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خبر

 شماره 1268
 شنبه  26تیر 1400

طی  3روز  100میلیون تومان
از چند همشهری کالهبرداری شد

مالباختن
به همین راحتی !

گروه حوادث :

با شــما تماس میگیرند ،خیلی راحت،
بــا اعتماد به نفس ،چند دقیقهای شــما
صحبــت میکنند ،بــا عملیــات روانی
و تســلطی مثالزدنــی و با اســتفاده از
اطالعاتی از شــما ،که مشــخص نیست
چگونه بــه دســت آوردند ،بــا دروغی
بزرگ ،احســاس طمع و خوشــحالی را
در شــما برانگیختــه کرده و شــما را به
ســمتی هدایت میکنند که با دســت

خودتان پول بیزبان تان را به حسابی که
میگوینــد ،واریز کنید .به همین راحتی!
متاسفانه هشــدارهای پلیس و دستگاه
قضایی و مطالب رسانهها نتوانسته هنوز
همه مردم را به آن سطح از آگاهی برساند
که هنــگام تماس کالهبرداران ،با یک نه
بزرگ ،آنهــا را در مقصود مجرمانه خود
ناکام بگذارند.
همین هفته پیش کالهبرداران توانستند
قریب به  100میلیون تومان را طی  3روز
از چند شهروند ناآگاه ،کالهبرداری کنند.

کالهبرداران چند دختر خانم کارکشــته
اهــل تهــران را آمــوزش داده و با جمع
کردن آنها در محلی خاص ،طی تماس از
طریق یک خط ثابت ،مردم استان کرمان
را سرکیســه میکنند .شیوه این گروه به
شکلی اســت که برخی مردم اصال شک
نکــرده و گول حرفهــای فریبنده آنها
را میخورنــد .اما نکتــه مهمی که باعث

میشود مردم به آنها اعتماد کنند داشتن
اطالعاتی از قبیل نام صاحب سیم کارت،
امتیاز آنها در باشگاه مشتریان همراه اول
یا تعداد پالک خودرو اســت که مشخص
نیست به این اطالعات مردم از کجا دست
یافتهاند؟!
یک شخص آگاه در این رابطه به خبرنگار
ما گفت :ممکن اســت افــرادی در دفاتر

حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در یک سطح

همسانسازی حقوق بازنشستگان
پس از  14سال

گروه خبر:

اجـرای همسانسـازی حقـوق بازنشسـتگان
کشـوری و لشکری و سـازمان تأمین اجتماعی،
یکـی از مطالبات دیرینه و بحـق آنها در طی دو
دهـه اخیـر بود کـه سـرانجام پس از  14سـال،
بـا حمایـت دولـت از مردادمـاه سـال  ۹۹بـرای
بازنشسـتگان تأمیـن اجتماعـی و بـه فاصله دو
مـاه بعـد از آن ،از مهرمـاه سـال گذشـته بـرای
بازنشسـتگان کشوری و لشـکری به اجرا درآمد.
بـه گـزارش «ایـران» ،تـا پیـش از ایـن میـزان
حقـوق بازنشسـتگان در مقایسـه بـا شـاغلین
فاصلـه زیـادی داشـت بهطـوری کـه خیلـی از
بازنشسـتگان اظهـار میداشـتند حقـوق آنان با
توجـه بـه نـرخ تـورم و وضعیت اقتصـادی فقط
کفـاف اداره 10روز از زندگـی آنـان را میدهـد.
آنهـا تأکیـد داشـتند بـرای حـل این مشـکل
مسـئوالن دولـت بایـد مـاده  30برنامـه ششـم
توسـعه را اجـرا کننـد تـا از ایـن طریق سـطح
معیشـت و قدرت خرید بازنشسـتگان افزایش و
بهبـود یابـد .لذا ایـن مطالبه پـس از مذاکرات و
نشسـتهای متعـددی بـا دکتر نوبخـت رئیس

سـازمان برنامـه و بودجـه از تابسـتان سـال 99
در دسـتور کار دولـت قـرار گرفـت بهطـوری
کـه مقرر شـد با اجـرای طرح همسـان سـازی
حقـوق بازنشسـتگان تـا  ۹۰درصـد حقـوق
شـاغلین همتـراز خودشـان افزایـش یابـد .این
اقدامـات و پیگیریهـا موجب شـد تـا در طرح
همسانسـازی حقوق بازنشسـتگان ،بیش از دو
میلیـون و  ۲۰۰هزار نفر بازنشسـته کشـوری و
لشـکری و در سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیـز

نزدیک به سـه میلیـون و  ۶۰۰هزار بازنشسـته
از مزایـا و افزایـش حقـوق برخوردار شـوند.
گفتنی اسـت با توجه به اجرای متناسبسـازی
از مهرمـاه سـال  1399منابـع الزم بـرای تداوم
متناسبسـازی نیـز در الیحـه بودجـه 1400
منظـور شـده اسـت که با توجـه به ابلاغ قانون
بودجـه سـال  1400و لحاظ 130هـزار میلیارد
تومـان تـداوم متناسبسـازی نیـز از محـل
بخشـی از منابـع مذکـور در حال اجراسـت.

زینیوند استاندار کرمان:

رفتار برخی مدیران غیراخالقی است


آخرین خبر از پرونده انتخابات شوراها

گروه خبــر :به دنبال طوالنی شــدن
اعــام نتایــج نهایی انتخابات شــورای
شهر ســیرجان معاون سیاسی امنیتی
فرمانداری سیرجان به نگارستان گفت:
دلیل طوالنی شدن تایید نهایی انتخابات
شورای شهر سیرجان به علت این است
کــه آرای بدســت آمده بــرای یکی از
ندا حاج ابراهیمی
سـایپا یکـی از شـرکتهای
خودروسـازی اسـت کـه در
زمانهای مشـخصی اقـدام به ثبت
نـام خودرو می کند  .پراید و سـاینا
و تیبـا جزو خودروهای پر فروشـی
اسـت کـه در لیسـت خودروهـای
ثبـت نامـی این شـرکت قـرار دارد.
سـال گذشـته این شـرکت شـروع
بـه ثبـت نـام ایـن خودروهـا کـرد
و موعـد تحویـل خودروهـا را
اردیبهشـت امسـال قیـد کـرد اما
بسـیاری از تحویلهـا هنـوز انجـام
نشـده اسـت .سـایپا از آنجایی که
ایـن نـوع خودروهـا را بـه صـورت
حوالـه ای بـه فـروش گذاشـته ،از
افـراد بـه صـورت اقسـاطی پـول
دریافـت کـرده اسـت؛ مشـکلی که
هـم اکنـون دامنگیـر متقاضیـان
ایـن خودروهـا شـده اسـت ،اتمـام
پرداخت اقسـاط به شـرکت سـایپا
و تحویـل نگرفتـن خودروهایشـان
اسـت.این شـرکت پـس از دریافت
تمام اقسـاط فروش وعـده تحویل
 ۷۵روزه خودروهـا را داده اسـت
امـا اکنـون نه تنهـا هیچ خبـری از
تحویـل خودرو نیسـت بلکه مجدد
وعـده تحویـل خـودرو در شـهریور

داوطلبان اشکال داشته است.
وی در پاســخ این ســؤال که چه زمان
نتایــج نهایی انتخابات شــورای شــهر
ســیرجان اعالم می شــود گفــت :این
پرونــده در هییت مرکــزی نظارت در
دست بررســی اســت که قطعا هییت
مرکزی نظارت در مهلت قانونی پاســخ

خوب نیست مدیران در این ماههای پایانی دولت کارها را ول کنند

اسـتاندار کرمـان گفـت :در فضـای کسـب و کار
آشـفتگی ،در هـم ریختگـی ،تضاد منافع و شـکل
گیـری باندهـای حرفهای ابـزار فسـاد را میبنییم
کـه هر جـا بخواهـد شفافسـازی کند ،جلـوی آن
را میگیرنـد و قانـون مجلـس را فلـج میکننـد
کـه این فضای کل کشـور اسـت و خیلـی تفاوتی
بیـن کرمـان و اسـتانهای دیگر نمیبینیـم .علی
زینیونـد در جلسـه شـورای گفـت و گـوی دولت
و بخـش خصوصـی اسـتان کرمـان اظهـار کـرد:
مهمتریـن فاکتـور در بحـث توسـعه ،گفتمـان
واحـد و اجمـاع بـر روی نقـاط ضعـف ،فرصتهـا
و راهبردهاسـت و بـه نظـر میرسـد در اسـتان
کرمـان ایـن اتفـاق افتـاده و ذیـل این هـم افزایی
در گفتمان ،باید آسـیب شناسـی میشـد که دارد
انجـام میشـود.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه جابـه جایـی دولـت و
دیدگاههـا نبایـد ایـن ریـل گـذاری محکـم را بـه
هـم بزنـد ،افـزود :اتـاق بازرگانـی اسـتان کرمـان
جـزو اتاقهـای برتـر در زمینه آسـیب شناسـی و
احصـاء مشـکالت واحدهـای تولیدی اسـت و باید
ساختارسـازی کنیـم تا کارهـا با رفت و آمـد افراد
متوقـف نشـود که اگـر کارهای متوقف شـود ،بعدا
بـاز دوباره کاری میشـود لـذا رویکـردی که برای
رسـدین اسـتان به توسـعه متوازن دنبال میشود،

در گفتگو با معاون سیاسی امنیتی فرمانداری مطرح شد:

الزم و قانونــی را مــی دهــد .وی در
خصــوص بقیه نقاط شهرســتان گفت:
انتخابات شهرهای اقماری و  ۹۸درصدد
روستاهای شهرســتان تأیید شده است
و در هر بخش شــاید یک یا دو روســتا
به علت شــکایت برخی از افراد در حال
بررسي اســت که مشکل خاصی نیست

پیشخوان دولت که به سامانههای همراه
اول دسترســی دارند یا در دفاتر تعویض
پالک در تهــران با این افــراد همکاری
کنند و اطالعاتی را در اختیار کالهبرداران
بگذارند .البته نمیشــود ایــن موضوع را
به طور دقیــق عنوان کرد .چرا که برخی
از کالهبــرداران از طریق زیرپاکشــی و
مهندســی اجتماعی اطالعاتی را از سوژه
با اطرافیانش به دســت میآورند.یکی از
مالباختگان درخصوص شیوه و شگرد این
کالهبرداران به خبرنگار ما گفت :حوالی
ساعت  10صبح از طریق یک خط ثابت
با پیش شــماره  021تهران با من تماس
گرفتند و عنوان کردند که از دفتر موسسه
مهر ملی تمــاس میگیرد که امور جوایز
مربــوط به همراه اول را بــه عهده دارد و
من برنده جایزه یک سکه طال شدم .آنها
دقیق من را به اسم و فامیل صحیح صدا
زدند و اطالعات دقیق من از میزان امتیاز
در باشگاه مشــتریان همراه اول را باخبر
بودند .خانم کالهبردار گفت که باید شما
را به داخلی کارشناس جوایز وصل کنند.
دقایقی آهنگ پخش شــد و سپس خانم

دیگری با لهجه تهرانی بسیارمســلط و با
اعتماد به نفس باال بــه چندین دروغ را
پشت سر هم کرد و در نهایت گفت باید
برای ثبت جایزه مبلغ  500هزار تومان را
به حساب امور مالی موسسه واریز کنم و
اگر بخواهم به بانک نروم میتوانم مبلغ را
کارت به کارت کنم .من هم گول خوردم
و  500هزار تومان را کارت به کارت کردم.
سپس دوباره با من تماس گرفتند و گفتند
خوشــبختانه امکان حضور شما در قرعه
کشــی خودرو نیز فراهم شده و بایستی
برای ثبت نهایی مبلغ  3میلیون تومان را
واریز کنم که من مشکوک شدم و موضوع
را با پلیس در میان گذاشــتم که متوجه
شدم ماجرا کالهبرداری است.
متأسفانه طی هفته گذشته چند شهروند ما
به همین طریق گول خورده و کالهبرداران
توانسته اند از یکی از شهروندان مبلغ 60
میلیون تومان به جیب بزنند .پیگیری های
خبرنگار حوادث نگارستان نشان می دهد
این افراد کالهبردار عموما از حسابهای
بانکی با مشخصات جعلی و حسابهایی
که کارت آنها اجاره شده استفاده میکنند.

همچنین با اســتفاده از شگردهای خاص
با چند شــماره همراه با مــدارک جعلی
خریداری شــده و با استفاده از یک خط
تلفن ثابت جوری نشان میدهند که انگار
از یک شــرکت بزرگ تمــاس گرفتهاند.
کالهبرداران که افرادی روانشناس و بسیار
متبحر هســتند از طرز بیــان فرد مقابل
متوجه میشــوند که می توانند به مقصد
خود برسند یا نه! به هر روی بار دیگر الزم
است به همه شهروندان هشدار بدهیم که
به هیچ عنوان فریب تماس اینگونه افراد
را نخورند .اگر فردی هدیه ای برنده شده
باشد به هیچ وجه نیاز به ثبت و پرداخت
پول و رفتن پای دستگاه عابربانک ندارد و
اگر فردی از آنها خواست که پای دستگاه
عابر بانک رفتــه و کارت خود را وارد کند
و کــد را بفرســتند بدانند کــه این فرد
کالهبردار اســت و قصد دارد حسابتان را
در آن واحد خالی کند! .متاسفانه این گونه
پرونده ها به لحاظ ســاختار شکلی و نوع
کالهبرداری عموما به نتیجه نمیرســند
پس الزم اســت مردم خودشان هوشیار
باشند و فریب نخورند.

و قطعا بزودی اعالم میشود .رضوی در
خصوص زمان شروع بکار شورای ششم
نیز گفت :ان شــاءا ...بزودی شــوراهای
اســامی شهر و روســتا با ادای سوگند
فعالیت خود را احتماال از  15مرداد آغاز
می کنند و با انتخاب شهرداران جدید و
دهیاران فعال باعث ایجاد تحولی شگرف

بایـد تثبیـت شود.اسـتاندار کرمـان بـا اشـاره بـه
مسـائل مطـرح شـده دربـاره رتبـه فضای کسـب
و کار اسـتان گفـت :چالـش ،بحـث کارشناسـی،
تعامـل و تضـا ِد دیـدگاه بـد نیسـت و بایـد ایـن
برخوردهـا و تفـاوت دیدگاههـا محصـول داشـته
و خروجـی آن بـرای اسـتان مصوبه داشـته باشـد.
وی افزود :در بحث فضای کسـب و کار در اسـتان
کرمـان بخشـی از دوسـتان یـک دیـدگاه و اتـاق
بازرگانـی دیـدگاه دیگـری دارد کـه هـر دو قابـل
بررسـی اسـت و بنـده میگویـم در فضای کسـب

در حوزه شهرســتان می شوند .البته به
شرطی که شــوراها با ماهیت صنفی و
رویکرد پارلمان شــهری فعالیت کنند
و در ورطه سیاســی و سیاســی کاری
نیفتند .معاون سیاسی امنیتی فرماندار
در خصوص آخرین شــرایط شهرستان
به لحاظ امنیتی نیز اظهار داشــت :در
سیرجان مشــکل خاص امنیتی نداریم،
فقط شــیوع موج جدید کرونا نوع دلتا
نگران کننده است که قطعاً مردم و ستاد
کرونا و مسئولین بهداشــتی و درمانی
شــهر دقت بیشــتری خواهند داشت و
در ادامه اقدامات مثبت گذشــته در این

و کار آشـفتگی ،در هـم ریختگـی ،تضـاد منافـع
و شـکلگیری باندهـای حرفـهای ابـزار فسـاد
را میبنییـم کـه هـر جـا بخواهـد شفافسـازی
کنـد ،جلـوی آن را میگیرنـد و قانـون مجلـس را
فلـج میکننـد کـه ایـن فضای کل کشـور اسـت
و خیلـی تفاوتـی بیـن کرمـان و اسـتانهای دیگر
نمیبینیـم.
زینیونـد در بخـش دیگـری از سـخنانش تصریح
کـرد :تاکیـد دارم مدیـران در ایـن ماههـای پایانی
دولـت محکم پای کار باشـند چراکه کم کاری هم
در شـان خودشـان نیسـت و هـم مـن بـا مدیران
کـم کار تعـارف نـدارم .خـوب نیسـت مدیـران
کار را ول بکننـد کـه ایـن هـم غیراخالقـی و هـم
غیرقانونـی اسـت و اکنـون بـه کار کـردن بیشـتر
نیـاز داریـم .سـیدمهدی طبیـبزاده رییـس اتاق
بازرگانـی اسـتان کرمان نیز در این نشسـت اظهار
کـرد :تولیـد تنها راه نجات کشـور اسـت و کشـور
مـا علی رغم همـه تحریمها و تهدیدها سرپاسـت
و ایـن مرهـون جهـد و تلاش بخش تولید اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در کشـور مشـکالت
زیـادی وجـود دارد ،افـزود :در اسـتان کرمـان کار
عارضـه یابـی واحدهـای تولیـدی را انجـام دادیـم
و مشـکالت و موانـع را میدانیـم و یـک بخـش از
پشـتیبانی ،درون بنگاهـی اسـت.

زمینه همچنان برای پیشگیری و کاهش
آثار این بیماری تالش خواهند کرد.
سید رحیم رضوی افزود :هرچند مردم
از بیمــاری کرونا و اجــرای محدودیت
های مختلف در این مدت خســته شده
اند ولی بازهم درخواســت می کنیم که
جهت همکاری با کادر درمان در اجرای
مصوبات ستاد ملی کرونا همکاری نمایند.
وی در خصــوص واکسیناســیون افراد
نیزگفت :دولت و وزرات بهداشــت در
تالش هستند که سرعت واکسیناسیون
و گروههای ســنی پایین تر نیز شتاب
بیشــتری بگیرد .وی افزود :ان شــاءا...

با حــول و قوه الهــی و تدبیــر رهبر
فرزانه انقالب در تزریق واکســن ایرانی
ایــن امر ســریع تر محقــق می گردد
و همــه شــهروندان ایرانــی از نعمت
واکســن ایرانی برخوردار میشــوند تا
با رعایت اصول ســاده بهداشــتی همه
مردم بتوانند بــه آیینهای مذهبی و
همایشها و جشــنهای خود بپردازند
و در نهایــت با فروکش کردن این موج
جدید کرونا بتوانیم در ماه محرم الحرام
برنامههای عزاداری خامس آل عبا(علیه
الســام) را با اجرای شــیوه نامههای
ّ
بهداشتی داشته باشیم.

وعدههای بیسرانجام سایپا خودرو

متقاضیان شاکی و مردم ناراضی
ِ

امسـال را داده اسـت .شـاکیان و
معترضـان این خـودرو سـازی زیاد
هستند .
بـه عنوان نمونـه یکی از متقاضیان
شـاکی و معتـرض در پیامـی بـه
نگارسـتان نوشـت« :شـرکت سایپا
ماشـینهایی را کـه ثبـت نـام
کردیـم تحویـل نمی دهـد .آن هم
خودروهـای تحویـل فـوری و یـک
سـاله کـه اآلن  ۱۵مـاه ،یعنـی بـا
گذشـت سـه مـاه اضافـه بـر مدت
زمانـی کـه خودشـان گفتنـد هنوز

بـه دسـتمان نرسـیده!! نمیدانـم
از سـایپا بـه کجـا شـکایت کنیـم.
دسـتمان بـه جایـی بند نیسـت!»
موضـوع را کـه پیگیـری کـردم از
ایـن دسـت شـاکیها زیـاد بودنـد.
شـهروندی میگفـت :اگـر پولمان
را جـای دیگـری سـرمایهگذاری
میکردیـم یعنـی چند قصـب مث ً
ال
زمیـن میخریدیـم اآلن بهتـر بود.
یـا متقاضـی دیگـری نوشـته اصال
پاسـخگوی مـا مـردم این شـرکت
نیسـت و نمیدانیـم بـه کجـا

مراجعـه کنیـم .حتـی نمایندگـی
سـیرجان یـا تعطیـل اسـت یـا
میگوینـد کرونـا هسـت و  ...هیـچ
جـواب درسـتی نمیدهنـد.
دیگـر شـاکیان هـم یکـی از نحـوه
سـاخت و خـراب بـودن قطعـات
خودروهـای ایـن شـرکت شـکایت
داشـت ،دیگـری از مشـکالت
سایتشـان و آن یکـی از خلـف
وعـده و بـی اعتنایـی آنهـا نسـبت
بـه پـول و وقـت مـردم! .یکـی از
شـهروندان شـاکی گفت :ماشینها

 نمی دانم آیا این موضوع به فرمانداری و سازمان بازرسی و یا اداره تعزیرات ربط پیدا
می کند یا خیر ولی همینقدر می دانم اگر فرمانداری ،سازمان و یا اداره ای خودش را مسئول
می داند و یا صدای ما به سازمان صنعت و تجارت استان و یا وزیر کرمانی صنعت و تجارت
میرسد فکری برای مردم و خودرو سازان بدون پاسخگوی کشور بکنند که بانوع خودروهای
بی کیفیتی که دست مردم میدهند و نوع جوابگویی آنها به ملت با آبرو و حیثیت
یک کشور بازی میکنند!.

را بـا انـواع و اسـامی مختلـف وارد
بـازار میکننـد امـا نـه دوامـی
دارنـد و نـه اسـتحکامی .تنهـا فرم
و اسمشـان تغییـر میکنـد امـا از
لحـاظ کیفیـت مثـل یـک حلبـی
هسـتند .پرایـدی کـه تا دیـروز ده
میلیـون بوده را حـاال باید با قیمت
باالی صد میلیـون آن هم از طریق
قرعه کشـی و هزار کوفت و زهرمار
بخریـم .در یکـی از کافـی نتهای
بلوار دکتـر صادقی تعـدادی که در
حـال پرس و جـو بودند،یکی از آنها
گفـت :باید برای باز شـدن سـایت
لحظـه شـماری کنیـم و پـس از
هـزار بار قطـع و وصل تازه شـانس
بیاوریـم کـه بتوانیم در قرعهکشـی
ثبتنـام کنیـم.
خریداری میگفت :تمام سـرمایهام
را بـرای خریـد سـاینا بـه شـرکت
سـایپا دادهام .یـک سـال پیـش که
ثبـت نـام کـردم قیمـت کل ۶۸
میلیـون تومـان بـود امـا امسـال
دعوتنامـه دادند کـه  ۱۴۱میلیون

تومان شـده اسـت .قیمـت بیش از
دو برابـر بعـد از شـش مـاه؟! از این
هـم کـه بگذریـم هنـوز خودرویی
بـه ما تحویـل ندادهانـد و میگویند
ماشـین نداریـم!!ا مـا فـروش و
ثبتنـام فـوری همچنـان برقـرار
اسـت .حداقـل بـه مشـتریهای
دیگـر اطالعرسـانی نمیشـود کـه
ثبـت نـام نکنیـد ماشـین نداریـم!!
دیگـری هـم گفـت در طـرح سـه
ماه نیسـان آپشـنال ثبت نام کردم
و بـا السـتیک رادیـال برنده شـدم،
مبلـغ  ۱۷۰میلیـون تومـان بـه
حسـاب سـایپا واریز کـردم اما االن
السـتیک هـاش را به اریـاس تغییر

داده و از مـدل  ۹۹بـه  ۹۸تبدیـل
کردهانـد .چـه خاکـی بـر سـرم
بریـزم؟ اگـر زن و بچه نداشـتم می
دانسـتم چـه کنـم تـا همـه بدانند
ایـن خودروسـازهای از خـدا بـی
خبر چه بر سـر مـردم مـی آورند...
پـس از اظهـارات شـاکیان سـری
بـه نمایندگـی سـایپا در سـیرجان
زدم کـه موفـق بـه صحبت بـا هیچ
مسـئولی نشـدم .از طریـق تلفـن
سـعی کردم با آقای دانایی مسئول
یکـی از نمایندگیهـای سـایپا
در سـیرجان کـه سـابقه بیشـتری
نسـبت بـه بقیـه نمایندگیهـا دارد
ارتبـاط برقـرار کنـم کـه وی ابتـدا

گفـت در شـهر نیسـتم و بعـد هـم
دیگـر تماسهـای مـن را بیجـواب
گذاشـت تا احساس کنم متقاضیان
خـودرو چـه میکشـند.!.
بـه نظر می رسـد حتـی نمایندگی
رسـمی ایـن خودروسـازی هـم
نمیخواهـد
یـا
نمیتوانـد
جوابگـوی شـکایات و سـواالت
مردمـی باشـد کـه بـا وعـده هـای
ایـن شـرکت اسـیر شـدهاند.
نمیدانـم آیـا ایـن موضـوع بـه
فرمانـداری و سـازمان بازرسـی و یا
اداره تعزیـرات ربـط پیـدا میکنـد
یـا خیـر ولـی همینقـدر میدانـم
اگـر فرمانـداری ،سـازمان و یـا
ادارهای خـودش را مسـئول میداند
و یـا صـدای ما بـه سـازمان صنعت
و تجـارت اسـتان و یا وزیـر کرمانی
صنعـت و تجـارت میرسـد فکـری
بـرای مـردم و خودروسـازان بـدون
پاسـخگوی کشـور بکنند که با نوع
خودروهـای بیکیفیتـی که دسـت
مـردم میدهنـد و نـوع جوابگویی
آنهـا بـه ملـت بـا آبـرو و حیثیـت
یـک کشـور بـازی میکننـد !.اگـر
نـوع خودروسـازی ایـران را با حتی
کشـورهای کوچکتـر از خودمـان
مقایسـه کنیـم متوجـه میشـویم
کـه چقـدر از قافله عقب هسـتیم !.

