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خبرنامه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقت اولیه رئیسجمهور

مقابــل 10میلیــون نفــر از ثروتمنــدان بــه جای فقرا ســهام عدالت

بیماری خاص در اولویت قرار بگیرند اما حاال آمارها خالف این را

برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان سهام عدالت خبر داد.

دریافت کردهاند .قرار بود سهام عدالت به دهکهای پایین جامعه

نشان میدهد چنانکه 21میلیون نفر از کمدرآمدترین افراد جامعه

آمارها نشان میدهد که بیش از 21میلیون نفر مستحق دریافت

تعلق بگیرد و افراد تحت پوشــش نهادهای حمایتی ،روســتاییان،

ســهام عدالت ندارند اما در مقابل 10میلیون نفر از پردرآمدترین

ســهام عدالت بودهاند اما به آنها ســهامی واگذار نشــده است در

عشــایر ،زنان سرپرســت خانــوار ،کارگران فصلی و بیمــاران دارای

گروههای جامعه ،سهام عدالت دریافت کردهاند.

21میلیون جامانده،
سهام عدالت میگیرند
چهارشنبه  ۱۷شهریور ۱۴۰۰

پراکندگی فقر انرژی و آب در ایران چگونه است؟

خبر

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان
مطرح کرد

عملکرد تعاونیها
در حوزه مسکن کرمان
به کمتر از  ۱.۵درصد
کاهش یافت

سایه سنگین فقر انرژی و آب بر سر کرمان
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شکل  :1محرومترین استانهای کشور بر اساس شاخصهای بخش انرژی و آب

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان
با اشاره به اینکه عملکرد تعاونی ها در حوزه های
مختلف کاهش داشته است گفت :عملکرد بخش
تعــاون در حــوزه مســکن از  ۲.۵درصــد به کمتر از
 ۱.۵درصد رسیده است.
رضــا اســماعیلی در نشســت خبــری ضمــن
گرامیداشــت هفته تعاون با اشــاره به اینکه حوزه
تعــاون گســترده و پیچیــده اســت افــزود :در حوزه
تعاون بیشــتر کارکردهای اقتصادی دیده شــده و
کارکردهای اجتماعی و سیاسی این حوزه مغفول
مانده است.

منبع :داده های هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران

برای مناطق شهری  99.82درصد و برای مناطق روستایی 75.95
درصد است که باالتر از متوسط جهانی بوده است.

▪هزار و  190روستا هنوز فاقد برق هستند

درصداز سوی
0.3منتشرشده
اساس آمار
استان نیز بر
در بخش برق
توانیرن100میزان
کمتری
قم با
همانطور که از نمودار مشخص است استان کرمان با  11درصد بیشترین میزان و
درصد مناطق شهری برقرسانی شدهاند و تنها هزار و  190روستا
فاقد برق هستند که از این تعداد  250نقطه تا پایان سال 1400
برقرســانی خواهنــد شــد .در ارتبــاط بــا عــدم برخــورداری از گاز
دادههای بهروز جهانی موجود نیست و در دادههای هزینه درآمد
مرکز آمار ایران متوسط کشوری عدم برخورداری از گاز در مناطق
شهری  5.47درصد و در مناطق روستایی  27.47درصد است.

خانوارهای فقیر به لحاظ سهم انرژی از کل هزینه خانوار را دارا هستند .نمودار  6درصد خانوارهایی را که برای آنها سهم
انرژی از کل هزینه خانوار باالتر از  10درصد است ،به تفکیک دهک در سال  1398نشان میدهد .همانطور که مشخص

▪محقق نشدن سهم  ۲۵درصدی تعاونی
ها در اقتصاد
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خانوارها را
ثروتمندترین
فقیراستان قم
وی گفــت :قــرار بــود در برنامــه پنجــم توســعه ۲۵است هرچه دهک درآمدی باالتر باشد ،درصد کمتری از خانوارها به لحاظ انرژی ▪
درصــد اقتصــاد کشــور تــا پایــان برنامــه ششــم به

تعاونــی هــا برســد و همچنیــن الویــت قــرار گرفتناز خانوارها هستند که سهم انرژی از هزینهشان باالتر از ده درصد است.

تعاونــی هــا در حوزه واگذاری شــرکت های دولتی
بــه بخــش خصوصــی یکــی دیگــر از برنامــه هــای
توســعه ای بــود کــه متاســفانه هیــچ یــک بــه طور
کامل محقق نشد.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان
بــا بیــان اینکــه رویکــرد دولــت رییســی حمایت از
اقشار ضعیف جامعه است تصریح کرد :همچنین
تحقــق  ۲۵درصــدی ســهم تعاونــی هــا در اقتصاد
کشور از مهم ترین برنامه های وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی در دولت سیزدهم است.

▪نقش تعاونی ها در اقتصاد و اشتغال
استان کرمان
اسماعیلی از وجود پنج هزار و  ۲۲۲تعاونی فعال و
به بهره برداری رسیده و در دست اجرا در استان
کرمــان خبــر داد و تصریــح کــرد :بیــش از  ۵۰هزار
اشتغالزایی و فرصت شغلی در حوزه تعاونی های
ایــن اســتان انجــام شــده که حــدود پنــج درصد از
اشتغال کرمان را به خود اختصاص می دهد.
وی بیــان داشــت :گــردش مالــی تعاونــی هــا در
اقتصاد استان کرمان بین سه تا پنج درصد است
و تا ســهم  ۲۵درصدی تعاونی در اقتصاد فاصله
زیادی داریم.

▪بیشترین تعاونی های کرمان در حوزه
کشاورزی

مصرف انرژی دارد

برای سنجش مقرونبهصرفه بودن انرژی ،از دو شاخص سهم
هزینه انرژی از سبد هزینه خانوار و یارانه انرژی استفاده شده
است .اگر خانواری  10درصد از درآمد خود را صرف خرید انرژی
برای پختوپز ،گرمایش و سرمایش خانٔه خود کند ،این خانوار
دچــار فقــر انــرژی اســت .در ایران ســهم انرژی از ســبد مصرفی
خانوار در سال  1398در حدود  4درصد بوده است که این امر
موضــوعصهای مرتبط با انرژی و آب ،وضعیتی بدتر از میانگین کشوری داشته است .
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خریــد تنهــا  3.57درصــد از خانوارهای ایرانی بیش از  10درصد
کرمــان ازنظــر فقــر انــرژی نامســاعدترین وضعیــت را در کشــور
در این بررســی برای بررســی ایمنی و ســازگاری با محیطزیست،
بوده است.
تجربه میکند.
شــاخص نــوع ســوخت خوراکپــزی مدنظــر قــرار گرفتــه اســت.
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5.81قم با  0.3درصد کمترین میزان خانوارهای فقیر انرژی به لحاظ
اولین بار به بررسی «فقر انرژی و آب» در ایران پرداخته است.
زغال چوب و زغالســنگ اســتفاده کنند و اســتفاده از ســوخت
درمجموع  2ســهم انــرژی از کل هزینــه خانــوار را 6
دارا هســتند .هرچه دهک
بر اساس تعریف بانک توسعه آسیایی ،فقر انرژی عبارت است
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درصد از جمعیت کشــور از این نوع ســوخت اســتفاده میکنند.
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هستند ،یعنی درصد کمتری از خانوارها هستند که سهم انرژی
ایمن و سازگار با
مقرونبهصرفه ،قابلاعتماد ،با کیفیت عالی،
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توسعه اقتصادی و انسانی» و دفتر استانهای کهگیلویه و بویراحمد ،چهارمحال و بختیاری و لرستان ،از هزینهشان باالتر از ده درصد است2.
محیطزیست برای حمایت از
بیشترین استفاده از سوخت زغال چوب و نفت سفید را دارند؛
مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون تالش کرده بر مبنای این
0
همچنین در مناطقی از استانهای سیستان ،مرکزی ،خراسان
▪استان کرمان بدترین استان در شاخص فقر انرژی
تعریف تصویری از فقر انرژی و آب در ایران ارائه دهد.
شمالی
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استفاده میکنند3 .
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درمجمــوع ،مهمتریــن مشــکل در خصــوص فقر انــرژی و آب در
بــر مبنــای ایــن مطالعــه ،در ارتبــاط بــا شــاخصهایی کــه میزان
ایران ،عدم وجود تصویری مشخص از وضعیت کیفیت و ایمنی
دسترســی بــه آب ،بــرق و گاز را مــورد ســنجش قــرار میدهنــد،
▪دسترسی مناطق شهری و روستایی ایران به آب؛
انرژی در نقاط کشور و همچنین عدم امکان محاسبه دقیق میزان
ایــران در ســال  2018مطابــق بــا آمار منتشرشــده از ســوی بانک باالتر از متوسط جهانی
بهرهمندی هر خانوار از یارانه انرژی اســت .در ردهبندی اســتانی
جهانی در وضعیتی باالتر از متوسط جهانی قرار دارد ،بهطوریکه
متوســط جهانــی دسترســی بــه آب بــر اســاس گــزارش ســازمان
اســتان کرمان در  4شــاخص از  5شــاخص فقر انرژی ،وضعیت
در دسترســی به برق شــهری متوســط کشــوری  100درصد بوده
بهداشــت جهانــی بــرای مناطــق شــهری  85.14درصــد و بــرای
بدتری از متوســط کشــوری داشــته اســت ،پسازآن اســتانهای
درحالیکــه در همــان ســال متوســط جهانــی  89.5درصــد بوده
مناطق روستایی  53درصد ،حالآنکه متوسط کشوری در ایران
12
سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد با عدد  3قرار دارند.
است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی شرکت آب و فاضالب کشور،

نمودار  :6درصد خانوارهایی که برای آنها سهم هزینه انرژی از کل هزینه خانوار بااالالتر از  %10است ،به تفکیک دهک در سال  -1398درصد

د هک

منبع :داده های هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان
اشتغالخانوارهای ایرانی به طور متوسط حدود  %4از درآمد خود را در سال  1398برای انرژی و آب هزینه کردهاند و این در حالی
با اشاره به اینکه از آنجایی که  ۳۴درصد از

بررسی راهکار اجرایی افزایش تولید وکاهش قیمت سیمان در گفت و گو با مدیرعامل شرکت صنایع سیمان
کرمان؛ که خانوارهای
آن است
تعاونیهای ثبت شده در کرمان در این حوزه استاست که سطح آستانه این شاخص در مطالعات بینالمللی  %10بیان شده است ،که نتیجه حاکی از
این اســتان در بخش کشــاورزی اســت بیشــترین

تولید نسل جدید سیمان های""LC3
ایرانی در این شاخص به طور متوسط دچار فقر انرژی و آب نیستند؛ که یکی از عمده دالیل این مهم یارانههای انرژی

تصریح کرد :بیشترین تعاونیها در شهرستانهای
کرمان ،رفسنجان و سیرجان فعالیت دارند و سه
هــزار و  ۹میلیــارد ریــال ســرمایه اولیــه تعاونــی در
استان کرمان ثبت شده است.
وی افتتــاح مرکــز نــوآوری و توســعه تعاونــی ها در
اســتان کرمان را مهم ترین رویداد تعاونی ها در
سال گذشته عنوان کرد و گفت :در آیین افتتاحیه
ایــن مرکــز توســط معــاون وزیــر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعــی بیــش از  ۱۰۰میلیــارد تومان تســهیالت
با نرخ ترجیحی به تعاونی ها اختصاص یافت.
اسماعیلی با اشاره اینکه در روستاها حوزه تعاون
در گذشــته بســیار قوی بود و هم یاری و فرهنگ
تعــاون در روســتاها وجــود داشــت امــا به مــرور با
تغییــر فرهنــگ مردم از روســتایی به شهرنشــینی
متاسفانه نتوانستم در حوزه شهرنشینی فرهنگ
تعــاون را بــه خوبی ترویج دهیم افزود :در شــرایط
کنونــی مــی توانیــم از ظرفیــت بســیج در توســعه
تعاونی ها استفاده کنیم.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمان
بــا اشــاره بــه اینکــه تعــاون در حوزه هــای مختلف
افت داشــته اســت گفت :ســهم بخش تعاون در
حوزه مسکن از  ۲.۵درصد به کمتر از  ۱.۵درصد
رسیده است.
مدیــر امــور شــعب بانــک توســعه و تعاون اســتان
کرمــان نیــز در ایــن نشســت بــا گرامیداشــت روز
تعــاون افــزود :رســالت اجتماعــی بانک توســعه و
تعاونی رسالت در بخش تعاون است و  ۷۰درصد
منایع و مصارف در بخش تعاون است.
غالمرضــا کافــیزاده بــا بیــان اینکــه تا پایان ســال
گذشــته بالــغ بــر  ۶هــزار و  ۷۰۰میلیــارد ریــال
تســهیالت پرداخــت شــده کــه چهــار هــزار و ۷۰۰
میلیارد ریال آن به تعاونی ها و اعضا آن اختصاص
داشته است.

اقتصاد کرمان :کالف پیچیده ی این روزهای وضعیت ســیمان
در کشور ،ناشی از کمبود برق و گاز در فصول مختلف وضعیتی
اســت کــه از تولیدکننــده ،توزیــع کننــده تــا مصــرف کننــده و
دستگاههای مدیریتی نظارتی را شدیدا درگیرخود کرده است.
گروه صنایع سیمان کرمان بعنوان یک برند خوشنام درسنوات
اخیــر نشــان داده کــه همــواره ســعی بــر ایفای مطلوب رســالت
تولیدی اقتصادی خود با در نظرگرفتن منافع ملی دارد.
استفاده از ظرفیتهای داخلی در طراحی ،بومی سازی وساخت
تکنولوژی تولید در ایجاد محصوالت خاص واستراتژیک همچون
ســیمان چاه نفت فراســاحل ،ســیمان ســفید ویژه ،محصوالت
ســیمانی ســیلیکومنگنز ،وایــن بــار پــروژه تولیــد نســل جدیــد
سیمانهای مرکب ( )LC3گواه این مدعی است.
بر این اساس ،درنشستی با مدیرعامل شرکت سیمان کرمان
به بررسی این اقدام جدید ومهم سیمان کرمان ،شیوه مقابله
با شرایط بوجود آمده با لحاظ کردن شرایط کاربردی کارشناسی
و اجرایی که آثار مثبتی برای صنعت و میهن عزیزمان به ارمغان
میاورد ،پرداخته ایم:
فریــدون رحمانــی مدیرعامــل گــروه صنایــع ســیمان کرمــان در
ایــن خصــوص اظهــار داشــت:میزان تقاضــای ســیمان یکــی از
پارامتر هایی است که نشانگر رشد اقتصادی هر کشور است.
کشورهای در حال توسعه بدلیل افزایش حجم و سرعت ساخت
و ساز ،مصرف بتن و در نتیجه سیمان بیشتری را دارند.
وی افزود :ســهمیه بندی گاز مصرفی در زمســتان وقطعی برق
تابســتان در کنار تحریمهای صورتگرفته علیه کشــورمان که
منجر به کند شدن روند بهینه سازی ،تعمیر و نگهداری ،و نهایتا
کاهش حجم تولید در مقایسه با افزایش نیاز بازارشده است،
ســیمان کرمان را بر آن داشــت که تن به محدودیتها نداده و
با توکل برخدا ،اعتماد به دانش وتعهد نیروهای با تجربه خود
با ایجاد زیرساختها و امکانات به روز و جدید همواره درمسیر
رفع این گونه چالشها وموانع اقدامات مؤثری انجام دهد.
وی افــزود تعریــف وایجــاد پروژه نســل جدید ســیمانهای مرکب
( )LC3مهندس رحمانی بیان کرد:ازجمله پروژه های مهم سیمان

کرمــان اســت که درشــرایط کنونی بســیارمؤثر و کارآمــد بوده و
قابلیت افزایش ظرفیت کارخانجات کنونی را فراهم خواهد آورد.
وجه تمایز سیمان  LC3وی گفت :با سایر سیمان ها در مقدار
افزودنیها وفرموالســیون این ســیمان اســت که ضمن کاهش
هزینه های تولید و جایگزینی رس کلسینه شده و سنگ آهک
و واکنش فیمابین آنها با کلینکر معمولی تا حداکثر  ۵۰درصد،
امکان دستیابی به ظرفیت تا دو برابر تولید را با سرمایه گذاری
حداقلی فراهم میآورد.
مدیر عامل سیمان کرمان اضافه کرد :از آنجا که تا  30درصد
مــواد تشــکیل دهنــده ایــن ســیمان از خاک رس و تــا  15درصد
ســنگ آهــک مــی باشــد ،وجود معادن غنــی و ارزان قیمت این
مواد ،و پخت و ســایش آن ها ،قیمت تمام شــده ســیمان LC3
را نسبت به سیمان های معمولی حدود  25درصد کاهش می
دهد .شایان ذکر است دوام محصوالت سیمانی و بتنی تولید
شده با استفاده از این سیمان بسیار باالتر می باشد و استفاده
از این سیمان جدید می تواند عمر سازه های بتنی را تا حدود
زیادی افزایش دهد.
برخی مزایای مهم و قابل اهمیت سیمان  LC3شامل:
کاهــش تــا  50درصدی کلینکر فاکتــور ،جایگزینی تا  30درصد
خــاک رس کلســینه ،کاهــش انــرژی مصرفــی و افزایــش طــول
عمر نسوز کوره و کاهش هزینه های تعمیرات ،کاهش هزینه
الکتریکــی ســایش و افزایــش طــول عمــر الینر هــا و گلوله های
آسیاب های سیمان ،کاهش تا  40درصدی تولید  ،CO2مقاومت
شــیمیایی بیشــتر مالت و بتن تولید شــده در برابر حمالت یون
هــای مضــر بــه خصوص یون های ســولفات و کلر ،جلوگیری از
بروز واکنش های قلیایی سیلیســی ،عملکرد مطلوبتر در برابر
کربوناسیون ،است
عضو کمیته  TC74وی همچنین افزود :بدیهیاست در شرایطی
که طی سالیان اخیر از یک سو قیمت سیمان بصورت دستوری
کنترل شده است و کارخانجات با حداقل سود و کمترین بهینه
ســازی به فعالیت پرداخته اند و از طرف دیگر در دوران تحریم
که امکان افزایش ظرفیت و طرح های توسعه ای کارخانه ها به

پرداختی دولت به خانوارها و تولیدکنندگان است.
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دلیل عدم امکان تامین تجهیزات و قطعات به راحتی میسر نمی
باشد ،تولید سیمان  LC3با کاهش کلینکر فاکتور سیمان تا 50
درصد و افزایش تا دو برابری تولید سالیانه ،آن هم بدون نیاز به
خریداری و نصب تجهیزات جدید و فقط با تکیه بر دانش فنی
سازمان و اعمال تغییرات جزئی در خط تولید ،فرصت استثنایی
و بی نظیری را برای سیمان کشور فراهم خواهد کرد و سیمان
کرمان افتخارآن را دارد که بعنوان اولین شرکت ایرانی پیشگام
در این زمینه اقدامات قابل توجهی را صورت داده است.

 ١صفر ١٤٤٣
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خبر
گام مؤثری در ایجاد اشتغال پایدار؛

آکادمی کارآفرینی
در رفسنجان آغاز به کار کرد

آکادمــی کارآفرینــی و توســعه کســب و کار بــا هــدف
آموزش و پرورش جوانان مستعد در زمینه های مختلف
در شهرستان رفسنجان استان کرمان آغاز به کار کرد.
برنامه ریزی برای تدریس دوره های مربوط به مهارت
افزایی و اشتغال به فراگیران از جمله کارکردهای این
آکادمی تعریف شده است.
ن کرمــان
مدیــرکل کار ،تعــاون و رفــاه اجتماعــی اســتا 
شــامگاه دوشــنبه در آغاز به کار این آکادمی در محل
تــاالر خیــام دانشــگاه ولیعصر رفســنجان اظهــار کرد:
تحصیالت دانشــگاهی خوب اســت امّا در کنار تئوری
هــای درســی ،چیزی که آموختــم ،ارتباطات اجتماعی
بود ،توجه به آن برای آینده عالی است.
رضا اســماعیلی افزود :دوره آکادمی کارآفرینی بسیار
مفید است و می تواند به توسعه اشتغال کمک کند.
وی بیان کرد :انجمن کارآفرینان رفسنجان پنج سال به
دنبال ایجاد و راه اندازی این ایده و آکادمی کارآفرینی
و توسعه کسب و کار بود.
امــام جمعــه رفســنجان هــم در ایــن آییــن اظهارکــرد:
کارآفرینی و ایجاد اشــتغال یک موهبت الهی اســت و
ارزش متعالی آن در آموزه های دینی هم آمده است.
حجــت االســام اصغر عســکری بیان کــرد :کارآفرینی
دارای بــرکات اقتصــادی ،فرهنگی ،اجتماعی و امنیتی
است؛ در جامعه ای که در آن شغل پایدار وجود داشته
باشد لغزش های فرهنگی کمتر است.
بــه گــزارش ایرنــا ،فرمانــدار رفســنجان نیــز آکادمــی
کارآفرینی و کسب و کار را گام مؤثری در ایجاد اشتغال
پایدار برشــمرد و افزود :برخی آمارها که در خصوص
اشتغال بیان میشود معموال مربوط به اشتغال پایدار
نیســتند؛ اشــتغالی مطلــوب اســت کــه پایدار باشــد و
فرد بتواند اقتصاد خانواده را تأمین کند و برای ایجاد
اشــتغال پایــدار هــم ایجــاد بنگاههــا و کارخانههــای بــا
توانمندی باال مورد نیاز اســت که بتوانند محصوالتی
بادوام تولید و روانه بازار کنند.
حمیدرضــا ایرانمنــش رئیــس هیــات مدیــره انجمــن
کارآفرینی شهرستان رفسنجان هم گفت :این آکادمی
بــرای هنرجویــان  ۳۰۰ســاعت تدریــس تئــوری و ۲۷۰
ساعت فعالیت عملی را خواهد داشت که به مدت ۹
ماه مسائل مربوط به چگونگی ایده پردازی ،اجرای ایده
و کارآفرینی و ایجاد شغل را بیان می کند.

در دانشگاه جیرفت برگزار میشود؛

همایشبینالمللی
باستانشناسی
تاریخ هلیلرود فراخوان داد
رئیس دانشگاه جیرفت از برگزاری نخستین همایش
بیــن المللــی باســتان شناســی و تاریخ حــوزه فرهنگی
هلیــل رود در ایــن دانشــگاه طــی بهمــن مــاه امســال
خبر داد.
دکتــر مرتضــی مختاری ،ارایۀ دســتاوردهای پژوهشــی
در حیطــه باســتان شناســی و تاریــخ حــوزۀ هلیــل رود
و همچنین تبادل دیدگاه های پژوهشــگران و دســت
انــدرکاران باســتان شناســی را از اهــداف این همایش
برشمرد.
رئیــس دانشــگاه جیرفــت ادامــه داد :گــروه باســتان
شناســی دانشــگاه جیرفت در انجام رســالت علمی و
ماموریــت خــود در معرفی تمدن حوزه فرهنگی هلیل
رود با همراهی استادان ،نهادها ،انجمن ها و موسسه
هــای علمــی زمینــه برگــزاری همایشــی در ایــن حــوزۀ
فرهنگی را مهیا کرده است.
وی با بیان اینکه بخش های مختلف حوزه هلیل رود
نیازمند طرح برنامه های پژوهشی هدفمند و مستمر
اســت گفــت :حــوزه هــای مــردم شناســی ،مطالعــات
فرهنگ عامه ،پژوهش های جغرافیایی و محیطی در
این حوزه متاسفانه مغفول مانده و عمال درک عمیق
مسایل یاد شده را با دشواری مواجه کرده است.
مختــاری افــزود :برگــزاری همایش باســتان شناســی و
تاریــخ حــوزه فرهنگــی هلیــل رود در هدفمنــد ســازی
پژوهش های باســتان شناســی این منطقه نیز نقش
مهم و موثری دارد.
دبیــر اجرایــی همایش بین المللی باســتان شناســی و
تاریخ حوزه فرهنگی هلیل رود نیز ارتقای ارتباط جامعه
و دانشگاه و نمایش نقش و اهمیت دانشگاه جیرفت
در پژوهش های بنیادی مطالعات باســتان شناســی و
تاریــخ حــوزۀ هلیــل رود را از دیگر اهــداف برگزاری این
همایش برشمرد.
محمــد شهســواری افــزود :محورهای همایش شــامل
مباحــث مختلفــی از هویــت فرهنگی حــوزه هلیل رود
است.
وی تصریح کرد :عالقه مندان برای شرکت در همایش
به سایت همایش
 /https://conf.halil.ujiroft.ac.irمراجعه کنند.
به گزارش ایرنا زمان برگزاری این نمایشــگاه  ۲۳و ۲۴
بهمن ماه امسال برنامه ریزی شده است.

