
کوچه بن بست 
جنگ های طالی سیاه !

  وزیر ارتباطات: 

شبکه های مجازی تا پیش  از 
راه اندازی شبکه بومی فیلتر نمی شوند

صفحه  هشتم صفحه سوم

صفحه دوم صفحه ششم

یادداشت: 
در خانواده ی  متعادل، محبت انکارناپذیر است
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بمب های متحرک درخیابان های شهر!
صفحه سوم

صفحه دوم

گزارش »کرمان  امروز« از عدم توجه مسئوالن به خودروهای گاز سوز غیراستاندارد در کرمان؛

متن در صفحه هشتم

متن در صفحه سوم

  آمار دقیقی از تعداد خودروهای گازسوز فعال شهر کرمان در 
دست نیست با این حال دیده می شود که هنوز صاحبان برخی از 
به گاز سوز  اقدام  خودروها به صورت شخصی و غیراستاندارد 
کردن خودرو خود می کنند که به دلیل غیر ایمن بودن سیستم 
سوخت رسانی، گاهی دچار حادثه می شوند و امکان انفجار وجود 
دارد، اما سیستم بازرسی و مسئوالن مربوطه به این موضوع بی 

توجه هستند

نیره پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد: 
برای  متأسفانه هنوز ساز و کاری در مراجع دولتی 
بازرسی و نظارت بر مخازن خودروها تعریف نشده 
است که این باعث می شود خودروها تبدیل به بمب 
متحرک شوند. از دولت تقاضا داریم اجازه بازرسی از خودروهای 
اختیار  بازرسی جایگاه ها را در  از  در حال حرکت و حمایت مالی 

سازمان ملی استاندارد قرار دهد

 سید نواب حسینی منش، رئیس سازمان معاینه 
فنی کشور: براساس قانون، مراکز معاینه فنی تنها مجاز 
به چک کردن چشمی مخازن گاز خودروها هستند و 
بیشتر از آن توان بازرسی و بررسی فنی ندارند. درحالی 
که در کارت خودروها، توسط کمپانی تولید کننده نوشته شده است 
که یک اتومبیل »دوگانه سوز« است یا خیر. نیروهای نظارتی ما می 

توانند به راحتی این موضوع را تشخیص دهند

معرفی نفرات برتر مسابقات 
استانی پرش با اسب در رفسنجان

امیری خامکانی :

دست اندازی به شن های
 روان کویر لوت باید ممنوع شود

صفحه پنجم 

نگاهی به مهمترین و معروفترین جراید فکاهي 
عصر مشروطیت؛

 طنز و آگاهي

نوشتاری در باب تعامالت تربیتی والدین با نوجوان

نگاهی به مناسبت های فرهنگی، 
ادبی و تاریخی آذر ماه؛

کرمان امروز و تاریخ
صفحه چهارم

انتخاب دکتر طاهر 
در فهرست پراستنادترین 

پژوهشگران جهان

صفحه چهارم گزارش »کرمان امروز« از دیدار نمایندگان تشکل های دانشجویی استان با استاندار کرمان:

  استان کرمان رتبه ی دوم کاهش تصادفات
 کشوری را کسب کرد

صفحه پنجم

چه خبر از کجا!؟  اندکی تفکر 

صفحه هفتم

صفحه هشتم

با بیش از دو دهه فعالیت 
2 سال گارانتی       12 سال پشتیبانی 
بزرگترین مرکز فروش و خدمات پس از فروش 

سیستم های حضور و غیاب در مدل های تشخیص 
چهره، اثر انگشت، دوربین دار، کارتی

کرمان : نبش چهارراه ابن سینا
تلفن تماس: 3-  32268482

www.processingworld.com

موسسه ژرفای ایده ها در سطح استان کرمان جهت 
تکمیل کادر پرسنلی خود به تعداد محدودی نیروی آقا 
و خانم در زمینه کارشناس فروش، مدیر فروش، اپراتور 

حسابداری، بازاریاب، روابط عمومی نیازمند است.
تلفن تماس: 3631- 034     09132993582

آدرس: خیابان مدیریت حد فاصل کوچه 5 و 7

جذب نیرو

مردم کرمان 20 سال است »کرمان امروز« می خوانند

گزارش »کرمان  امروز« از تشکیل تیم های واکنش سریع
پیش از وقوع حوادث غیر مترقبه؛

افزایش توان امدادی 
سریع، صحیح و موثر!

صفحه دوم

در نامه محمدبرشان، نویسنده
 و پژوهشگر حوزه آب به روزنامه 
»کرمان امروز« درباره دو مطلب 
منتشر شده در این نشریه، مطرح شد؛

چاره معضل آب، همدلی و 
شفافیت در کنار آموزش است

مردم در کنار فعالیتهای دینی و مذهبی به  موسیقی نیز احتیاج دارند


