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ابهامات در پیش بینی وضعیت مسکن در سال آینده

بخرم یا نخرم  ؟!
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انتقاد رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده از واردات گوشت؛

افزایش قیمت گوشت 
مهندسی شده بود

شهروندان خواهان روشنایی معابر عمومی هستند؛

کارزار مردمی برای غلبه 
بر تاریکی شهر کرمان

فرمانده انتظامی استان کرمان :

خودروی رانندگان متخلف 
تا پایان تعطیالت نوروز 

توقیف می شود

مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان مطرح کرد؛

۱۱۱ مرد کرمانی بابت مهریه  در زندان هستند
........................................................................................................................................................................... صفحه 3

معاون اتحادیه صنف میوه و تره بار کرمان عنوان کرد:

بازار میوه  فعال راکد است
............................................................................................................................................................................. صفحه 5

صفحه 5

ســال ۱۴۰۱، بــازار ســکه، طــا و دالر ســه بــازار پربــازده مالــی بودند. 
خــودرو در رتبــه چهــارم و مســکن قبــل از بــورس در رتبــه پنجــم 
قــرار داشــت. امــا رونــد بــازار مســکن در ســال آینــده چگونــه 

اســت؟ آیــا ســال آینــده بایــد خانــه بخریــم یــا نــه؟
کارشناســان اقتصــادی بســیاری می گوینــد ســال آینــده بهتریــن 
بــازار، بــازار ملــک و زمیــن اســت و احتمــاال بیشــترین بازدهــی 

ــازار باشــد. ــه ایــن دو ب مربــوط ب
از آن جملــه پیمــان مولــوی، کارشــناس بازارهای مالــی تاکید کرد: 
»اگــر فــردی ســرمایه بــرای خریــد مســکن دارد بهتــر اســت اولیــن 
ــا رونــد فعلــی قیمــت  خانــه ای را کــه هــر جــا دیــد بخــرد. چــون ب
مســکن مــدام در حــال رشــد اســت و مــا هــر روز از خانــه دار شــدن 

فاصلــه می گیریــم.«

ایــن کارشــناس رونــد بــازار مســکن را بــا ســال ۹۷ مقایســه کــرد و 
گفــت: زمانــی کــه نــرخ بهره حقیقــی منفی باشــد، رشــد قیمت ها 
در بــازار مســکن ادامــه دارد. در حــال حاضــر، نــرخ بهــره حقیقــی 
منفــی ۲۰ درصــد اســت و ایــن امــر نشــان می دهــد کــه رشــد 

ــازار مســکن ادامــه دار اســت. قیمت هــا در ب
ادامه در صفحه 6

صفحه 3

صفحه 4

آمادگی 340  
اقامتگاه بوم گردی 

استان کرمان 
برای میزبانی از 
مسافران نوروز

سرپرست دامپزشکی استان کرمان:

مردم به هیچ وجه 
از خودروهای 

عبوری اقدام به 
خرید فرآورده های 

دامی نکنند

جناب آقای مهندس طبیب زاده
رئیس محترم اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی  استان کرمان

با نهایت تاسف و اندوه درگذشت خواهر عزیزتان را خدمت شما وخانواده 
آنمرحومه علو  محترم تسلیت  عرض نموده. از درگاه پروردگار متعال برای 

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

گالدیاتورهای امدادرسان وارد جاده های کشور می شوند

ورود  KMC  T8 به ناوگان امدادی کرمان موتور
صفحه 4

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

آگهی تجدید مناقصه عمومی  شماره 1401/012/م .ع
شـرکت پاریـز پیشـرو صنعـت توسـعه در نظـر دارد » انجـام سـرویس ایـاب و ذهـاب پرسـنل از سـطح شـهر 
سـیرجان تا شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر و سـایت شـرکت جهان فوالد ) 45 کیلومتری جاده سـیرجان-

شیراز ( و بالعکس به وسیله تعداد 12 دستگاه ون )وانا، برلیان و مکسس  ( 13 صندلی مدل 93 به باال « از 
طریـق برگـزاری مناقصه عمومی در سـطح اسـتان کرمان واگـذار نماید. 

◄نحوه دریافت اسـناد: کلیه اشـخاص )حقیقی و حقوقی(  که قصد شـرکت در مناقصه را دارند، می تواند 
به سایت شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه به آدرس اینترنتی www.parizpishro.ir  مراجعه نموده و از بخش مزایده و مناقصه 
قسـمت مناقصه ها، اسـناد مربوطه )اسـناد ارزیابی کیفی و اسـناد ارزیابی فنی و مالی( را دانلود نمایند.)یا با شـماره 09129541522  

در سـاعات اداری تماس حاصل نمایند.(
◄میـزان تضمیـن شـرکت در مناقصـه:  3،000،000،000 )سـه میلیـارد ریـال(در قالـب چـک تضمینی بانکی/ ضمانـت نامه بانکی معتبر/ 

واریـز وجـه نقـد بـه شـماره حسـاب 10/3309211/2 بانـک رسـالت به نام شـرکت پاریز پیشـرو صنعت توسـعه.
◄آخریـن مهلـت تحویـل پـاکات: پیشـنهاد دهندگان بایسـتی کلیه اسـناد مربوط بـه مناقصه را تـا سـاعت 14:00 روز پنج شـنبه مورخ 
1402/01/10(  به آدرس کارفرما در سـیرجان  تحویل نمایند و رسـید دریافت کنند. بدیهی اسـت بعد از تاریخ مذکور پیشـنهادی دریافت 

نخواهد شد.
◄محل تحویل پاکات: اسـتان کرمان -شهرسـتان سـیرجان-بلوار پیروزی، پاک 31،سـاختمان اداری شرکت پاریز پیشرو، کد پستی: 

7816947838 - تلفـن تماس: 07-42273204- 034-دبیرخانه- آقای اسـدی
◄دریافت اطالعات بیشتر: متقاضیان می توانند جهت کسب اطاعات بیشتر در خصوص موضوع مناقصه،باآقای اسماعیل زاده  

شماره 5395-967-0913 تماس 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

بیا باغبان خرمی ساز کن                  گل آمد در باغ را باز کن
به نام خالق هستی بخش 

 نــوروز ایــن میــراث کهــن ســرزمینمان ایــران از راه مــی رســد. 
ســالی کــه گذشــت علیرغــم وجــود ســختی هــا و محدودیــت 
هــای داخلــی و خارجــی بــا همدلــی و یــک رنگــی و تــاش 
مضاعــف، اقدامــات بزرگــی در زمینــه رشــد تولیــد، تنــوع و 
بهینــه ســازی محصــوالت و طراحــی پلــت فــرم جدیــد صــورت 
اراده شــما  بــا  کــه  را شــاکرم  پذیرفــت. خداونــد ســبحان 
همــکاران خــدوم و شایســته بــا تکیــه بــر تــوان و دانش بومی 
ــالی  ــی، س ــتابان خودکفای ــعه ش ــز توس ــدار و نی ــد پای در تولی

ــتیم.  ــمار داش ــات پرش ــتاوردها و توفیق ــا دس ــراه ب هم
یقیــن دارم صنایــع خودروســازی کرمــان بــا وجــود شــما 
ســرمایه هــای ارزشــمند انســانی و راهبــردی و بــا لطــف و 
ــا چالــش هــا  ــاز هــم در مصــاف ب هدایــت خداونــد متعــال، ب
موفــق و برنامــه هــا و افــق پیــش رو در ســال 1402 نیــز دســت 
یافتنــی خواهــد بــود. حلــول ســال نــو را کــه بــا ضیافــت الهــی 
تقــارن یافتــه بــه شــما و خانــواده هــای ارجمندتــان تهنیــت 

میگویــم.
نوروزتان فرخنده باد
محمدرضا شه بخش 

مدیرعامل صنایع خودروسازی کرمان
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آمادگی ۳۴۰  اقامتگاه 
بوم گردی استان کرمان 

برای میزبانی از مسافران نوروز
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
اســتان کرمــان گفــت: ۳۴۰ اقامتــگاه بوم گــردی بــا 
۵۱۷۲ تخــت آمادگــی الزم را بــرای میزبانــی از مســافران 

و گردشــگران نــوروزی دارد.
فریــدون فعالــی اظهــار کــرد: اســتان کرمــان در زمینــه 
داشــتن اقامتگاه هــای بوم گــردی دارای رتبه اول کشــور 
ــادی از  ــداد زی ــد تع ــب می توان ــن ترتی ــه همی ــت و ب اس

گردشــگران و مســافران را میزبانــی کنــد.
مدیــرکل میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 
ــا  ــن اقامتگاه ه ــاالی ای ــداد ب ــزود: تع ــان اف ــتان کرم اس
موجــب شــده کــه بیــن مدیــران آنهــا در زمینــه ارتقــاء 
کیفیــت خدمــات رقابــت ایجاد شــود بطوریکــه در کمتر 
اقامتگاهــی می بینیــد کــه دارای غرفــه صنایع دســتی و 
محصــوالت طبیعی نبوده و پرســنل آنهــا آموزش های 
الزم را در خصــوص میزبانــی از مهمان هــای نــوروزی 
ندیــده باشــد.او ادامــه داد: خوشــبختانه در دورتریــن 
نقطــه اســتان کرمــان مکانــی بــرای اقامــت گردشــگران 
ــا  ــرای آنه ــی پذی ــا دلگرم ــه ب ــود دارد ک ــافران وج و مس
خواهــد بود.فعالی خاطرنشــان کرد: بیشــترین تعداد 
اقامتــگاه  هــای بوم گــردی در شهرســتان های کرمــان، 
بافــت، زرنــد، جیرفــت و، شــهربابک قــرار دارد کــه نظــارت 
ــان ۱۳  ــا پای ــده و ت ــاز ش ــته آغ ــاه گذش ــک م ــا از ی ــر آنه ب

ــت. ــد داش ــه خواه ــاه ۱۴۰۲ ادام فروردین م

کشف  ۲۱ دستگاه خودروی 
سرقتی در کرمان

فرمانــده انتظامــی شهرســتان کرمــان از کشــف 21 
دســتگاه خــودروی ســرقتی طــی هفتــه گذشــته در پــی 
تقویــت تیــم های گشــت پلیس ایــن شهرســتان در ایام 
پایانی ســال خبــر داد. بــه گزارش برنا؛ ســرهنگ "مهدی 
پورامینایــی" گفــت: مامــوران انتظامــی  شهرســتان 
کرمــان  طــی گشــت زنــی هــای شــبانه روزی خــود بــا 
هوشــیاری و اســتعام های انجام گرفته موفق شــدند 
21 خــودروی ســرقتی را کشــف و در ایــن راســتا چنــد 
ســارق را بــا اعتــراف بــه چندیــن فقــره ســرقت و زورگیری 
دســتگیر کنند. فرمانده انتظامی شهرســتان کرمان با 
اشــاره بــه اینکــه امــوال ســرقت شــده بــه صاحبانشــان 
تحویــل داده شــد خاطرنشــان کــرد: ســارقان دســتگیر 

شــده نیــز بــه مراجــع قضائــی معرفــی شــدند.

افزایش کرونا با شیب مالیم
معــاون بهداشــت وزارت بهداشــت دربــارۀ وضعیــت 
کرونــا در کشــور و پیش بینی هــای رونــد بیمــاری در 
تعطیــات نــوروز، گفــت: مــوارد کرونــا بــا شــیبی مایــم 
ــزان  ــر می ــال حاض ــه در ح ــت. البت ــش اس ــال افزای در ح
بســتری هایمان آن قدر نیســت که حالت اضطــرار اعام 
کنیــم، امــا توصیــه می کنیــم کــه مــردم میــزان رعایــت 

پروتکل هــای بهداشــتی را بیشــتر کننــد.
این کــه در  بــه  بــا توجــه  افــزود:  حســین فرشــیدی 
تعطیــات نــوروزی، تجمعــات و دورهمی هــا افزایــش 
می یابــد و در مقابــل، میــزان رعایت دســتورالعمل های 
ــر می شــود، احتمــال افزایــش مجــدد  بهداشــتی کمت
مــوارد کرونــا در کشــور وجــود دارد. بــه گــزارش ایســنا، 
وی بــا تاکیــد بــر لــزوم اســتفاده از ماســک در فضاهــای 
سربســته، بیان کرد: افرادی که عامت دار هســتند، دو 
تــا ســه روز در منــزل اســتراحت کننــد کــه طــی ایــن مدت 
معمــوال عائــم رفــع می شــود و اگــر ظــرف دو تا ســه روز 
بهتــر نشــدند، بــه پزشــک مراجعــه کنند.معــاون وزیــر 
بهداشــت همچنین گفت: کســانی که هنوز دوز یــادآور 
واکســن کرونــا را تزریــق نکرده انــد، حتما واکســن تزریق 
کننــد. واکســن در تمــام مراکــز بهداشــتی موجــود اســت.

ــا بیــان اینکــه عمــدۀ بیمــاران بســتری مبتــا بــه  وی ب
کرونــا افــرادی هســتند کــه واکســن تزریــق نکرده انــد، 
یــادآور شــد: حــدود ۱۵ درصــد کل جمعیــت کشــور 
واکســن تزریــق نکــرده یــا واکسیناسیون شــان تکمیل 

ــد. ــل نکردن ــادآور را تکمی ــای ی ــده و دوزه نش

مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه در اســتان کرمــان بــا بیــان 
آمــار زندانیــان جرایــم غیرعمــد زندان هــای  این کــه 
اســتان بیســت ودوم اســفندماه،۲۶۱ نفــر اســت، گفــت 

کــه از ایــن تعــداد هفــت نفــر بدهــکار دیــه هســتند.
ســیدحجت اهلل موســوی قوام بــا بیــان اینکــه ۲۰۵ 
نفــر از زندانیــان جرایــم غیرعمــد در چنــد مــاه گذشــته 
روانــۀ زندان هــا شــده اند، افــزود: هشــت نفــر از ایــن 
افــراد خانــم و عمدتــا سرپرســت خانــواده هســتند کــه 
بــا مدیــرکل امور بانــوان و خانــواده اســتانداری در حال 
مذاکــره برای برگزاری جشــن گلریزان نســوان هســتیم 
از طریــق مشــاوران مدیــران اســتان  آن کــه  ضمــن 

ــود. ــع آوری می ش ــراد جم ــن اف ــرای ای ــی ب کمک های
بــه گفتــۀ وی، ۱۳۱ نفــر از زندانیــان جرایــم غیرعمــد 
اســتان چــک برگشــتی دارنــد، ۱۱۱ نفــر بدهــکار مهریــه 

هســتند و ۱۲ نفــر هــم بــه دلیــل نفقــه در زنــدان بــه ســر 
ــه ایــن افــراد تعلــق  می برنــد کــه کمک هــای خیریــن ب

ــوند. ــی می ش ــک  معرف ــه بان ــرد و ب نمی گی
ــرد:  ــان ک ــوی قوام بی ــان ، موس ــزارش فردای کرم ــه گ ب
کرمــان جــزو اســتان هایی اســت کــه کمتریــن بدهــکار 
ــا  ــر ت ــت نف ــن هف ــرای آزادی ای ــاش ب ــه را دارد و در ت دی

پایــان ســال هســتیم. 
در  قدیمــی  زندانــی  تقریبــا  این کــه  بیــان  بــا  وی 
ــرد:  ــان ک ــم، خاطرنش ــان نداری ــتان کرم ــای اس زندان ه
بدهــکار بــا بدهــی کمتــر از ۱۵ میلیــون تومــان نداریــم. 
مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه در اســتان کرمــان بــا 
ــاه  ــزان از بهمن م ــن های گلری ــزاری جش ــه برگ ــاره ب اش
ســال جاری، گفــت: خیریــن از ۱۵ بهمن مــاه تاکنــون 
۴۰۰ میلیــون تومــان بــه ســتاد دیــه کمــک کرده انــد و 

گفتنــی اســت کــه امســال یــک میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون 
ــتیم.  ــزان داش ــر از گلری ــوردی غی ــای م ــان کمک ه توم
ــۀ آزادی  ــون زمین ــال تاکن ــدای س ــرد: از ابت ــد ک وی تاکی
ــد  ــم غیرعم ــرایط جرای ــد ش ــان واج ــر از زندانی ۲۴۵ نف
فراهــم شــده و تــا پایــان ســال بــه ایــن تعــداد اضافــه 

می شــود. 

مدیر نمایندگی ستاد دیه در استان مطرح کرد؛

۱۱۱ مرد کرمانی بابت مهریه در زندان هستند
◄ ۸  زندانی زن جرایم غیرعمد در انتظار کمک  خیران

شهروندان خواهان روشنایی معابر عمومی هستند؛

کارزار مردمی برای غلبه بر تاریکی شهر کرمان

تاریکــی خیابان هــای شــهر کرمــان سال هاســت کــه مــورد انتقــاد بــوده اســت. اگرچه 
برخــی معتقدنــد بــه دلیــل شــرایط زیســت محیطــی و آلودگی هــای نــوری و کمبــود 
انــرژی، نبایــد انتظــار کوچه هــا و خیابان هــای بســیار روشــن داشــت امــا بــه اذعــان 
بســیاری از شــهروندان و حتــی مســئوالن، در شــهر کرمــان، حتــی معابــر اصلــی نیــز 

روشــنایی کافــی را ندارنــد.
طــی ماه هــای اخیــر، برخــی اعضــای شــورای شــهر کرمــان، اعتــراض خــود را نســبت 
بــه ایــن وضعیت اعــام کردنــد. در ادامــه، محمدمهدی فداکار اســتاندار کرمــان بود 
کــه بــا انتقــاد از تاریکــی شــهر اعــام کــرد: وضعیت روشــنایی شــهر کرمــان قابل قبول 

نیست.
پــس از آنکــه اقدامــی رخ نــداد، شــهروندان کرمانــی بــه میــدان آمدنــد و بــا راه انــدازی 
یــک کارزار و ثبــت امضاهــای مجــازی، خواســتار رســیدگی مســئوالن بــه ایــن معضــل 
شــهر شــدند. متــن ایــن کارزار کــه عنــوان کرمــان را از تاریکــی نجــات دهیــد را دارد و 

ــه اســتاندار، مدیرعامــل توزیــع  از روز شــنبه 20 اســفندماه فعــال شــده، خطــاب ب
بــرق شــمال و شــهردار کرمــان نوشــته شــده اســت. تــا صبــح چهارشــنبه 1335 نفــر 
ــا  ــته اند، آن را امض ــن کارزار داش ــه ای ــی ب ــازی دسترس ــای مج ــه در فض ــانی ک از کس

کرده انــد.
در بخشــی از ایــن متــن آمــده اســت: شــهر کرمــان در مقایســه بــا شــهرهای دیگــر 
خصوصــا مراکــز اســتان ها شــب های تاریکــی دارد. این مســئله، به صورت مســتقیم 
ــر داشــته و  ــر امنیــت، ســرزندگی شــهر و شــهروندان و اقتصــاد مرکــز اســتان تأثی ب
باعــث نوعــی خمودگــی در مــردم شــده و مطالبــۀ گاه و بیــگاه شــهروندان در فضای 
مجــازی و رســانه ها هــم هیــچ گاه نتوانســته باعــث عــزم مســئوالن بــرای حــل شــدن 

ایــن مشــکل تاریخــی شــود.
بــه گــزارش فردای کرمــان، در ادامــۀ ایــن متــن آمــده اســت: امــروز کــه در یــک قدمــی 
نــوروز باســتانی و همزمانــی بــا ایــام مــاه مبــارک رمضــان هســتیم و زیســت شــبانه 
شــهروندان در برنامه هــای افطــار تا ســحر مدنظر سیاســت گذاران شــهری در کشــور 
اســت، انتظــار مــی رود بــا ورود بــه یــک مطالبــه عمومــی بــرای همیشــه روشــنی را بــه 

شــب های پرســتاره کرمــان هدیــه کنیــد.
امضاکننــدگان کارزار اظهــار کرده انــد: تامیــن هزینــۀ این مهــم از عهدۀ شــرکت توزیع 
بــرق شــمال خــارج اســت و بایســت بــا کنــار گذاشــتن تعارف هــای معمــول، از محــل 
مســئولیت اجتماعــی شــرکت های صنعتــی و معدنــی در ضرب االجــل روزهــای 

مانــده تــا پایــان ســال، نــور را بــه شــهر تاریــک کرمــان هدیــه کنیــد.
در ادامــه اضافــه شــده اســت: مــا شــهروندان کرمانــی بــا امضــای ایــن کارزار از دکتــر 
فــداکار اســتاندار کرمــان، مهنــدس ســلیمانی مدیرعامل شــرکت توزیع برق شــمال 
و دکتــر شــعرباف شــهردار کرمــان می خواهیــم هــر چــه زودتــر کرمــان را بــرای دیــده 

شــدن از ایــن تاریکــی تاریخــی نجــات دهنــد.

مدیرعامــل ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و 
در  گفــت:  کرمــان،  شــهرداری  کشــاورزی  فرآورده هــای 
حــال حاضــر، دســت فروش ها  در ایــام هفتــه فقــط پــس 
از ســاعت ۸ شــب و روزهــای جمعــه تــا بعدازظهــر، در 

قدمــگاه و بازاراجــازۀ فعالیــت دارنــد.
 بــه گــزارش کرنــا، امیــر هاشــمی، با بیــان اینکه جمــع آوری 
متکدیــان از ســطح شــهر به  ویــژه گلــزار شــهدا در روزهــای 
پایانــی ســال به  طــور خــاص انجــام می شــود، افــزود: 
پایــش دســت فروش ها  در ســطح شــهر، به  ویــژه در گلــزار 
شــهدا کــه مســتعد ایــن موضــوع اســت، انجام می شــود 

و برخــورد الزم صــورت می گیــرد.
ــر ماشــین های میوه فــروش  وی، در خصــوص نظــارت ب
ســیار در ســطح شــهر، یــادآور شــد: بــرای ســاماندهی این 
فعالیت هــا و جلوگیــری از برخــورد قهــری بــا ایــن افــراد، بــا 
خودشــان وارد مذاکــره شــدیم و درنهایــت، مقــرر شــد 
متقاضیان چنین فعالیت هایی، پس از  ارائه درخواســت 
و بررســی همــکاران مــا، برای اینکه مشــکل ترافیک ایجاد 

نشــود، عمدتًا جایگاهی در مکان های حاشــیه  ای شــهر، 
بــرای آنهــا تعیین شــود.

مدیرعامــل ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و 
فرآورده هــای کشــاورزی شــهرداری کرمــان، از رصــد مــداوم 
دســت فروش ها  در قدمــگاه و بــازار بــزرگ کرمــان، خبــر 
داد و خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه تعاملــی کــه در حــال 
حاضــر بــا دســت فروش ها  برقــرار شــده، آنهــا تنهــا پــس از 
ســاعت ۸ شــب اجازۀ فعالیــت دارنــد، امــا روزهای جمعه 
بــا نظــارت اصنــاف، میــراث فرهنگــی، ادارۀ بهداشــت 
و نیــروی انتظامــی، می تواننــد تــا بعــد از ظهــر در ایــن 

محــدوده حضــور داشــته باشــند. 
هاشــمی اضافــه کــرد: پیــش از ایــن، دســت فروش ها  در 
ــت  ــازار فعالی ــگاه  و ب ــۀ قدم ــول روز در مجموع ــام ط تم
داشــتند، امــا دیگــر اکنــون در ســاعت های پرتردد شــاهد 
مــوردی  چنانچــه  و  نیســتیم  بــازار  در  دست فروشــی 
ــا بیــان اینکــه  ــا آن برخــورد می شــود. وی ب هــم باشــد، ب
ــال،  ــی س ــای پایان ــازمان در روزه ــن س ــای ای ــۀ نیروه کلی

به صــورت مضاعــف در حــال خدمت رســانی هســتند، 
افــزود: شــهروندان می تواننــد در صــورت مشــاهدۀ هــر 
نــوع دست فروشــی در معابــر ســطح شــهر و اماکــن 
گردشــگری، ازطریــق ســامانۀ 137 بــه مــا اطــاع دهنــد و 
مطمئــن باشــند کــه در کمتریــن زمــان ممکــن، برخــورد 
الزم صــورت می گیــرد. مدیرعامــل ســازمان ســاماندهی 
مشــاغل شــهری و فرآورده هــای کشــاورزی شــهرداری 
کرمــان یــادآور شــد: بــا توجــه به نزدیک شــدن عید نــوروز، 
بازارچــۀ ابــوذر، اقــام موردنیــاز مــردم، به ویــژه شــیر و 

ــد. ــن می کن ــژه تأمی ــور وی ــت را به ط گوش

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرمان خبر داد:

ساماندهی دست فروش ها  در قدمگاه و بازار



سرپرست دامپزشکی استان کرمان:

 مردم به هیچ وجه از 
خودروهای عبوری اقدام 

به خرید فرآورده های 
دامی نکنند

ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان کرم ــکی اس ــت دامپزش سرپرس
وجــود ۱۲ کشــتارگاه صنعتــی طیــور و ۱۴ کشــتارگاه 
دام در اســتان، گفــت: جنــوب اســتان کرمــان نیازمنــد 

ــت. ــور اس ــتارگاه دام و طی ــداث کش اح
بــه گــزارش تســنیم، صدیقــه کاظمی نیــا بــا اشــاره 
بــه اینکــه در جنــوب اســتان کرمــان کشــتارگاه طیــور 
نداریــم، بیــان کــرد: 14 کشــتارگاه دام در ســطح اســتان 
داریــم و یــک کشــتارگاه بــزرگ صنعتــی در شــهرک 
صنعتــی جــاده باغیــن در حــال احداث اســت کــه هنوز 

ــت. ــیده اس ــرداری نرس ــه بهره ب ب
وی بــا بیــان اینکه اســتان کرمــان به احداث کشــتارگاه 
دام و طیــور به ویــژه در جنــوب اســتان نیازمنــد اســت، 
اظهــار داشــت: از ســرمایه گذاران درخواســت داریــم 
اســتان  ســطح  در  کشــتارگاه  احــداث  بــه  نســبت 

همــکاری کننــد.
ــال،  ــی س ــای پایان ــت: در روزه ــار داش ــا اظه کاظمی نی
طــرح تشــدید کنتــرل و نظــارت نــوروزی در اســتان 
کرمــان برگــزار می شــود و در ایــن طــرح تمــام ســعی 
و تــاش خــود را خواهیــم کــرد تــا ســامت جامعــه 

ــود. ــن ش تامی
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اجــرای ایــن طــرح 33 تیــم 
ثابت و 32 تیم ســیار در ســطح اســتان در دو شــیفت 
کاری فعالیــت می کننــد، ادامــه داد: ایــن تیم هــا بــر 
فروشــگاه های عرضــه مــواد غذایــی از قصابی هــا، 
رســتوران ها و ســایر فروشــگاه ها نظــارت داشــته و بــر 

آنهــا بازدیــد می کننــد.
سرپرســت اداره کل دامپزشــکی اســتان کرمــان بــا 
بیــان اینکــه بایــد تمــام تــاش خــود را انجــام دهیم که 
فرآورده هــای دامــی ســالمی در اختیــار مردم گذاشــته 
شــود، افــزود: توصیــه می شــود مــردم در هنــگام 
خریــد مــواد غذایــی و فرآورده هــای دامــی از ســالم 
بــودن آن و تاریــخ مصــرف کاال اطمینــان حاصــل کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مــردم می تواننــد گزارشــات 
تخلــف را بــا ســامانه 1512 اطاع رســانی کننــد، ادامــه 
ــه هیــچ وجــه از خودروهــای عبــوری کــه  داد: مــردم ب
گاهــی در ســطح شــهر و یــا کنــار جاده هــا وجــود دارد 
ــی  ــای دام ــی و فرآورده ه ــواد غذای ــد م ــه خری ــدام ب اق
نکننــد و بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه 
گوشــت حتمــًا بایــد مهــر دامپزشــکی داشــته باشــد تا 

ــد. ــوردار باش ــل برخ ــامت کام از س
کاظمی نیــا بــا بیــان اینکــه مــردم مطمئــن باشــند اگــر 
ایــن گوشــت ســالم بــود در مســیر غیــر اســتاندارد 
عرضــه نمی شــد، تصریــح کــرد: عرضــه گوشــت در 
ــم  ــده ه ــه کنن ــرد عرض ــت و ف ــی اس ــر غیرقانون معاب
متخلــف بــوده و حتمــًا برخــورد قانونــی بــا وی انجــام 

می شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در کشــتارگاه ها ذبــح شــرعی 
انجــام می شــود و ناظــر شــرعی در تمــام کشــتارگاه ها 
ــد  ــًا بای ــی حتم ــای دام ــت: فرآورده ه ــور دارد، گف حض
از طریــق خودروهــای ســردخانه دار شناســنامه دار 
جابه جــا شــود تــا ســالم بــه دســت مصرف کننــده 

برســد.
کرمــان  اســتان  دامپزشــکی  کل  اداره  سرپرســت 
گــذاری  برچســب  غ  مــر گوشــت  اظهارداشــت:روی 
غ و  می شــود و برچســب آبــی نشــانه مــاده بــودن مــر

برچســب زرد نشــانه نــر بــودن اســت.
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بــازار میــوه کرمــان در آســتانۀ نــوروز، از انــواع مختلــف 
میــوه بــا کیفیت هــا و درجه بندی هــای مختلــف ُپــر 
شــده اســت و معــاون اتحادیــه صنــف میــوه و تره بــار 
کرمــان پیش بینــی می کنــد اســتقبال مــردم از ایــن بــازار 

در روزهــای پایانــی ســال خــوب خواهــد بــود.
مهــدی ابراهیم پــور همچنیــن گفــت کــه قیمــت میــوه 
در روزهــای آینــده کاهــش هــم خواهــد داشــت و حتــی 
ممکــن اســت در میــدان میــوه   و تره بــار پایین تــر از نــرخ 

دولتــی بــه فــروش برســد.
ــت،  ــد اس ــازار راک ــر ب ــال حاض ــه در ح ــان این ک ــا بی وی ب
گفــت کــه خریدهــا احتمــاال از دو تــا ســه روز مانــده بــه 

ســال جدیــد آغــاز می شــود.
کرمــان  تره بــار  و  میــوه  صنــف  اتحادیــه  معــاون 
سه شــنبه 23 اســفندماه در گفت وگــو بــا  فــردای  
ــراوان  ــان ف ــازار کرم ــوه در ب ــه می ــان این ک ــا بی ــان ب کرم
اســت، گفــت: پرتقــال معمولــی بســته بــه کیفیــت 
ــا 20 هــزار تومــان در  جنــس از کیلویــی 6 هــزار تومــان ت

می شــود. معاملــه  میــدان 
ابراهیم پــور افزود: قیمت پرتقال کوهســتان در میدان 
17 هــزار تومــان و بــرای مصرف کننــده 22 هــزار تومــان 
تعیین شــده اســت و قیمــت پرتقال واشــنگتن بــا ارائۀ 

فاکتــور، بســته به کیفیت محصــول، بیــن 35 تــا 40 هزار 
تومــان در میــدان بــه فــروش می رســد.

وی قیمــت ســیب درختــی ممتــاز را 30 هــزار تومــان در 
میــدان بیــان کــرد و ادامــه داد: قیمــت ســیب درختــی 
بــرای فــروش در مغازه های ســطح شــهر 40 هــزار تومان 

تعییــن شــده اســت.
کرمــان  تره بــار  و  میــوه  صنــف  اتحادیــه  معــاون 
خاطرنشــان کــرد: ســیب درختــی درجــه یــک نیــز در 
میــدان 23 هــزار تومــان و بــرای مصرف کننده با قیمت 

30 هــزار تومــان بــه فــروش می رســد.
وی توضیــح داد: قیمــت ســیب ســرخ بــا ســیب زرد 
متفــاوت نیســت ضمــن این کــه ســیب زرد تقاضــای 
بیشــتری دارد زیــرا کیفیــت ســیب ســرخ خــوب نیســت.
ــد  ــازار راک ــر ب ــال حاض ــه در ح ــان این ک ــا بی ــور ب ابراهیم پ
اســت، گفــت: خریدها احتمــاال از دو تا ســه روز مانده به 

ســال جدیــد آغــاز می شــود.
وی اظهــار کــرد: امســال میــوه فــراوان اســت و هیــچ 
ــر  ــوه زی ــاید می ــل ش ــن دلی ــه همی ــم، ب ــودی نداری کمب
قیمــت تنظیــم بــازار هــم در میــدان عرضــه شــود. 
یعنــی اگــر نــرخ ســیب درختــی 40 هــزار تومــان بــرای 
مصرف کننــده تعییــن شــده، دولــت می توانــد حداکثــر 

ــکان دارد در  ــی ام ــد، ول ــر بفروش ــان ارزان ت ــزار توم 5 ه
ــان  ــزار توم ــا 28 ه ــۀ 27 ت ــر پای ــیب ب ــار س ــدان تره ب می
عرضــه شــود و امــکان دارد قیمت هــا بــاز هــم کاهــش 

ــد. ــته باش داش
ابراهیم پــور دربــارۀ پیش بینــی اش از بــازار در روزهــای 
آینــده و خریــد مــردم، گفــت: بــا توجــه بــه وجــود میــوه 
بــا کیفیت هــای مختلــف درجه یک تا ســه، امــکان خرید 

بــرای تمــام اقشــار وجــود دارد.
وی در ادامــه دربــارۀ قیمــت پیــاز در کرمــان نیــز بیــان 
کــرد: تــا مدتــی پیش قیمــت پیــاز در میــدان بــه 35 هزار 
تومــان هــم رســیده بــود امــا در حــال حاضــر قیمــت پیاز 
کاهــش یافتــه و قیمــت در میــدان 15 تــا 16 هــزار تومــان 
و در مغازه هــای ســطح شــهر 20 هــزار تومــان اســت. 
قیمــت پیاز طایــی هم در میــدان 19 هزار تومــان و برای 

مصرف کننــده 25 هــزار تومــان تعییــن شــده اســت.
معــاون اتحادیــه صنــف میــوه و تره بــار کرمــان بــا 
بیــان این کــه قیمــت ســیب زمینی هــم حــدود 2 تــا 
3 هــزار تومــان کاهــش داشــته اســت، افــزود: قیمــت 
ــان و  ــزار توم ــده 45 ه ــرای مصرف کنن ــه ای ب فلفل دلم
ســیر خشــک کیلویــی 50 هــزار تومــان اســت کــه نســبت 
بــه ســایر محصــوالت، نــرخ باالیــی دارنــد و قیمت ســایر 

ــت. ــب اس ــبزیجات مناس ــا و س میوه ه
وی بــا بیــان این کــه ورود هندوانــه بــه بــازار روی قیمــت 
میوه هــا تاثیــر می گــذارد، گفــت: قیمــت هندوانــه در 
میــدان 12 هــزار تومــان و در مغــازه 15 هــزار تومــان 

ــت. اس
ابراهیم پــور تاکیــد کــرد: قیمــت میــوه احتمــاال طــی 

روزهــای آینــده کاهــش خواهــد یافــت.

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان گفــت: امســال بــرای حفــظ جــان مــردم 
گروه هــای جهــادی را پــای کار آورده ایــم و طــرح نــوروزی پلیــس راه امــروز آغــاز 
شــد تــا بســتر امنــی بــرای مــردم فراهــم کنیــم و نقــش رســانه و آگاهســازی 
مــردم بســیار مهــم اســت و راننــدگان باید رعایــت مقــررات را داشــته و با صبر 

و حوصلــه رانندگــی کنند.
ســردارعبدالرضا ناظری در نشســت خبری از همراهی رســانه ها با پلیس در 
ســال جــاری قدردانــی و اظهــار کــرد: امنیــت و آرامشــی کــه در جامعــه برقــرار 
اســت، نتیجــه تــاش رســانه هــا و همــکاری بــا پلیــس بــوده و رســانه هــا در 

ســنگر مقدماتــی در کنــار مــا و همکارانــم قــرار داشــته اند.
وی در ادامــه افــزود: ۲۰ اســفندماه جــاری نخســتین جلســه قــرارگاه نــوروزی 
اســتان کرمان در ســتاد انتظامی برگزار شــد و تاش همه دســت اندرکاران 
بــرای تامیــن امنیــت مســافران نــوروزی و حفــظ جــان و مــال مــردم در ایــن 

ایــام اســت.
ناظــری تصریــح کــرد: بخشــی از ماموریــت نــوروزی مــا، چهارشــنبه آخر ســال 
اســت کــه از مــردم درخواســت مــی کنیــم مانند ســال قبــل همکاری داشــته 
و بــا آگاهســازی فرزنــدان وجوانــان کــه بــه دلیــل هیجــان ممکــن اســت از 
مواد محترقه غیراستاندارد استفاده کنند، از خطرات و مشکات احتمالی 
جلوگیــری و بــر رفتــار آنهــا نظــارت کننــد. بنــا داریــم شــب خــوب و بانشــاطی 
مــردم داشــته باشــند و حضــور پلیــس بــرای پیشــگیری از رخدادهایی اســت 

کــه ممکــن اســت ســامت جوانــان و نوجوانــان را بــه خطــر بینــدازد.
ــا  ــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده ت فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان ب
ــه در  ــواد محترق ــروش م ــد و ف ــف و خری ــوف متخل ــا صن ــورد ب ــروز و برخ ام
ــا کاهبردارانــی کــه پــول را دریافــت و  ــان کــرد: برخــورد ب فضــای مجــازی بی
وســیله تحویــل نــداده و یــا کســانی کــه آمــوزش ناقــص تولیــد و ســاخت را 
بــه نوجوانــان مــی دهنــد، انجــام شــده اســت؛ خیلــی از خطراتــی کــه متوجه 
جوانــان و نوجوانــان مــی شــود بــه دلیــل همیــن آمــوزش ناقــص اســت.

وی بــا بیــان اینکــه در کرمــان تاکنــون حادثــه خاصــی در بحــث چهارشــنبه 
ســوری نداشــته ایــم، افــزود: هــر کــس در ایــن زمینــه آســیب ببینــد، ریشــه 
یابــی و بــا هماهنگــی قضائی با مســببان برخورد قانونــی خواهیم کــرد و در 
صورتــی کــه واحــد صنفــی تخلف کنــد، تا پایان تعطیــات، پلمب و خــودروی 

متخلــف توقیــف و افــراد متخلــف نیــز در بازداشــت خواهنــد بــود.
از ۱۲۰ هــزار قطعــه مــواد محترقــه  بیــش  تاکنــون  کــرد:  بیــان  ناظــری 
غیراســتاندارد در اســتان کرمان کشــف شــده و نقش اصلی برای پیشــگیری 
از حــوادث و آســیب را مــردم دارنــد و بایــد در این زمینه مراقــب فرزندان خود 

باشــند.

فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره 
ــت:  ــی گف ــات رانندگ ــوادث و تلف ــش ح ــر کاه ــد ب ــا تاکی ــوروزی ب ــرح ن ــه ط ب
امســال بــرای حفــظ جــان مــردم گــروه هــای جهــادی را پــای کار آورده ایــم و 
طــرح نــوروزی پلیــس راه امــروز آغــاز شــد تــا بســتر امنــی بــرای مــردم فراهــم 
کنیــم و نقــش رســانه و آگاهســازی مردم بســیار مهم اســت و راننــدگان باید 

رعایــت مقــررات را داشــته و بــا صبــر و حوصلــه رانندگــی کننــد.
ناظــری اظهــار کــرد: کنتــرل هوشــمند رفتــار راننــدگان امســال در راس 
ماموریــت مــا و در دســتور جــدی کارمــان قــرار دارد و اگــر راننــده پرخطــر در 
مســیر بــا ســرعت و ســبقت بیجــا و ... بخواهــد جــان خــود و سرنشــینان و 
ســایر مســافران عبــوری را بــه خطــر بینــدازد، ابتــدا بــا هشــدار و پیامــک بــه او 
اعــام مــی کنیــم و در صــورت بــی توجــی، اولیــن واحــد پلیــس، خــودروی او را 
متوقــف و همراهــان را بــه مقصد می رســانیم و خــودرو را تا پایان تعطیات 

توقیــف مــی کنیــم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه احتــرام بــه حقــوق دیگــران بایــد در دســتور کار همــه 
مســافران نــوروزی و راننــدگان باشــد، تصریــح کــرد: برخــورد جــدی بــا 
ــه راننــدگان ایــن  ــوروز را خواهیــم داشــت و ب ــام ن خودروهــای شــوتی در ای
خودروهــا هشــدار مــی دهیــم کــه توقیــف شــش ماهــه خــودرو و برخــورد 

ــت. ــان اس ــی در انتظارش قانون
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بــا اشــاره بــه اینکــه پلیــس راهــور نیــز در 
نــوروز بــا پلیــس راه در محورهــای نزدیــک شــهرها همــکاری خواهــد داشــت، 
گفت: مســئله دیگر طرح نوروزی، پیشــگیری از ســرقت و برخورد با ســارقین 
اســت و رزمایــش بــزرگ ارتقــاء امنیــت اجتماعــی در کل اســتان هفتــه قبــل 
آغــاز شــد و مراســم اختتامیــه ایــن طــرح بعــد از تعطیــات نــوروز برگــزار مــی 
شــود و بخــش عظیمــی از متهمــان فــراری و ... در ایــن رزمایــش دســتگیر 

شــده انــد.
وی بــا بیــان اینکــه تاکیــد مــا بر پیشــگیری از ســرقت اســت و الزم اســت مردم 
همــکاری کننــد، افــزود: بیــش از ۴۹۰ واحــد گشــتی و اســتفاده از ظرفیــت 
بســیج، همــکاران پیشکســوت و ... در تعطیــات نــوروز بــرای پیشــگیری از 
ســرقت فعــال خواهنــد بــود و مردم نیــز باید مراقبــت کــرده و اموال قیمتی 
را در منــزل نگهــداری نکننــد، در زمــان ســفر، منــزل را بــه افراد ایمن بســپارند 
و همچنیــن در ســفر مراقــب تلفــن همــراه، امــوال و فرزنــدان خــود باشــند.

ناظــری تصریــح کــرد: جابه جایی اثاثیه منــزل در ایام نــوروز بدون هماهنگی 
بــا پلیــس ممنــوع اســت و بایــد کانتــری محــل در جریــان گذاشــته شــود؛ 
مــردم و اصحــاب رســانه بــا پلیس همــکاری داشــته و حضور افراد مشــکوک 

و غریبــه در محلــه را بــه پلیــس گــزارش بدهند.

ــس  ــازی پلی ــه هوشمندس ــاره ب ــا اش ــخنانش ب ــری از س ــش دیگ وی در بخ
گفــت: یکــی از ابزارهــای پلیــس مقتــدر، هوشمندســازی اســت و در ۱۲۰ 
مقــر مــا بیــش از ۸۰ درصــد تبــادل پرونــده بــا همــکاران قضائــی، بــه صــورت 
ــرم افــزار "پلیــس مــن"  ــا نصــب ن ــد ب الکترونیکــی اســت و مــردم مــی توانن
کارهــای مختلــف را انجــام دهنــد کــه ۳۱ خدمــت در حــوزه راهــور، گذرنامــه، 

پیشــگیری، خافــی و ... ارائــه مــی شــود.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان در بخــش پایانــی ســخنانش بــا اشــاره به 
عملکــرد پلیــس در ســال جــاری اظهــار کــرد: امســال کاهــش جرائــم خشــن 
در اســتان کرمــان را داشــتیم، همچنیــن کاهــش ۹ درصــدی ســرقت هــای 
ــه  ــب رتب ــاش، کس ــا اراذل و اوب ــورد ب ــدی برخ ــش ۷۰ درص ــلحانه، افزای مس
دوم کشــف مــواد مخــدر بــا بیــش از ۸۰ تــن کشــفیات انــواع مــواد مخــدر، 
۱۲۵ درصــد هاکــت اشــرار و افزایــش ۳۶ درصــدی انهــدام باندهــای قاچــاق 

صــورت گرفتــه اســت.
وی افــزود: ۶۹ طــرح برخــرد بــا باندهــای ســازمان یافتــه قاچــاق کاال در ســال 
جــاری صــورت گرفتــه و بیــش از ۳۰۰ میلیــارد تومــان، افزایــش ۶۰ درصــدی 

ارزش ریالــی کشــفیات قاچــاق بــوده اســت.
ناظــری تصریــح کــرد: بیــش از ۴۴۴ میلیــون لیتــر ســوخت قاچــاق در ســال 
جــاری در اســتان کرمــان کشــف و توقیــف خودروهــای شــوتی ۹۷ افزایــش 

یافتــه اســت.
فرمانــده انتظامــی اســتان کرمــان بیــان کــرد: در فضــای مجــازی ۱۸ درصــد 
افزایــش وقــوع جرائــم ســایبری رخ داده و کشــف جرائــم ســایبری ۲۳ 
درصــد افزایــش داشــته اســت. ضمــن اینکــه ۶۳ درصــد جرائــم مربــوط بــه 
کاهبــرداری و بیــش از ۵۰ درصــد قربانیــان جــرم کمتــر از ۲۵ ســال داشــتند.

وی افــزود: متاســفانه امســال در اســتان کرمــان هفــت درصــد افزایــش 
تلفــات رانندگــی و دو درصــد مصدومــان حــوادث را شــاهد بــوده ایــم.

گالدیاتورهای امدادرسان وارد جاده های کشور می شوند

 ورود  KMC T8  به  ناوگان امدادی کرمان موتور

فرمانده انتظامی استان کرمان :

خودروی رانندگان متخلف تا پایان تعطیالت نوروز توقیف می شود
◄ زیر ۲۵ ساله های کرمانی، بیشترین قربانیان جرائم سایبری                      ◄ جابه جایی اثاثیه منزل در ایام نوروز ممنوع است

معاون اتحادیه صنف میوه و تره بار کرمان عنوان کرد:

بازار میوه  فعال راکد است
▲ احتمال کاهش قیمت در روزهای آینده

بــه منظور نوســازی نــاوگان امــداد خودرو کرمــان موتور 
و کاهــش مــدت زمان رســیدن بــه محــل امدادخواهان 
در نــوروز پیــکاپ دو دیفرانســیل KMC T۸ نیز به عنوان 
خــودرو امــدادی معرفــی و در اختیــار نمایندگی هــای 

خدمــات پــس از فــروش قــرار گرفــت.
پیــکاپ KMC T8 به نــاوگان خدمــات و امــداد جــاده ای 
شــرکت کرمان موتــور اضافــه شــد. طــرح امــداد نــوروزی 
ــن  ــت ای ــتین ماموری ــور نخس ــرکت کرمان موت ۱۴۰۲ ش
خودروهــا خواهــد بــود. ایــن شــرکت به تازگــی بــرای 
توســعه نــاوگان امــداد و خدمــات جــاده ای محصــوالت 
خــود به ســراغ پیــکاپ معــروف و قدرتمنــد خــود یعنــی 

ــت. ــه اس KMC T8 رفت
درحــال  حاضــر تجهیــز ایــن پیــکاپ دو دیفرانســیل آغــاز 
شــده و ایــن خودروهــای جدیــد امــدادی از  ۲۰ اســفند 
خدمــات  ارائــه  و  امدادرســانی  هرگونــه  بــرای   ۱۴۰۱
به مشــتریان شــرکت های کرمان موتــور، خودروســازان 

بــم و... وارد جاده هــای کشــور می شــود.
امکان ارائه خدمات در مناطق صعب العبور و آفرودی

شــرکت کرمان موتــور بــا برخــورداری از شــبکه گســترده 
خدمــات پــس از فــروش در ســطح کشــور، در اقدامــی 
 T8 جدیــد بــا تجهیــز نــاوگان امــدادی به خــودرو پیــکاپ
ــات  ــه خدم ــتریان و ارائ ــت مش ــش رضای ــال افزای به دنب
و  صعب العبــور  درمناطــق  به خصــوص  مناســب تر 
جاده هــای آفــرودی اســت. درحــال  حاضــر ایــن گــروه 
ــاوگان  ــه در ن ــت ک ــه ای اس ــا مجموع ــازی تنه خودروس
بــا قابلیــت دو  امــدادی  از خودروهــای  امــداد خــود 
دیفرانســیل بهــره می بــرد و همیــن امــر موجــب خواهد 
ارائــه خدمــات به مشــتریان درشــرایط ســخت  شــد 
نیــز امکان پذیــر باشــد. براســاس ایــن گــزارش، پیــکاپ 
KMC T8 به دلیــل پشــتیبانی و ارائــه خدمــات امــدادی 
در جاده هــای کشــور به تجهیزاتــی مانند اینورتــر، مخزن 
آب، پمــپ بــاد و جعبه ابــزار Heavy Duty مجهــز شــده 
اســت. کنوپــی ساخته شــده بــرای ایــن خودروهــای 
امــدادی ورودی هــای ســه طرفه بــا قفل هــای داخلــی 

ــاز می شــود.  دارد و بخــش عقــب آن به صــورت برقــی ب
محفظــه داخلــی کنوپــی T8 به نورپــردازی مجهــز شــده 
و کشــوهایی بــا قابلیت تحمــل 200 کیلوگــرم بــار روی این 
خــودرو نصــب شــده اســت. همچنیــن وجــود شــیر آب 
ــبب  ــاد و ... س ــپ ب ــرق، پم ــی ب ــب، خروج ــش عق در بخ
می شــود خدمات دهــی در محــل مشــتری و انجــام 

ســرویس های مختلــف آســان تر شــود.
گالدیاتورهای امدادرسان کرمان موتور

کرمان موتــور بــا توجــه به برنامه هــای تولیــد خــود در 
ســال آینــده و همچنیــن گســترش ســبد محصــوالت 
خــود در ســال جــاری، تصمیــم به افزایــش محســوس 
تعــداد خودروهــای موجــود در نــاوگان امــداد ســیار 
خــود گرفتــه اســت. بــا توجــه به اینکــه شــرکت های 
خودروســازی مطــرح از محصوالتــی بــا برنــد خــود بــرای 
نــاوگان امــداد خــود اســتفاده می کننــد، کرمان موتــور 
هــم تصمیــم گرفتــه اســت پیــکاپ KMC T8 را کــه یکــی 

از محصــوالت ایــن شــرکت بــا برنــد بومــی کرمان موتــور 
اســت، به نــاوگان خودروهــای امــدادی خــود اضافــه 
 T8 پیکاپ هــای از  تعــدادی  راســتا  همیــن  در  کنــد. 
نــاوگان خودروهــای  بــرای اســتفاده در  تجهیزشــده 
به نمایــش  خبرنــگاران  بــرای  کرمان موتــور  امــدادی 
گذاشــته شــده بودنــد. پیکاپ هــای T8 استفاده شــده 
ــی  ــور همگ ــدادی کرمان موت ــای ام ــاوگان خودروه در ن
به رنــگ مشــکی بــوده و روی بدنــه آن هــا برچســب های 
زردرنگــی نصــب شــده کــه ظاهــری پرابهــت و به اصطاح 
گادیاتوری به آن ها داده اســت. همچنین عبارت امداد 
کرمان موتــور به همــراه شــماره تمــاس 24 ســاعته 
امــداد کرمان موتــور یعنــی 42724-021 نیــز روی درهــای 
جلــوی آن دیــده می شــود. امــا اصــل داســتان در بخش 
حــوض بــار اســت. هــدف کرمان موتــور درخصــوص 
اســتفاده از پیــکاپ T8 در نــاوگان امــدادی، جــادار بودن 
ایــن پیــکاپ و امکان حمــل ابزارمخصوص ها و قطعات 
بیشــتری نســبت به خودرو جــک S3 و لیفــان X60 حاضر 
در نــاوگان امــدادی کرمان موتــور اســت. پیکاپ هــای 

ــته  ــه بس ــور دارای محفظ ــودرو کرمان موت T8 امدادخ
روی حــوض بــار هســتند که درهــای آن از عقــب و فضای 
جانبــی امــکان بــاز شــدن دارنــد. ضمــن اینکــه به لطــف 
دادن  قــرار  امــکان  صورت گرفتــه  قفســه بندی های 
اشــیاء و ابزارهای مختلف در نظم کامل وجود دارد. دو 
کشــو بــزرگ و عمیــق هــم در کف حوض بار تعبیه شــده 
اســت. نکتــه جالــب تعبیــه یــک مخــزن آب 35 لیتــری و 
یــک شــیر آب بــوده کــه امکان شست وشــو را نیــز فراهم 
می کنــد. همان طــور که گفتــه شــد، یــک اینورتــر 1000 وات 
نیــز در حــوض بــار نصــب شــده اســت کــه خروجــی بــرق 
220 ولــت را به شــما ارائــه می دهــد. البتــه کــه روی ســقف 
ایــن خــودرو هــم چــراغ نارنجی رنــگ نصــب شــده اســت 
تــا خودروهــای امــدادی کرمان موتــور از راه دور قابــل 

تشــخیص باشــند.
150 دستگاه پیکاپ T8 در ناوگان امدادخودرو

مدیــر امدادخــودرو کرمان موتــور در ایــن خصــوص 
به روزنامــه »دنیای خــودرو« گفــت: »تعداد 150 دســتگاه 
پیــکاپ T8 به نــاوگان خودروهــای امــدادی ایــن شــرکت 
ایــران  سراســر  در  اســت  قــرار  کــه  شــده اند  اضافــه 
خدمت رســانی کننــد.« بهــزاد نجفــی افــزود: »تا پیــش از 
اضافــه  شــدن خــودرو KMC T8 به نــاوگان امدادخودرو 
در  مشــتری  انتظــار  زمــان  میانگیــن  کرمان موتــور، 
ــدود 65  ــن راه ح ــه و در بی ــدود 40 دقیق ــهرها ح کان ش
ــن  ــدن ای ــه  ش ــا اضاف ــا ب ــه قطع ــت ک ــوده اس ــه ب دقیق
تعــداد خــودرو ایــن زمــان کاهــش می یابــد.« وی ادامــه 
داد: »تــا پیــش از ایــن، نــاوگان خودروهــای امــدادی 
کرمان موتــور دارای 120 دســتگاه خــودرو شــامل جــک 
S3 و لیفــان بــود.« نجفی خاطرنشــان کرد: »مشــتریان 
کرمان موتــور بــرای دریافــت هرگونــه خدمــات امــدادی 
بــه آدرس  یــا  شــماره تلفن 02142724  بــا  می تواننــد 

kermanmotor.com مراجعــه کننــد.
نیــز  کرمان موتــور  امدادخــودرو  نرم افــزار  همچنیــن 
از 15 اســفند در وب ســایت ایــن شــرکت النــچ شــده 
ــک  ــایت لین ــن وب س ــد از ای ــتریان می توانن ــت و مش اس
دانلــود نرم افــزار را دریافــت کننــد.« وی بــا بیــان این کــه 
امــداد کرمان موتــور به تمــام محصــوالت ایــن شــرکت 
اعــم از هیونــدای، لیفــان، جــک، کی ام ســی، جیلــی و 
بــی وای دی خدمــات امــدادی ارائــه می دهــد، اظهــار 
داشــت: »ایرادهایــی کــه امــکان برطــرف شــدن آن هــا در 
محل امدادرســانی وجود داشــته باشــد یا قطعاتی که 
امــکان تعویــض آن هــا در همــان محــل وجــود داشــته 
باشــد، همان جــا تعویــض خواهند شــد. اما اســتاندارد 
جهانــی حکــم می کنــد بــرای برخــی قطعــات کــه امــکان 
را  خــودرو  نــدارد،  وجــود  محــل  در  آن هــا  تعویــض 
به نمایندگــی بــرای انجــام کار به صــورت دقیق تــر حمــل 
کننــد تــا ایراد به بخــش دیگــری از خودرو منتقل نشــود. 
در ایــن خصــوص نیــز در ایام نوروز، حمل رایگان شــامل 
همــه محصــوالت مــا حتــی آن هــا کــه از گارانتــی خــارج 

ــز خواهــد بــود.« شــده اند نی
گفتنــی اســت؛ بــا توجــه بــه ریبرندینــگ و تغییــر لوگــو 
ــرکت  ــن ش ــانان ای ــرم امدادرس ــاس ف ــور، لب کرمان موت

هــم تغییــر کــرده اســت.
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رئیــس مجمع ملی صادرکننــدگان دام زنــده با انتقاد 
از واردات ۲۵۰ هــزار تــن گوشــت، گفــت: اکنــون فصــل 
زایش هــا تمــام شــده و بایــد بــازار ایجــاد کنیــم امــا بــه 
بهانــۀ اینکــه دامــدار عرضــه نمی کند، کاهــش علوفه 

و یــا کاهــش قیمــت؛ واردات انجــام می شــود.
منصــور پوریــان تاکید کــرد: ما کمبود گوشــت نداریم 
و مشــکات قیمتــی هــم ارتباطــی بــه تولیــد و دامــدار 
نــدارد، مشــکات قیمتــی ناشــی از مســائل موجــود 
در دل بــازار و قیمــت ســایر کاالهــا اســت، امــا بــه جــای 
ــدف و  ــرف، ه ــازار مص ــد و ب ــدار و تولی ــت از دام حمای
ــم و  ــز کرده ای ــتقیما روی واردات متمرک ــه را مس برنام

خیلــی هــم افتخــار می کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه واردات گوشــت بــا ارز ۲۸۵۰۰ تومانی 
خاطرنشــان کــرد: بــا ایــن اقــدام، ســرمایۀ ملــت خــرج 
بــازار اســترالیا و رومانــی می شــود و بــه جــای حمایــت 
از تولیــد داخــل، صنعــت دامپــروی را تحت تاثیــر قــرار 
دادیــم و تنهــا نتیجــۀ آن بــه حاشــیه بــردن تولیــد 
داخــل اســت. وی بــا بیــان اینکــه حتــی اگــر قــرار اســت 
واردات داشــته باشــیم بایــد بــه انــدازه ای باشــد کــه 

تولیــد داخــل متضــرر نشــود، گفــت: بــدون اینکــه 
در  باشــیم  داشــته  داخــل  تولیــد  بــرای  برنامــه ای 
برنامــۀ مهندسی شــده، یــک روز قیمــت گوشــت را 
بــاال می بریــم و روز بعــد بــه بهانــۀ افزایــش قیمــت 
اقــدام بــه واردات بــه میــزان بــاال می کنیــم ایــن نشــان 
می دهــد کــه بــرای ایــن حجــم از واردات بیــش از ۵ تــا 
۶ مــاه برنامه ریــزی شــده اســت و ایــن در حالــی اســت 
کــه جلــوی صــادرات را هــم می گیریــم بــه طــوری کــه 
کل صادراتــی کــه در طــول ســال انجام شــد ۳۵۰ هزار 

راس بیشــتر نبــوده اســت.
ــه واردات گوشــت و  ــا اشــاره ب ــا، وی ب ــه گــزارش ایلن ب
تاثیــر آن بــر تولیــد داخــل دام اظهار کرد: اکنــون میزان 
زیــادی گوشــت در حــال ورود به کشــور اســت در حالی 
کــه مــا قبــا در بخــش تولیــد طــی ۶ مــاه اول ســال، 
مــازاد دام داشــتیم و تولیــد بــه گونــه ای بــود کــه بــه 
دلیــل اینکــه زایش هــا در برخــی مناطــق یکســان بــود 

بــه صــورت حجمــی وارد بــازار می شــد.
الشــه  هــزار  تــا ۱۱.۵   ۱۱ روزانــه  داد:  ادامــه  پوریــان 
کشــتار  گوســاله  راس  حــدود ۱۳۰۰  و  گوســفندی 

می شــود و در باالتریــن ســطح در کشــور کل کشــتار 
حالــی  در  می رســد.  راس  میلیــون   ۴ بــه  ســاالنه 
ــال در  ــول س ــتاری در ط ــدی کش ــره تولی ــزان ب ــه می ک
محدوده هــای ۷.۵ تــا ۸ میلیــون راس اســت، یعنــی 
بــا یــک حجمــی از دام بــره روبــه رو هســتیم. البتــه در 
کنــار آن حــدود ۸۰۰ تــا یــک میلیــون راس میــش هــم 
در ســال کشــتار داریــم. عمــا جمعیــت دامی کــه باید 
وارد کشــتار شــود در محــدودۀ ۱۰ میلیــون راس بوده 
و ایــن رقــم خیلــی زیاد اســت، حــال بــدون برنامه ریزی 
بــرای تولیــد داخــل؛ قــرار اســت ۲۵۰ هــزار تــن گوشــت 
ــی(  ــبک ۴۰ کیلوی ــون راس دام س ــادل ۶.۵ میلی )مع
وارد کشــور کنیم و این بدان معناســت که ریشــۀ کل 
دام ســبک کشــور را بدون اینکه برنامــه ای برای تولید 

داخــل داشــته باشــیم، می زنیــم.
رئیــس مجمــع ملــی صادرکننــدگان دام زنــده اضافــه 
کــرد: ســاالنه ۴۰۰ هــزار گوســاله نــر کشــتاری داریــم در 
حالــی کــه میــزان تولیــد مــا در بخــش گوســاله پرواری 
ســاالنه حــدود ۹۰۰ تــا یــک میلیــون راس اســت و بــا 

ایــن وجــود بنــا داریــم واردات انجــام دهیــم.

انتقاد رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده از واردات گوشت؛

افزایش قیمت گوشت مهندسی شده بود
ابهامات در پیش بینی وضعیت مسکن در سال آینده

بخرم یا نخرم  ؟!
ادامه تیتر یک ...

ــورد  ــم در م ــه مه ــن نکت ــاددان دومی ــن اقتص ــه ای ــه گفت ب
بــازار مســکن، ارزش دالر اســت. ارزش دالری مســکن حــول 
و حــوش رقــم هــر متــر مربــع ۱۰۰۰ دالر در نوســان اســت. 
هــر زمــان کــه ایــن شــاخص از کرانــه پایینــی عبــور می کنــد 
ــر اینکــه رشــد  ــازار مســکن مبنــی ب ــه ب ســیگنال مهمــی ب
قیمت هــا در راه اســت، وارد می شــود. در آذرمــاه ســال 
۱۳۹۷ متوســط قیمــت مســکن در تهــران هــر متــر مربــع ۹ 
میلیــون تومــان بــود. در آن برهــه زمانــی بهــای دالر از چهــار 
هــزار و ۲۰۰ تومــان تــا ۱۸ هــزار و ۷۰۰ تومان در نوســان بود. 
پــس از ایــن امــر، اتفاقــی کــه رخ داد، ایــن بــود کــه بازدهــی 
دالری مســکن در کمتــر از ۳.۵ مــاه بــه ۱۰۰ درصــد رســید.

مولــوی اظهــار کــرد: در حــال حاضــر هــم در چنین شــرایطی 
قــرار داریــم، امــا رشــد قیمت هــا در مســکن بــه انــدازه ســال 
۹۷ نخواهــد بــود و کمــی کمتــر از آن پیش بینــی می شــود.

پیش بینی بازار مسکن سال ۱۴۰۲
بــه گفتــه ایــن کارشــناس احتماال قیمت مســکن تا خــرداد 
مــاه ۱۴۰۲ بــه طــور متوســط ۴۰ درصــد افزایــش پیــدا 

می کنــد.
ــاد  ــال زی ــه احتم ــزود: ب ــی اف ــای مال ــناس بازاره ــن کارش ای
رشــد بــازار مســکن از دی مــاه امســال تا خــرداد ســال آینده 
بــه ۴۰ درصــد خواهــد رســید. دلیــل آن هــم تصمیمــات و 
ــدود  ــازاری را مح ــه ب ــت ک ــزی اس ــک مرک ــت های بان سیاس

ــرد. ــازار دیگــر می ب می کنــد و تقاضــا را بــه ســمت ب
یکــی دیگــر از دالیلــی کــه کارشناســان بــازار مســکن را 
توصیــه می کننــد ایــن اســت کــه برخــاف بــازار ســرمایه و یــا 
ارز، دولــت امــکان دخالــت و دســتکاری در ایــن بــازار را نــدارد 
و ایــن بــازار جــدای از دیگــر بازارهــا رونــد رشــد طبیعــی خــود 

ــد. ــی می کن را ط
بــه گــزارش تجارت نیــوز، ایــن کارشــناس بازارهــای مالــی 
بیــان کــرد: امــا بــازار مســکن بــازاری عادالنــه اســت و کســی 
نمی توانــد تصمیمــات جدیــد و عجیــب بــرای ایــن بــازار 
بگیــرد؛ مشــاهده کردیــد کــه مالیــات بــر خانه هــای لوکــس 
هــم در نهایــت تصویــب نشــد زیــرا این بــازار تحت تســلط در 

نمی آیــد.

 

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 دانشگاه علوم پزشکی  

 و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
 مناقصات واگذاری امور پایگاههای سالمت شهری و مراکز خدمات جامع سالمت شهری  

 ( کرمان  4و  3های   راور( )بلوک شهربابک، بردسیر، )زرند، 
 کرمان دانشگاه علوم پزشکی  دستگاه مناقصه گزار 

 مناقصات واگذاری امور پایگاههای سالمت شهری و مراکز خدمات جامع سالمت شهری  موضوع مناقصه 
 (   کرمان 4و   3های  راور( )بلوک   شهربابک، بردسیر، )زرند، 

 برآورد یکساله و تضامین شرکت در مناقصه )ریال(

مبلغ تضمین   برآورد یکساله )ریال(  شرح
 دریافت اسناد: مناقصه شماره  شرکت در مناقصه 

سامانه تدارکات   الف(
 الکترونیکی دولت 

WWW.setadiran.ir 
 پایگاه ملی مناقصات  ب(

http://iets.mporg.ir 
 )صرفا جهت مشاهده( 

 1402/1/20/3 5،250،000،000 104،909،808،980 )زرند(   بلوک
 1402/1/20/5 2،021،000،000 40،405،463،946 بلوک )بردسیر( 

 1402/1/20/6 1،440،000،000 28،690،108،161 بلوک )راور(
 1402/1/20/4 2،770،000،000 55،312،677،883 بلوک )شهربابک( 

 1402/1/20/1 8،780،000،000 175،531،726،609 کرمان 3بلوک 
  1402/1/20/2 6،850،000،000 136.972.241.177 کرمان 4بلوک 

  14:30تا ساعت   7/1/1402روز دوشنبه مورخ  دریافت اسناد 
 آخرین مهلت بارگزاری اسناد و پیشنهادها  

  14:30تا ساعت  19/1/1402روز شنبه مورخ  در سامانه ستاد ایران

  10ساعت  20/1/1402روز یکشنبه مورخ  بازگشایی پیشنهادها 
 صبح در ستاد معاونت بهداشتی دانشگاه  استان کرمان  9ساعت 15/1/1402جلسه توجیهی: روز سه شنبه مورخ 

 ابتدای جاده هفت باغ علوی،معاونت غذا و دارو،اداره حراست -کرمانتسلیم فقط پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه(:محل 
 1469489  (هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشدروابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ) 



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
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