
نیم نگاهی به ادبیات معاصر؛
فرخنده آنکه راه به هنجار می رود!
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سردی روابط 
و گرمی سالح !

گزارش »کرمان امروز« از چرایی نزاع های مرگبار خانوادگی؛

معاون استاندار کرمان:

بعضی ها  اجرای طرح پتروشیمی
 در کرمان را عقب می اندازند

صفحه دوم

صفحه هشتم

صفحه هشتم

روزانهم 
رئیس مجمع نمایندگان استان:

 بسیاری از معادن استان کرمان
 با مشکالت زیرساختی مواجه هستند

 نگاهی به سابقه ی هنری یک 
سینماگر؛ »والریو زورلینی«

خاطرات خانوادگی!

صفحه دوم

ضرب المثل های کرمانی 
حلوا آهکه، پخته می شه، خورده نمی شه!

تغییر روند انتشار
 نشریه »روشنفکری« 

متن در صفحه هشتم

فروریختن 
ساختمان50  ساله
 پالسکو در تهران
 و خسارت های جانی و مالی آن؛

دار کردن  نحوه رخ دادن و جریحه  به جهت  فهرج  اخیر در  قتل    
احساسات عمومی تا مدت ها افکار عمومی این منطقه را به خود جلب 
خواهد کرد. در این نوع قتل خانوادگی نباید قاتل را تنها عامل این پدیده 
خشونت آمیز دانست، بلکه علت های مختلفی دست به دست یکدیگر 

داده تا از یک جوان یک قاتل ساخته شود

  عباس عبدی کارشناس و پژوهشگر مسائل و آسیب های اجتماعی: 
پیش از این در روستاها کدخدا یا ریش سفیدانی بودند که مسئولیت حل 
اختالف میان افراد را به عهده داشتند. این در حالی است که در زمان حال، 
بیشتر ایشان از بین رفته و از طرف دیگر، به جای آنها نیز نهادهای حل اختالف 

محلی که کارآمد،  ارزان و قابلیت دسترس باشند به وجود نیامده است

صفحه پنجم
صفحات ششم و هفتم

به بهانه گذر از روز »هوای پاک«؛

طبیعت
 در معرض تهدید 

معرفی زنان مشهور و پر افتخار ایران؛

زنان
 در تاریخ ایران

  شناسایی صاحب کوادکوپتر حاشیه ساز تهران
  دختر جوان نامادری و برادرانش را به قتل رساند

  قصاص عامل قتل پدر و نامادری در جیرفت
 آتش نشانان فداکار ناجی دو کودک منوجانی

اخبار ایران، جهان و حوادث:

صفحه سوم

صفحه  چهارم

ماکت کوچک
 اما هولناک زلزله 

در تهران!

متن در صفحه سوم

صفحه چهارم

آبدشت  و خاک  رساند که شرکت آب  به آگاهی می  بدین وسیله 
نظر دارد ملک خود واقع در کرمان - شهرک  )در حال تصفیه( در 
شهید رجایی براساس قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری )انجام 
شده( از طریق مزایده به فروش برساند. لذا افراد حقیقی یا حقوقی می 
توانند تا تاریخ 95/11/15 در ساعت اداری به محل دفتر شرکت واقع 
در خیابان شهید بهشتی - حدفاصل چهارراه طهماسب آباد و باغملی - 
بنیاد خیریه تربیتی فرهنگی حاج علی اکبر صنعتی مراجعه و مشخصات 
ثبتی و قیمت کارشناسی ملک را دریافت نمایند و تا تاریخ 95/11/25 
قیمت پیشنهادی خود را کتبا به دفتر تحویل داده و رسید دریافت دارند. 

مدیریت تصفیه شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
مسعود نیک پور 
رئیس هیأت تصفیه شرکت آب و خاک آبدشت

آگهی مزایده فروش ملک 

صفحه  چهارم

صفحه  دوم

فیلم »یوز« به همت فیلمسازان 
کرمانی ساخته می شود

داستان  شوکتو   )فصل دوم، قسمت  بیست و ششم(

عرضه بهترین و زیباترین پارچه های رومبلی و چرم
خدمات رویه کوبی مبلمان و لوازم مبل سازی 

به صورت نقد و اقساط به ادارات ، موسسات، نهادها و کارمندان محترم دولت 
نشانی: خیابان خورشیدـ  نبش کوچه 10ـ  گالری پر

تلفن تماس: 32724579 )پورابراهیمی(

گالـری َپـر 

تقدیر و تشکر تبریک

جناب آقاي دکتر رضا کامیاب مقدس
 رییس  محترم جهاددانشگاهي استان کرمان

 انتخاب شایســته حضرت عالي به عنوان 
پژوهشــگر برتر دانشــگاه جامع کشور را 
حضورتــان تبریک عرض نمــوده، توفیق 
روزافزون جناب عالي را از درگاه حضرت 

احدیت مسالت مي نمایم.
محمدعلي ایماني

 معاون فرهنگي جهاددانشگاهي
 استان کرمان

جناب سرهنگ مصطفی شیخ اسدی
فرمانده محترم یگان اجراییات دادگستری کرمان

بدین وســیله از جناب عالی و نیروهای تحت امر که  با سعه ی 
صدر و نهایت خوشــرویی با ارباب رجوع برخورد نموده و 
مشکالت آنان را حل می نمایید کمال تشکر و امتنان را دارم. 
امیدوارم خداوند متعال همیشه توفیق خدمت به مردم را به شما 
عطا فرماید. در پرتو عنایات حضرت حق همواره موفق و موید 

باشید.
یک شهروند کرمانی

مردم کرمان 20 سال است 
که »کرمان امروز« می خوانند

مدیرکل راه آهن کرمان خبر داد:

راه اندازی قطار »کرمان -  اصفهان« در سال آینده

تاریخ : 95/10/28                                  شماره: 95/10/106


