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رئیس پلیس راهور:

خط تولید پراید از سال  ۹۹متوقف می شود

رئیــس پلیــس راهــور گفــت :بــا توجــه بــه نامــه نگاریهــای
انجــام شــده از ســال  ۹۹خــط تولیــد پرایــد متوقــف میشــود.
ســردار ســیدکمال هادیانفــر در نشســت خبــری بــا رســانه هــا
افــزود :بــه خودروســازها اعــام شــده کــه قیمــت خودروهــای
ایمــن را پاییــن آورده یــا خــودروی ایمــن دیگــری جایگزیــن
کننــد تــا مــردم تــوان خریــد داشــته باشــند.
وی اضافــه کــرد :ســتادهای ترخیــص خــودرو نیــز سیســتمی
خواهــد شــد کــه از طریــق اینترنــت اجرایــی میشــود .نــرم
افــزار سیســتم ترخیــص نوشــته شــده و از ایــن پــس قفــل
چــرخ جایگزیــن جرثقیــل میشــود.
رئیــس پلیــس راهــور اعــام کــرد کــه اجــرای طــرح بانــوان
فرهنــگ یــار ترافیکــی بــا هــدف کاهــش حــوادث ترافیکــی از
امــروز چهارشــنبه کلیــد خــورد.
هادیانفــر ادامــه داد :دو ســوم کارهــا در دنیــا در دســت زنــان
اســت در حالــی کــه درآمــد آنــان کمتــر از  ۱۰درصــد اســت.
از  ۸۰میلیــون نفــر جمعیــت کشــور حــدود  ۴۰میلیــون نفــر
را زنــان تشــکیل میدهنــد.

وی افــزود ۶ :میلیــون و  ۷۰۰هــزار نفــر دارای گواهینامــه
رانندگــی هســتند کــه آمــوزش ایــن افــراد بــرای توســعه
فرهنــگ ترافیکــی در دســتور کار اســت و بانــوان بــه ویــژه
زنانــی کــه دارای مــدرک کارشناســی هســتند میتواننــد بــه
عنــوان بــازرس نامحســوس از پلیــس راهــور حکــم گرفتــه و
در ایــن زمینــه پلیــس را یــاری کننــد.
رئیــس پلیــس راهــور گفــت :خودروهــای  ۲۵۰۰ســی ســی
پــاک ملــی مــی گیرنــد و دیگــر پــاک هــای قشــم ،کیــش
و ارس نداریــم و تــردد آنهــا بــه تمــام نقــاط کشــور ممنــوع
اســت و حتــی  ۹۰درصــد عــوارض دولــت را نمیدهنــد.
هادیانفــر افــزود :ایــن خودروهــا صرفــا بــرای مناطــق آزاد
ترخیــص شــوند ،همچنیــن ســالی یــک بــار مــی تواننــد از
مناطــق آزاد خــارج شــوند و اگــر بیــش از یــک بــار باشــد،
توقیــف خواهنــد شــد.
وی افــزود :پالکهــای گــذر موقــت اجــازه خریــد و فــروش
در غیــر از مناطــق آزاد را ندارنــد و هــر فــردی خریــداری
کنــد گرفتــار شــده و اجــازه جــا بــه جایــی ندارنــد و پــاک
ســرزمین اصلــی را نمــی گیرنــد.
هادیانفــر گفــت :خودروهــای  ۲۵۰۰ســی ســی بــه بــاال یــا
پاییــن بــه اســتثنای خودروهــای آمریکایــی مــی تواننــد در

ســرزمین اصلــی یــک بــار ســفر کننــد امــا تــردد حتــی یــک
بــار خودروهــای آمریکایــی در ســایر نقــاط کشــور ممنــوع
اســت و تنهــا در مناطــق آزاد حــق تــردد دارنــد.
رئیــس پلیــس راهــور گفــت :دغدغــه اصلــی پلیــس راهــور
توســعه انضبــاط ترافیکــی در کشــور اســت کــه در ایــن زمینه
نیازمنــد مشــارکت در تمــام بخشهــا هســتیم چراکــه ۲۷
درصــد کشــته هــا را عابــران پیــاده تشــکیل میدهنــد و ۸۲
درصــد کشــته در محورهــای شــمالی ،موتورســیکلت ســواران
هســتند .وی تاکیــد کــرد :نمــی تــوان تنهــا بــا حضــور یــگان
ویــژه ،آمــار تصادفــات را کاهــش داد بلکــه بایــد در زمینــه
القاســازی ،تغییــر رفتــار و ارتقــای فرهنــگ مــردم ،کارهــای
اساســی انجــام شــود .زیبنــده کشــور نیســت کــه  ۱۷هــزار و
 ۱۳۸هــزار نفــر در کشــور درســال گذشــته جــان خــود را از
دســت بدهنــد.
رئیــس پلیــس راهــور گفــت :تصادفــات در  ۲یــا ســه ســال
گذشــته وضعیــت خوبــی نداشــته اســت و میــزان تصادفــات
افزایــش یافتــه اســت بــه گونــه ای کــه درســال  ۱.۲ ،۹۶و
در ســال گذشــته  ۱.۷درصــد تصادفــات رشــد داشــته اســت.
بــه گفتــه وی ،از ابتــدای ســال تــا  ۲۲مردادمــاه جــاری۶ ،
هــزار و  ۵۳۴نفــر در شــهرها و جــاده هــا جــان باختنــد.

سخنگوی دولت :

با متخلفان رهاسازی فاضالب در جنوب تهران برخورد می شود
ســخنگوی دولــت گفــت :اعضــای هیــات دولــت مقــرر کردند
کــه کمیتــه ای بــا مســوولیت وزارت کشــور تشــکیل شــود تا
کشــاورزان بــه آبیــاری بــا آب ســالم هدایــت شــوند و بــا آن
دســته از متخلفانــی کــه نســبت بــه رهاســازی فاضــاب در
مســیل هــای منتهــی بــه جنــوب شــهر اقــدام کننــد برخورد
قاطــع شــود .علــی ربیعــی در نشســت خبــری گفــت :در
دولــت موضــوع کشــتهای جنــوب تهــران بــا آبهــای
آلــوده مطــرح شــد چــرا کــه بخشــی از ســبزیجات و تــره
و بــار تهــران از ایــن آبهــا تامیــن مــی شــود.
وی افــزود :بــر ایــن اســاس کمیتــه و کارگروهــی بــا
مســوولیت وزارت کشــور و بــا عضویــت وزارتخانــه هــای
بهداشــت ،جهادکشــاورزی ،صمــت ،نیــرو و ســازمان حفاظت
محیــط زیســت تشــکیل شــد کــه از ایــن طریــق کشــاورزان

بــه آبیــاری بــا آب ســالم هدایــت شــوند کــه مصوبــات آن در
جلســه هیــات دولــت تصویــب شــد .وی در ادامــه گفــت :بــا
آن دســته از متخلفانــی کــه نســبت بــه رهاســازی فاضــاب
در مســیل هــای منتهــی بــه جنــوب شــهر اقــدام کننــد
برخــورد قاطــع مــی شــود .ربیعــی گفــت :امیدواریــم هــم
کشــاورزان جنــوب شــهر تهــران بتواننــد کارشــان را انجــام
دهنــد و هــم تهرانــی هــا از فــرآورده هــای کشــاورزی ســالم
بهــره منــد شــوند.
ســخنگوی دولــت در ادامــه گفــت :شــهردار تهــران در
حاشــیه ایــن جلســه در گزارشــی از آغــاز بــه کار احــداث
ســه خــط جدیــد  ۸و  ۹و  ۱۰متــرو خبــر داد و گفــت:
اقدامــات آن انجــام شــده اســت .همچنیــن اظهــار داشــت
از مجمــوع  ۷۰واگــن  CKDترخیــص شــده  ۲۸واگــن آن

مدیركل راهداری و حملونقل جادهای استان كرمان:

 ۱۷بنای غیرمجاز در حریم راههای کرمان تخریب شد
مدیــركل راهــداری و حمــل و نقــل
جــادهای اســتان كرمــان گفــت « :بــا اخــذ
دســتور قضایــی ۱۷ ،مــورد ساختوســاز
غیرمجــاز در حریــم راههــای اســتان
تخریــب شــده اســت».
بــه گــزارش فــردای کرمــان بــه نقــل
از روابــط عمومــی اداره کل راهــداری
و حلونقــل جــادهای اســتان کرمــان،
ســیدعلی حاجســیدعلیخانی بــا بیــان
اینکــه حفــظ و صیانــت از حریــم
راههــای اســتان یكــی از وظایــف ذاتــی
اداره کل راهــداری اســت ،اظهــار کــرد:
«كارشناســان اداره حریــم و ایمنــی راههای
ایــن اداره كل از ابتــدای ســالجاری از ۳۰
توســاز غیرمجــاز در حریــم
مــورد ساخ 
قانونــی راههــا جلوگیــری کردنــد» .وی
ادامــه داد« :همچنیــن کارشناســان اداره
ایمنــی راههــا بــا حــدود هــزار ســاعت
گشــت حریــم ،نســبت بــه شناســایی و
جم ـعآوری  ۸۰۰مــورد تابلــوی غیرمجــاز
اقــدام کردنــد» .حاجســیدعلیخانی بــا
اشــاره بــه اینكــه از ابتــدای ســالجاری

 ۱۰مــورد درخـت کاری غیــر مجــاز جمـ ع
آوری شــده اســت ،افــزود « :بــا اخــذ
دســتور قضایــی ۱۷ ،مــورد ســاخت و ســاز
غیــر مجــاز در حریــم راههــای اســتان
تخریــب شــده اســت» .وی بیــان کــرد:
«اســتان کرمــان از نظــر طــول راههــای
شــریانی ،رتبــهی نخســت كشــور را بــه
خــود اختصــاص داده و اداره كل راهــداری
و حملونقــل اســتان مســئولیت نگهــداری
از شــش هــزار و  ۶۵۰کیلومتــر راه تحــت
حــوزه و حــدود شــش هــزار و ۸۰۰
كیلومتــر راه روســتایی را برعهــده دارد».
مدیــركل راهــداری و حملونقــل جــادهای
اســتان كرمــان یــادآور شــد« :قلــع و
قمــع تابلوهــای غیرمجــاز ،منظرآرایــی،
شستوشــوی عالیــم و تابلوهــای ایمنــی،
شانهســازی ،لكهگیــری رویــهی راههــا،
تخلیــهی قنوهــا ،نگهــداری از ابنیــه و
تونلهــا ،حــذف اختــاف ســطح در
جادههــا ،ریزشبــرداری از حریــم راههــا
و … از جملــه عملیــات مســتمر و در حــال
اجــرای همیشــگی راهــداران اســت».

آمــاده اســت ،چهــار رام قطــار متــرو شــامل  ۲۷واگــن بــه
خطــوط  ۶و  ۷متــرو اضافــه شــده اســت.
ربیعــی افــزود :در ادامــه شــهردار گــزارش داده اســت کــه
چهاربــاغ تهــران در شــمال مصلــی کلنــگ زنــی خواهــد
شــد و زیرگــذر پــل گیشــا هــم تــا خاتمــه ســال جــاری
افتتــاح خواهــد شــد .وی در ادامــه بــه گــزارش مدیــرکل
بانــک مرکــزی اشــاره کــردو گفــت :آقــای همتــی گزارشــی
از بازدیــد خــود از بنــادر و بندرامــام خمینــی (ه) ارایــه کــرد،
خوشــبختانه بیــش از  ۳میلیــون تــن کاال فقــط در یکــی از
بنادرمــان داریــم.

فرماندار شیروان خبرداد:

فاز سه نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان تکمیل میشود

فرمانــدار شــیروان از توافــق بــا بانــک ملــی
جهــت تکمیــل فــاز ســه نیــروگاه ســیکل
ترکیبــی شــیروان خبــر داد.
مرآتــی در گفــت و گــو بــا ایســنا،بــا اشــاره
بــه اینکــه فــاز یــک ایــن پــروژه در چنــد
ســال گذشــته بــه بهــره بــرداری رســیده بــود،
گفــت :فــاز دوم آن نیــز طــی چنــد هفتــه
گذشــته بــا حضــور رئیــس جمهــور بــه بهــره
بــرداری رســید .وی بــا بیــان اینکــه مباحــث
اعتبــاری مهمتریــن مشــکل تکمیــل فــاز
ســه ایــن پــروژه اســت ،افــزود :اســتفاده از
ظرفیــت تســهیالت پیــش بینــی شــده بــرای
تکمیــل ایــن پــروژه یکــی از دســتاوردهای
رئیــس جمهــور بــه ایــن اســتان بــوده اســت.
مرآتــی ادامــه داد :در ایــن راســتا موافقــت

هــای الزم جهــت اختصــاص  500تــا 600
میلیــارد تومــان جهــت نهایــی کــردن ایــن
پــروژه انجــام شــده اســت.
 27پــروژه بــه عنــوان طــرح اقتصــاد مقاومتی
در شــیروان معرفی شــد
وی در ادامــه در ارتبــاط بــا پــروژه هــای
اقتصــاد مقاومتــی در ایــن شهرســتان اظهــار
کــرد 27 :پــروژه بــه عنــوان طــرح اقتصــاد
مقاومتــی در ایــن شهرســتان معرفــی شــده
اســت .فرمانــدار شــیروان افــزود :ایــن طــرح
هــا ،پــروژه هایــی مولــد هســتند کــه مــی
تواننــد موجــب تقویــت ســایر پــروژه هــا
شــوند .بــه گفتــه وی ،ایــن پــروژه هــا
شــامل طــرح هــای گردشــگری ،دامپــروری
و گلخانــه ای اســت.

7

معینزاده ،فعال صنعت هتلداری کرمان :

انتظارات از شورای شهر برآورده نشد
کمیسیون گردشگری شورا کاری نکرد

شــورای شــهر کرمــان بــه
میانــهی راه رســیده اســت.
تــا حــدود دو هفتــهی
آینــده ،ســومین انتخابــات
هیاترئیســه بایــد برگــزار
شــود و ایــن یعنــی شــورای
پنجــم در آســتانهی ســومین ســال فعالیــت چهــار ســالهی
خــود ایســتاده اســت .اینکــه در ایــن دو ســال ،شــورا چــه
کــرده و چهقــدر در عمــل بــه وعدههــا و برنامههــای خــود
موفــق بــوده ســوالی اســت کــه البــد شــوراییها از خودشــان
میپرســند« .فردایکرمــان» ایــن ســوال را بــا برخــی
فعــاالن گروههــای مختلــف نیــز مطــرح کــرد .از جملــه
ســیدعلی معی ـنزاده ،از فعــاالن قدیمــی گردشــگری اســتان
و نایــب رئیــس کمیســیون گردشــگری اتــاق کرمــان و عضــو
هیاتمدیــره جامعــه هتــلداران ایــران.
او میگویــد کــه انتظاراتــی کــه از شــورای پنجــم وجــود
داشــته ،بــرآورده نشــده اســت« .از شــورای پنجــم شــهر
کرمــان انتظــار تحــول و انجــام کارهــای اساســی در
شــهر داشــتیم .اوائــل گفتــه میشــد اولویــت را بــر اتمــام
پروژههــای نیمهتمــام شــهر گذاشــتهایم .ایــن ،اقــدام مهمــی
بــود و میبینیــم کــه ایــن پروژههــا در حــال انجــام اســت و
برخــی هــم بــه پایــان رســیده ولــی انتظــارات بیشتــری در
زمینــهی فرهنگــی و عمرانــی از شــورا داریــم».
بــه عقیــدهی ایــن فعــال گردشــگری ،شــورای شــهر کرمــان
بایــد ابتــدا ایــن موضــوع را بــرای خــودش و مــردم شــهر
روشــن میکــرد کــه طرفیــن چــه وظایفــی در برابــر هــم
دارنــد و در مقابــل چــه انتظاراتــی میتواننــد داشــته باشــند.
او میگویــد« :شــورا بایــد آگاهــی عمومــی ایجــاد و مشــارکت
بیشتــر مــردم را جلــب کنــد امــا متاســفانه در ایــن دو ســال،
ایــن اتفــاق آنطــور توقــع بــود رخ نــداده و مــا شــور و هیجــان
و پویایــی در شــورای شــهر کرمــان ندیدیــم».
او میافزایــد« :هرچــه در شــهر میبینیــم را شــهرداری
انجــام میدهــد از جملــه جشــنواره  ۲۰تــا 20از طــرف خــود
ـن
شــورای شــهر تاکنــون ایــد ه و طــرح و برنامـهای ندیدیــم .مـ ِ
شــهروند دوســت دارم شــورای شــهر مــدام تیتــر خبرهــا
باشــد و بــه مــا بگوینــد کــه دارنــد کار میکننــد و بگوینــد
چــهکاری دارنــد انجــام میدهنــد .مــن بایــد بدانــم آیــا
مالیــات بــر ارزش افــزودهای کــه میپــردازم بــه دســت شــورا
میرســد؟ و اگــر میرســد کجــا هزینــه میشــود؟ مــن بایــد
بدانــم عوارضــی کــه بــه شــهرداری میپــردازم بــرای چــه
کارهایــی هزینــه میشــود .شــورا بایــد بگویــد بــرای اقتصــاد
پایــدار شــهر در ایــن دو ســال چــه کــرده؟ بــا مــا فعــاالن
گردشــگری چــه ارتباطــی گرفتــه و چــه برنامــهای داشــته
تــا آمــار گردشــگران ورودی بــه شــهر را افزایــش دهیــم؟
ایــن ســواالت مــا بیپاســخ مانــده و اخبــاری کــه از شــورا
میآیــد محــدود بــه ایــن اســت کــه نشســتهای عمومــی
و جلســات کمیســیونهای شــورا برگــزار میشــود ،عــدهای
اســتعفا دادهانــد و عــدهای جایگزیــن شــدهاند .در حالیکــه
انتظــارات بیشتــری از ایــن نهــاد اثرگــذار وجــود دارد» .او
معتقــد اســت مســائل مهــم و بزرگــی در شــهر وجــود دارد
کــه شــورای شــهر بــا ورود بــه آن و تصمیمگیــری دربــارهی
آن میتوانــد موثرتــر از گذشــته عمــل کنــد.
معیـنزاده در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه عملکرد کمیســیون
گردشــگری و اصنــاف شــورای شــهر را در ایــن دو ســال
چهطــور ارزیابــی میکنیــد؟ میگویــد کــه از مخالفــان
مــوازیکاری اســت« .همیشــه بــا مــوازیکاری مخالــف
بــودهام و نبایــد در حــوزهی گردشــگری ایــن اتفــاق بیفتــد.
در ایــن مــدت هــم ،کمیســیون گردشــگری شــورای شــهر
کاری ملمــوس انجــام نــداده ،رئیــس کمیســیون همیشــه
میگویــد کــه کمــک میخواســتیم ،کمــک ندادنــد! ایــن،
بــه نظــر مــن چنــدان قابــل پذیــرش نیســت .خــود شــورای
شــهر بایــد گروههــا و نهادهــای مختلــف را جــذب کــرده
و بــا برگــزاری جلســات مســتمر مســائل را پیگیــری کنــد».

