
در مسابقات فوتسال دانشگاه آزاد استان: 
واحد سیرجان قهرمان مسابقات شد

صفحه  هفتم صفحه  سوم یادداشت:
خداحافظی با کم  رویی

WWW.KERMANEMROOZ.COMهشت صفحه    1000 تومان چهارشنبه 15 دی 1395/  5 ربیع الثانی 1438/ 4 ژانویه 2017/سال بیستم شماره  2468

قطار گرانی گوشت 
و  ایستگاه کرمان  !

گزارش » کرمان امروز« از روند افزایشی قیمت گوشت قرمز در بازار؛

دادستان کرمان خبر داد:

انهدام یک شبکه بزرگ قاچاق
 تلفن همراه در کرمان

صفحه دوم

صفحه هشتم

صفحه دوم

صفحه چهارم

روزانهم 

صفحه چهارم

معاون استاندار کرمان: 

باید بر راه اندازی واحدهای
 غیرفعال متمرکز شویم

هنر هفتم
 نگاهی به سابقه ی هنری 

یک سینماگر؛ »کلود   لِلوش«

ماجرا، ماجراست!

صفحه پنجم

صفحه  پنجم

صفحه دوم

گالیه یک کرمانی مقیم شیراز؛

اینجا به تندیس خواجوی کرمانی
 توهین می شود!

داستان  شوکتو   )فصل دوم، قسمت  بیست و یکم(

شیوه اصالح و نرمش از درون

داستان آشنایی موالنا با شمس تبریزی؛

یک دیدار، یک تحول

نوشتاری در باب ارتباط فکر و قلب در فهم قرآن

متن در صفحه هشتم

به بهانه ترسیم تصویری از شاهنامه در 
یکی از جایگاه های سوخت رسانی در کرمان:

یوسف جعفری، رئیس اتاق اصناف کرمان: اقدامات 
اتاق اصناف کرمان، قیمت گوشت قرمز را  در این استان 
با وجود افزایش قیمت این  فراورده خام دامی در برخی 
استان ها و شهرهای کشور تا 24 هزار تومان با افزایش دو 

هزار تومانی در قیمت  32 هزار تومان تثبیت کرد

فتح اهلل مویدی، رئیس اتحادیه صنف قصابان: واحد 
تجارت  و  و سازمان صنعت، معدن  اصناف  اتاق  بازرسی 
استان کرمان بر امر توزیع گوشت قرمز در کرمان نظارت 
دارد و در این راستا با افرادی که خودسرانه به افزایش 

قیمت گوشت دامن بزنند برخورد خواهد شد

صدای شهروندان: اصال معلوم نیست وقتی کمبود دام داریم چرا باید صادرات گوشت  قرمز انجام  شود که نهایتا با گرانی گوشت قرمز مواجه شویم 
و هر روز سفره ما کوچک و کوچک تر شود! این در حالی است که حذف آن از سبد غذایی، لطمه جبران ناپذیری به سالمت خانواده وارد می کند

صفحه چهارم
صفحات ششم و هفتم

منشور
 حقوق شهروندی

 و نگاه ویژه به بانوان

کوچه بن بست
یادی از »رابیندرات تاگور« 

شاعر مهربانی ها؛

درد به جا ماند!

 سناریوی کشتی گیر برای فرار از مجازات قتل
  تشکر احسان علیخانی از یک دزد!
  محموله هروئین به مقصد نرسید

 تمامی اعضای باند سرقت مسلحانه در جنوب کرمان
 دستگیر شدند

اخبار ایران، جهان و حوادث:
متن در صفحه سوم

صفحه هشتم

صفحه  ششم

رهبر معظم انقالب اسالمی
 در دیدار با نخبگان و دانشجویان

 مدال آور دانشگاه شریف:

حرکت علمی
 در کشور

 نباید ُکند یا 
متوقف شود

لزوم استفاده
 از المان های اسطوره ای
 در زیباسازی شهری

مردم کرمان 20 سال است »کرمان امروز« می خوانند


