
صفحه  سومیادداشت:

خشم و راه های کنترل آن

هشت صفحه    1000 تومان چهارشنبه 26 مهر1396/ 27 محرم 18/1439 اکتبر 2017/سال بیست و دوم شماره  2651

رئیس جمهوری؛

اهتمام ویژه دولت به 
همکاری با روحانیت است

8

داستان حوض کاشی

گزارشی از وضعیت  آب و خاک کرمان 

 و نقش سدهای خاکی 

در برابر خشکسالی

اندیشه های تفسیری؛

پژوهش های قرآنی 

حضرت امام خمینی)ره(

هنر هفتم     
این فیلم را ببینید: 

»نویسنده پشت پرده«

داستان یک راز!

WWW.KERMANEMROOZ.COM روزانهم 

متن در صفحه ششم

دوچشم مست میگونت...
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به بهانه مهرماه؛ ماه برگزاری جشن مهرگان 

به روز خجسته سر مهر ماه 

4

گزارش »کرمان امروز« از نارضایتی مردم درباره میزان بازپرداخت برخی وام ها و عدم اطالع رسانی دقیق پیش از عقد قرارداد؛

قاتقی که قاتل جان می شود
  عدم پرداخت به موقع برخی وام های تعهدی توسط بانکها، توجیه نکردن مشتریان درباره پرداخت و نحوه باز پرداخت برخی وام ها، اعالم حرام بودن بهره های بانکی توسط علما 
و بعضی از مراجع تقلید و عدم تمکین یک سری از قوانین دولتی توسط بانک ها به مجموعه ای بدل گردیده است که امروزه موجب نارضایتی مردم و نیازمند تدبیر و تعقل بیشتر 
مدیران و مسئوالن مربوطه است                                                                                                                                                                        متن کامل در صفحه هشتم

 صفحه سوم

متن در صفحه سوم

در پی استقبال باشکوه مردم کرمان؛

دانشگاه علوم پزشکی
میزبان 

یک  شهید گمنام شد

صفحات ششم و هفتم 

  باند قاچاق بیش از 800 دختر در تهران متالشی شد 
   تجاوز ناپدری به اهورا پسربچه 2 ساله در رشت
   قاتلی در کرمانشاه به شش بار اعدام محکوم شد

   قاتل حادثه منوجان در جیرفت دستگیر شد
   با شجاعت پلیس کرمان 902 کیلوگرم موادمخدر 

در کرمان زمین گیر شد
   تلف شدن ۱0 راس گوسفند بر اثر حمله گرگها در شهربابک

اخبار ایران، جهان و حوادث:

گزارش »کرمان امروز« 
از فاجعه صعودی اقبال جوانان 

به استعمال قلیان و بی توجهی دولت 
به ارائه قلیان در سطح شهر؛

فروش مرگ 
زیر آسمان 

مصلحت اندیشی!
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بخش
 دوم

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد تعداد 
39600 قطعه مرغ مادر گوشتی و حدود 750 تن 
کود خود را از طریق مزایده به فروش برساند 
متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم مزایده 
از تاریخ چاپ آگهی تا تاریخ 96/8/2 به امور 
بازرگانی شرکت واقع در خیابان امام خمینی - 

نبش کوچه 27 مراجعه فرمایند.
تلفن تماس: 4 -32231203

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

دارد  نظر  در  کرمان  واحد  سیمرغ  شرکت 
سرویس ایاب و ذهاب پرسنل خود را از )سطح 
شهر به مزرعه شماره 1( با چند دستگاه مینی 
بوس، از طریق مناقصه به پیمانکار واجدشرایط 
واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت 
فرم  و شرایط شرکت در  مناقصه همه روزه تا 
تاریخ 96/7/30 به امور اداری شرکت واقع در 
کرمان، خیابان امام خمینی - نبش کوچه 27 

مراجعه فرمایند.

شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مزایده  

آگهی مناقصه  

 شرکت پخش سراسری دارو جهت تکمیل
 کادر ویزیت از آقایان واجد شرایط و با سابقه کار  

دعوت به همکاری می نماید.  ۰۹۱۳۴۱۰۱۷۸۴

استخدام ویزیتور


