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خبرنامه

ث فرهنگــی ادارهکل میراثفرهنگــی،
معــاون میــرا 

فهرست آثار ملی تهیه شده یا در دست تهیه قرار

پرونده از حوزه میراث فرهنگی استان در بخش های

به آثار فرهنگی و تاریخی غیرمنقول استان کرمان

گردشگری و صنایعدستی استان کرمان گفت۵۸ :

مختلف آثار تاریخی ،طبیعی و معنوی برای ثبت در

است .وی بیان کرد :اغلب این پروندهها مربوط به

گرفته است .مجتبی شفیعی افزود ۴۵ :اثر مربوط

تپهها و محوطههای باستانی حوزه شهرستان ا ُرزوییه

است که پرونده آنها برای ثبت ملی در حال تکمیل

حوزه شهرستانهای سیرجان ،زرند و کرمان است.

و نیز آثار معدنکاری و فلزکاری کهن و ابنیه تاریخی

 ۵۸اثر میراثی کرمان
در مسیر ثبت ملی قرار دارد
چهارشنبه  10آذر۱۴۰۰

بورس بازنده بازارهای مالی؛

خبر

بازدهی هشتماهه بازارها از ابتدای سال ۱۴۰۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد

کاهش  ۲۰درصدی
بستریهای کرونا در کرمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از کاهش حداقل
 ۲۰درصــدی بیماران بســتری در اســتان خبــر داد و در
ادامه خطاب به مردم گفت :پروتکل ها تا زمان قطع
کامل زنجیره باید رعایت شــود و برای تزریق واکســن
مردد نباشید.
حمیدرضا رشیدی نژاد از روند کاهشی تعداد بیماران
در سراســر اســتان خبر داد و گفت :وضعیت اســتان
به مراتب بهتر از هفته های قبل شده و آثار آن را در
رنگبندی و تعداد بیماران بستری مشاهده می کنیم.
وی از کاهش حداقل  ۲۰درصدی بیماران بســتری در
اســتان خبــر داد و اظهار کــرد :در بازدیدی که امروز با
حضور استاندار کرمان از مرکز آموزشی درمانی افضلی
پور داشتیم ،اشغال تخت های بخش های ویژه کرونایی
کم شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به سویه
ش در آن گفت:
جدید ویروس کرونا و بیش از  ۳۰جه 
سرعت واگیری این نوع ویروس به مراتب بسیار باالتر
است ،اما طبق گزارش های ارائه شده واکسیناسیون
قطعا در شدت و درگیری بیماری موثر خواهد بود.
وی بر لزوم واکسیناسیون همه گروه های هدف تاکید
و در ادامه خطاب به مردم گفت :پروتکل ها تا زمان
قطــع کامــل زنجیــره بایــد رعایــت شــود و بــرای تزریق
واکسن مردد نباشید.
بــه گــزارش ایسنا،رشــیدینــژاد در ادامــه اظهــار کرد:
بــرای مســافران خارجــی در فــرودگاه کرمــان آمادگــی
انجــام تســت و جلوگیــری از شــیوع احتمالــی ســویه
جدید را داریم.
وی تعــداد افــرادی کــه نوبــت اول واکســن کرونــا را در
کل استان دریافت کرده اند را  ۲میلیون و  ۶۳۰هزار و
تعداد کسانی که دو نوبت را در تزریق کرده اند را یک
میلیون و  ۶۱۳هزار اعالم کرد.

در آبانماه؛

کدام اقالم خوراکی بیشترین
افزایش قیمت را داشتند؟

به گزارش مرکز آمار ایران ،در آبان ماه  ١۴٠٠تغییرات
متوســط قیمت اقالم خوراکی منتخب برای گروههای
مختلف کاالهای خوراکی در مناطق شــهری کشــور به
شرح زیر است:

▪نان و غالت

در ایــن گــروه ،اقــام برنــج ایرانــی درجــه یــک بــا ۵.۱
درصد ،رشــته آش با  ۴.۲درصد و شــیرینی خشــک با
 ۴.۰درصد بیشــترین افزایش قیمت را نســبت به ماه
قبل داشتهاند.

▪گوشت قرمز ،سفید و فرآوردههای آنها

در این گروه ،اقالم مرغ ماشینی با  ۷.۸درصد و ماهی
قزل آال با  ۶.۹درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت
به ماه قبل داشتهاند.

▪لبنیات ،تخم مرغ و انواع روغن

در این گروه ،بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه
قبــل مربــوط به پنیر ایرانی پاســتوریزه بــا  ۴.۵درصد،
کــره پاســتوریزه (کــره حیوانــی) بــا  ۴.۲درصــد و دوغ
پاستوریزه با  ۳.۴درصد بوده است .همچنین در این
گروه روغن نباتی جامد با  -۴.١درصد و روغن مایع با
 -۰.۴درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه
قبل داشته اند.

بازارهــای مالــی در ســال  ۱۴۰۰بــا روند صعودی شــاخصها همراه
بود .بیشترین بازدهی مثبت را بازار خودرو با  ۲۲درصد افزایش
ثبت کرد .در مقابل بازار ســهام با بازدهی مثبت شــش درصدی
کمترین روند مثبت شاخص را در بازارهای ثبت کرد.

▪بورس

بازار ســهام ســال  ۱۴۰۰را با شــاخص  ۱۲۹۵هزار واحد آغاز کرد و
ماه آذر را در کانال یک میلیون و  ۳۶۰آغاز کرد .شاخص بورس در
هشت ماه ابتدایی سال  ۱۴۰۰روند نوسانی داشت و به کانال یک
میلیون و  ۵۰۰هزار واحد هم صعود کرد اما پایدار نبود.

جغرافیای استانی تورم در آبان 1400

کرمان؛ کمترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری

گزارش نرخ تورم استانهای کشور در آبان اعالم شد.
براســاس ایــن گــزارش نرخ تورم ماهانه آبان ماه  ۲.۵درصد شــد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به
استانهای کهگیلویه وبویراحمد و اردبیل با پنج درصد افزایش و
کمتریــن نــرخ تــورم ماهانه مربوط به کرمان با  ۱.۴درصد افزایش
است.
نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور  ۳۵.۷درصد است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به کهگیلویه و بویراحمد
با  ۴۶.۵درصد و کمترین آن مربوط به سیســتان و بلوچســتان با
 ٢٧.٩درصد است.
نــرخ تــورم دوازده ماهــه منتهی به آبــان ماه  ١۴٠٠برای خانوارهای
کشــور بــه عــدد  ۴۴.۴درصــد رســید .بیشــترین نــرخ تــورم دوازده
ماهــه مربــوط بــه ایالم بــا  ۵۲.۲درصد و کمترین آن مربوط به قم
با  ۴۰درصد است.

براســاس ایــن گــزارش در آبــان مــاه بیشــترین نــرخ تــورم ماهانه
خانوارهــای شــهری مربــوط بــه اردبیــل بــا  ۵.١درصــد افزایــش و
ن کرمان با  ١.۴درصد
کمتریــن نــرخ تورم ماهانه مربوط به اســتا 
افزایش است.
تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای شــهری کشــور  ۳۵.۳درصد
است .بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط
بــه زنجــان بــا  ۴٣.٧درصــد و کمتریــن آن مربــوط به سیســتان و
بلوچستان با  ٢۶.۶درصد است.
نــرخ تــورم دوازده ماهــه منتهی به آبان مــاه  ١٤٠٠برای خانوارهای
شــهری به عدد  ۴۳.۶درصد رســید .بیشــترین نرخ تورم  ۱۲ماهه
مربــوط بــه ایــام بــا  ۵١.٤درصد و کمترین آن مربوط به اســتان
قم با  ۴۰درصد است.
در آبان ماه امسال ،بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی

▪سبزیجات و حبوبات

در این گروه ،بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه
قبل مربوط به رب گوجه فرنگی با  ۱۳.۳درصد و سس
گوجه فرنگی با  ۵.۱درصد است.

مربــوط بــه کهگیلویه وبویراحمد بــا  ۶.١درصد افزایش و کمترین
نرخ تورم ماهانه مربوط به قزوین با  ٠.٩درصد افزایش است.
تــورم نقطــه بــه نقطــه بــرای خانوارهــای روســتایی  ۳۷.۴درصــد
اســت .بیشــترین نــرخ تــورم نقطه به نقطه مربــوط ب ه کهگیلویه
و بویراحمــد بــا  ۵٢.٩درصــد و کمتریــن آن مربــوط بــه همــدان با

 ٢۶.۶درصد است.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه  ١۴٠٠برای خانوارهای
روستایی به عدد  ۴۸.۳درصد رسید .بیشترین نرخ تورم دوازده
ماهــه مربــوط بــه ایــام بــا  ۵۵.٧درصــد و کمتریــن آن مربوط به
سیستان وبلوچستان با  ۴١.٩درصد است.

رویداد ملی همراه هفت گنج تمدید شد

در این گروه ،بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه
قبل مربوط به گوجه فرنگی با  ۳۳.۵درصد ،فلفل دلمه
ای با  ١۵.٨درصد و سیب زمینی با  ١٢.٠درصد است.
همچنین در این گروه هویج فرنگی با  -۲۴.۵درصد و
خیار با  -۶.۴بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه
قبل داشته اند.
مدیر توســعه فناوری ســامت دانشــگاه علوم پزشــکی جیرفت از
تمدید رویداد ملی همراه هفت گنج تا  ۱۵آذرماه سال جاری خبر
داد و گفت ۴۸ :تیم تاکنون در این رویداد ثبت نام کردهاند.
غالمعلی حقیقت در حاشیه اجرای برنامه مشاور ه کسب و کار به
تیــم هــای شــرکت کننده در رویداد ملی همــراه هفت گنج افزود:

اقدام به ایفای تعهدات معوق؛

لیفان  X70خودروسازان بم
در آستانه تحویل

خودرو سازان بم به رغم مشکالتی که ناشی از تحریم
و کرونا به وجود آمده است ،اقدام به ایفای تعهدات
معــوق خــود کرده و تحویل ســری جدید لیفــان  X70را
در دستور کار خود قرار داده است.
پیگیــری هــای انجــام شــده نشــان مــی دهــد کــه کلیه
تعهــدات طــرح مشــارکت در تولید نماینــدگان خودرو
سازان بم در حال فاکتور شدن هستند .این خودروها
پس از اتمام مراحل شــماره گذاری تحویل مشــتریان
خواهند شــد .پیشــتر مدیر فروش خودروســازان بم با
اشاره به این که مشکل اصلی عدم تحویل ،ترخیص
قطعات بود ،گفته بود « :به رغم آماده بودن شرایط
تولید متأســفانه بحث ورود قطعه و مشکالت مربوط
بــه آن باعــث شــد کــه بــا کمی تأخیــر مواجه بشــویم.
خوشــبختانه این مشــکل نیز برطرف شــده اســت و با
ترخیــص قطعــه مــورد نیــاز پروســه تکمیــل خــودرو با
ســرعت آغــاز و تمــام تعهدات معوق تــا نیمه اول آبان
ماه ایفا خواهند شد ».
شــروین پدرام همچنین در خصوص این که چرا زمان
دقیقی برای پیش فروش محصوالت اعالم نمی شود
تأکید کرده بود « :با توجه به برخی مشکالت که پیرو
تحریم های اقتصادی و همچنین کرونا بروز کرد ،تأخیر
در تحویل به موقع خودروها ایجاد و باعث شــد که با
وســواس و دقــت بیشــتری بــه ایــن قضیه نــگاه کنیم.
بنابرایــن تــا زمانــی کــه از تمــام جهات مطمئن نشــده
باشــیم ،پیش فروش را آغاز نخواهیم کرد ،اما همان
طور که اشــاره کردم ،کار در شــرف انجام اســت و در
آینده نزدیک فروش آغاز خواهد شد ».
مدیر فروش خودروســازان همچنین به تغییر ســاختار
شرکت مادر اشاره و گفته بود « :تغییراتی که در این
شرکت پیش آمده است به بهبود کیفیت محصوالت
کمــک خواهــد کــرد ،چراکه تأمین کننــده ای قوی تر و
بهتری وارد کار شده است که می تواند باعث افزایش
سرعت روند کیفی محصوالت باشد .اما همین سوئیچ
کردن در تأمین کنندگان باعث به وجود آمدن تأخیر
شده که به ما نیز منتقل شده است .نکته مثبت این
است که از این به بعد تأمین کنندگان به مراتب قوی
تــر در مســیر تولیــد قــرار دارند » .بــا این حال هر چند
خبر دقیقی از زمان آغاز پیش فروش لیفان ایکس ۷۰
اعالم نشده است Tبه گزارش پایگاه خبری اسب بخار
،اما به نظر می رسد با مهیا بودن شرایط تولید و ایفای
تعهدات معوق ،خودروســازان بم نیز به زودی شــرایط
پیش فروش محصوالت خود را اعالم کند.

پرداخت خسارت وارده
به تجهیزات برقی

تا  ۱۵آذرماه؛

▪میوه و خشکبار

خبر

توانیر اعالم کرد؛

▪خانوارهای شهری کرمان کمترین نرخ تورم آبان را
داشتند

در این گروه ،بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه
قبــل مربــوط بــه لیموترش با  ۴.۵درصــد و هلو با ۴.۳
درصــد اســت .همچنین در این گــروه پرتقال با -٢٢.٨
درصــد و مــوز بــا  -١.۴درصد بیشترین کاهش قیمت
را نسبت به ماه قبل داشته اند.

▪قند و شکر ،آشامیدنیها و سایر خوراکیها

▪طال و سکه

بازار طال و ســکه در ســال  ۱۴۰۰روند نوســانی و صعودی داشــت.
طــا بــا  ۱۴درصــد افزایش قیمت از ابتدای ســال  ۱۴۰۰تا ماه آذر،
چهارمین بازار در بازدهی مثبت بود .قیمت طال در ابتدای ســال
 ۱۴۰۰در حدود یک میلیون و  ۱۰۰هزار تومان قیمت داشــت و در
ابتدای ماه آذر به کانال یک میلیون و  ۲۵۰هزار تومان رسید.
همچنیــن ســکه بــا افزایــش  ۱۰٫۵درصــدی قیمت در هشــت ماه
ابتدایــی ســال  ۱۴۰۰رتبــه پنجــم بــازار را دارد .قیمــت ســکه در ۱۵
فروردیــن  ۱۴۰۰بــا قیمــت  ۱۰میلیون و  ۶۰۰هزار تومان ثبت شــده
بود و پس از گذشــت حدود هفت ماه به کانال  ۱۲میلیون و ۶۰۰
هزار تومان رسید.

▪خودرو و مسکن

بر اساس دادههای مرکز آمار ،شاخص رشد مسکن از ابتدای
ســال  ۱۴۰۰تا آبان حدود  ۱۹درصد رشــد داشــته اســت که رتبه
دوم بازار از نظر بازدهی مثبت را دارد.
به گزارش تجارتنیوز ،همچنین شاخص کاالهای بادوام(خودرو)
بــر اســاس دادههــای مرکــز آمار بیشترین بازدهــی مثبت را در
بین بازارهای مختلف ثبت کرده است .شاخص قیمت خودرو
از ابتدای سال  ۲۲درصد افزایش داشته است.
در چنــد مــاه گذشــته افزایــش قیمــت خــودرو چشــمگیر بــود و
بســیاری از خودروهــای داخلــی ســقف قیمتــی جدیــدی را ثبت
کردند.
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زمان شروع ثبت نام در این رویداد  ۱۸آبان تا  ۲آذرماه بود که این
تاریخ به دلیل استقبال تمدید شد.
وی ادامه داد :عالقمندان برای ثبتنام در رویداد همراه هفت گنج
و دریافت خدمات از طریق لینک  https://b۲n.ir/q۴۸۵۸۲ایده
خود را ثبت و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره ۰۹۰۲۸۳۲۴۵۱۶
تماس برقرار کنند.
وی با بیان اینکه آئین اختتامیه رویداد ملی همراه هفت گنج ۲۴
آذرماه برگزار می شــود ،اظهار داشــت :این رویداد مهم علمی ۱۸
آبان تا  ۲۴آذر ماه با سرمایه گذاری  ۵۰میلیارد تومانی برای ایده
های برتر رویداد برنامه ریزی شده است.
مدیر توسعه فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ،هدف
از برگزاری رویداد ملی همراه هفت گنج را جذب ایده ها ،تیم ها
و محصــوالت فناورانــه و نوآورانه برشــمرد و از برگــزاری این برنامه
بصورت حضوری خبر داد.
وی محورهــای رویــداد همــراه هفــت گنــج را شــامل بخــش هــای
کشــاورزی ،ســامت و پزشــکی ،فنی و مهندســی ،صنایع دســتی
و گردشــگری دانســت و روش هــای نویــن ارتقــا فرهنــگ ســامت
اجتماعی ،ژنتیک پزشــکی و ســلول های بنیادی ،توســعه فناوری

سامانه های هوشمند حوزه سالمت دیجیتال ،تجهیزات و ملزومات
تســریع تشــخیص درمان ،گیمیفیکیشــن در ســامت ،ســامت
تغذیــه و امنیــت غذایــی و فــرآورده هــای نویــن دارویــی را از جمله
محورهای بخش سالمت این رویداد اعالم کرد.
حقیقــت ،بــه مزایــای پذیــرش در رویــداد همراه هفت گنج اشــاره
کرد و گفت :بهره گیری از آموزش و مشــاوره تخصصی و کســب
و کاری ،جــذب ســرمایهگذار ،حمایــت از تبدیــل ایــده به محصول
و تجاری ســازی تا ســقف  ۵۰میلیارد تومان از مزایای شــرکت در
این برنامه است.
به گزارش ایرنا،مدیر توسعه فناوری سالمت دانشگاه علوم پزشکی
جیرفت از برگزاری سه کارگاه آنالین برای تیم های شرکت کننده
در رویــداد ملــی همــراه هفت گنج خبر داد و گفت :این کارگاه ها
آموزشی به صورت آنالین برگزار شد.
وی به برنامه منتورینگ و مشاور ه کسب و کار به تیم های حاضر
در رویداد ملی همراه هفت گنج اشاره کرد و افزود :در این برنامه
مدرســان مرکــز شــتاب دهــی تگ به صورت حضــوری به تیم های
شرکت کننده در رویداد ملی همراه هفت گنج آموزش های الزم
را ارائه می کنند تا شاهد ارائه تاثیرگذار تیم ها باشیم.

شرکت مدیریت تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران
اعالم کرد :خسارت مربوط به حوادث برق به مشترکان
خانگی و تجاری ،پرداخت میشود.
بــا پیگیریهــای صــورت گرفته ،قــرارداد بیمه حوادث
مشــترکان خانگــی و تجــاری میــان شــرکت توانیــر بــه
نمایندگی از شــرکتهای توزیع سراســر کشــور با یک
شرکت بیمه منعقد شد.
براین اساس ،از ابتدای این هفته روند انتقال اطالعات
میان دو شــرکت آغازو بررســی پروندهها ،مستندات و
پرداخت خسارات شروع شده است.
مشترکان میتوانند همچنان به منظور ثبت مستندات
خــود در این زمینه از طریق ســامانه https://bime.
 tavanir.org.irاقدام کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خبر داد

پلمب  ۳۳۰کارگاه
ضایعاتیمتخلف

فرمانده انتظامی شهرســتان کرمان با اشــاره به اینکه
طــرح برخــورد با کارگاه های ضایعاتی به صورت جدی
در دســتور کار پلیــس قــرار دارد گفــت :در اجــرای این
طرح ها بیش از  ۳۳۰کارگاه ضایعاتی متخلف پلمب
شده است .سرهنگ مهدی پورامینایی اظهار داشت:
ارتقاء امنیت اجتماعی به عنوان وظیفه اصلی پلیس
و مطالبه جدی و به حق شهروندان با اجرای طرح های
انتظامی آشکار و پنهان در حال انجام است.
سرهنگ امینایی با اشاره به اجرای بیش از ده ها طرح
از ابتدای سال تاکنون افزود :در راستای برخورد با وقوع
انواع سرقت ها ،طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی با
محوریت مقابله جدی با کارگاه های ضایعاتی دخیل
در امر خرید و فروش اموال مسروقه انجام شده است
و کالنتری های این فرماندهی به صورت روزانه از این
کارگاه های ضایعاتی بازدید دارند.

