
شرکت توزیع برق شمال: اگرچه بعد از تغییر ساعات ادارات هنوز مشکلی 
پیش نیامده اما احتمال خاموشی وجود دارد

فرمانده انتظامی شهرستان منوجان:

پلمب 11 واحد صنفی 
متخلف در منوجان

 معرفی سه رقم جدید بادمجان
برای جنوب کشور

خاموشی پشت 
در خانه مردم

از دماسنج خودرو تا دمای واقعی هوا
 شهروندان جنوبی: دماسنج های منازل و خودروها دمایی بیشتر از دمایی که هواشناسی اعالم می کند نشان می دهند

رییس هواشناسی استان: نحوه سنجش دماسنج های هواشناسی با دیگر دماسنج ها تفاوت دارد

مدیر ستاد هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان اعالم کرد:

برگزاری ۴۱ دوره آموزشی - ترویجی 
کشاورزی در جنوب کرمان
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مدیر جهاد کشاورزی فاریاب:

مبارزه با ملخ در فاریاب ادامه دارد

--
--

--
--

--
--

س: 
عک

ی
رز

شاو
ن ک

زما
سا

س: 
عک

4

@kaghazevatan

ما را در تلگرام دنبال کنید

تومــان  500 قیمــت              1398 تیــر   19 چهارشــنبه         528 پیاپــی  شــماره  ســوم           ســال 

3 و2

آیا امکان پیش بینی 

زلزله وجود ندارد؟

مهدی زارع
یادداشت مهمان

پـس از رخدادهـای لـرزه ای بـزرگ عـده ای در فضای 
خصـوص  در  مطالبـی  انتشـار  بـه  اقـدام  مجـازی 
پیش بینـی زلزله هـای بزرگ تـر در منطقـه می دهنـد 
کـه بـه دلیل عدم پوشـش کامل از گسـل های کشـور 

امـکان پیش بینـی زلزلـه وجـود نـدارد.
از آنجایـی که رخداد بیشـتر زلزله هـا در منطقه زاگرس 
زلزله هـا بـه صـورت "فوج گونه" اسـت؛ از ایـن رو پس 
از زلزله هـای مهـم احتمال رخـداد زمین لرزه های دیگر 
حتـی در همـان حـد زمین لـرزه اصلـی و کوچکتـر از 
آن وجـود دارد. در همـه زلزله هـای بزرگ تـر از ۶ کـم 
و بیـش می تـوان گفـت کـه بیـن یـک تـا 5 درصـد 
بـر روی همـان  احتمـال وقـوع زمین لـرزه بزرگ تـر 

گسـل و یـا گسـل های مجـاور وجـود دارد.
چنیـن گفته هایی، پیش بینـی زلزله نیسـت و با طرح 
ایـن سـوال کـه افـرادی کـه چنیـن پیش بینی هایـی 
 11:30 سـاعت  اصلـی  زلزلـه  همیـن  چـرا  دارنـد،  را 
دوشـنبه را نتوانسـتند پیـش بینـی کننـد؟ یکـی از 
زمینه هـای مطالعاتـی مـن پیش بینـی زلزلـه اسـت، 
ولـی زلزلـه امـروز مسجدسـلیمان اسـتان خوزسـتان 
جـزو مـواردی از نتایـج مطالعـات پیش بینـی زلزلـه 
بـرای کوتـاه و میـان مـدت نبوده که مـا انتظـار زلزله را 
در آن داشـتیم. بنابرایـن مـا در پژوهشـگاه زلزله زمان 
ایـن زلزلـه را پیش بینـی کوتـاه مـدت نکـرده بودیـم. 
گرچـه از مطالعـات قبلی دانسـته شـده بـود که ناحیه 
مسـجد سـلیمان پهنه ای لرزه خیز اسـت، به ویژه آنکه 
زلزله هـای 18 بهمـن 1351 با بزرگای 5.5 در شوشـتر، 
2۴ آذر 135۷ انـدکا بـا بـزرگای ۶.1 و 3 مهـر 1381 در 
مسـجد سـلیمان بـا بـزرگای 5.5 در همیـن منطقه و 
بـه احتمـال زیـاد در اثـر جنبایی گسـل های آغاجاری، 
رامهرمز و گسـل پی سـنگی خمیدگی جبهه کوهستان 

زاگـرس قبـاً رخ داده اسـت.
در برخـی نواحـی، روش هـای پیش بینـی مـا بـرای 
زلزلـه جـواب داده اسـت. امـا مطالعـات مـا حتمـًا 
نمی توانیـم  فعـًا  چـون  نبـود؛  کاامـل  و  جامـع 
پوشـش کامـل پایـش داده ها بـرای تحلیـل در کل 
کشـور انجـام دهیم، ضمـن آنکه هنوز بـه داده های 
باکیفیـت برخـط برای کل کشـور دسترسـی نداریم. 
از سـوی دیگـر پیش بینـی علمـی زلزلـه موضـوع 
مـورد حمایـت سـازمان های دولتـی و دانشـگاهی 
در ایـران نیسـت و اکنـون کارهایی در اولویت اسـت 
کـه بتـوان از آنهـا به صورت پـروژه ارتبـاط با صنعت 
بـه تأمیـن بودجـه بـرای دانشـگاه و پژوهشـگاه و 
کسـب مزیـت مالـی برای خـود عضو هیـات علمی 
پیش بینـی  اسـت کـه  حالـی  در  ایـن  پرداخـت. 
زلزلـه کاری علمـی و بنیـادی اسـت و بویـژه بـرای 
بخش هـای خصوصی جذاب نیسـت تا بـر روی آن 
سـرمایه گذاری کننـد. این گونـه پژوهش ها در حال 
حاضـر در دانشـگاه ها و پژوهشـگاه های مـا مهجور 
واقـع شـده و در مـواردی قابل دنبال کردن هسـتند 
کـه بـر اسـاس داده موجـود و در دسـترس بتـوان 
بـدون صـرف هزینـه خاصـی مطالعـه ای مـوردی را 

به سـرانجام رسـاند.
دنیـا  در  فعـاً  اسـت کـه  یـادآوری  بـه  الزم  البتـه 
تضمینـی وجـود نـدارد که حتی بـا دردسـترس بودن 
پیـش  بـه  بتـوان  پژوهشـی  سـنگین  بودجه هـای 
بینی هـای زمانـی موفـق و بـا درصـد موفقیـت بـاال 
و بـرای اعـام گسـترده نتایـج دسـت زد. ایـن کار در 
سـطح جهانـی نیـز بـه عنـوان کاری پایـه و بنیـادی 
اسـت که فعاً صرف سـرمایه انسـانی و مادی از دید 
پژوهشـی روی آن در بسیاری از مؤسسات پژوهشی 
نتیجه گیری هـای کوتـاه  انتظـار  بـدون  دنیـا  معتبـر 

مـدت و قابـل اعـام، انجـام می شـود.
پیش بینـی  را  زلزلـه ای  می کننـد  ادعـا  افـرادی کـه 
می کننـد، همـواره احتمالـی در نتایـج کارهـای علمی 
مرتبـط بـا کارشـان وجـود دارد. بایـد بتواننـد درصـد 
احتمـال و عـدم قطعیـت نتایج خود را نیـز بیان کنند. 
اگـر چنیـن احتمـال و عدم قطعیتـی را نتواننـد اعام 
کنند، کارشـان علمی نیسـت. البته همچنان بر اساس 
دانسـته های زمین شناسی و سـابقه لرزه خیزی امکان 
پیش بینـی مکانـی )بدون اعـام زمان خـاص( وجود 
دارد و ایـن کار همـان اعام های منطقه های خطرناک 
از نظـر خطـر زلزلـه و لرزه خیزی و مثـاً مناطق نزدیک 
گسـل های فعـال و لرزه زا به عنـوان ناحیه های کاندیدا 

بـرای رخـداد زلزله بعدی اسـت.
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پهنای باند استان کرمان به ۷۰۰ گیگابایت افزایش می یابد

هــای  شــبکه  و  اینترنتــی  هــای  ســایت 
عقــب  دلیــل  بــه  اســتان کرمــان  موبایــل 

ــای  ــعه پهن ــه توس ــته ب ــای گذش ــی ه ماندگ
بانــد نیــاز دارد و بــر ایــن اســاس مدیــر 

ــا  ــه ب ــه ک ــم گفت ــان ه ــه کرم ــرات منطق مخاب
نــگاه جــدی دولــت بــه ایــن اســتان ظرفیــِت 
 ۷00 بــه  بایــت  1۴0 گیــگا  از  بانــد  پهنــای 

یافــت. خواهــد  افزایــش  گیگابایــت 
حســینی  رهــام  ســید  ایرنــا  بــه گــزارش 
ــورای اداری  ــت ش ــنبه در نشس ــامگاه دوش ش
ــد  ــای بان ــار افــزود: ظرفیــت پهن شهرســتان ان
ــای  ــاخص ه ــی از ش ــه یک ــان ک ــتان کرم اس
مهــم اســتان اســت و نیــاز بــه توســعه داشــت 
طــی 10 مــاه گذشــته از ۷0 گیگابایــت بــه 1۴0 
ــتان  ــم و در شهرس ــش دادی ــت افزای گیگابای
ــه  ــد را از 2.5 گیگابایــت ب ــای بان ــار نیــز پهن ان
10 گیگابایــت رســاندیم چــون توســعه ســایت 
شهرســتان  در  اینترنــت  و  موبایــل  هــای 
ــا  ــاز دارد ت ــد نی ــای بان ــعه پهن ــه توس ــدا ب ابت

شــاخص های بعــدی را توســعه دهیــم.
ــه  ــوط ب ــروژه دیگــری مرب وی اضافــه کــرد: پ

ــای  ــش پهن ــتای افزای ــینا در راس ــرکت س ش
بانــد در ۴3 نقطــه کشــور از شــهریور مــاه 
ــارد  ــه 110 میلی ــد ک ــد ش ــاز خواه ــال آغ امس
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــا اج ــر دارد و ب ــه در ب هزین
 ۷00 بــه  بانــد  پهنــای  کرمــان  اســتان  در 

گیگابایــت خواهــد رســید.
اســتان  ســطح  در  کــرد:  بیــان  حســینی 
و  اصلــی  هــای  جــاده  ارتباطــی  پوشــش 
ــا 95 درصــد محقــق شــده و برنامــه  فرعــی ت
ریــزی خواهــد شــد تــا 5 درصــد دیگــر نیــز از 

ــوند. ــد ش ــره من ــر به ــن ام ای
ثابــت  تلفــن  بحــث  در  وی تصریــح کــرد: 
هــم جاهایــی کــه در نوبــت هســتند از جملــه 
بررســی  و  اعــزام  تیمــی  انــار  شهرســتان 
خواهــد شــد و معضــات برطــرف خواهــد 

ــد. ش
ــرات کرمــان ایــن  بهگفتــه مدیــر منطقــه مخاب
اســتان باتوجــه بــه اینکــه پهناورتریــن اســتان 
و  دارد  950 هــزار شــماره  اســت  در کشــور 
ــه محــل کار افــراد  ۷10 هــزار شــماره مذکــور ب
ــماره در  ــرار ش ــه از ۷10 ه ــن اینک ــت ضم اس

ــتند. ــال هس ــزار فع ــان 500 ه کرم
درآمــد  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  حســینی 
از بخــش دیتــا  اســتان کرمــان  مخابــرات 
ثابــت  تلفــن  از  اســت گفــت: میــل همــه 
ــی از  ــم برخ ــی بینی ــت و م ــده اس ــن آم پایی
ــکل  ــان مش ــن ثابتش ــت تلف ــردم در پرداخ م
ــادآور  ــرات منطقــه کرمــان ی ــر مخاب دارند.مدی
ــعه و  ــوی توس ــد جل ــی توان ــم نم ــد: تحری ش
ــا  ــم ت ــاش کردی ــرد و ت ــا را بگی ــت ه فعالی
ــم؛  ــران کنی ــا را جب ــی ه ــی قبل ــب ماندگ عق
دیتــای  بحــث  در  اســتان  ســطح  در  لــذا 
ــث  ــترک، در بح ــزار و 200 مش ــرعت 5 ه پرس
ــزار  ــم یکه ــوری ه ــر ن ــای فیب ــاخت ه زیرس
بیــن  نــوری  فیبــر  شــبکه  300 کیلومتــر  و 
شــهری، در حــوزه فیبرنــوری شــهری هــم 
یکهــزار و 500 کیلومتــر و فیبــر روســتایی نیــز 
یکهــزار و ۴00 کیلومتــر داریــم کــه در مجمــوع 
ــوری  ــر ن ــر در ســطح اســتان فیب ۴200 کیلومت

ــم. داری
210 کیلومتــری کرمــان  در  انــار  شهرســتان 

قــرار دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان:

مدیر منطقه مخابرات کرمان:

مدیر عامل سازمان عمران و باز آفرینی فضاهای شهری شهرداری کرمان:
زیرسازی و آسفالت برخی معابر ۸۹۰ هزار نفر در بافت های فرسوده استان ساکن هستند

شهر کرمان در دست اقدام است

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار 
ــعت  ــار وس ــزار و ۴30 هکت ــت: 5 ه ــان گف کرم
بافــت فرســوده اســتان کرمــان اســت کــه 890 
ــه  ــتند ک ــاکن هس ــت س ــن باف ــر در ای ــزار نف ه
ایــن بافــت کامــا فرســوده اســت و نگــران 

ــتیم. هس
ــه گــزارش ایســنا،  ســید”مصطفی آیت اللهــی  ب
موســوی” امــروز 18 تیرمــاه در کارگــروه بیمــه، 
بازســازی و بازتوانــی شــورای مدیریــت بحــران 
ــوع  ــه موض ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم اس
مهــم  خیلــی  اســتان کرمــان  بــرای  بیمــه 
اســت، اظهــار کــرد: ۶0 درصــد ســاختمان هــای 

روســتایی اســتان مقــاوم ســازی شــده امــا ۴0 
درصــد باقــی مانــده جمعیــت زیــادی را در خــود 

ــه آن توجــه شــود. ــد ب جــای داده کــه بای
افــزود: 5 هــزار و ۴30 هکتــار وســعت  وی 
بافــت فرســوده اســتان کرمــان اســت کــه 890 
ــه  ــتند ک ــاکن هس ــت س ــن باف ــر در ای ــزار نف ه
ایــن بافــت کامــا فرســوده اســت و نگــران 

هســتیم.
ــعت  ــار وس ــرد: 23۶0 هکت ــح ک ــوی تصری موس
ــه  ــت ک ــتان اس ــمی اس ــکونتگاه های غررس س
ــر را در  ــزار نف ــدود 100 ه ــت ح ــکونت جمعی س

ــم. ــاط داری ــن نق ای

معــاون عمرانــی اســتاندار کرمــان بیــان کــرد: 11 
ــم  ــان داری ــادی در اســتان کرم ــزار و ۷5۴ آب ه
ــت  ــکنه اس ــا دارای س ــورد از آنه ــه 5530 م ک
ــت اســتان را تشــکیل مــی  و ۴2 درصــد جمعی
ــان  ــیت کار را نش ــداد حساس ــن اع ــد و ای دهن

می دهــد.
وی افــزود: حــوادث مختلفــی را در اســتان 
داریــم و هیــچ ســالی آرامــش بحرانــی نداریــم 
ــاری  ــال ج ــدای س ــال در ابت ــوان مث ــه عن و ب
ــا  ــد از آن هجــوم ملخ ه ســیل را داشــتیم و بع

ــرد. ــر ک ــا را درگی ــاه م ۴ م
ــه در  ــی ک ــی حوادث ــرد: در پ ــار ک ــوی اظه موس
ــا  ــارات ب ــت خس ــد، پرداخ ــتان رخ می ده اس
ــت و از  ــی نیس ــد کاف ــه ح ــا ب ــت ی ــر اس تاخی

ــت. ــر اس ــان ب ــا زم ــت ه ــر پرداخ ــوی دیگ س
ــت  ــن اس ــه ای ــش بیم ــرد: نق ــح ک وی تصری
ــی  ــت های ــردم و پرداخ ــدت م ــا معاض ــه ب ک
کــه صــورت مــی گیــرد، ذخیــره ای بــرای ایــن 
اســت کــه اگــر حادثــه ای رخ داد، بتوانیــم از آن 
بهــره بگیریــم و موضــوع را مدیریــت کنیــم و بــه 
حــل مشــکاتی کــه در پــی حــوادث بــه وجــود 
ــذا بیمــه حــوادث در  ــم ل ــد، کمــک کنی مــی آی
ــرای مــا خیلــی اهمیــت دارد. اســتان کرمــان ب

معــاون اســتاندار کرمــان بیــان کــرد: بایــد 
ــی  ــازی و بازتوان ــه، بازس ــروه بیم ــای کارگ اعض
ــه و  ــتفاده از بیم ــازِی اس ــتای فرهنگس در راس
ــا  ــده ب ــد ش ــه منعق ــردن تفاهمنام ــی ک اجرای
بیمــه همــکاری کننــد تــا بتوانیــم پوشــش 
بیمــه ای خوبــی در اســتان داشــته باشــیم.

مدیــر عامــل ســازمان عمــران و بــاز آفرینــی 
فضاهــای شــهری شــهرداری کرمــان از زیرســازی 
و آســفالت تعــدادی دیگــر از کوچــه هــای ســطح 

ــر داد. شــهر خب
ــار  ــر، اظه ــا مه ــو ب ــری در گفتگ ــاهللا منوچه عط
کــرد: عملیــات زیرســازی و آســفالت کوچــه 
بلــوار حمــزه و شــماره 1۶  هــای شــماره 32 
خیابــان بوســتان کــه در حــوزه خدماتی شــهرداری 
ــت. ــیده اس ــام رس ــه اتم ــد ب ــه دو قراردارن منطق

وی افــزود علــی رغــم وضعیــت نــه چنــدان 
ــت  ــش قیم ــن افزای ــاری و همچنی ــب اعتب مناس
ــر  ــد ب ــی تاکی ــاون فن ــان و مع ــر شــهردار کرم قی
ــهیل در  ــاظ تس ــه لح ــر ب ــفالت معاب ــرای آس اج
ــا  ــه ب ــد ک ــاکنان دارن ــی س ــرور و راحت ــور و م عب
ــود. ــام ش ــدی انج ــت بن ــزی و اولوی ــه ری برنام

منوچهــری گفــت: اجــرای زیرســازی و آســفالت 
معابــر همــواره در دســتور کار ایــن ســازمان 

ــرار دارد. ق
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ترازنامـه بانک هـا نشـان از کاهش اضافه برداشـت آنها 
از بانـک مرکـزی دارد، ایـن در حالـی اسـت کـه از نیمـه 
دوم سـال گذشـته ملزم به تسویه حسـاب مانده اضافه 
برداشت از حساب جاری بانک مرکزی شده و در صورت 
عـدم انجـام بـا برخـورد انضباطـی مواجـه می شـدند.

از  بانک هـا  برداشـت  اخبارپـول، اضافـه  بـه گـزارش   
گـذاری  اثـر  و  پولـی  پایـه  افزایـش  مرکـزی،  بانـک 
آن بـر تـورم را بـه دنبـال داشـته و از جملـه مـوارد بـی 
انضباطـی مالـی بانک هـا بـه شـمار مـی رود و ایـن در 
اغلـب  طـی سـال های گذشـته  اسـت کـه  شـرایطی 
میـزان اضافـه برداشـت بانک هـا از بانـک مرکـزی و در 
مجمـوع بدهـی آنها به این بانـک رو به افزایش اسـت.

از  پایـان سـال 139۷  بانک هـا در  ترازنامـه  وضعیـت 
ایـن حکایـت دارد کـه بدهـی آنهـا بـه بانک مرکـزی از 
حـدود 85 هـزار میلیـارد تومـان در سـال 1393 بـه 
13۷هـزار میلیارد تومان در پایان سـال گذشـته رسـیده 
بـود   139۴ سـال  در  فقـط  سـال ها  ایـن  در  اسـت. 
کـه در یـک دوره کاهـش حـدود 2.5 درصـدی وجـود 
داشـت و غیـر آن همـواره رونـد افزایشـی بـوده اسـت.

اما از سـال گذشـته همتی- رئیـس کل بانک مرکزی- 
موضـوع اضافه برداشـت بانک ها در مسـیر اصاح نظام 
بانکـی را مـورد تاکیـد قـرار داده و حتـی در ابتدای نیمه 
دوم سـال، طـی بخشـنامه ای سیسـتم بانکـی را ملـزم 
بـه تسـویه مانـده اضافـه برداشـت از بانک مرکـزی کرد 
و هشـدار داد کـه عـدم انجـام اقـدام جدی در راسـتای 
از  برداشـت  اضافـه  مانـده  تسـویه  نهایتـًا  و  کاهـش 
حسـاب جـاری نـزد بانـک مرکـزی بـه دلیـل در تضـاد 
منجـر  می توانـد  پولـی  سیاسـت های  بـا  آن  بـودن 
بـه برخـورد انضباطـی بـا بانک هـای متخلـف شـود.

ــات و  ــز تحقیق ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
 آمــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعی جنــوب کرمان 
بــا تــاش و کوشــش اعضــاء هیئــت علمــی، 
موسســه  همــکاری  و  مرکــز  ایــن  محققــان 
تحقیقــات اصــاح تهیــه نهــال و بــذر کشــور، 
ســازمان  کارشناســان  و  مدیــران  مشــارکت 
رقــم   3 کرمــان  جنــوب  کشــاورزی  جهــاد 
جدیــد بادمجــان بــا نامهــای )بیتــا، درخشــان 
شــدند.  معرفــی  کشــور  بــرای  آذیــن(   و 
منطقــه  مجــری  خوشــکام  ســیب گل  خانــم  
در  جنــوب کرمــان  در  ارقــام  ایــن  تولیــد  ای 
ایــن خصــوص گفــت: معرفــی ایــن ارقــام در 
قالــب ۶ پــروژه تحقیقاتــی ملــی 25 آزمایــش 
تــوده  از  خالــص  الیــن  انتخــاب  روش  بــه  و 
مطالعــات  تمامــی  و  بــوده  منتخــب  بومــی 
اســت. رســیده  انجــام  بــه  ســال   11  طــی 

و  تحقیقــات  مرکــز  پژوهشــی  معــاون  نامــور   
جنــوب  طبیعــی  منابــع  و  آمــوزش کشــاورزی 
ــن  ــد ای ــزود: تولی ــاره اف ــن ب ــان در ای اســتان کرم
ــل  ــه عم ــت جام ــدی در جه ــیار بلن ــام گام بس ارق
کاهــش  و  مقاومتــی  اقتصــاد  بــه  پوشــیدن  
وابســتگی بــه بــذور خارجــی در تولیــد ســبزیجات 
ــم  ــز ه ــن مرک ــه داد: ای ــت. وی ادام ــور اس کش
تولیــدات  پژوهشــکده  همــکاری  بــا  چنیــن 
ــال  ــان در ح ــر کرم ــهید باهن ــگاه ش ــی دانش گیاه
انجــام مطالعــات بــرای تولیــد بــذور هیبریــد 

برخــی ســبزیجات گلخانــه ای اســت.

عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای 
اســامی بــا بیــان اینکــه واردات خــودرو ممنوع اســت، 
ــودروی  ــه خ ــروش هرگون ــش ف ــا پی ــت: طبیعت گف
کامــل وارداتــی بــه دلیــل اینکــه بــا ممنوعیــت کاالی 
وارداتــی مواجــه اســت عمــا محلــی از اعــراب نــدارد.

11 اســفند مــاه ســال 9۷ بــود کــه جمعــی از مشــتریان 
ــن  ــف ای ــه تخل ــراض ب ــور در اعت ــان موت شــرکت کرم
شــرکت در تحویــل خــودرو مقابــل مجلــس شــورای 

اســامی تجمــع کردنــد.
ــن  ــرا از ای ــود، ماج ــزارش داده ب ــا گ ــه آن ــور ک آن ط
ــتریان  ــام مش ــت ن ــان ثب ــاه از زم ــه 9 م ــود ک ــرار ب ق
ــرکت  ــن ش ــای ای ــروش خودروه ــش ف ــرح پی در ط
می گذشــت، امــا شــرکت کرمــان موتــور در زمــان 
تحویــل خــودرو برخــاف آنچــه در قــرارداد ذکــر شــده 
ــود، از مشــتریان قیمــت روز خــودرو را طلــب کــرده  ب
ــا ســبق و برخــاف  ــه م ــر عطــف ب ــن ام ــه ای ــود ک ب

ــید. ــر می رس ــه نظ ــون ب قان
بارهــا شــرکت کرمــان موتــور بــه دلیــل عــدم تحویــل 
بــه موقــع خــودرو یــا گــران فروشــی در زمــان تحویــل 
خــودرو مــورد اعتــراض مشــتریان قــرار گرفتــه اســت، 
ــزاری مــوج،  ــه براســاس گــزارش خبرگ ــه طــوری ک ب
ــور  ــان موت ــرکت کرم ــته ش ــال گذش ــاه س ــفند م اس
شــرایط تحویــل خــودرو جــک اتوماتیــک S5 را منــوط 
ــرارداد  ــتر از ق ــان بیش ــون توم ــت 30 میلی ــه پرداخ ب
ــی کــه ایــن شــرکت ســه مــاه در  ــود، در حال کــرده ب
تحویــل خــودرو تأخیــر داشــت و طبــق قانــون موظــف 
بــه پرداخــت ســود مشــارکت 18 درصــدی و جریمــه 
ــوده  ــرای دیرکــرد در تحویــل ب تأخیــر 2٫5 درصــدی ب

اســت.
در  صنعــت  وزیــر  ضعیــف  عملکــرد  متاســفانه 
ــه حــدی اســت  ــازار خــودروی کشــور ب ســاماندهی ب
ــزرگ خودروســازی  ــول ب ــه دو غ ــر اینک ــاوه ب ــه ع ک
کشــور بــه دلیــل عــدم پایبندی بــه تعهــدات و افزایش 
ــه قیمــت محصــوالت تولیــدی بارهــا مــردم را  بی روی
نقــره داغ کرده انــد، ایــن شــرکت خودروهــای وارداتــی 
هــم بارهــا مــورد اعتــراض مشــتریان در راســتای عــدم 
تحویــل بــه موقــع خــودرو یــا گــران فروشــی در 
زمــان تحویــل خــودرو قــرار گرفتــه اســت. بــه طــوری 
ــور  ــان موت ــدگان کرم ــاه 9۷ زیان دی ــفند م ــه در اس ک
ــه رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور نامــه داده و  ب
ــه  ــا ب ــا ت ــد، ام ــه کردن ــور گای از بدعهــدی کرمــان موت
ایــن لحظــه نــه وزارت صنعــت و نــه ســازمان مســوول 
دیگــری پاســخگوی شــکایت مــردم از ایــن شــرکت 

نبوده انــد.
امــا ایــن بــار اقدامــات شــائبه برانگیز شــرکت کرمــان 
ــا  ــع خــودرو ی ــه موق ــل ب ــدم تحوی ــر از ع ــور فرات موت
ــر  ــه نظ ــودرو ب ــل خ ــان تحوی ــی در زم ــران فروش گ

می رســد.
ــور از  ــان موت ــرکت کرم ــده ش ــی داده ش ــق آگه مطاب
ــش  ــه پی ــدام ب ــاه 98 اق ــرداد م ــا 31 خ ــخ 19 ت تاری
فــروش محصــوالت خــودروی هیونــدا کــرده بــه 
طــوری کــه هیونــدای آزرا آن هــم مــدل 2019 بــه مبلــغ 

ــت! ــده اس ــی ش ــان آگه ــون توم 950 میلی

کاهش اضافه برداشت 
بانک ها از بانک مرکزی

معرفی سه رقم 
جدید بادمجان 

برای جنوب کشور

واکنش مجلس 
به اقدام عجیب 
»کرمان موتور«

خبر

خبر

مبارزه با ملخ 
در فاریاب ادامه دارد

آتش سوزی گسترده 
در باغات منوجان 

پلمب 11 واحد صنفی متخلف 
در منوجان 

کشـــاورزی  جهـــاد  مدیـــر 
فاریـــاب گفـــت: بـــا آفـــت 
ــطح ۶  ــی در سـ ــخ صحرایـ ملـ
هـــزار هکتـــار از اراضـــی ایـــن 
ـــت. ـــه اس ـــورت گرفت ـــارزه ص ـــتان مب  شهرس

ــا  ــو بـ ــاالری مقدم در گفت وگـ ــین سـ حسـ
ـــار داشـــت:  ـــاب اظه ـــگار فـــارس در فاری خبرن
پـــس از گـــزارش ورود اولیـــن دســـتجات 
ملـــخ صحرایـــی بـــه کشـــور از مناطـــق 
جنوبـــی و بـــا توجـــه بـــه حساســـیت 
مدیریـــت  جلســـه  موضـــوع،  ایـــن 
ــد. ــزار شـ ــتان برگـ ــن شهرسـ ــران ایـ  بحـ

ـــا اشـــاره  ـــاب ب ـــاد کشـــاورزی فاری ـــر جه مدی
بـــه پایـــش و ردیابـــی در مناطـــق کوهســـتانی 
ــون  ــزود: تاکنـ ــتان افـ ــت در شهرسـ و دشـ
ـــه  ـــار از اراضـــی منطق ـــزار هکت ـــر ۶ ه ـــغ ب بال

سمپاشـــی شـــده و همچنـــان کنتـــرل 
 و مبـــارزه بـــا ایـــن آفـــت ادامـــه دارد.

وی خاطرنشـــان کـــرد: مســـاعد بـــودن 
زراعـــی  هوایـــی ســـال  و  آب  شـــرایط 
ــه  ــورت گرفتـ ــای صـ ــاری و بارندگی هـ جـ
علف هـــای  رشـــد  بـــه  منجـــر  کـــه 
هـــرز و عـــدم مبـــارزه بـــا ایـــن آفـــت در 
اســـتان های  و  همســـایه  کشـــورهای 
طغیـــان  ســـبب  شـــده،  همجـــوار 
 ایـــن آفـــت در منطقـــه شـــده اســـت.

ســـاالری مقدم بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه 
هجـــوم آن بـــه شهرســـتان فاریـــاب از 
هرمـــزگان  اســـتان  مـــرزی  ارتفاعـــات 
صـــورت گرفتـــه اســـت، عنـــوان کـــرد: در 
ـــی  ـــه نگران ـــای هیچ گون ـــوص ج ـــن خص ای

ــت. نیسـ

بیـش از هـزار اصلـه درخت خرما 
منطقـه گوزیکـی  در  مرکبـات  و 
منوجان طعمه حریق شـدند.این 
 ١٣ سـاعت  از  آتش سـوزی کـه 
بعـد از ظهـر آغـاز شـده بـود تا سـاعت شـش 
عصـر ادامه یافـت و باالخره با تـاش ماموران 
آتش نشـانی منوجـان و نـودژ مهـار شـد .در 
طـی دوهفتـه گذشـته ایـن دومیـن باریسـت 
کـه آتش بـه جـان باغات ایـن منطقـه افتاده  
اسـت. نمـوده  دچـار خسـران  را  باغـداران  و 

باغدارانـی کـه سـال ها تـاش و کوششـان در 
این شـرایط سـخت اقتصـادی در یک چشـم 
بـر هـم زدنـی دود شـده و به هـوا رفته اسـت 
،اکنـون نیازمنـد توجـه ویـژه دولـت هسـتند 
تـا بـا کمک هـای ویـژه و تسـهیات باعـوض 
اندکـی از آالم ایشـان تسـکین یابد.الزم اسـت 

بررسـی های الزم نیـز در خصـوص علـت یـا 
علـل این آتش سـوزی ها نیـز صـورت پذیرد و 
تمهیداتی نیز از سـوی آتش نشـانی اندیشـیده 
شـود تـا باقـی باغـات منطقـه دچار خسـارت 
نشـوند . متاسـفانه در این آتش سـوزی عاوه 
بر درختان تعدادی از احشـام )گاو و گوسـاله(

نیـز زنـده زنـده در آتـش سـوختند .سـازمان 
جهادکشـاورزی جنـوب کرمـان و فرمانـداری 
و جهـاد کشـاورزی منوجـان وظیفـه دارنـد در 
ایـن راسـتا بـا بـرآورد خسـارات وارده نسـبت 
بـه کمـک بـه ایـن باغـداران اقـدام نماینـد . 
در هـر صـورت ایـن اتفـاق تعـداد زیـادی از 
خانواده هـا را کـه تنهـا درآمدشـان همیـن بـاغ 
در فصـل  بـوده کـه  و گوساله هایشـان  و گاو 
برداشـت محصولشـان نیز قرار داشته اند دچار 

مشـکات اقتصـادی خواهـد کـرد.

ـــتان  ـــی شهرس ـــده انتظام فرمان
"منوجـــان" بـــا اشـــاره بـــه 
و  کنتـــرل  تشـــدید  طـــرح 
نظـــارت بـــر اماکـــن عمومـــی 
شهرســـتان از پلمـــب11 واحـــد صنفـــی 

متخلـــف خبـــر داد. 
بـــه گـــزارش خبرگـــزاری برنـــا از کرمـــان؛ 
ـــر  ـــد ب ـــا تأکی ـــودی" ب ـــرهنگ"مجید محم س
اینکـــه ارتقـــای امنیـــت اخاقـــی در بیـــن 
اصنـــاف و پیشـــگیری از تخلفـــات صنفـــی 
ـــت  ـــا جدی ـــه انتظامی"منوجـــان" ب در مجموع
پیگیـــری و میـــزان پایبنـــدی اصنـــاف بـــه 
قوانیـــن اباغـــی بصـــورت مســـتمر رصـــد 
ـــه  ـــن رابط ـــت: در ای ـــار داش ـــود؛ اظه ـــی ش م
ـــی  ـــن عموم ـــر اماک ـــارت ب ـــوران اداره نظ مأم
ایـــن فرماندهـــی طـــرح تشـــدید کنتـــرل 

در  صنفـــی  واحدهـــای  بـــر  نظـــارت  و 
شهرســـتان را اجـــرا کردنـــد.

وی افـــزود: در ایـــن طـــرح مأمـــوران نظـــارت 
بـــر اماکـــن عمومـــی از تعـــداد ۶1 واحـــد 
ـــی  ـــی ارزیاب ـــه ط ـــد ک ـــد کردن ـــی بازدی صنف
ـــد  ـــداد 11واح ــه تع ــورت گرفتـ ــای صـ هـ
صنفـــی بعلـــت نداشـــتن پروانـــه کســـب 
پلمـــب و از صاحبـــان تعـــداد 25واحـــد تعهـــد 
ــد.  ــه شـ ــر ارائـ ــد تذکـ ــذ و به3۴واحـ اخـ
ــان  ــتان منوجـ ــی شهرسـ ــده انتظامـ فرمانـ
ـــرادی  ـــوف و اف ـــا صن ـــه ب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــی را  ـــن عموم ـــررات اماک ـــن و مق ـــه قوانی ک
ـــد  ـــی خواه ـــورد قانون ـــد، برخ ـــت ننماین رعای
ــورت  ــت در صـ ــهروندان خواسـ ــد از شـ شـ
مشـــاهده هرگونـــه تخلـــف مراتـــب را بـــه 

پلیـــس 110 اطـــاع دهنـــد.

کرمـان - ایرنـا - در نشسـت تخصصی آسـیب 
شناسـی ادبیـات کـودک در کرمـان از وضعیـت 
نگـران کننـده تولید کتاب هـای کـودک در ایران 
تـا آثـار تولیـد شـده فاقـد کیفیـت محتوایـی و 
بصری توسـط نویسندگان، شـاعران، تصویرگران 
و ناشـران ادبـی حـوزه کـودک سـخن بـه میان 
آمـد. بـه مناسـبت روز ملـی ادبیـات کـودک و 
نوجـوان نشسـت تخصصـی آسـیب شناسـی 
ادبیـات کـودک با حضور نویسـندگان، شـاعران، 
تصویرگـران و ناشـران ادبی توسـط خانه ادبیات 
کرمان برگزار شـد که در این نشسـت بر ضرورت 
ارزیابـی کتاب هـای مرجـع فارسـی کـودکان و 
نوجوانـان بـا معیارهـای جهانـی، رعایـت کـردن 
الزامـات قصـه گویـی دیجیتال و افزایش سـهم 
جایـگاه بودجـه ریـزی دولـت برای موسسـات 
ادبـی و تشـکل های غیـر دولتـی ویـژه ادبیـات 
کـودک ونوجـوان، بر ماهیـت و کارکردهای بازی 
و آموزشـی و فکری در کتاب های تولید شـده در 
این عرصه، تدویـن معیارهای مدونی برای خلق 
تصاویـر کتاب هـای کـودک ونوجـوان در کانون و 
سـایر انتشـاراتی ها، تـاش در راسـتای افزایش 
سـرانه مطالعـه در خانواده هـا و به ویـژه کودکان 
بـه دلیل هجـوم بازی های رایانه ای و انیمیشـن 
و فیلم هـای بـی کیفیـت شـبکه های تلویزیونی 
تاکید شـد.مدیر خانه ادبیات اسـتان کرمان روز 
سـه شـنبه در این نشسـت ضمـن تبریـک روز 
ملـی ادبیـات کـودک و نوجـوان به نویسـندگان 
و شـاعران و تصویرگـران و ناشـران ادبـی اظهـار 

داشـت: براسـاس اطاعـات سـازمان اسـناد و 
کتابخانـه ملـی ایـران تاکنـون 292 مقالـه، 25 
عنـوان پایـان نامـه و ۴۷ عنـوان کتاب شناسـی 
ادبیـات کـودک ونوجـوان منتشـر شـده اسـت.

حسـین شـهابی ادامـه داد: از جملـه مجـات 
منتشـر شـده در ایـن عرصـه اطاعـات کـودکان 
در سـال 1335، بچه قشـنگ بـه مدیریت دکتر 
پریـور و سـردبیری ایـرج تیمورتـاش در سـال 
1329، کیهـان بچه هـا بـه مدیریـت باغچـه بان 
در سـال 1330، مجـات پیـک توسـط آمـوزش 
خردسـاالن  مجلـه  سـال 13۴3،  از  وپـرورش 
ایـران بـه مدیریت محمد باقر هوشـیار در سـال 
1333، مجلـه کـودک در سـال 13۴9، فصلنامه 
کانـون در سـال 1352، شـاهد کـودکان در سـال 
13۶1 و مطالعات ادبیات کودک )دانشگاه شیراز 
در حال انتشـار( است.بازنشسته کانون پرورش 
فکـری کودکان و نوجوانان اسـتان کرمان در این 
نشسـت گفت: با مـروری بر کتاب های منتشـر 
شـده در بخـش ادبیـات کـودک و نوجـوان در 
خواهیـم یافـت کـه بخش عظیمـی از ایـن آثار 
تولیـد شـده فاقـد کیفیـت محتوایـی و بصـری 
الزم هسـتند و بایـد موسسـاتی همچـون خانـه 
ادبیـات بـرای اصـاح ایـن فراینـد و نقـد آثـار 
تـاش کند.فاطمـه جعفـرزاده با اشـاره به توجه 
منتقـدان ادبیـات کودک بـه آثار تالیف شـده در 
ایـن زمینـه گفـت: 50 درصـد از روایت یک قصه 
مربـوط بـه تصویـر اسـت و باید به ایـن موضوع 
توجه جدی و کارشناسـی بیشـتری شود.دانش 

آموخته مقطع کارشناسـی ارشـد ادبیـات کودک 
ایجـاد  را  موفـق  ادبیـات  از شـگردهای  یکـی 
فضایـی دانسـت کـه خـوِد کـودک آن را بپذیرد 
و نویسـنده آثـار ادبـی کـودکان نبایـد فقـط بـه 
مـرور جنبه هـای تجربـی و زندگـی شـخصی 
خـود بسـنده کنـد بلکـه زمینـه ای فراهـم کنـد 
را کـودک در تخیـل خـود  ادامـه داسـتان  تـا 
بسـازد.وی خاطرنشـان کـرد: آمـوزش فلسـفه 
بـه کـودکان از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت 
و ایـن مهـم از سـال 8۴ در ایـران مـورد توجـه 
مجامـع دانشـگاهی قـرار گرفته است.سـرگروه 
انیمیشـن آمـوزش و پـرورش کرمـان در ایـن 
نشسـت بـا اشـاره بـه اینکـه در حـال حاضـر 
کارگاهـی داریـم کـه از مرحلـه طراحـی تا چاپ 
ویـژه آثـار کـودکان در آن انجام می شـود افزود: 
بـه تجربیـات و مطالعـه ای کـه در  بـا توجـه 
زمینـه ادبیـات کـودک و نوجوان داشـتم حس 
می کنـم کـه در ایـران ادبیـات کـودک نداریـم و 
فقـط از سـال 13۴۴ تـا چنـد سـال بعـد کانون 

پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان موفق عمل 
کـرده و هـر چـه جلوتـر می رویـم کارکـرد کانون 
زیـان ده و بـه نوعـی سـربارِ هزینه هـای دولت 
شـده است.محسـن امینـی گفـت: در بخـش 
نشـر الکترونیـک ایـران جایگاهـی نـدارد و در 
زمینه نشـر عاوه بر کانون، انتشـارات فرانکلین 
خیلـی قـوی بـا تصاویر هویـت ایرانـی بیش از 
یکهـزار و 500 جلـد کتاب در ایران منتشـر شـده 
که قابل تقدیر اسـت.وی انتشـار هـزار تا یکهزار 
و 500 جلـد کتـاب را بـرای جامعـه 80 میلیونی 
فاجعه فرهنگی دانسـت و اظهار داشـت: از آنجا 
کـه در حـال حاضـر قریـب 12 میلیـون دانـش 
آمـوز و فقـط 900 هـزار پیش دبسـتانی در ایران 
وجـود دارد؛ میـزان تولیـد کتاب های کـودک در 
ایـران بسـیار نگران کننده اسـت و این در حالی 
اسـت کـه کتابی مانند هـری پاتـر ۴50 میلیون 
نسـخه منتشـر و عرضه شـده و صاحبـان خلق 
ایـن اثـر را به رده سـیزدهم فرد میلیـاردر جهان 

ارتقـا داده اسـت

بـازار خـودرو سـال گذشـته در کمتـر از چنـد 
مـاه افزایـش جهشـی قیمـت را تجربـه کـرد 
کـه ایـن امـر سـبب سـودجویی دالالن شـد. 
باشـگاه خبرنـگاران جوان نوشـت: بـازار خودرو 
سـال گذشـته در کمتـر از چنـد مـاه افزایـش 
جهشـی قیمت را تجربه کرد که این امر سـبب 
بـه  دالالن شـد.در سـال 9۷ کـه  سـودجویی 
یکبـاره فنـر قیمت خـودرو در رفت، دنیـا به کام 
دالالن شـد و ایـن بـازار در کمتـر از چنـد ماه به 
صـورت سرسـام آوری افزایش قیمت را تجربه 
کـرد. ایـن گرانی هـا دالیل مختلفی داشـت، از 
تاثیـر تحریـم ها بـر واردات مـواد اولیـه خودرو 
سـازان و توزیع نامناسـب خودرو تا روی آوردن 
سـرمایه هـای مردمـی و دالالن بـرای کسـب 
سـود از ایـن بازار.امـا بـه عقیـده کارشناسـان 
عمده تریـن دالیـل آغـاز آشـفتگی بازار خـودرو، 
از سـوی شـرکت های  عرضـه  در  محدودیـت 
خودروسـازی، بازگشـت دالالن بـه بـازار و نبـود 
نظـارت دسـتگاه های ذیربط اسـت؛ سـه راس 

وضعیت نگران کننده 

تولید کتاب های کودک در ایران
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ــش  ــوا بی ــی ه ــای واقع ــث دم ــا، بح ــل گرم ــاز فص ــا آغ ب
ــام  ــای اع ــرا دم ــه چ ــود و اینک ــرح می ش ــش مط از پی
ــا عــددی کــه دمــا  شــده از ســوی ســازمان هواشناســی ب
ســنج خودروهــا نمایــش مــی دهنــد متفــاوت اســت 
ــی شــود.  ــل م ــرای شــهروندان تبدی ــه ســوالی جــدی ب ب
دمــای هــوای اعامــی از ســوی ســازمان هواشناســی 
ــیاری از  ــوده و در بس ــاوت ب ــا متف ــنج خودروه ــا س و دم
مواقــع عــدد اعامــی دمــا ســنج هــا بیشــتر اســت.

ــش  ــوا بی ــی ه ــای واقع ــث دم ــا، بح ــل گرم ــاز فص ــا آغ ب
ــام  ــای اع ــرا دم ــه چ ــود و اینک ــرح می ش ــش مط از پی
ــا عــددی کــه دمــا  شــده از ســوی ســازمان هواشناســی ب
اســت  متفــاوت  می دهنــد  نمایــش  خودروهــا  ســنج 
ــود. ــل می ش ــهروندان تبدی ــرای ش ــدی ب ــوالی ج ــه س ب

ایــن  اســتان  جنوبــی  شهرســتان های  از  برخــی  در 
ــد  ــز می رس ــه نی ــش از 50 درج ــه بی ــوا ب ــای ه ــا دم روزه
صورتــی  در  مشــخص،  دســتورالعملی  اســاس  بــر  و 
کــه دمــای هــوا چنــد روز متوالــی بــاالی 50 درجــه 
ســانتی گــراد باشــد ادارات نیــز بایــد تعطیــل شــوند.

بــرای  تعطیلــی  ایــن  شــاید  امــا،  رابطــه  ایــن  در 
و  کارمنــدان  و  باشــد  داده  رخ  دفعاتــی  معــدود 
 50 بــاالی  دمــای  در  کارگــران  مــوارد،  ســایر  در 
شــده اند. حاضــر  خــود  کار  محــل  در  نیــز  درجــه 

از  جلوگیــری  نحــوه  قانــون   ۷ مــاده  اســاس  بــر 
آلودگــی هــوا، در مواقعــی کــه شــرایط هــوا بحرانــی 
پــس  و  شــده  داده  گــزارش  وضعیــت  می  شــود، 
می شــود. گرفتــه  تصمیــم  تعطیلــی  بــرای  آن  از 

ماده 7 قانون نحوه جلوگیری 
از آلودگی هوا

هــوا  آلودگــی  از  جلوگیــری  نحــوه  ۷قانــون  مــاده 
می گویــد در مواقــع اضطــراری کــه بــه علــت کیفیــت 
حــدی بــه  شــهرها  هــوای  آلودگــی  جــوی،  خــاص 

و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  تشــخیص  بــه  برســد کــه 
را زیســت  و محیــط  انســان  آموزش پزشــکی ســامت 

حفاظــت  ســازمان  بیانــدازد،  مخاطــره  بــه  شــدیدًا 
کشــور  وزارت  همــکاری  بــا  زیســت  محیــط 
اســامی  جمهــوری  نیروی انتظامــی  و  ) شــهرداری ها 

موقــت محدودیت هــای  یــا  ممنوعیت هــا  ایــران( 
منابــع  بــرای  را  نوعــی  و  مکانــی  زمانــی، 
مراتــب را بافاصلــه  و  نمــوده  برقــرار  آلوده کننــده 

ــد  ــوم خواه ــاع عم ــه اط ــی ب ــانه های همگان ــق رس از طری

ــا برطــرف شــدن وضعیــت اضطــراری و کاهــش  رســانید.  ب
آلودگــی هــوا، ســازمان نســبت بــه رفــع ممنوعیــت و

بــه  را  مراتــب  و  اقــدام  شــده  برقــرار  محدودیــت 
رســانید. خواهــد  عمــوم  به اطــاع  مقتضــی  نحــو 

کارشناســان  از  فریبــا گــودرزی  خصــوص،  همیــن  در 
ــای  ــا دم ــه ب ــی را در رابط ــی توضیحات ــازمان هواشناس س
اعامــی از ســوی ســازمان هواشناســی مطــرح کــرد.

از  اعامــی  هــوای  دمــای  ارتبــاط گفــت:  ایــن  در  وی 
ســنجش  اســاس  بــر  هواشناســی  ســازمان  ســوی 
می شــود. انجــام  مشــخصی  ایســتگاه های  در  هــوا 

عدد اعالمی هواشناسی ها عددی است 
که در سایه محاسبه شده است

ایــن کارشــناس ســازمان هواشناســی افــزود: ایســتگاه های 
اعامــی،  عــدد  و  گرفتــه  قــرار  ســایه  در  هواشناســی 
اســت. اســت کــه در ســایه محاســبه شــده  عــددی 

گــودرزی بــا اشــاره بــه دلیــل اختــاف دمــای هــوای 
اعامــی از ســوی ســازمان هواشناســی و دماســنج خودروها 
اظهارکــرد: دماســنج خودروهــا دمــای هــوا در شــرایط کامــا 
ــد  ــز می توان ــاف نی ــل اخت ــرده و دلی ــی را محاســبه ک آفتاب
همیــن موضــوع باشــد. سنســور اندازه گیــری دماســنج 
خــودرو در ارتفــاع تقریبــا 30 ســانتی متری از ســطح زمیــن 
ــرار  ــری ق ــدود 2 مت ــاع ح ــی در ارتف ــنج هواشناس و دماس
ــک  ــه نزدی ــا الی ــاک ی ــه خ ــی ک ــزود: از آن جای دارد. وی اف
ســطح زمیــن گرم تــر از هــوای الیــه بــاالی آن اســت 
ــای 30  ــه دم ــودرو ک ــنج خ ــت دماس ــی اس ــن طبیع بنابرای
ــد  ــری می کن ــری از ســطح آســفالت را اندازه گی ســانتی مت
ــه  ــه دماســنج هواشناســی ک ــای بیشــتری را نســبت ب دم
ــرار دارد  ــبک ق ــه مش ــل جعب ــری در داخ ــاع 2 مت در ارتف
ــرا  ــه چ ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــد.وی در پاس ــان  ده نش
دماســنج های هواشناســی در ارتفــاع حــدود 2 متــری قــرار 
ــه  ــت ک ــی اس ــا ارتفاع ــر تقریب ــرد: 2 مت ــح ک ــد، تصری دارن
انســان تنفــس و گرمــا را در آن ســطح احســاس می کنــد. 
ایــن ارتفــاع معیــار ســازمان هواشناســی جهانــی اســت کــه 
ــاع  ــا آن را رعایــت و دمــا را در آن ارتف تمــام کشــورهای دنی
اندازه گیــری می کننــد کــه ایــن دماهــا قابــل مقایســه نیــز 
بــا هــم باشــند در واقــع هواشناســی همــه کشــورها دمــای 
ــوند. ــام می ش ــا اع ــری در گزارش ه ــدود 2 مت ــاع ح ارتف

وی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چــرا 

دماســنج های هواشناســی در  داخــل جعبــه و در ســایه 
ــر دماســنج ها مســتقیم در معــرض  ــد، گفــت: اگ ــرار دارن ق
ــاخص  ــع ش ــا در واق ــدد آن ه ــند ع ــید باش ــش خورش تاب

انــرژی دریافتــی مســتقیم از تابــش خورشــید اســت 
و بیانگــر دمــای هــوا نیست.دماســنجی کــه در داخــل 
ــت،  ــوده اس ــبک ب ــز مش ــرار دارد نی ــی ق ــه هواشناس جعب

شهروندان جنوبی: دماسنج های منازل و خودروها دمایی بیشتر از دمایی که هواشناسی اعالم می کند نشان می دهند
رییس هواشناسی استان: نحوه سنجش دماسنج های هواشناسی با دیگر دماسنج ها تفاوت دارد

از دماسنج خودرو تا دمای واقعی هوا

هـوای تیرمـاه در جنـوب کرمان به حدی طاقت فرسـا شـده که امان مـردم را بریده و کسـی نای بیرون 
آمـدن از خانـه را نـدارد البتـه ایـن زمان از سـال گرمـا عادی اسـت اما اکثر مـردم اذعان دارنـد گرمای 
امسـال بیشـتر از همیشـه اسـت. برخی از مـردم از مـاده ای در قانـون نام می برنـد که بـا باالرفتن دما 
از یـک حـد خـاص دولـت را موظـف بـه خدمات رسـانی به مـردم می کنـد و می گوینـد چـرا در جنوب 
کرمـان هواشناسـی دمـا را چیـزی غیـر از واقعیت اعـالم می کند تا این مـاده اجرایی نشـود. برخی نیز 
می گوینـد دمـای دماسـنج های منـازل و خودرهـای ما دمایـی باالتر از هواشناسـی را نشـان می دهد.

حبیبـــی تاکیـــد کرد:»تمامـــی دســـتگاه های 
ـــچ  ـــود و هی ـــانی می ش ـــه روزرس ـــه ب ـــا همیش م
دســـتورالعملی بابـــت تعطیـــل شـــدن ادارات 
و ...بـــه دلیـــل باالرفتـــن دمـــا از یـــک حـــد 
ـــا  ـــا دم ـــت م ـــده اس ـــالغ نش ـــا اب ـــه م ـــاص ب خ
ــم  ــالم می کنیـ ــد اعـ ــاق بیفتـ ــه اتفـ را هرچـ
ـــی  ـــای باالی ـــش دم ـــدروز پی ـــه چن ـــور ک همانط
ـــی  ـــم ول را در شـــهداد داشـــتیم کـــه اعـــالم کردی
این کـــه بایـــد اعـــالم شـــود دســـتگاه ها 
تعطیـــل شـــود یـــا نـــه را از مـــاده قانونـــی و  
ـــا  ـــه م ـــدارم و وظیف ـــر ن ـــائلش خب ـــر مس دیگ
ـــانی  ـــط اطالع رس ـــا فق ـــه م ـــت وظیف ـــم نیس ه

ـــت.« ـــوا اس ـــای ه دم

الهام پی پر
دبیر تحریریه/کاغذ  وطن
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روزنامه های دیروز

دادنامه 
پرونـده کاسـه 9809983888100258 شـعبه 1 شـورای حل اختاف 

شهرسـتان قلعـه گنج تصمیم نهایی شـماره 
خواهـان آقـای مختـار فـاح کهـن فرزنـد محمـد بـه نشـانی اسـتان 
کرمـان - شهرسـتان قلعـه گنـج - بخـش مرکزی شهرسـتان قلعه گنـج –قلعه گنج 

آباد  –شـمس 
خواسته: گواهی حصر وراثت - گواهی انحصار وراثت 

اقـای مختـار فـاح کهـن فرزند محمد شناسـنامه شـماره 280 باسـتناد شـهادتنامه و 
گواهـی فـوت و فتوکپی شناسـنامه ورثه  درخواسـتی بشـماره 9802۶1 تقدیم شـورای 
حل اختاف نموده چنین  اشـعار داشـته اسـت که شـادروان سـکینه محمودی کهن 
میرزا بشـماره شناسـنامه 3۴9 در تاریخ  139۶/0۶/10  در شهرسـتان کهنوج در گذشته 

و ورتـه حین الفـوت وی عبارتند از:

1-مختـار فـاح کهن بشـماره ملـی 31۶0۴8۶508 تاریخ تولـد 131۴/0۶/21 )همسـر 
) متوفی 

پـس ازتشـریفات قانونـی وماحظـه گواهینامـه تسـلیم اظهارنامه مالیـات برارث 
بـه شـماره 200/95/9در وقـت فـوق العـاده شـورای حـل اختـاف شـعبه یـک 
شهرسـتان  قلعـه گنـج بتصـدی امضـاء کننـده زیـر تشـکیل و پـس از ماحظـه 
پرونـده کار گواهـی مـی نمایـد کـه ورثـه در گذشـته منحصـر بـه اشـخاص یـاد 
شـده در بـاال بـوده و وراث دیگـری نـدارد ودارانی آن روان شـاد پـس از پرداخت 
و انجـام حقـوق و دیونیکـه بـر ترکـه تعلـق می گیـرد کال مـا تـرک متوفی حصه 
همسـر متوفـی مـی باشـد . وایـن گواهـی تـا مبلـغ سـی میلیـون ریـال دارای 
ارزش قانونـی اسـت و نسـبت بـه مـازاد بـر سـی میلیـون ریـال فاقـد اعتبـار و 

ارزش قانونـی مـی باشـد .
سجاد افشار منش – قاضی شورای حل اختالف مرکزی شهرستان قلعه گنج 

مدیر ستاد هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان، اعالم کرد:

برگزاری ۱۴ دوره آموزشی - ترویجی 
کشاورزی در جنوب کرمان

پونــه نامــور، گفــت: ۴1 دوره آموزشــی - ترویجــی 
ــد. ــزار ش ــان برگ ــوب کرم ــاورزی در جن کش

ــاورزی  ــج کش ــی تروی ــر هماهنگ ــور" مدی ــه نام " پون
ــت  ــان، در گف ــوب کرم ــاد کشــاورزی جن ســازمان جه

و گــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری شبســتان از جنــوب 
کرمــان، گفــت: دوره هــای آموزشــی - ترویجــی 
اســاس  بــر  منطقــه  در ســطح شهرســتان هــای 
ــاورزی  ــاد کش ــای جه ــت ه ــای مدیری ــت ه درخواس
ــای  ــر مبن ــوزش و ب ــه آم ــب در کمیت ــس از تصوی و پ

ــود. ــی ش ــزار م ــی برگ ــم آموزش تقوی
پونــه نامــور، افــزود: در راســتای اجــرای طــرح نظــام 
ــال  ــه اول )س ــه ماه ــاورزی در س ــج کش ــن تروی نوی
ــژه  ــای آموزشــی- ترویجــی وی ــورد دوره ه 98( ۴1 م
ــه زمینه هــای بخــش کشــاورزی  ــرداران در کلی بهــره ب

برگــزار شــد.
ــازمان  ــاورزی س ــج کش ــی تروی ــتاد هماهنگ ــر س مدی
جهــاد کشــاورزی جنــوب کرمــان، بیــان داشــت: ایــن 
دوره هــای آموزشــی بــا رویکــرد اصــاح الگــوی کشــت 
تولیــد محصــول ســالم در کشــاورزی و مدیریــت بهــره 
وری مصــرف آب بــه تعــداد 3هــزار و 32۴ نفــر روز در 

ســطح شهرســتان هــای تابعــه برگــزار شــد.
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ایمـان عبـاس زاده، گفـت: هـم زمان با دهـه کرامت 
حـرم  هـای  صحـن  در  سـرود  اجـرای  منظـور  بـه 
رضـوی، امـروز راهـی مشـهد شـدیم.  مربـی گـروه 
سـرود شـهید پایـدار کانـون فرهنگـی هنـری والیت 
مسـجد الرسـول شـهر جیرفـت، در گفـت و گـو بـا 
جنـوب،  کرمـان  از  شبسـتان  خبرگـزاری  خبرنـگار 
تربیـت و  اهـداف  بـا  بنـده   آنجایـی کـه  از  گفـت: 
رشـد اعضـای گـروه، اجـرا در حـرم امام رضـا)ع ( و 
اجـرا در بیـت رهبـری مربیگری گروه سـرود شـهید 
پایـدار را بـر عهده گرفتـم با عنایت حضـرت رضا)ع( 
بـه منظـور اجـرا در حـرم آن حضـرت راهـی مشـهد 

. یم شد
 ایمـان عبـاس زاده، بیـان داشـت: چنـد مـاه قبـل 
کشـوری  سراسـر  سـرود  هـای  گـروه  از  یکـی  در 
مختـص مربیـان سـرود، فراخوانی به منظـور رقابت 
گـروه هـای حرفـه ای سـرود بـرای اجـرا در حـرم 
اثـر  ایـن فراخـوان 2  رضـوی داده شـد، براسـاس 
تولیـدی را ارسـال کردیم.مربـی گروه سـرود شـهید 
پایـدار، ادامـه داد: چنـد روز قبل، مسـئول موسسـه 
آفرینـش آسـتان قدس رضـوی طی تماس بـا بنده 
گفتنـد، گـروه سـرود شـهید پایـدار بـرای اجـرا در 
دهـه کرامـت در صحـن هـای حـرم رضـوی انتخاب 
شـده اسـت.وی، ادامـه داد: بـرای اجـرا در صحـن 
هـای رضـوی بایـد 3 کار آمـاده مـی کردیـم و فقـط 
2 روز فرصـت تمریـن داشـتیم و امروز عازم مشـهد 
قـرار  داشـت:  ابـراز  زاده،  شـدیم.عباس  مقـدس 
اسـت سـرودهای "کبوتـر صحـن توام" ، "میشـه هر 
دلـی خدایـی باشـه" ، " قـدم قـدم بـه عشـق تـو تو 

کوچه هـای مشـهدم" را اجـرا کنیـم.

گروه سرود شهید 
پایدار راهی مشهد شد

خبر

پلمب 11 واحد صنفی متخلف 
در منوجان 

واگذاری بخشی ازتملک دارایی 
ادارات قلعه گنج برای سازندگی 

همراهی بنیاد مستضعفان 
با دولت در پروژه های مهم کشور 

در  صنفـــی  واحدهـــای  بـــر  نظـــارت  و 
شهرســـتان را اجـــرا کردنـــد.

وی افـــزود: در ایـــن طـــرح مأمـــوران نظـــارت 
بـــر اماکـــن عمومـــی از تعـــداد ۶1 واحـــد 
ـــی  ـــی ارزیاب ـــه ط ـــد ک ـــد کردن ـــی بازدی صنف
ـــد  ـــداد 11واح ــه تع ــورت گرفتـ ــای صـ هـ
صنفـــی بعلـــت نداشـــتن پروانـــه کســـب 
پلمـــب و از صاحبـــان تعـــداد 25واحـــد تعهـــد 
ــد.  ــه شـ ــر ارائـ ــد تذکـ ــذ و به3۴واحـ اخـ
ــان  ــتان منوجـ ــی شهرسـ ــده انتظامـ فرمانـ
ـــرادی  ـــوف و اف ـــا صن ـــه ب ـــه اینک ـــاره ب ـــا اش ب
ـــی را  ـــن عموم ـــررات اماک ـــن و مق ـــه قوانی ک
ـــد  ـــی خواه ـــورد قانون ـــد، برخ ـــت ننماین رعای
ــورت  ــت در صـ ــهروندان خواسـ ــد از شـ شـ
مشـــاهده هرگونـــه تخلـــف مراتـــب را بـــه 

پلیـــس 110 اطـــاع دهنـــد.

معـاون برنامه وبودجـه قلعه گنج 
شهرسـتان  ادارات  گفـت: 
از  قلعـه گنـج مجازنـد بخشـی 
پروژه هـای تملـک دارایـی خود را 
بـه بسـیج سـازندگی واگـذار کنند. بـه گزارش 
جلسـه  اولیـن  جـوان  خبرنـگاران  باشـگاه 
کارگـروه بسـیج سـازندگی بـا حضـور اعضای 
شـورای ادارای شهرسـتان بـا ریاسـت محمـد 
جعفرجهانگیـری معاون عمـران وبرنامه ریزی 
فرمانـداری قلعـه گنج برگـزار شـد.جهانگیری 
ضمـن تشـریح شـرح وظایـف کارگـروه بـرای 
تدابیرفرماندهـی  راسـتای  در  گفـت:  اعضـا 
معظـم کل قوا مبنی برتقدم اقدامات سـازمان 
بسـیج سـازندگی درمناطق دوردسـت محروم 
اقتصـاد  سیاسـت های  منظورتحقـق  بـه  و 
مقاومتـی آییـن نامـه اجرایـی قانـون اصـاح 

اختیارات سـازمان بسـیج سـازندگی توسـط 
بسـیج  سـازمان  باهماهنگـی  دفـاع  وزارت 
و سـپاه تهیـه و بـه تصویـب هیئـت وزیـران 
رسـیدوی افـزود: براسـاس ایـن آییـن نامه 
اجـرای  از  بخشـی  مجازهسـتند  ادارات 
پروژه هـای تملـک دارایـی خـود را بـا یکـی 
المنفعـه،  عـام  بـازده،  زود  ویژگی هـای  از 
کـم هزینـه، امـدادی، مردم یاری، بهداشـت 
وکمترتوسـعه  محـروم  درمناطـق  ودرمـان 
سـازمان  بـه  تشـریفات  تـرک  بـا  را  یافتـه 
بسـیج واگذارکنند.جهانگیـری ادامه داد:این 
پروژه هـا شـامل توانمندسـازی کارآفرینـان، 
توسـعه اشـتغال، ریزپـروژه هادرحـوزه آب، 
مراتـع،  جنـگل،  آبخیـزداری،  کشـاورزی، 
حداکثر1٨مـاه  ظـرف  کـه  تبدیلـی  صنایـع 

اجـرا وبـه بهـره بـرداری برسـند، هسـتند.

نماینــده ورامیــن در مجلــس 
شــورای اســامی بــا اشــاره 
پروژه هــای  اجــرای  بــه 
توســط  محرومیت زدایــی 
پــروژه  مســتضعفان، گفت:  بنیــاد 
بــه  بایــد  قلعــه گنــج  محرومیت زدایــی 
توجــه  مــورد  آینــده  در  الگــو  عنــوان 
ــاد  ــی بنی ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــد. ب باش
بــا  نقــوی  مســتضعفان، ســید حســین 
ــاد  ــر بنی ــال اخی ــی 5 س ــن ط ــادآوری ای ی
مســتضعفان عملکــرد قابــل قبولی داشــت و  
توانســت بخــش قابــل توجهــی از انتظــارات 
مطــرح از ایــن مجموعــه انقابــی را بــرآورده 
کنــد، اظهــار کــرد: بنیــاد مســتضعفان بــرای 
ماموریــت  محرومیت زدایــی  بــا  مقابلــه 
ویــژه دارد کــه رییــس ایــن نهــاد توانســت 

چنــد پــروژه بســیار مهــم و اساســی در 
حــوزه محرومیت زدایــی را بــه ســرانجام 
ــروژه  ــرای پ ــه اج ــاره ب ــا اش ــاند.وی ب برس
ــد  ــه بای ــج ک ــه گن ــی قلع ــت زدای محرومی
بــه عنــوان الگــو در آینــده مــورد توجــه 
در  مســتضعفان  بنیــاد  افــزود:   باشــد، 
پروژه هــای مهــم کشــور در کنــار دولــت 
ــت.  ــرده اس ــرف ک ــا را برط ــوده و خاء ه ب
ــران  ــه آزادراه ته ــا از جمل ــی پروژه ه در برخ
شــمال و ترمینــال ســام اقدامــات جهــادی 
ارائــه شــد.وی  خدمــات شایســته ای  و 
ــس  ــات ریی ــد:  خدم ــادآور ش ــن ی همچنی
بنیــاد بــه مــردم و کشــور محــدود بــه بنیــاد 
مســتضعفان نمی شــود و وی در مقاطــع 
ــردم و  ــه م ــانی ب ــت رس ــف در خدم مختل

انقــاب خــوش ســابقه بــوده اســت.

روزنامه پیام ما
بررسی کرد: وزیر کار در تازه ترین آمار بیکاران به تعداد زیاد بیکارانی اشاره کرد 

که از دانشگاه فارغ التحصیل شدند  .

روزنامه ندای وحدت
خبر داد: انتخاب استان کرمان بعنوان پایلوت کاهش آسیب های اجتماعی.

روزنامه کرمان امروز
پدیده قاچاق معکوس را بررسی کرد.

بـازار خـودرو سـال گذشـته در کمتـر از چنـد 
مـاه افزایـش جهشـی قیمـت را تجربـه کـرد 
کـه ایـن امـر سـبب سـودجویی دالالن شـد. 
باشـگاه خبرنـگاران جوان نوشـت: بـازار خودرو 
سـال گذشـته در کمتـر از چنـد مـاه افزایـش 
جهشـی قیمت را تجربه کرد که این امر سـبب 
بـه  دالالن شـد.در سـال 9۷ کـه  سـودجویی 
یکبـاره فنـر قیمت خـودرو در رفت، دنیـا به کام 
دالالن شـد و ایـن بـازار در کمتـر از چنـد ماه به 
صـورت سرسـام آوری افزایش قیمت را تجربه 
کـرد. ایـن گرانی هـا دالیل مختلفی داشـت، از 
تاثیـر تحریـم ها بـر واردات مـواد اولیـه خودرو 
سـازان و توزیع نامناسـب خودرو تا روی آوردن 
سـرمایه هـای مردمـی و دالالن بـرای کسـب 
سـود از ایـن بازار.امـا بـه عقیـده کارشناسـان 
عمده تریـن دالیـل آغـاز آشـفتگی بازار خـودرو، 
از سـوی شـرکت های  عرضـه  در  محدودیـت 
خودروسـازی، بازگشـت دالالن بـه بـازار و نبـود 
نظـارت دسـتگاه های ذیربط اسـت؛ سـه راس 

یک مثلث که سـبب شـد بازار خـودرو از حالت 
عـادی خـارج و در جـاده بی ثباتـی حرکت کند.

رحمانـی وزیـر صنعت،  معـدن و تجـارت درباره 
صنعـت خـودرو مـی گویـد: این صنعـت مانند 
بخـش هـای دیگـر اقتصـاد، مشـکاتی دارد. 
وضعیـت فعلـی خـودرو در شـان ملـت ایـران 
نیسـت اما نباید صنعت خودروسازی را تعطیل 
کرد.رحمانـی ادامـه داد: اینگونـه نیسـت کـه از 
صنعت خودرو حمایت ویژه ای داشـته باشـیم 
بلکـه ایـن صنعت هم مانند دیگر صنایع اسـت 
و مـا وظیفـه داریـم از همـه حـوزه هـا حمایت 
کنیـم تا تولید، رونـق بگیرد.وزیر صنعت،  معدن 
و تجـارت افـزود: طـرح سـاماندهی خـودرو در 
حـال انجـام اسـت و هـدف مـا اینسـت کـه از 
وضـع موجـود به شـرایطی برسـیم که در شـان 
ملـت ایـران باشـد امـا ایـن امـر بـه گذشـت 
زمـان نیـاز دارد.وی با اشـاره به اینکـه اکنون دو 
قیمـت تمـام شـده برای خـودرو یعنـی قیمت 
محاسـباتی و قیمـت بازار داریـم،  اضافه کرد: به 

علت نوسـانات حـوزه کان اقتصـادی مانند ارز 
و جنبـه هـای روانـی ،  برخـی تقاضاهـا در این 
بـازار بـرای حفـظ ارزش پول به طـور غیرواقعی 
ایجـاد شـده اسـت.رحمانی افـزود: از ابتـدای 
امسـال تـا کنـون ۶ میلیـون تقاضـای خریـد 
خـودرو داشـتیم در حالی که کل تولیـد خودرو، 
در سـال، یک میلیون دستگاه اسـت.وی درباره 
نتایج قیمـت گذاری خودرو بر مبنـای 5 درصد 
زیر حاشـیه بازار گفت: خودرو از آبان تا اسـفند 
پارسـال تاکنـون 5 تا 15 درصـد کاهش قیمت 
داشـت و از اسفند پارسـال با موج دوم افزایش 
قیمـت مواجـه شـدیم، امـا اکنـون ایـن رونـد 
کاهشـی شـده است.فرشـاد مقیمـی، معـاون 
وزیـر صمـت در گفـت و گویی،میـزان اشـتغال 
مسـتقیم در صنعـت را 3.5 میلیـون نفـر اعام 
کـرد و گفـت: هـدف گـذاری سـاالنه در زمینـه 
صـادرات و واردات منجـر به افزایش تولید، ارتقا 
ظرفیـت واحدهـای جدیـد و توسـعه اشـتغال 
می شـود.وی از عرضـه 20 هـزار خـودرو باقـی 
مانـده در کـف 2 کارخانـه بـزرگ خودروسـازی 
کشـور طـی 2 مرحلـه در روزهـای آینـده خبـر 
داد.مقیمـی بیان کـرد: وزارت صنعـت، معدن و 
تجارت بـر تکمیل و کاهش محصـوالت ناقص 
متمرکز شـده اسـت. طبق برنامـه ریزی های 
انجام شـده محصـوالت تولیدی بایـد به طور 
مسـتقیم قابلیت تجاری داشته باشند.معاون 
وزیـر صمت دربـاره آخرین وضـع خودروهای 
دپـو شـده در پارکینگ هـا بعلت نبـود قطعات 

افـزود: تولیـد انبـوه بخشـی از قطعـات مـورد 
نیـاز ایـن خودروها را بـه تولیدکنندگان داخلی 
سـفارش داده ایـم و قطعـات الکترونیکـی را 
وارد می کنیم.مقیمـی در پایـان دربـاره امکان 
کاهـش قیمـت خـودرو گفت: قیمـت خودرو 
در  امـا  دارد،  بسـتگی  متعـدی  عوامـل  بـه 
شـرایط کنونـی افزایـش عرضـه محصـوالت 
رونـد کاهـش قیمـت  بـه  پارکینگ هـا  کـف 
زارع  یکـه  می کند.هاشـم  کمـک  خـودرو 
مدیرعامـل گـروه صنعتـی ایـران خـودرو در 
گفـت و گویـی، در خصـوص وضعیـت بـازار 
خـودرو گفـت: تولید خـودرو در شـرکت های 
داخلـی رونـق گرفتـه و بـا رونـدی کـه پیـش 
رو اسـت خودروسـازان بـه زودی خودرو های 
معـوق را در موعـد معین تحویـل خواهند داد.

یکـه زارع بـا بیـان اینکه سـیر تکمیـل خودرو 
هـای ناقـص در حـال انجام اسـت افـزود: تا 
چنـد ماه آینـده نواقص مختلـف الکترونیکی 
خـودرو هـا رفـع مـی شـود و بـا توزیـع آن 
هـا در بـازار قطعـا شـاهد افـت قیمـت هـا 
خواهیـم بـود به طـوری که دسـت دالالن هم 
از بـازار کوتـاه شـود.مدیرعامل گـروه صنعتـی 
ایـران خـودرو ضمـن تاکید بـر مقـدور نبودن 
داخلـی سـازی 100 درصدی محصـول در هیچ 
یـک از خودروسـازان جهانـی، از مذاکـره بـا 
برخـی شـرکت های دانـش بنیـان و صنایـع 
دفـاع بـرای تولیـد قطعـات بـا فـن آوری باال 

داد. )های تـک( خبـر 

ماه آینده قیمت خودرو
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انــرژی دریافتــی مســتقیم از تابــش خورشــید اســت 
و بیانگــر دمــای هــوا نیست.دماســنجی کــه در داخــل 
ــت،  ــوده اس ــبک ب ــز مش ــرار دارد نی ــی ق ــه هواشناس جعب

ــاران  ــاد و ب ــم از ب ــان دارد و ه ــی در آن جری ــه راحت ــوا ب ه
نیــز در امــان اســت و دمایــی را هــم کــه اندازه گیــری 
می کنــد در واقــع بیانگــر دمــای واقعــی هــوا اســت.

نحوه سنجش دماسنج های هواشناسی 
با دیگر دماسنج ها تفاوت دارد

حمیــده حبیبــی رییــس اداره هواشناســی اســتان کرمــان 

ــنج های اداره  ــنجش دماس ــوه س به»کاغذوطن«گفت:»نح
دارد.«وی  تفــاوت  دماســنج ها  دیگــر  بــا  هواشناســی 
افزود:»هواشناســی یــک ســازمان جهانــی اســت و در 
ــاص  ــژه و خ ــنج های وی ــری دماس ــک س ــا ی ــا ب کل دنی
می کنــد  اســت کار  جهانــی  ســازمان  اســتاندارد  کــه 
ــک  ــا ی ــد ب ــوا بای ــای ه ــزان دم ــا می ــام دنی ــون در تم چ
مقیــاس ســنجیده شــود.«حبیبی اضافــه کرد:»اگــر قــرار 
ــوا  ــای ه ــنجی دم ــوع دماس ــر ن ــا ه ــی ب ــر کس ــد ه باش
را بســنجد کــه نمی شــود هیــچ برنامه ریــزی درســتی 
کــرد زیــرا ســنجیدن دمــا شــرایطی اســتاندارد دارد. 
ارتفــاع دماســنج بایــد از ســطح زمیــن یــک متــر و 
3۷ســانتی متر باشــد و در جعبــه خاصــی قــرار گیــرد کــه 
ــود  ــدل ش ــوا در آن ردوب ــد و ه ــی باش ــش خاص در پوش
تــا در تمــام دنیــا بتــوان یکسان ســازی را انجــام داد. 
ــژه  ــرایط وی ــت ش ــم تح ــام می کنی ــا اع ــه م ــی ک دمای
اســتاندارد جهانــی اســت و کســی کــه دمــای هــوای 
ــل  ــه عوام ــا را ک ــی چیزه ــد خیل ــگاه می کن ــودرو را ن خ
موثــری ماننــد حــرارت موتــور خــودرو و ... در دمــای 
ــوای  ــویی ه ــرد از س ــر نمی گی ــت را در نظ ــنج اس دماس
ــان  ــی هم ــای واقع ــت و دم ــر اس ــهرها گرم ت ــل ش داخ
اعــام می کنــد.«وی  چیــزی اســت کــه هواشناســی 
بــه  همیشــه  مــا  دســتگاه های  داد:»تمامــی  ادامــه 
ــا  ــاط ایســتگاه هایی ب روزرســانی می شــود و در برخــی نق
ــتگاه ها  ــی دس ــود تمام ــدازی می ش ــژه راه ان ــزات وی تجهی
از خــارج خریــداری می شــود البتــه دماســنج ها عمــر 
زیــادی ندارنــد در اغلــب ایســتگاه های اســتان عــاوه 
ــم  ــودکار داری ــنج های خ ــتی دماس ــنج های دس ــر دماس ب
ــه دماســنج هایی  ــد البت ــت می کن ــا را ثب ــه خــودش دم ک
را نیــز داریــم کــه دیده بان هــای هواشناســی دمــا را از 
کرد:»هیــچ  تاکیــد  می کنند.«حبیبــی  برداشــت  آنهــا 
دســتورالعملی بابــت تعطیــل شــدن ادارات و ...بــه دلیــل 
ــاغ نشــده  ــا اب ــه م ــک حــد خــاص ب ــا از ی ــن دم باالرفت
ــم  ــام می کنی ــد اع ــاق بیفت ــه اتف ــا را هرچ ــا دم ــت م اس
همانطــور کــه چنــدروز پیــش دمــای باالیــی را در شــهداد 
داشــتیم کــه اعــام کردیــم ولــی این کــه بایــد اعــام شــود 
ــی و   ــاده قانون ــه را از م ــا ن ــود ی ــل ش ــتگاه ها تعطی دس
ــم نیســت  ــا ه ــه م ــدارم و وظیف ــر ن ــر مســائلش خب دیگ
وظیفــه مــا فقــط اطاع رســانی دمــای هــوا اســت.«

این کارشناس سازمان هواشناسی افزود: 
ایستگاه های هواشناسی در سایه قرار 

گرفته و عدد اعالمی، عددی است که در 
سایه محاسبه شده است.

گودرزی با اشاره به دلیل اختالف دمای 
هوای اعالمی از سوی سازمان هواشناسی 

و دماسنج خودروها اظهارکرد: دماسنج 
خودروها دمای هوا در شرایط کامال 

آفتابی را محاسبه کرده و دلیل اختالف 
نیز می تواند همین موضوع باشد. سنسور 

اندازه گیری دماسنج خودرو در ارتفاع 
تقریبا ۳۰ سانتی متری از سطح زمین و 
دماسنج هواشناسی در ارتفاع حدود 2 
متری قرار دارد. وی افزود: از آن جایی 

که خاک یا الیه نزدیک سطح زمین گرم تر 
از هوای الیه باالی آن است بنابراین 

طبیعی است دماسنج خودرو که دمای 
۳۰ سانتی متری از سطح آسفالت را 
اندازه گیری می کند دمای بیشتری را 

نسبت به دماسنج هواشناسی که در ارتفاع 
2 متری در داخل جعبه مشبک قرار دارد 

نشان  دهد.

شهروندان جنوبی: دماسنج های منازل و خودروها دمایی بیشتر از دمایی که هواشناسی اعالم می کند نشان می دهند
رییس هواشناسی استان: نحوه سنجش دماسنج های هواشناسی با دیگر دماسنج ها تفاوت دارد

از دماسنج خودرو تا دمای واقعی هوا
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معاون امور عمرانی استانداری کرمان:

۵۴۳۰ هکتار وسعت بافت قدیمی 
شهر کرمان است

معـاون امـور عمرانـی اسـتانداری کرمان با بیان اینکـه 5 هزار و ۴30 هکتـار در بافت قدیمی 
شـهر کرمـان قـرار دارد کـه کامـا فرسـوده هسـتند گفـت: 2 هـزار و 3۶0 هکتـار وسـعت 
سـکونتگاه های غیـر رسـمی اسـتان اسـت عنـوان کـرد: حـدود 90 هـزار نفـر در ایـن مناطق 

زندگـی می کننـد.
بـه گـزارش تسـنیم، سـیدمصطفی آیت اللهـی موسـوی در  کارگـروه »بیمـه، بازسـازی و 
بازتوانی« شـورای هماهنگی  مدیریت بحران اسـتان کرمان اظهار داشـت: در جلسـه حدود 

یکسـال گذشـته تفاهم نامـه ای در رابطـه بـا بیمـه حـوادث در کرمـان امضا شـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه اسـتان کرمان یـک اسـتان حادثه خیز اسـت و بیمه برای ما بسـیار 
اهمیت دارد عنوان کرد: 183 هزار کیلومتر وسـعت اسـتان کرمان اسـت که خدمترسـانی در 

زمان بحـران را سـخت می کند.
معـاون امورعمرانـی اسـتانداری کرمـان بـا بیـان اینکـه ۴3 درصـد جمعیـت اسـتان کرمان 
روسـتایی هسـتند گفت: حدود ۶0 درصد سـاختمان های روستایی بازسـازی و مقاوم سازی 

شـده اسـت امـا مابقی ایـن بناها مشـکل دارند.
وی بـا اشـاره بـه اینکه در شـهرها و به ویژه حاشـیه شـهر مشـکات مـا در این حوزه بیشـتر 
اسـت افـزود: 5 هـزار و ۴30 هکتـار در بافت قدیمی شـهر کرمان قرار دارد که کاما فرسـوده 
هسـتند.آیت اللهی موسـوی با بیان اینکه 2 هزار و 3۶0 هکتار وسـعت سـکونتگاه های غیر 

رسـمی اسـتان اسـت عنوان کـرد: حدود 90 هـزار نفـر در این مناطق زندگـی می کنند.
وی با اشـاره به اینکه 5 هزار و ۴30 آبادی و روسـتای دارای سـکنه در اسـتان کرمان وجود 

دارد گفـت: حـدود ۴ مـاه درگیـر دفع ملخ ها از اسـتان کرمـان به ویژه جنوب کرمـان بودیم.
معـاون امورعمرانـی اسـتانداری کرمـان با بیان اینکه حـوادث زیادی در اسـتان کرمان وجود 
دارد تصریـح کـرد: بـا توجه به کمبـود اعتبارات بعضی مواقع نمی توانیم در زمـان مقرر از بروز 

حادثه پیشـگیری و یا کمک رسـانی کنیم.
وی با اشـاره به اینکه نقش بیمه ها در اسـتان کرمان می تواند یک نقش اساسـی و پایه ای 
باشـد گفـت: بیمـه در زمـان حادثـه می تواند خسـارات را جبران کنـد و از مسـائل اجتماعی 

بعد از حادثـه جلوگیری کند.
آیت اللهـی موسـوی بـا بیـان اینکـه بیمه حـوادث در اسـتان کرمـان باید جدی گرفته شـود 
افـزود: بایـد مـردم را نیـز از ایـن ظرفیت بیمه ای آشـنا و آگاهسـازی کـرد تا در زمـان حادثه 
از بیمـه اسـتفاده کننـد و هـدف ما این اسـت که امسـال در کرمـان بیمه حـوادث با جدیت 

بیشـتر پیگیری شـود چرا که این مسـئله الزم اسـت.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استانداری کرمان:

 انبار دپوی ۱۰۰۰ تن گندم در کرمان کشف شد
شرکت های بزرگ کرمانی خارج از استان 

کارهای بیمه خود را انجام می دهند

خبربیمه

آوای محلی           

 ُپشِت دیوارِ ِدُلم ُبگو که َهرَدم چت َاوی؟
   ِکِل باواِی َطرف اوالِد آَدم چت َاوی؟

 ُم که روُتم خواسِتگاری ُت ِبَده ُمهلی َبشر
  پا َو پا َاَیهِتنی ُبگو که کَم کَم چت َاوی؟

   ُنمَزُدم َسرِو کََشنگی که ِدُلم سوز َاکَنه
  روزو شو َدر خونٔه َسرِو َدالَلم چت َاوی؟

 َهی َخبر ُپشِت َخبر که َهرَپسین الف َازنی
 ُنه ُدروِگ پیَرکی به َغیری َهمَدم چت َاوی؟

  کُتکََلک بازِ َپَچل َدس ِبکَش ای دامِن ُم
روزِگارِ خوِش ُم بوده َجهنَدم چت َاوی؟

شاعر :  اسماعیل جالئی

 ُم تو چاِک چشوِنت َغرک بودم
 ُسرِت چوشیدم و َهْم َدرک بودم

 َو ُاستوِن نگاهت وی َبرخشی
رک بـودم ـَ زدیمه ای ِمیونتا پ

شاعر :  یوسف مجیدی

 َسرِ سال روُزِن شـاُدم فروهـُتـم
ـُم  تـمـاِم داد و فریـاُدم  ُفـروهـت
 چنان خوردم زمین ای ِکشت گوجه
کَـچـاِو دسِت ُنـمـزاُدم ُفروهـتـم

شاعر :  یوسف مجیدی

 تو که چاروکَک ریش ریش داری
 رواجی ِمث رواج تیش داری
 خبر داری تو ِوی ُهرم ُتوارت

چطو تو سیَنم آِتش پیش داری؟

شاعر :  مهدی جاللی

مدیـرکل تعزیرات حکومتی اسـتان کرمان بـا بیان اینکه 
بیـش از 102 میلیـارد ریـال وصولـی پرونده هـای قاچاق 
کاال در اسـتان کرمان اسـت گفت: بیشترین پرونده های 

قاچاق در اسـتان مربوط به سـوخت قاچاق اسـت.
بـه گـزارش تسـنیم از کرمان، ارسـان میری در نشسـت 
خبـری بـا اصحـاب رسـانه بـا اشـاره بـه اینکـه تعزیرات 
حکومتی یکی از مراجع رسـیدگی بـه تخلفات اقتصادی 
تخلـف  پرونده هایـی کـه جنبـه  داشـت:  اظهـار  اسـت 
اقتصـادی و قاچـاق دارنـد توسـط تعزیـرات حکومتـی 

رسـیدگی می شـود.
وی با بیان اینکه رسـیدگی به تخلفات صنفی و تخلفات 
بهداشـت و درمـان نیز جـزو وظایف تعزیـرات حکومتی 
اسـت عنـوان کرد: در سـال گذشـته تعداد 3 هـزار و 80۶ 
فقـره پرونـده تخلف به تعزیرات حکومتی اسـتان کرمان 
وارد و به شـعب ارجاع داده شـده اسـت کـه پرونده های 

بـاالی یک میلیـون تومـان ارزش بوده ا ند.
مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی اسـتان کرمـان بـا اشـاره 
بـه اینکـه 101 درصـد افزایـش ورود پرونده هـا در سـال 
گذشـته نسـبت بـه سـال 9۶ بـوده اسـت گفـت: بـه 1۷ 
هـزار و 212 پرونـده در سـال 9۷ رسـیدگی شـده و رای 

محکومـه بـرای آنهـا صـادر شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه بیـش از 102 میلیارد ریـال وصولی 
اسـتان کرمـان  در  قاچـاق کاال  پرونده هـای  محـل  از 
بـوده کـه بـه حسـاب خزانـه واریـز شـده اسـت افزود: 
بیشـترین پرونده هـای قاچـاق در اسـتان مربـوط بـه 

سـوخت قاچـاق اسـت.
ابتـدای  ماهـه  سـه  در  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  میـری 
امسـال آمـار قاچاق در اسـتان کرمان افزایـش یافته 
و کشـفیات زیـاد شـده اسـت گفـت: 98۶ فقـره در 
بـه  پرونـده کاالی قاچـاق  امسـال ورود  سـه ماهـه 

تعزیـرات حکومتـی اسـتان بـوده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه ۶2 میلیـارد و 593 میلیـون ریـال 
محکومیـت پرونده هـای قاچـاق کاالی اسـتان در سـه 
ماهـه ابتـدای امسـال بـوده عنوان کـرد: از ایـن مبلغ ۴1 
میلیـارد ریـال وصولـی پرونده هـای قاچـاق کاال در سـه 

ماهـه ابتـدای امسـال بوده اسـت.
مدیـرکل تعزیـرات حکومتی اسـتان کرمان با اشـاره 
بـه اینکه امسـال سـال رونـق تولید نامگذاری شـده 
اسـت گفـت: همـه مـا بایـد بـرای بهبـود معیشـت 
داخلـی  کاالی  از  شـده  هـم  خودمـان  زندگـی 

اسـتفاده کنیـم.
وی بـا بیان اینکه اسـتفاده از کاالی داخلـی رفع بیکاری 
در جامعـه را به دنبـال دارد افـزود: از تولیدکننـدگان نیـز 
انتظـار داریـم کـه کاالی بی کیفیـت تولید نکننـد تا مردم 

کشـور متضرر نشوند.

مدیـرکل بیمـه ایـران اسـتان کرمـان بـا 
اشـاره بـه اینکـه بیـش از 25 درصـد حق 
بیمـه تولیـدی اسـتان در خارج از اسـتان 
تولید می شـود گفـت: شـرکت های بزرگ 
ماننـد مـس و گل گهـر در خـارج از اسـتان کارهای بیمـه ای خود را 

انجـام می دهنـد.
به گزارش تسـنیم از کرمان، حسـن عمادآبـادی در  کارگروه »بیمه، 
بازسـازی و بازتوانـی« شـورای هماهنگـی مدیریت بحران اسـتان 
کرمـان کـه بـا حضور معـاون امـور عمرانـی اسـتانداری کرمـان در 
سـالن پیامبـر اعظـم)ص( اسـتانداری کرمـان برگـزار شـد اظهـار 
داشـت: هـزار و 220 نمایندگـی بیمـه در اسـتان کرمان وجـود دارد.

وی با بیان اینکه سـهم اسـتان کرمان از حق بیمه تولیدی اسـتان 
2٫۷ درصـد اسـت گفت: سـهم خسـارت پرداختی اسـتان در بیمه 
2٫9 درصد اسـت و نسـبت خسـارت در اسـتان کرمان از میانگین 

کشـوری باالتر اسـت.
مدیـرکل بیمـه ایران اسـتان کرمـان با اشـاره به اینکه 2۴ شـرکت 
بیمـه ای در اسـتان کرمـان فعالیت می کنند که بیمه ایـران به عنوان 
یک شـرکت بیمه ای 3۴٫5 درصد در بیمه اسـتان سهم دارد افزود: 

در اسـتان کرمان متاسـفانه سـهم بیمه حوادث بسیار باالست.
وی بـا اشـاره به اینکه در اسـتان کرمان 5 هـزار نفر در صنعت بیمه 
مشـغول به کار هسـتند و ظرفیت دو برابر شـدن این اشتغال وجود 
دارد گفـت: متاسـفانه هیـچ کـدام از دانشـگاه های اسـتان کرمـان 

رشـته های مرتبـط با صنعت بیمـه را تدریـس نمی کنند.
عمادآبـادی بـا بیـان اینکـه شـرکت های بیمـه ای موظف هسـتند 
معـادل 10 درصـد حـق بیمـه را به حسـاب درآمدهـای اختصاصی 
وزارت بهداشـت نـزد خزانهـداری کل واریـز کننـد افـزود: 8  درصـد 
حـق بیمـه نیـز بـه حسـاب صنـدوق خسـارت های بیمـه ای واریز 

می شـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـال گذشـته هـزار و 30۶ نفـر فوتـی 
تصادفـات در اسـتان کرمـان داشـتیم کـه از بیمـه اسـتفاده کردند 
گفـت: کمتـر از ۷ درصـد منـازل مسـکونی در کشـور بیمـه حوادث 

هسـتند و در اسـتان کرمـان ایـن درصـد بسـیار پایین تـر اسـت.
مدیـرکل بیمـه ایران اسـتان کرمـان با اشـاره به اینکه بیـش از 25 
درصد حق بیمه تولیدی اسـتان در خارج از اسـتان تولید می شـود 
گفـت: شـرکت های بـزرگ مانند مـس و گلگهر در خارج از اسـتان 

کارهـای بیمـه ای خود را انجـام می دهند.

بـه گـزارش خبرنـگار مهـر، ابراهیـم شـهریاری 
صبـح  سه شـنبه در نشسـت خبـری در جمـع 
اصحـاب رسـانه بـه مناسـبت هفتـه مبـارزه با 
قاچاق کاال بیان داشـت: کرمان اسـتانی اسـت 
که با سـه اسـتان هرمزگان، سیسـتان و بلوچسـتان و خراسان شمالی 
همجـوار اسـت کـه قاچاقچیان از این مسـیرها که مسـیری قاچاق خیز 

بـه شـمار می رونـد وارد اسـتان می شـوند.
وی با اشـاره به اینکه سـوخت، دام، مشـروبات الکلی، خوراک، پوشاک 
و لـوازم یدکـی از ایـن مراکـز وارد کرمـان می شـوند، گفـت: کرمان محل 

دپـوی قاچاق نیسـت، امـا محل تردد قاچاقچیان اسـت.
شـهریاری اظهـار داشـت: سیاسـت مبـارزه بـا قاچـاق در اسـتان کرمان 
بر سـه محور اصلی سـوخت، دام و لوازم آرایشـی بهداشـتی اسـت لذا 
مـا در کنـار مأموریت هـای ذاتـی باید زمینه فرهنگسـازی برای مـردم را 
هـم از طـرق مختلـف فراهم کنیـم.وی با بیـان اینکه امـروز باید ببینیم 
نقش ما در مشـکات اقتصادی چیسـت؟ یادآور شـد: مشکات اصلی 
اقتصـادی کشـور ریشـه در قاچـاق کاال دارد لـذا اگـر مردم مـا در هنگام 

خریـد سـعی کننـد کاالهای ایرانـی بخرند بـه تولید کمـک می کنیم.
کشـور  وارد  خـودکار  میلیـون   500 آمـار  طبـق  افـزود:  شـهریاری 

می شـود ایـن در حالـی سـت کـه تنهـا 100 میلیـون خـودکار از مبـادی 
قانونی وارد می شـوند و بقیه قاچاق هسـتند همچنین در کشـور سـاالنه 
حـدود سـه هـزار میلیـارد صـرف واردات لـوازم آرایشـی بهداشـتی غیر 
اسـتاندار و بـی کیفیت می شـود کـه حداقل ۷5 هزار شـغل را از دسـت 
می دهیـم.وی ادامـه داد: سـاالنه ۷50 میلیارد تومان صـرف خرید چای 
می کنیـم درحالـی کـه خودمـان تولیـد کننده چای هسـتیم کـه در این 

رابطـه 19 هـزار شـغل از بیـن مـی رود.
دبیـر کمیسـیون مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز اسـتانداری کرمـان گفـت: 
ایـران در قدیـم صـادر کننـده کفش به دنیا بـوده و امروزه دو هـزار و 500 
میلیـارد تومـان بابـت کفش هـای خارجـی هزینـه می کنیم کـه در این 
راسـتا 30 هـزار شـغل را از دسـت می دهیـم بنابرایـن اگـر مـردم نگران 
آینده فرزندانشـان هسـتند به سـمت خرید کاالهـای ایرانی برونـد و از 

خریـد کاالهـای قاچـاق و خارجی بـا مبالغ گـزاف خـودداری کنند.
شـهریاری بـه آمـار کشـفیات در سـال 9۷ اشـاره کـر: و افـزود: طـی 
سـال گذشـته 105 درصـد افزایـش کشـف در ارتبـاط بـا آثـار تاریخی 
و میـراث فرهنگـی داشـتیم همچنیـن در وسـایل نقلیـه 25 درصـد، 
برنـج 90 درصد، سـوخت 319 درصـد، دام قاچاق 225 درصد افزایش 

کشـفیات را شـاهد بودیم.

بیشترین پرونده های قاچاق استان به سوخت اختصاص دارد

خاموشی پشت در خانه مردم
شرکت توزیع برق شمال: اگرچه بعد از تغییر ساعات ادارات هنوز مشکلی پیش نیامده اما احتمال خاموشی وجود دارد

ــود  ــا وج ــل ب ــه روال قب ــاعات کاری ادارات ب ــت س ازگش
گرمــای طاقــت فرســا در کرمــان، ایــن اســتان را در مــرز 
خاموشــی قــرار داده و ایــن در حالیســت کــه مــردم 
جویــی  زمینــه صرفــه  در  دولــت  همراهــی  خواســتار 

هســتند.
ــرا  ــا ف ــاله ب ــر س ــتان ها؛ ه ــروه اس ــر - گ ــزاری مه خبرگ
رســیدن فصــل تابســتان و اســتفاده از وســایل سرمایشــی 
مصــرف بــرق در اقصــی نقــاط کشــور بــه ویــژه در مناطــق 
ــن  ــم از ای ــان ه ــد؛ اســتان کرم ــش می یاب گرمســیر افزای
قاعــده مســتثنی نبــوده و همــواره بــا شــروع فصــول گــرم 
ــه  ــوص صرف ــه ای در خص ــرق منطق ــدارهای ب ــال هش س

ــرق را شــاهد هســتیم. ــی در مصــرف ب جوی
امســال بــه گفتــه مســئوالن مربوطــه اســتان کرمــان 
ــم؛ امــا ایــن  ــرق مشــکلی نداشــته ای ــه ب ــون در زمین تاکن
بــدان معناســت کــه احتمــال بــروز مشــکل وجــود نــدارد. 
ــع  ــت مصــرف شــرکت توزی ــر مدیری ــر دفت ــه مدی ــه گفت ب
نیــروی بــرق شــمال اســتان، کرمــان در لبــه حــد مصــرف 
ــدن  ــود آم ــه وج ــال ب ــرار دارد و احتم ــبکه ق ــرق از ش ب
کمبــود در ایــن زمینــه در صــورت افزایــش میــزان مصــرف 

ــود دارد. وج
ایــن در حالیســت کــه از 18 خردادمــاه امســال بــه منظــور 
ــاعت کاری ادارات در  ــرق س ــرف ب ــی در مص ــه جوی صرف
اســتان کرمــان بــه شــش و 30 دقیقــه تــا 13 و 30 دقیقــه 
ــاه  ــرداد م ــا 31 م ــن روال ت ــود ای ــرار ب ــه و ق ــر یافت تغیی

ادامــه داشــته باشــد.
امــا چنــد روز پیــش اســتاندار کرمــان در جلســه شــورای 
برنامه ریــزی و توســعه اســتان کرمــان بیــان داشــت: 
ــتان  ــال اس ــزی امس ــورای برنامه ری ــه ش ــن جلس در اولی
مصــوب شــد ســاعات کاری ادارات در مناطقــی کــه دمــای 
آنهــا بــاالی ۴5 درجــه اســت بــه شــش صبــح تــا 13 و 30 

دقیقــه بعــد از ظهــر تغییــر کنــد.
ــش  ــر در کاه ــاعات اداری را مؤث ــر س ــور تغیی وزارت کش

مصــرف بــرق نمی دانــد
ــه ای  ــور در نام ــه داد: وزارت کش ــی ادام ــواد فدای محمدج
خطــاب بــه تعــدادی از اســتانداران خواســته ســاعات 
اداری تنهــا در چهــار اســتان سیســتان و بلوچســتان، 
بوشــهر، هرمــزگان و خوزســتان تغییــر کنــد و مابقــی 

اســتان ها طبــق روال ســابق بــه کار ادامــه دهنــد.
اســتاندار کرمــان گفــت: وزارت کشــور ایــن تغییــر ســاعت را 
بــرای صرفه جویــی در مصــرف بــرق مؤثــر نمی دانــد. مــن 
در پاســخ بــه ایــن نامــه اعــام کــردم کــه مــا مشــکلی در 
ــه روال ســابق  خصــوص برگشــت ســاعات کاری ادارات ب
نداریــم امــا در صــورت خاموشــی توســط شــرکت بــرق مــا 

پاســخگو نخواهیــم بــود.
ــور  ــی ام ــت هماهنگ ــت معاون ــم سرپرس ــته ه روز گذش
اقتصــادی و توســعه منابــع اســتانداری کرمــان اعــام کــرد 

کــه بــر اســاس بخشــنامه وزارت کشــور از روز دوشــنبه 1۷ 
ــت  ــان از هف ــتان کرم ــاعات کاری ادارات در اس ــاه س تیرم

ــود. ــن می ش ــه تعیی ــی 1۴ و 30 دقیق ال
ــدود  ــان ح ــاعات اداری کرم ــر کار س ــا تغیی ــوع ب در مجم
اداری  سیســتم  در  صرفه جویــی  مــگاوات   50 تــا   ۴5
ــهر  ــی در ش ــه جوی ــترین صرف ــه بیش ــتیم ک ــتان داش اس
ــت مصــرف  ــر مدیری ــر دفت ــا مدی ــوده اســت ام ــان ب کرم
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان ایــن 
گفتــه وزارت کشــور کــه تغییــر ســاعات اداری تأثیــری در 
کاهــش مصــرف بــرق نداشــته را بــه لحــاظ فنــی نادرســت 
دانســته و از کاهــش لحظــه ای 20 مگاواتــی مصــرف بــرق 

ــر داد. ــی ادارات خب ــا تعطیل ب
مدیــر عامــل شــرکت توزیــع بــرق منطقــه ای اســتان 
کرمــان هــم معتقــد اســت کــه طــی چنــد ســال اخیــر و 
ــاهد  ــان ش ــتان کرم ــاعات اداری در اس ــر س ــی تغیی در پ
ــی  ــوص در مناطق ــه خص ــرق ب ــرف ب ــی در مص صرفه جوی

ــم. ــد بودی ــتری دارن ــوای بیش ــای ه ــه دم ک
علی اصغــر نصرالهــی گفــت: در مجمــوع بــا تغییــر کار 
مــگاوات   50 تــا   ۴5 حــدود  اســتان  اداری  ســاعات 
صرفه جویــی در سیســتم اداری اســتان داشــتیم کــه 
ــت. ــوده اس ــان ب ــهر کرم ــی در ش ــه جوی ــترین صرف بیش

عــدم تأثیرگــذاری تغییــر ســاعات ادارات در مصــرف بــرق 
بــه لحــاظ فنــی نادرســت اســت

مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
ــر  ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــان هــم در گفتگ شــمال اســتان کرم
تغییــر ســاعات کاری ادارات در اســتان کرمــان را در زمینــه 
ــورد  ــرق م ــت: ب ــت و گف ــذار دانس ــرق تأثیرگ ــرف ب مص
ــت نرمــال  تقاضــای ادارات شــمال اســتان کرمــان در حال

تقریبــًا 5۷ مــگاوات اســت کــه 20 مــگاوات از ایــن مقــدار 
ــد. ــدا می کن ــش پی ــی ادارات کاه ــان تعطیل در زم

رســول عبداللهــی بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســاتی در ایــن 
خصــوص بــا مدیــران ارشــد بــرق گفــت: نامــه ای در پاســخ 
بــه اســتانداران تهیــه و ارســال شــده اســت؛ صحبتــی کــه 
در خصــوص عــدم تأثیرگــذاری تغییــر ســاعات کاری ادارات 
ــی  ــه لحــاظ فن ــرق شــده اســت، ب در کاهــش مصــرف ب
ــا  ــه عنــوان مثــال در روز نهــم تیرمــاه ب درســت نیســت. ب
تعطیلــی ادارات میــزان مصــرف بــرق از ۷03 مــگاوات بــه 

۶83 مــگاوات رســید.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان کرمــان بــه لحــاظ میــزان 
مصــرف بــرق در لبــه مــرز قــرار دارد، افــزود: حــوزه شــمال 
اســتان کرمــان تــا ۶92 مــگاوات اجــازه مصــرف انــرژی را 
ــاعات کاری ادارات  ــت س ــا بازگش ــزان ب ــن می ــه ای دارد ک
بــه حالــت قبــل بــه حــدود ۷00 مــگاوات رســیده و بــاالی 
ســقف قــرار می گیریــم کــه در نتیجــه آن کمبــود بــه 

ــوان تأمیــن مصــرف  وجــود می آیــد ودر واقــع بیشــتر از ت
خواهیــم داشــت. عبداللهــی عنــوان کــرد: مــردم در زمینــه 
ــت  ــه دول ــد ک ــع دارن ــرق توق ــی در مصــرف ب ــه جوی صرف
پیــش قــدم باشــد؛ زمانــی کــه بــه فعــاالن حــوزه صنعــت 
و کشــاورزی می گوئیــم کــه در خصــوص صرفــه جویــی در 
مصــرف بــرق همــکاری کننــد قطعــًا ایــن مســاله در بهــره 
وری آن تأثیرگــذار اســت؛ هرچنــد اجــازه را بــه آنهــا جبــران 
ــرای  ــاری ب ــن مســاله ب ــر صــورت ای ــا در ه ــم ام می دهی
ایــن افــراد محســوب می شــود پــس مــا هــم در بخــش 

ادارات بایــد کمــک کنیــم.

بخش اداری سهم قابل توجهی در مصرف 
برق دارد

ــی از  ــم بخش ــش اداری ه ــه بخ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــرف  ــه ای در مص ــل ماحظ ــهم قاب ــه س ــت ک ــاع اس اجتم
ــکاری  ــه هم ــن زمین ــر ادارات در ای ــزود: اگ ــرق دارد، اف ب
نداشــته باشــند شــرایط خــوب کنونــی و بــدون خاموشــی 
ــا تاکنــون مشــکلی در زمینــه بــرق  را نخواهیــم داشــت. ت
در شــمال اســتان کرمــان نداشــتیم امــا بازگشــت ســاعات 
ــی در  ــیار مهم ــل بس ــد عام ــل می توان ــه روال قب اداری ب

ــرق باشــد. ــود ب ــه کمب زمین
ــروی  ــع نی ــرکت توزی ــرف ش ــت مص ــر مدیری ــر دفت مدی
ــه اینکــه گاهــی  ــا اشــاره ب ــان ب ــرق شــمال اســتان کرم ب
افــت ولتــاژ ممکــن اســت بــه دالیــل فنــی در یــک منطقــه 
رخ دهــد، افــزود: بــه طــور کلــی در شــمال اســتان کرمــان 
ــود  ــکلی وج ــر مش ــال حاض ــم و در ح ــاژ داری ــات ولت ثب

ــدارد. ن
وی در خصــوص بیمــه وســایل برقــی هــم گفــت: بــر ایــن 
ــا وزرات نیــرو و یــک شــرکت  اســاس قــرارداد بیمــه ای ب
ــر  ــود و اگ ــد می ش ــوری منعق ــورت کش ــه ص ــه ای ب بیم
مشــترکان دچــار خســارت شــوند می تواننــد از طریــق 
وبســایت گــزارش خســارت وارد شــده را ثبــت کننــد. 
ــرداد  ــود و ق ــال 9۷ ب ــان س ــا پای ــه ت ــن بیم ــرارداد ای ق
جدیــد بــرای امســال در دســت اقــدام اســت کــه از ابتــدا 

ــد. ــرار می ده ــش ق ــت پوش ــال را تح ــان س ــا پای ت
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مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف بــرق بــه کاغذوطن 
گفــت: هــر اســتان ظرفیــت بــار خــودش را بایــد 
ــبکه،  ــار ش ــوان ب ــتر از ت ــر بیش ــد و اگ ــرف کن مص

بــرق مصــرف شــود بایــد بــار را کاهــش داد.
رســول عبدالهــی ادامــه داد: اگرچــه بعــد از تغییر 
ســاعات اداری هنــوز مشــکلی پیــش نیامــده امــا 
ــن  ــود دارد.. وی همچنی ــی وج ــال خاموش احتم
اعــالم کــرد خاموشــی  برنامــه ریــزی شــده ای تــا 

بــه حــال در برنامــه نداشــتیم . 


