
راویان گمنام:
فرهنگ طنز 

صفحه  سوم صفحه  سوم سنگ قبرها سخن  می  گویند:
سنگ قبرها را حفظ کنید!

WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه    1000 تومان سه شنبه 14 دی 1395/  4 ربیع الثانی 1438/ 3 ژانویه 2017/سال بیستم شماره  2467

منجی کرمان 
را نجات دهید!

گزارش »کرمان امروز« از پیامدهای تخلیه پسماندها و ضایعات ساختمانی در تاغ زارها؛

مدیرکل بهزیستی استان کرمان خبر داد:

ساالنه 35 تا 45 هزار  معلول
 در کشور متولد می شود

صفحه دوم

صفحه چهارم

صفحه چهارم

صفحه چهارم

روزانهم 

صفحه دوم

دکتر روحانی در گفت وگوی زنده تلویزیونی:

ساالنه حدود ۱4 هزار شغل 
خالص ایجاد شده است

جایگاه شاملو 
در فرهنگ و ادبیات

 ایران

صفحه هشتم

صفحه  سوم

متن در صفحه سوم

منابع  مدیر  باقری،  اهلل  رحمت 
مکان  سه  طبیعی شهرستان کرمان: 
برای تخلیه نخاله های ساختمانی شهر 
در  مکان  یک  شده،  مشخص  کرمان 
محدوده اختیارآباد، یکی دیگر 
در سرآسیاب فرسنگی و محلی 
هم ابتدای جاده کوهپایه  که به 
جای سایت قبلی که در محور 
جوپار بود از این پس باید 

مورد استفاده قرار گیرد 

شهرسازی  و  راه  مدیر  زاده  کیان 
شهرستان کرمان: پیش از این بنا بود 
شرکت هایی توسط سازمان مدیریت 
شوندکه  مشخص  شهرداری  پسماند 
نخاله ها را جابجا و در مکان هایی که 
کرمان  شهر  از  خارج  شده  مشخص 
ماهان  باال،  ده  محور  در  کنند  تخلیه 
کنند  می  تخلیه  نخاله  نیز  کوهپایه  و 
متاسفانه حتی در دهانه پل ها هم نخاله 

ساختمانی ریخته اند

آب  کارشناس  غفاری،  داریوش 
محیط  حفاظت  کل  اداره  خاک  و 
نخاله های  شدن  تلنبار  استان:  زیست 
ساختمانی حجم انبوهی از آهک را برروی 
زمین بر جای می گذارد واین حجم انبوه 
نه تنها ساختار فیزیکی و شیمیایی خاک را 
عوض می کند، بلکه موجب آلودگی هوا 
و گسترش گرد و غبار در شهر می شود 
برای  تنفسی  مشکالت  آن  دنبال  به  و 

شهروندان ایجاد می کند

صفحه ششم

اگر گزینه شایسته تری ندارید با رفتن 
مهندس بختیاری مخالفت کنید

صفحه سوم

متن در صفحه دوم

ضرب المثل های کرمانی 
کلکش را کندیم!

داستان  شوکتو   )فصل دوم، قسمت  بیستم(

طلبکار شبانه های شهر!

مگه داریم!؟ مگه میشه !؟     آرزوی نهفته

گزارش »کرمان امروز« از نشست خبری مدیرعامل
 شرکت آب و فاضالب استان؛

جمعیت شهرنشین کرمان 99/5 درصد 
از آب آشامیدنی برخوردار است

متن در صفحه 5

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

یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شماره یک به تعدادی آقا
 با مشخصات ذیل نیازمند است.

1ـ نیروی تعمیرات دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی برق دارای سابقه 
کار مفید در زمینه برق صنعتی و کنترل 

لطفا جهت ارسال رزومه کاری مرتبط به آدرس ایمیل ذیل مراجعه نمایید.
Employment@zarcable.com

نیازمندیم

استاندار کرمان خبر داد:
راه اندازی مرکز فرماندهی کاهش

 آسیب های اجتماعی در استان

گفتگوی اختصاصی »کرمان امروز«
 با محمد خضری مقدم، هنرمند موفق کرمانی

 به بهانه برپایی نمایشگاهی
 با عنوان »وضعیت قرمز« و موضوع خشکسالی؛

صراحت
 انفجار 
و نفرین
 بی آبی!

  تاغ زارهای اطراف کرمان همچون کمربندی نجات بخش است که  نقش محافظت از شهر کرمان در برابر شن های روان و 
پیشروی بیابان را برعهده دارند. اما این روزها تاغ زارهای شهر کرمان متاسفانه حال و روز خوبی ندارند و بی رحمانه در احاطه 

نخاله های ساختمانی قرار گرفته اند و نیازمند توجهی بیشتر است

متن در صفحه هشتم

صفحه  پنجم

اطالعیه

   شهرداري رفسنجان در نظر دارد بر اساس مصوبه شماره  4/11/221 ش مورخ 1395/9/4 شوراي محترم 
اسالمي،شهر نسبت به فروش 55 دستگاه خودرو  سبك و سنگین، موتور سیكلت ولوازم ماشین آالت 
از طریق برگزاري مزایده )حراج( اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان خرید مي توانند تا روز یكشنبه  مورخ 
95/11/3جهت اطالع از شرایط شرکت در مزایده به واحد امور قراردادها واقع در شهرداری مرکزی به 
آدرس رفسنجان خیابان تختي یا به سایت www.rafsanjan.ir مراجعه نمایند.ضمناً شهرداری در رد 

یا قبول تمام یا هریك از پیشنهادات مختار است.
محل برگزاري مزایده :

رفسنجان،بلوارخلیج فارس،خیابان میدان تره بار،جنب شرکت تعاوني پسته.انبارشهرداري
زمان برگزاري مزایده : 1395/11/4  ساعت10صبح

روابط عمومي شهرداري رفسنجان

آگهي مزایده )حراج(
نوبت اول چاپ اول 


