
با حضور استاندار کرمان انجام شد:
عملیات اجرایی ارتقا باند فرودگاه شهداد

صفحه  دوم صفحه  سوم یادداشت: 
اسرار پنهان  در ازدواج آشکار می گردد

WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه    1000 تومان

روزانهم 

دوشنبه 3 آبان 1395/ 22 محرم 1437/ 24 اکتبر 2016/سال بیستم شماره 2420

بیماران کرمانی 
درانتظار تخت خالی !

گزارش »کرمان امروز« از وضعیت تخت های بیمارستانی در بزرگ ترین استان کشور:

صفحه پنجم 

متن در صفحه سوم

صفحه دوم صفحه چهارم
صفحات ششم و هفتم

صفحه  پنجم

صفه  چهارم

صفحه  پنجم

سنگ قبرها 
سخن

 می گویند ...
بخش اول 

قدردانی معاون استاندار 
از نیروهای امدادی

 هالل احمر 
در زلزله های اخیر زرند

از کشتگان عشق 
صدایی 

بلند نیست 

مروری کوتاه بر سخنان امام حسین )ع(
 )از مدینه تا روز عاشورا(؛

همراه با امام از آغاز تا انجام 

متن در صفحه هشتم

 حکم 20 سال زندان مرسی تائید شد
 کشف 60کیلوگرم تریاك از پیکان وانت

 کالهبرداري140میلیون ریالی  زن جوان از بنگاه امالکي
 کشف 286 کیلوگرم مواد مخدر در جنوب کرمان

 روزنامه قانون رفع توقیف شد

صفحه هشتماخبار ایران، جهان و حوادث:

علیرضا رزم حسینی استاندار 
حداقل  کرمان  استان  کرمان: 
هفت هزار تخت بیمارستانی نیاز 
دارد و دلیل آن رشد جمعیت، 
سه  وجود  و  بیگانه  اتباع  حضور 
حل  راه  است.  مرز  هم  استان 
در افزایش تخت های بستری در قالب تاسیس 

بیمارستان های تخصصی است

رئیس  یوسفی،  کرامت  دکتر 
بیمارستان مهرگان: استان کرمان 
تخت  های  سرانه  ترین  پایین 
داراست.  را  کشور  بیمارستانی 
ساخت  برای  شده   تمام  هزینه 
وبهره برداری هر تخت عمومی 
مراقبت  وهرتخت  تومان  میلیون   800 حدود 

ویژه  یک میلیارد و 100میلیون تومان است 

رئیس  حقدوست،  اکبر  علی 
دانشگاه علوم پزشکی کرمان: 
بیمارستان  های  تخت  وضعیت 
های شفا، شهید باهنر و بیمارستان 
و  نیست  مناسب  بهشتی  شهید 
متاسفانه  و  دارند  اصالح  به  نیاز 
بیمارستان های زیر 80 تختخواب به طور قطع 

ضرر ده خواهند بود

  با وجود 29 بیمارستان و 3هزار و 852 تخت بستری در مرکز درمانی استان کرمان باز هم کمبود تخت های بیمارستانی 
باعث می شود که بعضی از کرمانی ها برای ادامه درمان به شهرهایی همچون یزد و یا سایر استان های همجوار سفر کنند

بخش
آخر

بخش اول 

بازدید شهردار کرمان از روند 
مرمت و بازسازی باغ لـله 

آموزش اندیشه و خرد ضروری است

صفحه  دوم

داستان کوتاه:    ستاره 

اینفوگرافیک شماره 23
کرمان در 6 ماه گذشته چقدر و چگونه لرزیده است؟

هنرمندان برای رفع 
معضالت اجتماعی

 نیاز به مبارزه ندارند

صفحه ششم

رهبر معظم انقالب اسالمی:

بعضی آمریکا را شکست ناپذیر
 می پندارند و این خطایی بزرگ است

مهدی جعفری
 دبیر جشنواره عکس و پوستر »خشت اول«

 در گفتگوی اختصاصی با »کرمان امروز«:

صفحه  هشتم

مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد:

 صدور 16موافقت اصولی احداث
 تاسیسات گردشگری در کرمان

صفحه دوم

استاندار کرمان:

اتحادیه اروپا می تواند در ساماندهی 
افاغنه کرمان را یاری کند

قدردانی و سپاس

شت  گذ سر بلبل  ز  پس  ن  زا ی  ونشن شت                                                 گذ رد ن  گلستا و  فت  ر گل  هک  ن  چو
ن  وا رد شا چهلم  و  حیم  رت  ، فین تد  ، تشییع سم  مرا رد  ن  شا ر حضو هک  نی  را گوا ر زب ی  کلیه  ز  ا سیله  و ین  بد

ب  گال گل  علی  محمد شیخ  ج  حا 
نیت  حا و ر  ، ن ما کر م  محتر جمعه  م  ما ا ه  ژی و هب  ید  د گر ن  هما و ند ا ر  با تقلیل  و  طر  خا ی  تسال جب  مو
ن  ا ری مد  ، ق طال و  ج  وا د ز ا ن  ا فتر د سر ی  معه  جا  ، ن ما کر ن  ستا ا ن  گا یند نما مجمع   ، ن ما کر ز  معز
 ، وز مر ا ن  ما کر ین  وز هم  ان وز ر ه  ژی و هب  ید  جرا ن  ا ری مد و  هن  سا ر ب  صحا ا  ، ت را ا د ا ی  سا و ر و  کل 
خته  لسو د ن  آ خیر  ی  عا د هک  یم  ر ا د ثق  وا ء  جا ر و  ه  د کر ری  سگزا سپا هن  صمیما ن  یا شنا آ و  ن  ستا و د  ، کسبه

. د بو هد  خوا ن  هشا را ی  هق  ر بد  ) ع ( بیت  هل  ا ن  تمندا د را ا می  تما و  حسینی 
ب  گال گل  ه  د نوا خا

مردم کرمان 20 سال است 
»کرمان امروز« می خوانند


