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OMID KERMAN

 کرمانی ها  و مواجهه دائم با متکدیان در شهر

جوالن گدایان! 

................................................................................ صفحه 3  ...........................................................................  صفحه 3

فرمانده انتظامی استان خبر داد؛

دستگیری سارقان
 180 میلیاردی طال 

در کرمان

دریافت تندیس زرین 
تک ستاره جشنواره ملی 

صنعت سالمت محور 
توسط گل گهر

برای اولین بار در آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران صورت گرفت؛ 

کسب تندیس زرین سرآمدی 
روابط عمومی کشور 

توسط روابط عمومی 
و امور بین الملل گهرزمین

علی جاویدانه رئیس سازمان نقشه برداری کشور عنوان کرد :

فرونشست سالیانه ۴۰ سانتی متری در کرمان
............................................................................................................................................................................. صفحه 5 

تاثیر افزایش قیمت دالر 
بر قیمت کارخانه ای خودروها 

.............................................................................................................................................................................. صفحه 6

صفحه 2

چــراغ راهنمــا کــه قرمــز می شــود، اســترس می گیــرم، بارهــا ایــن 
ــا  ــا و ی ــه گداه ــی ب ــرده ام، وقت ــه ک ــران تجرب ــودم و دیگ ــرای خ را ب
کــودکان ســرچهاراه محــل نمی گــذاری و پــول مفــت بهشــان 
نمی دهــی، بــا مشــت یــا لگــد بــه ماشــین می کوبنــد و یــا فحــش 
و ناســزا می دهنــد، چــون ایــن روزهــا کرمــان در محاصــره گدایــان 
ــان  ــن و ام ــری ام ــان دیگ ــر زم ــش از ه ــان بی ــهر برایش ــت و ش اس

ــت. اس
قرمــز  کــه  راهنمــا  چــراغ  حقانیــت:  مهســا  فــارس  خبرگــزاری 
می شــود، اســترس می گیــرم، اگــر پســرم همراهــم باشــد، ســریع 
درهــای ماشــین را قفــل می کنــم، شیشــه ها را بــاال می بــرم و 
در پاســخ بــه ســووال های پســرکم کــه بــا چشــم های نگــران 
بــه  می زنــه  چــرا  مامــان!  می خــواد؟  چــی  مامــان!  می پرســه، 

شیشــه؟ همــان جــواب همیشــگی را تکــرار می کنــم، نتــرس 
ــم  ــم می گوی ــوی دل ــد ت ــواد و بع ــول می خ ــداره، پ ــرم، کاری ن پس

انــگار ایــن شــهر  »صاحــب« نــدارد.
ــر  ــای اخی ــان در ماه ه ــهر کرم ــودکان کار ش ــان و ک ــداد متکدی تع

ــم، ... ــتی بگوی ــه بی رودربایس ــده ک ــمگیر ش ــدر چش آنق
ادامه در صفحه 4

صفحه 2

صفحه 3

انتقاد استاندار کرمان از عملکرد 
بانک های خصوصی؛

یک چهارم 
منابع استان 

در اختیار بانک های 
خصوصی است

رئیس پلیس راهور استان خبر داد؛

اضافه شدن
 4 هزار و 900 
راننده جدید 

به چرخۀ ترافیک 
کرمان

گهی مزایده فروش زمین آ
آگهی فروش تعداد ۱۸ قطعه زمین مسكونی واقع در شهرک شهید حاج قاسم سلیمانی روستای عباس آباد  زرند

 دهیاری عباس آباد به اسـتناد مجوز شـماره ۴۳/ ش مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۷ شـورای محترم روسـتای عباس آباد در نظر دارد تعداد ۱۸ قطعه زمین مسـکونی 
خـود را از طریـق مزایـده عمومی به صورت نقدی به فروش برسـاند. 

شرایط شرکت در مزایده:
 ١- متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده می بایست مبلغ ۳۰۰۰.۰۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۲۷۲۳۵۳۸۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه مرکزی زرند واریز نمایند.

۲- متقاضیـان مـی بایسـت ۵٪ قیمـت پایـه را بـه عنـوان ضمانـت شـرکت در مزایده را بـه صورت ضمانتنامه بانکی و یا به صورت وجه نقد به شـماره حسـاب 
۰۱۰۲۷۲۳۵۳۸۰۰۴ نـزد بانـک ملی شـعبه مرکزی زرنـد واریز نمایند.

۳_متقاضیان می توانند اسناد مزایده را از روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از دهیاری روستا خریداری و پاکت پیشنهادی خود را تا پایان وقت اداری روز جمعه 
مورخ  ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ تحویل امور مالی دهیاری ها اتاق ۱۰۵ واقع در خیابان ۱۷ شهریور ساختمان فرمانداری و یا تحویل دهیار نمایند.

۴- تاریخ بازگشایی پاکات روز شنبه مورخ  ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ می باشد.
۵_ به تقاضاهای مخدوش و مبهم و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶_ در صورت تساوی قیمت اولویت با برنده قرعه کشی می باشد.
۷_ متقاضیان باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند در غیر این صورت سپرده آنها به نفع دهیاری ضبط خواهند شد.

۸ _سـپرده شـرکت در مزایده نفرات اول و دوم و سـوم تا زمان انعقاد قرارداد واگذاری نزد دهیاری خواهد ماند و در صورتیکه برندگان مزایده حاضر به خرید 
نشـوند سپرده شـرکت در مزایده به نفع دهیاری ضبط خواهد شد. 

۹_ دهیاری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
۱۰_ هزینه چاپ آگهی، انتقال سند از دهیاری به نام برنده مزایده و هزینه های ثبتی و دارائی و غیره به عهده برنده ی مزایده می باشد.

۱۱_ شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف دهیاری می باشد.
۱۲_ هر سه پاکت الف، ب ، ج جداگانه و در بسته الک و مهر شده در یک پاکت گذاشته شده و تحویل امور مالی دهیاری نمایند.

۱۳_ شماره تماس دهیار جهت خرید اسناد  و مشاهده ملک در صورت نیاز   ۰۹۱۳۲۹۷۲۶۷۱ و ۰۹۱۳۷۵۹۲۶۷۱ 
 ۱۴_ سایر شرایط شرکت در مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

۱۵_ کلیه ی شرکت کنندگان شماره حساب  نزد بانک ملی جهت استرداد مبلغ سپرده داشته باشند.

خانواده محترم زنده یاد مرحوم عطااهلل نیکپور
با نهایت تاسف و اندوه درگذشت مرحوم عطااهلل نیكپور که عمر خود را صرف 
تعلیم وتربیت فرزندان دیار کریمان نمودرا خدمت همه عزیزان داغدار تسلیت  
عرض می نماییم. از درگاه پروردگار متعال برای آنمرحوم علو درجات و برای سایر 

بازماندگان صبر و   شکیبایی مسالت می نماییم.
جمالی زاده - مدیرمسئول و صاحب امتیاز امیدکرمان

استراتژی سرمایه گذاری در سال 1402 

طال بخریم یا خودرو؟
صفحه 6

فروش ملک قدیمی
18 قصب ملک دو نبش دوکله ابعاد 17*28 مناسب 

سرمایه گذاری و انبوه سازی قواره دوم کوچه 10 
بلوار شهدای خانوک روبروی استادیوم کیانی

 تلفن تماس : 09137207800

شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نظر دارد نسبت به خرید Roller Block of Roller Lever اقدام نماید.
لذا از تأمین کنندگان معتبر که دارای توانایی مناسـب و سـوابق و تجارب مورد قبول می باشـند، دعوت به عمل می آید، 
حداکثـر یـک هفتـه از تاریخ چاپ آگهی نسـبت به اعالم آمادگی خود اقدام نمایند. بدیهی اسـت بعـد از تاریخ فوق به هیچ 

درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
لیست مشخصات  Roller Block of Roller Lever کارخانه نورد در سایت اینترنتی مجتمع جهان فوالد سیرجان 

به آدرس  sjsco.ir  قسمت مناقصات قرار داده شده است.
مدارک الزم : 

ـ توان فنی و قراردادهای  ـ توان تجهیزاتی  ـ توان مالی  ◄ارسـال نامه اعالم آمادگی، رزومه شـرکت در خصوص سـوابق اجرایی 
 a.shahin@sjscosteel.com  در خصوص موضوع مناقصه تا قبل از پایان تاریخ اعالم شده فوق به آدرس ایمیل

◄تکمیل فرم خود اظهاری تامین کنندگان و ارسال به همراه مستندات مربوطه طبق چک لیست مربوطه)دانلود از طریق 
سایت  sjsco.ir  در بخش خرید و فروش(

◄ ارائه مدارک و سوابق هیچگونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.

 واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان

 Roller Block of Roller Lever  خريد
کارخانه نورد بردسیرمجتمع جهان فوالد سیرجان

آگهی مناقصه عمومی  شماره 1401/011/م . ع
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد » انجام سرویس ایاب و ذهاب پرسنل از سطح شهر سیرجان 
تـا شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر و سـایت شـرکت جهـان فـوالد ) 45 کیلومتـری جـاده سیرجان-شـیراز ( 
و بالعکـس بـه وسـیله تعـداد 12 دسـتگاه ون )وانـا، برلیـان و مکسـس  ( 13 صندلی مـدل 95 به بـاال « از طریق 

برگـزاری مناقصه عمومی در سـطح اسـتان کرمان واگـذار نماید. 
نحوه دریافت اسناد: کلیه اشخاص )حقیقی و حقوقی(  که قصد شرکت در مناقصه را دارند، میتواند به سایت 
شـرکت پاریـز پیشـرو صنعـت توسـعه بـه آدرس اینترنتـی  www.parizpishro.ir  مراجعـه نمـوده و از بخش مزایده و مناقصه قسـمت 
مناقصه ها، اسناد مربوطه )اسناد ارزیابی کیفی و اسناد ارزیابی فنی و مالی( را دانلود نمایند.)یا با شماره 09١2954١522 در ساعات اداری 

تماس حاصل نمایند.(
◄میـزان تضمیـن شـرکت در مناقصـه:  3،000،000،000 )سـه میلیـارد ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه بانکی معتبـر/ واریز 

وجه نقد به شـماره حسـاب ١0/33092١١/2 بانک رسـالت به نام شـرکت پاریز پیشـرو صنعت توسـعه.
◄آخریـن مهلـت تحویـل پـاکات: پیشـنهاد دهنـدگان بایسـتی کلیـه اسـناد مربـوط بـه مناقصـه را تـا سـاعت ١4:00 روز پنـج شـنبه مـورخ 
١40١/١2/١8(  بـه آدرس کارفرمـا در سـیرجان  تحویـل نماینـد و رسـید دریافـت کنند. بدیهی اسـت بعد از تاریخ مذکور پیشـنهادی دریافت 

نخواهد شـد.
◄محـل تحویـل پـاکات: اسـتان کرمـان - شهرسـتان سـیرجان-بلوار پیـروزی، پالک 3١،سـاختمان اداری شـرکت پاریز پیشـرو، کدپسـتی: 

78١6947838 - تلفـن تمـاس: 07-42273204- 034-دبیرخانه-آقـای اسـدی
◄دریافت اطالعات بیشـتر: متقاضیان می¬توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر در خصوص موضوع مناقصه، باآقای اسـماعیل زاده  

شـماره  5395-967-09١3 تمـاس حاصل نمایند.
◄این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.

◄هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

تمدید زمان ثبت نام استخدام شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر -  فرخوان شماره ۱۰

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر در نظـر دارد جهـت تامیـن نیـروی انسـانی مـورد نیـاز خـود بـا عنـوان کارشـناس 
حسابرسـی از بیـن داوطلبـان مـرد بـه صـورت قـراردادی و از طریـق مصاحبه تخصصی و روانشـناختی اقـدام به جذب 

نیـرو نماید.
لذا داوطلبان واجدالشـرایط جهت کسـب اطالعات بیشـتر و ثبت نام مهلت دارند تا تاریخ تمدید شـده ی پایان روز 

۱۵ اسـفندماه ۱۴۰۱ به وبسـایت شرکت گل گهر با آدرس geg.ir مراجعه نمایند.
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بــه منظــور ارتقــاء  فرهنــگ ترافیــك و کاهــش ســوانح 
جــاده اي، طــرح پویــش نــوروزي همراهــان ســفر ایمــن 
از 24 اســفندماه امســال در ســه نقطــه از مجتمــع 
هــاي خدماتــي رفاهــي بیــن راهــي و تجمــع مســافران ) 
محــدوده گلــزار شــهدا و مرقــد پــاك ســردار دلهــا( تــا ١5 

فروردیــن ١402  برگــزار می شــود.
اســتان  جــاده اي  حمل ونقــل  و  راهــداري  مدیــرکل 
کرمــان بــا عــالم ایــن خبــر گفــت: یکــی از اهــداف اجــرای 
ایــن طــرح، فرهنگ ســازی و ارتقــاء ایمنــي و کاهــش 
ــه  ــدگان ب ــویق رانن ــا تش ــه ب ــت ک ــي اس ــوانح رانندگ س
توقــف در حیــن ســفر و رفــع خســتگي تحقــق می یابــد. 
ــورد  ــه در م ــي جامع ــش عموم ــاء دان ــن، ارتق همچنی
ایمنــي و فرهنــگ درســت رانندگــي، به کارگیــري هنــر 
در خدمــت ایمنــي بــراي ایجــاد جاذبه هــاي جــاده اي و 

ترغیــب مســافران بــه توقــف در طــول مســیر از جملــه 
ــت. ــرح اس ــن ط ــداف ای ــر اه دیگ

احســان عراقــي زاده افــزود »در ایــن پویــش، براســاس 
ویژگي هــاي فرهنگــي و بومــي، برنامه هــاي متنوعــی 
بــا  متناســب  هفت ســین  ســفره  اجــراي  قبیــل  از 
صنایع دســتي و شــاخصه هاي گردشــگري اســتان و 
منطقــه، اجــراي نمایش هــاي آئینــي و ســنتي و بومــي 
و ملــي، اجــراي نمایش هــاي ایمنــي ویــژه ی کــودکان 
عکــس  مســابقه  برگــزاري  حرفــه اي،  گــروه  توســط 
ســلفي، نمایــش کلیپ هــاي ایمنــي و فیلــم جاذبه هاي 
ــرده  ــزرگ و پ ــون ب ــیر در تلویزی ــه ی مس ــهرهاي ادام ش
ــده  ــده ش ــدارک دی ــافران ت ــي از مس ــا پذیرای ــش ب نمای

اســت.  
مدیــرکل راهــداري و حمــل ونقــل جــاده اي اســتان 
تصریــح کــرد:  طــرح پویــش همراهــان ســفر ایمــن 

بــراي دومیــن ســال متوالــي، همزمــان بــا اســتانهاي 
سراســر کشــور بــه مــدت 20 روز برگــزار  مــي شــود و 
اهدافــي همچون آشــنایي مســافران نــوروزي با تمدن، 
ــاي  ــاي نمایش ه ــه احی ــك ب ــران ،کم ــر ای ــگ و هن فرهن
ایرانــي به ویــژه نمایش هــاي ســنتي و بومــي اســتان 
مقصــد، کمــک بــه احیــاي موســیقي ایرانــي به ویــژه 
موســیقي هاي بومــي و مقامــي اســتان مقصــد و... از 

ــد. ــي کن ــال م ــه را دنب جمل
عراقــي زاد بــا بیان اینکــه در نهایت، هدف از برگــزاري این 
طــرح، ارتقــاء ایمنــي ســفرهاي برون شــهري نــوروزي و 
کاهش ســوانح رانندگــي اســت، ادامه داد: »مســافران 
نــوروزي )راننــدگان و اعضــاي خانواده هایشــان بــه ویژه 
مــادران و کــودکان و نوجوانــان( و رانندگان خودروهاي 
ســنگین و حمل ونقــل عمومــي از مخاطبیــن طــرح 

پویش هســتند.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمان  گفت: در 3 نقطه از مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی حوزه شمال استان برگزار می شود

اجرای طرح پویش همراهان سفر ایمن نوروزی 
انتقاد استاندار کرمان از عملکرد بانک های خصوصی؛

یک چهارم منابع استان 
در اختیار بانک های 

خصوصی است
بانک هــای  عملکــرد  از  انتقــاد  بــا  کرمــان  اســتاندار 
خصوصــی در اســتان گفــت: یــک چهــارم منابع اســتان 
ــار بانک هــای خصوصــی اســت و بایــد در کنــار  در اختی

بانک هــای دولتــی پــای کار باشــند.
ــان،  ــتانداری کرم ــانی اس ــگاه اطالع رس ــزارش پای ــه گ ب
محمدمهــدی فــداکار در جلســه شــورای هماهنگــی 
بانک هــای اســتان گفــت: امســال حجــم تســهیالت 
تکلیفــی بانک های اســتان به نســبت زیــاد بوده اســت 
بــه ویــژه در بخــش قرض الحســنه و فرزنــد آوری کــه در 

بعضــی از بانک هــا تکلیــف باالیــی اســت . 
فــداکار افــزود: یــک چهــارم منابــع اســتان در بانک هــای 
خصوصــی اســت کــه بایــد گــزارش عملکــرد داده و 
تعییــن تکلیــف شــوند.  اســتاندار کرمــان تاکیــد کــرد تا 
بانک هــای خصوصــی از پروژه هــای اســتانی و تولیــد 

اشــتغال حمایــت کننــد. 
وی گفت: اســتان کرمان در برخی از تســهیالت تکلیفی 
بــه نســبت میانگیــن کشــوری عقــب اســت، افــزود: 
شــده  مشــخص  بانک هــا،  قرض الحســنه  منابــع 
هســتند و طــی فرآینــد زمانــی بــه دســت می آینــد، لــذا 
بهتــر اســت بحــث مســکن روســتایی و کشــاورزی را کــه 
اکنــون ابــالغ شــده بــه شــعبی کــه توانایــی و ظرفیــت 

بیشــتری بــرای پرداخــت دارنــد، معرفــی کننــد.  
اســتاندار کرمــان با اشــاره به اینکه پرداخت تســهیالت 
بــه بیمــاران بیماری هــای خــاص مــورد توجــه بانک هــا 
باشــد، ادامــه داد: گاهــی ایــن بیمــاران بــرای دارو و 
یــا پیونــد عضــو بــه پــول نیــاز دارنــد کــه حتمــا بایــد در 

ع وقــت تامیــن مالــی شــوند.  اســر

برای اولین بار در آیین تقدیر از سرآمدان روابط عمومی ایران صورت گرفت؛ 

کسب تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی کشور توسط روابط عمومی و امور بین الملل گهرزمین
در نهمیــن دوره آییــن تقدیــر از ســرآمدان روابــط عمومــی ایــران، 
روابــط عمومــی شــرکت ســنگ آهــن گهرزمیــن بــرای اولیــن بــار موفــق به 

کســب تندیــس زریــن ســرآمدی روابــط عمومــی کشــور گردیــد.
 نهمیــن آییــن تقدیــر از ســرآمدان روابــط عمومــی ایــران بــا حضــور 
شــرکت های بــزرگ معدنــی و صنعتــی، بانک هــا و ســازمان های دولتــی 
و خصوصــی و جمعــی از اســاتید دانشــگاه، مدیــران و صاحــب نظــران 
روابــط عمومــی کشــور در مرکــز همایش بین المللــی صدا و ســیما برگزار 

شــد.
ــاس ۸۱  ــازمان ها براس ــرکت ها و س ــی ش ــط عموم ــداد، رواب ــن روی در ای
شــاخص مــورد ممیــزی قــرار گرفتنــد و در پایــان طبــق مجموع امتیــازات 

اخــذ شــده، جایــگاه آنــان در مســیر ســرآمدی مشــخص گردیــد.
ایــن آییــن بــا هــدف ســوق دادن روابــط عمومی ها به ســمت ســرآمدی، 
ارتقــاء کیفیــت فعالیت هــا و انطبــاق آن هــا بــا اســتانداردهای یــک روابــط 

عمومــی ســرآمد در ابعــاد ســاختاری، کارکــردی و محتوایی برگزار شــد.
در ایــن همایــش بــا اهــدای نشــان ویــژه مدیــر ارشــد تعالی گر ارتباطــی از 

مدیرعامل شــرکت ســنگ آهــن گهرزمین، تقدیر شــد.
در ادامــه همایــش بــر اســاس ۸۱ شــاخص مــورد ممیــزی از روابــط 
عمومــی و امــور بین الملــل شــرکت ســنگ آهن گهرزمیــن بــا اهــدای 
تندیــس زریــن ســرآمدی روابــط عمومــی ایــران انتخــاب گردیــد و تجلیــل 

بــه عمــل آمــد.
گفتنــی اســت در ایــن همایــش عــالوه بر شــرکت ســنگ آهن گهرزمیــن از 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش 
ــاون  ــازی مع ــعه و نوس ــازمان توس ــازی، س ــکی، وزارت راه و شهرس پزش
ــران،  ــع ای ــازی صنای ــترش و نوس ــازمان گس ــران، س ــی ای ــع معدن و صنای
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایران، بانک ســپه، شــرکت ملی فــوالد ایــران و 

... تجلیــل بــه عمــل آمــد.
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فرمانده انتظامی استان خبر داد؛

دستگیری سارقان
 180 میلیاردی طال در کرمان

ــارد ریــال طــال را از یــک منــزل  چهــار متهــم کــه ١80 میلی
مســکونی در شــهر کرمــان بــه ســرقت بــرده بودنــد، در 

عملیــات پلیــس آگاهــی دســتگیر شــدند.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان در تشــریح جزئیات 
ایــن خبــر گفــت: در پــی وقــوع ســرقت طالجــات از یــک 
منــزل بــه ارزش ١80 میلیــارد ریــال در یکــی از محله های 
ــوران اداره  ــتور کار مام ــوع در دس ــان موض ــهر کرم ش

مبــارزه بــا ســرقت پلیــس آگاهــی قــرار گرفــت.
راســتا  ایــن  در  افــزود:  ناظــری  عبدالرضــا  ســردار 
کارآگاهــان پلیــس آگاهــی بــا بررســی صحنــۀ ســرقت 
و واکاوی تمــام نقــاط تــردد احتمالــی ســارقان و بــر 
ــرنخ هایی  ــه س ــود، ب ــۀ خ ــای اولی ــاس چهره زنی ه اس
از یــک متهــم دخیــل در ایــن ســرقت میلیــاردی دســت 
یافتنــد کــه خوشــبختانه ایــن زحمــات و رصدهــای 
شــبانه روزی خیلــی زود بــه نتیجــه رســید و هویــت 

ــرد. ــال ک ــم را برم مته
وی بیــان کــرد: در ادامــه مامــوران بــا تکمیــل اقدامــات 
اطالعاتــی و پایــش نامحســوس محــل تــردد و پاتــوق 
متهــم مــورد نظر از دســت داشــتن این فرد در ســرقت 
اخیــر طالجــات منــزل اطمینــان حاصــل کــرده و ضمــن 
هماهنگــی قضایــی از مخفیگاهــش مقادیــر زیــادی از 

طالجــات مســروقه را کشــف کردنــد.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان اضافــه کــرد: در 
ــن  ــت او و همچنی ــم، 3 همدس ــن مته ــی از ای بازجوی
7 مالخــر امــوال مســروقه نیــز شناســایی و دســتگیر 

ــدند. ش
بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس، وی گفــت: ایــن 
متهمــان بــه انجــام 25 فقــره ســرقت دیگــر از منــازل و 
اماکــن خصوصی اقــرار کردنــد و پــس از بازجویی زهای 
و  ســکونت  محــل  شــدن  مشــخص  و  تخصصــی 

ــدند.  ــی ش ــع قضای ــل مراج ــان تحوی مخفیگاهش

سلطانی نژاد از کرمان رفت؛

مدیرکل جدید بنیاد مسكن 
استان کرمان معرفی شد

مراســم معرفــی مهــدی محمــدی مدیــرکل جدیــد 
بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان کرمــان و تقدیر 
ــرکل  ــلطانی نژاد مدی ــر س ــالۀ علی اکب ــات 9 س از خدم
رئیــس بنیــاد مســکن  بــا حضــور معــاون  ســابق، 
انقالب اســالمی کشــور و جمعی از مســئوالن استانی 

برگــزار شــد.
مهــدی محمــدی، پیــش از ایــن معاونــت بازســازی 
ــر  ــان را ب ــتان کرم ــالمی اس ــالب اس ــکن انق ــاد مس بنی

عهــده داشــت.
ــوان  ــز به عن ــلطانی نژاد نی ــر س ــت، علی اکب ــی اس گفتن
مدیرکل جدید بنیاد مســکن انقالب اســالمی اســتان 
ــۀ وی  ــن معارف ــه آیی ــت ک ــده اس ــوب ش ــران منص ته

ــود. ــزار می ش ــران برگ ــه زودی در ته ب
بــه گــزارش تســنیم، علی اکبــر ســلطانی نژاد، مدیــرکل 
ســابق بنیــاد مســکن اســتان کرمــان در ایــن مراســم 
اظهــار کــرد: اســتان کرمان حــدود 5 هــزار و 600 روســتا و 
حــدود 80 شــهر زیــر 25 هــزار نفر جمعیــت دارد و بدون 

تعامــل بــا ســایر دســتگاه ها امــکان فعالیــت نبود.
ــا بیــان این کــه اســتان کرمــان هــر ســاله شــاهد  وی ب
حــوادث و بالیــای طبیعــی بــوده کــه خســارت هایی 
بــرای مــردم داشــته اســت، ادامــه داد: بنیــاد مســکن 
انقــالب اســالمی در تمــام حــوادث در کنــار مــردم 
بــوده و بالفاصلــه کار آواربــرداری و الیروبــی خانه هــا و 
تخمیــن و ارزیابــی خســارات و جبــران آن هــا آغــاز شــده 

ــت. اس
مقاوم ســازی  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  ســلطانی نژاد 
واحدهــای مســکونی بیــان کــرد: امســال 3 هــزار و 
280 مســکن روســتایی در اســتان مقاوم ســازی شــده، 
ــکونی در  ــای مس ــازی واحد ه ــب مقاوم س ــروز ضری ام
اســتان کرمــان 66 درصــد اســت و ایــن مســیر ادامــه 

دارد.

رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه 
ایــن مطلــب کــه بخــش زیــادی از مشــکالت اقتصــادی 
و معیشــتی مــردم ناشــی از دشــمنی های مســتکبران 
اســت، گفــت: دســتگاه قضایــی به عنــوان یک دســتگاه 
بــه  را  الزم  هماهنگی هــای  و  پیگیری هــا  مطالبه گــر، 
منظــور بهبود وضعیت معیشــتی مــردم در دســتور کار 

دارد.
بــه گــزارش گفتــار نــو به نقــل از روابــط عمومــی اداره کل 
دادگســتری استان کرمان، حجت االسالم والمسلمین 
ابراهیــم حمیــدی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه مــردم از 
وضعیت بازار بســیار گالیه مند هســتند، گفت: بسیاری 
از ایــن مشــکالت، نارضایتی هــا و مســائل اقتصــادی 
قابــل مدیریــت شــدن و برطــرف شــدن اســت و مــردم 
ــی و  ــی، هماهنگ ــا همراه ــد ب ــار دارن ــئوالن انتظ از مس
همفکــری، مشــکالت را از پیــش راه مــردم، انقــالب و 

نظــام بردارنــد.
وی تاکیــد کــرد: مــردم انتظــار دارنــد هماهنگی هــای 
بیــن مســئوالن نتیجــه بخــش باشــد و مــردم نتیجــه 
تالش هــای انجــام شــده را در ســفره های خــود و در بــازار 

ببینند.
ــز  ــی نی ــیب های اجتماع ــکالت و آس ــود مش ــه وج وی ب
اشــاره و بیــان کــرد: وجــود ایــن آســیب ها و مشــکالت 
زیبنــده نظــام و کشــور نیســت و همــه بایــد دســت 
بــه دســت هــم دهیــم تــا بتوانیــم ایــن نارســایی ها و 

ــم. ــرف کنی ــکالت را برط مش
حمیــدی، انتظــارات مــردم از مســئوالن را درســت و 
منطقــی دانســت و تاکیــد کــرد: در دســتگاه قضایــی 
وظیفــه اجــرای عدالــت و فصــل خصومت هــا را داریــم و 
بایــد انتظــارات مــردم در ایــن بخش هــا را پاســخ دهیــم.
وی تاکید کرد: دســتگاه قضایی باید موجباتی را فراهم 
ع وقــت و بــا هزینــه کــرد  کنــد کــه مــردم بتواننــد در اســر
بســیار کــم بتواننــد حــق و حقــوق خــود را اســتیفا کننــد 
کــه در ایــن زمینــه سیاســت هایی طــی ســال های اخیــر 

طراحــی و اجــرا شــده اســت.
رییــس کل دادگســتری اســتان کرمــان بیــان کــرد: ســند 
تحــول قضایــی ایــن نویــد را می دهــد کــه بــا اجــرای آن 
بتوانیــم بــه اهــداف بــاال دســت یافتــه و بتوانیــم بــه 
معنــای واقعــی بــه قله هایــی کــه پیش بینــی شــده 

اســت، دسترســی پیــدا کنیــم و حقــوق مــردم بیــش از 
پیــش اســتیفا شــود.

حمیــدی بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب کــه کمبــود کادر 
قضایی و اداری از مشــکالت دســتگاه قضایی به شــمار 
مــی رود، تاکیــد کــرد: حجــم ورودی هــا هــر ســاله نســبت 
بــه ســال قبــل از آن رشــد دارد و ایــن حجــم ورودی 

پرونده هــا موجــب اطالــه دادرســی ها می شــود.
کرمــان میانگیــن ورودی  اســتان  در  ادامــه داد:  وی 
ــا افزایــش  ــه هــر قاضــی 200 پرونــده اســت و ب پرونــده ب
قضایــی  و  اداری  کادر  کمبــود  و  پرونده هــا  حجــم 
مشــکالتی در مســیر رســیدگی بــه پرونده هــا ایجــاد 

می شــود.

رییس کل دادگستری استان کرمان:

مردم از وضعیت بازار بسیار گالیه مند هستند

دریافت تندیس زرین تک ستاره جشنواره ملی صنعت سالمت محور توسط گل گهر

پنجمیــن جشــنواره ملــی صنعــت ســالمت محــور بــا رویکــرد ارتقــای ســالمت صنایــع 
تولیــدی و خدماتــی و معرفــی ســازمان های پاســخگو و مســئولیت پذیر در حــوزه 

ســالمت کشــور برگــزار شــد.
در ایــن رویــداد ملــی کــه بــا چشــم انــداز بهبــود و توســعه مســتمر فرآیندهای ســالمت 
محــور و بــا هــدف پایــش، رتبه بنــدی، اعتباربخشــی و تشــویق مجموعه هــای متعهــد 
بــه امــر ســالمت و فرهنگ ســازی در جهــت تغییــر نگــرش صنایــع در راســتای ارتقــای 
ســالمت و بهداشــت کشــور بــا حضــور مقامــات عالــی و مســئولین ســالمت در مرکــز 
همایش هــای دانشــگاه شــهید بهشــتی تهــران برگــزار شــد، شــرکت گل گهــر موفــق به 

کســب عنــوان شــد و مــورد تجلیــل قــرار گرفــت.
در ایــن جشــنواره کــه بــا حضــور بیش از ۱۰۰ شــرکت درخواســت کننده جهت حضــور در 
طــرح شناســایی و پــس از گذرانــدن دوره های آموزشــی، پایش و رتبه بندی برگزار شــد، 
شــرکت گل گهــر بــه مرحلــه پایانــی جشــنواره راه پیــدا کــرد و عــالوه بــر دریافــت تندیــس 
زریــن تــک ســتاره پنجمیــن جشــنواره ملــی صنعــت ســالمت محــور، موفــق بــه اخــذ 
عناوین واحد برتر در شــاخص مدیریت ســالمت ســرمایه انســانی، ایمنی و بهداشــت 

حرفــه ای محیــط کار و شــاخص تامیــن تولیــدات و خدمــات ســالمت محور شــد.

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان کرمــان از 
اضافــه شــدن 4 هــزار و 900 راننــده جدید به چرخۀ ترافیک 
کرمــان در بهمن مــاه خبــر داد و گفــت: از ایــن تعــداد کاربر 
ترافیکــی جدیــد بهمن مــاه، بیــش از 4 هــزار نفــر قبولــی 
مربــوط بــه پایــه ســوم رانندگــی و مابقــی مربوط بــه پایه 
دوم، پایــه یکــم، ویــژه و موتورســیکلت بودنــد کــه موفــق 

بــه اخــذ گواهینامــه شــدند.
ســرهنگ اســماعیل خوشــوقت افــزود: همچنیــن در 
بهمــن ماه، گواهینامــه 7 هزار و 553  شــهروند تعویض 
و 845 گواهینامه المثنی صادر و 20 راننده نیز از رانندگی 

محــروم شــدند. 
بــه گــزارش فردای کرمــان بــه نقــل از پایــگاه خبــری پلیس، 

وی بیــان کــرد: در بخــش آزمــون آیین نامــه رانندگــی نیــز 
ــه از  ــد ک ــرکت کردن ــون ش ــن آزم ــر در ای ــزار و 770 نف ١9 ه
ایــن تعــداد تنهــا 30 درصــد نمــره قبولی کســب کــرده و به 

مرحلــۀ بعــد رفتند.
رئیــس پلیس راهور اســتان کرمــان ادامــه داد: برابــر ماده 
١7 آیین نامــه راهنمایــی و رانندگــی، دارندگان گواهینامه 
ملــزم هســتند یــک مــاه زودتــر از اتمــام مهلــت ١0ســاله یــا 
مهلــت تعییــن شــده نســبت بــه تعویــض، تجدیــد و یــا 

تبدیــل گواهینامــه رانندگــی خــود اقــدام کنند.
وی اضافــه کــرد: در حــال حاضــر ١03 مجتمــع آموزشــگاه 
خدمت رســانی  و  فعــال  اســتان  ســطح  در  رانندگــی 
ــه زودی  ــده، ب ــل آم ــای به عم ــا پیگیری ه ــه ب ــد ک می کنن

تعــداد ایــن آموزشــگاه ها توســعه خواهد یافــت و تالش 
می کنیــم هــر شــهروند فقــط در شــهر خــود در پایه هــای 
ــدام  ــی اق ــه رانندگ ــت گواهینام ــرای دریاف ــوم و دوم ب س
ــرای  ــتان ب ــهرهای اس ــایر ش ــه س ــردد ب ــه ت ــاز ب ــرده و نی ک

حضــور در آموزشــگاه رانندگــی نداشــته باشــد. 

رئیس پلیس راهور استان خبر داد؛

اضافه شدن 4 هزار و 900 راننده جدید به چرخۀ ترافیک کرمان

 مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه در اســتان کرمــان گفــت: در 
حــال حاضــر ۲۴۴ نفــر مددجوی زندانــی جرائم غیرعمد 
در اســتان کرمــان داریــم کــه پنــج نفــر مربــوط بــه دیــه 
تصادفــات و حــوادث کارگاهــی، چــک ۱۰ نفــر، مهریــه ۱۱۰ 

نفــر و بدهــکاران نفقــه ۹ نفــر هســتند.
ســیدحجت اهلل موســوی قــوام در نشســت هیئــت 
امنــای ســتاد دیــه اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه برگــزاری 
جشــن هــای گلریــزان در مــاه مبــارک رمضــان در ســطح 
ســتان اظهــار کــرد: طبــق مصوبــه هیئت امنــای ســتاد و 
براســاس جــدول زمــان بنــدی، جشــن هــا از شهرســتان 

ارزوئیــه آغــاز خواهــد شــد.
وی افــزود: امســال جشــن هــای گلریــزان را در همــه ۲۳ 
ــه  ــان ب ــتان کرم ــطح اس ــش در س ــتان و ۳۱ بخ شهرس
منظور جمع آوری کمک های خیران و مردم در راســتای 

آزادســازی زندانیــان جرائــم غیرعمــد برگــزار مــی کنیــم.
بخشــداران  بــا  ای  جلســه  کــرد:  تصریــح  موســوی 
شهرســتان کرمان برگزار و اســتقبال شــد تا جشــن های 
ــتان  ــز اس ــا مرک ــان ب ــا همزم ــش ه ــن بخ ــزان در ای گلری
برگــزار شــود.مدیر نمایندگی ســتاد در اســتان کرمــان در 
ادامــه ســخنانش گفــت: بــه مناســبت نیمــه شــعبان و 

اعیــاد ایــن مــاه، ۱۹ نفــر زندانی جرائم غیرعمد در اســتان 
کرمــان آزاد مــی شــوند.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مبلــغ بدهــی ایــن افــراد ۷۷ 
ــرد: ۶۳  ــار ک ــوده، اظه ــان ب ــون توم ــارد و ۴۹۲ میلی میلی
میلیــارد تومــان گذشــت شــاکیان را داشــتیم، ۳۳۴ 
ــور و ۷۴۶  ــه کش ــتاد دی ــاعدت س ــان مس ــون توم میلی
میلیــون تومان ســتاد دیه اســتان از کمــک های خیرین 
و مــردم مــی پــردازد و مابقــی را خــود زندانــی هــا در قالــب 

اقســاط پرداخــت مــی کننــد.
نفــر   ۲۴۴ حاضــر  حــال  در  کــرد:  تصریــح  موســوی 
ــان  ــتان کرم ــد در اس ــم غیرعم ــی جرائ ــوی زندان مددج
داریــم کــه پنــج نفر مربــوط بــه دیه تصادفــات و حــوادث 
کارگاهــی، چــک ۱۰ نفــر، مهریــه ۱۱۰  نفــر و بدهکاران نفقه 

۹ نفــر هســتند.

مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان کرمان اعالم کرد

 ۱۱۰ نفر بدهكار مهریه هستند



معاون بازرگانی شرکت پشتیبانی دام:

گوشت وارداتی بی کیفیت
 از بازار جمع شد 

معــاون بازرگانــی شــرکت پشــتیبانی دام با بیــان اینکه 
گوشــت های بی کیفیت مجــوز توزیع در حــوزه مصرف 
خانــوار را پیــدا نکــرد و هــم اکنــون بــه عنــوان مصــرف 
صنعتی اســتفاده می شــود گفــت: این گوشــت از بــازار 

جمــع آوری شــد.
ــا، محمــد جعفــری، معــاون بازرگانــی  ــه گــزارش ایلن ب
داخلی شــرکت پشتیبانی امور دام کشور در مصاحبه 
تلفنــی بــا برنامــه ای رادیویــی دربــاره کیفیــت غیرقابــل 
قبــول گوشــت های وارداتــی گفت: شــرکت پشــتیبانی 
گوشــت  کننــده  عرضــه  حاضــر  حــال  در  دام  امــور 

منجمــد وارداتــی یــا داخلــی اســت.
شــرکت  وارداتــی  گوشــت های  کیفیــت  افــزود:  وی 
پشــتیبانی امــور دام بــر اســاس پروتکل هــای اعالمــی 
ســازمان دامپزشــکی اســت و تاکنون هیچ نارضایتی از 
طریــق مصرف این گوشــت ها به شــرکت ارجاع نشــده 
اســت. معاون بازرگانی داخلی شــرکت پشتیبانی امور 
دام خاطرنشــان کرد: ما گوشــت های منجمــد وارداتی 
ــا قطعه بنــدی کننــد و بــه  را بــه فروشــگاه ها دادیــم ت
صــورت قطعــات یــک کیلویــی عرضــه کننــد بنابرایــن 
در فــرآوری مجــدد، اگــر مشــکلی هــم باشــد قطعــا 

جداســازی می شــود.
ــد  ــت منجم ــه گوش ــت: اینک ــئول گف ــام مس ــن مق ای
وارداتــی بی کیفیــت باشــد تا به حال ســابقه نداشــته و 
گوشــت های داخلــی فــرآوری شــده به صــورت منجمد 
ســازمان  نظــر  زیــر  بســته بندی  واحدهــای  در  نیــز 
دامپزشــکی فــرآوری شــده و اگــر مصــرف کننــده ای 
مشــکل خاصــی دارد می توانــد بــه شــرکت پشــتیبانی 
امــور دام اســتان مراجعــه و نســبت به عودت گوشــت 
اقــدام کنــد. جعفــری بــا بیان اینکه شــرکت پشــتیبانی 
امــور دام، کیفیــت گوشــت های وارداتــی منجمــد را 
ــه  ــرکت ب ــت: ش ــدارد گف ــکلی ن ــچ مش ــنجیده و هی س
دلیــل اینکــه هنــوز دربــاره کیفیــت گوشــت وارداتــی 
گــرم اقدامــی نشــده لــذا فعــًا نظــری نــدارد. در واقــع، 
مــا متولــی واردات گوشــت گــرم نیســتیم و ایــن مقوله 
بــه انجمــن واردکننــدگان فرآورده هــای دامــی بخــش 

خصوصــی محــول شــده اســت.

مشارکت شرکت های
 جک موتورز و هوآوی 

در تولید خودرو
دو شــرکت جک و هوآوی در ســاخت خودرو مشــارکت 
مــی کننــد کــه بیانگــر عــزم جــدی هــوآوی بــرای ورود بــه 

صنعت خــودرو اســت.
تولیــد  خــط  شــده،  منتشــر  اطالعــات  اســاس  بــر 
ــی  ــارک صنعت ــوآوی در پ ــک و ه ــترک ج ــکاری مش هم
فیکســی شــهر هفــی بــه مســاحت تقریبــی ۵۱۰ هــزار 

متــر مربــع احــداث خواهــد شــد.
یــو چنگدونــگ مدیــر عامــل هــوآوی، در ایــن خصوص 
ــا شــرکت جــک  اعــالم کــرد کــه شــرکتش قصــد دارد ب
همــکاری الزم را بــرای گســترش فرآیندهــای تولیــد و 

فــروش خــودرو انجــام دهــد.
ــل  ــه متص ــایل نقلی ــرکل وس ــی دبی ــن ش ــه لی ــه گفت ب
هوشــمند در انجمــن فنــی چیــن و اروپــا، شــرکت 
هــوآوی در مراحــل ســاخت کارخانــه جدیــد اســت کــه 
این موضوع نشــان دهنده مشــارکت بیشــتر این برند 

ــت. ــی اس ــمند چین ــای هوش ــارت خودروه در تج
بر اســاس گزارش های منتشــر شــده، هواوی ســابقه 
همــکاری خوبــی بــا جــک موتــورز دارد و این دو شــرکت 
پلت فــرم  پیشــرفته  و  قصــد دارنــد »نســل جدیــد 
خودروهــای برقــی هوشــمند مبتنــی بــر قطعــات 

ــد«. ــعه دهن ــوآوی را توس ــودرو ه خ
هــوآوی در حــال حاضــر قطعــات و سیســتم هــای 
مختلفــی  را بــرای خودروســازان چینــی تامیــن مــی  
کنــد و اخیــرًا شــروع بــه عرضــه مجموعــه  هــای کاملــی 
مبتنــی بــر فنــاوری خودروهای هوشــمند تحت شــعار 
ــر  ــه نظ ــون ب ــت، اکن ــرده اس ــود ک Huawei Inside خ
مــی رســد کــه این شــرکت بــا هدف گســترده تــر قصد 

ورود بــه صنعــت خودروســازی را دارد.
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بــا رشــد صعــودی عجیــب قیمــت دالر در چنــد وقــت 
اخیــر، تمــام بازارهــای مختلف کشــور به شــدت تحت 
تاثیــر ایــن موضــوع قــرار گرفتــه اســت و بســیاری از 
محصــوالت نیــز در واکنــش لحظــه ای بــا افزایــش 
قیمــت مواجــه شــدند. در ایــن حــال بــازار آزاد خــودرو 
نیــز از موضــوع افزایــش قیمت ها بی نصیب نبــوده و 
خودروهــای داخلــی و خارجــی بــا افزایش قیمت های 

عجیــب و غریــب و فضایــی روبــرو شــده اســت.
بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی و شــیب تنــد صعــودی 
دالری، بــرای خودروهــای مونتاژی و قیمت کارخانه ای 
خودروهــا نیــز چشــم انــداز خوبــی متصــور نیســتیم 
قیمت هــای  افزایــش  مــوج  می رســد  نظــر  بــه  و 
رســمی و کارخانــه ای نیــز در راه باشــد و بــا توجــه بــه 
افزایــش قیمــت دالر ایــن موضــوع گریزناپذیــر اســت. 
مطمئنــا شــرکت ها بــرای توجیــه اقتصــادی در مونتاژ 
محصــوالت خودرویــی، مجبــور خواهنــد بــود کــه 

قیمــت خودروهــا را افزایــش دهنــد.
ــاژی  ــای مونت ــات خودروه ــه واردات قطع ــه ب ــا توج ب
و  تولیــد  هزینــه  بــر  ارز  قیمــت  مســتقیم  تاثیــر  و 
مونتــاژ خودروهــا، شــرکت های تولیدکننــده بــرای 
خریــد قطعــات جدیــد بایســتی بــا نــرخ جدیــد ارز 
ســفارش گذاری کننــد و ایــن موضــوع ناگزیــر، بــه 
ــد  ــر خواه ــودرو منج ــد خ ــای جدی ــش قیمت ه افزای

شــد.
اســتفاده  دلیــل  بــه  قیمــت  افزایــش  موضــوع 
درصــد باالیــی از قطعــات غیرداخلــی و وارداتــی در 
خودروهاســت و رســما موضــوع تولید داخلــی بودن 
در خودروهــای مونتــاژی را می تــوان یــک موضــوع 
تبلیغاتی دانســت و عمده قطعات وارداتی هســتند 
 SKD و CKD و عمــال فــرق خاصــی میــان خودروهــای

)مونتــاژی( بــا CBU)وارداتــی( وجــود ندارنــد و تنهــا به 
اســم تولیــد داخــل و بــا درصــد داخلــی ســازی بســیار 
ــدا  ــا از مب ــر، خودروه ــه صف ــک ب ــن و نزدی ــیار پایی بس
چیــن وارد و در داخــل کشــور ســرهم می شــوند 
و همیــن موضــوع ایــن قیمــت ایــن محصــوالت را 
بــا قیمــت دالر کامــال وابســته نگــه مــی دارد و ایــن 
موضــوع حتــی در محصــوالت خودروســازان دولتــی 

ــد. ــدق می کن ــز ص ــایپا نی ــودرو و س ــران خ ــد ای مانن
موضــوع مونتــاژ داخلــی بــودن خودروهــا نه تنهــا 
بلکــه  اســت  نــداده  کاهــش  را  خودروهــا  قیمــت 
خــود نیــز بــه عاملــی بــرای افزایــش هزینه هــا و در 
ــی  ــت و محصوالت ــده اس ــت ش ــش قیم ــه افزای ادام
بــه  و  فضایــی  قیمت هــای  بــا  مــا  کشــور  در  کــه 
صــورت مونتــاژی عرضــه می شــوند، چندیــن برابــر از 
قیمت هــای وارداتــی همــان خودروهــا در بازارهــای 
دیگــر، گران تــر بــه فــروش می رســند و بــه اســم تولیــد 
داخــل هزینــه بســیار باالتــر و چندیــن برابــری را بــه 

مصرف کننــده ایرانــی تحمیــل می کننــد.
در مجمــوع بــا توجــه بــا ناکارآمــدی و ناتوانــی واضــح 
وزارت صمــت در خصــوص کنتــرل عرضــه و تقاضــا در 
بــازار خــودرو و همچنیــن جهــش قیمتــی دالر بــزودی 
خودروهــای  کارخانــه ای  قیمــت  افزایــش  شــاهد 

مونتــاژ داخــل خواهیــم بــود.

بــازار کاالی اساســی آشــفته تــر از همیشــه بــوده و ســطح نارضایتــی 
مــردم از گرانــی هــا در آســتانه ســال جدیــد در حــال افزایــش اســت. دولــت 
بــرای حــل مشــکل دســت بــه برکنــاری دو مدیــر میانــی در وزارت صمــت 
و جهادکشــاورزی زده، امــا بــه اعتقــاد کارشناســان، دلیــل آشــفته بــازار 
کاالهــای اساســی عــالوه بــر ناکارآمــدی مدیــران، اقتصــاد دولتی اســت که 

اجــازه ایجــاد یــک اقتصــاد ســالم و کارآمــد را نمــی دهــد.
اقتصــاد آنالین - ســپیده قاســمی؛ آشــفته بــازار و قیمــت هایی کــه رکورد 
تاریخــی ثبــت مــی کننــد، توصیف ایــن روزهــای بــازار کاالی اساســی اســت. 
شــرایطی کــه ســطح نارضایتــی مــردم را در روزهــای پایانــی ســال و نزدیــک 
شــدن بــه نــوروز افزایــش داده و امیــد آن هــا را بــه بهبــود اوضــاع کمرنــگ 

کــرده اســت.
احمــد اصانلــو، رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتــی، در نشســت خبــری 
از برکنــاری دو مدیــر وزارت صمــت و جهادکشــاورزی بــه جــرم کــم کاری 
ــت:  ــرده اس ــان ک ــرداده و اذع ــاع خب ــود اوض ــرای بهب ــازار ب ــر ب ــارت ب در نظ

ــازار ناکارآمــد اســت.  ــر ب ســاختار فعلــی نظــارت ب
ســخنان رئیــس ســازمان تعزیــرات حکومتی بیراه نیســت، چراکــه در حال 
حاضــر مســئولیت اصلــی نظــارت بــر بــازار و حســن اجــرای قیمــت گــذاری 
و نظــارت بــر آن و مقــررات توزیــع کاال و خدمــات بــر عهــده وزارت صمــت، 
ســازمان حمایــت از مصــرف کننــده، وزارت جهــاد و اتــاق اصنــاف اســت و 
ــه  ــت. ب ــات اس ــه تخلف ــیدگی ب ــع رس ــی مرج ــرات حکومت ــازمان تعزی س
ــازار کاالی اساســی  ــارت دیگــر، بــه صــورت همزمــان چهــار مرجــع در ب عب
اعمــال نظــر مــی کننــد که شــواهد نشــان می دهــد در عین حــال هیچ یک 

کارایــی الزم را ندارنــد.
وزارت  مســئولیت  اجرایــی،  حلقــه  چهــار  ایــن  در  بیــن  در  شــاید  امــا 
جهادکشــاورزی در آشــفته بــازار بــه وجــود آمــده در کاالی اساســی بیــش 

از همــه باشــد.
چــرا کــه روز بیســت ودوم تیرمــاه ســال گذشــته مســوولیت تنظیــم بــازار 
محصــوالت کشــاورزی و کاالهــای اساســی بــه همــراه مدیریــت صــادرات 

ــار وزارت صمــت قــرار  و واردات ایــن کاالهــا کــه بــه مــدت ۲ ســال در اختی
داشــت، بــه وزارت جهــاد کشــاورزی منتقــل شــد.این واگــذاری مطابــق بند 
یــک مصوبــه ســی و پنجمین جلســه شــورای عالــی هماهنگــی اقتصادی 
کشــور در خصــوص نحــوه تنظیــم بــازار محصــوالت کشــاورزی بــه دلیــل 

انتقــال وظایــف بــه وزارت جهــاد کشــاورزی انجــام شــد. 
همچنیــن در آذر مــاه ســال گذشــته بــا ابــالغ معــاون اقتصــادی رییــس 
جمهور مســئولیت بازرســی و نظــارت بر کاالهــای اساســی و خوراکی های 
موضــوع قانــون انتــزاع، بــه صورت کامــل در اختیــار وزارت جهاد کشــاورزی 

ــرار گرفت. ق
محســن رضایــی، معــاون اقتصــادی رییــس جمهــور طی نامــه ای، بنــد )۱( 
تصمیمــات جلســه بیســت و دوم ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت در 
خصــوص مســئولیت بازرســی و نظــارت بــر کاالهــای اساســی و خوراکــی 
هــای موضــوع قانــون انتــزاع را ابــالغ کــرد. بــر ایــن اســاس از تاریــخ ابــالغ 
مصوبــه، مســئولیت بازرســی و نظــارت بــر کاالهــای اساســی و خوراکــی 
ــاد  ــار وزارت جه ــل در اختی ــورت کام ــه ص ــزاع، ب ــون انت ــوع قان ــای موض ه
کشــاورزی قــرار گرفــت و وزارت صنعــت، معــدن و تجارت موظف شــد کلیه 
ع وقــت بــه  پرســنل، امکانــات و اعتبــارات مربــوط بــه ایــن حــوزه را در اســر

وزارت جهــاد کشــاورزی منتقــل کنــد.
فعالیــت هــای مربــوط بــه بازرســی و نظــارت اتــاق اصنــاف در این حــوزه نیز 
بــا اعــالم کتبــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت موظــف بــه هماهنگــی با 
وزارت جهــاد کشــاورزی شــد و ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیــد 
کننــدگان موظــف اســت در ایــن مــوارد تصمیمــات وزارت جهاد کشــاورزی 
را مبنــای عمــل قــرار داده و گزارش هــای تخلــف ایــن حــوزه را بــرای اعمــال 

تعزیــر بــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی ارســال کند.
ــه  ــم نام ــق تفاه ــتضعفین مطاب ــیج مس ــازمان بس ــا، س ــر آن ه ــالوه ب ع
منعقــده موظــف شــد با هماهنگــی ســازمان حمایت مصرف کننــدگان و 
تولیدکننــدگان و تحــت مدیریــت وزارت جهــاد کشــاورزی نســبت بــه انجام 
ــای  ــی ه ــی و خوراک ــای اساس ــالم کااله ــای اق ــت ه ــرل قیم ــارت و کنت نظ

موضــوع قانــون انتــزاع اقــدام کنــد.
همانگونــه کــه ذکــر شــد، پیــش از ایــن مصوبــات به مــدت ۲ ســال تنظیم 
بازار کاالی اساســی از وزارت جهادکشــاورزی گرفته و به وزارت صمت داده 
شــده بــود. هــر چنــد ایــن تصمیــم مغایــر بــا قانــون انتــزاع بــود امــا دلیــل 
ایــن واگــذاری آن بــود کــه وزارت جهــاد کشــاورزی نتوانســت آرامــش را برای 
بازار کاالی اساســی فراهم کند و برخی سیاســتگذاری ها آشــفتگی بیشتر 
بــرای بــازار ایــن کاالهــا به همــراه داشــت. وزارت جهاد کشــاورزی دلیل عدم 
موفقیــت خــود در تنظیم بازار کاالی اساســی را نداشــتن قــدرت نظارت بر 

بــازار عنــوان مــی کرد.
ــرده  ــالم ک ــا اع ــه باره ــن بهان ــه همی ــاورزی ب ــاد کش ــئوالن وزارت جه مس
بودنــد کــه گــران فروشــی یــک محصــول در خرده فروشــی ها و مغازه هــای 
ســطح شــهر بــه وزارت جهــاد کشــاورزی ارتباطــی نــدارد و اگر گران  فروشــی 
در مغازه هــای ســطح شــهر می شــود، بایــد دیــد مســئول کنتــرل و نظارت 

کیست.
ملــی  اتحادیــه  رئیــس  نایــب  نیاورانــی  صدرالدیــن  زمــان  همــان  در 
محصــوالت کشــاورزی ایــران در گفــت و گــو بــا اقتصــاد آنالیــن در واکنــش 
بــه ایــن واگــذاری هــا دلیــل عــدم موفقیــت وزارت جهــاد کشــاورزی در 
بخــش بازرگانــی را نداشــتن مدیــران مطلــع از علــم بازرگانــی و تجــارت 

دانســت.
همچنیــن کارشناســان معتقــد بودنــد، دولــت انتظــار دارد بــا تغییــر 
ــئله  ــه مس ــی ک ــود؛ درحال ــته ش ــازار کاس ــاب ب ــئول از الته ــه  مس وزارتخان

اصلــی دخالت هــای دولــت اســت نــه وزارتخانــه متولــی!
حــال بــه نظــر مــی رســد، آنچــه کارشناســان بــه عنــوان مشــکالت اصلــی 
ــه  ــش از هم ــروز بی ــد ام ــرده بودن ــوان ک ــی عن ــازار کاالی اساس ــم ب تنطی
حقیقــت خــود را نشــان داده اســت، بــه عبــارت دیگــر مدیــران ناکارآمــد و 
اقتصــاد دولتــی موانعــی هســتند کــه اجــازه ایجــاد یــک اقتصــاد ســالم و 

کارآمــد را نمــی دهنــد.

 کرمانی ها  و مواجهه دائم با متکدیان در شهر

جوالن گدایان 

مقصر آشفته بازار کاالی اساسی کیست؟

مدیران ناکارآمد و اقتصاد دولتی مقصر آشفته بازار کاالی اساسی

تاثیر افزایش قیمت دالر 
رییــس ســازمان نقشــه برداری کشــور بــا بیــان اینکــه بر قیمت کارخانه ای خودروها 

برخالف اخبار منتشــره، تهران رکورد دار بیشــترین میزان 
فرونشســت در کشــور نیســت، گفت: اســتان کرمان با ۴۰ 
ســانتی متــر فرونشســت در ســال از ایــن حیــث رکــورد دار 

اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، علــی جاویدانــه در جمــع خبرنــگاران 
افــزود: میــزان فرونشســت در اســتان تهــران ســالیانه ۲۰ 
ســانتی متــر اســت که نــوار جنوبی این اســتان بیشــترین 

ــت را دارد. ــزان فرونشس می
وی بــا بیــان اینکــه دلیــل اصلی فرونشســت اســتفاده بی 
رویــه از آب هــای زیــر زمینی اســت، اظهار داشــت: در تهران 
بیشــترین نــرخ فرونشســت مربــوط بــه منطقــه غــرب و 
جنــوب غــرب اســت کــه به ســمت جنــوب شــرق و ورامین 

کشــیده  شــده اســت.
جاویدانه افزود: فرونشســت در مناطقی که کشــاورزی در 
آنهــا انجــام مــی شــود بیشــتر اســت، امــا این فرونشســت 
بــه مناطــق شــهری نیــز در حــال نزدیــک شــدن بــوده و بــا 

ســاخت و ســازها نــرخ فرونشســت در حــال تغییر اســت.
وی بــا اشــاره بــه بررســی ۳۰ هــزار کیلومتــر از زمیــن هــای 
اظهــار  فرونشســت،  اســاس نقشــه هــای  بــر  کشــور 
داشــت: ایــن در حالــی اســت کــه از یک هــزار و ۴۰۰ شــهر در 
کشــورمان حــدود ۳۵۰ شــهر فاقد نقشــه بــوده کــه برای 
تهیــه نقشــه هــای آنهــا بــا اســتفاده از پهبــاد ایــن نقشــه 
بــرداری هــا در حــال انجــام اســت. هــم اکنــون کار نقشــه 
ــه  ــن نقش ــه ای ــوده ک ــام ب ــال انج ــهر در ح ــرداری ۱۶۰ ش ب
ــتفاده  ــل اس ــز قاب ــتر نی ــد کاداس ــی مانن ــرح های ــا در ط ه
هســتند. وی بــا بیــان اینکــه نقشــه فرونشســت کشــور 
تهیه شــده اســت، افــزود: این مســاله نیز نبایــد فراموش 
ــا در  ــت ه ــد فرونشس ــا ۱۶ درص ــدود ۱۵ ت ــه در ح ــود ک ش
کشــورمان بیــش از ۲۰ ســانتی متــر در ســال اســت کــه از 

ایــن نظــر نگــران کننــده اســت.
جاویدانــه گفــت: فرونشســت درهمــه مناطــق دنیــا 

ایجــاد مــی شــود، امــا نــرخ فرونشســت زمیــن در کشــور 
بــا بیشــینه بــاالی ۲۰ ســانتیمتر پنــج برابــر متوســط دنیــا 
اســت.رییس ســازمان نقشــه بــرداری کشــور ادامــه داد: 
بــا توجــه بــه ورود ســازمان و نقــش آن در تعییــن پهنــه ها 
و نــرخ فرونشســت در کشــور، بــر همیــن اســاس برخــی 
از مناطــق کــه بــرای ســاخت و ســاز در نظــر گرفتــه شــده 
بــود ماننــد یــزد کــه بخشــی از پهنــه در نظرگرفته شــده در 
طــرح نهضــت ملــی مســکن در معــرض فرونشســت قــرار 
داشــت، بــا توجــه بــه نقشــه هــای ارائــه شــده ســاخت و 

ســاز در ایــن مناطــق حــذف شــد.
جاویدانــه در ادامــه بــه نقشــه بــرداری دریایی اشــاره کرد و 
گفــت: قدیمــی ترین شــبکه جــذر و مــد در کشــور مربوط 
ــه ۲۱  ــت ک ــرداری اس ــه ب ــازمان نقش ــش س ــبکه پای ــه ش ب
ایســتگاه در ســواحل شــمالی و جنوبی دارد که اطالعات 
مربوط به جزر و مد را آنالیز می کنند. همچنین ســازمان 
نقشــه بــرداری یک کشــتی در اختیــار دارد کــه از بهمن ماه 
گذشــته بــه آب افتــاده و بــه زودی نیــز عملیاتــی می شــود.

رییس ســازمان نقشه برداری کشــور در ادامه به توسعه 
ایســتگاه هــای مکــران اشــاره کــرد و گفــت: ایــن منطقــه از 
حیــث بحــران بــرای ما مهــم اســت. مکران منطقــه مهم و 
مســتعدی اســت که پیشــتر ســونامی در آن اتفاق افتاده 
و مــی توانــد در آینــده دوبــاره ایــن اتفــاق بیفتــد و یکــی از 
دالیل  توســعه شــبکه در منطقه این اســت که ایســتگاه 

هــا بتواننــد در زمــان وقــوع بحــران ســونامی عمل کنند.

علی جاویدانه رئیس سازمان نقشه برداری کشور عنوان کرد :

فرونشست سالیانه ۴۰ سانتی متری در کرمان

ادامه تیتر یک ...
گاهــی احســاس می کنــم ایــن شــهر بی صاحــب شــده 
اســت، وگرنــه ایــن همه گــدا تــوی خیابان هــای کرمان 
چــه کار می کننــد، چــرا این هــا بایــد با این وضعیتشــان 
روی روح و روان کرمانی هــا رژه برونــد و هیچ کــس هــم 

کاری به کارشــان نداشــته باشد.
آرامــش  آســایش و  از دســت متکدیــان  هیــچ جــا 
ــوی  ــتان ها، جل ــا و بیمارس ــوی کلینیک ه ــم، جل نداری
رســتوران ها و فســت فودی ها، ســر چهارراه هــا، تــوی 
بــازار و پاســاژها، ســر ایســتگاه خــط واحــد و حتــی توی 

اتوبــوس خــط واحــد.
ــهر  ــوز ش ــاال ق ــوز ب ــه ق ــم ک ــرد ه ــودکان کار و زباله گ ک
کرمــان شــده اند، حــاال دیگــر به جــای کــودک کار بایــد 
از تیم هــای کــودکان کار در کرمــان ســخن بگوییــم، 
زیــرا اگــر در گذشــته یــک کــودک ســر چهــارراه گل 
ــپند روی  ــا اس ــرد و ی ــاک می ک ــه پ ــت، شیش می فروخ
آتــش می ریخــت، امــا حــاال بــا شــکل گیری و فعالیــت 
مافیــای ضایعــات در کرمــان شــاهد تشــکیل تیم های 

ــتیم. ــهر هس ــطح ش ــرد در س زباله گ
شــاید باورتــان نشــود، امــا شــهر کرمــان آنقــدر بــرای 
متکدیــان و بچه هــای کار امــن و امــان شــده اســت که 
بعضــی از آنهــا در صورتــی کــه مــردم بی محل شــان 
کننــد و زیــر بــار حــرف زور آنهــا بــرای دریافــت پول هــای 
مفــت نرونــد، بــا مشــت یا لگــد بــه ماشــین می کوبند، 
فحــش و ناســزا می گوینــد و یــا حتــی نفریــن می کننــد.

پیــدا  کرمــان  گداهــای  بیــن  ســالی  و  ســن  هــر  از 
می شــود، از پیرمردهــا و پیرزن هــای ســر چهارراه هــا 
تــا مردهــا و زن هــای جــوان جلــوی مراکــز درمانــی 
و  خیابان هــا  در  ســال  و  ســن  کــم  بچه هــای  و 

شــهر. کوچه پس کوچه هــای 
و  مســؤوالن  نشــان  و  نــام  بخواهیــد  را  راســتش 
ســازمان ها و نهادهایــی کــه بر اســاس قانــون وظیفه 
دارنــد به موضــوع جمع آوری و ســاماندهی متکدیان 
ســال های  ایــن  تــوی  را  کننــد  ورود  کار  کــودکان  و 
خبرنــگاری به خوبــی یــاد گرفتــه ام، امــا اســمی از هیــچ 
پــر قبای شــان  بــه  کــه مبــادا  کدام شــان نمی بــرم 
بربخــورد و گوشــی مدیــر خبرگــزاری را بــرای گالیــه 
بســوزانند، فقــط گزارشــم را می نویســم زیــرا  یــک 
ضرب المثــل قدیمــی هســت کــه می گویــد »حــرف رو 

ــی داره«. ــرش م ــش ب ــن، صاحب ــدازی زمی ــه بن ک
ــد از  ــم بع ــان ه ــای کرم ــت و خیابان ه ــد اس ــب عی ش
عیدهــای کرونایــی چنــد ســال گذشــته مثــل سراســر 
کشــور مملــو از جمعیــت اســت، خاطــر مــردم امــا در 
میــان دلخوشــی های خریــد نــوروزی بــا مشــاهده 
گدایــان و کــودکان کار مکــدر می شــود، پیش بینی هــا 

می گویــد مســافران نــوروزی و زائــران مزار حاج قاســم 
از ۱۵ اســفندماه جــاری به کرمان می آینــد، از خودمان 
کــه بگذریــم، یکــی از آقایــان بیایــد و بگویــد آیــا وجــود 
ایــن همــه گــدا و کــودک کار پیــش چشــم مهمان هــا 
باعث نمی شــود از خودشــان خجالت بکشــند و عرق 

شــرم بــر پیشانی شــان بنشــیند؟
 متکدیان را جمع می کنیم، اما کسی آنها را تحویل 

نمی گیرد
این در حالی ســت که مدیرعامل سازمان ساماندهی 
مشــاغل و فرآورده هــای کشــاورزی شــهرداری کرمــان 
در پاســخ بــه گالیــه خبرنــگار فــارس در مــورد افزایــش 
چشــمگیر متکدیــان در ســطح شــهر و بی توجهــی 
مســؤوالن و ادارات مرتبط از جمله شــهرداری نســبت 
بــه ســاماندهی آنهــا تصریــح می کنــد: جمــع آوری 
ــهرداری  ــه ش ــت ک ــی از فعالیت هایی س ــان یک متکدی
بایــد کمــک دهــد، امــا حــاال محــور قــرار گرفتــه اســت.
امیــر هاشــمی عنــوان می کنــد: بهزیســتی، نیــروی 
انتظامــی و نهادهــای دیگــر نیــز بایــد بــرای جمــع آوری 
متکدیــان و آسیب شناســی تکدی گــری اقــدام کننــد 
ــا  ــا م ــود، ام ــر ش ــهر کمت ــطح ش ــا در س ــداد آنه ــا تع ت
متکدیــان را به صــورت پیوســته جمــع آوری می کنیــم 
و بیشــتر ایــن افــراد نیــز افاغنــه یــا معتــادان متجاهــر 
هســتند، امــا نهــادی نیســت کــه آنهــا را از مــا تحویــل 
بگیــرد و بعــد از دو، ســه ســاعت رهای شــان می کنیــم 

و یــک چرخــه معیــوب همچنــان در جریــان اســت.
اجرای طرح اقدام و عمل برای حمایت اجتماعی از 

کودکان کار و خیابان
در همیــن حــال ســوم اســفندماه جــاری جلســه ای بــا 
موضــوع نقــد و بررســی ابعــاد مختلــف و راهکارهــای 
اجرایــی طــرح »اقــدام و عمــل در راســتای حمایــت 
اجتماعــی از کــودکان کار و خیابــان« بــا حضــور ۱۶ نفــر 
از روســا و مدیــران دســتگاه های اجرایــی و حمایتــی از 
ــرورش،  ــوزش و پ ــتری، آم ــداری، دادگس ــه فرمان جمل
حرفــه ای،  و  فنــی  اجتماعــی،  تامیــن  اتبــاع،  اداره 
شــهرداری، ثبــت احــوال، بیمه ســالمت، کمیتــه امداد 
امــام خمینــی)ره(، اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی، 
طــرح  مجــری  به عنــوان  اســرا  خیریــه  موسســه 
ــی  ــور اجتماع ــاون ام ــرکل، مع ــل و مدی ــدام و عم اق
و کارشــناس دفتــر آســیب های اجتماعــی بهزیســتی 
اســتان بــه میزبانی اداره کل بهزیســتی اســتان کرمان 

برگــزار شــد.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمــان در ایــن جلســه 
کــه  آنجــا  از  می کنــد:  تاکیــد  موضــوع  ایــن  بــر 
مجموعــه ای ماننــد بهزیســتی به لحــاظ وظیفــه و 
ماموریــت ســازمانی خــود پذیــرای ســر ریــز مشــکالت 

ــا اتــکا بــه منابــع  و آســیب های اجتماعی ســت، امــا ب
داخلــی خــود و بــدون همراهــی و همــکاری نزدیــک و 
مســؤوالنه همــه دســتگاه های اجرایــی و مســؤوالن 
و  مردم نهــاد  تشــکل های  همچنیــن  و  تاثیرگــذار 
ــکالت و  ــم از مش ــن حج ــاماندهی ای ــوان س ــران ت خی

نــدارد. را  نابســامانی ها 
عدم همکاری دستگاه ها مهمترین علت ناکامی طرح 

ساماندهی معتادان متجاهر و کودکان کار
علیرضــا وحیــدزاده همچنیــن عدم همــکاری موثــر 
از  را  اجرایــی  دســتگاه های  از  برخــی  مســؤوالنه  و 
از  بســیاری  نرســیدن  نتیجــه  بــه  علــل  مهمتریــن 
ــف  ــای مختل ــاماندهی گروه ه ــه س ــات در زمین اقدام
نیازمنــد از جملــه معتــادان متجاهــر و کــودکان کار و 

خیابــان ذکــر می کنــد.
از  فــوق  طــرح  تردیــد  بــدون  می کنــد:  بیــان  وی 
اهمیــت ویــژه ای بــه لحــاظ نزدیــک شــدن بــه ایــام 
نزدیــک  بــدون همــکاری  و  برخــوردار اســت  نــوروز 
همــه دســتگاه های اجرایــی نتیجه بخــش نبــوده و 
در صــورت عــدم همراهــی هــر یــک از دســتگاه های 
ذی ربــط تضییــع منابــع و زحمــات ســایر دســتگاه ها 

نتیجــه ایــن عــدم مســؤولیت پذیری اســت.
بــا  هماهنگــی  انجــام  از  همچنیــن  وحیــدزاده 
مســؤوالن ارشــد اســتانی بــرای رصــد دقیــق عملکــرد 
هریــک از دســتگاه های اجرایــی در بــه ثمــر رســیدن 
از  اجتماعــی  حمایــت  طــرح  قابل قبــول  و  موثــر 

می دهــد. خبــر  خیابــان  و  کار  کــودکان 
دستگاه های کم کار و بی اعتنا رصد می شوند

در عیــن حــال ســید مهدی قویــدل معــاون اجتماعی 
و پیشــگیری از وقــوع جــرم دادگســتری اســتان کرمــان 
نیــز بــر رصــد عملکــرد دســتگاه های ذیربــط بــا هــدف 
شناســایی و رفــع ســریع کاســتی ها تاکیــد می کنــد و 
می گویــد: بــا کــم کاری و یــا بی اعتنایــی یــک مســؤول 
بــه ایــن موضــوع مهم زحمــات و اقدامــات ســایر افراد 

و دســتگاه ها ضایــع می شــود.
شورای تامین کرمان ورود کند

بــه گــزارش فــارس، هرچنــد مســؤوالن ارشــد از رصــد 
عملکــرد دســتگاه ها بــرای ســاماندهی متکدیــان، 
معتــادان متجاهــر و کــودکان کار و خیابــان در ایــن 
به نظــر  امــا  می دهنــد،  خبــر  ســال  آخــر  روزهــای 
می رســد ایــن رصدهــا نمی توانــد در ایــن چنــد روز 
باقی مانــده تــا حضــور مهمانان مــان دردی دوا کنــد، 
بلکــه ایــن گــره کــور فقــط بــا دســتور قاطــع اســتاندار 
کرمــان و اعضــای شــورای تامیــن بــه دســتگاه های 

مرتبــط بــاز می شــود.
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تــورم، بازارهــا را داغ کــرده و حــاال ایــن ســوال مطــرح اســت کــه بایــد پــول را بــه کدام بــازار 
بــرد؟ بــه ویــژه اینکــه قیمــت خــودرو نیــز در ســال جــاری رشــد باالیــی داشــته و حــاال این 

ســوال را ایجــاد کــرده اســت کــه ســرمایه گذاری در طــال بهتــر اســت یــا خــودرو؟
بــه گــزارش تجارت نیــوز، پیمان مولــوی اقتصــاددان و کارشــناس بازارهای مالــی درباره 
مســیر بــازار طــال و ســکه ابتــدا بــه وضعیــت طــالی جهانــی اشــاره کــرد و گفــت: در مــورد 
بــازار جهانــی طــال بایــد توجــه کنیم که شــاهد سیاســت انقباضــی فــدرال رزرو هســتیم؛ 
نــرخ بهــره بــه صــورت شــارپ بــاال رفتــه و باعث شــده بــازار کاالیــی و کامودیتــی به پایین 

میــل کند.
مولــوی در ادامــه گفت وگــو افــزود: امــا چــرا طــالی داخلــی رفتــار دیگــری دارد؟ در واقــع 
سیاســت فــدرال رزرو کــه می خواســته از طریــق آن تــورم را پاییــن بیــاورد، در خیلــی از 
کشــورها موفــق شــده اســت امــا در کشــورهایی نظیــر ونزوئــال، ایــران، آرژانتیــن و ترکیه 

مــدل دیگــری رفتــار کــرده و مــردم وارد بــازار طــال شــده اند.
وی اظهــار کــرد: در همیــن حــال مثــال در بــازار ایــران قیمــت  دالر فیلتــر اســت امــا قیمــت 

طــال را نمی شــود فیلتــر کــرد و از همیــن رو تقاضــا وارد بــازار طــال می شــود.
مولــوی در ادامــه عنــوان کــرد: خیلــی از افــراد در بــازار فلــزات گران بهــا ســکه می خرنــد؛ 
برخــی دیگــر کــه پــول کمتــری دارنــد نیم ســکه می خرنــد و خیلــی از افــراد هــم بــرای ربــع 

ســکه پــول دارنــد.
ایــن کارشــناس بازارهــای مالــی تاکیــد کــرد: در واقــع وقتــی بــازاری را می بندنــد، 
مســاله اش حل نمی شــود و تقاضا به سمســت بــازار دیگــری  مثل طال، ســکه، خودرو 

و تتــر مــی رود و متاســفانه بانــک مرکــزی آنهــا را رســمیت بخشــیده اســت.
سرمایه گذاری در طال یا خودرو؟

ایــن کارشــناس بازارهــای مالــی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه در بــازار خــودرو 
ســرمایه گذاری کنیــم یــا بــازار طــال، بیــان کــرد: در ایــن موضــوع، دید ریســک بســیار مهم 
اســت؛ بــازار خــودرو دارای انحصــاری  ســاله اســت کــه ســبب شــده تقاضــا در آن بســیار 
رشــد کنــد. در عیــن حــال بــه ازای هــر یــک درصدی که دالر رشــد می کنــد، قیمت در بــازار 
خــودرو دو تــا ســه درصــد بــاال مــی رود. امــا بــا ایــن حــال، واردات خــودرو در دســت دولت 
اســت و اگــر ناگهــان دولت بنابر مصالحی تصمیم بگیرد خــودرو وارد کنــد، این انحصار 

می شــکند و ســرمایه گذاران در ایــن بــازار بــا ریســک جــدی مواجــه می شــوند.
مولــوی ادامــه داد: امــا در مقابــل، در بازارهــای طــال و مســکن، گســتره بازیگــران بــازار 
بســیار بــزرگ اســت و در واقــع کســی نمی توانــد بــا تصمیمــات یکجانبــه خــود اثــری 
بگــذارد؛ همــان طــور کــه دیدیــد مالیــات خانه هــای لوکــس هــم کــه دولــت پیشــنهاد 

ــاورد! ــس رای نی ــود در مجل داده ب
وی افــزود: حتــی در مــورد دالر هم اختیار این ارز در دســت دولت اســت و اثر تصمیمات 
دولــت در بــازار ارز در رونــد بازارهــای دیگــر بــه ویــژه خــودرو زود نمایــان می شــود. همــان 
گونــه کــه اشــاره شــد بــه ازای هــر یــک درصد رشــد دالر، قیمــت خــودرو دو تا ســه درصد 

باال مــی رود.
ــازار  ــان طــال و خــودرو، طــال ب ــد اشــاره داشــت کــه می ــا ایــن حــال بای ــوی افــزود: ب مول
کم ریســک تری اســت امــا بازدهــی بــازار خــودرو بــا شــتاب بیشــتری رشــد می کنــد. 
در واقــع خــودرو بازدهــی باالتــری نســبت بــه طــال دارد امــا ریســک و هزینــه آن هــم بــه 
همیــن میــزان باالتــر از ســرمایه گذاری در طالســت. بــه ویــژه اینکــه بایــد هزینــه بیمــه، 
تصــادف احتمالــی، تعمیــرات و اســتهالک را بــه ســرمایه گذاری در خــودرو افــزود حــال 

آنکــه ســرمایه گذاری در طــال هزینــه نگهــداری نــدارد!
به بازار نقره برویم؟

مولــوی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا ورود بــه بــازار نقــره صرفــه و صــالح دارد، گفــت: 
ســرمایه گذاری در بــازار نقــره معمــوال بــه ایــن دلیــل رخ می دهــد کــه پــول ســرمایه گذار 
بــه طــال نمی رســد و ایــن امــری اســت کــه در بــازار جهانــی هــم رخ می دهــد و مختــص 
مــا نیســت؛ امــا در ایــران پروســه ســرمایه گذاری در طــال تعریــف مشــخص و ســاده ای 
دارد امــا ایــن اســتاندارد دربــاره بــازار نقــره وجــود نــدارد و ضعیف تــر اســت. بــا ایــن حــال 
از لحــاظ عــددی، در زمــان رکوردشــکنی طــال، بازدهــی نقره هم کمتــر از طال نبــوده و گاه 

از آن پیشــی گرفته اســت.

استراتژی سرمایه گذاری در سال 1402 

طال بخریم یا خودرو؟
روزانه ۴۵ نفر 

در تصادفات جاده ای کشور 
جان می بازند

آســیب های  از وقــوع جــرم و  مدیــرکل پیشــگیری 
اثــر  »بــر  گفــت:  کشــور  کل  دادســتانی  اجتماعــی 
تصادفــات جــاده ای در کشــور روزانــه ۴۵ نفــر کشــته، 
ــارد  ــزار میلی ــول و ه ــر معل ــروح و ١00 نف ــر مج ــزار نف ه
ریــال خســارت و کاهــش درآمــد 200 خانــوار ایجــاد 

آمــار نگران کننــده ای اســت«. می شــود کــه 

صادقــی افزود: »متاســفانه آمــار تصادفات جــاده ای 
تصادفــات،  خســارت  می دهــد،  نشــان  ســالیانه 
ســالیانه معــادل ۴ تــا 7 درصــد تولیــد ناخالــص 
ــزار  ــا ۶0 ه ــروح و ۴۵ ت ــزار مج ــت و 370 ه ــی اس داخل
معلــول و حــدود 3 هــزار معلــول قطــع نخــاع بــه بــار 
ــوزان و  ــان را دانش آم ــد از قربانی ــه ١0 درص ــی آورد ک م
ــن  ــد از ای ــد و ۶2 درص ــکیل می ده ــجویان تش دانش

ــتند«. ــد هس ــن مول ــراد در س اف
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، وی بــا اشــاره 
بــه اینکــه شــیب نزولــی حــوادث جــاده ای  ســال 8۴ 
ــن  ــفانه ای ــرد: »متاس ــان ک ــت، بی ــوده اس ــوب ب مطل
رقــم امســال نســبت به ســال قبــل ١0 درصــد افزایش 
داشــته اســت کــه بایــد علــت آن بررســی و رفــع شــود«.

آســیب های  از وقــوع جــرم و  مدیــرکل پیشــگیری 
ــد  ــه داد: »بای ــور ادام ــتانی کل کش ــی دادس اجتماع
بررســی کــرد چقــدر از فناوری هــای نوین بــرای کاهش 
تصادفــات جــاده ای می تــوان بهــره بــرد همچنیــن 
خودرو هــا  کیفــی  اســتاندارد  ارتقــای  وضعیــت 
خصوصــا در سیســتم پیشــرفتۀ ترمــز و ایربــگ در 
کشــور چگونــه اســت و زمــان حضور طالیــی در محل 
بــروز تصادفــات و عملکــرد واحد هایــی کــه در ایــن 

ــت«. ــه اس ــتند، چگون ــر هس ــع موث رابط
وی اضافــه کــرد: »۶0 درصــد جراحــات منجــر بــه فــوت 
ناشــی از رانندگی اســت، تصادفات یکی از مهمترین 

عوامل توســعه اجتماعی اســت«.
صادقــی بــا تاکید بــر اینکه موضــوع حوادث جــاده ای 
را بایــد جــدی بگیریــم و بــرای کاســتن فراوانــی  آن هــا 
تــالش کنیــم، گفــت: »بایــد از ظرفیــت دســتگاه ها 
بــرای کاهــش آمــار تصادفــات جــاده ای اســتفاده 
کنیــم. بایــد دیــد چــرا قوانیــن اجــرا نشــده اســت، 
موانــع چیســت و ظرفیــت دادســتانی بــرای رفــع ایــن 

ــت؟  ــواردی اس ــه م ــکل چ مش

مدیر امور تغلیظ مجتمع مس سرچشــمه رفســنجان 
گفــت: در بهمن مــاه  با تولید 4١34 بشــکه مولیبــدن در 

ایــن امــور، رکــورد جدیــدی در ایــن زمینه به ثبت رســید.

مهنــدس ســیدناصر ســجادی اظهــار کــرد: در بهمن ماه 
امســال بــا تولیــد 4هــزار و ١34 بشــکه مولیبــدن بــا عیــار 
ــاژ  ــد و تن ــس 2.١6درص ــار م ــدن، عی ــد مولیب 49.2درص
کنســانتره ١205 رکــورد جدیــدی در ایــن زمینــه ثبت شــد.

وی بــا بیــان این کــه رکــورد قبلــی بــا تولیــد 3 هــزار و 457 
بشــکه در آذرمــاه ســال جــاری رقــم خــورده بــود، افــزود: 
ایــن رکــورد بــا عیــار 5١.64 درصــد مولیبــدن، عیــار مــس 

١.50درصــد و تنــاژ کنســانتره ١009 رقــم زده شــد. 
سرچشــمه  مــس  مجتمــع  تغلیــظ  امــور  مدیــر 
رفســنجان بــا اشــاره بــه تولیــد 4 هــزار و ١34 بشــکه 
مولیبــدن در بهمن مــاه امســال، خاطرنشــان کــرد: ایــن 
رکــورد در حالــی به دســت آمــد کــه میانگیــن شــش ماه 

گذشــته 2638 عــدد بشــکه ماهیانــه و پیش بینــی 
برنامــه تولید، ماهیانــه  405 تن  کنســانتره و ١389 عدد 

بشــکه بــود.
ســجادی بــه بیــان مهم تریــن دالیــل رقــم خــوردن ایــن 
رکــورد پرداخــت و بــا ذکــر اقدامــات انجام شــده، گفــت: 
افزایــش عیــار مولیبــدن در ســنگ معــدن ارســالی بــه 
امــور تغلیــظ، کــه جــا دارد از همــکاران امــور معــدن 
به واســطه تــالش و هماهنگــی بســیارخوب قدردانــی 
کنــم؛ افزایــش بازیابــی کارخانــه مولیبــدن و بهبــود 
فرآیندهــا و پارامترهــای کنتــرل فراینــد، از مهم تریــن 
اقداماتــی بــوده کــه منجــر بــه ثبــت رکــورد جدیــدی در 

تولیــد مولیبــدن شــد.

ثبت رکورد جدید تولید کنسانتره مولیبدن در امور تغلیظ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان

آگهی فقدان سند مالكیت
خانــم فاطمــه صابــری  فرزنــد علــی اکبــر  
مــورخ  شــماره 208526  وکالتنامــه  طبــق 

22 /١ /92  از طــرف  حمیــده   احمــري فرزنــد داریــوش 
مالــک ششــدانگ پــالک 3١99 فرعــی از 4095 اصلی واقع 
در بخش١کرمان موضوع ســند مالکیت اصلي بشــماره 
چاپــی 632304 ســری ســال 87 کــه در صفحــه 406 دفتــر 
امــالک جلد ١79ذیل شــماره25952 ثبت گردیده اســت 
. ضمن تســلیم دو برگ استشهاد محلی تصدیق امضا 
شــده مدعــی اســت ســند مالکیــت پــالک مزبــور بعلــت 
نامعلــوم مفقــود و در خواســت ســند مالکیــت المثنــی 
نمــوده لــذا باســتناد اصــالح تبصــره یــک اصالحــی مــاده 
١20 آئیــن نامــه قانــون مراتــب در یــک نوبــت در تاریــخ 
منــدرج در ذیــل آگهــی میشــود تا چنانچه کســی مدعی 
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک فــوق الذکــر بــا وجــود 
ســند مالکیــت نزد خود میباشــد ظــرف مــدت ١0 روز پس 
از انتشــار آگهی به اداره ثبت شهرســتان کرمان مراجعه 
و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا 
ســند معاملــه تســلیم نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از 

مــدت مذکــور نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
اقــدام خواهــد شــد. ١460567

تاریخ انتشار: ١2/09 /١40١
رونوشت: ستاد اجرای فرمان امام

اصغر نارویي
رئیس ثبت اسناد و امالك منطقه ١ کرمان
از طرف، مصیب افشارمنش

آگهی فقدان سند مالكیت
ــماعیلي  ــه  اس ــزت ال ــای ع ــه آق ــه اینک ــر ب نظ
ــماره  ــماعیل ش ــد اس ــد محم ــرداري فرزن س
شناســنامه ١0 تاریــخ تولــد ١329/06/0١دارای 

شــماره ملــی 305١533386 بــا جــز ســهم 6 از کل ســهم 
6 بعنــوان مالــک شــش دانــگ عرصــه و اعیــان موضــوع 
ســند مالکیــت اصلــي بشــماره چاپــی 277473 ســری 
ب ســال 90 کــه در صفحــه ١١7 دفتــر امالک جلــد ١46ذیل 
شــماره22405 ثبت گردیده اســت.  باســندرهني شــماره 
١١0669 مــورخ ١39١/08/25 کــه بنفــع بانــک مســکن 
بــه مبلــغ 366845506 بــه مــدت ١20 ثبــت شــده .مالــک 
ششــدانگ پــالک 59  فرعــی از 3623  اصلــی بخــش 

بشــماره   وارده  درخواســت  بموجــب  کرمــان   2
١١02/2١992 مــورخ ١40١/١١/١8ضمــن تســلیم دو بــرگ 
استشــهاد محلــي تصدیــق امضــا شــده مدعــي اســت 
ســند مالکیــت پــالك مزبــور بعلــت   ســهل انــگاری 
مفقــود و در خواســت ســند مالکیــت المثنــي  نمــوده 
لــذا باســتناد اصــالح تبصــره یك اصالحــي مــاده ١20 آئین 
نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یك نوبــت در تاریــخ مندرج 
ــي  ــي مدع ــه کس ــا چنانچ ــود ت ــي ش ــي م ــل آگهـــ در ذی
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــك فــوق الذکــر بــا وجــود 
ســند مالکیــت نــزد خــود مــي باشــد ظــرف مــدت ده روز 
پــس از انتشــار آگهــي به اداره ثبت منطقه 2 شهرســتان 
ــه اصــل  کرمــان مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائ
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نماینــد در غیــر 
ــدور  ــه ص ــبت ب ــور نس ــدت مذک ــس از م ــورت پ ــن ص ای

ســند مالکیــت المثنــي اقــدام خواهــد شــد. ١46١266
تاریخ انتشار: ١40١/١2/09

رونوشت : ستاداجرایی فرمان امام )ره(
محمودمهدیزاده
رییس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه 2 کرمان

پخش روزنامه 
، مجله ،تراکت 
و آگهی نامه در 
تمامی مناطق 

شهر کرمان
 09136595328  رضا خنافری



اقتصادی،سیاسی،اجتماعی،فرهنگی استان کرمان
مدیرمسئول: حسین جمالی زاده 

 صاحب امتیاز و سردبیر: احسان جمالی زاده

مدیر اجرایی: ایمان جمالی زاده
مدیرمالی : موسی مومنایی

مدیرتبلیغات : فهیمه جهانداری 

نشانی: کرمان، خیابان ابوحامد، نبش کوچه 29 
طبقه فوقانی فروشگاه آرامیس-کدپستی: 7614843367

تلفن: 32253175- 034 تلفکس شبانه روزی: 33118070  

همراه مستقیم دفتر: 7800 720 0913
   Email: omidkerman@gmail.com

@omidkerman
 لیتوگرافی وچاپ مهدوی 03432134838

نشریه بخش خصوصی

آگهی فراخوان عمومی تاسیس 
مراکز و موسسات غیردولتی )خانه کودکان و 
نوجوانان ( اداره کل بهزيستی استان کرمان 

دسـتورالعمل  براسـاس  دارد  نظـر  در  کرمـان  اسـتان  بهزیسـتی  کل  اداره 
اجرایـی مـاده  26 قانـون تنظیـم بخشـی از مقـررات مالـی دولـت و به منظور 
واگـذاری بخشـی از فعالیـت هـای حـوزه تخصصـی اجتماعـی تحـت عنـوان 
خانه کودکان و نوجوانان در شهرستان های کرمان - سیرجان - شهربابک 

- رفسـنجان - جیرفـت- بردسـیر - بـم و   راور اقـدام نمایـد . 

لـذا از تمامـی متقاضیـان حقوقـی دارای مجـوز از سـازمان بهزیسـتی دعوت 

بـه عمـل مـی آیـد در صـورت تمایـل  و داشـتن شـرایط طبـق دسـتورالعمل 

هـای تخصصـی ، تقاضـای خـود را حداکثـر ده روز از تاریـخ فراخـوان بـه اداره 

بهزیسـتی شهرسـتان هـای تابعـه ارائـه نمایند .  

ضمنا متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری به 

صورت حضوری مراجعه و یا با شـماره های )0343١2١١07١ -0343١2١١072 ( 

تماس حاصل فرمایند.  ١463008

روابط عمومی اداره کل بهزیستی استان کرمان
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