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مدیرعامل جمعیت هالل احمر 
استان کرمان خبر داد؛

جان باختن سه نفر 

در سیالب روزهای اخیر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
خبر داد:

استقرار ۱۰۰ گروه عملیاتی

 در مناطق سیل زده کرمان

متن در صفحه دوم

8

شهردار کرمان خبر داد:

تعیین تکلیف پروژۀ تقاطع غیرهم سطح »شهدای خلبان«

فرمانده انتظامی استان:

گر در عرصه های امنیتی در تمام ابعاد ا

 تالش نکنیم، برگشت خواهیم کرد

WWW.KERMANEMROOZ.COMروزان هم 

وزیر کشور در ارتباطی تلفنی
 با استاندار کرمان تاکید کرد؛

اسکان اضطراری

کرمان   سیل زدگان 

مشکل نزدیک به ۷۰ درصد اراضی روستای اهلل آباد

گر قابل حل است  و شیشه 

عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا، مطرح کرد:

کسن نزده تهدید »امیکرون« برای ۷ میلیون وا
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کرمان به خصوص در سیالب اخیر؛ گزارش »کرمان امروز« از میزان آمادگی مدیریت بحران و پیشگیری از حوادث در استان 

چرا به جای آمادگی برای بحران، غافلگیر می شویم؟

متن کامل در صفحه هفتم

  از زمان پیش بینی وقوع سیل در جنوب استان مسئوالن به اطالع رسانی و هشدار سیل پرداختند، اما درعمل تمهیدات الزم برای جلوگیری از وارد شدن خسارت بیشتر به مردم 
انجام نشد، که اگر شده بود خسارت سیل به کمترین میزان کاهش پیدا می کرد و مردم در جنوب استان جان خود را از دست نمی دادند. البته نباید از نقش مثبت هالل احمر و 
گروه های جهادی و مردمی که با کمترین امکانات و تجهیزات به مدیریت این بحران پرداختند غافل شویم؛ گروه های مردمی که با امکانات و توان کم پا به میدان گذاشتند و 

هموطنان خود را تنها نگذاشتند، اما به راستی پس انجام وظایف مسئوالن مربوطه چه می شود؟ و...
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متن در صفحه هشتم

مردمکرمان؛حامیفوتبالبیکلک
کارآمد؛ لی، پول شویی و مدیران نا کرمان و لزوم پاالیش این استعداد از آفت هایی نظیر دال کیفیت فوتبال استان  گزارش »کرمان امروز« از ارتقاء 

www.teetr.ir

میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!

فروش، نصب و سرویس آسانسور و باالبر

فروش و نصب انواع درب های برقی

 )کرکره، جک، اتوماتیک(

فروش و نصب انواع دوربین و دزدگیر 

انجام پروژه های برق کشی و تاسیسات 

آب )ساختمان(

کرمان- خیابان احمدی غربی 
 نبش کوچه 27

32263134
09307186654

مهندس ارساالن 
دیوان بیگی زند


