
راویان گمنام:
عشق از کدام سمت می وزد!
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آیا برای ایام طالیی 

گردشگری آماده ایم؟

گزارش »کرمان امروز« از بررسی وضعیت کرمان در بهترین زمان جذب گردشگر؛

سرهنگ ابوالحسنی خبرداد:

تشییع پیکر 18 شهید گمنام همزمان
 با ششمین کنگره ملی ادبیات پایداری

صفحه دوم

صفحه چهارم

صفحه پنجم

دادستان کرمان هشدار داد:

دست غاصبان را  از اراضی ملی 
و دولتی کوتاه خواهیم کرد
صفحه پنجم

صفحه سوممتن در صفحه هشتم

ضرب المثل های کرمانی
عجب بچو بی رگی هستی!؟

نوشتاری کوتاه درباره اختالف 

در روایت شهادت حضرت فاطمه زهرا )س(

صفحه هشتم

صفحه  هشتم

گفتاری درباره رسالت خبرنگاران؛ 

بشکف ای دهان

 آتش خو!

زنان و تاریخ بشر

صفحه چهارم

از عشق سخن گفتن و با عشق پریدن ...

روزانهم 

سمیرا عسگری، بانوی دانشمند کرمانی مقیم 
آمریکا در گفتگوی اختصاصی با »کرمان امروز«:

با شنیدن نام
 کرمان، شعر خواجو
 به خاطرم می آید

علی بابایی شهردار کرمان:  با کمک 
دستگاه ها در حال آماده سازی شهر 
با  و  نوروز 96 هستیم  برای  کرمان 
به ویژه  به حضور گردشگران،  توجه 
منطقه  شهرداری  کرمان،  در  خارجی  گردشگران 
دو در حال به سازی و ساخت پارک در اطراف هتل 
بهداشتی در  است و 240 چشمه سرویس  پارس 

سطح شهر احداث خواهد شد

معاون  حسینی،  حجت االسالم 
شهردار:  فرهنگی-  اجتماعی 
سال  تحویل  بزرگ  جشن  برگزاری 
در میدان گنجعلی خان، برپایی ایستگاه 
های گردشگری، آموزش رانندگان تاکسی، برپایی 
تورهای کرمون گردون، معرفی شهر در بیلبوردها 
و پارک ها و برگزاری جشن های شبانه  نوروزی از 

جمله برنامه های نوروز 96 است 

میرحسینی،  رضا  قوام  سید 
ناحیه  پرورش  و  آموزش  مدیر 
حرمت  و  شأن  حفظ  کرمان:   دو 
خانواده  خصوصا  نوروزی  مهمانان 
های فرهنگیان اولویت اول ماست به همین خاطر با 
بررسی وضعیت پذیرش و اسکان مهمانان در ایام 
احتمالی در  نواقص  به رفع  نوروز گذشته، نسبت 

نوروز 96 اهتمام ویژه ای خواهیم داشت

صفحه دوم

کمیته امداد کرمان 
برای 5400 نوعروس

 جهیزیه تهیه کرد
صفحه هشتم

متن در صفحه سوم

نقش آموزش و پرورش
 در بهینه سازي مصرف آب

صفحات ششم و هفتم

  پسر »کلی« بازداشت شد
  پیکر جوان غرق شده در رودخانه دلفارد پیدا شد

  کشف مکمل هاي بدنسازي قاچاق در سیرجان
  آب و برق سال 96 گران نمی شود

  مرگ پدر و دختر در آتش انتقام خواستگار

اخبار ایران، جهان و حوادث:

اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان در نظر دارد؛ نسبت به واگذاری مدیریت و نظارت بر عملکرد  امور خدمات 
نظافتی، امور آبدارخانه ،آشپزخانه و خدمات خودرویی خود را از طریق مناقصه عمومی برگزار کند. لذا بدین وسیله از اشخاص حقیقی و 

حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آورد.
1ـ کارفرما: اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان 

2ـ موضوع مناقصه: مدیریت و نظارت بر عملکرد امور خدمات نظافتی، امور آبدارخانه، آشپزخانه و خدمات خودرویی براساس شرایط 
مندرج در اسناد

3ـ دستگاه ناظر : کمیته امداد امام خمینی )ره(
4ـ مکان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: پایگاه ملی مناقصات کشور به نشانی iets.mporg.ir از تاریخ 1395/12/12 تا 1395/12/17

5ـ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات: پایان وقت اداری مورخ 1395/12/18
6ـ نشانی تحویل اسناد: کرمان، خیابان ابوحامد، خیابان جیحون، اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان، اداره تدارکات

مناقصه عمومی
 اداره کل کمیته امداد امام خمینی )ره( استان کرمان )نوبت اول(

 یک شرکت پخش معتبر محصوالت شوینده 
غذایی و پروتئینی خود اقدام 

به جذب نیروی بازاریاب خانم و آقا نموده است.
شرایط: حقوق ثابت + پورسانت + بیمه

09134400943

استخدام بازاریاب مجرب 

فروش 4دانگ  آب تلمبه عمیق وزمین با سند ثبتی 
وتک برگ  .  محل دوکیلومتری کرمان

تلفن تماس: 09012834812 و 09215350267  )محمدی  راد(

فروشی

داده نما )اینفوگرافیک( 
شماره 40

بایدها و نبایدهای 
دوران بارداری 


