
نگاه زندگی:
آی ناخدای کشتی به کجا؟

صفحه  سوم صفحه  سوم یادداشت :
شکستن سکوت درون

WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه    1000 تومان دوشنبه 4 بهمن 1395/  24 ربیع الثانی 1438/ 23 ژانویه 2017/سال بیستم شماره  2480

پالسکوهای کرمان
 را  امروز دریابیم !

گزارش »کرمان امروز« از ضرورت شناسایی ساختمان های فرسوده و خطرساز کرمان؛

فرماندار کرمان:

وزیر کشور برای دهه
 مبارک فجر به کرمان می آید

صفحه دوم

صفحه چهارم

صفحه چهارم

روزانهم 
شهردار کرمان:

پیمانکار جدیدی برای
 پل سیدی انتخاب می کنیم  

نوشتاری در باره بزرگمرد 
شعر معاصر ایران؛

در خلوت روشن شاملو
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گزارش »کرمان امروز« از نشست تخصصی 
مروری بر آثار و خاطرات رضا قدس ولی:

عبرتی  پالسکو درس  ساختمان  فاجعه  باید   
برای مدیران شهری در کل کشور باشد. این 
اتفاق ناگوار در تهران بار دیگر لزوم شکل گیری 
مدیریت واحد شهری را یادآور شد. مسئوالن 
شهر کرمان نباید بر این تصور باشند که اگر 
این اتفاق در کرمان رخ دهد حجم فاجعه کمتر 

از اتفاق مذکور در تهران است

  وجود بافت آسیب پذیر قدیمی و همچنین 
ساختمان های غیراستاندارد همچون برخی از 
ساختمان های پانصد دستگاه، ابنیه مقاوم سازی 
بازار کرمان، چالش های  از  نشده در بخشی 
بزرگ مدیریت بحران این شهر خواهد بود و 
تا دیر نشده باید برای مقابله با یک اتفاق ناگوار 

مشابه فاجعه پالسکو، تصمیم گیری شود

  شهردار کرمان: برخی ساخت و سازهای 
اصولی در شهر کرمان وجود دارد که  غیر 
به طور مثال 700 واحد مسکونی در یکی از 
حتی  که  شده  ساخته  کرمان  های  شهرک 
سردر ورودی آن اجازه ورود ماشین آتش 
نشانی را نمی دهد که باید در این خصوص 

تدبیری اندیشیده شود

صفحه دوم
صفحات ششم و هفتم

یادداشت: 

»بامداد«
 از زاویه ای دیگر !

گالری یادگاران صنعتی

 برگزار می کند؛

نمایشگاه گروهی نقاشی

 حکم متفاوت یک قاضی برای نوجوان قاچاقچی
  آمار مصدومان پالسکو به 150 تن رسید

  رستگاری با نوشیدن روغن موتور
  انهدام باند بزرگ توزیع مشروبات الکلی خارجی
 احتمال باالی سرطان زا بودن  کرم شکالتی نوتال

اخبار ایران، جهان و حوادث:

صفحه چهارم

صفحه  هشتم

به امید روزی که کسی 

از تئاتر فاصله نگیرد

متن در صفحه سوم

صفحه پنجم

فراخوان جذب نماینده فعال در سراسر  استان کرمان
آدرس: بلوار شهید صدوقی بعد از کوچه 18

تلفن: 32120065-6

بیمه آرمان شعبه کرمان

صفحه  دوم

صفحه  پنجم

امام جمعه کرمان:

 حادثه پالسکو ملت ایران را داغدار کرد

 رکورد بی سابقه گندله سازی در گل گهر 

گزارش اختصاصی »کرمان امروز« از مراسم ازدواج
 دو زوج تحت حمایت موسسه نیکوکاری رعد؛

پیوندی که کالس درس بود!

بدین وسیله به اطالع کلیه اعضا محترم اتحادیه صنف نقاش و شیشه بر شهرستان کرمان می رساند؛ انتخابات هیأت مدیره 
صنف مذکور برای انتخاب پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی 
البدل صبح روز شنبه مورخ 1395/11/9 از ساعت 30: 8 تا 10 در محل سالن اجتماعات اتاق اصناف مرکز استان به 
نشانی میدان قرنی ابتدای خیابان سعدی برگزار می شود. لذا از تمامی اعضا محترم اتحادیه صنف مربوطه )صاحب 
پروانه( درخواست می شود الزاما با همراه داشتن دفترچه عضویت و یا تصویر پروانه کسب معتبر در محل برگزاری انتخابات 

حضور به هم رسانند. در ضمن اسامی داوطلبین به شرح ذیل اعالم می شود: 
اسامی داوطلبین هیات مدیره عبارتند از: 1ـ حسین انصاری مقدم 2- حمید ایرانمنش 3- علی اکبر حیدری 
مقدم 4- یداله ذوالفقاری 5- علی ذوالفقاری راد 6- معین شجاعی باغینی 7- محبوبه طالبی زاده سردری 8- علی 

محمدی شاه آبادی 9- علیرضا یزدان شناس
اسامی داوطلبین بازرس: 1ـ بیژن بختیاری 2- ماشااله پور حمیدی 3- یداله حیدری قرآئی  

)دادن وکالت برای رأی ممنوع است(.                                                                        هومن سیوندی پور 
رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات 
اتحادیه های صنفی شهرستان کرمان 

آگهی فراخوان برگزاری انتخابات اتحادیه 
صنف نقاش و شیشه بر  شهرستان کرمان 

شرکت مشکفام فارس 
)مجتمع تولید سموم (

دراستان کرمان نماینده فعال 

می پذیرد متقاضیان درخواست خود 

را به شماره 07132602014فکس 

نمایند. جهت کسب اطالعات با شماره 

07132602085 تماس حاصل نمائید.

مردم کرمان 20 سال است »کرمان امروز« می خوانند

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد مقدار 500 تن کود گاوی جهت موسسه صنعتی کشاورزی واقع 
در کیلومتر 18 جاده هفت باغ را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

لذا متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز به آدرس کرمان بزرگراه 
امام خمینی )ره( جنب اداره کل تعزیرات حکومتی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفنهای، بنیاد 

تعاون زندانیان استان کرمان 33239860 و 33224681-034 تماس حاصل فرمایند.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان در نظر دارد مقدار 300 تن کود مرغی جهت موسسه صنعتی کشاورزی واقع 
در کیلومتر 18 جاده هفت باغ را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

لذا متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت 5 روز به آدرس کرمان بزرگراه 
امام خمینی )ره( جنب اداره کل تعزیرات حکومتی مراجعه و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفنهای، بنیاد 

تعاون زندانیان استان کرمان 33239860 و 33224681-034 تماس حاصل فرمایند.
بنیاد تعاون زندانیان استان کرمان 

آگهی مناقصه 

آگهی مناقصه 


