
فروشگاه عالیان، با ۱۷ سال سابقه کاری، نمایندگی و عاملیت 
فروش برندهای:

-صنایع چینی زرین ایران)تولیدکننده ظروف خانگی و هتلی(
-صنایع استیل ایران)تولیدکننده قاشق و چنگال(
-شرکت ناب استیل)تولیدکننده قاشق و چنگال(

با قیمت توافقی واگذار می شود.
نشانی: کرمان - خ ۲۴آذر - بعداز چهارراه آزادگان نرسیده به کمربندی سمت چپ

نلفن تماس: ۰۹۱۳۱۴۴۰۰۴۳ )مقدم(

آگهی واگذاری مردم کرمان

 25 سال است

 که واقعیت را 

در  »کرمان امروز«

 می خوانند

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

واگذاری چند قطعه زمین در شهرک فرهیختگان مس با سند ثبتی و تفکیک شهرداری

 شرایط اقساط و قیمت ویژه
تلفن تماس: ۰۹۳۷2۴2۳۰55 و ۰۹۳۷۴۳5۳۳۷5. 

آدرس شرکت:خیابان جهاد کوچه ۴8 ،  طبقه دوم بانک انصار واحد 5

آگهی 
واگذاری زمین

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 2۷

۳226۳۱۳۴
۰۹۳۰۷۱8665۴

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

استاندار کرمان:

حفاظت از محیط زیست 

وظیفه مردم و مسئوالن است

حسن توفیق 

کیست 

کرده؟  و چه 

چند توصیه  بهداشتی ضدکرونایی

 برای سنجش سالمت نوآموزان 

فرمانده انتظامی استان کرمان:
امنیت یکی از زیرساخت های جهش تولید است

WWW.KERMANEMROOZ.COM

بترسیم از  روزی که 
خدا  به داد زمین برسد

هشت صفحه
هزار تومان روزانهم 

 سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان:

وضعیت کرونا در استان به 

تثبیت رسید اما هنوز قرمز است

روایت »کرمان امروز« از حال و روز 
کرمان این روزهای محیط زیست استان 

کرونا: گذر از روز جهانی محیط زیست و ایام درگیری با   به بهانه 
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دلیل  به  استان  طبیعت  که  روزها  این 
نظر  به  کیزه تر  پا مردم،  کمتر  حضور 
متبادر  ذهن  در  نکته  این  می رسد 
که آیا موجودی بیشتر از انسان  می شود 
سعی بر نابودی زیستگاهش دارد؟ اینکه 
کامل  همه مکاتب و ادیان از جمله دین 
کید دارند  اسالم، بر حفظ محیط زیست تا
و مردم کشور ما توجه نمی کنند جای تامل 
و البته تاسف دارد. گویا خداوند انسان را 
مجازات می کند تا محیط زیست اندکی 

نفس  بکشد و...
متن کامل درصفحه هشتم

مقرری بیمه بیکاری کرونا چقدر است؟


