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یادداشت های گاه و بی گاه: 

خانه

صفحه  سوم 

استاندار کرمان:
 دانشجویان و دانشگاهیان حضوری مؤثر 
و هـــــــمه جــــانبه در انتخابات داشته باشند

متن در صفحه دوم

متن در صفحه هشتم

برگزیدگان جشنواره هنرهای 
نمایشی کانون کرمان معرفی شدند

استاندارد سازی 2۴۰ قلم ماشین آالت تدوین شد
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دلباخته های جهانی 

حافظ شیرازی

از گوته تا آندره ژید

2

2

۴

2

۴

رئيس اتاق بازرگاني:

كرمان ظرفیت های

توسعه صادرات را دارد

کرمان و معضل نقل مکان از مرکز به حاشیه به دلیل مشکالت اقتصادی؛ گزارش »کرمان امروز« از وضعیت حاشیه نشینی در شهر 

متن کامل در صفحه سوم

تــراژدی كوچ اجباری به حاشیــه
  به تازگی مدیر کل امور شهری استانداری کرمان نسبت به پدیده حاشیه نشینی در کرمان انتقاد کرده وگفته است؛ حاشیه نشینی باید در نطفه خفه شود و با جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز باید 
فرصت را از زمین خواران گرفت. البته باید این موضوع را مد نظر قرارداد که امروز دیگر حاشیه نشینی تنها با مهاجرت روستاییان به حاشیه شهر کرمان اتفاق نمی افتد، بلکه بسیاری از شهروندان کرمانی به 

دلیل کم توانی اقتصادی مجبور شده اند حاشیه را برای زندگی انتخاب کنند؛ اتفاقی که روند حاشیه نشینی را در این شهر پیچیده تر والبته تاسف بارتر ساخته است و....
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صفحات ششم و هفتم 

  کتک خوردن زن به خاطر جراحی زیبایی!
  نظر خودروسازان درباره خودروی آب سوز!

  خیریه مشیز صدرنشین لیگ برتر فوتبال استان شد
  سارقان احشام در دام پلیس چترود گرفتار شدند

  عروسی خونین با ۱۱ کشته و ۴۲ زخمی
  نامه مرموز دختر جنایتکار به دادگاه

اخبار ایران، جهان و حوادث:

رئيس ستاد انتخابات استان اعالم کرد: 

ثبت نام 189 نفر

 داوطلب نمایندگی

 مجلس در کرمان 

 صفحه  دوم

بیانیه فرشید فالح به بهانه ثبت نام وی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسالمی از حوزه کرمان و راور؛

سيدحسين مرعشی:

حتما هستیم 
و از انتخابات عقب نمی كشیم

جوانگرایی و برچیدن بساط چاپلوسی

گنجینه معارف

تفکر و فرهنگ بسيجی در اندیشه امام خمينی )ره(

روزان هم 

8

شرکت سیمرغ واحد کرمان در نظر دارد سرویس 
ایاب و ذهاب پرسنل خود را )از سطح شهر کرمان 
به مزرعه شماره 1( واقع در کيلومتر 7 جاده قدیم 
ماهان با یک دستگاه مينی بوس از طریق مناقصه به 

پيمانکار واجد شرایط واگذار نمایند.
از عالقه مندان دعوت به عمل می آید برای دریافت 
اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز 
نبش  ـ  امام  خيابان  در  واقع  شرکت  اداری  امور  به 

کوچه 27 مراجعه فرمایند.
تلفن : 32225686

آگهی مناقصه 
مردم کرمان

   23 سال است 

که واقعیت را در  

»کرمان امروز«

 می خوانند

 بخش اول


