
مدیر مس منطقه کرمان:

کوره ذوب فلش 
سرچشمه، اوایل 

آبان ماه شارژ 
می شود
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 ۱۰ سال دیگر پسته کرمان نخواهیم داشت

شماره 672  چهارشنبه 26 مهرماه 1396  سال شانزدهم  4 صفحه  500 تومان + هزینه پستی

یک کارشناس آب های زیرزمینی:

90 درصد چاه های 
آب موجود در استان 
کرمان غیرقانونی است

استاندار کرمان خواستار شد؛

پرداخت 2 میلیارد دالر از محل 
پرداخت یارانه ها برای طرح ملی 

انتقال آب از خلیج فارس به صنایع 
جنوب شرق کشور

رئیس کل دادگستری استام کرمان:

بازداشت بدون مجوز قضائی 
افراد توسط ضابطین جرم است

هشدار تاجر بزرگ خشکبار ایران :

3
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شه بخش مدیرعامل صنایع خودروسازی کرمان:

تمامی فعالیت های کرمان خودرو 
شفاف و روشن است

کارشناس آب زیرزمینی استان کرمان گفت: دولتی شدن آب، ☑ آغاز فروش سهام شرکت سهامی عام کرمان خودرو
اقتصاد آن و مباحث فرهنگی، سه مسئله مهم در معضل آب 

هستند..
که  درنشستی  کویر،زراعت کار  ایسنا منطقه  گزارش  به 
شد،  برگزار  کرمان  استان  وآزادی  توسعه  دردفترجمعیت 
اظهارکرد: ۲۳ میلیاردمتر مکعب تولید آب دراستان است که از 
این مقدار ۱۸میلیاردمتر مکعب تبخیر می شود و سه میلیاردمتر 
مکعب جذب آب های زیرزمینی می شود و دومیلیارد مترمکعب 
به صورت روان آب ها جاری می شودکه اگرتولید آب در استان 
را در نظر بگیریم، پنج میلیاردمترمکعب تولیدآب داریم که 
نمی توانیم از آن استفاده کنیم. وی افزود: تا سال ۱۳۳۰ مشکل 
خاصی در زمینه آب در استان کرمان وجود نداشت اما از سال 
۱۳۳۰ به دلیل اتفاقاتی که می افتد، شرایط دگرگون می شود. 
با حفاری تعداد زیادی از چاه های کرمان، رفسنجان، سیرجان 
و زرند، وضعیت به گونه ای رقم می خورد که میزان برداشت 

آب از تولید آن باالتر می رود. 
این کارشناس آب زیرزمینی با بیان اینکه سال ۱۳۴۷ قانون 
ملی شدن آب ها مطرح می شود، عنوان کرد: از آن سال به بعد 
آب ملی می شود یعنی حاکمیت آب از مردم گرفته و به دولت 

واگذار می شود. 

زراعت کار گفت: بعد از افزایش مصرف آب بحث ممنوعیت 
مناطق مطرح می شود که متأسفانه اجرایی نمی شود. که اگراین 

ممنوعیت به اجرا درمی آمدبسیاری ازمسائل مرتفع می شد. 
وی با اشاره به اینکه در دهه ۵۰ حدود ۲۰۰۰ چاه در سطح 
استان وجود داشت، تصریح کرد: اکنون ۳۵هزار حلقه چاه در 
سطح استان کرمان وجود دارد که تقریبا 9۰ تا 9۵درصد این 
چاه ها در استان ممنوعه است اما این ممنوعیت نتوانسته 

جلوی رشد و گسترش چاه ها را بگیرد.
کارشناس آب زیرزمینی استان کرمان با اشاره به اینکه سه 
مسئله در معضل آب از اهمیت بیشتری برخوردار است، عنوان 
کرد: اولین بحث دولتی شدن آب است که سبب شده مردم 
حساسیتی در خصوص آب مصرفی نداشته باشند. در واقع 
گرفتن اختیار از مردم ریشه بسیاری از مشکالت است. بحث 
دوم اقتصاد آب است.  وضعیت یارانه ها برای آب بسیار سنگین 
بی ارزش ترین شکل ممکن در  به  بوده که سبب شده آب 
اختیار مصرف کننده قرار گیرد. بحث سوم در خصوص مباحث 
فرهنگی است. اکنون دیگر برداشت آب قباحت گذشته را 
ندارد. وی افزود: مشارکت مردم در زمینه آب باید افزایش 
یابد. بدون این مشارکت و تا زمانی که قیمت آب واقعی نشود  

مشکلی حل نخواهند شد.

معاون گروه اقتصادی کرمان 
خودرو با اشاره به عرضه سهام 
این گروه در فرابورس مطرح کرد

مردم استان 
از توسعه »کرمان 

خودرو« نفع می برند
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سید حسین مرعشی:

ماهان افتخار 
ایران و کرمان 

است
3
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هفته نامه

OMID KERMAN

اقتصادی

خبر هفته

معدنی
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یک منزل مسکونی همکف یا 2 طبقه 
در محدوده مرکزی شهر کرمان خریداریم

0913 720 تلفن تماس: 7800

خریداریم

فروشی فوری

یک واحد آپارتمان 75
مجتمع امیرالمومنین با پارکینگ، انباری و امکانات 

مناسب بفروش می رسد. 
تماس مستقیم:  

فروشی فوری

یک باب مغازه در موقعیت بسیار عالی  بلوار 
جمهوری چهارراه امام جمعه پاساژ گلستان 

بفروش می رسد.
تلفن تماس: 09131400845

فروشی فوری

دوقطعه زمین تجاری جمعا به متراژ
 3 قصب واقع درچهارراه ناصریه

ابتدای ابوحامد به فروش می رسد
تلفن تماس: 5221 353 0936

فروشیفروشی
اسب )مادیان وکره (

شعبانی - شماره تماس: ۰9۱37۱42865

آگهی جذب نیروی کار
1- منشی فروش خانم با حقوق ثابت،بیمه و پورسانت 
2-  نیروی توزیع وفروش نشریه با حقوق ثابت وبیمه

2- دانشجوی تمام وقت یاپاره وقت باحقوق ثابت و پورسانت برای 
منشی تبلیغات نشریه

متقاضیان، جهت اطالعات بیشتر با شماره  09137207800 
تماس حاصل نمایند. ساعات تماس 10صبح الی 21 شب

از دانشجویان،فارغ التحصیالن دانشگاه و افرادی که 
تمایل به کارپاره وقت با حقوق مناسب در زمینه های 

مختلف بازاریابی تبلیغات،خبرنگاری، طراحی، 
توزیع ومدیریت فروش می باشند تقاضا می شود 

رزومه خود را به همراه شماره تماس به ایمیل:    
  omidkerman@gmail.com

ارسال تا پس از بررسی با افراد منتخب 
تماس گرفته شود.

قابل توجه دانشجویان
فارغ التحصیالن و افراد جویای کار

به یک شاگرد خانم یا آقا جهت کار 
درمغازه مرغ و ماهی دربلوار هوشنگ 

مرادی کرمانی بصورت پاره وقت نیازمندیم 
شماره تماس: 09130405125

نیازمندیم



رئیس کل دادگستری استام کرمان:

بازداشت بدون مجوز قضائی افراد توسط ضابطین جرم است
* نبایستی گاهی مطالبی مطرح شود که در نظام مقدس جمهوری اسالمی، اشخاص بدون دخالت دستگاه قضائی و دستور قضائی جلب و بازداشت می شوند

مـس پـرس: »محمد حسـنی« مدیـر مس منطقـه کرمان 
در جلسـه تولیـد مجتمـع مـس سرچشـمه اعـالم کـرد: با 
و  تولیـدی  توسـعه ای،  واحدهـای  همـه  جهـادی  تـالش 
پشـتیبانی مس، عملیات شـارژ کوره فلش سرچشـمه، بعد 

از تعمیـرات صورت گرفتـه، هفتـه آینـده آغـاز می شـود.
بـه گـزارش مس پـرس، حسـنی در پایـان جلسـه تولید با 
اشـاره بـه حادثـه هفدهـم شـهریور در کـوره فلـش، گفت: 
ایـن حادثـه، ظرفیت تبدیل شـدن به یک فاجعه را داشـت، 
امـا با جان فشـانی و احسـاس مسـئولیت همه افـراد حاضر 
در روز حادثـه، از بـروز فاجعـه انسـانی و خسـارت غیر قابل 

جبـران تجهیزات جلوگیری شـد.
مدیـر مـس منطقـه کرمـان افـزود: ایـن حادثـه در زمـان 
راه انـدازی اتفـاق افتـاد، بنابراین پیمانکار تمامی مسـئولیت 
حقوقـی و قانونـی و مالـی آن را بـر عهـده گرفـت و با توجه 
بـه بیمه بودن تجهیـزات، روز بعد از حادثه نیز کارشناسـان 
بیمـه در محـل حادثـه حضـور یافتند و به تعیین خسـارت 
پرداختنـد و خسـارت از طریـق بیمـه و پیمانـکار جبـران 

می شـود.
محمد حسـنی با اشـاره بـه این که حوادث پیش بینی نشـده 
در انجـام پروژه هـا امـری طبیعـی اسـت، گفـت: بـرآورد 

اولیـه مدت زمـان بازسـازی و تعویـض و نصـب تجهیـزات 
تـالش شـبانه روزی  بـا  کـه  بـود  خسـارت دیده چهارمـاه 
همـکاران مـا و پرسـنل پیمانـکار، در کمتـر از ۴۵ روز کار 
بـه انجـام رسـید و همـکاران مـا از ایـن حادثـه درس هـای 

آموختند. زیـادی 
مدیـر مـس منطقـه کرمـان تاکیـد کـرد: در شـش ماهه 
نخسـت امسـال مس محتـوی معدنی بیـش از برنامه تولید 
شـده و درآمـد شـرکت وابسـته بـه مـس محتـوی معدنی 
اسـت و این حادثه تأثیری در مبلغ فروش خارجی نداشـته 
و تعهـدات داخلـی نیـز تمـام و کمـال انجـام شـده و کاتـد 

عرضه شـده در بـورس داخلی فلـزات، بیش از میـزان تقاضا 
بوده اسـت.

فـروش  از  سـود شـرکت  آن کـه  به رغـم  افـزود:  حسـنی 
کنسـانتره بیشـتر از کاتد اسـت، با این حال سـعی می کنیم 
برنامـه تولیـد ۱9۵هـزار تـن کاتـد را در پنج ماه آخر سـال 

محقـق کنیم.
مدیـر مـس منطقـه کرمـان، حساسـیت ها در مـورد فلش 
سرچشـمه را قابـل تقدیـر دانسـت و گفت: تفاوت اساسـی 
ایـن پـروژه بـا همه پروژه های توسـعه ای مس در این اسـت 
کـه پروژه هـای دیگـر در کنـار تولید اتفـاق می افتـاد و این 
پـروژه در دل تولیـد اجرا شـده و برای راه انـدازی آن، ناگزیر 

از توقـف سیسـتم ریـورب و قطـع زنجیره تولیـد بودیم.
وی از همـه مسـئوالن ذی ربـط کـه بـا حمایـت و ایجـاد 
فضـای آرامـش، کمـک کردنـد کـه پـروژه زودتـر از موعـد 
تعیین شـده بازیابـی و وارد مـدار تولید شـود، قدردانی کرد 
و مجاهدت هـای خامـوش و شـبانه روزی دسـت اندرکاران 
ایـن پـروژه را محصـول این فضـای آرامش دانسـت و گفت: 
حادثـه فلـش خیلی خـوب مدیریـت شـد و همـه تیم های 
را  خـود  روحیـه  حادثـه،  وقـوع  از  بعـد  بالفاصلـه  کاری 

بازیافتنـد و کار بازسـازی را آغـاز کردنـد.

رضا طالبی زاده بابیان اینکه بیش از ۱۱میلیون 
برگ سند در این اداره کل اسکن شده است 
ازطریق  ثبتی  از۸۵درصدخدمات  گفت:بیش 
الکترونکی  صورت  به  و  مختلف  سامانه های 
ارائه می شود و قطعی و اختالل در سیستم های 
خدمات  ازارائه  مانع  واینترنتی  مخابراتی 
روند  می گرددو  استان  شریف  مردم  به  ثبتی 
رامتوقف  ثبتی  الکترونیکی  کارسامانه های 

می سازد.
کرمان  استان  امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
در نشست هم اندیشی با مدیرعامل مخابرات 
استان کرمان که درمحل اداره کل ثبت اسناد 
اینکه  به  اشاره  ضمن  برگزارشد  امالک  و 
از ۸۵ درصد خدمات ثبتی  اکنون بیش  هم 
صورت  به  و  مختلف  سامانه های  طریق  از 
الکترونکی ارائه می گردد، گفت: قطعی و اخالل 
در سیستم های مخابراتی واینترنتی مانع ازارائه 
خدمات ثبتی به مردم شریف استان می گردد 
را  ثبتی  الکترونیکی  سامانه های  کار  روند  و 

متوقف می سازد.
وی گفت: در برخی از نقاط دور افتاده استان 
کرمان مشکل قطعی اینترنت همراه باعث شده 
که روند نقشه برداری با استفاده از گیرنده های 

سامانه شمیم به کندی صورت پذیرد.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان کرمان با 
آنالین  پایش  و  مانیتورینگ  به سامانه  اشاره 
گیرنده های طرح شمیم ادامه داد: به محض 
و  ثابت  گیرنده های  همراه  اینترنت  قطعی 

متحرک فعال در سطح استان، اداره کاداستر 
اداره کل ثبت اسناد و امالک از وجود مشکل 

آگاه و در پی رفع مشکل بر می آید.
وی در ادامه با ذکر این نکته که سامانه اعالم 
و اطفاء حریق نصب شده در بایگانی های ادارات 
اعالمی  اخطار های  استان  وامالک  اسناد  ثبت 
می کندافزود:  ارسال  پیامک  وسیله  رابه  الزم 
الزمه اجرایی شدن برنامه های دولت الکترونیک 
و پایش آنالین،عدم قطعی سامانه های مخابراتی 

است.
مدیرعامل  همراهی  ضمن  قضایی  مقام  این 
سامانه های  از  بازدید  در  استان  مخابرات 
الکترونیک  آرشیو  شمیم،  طرح  مانیتورینگ 
و مرکز داده )دیتا سنتر( اظهار کرد: یکی از 
اقدامات موثر برای رسیدن به ثبت نوین و ارائه 
خدمات الکترونیکی سامانه آرشیو الکترونیک 
می باشد و در راستای این امر اداره کل ثبت 
اسناد و امالک استان کرمان با اسکن بیش از 
۱۱ میلیون برگ سند موفق شده حجم زیادی 

از نیاز به اسناد کاغذی را به شدت کم کند.

اختالالت اینترنتی در کرمان 
صدای ثبت اسناد و امالکی ها را 

در آورد!! 

رییس کل دادگسـتری اسـتان کرمان گفت: احضار، جلب و 
بازداشـت اشـخاص تحت هر عنوان در جرائم غیر مشـهود، 
منـوط بـه مجـوز قضایـی اسـت و در غیـر ایـن صـورت، 
بازداشـت بـدون مجوز قضائـی افراد توسـط ضابطین جرم و 

قابل تعقیـب کیفری اسـت.
بـه گـزارش گفتارنـو به نقـل از روابـط عمومی دادگسـتری 
یـداهلل موحد در آخرین روز از هفته ناجا در نشسـت تعاملی 
مشـترک بـا فرماندهی انتظامی اسـتان کرمـان که با حضور 
مقامات ارشـد قضائی اسـتان با فرماندهـان انتظامی کرمان 
برگـزار شـد، اظهار داشـت: نبایسـتی گاهـی مطالبی مطرح 
شـود کـه در نظـام مقـدس جمهـوری اسـالمی، اشـخاص 
بـدون دخالـت دسـتگاه قضائـی و دسـتور قضائـی جلـب و 
بازداشـت می شـوند. ایـن حرکـت درسـت نیسـت و خالف 

واقع اسـت.
نماینـده عالـی قـوه قضائیـه در اسـتان کرمـان تأکیـد کرد: 
نباید به شـکلی اطالع رسـانی شـود کـه خدای ناکـرده برای 
مـردم تشـویش اذهـان ایجـاد شـود کـه یـک مجموعـه ای 
انجـام  اقداماتـی  بـدون اخـذ مجـوز قضائـی  از ضابطیـن 
می دهنـد، البتـه مـا در اسـتان کرمـان چنیـن مجموعه ای 

را نداریـم.
وی بـا اشـاره به اینکـه درگذشـته و حال در اسـتان کرمان 
مـورد مهمـی نداشـته ایم کـه بـدون مجـوز قضائـی کسـی 
احضـار، تعقیـب یـا جلب شـده باشـد، افـزود: از صفرتا صد 
قضایـا تـا آنجـا که بحـث برخـورد با جـرم اسـت، ضابطین 

تحـت امـر دسـتگاه قضائـی انجام وظیفـه می کنند.
نماینـده عالـی قوه قضائیـه در اسـتان کرمان تصریـح کرد: 
قانـون مـداری در همـه عرصه هـا و حوزه هـا دربـاره تمامی 

ضابطیـن خـاص ازجملـه سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی 
و وزارت اطالعـات و همچنیـن نیـروی انتظامـی به عنـوان 

ضابـط عـام مطرح اسـت.
وی افـزود: ارتباطـات و تعامـالت بیـن دسـتگاه قضائـی و 
دسـتگاه های اطالعاتـی، امنیتی و انتظامی بر اسـاس قانون 
تعریـف می شـود و قانونمند اسـت که الحمـداهلل این مهم در 
اسـتان کرمان محقق شـده اسـت و تمامی اقدامات قضائی، 

اطالعاتی،امنیتـی ونظامـی برمحور قانون پیـش می رود.
وی ادامـه داد:واقعیت اینسـت که درنظـام مقدس جمهوری 
اسـالمی مخصوصـاً درحوزه عدالت کیفـری مبتنی بر قانون 

وبر اسـاس تشـخیص ودسـتورات قضائی اقدام می شود.
موحـد عنـوان کرد: جامعه اسـالمی ایـران قانون مدار اسـت 
وبـر محـور قانـون حرکـت می کنـد لـذا تمـام تعامـالت، 
اقدامـات و مأموریت هـای محولـه بایسـتی مبتنی بـر قانون 

باشـد وبـر محـور قانـون فعالیت هـا انجام شـود.
وی بـا تأکیـد بر اینکه اشـخاص و مسـئوالن حـق ندارند از 
محـدوده قانـون پـا را فراتـر بگذارنـد، گفـت: نظـام مقدس 
جمهوری اسـالمی ایـران از پیشـرفته ترین قوانین در جهت 

حقـوق شـهروندی و حقـوق اشـخاص بهـره می برد.
رئیـس شـورای قضائـی اسـتان کرمان بیـان کـرد: در همه 
جرائـم اعـم از جرائم و رخدادهـای ناامنی و جرائـم عادی و 
در بحـث مفاسـد کالن اقتصـادی، قطعاً کسـی کـه تعقیب 
قـرار می گیـرد و یـا احضـار و دسـتگیر می شـود بـا مجوز و 
دسـتور قضائـی صـورت می پذیـرد و اگـر غیـر ایـن صورت 

پذیـرد یـک رفتـار خـالف قانـون تلقی خواهد شـد.
این مقام ارشـد قضائی اسـتان از فعالیت هـای مجموعه های 
انتظامـی، اطالعاتـی اسـتان که در حـوزه برخـورد و مقابله 

بـا جرائـم در کشـف و تعقیـب مجرمیـن و در مقابلـه بـا 
رخدادهـای ناامنـی و مقابلـه بـا مفاسـد اقتصادی دسـتگاه 
قضائـی را در جهـت مصالـح عمومی کشـور و منویات رهبر 
معظـم انقـالب )مدظله العالـی( قانون منـد حرکت می کنند 
و همـگام بـا دسـتگاه قضائی و مطابـق با دسـتورات قضائی 

عمـل می کننـد تقدیـر و تشـکر کرد.
رییـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان هـدف مشـترک 
و  ضامنینـی  اطالعاتـی  دسـتگاه های  و  قضائـی  دسـتگاه 
انتظامـی را تأمیـن نظـم، امنیـت و عدالت دانسـت و افزود: 
تمـام فعالیت هـا و اقدامـات معطـوف بـه تأمیـن ایـن سـه 
هـدف بـزرگ اسـت.رییس شـورای قضائـی کرمـان ارتقای 
شـاخص های امنیتـی اسـتان را محصـول یـک اراده و کار 
جمعـی دانسـت و افـزود: نقش ناجـا در کاهـش رخدادهای 

ناامنـی در اسـتان کرمـان برجسـته اسـت.
موحـد بـر کیفی سـازی اقدامات پلیس تأکید کـرد و گفت: 
بحـث آموزش مأمـوران پلیس به عنوان ضابط دسـتگاه قضا 

در تمامی رده ها بایسـتی جدی گرفته شـود.
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مدیر مس منطقه کرمان:

کوره ذوب فلش سرچشمه، اوایل آبان ماه شارژ می شود

به همت مدیریت توزیع برق کرمان صورت 
گرفت: 

اصالح روشنایي بلوار 
ورودي باغ موقوفه 

فتح آبادکرمان 
بـه گـزارش روابـط عمومـي شـرکت توزیع 
نیـروي بـرق شـمال اسـتان کرمـان پـروژه 
اصالح روشـنایي معابر؛ بلـوارورودي باغ فتح 
آبـاد با اعتباري بالـغ بر۵۴۰میلیون ریال و با 
مشـارکت شـرکت پژوهان قدرت انجام شد. 
بـه گفتـه محمدمحسـني مدیر توزیـع برق 
هوانیـروز در ایـن طرح ۳۶۰ مترکابل فشـار 
متوسط زمیني؛ ۱۲۰۰مترکابل فشارضعیف 
پشـتي  الک  چـراغ  ۴۸دسـتگاه  زمینـي؛ 
۱۵۰وات؛ ۳۵عـدد دسـتک چـراغ ۳متـري؛ 
۱۳عدد دسـتک چـراغ ۱.۵متري  اسـتفاده 
شـده اسـت. وي از جابه جایي یک دسـتگاه 
ترانسـفورماتور ۳۱۵ کاوا در محدوده وروري 
بـاغ فتح آباد خبـر داد وگفت: مجموعه فتح 
آباد یکـي از بناهاي تاریخي ماندگار اسـتان 
کرمـان بوده که بـه منظور تسـهیل در ارائه 
خدمـت بـه گردشـگران اصـالح روشـنایي 
معابـر ایـن بـاغ موقوفـه  بـه همت شـرکت 
توزیـع نیـروي بـرق شـمال اسـتان کرمـان 

انجام شـده اسـت.
اعطای تسهیالت جهت 
نوسازی ناوگان باری 

درون شهری
مدیرعامـل سـازمان مدیریـت و نظـارت بـر 
تاکسـیرانی شـهرداری کرمـان از  اعطـای 
تسـهیالت جهـت نوسـازی نـاوگان بـاری 

درون شـهری خبـر داد.
مهنـدس مهدی نـژاد گفت: مالـکان ناوگان 
شـامل  شـهری  درون  مسـافری  و  بـاری 
بـار،  وانـت  بـوس،  مینـی  ون،  تاکسـی، 
کامیون و کشـنده مـی توانند جهت دریافت 
تسـهیالت نوسـازی نـاوگان خود به سـایت 
سـامانه   ،   http://taxiholding.com
)مجـری  نقـل  و  حمـل  نـاوگان  نوسـازی 
(و  بـار  تاکسـی،وانت)خودروهای  نوسـازی 
سواری فرسـوده، مراجعه نمایند و از شرایط 
و جزییات اعطای وام نوسـازی ناوگان حمل 

و نقـل درون شـهری مطلـع شـوند.
از  آگاهـی  بـرای  داد:راننـدگان  ادامـه  وی 
آخریـن اخبـار حمـل و نقـل بـار و مسـافر 
  UTCMS@ سـامانه بـه   شـهری  درون 

مراجعـه کننـد.
معاون فنی و عمرانی شهرداری کرمان 

خبر داد:
اجرایی شدن عملیات 
احداث اولین دروازه 
ورودی میدان مشتاق

معـاون فنی و عمرانـی شـهرداری کرمان از 
اجرایی شـدن عملیات احـداث اولین دروازه 

ورودی میدان مشـتاق )شـهدا( خبر داد.
مهنـدس محمدرضـا فرقانـی بـا اشـاره بـه 
اجرای عملیات فنداسـیون و سـتون گذاری 
فلزی در اولین دروازه ورودی میدان مشـتاق 
)شـهدا( گفـت: عملیـات بنایی سـنتی این 
پـروژه از دو هفتـه آینده آغاز می شـود. وی 
بـا بیـان ایـن کـه فـاز یـک تا شـش پـروژه 
شـهر شـش دروازه به طور کامل اجرا شـده 
افـزود: عملیات معماری سـنتی مقابل تکیه 
مشـتاق علـی نیز تا یـک ماه دیگر بـه پایان 

می رسـد.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک 

شهرداری کرمان خبر داد:
توقف کامیون هایی که 

بدون مجوز در شهر تردد 
می کنند

مدیرعامـل سـازمان حمل و نقـل وترافیـک 
کامیون هایـی  ازتوقـف  کرمـان  شـهرداری 
کـه بـدون مجـوز درشـهر تـردد می کننـد 
این کـه  بیـان  بـا  آبـادی  خبرداد.زنگـی 
و  بتـن  حمـل  خودروهـای  راننـدگان 
میکسـرها بـا ما همـکاری نمی کننـد گفت: 
کـه  کـرده  ابـالغ  شـهرمصوبه ای  شـورای 
کامیون ها،بـدون مجوزسـازمان حمل و نقـل 
وترافیـک شـهرداری، اجـازه تـردد درشـهر 
ندارنـد.وی بابیـان این که تاکنـون، چندین 
بـار قصـد داشـتیم خودروهـای حمـل بتن 
را راهـی پارکینـگ کنیـم افـزود: امـا چون 
خودروهـا به دلیل وجود بتن داخل میکسـر، 
بـا مشـکل مواجه می شـوند، همـکاران ما از 
توقـف ایـن خودروهـا خـودداری کرده انـد.

زنگـی آبادی از شناسـایی رانندگان متخلف 
در صـورت اخـذ مجـوز سـازمان خبـر داد و 
خاطرنشـان کـرد: بـه مجموعـه ی مرتبـط 
میکسـرها  و  بتـن  حمـل  خودروهـای  بـا 
اعـالم کرده ایـم کـه بـرای نظم بخشـی بـه 
ترافیـک سـطح شـهر،حتماً از این سـازمان 
مجـوز تـردد دریافـت کننـد؛ زیـرا یکـی از 
دالیـل اخـذ مجـوز ایـن اسـت کـه بدانیـم 
ایـن خودروهـا در چه قسـمت ازشـهر تردد 
می کننـد؛ چراکـه برخـی از راننـدگان ایـن 
کامیون ها، باقیمانده ی بتن را روی آسـفالت 
خیابان هـا رهـا می کننـد و موجب می شـود 

آسـفالت معابـر از بیـن برود.
مدیرعامـل سـازمان حمل و نقـل و ترافیـک 
شـهرداری کرمـان بـا اشـاره بـه جلوگیـری 
ایـن سـازمان اسـت از ورود بـدون مجـوز 
کامیون هـا بـه معابـر شـهر تاکیـد کـرد: از 
مجـوز  بـدون  کـه  کامیون هایـی  مهرمـاه 
در معابـر شـهر تـردد  کننـد، بـدون هیـچ 

مالحظـه ای توقیـف خواهنـد شـد.
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فرشاد به شایعاتی در خصوص شهردار شدن محمد سام واکنش نشان داد:

 برخی نظرات شورا را بر نمی تابند
رئیـس شـورای اسـالمی شـهر کرمـان با اشـاره بـه ارائه گـزارش وضعیت شـهرداری توسـط 
سرپرسـت شـهرداری در هفتـه قبل، خاطرنشـان کـرد: در بین گزینه ها بهترین شـخصی که 
توسـط اعضـای شـورا تشـخیص داده شـد و شـخصی که بتوانیـم از ایـن بحران عبـور کنیم 

آقـای سـام بود.
گفتار نو :محمد فرشـاد در نشسـت شـورای شـهر کرمان یادآور شـد: در تاریخ ۲۲ شـهریور 
بعـد از بیـش از یـک مـاه تعمـق و رایزنـی و سـنجیدن همه جوانب مسـائل و قضایـا، محمد 
سـام بـا ۸ رأی به عنـوان شـهردار انتخـاب و بـه 

اسـتانداری و وزارت کشـور پیشـنهاد شد.
ادامـه داد: درهمـان مقطـع گواهـی عـدم  وی 
سوءپیشـینه انجـام و برگه هـای مربـوط تکمیل 
و بـه اسـتانداری و وزارت کشـور ارسـال گردیـد؛ 
درخصـوص بازنشسـتگی سـام و موضـوع بیمـه 
وی ازتأمیـن اجتماعـی اسـتعالم شـد کـه کتبـاً 
اعالم شـد بـا توجه بـه بررسـی های به عمل آمده 
نامبـرده بازنشسـته نیسـت ضمناً پرینت سـابقه 

فـرد نامبـرده به صـورت پیوسـت ارسـال شـد.
وی بیـان کرد:شـورای شـهر نامـه ای از اداره کل شـوراهای وزارت کشـوردریافت کردمبنی بر 
اینکـه وضعیـت فعلی اشـتغال وی بررسـی و نتیجه را دراسـرع وقت بـه این اداره کل ارسـال 

. کنید
وی بـا اشـاره بـه شـایعه ای مبنـی بـر بازنشسـته بـودم محمد سـام عنـوان کـرد: دو مرجع 
بازنشسـتگی یعنـی تأمیـن اجتماعی و صندوق بازنشسـتگی هر دو کتباً اسـتعالم را مبنی بر 

بازنشسـته نبـودن سـام فرسـتادند و تلفنی هـم دراین باره صحبـت کردیم.
رئیـس شـورای شـهر کرمان تصریح کـرد: تا این لحظه هیـچ ارگانی به ما هیچ نشـانه ای دال 

بـر عدم صالحیت محمد سـام نداده اسـت.
وی تأکیدکـرد: مصلحـت شـهر را هـم نماینـدگان مـردم شـهر تشـخیص می دهنـد، اگـر 
دسـت های مرئـی ونامرئـی و افـرادی آشـکار و غیـر آشـکار بـه هـر دلیلـی انتخـاب شـورا را 
برنمی تابنـد نمی شـود شـهری را معطـل بگذارنـد وهمـه  کارهـای عمرانـی تعطیـل شـود و 

وظایـف معطـل بمانـد تنهـا بـه خاطـر اینکـه انتخـاب شـورا را برنمی تابنـد.
وی ادامـه داد:نمی شـود ازیک طـرف سـازوکار شـورا را بپذیریم و بعد هم خطی ترسـیم کنیم 

کـه شـورا در چارچوب آن حرکت کنـد یا نکند.
وی بـار دیگـر تأکیدکرد:تـا ایـن لحظه مدعی هسـتیم اگربـه هر دلیلی مصلحت هم نیسـت 
کـه تصمیمـی گرفته شـود باید ما قانع شـویم تا شـهری معطل نشـود وموارد بایـد به صورت 

کتبی یا شـفاهی ویا رسـمی وغیررسـمی اعـالم گردد.
رئیـس شـورای شـهر کرمـان بیان کرد: برخـی اظهارنظرهـا و حرکت ها زیبنـده نظام مقدس 

جمهـوری اسـالمی نیسـت و همـه باید برای بـاز کردن گره مشـکالت مردم تـالش کنند.
فرشـاد گفـت: تـا این لحظه مـوردی دال بر اینکه محمد سـام صالحیت الزم را برای شـهردار 
شـدن نـدارد بـه دسـت ما نرسـیده اسـت و قانـون می گوید بایسـتی همه کسـانی که دسـت 

انـدکار هسـتند برای تسـریع ایـن فرآیند کمک کننـد تا مردم متضرر نشـوند.

اسـتاندار کرمان گفـت: طرح ملـی انتقال آب 
از خلیـج فـارس بـه فـالت مرکزی ایـران می 
توانـد زمینه هـای همدلی و همزبانـی را بین 
سـه اسـتان کرمـان، یـزد و هرمـزگان ایجـاد 
کـرده و بـا یـک صـدا مشـکل آب شـرب را 
مرتفـع نمـود که در این راسـتا باید از ظرفیت 

نمایندگان اسـتفاده شـود.
بـه گزارش ایسـنا منطقـه کویر، علیرضـا رزم 
حسینی در دیدار استاندار و مجمع نمایندگان 
اسـتان هرمـزگان ضمـن گرامیداشـت یـاد و 
خاطـر شـهدای واالمقـام انقالب اسـالمی، به 
فرمایشـات گوهربار حضرت امـام)ره( مبنی بر 
اینکه اگر سـپاه نبود، کشـور نبـود، افزود: باید 
مقام شـامخ شـهدا را ارج نهیم که با فداکاری 
خودشـان، امنیـت منطقه ای را ایجـاد کردند.

وی بـا اشـاره بـه بازدیـد از رونـد پیشـرفت 
طـرح ملـی انتقال آب خلیج فـارس به صنایع 
جنـوب شـرق کشـور، یادآورشـد: بـا توجه به 
تغییرات اقلیمی و مسـتندات ارائه شده، ایران 
پنجـاه سـال از این پـروژه عظیم عقب اسـت 
لـذا از ایـده پـردازان و سـرمایه گـذاران ایـن 

طـرح قدردانـی می شـود.
اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره به وجوه مشـترک 
بین کشـورها همچون اسـتفاده متعادل از آب 
خلیـج فـارس، تصریـح کـرد: هـزار و شـیصد 
کیلومتـر از کرمـان را بـه مقصـد هرمـزگان 
طـی کردم که  طی عبور از مناطق روسـتایی 
هرمـزگان و گفتگـو بـا مـردم، بحـران آبی در 
این مناطق مشـاهده می شـد، به گونه ای که 
آبرسـانی بـه روسـتاها از طریق تانکـر صورت 

مـی پذیرفت. 

رزم حسـینی ضمن قدردانی از همت مدیران 
و سـرمایه گذارانـی که این پروژه را با ریسـک 
و ناامیـدی آغاز کردند، خاطرنشـان کرد: امروز 
ایـن نابـاوری به باور تبدیل شـده کـه نیازمند 

اسـت این امر بـه یک فرهنگ تبدیل شـود.
وی با اشـاره بـه اهمیت این پـروژه و پیگیری 
آن از سـوی ریاسـت جمهـوری و تخصیـص 
اعتبـار ویـژه بـرای این طـرح در سـفر هیات 
دولـت به اسـتان یزد، گفت: طـرح ملی انتقال 
آب از خلیـج فـارس بـه فـالت مرکـزی ایران 
مـی توانـد زمینه هـای همدلـی و همزبانی را 
بین سـه اسـتان کرمان، یزد و هرمزگان ایجاد 
کـرده و بـا یـک صـدا مشـکل آب شـرب را 
مرتفـع نمـود که در این راسـتا باید از ظرفیت 

نمایندگان اسـتفاده شود.
اسـتاندار کرمـان بـا انتقـاد از توزیـع یارانـه، 
افـزود: دولـت با تخصیـص دو میلیـارد دالر از 
محـل پرداخـت یارانه ها می توانـد طرح ملی 
انتقـال آب از خلیـج فارس بـه صنایع جنوب 
شـرق کشـور تکمیل کرده و فـالت مرکزی را 
تغییـر داده و مهاجـرت معکـوس را بـه همراه 
داشـته باشـد. رزم حسـینی یادآورشد: تامین 
آب شـرب هرمزگان از اولویـت های این طرح 

می باشـد.

از  روانبخــش  عبدالعلــی  ســرهنگ 
کشــف۷۰۰ کیلوگــرم گوشــت ماهــی 
ــم  ــک مته ــتگیری ی ــتی ودس غیربهداش

خبــرداد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان 
گفــت: مامــوران انتظامــی پاســگاه ســیرچ 
شهرســتان کرمــان بــا انجــام یکســری کار 
اطالعاتــی و پلیســی از حمــل و جابجایــی 
ــتی  ــی غیربهداش ــت ماه ــری گوش مقادی
مطلــع و موضــوع را بــه صــورت ویــژه در 

ــد. ــرار دادن ــتور کار خــود ق دس
وی تصریــح کــرد: در همیــن رابطــه 
مأمــوران انتظامــی در حیــن گشــت زنــی 

ــد و نامحســوس در ســطح  ــای هدفمن ه
ــتگاه  ــک  دس ــه ی ــتحفاظی ب ــوزه اس ح
کامیونــت مشــکوک شــدند و دســتور 

ــد. ــادر کردن ــف آن را ص توقی
ــوران در  ــزود: مأم ســرهنگ روانبخــش اف
ــدند  ــق ش ــودرو موف ــن خ ــی از ای بازرس
مقــدار ۷۰۰ کیلوگــرم گوشــت ماهــی 
غیربهداشــتی را کشــف و راننــده خــودرو 

ــتگیرکنند. ــز دس را نی
ــس  ــده پ ــتگیر ش ــم دس ــت: مته وی گف
ــل  ــیر مراح ــرای س ــده ب ــکیل پرون از تش
قانونــی بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــد.
فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان 
ــن  ــت در ای ــه توقیــف کامیون ــا اشــاره ب ب
ــام  ــا تم ــس ب ــرد: پلی ــح ک ــه تصری رابط
تــوان در راســتای تامیــن نظــم و امنیــت، 
ارتقــاء احســاس امنیــت شــهروندان تالش 
مــی کنــد و از شــهروندان خواســت بــرای 
امنیــت پایــدار در صــورت مشــاهده موارد 
ــت  ــز فوری ــه مرک ــب را ب ــکوک مرات مش

ــد. ــزارش دهن ــای پلیــس ۱۱۰ گ ه

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان خبرداد:

کشف۷۰۰ کیلوگرم گوشت ماهی 
غیربهداشتی در کرمان 

استاندار کرمان خواستار شد؛

پرداخت 2 میلیارد دالر از محل پرداخت 
یارانه ها برای طرح ملی انتقال آب از خلیج 

فارس به صنایع جنوب شرق کشور

نماینــده شــرق اســتان کرمــان در مجلــس 
:کارخانجــات  اســالمی گفــت  شــورای 
از  بیــش  ارگ جدیــد  خــودرو ســازی 
ــاط  ــه نق ــون ب ــا کن ــال ت ــارد ری ۸۰میلی
محــروم شــرق اســتان کمــک کرده اســت. 
ــوان  ــگاران ج ــگاه خبرن ــزارش باش ــه گ ب
، حبیــب اهلل نیکــزادی پنــاه نماینــده 
شــرق اســتان کرمــان در مجلــس شــورای 
رونــد ســاخت  از  بازدیــد  در  اســالمی 
ــگان  ــتان ری ــتان شهرس ــدارس وبیمارس م
ســاخت  جهــت  اعتبــار  :ایــن  گفــت 
مــدارس بیمارســتان وآســفالت معابر شــهر 

ــت . ــده اس ــه ش ــرج هزین ــگان وفه ری
وی ابــراز کــرد: بــرای تکمیــل بیمارســتان 
۳۲تختخوابــی ریــگان ارگ جدیــد بــم 
بیــش از ۴۰میلیــارد ریــال کمــک نمــوده 
ــرداری  ــر ب ــه به ــه زودی ب ــه ب ــت ک اس

ــید . ــد رس خواه
نماینــده مــردم شهرســتانهای بــم ریــگان 
فهــرج ونرماشــیر در مجلــس شــورای 
ــا توجــه بــه اینکــه  ــراز کــرد: ب اســالمی اب

ــد  ــی باش ــی م ــگان خاک ــهر ری ــر ش معاب
وایــن امــر مشــکالتی را بــرای اهالــی ایــن 
شهرســتان بــه وجــود آورده اســت منطقــه 
ویــژه اقتصــادی ارگ جدیــد بیــش از 
ــر  ۱۵میلیــارد ریــال جهــت آســفالت معاب

ــص داد. ــگان تخصی ــهر ری ش
ــرق  ــد: در ش ــاد آور ش ــاه ی ــزادی پن نبک
اســتان مــدارس کانکســی وکپــری وجــود 
بدتریــن  در  آمــوزان  دانــش  کــه  دارد 
شــرایط مشــغول بــه تحصیــل می باشــند .

وی گفــت: در شهرســتان ریــگان خیریــن 
ــاخته  ــی را س ــد اموزش ــون ۲۵واح ــا کن ت

ــد . ــرورش دادن ــوزش وپ ــل آم وتحوی
ــرج  ــم وفه ــتانهای ب ــزود :در شهرس وی اف
نیــز خیریــن جهــت ســاخت مــدارس 

ــد . ــام داده ان ــی را انج اقدامات
نماینــده شــرق اســتان در مجلس شــورای 
اســالمی از خانــه بــوم گــردی شهرســتان 

ریــگان بازدیــد کــرد .
ــون  ــا کن ــرد: ت ــراز ک ــگان اب ــدار ری فرمان
بیــش از ۲۳میهمــان خارجــی از ۲۳کشــور 
ــد ودر  ــگان بازدی ــردی ری ــوم گ ــه ب از خان

ــد . ــن مــکان اقامــت نمــوده ان ای
ــردی  ــوم گ ــه ب ــزود :خان ــری اف ــن باق امی
ریــگان در جــوار تپــه هــای شــنی ریــگان 
احــداث شــده اســت کــه مــورد اســتقبال 

ــرار گرفتــه اســت. گردشــگران ق

کمک کرمان خودرو 
به نقاط محروم شرق کرمان

مدیـر کل بهزیسـتی اسـتان کرمـان بـا تاکیـد بـر داشـتن 
هـدف مشـخص در راسـتای کمک بـه جامعه هـدف گفت: 

بـا دیدگاهـی مثبت و خیرخواهانه در حد وسـع و توان برای 
رفع مشـکالت معیشـت، اقتصاد، شـغل و همچنین مناسب 
سـازی اماکـن عمومـی بـرای رفـاه حـال معلولین بـه ویژه 

گـروه نابینایان تـالش نماییم.
به گزارش ایسـنا منطقـه کویر، عباس صـادق زاده در دیدار 
بـا اعضای انجمـن نابینایان اسـتان کرمان به مناسـبت روز 
جهانـی نابینایـان و عصـای سـفید  بـا بیـان اینکـه  حدود 
۵ هـزار نفـر نابینـای مطلـق در اسـتان کرمـان وجـود دارد  
عنـوان کـرد: برای رسـیدگی به مسـائل این گـروه از جامعه 

همـه مـردم باید همکاری داشـته باشـند.

صـادق زاده بهتریـن کار دنیـا بـرای کمک بـه جامعه هدف 
اسـتفاده از مـردم  دانسـت و اظهـار کرد: چندین تشـکل و 
خیریه در اسـتان کرمان وجـود دارد که با تعامل و همکاری 
مـردم و افراد خیرخواه به مسـائل و مشـکالت افراد نیازمند 
بـه ویـژه جامعه هدف تحت حمایت بهزیسـتی مـی پردازند 
وی بـا تاکیـد بر داشـتن هدف مشـخص در راسـتای کمک 
بـه جامعـه هدف گفـت: با دیدگاهـی مثبـت و خیرخواهانه 
در حد وسـع و توان برای رفع مشـکالت معیشـت، اقتصاد، 
شـغل و همچنین مناسـب سـازی اماکن عمومی برای رفاه 

حـال معلولیـن به ویژه گـروه نابینایان تـالش نماییم.

مدیر کل بهزیستی استان کرمان خبر داد:

وجود 5000 نفر نابینای مطلق در استان کرمان



هشدار تاجر بزرگ خشکبار ایران:

 ۱۰ سال دیگر پسته کرمان نخواهیم داشت 
اسـداهلل عسـگر اوالدی گفت: اسـتان کرمان با بحران جدی مواجه اسـت وهر سـال 
شـاهد کاهش بیشـترتولید پسـته در این اسـتان هسـتیم و اگـر همین رونـد ادامه 

پیـدا کنـد تا۱۰ سـال آینده دیگر در این اسـتان پسـته نخواهیم داشـت. 
 بـه گـزارش پایـگاه خبـری تحلیلـی دیده بـان ایـران، رئیس اتـاق ایـران و چین و 
از تجـار مهم خشـکبار کشـور مـی گوید: میـزان برداشـت محصول در سـال جاری 
۲۰۰ هـزار تـن بـوده اسـت و صـادرات محصول جدید امسـال از شـهریور مـاه آغاز 

شـده است.
اسـداهلل عسـگر اوالدی مـی گویـد:» پیـش بینی برداشـت محصول در سـال جاری 
۲۵۰ هـزار تـن بـود ولـی۲۰ درصـد محصـول دچـار پوکـی شـد و به همیـن دلیل 

میـزان برداشـت محصـول ۲۰۰ هزار تـن بود.«
او بـا اشـاره بـه اینکـه دلیـل اصلـی پوکـی ۲۰ درصد محصول امسـال خشـکی هوا 
در مـاه تیرمـاه بـود که بخشـی از محصوالت آسـیب وارد کرد، می گویـد:» صادرات 
محصـول امسـال از شـهریورماه شـروع شـده اسـت و تاکنـون ۱۵ هـزار تن پسـته 

صادر شـده اسـت.«
رئیـس اتـاق ایـران و چیـن با اشـاره به اینکه قیمت پسـته امسـال نسـبت به سـال 
گذشـته حـدود ۵ تـا ۶ درصد رشـد داشـته اسـت، گفـت:» هزینـه تولید در سـال 
جـاری بـه دنبـال افزایش دسـتمزد کارگر و... رشـد داشـته اسـت و همیـن موضوع 
هـم باعـث شـده که قیمـت ۵ تا ۶ درصد نسـبت به سـال گذشـته افزایش داشـته 

باشد.«
او دربـاره قیمـت پسـته صادراتی گفت:» قیمت پسـته صادراتی درجه متوسـط ۳۰ 
هـزار تومـان در کیلـو و قیمـت پسـته درجه یک حـدود ۳۵ هـزار تومان اسـت که 

حـدودا کیلویی ۸ دالر می شـود.«
عسـگر اوالدی همچنیـن دربـاره تاثیـرات منفـی بحـران آب بـر تولیـد پسـته می 
گوید:» در سـال های گذشـته بحران آب اثرات بسـیاری شـدیدی بر تولید پسته به 
خصوص در اسـتان کرمان گذاشـته اسـت بـه صورتی که تولید محصـول ۴۰ درصد 
کاهـش داشـته اسـت. در نتیجـه بحـران آب برداشـت محصول پسـته کـه بیش از 
ایـن ۸۰ درصـد آن در اسـتان کرمـان صورت می گرفـت حاال به ۴۰ درصـد در این 
اسـتان رسـیده اسـت و االن تولیـد پسـته در کشـور به اسـتان های دیگـری مانند 
خراسـان جنوبی، یزد، سـمنان، شـهر دامغان و نقاط دیگر منتقل شـده اسـت و ما 
شـاهد کشـت پسـته در مناطـق جدیـدی در کشـور هسـتیم. حاال می شـود گفت 
که اسـتان کرمان که در سـه شـهر بزرگ آن یعنی کرمان، رفسـنجان و سـیرجان 
کشـت پسـته صـورت مـی گرفت بـا بحـران جدی مواجه اسـت و هر سـال شـاهد 
کاهـش بیشـتر تولیـد پسـته در این اسـتان هسـتیم و اگر همیـن روند ادامـه پیدا 
کند تا ۱۰ سـال آینده دیگر در این اسـتان پسـته نخواهیم داشـت مگر اینکه برای 

مشـکل آب فکری اساسـی شود.«
عسـگر اوالدی در ادامـه بـه تولیـد پسـته در آمریـکا هم اشـاره کرد و گفت:» سـال 
گذشـته کشـور آمریـکا تولید بیشـتری از ما داشـت و از ایـران جلو افتـاده بود ولی 
امسـال محصول کمتری داشـته اسـت. سـال گذشـته تولیـد آمریکا ۴۰۰ هـزار تن 
بـود در حالـی کـه مـا ۱۸۰ تـا ۲۰۰ هـزار تـن داشـتیم ولـی امسـال میـزان تولید 

محصـول مـان تقریبـا به یـک اندازه اسـت.«

فروش نقد و اقساط جک اس 5 
در نیمه دوم مهرماه ادامه دارد

کرمـان موتـوری هـا بـرای عرضـه جـک اس ۵ دنـده ای خـود مـدل هـای فـروش 
منعطـف بـا شـرایط خـاص اعـالم کردند.    

قیمت قطعی این شاسـی بلند ۸۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان اعالم شـده اسـت که 
عالقـه منـدان مـی توانند برای خرید نقـدی این محصول با پرداخـت کل این مبلغ، 
ثبـت نـام خـود را انجـام داده و یـک ماه بعـد از ثبت نام از سـواری با ایـن خودروی 
زیبـا لـذت ببرند.بـرای پیش خریـد این خودرو شـما بایـد ۴۵ میلیون تومـان واریز 

کـرده و مابقـی این هزینـه را در زمان صدور دعوتنامـه واریز نمایید.
زمـان تحویـل این خودرو آذر و دی ماه 9۶ اعالم شـده و شـما در ایـن خردی از ۱۸ 

درصد سـود مشـارکت بهره مند خواهید شد.
کرمـان موتـوری هـا بـرای آن دسـته از عالقـه مندانـی کـه بـرای پرداخـت اولیه با 
مشـکل رو بـه رو هسـتند نیز یک پیشـنهاد دارند. شـما مـی توانید ایـن خرید را به 
صـورت قسـطی انجام دهید. یعنی تنها کافی اسـت از بین ۲9 میلیـون و ۵۰۰ هزار 
تومـان، ۳۸ میلیـون تومـان و ۴9 میلیـون و 9۰۰ هـزار تومـان یکـی را انتخاب و به 

حسـلب کرمان موتـوری ها واریـز نمایید.
پـس از ثبـت نـام اولیه شـما این فرصـت را دارید کـه هزینه باقی مانـده خرید خود 
را بـا اقسـاط ۱۰ تـا ۴۰ ماهـه پرداخـت کـرده و پـس از یـک مـاه از زمـان ثبت نام 

اولیـه، خـودروی خـود را تحویل بگیرید.
عالقـه منـدان میتواننـد بـرای کسـب اطالعات بیشـتر بـه نمانیدگی هـای کرمان 

موتـور در سراسـر کشـور و یـا سـایت این مجموعـه مراجعـه نمایند.

وجود 26.5میلیون نفر متقاضی کار 
در کشور

رئیـس سـازمان اداری و اسـتخدامی کشـور گفـت: میـزان افـراد شـاغل در کشـور 
نزدیـک بـه ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفرند کـه در بخش عمومی و خصوصی فعالیت 

 . می کنند
بـه گـزارش اقتصادآنالین، جمشـید انصاری معـاون رئیس جمهور و رئیس سـازمان 
اداری و اسـتخدامی کشـور در دومیـن کنفرانـس مدیریـت منابـع انسـانی با اشـاره 
بـه آمارهایـی از شـاخص های بـازار کار، گفـت: آمارهـای مربوط به سـال 9۵ نشـان 
می دهـد نـرخ مشـارکت اقتصـادی حـدود ۳9 درصـد اسـت. یعنـی حـدود ۲۶,۵ 

میلیـون نفـر متقاضـی کار، در بازار کار کشـور وجـود دارد.
وی ادامـه داد: از آن جـا کـه نـرخ بیکاری در کشـور بر اسـاس آمار رسـمی در حدود 
۱۲,۵ درصـد اسـت ما عماًل در کشـور بـا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفـر نفر بیکار روبرو 
هسـتیم کـه بخشـی از آن را نیروهایـی که تازه به بازار کار وارد شـده اند را تشـکیل 
می دهنـد و بخـش دیگـر نیـز مربـوط می شـود بـه بیکارانـی کـه از سـال های قبل 

وجود داشـته اند.
انصـاری تصریح کرد: میزان افراد شـاغل در کشـور نیز عـددی در حدود ۲۳ میلیون 

و ۳۰۰ هزار نفر اسـت که در بخش عمومی و خصوصی فعال هسـتند. 
معـاون رئیـس جمهـور افزود: ۱۵ درصد از کل جمعیت شـاغل، حـدود ۳,۵ میلیون 
نفر در بخش عمومی مشـغول هسـتند، البته منظور از بخش عمومی سـازمان های 
دولتـی، نظامـی، عمومـی غیردولتـی و به طور کلـی آن بخش از خدمات در کشـور 
اسـت کـه جنبـه حاکمیتـی دارنـد. از این ۱۵ درصـد نیز تعـداد ۲ میلیـون و ۴۰۰ 
هـزار نفـر به طور مسـتقیم، کارکنان دولت هسـتند و یک میلیـون و ۱۰۰ هزار نفر 

نیـز در سـایر بخش هـای عمومی خدمت مـی کنند.
خالق قصه های مجید جزء ۲۰۰ کاندید دریافت جایزه ۲۰۱۸ قرار دارد؛

هوشنگ مرادی کرمانی نامزد جایزه 
آسترید لیندگرن شد 

امـور بین الملـل کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان گـزارش می دهـد که 
هوشـنگ مرادی کرمانـی، نویسـنده  نام آشـنای ادبیـات کـودک و نوجـوان و خالـق 
آثـاری چـون خمـره و قصه هـای مجید به  عنـوان نامزد ایـن جایزه در  سـال ۲۰۱۸ 

معرفی شـد. 
در ادامـه گـزارش آمده کـه در کل حـدود ۲۰۰ کاندیدا برای دریافـت جایزه ۲۰۱۸ 
معرفـی شـده اند. بر همین اسـاس هوشـنگ مرادی کرمانـی نیز به  عنوان نویسـنده 
و مـروج کتابخوانـی به  عنوان نامزد این جایزه انتخاب شـده اسـت. این نویسـنده در 
پـروژه  ترویـج کتابخوانـی بـه معرفـی کتابخانه های سـیار کانون نیز  پرداخته اسـت.

جایـزه جهانـی آسـترید لیندگرن، بزرگتریـن جایزه جهانـی ادبیات کـودک پس از 
جایزه   هانس کریسـتین اندرسـن اسـت. آسـترید لیندگرن نویسـنده بنام سوئدی و 
صاحـب کتاب هایـی چـون پـی پی جـوراب بلنـد و کارلوس روی پشـت بام اسـت. 

وی در  سـال ۲۰۰۲ در 9۴سـالگی دیده از جهان فرو بسـت. 
دولـت سـوئد برای گرامیداشـت یـاد وی مسـابقه  ای جهانی با نـام او پایه گذاری 

کـرد کـه هر سـاله در این کشـور برگزار می شـود.     

خودرو                                       تومان
 پژو پارس سال                         38000000
40000000                   TU5 پژو پارس
30000000                    GLX  405 پژو
پژو 206 تیپ 5                 38500000
39500000          V8 206 صندوق دار
 32000000                         EF7 سمند
38000000               ELX سمندسورن
 48000000          E2تندر90 اتوماتیک
40000000                         E2 90 تندر
هایما S7 اتومات                 91500000
رنو ساندرو اتومات              52000000
رنو ساندرو دنده ای           47500000
پراید 131                            21500000
پراید 132                           21000000
22000000                       SE 111 پراید
25500000                              SE  تیبا
وانت مزدا تک کابین         37000000
لیفان X60 اتومات              65000000
MVM 110  الکچری        30000000
MVM 315 هاچ بک          48000000
MVM ایکس33              65000000
جک S5 دنده ای                86000000
جک S5 اتومات                 102000000
جک J5 دنده ای                 55000000
جک J5 اتومات                 65500000

سکه  طال  ارز                           تومان
تمام بهارآزادی:                         1305000
طرح قدیم:                               1269000
نیم بهارآزادی:                            656000
ربع بهار آزادی:                           375000
سکه یک گرمي:                          252000 
طالی 18 عیار)گرم(:                    122000
طالی 24 عیار)گرم(:                     132000
دالر آمریکا:                                    4015
یورو:                                              4725
پوند:                                             5352
درهم امارات:                                   1097 

موادغذایی                               تومان
گوشت گوسفندکیلوگرم:         38000
گوشت گوساله         ً         :          38000
گوشت مرغ            ً        :          6800
انواع ماهی     ً      :      8500 تا 40000

تخم مرغ          ً        :                            5300
سیب زمینی   ً     :                        1200 
پیاز                  ً     :                        1500
برنج ایرانی     ً     :                      14000
برنج هندی    ً     :                       5000

قند               ً      :                        4000 
شکر            ً        :                         2850 
روغن مایع 1/5 لیتری:               8500
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روی خط بازار

خبر  وژیه

پذیـره  و  عرضـه  آغـاز  بـا  همزمـان 
گـروه  سـهام  عمومـی  نویسـی 
اقتصـادی کرمـان خودرو در شـرکت 
گـروه  معـاون  ایـران،  فرابـورس 
اقتصـادی کرمـان خـودرو دورنمـای 
فعالیت هـای اقتصـادی ایـن گـروه را 

کـرد.  تشـریح 
در  ابتـدا  در  رضایـی  غالمحسـین 
گفت وگـو بـا مـا دربـاره رونـد ورود 
بـه بازار سـرمایه گفت: مدیران ارشـد 
صنایع خودروسـازی کرمان معتقدند 
مشـارکت مردم موجب تقویت بخش 
بیـش از پیش بخش صنعت می شـود 
و از همیـن رو گـروه اقتصادی کرمان 
در  عـام  سـهامی  به صـورت  خـودرو 
سـال ۱۳9۴ تشکیل شـد تا مقدمات 
عرضـه سـهام ایـن شـرکت در بـازار 

سـرمایه ایـران فراهم شـود. 
بـه گفتـه وی استانداردسـازی آییـن 
نامه هـا و حرکت در مسـیر شـفافیت 
مالـی و تهیـه گزارش هـای دقیـق از 
گـروه  عضـو  شـرکت های  عملکـرد 
دو  طـی  خـودرو  کرمـان  اقتصـادی 
سـال گذشـته سـرانجام موجب شـد 
عرضـه  مجـوز  بـورس  سـازمان  تـا 
سـهام در شـرکت فرابـورس ایـران را 

صـادر کنـد.
بزرگ تریـن  موفقیـت  رضایـی 
خودروسـازبخش خصوصـی کشـور و 
بزرگ تریـن صنعت بخـش خصوصی 
در جنـوب شـرق کشـور بـرای ورود 
بـه بـازار سـرمایه را متعلـق بـه همه 
مـردم اسـتان کرمان دانسـت و تاکید 
کـرد: حمایت افکار عمومی اسـتان از 
صنایـع خودروسـازی موجـب شـد تا 
ایـن صنایـع فعالیتشـان را گسـترش 
زمینـه  دیگـر  طـرف  از  و  دهنـد 
بهره منـد شـدن مردم از سـود حاصل 
از ایـن فعالیت هـا نیـز فراهـم شـود.
ضمـن اینکـه کارشناسـان اقتصـادی 
هـم تأییـد کرده انـد کـه در وضعیـت 

سـود  تحقـق  بـه  می تـوان  کنونـی 
صنایـع  ازفعالیـت  مناسـبی  بسـیار 
خودروسـازی کرمـان امیـدوار بـود.  
وی تصریـح کـرد: آنچـه مهـم اسـت 
سـود حاصل از ایـن فعالیت اقتصادی 
بـه مـردم اسـتان تعلـق گیـرد و بـه 
ایـن  و  بـرود  منطقـه  مـردم  جیـب 

تجربـه نیـز همانند دیگـر تجربه های 
سـازمان عمـران کرمـان کـه جنبـه 
عام المنفعـه و ملـی داشـته اسـت؛ در 
مطـرح  الگـو  یـک  به عنـوان  کشـور 

 . د شو
برنامه های توسعه ای 

در کرمان خودرو
کرمـان  اقتصـادی  گـروه  معـاون 
خـودرو بـا اشـاره بـه تولیـد سـاالنه 
۶۰ هـزار دسـتگاه خودرو در شـرکت 

کرمـان خـودرو اظهار امیـدواری کرد 
با اجـرای برنامه های توسـعه ظرفیت 
تولید سـالیانه تا سـال ۱۴۰۰ به ۱۵۵ 
ایـن  اجـرای  برسـد.  دسـتگاه  هـزار 
برنامه های توسـعه نیازمند مشـارکت 
مـردم اسـت و با هـدف تحقق همین 
مشـارکت حـدود ۱۰۰ میلیارد تومان 

کـه حـدود ۲۰ درصد سـهام شـرکت 
را شـامل می شـود؛ در بـورس عرضـه 
شـده اسـت. این پول قرار اسـت برای 
توسـعه خـط تولیـد شـرکت کرمـان 

موتـور هزینه شـود.
غالمحسـین رضایـی دربـاره جزییات 
خـط  گفـت:  توسـعه ای  برنامه هـای 
مهـم  بخش هـای  از  یکـی  رنـگ 
شـرکت های خودروسـازی در سراسر 
کشـور اسـت و از همیـن رو شـرکت 

خـودرو  کرمـان  اقتصـادی  گـروه 
در  رنـگ  خـط  احـداث  قـرارداد 
منطقـه ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد 
 DURR بـم را بـا شـرکت آلمانـی
منعقـد کرده اسـت. بـه گفتـه وی با 
اجرایـی شـدن ایـن قـرارداد ظرفیت 
کرمـان  شـرکت  در  خـودرو  تولیـد 
خـودرو تـا دو و نیـم برابـر افزایـش 
از  کـه  رنـگ  خـط  می یابد.ایـن 
پیشـرفته ترین تکنولـوژی دنیـا بهره 
بـا سـرمایه ای حـدود ۱۷۰  می بـرد 
میلیاردتومـان سـاخته خواهـد شـد. 
رضایی۷۰میلیاردتومـان  گفتـه  بـه 
بـه  رنـگ  خـط  احـداث  ازهزینـه 
طـرف آلمانـی پیش پرداخـت شـده 
و۱۰۰میلیاردتومـان دیگرنیـزاز محل 
فـروش سـهام تأمیـن خواهـد شـد و 
ایـن یکـی از مزیت هـای ایـن سـهام 
اسـت که پـول حاصـل از فـروش در 
می شـود. هزینـه  مجموعـه  توسـعه 

اشتغال زایی سه هزار نفری 
کرمـان  اقتصـادی  گـروه  معـاون 
خـودرو تصریـح کـرد با اجـرای خط 
رنـگ جدید کرمان خـودرو و افزایش 
تولیـد خـودرو به طور مسـتقیم برای 
سـه هزار نفـر اشـتغال زایی می شـود 
که ایـن حجم از فرصت شـغلی برای 
اسـتان و خصوصـاً شـهرهایی ماننـد 
رضایـی  اسـت.  حیاتـی  بسـیار  بـم 
افـزود: شـرکت کرمـان خـودرو یکی 
صنعتـی  شـرکت های  معـدود  از 
کشـور بـود کـه در زمـان تحریم هـا 
موفق شـد روی پای خودش بایسـتد 
و اکنـون بـا تولیـد دو برنـد هیوندا و 
جـک از جایـگاه بسـیار مناسـبی در 
کشـور برخوردار اسـت و امید می رود 
بـا مشـارکت مـردم اسـتان در خرید 
سـهام عرضـه شـده زمینـه رشـد و 
توسـعه فعالیت هـای این گـروه بیش 
از گذشـته فراهم شـود و مردم نیز از 

ایـن محـل منتفع شـوند. 

حسـین مرعشـی گفـت: موسسـه مولـی الموحدیـن به 
لحـاظ مقـررات، غیردولتـی، غیرانتفاعـی و غیرسیاسـی 

محسـوب می شـوند و موسسـه مـادر هسـتند.
بـه نقـل ازهفته نامه سـازندگی،ازآقای مرعشـی پرسـیده 
شـده که هفتـه گذشـته فرمانده سـپاه کرمـان اظهاراتي 
دربـاره حـزب کارگـزاران داشـت؛ازجمله اینکـه مشـکل 
اسـتان کرمـان حـزب کارگـزاران بامحوریـت شماسـت 
کرمـان  اسـتان  ازسـرمایه های  مهمـی  حجـم  واینکـه 
دردسـت کارگزاران اسـت وسـپاه مقابل آن خواهد ایستاد.
حسـین مرعشـی: اوال کـه کارگـزاران در هیـچ یـک از 
کارهـای اقتصـادی کرمان حضـور ندارد. مقصود ایشـان 
از کارگـزاران مـن بودم، و در واقع سیدحسـین مرعشـی 
را معـادل کارگـزاران در نظر گرفته اسـت. در صورتی که 
کارگـزاران یـک حـزب رسـمی اسـت و اتفاقا شـش ماه 
پیش برای اولین بار، بعد از ۲۰ سـال از تاسـیس آن، در 

کرمـان دفترش را تاسـیس کرده اسـت.
* حتـي ایشـان گفتـه کـه کارگـزاران بـه هـر کـدام از 
نماینـدگان اسـتان کرمـان، یـک میلیـارد داده اسـت...

ایـن را کامـال تکذیـب می کنـم. هیـچ پولـی از سـوی 
کارگـزاران به هیچ یک از نمایندگان اسـتان داده نشـده 
اسـت. مـن فکر می کنم اگـر فرماندهان عالی رتبه سـپاه، 
اظهـارات ایشـان را مالحظه کننـد، خودشـان باید برای 
ایـن حرف هـا فکری کننـد. امـا کارگـزاران را هم عرض 
کـردم کـه هیچ نقشـی در مسـایل کرمـان نـدارد. خود 
مـن هم نقشـی شـخصا نـدارم. زمانی کـه من اسـتاندار 
کرمـان بـودم، یـک موسسـه غیرانتفاعـی غیرسیاسـی 
و غیردولتـی بـه نـام مولی الموحدیـن تاسـیس شـد که 
هیـات امنا دارد. این موسسـه به مسـایل توسـعه کرمان 
توجـه کـرده؛ چیـزی که ایشـان به عنـوان نقـص از آن 

نـام بـرده، جزو افتخارات کرمان اسـت. هواپیمایی ماهان 
جـزو افتخـارات کرمـان اسـت. اگـر ایشـان می دانسـت 
حداقـل بیـش از ۳۰ نفـر از فرزنـدان سـرداران شـهید 
کرمـان کـه قاعدتا امـروز باید دنبال شـغل می گشـتند، 
در همیـن هواپیمایـی ماهـان آمـوزش دیدنـد و تربیـت 
شـدند، االن خلبـان هواپیماهای غول پیکر هسـتند؛ این 
سـخنان را نمي گفـت. سـاالنه بیش از ۷ میلیون مسـافر 
جابه جـا می شـود؛ بـرای بیـش از ۷ هـزار نفـر شـغل 
درسـت شـده اسـت. هواپیمایی ماهـان، افتخـار صنعت 
هوایـی ایـران اسـت، افتخـار کرمـان اسـت. در صنعـت 
خـودروی ارگ جدیـد در بـم در منطقـه محـروم بـم، 
امـروز ۱۰ هـزار نفـر کار می کننـد. نمی دانم چرا ایشـان 
ایـن افتخـارات را زیر سـوال بـرده. خیلی طبیعی اسـت 
کـه هـر کـس نهـاد و مجموعـه ای را می سـازد، خودش 

هـم آن را اداره می کنـد. یعنی مجموعه خـودش را اداره 
می کنـد. مگـر االن کسـی در کرمـان مدعـی اسـت کـه 
چـرا جمعـی از بچه های خوب سـپاه، از بچه هـای دوران 
جنـگ، بانک قرض الحسـنه رسـالت را تاسـیس کردند؟ 
مگـر کسـي مدعـی این شـده اسـت کـه ایـن را به کس 
دیگـري بدهنـد؟ خودشـان تاسـیس کردند و خودشـان 

هـم اداره می کننـد.
نکتـه ای گفته می شـود در مورد خصوصیات کشـورهای 
توسـعه یافته و تفاوت آن با کشورهای در حال توسعه. در 
کشـورهای توسعه یافته، اگر کسـی نردبانی بسازد و چند 
پلـه بـاال بـرود، بقیـه می آینـد و در رقابـت بـا او نردبـان 
بلندتـری می سـازند و ۲۰ سـانتی متر باالتر می ایسـتند. 
در جهـان سـوم اگـر کسـی چیزی سـاخت، عـده ای که 
می کننـد،  تخطئـه  را  او  بسـازند،  چیـزی  نمی تواننـد 
نردبـان را از زیـر پـای او می کشـند تـا او زمیـن بخـورد. 
باالخـره جمـع دوسـتان مـا در کرمـان، بـا امانـت داری، 
بـدون اسـتفاده از هیـچ رانتـی، چند صنعـت زدند، چند 
کار بـرای اسـتان کرمـان کردنـد. خـوب اسـت دیگـران 
هـم بیاینـد و چنـد کار کنند. یـک زمـان در دولت آقای 
احمدی نـژاد، ایـن جمـع دوسـتان آمدنـد و گفتنـد باید 
ایـن مجموعه هـا را به مـا واگـذار کنید. من به دوسـتان 
گفتـم در کرمـان قدیـم، مرحـوم گنجعلی خـان، یـک 
مجموعـه سـاخت. بعـد از او ابراهیم خـان ظهیرالدولـه ، 
اسـم مجموعـه گنجعلی خـان را عـوض نکـرد تـا بـه نام 
خـودش بگذارد؛ بلکه او هم مجموعه  تازه اي را سـاخت و 
اسـمش را گذاشـت ابراهیم خـان. اینکه عـده ای وقتي به 
قـدرت رسـیدند کار دیگـران را بگیرنـد و مصـادره کنند 

که بـه اسـتان چیـزی اضافـه نمی کند.
* ایـن مجموعه هـا مثـال موسسـه مولی الموحدیـن یـا 

شـرکت مسـافری ماهـان خصوصـی هسـتند و انتظـار 
داشـتند آنهـا را واگـذار کنیـد؟

به لحاظ مقـررات، غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسـی 
محسـوب می شـوند. موسسـه مـادر هسـتند. شـرکت ها 
براسـاس اصـول قانون تجارت، بر اسـاس مقـررات بخش 
خصوصـی اداره می شـوند. منتهـا کـس خاصـی از اینها 
انتفـاع نمی بـرد. هـر چـه درآمـد دارد، دوبـاره صـرف 
توسـعه می شـود. اینها موضوعات کامال شناخته شـده ای 
هسـتند. مسـئوالن عالي رتبه کشـور هـم در جریان این 
فعالیت هـا و خدمـات هسـتند. اما ظاهرا ایشـان تـازه از 
راه رسـیده اند؛ از همـدان آمده اند و قاعدتا اطالعات شـان 

کافی نیسـت.
* البتـه ایشـان ایـن موضـوع را بـه بهانـه دسـتگیری 
رئیس جمهـور  اول  معـاون  بـرادر  جهانگیـری  مهـدی 

مطـرح کـرده اسـت...
هیـچ ارتباطـی بین آقای مهدی جهانگیـری و کارگزاران 
عضـو  نـه  جهانگیـری  مهـدی  آقـای  نـدارد.  وجـود 
کارگـزاران اسـت و نـه هیچ وقت عضـو کارگـزاران بوده، 
نـه بـا هیـچ کـدام از موسسـاتی کـه در کرمـان توسـط 
موسسـه مولی الموحدیـن احـداث شـدند و ایشـان بـه 
آنها اشـاره کـرده ارتباطـی دارد. بین مهـدی جهانگیری 
و ایـن مجموعـه هیـچ ارتبـاط سـهامی یـا تخصصـی یا 
کاری وجـود نداشـته اسـت. آقای مهـدی جهانگیری در 
تهـران بـا جمعـی از دوسـتان خـود بانک گردشـگری را 
تاسـیس کـرده و هیچ ارتباطـی هم بیـن مجموعه هایی 
کـه تحـت مدیریـت موسسـه مولی الموحدیـن اسـت، با 

ایشـان وجود نـدارد.

سید حسین مرعشی عنوان کرد:

ماهان افتخار ایران و کرمان است
☐ مولی الموحدین یک مجموعه غیرانتفاعی و غیر سیاسی است      ☐ 10 هزار نفر در صنعت خودروی کرمان مشغول کار هستند

حصارکشی تعدادی زمین خالی 
در سطح شهرداری منطقه یک کرمان

شـهردار منطقـه یـک  از انجام عملیات حصارکشـی تعدادی زمین خالی در سـطح 
ایـن منطقه در سـالجاری خبر داد.

مهندس علی سـعیدی  با اشـاره به لزوم و ضرورت سـاماندهی و حصارکشـی زمین 
هـای خالـی و بالتکلیف،گفت:در این راسـتا حصارکشـی زمین هـای خالی خیابان 

امـام خمینی آغاز و اجرایی شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکه زمین های خالی و رها شـده در محدوده شـهر،به دلیل انباشـت 
زبالـه و نخالـه هـای سـاختمانی بـه محـل مناسـبی بـرای رشـد و نمو میکـروب و 
بیمـاری هـا تبدیـل مـی شـود،افزود:این گونـه زمیـن هـا و فضاهـا محـل تجمـع 
زبالـه و رشـد و تکثیـر موجـودات مـوذی از قبیـل پشـه و حشـرات،آلودگی محیط 
زیسـت و فراهم آوردن مشـکالت بهداشـتی و همچنین نازیبا شـدن چهره شهرمی 
شـوند،بنابراین بایـد در راسـتای سـاماندهی زمیـن هـای خالـی و بـال تکلیـف در 
محـدوده شـهری و مناطـق مسـکونی و بهبـود وضعیـت شـهر اقدامـات موثرتـری 

گیرد. صـورت 
سـعیدی  انجـام ایـن گونه اقدامـات و فعالیت ها را گامی در جهـت تامین رفاه حال 

شـهروندان و جلب رضایتمندی آنها دانست.

معاون گروه اقتصادی کرمان خودرو با اشاره به عرضه سهام این گروه در فرابورس مطرح کرد

مردم استان از توسعه »کرمان خودرو« نفع می برند

استانداردسازی  منظور  به  کرمان  مدارس  نوسازی  کل  اداره  مسئوالن  تالش  ایرنا: 
سیستم گرمایشی مدارس این استان پهناور و وسیع اکنون با تامین بخشی از اعتبار تا 

حدودی به نیمه راه نزدیک شده است.
آغاز فصل سرما در استان کرمان به نوعی شروع دلهره و نگرانی معلمان و والدین 
از وجود سیستم گرمایشی غیراستاندارد در برخی کالس های درس و بروز حوادث 

احتمالی را یادآور می شود.
سیستم های گرمایشی که بارها و طی سالهای متمادی در مدارس مختلف از جمله 
شین آباد دردهای ماندگاری را بر دلها نشاند ،اکنون استاندارد کردنشان در کانون توجه 
مردم و مسئوالن قرار گرفته است لذا ساماندهی و بروز کردن این سیستم در مدارس 
حتی در دورترین نقاط در اولویت امور مسئوالن نوسازی مدارس این استان قرار دارد. 
حادثه آفرینی بخاری های فرسوده و قدیمی در مدارس حاال چه به دلیل شیطنتی 
کودکانه یا نقص فنی از جمله اتفاقاتی است که همه ما آن را از روزگاران مدرسه به 

نوعی در خاطر داریم.
هر چند پس از حادثه آتش سوزی در مدرسه شین آباد پیرانشهر، مسئوالن به فکر 
اجرای طرح ملی دادرس با ظرفیت ساالنه ۴۰۰ هزار نفر در مدارس کشور افتادند و 
اکنون این طرح در مدت پنج سال از آغاز بیش از ۲ میلیون دانش آموز را در سراسر 
کشور با آموزش های مختلف در مواقع اضطراری آشنا کرده است اما آنچه بیش از این 
مهم است، تامین ایمنی سیستم گرمایشی در مدارس است که البته با کمک خیرین 

در کرمان در حال اجراست. 
به گفته مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان، سیستم ایمن و استاندارد تعریف شده 

برای فضاهای آموزشی، سامانه حرارت مرکزی است.

غالمرضا رجایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سیستم گرمایشی مرکزی دور از 
دسترس دانش اموزان است و سیستمی ایمن محسوب می شود.

وی اظهارکرد:هرساله درابتدای فصل سرما دستورالعمل استفاده ازسیستم گرمایشی با 
امضای وزیرآموزش وپرورش به ادارات کل آموزش وپرورش استانها و مناطق ابالغ می 

شود و ادارات موظف به اجرای این دستورالعمل هستند.
رجایی گفت: هر نوع استفاده از سیستم غیرایمن گرمایشی در مدارس ممنوع است و 
مدیران مدارس موظف هستند تمام نکات ایمنی که در دستورالعمل ابالغی به مدارس 

ارسال شده را در زمینه سیستم های گرمایشی رعایت و چنانچه سیستم نیاز به تعمیر 
دارد نسبت به تعمیر آن اقدام کنند. 

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان تاکید کرد: این اداره کل طبق برنامه ریزی های 
انجام شده با تخصیص اعتبار به منظور تامین سیستم گرمایشی مدارس در این استان 
از پایان سال گذشته تاکنون ۵۲۱ پروژه با چهار هزار و ۴۰۷ کالس درس را به سیستم 

گرمایشی استاندارد مجهز کرده است.
وی ادامه داد: عالوه بر این۲۳۰ پروژه با 9۷۳ کالس درس نیز در استان کرمان به 

بخاری های تابشی مجهز شده است.
رجایی تصریح کرد: ۳۴پروژه با ۲۲۷کالس درس در استان کرمان از ابتدای سال جاری 
تاکنون درطرح استانداردسازی تاسیسات گرمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی افزود: با توجه به اعتبار تخصیص یافته پیش بینی می شود تا پایان سال مالی 
جاری ۷۲۳ کالس درس در قالب ۱۱۶ پروژه در استان کرمان به سیستم گرمایشی 

استاندارد مجهز شود.
وی کل مدارس فاقد سیستم گرمایشی استاندارد را در استان کرمان ۶۵۰ پروژه با سه 
هزار و 9۱۰ کالس درس عنوان کرد و گفت: با تخصیص اعتبار این کالس ها نیز به 

سیستم گرمایشی استاندارد مجهز خواهد شد.
حادثه آفرینی های مکرر سیستم گرمایشی غیراستاندارد مدارس و در تکمیل آن، 
حادثه دلخراش ۱۵آذر ۱۳9۱ یک کالس درس در مدرسه ابتدایی دخترانه روستای 
شین آباد از توابع شهرستان مرزی پیرانشهر و سوختن ۲۸ نفر و جان باختن ۲ دانش 
آموز مهر تاییدی بر استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس بود و حاال آموزش و 

پرورش با جذب اعتبار الزم در راستای این مهم در حال فعالیت است.

استاندارد سازی سیستم گرمایشی مدارس کرمان در نیمه راه
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هفته نامه

Email: omidkerman@gmail.com           )نشریه بخش خصوصی ) اقتصادی،سیاسی،اجتماعی، فرهنگی استان کرمان

محمدرضا شـه بخش مدیرعامل صنایع خودروسـازی کرمـان گفت: تمامی 
فعالیت هـای گـروه صنایـع خودروسـازی کرمـان شـفاف و روشـن اسـت و 

نیـازی بـه مشـاجره و ایجاد فضای رعب و وحشـت نیسـت.
وی بیـان کـرد: از اوایـل دهـه هفتـاد کـه ارگ جدیـد بـم پایه گذاری شـد، 
تمامـی فعالیت هـای اقتصـادی شـرکت های خودروسـازی واقـع در آن کـه 
بطـور کامـل سـرمایه گذاری بخـش خصوصی اسـت و یک ریـال از دولت و 
بیت المال هزینه نشـده و همه چیز کامال شـفاف و روشـن اسـت و همیشـه 
نهادهـای نظارتـی و بازرسـی از مجموعه بازرسـی کرده انـد و ما همچنان به 

نهادهـای مسـئول پاسـخگو خواهیم بود.
پـس از اظهـارات اخیـر یکـی از فرماندهـان نظامی اسـتان کرمـان در مورد 
مسـائل سیاسـی و اقتصادی اسـتان و ایراد اتهاماتی نسـبت بـه برخی افراد 
و چهره هـای سیاسـی، اقتصـادی و فعـال در حـوزه کارآفرینـی و توسـعه 
اسـتان کرمـان؛ وی در نشسـت خبـری بـا حضور جمعـی از خبرنـگاران ور 
سـانه هـا در تـاالر ارگ جدیـد  بـم اظهارداشـت: اخیرا یکـی از بـرادران ما 
در اسـتان نسـبت به فعالیت هـای برخی افـراد و شـرکت ها از جمله کرمان 
موتـور صحبت هایـی کرده انـد کـه بنـده نیـاز می بینـم در خصـوص ایـن 

سـخنان توضیحاتی ارائـه کنم.
شـه بخش افـزود: اوال قدرت نمایـی برای دشـمنان خارجی ودشـمنان نظام 
خـوب اسـت،اما آیـا بـرای کارآفرینـان داخلی هم خوب اسـت؟آیا بـا ایجاد 
فضـای رعب و وحشـت برای کارآفرینـان وسـرمایه گذاران وتزریق حس بی 
اعتمـادی درجامعـه وحـس دودلـی بـرای سـرمایه گذاران،می توان درجهت 
محرومیت زدایـی مناطق محروم اسـتان کرمان گام برداشـت؟ ایجاد منطقه 
ویژه اقتصادی ارگ جدیدبم وتاسـیس دههاشـرکت وکارخانه خودروسـازی 
وقطعه سـازی واشـتغالزایی بیش از۱۰هزارنفردرمنطقه محروم شـرق استان 
کرمـان وشهرسـتان بـم منافـع چـه کسـانی را به خطـر انداخته اسـت،جز 

اینکـه تمـام مردم منطقـه وحتی اسـتان از آن سـود برده اند؟!
مدیرعامـل کرمـان خـودرو افزود:شـرکت کرمـان موتوربـه عنـوان یکـی از 
زیرمجموعه هـای گـروه صنعتی کرمـان خودرومعین اقتصادمقاومتی شـرق 
اسـتان کرمان اسـت که دردوسـال اخیرسـهم بسـزایی دررفع محرومیت و 
اشـتغالزایی منطقه داشـته اسـت وحال که با تدبیراسـتاندارمحترم گام های 
اقتصـادی خوبـی درجهـت منویـات مقـام معظـم رهبـری درحـوزه اقتصاد 
مقاومتـی برداشـته شـده اسـت،آیابا مشـاجره و ایجادچنیـن فضایـی برای 
کارآفرینـان می تـوان ادامـه داد؟بنـده می گویـم نیـازی بـه ایجـاد چنیـن 
فضایی نیسـت ومـا براحتی می توانیـم بگوییم مجموعـه راتعطیل می کنیم.

شـه بخش در بخـش دیگـری از سـخنان خـود با اشـاره به سـابقه تاسـیس 
گـروه صنعتـی کرمـان خـودرو گفـت: بنـده بـا افتخـار اعـالم می کنـم که 
اسـتاندار  مرعشـی  سیدحسـین  آقـای  جنـاب  ابتـکارات  و  خالقیت هـا 
وقـت کرمـان در اواخـر دهـه شـصت و اوایـل دهـه هفتـاد موجـب ایجـاد 
زیرسـاخت های مهـم توسـعه اسـتان کرمـان همچـون ارگ جدیـد بـم و 
صنایـع خودروسـازی گردیـد. صنایع خودروسـازی کرمان واقـع در منطقه 
ویـژه اقتصـادی ارگ جدیـد بـم هم اکنـون سـومین قطب تولید خـودرو در 
کشـور و بزرگتریـن خودروسـاز بخـش خصوصـی اسـت کـه در اوایـل دهه 
هفتـاد صرفا با نظر مسـاعد مسـئولین وقت اسـتان جهـت محرومیت زدایی 
از منطقـه، بـدون داشـتن کمتریـن مزیتـی بـرای تولیـد خـودرو در یـک 
منطقـه بیابانـی و بـی آب و علـف راه انـدازی شـد و در چهارسـال گذشـته 
یعنـی از سـال 9۲ و از ابتـدای روی کار آمـدن دولـت تدبیـر و امید و ایجاد 
فضـای سـازنده پـس ازبرجام،سـهم دولـت ازدرآمدهـای ایـن مجموعه که 
توسـط بخـش خصوصی اداره می شـود،بالغ بـر۳ هـزار و۳۰۰ میلیاردتومان 

اسـت.  بوده 
مقـام ارشـد کرمـان خـودرو تصریـح کرد: ایـن رقم سـهم دولـت از مالیات 
بـر ارزش افـزوده، عـوارض گمرکـی و  اسـت و مـا طـی بررسـی هایی کـه 
داشـته ایم متوجـه شـدیم کل اعتبـارات دولتـی در چهارسـال گذشـته در 
چهـار شهرسـتان بـم، ریـگان، فهـرج و نرماشـیر کمتـر از این رقم اسـت و 
ایـن نشـان از ظرفیـت باالی صنایـع خودروسـازی کرمان در منطقه اسـت 
کـه مزیـت صفـر ایـن منطقه کویـری را بـه چنین حالتی رسـانده اسـت و 
ایـن جـدا از اشـتغالزایی ده هـزار نفـری و رونـق و توسـعه مسـتقیم و غیر 

مسـتقیم اقتصـادی و اجتماعـی و امنیتـی منطقه اسـت.
مدیرعامـل کرمـان خـودرو بـا اشـاره بـه اینکـه بایـد در وضعیـت کنونـی 
بدنبـال وحـدت و ایجـاد همبسـتگی در اسـتان باشـیم تـا سیاسـت های 
اقتصـاد مقاومتـی بـه خوبـی اجرایی شـود افـزود: بهرحال مـا از ایـن برادر 
عزیـز گالیـه داریم و انتظار داشـتیم قبل از ایراد چنین سـخنان و اتهاماتی 
بـه کارآفرینـان اسـتان در فضـای عمومی جامعه، مسـائل خود را بـا ما یا با 

اسـتاندار محتـرم کرمـان در میان می گذاشـتند.
آغاز عرضه سهام شرکت سهامی عام کرمان خودرو

بـه گـزارش خبرنـگار مـا در ابتـدای این نشسـت خبری کـه به بهانـه آغاز 
عرضـه سـهام شـرکت سـهامی عـام کرمان خـودرو در بـورس برگزار شـده 
بـود، مهنـدس شـه بخش گفـت: در گام اول برنامه هـای راهبـردی توسـعه 
گـروه صنعتـی کرمـان خودرو ما بـه ظرفیت اسـمی تولید خود رسـیدیم و 
در سـال 9۶ بـا تولیـد ۱۰۰ هزار خودرو و اشـتغالزایی بیـش از ۱۰ هزار نفر 
و ضریـب ۲۷ درصـدی تولیـد داخلـی خودروهـا بـا همـت تمام شـرکت ها 
و سـرمایه گذاران و پرسـنل و کارگـران زحمت کـش کارخانجـات قدم هـای 
خوبی برداشـتیم و در گام  دوم توسـعه فعالیت های خود با تاسـیس شـرکت 
سـهامی عـام کرمان خـودرو، تمامی شـهروندان گرامی می تواننـد در بورس 
یـا یکـی از کارگزاری هـای رسـمی بـورس سـهام ایـن شـرکت را خریداری 

کنند و در سـود و سـرمایه گذاری این شـرکت سـهامدار شـوند.
وی افـزود: تمامـی ایـن برنامه هـا و تاسـیس این شـرکت سـهامی عـام که 
امیدواریم با اسـتقبال خوب مردم و سـرمایه گذاران مواجه شـود زیرسـاخت 
انجـام یکسـری فعالیت هـای سـرمایه گذاری و کارآفرینانـه درمنطقه اسـت 
کـه بایسـتی طبـق برنامه هـا و در صـورت وجود شـرایط مناسـب اقتصادی 
در افـق ۱۴۰۷بـه ظرفیـت تولیـد۵۰۰ هزارخـودرو درسـال برسـیم کـه 

امیدواریـم محقق شـود.
در پایـان ایـن نشسـت خبـری کـه با حضـور شـهرام فهمی مدیر شـهرک 
ارگ جدیـد، منصـور عسـکریان مدیـر روابط عمومـی و پشـتیبانی کارخانه 
کرمـان موتـور، جعفـر توسـلی دبیـر سـتاد اقتصـاد مقاومتـی منطقه سـه 
و آقایـان حائـری و مـوذن زاده اعضـای ایـن سـتاد برگـزار شـد؛ مهنـدس 
شـه بخش رئیـس سـتاد معین اقتصـاد مقاومتی منطقه سـه اسـتان کرمان 
)بـم، ریـگان، فهرج و نرماشـیر( اظهارداشـت: عالوه بر تمامـی ظرفیت های 
بیشـمار ایجـاد شـده از سـوی صنایـع خودروسـازی در منطقـه، کرمـان 
موتـور در سـاخت مرکـز بـزرگ تـرک اعتیـاد در بم، بـاغ هنـر و همچنین 
بیمارسـتانهای ریـگان و فهـرج نقـش مشـارکتی بسـیار موثـری ایفـا کرده 
اسـت و امیدواریـم بـا تعامـل و برنامه ریـزی بهتـر توسـط خودروسـازان 
شـرایط و تسـهیالت بهتـری بـرای مـردم منطقـه ایجـاد کنیـم و در مورد 
پرسـنل مدیـران خـودرو هـم گرچـه ایـن شـرکت نیمـی از آن متعلـق به 
سـرمایه گذار خارجـی اسـت امـا سـعی می کنیم بـا جلسـات و هماهنگی و 
تعامـالت بیشـتر بـا مدیران این شـرکت شـرایط بهتـری برای پرسـنل آن 

بوجودآید.

شه بخش مدیرعامل صنایع خودروسازی کرمان عنوان کرد:

تمامی فعالیت های کرمان خودرو شفاف و روشن است
☑ آغاز فروش سهام شرکت سهامی عام کرمان خودرو

☐ سهم دولت از درآمدهای کرمان خودرو که توسط بخش خصوصی اداره می شود، بالغ بر 3 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است

آگهی مفقودی
سند خودروی پژو 405GLX مدل 1390 رنگ نقره ای 

متالیک به شماره موتور 12490024396 وشماره شاسی 
NAAM11CAXBR468937 بنام طاهره محب المصطفی 

فرزند عزیزاهلل باکدملی 2991426373 وش ش 720 
صادره کرمان به مفقود گردیده است و از درجه اعتبار

ساقط می باشد.

آگهی مفقودی
سند خودرو،برگ سبز و کلیه مدارک کامل هویتی 

خودروی پژو به شماره موتور 12486102889 و
شماره شاسی 40426853 مدل 1386 متعلق به آقای حمید 

صباغ نژاد با کدملی 2993813986 مفقود گردیده است و
از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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