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افتتاح نمایشگاه 

نقاشی های مریم بیگمرادی 

در کرمان

یادی از شاعر انقالبی مجارستان
»شاندور پتوفی«؛ 

وقتی مردم قیام می کنند
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گزارش »کرمان امروز« از حال و روز این روزهای مهم ترین محصول صادراتی استان؛

متن کامل در صفحه سوم

پسته کرمان؛ طالی پُر حاشیه

 صفحه  هفتم

  اعدام قاتل عاشق پیشه 
  مهلت یک ماهه برای ثبت نام کارت ملی هوشمند

  سقوط هواپیمای مسافربری در اصفهان
  کشف مواد مخدر از درون قبر

  حساب مربوط به کمک های مردمی برای زلزله زدگان  
را مسدود کردند

اخبار ایران، جهان و حوادث:

صفحات ششم و هفتم 

یادداشت: 

گاهی از کم شدن ثانیه ها می ترسم

صفحه  سوم

متن در صفحه هشتم

   اسداهلل عسگر اوالدی، فعال اقتصادی: وضع باغ های پسته نگران 
کننده شده و تنها راه نجات پسته ایران انتقال باغ های آن از کرمان 

به سایر استان های کشور است

   پور خاتون،معاون سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان: بعضی 
کشاورزان 800 کیلوگرم در هکتار پسته تولید می کنند که از نظر 

کشاورزی توجیه اقتصادی ندارد 

   مهدی کیوانی مقدم،رئیس اتحادیه صنف پسته و خشکبار کرمان: 
بسیاری از پسته داران خرده مالک هستند و نمی توانند وارد بورس 

شوند و از این افراد حمایت نمی شود

آیا کتاب خوان های الکترونیک تقلیدی
 از کتاب های چاپی هستند؟ 

کارتونیست کرمانی، منتخب جشنواره
 بین المللی رومانی شد
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تیم شنای پرمین انرژی 
کرمان با کسب 16 مدال 

در جایگاه سوم
 کشور ایستاد

مدیران،حوصله 
فرهنگ سازی 

طوالنی مدت 
را ندارند

استاندار کرمان :
در سایه همگرایی است که می توان 
از سرمایه انسانی استفاده مطلوب برد

متن در صفحه دوم
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 هدایت یا همان صادق ما

نظریه های یادگیری

نگاهی دیگر به کتاب »قصه ضرب المثل های کرمانی«

زندگی سلف سرویس است

روایت »کرمان امروز« از اقدام ارزشمند پلیس کرمان 
و مهر تاییدی دیگر بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه 

حفظ سرمایه تاریخی و آثار باستانی استان:

تسلیت

جناب  آقای دکتر اکبر طهماسبی
مدیر عامل شرکت سپاهان سیم 

فقدان پدر بزرگوارتان ما را ســخت اندوهگین 
ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از 
دست  رفته و سالمتی و طول عمر با عزت  برای 

جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم.
هیات مدیره و کارکنان 

شرکت سیم و کابل سپاهان 

تسلیت

بیمه کارآفرین با هدف اعتالی فرهنگ بیمه در نظر دارد
 از بین جوانان توانمند و پویا در سراسر استان بدون آزمون مطابق
 با آیین نامه 54 شورای عالی بیمه نماینده فروش جذب نماید 

عالقه مندان میتوانندجهت هماهنگی و اطالعات بیشتر 
با شماره های 03432733964 و03432733970 

تماس حاصل فرمایند.

آگهی جذب 
نماینده بیمه

قابل توجه شهروندان گرامی
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی

 واقع در بیمارستان افضلی پور در شیفت عصر 
با حضور اساتید مجرب از تاریخ 96/12/1 آماده 

پذیرش بیماران می باشد. 
 پذیرش از ساعت 13:30  : 034-31328155

نوبت دهی تلفنی: 034-33257474
Nobat.kmu.ac.ir : نوبت دهی اینترنتی

اطالعیه 


