
یادداشت: 
پاییز و رنگ هایی که  به زمین ارزانی می دارد

رئیس کل دادگستری استان کرمان:  

با عفو مقام معظم رهبری
۳ زندانی از اعدام رهایی یافتند

صفحه  سوم صفحه سوم

صفحه دوم صفحه دوم

راویان گمنام:
عصای محبت!

WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه -  1000 تومان

روزانهم 

صفحه دوم

چهارشنبه 7 مهر 1395/ 26 ذی الحجه 1437/ 28 سپتامبر 2016/سال بیستم شماره 2404

تجلیل از ایثارگران و آزاد گان  شرکت
 آب منطقه ای کرمان

   داستان شوکتو  )قسمت نهم(

   بوی بد دهان و راهکارهای رفع آن

زنگ خالقیت، بی صداترین است!

صفحه چهارم

صفحه سوم

گزارش »کرمان امروز« از برخی کوتاهی ها در مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی:

متن در صفحه هشتم

گزارش »کرمان امروز« از تعامل جامعه با کودکان کار در خیابان های کرمان؛

متن در صفحه سوم

   بازه سنی 2 تا 6 سال برای کودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا بنا به نظر کارشناسان، 
شخصیت کودک در این محدوده ی زمانی شکل می گیرد. همچنین کودک در این سال ها مانند 
یک آهن ربا برای جذب و فراگیری اطالعات عمل می کند، اما آیا برای این سنین برنامه جامعی 

داریم؟ یا استعداد کودکان کرمانی همچون گذشته در بی خبری می سوزد؟

توسط  که  کاش  ای  است.  کلیدی  دبستانی،  پیش  و  کودک  مهدهای  نقش  که  است  واضح   
کارشناسان و با نظارت دولت، خط مشی هایی اصولی و یکسان با هدف کشف استعداد و پرورش 
خالقیت کودکان در زمینه فرهنگ، ورزش و هنرهایی مانند موسیقی ابالغ شود، زیرا متاسفانه در 

بسیاری از مهدهای کودک، جای چنین استعدادیابی هایی خالی است

صفحه چهارم

صفحه پنجم

صفحه دوم

صفحه هشتم

بازدید اعضای هیات علمی بالینی دانشگاه 
علوم پزشکی از بیمارستان افضلی پور

هنر هفتم
 نگاهی به سابقه ی هنری یک 

سینماگر؛ »برایان دی پالما«
صورت زخمی!

مدیرکل میراث فرهنگی استان:

کرمان به دوران شکوه خود
 در عرصه گردشگري بازگشته است

صفحات ششم و هفتم

 مهریه شگفت انگیزی که پدر عروس تعیین کرد 
  ارائه ۵۰۰ هزار سیم کارت کودک در کشور

  برخورد پراید با عابر پیاده حادثه آفرید
  کشف 241 کیلوگرم تریاک از پژو 4۰۵ 

  کشف ادوات جنگی واقعه عاشورا 
در زیر حرم مطهر امام حسین )ع(

اخبار ایران، جهان و حوادث:

یادی از زخمی شدن »ستارخان«؛

پارک اتابک هنوز  
اشک ریزان است!

به بهانه بزرگداشت مولوی

بازیچه کوی کودکان...

صفحه هشتم

صفحه چهارم

فروش

 انسانیت 

در چهارراه 

غفلت !
تسلیت تسلیت

جناب آقای عطا احمدی
فقدان خواهر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. 
غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و 
ســامتی و طول عمر با عزت را برای جناب عالی از 

پروردگار متعال خواهانیم.

فتح نجات - کرمان امروز

جناب آقایان؛
 مهدی و هادی شجاعی

بدین وســیله مصیبت وارده را به شــما و خانواده 
محترم تان، تســلیت می گوییم. برای شما و سایر 

بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

فتح نجات - کرمان امروز

تسلیت خانواده محترم سالجقهتسلیت خانواده محترم سالجقه

شرکت صنایع کابل کرمان به منظور تکمیل کادر کارشناسی 
خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: 

1- مهندس صنایع با معدل 14 به باال 
2- مهندس برق )آقا( با معدل 14 به باال

 و حداقل 3 سال سابقه کار 
واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به نشانی ایمیل 

factory@kci.co.ir و یا به شماره دورنگار 
33212868 ارسال فرمایند.

آگهی استخدام 

مردم کرمان 20 سال است »کرمان امروز« می خوانند

رییس جمهوری درخواست کرد؛

مردم همکاری الزم 
را با مامورین 

سرشماری 
داشته 
باشند

شهید از طلوع تا عروج
شهید سید نظام الدین احسایی

ضرب المثل های کرمانی 

صفحه ششم


