
گزارش یک  سفر  برای اولین بار در کشور؛
 از »راویز« تا »ساراب«
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صفحه چهارم

روایت »کرمان امروز«  از پیشنهاد مطرح شده در جامعه فرهنگی-هنری استان؛

متن کامل در صفحه سوم

 صفحه پنجم

متن در صفحه هشتم

یادداشت روز:

شهردار را 
زودتر انتخاب کنید 
تا ما روزنامه نگاران 

نفس راحتی بکشیم

داستان حوض کاشی
صفحات ششم و هفتم 

صفحه دوم

هنر هفتم      
 این فیلم را ببینید:   »پسر بچه«

شاهکاری با یک لبخند 

و چند قطره اشک!
صفحه هشتم

روزانهم 

  فاطمه کوچولو قربانی ضربه های مرگبار شد
  اسیدپاشی روی زن 73 ساله

  مرگ دو کشتی گیرجوان درسانحه تصادف
   قصاص قاتل دختر دانش آموز در قبرستان

  سودای برنزه شدن دختر  ۱۸ ساله را سوزاند
  اختالف تلگرامی زن و شوهر بوی مرگ می داد

اخبار ایران، جهان و حوادث:

آقای استاندار!

معین های فرهنگی را نیز معرفی کنید

فرمانده انتظامی استان:

بیشترین خیرین امنیت 
کشور در رفسنجان هستند 

در دیدار استاندار کرمان با معاون رئیس جمهوری؛

تخصیص اعتبار هزینه ای برای
 بازسازی بم و زرند پیگیری شد

گزارش »کرمان امروز« از تاثیر توسعه بوم گردی

 در ارتقای صنعت سبز گردشگری در استان؛

بذر بکر گردشگری
 درخاک کویر

به بهانه اول شهریور ماه، گرامیداشت »روز پزشک«؛

پزشکان از آفتاب بیاموزند

علی باباچاهی، شعر و دنیایی که ساخت

جلیل مظهری، روزنامه نگار 
پیشکسوت کرمانی درگذشت

مناقصه گذار: اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 
موضوع مناقصه : واگذاری امور خدماتی و اجرایی کلینیک فرهنگیان کرمان 

مبلغ برآورد شده مناقصه : 12/000/000/000 ریال 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 600/000/000 ریال 

تاریخ دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری مورخ 1396/06/06
جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان اداره پشتیبانی و خدمات )کارشناس قراردادها( مراجعه شود.

تاریخ ارسال پاکت های مناقصه: حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 1396/06/16
تاریخ بازگشایی پاکت های مناقصه: ساعت 11 صبح مورخ 1396/06/19 دفتر معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان 

مناقصه عمومی شماره 11- 96

آگهی فراخوان 

اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان در نظر دارد در اجرای ماده 100 قانون بخشی 
از مقررات مالی دولت، قطعه زمین با مشخصات ذیل را به دارندگان موافقتنامه اصولی و 
مجوز تاسیس احداث مدارس علوم قرآنی به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نماید. 
لذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کاری درخواست 
خود را همراه با یک فقره چک تضمینی به مبلغ 20/000/000 ریال در وجه اداره کل راه و 
شهرسازی جنوب استان کرمان به همراه تصویر مصدق موافقتنامه اصولی از مراجع ذیربط 
به اداره کل راه و شهرسازی جنوب استان کرمان )مدیریت امالک و حقوقی( ارائه نمایند.

1- قطعه مورد آگهی دارای 525 مترمربع با کاربری فرهنگی در شهر جیرفت قسمتی از 
پالک 2 فرعی از 706 اصلی بخش 45 کرمان می باشد.

2- پرداخت هزینه انتشار آگهی و کارشناسی زمین بر عهده دریافت کننده زمین خواهد 
بود.

3- به بهترین پیشنهاد از نظر زمان و نحوه پرداخت برابر ماده 100 قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت ترتیب اثر داده خواهد شد.

4- در صورت اعالم برندگی فراخوان و عدم مراجعه جهت ادامه روند واگذاری، ضمانتنامه 
شرکت در فراخوان به نفع دولت ضبط می گردد.

5- اداره کل در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود و به درخواست های رسیده 
بعد از مدت مقرر ترتیب اثر داده نمی شود.

محمد ساردوئی - مدیرکل

تسلیت 

انا هلل و انا الیه راجعون
ضایعــه درگذشــت »جلیل مظهری« پیشکسوت روزنامه نگاری استان موجب 

تالم و تاثر فراوان گردید.
درگذشــت زنــده یاد مظهری ایــن روزنامه نگار مردمــی و اخالق مدار را بــه خانواده محترم 
و همکاران ایشــان در نشــریه صبح کرمان و جامعه مطبوعاتی استان، تســلیت می گوییم و از 
خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل 

خواستاریم.
فتح نجات -کرمان امروز
تسلیت

بدین وسیله ضایعه فقدان
 شادروان جلیل مظهری 

را به خانواده و بازماندگان آن مرحوم، همکاران 
و دوســتان ایشان در نشریه صبح کرمان و تمامی 
اهالی مطبوعات و رسانه تســلیت عرض نموده، 
بــرای وی از خداونــد رحمــان و رحیــم طلب 
آمرزش و رحمت واسعه الهی و برای خانواده و 

بازماندگان صبر و اجر مسالت دارم.
مدیریت چاپ مهدوی 

تسلیت

نوبت اول

  طرحی که منجر به معرفی هشت معین اقتصادی برای مناطق استان کرمان شد، امروز به عقیده کارشناسان اتفاقی میمون و مفید شناخته شده است. اما آیا برای حوزه 
فرهنگ و هنر که صدهزار مرتبه مهم تر از اقتصاد است و خود حتی می تواند ترمیم گر اقتصاد باشد، چاره ای اندیشیده ایم ؟


