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کرمان را درخورنامش
 به جهانیان بشناسانید  !

گزارش اختصاصی »کرمان امروز« از مراسم تجلیل استاندار از هنرمندان نخبه و جوان کرمانی؛

متن در صفحه هشتم

رئیس اتاق بازرگانی کرمان خواستار شد:

ایجاد خط اعتباری ویژه برای
 کمک به صادرکنندگان استان کرمان

صفحه دوم

صفحه چهارم

صفحه پنجم

روزانهم 

صفحه هفتم

دکتر امیری، نماینده مردم زرند :

خط گاز ویژه صنایع زرند
به زودی  احداث  خواهد شد

هنر هفتم:            
 نگاهی به سابقه ی هنری یک

 بازیگر سینما؛ »سر الرنس الیویر«؛
ِهنری پنجم !

صفحه هشتم

صفحه  دوم

متن در صفحه سوم

حسین صفریان، مشاور جوان استاندار: خوشحالیم 
که استاندار کرمان به حوزه هنر چنین توجه ویژه ای 
دارد و از نخبگان هنری تجلیل می کند و امیدواریم این 

اتفاق تداوم داشته باشد
در  مستند  بخش  اول  رتبه  سعادت،  حامد 
جشنواره بین المللی فیلم رشد: با استعداد هنری 
که در کرمان وجود دارد، درست نیست که ادارات ما 

سفارش کار به پایتخت و شهرهای دیگر دهند

محمد فتح نجات، مسئول کمیته هنری شورای 
مشاوران جوان استاندار: هنرمندان گالیه داشتند که 
چرا تنها از ورزشکاران تجلیل می شود، اما امروز دیگر 

جایی برای این تفکرنخواهند ماند
آرمین قطبی، هنرمند برگزیده در جشنواره های 
بین المللی آلمان و لهستان: امیدوارم که این اتفاق 
برای دیگر هنرمندانی که ما نماینده کوچکی از ایشان 

هستیم نیز بیفتد و تداوم داشته باشد

علیرضا رزم حسینی، استاندار کرمان: از شما هنرمندان کرمانی تقاضایی دارم و آن این است که استان کرمان را آنطور که هست 
به جهانیان و دیگر استان های کشور بشناسانید. اگر کاستی در دولت می بینید، انتقاد کنید و در مقابل اگر دستاوردی وجود دارد

آن را بازتاب دهید، ما از این روند حمایت می کنیم

صفحه دوم

صفحه دوم
صفحات ششم و هفتم

به بهانه آغاز فصل امتحانات دانش آموزان ؛

بهترین راه های 
کاهش استرس امتحان

 در فرزندان

استاندار کرمان:

رشد حاشیه نشینی
 و زمین خواری در کرمان
 به مرز صفر رسیده است

   بازداشت22 زمین خوار در کرمان
  قتل وحشیانه نوعروس 16 ساله تهرانی در کنار مادرش
  عروسک گردان »کاله قرمزی« به دیار باقی شتافت 

   بازجویی از قاتل فهرجی آغاز شد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

صفحه هشتم

تجمع باشکوه حماسه ۹ دی
 در کرمان  برگزار شد

تقدیر از شرکت توزیع نیروي برق
 جنوب استان براي کسب مقام برتر 

در فعالیت هاي فوریتهاي برق

مگه داریم!؟ مگه میشه !؟     کرمان  تا ایسلند

بهار نیک طبع، نوجوان نخبه کرمانی
 در گفتگوی اختصاصی 

با »کرمان امروز« به بهانه 
کسب رتبه برتر در سومین 

جشنواره دانش آموزی 
زیست فن آوری کشور:

التیام زخم بستر
 بیماران برایم 

بهترین 
جایزه است

یک شرکت پخش سراسری دارو جهت تکمیل کادر فروشنده 
)ویزیتور( از آقایان واجد شرایط ترجیحا با سابقه کار 

)آشنایی با دارو یا ویزیت( دعوت به همکاری می نماید.
شماره تماس: 32756384 داخلی 101 -104

دعوت به همکاری

نوشتاری در باب 
موسیقي استان کرمان:

موسیقی به غم ها 
و شادی های

کرمانیان 
هویت 

می دهد

متن در صفحه 5

آگهی مزایده امالک مازاد
اداره امور شعب بانک ملی 
استان کرمان )نوبت اول( 

شرکت عصاره کویر
تولید کننده کیک، کلوچه و کلمپه صادراتی بهادر 
جهت تکمیل کادر خود به تعدادی نیروی فعال با روابط 

عمومی باال )خانم و آقا( در زمینه بازاریابی، مدیریت فروش و 
حسابداری دعوت به عمل می آورد.

 ضمنا در شهرستان ها نماینده فعال می پذیرد. 
تلفن تماس: 0۹137664۹21

دعوت به همکاری

دانشگاه آزاد واحدهای کرمان و سیرجان 
برنده مسابقات تکواندو و کاراته

 استان شدند
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صفحه  چهارم


