
نبود نیروی ماهر، اصلی ترین مشکل 
 بنگاه های اقتصادی

2

ان
کرم

ی 
ردا

س: ف
عک

 10 درصد چک های کرمان برگشت خورد

گهرزمین حامی آینده سازان 
دیار کریمان است

احمد اسکندری نسب مدیر کل آموزش و پرورش استان در آیین تجلیل از دانش آموزان برتر 
کنکور سراسری ۱۴۰۰ شهرستان های جنوبی استان ضمن قدردانی از تالش های ارزنده و خدمات 
ماندگار مجموعه بزرگ گهرزمین، موفقیت فرزندان شایسته جنوب استان را حاصل تالش های بی 

شائبه این عزیزان، آموزش های ویژه اساتید و حمایت های مالی گهر زمین دانست.

در بحث موفقیت های 
آموزشی جنوب استان 

مدیون گهر زمین هستیم

مفتخریم  این که  بیان  با  زمین  گهر  سنگ آهن  شرکت  مدیرعامل 
توفیق خدمتگزاری به آینده سازان دیار کریمان نصیبمان شد، گفت: 

»دانش آموزان جنوب استان کرمان با وجود مشکالت عدیده ی اقتصادی، توانستند گام بلندی 
در راه رسیدن به قله های موفقیت در کنکور ۱۴۰۰ بردارند«. محمد فالح در آیین تجلیل از 
دانش آموزان برتر کنکور سراسری ۱۴۰۰ شهرستان های جنوبی استان کرمان، از نقش اعضای 
هیات مدیره گهر زمین و خیرین، در این مسیر یاد کرد و حمایت و مساعدت این عزیزان را 

شایسته ی تقدیر و تشکر دانست.
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تومــان  5۰۰ قیمــت          ۱۴۰۰ مهــر   29 پنج شــنبه         ۱۰9۱ پیاپــی  شــماره  چهــارم          ســال 

رشد رشد 4343 درصدی شوتی ها بعد از طالبان درصدی شوتی ها بعد از طالبان
2

عامل تیراندازی 
سیرجان 

دستگیر شد

10 درصد چک های کرمان برگشت خورد

ــتان ســیرجان از دســتگیری  دادس
نــدازی ســه شــنبه  عامــل تیرا
بان هــای  ز خیا شــب  در یکــی ا
ــرد 25  ــن ف ــر داد.ای ــیرجان خب س
ســاله پــس از درگیــری بــا اعضــای 
ــه  ــکاری ب ــلحه ش ــا اس ــواده ب خان
ــده  ــا عرب ــود و ب ــده ب ــان آم خیاب
کشــی اقــدام بــه تیرانــدازی کــرد.

محســن  مهــر،  رش   گــزا بــه 
نیــک ورز صبــح چهارشــنبه بــه 
ــته  ــب گذش ــت: ش ــگاران گف خبرن
فــردی اقــدام بــه تیرانــدازی در 
خیابــان کــرد و باعــث رعــب و 

وحشــت مــردم شــد.
مــل  عا ورز  نیــک  گفتــه  بــه 
ــته  ــی شــب گذش ــدازی ایذای تیران
ــور  ــا حض ــان ب ــان ابوریح در خیاب
ــس و ســرعت عمــل  ــع پلی ــه موق ب
در زمیــن گیــر کــردن متهــم، 

دســتگیر شــد.
دادســتان ســیرجان افــزود: متهــم 
ــس  ــی 25 ســاله اســت پ کــه جوان
ــواده  ــای خان ــا اعض ــری ب از درگی
ــوز  ــکاری دارای مج ــلحه ش ــا اس ب
ــان  ــه خیاب ــودش ب ــه خ ــق ب متعل
آمــده بــود و بــا عربــده کشــی 
نــدازی ایذایــی  اقــدام بــه تیرا

کــرد.
ینــد  نیــک ورز در خصــوص فرا
بــا   : د ا د توضیــح  دســتگیری 
ــم  ــس مته ــع پلی ــه موق ــور ب حض
ــا اســتفاده از شــگردهای پلیســی  ب
غافلگیــر و در حالــی کــه قصــد 
شــت،  ا دا و ر ر بــا خــودر ا فــر
از متهــم ســالح  دســتگیر شــد.
ــنگ  ــادی فش ــداد زی ــکاری و تع ش
کشــف شــده و در حــال حاضــر 
نیــز  تحــت قــرار بازداشــت موقــت 
در بازداشــت بــه ســر می بــرد.

ــوص  ــیرجان  در خص ــتان س دادس
نیــز گفــت:  و  ا ر  مجــوز شــکا
ــه  ــوارد ک ــل م ــن قبی ــاً در ای قطع
دارنــده ســالح دارای مجــوز اقــدام 
ــا  ــه ب ــار مجرمان ــکاب رفت ــه ارت ب
ــد  ــود می کن ــار خ ــالح در اختی س
درخواســت ابطــال مجــوز حمــل و 
نگهــداری ســالح داده می شــود.

شهریورماه امسال حدود هفت میلیون فقره چک در کشور 
مبادله شده که از این میزان صرفا دو درصدش با ارزش  
25 هزار و 356 هزار میلیارد ریال مربوط به کرمان بوده. 
از مجموع چک های مبادله شده در کرمان ده درصدش 
برگشت خورده  که از نظر ریالی ارزش 3 هزار و 736 

میلیارد ریال را داشته است.  
طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی در 
شهریورماه امسال حدود هفت میلیون فقره چک به ارزش 
حدود 2 هزار و ۴99 هزار میلیارد ریال مبادله شد که در 
مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد 5.5 درصد و از نظر مبلغ 

23.5 درصد افزایش داشته است.
بیشترین چک مبادله شده در آخرین ماه تابستان مربوط 
به استان تهران با 2 میلیون فقره چک بود و استان های 

اصفهان و خراسان در مرتبه های بعد قرار داشتند.
۶ میلیون فقره چک در شهریورماه وصول شد

براساس این گزارش در شهریورماه، 6 میلیون فقره چک 
به ارزش دو هزار و ۱۸5 هزار میلیارد ریال وصول شد. 
میزان چک های وصولی در مقایسه با مردادماه 6.7 درصد 
و از نظر ارزش 26.7 درصد افزایش را نشان می دهد. 
بررسی ها نشان می دهد که از کل تعداد چک های مبادله 
شده 9۰.3 درصد وصول شده است یعنی ۸7.۴ درصد 

مبلغ چک های مبادله پرداخت شده است.
میزان چک های وصولی در شهریورماه سال 99 برابر 9۰.۸ 
درصد بود و ۸9.9 درصد مبلغ چک های مبادله شده در 

سال گذشته وصول شده بود.
9۱ درصد ساکنان تهران در  براساس این گزارش 
شهریورماه امسال چک های وصول کردند. گیالنی ها، 
 خوزستانی ها و ساکنان استان البرز هر کدام به ترتیب 
92.9 درصد، 9۱.7 درصد و 9۱.۴ درصد چک های خود 
را پاس کردند. این درصد درکمران نیز همانند این استان 
هاست و از مجموع ۱57 هزار فقره چکی که در کرمان  
مبادله شده 9۰ درصد وصول شده و ده درصدش برگشت 
خورده است.بررسی ها نشان می دهد که میزان چک های 
مبادله شده در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه افزایش 
داشته است. مرداد ماه ۱۴۰۰ حدود  ۱۴6 هزار و 6۰۰ 
فقره چک با مبلغ 2 هزار و ۴۴ میلیارد تومان چک در 
استان مبادله شده که از این میزان ده درصدش برگشت 

خورد.
۷۰۹ هزار فقره چک در شهریورماه 

برگشت داده شده است
به طور کلی در شهریورماه از هفت میلیون فقره چک 
صادر شده در کشور 7۰9 هزار فقره چک به ارزش بیش 
از 3۱۴ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است. میزان 
چک های برگشتی در دوره مذکور نسبت به ماه قبل ۴.۴ 

درصد افزایش داشته است.
از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در شهریور 
۱۴۰۰ به ترتیب 9.7 درصد و ۱2.6 درصد برگشت داده 
شده است. در شهریور سال گذشته 9.2 چک های مبادله 

شده وصول نشده بود.
بیشترین نسبت چک های برگشتی در شهریورماه امسال 
مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با ۱۴.9 درصد و 
خراسان شمالی با ۱3.7 درصد است. در پایتخت نیز 9 
درصد  و کرمان ۱۰ درصد چک ها وصول نشد. کل تعداد 
چک های وصول نشده در کرمان ۱5 هزار و 9۰۰ فقره 
چک با ارزش 2736 میلیارد ریال است که ۱۴ درصد 

از ارزش  چک های مبادله شده در استان کرمان است.
 *مهمترین علت وصول چک ها 

در شهریور ماه چه بود؟
در گزارش بانک مرکزی در شهریورماه امسال مهمترین 
دلیل برگشت چک ها، کسری یا فقدان موجودی عنوان 
شده است. براین اساس 6۸6 هزار فقره چک از 7۰9 هزار 
فقره چک برگشتی به دلیل کسری یا فقدان موجودی 
برگشت داده شده است. مبلغ چک های برگشتی به دلیل 

کسری بودجه 3۰2 هزار میلیارد ریال بود.
براساس این گزارش 96.7 درصد چک های برگشتی 
به دلیل کسری یا فقدان موجودی وصول نشده اند. در 
استان های اصفهان، خراسان جنوبی و چهارمحال و 
بختیاری به ترتیب 9۸ درصد، 97.9 درصد و 97.۸ درصد 
چک های برگشتی به دلیل کسری بودجه وصول نشدند.

در سال های اخیر با توسعه تجهیزات پرداخت الکترونیکی 
و توسعه سامانه ها، بسیاری از تراکنش ها از طریق این 
سامانه ها انجام می شود اما هنوز هم چک به عنوان یکی 
از ابزارهای نظام پرداخت، نقش قابل توجهی در تسویه 

مبادالت خرد و کالن در کشور دارد.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

شـهریورماه امسـال حـدود هفـت میلیـون فقـره چـک در کشـور مبادلـه 
شـده که از ایـن میزان صرفـا دو درصـدش بـا ارزش  25 هـزار و 356 هزار 
میلیـارد ریال مربـوط بـه کرمـان بـوده. از مجموع چک هـای مبادله شـده 

در کرمـان ده درصدش برگشـت خـورده  که از نظـر ریالـی ارزش 3 هزار و 
736 میلیـارد ریال را داشـته اسـت.  

طبق آخریـن گزارش منتشـر شـده توسـط بانـک مرکـزی در شـهریورماه 

امسـال حـدود هفـت میلیـون فقره چـک بـه ارزش حـدود 2 هـزار و ۴99 
هـزار میلیـارد ریـال مبادله شـد کـه در مقایسـه با مـاه قبـل از نظـر تعداد 

5.5 درصـد و از نظـر مبلـغ 23.5 درصـد افزایش داشـته اسـت.

بیشـترین چـک مبادلـه شـده در آخریـن مـاه تابسـتان مربـوط به اسـتان 
تهـران بـا 2 میلیـون فقره چـک بـود و اسـتان های اصفهـان و خراسـان در 

مرتبه هـای بعـد قـرار داشـتند.

سرمایه گذاری های  رسیدن  نتیجه  به  کرمان  تاق  ا رئیس 
ز نیروی  بزرگ صنعتی و معدنی استان را در گرو استفاده ا
ضرورت  »مهارت آموزی  گفت:  و  کرد  بیان  مهارت دیده 
گسترده ی  امکانات  باید  و  است  استان  قتصاد  ا توسعه ی 
قتصادی برای مهارت آموزی به کار گرفته شود«.  بنگاه های ا

 سیدمهدی طبیب زاده در آیین افتتاح نوزدهمین دوره ی مسابقات 
ملی مهارت، با اشاره به این که مهم ترین عامل توسعه ی یک 
فزود: »سرمایه گذاری های  نسانی آن است، ا جامعه، نیروی ا
صنعتی و معدنی بزرگ در استان و جهش اقتصادی مد نظر، فقط 
 با استفاده از نیروی مهارت دیده به نتیجه مورد نظر می رسد«.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

هتل جهانگردی کرمان شعبه 2- شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای

آگهی مزایـده 

مناقصه واگذاری امور حمل ونقل شبکه بهداشت ودرمان شهرستان رابر

شناسه آگهی : 121۰84۰ 

شماره مناقصه: دانشگاه علوم پزشکی کرماندستگاه مناقصه گزار
106/19/8/1400

امور حمل ونقل موضوع مناقصه
دریافت اسناد : 

الف(سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

www.setadiran.ir 
ب( پایگاه ملی مناقصات   
    http://iets .mporg.ir

)صرفًا جهت مشاهده(

7/862/100/000 ریالبرآورد یکساله )ریال(
تضمین شرکت در مناقصه 

393/105/000 ریال)ریال(

از تاریخ درج فراخوان لغایت ساعت 14:30روز چهارشنبه مورخ 1400/08/05دریافت اسناد

آخرین مهلت بارگزاری اسناد و 
تا ساعت 14:30روزسه شنبه  مورخ 1400/08/18پیشنهادها در سامانه ستاد ایران

از ساعت 12روز چهارشنبه مورخ 1400/08/19بازگشایی پیشنهادها

ضمنًا جلســه توجیهی در ســاعت 10روزدوشــنبه  مورخ 1400/08/10 در محل  مرکزبهداشت ودرمان شهرستان رابربرگزار خواهد شد.
محل تسلیم اصل پاکت الف ) تضمین شرکت در مناقصه(: کرمان – ابتدای جاده هفت باغ علوی، معاونت غذا و دارو، اداره حراست

هزینه درج آگهی و کارشناسی قیمت بر عهده برنده مزایده می باشد

استخـدام

09133952075

به تعدادی نیرو ساده و نیمه ماهر جهت کار 
 در کارگاه کابینت و دکور سازی نیازمندیم .

آب را 
َهدر

ندهیم

شــرکت ســرمایه گــذاری ایرانگــردی و جهانگــردی در نظــر دارد زمیــن اســکیت خــود واقــع در هتــل جهانگــردی شــعبه 2 کرمــان را از طریــق مزایــده ی 
عمومــی بــا مشــخصات زیــر بــه صــورت قــرارداد اجــاره یکســاله واگــذار نمایــد.

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردیشرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی

1- قیمت پایه ی اجاره ی سالیانه 29/000/000 ریال ) بیست و نه میلیون ریال(
2 - محل دریافت و تحویل اسناد مزایده: سه راه هوانیروز – جنب اداره میراث فرهنگی – هتل 

ایرانگردی کرمان
3- مهلت دریافت اسناد مزایده: از زمان انتشار آگهی به مدت 5 روز.

 4- زمان تحویل پیشنهادها تا آخر وقت اداری مورخ 1400/08/03 ) 5 روز پس از انتشار آگهی(
5- پیشنهادهای رسیده در محل دفتر مرکزی شرکت به نشانی تهران، خیابان ولی عصر)عج( روبروی 
خیابان شهید عباسپور )توانیر(، بن بست شمس، پالک 3 روز دوشنبه مورخ 1400/08/10 مفتوح و 

برنده ی مزایده ظرف مدت یک هفته اعالم خواهد شد
6- به پیشنهادهای مبهم. ناقص، مشروط، مدتهار، مغایر با شرایط مزایده، مخدوش و فاقد سپرده و 

یا پایین تر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7- متقاضیان باید 5 درصد رقم پایه به مبلغ 1/450/000 ریال به صورت ضمانت نامه ی بانکی و یا 
نقدا به حساب جاری شماره 210000021 نزد بانک ملت شعبه ی بیمارستان دی کد: 65219 به نام 

شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی در وجه شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی به 
عنوان سپرده ی شرکت در مزایده واریز و اصل ضمانت نامه و یا رسید واریز وجه را در پاکت )الف( 

در بسته قرار دهند.
 8- قیمت پیشنهادی باید در پاکت )ب( به صورت در بسته و به همراه پاکت )الف( فرم شرکت در 
مزایده به طور خوانا و بدون خط خوردگی و قرار دادن شرط در آن، تکمیل و مهر و امضاء نموده،  در 
یک پاکت در بسته ی سوم مهر و موم شده حداکثر تا پایان وقت اداری روز مورخ 1400/08/03 به 

مدیریت هتل جهانگردی شعبه 2 کرمان تحویل و رسید دریافت گردد.
9 - هزینه ی کارشناسی و انتشار آگهی بر عهده برنده ی مزایده خواهد بود.

 10- شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها و با الغای مزایده مختار خواهد بود.
11- جهت بازدید از محل مورد مزایده و کسب اطالعات بیشتر با شماره ی تماس 03432820012 

حاصل فرمایید.

بازی با مرگ برای ۷ میلیون و 5۰۰ هزار تومان

احمد اسکندری نسب مدیر کل آموزش و پرورش استان:

مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین 
در مراسم تجلیل از رتبه های برتر کنکور مطرح کرد:
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صدور مجوز برای اولین 
خانه مد جنوب کرمان

افسردگی و اضطراب 
در جنوب استان رو به افزایش است

جشنواره مکتب 
حاج قاسم در زندان ها

مدیرکل فرهنگی و تربیتی ســازمان زندان های کشور با اشاره به 
اینکه مقام معظم رهبری فرمودند "باید تــاش کرد زندان ها را 
تبدیل به آموزشگاه نیکی ها کنیم"، افزود: یکی از مسیرهای سریع 
و اثربخش در زندان، ترویج فرهنگ شهداست و ما از سال گذشته 

تشییع شهید گمنام در داخل زندان ها داریم.
حمیدرضا عزیزیان با اشــاره به اینکه ایده اولیه آغاز جشــنواره 
مکتب حاج قاســم در زندان ها، از بند جرائم سخت زندان تهران 
شــکل گرفت، تصریح کرد: همه خوبی ها در مکتب حاج قاســم 
هست؛ شهید ســلیمانی در دل ها نفوذ کرده بود و ما جشنواره را 
برگزار کردیم که عشق و محبت زندانیان، کارکنان و حتی خانواده 
زندانیان به حاج قاسم را به همه نشان بدهیم و اتفاقات بسیار خوبی 

افتاد و نزدیک به ۳۰۰۰ اثر به جشنواره ارسال شد.
مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان ها اظهار کرد: یک زندانی 
در دلنوشته خود که به جشنواره ارسال کرده، نوشته بود "دنیا به 

من یاد داد وحشی باشم و حاج قاسم به من یاد داد َمشتی باشم".
وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری فرمودند "باید تاش کرد 
زندان ها را تبدیل به آموزشــگاه نیکی ها کنیــم"، افزود: یکی از 
مسیرهای ســریع و اثربخش در زندان، ترویج فرهنگ شهداست 

و ما از سال گذشته تشییع شهید گمنام در داخل زندان ها داریم.
عزیزیان در پایان تصریح کرد: دبیرخانه دائمی جشــنواره مکتب 
حاج قاسم را در کرمان راه اندازی کردیم و ابتکار این بود دور دوم 
جشنواره که از امروز آغاز می شــود و مهلت ارسال آثار تا دومین 
سالروز شهادت حاج قاسم است، را در همه استان های کشور برگزار 

می کنیم  برای اینکه همه استان ها آثار هنری را مشاهده کنند.

واکسن ایرانی کمترین عارضه 
را در میان واکسن های کرونا 

داشته است
رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان این که هیچ 
تفاوتی میان انواع واکسن های کرونا وجود ندارد، گفت: »طبق بررسی های 
صورت گرفته واکسن ایرانی کمترین عارضه را در میان سایر واکسن ها 
داشته است«.محمد مهدی گویا 2۸ مهر در ستاد مدیریت و مقابله با 
کرونا استان کرمانشاه، با بیان این که پنج رکن اساسی برای کنترل کرونا 
مطرح است، بیان کرد: »اولین رکن بحث رعایت پروتکل های بهداشتی 
ازجمله زدن ماسک و رعایت فاصله ی اجتماعی است که باید برخوردهای 
سختگیرانه ای در این زمینه اعمال شود«.وی افزود: »در گام بعدی باید 
بیماران حتی االمکان در سیستم سرپایی مداوا شده و باید تعداد انجام 
تست در این مراکز و مراکز بهداشتی افزایش یابد«.گویا گفت: »در 
مرحله ی بعد باید بیماران کمتری بستری شوند تا آن هایی که واقعا نیازمند 
درمان هستند، بستری شوند«.وی افزود: »در مرحله ی بعد تعداد بیماران 
بخش های ویژه و اتصال به دستگاه تنفس مصنوعی کاهش یابد، چراکه 
بیمارانی که به دستگاه تنفس مصنوعی وصل می شوند عمال تا 5۰ درصد 
شانس زندگی دارند«.گویا تاکید کرد: »در مرحله ی پایانی هم باید از فوت 
بیماران پیشگیری کنیم که یکی از راهکارهای موثر در این زمینه بحث 
واکسیناسیون است«.وی با تاکید بر اینکه واکسن های کرونا با یکدیگر 
تفاوتی ندارند، گفت: »من سیاسی حرف نمی زنم و از منظر بهداشتی 
صحبت می کنم و اعالم می کنم که طبق تحقیقات و بررسی های ما در حال 
حاضر واکسن ایرانی )برکت( کمترین عارضه را در میان انواع واکسن ها 
داشته است«.رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت 
افزود: »این حقیقتی است که وجود دارد و نباید اجازه دهیم افرادی با ایجاد 

شایعه تزریق واکسن ایرانی را زیر سوال ببرند«.
وی گفت: »در خصوص تزریق سایز واکسن ها هم نباید اجازه ی تولید 
شایعه را داد، چراکه عدم تزریق واکسن به نوعی بازی با جان مردم است«.

گویا افزود: »در حال حاضر واکسن تنها راهکار موثر جهت کاهش مرگ و 
میر ناشی از کروناست و نباید اجازه دهیم برخی با تولید شایعه در خصوص 

واکسن با جان و زندگی مردم بازی کنند«. 

خیز مجدد کرونا در بزرگترین 
استان کشور جدی است

تعداد بستری های کرونا در اســتان کرمان امروز افزایشی بود تا با 
بستری 62 بیمار جدید تعداد کل موارد بستری در استان به مرز 

۴۱ هزار نفر برسد.
پس از مدتی که شــاهد روند نزولی کرونا در استان کرمان بودیم 
و بیماران قطعی کرونا در بیمارســتان های استان کرمان تا 2۸2 
نفر کاهش یافته بود به یکباره امروز شاهد افزایش تعداد بیماران 
بستری بودیم تا بار دیگر تعدادی بســتری های کرونا در استان از 
مرز 3۰۰ نفر عبور کند. در روزهایی که به آبان ماه نزدیک می شویم 
بیش از هر چیز مسئوالن نگران عادی انگاری و شیوع موج ششم 

کرونا در استان کرمان هستند.
مهدی شفیعی سخنگوی دانشگاه علوم  پزشکی کرمان با اشاره به 
اینکه در حال حاضر تعداد کل موارد بســتری مثبت قطعی کرونا 
در بیمارستان های استان کرمان 32۱ مورد است اظهار داشت: از 
این تعداد ۱57 مورد در حوزه دانشــگاه علوم پزشکی کرمان، 2۴ 
مورد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۴ مورد در حوزه 
دانشگاه علوم پزشــکی جیرفت، 22 مورد در حوزه دانشگاه علوم 
پزشکی بم و ۱۰۴ مورد در حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان 

تحت درمان قرار دارند.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به بستری 62 بیمار 
جدید قطعی کرونا در بیمارستان های استان کرمان گفت: تعداد 
کل موارد بستری مثبت کرونا در استان از ابتدای شیوع کووید ۱9، 

تاکنون به ۴۰ هزار و 92۴ مورد رسیده است.
وی به فوت 6 بیمار کرونایی دیگر در اســتان کرمان اشاره کرد و 
افزود: مجموع جانباختگان کرونا در استان کرمان از ابتدا به ۴ هزار 

و ۸۴۴ مورد رسیده است.
شفیعی با بیان اینکه آمار واکســن تزریق شده نوبت اول کرونا در 
اســتان کرمان یک میلیون و 79۸ هزار و 22 مورد عنوان کرد و 
گفت: واکسن تزریق شده نوبت دوم کرونا در استان را 925 هزار 

و 23۴ مورد است.
اصغرمکارم رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت با اشاره به آخرین 
وضعیت واکسیناسیون کرونا در جنوب استان کرمان اظهار داشت: 
تا کنون باالی 9۰ درصد افراد باالی 6۰ سال واکسن تزریق کرده و 
بیش از 76 درصد پوشش نوبت اول را داریم که از متوسط کشور و 

برخی شهرستان های استان نیز جلوتر هستیم.
وی آمار واکسیناسیون نوبت اول در جنوب استان را بیش از ۴۱3 
هزار نفر عنوان کرد و افزود: تا کنــون ۱۸5 هزار نفر نیز نوبت دوم 

واکسن را دریافت کرده اند.

رشــاد اســالمی  مدیــرکل فرهنــگ و ا
جنــوب کرمــان از راهیابــی شهرســتان 
یــی  نها نیمــه  مرحلــه  بــه  منوجــان 
ــاب  ــت کت ــی پایتخ ــاب و معرف ــه انتخ ــن برنام هفتمی

ایــران خبــر داد.
ــداد  ــن روی ــندی از ای ــراز خرس ــا اب ــحاقی ب ــین اس  حس
فرهنگــی در جنــوب کرمــان گفــت: در برنامــه  هــای هــر 
ــکاری  ــا هم ــه ب ــی ک ــج کتابخوان ــه تروی ــهر در زمین ش
دســتگاه ها و نهادهــای دولتــی و غیردولتــی تدویــن 
ــاد  ــگ و ارش ــس اداره فرهن ــا امضــای شــهردار و ریی و ب
اســالمی ارائــه می شــود، قابلیــت شــرکت در طــرح 

ــران را دارد. ــاب ای ــت کت پایتخ
وی بــا اشــاره بــه شــرایط کرونایــی کشــور و محدودیــت 
هــای بــه وجــود آمــده، گفــت: بایــد توجــه و تأکیــد بــه 
ــرای  ــازی ب ــای مج ــت در فض ــرای فعالی ــی و اج طراح
ــه عنــوان یکــی  غنــی کــردن اوقــات فراغــت مــردم را ب

ــت. ــرار گرف ــر ق ــه مدنظ ــاخصه های برنام از ش
اســحاقی داوری برنامــه معرفــی و انتخــاب پایتخــت 
ــه براســاس شــاخص های  ــران را در ســه مرحل ــاب ای کت
ــی  ــاد همگرای ــارکت و ایج ــری از مش ــون بهره گی همچ
میــان نهادهــا و ســازمان های دولتــی عنــوان کــرد 
و گفــت: اســتفاده از مشــارکت همگرایانــه صنایــع 
مردم نهــاد،  و  خصوصــی  ســازمان های  محلــی، 
بهره گیــری از مشــارکت همــه اجــزای نشــر، توجــه 
بــه طیــف وســیعی از مخاطبــان، وجــود ظرفیت هــا 
ــوزه  ــدن در ح ــال ش ــرای فع ــه ب ــاخت های اولی و زیرس
ــول  ــت اص ــه و رعای ــت ارائ ــی، کیفی ــج کتاب خوان تروی
ــب  ــه، تناس ــا و برنام ــگارش طرح ه ــی در ن برنامه نویس
بــا نیازهــای محلــی، ارزش هــای دینــی و ملــی، 
ــت اجــرا و  ــوآوری، قابلیــت و ضمان خالقیــت، ابتــکار و ن

برخــی دیگــر از شــاخص ها انجــام شــد.
وی بــا بیــان اینکــه داوران در ایــن مرحلــه از میــان 
شــهرهای شــرکت کننــده 36 شــهر را به عنــوان 
ــاب  ــی انتخ ــه نیمه نهای ــه مرحل ــه ب ــهرهای راه یافت ش
و بــه دبیرخانــه معرفــی کردنــد، افــزود: شهرســتان 
ــه  ــه مرحل ــه ب ــهرهای راه یافت ــی از ش ــز یک ــان نی منوج
نیمــه نهایــی هفتمیــن برنامــه انتخــاب و معرفــی 

پایتخــت کتــاب ایــران انتخــاب شــدند.
او اشــاره بــه اینکــه داوری مرحلــه نیمه نهایــی و 
ــی  ــزار م ــال برگ ــاه امس ــداد در مهرم ــن روی ــی ای نهای
شــود، گفــت: در داوری مرحلــه نیمــه  نهایــی پنــج 
ــی راه  ــه نهای ــه مرحل ــد و ب ــد ش ــاب خواهن ــهر انتخ ش
خواهنــد یافــت و در مرحلــه نهایــی یک شــهر بــه عنوان 
هفتمیــن پایتخــت کتــاب ایــران و چهــار شــهر بــه 
ــران از ســوی  ــی ای ــوان شــهرهای خــالق کتاب خوان عن
داوران مرحلــه نهایــی ایــن برنامــه انتخــاب مــی شــوند.

نتیجــه  بــه  کرمــان  تــاق  ا رئیــس   
بــزرگ  ســرمایه گذاری های  رســیدن 
صنعتــی و معدنــی اســتان را در گــرو 
ــت:  ــرد و گف ــان ک ــده بی ــروی مهارت دی ــتفاده از نی اس
»مهارت آمــوزی ضــرورت توســعه ی اقتصــاد اســتان 
اســت و بایــد امکانــات گســترده ی بنگاه هــای اقتصــادی 

بــرای مهارت آمــوزی بــه کار گرفتــه شــود«.
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــی ات ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــب زاده  ــیدمهدی طبی ــان، س ــاورزی کرم ــادن و کش مع
در آییــن افتتــاح نوزدهمیــن دوره ی مســابقات ملــی 
مهــارت، بــا اشــاره بــه این کــه مهم تریــن عامــل 
توســعه ی یــک جامعــه، نیــروی انســانی آن اســت، 
فــزود: »ســرمایه گذاری های صنعتــی و معدنــی  ا
ــط  ــر، فق ــد نظ ــش اقتصــادی م ــتان و جه ــزرگ در اس ب
ــورد  ــه م ــه نتیج ــده ب ــروی مهارت دی ــتفاده از نی ــا اس ب

نظــر می رســد«.
ــاق  ــتان، ات ــئوالن اس ــه ی مس ــه گفت ــه داد: »ب وی ادام
کرمــان، اتــاق فکــر توســعه ی اقتصــادی اســتان اســت و 
مــا نیــز در راســتای وظیفــه ی خــود بــه عنــوان مشــاوره 
ــژه  ــه وی ــتان توج ــعه ی اس ــل توس ــه عوام ــوه، ب ــه ق س

ــت«. ــم داش خواهی
ــد  ــا، می توان ــرد دان ــه ف ــر این ک ــد ب ــا تاکی ــب زاده، ب طبی
توانــا باشــد، اظهــار کــرد: »در پویــش کرمــان دانــا، اتــاق 
ــطح  ــب 72۰ کالس در س ــه در قال ــان ۱2۰ مدرس کرم
ــد  ــداث خواه ــوزی اح ــرد مهارت آم ــا رویک ــتان را ب اس
کــرد کــه تاکنــون 5۰۰ کالس آن نهایــی شــده اســت«.

ــش  ــازی در پوی ــر مدرسه س ــالوه ب ــرد: »ع ــان ک وی بی
ــوزی  ــی در حــوزه ی مهارت آم ــا، تشــکلی مل ــان دان کرم
ــش  ــه افزای ــد ب ــا بتوان ــید ت ــد رس ــت خواه ــه ثب ــز ب نی
ــتر  ــتغال بیش ــاد اش ــارت و ایج ــا مه ــگان ب دانش آموخت

ــد«. ــک کن کم
رئیــس اتــاق کرمــان گفــت: »از مراکــز آموزشــی 
بســیاری ماننــد دانشــکده های فنــی، دانشــگاه های 
ــی  ــگاه های فن ــتان ها، دانش ــردی، هنرس ــی و کارب علم
و حرفــه ای و ... دانش آموختگانــی بــدون مهــارت 
ــدم  ــل ع ــه دلی ــه شــاید ب تخصصــی خــارج می شــوند ک
ــای  ــه حوزه ه ــگان ب ــا و دانش آموخت ــش خانواده ه گرای

ــت«. ــی اس ــی مهارت آموزش
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان کرمــان نیــز 
ــابقات  ــن دوره ی مس ــت: »نوزدهمی ــم گف ــن مراس در ای
ــاق  ــا هماهنگــی و حمایــت ات ملــی مهــارت در کرمــان ب
کرمــان و شــرکت های صنعتــی و معدنــی بــزرگ اســتان 
ــده  ــال های آین ــم در س ــد داری ــود و قص ــزار می ش برگ
اجــرای ایــن مســابقات را بــه بنگاه هــای اقتصــادی 

ــم«. ــده بگیری ــه عه ــری را ب ــود راهب ــپاریم و خ بس
ــه  محمدرضــا جهانگیــری اظهــار کــرد: »اتــاق کرمــان ب
ــر  ــای اقتصــادی بهت ــا بنگاه ه ــاط مســتقیم ب ــل ارتب دلی
از اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان بــه اهمیــت 
مهارت آمــوزی و در اولویــت قــرار دادن آن واقــف 
ــاالن اقتصــادی نداشــتن  ــی فع ــرا مشــکل اصل اســت زی

ــت«. ــارت اس ــای دارای مه نیروه

قیمت سکه در بازار تهران دیروز )چهارشنبه، 2۸ مهرماه( با 2۰ هزار تومان کاهش نسبت به روز 
کاری سه شنبه به ۱۱ میلیون و 53۰ هزار تومان رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در ســاعت ۱3 دیروز ارزش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 
طرح جدید با 2۰ هزار تومان کاهش قیمت نسبت به روز سه شنبه به رقم ۱۱ میلیون و 53۰ هزار 

تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و 3۰۰ هزار تومان معامله شد.
همچنین دیروز نیم سکه بهار آزادی پنج میلیون و 9۸۰ هزار تومان، ربع سکه سه میلیون و 5۰۰ 

هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و ۱5۰ هزار تومان قیمت خورد.
عالوه بر این، در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان رسید. 

قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و 9۴5 هزار تومان شد.
همچنین اُنس جهانی طال با کاهش 2 دالری نســبت به روز گذشته برابر یک هزار و 77۸ دالر 

و ۴7 سنت شد.
به گزارش ایرنا، مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت طال و سکه، باال رفتن نرخ دالر و انس جهانی 
است. دیروز نرخ انواع سکه و طال به دلیل کاهش 2 دالری انس جهانی طال و تثبیت بهای دالر 

در مقایسه با روز گذشته 2۰ هزار تومان کاهش یافت.  

 کاهش اندک قیمت ها در بازار طال
نرخ دالر در صرافی های بانکی دیروز )چهارشنبه، 2۸ مهرماه( در مقایسه با روز کاری سه شنبه بدون 
تغییر، به قیمت 26 هزار و 73۸ تومان داد و ستد شد.  به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، قیمت فروش یورو 

نیز در ساعت ۱3 دیروز در مقایسه با روز سه شنبه با ۴55 تومان افزایش برابر 3۰ هزار و ۸۸۸ تومان بود.
دیروز قیمت خرید هر دالر 26 هزار و ۱65 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 3۰ هزار و ۱2۸ تومان بود.

عالوه بر این، نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی 26 هزار و 26۴ تومان و نرخ فروش آن 26 هزار و ۴۰3 
تومان اعالم شد.نرخ خرید یورو در این بازار 3۰ هزار و ۴35 تومان و نرخ فروش آن نیز 3۰ هزار و 7۱2 
تومان اعالم شد.همچنین در سامانه نیما در معامالت روز چهارشنبه، حواله یورو به قیمت 27 هزار و 23۰ 
تومان فروخته و حواله دالر به قیمت 23 هزار و ۴۰9 تومان معامله شد.به گزارش ایرنا، قیمت دالر در 
خرداد ماه به 26 هزار تومان رسید و  از آن پس، حرکت رفت و برگشتی در این محدوده قیمتی و حرکت 
به سمت رقم 27 هزار تومان داشت. اما از ابتدای شهریورماه قیمت ها در برخی مواقع نزولی بود و یا برای 
چند روز پیاپی ثبات قیمت را داشتیم البته برای چند روزی در محدوده قیمتی 2۸ هزار تومان نیز معامله 
می شد اما این شرایط دوامی نداشت.  براساس این گزارش، از یازدهم مهرماه بهای دالر کاهشی شد و طی 
هفته گذشته این روند نزولی ادامه داشت و دیروز بهای دالر  در صرافی بانکی بدون تغییر ماند، اما نرخ یورو 

۴55 تومان افزایش یافت.  

تثبیت قیمت دالر در کانال 2۶ هزار تومانی
زمزمه های مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با استقبال فعاالن بازار سرمایه مواجه شده است، 
کارشناسان بورس معتقد هستند که حذف این نوع ارز، عاوه بر جلوگیری از توزیع رانت باعث 

افزایش شفافیت در عملکرد و رشد سودآوری شرکت ها و بهبود معامات بورس خواهد شد.
به گزارش روز چهارشــنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا،  در دولت گذشــته با ورود بازار ارز به مدار 
صعودی شدید، تصمیمات زیادی در راستای کنترل نرخ ارز و توقف نوسان ایجاد شده اتخاذ شد. 
از جمله تصمیمات برای ایجاد ثبات قیمت ها در بخش کاالهای اساسی و جلوگیری از افزایش 

بی رویه قیمت ها، اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کاالهای اساسی در فروردین ۱۳۹۷ بود.
این اقدام از نخســتین روزهای اجرا با اعتراضاتی گسترده از سوی کارشناسان همراه شد، آنها 
معتقد بودند که این طرح به ایجاد رانت و داللی در کشــور و ایجاد تبعیض منجر خواهد شد. 
البته گذشت زمان، این ادعای کارشناسان را تایید کرد.نگاهی به سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
هم نشان می دهد که با مشخص شــدن ناکارامدی این نوع ارز، به تدریج ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
کاالهای مختلف حذف شد به طوری که اکنون به برخی اقام اساسی خاص و دارو محدود شده 
است. حتی "مهدی طغیانی"، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اعام کرده است که در سال 

۱۴۰۱ چیزی تحت عنوان ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهیم داشت.

بورس در انتظار حذف ارز 42۰۰ تومانی

منوجان به برنامه نیمه نهایی 
انتخاب پایتخت کتاب راه یافت

نبود نیروی ماهر، اصلی ترین 
مشکل بنگاه های اقتصادی

خبر

خبر

بازار و بورساخبار شرکت هاخبر

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی در آستانه 
برگزاری چهاردهمین جشــنواره موسیقی 
نواحی ایران پیامــی را خطاب به مخاطبان و 
هنرمندان شرکت کننده در این رویداد منتشر 
کرد.به گزارش ایســنا به نقل از ستاد خبری 
چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، 
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در آســتانه برگزاری چهاردهمین 
جشنواره موسیقی نواحی ایران پیامی را منتشر 
کرد. متن پیام به شرح زیر است:»تنوع فرهنگی 
و فرهنگ های بومی مناطق گوناگون ایران 
سرمایه پویایی است که با پشتوانه غنی تاریخی 
و فرهنگی می تواند با جهان معاصر نیز به گفتگو 
بنشیند و جلوه هایی سرشــار از سنت های 
اخالقی، انسانی و معنوی را ارائه کند. فرهنگ 
هایی برخاســته از تاریخ و آداب و سنن مردم 
هر منطقه که در آرام و آالم روزگار و گذر زمان 
به جد و جهد هنرمنــدان و حافظان و یاری 
مردم هر دیار محفوظ مانده است. موسیقی 
نواحی ایران سرشار از نغمات و نواهایی است 
که با جان های عاشــق هنرمندان در مسیر 
تاریخ حیات اجتماعی و فرهنگی یافته است. در 
موسیقی نواحی ایران غم ها و شادی ها، حماسه 
ها و آداب و آیینی که از گذشته همدم و همراه 
زندگی مردم هر منطقه بوده است با لهجه و 
بیان فرهنگی و اجتماعی خاص همان منطقه 
بیان می شود. اما در یک نگاه جامع موسیقی 
نواحی ایران در سراسر این سرزمین گنجینه 
ای با نقش ها و رنگ های بومی متنوع است که 
در یک فرهنگ ملی جلوه می کند. هنرمندان 
حافظان و راویان بی دریغ موســیقی نواحی 
هستند که سنت های موسیقایی را امانتداری 
کردند و این میراث، هویت و فرهنگ را عاشقانه 
پاس داشتند تا به آیندگان بسپارند. فرض است 
که آثار هنرمندان موسیقی نواحی ثبت و ضبط 
و امکان و فضاهایی برای جوانان مشــتاق که 
امید آینده موسیقی نواحی هستند، مهیا شود.
جشنواره موسیقی نواحی ایران فرصتی برای 
تامل درباره داشته های گرانقدر و قدرشناسی 
از هنرمندان موســیقی نواحــی و ضرورت 
استمرار موسیقی نواحی با نگاه به آینده است. 
چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران 
در ادامه دوره های پیشــین اجرا و پژوهش 
در موسیقی نواحی را با محوریت وحدت در 
کثرت موسیقی اقوام ایرانی طراحی و برنامه 
ریزی کرده است و بی تردید نتایج مطالعات و 
پژوهش های فرهنگی، مردم شناسی و جامعه 
شناسی در موسیقی نواحی با توجه به مشخصه 
های اجتماعی و فرهنگی امروز جامعه، در آینده 
این موسیقی موثر اســت.صمیمانه زحمات 
هنرمندان موسیقی نواحی در هر جای ایران 
را پاس می دارم و از هنرمندان و همکارانم در 
معاونت امور هنری و اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان کرمان در برگزاری چهاردهمین 
جشنواره موسیقی نواحی ایران قدردانی می 
کنم. برای هنرمندان  عزیز و خادمان فرهنگ و 

هنر سالمتی و سرفرازی  آرزو می کنم.«

شاخص کل بازار بورس دیروز )چهارشنبه ، 
2۸ مهرماه( با ۱3 هزار و ۱25 واحد کاهش 
در جایگاه یک  میلیــون و ۴36 هزار واحدی 
قرار گرفت. به گزارش روز چهارشــنبه ایرنا، 
در معامالت دیروز بیش از پنــج میلیارد و 
۴۰۴ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 
ارزش ۴۱ هزار و 262 میلیارد ریال داد و ستد 
شد. همچنین شاخص کل )هم وزن( با یک 
 هزار و ۸2 واحد کاهش به 397 هزار و 26۴ 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با 6۸2 واحد 

افت به 25۰ هزار و ۴65 واحد رسید.
شــاخص بازار اول ۱3 هــزار و ۸22 واحد و 
شاخص بازار دوم ۱3 هزار و ۱95 واحد کاهش 

داشتند.
عالوه بر این در بین همه نمادها، شــرکت 
سرمایه گذاری دارویی تامین )تیپیکو( با 2۸2 
واحد، مخابرات ایــران )اخابر( با ۱۴9 واحد، 
پتروشیمی خارک )شخارک( با ۱۱5 واحد، 
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران )ونیکی( با 
۱۰9 واحد، صنعت غذایی کورش )غکورش( 
با ۱۰5 واحد، بورس کاالی ایران )کاال( با ۸۸ 
واحد، پست بانک ایران )وپست( با ۸2 واحد، 
داده گستر عصر نوین های وب )های وب( با 
7۴ واحد و آسان پرداخت پرشین )آپ( با 7۴ 

واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل پاالیش نفت تهران )شتران( با یک 
هــزار و 95۰ واحد، فــوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( با یک هزار و 6۰7 واحد، ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با یک هزار و ۴۴6 واحد، 
پتروشیمی پردیس )شپدیس( با یک هزار 
و 3۴5 واحد، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( 
با ۸52 واحد، شــرکت سرمایه گذاری غدیر 
)وغدیر( با 556 واحد، پتروشــیمی شیراز 
)شیراز( با 529 واحد و گسترش نفت و گاز 
پارسیان )پارسان( با 525 واحد با تاثیر منفی 

بر شاخص بورس همراه شدند.

نماینده مردم رفسنجان با بیان اینکه دولت کامال الکترونیک، 
یک انقالب اداری محسوب می شود، گفت: متأسفانه 25 درصد از 
این ظرفیت بیشتر استفاده نمی کنیم. اکثر کشورهای دنیا، همه 

کارهای اداری شان الکترونیک شده است. 
به گزارش ایسنا، حسین جاللی در جلسه علنی )چهارشنبه( 
مجلس  در تذکری شفاهی اظهار کرد: دولت کامال الکترونیک، 
یک انقالب اداری محسوب می شود. دولت الکترونیک بر سالمت 
اداری، دقت و سرعت می افزاید. در ایام کرونا، ضرورت این مهم 
بیشتر احساس می شد. اما ما متأسفانه 25 درصد از این ظرفیت 
بیشتر استفاده نمی کنیم. اکثر کشورهای دنیا، همه کارهای 

اداری شان الکترونیک شده است. این موضوع را پیگیری کنید.
این عضو مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس در انتقادی 
از در نظر گرفتن حق مأموریت برای کارمندان یا مدیرانی که سفر 
خارجی می روند، گفت: تقریبا همه چیز این افراد رایگان است. 
بلیطشان رایگان، هتلشان رایگان و حتی مبلغ برای بازدید از 
موزه ها و نمایشگاه ها در نظر گرفته می شود. در پایان هم حقوق 
باالیی برای حق مأموریت اعطا می شود. این وضعیت، پسندیده 

نیست. ما باید نظمی به ماجرای مالی مأموریت ها بدهیم. 
نماینده مردم رفسنجان در مجلس یازدهم در مورد صادرات 
خشکبار گفت: ارزش پولی صادرات خشکبار ما 5 میلیارد دالر 
است. این در قالب پیمان سپاری ارزی با ارز نیمایی برای کشاورز و 

تولیدکننده و صادرکننده خسارت است. 
وی با بیان اینکه کشاورزی در مناطق کویری در حال نابودی است، 
گفت: آبیاری نوین و کشاورزی مکانیزه بسیار حائز اهمیت است. 
باغات پسته رفسنجان نیازمند مکانیزه شدن است. به مسئله 

اراضی ملی هم دقت کنید.

جاللی: تنها 25 درصد از ظرفیت
 دولت الکترونیک اجرا می شود 

وزیر ارشاد به 
جشنواره موسیقی 

نواحی ایران پیام داد

افت شاخص بورس 
در آخرین روز 

معامالتی مهرماه

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه وضعیت استان کرمان 
در پارک علم وفناوری باید توسعه پیدا کند، افزود: تعداد پارک های علم و 

فناوری در کرمان باید افزایش یابد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی نماینده مردم کرمان و راور و عضو 
مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسالمی در آیین 
رونمایی از 2 داروی دانش بنیان گیاهی موثر در بهبود عالئم بیماران 

مبتال به کرونا در کرمان حضور یافت.
براساس این گزارش؛ این نماینده مجلس در دوره یازدهم در این مراسم 
گفت:صدور مجوزهای اقتصادی باید تسهیل شود و روند آن کوتاه شود  

چراکه زمانبر بودن اخذ مجوزها یک آسیب بزرگ است.
وی با بیان اینکه توسعه شاخص های اقتصادی را در مجلس پیگیری 
می کنیم، افزود: تولید داروی دانش بنیان مقابله با کرونا در کرمان خبر 

بسیار خوشحال کننده ای بود که از دست اندرکاران آن سپاسگزاریم.
پورابراهیمی بیان کرد: کشور ما جزو کشورهای پیشتاز در تولید علم 
است و با توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی در کشور می توان این پیشرفت 

را توسعه داد.
وی با بیان اینکه تأمین مالی، مشکالت مالیاتی و اخذ مجوزها سه 
مولفه ای است که سد راه تولیدکنندگان ما در کشور هستند، ادامه داد: 
بالغ بر 5۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری پایین دستی در حوزه فوالد 

در استان کرمان در حال انجام بوده که معطل مجوزها است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه وضعیت استان کرمان 
در پارک علم و فنآوری باید توسعه پیدا کند، افزود: تعداد پارک های علم 

و فناوری در کرمان باید افزایش یابد./

ضرورت افزایش تعداد پارک های 
علم و فناوری در کرمان

 

ــر  ــان در ه ــاز افغ ــه غیرمج ــر تبع ــه ه کرای
کــورس )مقطــع مکانــی( متفــاوت و تــا حدی 
ــتگی  ــده بس ــافران و رانن ــی مس ــه چانه زن ب
ــن اســت  ــه ممک ــورس ک ــر ک ــا  در ه دارد ام
ــا چنــد شهرســتان را شــامل  ــک ی ــردد از ی ت
شــود نفــری دســتکم ۵۰۰ هــزار تومــان

 است.
ایــن اتبــاع غیرمجــاز معمــوال از اســتان 
سیســتان و بلوچســتان وارد مناطــق شــرقی 
کرمــان میشــوند تــا از آنجــا خــود را بــه 
شهرســتان کرمــان و ســپس بــه دیگــر 
ــی  ــا شــمال غرب ــای شــمالی ی شهرســتان ه
ــه  ــار و در ادام ــنجان و ان ــد رفس ــتان مانن اس
ــانند.   ــزد برس ــه ی ــا از جمل ــتان ه ــایر اس س
ــه مســافت و موقعیــت  هزینــه تــردد بســته ب
ــی متفــاوت اســت، مثــا ممکــن اســت  مکان
ــا  ــک ی ــش از ی ــا بی ــر ت ــع طوالنی ت در مقاط

ــد . ــم برس ــان ه ــون توم دو میلی
رشد 4۳ درصدی شوتی ها 

در شرق کرمان
فرمانــده نیــروی انتظامــی شهرســتان بــم در 
ــای  ــذرگاه ه ــه گ ــه از جمل ــان ک ــرق کرم ش
ــی  ــمار م ــه ش ــوتی ب ــای ش ــردد خودروه ت
ــریح  ــن تش ــاری ضم ــاه ج رود روز ۱۷ مهرم
ــف  ــای مختل ــاد در بخش ه ــن نه ــات ای اقدام
از جملــه طــرح برخــورد بــا خودروهــای 
شــوتی)حامل اتبــاع غیرمجــاز( گفــت: از 
ابتدای ســال تاکنــون بیــش از ۴۱۰ دســتگاه 
ــه در  ــده ک ــورد ش ــایی و برخ ــودرو شناس خ
ــا مــدت مشــابه پارســال۴۳ درصد  مقایســه ب

ــد. ــان می ده ــد را نش رش
2 حادثه با 24 مصدوم در محور انار-یزد

بــه گفتــه رئیــس مرکــز فوریــت هــای 
پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی رفســنجان 
در حادثــه نخســت ســاعت ۲۲:۳۰ در ۲۰ 
ــر و در  ــزد ۱۳ نف ــار - ی ــور ان ــری مح کیلومت
حادثــه دوم ســاعت ۲۳:۲۰ در ۱۰ کیلومتری 
ایــن محــور ۱۱ تــن مصــدوم و بــا چنــد 

دســتگاه آمبوالنــس بــه مراکــز درمانــی 
شــدند.

رئیــس مرکــز اورژانــس دانشــگاه علــوم 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــنجان ب ــکی رفس پزش
ــترین  ــه بیش ــور از جمل ــور در کش ــن مح ای
حــوادث واژگونــی خودروهــای حامــل اتبــاع 
ــد کــه خطــرات  ــه خــود مــی بین ــه را ب بیگان
و مشــکات مختلفــی بــه همــراه دارد تاکیــد 
کــرد: اتبــاع بیگانــه بــرای رفتــن بــه پایتخت 
و شهرســتان هــای دیگــر کشــور از ایــن 

ــد. ــردد دارن ــی ت ــورت قاچاق ــه ص ــیر ب مس
ســرعت  آنجاکــه  ز  ا د:  دا توضیــح  وی 
خودروهــای حامــل ایــن اتبــاع بیگانــه 
غیرمجــاز زیــاد و تعــداد افــرادی کــه بــا 
ــز در هــر خــودرو  آنهــا حمــل مــی شــوند نی
بیــش از ۱۵ نفــر اســت، آمــار حــوادث آنهــا و 

مصدومــان نیــز قابــل توجــه اســت.
حســینی زینلــی تصریــح کــرد: ایــن وضعیت 
ــی و  ــارات دولت ــه از اعتب ــت ک ــی اس در حال
بیــت المــال بــرای حضــور عوامــل اورژانــس، 
ــاع  ــداوای اتب ــز م ــاز و نی ــورد نی ــزات م تجهی
ــه  ــی هزین ــز درمان ــه غیرمجــاز در مراک بیگان
ــداد حــوادث و  ــه تع ــا توجــه ب ــی شــود و ب م
ــار  ــی از اعتب ــل توجه ــزان قاب ــان می مصدوم
ــان  ــت و درم ــتم بهداش ــر سیس ــامل و ب را ش

ــود. ــی ش ــل م تحمی
ــه  ــش بیم ــه زیرپوش ــاع بیگان ــزود: اتب وی اف
ــی  ــور م ــی وارد کش ــوال وقت ــتند و معم نیس
ــتند  ــران هس ــه ای ــازه وارد ب ــون ت ــوند چ ش
ــت  ــه پرداخ ــد ک ــم ندارن ــان ه ــه درم هزین

کننــد.
ــه  ــه مجموع ــان اینک ــا بی ــی ب ــینی زینل حس
ــگاه  ــا ن ــته ب ــل گذش ــان مث ــت و درم بهداش
ــن  ــان ای ــرای درم ــرکاری ب ــتانه ه بشردوس
ــد  ــی دهن ــاز باشــد را انجــام م ــان نی مصدوم
ــی  ــه های ــا صرفنظــر از هزین ــرد: ام ــار ک اظه
کــه ایــن پدیــده بــه سیســتم بهداشــت 
ــال  ــد، احتم ــی کن ــار م ــور ب ــان کش و درم
ــن  ــرل نشــده ای ــای کنت ــاری ه داشــتن بیم
ــود  ــز وج ــا نی ــیوع آنه ــاز و ش ــاع غیرمج اتب
دارد کــه بایــد مراقبــت هــای الزم اتخــاذ 

شــود.
بــه گفتــه او از ابتــدای ســال گذشــته تاکنون 
بیــش از پنــج هــزار ماموریــت ترافیکــی 
ــل  ــط عوام ــاده ای توس ــهری و ج ــل ش داخ
ــده  ــام ش ــگاه انج ــن دانش ــل ای ــس ذی اورژان
ــزار  ــت ه ــت هف ــت مصدومی ــه وضعی ــه ب ک
و ۵۴۲ مصــدوم رســیدگی و برخــی بــه طــور 
ــه  ــان ب ــادی از آن ــداد زی ــداوا و تع ســرپایی م
ــس  ــوس- آمبوالن ــا اتوب ــس ی وســیله آمبوالن
ــی  ــه برخ ــده اندک ــزام ش ــتان اع ــه بیمارس ب
ــدت  ــل ش ــه دلی ــز ب ــان نی ــن مصدوم از ای
ــده  ــوت ش ــتان ف ــات وارده در بیمارس جراح

ــد. ان
پای درددل ناجا

اکثــر حــوادث واژگونــی خودروهــای حامــل 
اتبــاع بیگانــه غیرمجــاز شهرســتان در مســیر 
ــت.  ــزد اس ــه ی ــار ب ــنجان و ان ــان، رفس کرم
ــده  ــون فرمان ــواد آرام ــد ج ــرهنگ محم س
انتظامــی رفســنجان در همیــن رابطــه گفت:  
ــا  ــن خودروه ــدگان ای ــده رانن ــاهده ش مش
بــرای هــر انتقالــی حتــی بیــش از ۱۵ افغــان 
ــرعت  ــا س ــد و ب ــی دهن ــا م ــودرو ج را در خ
بــاالی ۱۸۰ کیلومتــر در ایــن مســیرها تــردد 

ــد. ــی کنن م
 وی ادامــه داد: در صــورت مشــاهده ایــن 
نــوع خودروهــا و حامــل اتبــاع غیرمجــاز 
ــع  ــور قط ــه ط ــی ب ــای بازرس ــتگاه ه در ایس
ــوال  ــا معم ــی شــوند ام ــف م بازرســی و متوق
نشــتی از راه هــای فرعــی اســت و خودروهــا 
از جلــو ایســت بازرســی شهرســتان واقــع در 
منطقــه کبوترخــان عبــور نمــی کننــد بلکــه 
ــی  ــور م ــی عب ــر فرع ــایر معاب ــتر از س بیش
ــردد  ــت ت ــه عل ــز ب ــا را نی ــد و آن راه ه کنن
ــرد. ــدود ک ــوان مس ــی ت ــه نم ــی منطق اهال

ته خودرو را باال می آورند
وی افــزود: برخــی راننــدگان ایــن نــوع 
خودروهــا عقــب خــودرو را بــا گذاشــتن 
منجیــت )نوعــی ابــزار حــاوی الســتیک( باال 
مــی آورنــد تــا بــه علــت وزن ناشــی از تعــداد 
ــه  ــودرو ب ــاز، خ ــه غیرمج ــاع بیگان ــاد اتب زی

ــبد. ــن نچس زمی

کیت دودزا
ســرهنگ آرامــون یکــی دیگــر از ترفندهایــی 
ــه  ــا ب ــن خودروه ــدگان ای ــی رانن ــه برخ ک
کار میگیرنــد را نصــب سیســتم و کیــت 
دودزا معرفــی و بیــان کــرد: صاحبــان برخــی 
ــند  ــس باش ــد پلی ــه در دی ــا چنانچ خودروه
ــی  ــال م ــز اعم ــر نی ــای دیگ ــی ترفنده برخ
کننــد ماننــد مجهــز کــردن خــودرو بــه 
ــه  ــس ب ــودرو پلی ــر خ ــا اگ ــتم دود زا ت سیس
آنهــا مشــکوک شــد و بــه تعقیــب آنهــا 
ــتم  ــن سیس ــردن ای ــن ک ــا روش ــت ب پرداخ
ــم  ــود و ه ــر ش ــوا منتش ــراوان در ه دودی ف
ــده  ــاک خوان ــاک داشــت پ ــر خــودرو پ اگ
نشــود و هــم بتواننــد فــرار کننــد؛ البتــه اکثر 
صاحبــان ایــن خودروهــا پــاک ماشــین 
ــاک  ــدان پ ــا فق ــد ی ــی کنن ــدوش م را مخ

هســتند.
فرمانــده انتظامــی رفســنجان در ادامــه 
ــف  ــی توقی ــر خودروی ــرد: اگ ــان ک خاطرنش
ــا سرنشــینان و  شــود قانونی بــرای برخــورد ب
اتبــاع بیگانــه غیرمجــاز وجــود نــدارد ضمنــًا 
ــه مــّدت ۶ مــاه خــودرو  اگــر توقیــف شــود ب
در محــل نیــروی انتظامــی مــی خوابــد و 
ــن  ــینان ای ــه و سرنش ــاع بیگان ــه اتب کاری ب

ــد. ــا ندارن خودروه
ــا  ــورد ب ــه و برخ ــوه مواجه ــت: در نح وی گف
ــدازی  ــوع تیران ــا، موض ــوع خودروه ــن ن ای
بــه الســتیک ایــن خودروهــا نیــاز بــه 
ــه  ــی بیشــتری وجــود دارد ک ــن حمایت قوانی
بازدارندگــی بیشــتری بــرای عــده معــدودی 
ــدام  ــن اق ــه ای ــه ب ــکار ک ــدگان خاف از رانن

ــد. ــته باش ــد داش ــی آورن روی م
ســرهنگ آرامــون تاکیــد کــرد: در ایــن 
پدیــده هــم جــان انســان هــا مطــرح اســت و 
ــرای  ــات و مشــکات دیگــری کــه ب هــم تبع
کشــور و سیســتم بهداشــت و درمــان یــا 
ــد. ــی کن ــاد م ــال ایج ــت الم ــارات و بی اعتب
ــوع  ــن ن ــده ای ــاهده ش ــا مش ــت: باره وی گف
خودروهــا کــه بــا ســرعت هــای بــاال حرکــت 
مــی کننــد، دچــار واژگونــی یــا حریــق شــده 

انــد و تعــداد مصدومــان آنهــا نیــز باالســت.

 ایرنا 

گزارش

عقب سواری پژو را باال می آورند تا 
به علت سنگینی سرنشینانی که 
تعدادشان گاه به 15 نفر می رسد به 
زمین نچسبد؛ بعضی هایشان برای 
مواقع لزوم کیت دودزا هم نصب 
می کنند و با 18۰ کیلومتر سرعت، 
شب هنگام برای درآوردن پول های 
کالن به دل جاده می زنند. حرکت 
شبانه است  و عموما با چراغ خاموش. 
15 نفر انسان در یک سواری روی هم 
می نشانند و گاز ماشین را تا رسیدن به 
سرعت باالی 18۰ کیلومتر در ساعت 
فشار می دهند؛ همه این بازی برای 
درآوردن درآمد هفت میلیون و پانصد 
هزار تومان برای هر کورس است.

بازی با مرگ برای ۷ میلیون و 5۰۰ هزار تومان
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حدود شـش هـزار دسـتگاه کامیـون وارداتی دسـت 
دوم در گمرک هـای کشـور رسـوب کـرده اسـت و 
ترخیص نمی شـود ، این در حالیسـت کـه دبیر کانون 
انجمن هـای صنفـی کامیـون داران گفتـه تاکنـون 
حـدود ۱۵ درصـد از کامیون هـای رسـوبی ترخیـص 

شـده اند.
ماه گذشـته در جریان بازدیدهای مسـئوالن دستگاه 
قضایـی از گمرک هـای کشـور مشـخص شـد کـه 
حدود شـش هـزار دسـتگاه کامیـون وارداتی دسـت 
دوم در گمرک هـای کشـور رسـوب کـرده اسـت و 
ترخیـص نمی شـود در این راسـتا جلسـات متعددی 
بیـن نماینـدگان کامیـون داران، دسـتگاه قضایـی و 
دیگـر دسـتگاه های اجرایـی متولی از جملـه گمرک، 
سـازمان راهـداری، وزارت صنعـت، معـدن و تجارت، 
بانـک مرکـزی و… برگـزار شـد و نهایتـًا مسـئوالن 
دسـتگاه قضایـی اعـام کردند کـه مسـئوالن متولی 
تـا یـک مـاه فرصـت بـرای ترخیـص ایـن کامیون ها 
دارند و کامیـون داران بایـد بتوانند هرچه سـریعتر به 
خودرویی کـه سـفارش داده اند، دسـت پیـدا کنند تا 

رونـد نوسـازی نـاوگان سـریعتر انجام شـود.
احمـد کریمـی، دبیـر کانـون انجمن هـای صنفـی 
کامیـون داران بـا اشـاره بـه اینکـه مهلـت یـک ماهه 
تعییـن شـده بـرای ترخیـص کامیون هـای رسـوبی 
مانـده در گمـرکات کشـور بـه پایـان رسـیده اسـت، 
اظهـار کـرد: تـا کنـون نهایتـًا حـدود ۱۵ درصـد 

از کامیون هـای رسـوبی ترخیـص شـده اند و بـرای 
ترخیـص مابقـی آن هـا مشـکاتی وجـود دارد کـه 
امیدواریـم در هفتـه آینده حل و فصل شـود و شـاهد 

تسـریع در ایـن رونـد باشـیم.
وی افزود: چند مشـکل در ایـن زمینه وجـود دارد که 
می تـوان بـه خدمـات پـس از فـروش تعییـن ارزش 
افـزوده بـرای جلوگیـری از گرانفروشـی و مشـکات 
شـرکت های حمل و نقل برای ترخیـص کامیون های 
وارداتی اشـاره کرد کـه در این زمینه مقرر شـد هفته 
آینده جلسـاتی برگزار شـود و این مشـکات بررسی 
و حـل و فصل شـود کـه اگـر این اتفـاق بیفتد شـاهد 

تسـریع در ترخیـص ایـن کامیون ها خواهیـم بود.
دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونـداران ادامه داد: 
بر این اسـاس مقرر شـد تا وارد کنندگان همگی مورد 
ارزیابی قرار بگیرند و آن هایی که به تعهداتشـان عمل 
نکرده اند نتوانند بیشـتر از مجوزی کـه دارند کامیون 
وارد کننـد. همیـن مسـئله سـبب می شـود تـا آن ها 
هرچـه سـریعتر کامیون هـای وارد شـده را ترخیـص 
کننـد و آن هـا را بـه کامیـون داران تحویـل دهنـد تا 

بتوانند مجوزهای جدیـدی بـرای واردات بگیرند.
کریمی با بیـان اینکـه یکـی دیگـر از مسـائلی که در 
جلسـات هفته آینـده مورد بررسـی قـرار مـی گیرد، 
تعییـن ارزش افـزوده منطقـی بـرای کامیـون هـای 
وارداتی اسـت، گفـت: در حـال حاضـر واردکنندگان 
هرطـور کـه بخواهنـد قیمـت کامیون ها را محاسـبه 

کـرده و از کامیـون داران بهـای متفاوتـی دریافـت 
می کنند اما مقرر شـد تـا بـرای تعییـن ارزش افزوده 
منطقـی و مناسـب در جلسـه آینـده تعییـن تکلیف 
شـود تا هر وارد کننـده ای نتواند هر قیمتـی که دلش 

می خواهـد کامیون هـای وارداتـی را بفروشـد.
وی اضافـه کرد: بر اسـاس آنچـه پیش از ایـن تصویب 
شـد، قـرار بـود شـرکت های حمـل و نقـل تنهـا 
برای تامیـن نیـاز خودشـان بتواننـد کامیون دسـت 
دوم وارد کننـد امـا در حـال حاضـر بسـیاری از ایـن 
شـرکت ها ثبت نـام انجـام داده و بـرای مـردم هـم 
کامیـون وارد کردند کـه بر اسـاس قانـون نمی توانند 
آن را به رانندگان بفروشـند. در این راسـتا مقرر شد تا 
جلسـه هفته آینده در ایـن باره تصمیم گیری شـود و 
شـرکت های حمل و نقل که این کار را انجـام داده اند، 
بتوانند کامیون هـای رانندگان را ترخیـص کنند و در 

اختیارشـان قـرار دهند.
دبیـر کانـون انجمن های صنفـی کامیونداران کشـور 
تاکیـد کـرد: وزیـر راه  و شهرسـازی جدید بـه صورت 
کامل موافق نوسـازی ناوگان و واردات هر چه سریعتر 
طرح کامیون های دسـت دوم اروپایی اسـت و همواره 
در جلسـات متعدد بر ایـن نکته تأکید کرده اسـت که 
اگر ناوگانی قرار اسـت نوسـازی شـود باید بـا کامیون 
با کیفیـت ایـن اتفـاق بیفتـد و امیدواریـم که بـا این 
رویکرد وزیر هر چه سـریع تر بتوانیم نوسـازی ناوگان 

را به سـرانجام برسانیم.

بررســی آمــار وزارت صنعــت، معــدن و 
تجــارت نشــان دهنده آن اســت کــه در 
شــهریور ســال جــاری »شــکر ســفید« 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل با 
۷۱.۶درصــد افزایــش بیشــترین رشــد 
قیمــت را در میــان کاالی اساســی و 

ــه خــود اختصــاص داد. مهــم ب
ــی در  ــت در حال ــد قیم ــورددار رش رک
ــه »شــکر  اولیــن فصــل ســال جــاری ب
ــن  ــه ای ــت ک ــاص یاف ــفید« اختص س
کاالی اساســی در مــرداد مــاه نیــز 
ــود و  ــازار ب ــت در ب ــد قیم ــودار رش رک
ــاه  ــن م ــدی را در ای ــد ۶۳.۴ درص رش
ــد در  ــن رون ــا ای ــود، ام ــرده ب ــت ک ثب
شــهریور مــاه تــداوم داشــت بــه همین 
دلیل همچنان شــکر ســفید بیشــترین 
ــی  ــاه پیاپ ــرای دوم م رشــد قیمــت را ب

ــاص داد. ــود اختص ــه خ ب
وضعیت قیمت کاالی اساسی

بررســی آمــار وزارت صنعــت، معــدن و 
ــهریور  ــد، در ش ــان می ده ــارت نش تج
ــکر  ــرم »ش ــر کیلوگ ــت ه ۱۴۰۰، قیم
ــش  ــه  بی ــن ب ــور میانگی ــفید« به ط س
از ۱۴ هــزار تومــان رســید کــه نســبت 
ــا  ــته ب ــال گذش ــابه س ــدت مش ــه م ب

قیمــت ۸ هــزارو ۱۸۲ تومــان رشــد 
ــت. ــته اس ــد داش ۷۱.۶ درص

از ســوی دیگــر داده هــای اعــام شــده 
ــم  ــد قیمــت کاالی اساســی و مه از رون
ــده آن  ــان دهن ــهریور ۱۴۰۰ نش در ش
اســت کــه در میــان ۸ گــروه کاالی 
ــج پاکســتان  اساســی کــه شــامل »برن
ــر از  ــدی )غی ــج تایلن ــماتی«، »برن باس
هومالــی(«، »برنــج طــارم اعــا«، »برنج 
داخلــی هاشــمی درجــه یک«، »شــکر 
ســفید«، »گوشــت گوســاله«، »گوشت 
گوســفندی )مخلــوط(« و »گوشــت 
مــرغ تــازه« مــی شــود در شــهریور 
۱۴۰۰ نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
قبــل شــاهد رشــد قیمــت ۲۸ تــا 
۷۱درصــدی کاالی اساســی در بــازار 

ــم. بودی
قیمت سایر کاالی اساسی

ــایر کاالی  ــی س ــر ارزیاب ــوی دیگ از س
اساســی در شــهریور مــاه نشــان دهنده 
ــرم  ــر کیلوگ ــت ه ــه قیم ــت ک آن اس
ــز در  ــماتی« نی ــتانی باس ــج پاکس »برن
ــور  ــه  ط ــورد بررســی ب ــان م ــدت زم م
میانگیــن ۲۶ هــزار و ۳۳۸ تومــان شــد 
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ک

قبــل رشــد ۲۸.۴ درصــدی داشــته 
اســت.»برنج تایلندی)غیــر از هومالــی( 
ــی  ــورد بررس ــان م ــدت زم ــز در م « نی
ــید  ــان رس ــزار توم ــش از ۱۶ ه ــه بی ب
ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــه نس ک
ــت  ــدی را ثب ــدی ۵۵.۹ درص ــل رش قب
ــی هاشــمی«  ــرده اســت.»برنج داخل ک
نیــز بــا قیمــت ۴۲ هــزار و ۸۲۳ تومــان 
ــه  ــبت ب ــه نس ــد  ک ــه ش ــازار عرض در ب
مدت مشــابه پارســال بــه ترتیــب ۶۳.۱ 

ــت. ــت داش ــد قیم ــد رش درص
گوشــت  کیلوگــرم  هــر  قیمــت 
گوســفندی )مخلــوط( نیــز به طــور 
ــان  ــه ۱۳۴هــزار و ۱۹۲ توم میانگیــن ب
ــدت مشــابه  ــه م ــه نســبت ب ــید ک رس
ســال قبل ۳۸.۳ درصد رشــد را داشــته 

اســت.
بنابرایــن گــزارش، متوســط قیمــت 
ــازه«  ــرغ ت ــت م ــرم »گوش ــر کیلوگ ه
ــزار  ــه ۲۷ ه ــال ۱۴۰۰ ب ــهریور س درش
ــد ۵۸.۱ را  ــید و رش ــان رس و ۳۴۸ توم
ــه در  ــی ک ــن در حال ــرد، ای ــه ک تجرب
مــدت مشــابه ســال قبــل گوشــت مرغ 
تــازه بــا قیمــت ۱۷ هــزار و ۳۰۱ تومــان 

ــد. ــی ش ــه م ــازار عرض در ب

ــامت روان را  ــت س ــتی جیرف ــس بهزیس رئی
حلقــه مفقــوده در جنــوب اســتان کرمــان 
ــراب در ۷  ــردگی و اضط ــد افس ــت و از رش دانس

ــر داد. ــی خب ــتان جنوب شهرس
محمــد رضانــژاد بــا اشــاره بــه خدمــات 
ــتان  ــتی شهرس ــات بهزیس ــی و اقدام تخصص
جیرفــت در حــوزه ســامت روان اظهار داشــت: 
ــی در  ــش مهم ــت روان، نق ــه بهداش ــه ب توج
ــه  ــه دارد ک ــک جامع ــراد ی ــی اف ــامت روان س
متأســفانه امــروزه بــه دالیــل مختلــف ایــن امر 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــر م کمت
ــم  ــن ک ــل همی ــه دلی ــفانه ب ــزود: متأس وی اف
توجهــی مســئوالن، شــاهد افزایش افســردگی، 
ــن  ــه هســتیم و ای ــی در جامع اضطــراب و نگران
ــتانهای جنوبی نمود بیشتری  ــاله در شهرس مس
دارد بــه نحــوی کــه بــه جــرأت می تــوان گفــت 
کــه توجــه بــه ســامت روان یــک حلقــه 

ــان اســت. ــوب اســتان کرم ــوده در جن مفق
ــتان جیرفت در بخش  ــتی شهرس رئیس بهزیس
دیگــری از ســخنان خــود بــه خدمات گســترده 
مشــاوره ای در شهرســتان جیرفــت اشــاره کــرد 
و گفــت: ســه مرکــز مشــاوره تخصصــی و ســه 
مرکــز مشــاوره عمومــی در ســطح شهرســتان 

جیرفت تحــت نظــارت ایــن اداره مشــغول ارائه 
خدمــات مشــاوره ای هســتند.

وی بیــان کــرد: هــدف از تأســیس ایــن مراکــز 
افزایــش دسترســی مــردم بــه خدمــات 
ــره وری از  ــز به ــاوره ای و نی ــناختی و مش روانش
ــود در  ــط و موج ــی مرتب ــای تخصص ظرفیت ه

ــت. ــه اس جامع
بــه گفتــه او  یــک هــزار و ۳۲۵ نفــر از مجموعــه 
خدمــات مشــاوره ای و آموزشــی بهزیســتی 

ــد. ــتفاده کردن ــال جاری اس ــت در س جیرف
ــر صــدای مشــاور  ســازمان بهزیســتی عــاوه ب
بــا شــماره ۱۴۸۰، خــط ملــی اعتیــاد با شــماره 
ــا شــماره  ۰۹۶۲۸ ، خــط اورژانــس اجتماعــی ب
۱۲۳ را نیــز در دســترس مردم قــرار داده اســت.

ــوب  ــاد اســامی جن ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
ــتین  ــیس نخس ــوز تاس ــدور مج ــان از ص کرم
خانــه ُمــد در ایــن منطقــه بــه مدیریــت 
ــر داد و اســتفاده از بیمــه  ــری خب ــه وزی صدیق
هنرمنــدان، طراحــی و تولیــد محصــوالت 
حــوزه مــد و لبــاس، اخــذ شناســه شــیما برای 
آثــار تولیــد شــده را از مزیت هــای ایــن مجــوز 

دانســت.
ــل  ــه نق ــا و ب ــنبه ایرن ــزارش روز چهارش ــه گ ب
ــاد  ــگ و ارش ــی اداره کل فرهن ــط عموم از رواب
ــحاقی  ــین اس ــان، حس ــوب کرم ــامی جن اس
ــاماندهی  ــروه س ــوی کارگ ــت: از س اظهارداش
ــد  ــه ُم ــاس کشــور مجــوز اولیــن خان ــد و لب م
جنــوب کرمــان در شهرســتان کهنــوج صــادر 

ــد. ش
ــت  ــب فعالی ــت در قال ــکان فعالی ــاد ام وی ایج
ــی  ــوزه طراح ــت در ح ــی، فعالی ــای خانگ ه
و تولیــد محصــوالت حــوزه مــد و لبــاس، 
اخــذ شناســه شــیما بــرای آثــار تولیــد 
ــر،  ــت اث ــت ثب ــی مالکی ــت گواه ــده، دریاف ش
ــکان حضــور  ــدان، ام اســتفاده از بیمــه هنرمن
ــاس  ــد و لب ــری م ــف هن ــای مختل در رویداده
در سراســر کشــور را از مزایــای دریافــت مجــوز 

ــمرد. ــد برش ــای م ــه ه خان
وی ادامــه داد: امــکان ثبــت برنــد و لوگــو، 
کمــک بــه تجــاری ســازی محصــوالت، ایجــاد 
ارتباط مســتقیم بــا طراحــان و تولیدکنندگان، 
ــد  ــای م ــه ه ــوی از خان ــادی و معن ــت م حمای
برتــر و فعــال از دیگــر مزایــای دریافــت مجــوز 

ــت. ــد اس ــای ُم خانه ه
لیــت  فــزود: عاقه منــدان بــه فعا وی ا
ننــد بــا  در عرصــه مــد و لبــاس می توا
دریافــت مجــوز تأســیس خانــه مــد از 
ــاس  ــد و لب ــاماندهی م ــروه س ــوی کارگ س
ــای  ــی اعط ــع قانون ــا مرج ــه تنه ــور ک کش
ــن  ــت خــود را در ای ــوده فعالی ــن مجــوز ب ای

عرصــه آغــاز کننــد.
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آیا سرنوشت بازار لوازم  خانگی 
مانند بازار خودرو می شود؟
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یک اقتصاددان معتقد است: »ممنوعیت واردات 
که  باشد  زمانی  تا  باید  خارجی  لوازم خانگی 
تولیدکننده ها بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند 
و این موضوع مانند مسئله انحصاری خودرو نشود، 
البته نباید حمایت ها از سوی دستگاه های مختلف 

رها شود.«
 بازار لوازم خانگی این روزها در حالی شاهد افزایش 
قیمت تولیدات برخی کارخانه هاست که وزیر صنعت 
وعده برخورد با گرانی های بی ضابطه در صنعت لوازم 
خانگی را داده است. با ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
کره ای به کشور، اخیراً شاهد افزایش قیمت تعدادی 
از تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی بودیم. اگرچه 
برخی فعاالن بازار لوازم خانگی، رشد قیمت این 
محصوالت را نتیجه ممنوعیت واردات محصوالت کره 
ای عنوان می کنند، اما محمد حسین اسامیان، نایب 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است 
گرانی لوازم خانگی ناشی از گران شدن مواد اولیه بود. 
در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعام کرده 
که افزایش قیمت لوازم خانگی، بدون مجوز وزارتخانه 

بوده و غیرقانونی است.
 با توجه به ممنوعیت واردات لوازم خانگی، این سوال 
مطرح است که آیا قرار است سرنوشت بازار لوازم خانگی 
مانند بازار خودرو  شود؟ چه راه حل های اصولی برای 

حمایت از کاالی داخلی وجود دارد؟

 در این باره دکتر فتح الله تاری، دانشیار گروه اقتصاد 
بازرگانی دانشگاه عامه طباطبائی در گفتگو با عطنا با 
بیان اینکه بخشی از افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی 
مربوط به نهاده های تولید است، گفت: »تفاوت عرضه 
و تقاضا، موضوع مهم دیگری است که باعث افزایش 
قیمت لوازم خانگی شده است؛ نیاز به برخی از کاالها 
ممکن است بیش از میزان تولید داخلی باشد و به 

همین سبب افزایش قیمت رخ می دهد.«
 وی ادامه داد: »اما مهم ترین موضوعی که در همه 
بخش های اقتصادی کشور وجود دارد و به عنوان یک 
ضعف اقتصادی یاد می شود، تعداد باالی واسطه های 
بین تولیدکننده و مصرف کننده است. نظام اقتصادی 
ما واسطه گری های زیادی دارد که بعضًا غیرمفید 

هستند و باعث افزایش قیمت می شوند.«
 در موضوع لوازم خانگی نباید 

مانند خودرو انحصار اتفاق بیافتد
این اقتصاددان با بیان اینکه به نظر می رسد انحصار 
و حمایت عجیبی که در قضیه خودرو وجود دارد در 
بحث لوازم خانگی نیست، تصریح کرد: »همان طور 
که شاهد هستیم با توجه به آنکه ممنوعیت واردات 
لوازم خانگی تصویب شده اما یکسری از لوازم به 
صورت قاچاق وارد کشور می شوند که باعث شده 
تولیدکننده ها تحت فشار باشند. پوشاک نیز به طرق 
مختلف در حجم وسیعی قاچاق می شود و لوازم خانگی 

هم از این مسئله مستثنا نیست.«
تاری با تأکید بر اینکه ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
خارجی باید تا زمانی باشد که تولیدکننده ها بتوانند در 

بازارهای جهانی رقابت کنند، عنوان کرد: »نباید این 
موضوع هم مانند بازار خودرو شود که چندین سال 
است که انحصاری شده و معلوم نیست تا چه زمانی 
ادامه خواهد یافت. لذا اگر ممنوعیت واردات لوازم 
خانگی در کوتاه مدت برای حمایت باشد کار درستی 
است، اما در بلندمدت قطعًا باید رقابت صورت بگیرد.«

 پیشرفت در حوزه تولید، منوط
 به رسیدگی و آسیب شناسی است

این استاد دانشگاه اظهار کرد: »باید تولیدکننده ها 
به توانمندی برسند که بتوانند جنس با کیفیت و 
مقرون به صرفه ارائه دهند، اما رسیدن به این جایگاه 
منوط به حمایت، رسیدگی و آسیب شناسی از سوی 

دولت و دستگاه های مختلف آن است.«
 وی با بیان اینکه در دنیا تجارب مختلف و خوبی وجود 
دارد که می توانیم از آن ها استفاده کنیم، افزود: »به 
عنوان مثال در سفارت خانه چین رایزن بازرگانی 
وجود دارد که بازاریابی انجام می دهد. خیلی از مسائل 
نیاز به تحول دارد، به همین دلیل کار سختی است 
و خیلی ها به دنبال آن نمی روند. امیدوارم در دولت 
جدید مشکات به حداقل برسد و حمایت دستگاه ها 

در بخش های مختلف از تولیدکننده زیاد شود.«
 در شرایط فعلی، خودکفایی 

از مزیت نسبی بهتر است
تاری با اشاره به اینکه اجرای رویکرد مزیت نسبی 
در اقتصاد زمانی معنا پیدا می کندکه صادرات رونق 
بگیرد، گفت: »در دوره ترامپ بحث تجارت آزاد مطرح 
بود اما آمریکا مانع واردات از کشورهایی مانند چین و 

فرانسه شد تا بازار خود را تقویت کند. مزیت نسبی برای 
کشورهایی خوب است که آزادی مبادله در طرفین 
وجود داشته و دسترسی ممکن باشد؛ برای کشوری 
مانند ایران که با تحریم ها و تهدیدهای آمریکا مواجه 
است در شرایط فعلی خودکفایی مناسب تر است؛ اما 

در بلندمدت برنامه ریزی باید صادرات محور باشد.«
 این اقتصاددان با اشاره به اینکه طبیعتًا ممنوعیت ها 
انگیزه قاچاق را بیشتر می کند، عنوان کرد: »اگر 
کیفیت کاالها باال برود و هزینه ها مقرون به صرفه شود 
دیگر انگیزه ای برای قاچاق وجود ندارد مگر در مواردی 
که نوآوری جدیدی رخ دهد. بر اساس گزارش ها تا 
حدود زیادی لوازم خانگی داخلی پیشرفت داشته 

است.«
 پیشرفت درست و منطقی 

نیازمند برنامه ریزی است
وی با تأکید بر اینکه پیشرفت درست و منطقی نیازمند 
برنامه ریزی است، تصریح کرد: »نباید مثًا بعد از دو 
سال حمایت را از لوازم خانگی رها کرد و البته حمایت 
باید درست صورت بگیرد چون در خودروسازی حدود 
۵۰ سال است که حمایت وجود دارد اما تحول در حد 

انتظار، صورت نگرفته است.«
 این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخی قوانین وجود 
دارد که تولیدکننده را با مشکاتی مواجه کرده است، 
گفت: »برخی از صنایع معتقد هستند که نیروی کار 
مازاد دارند اما دستگاه ها، قانون و مواردی از این دست 
مانع می شوند تا اصاحی در نظام کارگری صورت 

بگیرد و هزینه های تولید پایین بیاید.«

اقتصادنیوز
گزارش 

یک اقتصاددان معتقد است: »ممنوعیت واردات 
لوازم خانگی خارجی باید تا زمانی باشد که 
تولیدکننده ها بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند 
و این موضوع مانند مسئله انحصاری خودرو نشود، 
البته نباید حمایت ها از سوی دستگاه های مختلف 
رها شود.«

 بازار لوازم خانگی این روزها در حالی شاهد افزایش 
قیمت تولیدات برخی کارخانه هاست که وزیر صنعت 
وعده برخورد با گرانی های بی ضابطه در صنعت لوازم 
خانگی را داده است. با ممنوعیت واردات لوازم خانگی 
کره ای به کشور، اخیراً شاهد افزایش قیمت تعدادی 
از تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی بودیم. اگرچه 
برخی فعاالن بازار لوازم خانگی، رشد قیمت این 
محصوالت را نتیجه ممنوعیت واردات محصوالت کره 
ای عنوان می کنند، اما محمد حسین اسالمیان، نایب 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است 
گرانی لوازم خانگی ناشی از گران شدن مواد اولیه بود.
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روزنامه اقتصادی استان کرمان

 همه چیز از هم می پاشد
نویسنده: چینوا اچه بی

مترجم: علی هداوند
ناشر: انتشارات کتاب نشر نیکا

»همه چیز از هم می پاشد« یک رمان مدرن آفریقایی اثر »چینوا 
آچه به«، نویسنده اهل نیجریه است که به بیش از پنجاه زبان 

ترجمه شده و بیش از هشت میلیون نسخه از آن در سراسر جهان 
به فروش رسیده است.

15 میلیون تومان جایزه برای سومین 
دوره فراخوان نمایشگاه و مسابقه 

طراحی نگارخانه روند 14۰۰

مهلت: ۱ آبان ۱۴۰۰
شرایط:

شرکت در این فراخوان برای تمام هنرمندان در تمام سنین 
آزاد می باشد.

هر هنرمند مجاز است حداکثر سه اثر، در هر یک از بخش های 
فراخوان )در مجموع شش اثر( ارسال نماید.

محوریت فراخوان ارائه آثار همگام با گرایشات جهانی و داخلی 
معاصر و همچنین نگاه خاق و نو به این هنر می باشد، در 

همین راستا استفاده از متریال های متنوع در حیطه طراحی 
آزاد می باشد.

برای دریافت جزئیات کامل، از طریق لینک های انتهای خبر به 
رسانه های رسمی این رویداد مراجعه کنید.

راه های ارتباطی
ایمیل:

info@ravandartgallery.com
پایگاه اینترنتی:

ravandartgallery.com
اینستاگرام:

Instagram.com/ravand_art_gallery
تلفن تماس:

۰۵۱۳۷۶۴۰۷۱۸
مکان برگزاری:

مشهد

عقرب زاگرسی
گونه ای از عقرب ها اســت که بــه خانواده بوتیدائه تعلق 

دارد. پراکندگی جهانی آن در ایران، ســوریه، عراق و ترکیه قابل مشــاهده 
اســت. تا ســال ۲۰۰۰ میادی تصور بر این بود که این عقرب تنها در ایران 

پراکندگی دارد و بومی ایران اســت. ولی در ســالهای بعد نمونه هایی از 
آن در عراق، ســوریه و ترکیه نیز مشــاهده شــد. پراکندگی این عقرب در 

ایــران در اســتانهای کهگیلویه و بویــر احمد، فارس، اصفهان، کرمان، یزد، 
چهارمحــال و بختیــاری به ویژه در ارتفاعات زاگرس محدود می شــود. این 

عقــرب در نواحی معتدل و مرطوب، مناطق اســتپی، صخره ای، مناطق 
دارای پوشــش بلوط زیســت می کند. همچنین مناطق دارای خاک های 

آهکی مرطوب از زیســتگاه های اصلی این عقرب اســت. ارتفاعات بلند را به 
ســایر نواحی ترجیح می دهد

قســمت هــای چهارم و پنجم دم دارای بیــرون زدگی های نقطه نقطه، 
فضای بین اتصاالت قســمتهای مختلف دم صاف و بدون قســمتهای 

اضافی، قســمتهای انتهایی بدن بدون کرک و مو اســت ولی ممکن اســت 
رو و جانبین بدن دارای موهای بلند طولی باشــند. )ممکن اســت در 

برجســتگیهای ریز بر روی اندام خلفی، موهای ســیخ  به صورت کوتاه و 
باریک مشــاهده شود.( سطح شــتی اندام خلفی صاف بدون بیرون زدگی 

اســت. اندامهای خلفی و جلویی دارای رنگ ســیاه تا قهوه ای ســوخته، 
بــازوی چنگالها به رنگ ســیاه، چنگالهــا و پاها به رنگ زرد تا زرد زیتونی. 

طــول کلــی عقرب بالغ ۳۶ تا ۳۸ میلیمتر اســت./کویرها و بیابان های ایران

فراخوانکتاب

زیستمند

اینفوگرافیک

عکس نوشت

فرونشست بنای تاریخی 
مسجد حکیم

اصفهان - ایرنا - بنای تاریخی مسجد حکیم یا مسجد جورجیر از 
مساجد چهار ایوانی مربوط به پایان دوره صفوی است است که 
در منطقه قدیمی باب الدشت اصفهان قرار دارد.این بنا به گفته 
پایشگران فرونشست در اصفهان، دچار ترک های فرونشستی 

شده است.
عاوه براین یه دلیل برداشت آب چاهی که در ضلع غربی این بنا 
قرار گرفته است دچار فرونشست موضعی به ویژه در دیوار الحاقی 

غربی شده است.

عکس: ایرنا

رنا
: ای

بع
من

گهرزمین حامی آینده سازان دیار کریمان است

سایر معین های اقتصادی، جا پای گهر زمین بگذارند

در بحث موفقیت های آموزشی جنوب استان 
مدیون گهر زمین هستیم

مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین در مراسم تجلیل از رتبه های برتر کنکور مطرح کرد:

علی زینی وند استاندار کرمان در آیین تجلیل از دانش آموزان برتر

احمد اسکندری نسب مدیر کل آموزش و پرورش استان:
سانی

اطالع ر

سانی
اطالع ر

سانی
اطالع ر

از  تجلیل  آیین  در  فالح  محمد 
سراسری  کنکور  برتر  دانش آموزان 
۱۴۰۰ شهرستان های جنوبی استان 
کرمان، از نقش اعضای هیات مدیره 
مسیر  این  در  خیرین،  و  گهر زمین 
این  و مساعدت  یاد کرد و حمایت 
عزیزان را شایسته ی تقدیر و تشکر 

دانست.

توفیق  مفتخریم  این که  بیان  با  او 
دیار  آینده سازان  به  خدمتگزاری 
کرد:  اظهار  شد،  نصیبمان  کریمان 
وجود  با  مناطق  این  »دانش آموزان 
اقتصادی،  عدیده ی  مشکالت 
توانستند گام بلندی در راه رسیدن 
به قله های موفقیت در کنکور ۱۴۰۰ 
و  خانواده  از  دارد  جا  که  بردارند 

این ستارگان عرصه ی علم  معلمان 
و دانش تشکر کنم«.

ارشد  مدیران  به  همچنین  فالح 
و  استان  پرورش  و  آموزش 
داد  پیشنهاد  شهرستان های جنوب 
دانش آموزان  این  از  نفر  یک  که 
شایسته به عنوان مشاور دانش آموزی 
مناطق جنوب به شرکت گهرزمین 

با  تنگاتنگی  ارتباط  و  شده  معرفی 
این شرکت داشته باشند.

از  پایان  در  زمین  گهر  مدیرعامل 
معاونین  این شرکت،  ارشد  مدیران 
ناپذیر  خستگی  مدیر  و  پرتالش 
و  الملل  بین  امور  و  عمومی  روابط 
و  تقدیر  این شرکت  کارکنان  سایر 

تشکر به عمل آورد.

ــر  ــب مدی ــکندری نس ــد اس احم
ــتان  ــرورش اس ــوزش و پ کل آم
دانــش  از  تجلیــل  آییــن  در 
ــری  ــور سراس ــر کنک ــوزان برت آم
ــی  ۱۴۰۰ شهرســتان هــای جنوب
اســتان ضمــن قدردانــی از تــالش 

هــای ارزنــده و خدمــات مانــدگار 
گهرزمیــن،  بــزرگ  مجموعــه 
شایســته  فرزنــدان  موفقیــت 
جنــوب اســتان را حاصــل تــالش 
ــزان،  ــن عزی ــی شــائبه ای ــای ب ه
ــاتید و  ــژه اس ــای وی ــوزش ه آم

حمایــت هــای مالــی گهــر زمیــن 
ــت. دانس

ــار  ــه آم ــا اشــاره ب او همچنیــن ب
قبولــی بیــش از 6۰ درصــدی 
ــتان  ــوب اس ــوزان جن ــش آم دان
و   فرهنگیــان  دانشــگاه  در 

 33۰۰ از   آموزشــی  حمایــت 
تــداوم  دیگــر،  آمــوز  دانــش  
از  را  خداپســندانه  رویــه  ایــن 
بــرای  منــان  خداونــد  درگاه 
خدمتگــزاران آمــوزش و صنعــت 

کــرد. آرزو 

ــل از  ــن تجلی ــان در آیی ــتاندار کرم اس
ــری  ــور سراس ــر کنک ــوزان برت دانش آم
جنوبــی  هــای  شهرســتان   ۱۴۰۰
هفتــه  گرامیداشــت  ضمــن  اســتان 

انتظامــی  نیــروی  هفتــه  و  وحــدت 
ــا  ــش، ب ــن همای ــار و مدعوی ــه حض ب
تبریــک بــه دانــش آمــوزان موفــق 
گهرزمیــن  شــرکت  از  تقدیــر  و 

آغــاز کــرد. را  ســخنرانی اش 
ــات  ــت از اقدام ــراز رضای ــن اب او ضم
بحــث  در  گهرزمیــن  شایســته 
اســتان  جنــوب  اقتصــادی  معیــن 

بــه  کرمــان  اســتانداری  گفــت: 
تکلیــف  گهرزمیــن  بــزرگ  شــرکت 
کــرد کــه مناطــق محــروم جنــوب 
ــد  ــرار ده ــش ق ــت پوش ــتان را تح اس
و باالخــص در زمینــه آمــوزش دانــش 
ــی  ــچ تالش ــه از هی ــن خط ــوزان ای آم
فروگــذاری نکننــد کــه بــه شــکر خــدا، 
ــق عمــل کــرده  گهرزمیــن بســیار موف
ــای  ــن ه ــایر معی ــه س ــده ب ــت. بن اس
ــا  ــه ج ــردم ک ــنهاد ک ــادی پیش اقتص
پــای گهرزمیــن گذاشــته و همیــن 

بگیرنــد. پیــش  در  را  مثبــت  روال 
ــات  ــان گفت:اقدام ــد در پای ــی ون زین
شــرکت  تاریخــی  و  یادماندنــی  بــه 
بــه  مناطــق  ایــن  در  گهرزمیــن 
نیــروی  بــر  تمرکــز  بــا  خصــوص 
انســانی موجبــات پیشــرفت علمــی 
و آموزشــی ایــن مناطــق در آینــده 

خواهــد بــود.

مدیرعامل شرکت سنگ آهن 
گهر زمین با بیان این که 

مفتخریم توفیق خدمتگزاری 
به آینده سازان دیار کریمان 

نصیبمان شد، گفت: 
»دانش آموزان جنوب استان 

کرمان با وجود مشکالت 
عدیده ی اقتصادی، توانستند 

گام بلندی در راه رسیدن به 
قله های موفقیت در کنکور 14۰۰ 

بردارند«.

احمد اسکندری نسب مدیر 
کل آموزش و پرورش استان در 
آیین تجلیل از دانش آموزان برتر 
کنکور سراسری 14۰۰ شهرستان 
های جنوبی استان ضمن 
قدردانی از تالش های ارزنده و 
خدمات ماندگار مجموعه بزرگ 
گهرزمین، موفقیت فرزندان 
شایسته جنوب استان را حاصل 
تالش های بی شائبه این عزیزان، 
آموزش های ویژه اساتید و 
حمایت های مالی گهر زمین 
دانست.

استاندار کرمان ضمن ابراز 
رضایت از اقدامات شایسته 
گهرزمین در بحث معین 
اقتصادی جنوب استان گفت: 
استانداری کرمان به شرکت 
بزرگ گهرزمین تکلیف کرد که 
مناطق محروم جنوب استان 
را تحت پوشش قرار دهد و 
باالخص در زمینه آموزش 
دانش آموزان این خطه از هیچ 
تالشی فروگذاری نکنند که 
به شکر خدا، گهرزمین بسیار 
موفق عمل کرده است.


