
شهردار کرمان خبر داد:
ساختچهاربازارچهیدائمیمیوهوترهبار

صفحه  دوم صفحه  دوم وزیرراه و شهر سازی  از گل گهرتجلیل کرد؛
راهآهنسیرجان-کرماندرآستانهانتخابمشاور

WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه    1000 تومان دوشنبه 20 دی 1395/  10 ربیع الثانی 1438/ 9 ژانویه 2017/سال بیستم شماره  2471

قائم مقام وزیر صنعت و تجارت خواستار شد:

ایجاد شهرک تخصصی
 مس درشهر رفسنجان

صفحه دوم

صفحه دوم

صفحه سوم

صفحه چهارم

روزانهم 

صفحه هشتم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

کرمان یکی از مقاصد 
مهم گردشگری است

رییس سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:

شناسایی 45 مورد

 فرار مالیاتی 

به میزان 750 میلیارد تومان

صفحه  پنجم

صفحه دوم

اینفوگرافیک شماره 33

نگاهی به خدمات »میرزا محمد تقی خان امیر کبیر«
 به مناسبت سالروز قتل وی در حمام فین؛ 

امیرکبیروتاريخ

 گزارش »کرمان امروز« 
از »روز شهربابک«؛

شهربابک
در شاهراه

 توسعه 
و پویایی 

قرار گرفته است

برای ۶50 اثر تاریخی چه برنامه ای داریم ؟
گزارش»کرمانامروز«ازيکاستعدادارزشمندوملزوماتمغفولآن؛

متن در صفحه چهارم

متن در صفحه سوم

استاندارکرمان:میراث فرهنگی به راحتی می تواند جایگزین درآمدهای نفتی ما 
شود. امروز بیش از 650 اثر ثبت ملی در استان کرمان داریم که بخشی از آنها در 
دست مرمت است و تاکنون پنج اثر تاریخی به ثبت جهانی رسیده که سه مورد از این 

آثار در دولت یازدهم به ثبت رسیده است.

متاسفانه در سالهای گذشته دیده شده است که برخی آثار بازسازی شده و مسئوالن سپس به 
فکر تعیین کاربری آن افتاده اند. این درست نیست که در انتهای کار مرمت برخی آثار، عجوالنه 
تصمیمی برای کاربری گرفته شود که در خور این ابنیه نباشد و اصال مرمت باید با توجه به 

کاربری انجام شود.

صفحات ششم و هفتم

 صفحه هشتم

با حضور امام جمعه کرمان،
 مدیران ارشد و فعاالن 

صنعت گردشگری استان؛
شعبه جدید شرکت 

خدمات مسافرتی
 همسفر کبوتران حرم

 در برج  اول افتتاح شد

 دختر 16ساله اهوازی  سه خودرو را
با دندان کشید

خودکشی سه هزار کشاورز هندی
کشف کارگاه زير زمیني ساخت متادون تقلبي

اخبار ایران، جهان و حوادث:
قدر خواجو را 
 ندانستیم!

گزارشاختصاصی»کرمانامروز«ازبزرگداشتخواجویکرمانیدرکرمان؛

ی 
مد

اح
د 

سعی
س: 

عک

يک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شماره يک به تعدادی آقا
 با مشخصات ذيل نیازمند است.

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

لطفا جهت ارسال رزومه کاری مرتبط به آدرس ايمیل ذيل مراجعه نمايید.
Employment@zarcable.com

نیازمندیم

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

صفحه  پنجم

داستانشوکتو )فصل دوم، قسمت  بیست و سوم(

استقبال پرشور از پیکر مطهر دو تن

 از شهدای مدافع حرم در فرودگاه کرمان

به راه سعی و عمل، با هم اتفاق کنیم          که ايمنند چنین رهروان زهر خطری 

انتخابات چهارمین دوره هیات مدیره کانون وکالی دادگستری کرمان در مورخه 
وکالی  کانون  اجتماعات  سالن  محل  در   16 تا  صبح   9 ساعت  از   1395/10/30
دادگستری واقع در ضلع شمالی پارک مطهری برگزار می گردد. از تمامی وکالی 

محترم پایه یک دادگستری جهت شرکت در انتخابات دعوت به عمل می آید.
هیات نظارت بر انتخابات چهارمین دوره 
 کانون وکالی دادگستری استان کرمان 

اطالعیه انتخابات چهارمین دوره
 هیأت مدیره کانون وکالی دادگستری کرمان 


