
معاون عمرانی استاندار کرمان:

پیش بینی می شود دو میلیون
 میهمان نوروزی در استان  حضور یابند

صفحه دوم

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان:

از نگه داری طال و جواهرات در گاوصندوق منازل خودداری شود

16 صفحه -  1000 تومان
چهارشنبه 25 اسفند 1395/  16 جمادی الثانی 1438/ 15 مارس 2017/سال بیست و دوم شماره  2517

روزانهم 

صفحه دوم

صفحه دوم

همایون بادت 
این روز و همه روز

سالی که گذشت و اتفاقی شیرین برای خانواده »کرمان امروز«؛

متن در صفحه شانزدهم

یادبودتسلیت

فرزند عزیزم!   فاطمه جان
این پنجمین بهاری است که در بهشت جاوید، بر 

روی بال های فرشتگان آسوده آرمیده ای.
چه ناباورانه پنج سال گذشت و دوباره بهاری زیبا 
آمد ولی حتــی گذر زمان توان زدودن عشــق و 

یادت از هستی و وجودمان را ندارد. 
در نهمین روز بهار به دیــدارت می آییم و پرواز 

معصومانه ات را گرامی می داریم.

جناب آقای محمد فتح نجات
و سر کار خانم هما حجازی

شــکفتن نوگل زیبا و اهورایی ترین ارمغــان زندگی تان بر 
شما فرهیختگان نازنین مبارک باد. امید که بزرگ شود و از 
نیکوکاری اش بهره مند شوید. با آرزوی روشن ترین فرداها 

برای وجود نازنینش.
همکاران  شما در کرمان امروز

تبریک

خانواده معنویان

WWW.KERMANEMROOZ.COM

متن در صفحه یازدهم

استاد مجیدمهدی زاده
 در گفتگوی اختصاصی با »کرمان امروز«:

انسان بدون هنر
 زنده نیست

تنها نفس می کشد

*  نوروز؛ بزم طبیعت صفحه سوم
*  در ایام نوروز زیباترین 

جاده کویری   جهان را به خاطر 
بسپارید صفحه چهارم

*  نوروز و آیین های باشکوه آن 
صفحه پنجم

*  خنده دل... صفحه پنجم
*  گلستان بهاران  صفحه پنجم

*  نوروز؛ نماد ملیت،  فّر
 و شکوه ایرانی صفحه ششم
*  دنیای نوروز صفحه ششم

*  ارزش ها و ضد ارزش های 
عید نوروز صفحه دهم

*  روز عید آمده با فرصتی از 
غنچه و گل  صفحه دهم

*  شعر طنز و عید!  صفحه ششم
*   موسم طرب و عیش و ناز و 

نوش آمد صفحه ششم
*  مشتي آب بیداري برداریم! 

صفحه دوازدهم 

*  نوروز، جشن آب و کشاورزی 
صفحه دوازدهم

*  نقاشی بهار صفحه دوازدهم
*  بهار توی تنم چکار دارد؟

صفحه سیزدهم

*  مهمانی نوروزی صفحه چهاردهم

*   از هر چه بگذریم، آمدن بهار 
خوش تر است...! صفحه سیزدهم
*  دوباره بهارانی ات شدم... 

صفحه چهاردهم
*  مهرپروری در آئین نوروز 

صفحه پانزدهم
*  پرسش های عیدانه! 

صفحه پانزدهم 
*  سفارش بابا طاهر 

صفحه پانزدهم
*  »به می امارت دل کن ...« 

صفحه شانزدهم

*  پاسدار جشن ها باشیم!
 صفحه چهارم

گزارش »کرمان امروز« از چالشی تکراری در سناریوی
 سفرهای نوروزی؛

حوادث جاده ای
 پای ثابت سفرهای نوروزی!

صفحه دوم

صفحه  دهم

بهار آمد
 سر و دستی
 برافشانیم!

همه ظرفیت های  اصالح طلبان 
پشت روحانی می ایستند

پیشگام در اقتصاد مقاومتي

مروري بر كارنامه فعالیت هاي مس 
منطقه كرمان در سال 1395

اهداف، برنامه ها، اقدامات

صفحه پانزدهم

اصالحیه 
بدین وســیله به اطالع می رســاند آگهی مناقصه شماره 58/الف/12 - 95 م شرکت آب و فاضالب استان کرمان چاپ شده در 

تاریخ های 95/12/23 و 95/12/24 دارای اصالحیه می باشد که از این قرار است: 
تاریخ افتتاح پاکت های الف و ب: آبرسانی به شهرک امام علی بروات ساعت 9 مورخ 96/1/27

تاریخ افتتاح پاکت های الف وب: بازسازی خط انتقال 700 چدن داکتیل بم ساعت 30 :9 مورخ 96/1/27

وزارت نیرو

شرکت آب و فاضالب استان کرمان 
)سهامی خاص( 

متن در صفحه 5

آگهی تشخیص منابع ملی 
و مستثنیات قانونی

بسمه تعالی
وزارت جهاد کشاورزی

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

آمادگي كامل رستورانهاي

 كرمان براي پذیرایي از مسافران نوروزي

صفحات هفتم و هشتم و نهم 


