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یاد ایام

ژاپن و انحصار تولید چادر مشکی 

وزارت بهداشت:  

تا نوروز چهار محموله واکسن وارد می شود

نان سفید

 و خطر مرگ بیشتر
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معاون وزیر ورزش و جوانان 
در کرمان عنوان کرد:

شاهد پرت منابع 

و عدم هماهنگی 

در بحث جوانان هستیم

مس شهید باهنرکسب کرد:

تندیس مسئولیت پذیری اجتماعی 

و لوح تقدیر فعالیت های 

فرهنگ سازی زیست محیطی

متن در صفحه دوم

استاندار کرمان خبر داد:

کمبود روزانه
 100 تن گوشت 
مرغ در استان

با اعتباری افزون بر 98 میلیارد تومان صورت گرفت؛

بهره برداری از ۲۶ طرح عمرانی 

شهرداری های استان

3

کرد: کرمان چندی پیش منتشر  که معاون استاندار  روایت »کرمان امروز« از آماری تاسف برانگیز 

تراژدی کرمان ثروتمند و مردم فقیر

متن کامل در صفحه سوم

        »60 درصد جمعیت استان کرمان در چهار دهک پایین درآمدی، ۷/۷ درصد جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و درآمد خانوار شهری این استان 30 میلیون تومان است در حالی که متوسط کشوری 40 میلیون 
تومان می باشد. درآمد مردم روستاییان استان 15 میلیون تومان در سال و متوسط کشوری 23 میلیون تومان است و برخورداری از گاز استان کرمان 42 و این آمار در کشور ۷5 درصد است« اینها آماری است که معاون استاندار 

بیان کرده است که در آن نشان داده می شود که مردم کرمان در زمینه رفاه همواره کمتر از متوسط کشوری هستند و این سوال بوجود می آید؛ پس این همه ثروت خدادادی استان کجا می رود؟

متن در صفحه چهارم

گشایش نخستین

 نمایشگاه نهضت

 تولید، بومی سازی 

کرمان و صادرات در 

پسر ۱۱ساله حساب

 ۶۰میلیونی مادرش را 

خالی کرد

 صفحه  دوم

 صفحه  سوم

گزارش »کرمان امروز« از اظهارات جدید و عجیب شهردار رفسنجان درباره معدوم سازی سگ های ولگرد؛

بازهم سگ کشی در رفسنجان

www.teetr. ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد نسبت به خرید 
از نوع تایل های خانواده pvc طرح  و نصب سقف کاذب 
ستاره دار به ضخامت mm 7 به همراه سپری و  اتصاالت 
و ادوات جانبی از جنس درجه یک در ابعاد تقریبی 60 × 
60 به همراه کلیه تجهیزات و ادوات جانبی جهت ساختمان 
اداری با زیربنای 500 مترمربع جهت مزرعه شماره 3 واقع 

در بردسیر از طریق مناقصه واگذار نماید.
 از عالقه مندان دعوت به عمل می آید حداکثر 3 روز پس از 
تاریخ چاپ آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به امور اداری 
شرکت سیمرغ واقع در خیابان امام خمینی نبش کوچه 27 

مراجعه فرمایند.
شرکت سیمرغ واحد کرمان 

آگهی مناقصه 

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 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند

یک شرکت راهسازی و ساختمانی معتبر در نظر دارد از 
میان افراد واجد شرایط ذیل، جهت تصدی کارشناس ایمنی 

)HSE( تعدادی را استخدام نماید. 
1- سابقه کار: حداقل 2 سال 

2- رشته تحصیلی: مرتبط
3- مقطع تحصیلی : حداقل فوق دیپلم 

از متقاضیان تقاضا می شود از طریق آدرس ایمیل 
 www.resume.company94@gmail.com

نسبت به ارسال رزومه خود اقدام نمایند.

آگهی استخدام 

مردم کرمان 26 سال است 
که واقعیت را در »کرمان امروز« می خوانند

بخش اول


