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نزدیکی بیشتر مردم

با رسانه های استان 

گزارش »کرمان امروز« از اهمیت برگزاری نمایشگاه مطبوعات استان:

سردار بنی اسدی خبر داد:

جوان ربوده شده  کرمانی
 به آغوش خانواده  اش بازگشت

صفحه هفتم

صفحه چهارم

صفحه هشتم

فرماندار رفسنجان تاکید کرد:

لزوم ایجاد ارزش افزوده 
برای محصول پسته
صفحه دوم

صفحه چهارممتن در صفحه هشتم

کالبد شکافی واژگان

چگونه درس 
بخوانم تا به  موفقیت برسم؟

صفحه چهارم

صفحه سوم

هنر هفتم

 نگاهی به سابقه ی هنری یک بازیگر 
سینما؛ »فردوس کاویانی«

اجاره نشینها !

به بهانه نیمه اول اسفند ماه، سالگرد درگذشت »حسینقلی مستعان« 

سلطان پاورقی نویسی ایران

صفحه هشتم

ماجرای های من و داداشم

روزانهم 

گفتگوی »کرمان امروز « با  میالد صفابخش، 
 سردبیر مجله »مینیمالیسم سیاه و سفید« به بهانه ی 

برگزاری  نمایشگاهی در گالری همایون صنعتی:

لحظه راستین
 شگفتی از یک زیبایی

 بی پایان !

   رسانه های متعدد از طیف ها و جناح های مختلف در این رویداد مهم 
فرهنگی در استان حضور دارند که شامل 6 روزنامه، 28 هفته نامه، 3 
دوهفته نامه، 6 ماهنامه، 5 پایگاه خبری، 4 دفتر خبرگزاری و یک غرفه 

محصوالت وابسته می باشد

استان:  مطبوعات  خانه  عامل  مدیر  حیدری،  نژاد 
نمایشگاه مطبوعات محل تالقی مردم و رسانه ها و مسئوالن 
است تا مسئوالن بتوانند از ظرفیت  این نمایشگاه برای بیان 

اقدامات انجام  شده بهره بگیرند

    روزنامه »کرمان امروز« در غرفه های 61 و 62 نمایشگاه مطبوعات امسال میزبان مردم شریف کرمان است

صفحه دوم

عملکرد تولید واحدهاي
 نیروگاه سیکل ترکیبي کرمان 

درنیمه نخست امسال
 اعالم شد

حوزه های آبخیز 
مستعد وقوع سیل

 در اولویت اجرای طرح های 
آبخیزداری است

صفحه دوم

متن در صفحه سوم

به بهانه ی برگزاری سومین نمایشگاه مطبوعات استان کرمان؛

رسانه ها هم مساله اند 
و هم راه حل مساله !

صفحات ششم و هفتم

  مرگ ۱۰ پرستار در ایران بر اثر کار زیاد
  جزییات اسکان نوروزی فرهنگیان اعالم شد

  پلمب پرنده فروشی های شهر کرمان
  اشد مجازات برای گروگانگیران اتباع بیگانه

  سامانه بارشی از جنوب ایران می آید

اخبار ایران، جهان و حوادث:

روزنامه

کرمان امروز 

در غرفه های 

61 و 62

میزبان 

بازدید کنندگان 

محترم 

خواهد بود 

رجوع به صفحه چهارم

رجوع به صفحه پنجم

مزایده امالک با شرایط ویژه
 نقد و اقساط بلند مدت 

بدون کارمزد در استان کرمان 

آگهی مزایده امالک بنیاد مستضعفان
 با شرایط ویژه )نقد و اقساط(

تلفن تماس: 32261554 - 32261957


