
یادداشت : سنگ قبرها سخن می گویند:
راه زندگی

صفحه  سوم صفحه  سوم

نوشته ای از کتاب شلوارهای وصله دار

WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه    1000 تومان شنبه 19 فروردین 1396/  10 رجب 8/1438 آوریل 2017/سال بیست و دوم شماره  2520

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی:

مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی 
آینده استان را نابود می کند

صفحه پنجم 

صفحه سوم

صفحه پنجم

صفحه  سوم

WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه  - هزار تومان چهارشنبه 31 خرداد  1396/ 26 رمضان 1438/ 21 ژوئن 2017/سال بیست و دوم شماره  2571

صفحه چهارم

گزارش »کرمان امروز« از رویکرد جدید دولت برای مبارزه با یک آفت اجتماعی؛

کودکان کار  و  بذری که جوانه می زند
متن در صفحه سوم

    بیشتر کودکان کار در شهر کرمان به صورت خانوادگی به کارهای خیابانی، از دستفروشی  
گرفته تا گدایی می پردازند که آفتی برای بهداشت روانی و گردشگری است. برای رفع این معضل 

دولت دست به کار شده است و امروز شاهد رویکردی متفاوت هستیم که در خور تقدیر است

    دکتر روزبه کردونی، مدیرکل دفترامور آسیب های اجتماعی وزارت رفاه: مهم ترین برنامه دولت 
برای کاهش کار کودک، کمک به بازگشت به تحصیل کودکانی بود که به دلیل فقر به مدرسه نمی روند. 

تجارب بین المللی نشان می دهد که ظرف 7 تا 8 سال می توان 10 تا 14 درصد کار کودک را کاهش داد

 صفحه چهارم

متن در صفحه هشتم

دعای روزهای بیست و ششم ماه
 تابیست و هشتم ماه  مبارک رمضان

معرفی کتاب به بهانه زادروز
 عزت اهلل انتظامی؛

»من عزتم، 
بچه ی سنگلج« !

نقد رمان »ارگ كليدر« در نشست »يك مؤلف، يك كتاب«؛

از نقشی واقع گرایانه تا شخصیت های طناز

داستان حوض کاشی

صفحه پنجم

صفحه پنجم

مدیر عامل شرکت زغال سنگ استان کرمان:

همدلی و همکاری و تالش تنها راه 
چاره افزایش تولید است

  رازگشایی از معمای قتل مدیر بانک
  ابتالی 400 هزار نفر به سرطان در ایران

  کامیون حامل 14 هزار عدد آمپول هروئین مایع
 به تهران نرسید

  تکذیب یک شایعه و تقدیر پلیس از هوشیاری مردم
  دستگیری دو رابط منافقین در کرج

  جنایت داماد برای رهایی از عشق قدیمی

اخبار ایران، جهان و حوادث:

صفحات ششم و هفتم 

صفحه دوم

کرمان؛ 
 یکصدا 

 برای قدس

دعوت از مردم کرمان برای حضور 
 در یکی  از مهمترین اتفاقات سال؛

صفحه چهارم

اين فيلم را ببينيد              
 لورنس عربستان

 باشکوه همچون
 صحرا ...!

صفحه هشتم
 به بهانه نیمه دوم خردادماه که دکتر شهریار عدل خاموش شد؛ 

بهای ُدر نشود گم!

روزانهم 

مردم کرمان 21 سال است که واقعیت را در »کرمان امروز« می خوانند

شرکت الوان تابلو به منظور تکمیل کادر فنی و تخصصی خود از افراد واجد شرایط و بومی دعوت به همکاری می نماید.

حسابدار - حسابداری ترجیحا صنعتی - کارشناسی - مرد - آشنایی کامل با نرم افزار انبار همکاران سیستم - 4 نفر
کارشناس برنامه ریزی - صنایع - لیسانس - زن / مرد - آشنا به نرم افزارهای msp- office - 4 نفر 

ارجحیت با افرادی است که دارای سابقه کاری دو سال و یا باالتر باشند. واجدین شرایط رزومه کاری خود را تا پایان 
وقت اداری 96/04/08 به نشانی jobs@lavancrop.com ارسال نمایند.

دعوت به همکاری 

ید

به بهانه اجراخوانی نمايشنامه »زمان سکوت برای زندگان«
 توسط دانشجويان دانشگاه باهنر كرمان؛

ضرورت توجه به تئاتر مذهبی 
در مناسبت های خاص


