
مناجات در رمضان:
من چشم برزخی نمی خواهم

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر:

کارخانه استحصال داروئی
 ازمواد مخدر درکرمان ایجاد شود

صفحه  سوم صفحه  سوم

صفحه دوم صفحه ششم

راویان گمنام: 
آبشار لرستان با ما چه کرد؟

WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه -  1000 تومان

روزانهم 

صفحه پنجم

شنبه 12 تیر 1395/ 26 رمضان1437/ 2 جوالی 2016/سال بیستم شماره 2345

صفحه چهارم

صفحه هشتم

متن در صفحه سوم )جامعه(

قصص قرآن         قسمت دوم

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

متاسفانه باید بگویم که 
دولت دهم به اخالق آسیب زد

روان شناسی مدیریت و سازمان

ضرب المثل های کرمانی 
موش نمی َرف به غالش، جارویی بَس ور ُدمبالش

اسطوره ها 
براساس داستان های شاهنامه

 حکیم ابوالقاسم فردوسی
داستان کیخسرو پادشاه ایران

گزارش بازدید از سه موزه :
»نیم نگاهی به قصر، 

موزه حاج حسین ملک  
و کمیته مشترک ضد خرابکاری«

صفحه پنجم

صفحه سوم

صفحات ششم و هفتم

 صنعت توریست ترکیه به رکود عمیق رفت
 واکنش تند محسن چاوشی به انتقاد هوادارانش 

  کشف 200 میلیون انواع کاالي قاچاق
  در خرید اینترنتي نكات امنیتي را رعایت کنید

  بازیگران ایرانی که از انفجار استانبول 
جان سالم به در بردند

  طالسازها هم بیكار شدند
  میزان زکات فطریه 95 اعالم شد

  یک خواننده پاپ ایرانی درگذشت

اخبار ایران، جهان و حوادث:

درکالس تروریسم ثبت نام نکنیم!

صفحه چهارم

نگاهی به سابقه ی هنری
 یک بازیگر سینما؛ 

»نیکی کریمی«

عروس سینمای ایران!

  باید درباره ی فرهنگ سازی در زمینه ی 
برای  مجاز  سن  و  مجازی  فضای  از  استفاده 
بیشتر  ها  خانواده  امکانات،  این  از  استفاده 
آموزش ببینند و نهادهای نظارتی نیز بر این 

موضوع نظارت بیشتری داشته باشند

    فرزندان ما پیش روی ما در فضای مجازی 
و  داعش  درس  کالس  در  آموزش  حال  در 
دیگر گروه های تروریستی هستند و ما غافل 
از همه چیز هر سال برای ایشان تلفن همراهی 

هوشمندتر می خریم

ویدیوهایی  همین  داعش  درس  کالس     
به دست  است که در فضای مجازی دست 
را  و قساوت  می شود و صحنه ی سربریدن 
به فرزندان ما آموزش می دهد و خانواده ها 

غافل از این اتفاق هستند

بعضی  که  شود  می  آغاز  آنجا  از  مشکل    
هدف  با  و  انگاری  سهل  دلیل  به  ها  خانواده 
بدون  را  ایشان  فرزندانشان،  شدن  سرگرم 
هیچ نظارتی در سنی که مجاز نیست با تلفن 

همراه آشنا می کنند

در پیام هوشنگ مرادی کرمانی
 به بهانه تغییر مدیریت در روزنامه

»کرمان امروز« مطرح شد:

خوشحالم که 
مدیر جوان 

این نشریه مانند
 مدیر پیشین 

خوش فکر و کاربلد است

صفحه چهارم

مشکالت جوانان را از امروز  با جدیت بیشتری بررسی خواهم کرد
استاندار کرمان در دیدار با اعضای شورای مشاوران جوان:

متن در صفحه هشتم

سه شعر از سه شاعر جوان

صفحه  هشتم

خیابان مولوی - کوچه شماره 6- انتهای
 کوچه سمت چپ- به مساحت 506 مترمربع 

)20 قصب( قابل سکونت و ساخت و ساز
تلفن : 09171125332 )شهبازی(

آگهی فروش ملک

مناقصه گزار: شرکت مدیریت تولید برق کرمان 
موضوع: خرید 2 عدد رله )کاالی پیشنهادی بایستی مطابق با استانداردهای ملی و یا بین المللی باشد در غیر این صورت مناقصه گزار حق 

خواهد داشت پیشنهاد ارائه شده را مردود اعالم نماید(.

زمان خرید اسناد مناقصه: وقت اداری 95/4/21 تا 95/5/2 با ارائه فیش واریز وجه خرید اسناد و معرفی نامه 
مبلغ خرید اسناد: 300/000 ریال واریز به حساب جاری 30515805971 بانک رسالت شعبه بلوار یا 2201114120 بانک تجارت شعبه 

آزادی کرمان به نام شرکت مدیریت تولید برق کرمان 
محل خرید و تحویل اسناد: کیلومتر 20 اتوبان کرمان - رفسنجان - نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان- اداره تدارکات و انبار 

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ 135/000/000 ریال ) به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه یا سپرده، ضمانتنامه های بانکی اشتباه یا سپرده 
های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.(

زمان تحویل پاکات پیشنهادی: تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 95/5/23
زمان گشایش پاکات پیشنهادی: ساعت 10 صبح روز یک شنبه مورخ 95/5/24

به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تلفنهای 4-32521221-034 داخلی 237 یا با شماره تماسهای 58120080- 034 و 

58120355- 034 تماس حاصل فرمایید. ضمنا سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 95/7

شرح کاال  تعداد
Relay-REX010 - Sup:ABB 2 عدد

گزارش »کرمان امروز« از خطرهای مستتر در فضای مجازی و لزوم نظارت بر نوجوانان:

  دیگر مدیران نیز باید کم کم
 نگرش جوان گرایی را آنطور که 
درخور است، جدی بگیرند
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