(

مگه داریم!؟ مگه میشه !؟  حساسّیت

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 )پورابراهیمی(

گالـری َپـر 

آگهی استخدام 
یک واحد صنعتی جهت تکمیل کادر واحد فنی و مهندسی 

خود در زرند )استان کرمان( نیاز به تخصص ذیل دارد.
جز  به  ها  گرایش  )کلیه  مکانیک  مهندسی  کارشناس 
سابقه،  با حداقل سه سال  ریلی  ماشین آالت  یا  سیاالت( 
افزارهای  نرم  به  مسلط  خصوص  به  و  کامپیوتر  به  آشنا 
آفیس، تسلط به زبان انگلیسی، ترجیحا آشنا با نرم افزارهای 
 -  SOLID WORK   -  AUTOCAD مهندسی 
مکانیک  مهندسی  افزارهای  نرم  سایر  و   CATIA  

شماره  و  آدرس  رزومه،  مدارک،  فایل  مخترم  متقاضیان 
تماس خود را حداکثر تا تاریخ 95/11/2 به آدرس اینترنتی 

estekhdamplour@gmail.com ارسال نمایند.

شماره تماس : 33430224 

یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شماره یک به تعدادی آقا
 با مشخصات ذیل نیازمند است.

1ـ نیروی تعمیرات دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی برق دارای سابقه 
کار مفید در زمینه برق صنعتی و کنترل 

لطفا جهت ارسال رزومه کاری مرتبط به آدرس ایمیل ذیل مراجعه نمایید.
Employment@zarcable.com

نیازمندیم
یک شرکت معتبر بانکی از واجدین شرایط، لیسانس به باال 
)مرد( به عنوان مدیر پروژه دعوت به همکاری می نماید.

متقاضیان می توانند فرم مشخصات فردی )رزومه( خود را به 
آدرس ressumeinfo@gmail.com ارسال نمایند.

آگهی استخدام 

آگهي استعالم شماره 95/21/س 
دربهای  نگهداری  و  »سرویس  دارد  نظر  در  عام(  )سهامي  گهر  گل  صنعتي  و  معدني  شرکت 
به  استعالم  طریق  از  را  مهمانسرا«  و  مجتمع  ساختمانهای  ای  کرکره  و  ای  شیشه  اتوماتیک 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ مدارك استعالم 
به سایتWWW.GOLGOHAR.COM   مراجعه و فایل های مذکور را از قسمت مناقصه 
ها و مزایده ها دریافت نمایند . جهت بازدید واجدین شرایط از محل اجرای پروژه ، روز شنبه 
مورخ 95/10/25 تعیین شده است. مهلت تحویل پاکات ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 

95/10/29 در محــل دفتر کمیسیون معـامالت واقع در سایت مجتمع مي باشد. 
                                                                                    دفتر کمیسیون معامالت 
                                                                               شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

آگهي مناقصه عمومی شماره 95/21/ع 
اندازي یک دستگاه  ، نصب و راه  شرکت معدني و صنعتي گل گهر )سهامي عام( در نظر دارد »تهیه 
آسانسور صنعتي باظرفیت 800 کیلوگرم همراه با اصالح فنداسیون و سازه قبلي آن و اصالح و نوسازي 
نماید.  واگذار  پیمانکار واجد شرایط  به  مناقصه  از طریق  را  تغلیظ«  سه دستگاه آسانسور در کارخانه 
   WWW.GOLGOHAR.COMلذا کلیه متقاضیان مي توانند جهت اخذ مدارك مناقصه به سایت
مراجعه و فایل های مذکور را از قسمت مناقصه ها و مزایده ها دریافت نمایند . جهت بازدید واجدین 
پاکات  تحویل  مهلت  است.  تعیین شده  مورخ 95/10/26  یکشنبه  روز   ، پروژه  اجرای  از محل  شرایط 
ساعت 9 الي 14 روز دوشنبه مــورخ 95/11/4 در محــل دفتر کمیسیون معـامالت واقع در سایت 

مجتمع و دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. 
 دفتر کمیسیون معامالت 
                                                                               شرکت معدني و صنعتي گل گهر 

مردم کرمان 20 سال است که واقعیت را در »کرمان امروز« می خوانند


