
راویان گمنام: 

فرصت طلب شناسی!
به مناسبت ایام اهلل دهه فجر در کرمان:

به کمک خیرین کرمانی 34 بدهکار
 مالی از زندان آزاد شدند

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای کرمان خبر داد:

3100 مگاوات برق
 نیاز صنایع بزرگ استان

صفحه سوم

صفحه دوم صفحه دوم

یادداشت:

چرا عکاسی تئاتر هنوز رسمیت ندارد!؟

صفحه چهارم

WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه -  1000 تومان

آلودگی صوتی؛  ویرانگر
حقوق شهروندی است !

  بزرگترین 
ضعف تئاتر کرمان

بی توجهی به 
 موسیقی  است

سه شنبه 20 بهمن 1394 / 29 ربیع الثانی 1437 / 9 فوریه 2016/سال بیستم شماره 2264

صفحه دوم

متن در صفحه سوم )جامعه(

صفحه ششم

تا انتخابات
آزادی؛ کهن آرمان تبار ایرانی

برگزاری مسابقات قرآنی طرح قدس مدارس و 
آموزشکده های سماء دانشگاه آزاداسالمی استان

روزانهم 

گزارش »کرمان امروز« از نکته ای که جدی گرفته نشده است:
به بهانه نیمه دوم بهمن ماه 

و گذر از سالروز
 پرواز ابدی ارفع کرمانی

سر از 
روزن 
عشق 

بردار!

صفحه سوم

صفحه پنجم

من طنز می شم میرم تو گوشات:

دزدی که مرا کارفرما کرد!

فیلم زندگی
 شهید غالمرضا آتشی 

در کرمان
 رونمایی شد

استخراج 27 میلیون 
تن ماده معدنی 

در سرچشمه
 تا پایان سال

صفحه چهارم

   فرش های ۱۰۰ ساله ایران به آمریکا رفت
  غول ۳۳ هزار تنی ارتش از جا برمی خیزد 

  لنج ها در اروندرود آتش گرفتند
  برکناری وزیر به دلیل شوخی با خبرنگار زن

  اتصال مشهد به کربال

اخبار ایران و جهان:

صفحه پنجم

اسطوره ها
برداشتی از داستان های شاهنامه فردوسی

قصه ی زندگی برزو نوه رستم
 و فرزند سهراب

متن در صفحه هشتم

محمدحسین سلجوقی نژاد،
 پدر تعزیه مدرن کرمان و موسس 

مجتمع فرهنگی – مذهبی فاطمیه زنگی آباد
 در گفتگو با »کرمان امروز«:

بی توجهی به تشکیل انجمن، 
تعزیه استان را تضعیف می کند

کارشناسان: آثار مخرب آلودگی صوتی بر خالف آلودگی هوا به 
مرور زمان در زندگی شهروندان خودنمایی می کند. عصبانیت، 
پرخاشگری و کاهش قدرت شنوایی از جمله عوارض باال بودن 
آلودگی صوتی است و طبق تحقیقات؛ کودکان خانواده هایی که 
در محیط های پر سر و صدا زندگی می کنند از قدرت یادگیری 

پایینی برخوردار هستند

صدای مردم: هر روزمان با داد و بیداد مدیر مدرسه شروع 
می شود و در طول روز با جیغ های دانش آموزان تمام می شود. 
البته مشکل عمده این است که ما در این محل در محاصره چند 
مدرسه هستیم. بارها به این مدرسه ها مراجعه کردم و گفتم که 
ما مریض داریم، اما می گویند در امر آموزش دخالت و سنگ 

اندازی نکنید!

یک قطعه زمین به مساحت دوازده قصب واقع در کوچه 15 خیابان 
امام با مجوز شهرداری، زیر قیمت کارشناسی به فروش می رسد.

تلفن تماس: ۰9۱۳295۱75۱

فروش زمین  دانلود نرم افزار تلفن همراه 
کرمان امروز

از طریق
QR-code کرمان امروز را هر روز بخوانید

 
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 

به شماره 84/9/12/94

صفحه هشتم

ششدانگ یک ملک با سند مالکیت دفترچه ای به مساحت 42 هکتار 
مجهز به سیستم آبیاری بارانی واقع در هشتاد کیلومتری کرمان یک 
کیلومتری اندوهجرد وصل به جاده آسفالته دارای چاه عمیق برقی با 
لوله آب آشامیدنی شهر دارای پروانه پرواربندی گوساله 500 رأسی 
و پروانه 400 نفر شتر و پروانه پرورش ماهی خاویار و ساختمان ها و 
تأسیسات با چهار خط تلفن ثابت و 2 امتیاز برق، کشاورزی، صنعتی و 
یک هکتار باغات نخل خرما و 15 هکتار تسطیح شده و خاک ریزی 

و آماده کشت یونجه کاری با قیمت توافقی به فروش می رسد.

تلفن: ۰9۳۰7۱87657

فروشی 
دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
امور لنژری بیمارستان شفاموضوع مناقصه   
2/401/320/000 ریال)دو میلیارد و چهارصد و یک میلیون و سیصد و بیست هزار ریال(برآورد اولیه سالیانه

120/516/000 ریال)یکصد و بیست میلیون و پانصد و شانزده هزار ریال(تضمین شرکت در مناقصه    
نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز نقدی/ ضمانتنامه بانکی

دریافت اسناد: از تاریخ درج آگهی تا ساعت 13 روز 
چهارشنبه مورخ 1394/11/27

http://www.kmu.ac.ir الف( خدمات الکترونیکی، مناقصات دانشگاه
http://iets.mporg.irب( پایگاه ملی مناقصات

ج( بلوار جمهوری، چهارراه شفا، دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه)اداره تدارکات(
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: تا ساعت 

15 روز شنبه مورخ 94/12/8
محل تسلیم پیشنهادها: بلوار جمهوری اسالمی، چهارراه شفا، دانشگاه 

علوم پزشکی، مدیریت خدمات پشتیبانی، اداره تدارکات

ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 94/12/9گشایش پیشنهادها

در ضمن جلسه توجیهی ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 94/12/4 در محل بیمارستان شفا در واحد امور اداری برگزار خواهد شد.
هزینه ی درج آگهی بر عهده برنده مناقصه است.694م/الف

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

صفحه هشتم


