
شماره 777 .   چهارشنبه ١5 تیرماه ١٤0١ . 6 ذی الحجه١٤٤٣
 6  جوالی 2022  . 8 صفحه  . 2000 تومان

هفته  نامه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جنوب شرق کشور

صفحه 5

با حضور وزیر صمت، استاندار کرمان و جمعی از مقامات انجام شد؛

رونمایی از تراک بومی  و آغاز عملیات 
اجرایی پروژۀ زیست محیطی گل گهر

صفحه 2

زاهدی نماینده کرمان و راور در مجلس:

زرند، راور، انار و کوهبنان
 از آب خلیج فارس بهره مند می شوند

جامعه ١جامعه ١

صفحه ٣ صفحه ٣

بابت پروژۀ 
خیابان تجلی 

به شهردار تذکر 
خواهیم داد

روایت های
 گفته نشدۀ

 کرمان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان خبر داد

افزایش چشم گیر 
مبتالیان کرونا

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمان:

راه حل اشتغال نامتوازن در استان
طرح آمایش است

صادرکنندگان پسته و خرما:

سازمان امور مالیاتی درآمدها
را بازنگری کند

با نامۀ معاون وزیر بهداشت؛

مجوز تزریق دوز چهارم واکسن کرونا صادر شد

دانشگاه  بهداشتی  معاونت  بیماری های  با  مبارزه  مدیرگروه  جامعه:  گروه 
علوم پزشکی کرمان با اشاره به افزایش چشمگیر و مشهود موارد ابتال به کرونا 
در روزهای اخیر، گفت: »این افزایش در بخش سرپایی بیشتر دیده شده و در 

بخش بستری نیز نسبت به هفته های قبل افزایش جدی داشته ایم«.

یادآور  دوز  تزریق  مجوز  بهداشت،  وزارت  بهداشت  معاون  جامعه:  گروه 
 واکسن کرونا برای کسانی که ۶ ماه از تزریق نوبت قبلی آن ها گذشته را صادر 

کرد.

گروه اقتصاد: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به 
اشتغال غیرمتوازن در استان، تنها راه حل آن را طرح آمایش سرزمین دانست و 

گفت: »این ادعا را نداریم که طرح آمایش سرزمین، وحی منَزل است ...
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در مراسمي با حضور وزير صمت و ديگر مسئولین انجام شد؛
بهره برداری از خط ۳ کارخانه کنسانرته 

شرکت سنگ آهن گهرزمني

مطلب مرتبط

صفحه ٤ و 5

صبح  گهرزمین  سنگ آهن  شرکت  کنسانتره  کارخانه   ۳ خط  از  رسمی  بهره برداری  مراسم 
سه شنبه چهاردهم تیرماه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، امام جمعه سیرجان، استاندار 
کرمان، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئولین استانی 

و شهرستانی در سالن همایش گهرزمین برگزار شد.
مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین ضمن خوش آمدگویی به مدعوین حاضر در این مراسم 
عظمتی  با  گل گهر  منطقه  و  داریم  کلنگ زنی  یا  افتتاح  یک  هرروز  سیرجان  منطقۀ  »در  گفت: 
فوق العاده 40 درصد پشتیبانی از فوالد کشور را در اختیار دارد. بیش از 22 هزار نفر در منطقه 

گل گهر و بیش از شش هزار نفر در شرکت گهرزمین مشغول به کار هستند«.
محمد فالح افزود: »کارگران در شرایط بد آب و هوایی و وضعیت نامناسب زیست محیطی 
در گودهای معدنی فعالیت می کنند که سنگینی هوا در این مناطق سبب تنگی نفس می شود و 

فعالیت در این شرایط دشوار است«.

www.fardayekerman.ir

پایگاه خبری

را ببینید

 @fardayekerman

fardayekermaan
 mlatifk@gmail.com

حسن پور نماینده سیرجان و بردسیر 
در جمع خبرنگاران:
فوالدها باعث کم آبی
 در استان کرمان نیستند

با برگزاری طرح قرار دوازدهم
 از سوی اوقاف انجام شد؛ 
توزیع ۴۰۰ بستۀ معیشتی 
و 7 سری جهیزیه در کرمان 

فرزاد حسین آبادی توانیاب و قهرمان شنا:
آرزو دارم طالی جهانی بگیرم 
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