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اتحادی فراجناحی 
برای توسعه کرمان!

گزارش »کرمان امروز« از نخستین نشست مجمع مشورتی توسعه مرکز استان 1404؛

متن در صفحه هشتم

معاون دادگستری کرمان خبر داد:

انجام اقدامات پیشگیرانه 
از جرایم انتخاباتی در کرمان

صفحه دوم

صفحه هشتم

روزانهم 

صفحه چهارم

امام جمعه کرمان: 

هنوز با آرمان های امام خمینی )ره(
 درراستای پیشرفت علم فاصله داریم

هنر هفتم:            
  نگاهی به سابقه ی هنری یک 

سینماگر؛ »ویکتور فلمینگ«
بر باد رفته !

صفحه پنجم

صفحه  چهارم

صفحه  سوم

متن در صفحه سوم

   نخستین جلسه مجمع مشورتی توسعه مرکز کرمان 1404 در 
کرمان به مدیریت استاندار کرمان برگزار شد. در این نشست 
اخیر  دهه  چند  تاریخ  تاثیرگذار  های  از شخصیت  حدود 90نفر 
استان کرمان حضور داشتند که به دور از دیدگاه و دسته بندی 
های سیاسی در کنار یکدیگر به بحث و تبادل نظر با استاندار کرمان 

پرداختند.

مرکز  توسعه  مشورتی  مجمع  کرمان:  استاندار 
کرمان 1404 همزمان با برنامه ششم توسعه دولت 
تشکیل شده است، به همین منظور از نخبگان شهر 
کرمان، مدیران و مسئوالن سابق و اسبق، کارشناسان 
و اساتید برای حضور در این مجمع دعوت شده است 
تا در زمینه برنامه ها و طرح های مرکز استان کرمان پیشنهاد دهند.

صفحه دوم

نوشتاری در باب
 شخصیت و آثار 

 اسطوره شعر و ادب فارسی؛ 

نغمه و نجوای
خواجوي کرماني

صفحه دوم
صفحات ششم و هفتم

 شهردار کرمان:

عدم مشارکت مردم در ارائه 
خدمات ، ریشه مشکالت اصلی 

شهر کرمان است

مدیرکل بهزیستی کرمان: 

خشونت روانی در کرمان
 شایع ترین

 نوع خشونت است

  حداقل حقوق بازنشستگان کشوری تعیین شد
 کشف80 کیلوگرم  ترياك از باك کامیون در نرماشیر

 کشف هشت  فقره سرقت در رفسنجان
  تنبیه دانش آموزان سر صف با کمربند! 

 دختر و پسر جوان در ويالی فريدون کنار خود را به دار آويختند

اخبار ایران، جهان و حوادث:

صفحه دوم

ضرب المثل های کرمانی 
نه بخور، نه بترس!

نیم نگاهی به درس تاریخ به بهانه اعطای  جایزه شادروان
 »دکتر باستانی پاریزی«؛

حیف باشد که همه عمر به باطل برویم!

روایت ابوالقاسم سیف اللهی، شهردار سابق کرمان 
و معاون فعلی عمرانی استاندار کرمان  از روز وقوع زلزله بم:

مرعشی بر سرخود می کوبید 
و می گفت یا اباالفضل !

 نوشتاری درباب  جاذبه های گردشگری کویرهای  ایران؛
تاریخ انسان و کویر

زهرا حاج غالم رضایی، آسیب شناس 
گفتار و زبان و رئیس انجمن علمی گفتار درمانی 

در گفتگوی اختصاصی با »کرمان  امروز«:

مشکل بسیاری  از خانواده ها 
این است که با گفتار درمانی 

آشنا  نیستند

تسلیت

...اوست پایدار
بدینوسیله چهلمین روز درگذشت معلمی شجاع، فداکار، 

صبور، سخت کوش، صدیق و آزاده

محمد )محمدرضا( مشارزاده مهرابی
را به اطالع کلیه بستگان، دوستان و آشنایان محترم می رسانیم 
و به همین مناسبت مراسم یادبودی روز جمعه 95/10/10 از 
ساعت 2/5 الی 4 بعدازظهر در مسجد طالبی واقع در میدان 
قرنی برگزار خواهدشــد و از شــما ســروران گرامی برای 

شرکت در این مراسم دعوت به عمل می آید

خانواده مشارزاده و ساير فامیل های وابسته

چهل روز گذشت

صفحه  چهارم

مردم کرمان 20 سال است که واقعیت را در »کرمان امروز« می خوانند

شهرداری کیانشهر به استناد بند 2 صورتجلسه شماره 100 
مورخ 95/8/9 شورای اسالمی شهر کیانشهر در نظر دارد 
از طریق  به مشخصات ذیل  را  ازا مالک خود  تعدادی 
متقاضیان  لذا  برساند  فروش  به  کتبی  مزایده  برگزاری 
می توانند حداکثر تا تاریخ دو هفته پس از انتشار آگهی 
مبلغ 200000 ریال جهت شرکت در مزایده به حساب 
و  واریز   3100000156008 شماره  به  ملی  بانک  سیبا 
قیمت پیشنهادی خود را به صورت کتبی در پاکت مهر 
و موم شده تحویل حراست شهرداری نماید. بدیهی است 

شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است. 
به کاربری تجاری واقع در ضلع  - تعدادی قطعه زمین 

شرقی بازار روز کیانشهر 
روابط عمومی شهرداری کیانشهر 

آگهی مزایده نوبت دوم 
دبستان نوین جهت تکمیل کادر خود در رشته های شیمی، فیزیک، 
ریاضی و موسیقی با مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس نیرو 
استخدام می کند.لطفا برای ثبت نام به آدرس سایت دبستان به 

نشانی novin-school.com مراجعه فرمایید.

استخدام 


