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خبرنامه

با حضور مديركل حوزه استاندار كرمان ،رييس

كارآفريني دانشگاه جامع علمي كاربردي در محل

نمايشگاه كه از  ٢٨آبانماه تا سوم آذرماه در محل

دانشــگاه جامع علمي كاربردي اســتان ،روسا و يخدان مويدي آغاز بكار كرد.
يخدان مويدي برگزار مي شود ،اظهار كرد :در حال چهارمين نمايشگاه اشتغال و
معاونين مراكز دانشــگاه علمی کاربردی سراســر دكتر محسن شمسي سرپرست دانشگاه جامع حاضر قسمت عمده اي از رنجی كه خانواده ها مي توسعه كارآفريني دانشگاه جامع
اســتان ،چهارمين نمايشــگاه اشــتغال و توسعه علمي كاربردي اســتان در مراســم افتتاحيه اين برند به خاطر بي مهارتي است نه بيكاري.
علمي كاربردي آغاز بكار كرد
چهار شنبه  30آبان ماه  13 1397ربیع االول 21 1440نوامبر  2018شماره  8 123صفحه

خبر
با مجوز سازمان بورس اجرایی میشود؛

افزایش سرمایه 60درصدی
شرکت سرمایهگذاری مس
سرچشمه

حسابرس شرکت ســرمایهگذاری مس سرچشمه،
اظهارنظر خود را در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه
شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه ارائه کرد.
بر اســاس این گزارش ،سرمایه شرکت از محل سود
انباشته از مبلغ  2.800میلیارد ریال به  4.480میلیارد
ریال و به میزان  60درصد ،افزایش خواهد یافت.
جبران مشــارکت صورت گرفته در افزایش سرمایه
شرکتهای سرمایهپذیر و بهبود ساختار مالی شرکت،
از اهداف این افزایش سرمایه عنوان شده است.
اجرایی شــدن این افزایش ســرمایه منوط به ارائه
مجوز از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین
تصویب مجمع عمومی فوقالعاده شرکت است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان:

انتقاد از شهرداریها برای عدم
پیگیری تبادل موافقتنامهها

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
گفت :در  6ماه نخست سال جاری 42 ،درصد تخصیص
اعتبارات هزینه ای بودجه استان را شاهد بوده ایم.
به گزارش ایسنا منطقه کویر« ،جعفر رودری» اظهار
کرد :در  6ماه نخســت امســال  42درصد تخصیص
اعتبارات هزینه ای بودجه اســتان را داشته ایم که 8
درصد کســری داشــته و موجب بروز مشکالتی برای
دستگاه های اجرایی شد.
وی با بیــان اینکه در تخصیــص  9ماهه اعتبارات
هزینه ای ،منفی  2.3درصد کســری داریم که انتظار
است بهبود نسبی در اعتبارات هزینه ای داشته باشیم
تصریح کرد :تخصیص نه ماهه اول ســال  72.7درصد
اســت که نسبت به سقف تخصیص نه ماهه به میزان
 ۷۵درصد می باشد لذا  2.3منفی است بنابراین شرایط
نه ماه از شش ماهه اول بهتر است.
وی ادامــه داد :در اعتبــارات تملــک دارایی های
سرمایه ای نیز یک هزار و  698.3میلیارد تومان ابالغ
داشــته ایم که میزان تخصیص این اعتبارات سرجمع
 43.3درصد بوده اســت .رودری در بخش دیگری از
ســخنانش با اشاره به اینکه حجم انباشته ای از اسناد
خزانه داریم که دغدغه اســتان جذب این منابع است،
گفت :شــهرداری ها خیلی پیگیر تبادل موافقتنامه ها
نیستند و این مســئله جدیدی است که باید ما برای
انجام کار تماس گرفته و پیگیری کنیم.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
گفت :همه دســتگاه های اجرایی تا  15آذرماه امسال
مهلت جذب اعتبارات بند «ز» تبصره  5را دارند و بعد
از آن شورا و ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اختیار
جابه جایی اعتبارات و اعطای سهم را به دستگاه هایی
که نیاز دارد ،خواهد داشت.
وی در ادامه درباره روند واگذاری پروژه های دولتی
افزود 172 :پروژه دولتی قابل واگذاری در استان کرمان
احصاء شده که فقط  36مورد واگذار شده و متاسفانه
از دو مــاه قبل اتفاق خاصــی در این زمینه نیفتاده و
دستگاه های اجرایی باید در این زمینه تالش بیشتری
داشته باشند.
رودری تصریح کرد :هر اســتانی موظف به عملیاتی
کردن این مســئله است و یک سوم بودجه استان باید
واگذار شــود که معادل  150میلیارد تومان اســت و
باید گزارش روند کار هر ماه به مرکز کشور ارائه شود.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس:

لزوم راهاندازی صنایع
پاییندستی مس

نماینده مردم رفســنجان و انار در مجلس شــورای
اسالمی با بیان اینکه  ۹۰درصد صادرات مس از ایران
به صورت خامفروشی است ،خاطرنشان کرد :الزم است
صنایع پاییندستی مس هر چه زودتر راهاندازی شود و
رونق در این راستا شکوفاتر شود.
احمد انارکیمحمدی در نشست گفتمان کارآفرینان
با مسووالن در رفسنجان گفت :مردم رفسنجان  ۳۱و
نیم درصد مالیات نسبت به کل کشور بیشتر پرداخت
کردند این رقم نســبت به سال  ۹۲حدود  ۶۳درصد
افزایش یافته بود که با پیگیریها بخشی از آن کم شد.
وی افزود :با توجه به وجود معادن در این شهرستان
هر ســاله این مالیات افزایش مییافت که خوشبختانه
کاهش یافته و امیدواریم روند کاهشی را طی کند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس در ادامه بیان
کرد :در بحث انتشار سموم کشاورزی در رفسنجان سال
گذشــته  ۱۲۵واحد سمفروشی غیرمجاز تعطیل شد،
اراضی پسته به صورت خرده مالکی هستند که مالکان
بیرویه سموم را منتشر میکنند و موجب خسارات به
آب و هوا و خاک و سالمت کودکان ،مردم و  ...میشود.
انارکــی محمدی بــا بیان اینکه سمپاشــی هوایی
موفقیتآمیــز بوده و این موضوع در دســت پیگیری
است ،یادآور شد :اگر امکان باشد در یک تاریخ واحد کل
اراضی سمپاشی شود تا از بروز خسارات جلوگیری شود.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
با اشــاره به اختصاص  ۱۵۰۰میلیارد تومان تسهیالت
دولتی برای اجرای طرحهای روســتایی از دو ســال
گذشته ابراز کرد :از دو سال گذشته تا کنون  ۲۰درصد
این اعتبار آن هم با بروکراسیهای اداری جذب شده
که امیداریم  ۸۰درصد دیگر نیز در راســتای اشتغال
روستایی و طرحهای زیر ده هزار نفر جذب شود.
انارکیمحمــدی بیان کرد :کســانی کــه در حوزه
ریختهگری ،صنایع ،ســیلیس و  ...سر رشته دارند به
رونق مس کمک کنند و اگر نیاز به آموزش است حتما
آموزشها ارائه شود.
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امروز برگزار می شود؛

معارفه استاندار جدید کرمان
با حضور معاون اقتصادی وزیر کشور

مدیرکل حوزه اســتاندار کرمان گفت :بــا حضور معاون
اقتصادی وزیر کشــور از زحمات «علیرضا رزمحســینی»
استاندار سابق کرمان تقدیر و «محمدجواد فدایی» به عنوان
استاندار کرمان منصوب خواهد کرد.
توگو با ایسنا
حجتاالسالم «محمود محمودآبادی» در گف 
منطقه کویر ،درباره مراســم معارفــه دکتر فدایی به عنوان
اســتاندار جدید کرمان گفت :روز چهارشــنبه  30آبانماه
مراسم تودیع و معارفه استاندار کرمان برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد :در این مراســم بــا حضور معاون اقتصادی
وزیر کشور از زحمات «علیرضا رزمحسینی» استاندار سابق
کرمان تقدیر و «محمدجواد فدایی» به عنوان استاندار کرمان
منصوب خواهد کردخواهد کرد.به گزارش ایستا دکتر«حسن
روحانی» در جلسه هیات دولت در روز چهارشنبه  23آبانماه
ضمن معرفی دکتر فدایی به عنوان اســتاندار کرمان گفت:
آقای «فدایی» برای مردم استان کرمان شناخته شده است
و فعالیتهایی در جهاد ،دانشــگاه و استانداری داشته و در
سال جاری نیز به عنوان سرپرست استانداری کرمان به مردم
این استان خدمترسانی کرده است.
وی بــا بیان این مطلب که دکتــر «فدایی» یک کرمانی
هســتند و کرمان را به خوبی میشناسند ،تصریح کرد« :فدایی» به
ظرفیتها و کمبودهای استان آگاه است.
رییس جمهور از خدمات «علیرضا رزمحســینی» استاندار سابق
کرمان سخن به میان آورد و بیان کرد :استاندار سابق کرمان خدمات
فراوانی برای استان کرمان به ارمغان آورد و ما دوست داریم که استان
کرمان به واسطه سرمایههای اجتماعی و معدنی و جایگاه خوبی که
همواره در کشــور داشــته؛ با حضور دکتر فدایی نیز شاهد تحوالت

بسیار خوبی در استان کرمان باشیم.
وی به پروژههای انتقال آب به اســتان کرمان اشاره کرد و افزود:
اقدام بسیار ارزشــمندی که استان کرمان و یزد برای انتقال آب از
خلیج فارس و دریای عمان و شیرینسازی آن در حال انجام هستند
از کارهای اساسی کشور میباشد که در حال اجراست ،گفتنی است
که بخش خصوصی در برخی از استانها بسیار فعال بوده که استان
کرمان جزء آن دسته از استان هایی است که در آن بخش خصوصی
بسیار فعالی دارد.

به گزارش ایســنا؛ دکتر فدایی بیــش از این نیز و پس
از اســتعفای «علیرضا رزم حسینی» در  8خردادماه سال
جاری از استانداری کرمان؛ به مدت  5ماه بعنوان سرپرست
استانداری کرمان مشغول به فعالیت بوده که در  23آبانماه
ســالجاری و در جلســه هیات دولت به عنوان استاندار
کرمان منصوب شد.
یک چهره دانشگاهی در راس مدیریت استان
محمدجــواد فدايی اســتاندار جدید کرمان در رشــته
مهندسی عمران دانشــكده فنی دانشگاه تهران تحصیل
کرده و پس از شروع انقالب فرهنگی و تعطيلی دانشگاهها
از خردادماه  ۱۳۵۹در جهاد سازندگی استان كرمان مشغول
به خدمت شــد .وی پس از بازگشــايی دانشــگاهها دوره
كارشناسی و كارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی
عمران به پايان رساند .دوم مرداد سال  ۱۳۶۴در حكمی،
وی در ســن  ۲۷سالگی به ســمت معاونت برنامهريزی و
هماهنگی امور اجرايی اســتانداری كرمان منصوب شــد
و همزمان در بخش مهندســی عمران دانشــكده فنی و
مهندســی دانشگاه شهيد باهنر كرمان نيز به فعاليتهای
آموزشی پرداخت.
فدايی از ابتدای سال  ۱۳۶۹نیز بهعنوان معاون عمرانی به خدمات
خود در اســتانداری كرمان ادامه داد.ریاســت ســازمان مديريت و
برنامهريزی اســتان كرمان تا ســال  ،۷۷مســئوليت معاونت امور
عمرانی استانداری كرمان ،معاونت امور عمرانی و رئيس ستاد حوادث
غيرمترقبه استان كرمان در دوران اصالحات ،ریاست دانشگاه شهید
باهنر کرمان ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و سرپرست استانداری
کرمان از جمله کارنامه وی است..

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خبر داد:

پیشبینی ایجاد بیش از  22هزار شغل
با بهرهبرداری از پروژههای اقتصاد مقاومتی استان کرمان

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت :پیش
بینی شــده با بهره برداری از پروژه های اقتصاد مقاومتی اســتان
کرمان در بخش دولتی  366شغل و در بخش خصوصی نزدیک به
 22هزار شغل ایجاد شود.
به گزارش ایســنا منطقه کویر ،دکتر «جعفر رودری» با اشــاره به
اینکه برنامه های ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شامل  14برنامه
میباشــد ،افزود :تاکنون  240پروژه اقتصاد مقاومتی در دو بخش
دولتی و خصوصی در اســتان کرمان تنظیم شده که از این تعداد
 166پروژه دولتی و  74مورد مربوط به بخش خصوصی است.
رودری تصریح کرد :مجموع ســرمایه گذاری مورد نیاز این پروژه
هــا بیش از  55هزار میلیارد تومان اســت که تاکنون  12.6هزار
میلیارد تومان انجام شده که  2هزار و  300میلیارد تومان مربوط

بــه پروژه های دولتی و بیش از  10هزار و  300میلیارد مربوط به
خصوصی است.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت :پیش
بینی شــده با بهره برداری از پروژه های اقتصاد مقاومتی اســتان
کرمان در بخش دولتی  366شغل و در بخش خصوصی نزدیک به
 22هزار شغل ایجاد شود.
وی با بیان اینکه  120مورد از پروژه های اقتصاد مقاومتی اســتان
 50درصد کل طرح ها را شامل می شوند و  98درصد حجم سرمایه
گذاری و  86درصد اشتغال را به خود اختصاص می دهند اظهار کرد:
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بیشترین انرژی خود را روی این
پروژه ها خواهد گذاشت و به تفکیک هر کدام از دستگاه های اجرایی
پروژه ها احصاء شده و با حساسیت ویژه این موارد دنبال می شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه
میزان پیشرفت فیزیکی پروژه های اقتصاد مقاومتی بخش دولتی 49
درصد و در بخش خصوصی  35درصد است که بعضا عدد اعالمی
دستگاه ها با پیشرفت مالی و برنامه زمان بندی همخوانی نداشت
و تعدیل شــد گفت :به طور نسبی از برنامه زمان بندی نسبت به
پیشرفت فیزیکی عقب هستیم.
رودری افزود :ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در استان کرمان
آمادگی همکاری برای رفع موانع را دارد و در صورت لزوم از طریق
ستاد مرکز پیگیری خواهد کرد و الزم است ستادهای شهرستانی
در برخی موارد بیشتر تقویت شوند و فرمانداران به صورت تکلیفی
درگیر شده و پروژه ها را در شهرستان ها دنبال کنیم.

چند روایت از نابسامانی های چاپ نشریات محلی در کرمان و پی آمد های یک تصمیم اشتباه

نمی شنوم بوی خیر از این اوضاع.....

روایت اول -هفته پیش نمایشــگاه
مطبوعات محلی کرمان طبق سنوات
گذشته برگزار شد .قصد تحلیل ضرورت
برگــزاری نمایشــگاه و تاثیــر آن در
ارتقاســطح کیفی مطبوعــات محلی
نــدارم بلکه نکته مــد نظر من در این
مقال اندک  ،بدعت دســت اندرکاران
برگزاری بود که بــرای اولین بار غرفه
*
محمدعلی فردوسی
ای را هــم انحصارا به یکی از چاپخانه
ها اختصاص داده بودند.البته این بدعت می توانســت خوب تر باشد
اگر متولیان نمایشــگاه با اطالع رسانی عادالنه ،سایر چاپخانه ها را
هم برای ارائه توانمندی های خود دعوت می کردند .به همین لحاظ
جهت روشــن شدن موضوع با مدیر کل ارشاد تماس گرفتم و علت
این تصمیم گیری ناعادالنه را جویا شدم.توجیه مسئول مربوطه این
بود که وجود مشــکالت مالی در راستای برگزاری نمایشگاه  ،خانه
مطبوعات را به اســتفاده از کمک هــای مالی وادار کرده و چاپخانه
مورد نظر در واقع اسپانسر بوده است! این گفته نمی تواند تنها دلیل
این تصمیم باشــد چراکه بنا به اذعان مدیران جراید شرکت کننده،
از هر غرفه مبلغ  250هزارتومان اخذ شده ،همچنین به تائید خانه
مطبوعات ،محل غرفه نیز مجانی در اختیار نمایشــگاه گذاشته شده
است.البته مدیرکل ارشاد بلحاظ اینکه فردی نقدپذیراست  ،با شفافیت
گفت که نمی دانسته چنین اقدامی حساسیت برانگیز باشد و بعد از
برگزاری نمایشگاه حتما بررسی خواهد کرد .تا ببینیم!اگرچه حواله
کــردن به آینده در فرهنــگ لغت مدیران ما نوعی فرار از واقعیت و
پاک کردن صورت مسئله معنا می شود.
روایت دوم-مدتی است که بحث تامین کاغذ مطبوعات داغ شده و
در آشفته بازار فعلی طعم شیرین کاغذ ارزان به مذاق مدیران جراید
که در شرایط گرانی فعالیت می کنند ،خوش آمده است .نگارنده به
واســطه تجربه سالها مدیر مسئولی یکی از نشریات کرمان و تجربه
ســال های اخیر در مدیریت چاپ  ،به خوبی از کم و کیف کار شاق
مطبوعاتی(منظور کار کیفی و تولیدی) آگاه هســتم بنابراین اعتقاد
دارم که در خصوص حل مشــکل کاغذ نشریات بسیاری از واقعیات
بر عکس جلوه داده شده که نه تنها مشکل مطبوعات را حل نکرده
بلکه بیشتر به شایعاتی دامن زده که زمینه سو استفاده برخی افراد
ســود جو را فراهم آورده که در ادامه به آن خواهم پرداخت چرا که
واقعیت تخصیص کاغذ به نشریات از ابتدا چیز دیگری بوده است.
ماجرا از این قرار اســت که بنا بوده تعاونی مطبوعات کشــور به هر

عضو خود که مبلغ 200هزار تومان حق عضویت را پرداخته باشــد
5 ،تن کاغذ رول بدهد که نهایتا مدیران مســئول نشــریات ،از یک
ســو بلحاظ عدم توان مالی برای پرداخت بهای آن به ارزش قریب
 25میلیون تومان و ازســوی دیگر بــه دلیل اینکه بعضا کاغذ مورد
استفاده آنان تحریر است و معاوضه آن با کاغذ تحریر مقرون به صرفه
نیست ،مجبورند سهمیه کاغذ را با اندکی تفاوت قیمت در بازار آشفته
تهران به فروش برسانند و ارزش افزوده ناچیز آن را اصطالحا به زخم
کاری بزنند ؛آنهم اگربنکداران کاغذ تهران با ورود این کاغذ به بازار
با یکدیگر تبانی نکنند و قیمت آزاد آن را نشکنند! الزم به ذکر است
که به گفته نماینده تعاونی مطبوعات کشوردرکرمان ،تاکنون تنهایک
نشریه اقدام به خرید این کاغذ کرده و به تایید ایشان هنوز از طریق
تعاونی مطبوعات یک برگ هم از این کاغذ به کرمان وارد نشده است.
روایت سوم -به دنبال مطرح شدن بحث کاغذ در کرمان ،شایعه ای
بین اکثر نشــریاتی که به طور مرتب در چاپخانه های مختلف چاپ
می شدندپخش شد ،مبنی بر اینکه اداره ارشاد سهمیه کاغذ آنان را
به یکی از چاپخانه ها که ماشین چاپ رول دارد داده و نشریات باید
برای اســتفاده از این کاغذ حتما نشریه خود را درآنجا چاپ کنند.با
تماسی که با مسئول اداره مطبوعات ارشاد گرفتم ،مسئول مربوطه
ضمن تکذیب این شــایعه به همان مورد کاغذ تعاونی مطبوعات و
شرایط آن که ذکر شد ،اشاره کرد.البته با تطابق گفته های ایشان و
مدیران برخی از نشریات تناقضاتی هم دیده می شد که با خوشبینی
از آن می گذرم.
روایت چهارم-تا اینجا معلوم شــد که هنوز عمال کاغذی از طریق
تعاونی مطبوعات وارد کرمان نشــده و بقول معروف نه خانی رفته و
نه خانی آمده است.البته شایعاتی هم وجود دارد که برخی نشریات
زنجیره ای از راه های دیگری به جز تعاونی مطبوعات کاغذ دریافت
کرده اند که بررسی آن بماند برای بعد!از اینجاست که راه برای بهره
برداری تبلیغاتی از این وضعیت آشــفته باز می شود و پای جریانی
به میان می آید که حتی دســت اندرکاران ارشاد را هم دور می زند
و دامنه تبلیغاتش را به آنجا می کشاند که ناخواسته برخی از عوامل
ارشاد تصور می کنند که این چاپخانه تنها چاپخانه ای است که قادر
به چاپ نشریات است و حتی نشریات نوپا را به سمت آن سوق می
دهند .متاســفانه عدم بررسی کارشناسانه این اداره از وضعیت چاپ
بطور اعم و چاپ نشریات و کاغذ مورد استفاده آنان بطور اخص ،این
تصــور را بوجود می آورد که فقط چاپ رول کارایی الزم برای چاپ
نشریات را دارد و سایر چاپخانه ها از این توانایی محروم اند  .وقتی از
همین چاپخانه در نمایشگاه مطبوعات دعوت انحصاری به عمل آمد
،حدس و گمان ها به یقین نزدیک شــد و نشان داد که این سناریو

بازیگــران دیگری هم دارد .بنابراین متعاقب اعالم یک خبر خام در
مورد کاغذ و تصمیم گیری ناپخته کارشناسان ارشاد ،طبیعی است
که وقتی از یک چاپخانه دعوت می شــود بدون رقیب در نمایشگاه
مطبوعات حضور یابد ،دست به بازاریابی های یک جانبه برای جذب
نشریات می زند و این در حالی است که هنوز بیشتر نشریات محلی
از کاغذ تحریر اســتفاده می کنند و کاغذ رول تعاونی مطبوعات به
دالیلی که شــرح آن رفت دردی از آنها دوا نمی کند و صرفا خاص
نشریات سراسری مستقر در پایتخت بوده است .بنابراین بهتر بود که
مدیر ارشــاد با توجیه وزارت خانه از وضعیت چاپ نشریات محلی و
نوع کاغذ مورد استفاده آنان ،راه حلی منطقی ارائه می کرد تا همه
نشــریات در شرایط عادالنه بتوانند از کاغذ استفاده کنند؛ مسلما با
این تدبیر زمینه سواستفاده فراهم نمی شد .
روایت پنجم -مدتی است که یکی از چاپخانه ها اقدام به راه اندازی
چاپ رول کرده که کاری اساسی در جهت حل مشکل چاپ مطبوعات
است.اگرچه در بدو راه اندازی چاپ کارمانیا هم قرار بود در جهت حل
مشکل مطبوعات محلی ،خرید ماشین چاپ رول در اولویت قرار گیرد
ولی سیاست هیات مدیره اولیه شرکت در انتخاب ماشین آالت تغییر
کرد.اما آنچه پس از استقرار چاپ رول در کرمان منفی جلوه می کند
رویکرد و تمایل مدیران این چاپخانه به انحصارگری اســت تا رقابت
منصفانه و عادالنه در بازار کسب و کار ؛ منظور نگارنده این است که
پس از مدتی بجای اینکه وجود ماشین رول در کرمان کارکردی واقعی
در مسیر حل مشکل چاپ مطبوعات محلی پیدا کند ،متاسفانه دست
اندرکاران آن چاپخانه به سمت رقابت غیر اصولی و ناتوان جلوه دادن
سایر چاپخانه ها پیش رفته اند .متاسفانه این صنف اتحادیه پویایی
هم ندارد که بتوان مشکالت چاپخانه ها را در آنجا رتق و فتق کرد،
از طرفی اداره ارشــاد هم که بایستی صرفا نقش حمایتی و نظارتی
نسبت به زیر مجموعه های خود داشته باشد،ناخواسته مقهور سیاست
آنان شده و چاپخانه مورد نظر هم بااستفاده ازفرصت طالیی حضور
در نمایشگاهی که هیچ سنخیتی بجز بازاریابی با کتاب و مطبوعات
ندارد ،بطور انحصاری توانمندی های خود را به معرض نمایش بگذارد
ویکه تازی کند  .متاسفانه باید گفت با این اقدام ،اداره ارشاد در کمال
بی انصافی حق ســایر چاپخانه ها را ضایع کرد به طوری که آنها نه
تنها نتوانستند توانمندی های خود را ارائه دهند بلکه حتی فرصت
دفاع از خودشان را هم پیدا نکردند .
روایت آخر -در پایان تنها به این مصرع از غزل حافظ اشــاره می
کنم و می گذرم :که من نمی شنوم بوی خیر ازاین اوضاع
والسالم
* روزنامه نگار و فعال فرهنگی

در جلسه عمومی شورای شهر کرمان مطرح شد

نامگذاری روز فرهنگ کرمان
تا اویل دیماه

جلســه عمومی شــورای شــهر کرمان برگزار شد تا
موضوعات و مشــکالت مهم شــهر موردبحث و بررسی
قرار گیرد.
در این جلســه شورای شــهر کرمان از سوی ماهبانو
معصومزاده ،رییس کمیســیون بهداشــت شورا مطرح
شد که عامل اصلی مرگومیر در کرمان تصادف عابران
پیاده است.
معصــوم زاده تاکید کــرد که یکی از ایــن نقاط پُر
مرگومیر در شــهر کرمان شــهرک «والیت» است که
نیاز به پل عابر پیاده دارد.
او در ادامه از شــهرداری خواســت کــه در خصوص
شناســایی محلهای نیازمند خطکشی عابر پیاده ورود
و اقدام کند.
علیاکبر مشرفی ،عضو شورای شهر کرمان نیز در این
جلسه شورای شهر گفت که تعدادی سرعتگیر قبل از
بهرهبرداری بعضی از زیرگذرها در مســیر احداث شدند
اما حاال که پروژه به بهرهبرداری رسیده این سرعتگیرها
حذف نشــده که موجب اعتراض و انتقاداتی از ســوی
مردم شده است.
سید مهران عالم زاده ،شهردار کرمان در این خصوص
گفت که ســرعتگیرهای زیرگذر پروژه ابوذر برداشته
و مسیر آســفالت شــده .همچنین در خصوص حذف
سرعتگیر در دیگر زیرگذرها هم پیگیر هستیم.
در ادامه این جلســه شورای شهر کرمان نیز موضوع
تملک زمینهای اطراف پروژه قالع دختر و اردشــیر با
توجه به اینکه این پروژه ملی اســت و آیا شــهرداری
برای تملک باید هزینه کند یا خیر بحث و بررسی شد.
شــهرداری کرمان پیشنهاد دارد که هزینه تعدادی از
تملکها را برای سرعت بخشیدن به پروژه متقبل شود
که این پیشنهاد شهردار در جلسه شورا مورد رای گیری
قرار گرفت و نهایتاً با هشــت رای موافق مورد تصویب و
موافقت شورا قرار گرفت.
در ادامه زهرا ایرانمنش ،رییس کمیســیون فرهنگی،
هنری و بانوان شورا گفت که نشست محالت یک سال و
نیم است که برگزار نشده ،امیدواریم سازوکار این موضوع
فراهم شود تا پاسخگوی مشکالت مردم باشیم.
علی بهرامی ،نایبرییس شــورا و رییس کمیســیون
اجتماعی ،ورزش و جوانان نیز در ادامه این جلســه در
خصوص نامگذاری روز فرهنگی کرمان گفت :کارکرد اول
نامگذاری این روز این موضوع اســت که کرمان یکی از
کالنشهرهای کشور است اما سیمای مقصد گردشگری
مناســبی ندارد و این موضوع در شان کرمان نیست و با
نامگذاری یک روز بهعنوان روز فرهنگ میتوان در جهت
تحقق این موضوع پیش رفت.
او ادامه داد« :کارکرد دوم روز فرهنگی کرمان ،انسجام
اجتماعی اســت و اگر بتوانیم روزی را انتخاب کنیم که
مربوط به مردم باشد و به هیچ نهادی مربوط نباشد بهتر
است ».نایبرییس شورا خاطرنشان کرد« :بررسیهایی در
خصوص نامگذاری روز فرهنگ کرمان صورت گرفته که
نهایتا دو روز  ۱۷دی «روز تولد خواجوی کرمانی و کلنگ
زنی دانشگاه باهنر» و  ۱۵دی «روز ثبت ملی قبه سبز»
برای انتخاب بهعنوان روز فرهنگی کرمان مدنظر است
که مقرر شد اوایل دیماه بررسیهای الزم صورت گیرد
و نتیجه نهایی در خصوص نامگذاری این روز اعالم شود.

مصادیق مشمول آیین نامه منع
به کارگیری بازنشستگان در
استان کرمان نداریم

رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
گفت :موضوع مطرح شده منع به کارگیری بازنشستگان
بیشــتر مربوط به دستگاه های مشمول نظام بودجه ای
اســتان اســت و طبق آماری که مــا گرفتیم ،مصادیق
مشمول این آیین نامه در استان کرمان نداریم.
دکتر«جعفر رودری» در گفت و گو با خبرنگار ایســنا
منطقه کویر ،درباره وضعیت بازنشســتگان شــاغل در
دستگاه های اجرایی استان کرمان اظهار کرد :اطالعات
مربــوط به نهادهای ملی را نداریم و اهرم های کنترل و
نظارت آنها در اختیار ما نیست.
وی افــزود :موضوع مطرح شــده منع بــه کارگیری
بازنشســتگان بیشتر مربوط به دســتگاه های مشمول
نظام بودجه ای استان است و طبق آماری که ما گرفتیم،
مصادیق مشمول این آیین نامه در استان کرمان نداریم.
رودری با بیان اینکه چند مورد اعاده به کار بازنشستگی
مربوط به ایثارگران در استان داریم که مشمول قانون منع
به کارگیری بازنشســتگان نمی شوند بیان کرد :از زمان
تصویب قانون ،به دستگاه های اجرایی استان ابالغ شده و
از آنجا که مسوولیت اجرای قانون در دستگاه های اجرایی
با مدیر دستگاه و ذی حساب است تا پرداخت مالی انجام
نشــود ،اگر موردی باشد که به هر دلیلی از چشم افتاده
باشد ،این اختیار در عدم به کارگیری اعمال شود.
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
گفت :به دلیل اینکه در متن قانون اشــاره شده هرگونه
پرداخت به بازنشســتگان به عنوان تعهد مازاد بر اعتبار
است و عمال به عنوان تصرف در اموال دولتی محسوب
می شود ،مدیران و ذی حسابان مسوولیت تام دارند که
با حساســیت ویژه نگاه کرده و دقت کنند که هیچگونه
پرداختی در این خصوص انجام نشود.
به گزارش ایسنا ،قانون منع به کارگیری بازنشستگان
در تابستان ســال جاری اصالح شد و بر این اساس در
اوایل شهریورماه به تصویب مجلس رسیده و  ۲۱همین
ماه مورد تایید شــورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت
الریجانی -رئیس مجلس -در  ۲۴شهریورماه سال جاری
قانون منع به کارگیری بازنشســتگان را که در یک ماده
اصالح شده بود ،برای اجرا به رئیس جمهور ابالغ کرد.

