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گزارش «کرمان امروز» از وضعیت نابسامان مردم کوهبنان

امام جمعه کرمان:

پس از زلزله های اخیر و مظلومیتی دلخراش؛

زندگیمانفلج شده!
متن در صفحه هشتم

 14ژانویه /2018سال بیست و دوم شماره 2711

واقعیت اسالم
در حوزه عملی
پیاده نشده
است
ضرب المثل های کرمانی
یادداشت روز:

فضای مجازی و تازیانه فیلتر شکن
مظلوم های کوچه هم از خشونت بیزارند!

بهبهانهسالروزدرگذشتغالمحسینساعدی؛

عزاداران ِب َیل
یادی از عزیزان مشهوری که در چند ماه گذشته از دست دادیم:

این دُ ر همیشه در صدف روزگار نیست
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دادستانکرمان:
ازتولیدکنندگان گرفتار
عکس :محمود جعفری کوهبنانی

در قوانین بانکها
حمایت می کنیم

بیست و چهارم دی ماه و یادی از زهرا مودب
آیا پاییز بهانه است!؟

تسلیت

با بیش از دو دهه فعالیت
 2سال گارانتی

 12سال 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 تماس32268482 -3 :

www.processingworld.com

استخدام

خریدار  ۳فقره فیش حج واجب
۰۹۱۳۴۱۲۳۶۹۱

مردم کرمان  21سال است که واقعیت را در «کرمان امروز» می خوانند

گروه مهندسی آی کن در استان کرمان
پشتيبان نرم افزار سازمان الکترونيک

مسلط به SQL , IIS

ثبت نام از طريق:
ارسال رزومه به kerman@ican.ir
ثبت درخواست در WWW.ican.ir
جهت اطالعات بيشتر با شماره 32456164
تماس بگيريد.

جناب آقاي مهندس پورمند
مديرعامل محترم ميدكو

درگذشت ابوي گرامي را به جنابعالي و
خانواده محترم صميمانه تسليت مي گوييم.
محمد حسني
مدير مس منطقه كرمان

احمد مرادعليزاده
مديرعامل شركت ملي صنايع مس ايران
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آگهی مناقصه
شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد  2عدد
اسکلت فلزی سوله از فروشندگان به همراه نصب
جهت شهرستان کرمان خریداری نماید.
از عالقمندان دعوت به عمل می آید برای دریافت
اسناد مناقصه و نقشه پس از انتشار آگهی تا تاریخ
 96/10/28به امور اداری شرکت واقع در خیابان
امام خمینی  -نبش کوچه  27مراجعه فرمایند.

شرکت سیمرغ واحد کرمان

آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای نگهداری و راهبری
تاسیسات اداره کل فرودگاههای استان کرمان( )T - 170-96
متن در صفحه 5

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات اتحادیه صنف

فرش دستباف ،مسگر ،صنایع دستی شهرستان کرمان
بدین وسیله به اطالع کلیه اعضاء محترم اتحادیه صنف فرش دستباف ،مسگر ،صنایع دستی شهرستان کرمان می رساند انتخابات هیأت مدیره صنف مذکور برای
انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل صبح روز شنبه مورخ  1396/11/30از ساعت 8/30
الی  10در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف مرکز استان به نشانی میدان قرنی ابتدای خیابان سعدی برگزار می گردد .لذا از کلیه اعضاء محترم
اتحادیه صنف مربوطه (صاحب پروانه) درخواست می شود الزاما با همراه داشتن دفترچه عضویت و یا تصویر پروانه کسب معتبر در محل برگزاری انتخابات حضور
بهم رسانند .ضمنا اسامی داوطلبین به شرح ذیل اعالم می گردد:
اسامی داوطلبین هیات مدیره عبارتند از:
 -1مسعود اشرف  -2محسن اشرف  -3حسن اشرف  -4محمدرضا پوریزدان پناه کرمانی  -5محمدرضا ثمره طالبی  -6وحید حقیقی  -7محمود روح اللهی
 -8حمید صادقی  -9عباس عباس زاده  -10سید محمد فریزنی کرمانی پور  -11محمد حسین محمودی  -12علی مقیمی نژاد داورانی  -13مهدی مهجور
شفیعی  -14حسین وزیری نسب کرمانی  -15محمدعلی نیک سرشت
اسامی داوطلبین بازرس -1 :محسن اشرف  -2معین کاظمی نژاد کرمانی(دادن وکالت برای رای ممنوع است)

							

هومن سیوندی پور
رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات

