
۱۲۰ مدرسه پویش دانا 
 در کرمان احداث می شود
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چالش های بزرگترین رویداد معدنی جنوب شرق

حضور شرکت توسعه آهن و فوالد
 گل گهر در نمایشگاه معدن کرمان

مردم کرمان نان را گران تر 
از قیمت مصوب نخرند

ــی  ــات بازرگان ــه و خدم ــت اداره کل غل سرپرس
ــش  ــا افزای ــه متناســب ب ــان اینک ــا بی ــان ب کرم

ــه اســت  ــش یافت ــا ســقف ۴۰ درصــد افزای ــان در اســتان ت ــورم، قیمــت ن ــا و ت هزینه ه
گفت:شــهروندان نــان را گران تــر از نــرخ مصــوب اعالمی نخرنــد و بــا نانوایــان گرانفروش 
ــاال رفتــن دســتمزد و حقــوق  ــزود: ب ــز برخــورد جــدی می شــود.داریوش ماهــری اف نی
کارکنــان، افزایــش کرایــه حمــل آرد و تــورم در ســایر مــواد مــورد اســتفاده نانوایــی هــا 
باعــث شــد تــا پــس از حــدود چهــار ســال قیمــت نــان افزایــش پیــدا کنــد کــه باعــث 

بهبــود عملکــرد نانوایــی هــا نیــز شــده اســت.

پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت 
و تجهیزات وابسته کرمان )kimix 2021( عصر امروز با حضور 

شرکت های منطقه گل گهر و جمعی از شرکت های معدنی و صنایع معدنی کشور آغاز 
به کار کرد.به گزارش  روابط عمومی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر؛ این شرکت 
با حضور در نمایشگاه kimix؛ تولیدات و توانمندی های خود را در معرض دید عموم 

عالقه مندان قرار می دهد.
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شهرستان بافت رتبه 
دوم کشت و تولید 
زعفران در استان

۳۳ هزار اشتغال 
منفی در استان کرمان 

صفحه ۳ را در سال گذشته
بخوانید
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ادامه مطلب را در صفحه1 بخوانید 

تومــان  5۰۰ قیمــت              1۴۰۰ مهــر   19 دوشــنبه         1۰83 پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

 گرانی نهاده های  گرانی نهاده های 
دامی حل نشده استدامی حل نشده است

بیشترین تعداد 
شاغالن تعاونی متعلق 

 به کدام بخش است؟

مردم کرمان نان را گران تر از قیمت مصوب نخرند

همکاری  با  نی  بازرگا تاق  ا گفت:  کرمان  ر  ندا ستا ا
ه  ا ر ا  ر نا«  دا »کرمان  پویش  پرورش،  و  آموزش 
ین  ا ز  ا مدرسه   1۲۰ است  ر  قرا که  کرده  ندازی  ا
شود. احداث  استان  محروم  مناطق  در   نوع 

علی زینی وند در آیین افتتاح مدرسه سپهبد قاسم سلیمانی 
شهر کشکوئیه افزود:اعتقاد دارم ظرفیت استان کرمان به 
حدی باالست که می تواند ساالنه 1۲۰ مدرسه را احداث 

کند و تحویل جامعه دهد.

در  که  دهد  می  نشان  پژوهش  یک  نتایج 
فعال  های  تعاونی  بیشترین  گذشته  سال 
درحال بهره برداری متعلق به بخش خدمات 
بوده و بخش مسکن بیشترین تعداد شاغلین 
 این تعاونی ها را به خود اختصاص داده است.
به گزارش ایسنا، در اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام 
اقتصادی جمهوری اسالمی ایران بر پایه سه بخش 
 دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است.

به موجب اصل ۴۳ قانون اساسی تامین شرایط و 
امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال 
کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی 
که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل 
تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که 
به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای 
خاص منتهی نشود و دولت را به کارفرمای 
 بزرگ مطلق تبدیل نکند، دیده شده است.

فصل سوم قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ نیز به 
سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد و در 
آن افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 2۵ 
درصد مورد تاکید قرار گرفته و معافیت های مالیاتی 
و بیمه ای و اولویت بخشی تعاونی ها در واگذاری 
ها و پرداخت کمک های بالعوض و تسهیالت 
 بانکی به بخش تعاون پیش بینی شده است.

در حال حاضر تعاونیها از ظرفیتهای باالیی 
بخشهای  شکوفایی  و  توسعه  و  رشد  برای 
مختلف اقتصاد برخوردارند و سهم بسزایی در 
 تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال دارند.

بر اساس گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی 
وزارت کار، تا پایان سال 1۳۹۹ تعداد کل 
تعاونیهای فعال در حال بهره برداری و در دست 
اجرا در کشور ۹۶ هزار و ۴۹۳ واحد بوده که از 
این تعداد ۶۹ هزار و 2۷۹ تعاونی در حال بهره 
برداری و 2۷ هزار و 21۴ تعاونی در دست اجرا 
بوده است؛ تا پایان سال گذشته ۶0۷ اتحادیه 
فعال نیز در حال بهره برداری بوده است. بر اساس 
نتایج این گزارش 2۶.۵ درصد از تعاونیهای فعال 
در حال بهره برداری در گرایشهای "خدمات"، 
درصد   1۵.۹ "کشاورزی"،  درصد   21.۵
در گرایش "صنعت" و 1۴ درصد تعاونیها در 
گرایش "مسکن" قرار دارند و سایر گرایشها 
 سهم 22.1 درصد را به خود اختصاص داده اند.

از تعداد کل اعضای تعاونیهای فعال در حال 
بهره برداری ۸۴.۳ درصد اعضا در گرایش "سهام 
عدالت"، ۸0۷ درصد در گرایش " تامین نیاز 
مصرف کنندگان"، 2.۶ درصد در گرایش "مسکن" 
و مابقی در سایر گرایشها هستند. متوسط تعداد 
اعضا برای تعاونیهای فعال در حال بهره برداری 
در کل کشور ۸2۵ نفر است. این شاخص برای 
تعاونیهای با گرایش"سهام عدالت" 1۴1 هزار و 
2۵۵ نفر، با گرایش"تامین نیاز مصرف کنندگان" 
 1221 نفر و با گرایش "اعتبار"، ۶۴۶ نفر بوده اند.

ــه و خدمات  سرپرســت اداره کل غل
ــا بیــان اینکــه  ــی کرمــان ب بازرگان
ــا  ــش هزینه ه ــا افزای ــب ب متناس
و تــورم، قیمــت نــان در اســتان تــا 
ــه  ــش یافت ســقف ۴۰ درصــد افزای
اســت گفت:شــهروندان نــان را 
ــی  ــوب اعالم ــرخ مص ــر از ن گران ت
ــروش  ــان گرانف ــا نانوای ــد و ب نخرن

ــود. ــدی می ش ــورد ج ــز برخ نی
داریــوش ماهــری افــزود: بــاال 
حقــوق  و  دســتمزد  رفتــن 
ــل  ــه حم ــش کرای ــان، افزای کارکن
ــورد  ــواد م ــایر م ــورم در س آرد و ت
اســتفاده نانوایــی هــا باعــث شــد تا 
پــس از حــدود چهــار ســال قیمت 
نــان افزایــش پیــدا کنــد کــه باعث 
ــز  ــا نی ــی ه ــرد نانوای ــود عملک بهب

ــت. ــده اس ش
او تصریــح کــرد: 3۴ درصــد هزینه 
ــه آرد  ــوط ب ــان مرب ــده ن ــام ش تم
و ۶۶ درصــد مربــوط بــه ســایر 
ــت  ــش قیم ــت و افزای ــل اس عوام
ــای ۶۶  ــه ج ــان ب ــتان کرم در اس
درصــد هماننــد برخــی دیگــر 
نقــاط کشــور، بیشــتر از ۴۰ درصد 
ــا مصــرف کننــدگان نیــز  نبــوده ت
ــوند. ــادی نش ــه زی ــل هزین متحم
ماهــری تاکیــد کــرد:در واقــع 
ــای  ــن به ــاال رفت ــده ب ــعی ش س
ــده  ــوا و مصــرف کنن ــن نان ــان بی ن

سرشــکن شــود.
قیمت در نانوایی های دولتی

ــه و خدمات  سرپرســت اداره کل غل
ــا بیــان اینکــه  ــی کرمــان ب بازرگان
ــه طــور جــدی پایش  ــان ب قیمت ن
ــر  ــرد: ب ــان ک ــود بی ــد می ش و رص
اســاس مصوبــه فــروش نــان بــرای 
ــی  ــو آب ــی و تابل ــای دولت نانوایی ه
ــون دوار  ــت تافت ــهر کرمان،قیم ش
ــزار و  ــک ه ــرم، ی ــا وزن ۴9۰ گ ب
۴۰۰ تومــان، نــان حرارتــی بــا وزن 
ــزار و  ــک ه ــی ی ــه 5۰۰ گرم چان
ــا وزن  ــری ب ــان برب ــان، ن ۴۰۰ توم
چانــه 51۰ گــرم یــک هــزار و ۴۰۰ 
ــا وزن  ــنتی ب ــون س ــان، تافت توم
۴۶۰ گــرم چانــه، یــک هــزار و 
5۰۰ تومــان، زاهدانــی وزن 8۰۰ 
گــرم چانــه ۲ هــزار و 1۰۰ تومــان، 
ــا وزن 5۰۰  ــان ســنگک ســنتی ب ن
ــان  ــه ۲ هــزار و 1۰۰ توم گــرم چان
ــه  ــرم چان ــا وزن 15۰ گ ــواش ب و ل

ــن شــده اســت. ــان تعیی 35۰ توم
قیمت در نانوایی های

 نیمه دولتی
او ادامــه داد:همچنیــن قیمــت 
مصوبــه فــروش نــان بــرای 
نانوایی هــای نیمــه دولتــی و تابلــو 
قرمــز شــهر کرمــان نیــز بــه شــرح 
تافتــون بــا وزن ۴۴۰ گرمــی چانــه 
یــک هــزار و ۷5۰ تومــان، نــان 
حرارتــی بــا وزن ۴9۰ گرمــی چانه 
یــک هــزار و ۷5۰ تومــان، نــان 
ــرم  ــه 5۲5 گ ــا وزن چان ــری ب برب
یــک هــزار و ۷5۰ تومــان، تافتــون 
ســنتی بــا وزن ۴۴۰ گرمــی چانــه، 
یــک هــزار و 85۰ تومــان، نــان 
زاهدانــی بــا چانــه 5۰۰ گرمــی 
۲ هــزار و 8۰۰ تومــان، ســنگک 
ــی، ۲  ــه 5۰۰ گرم ــا چان ــنتی ب س
هــزار و 8۰۰ تومــان، نــان لــواش با 
وزن چانــه 135 گــرم ۴9۰ تومــان، 
ــا وزن  ــاندویچی ب ــت و س ــان باگ ن
چانــه 1۲5 گــرم یــک هــزار و 3۰۰ 

ــت. ــده اس ــن ش ــان تعیی توم
ماهــری تأکیــد کــرد: ایــن 
قیمت هــا مربــوط بــه شــهر 
ســایر  در  و  اســت  کرمــان 
نیــز  اســتان  شهرســتان های 
قیمت هــا نبایــد از ایــن نرخ هــا 
باالتــر باشــد؛ ضمــن اینکــه امکان 
دارد در برخــی شهرســتان های 
ــر  ــن ت ــا پایی ــرخ ه ــر ن کوچک ت

هــم باشــد.
او افــزود: شــهروندان هرگونــه 
افزایــش بیشــتر از قیمــت مصــوب 
را به ادارات تعزیرات،صنعت،معدن 
و تجــارت و اداره غلــه گــزارش 
کننــد تــا تیم هــای بازرســی در 

ــی را  ــف احتمال ــت تخل ــرع وق اس
ــد. ــیدگی کنن رس

نانوایی ها مجاز به تغییر وزن 
نان نیستند

ــه و خدمات  سرپرســت اداره کل غل
بازرگانــی کرمــان در ادامــه بــا 
ــه بهبــود توزیــع آرد بیــن  اشــاره ب
نانوایی هــا اســتان اظهارداشــت: 
بــه دلیــل اینکــه آرد اســتان از 
گنــدم وارداتــی تامیــن مــی شــود 
ــی  ــده کم ــت ش ــان پخ ــگ ن رن
تیــره تــر امــا کیفیــت بســیار 
ــن آن  ــدار پروتئی ــی دارد و مق خوب

ــت. ــر اس باالت
او اظهــار داشــت: نانوایی هــا 
ــت بهداشــت محل  نســبت به رعای
ــتورالعمل های  ــد دس ــود بای کار خ
ابــالغ شــده را مدنظــر قــرار 
داشــته باشــند و مــوارد بهداشــتی 
توســط معاونــت غــذا و داروی 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی و 
اداره غلــه بازرســی و رســیدگی 

ــود. ــی ش م
ماهــری ادامــه داد: نانوایــی هــا 
بــه هیــچ عنــوان مجــاز بــه تغییــر 
وزن و حجــم نــان نیســتند و طبــق 
مجــوز، قیمــت و وزن تعیین شــده 
بایــد نــان را بــه مصــرف کننــدگان 

ــد. عرضــه دارن
ــه دلیــل اینکــه  ــان ب او تاکید کرد:ن
جــزو مــواد مصرفــی اصلــی ســبد 
غذایــی مــردم اســت با حساســیت 
ویــژه ای نظــارت مــی شــود و 
ــا  ــکل ی ــه مش ــهروندان هرگون ش
ــماره  ــا ش ــد ب ــی توانن ــوال را م س
تلفــن 3۲1۲3۶39 در اداره کل 
غلــه اســتان کرمــان مطــرح کنند.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

فراخوان تجدید مناقصه عمومي یك مرحله اي شماره 1400/2
انجام امور خدمات نظافتي و سرویس دهي خدمات پذیرائي و تشریفات آبدارخانه

اداره کل بنیـاد شـهید و امـور ايثارگـران اسـتان كرمـان درنظـر دارد مناقصـه  انجام امـور خدمات نظافتي و سـرويس دهي خدمـات پذيرائی 
و تشـريفات آبدارخانـه را بـه مدت يكسـال از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت )سـتاد( به شـماره مناقصـه 2099005483000007 برگزار 
نمایـد. کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت هـا از طریق درگاه سـامانه 
تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صـورت عدم عضویت 

قبلـی، مراحـل ثبـت نام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از ساعت 8 صبح مورخ 1400/07/19 می باشد.
آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 16 مورخ 1400/07/22

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: ساعت 9 صبح  مورخ 1400/08/03
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 12 صبح مورخ 1400/08/03 

متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها به آدرس کرمان - بزرگراه امام )ره( - جنب 
اداره صنعت، معدن و تجارت اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان مراجعه و یا با شماره تلفن   32163986- 034 تماس 

حاصل نمایند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

اداره کل بنیاد شهید وامورایثارگران استان کرمان  شناسه آگهی : 1205095

ایســنا/کرمان رییــس کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس بــا اشــاره بــه ۳0 هــزار بازنشســته 
ــود را  ــت خ ــان خدم ــاداش پای ــه پ ــی ک فرهنگ
ــا  ــار کــرد: در نشســت ب ــد اظه ــت نکــرده ان دریاف
ــرر شــد  ــرورش مق ــوزش و پ سرپرســت وزارت آم
ــی کمیســیون اقتصــادی و کمیســیون  ــا همراه ب
ــق وزارتخانه  ــری الزم از طری برنامه و بودجــه پیگی
ــاهد  ــده ش ــای آین ــاه ه ــا ظــرف م انجــام شــود ت
ــن  ــتگان ای ــه بازنشس ــت ب ــان خدم ــت پای پرداخ

ــیم. ــاد باش نه
»محمدرضــا پورابراهیمــی« روز گذشــته بــا 
اشــاره بــه نشســت مشــترک بــا سرپرســت وزارت 
آمــوزش و پــرورش اظهــار کــرد: در ایــن نشســت 
ــه بنــدی  ــه اجــرای طــرح رتب ــی از جمل موضوعات
معلمــان، تســریع در واکسیناســیون دانــش 
ــی  ــزار فرهنگ ــاداش ۳0 ه ــت پ ــوزان، پرداخ آم
ــد اداره کل  ــاختمان جدی ــز س ــته، تجهی بازنشس
ــش  ــه دان ــک ب ــان و کم ــرورش کرم ــوزش و پ آم
آمــوزان بــی بضاعــت کرمــان و راور مــورد بحــث و 

ــت. ــرار گرف ــر ق ــادل نظ تب
وی افــزود: رتبــه بنــدی معلمــان در ایــن نشســت 
مــورد بحــث قــرار گرفــت کــه خوشــبختانه 
ــام  ــتا انج ــن راس ــی در ای ــات خوب ــس اقدام مجل
داده و قــرار اســت تمــام زوایــا و جوانــب مربــوط به 

رتبــه بنــدی بــا لحــاظ کــردن تمــام نقطــه نظرات 
ــه زودی تصمیــم گیــری در  فرهنگیــان نهایــی و ب
ــی و بودجــه ای ســال 1۴00 برای  ــع مال مورد مناب
اجــرای ایــن طــرح در دســتور کار قــرار مــی گیرد.

ــی  ــط عموم ــل از رواب ــه نق ــزارش ایســنا و ب ــه گ ب
دفتــر ارتباطــات مردمــی نماینــده مــردم 
ــت:  ــی گف ــس، پورابراهیم ــان و راور در مجل کرم
ــق  ــتیم از طری ــرورش خواس ــوزش و پ از وزارت آم
کمیســیون مربوطــه بــا اجــرای طــرح رتبــه بندی 
ــر  ــریع ت ــه س ــر چ ــا ه ــد ت ــی کن ــان همراه معلم

ــود. ــام ش انج
ــش  ــیون دان ــهیل واکسیناس ــری تس وی از پیگی
ــایی  ــور بازگش ــه منظ ــان ب ــتان کرم ــوزان اس آم
مــدارس و بــا هــدف جلوگیــری از افــت تحصیلــی 
بــا حضــور دکتــر کاظمــی سرپرســت وزارت 

ــر داد. ــرورش خب ــوزش و پ آم
نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس بــا بیــان 
ــاهد  ــته ش ــم گذش ــال و نی ــک س ــی ی ــه ط اینک
افــت تحصیلــی برخــی دانــش آمــوزان بــه دلیــل 
ــح  ــم، تصری ــوده ای ــا ب ــوزش ه مجــازی شــدن آم
ــات خــوب دانشــگاه  ــا اقدام ــرد: خوشــبختانه ب ک
علــوم پزشــکی کرمــان، حمایــت هــای وزارت 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی، اســتانداری 
ــتان  ــاکنان اس ــیون س ــا واکسیناس ــتاد کرون و س

ــبت  ــد نس ــط 10 درص ــور متوس ــه ط ــان ب کرم
ــه میانگیــن کشــور باالتــر اســت کــه ایــن مهــم  ب
ــا تســریع در  ــد ب در مــورد دانــش آمــوزان نیــز بای
ــته  ــزار بازنشس ــه ۳0 ه ــود.وی ب ــام ش ــان انج زم
ــود را  ــت خ ــان خدم ــاداش پای ــه پ ــی ک فرهنگ
ــرد: در  ــح ک ــاره و تصری ــد اش ــرده ان ــت نک دریاف
ایــن نشســت مقــرر شــد بــا همراهــی کمیســیون 
اقتصــادی و کمیســیون برنامــه و بودجــه پیگیــری 
الزم از طریــق وزارت آمــوزش و پــرورش انجــام تــا 
ــان  ــده شــاهد پرداخــت پای ــاه هــای آین ظــرف م

ــیم. ــاد باش ــن نه ــتگان ای ــه بازنشس ــت ب خدم
وی بــه کمــک بــه دانــش آمــوزان بــی بضاعــت در 
مناطق محــروم کرمــان و راور اشــاره کــرد و گفت: 
مقــرر شــد در زمینــه تهیــه بســته حمایتــی بــرای 
ایــن دانــش آمــوزان اقــدام شــود و بــه زودی ایــن 

مهــم انجــام خواهــد شــد.
پورابراهیمــی افــزود: موضــوع دیگــر مــورد 
بحــث در ایــن نشســت ســاختمان آمــوزش و 
ــا دســتور  ــود کــه مقــرر شــد ب ــرورش کرمــان ب پ
ــازمان  ــرورش و س ــوزش و پ ــت وزارت آم سرپرس
نوســازی مــدارس مســئولیت بخــش تجهیــز ایــن 
ســاختمان را بــا دســتور وزیــر بــه عهــده بگیــرد و 
بــه زودی ایــن ســاختمان بــه صــورت کامــل بهره 

ــود. ــرداری ش ب

پرداخت پاداش ۳0 هزار فرهنگی بازنشسته به زودی

»ابوذر حلوایی پور« مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می گوید: در راستای تقویم نمایشگاهی مجموعه گل گهر گروه شرکت های گل گهر در پنجمین نمایشگاه 
بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت و تجهیزات حضور پیدا کرد.

امیر تیموری با اشاره به این که سایت نمایشگاهی در خور نام استان نیست گفت: با همین نمایشگاه همه هتل های ما پر شده؛ از طرفی هتل ها نیز کیفیت مطلوبی ندارند؛ برای نمایشگاه باید برنامه  
ریزی های طوالنی مدت انجام شود و استان هایی در این زمینه موفق هستند که برنامه ریزی 5 ساله و 10 ساله داشته باشند.

دولت برای حل مشکل تامین نهاده دامی تدابیر ویژه بیندیشد

ساالنه 1۰۰ هکتار اراضی شهرستان بافت به 
محصول زعفران اختصاص دارد که جایگزین 
خوبی برای محصوالت با مصرف زیاد آب 

است.
الهی فر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بافت 
گفت:در این شهرستان قریب 1۰۰ هکتار از 
اراضی به کشت زعفران اختصاص یافته است.

به گفته او این شهرستان در استان رتبه دوم 
سطح زیر کشت مزارع زعفران را دارد.

بازرگانی،صنایع،معادن  اتاق  رییس 
و کشاورزی استان کرمان گفت:متاسفانه با 
سرمایه گذاری های عظیم در بخش صنعت 
استان، سال گذشته 33 هزار اشتغال منفی در 

صنایع این استان اتفاق افتاد.
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انجام هفته ای 2 بار آزمایش 
کرونا، سهم دانش آموزانی 

که واکسن نزنند
مدیرکل آموزش و پرورش اســتان کرمــان گفت:دانش آموزانی که 
به هر دلیل واکســن کرونا دریافت نکرده اند ملــزم به انجام آزمایش 
کرونا یا pcr به صورت 2 بار در هفته هســتند.احمد اسکندری نسب 
افزود:انجام واکسیناسیون دانش آموزان 12تا 1۸سال تا 20 مهر 1۴00 
و بازگشایی آرام و تدریجی مدارس از اول آبان مورد تاکید قرار دارد.او 
اظهار داشت:برخی از شهرستان ها و مناطق استان کرمان از روند تزریق 
واکسن کرونا به دانش آموزان عقب هستند و این وظیفه مدیران مدارس 
است که واکسیناسیون و بهداشت مدارس را در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد:هدف گذاری تزریق 
واکسن به دانش آموزان به منظور بازگشایی حضوری مدارس از اول 
آبان ماه اســت.او با بیان اینکه حدود ۴0 درصد از دانش آموزان 12 تا 
1۸ سال استان کرمان تاکنون واکسن کرونا را دریافت کرده اند تصریح 
کرد:10میلیارد تومان به منظور تامین مواد ضدعفونی و بهداشتی به 
حساب مدارس شبانه روزی اســتان کرمان واریز شده و در این هفته 
نیز مبالغی دیگر واریز می شود.اسکندری نســب بیان کرد:آموزش و 
پرورش الگویی مناسب برای خود تهیه کرده، سیاست آرام و تدریجی 
و در کنار تامین سالمت دانش آموزان توام با اجرای عدالت آموزشی و 
توجه به واکسیناسیون و مسائل بهداشتی بسیار مهم است.او افزود: روند 
انجام واکسیناسیون دانش آموزان در استان کرمان رشد خوبی داشته 
اما توصیه می شود خانواده ها هرچه سریعتر نسبت به واکسیناسیون 
دانش آموزانی که واکسن کرونا را دریافت نکرده اند، اقدام کنند.او افزود: 
ضرورت دارد با قید فوریت واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 1۸ سال 
تا 20 مهر 1۴00 انجام شود، چرا  که تحقق این مهم نقش عمده ای در 

قطع زنجیره انتقال کرونا و پیشگیری از این بیماری دارد.

کسب سه طالی انتخابی تیم 
ملی توسط کاتاروهای کرمانی 

رئیس هیات کاراته اســتان کرمان از درخشش کاتاروهای کرمانی با 
کسب ســه طال از مجموع چهار طالی رقابت های انتخابی تیم ملی، 
رده های سنی امید،نوجوانان و جوانان به میزبانی استان زنجان خبر داد.
حسین حسینی افزود: کرمانی ها توانستند در کاتا انفرادی در چارچوب 

این رقابت ها نتایج قابل قبولی را کسب کنند.
او اظهار داشت: ۴۴ورزشکار در این مســابقات در رده سنی نوجوانان 
با یکدیگر به رقابت پرداختند که ابوالفضل شیخ شــعاعی از اســتان 
کرمان به مربیگری مهدی شجاعی توانســت مقام دوم کاتا انفرادی 
نوجوانان در انتخابی تیم ملی را به دســت آورد.رئیس هیات کاراته 
استان کرمان اظهار داشت: درخشش کاتاروهای کرمانی در رده سنی 
جوانان نیز بی نظیر بود تا جایی که از بین ۴3 شرکت کننده در این رده 
سنی،امیر حسن معین الدینی و ابوالفضل شیخ شعاعی از استان کرمان 
در فینال کاتا انفرادی انتخابی تیم ملی با هم به رقابت پرداختند که 
امیرحسین معین الدینی با مربیگری ناصر یعقوبی مقام اول و ابوالفضل 
شیخ شــعاعی با مربیگری عابد علمدار مقام دوم را به خود اختصاص 
دادند.او تصریح کرد:همچنین ابوالفضل فرامرزپور دیگر نماینده استان 
کرمان،مقام سوم کاتا انفرادی رده ســنی جوانان را با مربیگری عابد 
علمدار به دست آورد.حسینی یادآور شد:در رقابت های انتخابی تیم 
ملی رده های سنی پایه پسران نیز 3۲ ورزشکار در بخش کاتا انفرادی 
در رده ســنی امید با یکدیگر به رقابت پرداختند که مهدی رضایی با 
مربیگری مسعود دانشور از اســتان کرمان به مقام اول دست یافت.او 
افزود:محمد مهدی شجاعی نیز با مربیگری مسعود دانشور توانست 
مقام سوم کاتا افرادی رده سنی امید را به خود اختصاص دهد.حسینی 
با تاکید بر اینکه کرمان با قاطعیت توانست با کسب سه طال از مجموع 
چهار طال جایگاه نخست را کسب کند گفت: در کاتا تیمی رده سنی 
نوجوانان-جوانان،تیم محسن رشیدی با مربیگری عابد علمدارزاده 
اول شد،امیر حسن معین الدینی،ابوالفضل شیخ شعاعی و ابوالفضل 
فرامرزپور ورزشکاران این تیم هستند.او ادامه داد:تیم ناصر فاضلیان با 
مربیگری فاضلیان نیز در کاتا تیمی دوم شد که ورزشکاران این تیم را 

امیرمحمد عامری، آرتا سیستانی و آرمیا سیستانی تشکیل می دهند.

120 مدرسه پویش دانا 
در کرمان احداث می شود

اســتاندار کرمان گفت: اتاق بازرگانی با همکاری آموزش و پرورش، 
پویش »کرمان دانا« را راه اندازی کرده که قرار است 1۲۰ مدرسه از 

این نوع در مناطق محروم استان احداث شود.
علی زینی وند در آیین افتتاح مدرســه سپهبد قاسم سلیمانی شهر 
کشکوئیه افزود:اعتقاد دارم ظرفیت استان کرمان به حدی باالست 
که می تواند ساالنه 1۲۰ مدرسه را احداث کند و تحویل جامعه دهد.

او تاکید کرد:در زمینه های مختلف از جمله مدرسه سازی،در استان 
کرمان اقدامات خوبی انجام شده اّما با وجود ظرفیت های خوبی مانند 
خیران،وضعیت در تراز و شان استان نیست زیرا می توان با استفاده از 
این ظرفیت ها، مدرسه سازی در کل کرمان را پوشش داد و به سمت 

مدرسه سازی به نقاط محروم دیگر کشور هدایت کرد.
استاندار کرمان با بیان اینکه مدرسه ســازی مجموعه پهلوان عطا 
احمدی به عنوان یک الگو و کاری ماندگار در کشور است اظهارداشت: 
باید هدفگذاری این باشد که پویش کرمان دانا بتواند به عنوان پایه و 
پایلوت )نمونه( در کشور تبدیل شود؛ در برنامه 1۰ ساله با نوسازی و 
بازسازی همه مدارس کرمان به مناطق محروم دیگر در اقصی نقاط 
کشور برود و با مدرسه سازی، سرانه آموزش در مناطق محروم به سطح 

استاندارد جهانی برسد.
او با بیان اینکه آموزش در مدارس و دانشگاه ها به صورت صرفا آموزش 
محور برای زندگی بهتر جوابگو نیســت ادامه داد: باید دسته جدید 
همراه با مهارت آموزی و کارآفرینی در آموزش مدارس و دانشــگاه 

ها تعریف شود.
زینی وند به مشکل تعطیلی دانشگاه پیام نور کشکوییه اشاره کرد و 
گفت: باید فرماندار رفسنجان از خارج کردن تجهیزات این مکان که 
توسط خیران خریداری شده، ممانعت کند و اگر متقاضی دانشجو دارد 
از آن بهره برداری به عمل آید در غیر این صورت از دانشگاه در مهارت 

آموزی استفاده شود.
او به روحیات عشایری شهید سردار سلیمانی اشاره کرد و افزود:اگر 
بخواهیم انعکاســی از روحیات عشایر را مشــاهده کنیم در وجود 
شهید سردار سلیمانی می توان آنها را پیدا کرد،خصوصیاتی اعم از 
صداقت،مهربانی و مبارزه بحق، شجاعت، مردانگی و رفاقت داشت که 

در نهاد عشایر موج می زند.
گفتنی است،مدرسه 9 کالسه شهید سلیمانی در بخش کشکوئیه 
از توابع رفسنجان با مســاحت ۶ هزار مترمربع و زیربنای یکهزار و 
۴۰۰مترمربع با اعتبار 55میلیارد ریال از محل اعتبارات دولتی، کمک 
خیران و فعاالن اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 

امروز بهره برداری شد.

بازرگانی،صنایع،معادن  اتاق  رییس 
و کشاورزی استان کرمان گفت:متاسفانه با 
صنعت  در بخش  سرمایه گذاری های عظیم 
استان، سال گذشته 33 هزار اشتغال منفی در صنایع این 

استان اتفاق افتاد.
سید مهدی طبیب زاده در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه 
بین المللی معدن و صنایع معدنی در  محل نمایشگاه جنوب شرق 
اظهار کرد:مدیران بنگاه های صنعتی و معدنی کرمان رسالتی 
فراتر از بنگاه داری دارند و برای نسل آینده مسئولیت بر عهده 
دارند و منابع بین نسلی در حال مصرف است که شرایط بهتر 
زیستن را باید برای آن ها فراهم کرد.او افزود:معدن روزی 
تمام می شود و تجدید ناپذیر است و اقتصاد استان کرمان هم 
مبتنی بر این منابع است از سوی دیگر سهم عمده درآمدهای 
استان کرمان اعم از درآمدهای مالیاتی، اشتغال و سرمایه 
گذاری ها از بخش معدن تامین می شود لذا باید اقتصاد را بر 
پایه دانش و تکنولوژی استوار کرد و به سمت دانش بنیان 
برویم.طبیب زاده بازارسازی برای واحدها و صنایع.کوچک 
را راهکاری متحول کننده در این امر دانست و گفت: معدن و 
صنایع معدنی فرصت بزرگی برای استان است و کرمان جزو 
معدود استان هایی است که در شرایط سخت تحریم سرمایه 

گذاری های سنگینی داشته است.
رییس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی استان کرمان 
با بیان اینکه با وجود آنکه سال گذشته در صنایع استان کرمان 
سرمایه گذاری عظیمی صورت گرفت اّما 33 هزار اشتغال منفی 
داشتیم،خاطرنشان کرد: در این راستا 33 هزار نفر شغل خود را 
از دست دادند و همه این ریزش اشتغال ها در صنایع کوچک 
و متوسط استان کرمان رقم خورد و سرمایه گذاری در بخش 
بزرگ اقتصاد استان نتوانست مانع از ریزش شغل استان شود.
طبیب زاده با اشاره به اینکه انتقال آب از خلیج فارس اتفاقی 
عظیم بود و در ادامه با بیان اینکه در چند سال آینده با کمبود 
انرژی مواجه خواهیم شد، تصریح کرد:.باید تدبیری برای تامین 
انرژی اندیشیده شود .صنایع بزرگ استان کرمان طی یکی دو 
سال آینده با کمبود گاز مواجه خواهند بود از طرف دیگر اجرای 
پروژه خط لوله گاز شماره 11 کشور معطل مانده است لذا همت 
جدی مدیران را می طلبد که برای تامین گاز استان تدبیر کنند.

 مدیر امور طیور سازمان جهادکشاورزی جنوب 
کرمان از بهره برداری نخستین مرکز پرورش مرغ 
گوشتی الین )سویه آرین متعلق به یک نژاد با 
ویژگی های ژنتیکی کامال مشخص( در یکی از واحدهای پرورش 

مرغ گوشتی این منطقه خبر داد.
محمد پوالدخای با بیان اینکه تعداد معدودی از کشورهای 
دنیا صاحب الین در صنعت مرغداری هستند که ایران نیز جز 
کشورهای پیشرو این صنعت است،افزود:وجود مرغ الین گوشتی 
آرین در کشور یکی از پتانسیل های ارزشمند و سرمایه های 
گرانقدر است که امروز شاهد فعالیت نخستین مرکز در منطقه 
جنوب کرمان هستیم.او اظهار داشت:نخستین مرکز پرورش 
مرغ گوشتی الین سویه آرین از ضریب تبدیل نسبتا قابل قبولی 

برخوردار بوده و برای دوره پرورش ۴۲ روزه مناسب است.
مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان تصریح 
کرد: پرورش مرغ الین در سال های اخیر و با شدت یافتن تحریم 
ها با توجه به پتانسیل ها و قابلیت های داخلی در اولویت های کشور 
و وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و امروز شاهد تحقق این مهم 
در منطقه جنوب کرمان هستیم.او از حمایت بخش خصوصی 
در زمینه پرورش مرغ الین خبر داد و گفت:امکان صدور مجوز 
مرغداری در منطقه جنوب کرمان و زمینه پرداخت تسهیالت 
ویژه به متقاضیان احداث واحدهای مرغداری فراهم شده است.
پوالدخای افزود:امیدواریم در آینده نزدیک شاهد توسعه بیش از 
پیش صنعت مرغداری و پرورش سویه آرین در منطقه جنوب 
کرمان باشیم.او گفت:پس از ابالغ سیاست های مربوط به ضرورت 
تامین گوشت مرغ از منابع داخلی و به دنبال آن تشکیل کمیته 
ملی احیای مرغ الین آرین و با ابالغ سیاست های تشویقی ویژه 
برای پرورش دهندگان این سویه داخلی به صورت ویژه در دستور 
کار قرار گرفت.مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی جنوب 
کرمان اظهار داشت:خرید ذخایر گوشت مرغ کشور با اولویت سویه 
آرین، تامین دان مورد نیاز از محل انبار استان کرمان با نرخ مصوب 
و به صورت مدت دار، تامین دارو و واکسن با نرخ مصوب،صدور 
حداکثر مجوز جوجه ریزی و کاهش فواصل جوجه ریزی، حذف 
عوارض صادراتی، تخفیف 5۰ درصدی حق بیمه سهم بیمه گذار 

)پایه و تکمیلی( برای حمایت از این صنعت انجام شده است.

ــران  ــه محصــول زعف ــت ب ــتان باف ــار اراضــی شهرس ــاالنه 1۰۰ هکت س
ــرف  ــا مص ــوالت ب ــرای محص ــی ب ــن خوب ــه جایگزی ــاص دارد ک اختص

ــت. ــاد آب اس زی
ــن  ــت:در ای ــت گف ــتان باف ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه ــر مدی ــی ف اله
شهرســتان قریــب 1۰۰ هکتــار از اراضــی بــه کشــت زعفــران اختصاص 

ــه اســت. یافت
ــر کشــت  ــه دوم ســطح زی ــن شهرســتان در اســتان رتب ــه او ای ــه گفت ب

ــران را دارد. ــزارع زعف م
ــران برداشــتی در شهرســتان  ــر خاطرنشــان کرد:نیمــی از زعف الهــی ف
بافــت بــه مصــرف مــی رســد و مابقــی بــه شهرســتان هــای همجــوار و 

خــارج از اســتان ارســال مــی شــود.
ــن  ــاه در ای ــهریور م ــه ش ــران از نیم ــت زعف ــه کش ــان اینک ــا بی او ب
ــد،  ــی یاب ــه م ــاه ادام ــه مهرم ــا نیم ــود و ت ــی ش ــاز م ــتان آغ شهرس
ــد،  ــل تولی ــره وری از عوام ــش به ــوی کشــت ؛ افزای ــزود: اصــالح الگ اف
اشــتغالزایی و کمــک بــه شــکوفایی اقتصــادی از مزایــای کشــت زعفران 

ــد. ــی باش م
او اذعــان داشــت: بــر اســاس برنامــه جایگزینــی محصــوالت کــم آب بــر 
ــن گیاهــان  ــه کشــت ای ــار از اراضــی ب ــد زعفــران، ســالیانه ۴ هکت مانن

ــد. اختصــاص مــی یاب
ــاورزان از  ــوزش کش ــا آم ــت ب ــن مدیری ــت: ای ــار داش ــر اظه ــی ف اله

زعفــران کاران و کشــاورزان حمایــت مــی کنــد

ــر  ــال حاض ــت: در ح ــت گف ــتان جیرف ــتی شهرس ــس اداره بهزیس رئی
جمعیــت ســالمندان شهرســتان جیرفــت حــدود ۲1 هــزار نفــر اســت.

ــداری  ــی واجتماعــی فرمان ــاون سیاســی، امنیت ــم ابوســعیدی، مع میث
ــت:  ــت گف ــتان جیرف ــالمندان شهرس ــورای س ــت ش ــت در نشس جیرف
شــیوه زندگــی ســالم در تمامــی ابعــاد و ســازگاری ســالمند بــا 
دوران ســالمندی و نهایتــا دســتیابی ســالمند بــه یــک زندگــی 
ــی،  ــارکت اجتماع ــگاه و مش ــی، جای ــظ کارای ــا حف ــق ب ــالم و موف س
اســتقالل، منزلــت، کرامــت، عــزت و اجتنــاب یــا بــه تعویــق انداختــن 
ــدی،  ــا امی ــاب از ن ــی، اجتن ــی و جداماندگ ــتگی، تنهای ــاری، وابس بیم
ــاط  ــالمندان ارتب ــض در س ــر و تبعی ــاب از تحقی ــی، اجتن ــی انگیزگ ب
مســتقیم دارد.در ادامــه محمــد رضانــژاد، رئیــس اداره بهزیســتی 
ــالمندان  ــت س ــش 33 درصــدی جمعی ــه افزای ــت، ب ــتان جیرف شهرس
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــرد و اظه ــاره ک ــده اش ــال آین در 3۰ س
جمعیــت ســالمندان شهرســتان جیرفــت حــدود ۲1 هــزار نفــر اســت 
ــا افزایــش حــدود هــزار نفــری جمعیــت ســالمند  ــار ب ــق آم کــه مطاب
در شــش ماهــه  نخســت امســال در ایــن شهرســتان روبــرو بــوده ایــم.
ــه  ــه حساســیت دوران ســالمندی و رســیدگی و توجــه ب ــا توجــه ب او ب
قشــر ســالمند خواســتار همــکاری و حضــور منظــم اعضــای شــورا در 
ــه   ــه در برنام ــف محول ــال وظای ــئولیت در قب ــاس مس ــات و احس جلس
ــالمندان  ــی س ــند مل ــداف س ــبرد اه ــرای پیش ــتان ب ــی شهرس عملیات

ــد. ش

شهرستان بافت رتبه دوم کشت 
و تولید زعفران در استان

زنگ خطر رشد 
سالمندی در جیرفت

دیروز شــاخص فرابورس بیش از 19۷ واحد کاهش داشت و بر روی کانال 
۲۰ هزار و ۷8۴ واحد ثابت ماند. همچنین در ایــن بازار دو  میلیارد و 3۶۴ 
میلیون برگه سهم به ارزش 1۰8 هزار و ۲8۲ میلیارد ریال داد و ستد شد. 
دیروز نماد پاالیش نفت شیراز )شــراز(، پاالیش نفت الوان )شاوان(، نفت 
پاسارگاد )شــپاس(، پتروشــیمی زاگرس )زاگرس(، گروه سرمایه گذاری 
میراث فرهنگی )ســمگا(، بیمه دی )ودی(، توزیــع داروپخش )دتوزیع(، 
ریل پرداز نوآفرین )حآفریــن( و کلر پارس )کلر(  تاثیر مثبت بر شــاخص 

فرابورس داشتند.
همچنین پلیمر آریا ساســول )آریا(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، مجتمع جهان 
فوالد سیرجان )فجهان(، فرابورس ایران )فرابورس(، شرکت سرمایه گذاری 
صبا تامین )صبا(، ســرمایه گذاری مالی ســپهر صادرات )وسپهر(،  فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروشیمی مارون )مارون( ، بیمه تجارت نو )بنو( 

و صنعتی مینو )غصینو( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

نرخ دالر در صرافی های بانکی دیروز )یکشنبه، 18مهرماه( در مقایسه با روز گذشته  با ۲53 تومان کاهش 
به قیمت ۲۷ هزار و 195 تومان داد و ستد شد. 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو نیز در ساعت 13 دیروز در مقایسه با روز شنبه با 153 
تومان کاهش برابر 31 هزار و ۶۶3 تومان بود.

دیروز قیمت خرید هر دالر ۲۶ هزار و ۶5۷ تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 31 هزار و 3۶ تومان بود.
عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۷9۷ تومان و نرخ فروش آن ۲۷ هزار و ۴1 تومان 
اعالم شد.نرخ خرید یورو در این بازار 31 هزار و 1۰ تومان و نرخ فروش آن نیز 31 هزار و ۲91 تومان اعالم 
شد.همچنین در سامانه نیما در معامالت روز شنبه، حواله یورو به قیمت ۲۷ هزار و 191 تومان فروخته و 

حواله دالر به قیمت ۲3 هزار و ۴3۷ تومان معامله شد.
به گزارش ایرنا، قیمت دالر در خردادماه وارد کانال ۲۶ هزار تومانی شد و سپس حرکت آرامی به سوی نرخ 
۲۷ هزار تومان داشت و بعد از آن همواره در این محدوده نوســان داشت. از ابتدای شهریورماه شاهد روند 

نزولی نرخ دالر و حتی ثبات آن در کانال ۲۷ هزار تومان در صرافی های بانکی بودیم.

ادامه روند کاهش قیمت دالر 
و یورو در صرافی های بانکی 

قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران دیروز )یکشنبه، 18 مهرماه( با 1۶۰ 
هزار تومان کاهش نسبت به روز شــنبه به 11 میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسید.به گزارش خبرنگار 
اقتصادی ایرنا، در ساعت 13 دیروز ارزش هر قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 1۶۰ هزار 
تومان کاهش قیمت نسبت به روز شنبه به رقم 11 میلیون و ۶۲۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون و ۲5۰ هزار تومان معامله شد.همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی ۶ 
میلیون تومان، ربع سکه سه میلیون و 55۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان 
قیمت خورد.عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 138 هزار تومان 
رسید. قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و 93۲ هزار تومان شد.همچنین اُنس جهانی طال به دلیل 
تعطیلی بازارهای جهانی بدون تغییر در قیمت یک هزار و ۷5۷ دالر و 9۴ سنت باقی ماند. به گزارش 
ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت طال و سکه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی است. اگرچه 
دیروز انس جهانی طال با توجه به تعطیلی بازارهای جهانی ثابت بود اما نرخ دالر و یورو در صرافی های 
بانکی کاهش یافت و در نتیجه قیمت سکه های طرح جدید و قدیم به ترتیب 1۶۰ و 15۰ هزار تومان 

کاهش یافت و هر گرم طالی 18 عیار نیز 13 هزار تومان نیز افت بها داشت.  

سکه 1۶0 هزار تومان ارزان شد  

۳۳ هزار اشتغال منفی 
در استان کرمان در سال گذشته

راه اندازی نخستین مرکز 
پرورش مرغ الین جنوب کرمان 

خبر

خبر

خبرخبرخبر

آیین تکریم و معارفه شهردار سیرجان دیروز 
با حضور امام جمعه سیرجان، مدیرکل دفتر 
امور شهری و شورا های استانداری کرمان، 
فرماندار ویژه و معاون استاندار، رییس و اعضای 
شورای اسالمی شهر، مسووالن نظامی و 
انتظامی و تنی چند از مدیران ارشد شهرستان 
سیرجان برگزار شد، سهراب بهاالدینی ضمن 
قدردانی از زحمات رضا سروش نیا شهردار 
سابق و امیرمحمد عسکری در دوران تصدی 
سرپرستی شهرداری سیرجان با اشاره به 
اجرای پروژه های توسعه شهری طی یک 
برنامه زمانبندی مدون و مطلوب گفت: 
امیدواریم در دوران علی اکبر کریمی پور 
به عنوان شهردار جدید سیرجان، با اجرای 
برنامه زمانبندی و رفع موانع با پیگیری هر چه 
سریعتر، امکان استفاده شهروندان  از خدمات 

فراهم شود.
او افزود: برای رسیدن به توسعه شهرستان باید 
زمینه مشارکت آحاد جامعه از لحاظ سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی فراهم شود و در حقیقت 
همه باید به گونه ای تالش کنیم که شرایط 
ارائه خدمت بهتر به مردم فراهم شود و باید 
از دیدگاه ها و نظرات مردم و صاحب نظران 

استفاده کنیم.
فرماندار سیرجان بیان کرد: هر مجموعه 
بایستی با برنامه ریزی دقیق و اصولی، 
شهرداری را یاری رساند تا بازدهی خوب و 
مناسبی از این برنامه ها برای خدمتگزاری 

بهتر و مطلوبتر برای شهروندان حاصل شود.
سهراب بهاالدینی انتخاب علی اکبر کریمی 
پور به عنوان شهردار جدید سیرجان که فردی 
جوان و شایسته، خالق و توانمند تبریک 
گفت و عنوان کرد: شورای شهر سیرجان با 
شفافیت در انتخاب شهردار توانست نظر مثبت 
شهروندان را جلب کند و امیدوارم شهردار 
جدید با اتکا به خداوند متعال و با بهره گیری 
از ظرفیت ها و توان بالقوه مجموعه پر تالش 
شهرداری در راستای ارتقای کمی و کیفی 
امور فرهنگی، خدمات شهری، عمرانی و رفع 
دغدغه های شهروندان به منظور شفافیت 
فرایندها، اقدامات الزم را فراهم کرده و 
دغدغه های جدی شهروندان سیرجان را 

رفع کند.
در پایان این مراسم حکم استاندار کرمان به  
علی اکبر کریمی پور به عنوان شهردار سیرجان 
اعطا و از خدمات شایسته شهردار سابق و 

سرپرست شهرداری سیرجان تجلیل شد.

شاخص کل بازار بورس دیروز )یکشنبه، 
18 مهرماه( بــا 1۰  هــزار و ۴۲۰ واحد 
کاهش در جایگاه یک میلیون و ۴55 هزار 

واحدی قرار گرفت.
به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در معامالت 
دیروز بیش از چهار میلیارد و 889 میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۴ 

هزار و 181 میلیارد ریال داد و ستد شد.
همچنین شــاخص کل )هم وزن( با پنج 
 هزار و 89۷ واحــد کاهش به ۴1۴ هزار و 
۶83 واحد و شــاخص قیمت )هم وزن( با 
سه هزار و ۷۲۰ واحد افت به ۲۶1 هزار و 

۶1۰ واحد رسید.
شاخص بازار اول هشت  هزار و ۲83 واحد 
و شاخص بازار دوم 18 هزار و 9۶۷ واحد 

کاهش داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، نفت و گاز 
پتروشیمی تامین )تاپیکو( با ۲۲3 واحد، 
گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 
191 واحد، پاالیش نفت تبریز )شــبریز( 
با 1۶9 واحد، مبین انــرژی خلیج فارس 
)مبیــن( بــا 13۰ واحــد، پاالیش نفت 
بندرعباس )شبندر( با 1۰۰ واحد و گروه 
مدیریت ســرمایه گذاری امید )وامید( با 
۷۲ واحد تاثیر مثبت بر شــاخص بورس 

داشتند.
در مقابل ملی صنایع مس ایران )فملی( با 
8۴۶ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( 
با ۷۲9 واحد، شــرکت ارتباطات ســیار 
ایران )همراه( با ۴93 واحد، پتروشــیمی 
پردیس )شپدیس( با ۴9۲ واحد، شرکت 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
با ۴59 واحد، گروه مپنــا )رمپنا( با ۴۲8 
واحد، معدنی وصنعتی گل گهر )کگل( با 
۲۷3 واحد، ایران خودرو )خودرو( با ۲۴۷ 
واحد و گروه بهمن )خبهمن( با ۲3۴ واحد 
تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند.

برپایه این گــزارش، دیروز نمــاد آریان 
کیمیاتک )کیمیاتک(، پارس فوالد سبزوار 
)فسبزوار(، گروه دارویی برکت )برکت(، 
پاالیش نفت بندرعباس )شبندر(، پاالیش 
نفت اصفهان )شــپنا(، معدنــی دماوند 
)کدما( و شرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا( در نمادهای پُرتراکنش 

قرار داشتند.
گروه فرآورده های نفتی هم در معامالت 
دیروز صدرنشین برترین گروه های صنعت 
شــد و در این گروه ۴۶8  میلیون و ۷35 
هزار برگه سهم به ارزش چهار  هزار و ۶8۴ 

میلیارد ریال داد و ستد شد.

پنجمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی معــدن، صنایــع معدنــی، 
 )2021 kimix( ماشــین آالت و تجهیــزات وابســته کرمــان
ــه گل گهــر و  ــا حضــور شــرکت هــای منطق ــروز ب عصــر ام
جمعــی از شــرکت هــای معدنــی و صنایــع معدنــی کشــور 

ــه کار کــرد. آغــاز ب
بــه گــزارش  روابــط عمومــی شــرکت توســعه آهــن و فوالد 
ــگاه kimix؛  ــور در نمایش ــا حض ــرکت ب ــن ش ــر؛ ای گل گه
تولیــدات و توانمنــدی هــای خــود را در معــرض دیــد عموم 

عالقه منــدان قــرار می دهــد.
در آییــن افتتــاح ایــن نمایشــگاه؛ اســتاندار کرمــان و 
ــن  ــعه آه ــرکت توس ــه ش ــیرجان از غرف ــژه س ــدار وی فرمان
ــان در  ــتاندار کرم ــد. اس ــد کردن ــر بازدی ــوالد گل گه و ف
ــای  ــت از فعالیت ه ــراز رضای ــا اب ــد، ب ــن بازدی ــیه ای حاش
ــت:  ــر گف ــوالد گل گه ــن و ف ــعه آه ــرکت توس ــتمر ش مس
ــرکت  ــژه ش ــه وی ــر ب ــه گل گه ــای منطق ــرکت ه ــه ش کلی
توســعه آهــن و فــوالد همــواره در راســتای توســعه و 
گســترش فعالیــت هــای صنعتــی و معدنــی در ســطح 
کشــور تــالش قابــل تحســینی از خــود بــر جــای گذاشــته 
ــور  ــوالدی کش ــی و ف ــع معدن ــرو صنای ــروزه پیش ــد و ام ان

هســتند.
ــه  ــعه ای منطق ــای توس ــروژه ه ــد افزود:پ ــی ون ــر زین دکت
گل گهــر نویــد روزهــای روشــنی در حــوزه صنعــت و معدن 
ــش  ــا نق ــروژه ه ــن پ ــرداری از ای ــره ب ــا به ــد و ب ــی ده م
ــود. اســتان کرمــان در ایــن حــوزه پــر رنــگ تــر خواهــد ب
ایــن نمایشــگاه از 1۷ الــی 20 مهرمــاه در محــل نمایشــگاه 
بیــن المللــی کرمــان دایــر اســت و عالقمنــدان مــی تواننــد 
از غرفــه تخصصــی شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گل گهــر 

ــدن نماینــد. دی

حضور شرکت توسعه آهن و فوالد
 گل گهر در نمایشگاه معدن کرمان

شهردار جدید
 سیرجان معرفی شد 

شاخص بورس 
همچنان بر مدار نزول

در نخســتین نشســت وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا 
مدیـــران عامـــل بانک هــای دولتــی و خصوصــی کشــور ضمن 
تاکید بر تسریـــع در اعطـــای تسهیـــالت کمک ودیعه مسکـن 
ــارد  ــزار میلی ــون ۶۴ ه ــه تاکن ــد ک ــالم ش ــان اع ــه متقاضی ب
ــت  ــان پرداخ ــه متقاضی ــکن ب ــه مس ــهیالت ودیع ــال تس ری

ــت. ــده اس ش
بــه گــزارش روز یکشــنبه ایرنــا از وزارت اقتصــاد، تــا نیمــه اول 
ــی  ــاری دولت ــا و موسســات اعتب ــاه ســال جــاری بانک ه مهرم
و خصوصــی حــدود ۶۴ هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت ودیعــه 
ــر متقاضــی پرداخــت کــرده  ــه ۲۶۷ هــزار و 1۶۷ نف مســکن ب

ــد. ان
ــزار  ــدود 18 ه ــده در ح ــزار و 1۲3 پرون ــه ۴۷ ه ــن اینک  ضم
میلیــارد ریــال نیــز تشــکیل و بــه زودی بــه متقاضیــان 

ــد. ــد ش ــت خواه پرداخ
ــداد پرونده هــای تشــکیل و پرداخــت شــده  ــن ترتیــب تع بدی
در مجمــوع بــه 31۴ هــزار و ۲9۰ پرونــده بــا مبلــغ تقریبی 81 

هــزار میلیــارد ریــال خواهــد رســید.

پرداخت ۶۴ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت ودیعه مسکن

کاغذ اقتصادی

   

ــالیان  ــه س ــت ک ــی اس ــنتی روش ــداری س دام
بســیار زیــادی در جوامــع بشــری بــرای پــرورش 
گوســفندان از آن اســتفاده می شــده اســت. ایــن 
روش بــا توجــه بــه قدیمــی بــودن آن، تغییراتــی 
کــه در زمیــن رخ داده و میــزان بــاالی نیــاز 
ــفندی  ــی و گوس ــوالت دام ــه محص ــان ها ب انس
نــدارد.  را  گذشــته  کارایــی  دیگــر 
ــه  ــران بیشــتر از هــر گوشــت دیگــری، ب ــازار ای ب
گوشــت گوســفند عالقــه نشــان می دهــد و 
ــن و  ــوان آن را مهم تری ــل می ت ــن دلی ــه همی ب
ــت. ــازار دانس ــن ب ــت در ای ــن گوش پرمصرف تری
ــت  ــط  زیس ــع و محی ــه مرات ــنتی ب ــداری س دام
ــاز اســت  ــل نی ــن دلی ــه همی ــد و ب ــه می زن صدم
ــرای پرورش گوســفند و  که از دامــداری صنعتی ب
دام هــای دیگــر اســتفاده کرد. شــاید بتــوان گفت 
کــه اصــالح نــژاد و اســتفاده از گوســفندهای 
دوقلــو یــا چنــد قلــو زا یکــی از مهم تریــن راه هایی 
اســت که می توانــد میــزان تولیــدات مجموعــه از 
قبیــل شــیر و گوشــت را بــاال بــرد کــه بــاال رفتن 
ــه  ــه دام داری ب ــک مجموع ــدات ی ــزان تولی می

معنــی دریافــت ســود بیشــتر اســت.
یکــی از دامــداران شــهربابک گفــت: مــن هفــت 
ســال اســت کــه دامــداری صنعتــی کار میکنــم و 
در کل حــدود ۵0 ســال اســت کــه در ایــن زمینه 

ــت دارم. فعالی
ــر  ــال حاض ــزود: در ح ــی اف ــه غیاث ــب الل حبی
ــی  ــرورش م ــن را پ ــز آلپای ــف و ب گوســفند رومان
ــه  ــرون ب ــده و مق ــه بســیار راضــی کنن ــم ک دهی
صرفــه هســتند و حتــی از پاریــز و ســیرجان 

ــتند. ــا هس ــه دام ه ــد اینگون ــتاق خری مش

او کیفیت محصــوالت دام هــای نژاد اصالح شــده 
ــت:  ــان داش ــت و بی ــی دانس ــتر از دام محل را بیش
محصوالتی مثل شــیر، دوغ و کشــک از بــز مقرون 
ــه صرفــه  ــه صرفــه و تولیــد گوشــت از میــش ب ب

ــت. اس
غیاثــی بــا بیــان اینکــه امســال بــه دلیــل 
خشکســالی ضربــه دیدیــم گرانــی علوفــه و جــو 
مشــکل ســاز شــد امــا اکنــون کــه نهــاده هــای 
دامــی را وارد می کننــد اوضــاع بهتــر مــی شــود، 
یــادآور شــد: متاســفانه بــا توجــه بــه اینکــه پایــه 
اصلــی تغذیــه دام کاه و یونجــه مــی باشــد، گرانی 

ــت. ــده اس ــل نش ــوز ح آن هن
او اظهــار داشــت: ســال گذشــته از ایــن دامــداری 
حــدود 200 میلیــون تومــان درآمــد داشــتیم، اما 
ــه  ــز آلپایــن ۵0 درصــد نســبت ب امســال شــیر ب

ســال گذشــته کاهــش داشــته اســت.
یکــی دیگــر از دامــداران نمونــه  شــهربابکی 
ــداری  ــز گفــت: ۵۵ ســال اســت در حــوزه دام نی
فعالیت مــی کنــم اما حــدودا 21 ســال دامــداری 

ــده ام. ــی را برگزی صنعت
ــه ۳00  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدی ب ــی محم  فتحعل
ــا  ــزود: ب ــم، اف ــی ده ــرورش م ــبک پ راس دام س
توجــه بــه گرانــی هایــی کــه وجــود دارد ترجیــح 
بــر ایــن اســت دامــی را پــرورش دهیــم کــه شــیر 
بیشــتر تولید کنــد، زیــرا نژادهــای ســنتی اکنون 

ــد نیســتند. کارآم
ــا  ــا را از پ ــر م ــالی اخی ــت: خشکس ــار داش او اظه
درآورده اســت و انتظارمــان از مســئوالن ایــن 
اســت کــه نهــاده هــای دامــی را کــه از وارد 
ــانند و  ــدار برس ــت دام ــه دس ــازه ب ــد ت می کنن

ــود ــد ش ــا فاس ــد در انباره نگذارن
مدیــر جهــاد کشــاورزی شــهربابک گفــت: امکان 
بهــره وری بیشــتر، فراهــم شــدن امــکان اصــالح 

نــژاد در جهــت افزایــش تولیــد بــه ازای هــر راس 
دام، مدیریــت متمرکــز و کنترل شــده، جلوگیری 
از تخریــب مراتــع و حفــظ محیــط زیســت، 
ــده از  ــد کنن ــد تولی ــش درآم ــتغالزایی و افزای اش

ــی اســت. ــداری صنعت ــای دام مزای

غالمرضــا منگلــی افــزود: در شــهربابک چــون بــا 
ــرو هســتیم و  ــی روب ــی در پ خشکســالی هــای پ
از طرفــی افزایــش تعــداد دام موجــب شــده کــه 
امــکان تغذیــه اصولــی و کامــل دام هــا از طریــق 
ــا اختــالل جــدی مواجــه باشــد،  ــع عمــال ب مرات

ــت  ــای زیس ــی ه ــطه آلودگ ــه واس ــن ب همچنی
محیطــی ناشــی از کارخانجــات صنعتی ریســک 
تولیــد محصــوالت ســالم و ارگانیــک را بــاال بــرده 

ــت. اس
او با بیــان اینکــه در شــهربابک حــدود 1۵0 واحد 
ــرد:  ــح ک ــال اســت، تصری ــی فع ــداری صنعت دام
پــرورش دام بــه صــورت ســنتی دارای مشــکالت 
خــاص خــود مــی باشــد کــه کمتــر کســی قــادر 
بــه انجــام آن اســت در حالــی کــه پــرورش دام به 
صــورت صنعتــی قابلیــت انجــام بیشــتری حتــی 

ــه عنــوان شــغل دوم دارد. ب
ــا توجــه بــه اصــالح  منگلــی خاطرنشــان کــرد: ب
ــری  ــه گ ــه و آمیخت ــی منطق ــای بوم ــژاد دام ه ن
هــای بــی حســاب و کتــاب طی ســالیان گذشــته 
ــود و  ــظ خ ــوان حف ــود ت ــای موج ــال دام ه عم
ــت  ــی را از دس ــتم قدیم ــد در سیس ــکان تولی ام

ــد. ــی دهن م
ــه صــورت  او ادامــه داد: در شــهربابک دامــداری ب
ــی  ــد درحال ــی یاب ــه م ــی ادام ــتی و تفنن معیش
ــوان  ــی ت ــه م ــن حرف ــردن ای ــی ک ــا صنعت ــه ب ک
ــرد. ــال ک ــادی را دنب ــی و اقتص ــروری علم دامپ

ــا بیــان اینکــه امــکان تولیــد محصوالت  منگلی ب
متنــوع و بازار پســند بــا سیســتم صنعتــی امکان 
پذیــر اســت، اظهــار داشــت: بعضــی محصــوالت 
نظیــر کــره و روغــن محلــی در سیســتم ســنتی 
منحصــر بــه فصــل و زمــان محــدودی اســت، در 
حالــی کــه امــکان تولید مســتمر ایــن محصوالت 

در سیســتم صنعتــی فراهــم مــی شــود.
او بیــان داشــت: تنهــا راه مقابله بــا گرانــی و تامین 
نهاد هــای دامــی توزیــع خــوراک یارانه ای اســت 
کــه آن هــم بــا کمبــود شــدید مواجــه هســتیم و 
ــا  الزم اســت دولــت تدابیــر ویــژه ای بیندیشــد ت

دامــداران از ایــن بحــران عبــور کنند.

بــه گــزارش روابـط عمومــی علــوم پزشـکی 
کرمان،دکتــر مهــدی شفیعی،سـخنگوی این 
دانشــگاه عصر یکشـنبه 1۸ مهرماه با بیان اینکه 
طی 2۴ ســــاعت گذشـــته، ۷2 بیمار جدیـد 
کرونا در بیمارستان های استان بسـتری شده اند، 
گفـت:»۴0 نفـر از آنها از حــوزه دانشـگاه علـوم 
پزشــکی کرمان)شـامل راور، رابر،بافت، بردسیر، 
کوهبنان، کرمان، شـهربابک، زرنـد، ارزوئیه(، 1۵ 
نفــر از حوزه دانشـکده علوم پزشکی سـیرجان، 
۵ نفر از حوزه دانشــگاه علـوم پزشــکی بم و 10 

نفر از حــوزه دانشــگاه علـوم پزشــکی جیرفت 
هســتند «.

 او بـا بیـان اینکـه 2 نفـر از حوزه دانشـگاه علــوم 
پزشــکی رفسـنجان، بسـتری جدیــد گـزارش 
شــده اســت، افزود: »در حال حاضر، ۳۶۷ بیمار 
کرونا در بیمارستانهای اسـتان بستری هستند«.
شـفیعی ادامـه داد:» 200 نفـر از بیماران بستری 
در حـوزه علـوم پزشــکی کرمان، 2۹ نفـر حـوزه 
علـوم پزشـکی رفسنجان ، 22 نفـر حـوزه جنـوب، 
1۶ نفــر در حـوزه دانشـگاه علــوم پزشـکی بـم 

و 100 نفــر از حــوزه دانشکده علــوم پزشـکی 
سیرجان بستری هسـتند و خدمات بیمارستانی 

به آن ها ارائــه می شــود«.
 او اظهـار کـرد:»از ابتـدای اپیدمـی تاکنـون ۴0 
هـزار و ۳۸۳ نفــر در اســـتان،بــه دلیل ابتال به 
کرونا بستری شـده اند«. مدیر گروه مبــارزه بــا 
بیماری هـای واگیردار دانشـــگاه علوم پزشـکی 
کرمـان سـپس اظهـار کرد:»متاسـفانه در 2۴ 
ســاعت گذشــــته، 1۶ مـورد فوتــی بـه دلیل 
ابتـال بـه ویـروس کرونا گـزارش شــده کــه 1۴ 

نفـر مربـوط بـه حــوزه دانشـگاه علوم پزشـکی 
کرمان ، یک نفر از حــوزه دانشکده علوم پزشکی 
سـیرجان و یـک نفـر از حـوزه دانشـگاه علـوم 
پزشـکی بم اســت«. به گفتـه شـفیعی،از ابتدای 
اپیدمی کرونا در اســتان تاکنون، ۴۷۹1 نفـر یـه 
دلیـل ابتال بـه کوویـدـ  1۹ جـان خـود را از دسـت 
داده انـد.او همچنین تعداد دز واکسن های تزریق 
شده استان کرمان در نوبــت اول را یک میلیون و 
۶1۹ هـزار و ۹۸0 دز و نوبت دوم ۷2۷ هـزار و 1۸۶ 

دز عنـوان کـرد. 

تحریریه 

گزارش

فتحعلی محمدی از دامداران 
شهربابک با اشاره به اینکه ۳00 راس 
دام سبک پرورش می دهم، افزود: با 
توجه به گرانی هایی که وجود دارد 
ترجیح بر این است دامی را پرورش 
دهیم که شیر بیشتر تولید کند، زیرا 
نژادهای سنتی اکنون کارآمد نیستند.

او اظهار داشت: خشکسالی اخیر ما 
را از پا درآورده است و انتظارمان از 
مسئوالن این است که نهاده های دامی 
را که از وارد می کنند تازه به دست 
دامدار برسانند و نگذارند در انبارها 
فاسد شود

مدیر جهاد کشاورزی شهربابک افزود: در 
شهربابک چون با خشکسالی های پی در پی 
روبرو هستیم و از طرفی افزایش تعداد دام 
موجب شده که امکان تغذیه اصولی و کامل 
دام ها از طریق مراتع عمال با اختالل جدی 
مواجه باشد، همچنین به واسطه آلودگی 
های زیست محیطی ناشی از کارخانجات 
صنعتی ریسک تولید محصوالت سالم و 

ارگانیک را باال برده است.
غالمرضا منگلی با بیان اینکه در شهربابک 

حدود 150 واحد دامداری صنعتی فعال 
است، تصریح کرد: پرورش دام به صورت 

سنتی دارای مشکالت خاص خود می باشد 
که کمتر کسی قادر به انجام آن است در 
حالی که پرورش دام به صورت صنعتی 

قابلیت انجام بیشتری حتی به عنوان شغل 
دوم دارد.

گرانی نهاده های دامی حل نشده است
دولت برای حل مشکل تامین نهاده دامی تدابیر ویژه بیندیشد

۷2 بستری جدید و 1۶ فوتی در شبانه روز گذشته

با توجه به تغییرات زمین و پیشرفت علم، ضرورت دارد دامداران برای باال بردن ظرفیت تولید دام های خود به دامداری صنعتی روی آورند.

یه  
ریر

تح
س: 

عک

رئیس کمیسـیون صنایع اتاق بازرگانـی، صنایع، معادن 
و کشـاورزی ایـران گفـت: بـا وجـود تحریم هـا و سـایر 
مشکالت، رشـد صنعتی کشور در سـال های اخیر خوب 
بـوده کـه شـاید مهمتریـن دلیـل آن همیـن تحریم هـا 
باشـد که نقـش پیش برنده و فرصت سـاز داشـته اسـت.
»ابوالفضـل روغنـی گلپایگانـی« دیـروز )یکشـنبه( در 
جریان برگـزاری بیسـت و یکمین نمایشـگاه بین المللی 
صنعـت تهـران در گفت وگو بـا خبرنـگار اقتصـادی ایرنا 
افـزود: صنعـت یکـی از عوامـل اصلـی رشـد اقتصـادی 
اسـت و سـهم بخش صنعت و معـدن در تولیـد ناخالص 

داخلـی کشـورمان حـدود ۴۷ درصد اسـت.
رئیـس کمیسـیون صنایـع اتاق ایـران ابـراز امیـدواری 

کـرد: صنعتگـران کشـورمان از طریـق توسـعه زنجیـره 
ارزش و توسـعه ارتباطـات، بـا اسـتفاده از تـوان صنایـع 
و فنـاوری داخلـی بتواننـد نقـش موثرتـری در اقتصـاد 

داشـته باشـند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد اراده کشـور را بـر صنعتی 
بـودن و بهبـود فضـای کسـب و کار تنظیم کـرد، یادآور 
شـد: تحریم ها و موانـع صادراتـی مانند اینکـه نمی توان 
ال.سـی بـاز کـرد و بـا دیگـر کشـورها ارتبـاط گرفـت، 
مهمترین مشـکالت بخش صنعـت را تشـکیل می دهد.
روغنـی ادامـه داد: همچنین تعـدد قوانین، خلق السـاعه 
بـودن برخـی قوانیـن و مقـررات، مانع تراشـی بـرای 
صادرات، مشـکالت مالیاتـی، بانکی و تامیـن اجتماعی، 

عمـده مشـکالت داخلی صنعـت را تشـکیل می دهد که 
تاکنـون تالش هـای زیـادی هـم بـرای رفـع آنهـا انجام 

شـده است.
وی با اشـاره به سـکانداری »سـیدرضا فاطمی امین« در 
وزارت صنعت، معـدن و تجارت، تصریح کـرد: اینکه وزیر 
صنعت در آغـاز کار خود با تشـکل ها و بخـش خصوصی 
ارتبـاط می گیـرد، نویدبخش ادامـه راهی درخشـان در 

این وزارتخانه اسـت.
رئیس کمیسـیون صنایع اتاق ایـران همچنین با اشـاره 
بـه تشـکیل نشـدن سـتاد ملـی تسـهیل و رفـع موانـع 
تولیـد از حـدود 2 ماه پیـش تاکنـون، خاطرنشـان کرد: 
این سـتاد نقـش مهمـی در کمـک بـه صنعت کشـور و 

مانع زدایـی از آن دارد.وی اضافه کـرد: امـروز نیـاز داریم 
تـا در زمینـه دیپلماسـی اقتصـادی، قوی تـر از گذشـته 
عمل کنیـم و حتـی اتاق ایـران پیشـنهاد کـرده افرادی 
از بازرگانـان، تولیدکننـدگان و صنعتگـران، بـه عنـوان 
وابسـته اقتصـادی در سـایر کشـورها به صـورت رایگان 

فعالیـت کنند.
جزیره ای بودن قوانین و مقررات

روغنـی گلپایگانی با بیـان اینکه دولـت و مجلس قوانین 
محکمـی از جملـه در موضـوع حمایت از سـاخت داخل 
دارند، گفـت: جزیـره ای بودن قوانیـن مانع اثربخشـی و 
حل سـایر مشـکالت شـده اسـت و در هر مورد پیوسـت 
زیسـت محیطی، آمایـش و اسـتراتژی توسـعه صنعتـی 

نیاز اسـت.
وی تاکید کـرد:  باید سـاختاری در کشـور شـکل بگیرد 
کـه همـه مـوارد بـه صـورت یکپارچـه دیـده شـده و 

گسـترش یابـد.
پساکرونا دوره بهتری برای صنعت کشور

رئیـس کمیسـیون صنایع اتـاق ایـران همچنیـن کرونا 
را تهدیـد بـرای جهـان توصیـف کـرد کـه در ایـن میان 

کشـوری نظیر چیـن توانسـت با تبدیـل آن بـه فرصت، 
رشـد اقتصـادی باالیـی را رقـم بزند.

وی اظهـار داشـت: در جریـان کرونا شـاهد بودیم برخی 
صنایع و خدمات مثل گردشـگری آسـیب زیـادی دیده 
و در مقابل صنایع بهداشـتی رشـد خوبی تجربـه کنند.

روغنـی معتقـد اسـت: پسـاکرونا دوره بهتـری بـرای 
صنعـت کشـور می تواند باشـد، زیرا بسـیاری شـرکت ها 
بـا ورود بـه حـوزه بازاریابـی دیجیتـال توانسـتند 
بهره بـرداری خوبی بـرای توسـعه بازارهایشـان داشـته 

باشـند.
به گزارش ایرنا، بیسـت و یکمیـن نمایشـگاه بین المللی 
صنعت با حضور بیـش از 1۹0 شـرکت داخلی و خارجی 
از کشـورهای چین، ترکیـه، آلمـان و کشـورمان آغاز به 

کار کرد.
ایـن نمایشـگاه از امـروز بـه مـدت چهـار روز )تـا 21 
مهرمـاه(  در محـل دائمـی نمایشـگاه های بین المللـی 
تهران با حضـور بیش از 1۹0 شـرکت داخلـی و خارجی 
برگزار می شـود و همـه روزه از سـاعت ۹ تـا 1۷ پذیرای 

عالقه منـدان و صنعتگـران اسـت.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران:

تحریم ها در توسعه صنعتی کشور، پیش برنده 
و فرصت ساز بوده است

»ابوذر حلوایی پور« مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر می گوید: در راستای تقویم نمایشگاهی مجموعه گل 
گهر گروه شرکت های گل گهر در پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت و تجهیزات حضور پیدا کرد.

امیر تیموری با اشاره به این که سایت نمایشگاهی در خور نام استان نیست گفت: با همین نمایشگاه همه هتل های ما پر شده؛ از طرفی هتل ها نیز 
کیفیت مطلوبی ندارند؛ برای نمایشگاه باید برنامه  ریزی های طوالنی مدت انجام شود و استان هایی در این زمینه موفق هستند که برنامه ریزی 5 

ساله و 10 ساله داشته باشند.

چالش های بزرگترین رویداد معدنی جنوب شرق 
طن

ذ و
کاغ

ع: 
منب

پنجمیـن نمایشـگاه بین المللـی معـدن، صنایـع 
معدنی، ماشـین آالت و تجهیزات وابسـته شـامگاه 
یـن  فتتـاح شـد. ا شـنبه 1۷ مهـر در کرمـان ا
نمایشـگاه کـه وسـعتی بیـش از ۷ هزار متـر مربع 
را بـه خود اختصـاص داده بـا ۸۵ شـرکت هایی از 
سراسـر کشـور دایـر شـده اسـت. ایـن شـرکت ها 
محصـوالت خود را با هـدف جذب سـرمایه گذار و 
رونـق اقتصـادی در معـرض نمایش قـرار داده اند.
ز  ز ۳0 درصـد ا تـاق کرمـان: کمتـر ا رئیـس ا
یـع اسـتان در داخـل  خدمـات و قطعـات صنا

کرمـان تأمیـن مـی شـود
و  معـادن  یـع،  صنا نـی،  بازرگا تـاق  ا رییـس 
کشـاورزی اسـتان کرمـان از جملـه مسـئوالنی 
رد. فتتاحیـه حضـور دا اسـت کـه در مراسـم ا
او در خصـوص نمایشـگاه می گویـد: نمایشـگاه 
پـل ارتباطی بیـن تولیـد و عرضـه بـوده و فرصت 
خوبی اسـت؛ امـا بایـد بـا حسـاب و کتاب باشـد؛ 
بایـد بـه سـمتی برویـم کـه سـهم عمـده ای از 
نیـاز پروژه هـای اسـتان کرمـان را در واحدهـای 

صنعتـی کوچـک و متوسـط تامیـن کنیـم.
رییـس اتـاق بازرگانـی کرمـان در ادامه به سـهم 
کوچـک قطعـه سـازان از صنایـع بـزرگ اسـتان 
اشـاره و گفـت: کمتـر از ۳0 درصـد از خدمـات، 
قطعـات و تجهیـزات مـورد نیـاز صنایـع بـزرگ 
اسـتان از داخـل کرمـان تأمیـن مـی شـود؛ لـذا 
مسـئولین بـرای حفـظ اشـتغال صنایـع کوچـک 

فکـری داشـته باشـند.
او بازارسـازی بـرای واحدهـا و صنایـع کوچـک 
را راهـکاری متحـول کننـده در ایـن امر دانسـته 

و ادامـه داد: معـدن و صنایـع معدنـی فرصـت 
بزرگـی بـرای اسـتان اسـت و کرمان جـزو معدود 
اسـتان هایی اسـت کـه در شـرایط سـخت تحریم 

سـرمایه گذاری هـای سـنگینی داشـته اسـت.
سرپرسـت معاونـت اقتصـادی اسـتاندار: لـزوم 
اسـتفاده از از شـرکت های دانـش بنیـان بـرای 

توسـعه اقتصـادی اسـتان
قتصـادی  مـور ا سرپرسـت معـاون هماهنگـی ا
اسـتاندار کرمـان می گویـد: نمایشـگاه  اگـر بـا 
مشـارکت همه گروه هـای ذینفع باشـد بهره روی 

خوبـی را ایجـاد می کننـد.
»حسـین مهرابـی« ادامـه داد: بایـد از شـرکت 
های دانـش بنیان بـرای توسـعه اقتصـادی کمک 
گرفـت؛ چـرا کـه از آنجایـی  کـه ایـن شـرکت ها 
قـدرت مالـی بـرای مانـور ندارنـد بهتـر اسـت 
منابـع مالـی شـرکت های دانـش بنیـان توسـط 

شـرکت های بـزرگ تامیـن شـود.
او با بیـان اینکـه ظرفیـت خوبـی در حـوزه قطعه 
سـازی ماشـین آالت معدنـی در اسـتان کرمـان 
وجـود دارد گفـت:  بیـش از ۵0 درصـد از قطعات 
مـورد نیـاز بخش معـدن ایـن اسـتان از خـارج از 

کرمـان تأمیـن می شـود.
: نمایشـگاه محـل  ه ری نمایشـگا مدیـر برگـزا

ئـه  محصـوالت جدیـد  ا ر مناسـبی بـرای ا
»بردیـا امیرتیمـوری« مدیـر برگـزاری پنجمیـن 
نمایشـگاه بین المللـی معـدن کرمـان می گویـد: 
هـدف از نمایشـگاه ایـن اسـت کـه شـرکت های 
بـزرگ بتوانند بـا تامین کننـدگان مـواد و قطعات 
یدکـی و ارائـه دهنـدگان خدمـات آشـنا و تعامل 

داشـته باشـند.
او ادامـه می دهـد: بـه وسـیله نمایشـگاه تولیـد 
کننـدگان و کسـانی کـه محصـوالت جدیـد مورد 

نیـاز شـرکت های بـزرگ را بـه شـکل نوآورانـه 
ر معرفـی  زا نـد بـه بـا نـه تولیـد کرده ا و خالقا
میرتیمـوری پنـج شـرکت  به گفتـه ا می شـوند.
بـزرگ بـازار بـورس و فرابـورس شـامل شـرکت 
ملی مـس، گل گهـر، ذوب آهـن اصفهـان، جهان 
فوالد سـیرجان و سـنگ آهـن گهر زمیـن در این 

نمایشـگاه حضـور دارنـد.
او ادامـه می دهـد: بخـش خصوصـی هـم بسـیار 
؛  یـن نمایشـگاه شـرکت کـرده قدرتمنـد در ا
بسـیاری از قطعات بـرای اولین بـار در نمایشـگاه 
ارائـه شـدند، برخی شـرکت ها نیـر قطعـات بومی 
شـده خـود را بـرای اولیـن بـار به ایـن نمایشـگاه 

آوره انـد.
سایت نمایشگاه کرمان 
در خور نام استان نیست

امیرتیمـوری مدیـر برگـزاری پنجمین نمایشـگاه 
لمللـی معـدن کرمـان می گویـد: صنعـت  بین ا
نمایشـگاه جـزو صنایعـی اسـت کـه بـه ایجـاد 
زیرسـاخت نیـاز دارد؛ سـایت کرمـان از روز اول 
مشـکالت سـاختاری داشـته و ایـن مشـکالت نه 
تنها رفـع نشـده بلکه در طول سـال های گذشـته 
روز به روز به دلیل فرسـودگی برگزاری نمایشـگاه 

در آن سـخت تـر شـده اسـت.
امیر تیمـوری ادامه داد: سـایت نمایشـگاه کرمان 
قطعـا در خـور نـام اسـتان کرمـان نیسـت؛ مـا 
یـران هسـتیم و قطعـا  معدنـی تریـن اسـتان ا
ینـده بـه قطـب فـوالد کشـور  در سـال های آ
ژ نمایشـگاه  تبدیـل می شـویم، همچنیـن متـرا
بـرای برگزارکننـدگان مقـرون بـه صرفه نیسـت، 
نمایشـگاه هایی مقـرون به صرفه اسـت کـه فضای 

مسـقف آن بـاالی ۵ هـزار متـر باشـد.
ز  ا خیلـی  کـه  یـن  ا بـر  عـالوه  فـزود:  ا و  ا

و  سـرمایش  جملـه  ز  ا کلـی  زیرسـاخت های 
گرمایـش سـایت نمایشـگاه کرمـان مهیا نیسـت؛ 
دوری از شـهر و نبـود خدمـات رفاهـی از جملـه 
ر  برگـزا بـرای  همـه  معمـوال  هـم  رسـتوران 

اسـت. فریـن  آ مشـکل  کننـدگان 
یـن کـه صنعـت  میـر تیمـوری بـا اشـاره بـه ا ا
نمایشـگاهی بایـد توسـعه همـه جانبـه در شـهر 
محـل برگـزاری داشـته باشـد گفـت: بـا همیـن 
نمایشـگاه همـه هتل هـای مـا پـر شـده؛ از طرفی 
رنـد؛ بـرای  هتل هـا نیـز کیفیـت مطلوبـی ندا
نمایشـگاه بایـد برنامـه  ریزی هـای طوالنـی مدت 
انجـام شـود و اسـتان هایی در ایـن زمینـه موفـق 
له  له و 10 سـا هسـتند کـه برنامه ریـزی ۵ سـا

داشـته باشـند.
کارشناسان گل گهر آماده  پاسخگوی 

سواالت بازدیدکنندگان
»ابـوذر حلوایـی پـور« مدیـرکل روابـط عمومـی 
لملـل شـرکت معدنـی و صنعتـی  مـور بین ا و ا
گل گهـر می گوید: در راسـتای تقویم نمایشـگاهی 
مجموعـه گل گهر گـروه شـرکت های گل گهر در 
پنجمیـن نمایشـگاه بین المللـی معـدن، صنایـع 
معدنـی، ماشـین آالت و تجهیـزات حضـور پیـدا 
او ادامـه داد: در ایـن نمایشـگاه شـرکت  کـرد.
بـزرگ گل گهـر و شـرکت های زیرمجموعـه 
جهـان فوالد، گهر زمیـن، گهـر روش و نظم آوران 
حضـور دارند.بـه گفتـه حلوایـی شـرکت  گل گهر 
و شـرکت های زیرمجموعـه  آن در ایـن نمایشـگاه 
ا در بـه معـرض  قطعـات و محصـوالت خـود ر
عمـوم گذاشـتند؛ و کارشناسـان شـرکت در طول 
برگـزاری نمایشـگاه بـا حضـور در غرفـه گل گهر 
پاسـخگوی سـواالت صنعتگران و بازدیدکنندگان 

. هسـتند

حمزه سلمانی|کاغذ وطن
گزارش 

امیرتیموری مدیر برگزاری پنجمین نمایشگاه 
بین المللی معدن کرمان می گوید: صنعت 
نمایشگاه جزو صنایعی است که به ایجاد 
زیرساخت نیاز دارد؛ سایت کرمان از روز اول 
مشکالت ساختاری داشته و این مشکالت 
نه تنها رفع نشده بلکه در طول سال های 
گذشته روز به روز به دلیل فرسودگی برگزاری 
نمایشگاه در آن سخت تر شده است.
امیر تیموری ادامه داد: سایت نمایشگاه کرمان 
قطعا در خور نام استان کرمان نیست؛ ما معدنی 
ترین استان ایران هستیم و قطعا در سال های 
آینده به قطب فوالد کشور تبدیل می شویم، 
همچنین متراژ نمایشگاه برای برگزارکنندگان 
مقرون به صرفه نیست، نمایشگاه هایی مقرون 
به صرفه است که فضای مسقف آن باالی 5 هزار 
متر باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۶۱۸۵ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نازنین غنی راینی 
فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه ۵۸ صادره از راین در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۵۳۸/2۹ مترمربع پالک ۱ 
فرعی از ۶۰۵ اصلی واقع در بخش 2۸ کرمان آدرس کرمان راین خیابان ۱۷ شهریور کوچه ۸ متری کشاورزان کوچه شهید 
رضایی پالک ۱۱ خریداری از مالک رسمی آقای حسن خیام راینی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۸۶۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۹۰۷۸۰۰۶۰2۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه 
نقابی فرزند رمضانعلی بشماره شناسنامه ۵۹۵۳۴ صادره از سبزوار در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۷۶ مترمربع 
پالک 2۴۶۹۱ فرعی از 2۷۸۷ اصلی واقع در بخش ۳ کرمان آدرس کرمان بزرگراه امام خمینی کوچه ۵۸ خریداری از 
مالک رسمی آقای حسین بانک توکلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۸۴۰
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۷/۱۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
محمود مهدی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 معرفی برگزیدگان جشنواره 
چای محرم در کرمان

دبیر جشنواره ادبی چای محرم گفت: برگزیدگان 
نخستین جشنواره ادبی چای محرم 1۴00 استان کرمان معرفی 

شدند. رحمت پور یزدی، دبیر جشنواره ادبی چای محرم با اشاره به 
معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره ادبی چای محرم گفت: دربخش 
داستان نعیمه شفیعی پور راوری، رضا شبان زاده راوری و زهرا قاسمی 

برگزیده شدند.او افزود: همچنین در بخش قطعه ادبی بهاره احمدی، 
زهرا قاسمی و آرزو نصرت آبادی و در بخش داستانک اعظم جلیلی، 

نداحقانی شمامی و اعظم سادات سرآبادانی و در بخش کودک و 
نوجوان ریحانه جعفری خیرآبادی حائز رتبه شدند.

فراخوان دومین دوره جشنواره پویش 
پایداری منتشر شد.
مهلت: 3۰ آذر 1۴۰۰

فراخوان دومین دوره جشنواره ادبیات داستانی پویش پایداری که 
توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و با همکاری بنیاد حفظ 
آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمان، اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمی شهرستان سیرجان و اتحادیه انجمن های اسالمی 

دانش آموزان استان کرمان برگزار می شود، منتشر شده است.

عقرب ها کور نیستند
اخیراً کتاب جامعی در رابطه با حشرات در استرالیا منتشر شده 
است. این کتاب که دارای تصویرهای جالبی از حشرات است به راه های گوناگون 

دفاع حشرات در طبیعت اشاره دارد. حشراتی چون عنکبوت ها، عقرب ها و هزارپاها. 
در این کتاب که از ۶۹ فصل تشکیل شده خط مشی و استراتژی دفاعی حشرات 

بررسی شده که به راستی اعجاب انگیز ا ست. در بخشی از کتاب در رابطه با حشرات 
مهاجم، مثل عقرب ها، آمده است: همواره از حیواناتی که از سالح دفاعی نیرومند 

برخوردارند بر حذر باشید. این اسلحه برای کشتن آفریده شده و ممکن است حتی 
در حالت دفاعی کشنده باشد. آدمیان از مارها، عنکبوت ها و عقرب ها می ترسند و 

می دانند که بعضی از انواع آنها دارای زهر بسیار قوی و کشنده هستند. عقرب ها در 
سطح جهان از مناطق استوایی گرفته تا مناطق معتدل، حدود 1200 گونه اند: و در 
هرمحیطی، اعم از بیابانی یا جنگلی ممکن است دیده شوند. عقرب ها شب شکارند 

و از حشرات یا بندپایان دیگر تغذیه می کنند. اغلب آنها در سطح زمین زندگی 
می کنند، اگرچه بعضی از آنان درخت زی هستند. عقرب ها در طول روز به دنبال 

سرپناهی می گردند و ممکن است به داخل منازل مسکونی یا چادر طبیعت گردان 
یا حتی درون کفش بیایند. به همین سبب در طبیعت چادر می زنید مراقب 

این بندپایان موذی باشید، صبح هم که از چادر بیرون می آیید و قصد پوشیدن 
کفش هایتان را دارید، حتما آن را وارسی کنید. قوه بینایی عقرب بسیار کم است. 
یک جفت چشم در وسط و دو چمش یا بیشتر در دو طرف سر عقرب وجود دارد. 

اما از چشم ها به ندرت استفاده می کند، در عوض به حس المسه خود وابسته است 
و با استفاده از کرک نرم شاخک هایش 

قربانی خود را پیدا می کند و اشیاء 
را تشخیص می دهد شاید به همین 

سبب بوده که در قدیم عقرب را کور 
می پنداشتند و کسی را که نمک 

می خورد و نمکدان را می شکست به 
»عقرب کور« تشبیه می کردند؛ اما 

عقرب واقعا کور نیست. تنها 2۵ گونه 
از عقرب ها در سراسر جهان که همگی 

به خانواده Buthidae تعلق دارند 
دارای زهری کشنده برای انسان اند. اما 

در هر حالت نیش عقرب زهرآگین و 
به شدت درد آور است.

هنر ظریف 
بی خیالی     

نویسنده: مارک منسون
 انتشارات کلید آموزش

خالصه کتاب بی خیالی این است 
که:ما آن قدر فرصت و قدرت و انرژی 
نداریم که به همه چیز اهمیت بدهیم. 

باید بی خیال خیلی چیزها شویم تا 
بتوانیم تمام فکر و ذهن و انتخاب ها 
و تصمیم های خود را، روی گزینه ی 

محدود و مشخص، متمرکز کنیم. 

خبر

فراخوان

زیستمند

کتاب

ارز دیچیتال

اینفوگرافیکاخبار معدن

عکس نوشت

استاندار کرمان در حاشیه بازدید از غرفه 
گهرزمین در نمایشگاه بین المللی معدن و 

صنایع معدنی کرمان:
پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع 
معدنی، ماشین آالت و تجهیزات وابسته 

کرمان )kimix 2021 ( با حضور استاندار 
کرمان آغاز بکار کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل 
شرکت سنگ آهن گهرزمین، نمایشگاه بین 
المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت 

و تجهیزات وابسته کرمان  با حضور دکتر 
علی زینی وند استاندار کرمان و جمعی از 

مسئولین صنعت و معدن استان افتتاح شد.
استاندار کرمان در حاشیه بازدید از غرفه 
گهرزمین عنوان کرد: شرکت سنگ آهن 
گهرزمین از مجموعه های فعال و خوب 
صنعتی و معدنی کشور است و اقدامات 

شایسته آن قابل تقدیر می باشد.
این نمایشگاه از شنبه 1۷ مهرماه لغایت 20 
مهرماه در محل نمایشگاه بین المللی کرمان 
به مدت ۴ روز میزبان بازدید کنندگان است.

سنگ  شرکت  غرفه  است  ذکر  شایان 
آهن گهرزمین در این نمایشگاه ،همه 
روزه از ساعت 1۵ الی 20:۳0 در سالن 
باستانی پاریزی پذیرای عالقه مندان و 

بازدیدکنندگان خواهد بود.

امام جمعــه جیرفــت گفت:مطالبــات مردمی 
در حــوزه آب کامــال بحــق اســت و نظــام 
ــن  ــردم در ای ــه م ــای اولی ــه دارد نیازه وظیف

ــد. ــن کن ــه را تامی زمین
حجت االســالم میثــم تــارم در نشســت 

بررســی مشــکالت آب مناطــق مختلــف 
ــالل  ــت: اخت ــت اظهارداش ــتان جیرف شهرس
در زمینــه تهیــه و توزیــع آب زندگــی روزمــره 
ــام  ــی انج ــی و حت ــت عموم ــردم، بهداش م
ــی  ــکل م ــار مش ــی را دچ ــای دین ــه ه فریض

ــد. کن
ــردم  ــان م ــت همچن ــده نیس ــزود: زیبن او اف
ــه  ــت ب ــکل آب دس ــا مش ــاط ب ــی نق در برخ
گریبــان باشــند لــذا مســئوالن بایــد بیــش از 
پیــش بــرای حــل ایــن معضــل همــت کنند.

امــام جمعــه جیرفــت ورود ســپاه پاســداران و 
اقدامــات ســایر دســتگاهها برای حل مشــکل 
ــت: این  آب را شایســته قدردانی دانســت و گف
اقدامــا خوب اســت امــا کافی نیســت لــذا باید 

رونــد آن بــا همــت همگانــی شــتاب گیرد. 
ــزی و  ــه ری ــا برنام ــرد ب ــدواری ک ــار امی او اظه
اقدامــات مناســب مشــکالت آب مــردم شــهر 
ــده  ــت و روســتاهای شهرســتان در آین جیرف

ــک حــل شــود. نزدی

آهنگر شاعر پیشه »حاجتعلی رحیمی«
شهرکرد - ایرنا - در کوچه آهنگری شهرکرد که از وجود این 

شغل قدیمی خالی شده کارگاه »حاجتعلی رحیمی«، آهنگری 
کهنه کار که در طول سالها فوالد روزگار وی را به مردی آبدیده 

تبدیل کرده، خودنمایی می کند.
اما زمانی که وارد حجره آهنگری استاد حاجتعلی می شوی فقط با 
فلز، پتک و چکش و آچار های سفت و زمخت طرف نیستی، این 
حجره آهنگری بوی شعر و ادبیات هم می دهد. از البه الی صدای 
پتک و چکش می توان طنین اشعار مثنوی و حافظ و تاریخ ایران 

زمین را شنید.اینجا ادبیات از آهنگری شغلی لطیف ساخته و 
این موضوع را در شکل دهی اجسام کارگاه می توان به خوبی دید. 
حاجتعلی آهنگر به سبب عالقه خاصی که از کودکی به کتاب و 
کتابخوانی داشته توانسته تاکنون 2 جلد کتاب به چاپ برساند و 

۶ جلد دیگر نیز آماده چاپ دارد. روزگار با حاجتعلی همان کاری 
را کرده که وی با فوالد می کند. آقای رحیمی در طول سالها 

زندگی با فراز و نشیب هایی روبرو بوده و اکنون این کوله بار دانش 
و تجربه را در کتاب هایش با مردم به اشتراک گذاشته است. 
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اقدامات شایسته گهر زمین قابل تقدیر است

امام جمعه جیرفت: 
مطالبات مردم در حوزه آب بحق است

اکران »قهرمان« اصغر فرهادی از 5 آبان ماه
خبر

فیلم سینمایی "قهرمان" آخرین ساخته اصغر فرهادی از پنجم آبان در سینماهای سراسر 
کشور اکران می شود. 

"خانه فیلم" پخش کننده داخلی فیلم "قهرمان" زمان اکران را پنجم آبان ماه اعالم کرد.
"قهرمان" اولین بار در جشنواره بین المللی فیلم کن 2021 به نمایش درآمد و ضمن کسب 

"جایزه بزرگ " مورد استقبال تماشاگران و منتقدان بین المللی قرار گرفت.
بازیگران این فیلم، امیر جدیدی، محسن تنابنده ، سحر گلدوست ، فرشته صدرعرفایی 
،احسان گودرزی،مریم شاه داعی ، علیرضا جهاندیده ، فرخ نوربخت ، محمد عاقبتی ، صالح 

کریمایی و سارینا فرهادی هستند.
اصغر فرهادی ساخت فیلم های چون "جدایی نادر از سیمین"، "گذشته"، "درباره الی"، 
"رقص در غبار" و... را در کارنامه هنری اش دارد و دوباره اسکار را برای سینمای ایران کسب 

کرده است.
در فیلم »قهرمان«، رحیم با بازی امیر جدیدی در واقع قهرمان داستان است که به دلیل 
عدم پرداخت بدهی اش در زندان است. در حالی که او به مرخصی می آید، زنی که او را 
خیلی دوست دارد ، رحیم را متقاعد می کند بدهی اش را از محل کیف پر از پولی که او پیدا 
کرده، پرداخت کند. تصمیم رحیم پیامدهایی را به همراه دارد که او را به قهرمان داستان 

تبدیل می کند. /ایسنا

آگهی استخدام در استان کرمان

موقعیت شغلی: کارشناس مکانیک
شرایط احراز:
جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
مدرک تحصیلی: کارشناسی مکانیک

حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط با دستگاه خردایش
مزایا:

بیمه خدمات درمانی- وام- هدایای مناسبتی
 متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال 

نمایند.
gmail.com@1۴00.tosan.jazb ایمیل
آدرس محل کار: زرند

نوع همکاری:پروژه ای، کارآموزی، دورکاری 
شرایط احراز

جنسیت: خانم، آقا
ui/ux کارآموز در زمینه طراحی رابط کاربری

شایستگی های فردی- خالق- آموزش پذیر- متعهد به کار
طول دوره کارآموزی ۳ ماه می باشد و امکان استخدام در 

شرکت برای کارآموزان در صورت رضایت وجود دارد
در طول دوره آموزش های الزم داده می شود و تنها شرط الزم 

داشتن عالقه و پشتکار می باشد
محل کار: استان کرمان، شهر کرمان

متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را از طریق سیستم ارسال 
رزومه »ای-استخدام« ارسال نمایند

موقعیت شغلی:راننده گریدر
شرایط احراز:جنسیت: آقا

نوع قرارداد: تمام وقت
روحیه مسئولیت پذیری

مزایا:حقوق توافقی بر اساس تجربه و مهارت
متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل یا واتس اپ زیر 

ارسال نمایند یا  با شماره های زیر تماس حاصل نمایند.
اطالعات تماس: موبایل 091۳۳۴۳107۴
موبایل 091۳۳۴2۳۶0۳
واتساپ 091۳۳۴۳107۴- واتساپ 091۳۳۴2۳۶0۳
omranpeyma@gmail.com ایمیل

یك شرکت معتبر فعال استخدام رویال کدیك شرکت معتبر در حوزه معدن
در زمینه راه سازی 

@irna از صفحه@isna.news از صفحه

  اینستاگرام  اینستاگرام 
         در توییتر چه می گویند؟

خبر


