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بافت

از  عمد  غیر  جرایم  مددجوی   12 آزادی 
زندان های کرمان                                             2

اقتصاد  پروژه های  کامل  اجرای  عدم  دلیل 
مقاومتی مشخص شود                                     2

نقش اصلی در رونق تولید بر دوش کارگران 
است، از این قشر زحمتکش به خوبی حمایت 
می کنیم                                                      4

باید  امداد  اشتغالزایی کمیته  تسهیالت  میزان 
 افزایش پیدا کند                                          3

روز کارگر برای کارگران تعطیل است        4

آگهی مزایده )نوبت دوم(
اموال  شهر  اسالمی  شورای  مجوز  استناد  به  دارد  نظر  در  بافت  شهرداری 
الزمان(  شهرداری الف- ساختمان شورای شهر قدیم)جنب مسجد صاحب 
بادی  سرسره  مکان  ج-  ساحلی،  پارک  ساندویچی  و  تنقالت  غرفه  مکان 
پفیال پشمک پارک ساحلی،  پارک ولی عصر، ح-مکان ماشین شارژی و 
د-ساختمان جنب شهرداری بانک ملی قدیم ه-مکان یوربانجی را از طریق 
مزایده به افراد واجد الشرایط به اجاره دهد. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به 
اسناد  دریافت  ۹8/2/21 جهت  اداری  وقت  پایان  تا  آید حداکثر  می  عمل 

مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نماید. 
شرایط مزایده:

1- سپرده شرکت در مزایده برای هر یک از موارد فوق به مبلغ ده میلیون 
 0108181100005 حساب  به  واریز  صورت  به  بایستی  که  باشد  می  ریال 
سپرده شهرداری بافت نزد بانک ملی شعبه بافت و یا به صورت ارائه ضمانت 

نامه بانکی معتبر باشد. 
2- در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنها 

به ترتیب ضبط خواهد شد.
۳- به پیشنهادات مخدوش، مشروط، ناقض و یا پیشنهاداتی که بعد از تاریخ 

درج شده در اسناد مزایده ارسال گردد رسیدگی نخواهد شد.
قبول شروط و  منزله  به  پیشنهاد  ارائه  و  مزایده  است شرکت در  بدیهی   -4
پیشنهادات  قبول  یا  بوده و شهرداری در رد  مزایده  اسناد  مقرر در  تکالیف 

مجاز و مختار است. 
5- هزینه نشر آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

6- جلسه رسیدگی به پاکات روز یکشنبه ۹8/2/22 در محل این شهرداری 
تشکیل خواهد شد

علی خدادادی-شهردار بافت 

همایش  شوراها،  روز  گرامیداشت  مناسبت  به 
مسئولین  حضور  با  ارزوئیه  اسالمی  شوراهای 
شهرستان و اعضاء شوراها اسالمی در محل سالن 
همایش  این  در  شد.   برگزار  پرورش  و  آموزش 
تبریک  ضمن  سخنانی  طی  ارزوئیه  فرماندار  ابتدا 
روز شورا به اعضای شوراهای اسالمی گفت فلسفه 
وجودی شوراها بهره گیری از خرد و تفکر جمعی 
می باشد که مطابق با آموزه های دینی ما هست و 
در قرآن و احادیث بارها راجع به مشورت کردن 
ضمن  توکلی  منظری  حمید  است.  شده  سفارش 
کس  هر  که  )ع(  علی  حضرت  فرمایش  به  اشاره 
نامگذاری یکی  مشورت نکند هالک خواهد شد 

بنام  را  کریم  قرآن  های  سوره  از 
شورا نشان از اهمیت مشورت کردن 
دانست و تاکید کرد این مساله نقطه 
استبدادی  و  ارتجاعی  نظام  مقابل 
ادامه  در  ارزوئیه  فرماندار  است. 
این امر را از افتخارات نظام مقدس 
ایران دانست که  جمهوری اسالمی 
از اول شکل گیری انقالب به افکار 
و خواسته های عموم مردم توجه و 
سهیم  خود  سرنوشت  در  را  ایشان 
اصل  به  اشاره  با  وی  است.  کرده 
این  گفت  اساسی  قانون  یکصد 
اصل قانون اساسی راجع به شوراها 
اختصاص  آنها  نظرات  اهمیت  و 
ادامه  یافته است.  حمید منظری در 
مجموعه  اتصال  نقطه  را  ها  دهیاری  و  شوراها 
دولتی و مردم عنوان کرد و گفت در هر برهه ای 
این ارتباط مستحکم تر بوده خدمات نیز چشمگیر 
را  شوراها  وجود  ارزوئیه  فرماندار  است.  شده  تر 
ارزشمند و تاثیرگذار عنوان کرد و گفت با توجه 
با  آمده  بوجود  خوب  روابط  و  شوراها  تالش  به 
مجموعه دولتی بعضا در بعضی از روستاها امکانات 
به تناوب بیشتر از مرکز شهرستان دیده می شود و 
حوزه  در  گرفته  صورت  های  تالش  از  نشان  این 
 ... و  ارتباطات  و  برق و آب  از  اعم  های مختلف 
می باشد و همچنین نشان از توجه بخش دولتی به 

روستاهاست . وی گفت در صورتی که امکانات 
نیز  مهاجرت  یابد  اختصاص  روستاها  به  مناسبی 
شهرها  در  که  مشکالتی  از  بسیاری  و  شده  کمتر 
دارد  وجود   ... و  نشینی  حاشیه  بیکاری،  جمله  از 
شهرستان  داشت  اظهار  منظری  یابد.  می  کاهش 
تنها  نه  ارزوئیه در بخش های کشاورزی و معادن 
این  و  بلکه در کشور هم سرآمد هست  استان  در 
دقیقا با شعاری که مقام معظم رهبری برای امسال 
از  دارد  مطابقت  تولید  رونق  یعنی  کردند  تعیین 
شهرستان  زراعی  محصوالت  ساالنه  اینکه  جمله 
باغی  محصوالت  و  تن  هزار   400 بر  بالغ  ارزوئیه 
بخش  ارزوئیه  فرماندار  باشد.  می  تن  هزار   ۳5 نیز 
معادن را نیز از نقاط قوت شهرستان دانست و گفت 
شهرستان  در  کرومیت  سنگ  تن  هزار   ۹0 ساالنه 
نیز  منگنز  و  مس  بخشهای  در  و  شود  می  تولید 
سرمایه گذاری خوبی در شهرستان صورت گرفته 
که ان شاءا... به زودی به بهره برداری می رسد. وی 
افزود بسیاری از این پیشرفت ها با تالش مجموعه 
دولتی، شوراهای اسالمی و همراهی مردم صورت 
گرفته که جای تقدیر و تشکر دارد.  حمید منظری 
گونه  همان  خواست  شوراها  و  مردم  از  پایان  در 
در  را  اخیر  سیل  خسارات  نمودند  همکاری  که 
شهرستان کاهش دهیم تالش نمایند تا با همکاری  
پایان  در  ببریم.  بین  از  شهرستان  در  را  ملخ  آفت 
به بخشداران بخشهای مرکزی و صوغان و  جلسه 
تقدیر  لوح  شهرستان  اسالمی  شوراهای  اعضای 

فرماندار ارزوئیه در همایش شوراها :

امسال رونق بخش های کشاورزی و معادن در 
ارزوئیه با شعار تعیین شده از سوی مقام معظم 

رهبری مبنی بر رونق تولید مطابقت دارد

شهرستان  عمومی  دادگاه  رئیس 
آخرین  خصوص  در  ارزوئیه 
وضعیت پرونده کشتار حیات وحش 
در ارزوئیه گفت:دادگاه ارزوئیه در 
صادر  را  قانونی  حکم  رابطه  این 
دادگاه  تایید  از  پس  و  است  نموده 
استان کرمان محکومان  نظر  تجدید 
مجازات شده اند. عنایت ا... دهقانی 
دادگاه  رابطه  این  داشت:در  اظهار 
)الف  آقایان1-  اتهامات  به  ارزوئیه 
 (-4 ق(   ۳-)ع،  )ش،ط(   -2 ق( 
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غیرمجاز  شکار  در  مشارکت  بر  دائر  همگی 
ای در  دادنامه  قانونی طی  رسیدگی و حکم 
این   . است  گردیده  ۹4/05/17صادر  تاریخ 
اتهام  به  افراد  این  کرد:  عنوان  قضائی  مقام 
و  کل  رأس   170 از  بیش  مجاز   غیر  شکار 
بز و قوچ و میش -۳0 رأس جبیر – 2 قالده 
کفتار – 1 قالده روباه – یک سر خرگوش – 

280 قطعه کبک و تیهو -۳0 قطعه چکاوک 
– یک رأس گراز تحت پیگرد قضائی قرار 
این  کرد:تمامی  اعالم  وی  بودند.  گرفته 
افراد  شکارچی غیرمجاز بوده اند و تعدادی 
سالح شکاری غیر مجاز متعلق به محکومین 
تصریح  دهقانی  است.  شده  وضبط  کشف 
وصید  شکار  1۳قانون  و   12 ماده  طبق  کرد: 
اسالمی  مجازات  124قانون  ماده  همچنین  و 

دادگاه  تایید حکم در  از  و پس 
متهم  کرمان  استان  تجدیدنظر 
مجازات  اول)الف.ق(به  ردیف 
نقدی  جزای  پرداخت  و  حبس 
متهمان  وسایر  گردید  محکوم 
و  نقدی   جزای  پرداخت  به  نیز 
به  خسارت  پرداخت  همچنین 
اند.  شده  محکوم  زیست  محیط 
داشت:این  بیان  قضائی  مقام  این 
افراد همچنین طبق قانون سازمان 
محیط زیست ،بابت از بین بردن 
حیوانات حفاظت شده محکوم به 
پرداخت خسارت شده اند رئیس 
دادگاه ارزوئیه با اشاره به اینکه مجازات های 
محکومان پرونده اجرا شده است،گفت:پس 
از اعالم رضایت کتبی مدیرکل سابق و مدیر 
استان  زیست  محیط  کل  اداره  فعلی  کل 
کرمان مبنی بر پرداخت تمامی خسارت ها از 
سوی محکوم علیه ها به محیط زیست،پرونده 

مختومه گردیده است.

دومین آزمون جامع و بیست و هشتمین 
آزمون ادواری استانداردهای مهارتی 
بخش فرهنگ و هنر در  سال تحصیلی 

٩٨-٩٧ برگزار می شود
اداره  وسینمایی  هنری  امور  معاون  محمدی  وحید 
گفت:   کرمان  استان  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  کل 
آزمون  هشتمین  و  بیست  و  جامع  آزمون  دومین 
ادواری استانداردهای مهارتی بخش فرهنگ و هنر 
به صورت سراسری در  در  سال تحصیلی ۹7-۹8 

روز جمعه ۳1 خرداد ماه برگزار خواهد شد.
مهارت  جامع  آزمون  به  معرفی  افزود:شروع  وی 
مدیران  و  باشد  می  اردیبهشت    21 از   آموزان 
مراکز مهارت آموزی  برای ثبت نمرات میان ترم 
فراگیران خود حداکثر تا چهارم خرداد ماه فرصت 
را  خود  آموزان  مهارت  ترم  میان  نمرات  دارند 
www. نشانی  به  هنر  آزمون  سامانه  به   مراجعه  با 

azmoonehonar.ir ثبت کنند.
ادواری  آزمون  نام  ثبت  تاریخ   درباره  محمدی  
می  ادواری  آزمون  در  شرکت  داوطلبان  گفت:  
توانند با مراجعه  به سامانه  از 15 اردیبهشت  تا 18 

خرداد ثبت نام کنند.
آزمون  کرد:  تصریح  وسینمایی  هنری  امور  معاون 
خرداد ماه سال جاری شامل کلیه فراگیران ورودی 
مهرماه و دی ماه سال ۹7 است که تا زمان برگزاری 
آزمون ساعات آموزش استانداردهای مهارتی خود 
اند و   پایان رسانده  به  را در مراکز مهارت آموزی 
کلیه غایبین ومردودین سنوات گذشته که حداقل 
در یکی از آزمون های  جامع شرکت کرده باشند 
ماه  خرداد  آزمون  در  شرکت  و  معرفی  به  مجاز 

هستند.
ادواری که دفتر آموزش و توسعه  آزمون جامع و 
فعالیتهای هنری اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی 
مختص  است  آن  برگزاری  متولی  کرمان  استان 
هنرمندان یا هنرجویانی است که تمایل به دریافت 

دیپلم مهارت در شاخه های هنری هستند.

تشریح آخرین وضعیت پرونده کشتار حیات وحش در ارزوئیه
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اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بافت 
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع 
ماده ۳ قانون و ماده 1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي 
تکلیف  تعیین  قانون  اول موضوع  مورخ 1۳۹7/12/1۳هیأت  راي شماره 1۳۹760۳1۹01۳001۳28  برابر 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک بافت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضي آقای رامین سلطانی نژاد فرزند اکبر به شماره شناسنامه 60۹ صادره ازبافت در 
ششدانگ خانه مشتمل بر طبقه فوقانی به مساحت 275 مترمربع قسمتی از پالک 1882 -اصلی قطعه یک 
بخش 40 کرمان واقع در بافت بلوار دانشگاه آزاد کوچه 18 خریداری از مالک رسمی خانم سیما پرنده 
غیبی مع الواسطه محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب را دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف 
بدیهي است  نمایند.  تقدیم  به مراجع قضایي  را  اعتراض، دادخواست خود  تسلیم  تاریخ  از  مدت یکماه 

در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹8/2/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹8/۳/1

محمدمحسن قزوینی- رئیس ثبت اسناد و امالک بافت )م الف28(

خواستگار شکست خورده، دختر جوان را ربود

دادسرای  به  مراجعه  با  ساله   28 دختری  فروردین   2۹ روز 
توسط  قبل  روز  کرد یک  اعالم  تهران  جنایی  امور   27 ناحیه 
شخصی به نام پیمان و دو نفر دیگر از همدستانش ربوده شده 
به  مراجعه  از  پس  است. وی  گرفته  قرار  مورد ضرب وشتم  و 
اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ به کارآگاهان گفت: 
ساعت 2۳:۳0 روز حادثه از محل کار خود به منزلم، واقع در 
ناگهان  شدم،  آپارتمان  وارد  وقتی  برگشتم.  گلستان  شهرک 
داخل  مرا  و  را گرفتند  پایم  و  دهان، دست  پشت  از  نفر  چند 
انتقال به خودرو مقاومت کردم  انداختند. من حین  خودرویی 
مصدومیت  دچار  و  کرد  برخورد  خیابان  جدول  به  سرم  که 
رباینده،  افراد  از  یکی  شدم  متوجه  مسافتی  طی  از  پس  شدم. 
پیمان، خواستگار قبلی ام است. او با رسیدن به مقصد که منزل 
پدری اش بود، گفت باید با من ازدواج کنی. از آنجایی  که قبال 
او شده  کینه  باعث  این موضوع  بود،  شنیده  رد  از من جواب 
»یا  تهدید کرد و گفت:  اسیدپاشی  به مرگ و  مرا  پیمان  بود. 
مال منی یا مال خاکی«. برای اینکه از دست آدم ربایان رهایی 
قانع  را  پیمان  و  ازدواج شدم  دادن وعده  به  مجبور  پیدا کنم، 
رها کرد. کارآگاهان پس  مرا  از چندساعت  او پس  و  کردم 
مداربسته  دوربین های  بررسی  با  شاکی،  اظهارات  شنیدن  از 
از یک خودروی پژو 405  با استفاده  متوجه شدند ربایندگان 
نام  به  مالک خودرو  به این ترتیب  آدم ربایی کرده اند.  به  اقدام 
اداره یازدهم  بعد از حضور در  داوود 55 ساله شناسایی شد و 
پلیس آگاهی به کارآگاهان گفت خودرواش بیشتر اوقات، از 
جمله روز حادثه در اختیار پسرش به نام بهروز است. بالفاصله 
کارآگاهان با هماهنگی بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه 27 
را در محدوده شهریار شناسایی و در  متهمان  تهران مخفیگاه 
یازدهم  اداره  به  و  دستگیر  را  متهم  سه  هر  اقدام ضربتی  یک 
منتقل کردند.  هر سه متهم در تحقیقات به عمل آمده به ربودن 
چندسال  گفت:  کارآگاهان  به  پیمان  کردند.  اعتراف  شاکی 
است خواستگار این دختر هستم و قرار بود با هم ازدواج کنیم، 
ولی متوجه شدم او دیگر هیچ عالقه ای به من ندارد و قرار است 
با پسری دیگر ازدواج کند که این موضوع باعث شد به اتفاق 
دو نفر از دوستانم او را بربایم و با تهدید قانعش کنم تا با من 
ازدواج کند.  سرهنگ گودرزی، معاون مبارزه با جرائم جنایی 
پلیس آگاهی تهران ، با تأیید این خبر گفت: با توجه به اعتراف 
ضرب وجرح،  ایراد  و  شاکی  ربایش  به  متهم  سه  هر  صریح 
متهمان با صدور قرار قانونی برای تحقیقات تکمیلی در اختیار 

کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

آیا والدین حق استفاده از یارانه فرزند را دارند؟

واریزی  مبلغ  هزینه کرد کل  و  تصرف  برای  خانوار  سرپرست  آیا 
یارانه برای افراد خانه و یا به نفع خود نیاز به اجازه از سوی اعضای 
خانواده دارد یا نه؟ یارانه یا سوبسید به طور ساده مجموع کمک 
یا  محصول  قیمت  تا  است  صنایع  برخی  به  دولت  و  کشور  مالی 
بدون  که  باشد  حدی  از  پایین تر  می دهند  ارائه  آنها  که  خدماتی 
یا  مردم  برای  مختلفی  میزان های  به  یارانه  می رسید.  مالی  کمک 
به  مالی  اعطای کمک  و در کل  پرداخت می شود  و  معین  صنایع 
عمومی  رفاه  افزایش  جهت  مردم  برای  )که  خدمت  یا  کاال  یک 
جامعه است( برای رونق داخلی محسوب می شود. یارانه دولتی در 
واقع نوعی پرداخت دولت به منظور حمایت از مصرف کنندگان، 
توزیع کنندگان، تولیدکنندگان و یا هر سه نوع است؛ به این معنی 
که دولت یارانه را برای جبران قسمتی از قیمت کاالها و خدمات 
توزیع  کارکرد  افزایش  تولیدکنندگان،  به  تولید  افزایش  هدف  با 
به توزیع کنندگان و افزایش قدرت خرید مصرف کننده بی درآمد 
یا کم درآمد، به مصرف کنندگان می پردازد. یکی از مسائلی که 
استفاده  حکم  باشند،  مبتال  آن  به  خانوارها  از  خیلی  است  ممکن 
این  به  است؛  خانواده  اعضای  سایر  یارانه  از  خانواده  سرپرست 
امور  در  را  فرزندان  یارانه  می  توانند  مادر  و  پدر  آیا  که:  صورت 
به  دولت  مساعدۀ  یارانه،  پاسخ:  کنند؟  مصرف  زندگی  جاری 
سرپرست خانواده است و ملک اوست و نحوۀ مصرف آن در اختیار 
اوست. )برگرفته از استفتائات رهبر معظم انقالب( همچنین آیت ا... 
یارانه  به واریز  »با توجه  به این سؤال که  مکارم شیرازی در پاسخ 
مبلغی  تعیین  و  خانواده  سرپرست  حساب  به  دولت  توسط  نقدی 
برای هر فرد به مقداری خاص، آیا سرپرست خانوار برای تصرف 
به نفع خویش  یا  افراد خانه و  و هزینه کرد کل مبلغ واریزی برای 
نیاز به اجازه از سوی اعضای خانواده دارد یا نه؟« می نویسند: این 
را باید از مسئولینی که یارانه را در اختیار قرار دادند سؤال کرد که 

منظور آنها چیست

امسال  اینکه  بیان  با  کشور  امداد  کمیته  رئیس 
به  اشتغال  وام  تومان  میلیارد  هزار   6 حدود  به 
وام  امسال  گفت:  می شود  پرداخت  مددجویان 

اشتغالزایی کمیته امداد سه برابر شده است.
پرویز فتاح در دیدار با حجت االسالم والمسلمین 
در  ولی فقیه  نماینده  علیدادی سلیمانی  حسن 
استان و امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه اوضاع 
کرمان را مرتب رصد می کنیم و از مسائل استان 
پهناور کرمان غافل نیستیم اظهار داشت: براساس 
گزارشی که داریم عملکرد خوبی از کرمان در 

اختیار است.
به واسطه  باید  از مردم کرمان  اینکه  بیان  با  وی 
کمک و همراهی آنها قدردانی کرد افزود: ۹5 
به  انفاق  قالب  در  کرمان  مردم  تومان  میلیارد 
کمیته امداد کمک کردند و مردم استان کرمان 
نسبت به سال ۹6 بیش از 40 درصد بیشتر کمک 

کردند که نشان از اعتماد آنها است.
با  کشور  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  رئیس 
بانک های  اشتغال،  وام  بحث  در  اینکه  به  اشاره 
داشتند  ما همکاری  با  بیشتر  کرمان 117 درصد 
و 11۳ میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کردند 

اشتغالزایی  وام  امسال  گفت: 
شده  برابر  سه  امداد  کمیته 

است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته 
میلیارد   500 و  هزار  دو  حدود 
تومان وام اشتغال به مددجویان 
این  امسال  که  شد  پرداخت 
میلیارد  هزار   6 حدود  به  مبلغ 
در  افزود:  است  رسیده  تومان 
شد  مصوب  نیز  مسکن  بحث 
که 10 هزار واحد مسکن برای 
ساخته  امداد  کمیته  مددجویان 

شود که با احداث این ساختمان ها نیاز روستایی 
استان در بحث مسکن برطرف می شود.

 520 کرمان  جنوب  در  اینکه  به  اشاره  با  فتاح 
واحد پنل خورشیدی راه اندازی شده که باعث 
عنوان  است  شده  مددجویان  برای  درآمدزایی 
برای  نیز  خورشیدی  پنل   500 امسال  کرد: 
کرمان  استان  شمال  در  امداد  کمیته  مددجویان 

احداث می شود.
نفر در  قبل 5 هزار  تا دو سال  اینکه  بیان  با  وی 

استان کرمان در صف جهیزیه بودند که در حال 
در  جهیزیه  نوبتی  پشت  و  است  به روز  حاضر 
کرمان نداریم گفت: برای اجاره مسکن و رهن 
جامعه هدف در استان کرمان نیز مشکلی نداریم 

و آماده کمک هستیم.
با  کشور  خمینی)ره(  امام  امداد  کمیته  رئیس 
مردم  به  کشور  سراسر  مردم  کمک  به  اشاره 
سیلزده در چند استان های بیان کرد: مردم کرمان 
دو میلیارد تومان در بحث کمک به سیل زدگان 

کمک کردند که بسیار جای قدردانی دارد.

اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استاندار 
دالیل عدم اجرای کامل پروژه های 
اقتصاد مقاومتی استان در سال قبل 
برنامه  گفت:  شود  مشخص  باید 
استان کرمان در سال جاری تحقق 

شعار سال و رونق تولید است.
جلسه  در  فدائی  محمدجواد 
مقاومتی  اقتصاد  فرماندهی  ستاد 
پیامبر  سالن  در  که  کرمان  استان 
کرمان  استانداری  اعظم)ص( 
از  باید  داشت:  اظهار  شد  برگزار 
تجربیات سال قبل در زمینه اجرای 
استان  مقاومتی  اقتصاد  پروژه های 

استفاده کرد.
عدم  دالیل  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اجرای پروژه های سال قبل اقتصاد 

برنامه  از  آنها  یا عقب ماندگی  و  استان  مقاومتی 
به  کار  این  شود گفت:  مشخص  باید  زمانبندی 
در سال جاری  پروژه ها  این  اجرای  در  پیگیری 

کمک می کند.
مالی  منابع  تامین  اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار 
پروژه ها یک موضوع مهم است افزود: بعضی از 

پروژه ها مانند پتروشیمی و کارخانه پالسما تامین 
مالی نشده است.

اگر  بررسی شود که  باید  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  نمی شوند  انجام  آنها  مالی  منابع  تامین 
عدم  کرد:  خاطرنشان  شوند  حذف  پروژه ها 
اجرای این پروژه ها در میانگین پیشرفت فیزیکی 
پروژه های اقتصاد مقاومتی استان اثرگذار است.

بیان اینکه توسعه به این  با  فدائی 
نیست که راجع به بعضی پروژه ها 
فقط حرف بزنیم و باید مشخص 
مالی  تامین  که  افرادی  که  شود 
چه  بودند  پیگیر  را  پروژه ها  این 
دادند  انجام  تاکنون  اقداماتی 
گفت: باید گزارش داده شود که 
نشده  انجام  آنها  مالی  تامین  چرا 
را  پروژه  نمی دهد  نتیجه  اگر  و 

تغییر داد.
اثرگذاری  اینکه  بیان  با  وی 
پروژه های اجرا شده نیز در استان 
اطالع رسانی  و  مشخص  باید 
که  بدانیم  باید  ما  افزود:  شود 
پروژه های اجرا شده به چه اندازه 
موثر  استان  توسعه  و  اشتغال  در 

بودند.
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه برنامه استان در 
سال جاری تحقق شعار سال و رونق تولید است 
تصریح کرد : در جلسه بعدی ستاد باید گزارش 
تعطیل  نیمه  و  راکد  تولیدی  واحدهای  دقیق 

استان مشخص و ارائه شود.

و  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
نیروی  توزیع  خدمات مشترکان شرکت 
انرژی  برق )توانیر( گفت: رشد مصرف 
کشور ساالنه افزایش پیدا کرده اما تولید 
نرفته،  باال  نسبت  همان  به  ملی  ناخالص 
کاهش  کشور  انرژی  ورری  بهره  یعنی 

پیدا کرده است.
هادی مدقق در آیین پایانی طرح »انرژی 
بهره  برای  افزود:  کرمان  در  سه«  پویان 
وری انرژی، باید مصرف برق در حوزه 
خلق  های  محل  و  خدمات  مولد،  های 

ثروت، مدیریت شود.
در  برق  اینکه عمده مصرف  بیان  با  وی 

تاکید کرد:  بخش های خانگی و تجاری است 
و  رفاهی  های  محل  از  را  برق  مصرف  باید 

مصرفی به سمت صنایع و تولید ببریم.
خدمات  و  مصرف  مدیریت  دفتر  مدیرکل 
)توانیر(  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مشترکان 
افزایش  به  رو  در جهان  انرژی  نیاز  اظهار کرد: 
تولید  ظرفیت  که  است  درحالی  این  و  است 
بسیار  منطقه  کشورهای  از  ما  کشور  در  انرژی 

بیشتر است.
برق  توزیع  و  تولید  باالی  به هزینه  اشاره  با  وی 
ساعت  وات  کیلو  هر  ازای  به  افزود:  در کشور 
باید حدود یک هزار و 500 دالر سرمایه گذاری 
کنیم که هزینه بسیار سنگینی متحمل می شویم.

مدقق گفت: از 58 هزار مگاوات پیک مصرف 
بار سرمایشی  برق در کشور، 20 هزار مگاوات 

است و برنامه های مختلفی در سال های اخیر در 
بخش های مختلف برای مدیریت و صرفه جویی 

برق اجرا شده است.
انرژی صرفه جویی  بیان کرد: بحث خرید  وی 
شده در دستور کار قرار دارد و به کسانی که در 
جویی  صرفه  هزینه  کنند  می  فعالیت  زمینه  این 

پرداخت می شود.
بهره  کار  اصل  باید  کرد:  تاکید  مسئول  این 
وری را به خود مردم و سازمان های مردم نهاد 
واگذار کنیم و جایگاه شرکت توانیر باید در حد 

هماهنگی باشد.
سه  پویان  انرژی  طرح  اجرای  به  اشاره  با  مدقق 
در مدارس کرمان تصریح کرد: هدف اصلی از 
اجرای این طرح این است که آشنایی با فرهنگ 

مصرف برق در جامعه نهادینه شود.
دانش  نوآوری  و  خالقیت  از  کرد:  تاکید  وی 

بهینه  به  که  هایی  طرح  در  آموزان 
کند  کمک  برق  کردن  مصرف 

حمایت می شود.
*2 هزار و ۳40 دانش آموز در طرح 
شرکت  کرمان  در  سه  پویان  انرژی 

کردند
شرکت  مصرف  مدیریت  گروه  مدیر 
استان کرمان  نیروی برق شمال  توریع 
گفت: طرح انرژی پویان سه با هدف 
مدیریت  با  آموزان  دانش  آشنایی 
مصرف از سال ۹5 در حوزه برق شمال 
استان آغاز شده است و در سال جاری 

80 مدرسه را تحت پوشش قرار داد.
به  مربوط  موضوعات  افزود:  عبداللهی  رسول 
مصرف بهینه، حفاظت از محیط زیست و انرژی 
دبیران  برای  طرح  این  در  پذیر  تجدید  های 
تشویق  را  آموزان  دانش  تا  شد  بیان  مدارس 
کنند طرح ها، ایده ها و نظرات خود را به اجرا 
این  ما  اصلی  هدف  کرد:  تاکید  وی  بگذارند. 
سازی  بهینه  مسیر  در  آموزان  دانش  که  است 
در  مساله  این  که  بگیرند  قرار  در کشور  انرژی 

زندگی و آینده آنها تاثیر دارد.
توریع  شرکت  مصرف  مدیریت  گروه  مدیر 
 2 کرد:  بیان  کرمان  استان  شمال  برق  نیروی 
هزار و ۳40 دانش آموز به طور مستقیم در طرح 
 24 و حداقل  داشتند  سه عضویت  پویان  انرژی 
تاثیر  تحت  کرمان  شمال  در  آموز  دانش  هزار 

آموزش های طرح قرار گرفتند.

از  عمد  غیر  جرایم  مددجوی   12 آزادی 
زندان های کرمان

امسال  ابتدای  از  گفت:  کرمان  استان  دیه  ستاد  عامل  مدیر 
تاکنون 12 زندانی جرایم غیر عمد از زندان های این استان آزاد 

شده اند.
سید حجت ا... موسوی قوام، بااشاره به اینکه این تعداد زندانی 
با تامین حدود 20 میلیارد ریال آزاد شده اند، گفت: این مبلغ 
تامین  صندوق  بانکها،  دیه،  ستاد  مردم،  کمک های  محل  از 

خسارت و اخذ رضایت شاکی تامین شد.
وی بااشاره به اینکه درحال حاضر 2۳6 زندانی جرایم غیرعمد 
این تعداد  از  افزود:  به سر می برند،  در زندانهای استان کرمان 
بدهکار  مابقی  نفقه،  و  مهریه  پرداخت  به  محکومین  نفر   124
مالی و بدهکار دیه هستند و برای آزادی آنها 8 میلیارد تومان 
براساس  استان کرمان گفت  دیه  ستاد  عامل  مدیر   . است  نیاز 
هماهنگی صورت گرفته با مسوالن قضایی و اجرایی شهرستان 
 2۳ تمام  در  گلریزان  جشن  رمضان  مبارک  ماه  ایام  در  ؛  ها 

شهرستان استان برگزار می شود.

ماه  سه  در  کرد:  اعالم  فوالد  جهانی  انجمن 
تولید  میانگین   ، میالدی   201۹ سال  نخست 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  جهان  خام  فوالد 
این  در  یافت؛  افزایش  درصد   4.5 گذشته 
درصدی   7.1 رشد  با  ایران  زمانی،  دوره 
اساس  بر  زد.  رقم  را  تولید  افزایش  بیشترین 
ژانویه  ابتدای  از  فوالد   انجمن جهانی  اعالم 
،64کشور  میالدی  مارس201۹  پایان  تا 
تن  هزار   116 و  444میلیون  جهان  فوالدساز 
تولید  با  تولید کرد که در مقایسه  فوالد خام 

 60 و  میلیون  گذشته)425  سال  مشابه  مدت 
می دهد.  نشان  رشد  درصد   4.5 تن(  هزار 
با  شده  یاد  دوره  در  نیز  ایران  فوالد  تولید 
سال  مشابه  مدت  به  نسبت  رشد  درصد   7.1
22۳هزار  و  میلیون   6 رقم  به  میالدی،   2018
تن رسید. همچنین تولید 64 کشور فوالد ساز 
درماه مارس 201۹ میالدی) 11 اسفند تا 11 
فروردین ( به 155میلیون و ۹ هزار تن رسید 
که حاکی از رشد 4.۹ درصدی نسبت مارس 
ایران  خام  فوالد  تولید  است.  میالدی   2018

در مارس 201۹ با رشد 1۹.7 درصدی نسبت 
و  میلیون   2 به  گذشته  سال  مشابه  مدت  به 
2۳5هزار تن افزایش یافت. این رقم در مارس 
بود.  سال 2018 یک میلیون و 866 هزار تن 
سه ماه نخست 201۹، به ترتیب چین با تولید 
27میلیون  با  هند  هزارتن،   6۹ و  2۳1میلیون 
و۳۳۳هزار تن، ژاپن با 24 میلیون و ۹71 هزار 
تن، آمریکا با22 میلیون و 226 هزار تن وکره 
جنوبی با 18 میلیون و 108 هزارتن پنج کشور 

برتر فوالدساز جهان بودند.

 استاندار کرمان: 

دلیل عدم اجرای کامل پروژه های اقتصاد مقاومتی مشخص شود

 رئیس کمیته امداد در کرمان: 
وام اشتغالزایی کمیته امداد 3 برابر شد

 بهره وری انرژی در کشور کاهش پیدا کرده است

رشد ٧.1 درصدی ایران در تولید فوالد

در  مخدر  مواد  گرم  کیلو   13٨ از  بیش 
اردستان کشف وضبط شد

گزارش  اردستانبه  در  مخدر  مواد  گرم  کیلو   1۳8 کشف 
عمومی  دادستان  ؛  اصفهان  ،مرکز  صداوسیما  خبرگزاری 
این  انتظامی  ماموران  گفت:  اردستان  شهرستان   انقالب  و 
شهرستان در بازرسی از کابین یک دستگاه تریلر حامل چای 

بیش از 65 کیلو گرم ماده مخدر را کشف و ضبط کردند.
این خودرو قصد  راننده متخلف  اینکه  بیان  با  علیرضا شعبانفر 
به تهران را داشته است  استان هرمزگان  از  این محموله  انتقال 
افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر این شهرستان همچنین در 
عملیاتی دیگر بیش از 7۳ کیلو گرم ماده مخدر را که از استان 
بارگیری شده بود  کرمان به سمت استان های مرکزی کشور 
آوری  و جمع  کامیون کشف  دستگاه  از یک  بازرسی  در  را 

کردند .
وی گفت: رانندگان متخلف این خودرو هم اکنون با صدور 
قرار قانونی به زندان معرفی و تحقیقات در این خصوص ادامه 

دارد.

چك آزاد وارد سیستم بانکی شد

از  استفاده  بخشنامه ای  در  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک 
عنوان  با  ابالغ کرد؛ چک آزاد که  بانکی  به شبکه  را  چک آزاد 
چک »امنیبوس« نیز شناخته می شود، در قانون قدیم صرفاً برای هر 
مشتری یک بار در سال قابل استفاده بود، اما با ابالغ قانون جدید، 
مشتریان صاحب دسته چک می تواند تا ۳ بار در سال از چک آزاد 
استفاده کنند و میزان برداشت از حساب های جاری بدون ارائه برگه 
چک با استفاده از چک آزاد، سه برابر افزایش پیدا کرده است و 

مشتریان می توانند از گزینه ساتنا و پایا بهره مند شوند.
چک آزاد زمانی مورد استفاده است که صاحب دسته چک بخواهد 
چکی را صادر کند و با استفاده از آن وجهی را از بانک دریافت 
یا  این زمان مشتری حقیقی  ندارد؛ در  اما دسته چک همراه  کند، 
تقاضای یک برگ چک عمومی آزاد  بانک  از  حقوقی می تواند 
کند تا رفع احتیاج کند و عملیات بانکی و برداشت وجه را انجام 
دهد؛ چک آزاد مانند چک عادی به جریان گذاشته می شود، اما به 

هیچ عنوان ظهر نویسی و یا انتقال نمی پذیرد.
هنگام مراجعه مشتری به منظور دریافت چک عمومی، باید متصدی 
مربوطه شماره حساب وی را در پایین چک یادداشت و مشخصاتی 
)صاحب  کننده  استفاده  نام  و  سریال چک  شماره  و  مبلغ  قبیل  از 
حساب( را در دفتر و ته سوش چک ثبت کند و مشتری باید دفتر 
و ظهر ته سوش چک را به عنوان رسید امضا کند؛ چک آزاد مانند 
چک عادی به جریان گذاشته می شود، اما به هیچ عنوان ظهرنویسی 
و یا انتقال نمی پذیرد و متصدیان حساب جاری نیز باید شماره چک 
را با ذکر کلمه »امنیبوس« در دفتر و کارت حساب جاری مشتری 
با شماره سری دسته چک های دارنده حساب اشتباه  قید کنند که 

نشده و از آن متمایز باشد.
کارمزد 5 هزار تومانی چک آزاد در شعب بانک

مشتریان برای هر بار استفاده از چک آزاد باید مبلغ 5 هزار تومان را 
به عنوان کارمزد به بانک پرداخت کنند.

امروز  به  تا  که  است  بانکی  سیستم  خدمات  از  یکی  آزاد  چک 
استفاده  ندرت  به  اعتباری  و  مالی  مؤسسات  و  بانک ها  در  معموالً 
شده و با تغییراتی در استفاده از چک آزاد انتظار می رود استفاده از 

چک آزاد افزایش پیدا کند.
استفاده از چک آزاد به صورت سالیانه سه بار ابالغ شده و مشتریان 
می توانند از این خدمت که یکی از تغییرات قانون جدید چک به 

شمار می رود، بهره مند شوند.
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آگهي مزایده )نوبت اول( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره ۹60۹۹7۳470101654 صادره از شعبه 
اول حقوقی و در پرونده کالسه ۹70۳57 اجرایی در نظر دارد 1- یک دستگاه لباسشویی دو قلو مدل 
به مبلغ دوازده میلیون و پانصدهزار ریال2-یخچال فریزر)یخچال  تک  شرکت کروپ 8/5 کیلویی 
و فریزر تک( دو قلو مدل شرکت پارس به مبلغ شصت و هفت میلیون ششصدهزار ریال را از طریق 
مزایده را به فروش برساند. لذا مزایده در تاریخ 1۳۹8/۳/6 روز دوشنبه ساعت ۹ صبح در محل اجراي 
ارزیابي شده  قیمت  و  برگزار مي گردد  دادسرا  نماینده  با حضور  بافت  دادگستري شهرستان  احکام 
توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ بها في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد 
شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تمدید مي گردد.

بنابراین متقاضیان خرید در صورت تمایل مي توانند تا پایان ساعت اداري شنبه ۹8/۳/4 به دایره اجراي 
احکام مراجعه تا ترتیب بازدید از اموال مذکور داده شود و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده 

تا پایان مهلت مذکور تحویل اجراي احکام نموده و رسید اخذ نمایند.)م الف 20( 
 محمدحسین نصیری مقدم-دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان بافت  

آگهي مزایده )نوبت اول( 
از  صادره   ۹60۹۹7۳470101567 شماره  دادنامه  اجرای  در  بافت  دادگستري  حقوقی  احکام  اجراي 
به  اریسان  وانت  دستگاه  یک  دارد  نظر  در  اجرایی   ۹70104 کالسه  پرونده  در  و  حقوقی  اول  شعبه 
شماره انتظامی ۹۹1ص42 ایران 45 سفید رنگ، دوگانه سوز مدل 1۳۹6 به شماره موتور 50082۹۳ 
و شماره شاسی 404475 وضعیت الستیک 80 درصد به نام نعمت ا...علیپور اشرفی فرزند علی را به 
قیمت کارشناسی به مبلغ چهارصدمیلیون ریال به فروش برساند. لذا مزایده در تاریخ 1۳۹8/2/2۹ روز 
دادسرا  نماینده  با حضور  بافت  دادگستري شهرستان  احکام  اجراي  محل  در  ۹ صبح  یکشنبه ساعت 
برگزار مي گردد و قیمت ارزیابي شده توسط کارشناس شروع و ده درصد مبلغ بها في المجلس مابقي 
ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق 
دولت ضبط و مزایده تمدید مي گردد.بنابراین متقاضیان خرید در صورت تمایل مي توانند تا پایان 
اتومبیل مذکور داده  از  بازدید  تا ترتیب  به دایره اجراي احکام مراجعه  ساعت اداري شنبه ۹8/2/28 
شود و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده تا پایان مهلت مذکور تحویل اجراي احکام نموده 
و رسید اخذ نمایند) ضمناً اتومبیل مذکور مبلغ 185/250/000 ریال به شرکت ایران خودرو با توجه به 
شرایط واگذاری به شرکت مذکور بدهکار می باشد که مبلغ فوق الذکر از کل مبلغ اتومبیل کسر می 

گردد(.)م الف 21( 
 غجه پور-مدیردفتر اجرای احکام مدنی بافت  

آگهي مزایده )نوبت دوم( 
اجراي احکام حقوقی دادگستري بافت در اجرای دادنامه شماره ۹60۹۹7۳4۹4۳00058 و در پرونده 
کالسه ۹60681 اجرایی در نظر دارد یک باب واحد مسکونی به شماره پالک 24۹ فرعی از 1882 
به  میلیون ریال  نود  میلیارد و دویست و  ارزش سه  به  ثبت 18۳25  به شماره  اصلی بخش 40 کرمان 
مالکیت خانم منصوره الله زاری فرزند محمد به فروش برساند، ملک مذکور دارای عرصه به میزان 
271/22 مترمربع و اعیان به میزان 1۳0 مترمربع ساختمان،۳6 مترمربع پارکینگ و ۳5 مترمربع زیرزمین 
ملک  است ضمناً  سفال  نمای  و  یونولیت  و  تیرچه  سقف  و  فلزی  اسکلت  با  دوبلکس  صورت  به  و 
مذکور دارای کاربری مسکونی و سند ثبتی و امتیازات آب،برق، گاز و تلفن می باشد. لذا مزایده در 
تاریخ 1۳۹8/2/25 روز چهارشنبه ساعت 10 صبح در محل اجراي احکام مدنی شوراهای حل اختالف 
کارشناس  توسط  شده  ارزیابي  قیمت  و  گردد  مي  برگزار  دادسرا  نماینده  حضور  با  بافت  شهرستان 
شروع و ده درصد مبلغ پیشنهادی في المجلس مابقي ظرف مهلت معین از برنده اخذ خواهد شد.در 
صورت انصراف متقاضي ده درصد اولیه به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تمدید مي گردد.بنابراین 
متقاضیان خرید در صورت تمایل مي توانند تا پایان ساعت اداري سه شنبه ۹8/2/24 به دایره اجراي 
احکام مراجعه تا ترتیب بازدید از ملک مذکور داده شود و پیشنهاد خود را در پاکت الک و مهر شده 
تا پایان مهلت مذکور تحویل اجراي احکام نموده و رسید اخذ نمایند.جلسه مزایده راس ساعت 10 
صبح چهارشنبه ۹8/2/25 برگزار و خرید به صورت شفاهی نیز در جلسه آزاد می باشد ضمناً آدرس 

ملک: شهرستان بافت بلوار دانشگاه آزاد کوچه 18 می باشد )م الف 22( 
 محمدرضا عباس زاده فتح آبادی-قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان 
بافت  

آگهي حصروراثت
آقای رسول ابراهیمی فرزند کاکاخان داراي شناسنامه 85 به شرح دادخواست شماره ۹80047 مورخ 
درتاریخ   274 شناسنامه  به  سلیمان  فرزند  ابراهیمی  حاج  کاکاخان  شادروان  داده  توضیح   ۹8/2/8

1۳۹7/12/1۹ در شهر فوت شده وراثت منحصر حین الفوت وي عبارتند از:
1-یدا...حاج ابراهیمی به ش ملی ۳1۳06227۹۹ متولد 1۳57 فرزند متوفی

2- حمدا...حاج ابراهیمی به ش ملی ۳1۳0۹4۹۳72 متولد 1۳60فرزند متوفی
۳- رسول ابراهیمی به ش ملی ۳1۳1602724 متولد 1۳64فرزند متوفی

4- نصرت حاج ابراهیمی به ش ملی ۳1۳0642056 متولد 1۳47 فرزند متوفی
5-شاه صنم جریده به ش ملی۳1۳1۳7۳751 متولد1۳۳0 همسر متوفی.

 لذا مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه کثیراالنتشار محلي درج و چنانچه کسی اعتراض دارد یا 
شخص یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اشخاصی باشد ظرف مدت یک ماه از نشر آگهی به شورای 
حل اختالف تقدیم دارد  واالگواهی صادر خواهد شد و هر وصیتنامه ای جز رسمی و سری که بعد از 

این موعد ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.
دفترشورای حل اختالف شماره یک شهرستان بافت

شهر  سبزی  و  میوه  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
سطح  فروشان  سبزی  و  میوه  گفت:  تهران 
قیمت  در  را  دخالت  میزان  کمترین  شهر، 
فروش  برای  کشاورزی  محصوالت  گذاری 
درباره  مطلب  این  بیان  با  کارگر  اسدا...  دارند. 
گرانی برخی محصوالت کشاورزی در شهر به 
سطح  در  خرد  فروشندگان  گفت:  خبرآنالین 
قیمت ها  تعیین  در  را  دخالت  کمترین  شهر، 
خرید  قیمت  اساس  بر  ما  همکاران  زیرا  دارند 
و مطابق فاکتور دریافتی از میدان میوه و تره بار 
مرکزی، نسبت به افزودن سود مصوب و قانونی 
اقدام می کنند بنابراین اگر برای مثال پیاز را در 
میدان مرکزی میوه و تره بار، گران تر خریداری 
قانونی،  سود  گرفتن  نظر  در  با  مجبورند  کنند 
افزود:  وی  بفروشند.  گران تر  را  محصول  این 
تا زمانی که بین قیمت خریداری شده محصول 
از کشاورز، قیمت عرضه شده به میدان مرکزی 
میوه و تره و بار فروشان و در نهایت فروشندگان 
داشت  انتظار  نمی توان  نشود  ایجاد  تعادل  خرد 
این  در  یابد. کشاورز  قیمت کاالها کاهش  که 
پروسه ضرر می کند زیرا دالالن به قیمت ارزان 
محصول وی را خریداری می کنند و در نهایت 
دست  به  اولیه  نرخ  برابر  چند  و  باال  قیمت  با 
مصرف کننده نهایی می رسانند. وی عنوان کرد: 
متأسفانه برخی دالالن در میدان مرکزی میوه و 
تره بار مرکزی حضور دارند و ردپای آنها نیز در 
احترامی  با وجود  است.  مشاهده  قابل  معامالت 
این  همکاران  و  بارفروشان  اتحادیه  برای  که 
بخش قائل هستم، باید بگویم متأسفانه 40 درصد 
حاضر  تره بار  و  میوه  مرکزی  میدان  بارفروشان 
فاکتور  خود،  محصوالت  فروش  برای  نیستند 
داغ  بار  بازار  از  آنها  سهم  کنند.  صادر  فروش 
اتحادیه  اعضای  و  است  زیاد  بسیار  محصوالت 
خود  اجناس  کردن  جور  برای  میوه  و  سبزی 
این  از  گران تر  را  محصوالت  برخی  مجبورند 
عده خریداری کنند. رئیس اتحادیه فروشندگان 

میوه و سبزی شهر تهران درباره وضعیت قیمت 
حضور  با  هفته  هر  یکشنبه  گفت:  بازار  در  پیاز 
اتحادیه  تعزیرات،  کشاورزی،  جهاد  نمایندگان 
در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران اقدام به 
کشف قیمت میوه و تره بار می کنند. برای نمونه 
اساس  بر  و  پیاز  قیمت  افزایش  بحران  اوج  در 
تا   6 کیلویی  پیاز  نرخ  شده  انجام  برآوردهای 
7 هزار تومان تعیین شد اما روز دوشنبه ناگهان 
 ۹ تا   8 کیلویی  پیاز  نرخ  دادند  اطالع  شفاهی 
قیمت  از  که  یافت  افزایش  تومان   500 و  هزار 
با  و  رفت  باالتر  هیأت  این  توسط  شده  کشف 
توجه به برگزاری جلسات هفتگی، امکان تغییر 
این نرخ نبود بنابراین تصمیم گرفته شد که نرخ 
پیاز عرضه شده در مغازه های سطح شهر با توجه 
به سود مصوب و قانونی و قیمت فاکتور رسمی 
تعیین شود. وی درباره برخی اظهارنظرها درباره 
تأثیر سیل بر گرانی پیاز توضیح داد: این موضوع 
اصاًل صحت ندارد زیرا قبل از وقوع سیل نیز به 
دلیل صادرات و … قیمت پیاز در حال افزایش 
بود و باید گفت صادرات سبب شد تا نرخ پیاز 
مخالفان  از  یکی  بنده  یابد.  افزایش  کشور  در 
اعتقاد دارم  بار هستم زیرا  تره  میوه و  صادرات 
نیاز  محصول  یک  به  مردم  و  کشور  که  زمانی 
درستی  اقدام  محصول  آن  صادرات  دارند، 
نیست. البته بنده با ارزآوری مخالف نیستم بلکه 
جای  به  که  برسیم  جایی  به  باید  باورم  این  بر 
نفت، کاال صادر کنیم. کارگر خاطرنشان کرد: 
تأمین نیاز بازار داخل باید اولویت نخست باشد 
به  گیرد.  قرار  اولویت ها  سایر  در  صادرات  و 
کشاورزی،  محصوالت  مناسب  ارزآوری  دلیل 
احتماالً امسال کشاورزان نسبت به افزایش تولید 
تولید  میزان  رفتن  باال  شاهد  و  شوند  تشویق 
باید شرایط را به گونه ای مدیریت کنیم  باشیم. 
که عالوه بر تأمین نیاز داخلی بتوانیم با صادرات 
اصاًل  و  یابیم  دست  نیز  مناسب  ارزآوری  به 
گرانی  همچنین  و  محصول  کمبود  ندیم  اجازه 

بیافتد. کارگر گفت: همان طور  اتفاق  بازار  در 
به  تره  و  میوه  میدان  در  قیمت ها  شد  ذکر  که 
اصطالح دارای کف و سقف نرخ هاست و باید 
توجه داشت کف قیمت ها در قیمت های کشف 
نیست  شهر  سطح  در  نرخ ها  تعیین  مالک  شده 
است که  فاکتوری  مهم،  و  اساسی  بلکه مالک 
تره  و  میوه  میدان  در  آن  اساس  بر  ما  همکاران 
بار خرید می کنند. در میدان مرکزی میوه و تره 
دهند،  کاهش  را  عرضه  اگر  فروشان  عمده  بار 
یابد  افزایش  عرضه  اگر  و  می رود  باال  قیمت ها 
باید  اما  می کند  پیدا  کاهش  قیمت ها  مقابل  در 
گفت که چهارچوب قیمتی در میدان میوه و تره 
بار به صورت کامل رعایت نمی شود و گاه دیده 
شده که بارفروشان فاکتور فروش به همکاران ما 
ارائه نمی کنند که این اقدام سبب بروز مشکالت 
شهر  سطح  در  اتحادیه  اعضای  برای  فراوانی 
تهران می شود. وی عنوان کرد: از 15 فروردین 
ماه صادرات پیاز به سایر کشورها ممنوع شده و 
و  یافته  کاهش  حدودی  تا  محصول  این  قیمت 
هنوز باید منتظر کاهش بیشتر این محصول بود. 
فاکتور  صدور  در  بارفروشان  نکردن  همکاری 
تا  شده  سبب  بار  تره  و  میوه  مرکزی  میدان  در 
در برخی موارد سازمان تعزیرات همکاران ما را 
جریمه کنند. در هفته های قبل که مساله گرانی 
به  محصول  این  ورودی  میزان  آمد،  پیش  پیاز 
کاهش  و  بود  یافته  کاهش  تره  و  میوه  میدان 
اتحادیه  نرخ ها شد. رئیس  افزایش  عرضه سبب 
فروشندگان میوه و سبزی گفت: در زمینه مبارزه 
با تخلفات با هیچکدام از اعضا شوخی و تعارف 
با  برخورد  شاهد  گاه  که  طوری  به  و  نداریم 
اعضای متخلف و حتی پلمپ واحدهای صنفی 
شکایت های  ما،  اتحادیه  اولویت  بوده ایم.  آنها 
باقی  و  است  شهروندان  خواسته های  و  مردمی 

موارد در درجات بعدی قرار دارند.

برای  اجتماعی  تامین  بسته جدید حمایتی 
تولیدکنندگان و کارآفرینان

جدید  بسته  اعالم  از  کشور  اجتماعی  تامین  سازمان  سرپرست 
حمایتی تامین اجتماعی برای تولیدکنندگان و کارآفرینان تا چند 
روز آینده خبر داد و گفت: ما رونق تامین اجتماعی را در گرو 

رونق تولید می دانیم.
اینکه در هفته کار و کارگر حضور  به  اشاره  با  محمدحسن زدا 
نمایندگان  پیگیری  با  که  را  راور  درمانگاه  داشت:  اظهار  داریم 
مردم کرمان و راور در مجلس و به همت نوربخش رئیس فقید 

سازمان تامین اجتماعی احداث شده بود امروز افتتاح شد.
وی با ابراز تاسف از اینکه مردم این منطقه تا به امروز از نعمت 
افزود:  بودند  محروم  راور  در  مستقیم  درمان  از  بهره مندی 
خوشحالم که امروز مردم راور می توانند از بهترین و جدیدترین 

خدمات تامین اجتماعی در منطقه برخوردار شوند.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی کشور با بیان اینکه امیدواریم با 
اقدامات مردم از خدمات سازمان راضی باشند گفت: نگاه ویژه ای 
به استان کرمان داریم چرا که استانی است که پوشش مناسبی در 
سازمان تامین اجتماعی دارد و به همین دلیل الزم است که توجه 

بیشتری به این استان داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه همه نقاط استان مورد توجه ماست و در نقاطی 
نیاز باشد در زمینه ارتقاء، تکمیل و گسترش زیرساخت های  که 
خدماتی و درمانی اقدام می کنیم بیان کرد: هدف ما این است که 

گسترش خدمات منصفانه و عادالنه باشد.
یا  و  احساس شود و کمبود  نیاز آن  اینکه هر جا که  بیان  با  زدا 
عقب افتادگی وجود داشته باشد باید جبران شود افزود: در کنار 
این مسئله باید توجه داشته باشیم که منابع سازمان تامین اجتماعی 
محدود است و در قالب یک بودجه ساالنه باید کمبودها را جبران 
کرد نباید توقع داشت که همه عقب افتادگی ها را یک ساله جبران 

کنیم.
یاد  اجتماعی  تامین  سازمان  فقید  رئیس  از  اینکه  به  اشاره  با  وی 
را  مشکالت  و  باشیم  داشته  حضور  منطقه  در  باید  که  گرفتیم 
بنای  سنگ  مسئله  این  که  امیدواریم  کرد:  بیان  ببینیم  ازنزدیک 

جبران عقب افتادگی های گذشته باشد.
از  امسال  اینکه  بیان  با  کشور  اجتماعی  تامین  سازمان  سرپرست 
است  نامگذاری شده  تولید  رونق  رهبری سال  معظم  مقام  سوی 
این  تولیدکنندگان  و  کارفرمایان  مردم،  که  امیدوارم  گفت: 
احساس را داشته باشند که تامین اجتماعی در کنار تولید است و 

ما رونق تامین اجتماعی را در گرو رونق تولید می دانیم.
وی با اشاره به اینکه یک بسته حمایتی تا چند روز آینده تقدیم 
بسته  این  در  کرد:  عنوان  می شود  کارآفرینان  و  کارفرمایان 
از جمله تقسیط،  نیاز است  تولید  برای رونق  انواع تسهیالتی که 
بخشودگی جرائم و کمک به کارگاه های دارای بحران از سوی 

سازمان تامین اجتماعی ارائه شده است.
ارائه  حمایتی  بسته  این  در  فروانی  خدمات  اینکه  عنوان  با  زدا 
می شود  اعالم  رسما  آینده  روز  چند  تا  بسته  این  می شود گفت: 
و امیدواریم که جامعه تولیدکنندگان از سازمان تامین اجتماعی 

راضی بوده و ما را در کنار خود ببینند.

مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
طرح  اینکه  به  اشاره  با  اسالمی  شورای 
در  باید  خورشیدی  نیروگاه های  ایجاد 
مرکز استان کرمان نیز تعمیم داده شود 
از  ناشی  تورمی  آثار  به  توجه  با  گفت: 
شرایط سال گذشته باید میزان تسهیالت 

کمیته امداد نیز افزایش پیدا کند.
دیدار  در  پورابراهیمی  محمدرضا 
کشور  امداد  کمیته  رئیس  فتاح  پرویز 
حسن  والمسلمین  حجت االسالم  با 
در  ولی فقیه  نماینده  علیدادی سلیمانی 
به  اشاره  با  کرمان  جمعه  امام  و  استان 
خوبی  بسیار  تعامل  امداد  کمیته  اینکه 

روحیه  همین  داشت:  اظهار  دارد  نظام  ارکان  با 
باعث شده که همه دستگاه ها کمیته امداد را از 

خودشان بدانند.
وی با بیان اینکه دولت کمیته امداد را از خودش 
می داند و نمایندگان مجلس شورای اسالمی نیز 
از تمام گروه ها این ویژگی کمیته امداد و رئیس 

آن را دوست دارند گفت: اولویت امسال کمیته 
امداد باید اشتغال باشد.

شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  رئیس 
از  ناشی  تورمی  آثار  به  توجه  با  افزود:  اسالمی 
باید میزان تسهیالت کمیته  شرایط سال گذشته 
امداد نیز افزایش پیدا کند که بتوان با این مبلغ 

اشتغالزایی کرد.

وی با بیان اینکه یکی از بخش هایی که 
تولید  رونق  سال  تحقق  برای  می تواند 
است گفت:  امداد  کمیته  کند  کمک 
برای  خورشیدی  نیروگاه های  ایجاد 
بسیار  طرح های  از  یکی  مددجویان 
کمیسیون  در  هم  ما  که  است  خوب 

اقتصادی آماده کمک هستیم.
طرح  اینکه  به  اشاره  با  پورابراهیمی 
باید  خورشیدی  نیروگاه های  ایجاد 
به  استان  جنوب  و  شمال  از  جدای 
مرکز استان کرمان نیز تعمیم داده شود 
روستا  چند  اخیر  سیل  در  کرد:  بیان 
و  شدند  سیل  دچار  کرمان  استان  در 

زندگی مردم خراب شد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه این چند خانواده در بخش 
شهداد هستند گفت: صددرصد خانوارها تحت 
پوشش کمیته امداد هستند و باید سریعا به آنها 

رسیدگی شود.

پرونده درگیری مسلحانه که منجر به قتل جوانی 
استان  کیفری  دادگاه  در  حالی  در  شده  بود، 
متهم  که  گرفت  قرار  رسیدگی  مورد  تهران 
با اینکه کالشنیکف داشته اما  پرونده ادعا کرد 

او ضارب نیست.
و  افتاد  اتفاق  ورامین  در   ۹۳ سال  درگیری  این 
اهالی محل به پلیس خبر دادند جوانی به شدت 
زخمی شده است. دقایقی بعد مشخص شد پسر 
در  پلیس  داده  است.  دست  از  را  جانش  جوان 
نام  به  20ساله  جوانی  مقتول  فهمید  تحقیقات 
هیئت  یک  در  برادرش  همراه  که  بود  رامین 

عزاداری شرکت کرده  بود.
اصال  ما  گفت:  مأموران  به  رامین  برادر  رادین 
بیرون  هیئت  از  نداشتیم؛  درگیری  کسی  با 
هم  بعد  و  است  درگیری  که  دیدیم  و  آمدیم 
کرد.  شلیک  برادرم  به  کمال  نام  به  فردی 
او  به مأموران گفت  بازداشت شد،  وقتی کمال 
مأموران یک سالح  این حال  با  نیست؛  ضارب 
کالشنیکف از متهم کشف کردند و با توجه به 
در  موجود  مدارک  سایر  و  شاهدان  سایر  گفته 

پرونده کیفرخواست علیه متهم صادر شد.
که  پرونده  این  به  رسیدگی  جلسه  ابتدای  در 
تهران  استان  کیفری  دادگاه   7 شعبه  در  دیروز 
قرار  جایگاه  در  دادستان  نماینده  شد،  برگزار 
 ۹ برای  قانونی  و خواستار صدور حکم  گرفت 
مقتول  پدر  و  مادر  ادامه  در  شد.  پرونده  متهم 
قصاص  درخواست  فرزندشان  قتل  عامل  برای 

کردند.
گذشت نمی کنم

کمال  قصاص  خواستار  من  گفت:  مقتول  مادر 
هستم؛ او فرزندم را کشته و باید تاوانش را پس 
متهم   ۹ همه  مجازات  خواستار  من  البته  دهد؛ 

هستم که مرا چنین داغدار کردند و فرزندم را 
از من گرفتند و گذشت هم نمی کنم. در ادامه 
را  آنچه  تا  رسید  رامین  برادر  رادین،  به  نوبت 

اتفاق افتاده  بود، شرح دهد.
به هیئت رفته  بودیم  برادرم  رادین گفت: من و 
تا  بیرون آمدیم  هیئت  از  مراسم  پایان  از  بعد  و 
به خانه برویم که یکدفعه درگیری شد؛ ما اصال 
چه  بین  درگیری  و  چیست  ماجرا  نمی دانستیم 
آنها  نکردیم.  هم  دخالت  حتی  است؛  کسانی 
میان  این  در  هم  ما  و  بودند  افتاده   هم  جان  به 
برادرم  به  کمال  یکدفعه  که  بودیم  کرده   گیر 
حمله کرد و به اتفاق یک نفر دیگر او را کتک 
و  برادرم شلیک کرد  به  بعد هم کمال  و  زدند 
او را کشت. او کالشنیکف داشت و گلوله های 
زیادی شلیک کرد. وقتی نوبت به کمال رسید، 
او اتهام قتل را رد کرد و گفت: من قبول دارم 
بودم و سالح کالشنیکف هم  در درگیری  که 
من  رساند  قتل  به  را  رامین  که  اما کسی  داشتم 

نبودم و این موضوع را قبال هم گفته ام.
مشکل ما با فرد دیگری بود

متهم گفت: ما با فردی به نام اسد مشکل داشتیم؛ 
او کاری کرده  بود که می خواستیم حالش را سر 
جایش بیاوریم و کاری کنیم که به عذرخواهی 
و  بودیم  اسد  دنبال  به  هم  خیابان  آن  در  بیفتد. 
اصال کاری به رامین و برادرش نداشتیم. من و 
دوستانم وقتی برای درگیری رفتیم ۹ نفر بودیم 
و من کالشنیکف داشتم و فرد دیگری هم بود 
سالح  هم  اسد  می دانستیم  ما  داشت.  کلت  که 
با خودمان سالح بردیم.  به همین خاطر  دارد و 
را  برادرش  و  رامین  من،  درگیری  زمان  در 
دیدم اما به سمت آنها شلیک نکردم؛ به سمت 
دیگری شلیک کردم. بعد از پایان درگیری بود 
که پلیس اعالم کرد رامین کشته شده و من را به 
عنوان ضارب گرفتند در حالی که دیگران هم 

گفتند که من شلیک نکردم.

قرار  جایگاه  در  پرونده  دیگر  متهم  ادامه  در 
نزاع  در  مشارکت  اتهام  به  که  او  گرفت؛ 
دسته جمعی در دادگاه حاضر بود اتهام قتل را رد 
کرد و گفت: طرف مقابل هم یک کلت داشت 
شلیک  آنها  هم  اول  دیدیم.  را  آن  ما  همه  و 
کردند و بعد ما در دفاع مجبور به شلیک شدیم؛ 
می خواستیم  و  نداشتیم  شلیک  قصد  اصال  ما 
فقط دعوا کنیم اما چون می دانستیم آنها سالح 
آورده  کالشنیکف  خودش  با  کمال  می آورند 
گرفتند،  قرار  جایگاه  در  که  متهمان  سایر   بود. 
کرده  شلیک  کسی  چه  ندیدند  اصال  گفتند 
آخرین  بیان  و  متهمان  گفته های  از  بعد  است. 
وکیل مدافعشان  گفته های  و  آنها  سوی  از  دفاع 
هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور 

شدند.

 رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: 

میزان تسهیالت اشتغالزایی کمیته امداد باید  افزایش پیدا کند

پرونده درگیری مسلحانه منجر به قتل جوان

 چه کسانی مسئول گرانی میوه هستند؟

آیا افزایش اخیر قیمت خودرو حباب است؟ 

تقاضا برای خرید خودرو بشدت افزایش پیدا کرده و محصوالت 
می رسد  پایان  به  باد  و  برق  سرعت  به  شده خودروسازان  عرضه 
گزارش  به  باشیم.  خودرو  بازار  در  گرانی  جدید  موج  شاهد  تا 
»وطن امروز«، برای اینکه درک بهتری از شرایط بازار داشته باشیم، 
باید بدانیم تیبا 2 باالی 60 میلیون تومان و پراید 50 میلیون تومان 
خرید و فروش می شود! به عبارت بهتر قیمت ها در بازار نجومی تر 
از سابق شده و گویا به غیر از عرضه محدود خودروسازان برنامه 
دیگری برای کنترل قیمت ها وجود ندارد. این در حالی است که 

وزیر صنعت همین 2 ماه پیش وعده تعدیل قیمت ها را داده بود.
 خودروساز هم گران کرده است

دوقطبی  آمدن  وجود  به  باعث  خودرو  قیمت  افزایش  موضوع 
با  افزایش قیمت معتقدند  موافقان و مخالفان شده است. موافقان 
توجه به تورم باال و افزایش قیمت همه کاالها و هزینه ها در کشور، 
باال نرفتن بهای خودرو ظلم به خودروساز است و در نهایت این 
امر موجب نابودی صنعت خودروسازی در کشور خواهد شد اما 
صنعت،  این  بودن  دولتی  به  توجه  با  معتقدند  مخالفان  مقابل  در 
قیمت خودرو باید ثابت بماند و افزایش ساالنه 20 درصدی رخ 
خودروسازان  صنعت  وزارت  سکوت  با  درصدی.   100 نه  دهد 
با  کردند.  اعمال  گذشته  سال  را  خود  نظر  مورد  قیمت  افزایش 
این وجود آنها در سال جدید باز هم بر قیمت ها افزودند تا شائبه 

سوءاستفاده از سکوت دولت پیش آید.
در واقع قیمت کارخانه ای برخی خودروها در سال جاری نسبت به 
فروش فوری در بهمن ماه افزایش یافته است. در این باره می توانیم 
به رشد قیمت محصوالت سایپا اشاره کنیم، طوری که در شروع 
با قیمت ۳7 میلیون  فرآیند فروش فوری در بهمن ۹7 سایپا 1۳1 
و  میلیون   ۳7 قیمت  با  امروز  خودرو  همین  اما  شد  عرضه  تومان 
۳81 هزار تومان به مشتریان عرضه می شود. همچنین قیمت فعلی 
تیبا SX در فروش فوری سایپا 42 میلیون تومان است، در حالی 
که این خودرو بهمن سال گذشته با قیمت 40 میلیون و 800 هزار 
 47 سایپا  گذشته  سال  فروش  در  ساینا  قیمت  شد.  عرضه  تومان 
میلیون تومان بود ولی حاال با 5۳ میلیون و 24۳ هزار تومان از سوی 
این گروه خودروساز عرضه می شود که نشان از رشد6 میلیون و 

24۳ هزار تومانی قیمت این خودرو دارد.
 عرضه کم، قیمت را باال برد 

سایپا،  محصوالت  کارخانه ای  قیمت  افزایش  کنار  در  سویی  از 
گفته  به  اما  هستیم  ایران خودرو  محصوالت  قیمت  کاهش  شاهد 
قیمت  باعث شده  بازار، عدم عرضه کافی خودرو  فعاالن  برخی 
محصوالت این گروه خودروسازی نیز در بازار روندی صعودی 
انتهای  داده  گزارش  باره  این  در  فارس  خبرگزاری  باشد.  داشته 
سوی  از  تومان  میلیون   72 قیمت  با   2 تیپ   206 پژو   ۹7 بهمن 
خودرو  این  کارخانه ای  قیمت  حاال  اما  شد  عرضه  ایران خودرو 
67 میلیون و 2۳4 هزار تومان تعیین شده است. همچنین پژو 405 
بنزینی )GLX( با قیمت 72 میلیون تومان در بهمن ۹7 عرضه شد 
اما قیمت فعلی این خودرو از سوی ایران خودرو 6۳ میلیون و 158 
با  این در حالی است که پژو 405  تعیین شده است.  هزار تومان 
قیمت 82 میلیون تومان در بازار عرضه می شود در حالی که قیمت 
این خودرو اواخر بهمن ۹7 حدود 76 میلیون تومان بود. پژو 206 
تیپ 2 نیز در روزهای پایانی بهمن ۹7 با قیمت 80 میلیون تومان 
با 14 میلیون  بازار معامله می شد ولی حاال قیمت این خودرو  در 
تومان افزایش در بازار به ۹4 میلیون تومان رسیده است. پژو پارس 
نیز اواخر بهمن ۹7 با قیمت ۹5 میلیون و 500 هزار تومان در بازار 
معامله می شد که حاال با رشد 5/5 میلیون تومانی به 101 میلیون 
تومان رسیده است. روند صعودی قیمت محصوالت ایران خودرو 
عدم  به  نسبت  متقاضیان  برخی  که  دارد  ادامه  بازار  در  حالی  در 
امکان خرید محصوالت این شرکت خودروساز در فروش روزانه 

گالیه مندند.
باره  این  در  ایران خودرو  از  خودرو  خرید  متقاضیان  از  یکی 
گفت: ساعت 10 صبح منتظر باز شدن سایت فروش محصوالت 
خرید  برای  نتوانستم  و  نشد  باز  سایت  ولی  بودم  ایران خودرو 
خودرو ثبت نام کنم. مدیر روابط عمومی ایران خودرو در این باره 
زیاد  برای خرید خودرو  به سایت  مراجعه کنندگان  تعداد  گفت: 
است و به همین دلیل گاهی سایت قفل می کند. خرید خودرو از 
سایت سایپا نیز در نیم ساعت اول امکان پذیر بود و پس از آن پیام 

»اتمام موجودی« روی سایت نمایش داده شد.
 افزایش اخیر قیمت خودرو حبابی است 

درباره  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو 
افزایش دوباره قیمت خودرو طی چند روز اخیر گفت: اقدام جدید 
خودروسازان در گران کردن محصوالت شان هیچ مبنا و اساسی 
ندارد و قابل پذیرش نیست. ولی ملکی با بیان اینکه خودروسازان 
و وزارت صنایع باید پاسخگوی گرانی بی منطق خودرو در بازار 
کمیسیون  با  که  جلساتی  در  خودروسازان  کرد:  تصریح  باشند، 
در  خودرو  تولید  هزینه های  بودند  معتقد  داشتند  مجلس  صنایع 
یافته است،  افزایش  ارز و مسائل دیگر  نرخ  از رشد  متاثر  کشور 
بنابراین باید تغییراتی در قیمت خودرو ایجاد شود اما از آنجایی 
که قیمت خودرو در ماه گذشته گران شد، بنابراین قیمت این کاال 
نباید همواره غیرقانونی گران تر شود یا نرخ جدیدی به خود گیرد.

نماینده مردم مشکین شهر با بیان اینکه افزایش مجدد قیمت خودرو 
در سال جاری هیچ منطقی ندارد، گفت: این افزایش قیمت واقعی 

نیست و فقط می تواند حباب باشد.
ملکی در پاسخ به این سوال که واکنش مجلس شواری اسالمی 
بویژه کمیسیون صنایع به گرانی سریالی خودرو چیست؟ گفت: 
تعطیالت و در نخستین فرصت، علت  اتمام  از  پس  مجلس قطعاً 
با  خودروسازان  و  صنایع  وزارت  از  را  خودرو  بی منطق  گرانی 

جدیت پیگیری می کند تا علل این افزایش قیمت کشف شود.
گناهی  چه  مردم  مگر  اینکه  بیان  با  مجلس  در  مردم  نماینده 
کرده اند که باید با گرانی مستمر خودرو در بازار مواجه شوند؟! 
اظهار داشت: خودروسازان و وزارت صنایع باید به صورت شفاف 
گران  را  خودرو  قیمت  مبنایی  و  اصول  چه  بر  کنند  مشخص 
قابل  وجه  هیچ  به  قیمت خودرو  اخیر  افزایش  که  کرده اند، چرا 

قبول نیست.
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انسانها به طور طبیعی، موجوداتی اجتماعی اند و برای 
دست یابی به هدفهای مادی و معنوی شان، ناگزیر از 
از  باشند. در حقیقت، هر کدام  با یکدیگر می  تعامل 
انسانها بر سر سفره دیگران نشسته اند و از دست رنج 
همنوعان خویش روزی می خورند بر این اساس، بهره 
مندی از دسترنج و تولیدات دیگران، حقی بر گردن 
برابر  در  نیز  او  که  آورد  پدید خواهد  کننده  مصرف 
بهره هایی که با تالش دیگران نصیب وی می شود، در 
خود احساس وظیفه کرده و باید پاسخ نیکی را به نیکی 
دهد، و خود را تافته ای جدا بافته از دیگران نیانگارد؛ 
بلکه او هم در اثر کار و تالش، دیگران را مهمان سود 
به  را  خویش  اجتماعی  وظیفه  و  کند  خویش  دهی 
خوبی ادا نماید که در این راستا حفظ کرامت انسانی 
اجتماعی  منزلت  باشد.  بسیار مهم  تواند  کارگران می 
معیشت  به  باید  شود،  نهادینه  جامعه  در  باید  کارگر 
کارگران توجه ویژه شود، چون جامعه ما هنوز به آن 
رشد و بالندگی نرسیده که جایگاه کارگر را آن چنان 
که حق و شایسته اوست ببیند. آنچه کرامت کارگران 
را شکل می دهد وجود تولید و رشد اقتصادی در یک 
جامعه است چرا که رشد و توسعه تولید در یک جامعه 
نمایان  ما  برای  را  جامعه  از  قشر  این  نقش  و  کرامت 
می کند. اگر جامعه ما جامعه ای تولیدی و پویا باشد، 
مقام کارگر را به درستی و خوبی درک خواهیم کرد، 
ما در این زمینه با نقطه مطلوب فاصله داریم و امیدواریم 
به این هدف مهم نائل گردیم وبا توجه به اینکه نقش 
اصلی در رونق تولید و اقتصاد بر دوش کارگران است 
شود  حمایت  خوبی  به  زحمتکش  قشر  این  از  باید  و 
احترام کارگران می  ترویج فرهنگ کار و حفظ  که 
شود.  زحمتکش  قشر  این  گرامیداشت  موجب  تواند 
در  و  کنند  کار  صادقانه  دارند  وظیفه  نیز  کارگران 
درسال های  کنند.  تالش  جامعه  منافع  حفظ  راستای 
گذشته تاکنون شعار های سال به عنوان راهبردی مهم 
و  اقتصاد  محوریت  با  کشور  روی  پیش  برنامه  برای 
تولید بوده که این حمایت از چرخه اقتصادی کشور 
نیز  امسال  به شمار می آید و  از موضوعات مهم  یکی 
که شعار سال رونق تولید از سوی رهبر فرزانه انقالب 
انتخاب شده است باید توجه ویژه ای به کارفرمایان و 
حفظ  باعث  تولید  از  حمایت  باشیم  ،داشته  کارگران 
با  بهترین راه مقابله  این  استقالل کشور خواهد شد و 
که  طور  همان  و  است  دشمنان  توطئه های  و  تحریم 
مقام معظم رهبری فرمودند: اگر تمرکزمان بر استفاده 
از ظرفیت ها و توان داخلی باشد و چشم امید به خارج 
از مرز ها نداشته باشیم، بدون شک دشمنان این نظام و 
تولید  زانو درخواهیم آورد. شعار رونق  به  را  انقالب 
شده  انتخاب  هوشمندانه  رهبری  معظم  مقام  توسط 
است که همه دستگاه های حاکمیتی، اجرائی و مردم 
باید  و  کنند  آفرینی  نقش  خود،  سهم  میزان  به  باید 
این  در  که  بکوشیم  آن  تحقق  برای  عمل  عرصه  در 
صورت اتفاقات خوبی در بحث رونق تولید و معیشت 
مردم خواهیم داشت در ضمن جامعه کارگری بدون 
تاثر از محیط و مسایل کار، باید به یک وجدان بیدار، 

توجه  یکپارچه  ماندگار  اثربخش 
اثر  تولید،  رونق  نماید،  اهتمام  و 
اعتماد  و  کیفیت  کار،  بخشی 
کننده  مصرف  جامعه  در  سازی 
در گرو این توجه و همت است. 
که تحقق شعار سال با اهتمام همه 
شود،به  می  ممکن  جامعه  آحاد 
انکارناپذیر  حقیقتی  این  عالوه 
است که بهبود معیشت کارگران 
در گرو بهبود وضعیت کارفرمایان 
که  معناست  بدان  این  است. 
گرو  در  کارگران  معیشت  امروز 
است.  کارفرمایان  سودآوری 
کارفرمایان  برای سودآوری  پس 
نمی  تولید  رونق  جز  چاره ای  نیز 
بخش خصوصی  و  دولت  باشد. 
بار  این  از  بخشی  یک  هر  نیز 
و  کارگران  دارند.  عهده  بر  را 

هستند؛  تولید  رونق  در  اقتصادی  بال  دو  کارفرمایان 
هرکدام از این بال ها که نباشند تولید اتفاق نمی افتد و 
فشاری که به لحاظ معیشتی وجود دارد نیز کم نخواهد 
در  آنچه  برای  ارزشمند  بتوانیم گامی  امیدواریم  شد. 
این  معیشت  بهبود  و  عزیز  کارگران  حال  رفاه  جهت 
قشر زحمتکش جامعه هست برداریم. در همین جا نظر 
شما را به اهم برنامه های انجام شده اداره تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی شهرستان ارزوئیه در سال ۹7جلب می 

نمایم.
1- حوزه اشتغال:

الف:  طرح توسعه اشتغال پایدار روستایی:
اشتغال  با  خدماتی  و  صنعتی  کشاورزی  206طرح   
تومان  میلیارد   ۳1 حدود  مبلغ  و  نفر   467 مستقیم 
عامل  بانکها  به  محترم  فرماندار  های  پیگیری  با 
و  بانک  امید، پست  )کشاورزی، صندوق کارآفرینی 
توسعه تعاون( ارسال شد که از این تعداد،111  طرح با 
اشتغال مستقیم 268 نفر و مبلغ حدود 21 میلیارد تومان 

پرداخت شده است.
ب:  اعطای تسهیالت مشاغل خانگی:

مجموع اعتبار شهرستان در سال گذشته  500 میلیون 
بانک  بر ۹0 درصد آن توسط سه  بالغ  بود که  تومان 
ملی، رفاه کارگران و صادرات به متقاضیان پرداخت 
پرداخت  جدید  سال  در  نیز  اعتبارات  مابقی  و  شد 
نفر   1۳۳ برای    ۹7 سال  در  مجموعا   . شد  خواهد 
عامل  های  بانک  به  و  صادر  خانگی  مشاغل  مجوز 
معرفی شدند که از این تعداد تاکنون 76 نفر موفق به 
اخذ تسهیالت شده اند. از ۳7 طرح متقاضیان مشاغل 
خانگی بازدید مشترک به عمل آمد که از این تعداد  

۳6  طرح دایر بود.
 ج: طرح کارورزی:

تاکنون 25 واحد پذیرنده در این سامانه به تایید رسیده 
نفر   18 قرارداد  که  انتخاب شده  کارورز   21 و  است 

منعقد شده است.

2-  حوزه روابط کار:
در سال گذشته ۳6 پرونده روابط کار تشکیل داده شد 
که 14 پرونده از طریق شورای سازشی حل و فصل و 

22 پرونده هم به هیات ها ارجاع داده شد.
از  حمایت  راستای  در   1۳۹7 سال  در  بیکاری:  بیمه 
تامین  با همکاری  اداره  این  قشر آسیب پذیر کارگر، 
که  کارگرانی  از  نفر   27 برای  شهرستان،  اجتماعی 
بیمه  مستمری  بودند،  شده  بیکار  کار  از  دلیل  هر  به 
بیکاری برقرار نمود که از این تعداد، 11 نفر به مرکز 
آموزش فنی و حرفه ای جهت آموزش مهارت های 

الزم معرفی شدند.
خدمات  تعاونی  شرکت  سه   ثبت  تعاون:  حوزه    -۳
برجستگان،  عمرانی  خدمات  سنگ،  نگین  معدنی 
خدمات عمرانی آرمان اطلس در سامانه ثبت تعاونی 
ها. معرفی و ثبت نام16   شرکت تعاونی به جشنواره 

تعاونی های برتر.
4-  حوزه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی:

1- شناسایی و ثبت نام نخبگان در جشنواره امتنان 15 
نفر

در  شهرستان  برتر  کارآفرینان  نام  ثبت  و  معرفی   -2
جشنواره کارآفرینی ۳ کارآفرین

ابراهیم آباد به  انتخاب شرکت مجتمع کشاورزی   -۳
عنوان یکی از پنج کارآفرین برتر استان در سیزدهمین 

جشنواره کارفرینان برتر.
های  مهارت  آموزشی  های  کالس  برگزاری   -4
و  کارگری  جامعه  های  خانواده  ویژه  پروری  فرزند 

مددجویان کمیته امداد.
هفته  مناسبت  به  آموزشی  کالسهایی  برگزاری   -5

سالمت روان ویژه جامعه کارگری.
6- برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از ایدز ویژه 

جامعه کارگری و مددجویان بهزیستی.
مصرف  و  خودکشی  آموزشی  کارگاه  برگزاری   -7
مددجویان  و  کارگری  جامعه  ویژه  الکلی  مشروبات 

بهزیستی

٧۰ درصد روستاهای بافت از نعمت 
گاز برخوردارند

اداری  شورای  جلسه  در  دوشنبه  ظهر  سالجقه  عباس 
حوزه  در  گاز  پوشش  داشت:  اظهار  بافت  شهرستان 
شهری شهرستان بافت 100 درصد و در حوزه روستای 

70 درصد است.
وی با اشاره به اینکه پروژه گازرسانی به منطقه دشتاب 
منطقه  به  گازرسانی  افزود:  است،  بهره برداری  آماده 

خبر 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
سالجقه گفت: طرح های تولیدی در بخش کشاورزی 
و صنعتی که فاقد گاز هستند و در سال های ۹۳، ۹4 و 
صورت  در  و  می کردند  استفاده  مایع  سوخت  از   ۹5
تأیید شرکت نفت شهرستان اداره گاز تا دو کیلومتر 

برایشان گازرسانی انجام می دهد.
وی با اشاره به افزایش فشار گاز منطقه گوغر گفت: 
است  شده  قرار  گنبد  تخت  به  گاز  انتقال  پروژه  در 

پیمان کار رضایت مالکان را کسب کند.
رئیس مخابرات شهرستان بافت هم در این جلسه اظهار 
داشت: هشت سایت مخابراتی برای بهبود آنتن دهی 
در دست اقدام است که دو مورد راه اندازی شده است 
و اگر 10 سایت دیگر مخابراتی در بافت ایجاد شود 
حل  کامل  به طور  بافت  شهرستان  دهی  آنتن  مشکل 

می شود.
مشکل  دشتاب  منطقه  گفت:  حسین خانی  عیسی 
وب(  )های  طریق  از  آن  اینترنت  و  ندارد  اینترنت 
مودم های  با  می توانند  منطقه  اهالی  و  می شود  تأمین 

مخصوص )های وب( اینترنت استفاده کنند.
دادستان بافت هم در این جلسه اظهار داشت: در سال 
۹۳ یک فقره قتل رخ داد که در هنگام اجرای حکم 
همکاری امام جمعه، رؤسای زندان های بافت و کرمان 
و خیران باعث شد حکم قصاص اجرا نشود. اولیا دم 
از حکم  رمضان  ماه  نزدیکی  و  شعبانیه  اعیاد  دلیل  به 

قصاص گذشته اند.
چهار  معدن  اگر  اینکه  بیان  با  روح االمینی  خدابخش 
گنبد یا تخت گنبد از طریق سیرجان گازرسانی شود 
میلیاردها هزینه در بر دارد، گفت: تالش شود که حقی 
از اهالی منطقه گوغر و روستاهایی که خط لوله گاز از 

آن ها می گذرد تضییع نشود.
وی ادامه داد: در دهه فجر عفو مقام معظم رهبری را 
بافت  داشتیم که حدود 40 درصد زندانیان شهرستان 

کاهش یافته است.
اظهار  جلسه  این  ادامه  در  بافت  شهرستان  فرماندار 
داشت: همه مسئوالن شهرستان بافت با مدیران استان 
خود تعامل داشته باشند و دهیاران و شوراهای روستا 

از تمام ظرفیت روستایشان استفاده کنند.
فتحعلی حمزه جواران گفت: بزرگ ترین خانواده در 
که  است  پرورش  و  آموزش  اسالمی  جمهوری  نظام 
بیشترین تأثیر را در جامعه دارد و نیروی های حراست 

بازوان توانمند ادارات هستند.
حراست  مسئول  به عنوان  جهانشاهی  جلسه  پایان  در 
فرمانداری جانشین مجتبی افشار معاون سیاسی امنیتی 

فرماندار در حراست شد.

در اقتصاد مقاومتی درون زا و رونق تولید ما باید اقتصاد 
خودمان را باور داشته باشیم و دولت و تولیدکنندگان 
باید دو روی یک سکه باشند و دولت باید برای بهبود 
سیاست  ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  بیمار  اقتصاد 
بازی و  منافع طلبی و قدرت طلبی و حزب  زدگی و 
بر  باید  دولت  و  بگذارد  کنار  اقتصاد  از  را  بازی  باند 
اساس عقالنیت و ارزش های اسالمی خصوصی سازی 
و فضای رقابتی را در اقتصاد ایران و اقتصاد منطقه ای 
حاکم کند و دولت اگر می خواهد یک ثبات نسبی در 
اقتصاد به وجود آورد باید از خلق ابتکارات و مهارت 
فکری  نخبگان  های  فناوری  و  ها  تکنولوژی  و  های 
جوان ما در شرکت ها دانش بنیان که کشف و اختراع 
می کند و به نفع اقتصاد ما استفاده کند و اقتصاد ما را 
از وابستگی ساختاری به نظام سرمایه دار نجات دهد و 
از خام فروشی ذخایر زیر زمینی کشور جلوگیری کند.

این حمایت از نخبگان فکری جوان باعث می شود تا 
برسیم  اقتصادی  توسعه  و  اقتصادی  آرامش  یک  به 
پیدا  رشد  ما  کشور  تجاری  و   ملی  ناخالص  تولید  و 
از واردات شود( و دولت  بیشتر  یعنی)صادرات  بکند 
آینده  و  راهکارها و خط مشی های حکیمانه  به  باید 
نگرانه رهبر عزیزمان که در شعارهای اول هر سال به 
صورت عملی توجه نماید و این شعارها فقط نباید در 

بروکراسی ما  اداری و  نظام  تیتر کاغذها  سر 
فرموده  به  باشد  نمادین  و  تبلیغ  صورت  به 
نشیند.  می  زخم  روی  مگس  آقا  حضرت 
الملل  بین  های  تروریست  این   21 قرن  در 
اقتصادی مثل مگس دنبال یک زخم و ضعف 
در اقتصاد بیمار ما می گردند آنها وقتی می 
بیند ما به نفت وابسته هستیم از صادرات نفت 
جمهوری اسالمی ایران جلوگیری می کنند و 

نفت را تحریم می نمایند اگر مسئولین محترم ما در قوه 
به فرموده رهبر عزیزمان در سندچشم  مجریه و مقننه 
جایگزین  را  ومالیات  بودند  نموده  توجه   1404 انداز 
ایاالت  رژیم  اقتصاد  فشارهای  االن  بودند  نفت کرده 
ایران  مظلوم  مردم  روی  چندانی  تاثیر  آمریکا  متحده 
نمی گذاشت رژیم ایاالت متحده آمریکا و کشورهای 
بد عهد اروپایی باید بدانند آنها در نظام سرمایه داری 
دچار یک هندسه غلط  بین المللی شده اند و این نظام 
اجتماعی  عدالتی  بی  یک  چون  کند  می  سقوط  ذاتا 
پیمانه  و  است  اروپایی حاکم کرده  را در کشورهای 
صبر و تحمل مردم اروپا از این نظام لبریز شده است 
فرانسه  مردم  جنبش  اعتراضات  در  را  آن  بارز  نمونه 
در 5 ماه اخیر ضد این نظام سرمایه داری را می توان 
 ۹۹ والستریت  جنبش  نظرسنجی  در  و  کرد  مشاهده 

نظام  این  از  اروپا و آمریکا  درصد مردم 
این  کارآمدن  روی  با  و  هستند  ناراضی 
کشورهای  اقتصاد  داری  سرمایه  نظام 
لیبرالیسم از اقتصاد معیشتی و تولید برای 
تولید  داری  سرمایه  اقتصاد  به  مصرف 
هویت  تغییر  زیان(  و  فروش)سود  برای 
عمده  نارضایتی  دلیل  به  نظام  این  و  داد 
خواهد  سقوط  آمریکا  و  اروپا  مردم 
اقتصاد  همان  ما  اقتصاد کشور  نجات  راه  تنها  و  کرد 
مقاومتی و رونق تولید و اشتغال می باشد و 24 بندی 
که حضرت آقا در مورد اقتصاد مقاومتی به طور جامع 
و کامل بیان فرمودند اقتصاد بیمار مارا درمان خواهد 
کرد و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و کشورهای 
از  برداری  الگو  با  توانند  می  خواه  آزادی  و  اسالمی 
اساس  بر  گرا  برون  و  زا  درون  مقاومتی  اقتصاد  این 
کشورهای  اقتصادی  نیازهای  و  خود  نیاز  وحدت 
از  را  خودشان  اقتصاد  و  نمایند  برطرف  را  خودشان 
چنگ استعمارگران و تروریست های اقتصادی نجات 
دهند تا بتوانند یک اقتصاد پویا درعضویت خودشان 
در جنبش عدم تعهد حاکم نمایند و برای همیشه خود 

را از وابستگی به استعمارگران نجات دهند.
مجید محمدی نژاد – کارشناس ارشد علوم سیاسی   

سمپاشی یك کانون تجمع ملخ در ارزوئیه 

یک کانون تجمع ملخ های مهاجر آفریقایی در شهرستان 
ارزوئیه، شناسایی و سمپاشی شد.

امیری پاک مدیر جهاد کشاورزی ارزوئیه گفت گروههای 
دسته  یک  ورود  متوجه  شهرستان  این  پایش  و  مراقبت 
ملخ صحرایی از منطقه شمیل استان هرمزگان به منطقه ده 
شیخ ارزوئیه شدند که بالفاصله کار سمپاشی منطقه آلوده 
با  سمپاشی  این  افزود  وی  شد.  آغاز  هکتار   5 مساحت  به 
اونیماک جهت جلوگیری  دستگاه سمپاش  دو  از  استفاده 
از تخم ریزی آفت صورت گرفت. مدیر جهاد کشاورزی 
شهرستان ارزوئیه گفت: با توجه به سطح گسترده آلودگی 
به  ملخ  تهاجم  افزایش  احتمال  هرمزگان  استان  در  ملخ  به 
عمومی  آفت  این  با  مبارزه  و  دارد  وجود  شهرستان  این 
نیازمند همکاری تمام ارگانها و ادارات و کشاورزان منطقه 

با کارشناسان جهاد کشاورزی است

اقتصاد مقاومتی و رونق تولید چیست؟ 

امین امینی زاده، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ارزوئیه:
نقش اصلی در رونق تولید بر دوش کارگران است، از این قشر زحمتکش به خوبی حمایت می کنیم

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمان:
زیر  آبریز کرخه همچنان ٧ روستا  در حوزه 

آب است

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان با تاکید 
اینکه عملیات بازسازی یک پروژه اجتماعی و عمرانی  بر 
افزایی و  به جریانات اجتماعی و هم  با توجه  باید  است و 
بومی سازی فعالیت ها را پیش ببریم تصریح کرد: ارزیابی 
مجدد  ارزیابی  حتما  و  رسیده  اتمام  به  حمیدیه  در  اولیه 
روستا   7 هنوز  آبریز کرخه  در حوزه  زیرا  داشت  خواهیم 

زیر آب است.
در  ماه  اردیبهشت   10 روز  عصر  سلطانی نژاد"  اکبر  "علی 
در  زده  سیل  مناطق  نوسازی  و  بازسازی  کارگروه  جلسه 
کشور  وزیر  عمرانی  معاون  حضور  با  کرمان  استانداری 
است  حمیدیه  شهرستان  معین  کرمان  استان  کرد:  اظهار 
خوبی  اقدامات  شده،  انجام  که  هایی  بندی  بخش  در  و 
ارزشمندی  بسیار  تجربه  کرمان  استان  زیرا  گرفته  صورت 

در بازسازی دارد.
وی با تاکید بر اینکه عملیات بازسازی یک پروژه اجتماعی 
و عمرانی است و باید با توجه به جریانات اجتماعی و هم 
افزایی و بومی سازی فعالیت ها را پیش ببریم تصریح کرد: 
ارزیابی  حتما  و  رسیده  اتمام  به  حمیدیه  در  اولیه  ارزیابی 
 7 هنوز  آبریز کرخه  زیرا در حوزه  داشت  مجدد خواهیم 

روستا زیر آب است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان کرمان با اشاره 
به اینکه کرمان ستاد بازسازی معین در حمیدیه است، بیان 
کرد: بخش اول تسهیالت برای روزهای نخست سیل تامین 
شده و بخش دیگر به زودی تامین می شود که برای شروع 

کار در بحث اعتبار مشکلی نداریم.
بانک  شعب  مدیریت  باید  اینکه  به  اشاره  با  نژاد  سلطانی 
های استان خوزستان بحث تسهیالت را در استان حل کند، 
زمینه  در  پرونده   200 از  بیش  حمیدیه  در  تاکنون  گفت: 
کرخه  کرانه  در  مورد   75 که  تشکیل  بازسازی  تسهیالت 

تسهیالت معیشیتی را پرداخت کرده ایم.

روز کارگر برای کارگران تعطیل است

به  اردیبهشت سال جاری  قانون کار 11  کارگران مشمول 
مناسبت روز جهانی کارگر هم مانند سال های گذشته تعطیل 
هستند. در ماده 6۳ قانون کار جمهوری اسالمی ایران روز 
مناسبت روز جهانی کارگر  به  ماه هر سال  اردیبهشت   11
مشمول  کارگران  تمام  برای  روز  این  که  است  شده  ثبت 
ماده  این  به حساب می آید. طبق  تعطیل رسمی  قانون کار 
از قانون، کارفرمایان حق به کارگیری کارگران خود را در 
این روز ندارند، مگر آنکه حضور آنان با توافق کارگر و 
پرداخت اضافه کاری روز تعطیل میسر شود. بنابراین، هفته 
برای  اردیبهشت ماه،   11 با  مصادف  چهارشنبه  روز  جاری 

تمام کارگران مشمول قانون کار تعطیل رسمی است.

به علت مشخص نبودن منابع تامین اعتبار ؛
پتروشیمی  مانند  طرحهایی  کنارگذاشتن 

در استان کرمان
استاندار کرمان گفت: طرح هایی که برای اجرای 
از  است  نشده  تعیین  مشخصی  مالی  منبع  آنها 

دستور کار خارج میشوند.
فرماندهی  ستاد  جلسه  در  فدایی  محمدجواد 
اقتصاد مقاومتی استان کرمان گفت: برای اجرای 
از  باید  اقتصادی  جدید  های  طرح  بهتر  هرچه 
هایی  طرح  و  گرفت  بهره  قبل  سال های  تجربه 
شان  اعتبار  تامین  منابع  که  شوند  اجرا  استان  در 

مشخص باشد.
ها  سال  که  طرح هایی  است  الزم  افزود:  وی 
پتروشیمی  های  پروژه  مانند  اند  مانده  بالتکلیف 
و پاالیشگاه پالسما در استان از دستور کار خارج 

شوند.
در این جلسه آقای رودری رئیس سازمان مدیریت 
اینکه  به  اشاره  با  کرمان  استان  ریزی  برنامه  و 
پارسال بیش از 41 هزار شغل در استان ایجاد شد 
پارسال 74 طرح بخش خصوصی و 1۹8  گفت: 
طرح دولتی در دستور کار قرار گرفت که طرح 
های بخش خصوصی تاکنون 65 درصد و طرح 

های دولتی ۹5 درصد پیشرفت دارند.
کارگروهی  شد  پیشنهاد  همچنین  جلسه  این  در 
برای بررسی وضع واحدهای راکد و یا نیمه فعال 

استان تشکیل شود.


