
به بهانه رخداد حادثه دردناک روستای جهان آباد بم؛ 
دل همچو سنگت ای دوست!
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تنها  پایانی که
 آغاز می شود !

گزارش »کرمان امروز« از یک شعار تا عمل؛ »اهدای عضو، فرصت زندگی دوباره«؛

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان :  

وضعیت نشاط اجتماعی  مردم کرمان
 درمقایسه جهانی اصال خوب نیست

صفحه دوم

صفحه پنجم

صفحه پنجم

روزانهم 

صفحه هشتم

مدیرکل تعاون و کار کرمان خبر داد:

حضور یک  هزار و 714 نفر در جشنواره
 تجلیل از کارآفرین برتر  استان کرمان

نوشتاری درباره مادر؛
 اسطوره نیکی و محبت

»قلب مادر«

صفحه دوم

صفحه پنجم

گزارش »کرمان امروز« از همایش روز صادرات؛

نبود زیرساخت های الزم 
ما را از صادرات دور می کند

کتیبه های جیرفت رمزگشایی می شود

چه خبراز ...
خانه مادربزرگ متن در صفحه هشتم ی 

مد
اح
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گزارش اختصاصی »کرمان امروز« از اولین 
نشست تخصصی تئاتر در آموزشگاه آرین 

 با حضور مهدی ثانی:

دکتر کتایون نجفی زاده، رئیس اداره شبکه فراهم 
و  درمان  بهداشت،  وزارت  پیوندی  اعضای  آوری 
آموزش پزشکی: هر دو تا سه ساعت، یک بیمارنیازمند 
عضو در کشور جان خود را  به دلیل نرسیدن عضو پیوندی 
از دست می دهد در حالی که 75درصد از اعضای بدن قابل اهدا است و 
متاسفانه اعضای بدن افراد مرگ مغزی در کشور ما زیر خاک می رود

محمد رضا میرزایی، مسئول هماهنگ کننده گروه 
پیوند دانشگاه علوم پزشکی کرمان: نزدیک  به ده هزار 
نفر تا کنون در استان کرمان کارت اهدای عضو دریافت 
کرده اند و از این تعداد تا به امروز در حدود 190 خانواده 
به  قریب  اند.  داده  رضایت  عزیزانشان  از  عضو  برداشت  به  نسبت 
1000پیوند کلیه از اهداکننده زنده و مرگ مغزی صورت گرفته است

صفحه دوم
صفحات ششم و هفتم

یادی از »امیر عشیری«، 
نویسنده نسل قدیم؛

پایه گذار ادبیات
 پلیسی در ایران 

برگزاری جلسه نقد و بررسی کتاب 
»خاطراتی از وقایع انقالب اسالمی  

در زرند« اثر مهدی سهرابی  
در دانشگاه آزاد زرند

  رکورد ثبت نام »کارت اهدای عضو« شکسته شد
 هشدار رئیس پلیس آگاهی درباره تلفن های مشکوک

  کیف قاپ حرفه اي اسیر کوچه بن بست شد
  معدوم سازی ۶۶۲ قلیان  در رفسنجان
 مادری ۴۰ سال پس از مرگش بازگشت

اخبار ایران، جهان و حوادث:

صفحه چهارم

صفحه  دوم

تئاتر باید به درد مردم 
بپردازد نه اینکه منحصر 

به روشنفکرنماها شود

شرکت پیشرو روش نوین ) پیرانو ( فعال در زمینه نصب انواع سازه های سبک 
LSF و ساختمان های پیش ساخته و سایر سازه های پیچ و مهره ای به منظور 
تکمیل کادر فنی و اجرایی خود اقدام به جذب نیروی متخصص در زمینه های 

زیر می نماید :
1- جوشکاری و برشکاری  

 ۲- نصب پوشش3- نصب سازه های پیچ و مهره ای
 ۴- تأسیسات برقی و مکانیکی5- نقشه برداری

 ۶- داربست بند 7- کارگر ساده 
آدرس : خیابان آبنوس ، برج آبنوس ، بلوک B ، واحد 32 شماره 

تماس : 034-32434623
لطفًا جهت تعیین وقت مصاحبه با شماره

 3۲۴3۴۶۲3-۰3۴ و 3۲۴35۰1۶-۰3۴ تماس حاصل فرمائید.

استخدام شرکت پیرانو در کرمان 
و شهرستان ها

تسلیت تسلیت

سرور گرامی و استاد عزیز
حجت االسالم محمد جواد حجتی کرمانی 
بدین وسیله درگذشت خواهر گرامیتان را خدمت شما 
و تمامی خانواده های وابسته تسلیت عرض نموده و از 
درگاه خداوند منان برای آن عزیز ســفر کرده آرزوی 

هم نشینی با صالحین را داریم. 

فتح نجاتـ  کرمان امروز 

استاد فاضل و عالم ارجمند
جناب حجت االسالم محمدجواد 

حجتی کرمانی 
تســلیم در قباِل مرگ ِ اسف انگیز عزیزان، موجب 
فهم بهتر بارقه های معنایی آن و راهی به روشــناِی 
عبــرت آمــوزی و تقویــت مراتب ایمانی اســت. 
درگذشــت خواهر ارجمندتان را به جناب عالی و 
عموم بازماندگان آن مکرمه، تسلیت گفته، خود را 

در اندوه وارده، سهیم می دانیم.

خانواده موحدی 

تسلیت تسلیت

در طرح تعویض تنها با صرفه جویی مصرف 
برق هزینه خرید المپ LED را تامین کنید

کرمان : نبش چهارراه ابن سینا
تلفن تماس: 3-  32268482 - 09131416131
www.processingworld.com

با بیش از دو دهه فعالیت 

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان در نظر دارد تعداد 10 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز خود را  از طریق مزایده عمومی
 به شرح ذیل به فروش برساند لذا از متقاضیان محترم دعوت به عمل می آید ظرف مدت هفت روز از تاریخ نشر آگهی جهت بازدید و دریافت 
اسناد مزایده به آدرس کرمان بزرگراه امام جنب اداره صنعت، معدن و تجارت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان مراجعه نمایند.

اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان در نظر دارد یک رقبه ملک از امالک خود را در شهرستان کرمان
 به شرح جدول ذیل  از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان محترم جهت کسب اطالعات و 
دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و بازدید  از محل و موقعیت ملک مورد درخواست از تاریخ نشر آگهی به 

مدت 7 روز از ساعت 30: 7تا 13 به نشانی: کرمان بزرگراه  حضرت امام )ره(  جنب اداره صنعت، معدن و تجارت اداره کل بنیاد شهید و 
امور ایثارگران مراجعه و اسناد شرکت در مزایده را دریافت نمایند. ضمنا تلفن تماس جهت کسب اطالعات بیشتر 32163984 می باشد.

آگهی مزایده خودرو 95/1

آگهی مزایده امالک شماره 95/2
 رنگ مدلشماره پالکخودروردیف

 نقره ای ـ آبی7761384 ب 59پژو 1405

 نقره ای7721384 ب 59پژو 2405

نقره ای ـ آبی7691384 ب 59پژو 3405

نقره ای ـ آبی7781384 ب 59پژو 4405

 سبز2751384 ط 64پراید5

 نوک مدادی5241383 س 11 وانت مزدا دوکابین6

 نوک مدادی5181383 س 11 وانت مزدا دوکابین7

نقره ای6941382 ب 79 وانت مزدا8

نقره ای6991382 ب 79وانت مزدا9

 سفید روغنی3421387 ج 87وانت پیکان10

قیمت کارشناسی اعیان عرصه پالک ثبتی نوع سند نوع ملکردیف

 ساختمان1
 مسکونی

 16/070/700/000 ریال 505 متر 474 متر2694 دفترچه ای

آدرس: کرمان - بلوار جمهوری اسالمی ـ خیابان هزار و یک شب کوچه 1 پالک 12

متن در صفحه سوم

بزرگ ترین خانه خشتی جهان 
هتل ستاره دارشد


