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رئیس هیات امنای بازار تاریخی کرمان مطرح کرد:

پارکینگ تامین نشود کل بازار متروکه می شود

در جلسه ستاد تنظیم بازار استان مطرح شد؛

گران فروشی در بازار مرغ کرمان
▲ تفاوت قیمت گوشت مرغ در استان کرمان و یزد یک هزار تومان است اما جای سوال دارد که چرا با وجود آن که توزیع نهاده  های دامی با قیمت یارانه ای است،

 اما شاهد گران بودن قیمت مرغ در استان کرمان هستیم؟

سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه منابـع 
اسـتانداری کرمـان گفـت: »ظـرف دو یا سـه روز آینـده باید قیمت 
گوشـت مرغ در اسـتان را به قیمت اسـتان های مجاور برسـانیم در 
غیـر این صـورت از راهکارهـای دیگر همچون جلوگیـری از صادرات 

مـرغ، اسـتفاده خواهیـم کرد«.
بـه گزارش روابط عمومی اسـتانداری کرمان، محمدعلـی دهقان در 
دوازدهمیـن جلسـه سـتاد تنظیـم بازار اسـتان کرمـان با اشـاره به 
سـفر معاون وزیر کشـور به اسـتان در هفته ی گذشـته و با اشاره به 

برخـی از صحبت هـای مطرح شـده درباره ی چرایـی افزایش قیمت 
سـیمان در اسـتان کرمـان اظهـار کـرد: »سـتاد تنظیم بازار کشـور 
حـدود ۳۸ درصـد قیمت سـیمان را در سـطح کشـور افزایـش داده 
اسـت و ایـن موضـوع ربطی به خـاص بودن افزایش قیمت سـیمان 

در اسـتان کرمـان ندارد«.
وی دربـاره ی سـوال برخی از دسـتگاه های نظارتی دربـاره ی افزایش 
۶۰ درصـدی قیمت شـن و ماسـه افزود: »متاسـفانه در دو الی سـه 
سـال اخیر چند تولیدکننده ی شـن و ماسـه در اسـتان ورشکسـته 

شـدند و آن هایـی کـه باقـی مانـده بودند نیز با مشـکالت فـراوان 
خـود را در ایـن بـازار نگه داشـتند و اگر در اسـتان شـن و ماسـه 
تولیـد نکنیـم دیگر بتن، آسـفالت، صنعـت ساختمان سـازی و در 
نهایـت صنعـت عمـران در اسـتان متوقـف خواهـد شـد لـذا اگر 
تورمـی در کشـور وجـود دارد بایـد بـه گونـه ای باشـد کـه قیمت 

همـه ی قسـمت ها متناظر بـا تـورم افزایـش یابد«.

ادامه در صفحه 2
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان خبرداد: 
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صفحه 2

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان خبرداد:

افزایش 54 درصدی قاچاق 
دام درکرمان

جناب آقای سردار عبدالرضا ناظری
ــی  ــمت فرمانده ــه س ــی را ب ــته جنابعال ــاب شایس انتص
ــرای  ــان تبریــک عــرض نمــوده. ب انتظامــی اســتان کرم
ــربلندی  ــت و س ــئولیت آرزوی موفقی ــن مس ــما در ای ش

ــم. خواهانی
جمالی زاده - صاحب امتیاز و مدیرمسئول امیدکرمان

یک دستگاه فاکس پاناسونیک منشی دار 
مدل KX-FM 388  تمیز، کارنکرده و نو 

زیرقیمت به فروش می رسد.
تلفن تماس: 09137207800

فروش فاکس 

یک منزل مسکونی همکف یا 2 طبقه 
در محدوده مرکزی شهر کرمان خریداریم

0913 720 تلفن تماس: 7800

خریداریم

دوقطعه زمین تجاری جمعا به متراژ
 90 مترمربع واقع درچهارراه ناصریه
ابتدای ابوحامد به فروش می رسد

تلفن تماس: 7800 720 0913

فروشی

موسسه خیریه انصارالرسول کرمان
 با 44 سال سابقه درخدمت به 5 هزار 
ایتام محصل کرمان آماده قبول نذورات 

و خیرات شهروندان می باشد.
تلفن: 32518170 - 32519451

موسسه خیریه انصارالرسول)ص( کرمان

ملک قدیمی به متراژ 22 قصب 
مناسب جهت ساخت و ساز 16 متر بَر 

با کوچه 12 متری بین خیابان ابوحامد و کار
تلفن تماس: 7800 720 0913

فروش ملک 

دعوت نیروی کار
صنایع چوبی هیمه در نظر دارد جهت تکمیل کادر کارگاهی خود 
تعدادی استادکار ماهر و نیمه ماهر ام دی اف و نجار و نقاش چوب 
استخدام نماید.عالقه مندان می توانند جهت تکمیل فرم استخدام 

صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها 18 الی 20 به آدرس بلوار آزادگان 
بین خیابان آبنوس و خ علی ضیا صنایع چوبی هیمه مراجعه کنند.

آگهی دعوت به همکاری 
نیروی کار یا دانشجوی تمام وقت یاپاره وقت 

مسلط به فیلم برداری یا تدوین باحقوق مناسب
متقاضیان، رزومه و اطالعات تماس خود را به ایمیل 

MahanTvSima@gmail.com ارسال نمایند.



مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان کرمان:

تمامی منطقه جوپارستان به شدت دچار کم آبی است
  ◄ تامین آب شرب شهر کرمان نسبت به جمعیت آن در اولویت قرار دارد

مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب با اشـاره به حالت باغ 
ویالیی شـهرک جوپارسـتان و مصـرف آب فـراوان این 
منطقـه گفـت: افـراد سـاکن در این شـهرک بـه عنوان 
منطقـه ای تفرجگاهی مـی خواهند فضای سـبز درون 
ویالهـای خود را با آب شـرب شـهری آبیـاری کنند که 

در شـرایط فعلی مقدور نیسـت.
 سـال ۷2تعـداد 2 هزار و ۸۰۰ قطعـه زمین برای ایجاد 
شـهرک جوپارسـتان کرمان در نظر گرفته و واگذار می 
شـود و برغـم اینکـه از آن زمـان تاکنـون کـه دو دهـه 
وانـدی مـی گـذرد میلیاردهـا تومـان هـم صـرف لوله 
کشـی، سـاخت مخزن و تامیـن آب شـرب این منطقه 
شـده ، امـا بنا به گفته مسـئوالن وجـود معارضین مانع 
از بهـره منـدی ۶۰۰ خانوار سـاکن در این منطقه از آب 

سـالم آشامیدنی شـده است .
2۶ سـال پیـش از طریـق شـهرداری جوپار بـه صورت 
قانونـی مجـوز واگـذاری زمین و سـاخت و سـاز منازل 
مسـکونی با مجوز اسـتاندار وقت به کارمندان، کارگران، 
نهادهـای دولتـی و افـراد واجد شـرایط بومی واگذار شـد.

در سـال ۱۳۷۵ از بودجـه عمرانـی اسـتان کرمان چند 
میلیـارد تومـان بـرای سـاخت مخـزن آب پنـج هـزار 
مترمکعبی و احداث شـبکه آبرسـانی توسط شرکت آب 
و فاضالب اسـتان و حفر چاه عمیـق تامین آب با مجوز 

شـرکت آب منطقه ای هزینه شـد.
گرچـه در سـال ۷۸ به صورت موقـت آب این چاه مورد 
بهـره بـرداری قـرار گرفـت امـا همان سـال با شـکایت 
تعـدادی از مالـکان قنـوات همجـوار طبـق رای مراجع 

قضایـی ایـن چاه پلمپ شـد.
از آن زمـان تاکنـون کـه بیـش از2۶ سـال مـی گـذرد، 
حـدود۸۰۰ نفـر از شـهرداری جوپار پروانه سـاختمانی 
دریافـت کردند و۶۰۰ نفر از اهالی شـهرک جوپارسـتان 
بـا مجوز شـهرداری بـا آب تانکـر مبادرت به سـاخت و 
سـاز کردند. ر حالی که آمار سـاخت وسـازها در شهرک 
جوپارسـتان هـر روز رو بـه افزایـش اسـت، مـردم ایـن 
منطقـه از آب شـرب و بهداشـتی بـه عنوان نخسـتین 

نیازهـای زندگـی، محروم مانده اند و مسـئوالن مربوطه 
علـت فقـدان آب این منطقه را ناحیـه تفرجگاهی و باغ 

ویالیـی با مصـرف آب فـراوان ذکر مـی کنند.
تامین نکـردن آب جوپارسـتان، نادیـده گرفتن 

است شـهروندی  حقوق 

نماینده مالکان شـهرک جوپارستان شهر جوپار از توابع 
کرمـان بـا بیـان اینکه 2۶ سـال ایـن منطقـه فاقد آب 
آشـامیدنی اسـت گفت: نداشتن آب شـرب و بهداشتی 
در شـهرک جوپارسـتان به نوعی نادیـده گرفتن حقوق 

شـهروندی محسـوب می شود.
محسـن بهـره مند افـزود: مـردم ۶۰۰ خانوار سـاکن در 
شـهرک جوپارسـتان در حالی گرمای تابستان را تحمل 
مـی کننـد کـه از نخسـتین نیازهـای زندگـی خـود و 

خانواده شـان بازمانـده اند.
وی عنـوان کـرد: برخـی از مردم منطقه جوپارسـتان به 
علـت بی آبی به شـهرها مهاجـرت کردند و به حاشـیه 

نشـینی روی آوردنـد کـه این امر به معضلـی اجتماعی 
تبدیل شـده است.

ایـن شـهروند جوپـاری بـا بیـان اینکـه تعـدادی افـراد 
بـا دریافـت پایـان کار در منطقـه شـهرک جوپارسـتان 
سـکونت دارنـد بیـان کـرد: بسـیاری از مالـکان ایـن 

شـهرک از قشـر کـم درآمـد و آسـیب پذیـر جامعـه 
هسـتند و بـدون آب شـرب، بـا هزینـه گـزاف آب غیر 

بهداشـتی خریـداری و زندگـی مـی کننـد.
وی گفت: متاسـفانه هیچ اقدامی از سـوی شـرکت آب 
منطقـه ای و آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در مـورد 

تامیـن اساسـی آب ایـن شـهرک انجام نشـده اسـت.
بهـره منـد تصریـح کـرد: نشسـت هایی بـا مدیـران این 
شـرکت آب و فاضـالب وآب منطقـه ای اسـتان کرمـان 
برگزار شـده اما به علت توافق نکردن 2 شـرکت و محول 
کردن وظایف به یکدیگر،برنامه آبرسـانی به جوپارسـتان 
بـه تعویـق افتـاده توافقی درایـن زمینه انجام نمی شـود.

وی افزود: آب شـرب شـهر کرمان از منطقه جوپار تامین 
می شـود و سـاکنان این منطقه آبی برای شـرب ندارند.

امـکان تامین آب جوپارسـتان در شـرایط فعلی 
وجـود ندارد

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب اسـتان کرمان گفت: 
امکان تامین آب شـرب و بهداشـتی ویال و باغ ویالهای 
شـهرک جوپارسـتان شـهر جوپار در وضعیـت کم آبی 
کنونـی وجود نـدارد و منابـع آبی موجود کفـاف تامین 

آب شـرب ایـن منطقـه را نمی دهد.
محمد طاهری با بیان اینکه تمامی منطقه جوپارسـتان 
بـه شـدت دچار مشـکل کـم آبی اسـت افزود: بـا وجود 
مشـکالت آبی، تامین آب شـرب شـهر کرمان نسبت به 

جمعیـت آن در اولویت قرار دارد.
وی اظهار داشـت: شـهر کرمان درتابستان سه هزار لیتر 
بـر ثانیـه نیـاز آبـی دارد در حالـی کـه یک هـزار و ۹۰۰ 
لیتـر بـر ثانیه آب این شـهر تامین می شـود لـذا افزون 
بـر۳۰ درصد نیـاز مردم این شـهرکمبود آب وجـود دارد.

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان بـا 
تاکیـد بر اینکه مصرف آب منطقه جوپارسـتان بیش از 
۱۰۰ لیتر بر ثانیه برآورد شـده اسـت گفت: حدود سـه 

هـزار و 4۰۰ واحـد ویالیـی در جوپار وجـود دارد.
وی بـا اشـاره به حالت باغ ویالیی شـهرک جوپارسـتان 
و مصـرف آب فـراوان ایـن منطقـه گفـت: افـراد سـاکن 
در ایـن شـهرک بـه عنـوان منطقـه ای تفرجگاهی می 
خواهند فضای سـبز درون ویالهای خود را با آب شـرب 
شـهری آبیـاری کنند که در شـرایط فعلی مقدور نیسـت.

طاهری ادامه داد: بزرگترین مشـکل جوپارسـتان تامین 
آب شـرب آن اسـت لـذا نشسـت هـای متعـددی بـا 
شـرکت آب منطقـه ای اسـتان کرمـان برگزار شـد که 
بتوانیـم از طـرح هـای دراز مدت بـرای تامیـن آب این 

منطقه بهـره بـرداری کنیم.
وی افـزود: شـرکت آب و فاضـالب اسـتان کرمـان در 
صـورت تامیـن منابـع آبـی، آمادگی تامیـن آب منطقه 

جوپارسـتان را دارد.

ادامه تیتر یک
امـور  هماهنگـی  معاونـت  سرپرسـت 
اسـتانداری  منابـع  توسـعه  و  اقتصـادی 
کرمـان بـا بیـان این کـه دولـت در حالـت 
قیمـت  افزایـش  درصـد   ۱۰ بـا  کلـی 
اسـت،  موافـق  اساسـی  کاالهـای  بـرای 
اظهـار کـرد: »بـا توجـه بـه این کـه برخی 
اسـتان ها تولیدکننـده ی برخـی اقـالم و 
بعضـی اسـتان ها واردکننـده هسـتند، لذا 
محلـی  نرخ هـا  از  برخـی  قیمت گـذاری 
اسـت و نمی تـوان به صـورت ملـی بـرای 

کـرد«. قیمت گـذاری  آن هـا 
دهقان در بخش دیگری از سـخنان خود به 
موضوع قیمت مرغ در اسـتان کرمان اشـاره 
و بیـان کرد: »تفاوت قیمت گوشـت مرغ در 
اسـتان کرمـان و یـزد یک هزار تومان اسـت 
امـا جای سـوال دارد که چرا بـا وجود آن که 
توزیـع نهاده  هـای دامی بـا قیمـت یارانه ای 
اسـت، اما شـاهد گران بودن قیمـت مرغ در 

استان کرمان هستیم؟«.
وی هشـدار داد: »ظـرف دو یـا سـه روز 
آینـده باید قیمت گوشـت مرغ در اسـتان 
را بـه قیمـت اسـتان های مجاور برسـانید 
در غیـر این صـورت از راهکارهـای دیگـر 
مـرغ،  صـادرات  از  جلوگیـری  همچـون 

اسـتفاده خواهیـم کـرد«.
مهـدی عباسـی مدیـر توسـعه سـازمان 
جهاد کشـاورزی شمال اسـتان کرمان نیز 

در ایـن جلسـه گفـت: »امسـال در میزان 
جوجه ریـزی حدود۱۰۰هزار قطعه افزایش 
داشـته ایم، امـا از سـوی دیگـر بـه دلیـل 
آن کـه تعـدادی از مرغ هـا بـه دلیـل گرما 
تلف شـده بودند و همچنیـن صادرات مرغ 
آزاد شـده بود، شـاهد افزایـش قیمت مرغ 

در سـطح اسـتان کرمـان بودیم«.
وی بـا بیـان این کـه امـروز قیمـت مـرغ 
زنـده در اسـتان یزد ۹ هـزار و ۷۰۰ تومان 
و در اسـتان کرمـان ۹ هـزار و ۹۰۰ تومان 
اسـت، ادامـه داد: »در اسـتان یـزد قیمـت 
مـرغ بـرای مصرف کننـده حـدود ۱۳ هزار 
و ۸۰۰ تـا ۱4 هـزار و ۱۰۰ تومـان اسـت 
امـا متاسـفانه شـاهد هسـتیم کـه قیمت 
گوشـت مرغ در اسـتان کرمان ۱4 و ۷۰۰ 

اسـت!«. تومان 
وی بـه مشـکالت مطـرح شـده از سـوی 
برخی مسـئولین و کارشناسـان در سـتاد 
تنظیـم بـازار اسـتان اشـاره کـرد و ادامـه 
داد: »همه ی مشـکالتی کـه برخی بر روی 
آن هـا تاکیـد فـراوان دارند در اسـتان های 
همجـوار ما مانند یـزد و خراسـان جنوبی 
نیـز وجود دارد و مختص به اسـتان کرمان 
نیسـت اما جای سـوال اسـت که با همه ی 
این مشـکالت چـرا قیمت مرغ در اسـتان 

کرمـان باالتـر از این استان هاسـت؟«. 

بــه گفتــه مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر 
ــود  ــا وج ــی ب ــی و ورزش ــگاه فرهنگ ــن باش ــیرجان، ای س
مجموعــه بــزرگ گل گهــر و امکانــات آن بــه یــک باشــگاه 
ــت  ــزاری رقاب ــاده برگ ــده و آم ــل ش ــز تبدی ــال مجه کام

هــای لیــگ برتــر اســت .
بــه گــزارش ایرنــا، جمشــید مالرحمــن در دیــدار بــا تیــم 
ــی، ورزشــی گل  ــگاه فرهنگ ــی باش ــال و کادر اجرای فوتب
گهرســیرجان افــزود: مجموعــه بــزرگ ورزشــی گل گهــر 
ســیرجان بــا امکاناتــی از جمله ســالن بدنســازی، اســتخر، 
ســونا و زمیــن چمــن بــرای حضــور قدرتمتــد ایــن تیــم 

فوتبــال در لیــگ برتــر کشــور آمــاده شــده اســت.
ــال گل  ــم فوتب ــی رود تی ــار م ــت: انتظ ــار داش وی اظه
ــه ای وینگــو بگوویــچ  ــا مربیگــری حرف گهــر ســیرجان ب
ــا برنامــه زمان بنــدی  ــن تیــم و ب ــوب ای و چیدمــان مطل
مشــخص بتوانــد بــه نتایــج عالــی و در خــور شــأن مــردم 
ســیرجان و اســتان کرمــان در لیــگ برتــر فوتبــال کشــور 

دســت یابــد.

خصــوص  در  همچنیــن  مالرحمــان 
ــی  ــام عل ــگاه ام ــت ورزش ــن وضعی آخری
گروه هــای  گفــت:  نیــز  ســیرجان  )ع( 
ــکاری  ــی و پیمان فنــی و مهندســی، عمران
شــرکت گل گهــر بــه صــورت گســترده و 
بــا تمــام تــوان در حــال فعالیــت هســتند 
و کار تکمیــل و آمــاده ســازی ورزشــگاه بــا 

ــت. ــرفت اس ــال پیش ــرعت در ح س
وی همچنیــن از زحمات مدیرعامل، رئیس 
هیــات مدیــره و ســرمربی تیم فوتبــال گل 
گهــر ســیرجان بــه علــت آماده ســازی ایــن 
تیــم بــرای حضــور مقتدرانــه در لیــگ برتر 

ــه  ــه و هم ــت قاطعان ــر حمای ــر و ب ــور تقدی ــال کش فوتب
جانبــه از عوامــل باشــگاه و تیــم فوتبــال تاکیــد کــرد.

ــی  ــرکت فرهنگ ــره ش ــات مدی ــس هی ــل و رئی مدیرعام
ورزشــی گل گهــر بــه همــراه ســرمربی ایــن تیــم فوتبــال 
ــی  ــی و صنعت ــرکت معدن ــل ش ــان مدیرعام ــا مالرحم ب

گل گهــر پیرامــون آخریــن وضعیــت آماده ســازی تیــم و 
ــرای مســابقات لیــگ برتــر دیــدار و  تکمیــل ورزشــگاه ب

ــد. گفــت و گــو کردن
ــا قهرمانــی در لیــگ  تیــم فوتبــال گل گهــر ســیرجان ب
دســته یــک کشــور جــواز حضــور در رقابــت هــای لیــگ 

برتــر فوتبــال را کســب کــرد.

باشگاه گل گهر سیرجان آماده میزبانی از لیگ برتر
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در جلسه ستاد تنظیم بازار استان مطرح شد؛

گران فروشی در بازار 
مرغ کرمان

رشد بیش از 20 درصدی توسعه و 
بازسازی شبکه آبرسانی در استان کرمان

سرپرسـت معاونـت هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه 
منابـع اسـتانداری کرمـان بـا اشـاره بـه برخـی انتقـادات از 
سـوی سـازمان ها و دسـتگاه های اجرایی اسـتان در معطلی 
و سـنگ اندازی بانک هـا در پرداخـت تسـهیالت حـوزه ی 
اشـتغال گفـت: مـا نمی توانیم بگوییـم که نقـش بانک ها در 
امـر اشـتغال در اسـتان کرمـان صفر اسـت امـا معتقدیم در 
جدولـی کـه از اشـتغال سـازمان ها و دسـتگاه های اجرایـی 
تهیه شـده جایگاه بانک ها به درسـتی تعریف نشـده است و 
باید در این راسـتا نگرش و برنامه ریزی مناسـب تری داشـته 

باشیم.
بـه گـزارش روابط عمومـی اسـتانداری کرمـان، محمدعلی 
دهقـان در کارگـروه اشـتغال و سـرمایه گذاری اسـتان بـا 
اشـاره بـه وضعیت بیکاری در سـطح اسـتان کرمـان، اظهار 
کـرد: »در چهـار ماهـه ی اول امسـال وضعیـت و آمـار نـرخ 
بیـکاری آن گونـه که مدنظر مقام عالی اسـتان و شایسـته ی 
مـردم ایـن دیار اسـت، نبوده و باید سـازمان ها و دسـتگاه ها 
تـا مـرداد ماه جـاری که جلسـه ی بعـدی کارگروه اشـتغال 

اسـتان برگزار خواهد شـد، تعهدات خود در حوزه ی اشـتغال 
را عملیاتـی کنند«.

وی بـا اشـاره بـه شـرایط خـاص اقتصـادی و محقق نشـدن 
اعتبـارات برخـی از سـازمان ها و دسـتگاه های اسـتان افزود: 
»همـه مشـکالت و شـرایط اقتصـادی حاکـم بـر کشـور و 
بـه تبـع آن در اسـتان کرمـان و فشـار وارده بـه دسـتگاه ها 
و سـازمان های مربوطـه را درک می کنیـم امـا ایـن موضـوع 

نبایـد در تعهـدات ما خللـی ایجـاد کند«.
دهقان ادامه داد: »متاسـفانه تعدادی از دسـتگاه های اجرایی 
اسـتان به تعهدات خود در چهار ماهه ی اول سـال جاری در 
حوزه ی اشـتغال پایبنـد نبوده اند که امیدواریـم این تعهدات 

در شـش ماهه ی دوم سـال جبران شود«.
وی بـا اشـاره بـه طـرح افزایـش اشـتغال از طریـق ایجـاد 
گلخانه هـا اظهـار کـرد: »ایـن طـرح ارائـه شـده را حتمـا از 
سـوی وزارت کشـور پیگیـری خواهیـم کـرد زیـرا معتقدیم 
تحقـق این طـرح نه تنهـا در توسـعه ی گلخانه های اسـتان 
موثـر خواهـد بود بلکه زمینه ی ایجاد شـغل در ایـن حوزه را 
بـه خوبی فراهـم خواهد کرد ضمن آن کـه پیگیری خواهیم 
کرد تا تسـهیالت و اعتبارت احداث گلخانه ها نیز در اسـتان 

کرمـان از محـل بانک هـای عامـل محقق شـود«.
دهقـان بـا اشـاره بـه برخی انتقـادات از سـوی سـازمان ها و 
دسـتگاه های اجرایـی اسـتان در معطلـی و سـنگ اندازی 
بانک هـا در پرداخـت تسـهیالت حـوزه ی اشـتغال گفـت: 
»مـا نمی توانیـم بگوییـم که نقـش بانک هـا در امر اشـتغال 
در اسـتان کرمـان صفر اسـت اما معتقدیـم در جدولی که از 
اشـتغال سازمان ها و دسـتگاه های اجرایی تهیه شده جایگاه 
بانک ها به درسـتی تعریف نشـده اسـت و باید در این راسـتا 

نگـرش و برنامه ریزی مناسـب تری داشـته باشـیم«.
سرپرسـت معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسـعه منابع 
اسـتانداری کرمـان با تاکید بـر ایجاد مشـوق های الزم برای 
دسـتگاه ها، سـازمان ها و حتـی فرمانـداران شهرسـتانی در 
راسـتای فراهم نمودن فرصت های شـغلی بیشـتر در سطح 
اسـتان اظهـار کـرد: »از عالی تریـن مقـام اجرایـی دولت در 
اسـتان ایـن درخواسـت را خواهیـم کـرد کـه دسـتگاه ها 
و فرماندارانـی کـه بیشـترین فرصـت شـغل را در سـال در 
حـوزه ی تحـت هدایت خـود ایجـاد کنند؛ به عمـوم جامعه 
و آحـاد مردم معرفی و در جلسـات شـورای اداری اسـتان از 

تجـارب آن ها اسـتفاده شـود«. 

معاون پیشگیری بهزیستی استان کرمان:

۱۷0 محله  آسیب پذیر 
در استان کرمان شناسایی شد

طی سـه مـاه نخسـت سـال جـاری میزان 
در  آبرسـانی  شـبکه  بازسـازی  و  توسـعه 
اسـتان کرمـان در مقایسـه بـا مـدت زمان 
مشـابه سـال قبل، بیش از 2۰ درصد رشـد 

است. داشـته 
محمـد طاهـری رئیـس هیئـت مدیـره و 
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب اسـتان 
کرمـان گفـت: بـا هـدف خدمـات رسـانی 
هـر چـه بهتر بـه مشـترکین طی سـه ماه 
نخسـت سـال جاری، بیـش از ۳4 کیلومتر 
شبکه آبرسـانی در شهرستان های مختلف 
اسـتان توسـعه یافـت کـه ایـن میـزان در 

مقایسـه با میزان توسـعه شبکه آبرسانی در 
مـدت زمان مشـابه سـال قبل، از رشـد ۳۳ 

درصـدی برخـوردار بوده اسـت.
افـزود: همچنیـن طـی مـدت زمـان  وی 
مذکور بیش از 4۱ کیلومتر شـبکه فرسوده 
آبرسانی در سطح اسـتان اصالح و بازسازی 
شـد کـه این میـزان نیز در مقایسـه با سـه 
ماه نخسـت سـال گذشته رشـد ۹ درصدی 
داشـته اسـت و در مجموع میزان توسـعه و 
بازسـازی شبکه آبرسـانی استان در مقایسه 
بـا سـال گذشـته بیـش از 2۰ درصد رشـد 

داشـته است.
مدیرعامل شـرکت آبفا اسـتان کرمان اذعان 
داشـت:روند اصالح و توسعه شبکه آبرسانی 
دردسـتورکار قـرار دارد  و امیـدوار هسـتیم 
بـا اسـتفاده از منابـع داخلـی وهمچنیـن با 
تخصیص بموقع اعتبارات نسـبت به اجرای 
اصـالح و بازسـازی شـبکه توزیع در سـطح 

اسـتان اقدام الزم صـورت گیرد.

در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان کرمان مطرح شد

عدم پایبندی برخی دستگاه ها 
به تعهدات خود در حوزه اشتغال

معاون پیشـگیری بهزیستی استان کرمان 
گفـت: »حـدود ۵۰۰ هـزار نفـر در سـال 
گذشته در طرح پیشـگیری از معلولیت ها 
شـرکت کردند که از این تعـداد حدود ۱۰ 

هـزار نفر مـورد حمایت قـرار گرفتند«.
بـه گزارش فـردای کرمان به نقـل از روابط 
عمومی اداره کل بهزیسـتی استان کرمان، 
مهـدی نخعی با اشـاره به ارائـه ی خدمات 
رایـگان در هفتـه بهزیسـتی اظهـار کـرد: 
»خدمات مشـاوره و کارگاه های آموزشـی، 
مشاوره ژنتیک، کارزار رسانه ای پیشگیری 
دوران  در  والدیـن  بـرای  معلولیت هـا  از 
سـالمندی، درمان هـای رایـگان در مراکـز 
درمـان اعتیاد، ارائه ی بروشـورها، مشـاوره 
پیـش از ازدواج و پـس از ازدواج در هفته ی 

بهزیسـتی انجام می شـود«.
وی بـا اشـاره بـه اجـرای طرح پیشـگیری 
از معلولیت هـا در اسـتان کرمـان افـزود: 

»حـدود ۵۰۰ هـزار نفر در سـال گذشـته 
در طرح پیشـگیری از معلولیت ها شـرکت 
کردنـد کـه از ایـن تعـداد حـدود ۱۰ هزار 

نفـر مـورد حمایـت قـرار گرفتند«.
معاون پیشـگیری بهزیستی استان کرمان 
بـا بیـان این کـه در حـوزه ی ژنتیـک جزو 
اسـتان هایی هسـتیم کـه زمینـه ی انجام 
اسـتان  ایـن  در  تخصصـی  فعالیت هـای 
فراهـم شـده اظهـار کـرد: »۹ مرکـز در 
اسـتان کرمان در حـوزه ی ژنتیک فعالیت 
دارنـد کـه در سـال گذشـته ۸۵۰ میلیون 
تومـان در ایـن زمینـه هزینه شـده اسـت«.
وی بـا تاکید بـر دریافت خدمات مشـاوره 
افـراد و خانواده هـا از مراکـز مـورد تاییـد 
نظـام پزشـکی بیـان کـرد: »خـط ۱4۸۰ 
بـا ارائـه ی خدمـات مشـاوره ی رایـگان به 
صـورت تلفنـی از هشـت صبـح تا هشـت 

شـب پاسـخگوی همشـهریان است«.
نخعـی بـا بیـان این کـه شـرایط اسـتان 
کرمـان در بحـث اعتیـاد شـرایط ویـژه ای 
اسـت خاطرنشـان کرد: »با شناسایی ۱۷۰ 
محله ی شـهری و روستایی آسیب پذیر در 
اسـتان حـدود ۱۰۰ هـزار نفـر از خدمـات 
پیشـگیری  حـوزه ی  در  اجتماع محـور 

اسـتفاده می کننـد«.

شهردار کرمان:

خدمات اتوبوسرانی 
به حومۀ شهر را 
متوقف می کنیم

شـهردار کرمـان گفـت: »سـازمان حمل و 
نقل و بار مسـافر شـهرداری کرمان فقط تا 
پایان مهلت خواسـته شـده از طرف شورای 
ترافیـک، به حومه ی شـهر خدمات رسـانی 

می کند«.
بـه گـزارش فردای کرمان به نقـل از کرمان 
آن الیـن، سـیدمهران عالم زاده در نشسـت 
عمومی شـورای شـهر کرمـان اظهـار کرد: 
اتوبـوس  دسـتگاه  پنـج  »سـرویس دهی 
حومـه بـه شـهرهای اطـراف، بایسـتی هر 

چـه زودتـر تعییـن تکلیف شـود«.
وی ادامـه داد: »سـال های پیـش بـه دلیل 
عـدم توانایی پنـج شـهراطراف کرمان مثل 
ماهـان و اختیارآبـاد در سـرویس دهی بـه 
مسـافران این شـهرها به کرمان، شهرداری 
کرمـان پذیرفته بود کار سـرویس دهی بین 
شـهری این اتوبوس هـا را انجام دهـد. اما با 
توجه بـه قانون جدید و عدم اجـازه ی تردد 
ایـن اتوبوس هـا توسـط پلیـس بـه دلیـل 
معاینات فنی انجام شـده، ما سـال گذشته 
سـرویس دهی بـه حومه را متوقـف کردیم«.

عالـم زاده افزود: »طبق مقـررات و مصوبه ی 
شـورای ترافیـک هـر نـوع حمـل و نقل در 
خـارج شـهر از عهـده ی شـهرداری خـارج 
از  اتوبوس هـا  ایـن  این کـه  اسـت. ضمـن 
لحـاظ فنـی صالحیـت خدمات دهـی بـه 

حومـه و خـارج از شـهر را ندارنـد«.
وی بیـان کـرد: »بعد از قطـع خدمات دهی 
توسـط شـهرداری در سـال گذشـته بـه 
حومه، اعتراضاتی شـد که شـورای ترافیک 
ورود کـرده و بـا مسـئولیت خـود، فرصـت 

خواسـت تـا ایـن موضـوع را حـل کند«.
شـهردار کرمـان بـا بیـان این کـه شـورای 
ترافیـک نمی توانـد خـالف قانـون چیـزی 
را بـه شـهرداری تحمیل کند، خاطرنشـان 
کـرد: »در صورتـی کـه شـورای ترافیـک 
انجـام  کاری  شـده،  خواسـته  مهلـت  در 
اتوبوس هـای  خدمات رسـانی  مـا  ندهـد، 
مذکـور را بـه حومـه قطـع خواهیم کـرد و 
آمادگـی واگـذاری آن هـا به صاحبان شـان 
در شـهرهای حومـه مثل جوپـار، چترود و 

اختیارآبـاد را داریـم«. 

ــد  ــاری ۵4 درص ــال ج ــان از اول س ــاق دام در کرم قاچ
افزایــش یافتــه اســت.

مدیــرکل دامپزشــکی اســتان کرمــان گفــت: قاچــاق دام 
تــا قبــل از ســال جــاری بــه داخــل کشــور انجــام مــی 
شــد در حالــی کــه اکنــون دامهــای بدکیفیــت بــه خارج 
ــاره  ــا اش ــیدی ب ــین رش ــود. حس ــاق می ش ــور قاچ کش
بــه اینکــه هویــت دار شــدن دام اســتان کرمــان بایــد بــا 
ــورت  ــن ص ــر ای ــزود: در غی ــود اف ــری ش ــت پیگی جدی
مالکــی بــرای تشــخیص دام قاچــاق از غیرقاچــاق وجــود 
ــارج از  ــه خ ــده ب ــاق دام زن ــن قاچ ــدارد. وی همچنی ن
اســتان و کشــور را بــه عنــوان معضلــی جــدی در حصول 

رونــق تولیــد عنــوان و تصریــح کــرد: ایــن امــر موجــب 
کمبــود دام مولــد، تامیــن گوشــت و لبنیــات مــی شــود.

مدیــرکل دامپزشــکی اســتان کرمــان بیــان کــرد: قاچــاق 
دام ســبب مــی شــود یکــی از منابــع اقتصادی و اشــتغال 
ــورد  ــهرها م ــط در ش ــای مرتب ــف ه ــتاها و صن در روس
تهدیــد قــرار گیــرد و شــاهد افزایــش بیــکاری، افزایــش 
ــور و  ــادی کش ــد اقتص ــش رش ــای کاذب، کاه ــغل ه ش

کمرنــگ شــدن تحقــق شــعار ســال باشــیم.
وی افــزود: هرگونــه حمــل و نقــل دام، بــا داشــتن مجــوز 
بهداشــتی - قرنطینــه ای حمــل دامپزشــکی انجــام 
ــای دارای  ــط دام ه ــوز فق ــن مج ــه در ای ــود ک ــی ش م

شناســنامه و هویــت )پــالک دار( و دارای تاییدیه ســالمت، 
امــکان جابجایــی بیــن اســتانی دارنــد ضمــن اینکه بعــد از 
حمــل نیــز در اســتان مقصــد، فــرد بایــد تاییدیــه تخلیــه 
ــع  ــد مان ــم می توان ــن مه ــام ای ــذا انج ــد ل ــت کن را دریاف
گســترش قاچــاق در حــوزه دام ســبک و ســنگین شــود. 
ــدید  ــتای تش ــی در راس ــروی انتظام ــت: نی ــیدی گف رش
قرنطینــه دامپزشــکی درمحورهای خروجی اســتان نســبت 
بــه توقیــف خودروهــای فاقد گواهی بهداشــتی دامپزشــکی 

و ارجــاع بــه تعزیــرات حکومتــی اقــدام مــی کننــد. 
وی بــا بیــان اینکــه هــم افزایی بیشــتر بیــن متولیــان امر 
از جمله دامپزشــکی و ســایر دســتگاه های مربوطه مانند 

نیــروی انتظامــی در حــذف ایــن معضــل ضــروری اســت 
گفــت: اســتان کرمــان دارای 2۵۰ هزار راس دام ســنگین 
ــا  ــال ب ــت و امس ــبک اس ــون راس دام س ــج میلی و پن
پیشــنهاد تســریع در عملیــات طــرح هویــت گــذاری دام 
هــای اســتان بــرای مدیریت تولیــد و جلوگیــری از قاچاق 
دام توســط ســازمان جهــاد کشــاورزی شــمال و جنــوب 
اســتان، ســبب کاهــش ایــن مســئله بغرنج خواهیم شــد 
و لــزوم جدیــت در ایــن امــر جهــت شناســایی دام قاچاق 
ــر قاچــاق ضــروری اســت. رشــیدی قاچــاق دام را  از غی
ــب برفکــی اعــالم و  ــال بیمــاری ت یکــی از عوامــل انتق
تصریــح کــرد: از آنجــا کــه ایــن بیماری ســبب خســارات 
اقتصــادی هنگفــت از جملــه کاهــش تولیــدات و بهــره 
ــن  ــگیری از ای ــوص پیش ــردد، در خص ــی گ وری دام م
بیمــاری لــزوم حمــل و نقــل بــا ضابطــه تحــت نظــارت 

دامپزشــکی، روشــن و مبرهــن اســت.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان خبرداد:

افزایش 54 درصدی قاچاق دام در کرمان



مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان خبر داد:
رشد 7 درصدی مستمری بگیران و یک 

درصدی مقرری بگیران بیمه بیکاری در استان
ادامه از صفحه آخر

.. و از ۱۳ خردادمـاه آغـاز شـده و کارفرمایـان تـا ۱۳ شـهریور امسـال فرصـت 
دارنـد بـا پرداخـت اصـل حق بیمـه از پرداخـت جرائم معـاف شـوند. وی بیان 
کـرد:۷۰۰ میلیـارد تومـان بدهی معوقـه کارفرمایان به تامین اجتماعی اسـتان 
کرمـان اسـت کـه۳۰ درصد آن جرائمی اسـت که با معافیت مـی تواند به رونق 

تولید کمـک کند.
مدیرکل تامین اجتماعی اسـتان کرمان گفـت: کارفرمایان همچنین می توانند 
بـا تقسـیط بدهـی بـه مـدت یـک سـال و پرداخـت اقسـاط در مدت مقـرر از 
بخشـودگی جرائـم بهـره مند شـوند و بایـد مصوبه رفـع موانع تولید را داشـته 

باشـد کـه تاکنـون ۵ هزار کارگاه درخواسـت بخشـودگی جرائم داشـته اند.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش افـزود: بـا توجـه بـه تعـداد زیـاد مراجعان 
بـه واحدهـای تامیـن اجتماعـی و به منظـور کاهـش مراجعات، طـرح خدمات 
غیرحضـوری دکتـر نوربخـش در سـازمان تامین اجتماعـی اجرا شـده و حدود 

۳۰ نـوع خدمـت بـدون مراجعـه حضـوری ارائه می شـود.
حسـینی بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد کارفرمایان اسـتان کرمان 
بـه صـورت غیرحضـوری لیسـت به ما مـی دهند که در سـال گذشـته نزدیک 
بـه ۹۰۰ هزار لیسـت بـرای ما به صورت الکترونی ارسـال کرده انـد و در همین 

موضوع از ۹۰۰ هزار سـفر غیرضروری کاسـته شـده است.
مدیـرکل تامیـن اجتماعی اسـتان کرمان اظهار کـرد: ایجاد پرونـده الکترونیک 
در دسـت اقـدام اسـت و بـا ایـن کار نیـاز بـه فیزیـک پرونـده در شـعب تامین 
اجتماعـی بـرای دریافت خدمات نیسـت و بـا پرونده الکترونی به بیمه شـدگان 

خدمـت ارائه می شـود.
وی افزود: اداره کل تامین اجتماعی اسـتان کرمان 2۶شعبه اصلی،۱۶شعبه اقماری 

و۱2کارگـزاری فعال درسـطح اسـتان کرمان به مردم خدمـت ارائه می دهد.

۱4 طرح عمرانی در حوزه درمان 
تامین اجتماعی کرمان اجرایی می شود

ســاالنه چهــار میلیــون و ۷۰۰ هــزار مراجعــه ســرپایی، ۶۳ هــزار مورد بســتری 
و ۱۰هــزار زایمــان در مراکــز درمانــی تامیــن اجتماعــی انجــام و بــه گفته مدیر 
درمــان تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان ۱4 طــرح عمرانــی در حــوزه درمــان 

تامیــن اجتماعــی کرمــان در حــال انجام اســت.
بــه گــزارش ایرنــا، امیــن فخــر در جمــع خبرنــگاران بــا بیــان اینکــه خدمــات 
تامیــن اجتماعــی در 2 حوزه درمان مســتقیم و غیرمســتقیم به بیمه شــدگان 
ارائــه مــی شــود افــزود: تولیــد خدمــت در حــوزه درمــان مســتقیم از طریــق 
ســه بیمارســتان از جملــه پیامبــر اعظــم )ص( کرمــان، غرضــی ســیرجان و 

امــام علــی )ع( زرنــد و ۱4 درمانــگاه در ایــن اســتان ارائــه مــی شــود.
ــان  ــوزه درم ــی در ح ــن اجتماع ــان تامی ــت درم ــرد: مدیری ــح ک وی تصری
مســتقیم ســاالنه چهــار میلیــون و ۷۰۰ هــزار مراجعــه ســرپایی، ۶۳ هــزار 
مــورد بســتری و ۱۰ هــزار زایمــان در مراکــز تامین اجتماعی در ســطح اســتان 

کرمــان انجــام مــی شــود.
مدیــر درمــان اداره کل تامیــن اجتماعــی اســتان گفــت: ایــن اداره کل در حوزه 
درمــان غیرمســتقیم طــرف قــرارداد بــا یکهــزار و 4۰۰ مرکز دولتــی، خصوصی 
و خیریــه اســت ودر ایــن زمینــه طی ســال گذشــته به هشــت میلیــون و ۵۰۰ 

هزارنفــر مراجعــه ســرپایی و ۱۱۱ هــزار بســتری خدمــات ارائه کرده اســت.
فخــر بــا بیــان اینکــه طــی ســال گذشــته در حــوزه درمــان تأمیــن اجتماعــی 
حــدود ۷۰۰ میلیــارد تومــان هزینــه شــده اســت ادامــه داد: ۱4 طــرح عمرانی 

در حــوزه درمــان تامیــن اجتماعــی اســتان در حــال انجــام اســت.
بــه گفتــه وی سیســتم هــای اســتاندارد ایــزو، الگــوی تعالــی ســازمانی، نظــام 
ارزیابــی و عملکــرد و طــرح خوشــرویی بــه منظــور بهبــود روابــط با بیمــاران و 
افزایــش رضایتمنــدی در مراکــز درمانــی تحــت پوشــش تامیــن اجتماعــی در 
راســتای بهبــود نظــام هــای مدیریتــی اجرایــی و پیــاده ســازی شــده اســت.

ــخه  ــرای نس ــزود: اج ــان اف ــتان کرم ــی اس ــن اجتماع ــان تامی ــر درم مدی
الکترونیــک، نظــام ارجــاع، نوبــت دهــی غیرحضــوری، سیســم پکــس 
)دسترســی بــه ســوابق گرافــی بیمــاران بــه صــورت الکترونیکی(، میــز خدمت 
الکترونیــک، سیســتم ارتبــاط بــا مشــتری نیــز در راســتای توســعه خدمــات 

ــز تحــت پوشــش انجــام شــده اســت. ــک در مراک الکترونی
وی تصریــح کــرد: مــردم اســتقبال خوبــی در حــوزه درمــان مســتقیم دارنــد و 
در خدمــات ســرپایی بــا ازدحــام و ترافیــک مراجعــه کننــدگان روبرو هســتیم 
کــه ســامانه نوبــت دهــی الکترونیکــی بــرای تســهیل فعالیــت هــای مــردم راه 

انــدازی شــده اســت.
مدیــر درمــان اداره کل تامیــن اجتماعــی اســتان کرمــان بــا تاکیــد بــر اینکــه 
حــوزه درمــان تامیــن اجتماعــی ایــن اســتان در مســاله مهــم ارتقــای کیفیت 
ــرد:  ــح ک ــی داشــته اســت تصری ــت مطلوب ــات فعالی و استانداردســازی خدم
ایــن حــوزه طــی ســال گذشــته موفــق بــه اخــذ چهــار گواهینامــه ارزشــمند 
کیفیــت از جملــه ایــزو ۹۰۰۱، ۱۰۰۱۵ و ۱۰۰۰2 و گواهینامه تعالی ســازمانی 
بعنــوان تنهــا واحــد درمانی ســالمت کشــور را کســب شــده و امســال نیــز این 

مهــم تمدیــد شــده اســت.
ساالنه 25 هزار نفر در بیمارستان پیامبراعظم )ص( کرمان 

بستری می شوند
ــن  ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــم )ص( نی ــر اعظ ــتان پیامب ــس بیمارس رئی
ــا ظرفیــت ۳۰۰ تخــت خــواب  ــه طــور رســمی ب بیمارســتان از ســال ۹۳ ب
فعالیــت خــود را در حــوزه درمــان تامیــن اجتماعــی آغــاز کــرده اســت افــزود: 
ــه  ــر ب ــزار نف ــتری و ۶۰۰ ه ــر بس ــزار نف ــاالنه 2۵ ه ــتان س ــن بیمارس در ای

ــد. کلنیــک بیمارســتان مراجعــه ســرپایی دارن
فرهــاد اشــرفی ادامــه داد: طــی ســال گذشــته بخــش آنِژیوگرافــی و جراحــی 
قلــب بــاز در بیمارســتان پیامبــر اعظــم )ص( کرمــان بــه بهــره برداری رســید 
کــه تاکنــون چهــار هزار مــورد آنژیوگرافــی، 4۵۰ مــورد آنژیوپالســتیک و 2۵۰ 

مــورد عمــل قلــب بــاز انجــام شــده اســت.
وی گفــت: طــرح جامــع محوطه ســازی، بهســازی کلینیک و احــداث پارکینگ 

هــای بیمارســتان پیامبر اعظم )ص( شــهر کرمان در دســتور کار اســت.
بیمــه شــدگان تامیــن اجتماعــی اســتان بــا جمعیــت بیــش از یک میلیــون و 
4۰۰ هزارنفــر حــدود نیمــی از جمعیــت اســتان کرمــان را تشــکیل مــی دهنــد.
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رئیس هیات امنای بازار تاریخی کرمان مطرح کرد:

پارکینگ تامین نشود کل بازار متروکه می شود
◄ نبود روشنایی کافی در بازار سرپوشیده یک معضل جدی است   ◄ در کل بازار در زمینه ی جمع آوری زباله و نظافت مشکل داریم

آگهی تغییرات شرکت انرژی پایدار فروغ کویر شرکت سهامی 
خاص به شماره ثبت 14705 و شناسه ملی 14006450684 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العاده 
مـورخ ۱۳۹۷/۰۹/2۵ ۱-اعضـا هیئـت مدیـره بـه قرار ذیـل به مدت 
دو سـال انتخاب گردیدند : -آقای احمد کارنما به شـماره ملی 2۹۹22۷2۹۹۱ 
-آقـای امیـن کارنمـا بـه شـماره ملـی 2۹۹2۷۸۹۸۹۵ - آقـای ایمـان کارنمـا 
بـه شـماره ملـی 2۹۹۳۸۹۹۹۰2 2-آقـای مهـدی یوسـفی بـه شـماره ملـی 
2۹۹2۱۱۰۰۱۹ بـه عنـوان بـازرس اصلـی وآقـای علـی جمعـه زاده ماهانی به 
شـماره ملـی۶۰۷۹۷42۶۹۱ به عنوان بـازرس علی البدل برای یک سـال مالی 
انتخاب گردید. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان اداره ثبت شـرکت 

ها و موسسـات غیرتجـاری کرمـان )4۱۵۸۷۵(

آگهی تغییرات شرکت پرتو آفتاب کویر شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 15120 و شناسه ملی 14007103262 

مـورخ  العـاده  فـوق  عمومـی  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه 
ملـی  شـماره  بـه  کارنمـا  محمدرضـا  آقـای   :  ۱۳۹۷/۰۷/2۶
2۹۹2۳۶۱۵۱۸ بـه موجـب سـند صلـح شـماره 22۰۷۷4 مـورخ ۹۷/۷/2۱ در 
دفتـر خانه اسـناد رسـمی شـماره 4 حـوزه ثبتی کرمـان مبلـغ ۵۰۰۰۰۰ ریال 
از سـهم الشـرکه خـود را به آقای احمد کارنما به شـماره ملـی 2۹۹22۷2۹۹۱ 
ومبلغ 4۰۰۰۰۰ ریال از سـهم الشـرکه خود را به آقای ایمان کارنما به شـماره 
ملی 2۹۹۳۸۹۹۹۰2 واگذار نمود واز شـرکت خارج شـد. خانم فروغه حسـیبی 
به شـماره ملـی 2۹۹2444۱۵4 به موجب سـند صلح شـماره 22۰۷۷4 مورخ 
۹۷/۷/2۱ در دفتـر خانـه اسـناد رسـمی شـماره 4 حـوزه ثبتـی کرمـان مبلـغ 
۱۰۰۰۰۰ ریـال از سـهم الشـرکه خـود را به آقـای ایمان کارنما به شـماره ملی 
2۹۹۳۸۹۹۹۰2 واگـذار نمـود واز شـرکت خارج شـدودر نتیجه اسـامی شـرکا 
وسـهم الشـرکه ایشـان بـه قـرار ذیل می باشـد: آقـای ایمـان کارنما به شـماره 
ملـی 2۹۹۳۸۹۹۹۰2 سـهم الشـرکه ۵۰۰۰۰۰ ریـال آقـای احمـد کارنمـا بـه 

شـماره ملی 2۹۹22۷2۹۹۱ سهم الشـرکه ۵۰۰۰۰۰ ریال اداره کل ثبت اسناد 
و امـالک اسـتان کرمـان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمان 

)۵۰۵4۱۵(

آگهی تغییرات شرکت پرتو آفتاب کویر شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 15120 و شناسه ملی 14007103262 

به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عـادی مـورخ ۱۳۹۷/۰۷/2۶ : 
۱.آقـای ایمـان کارنما به شـماره ملـی 2۹۹۳۸۹۹۹۰2 به سـمت رئیس هیئت 
مدیـره .آقـای احمـد کارنمـا بـه شـماره ملـی 2۹۹22۷2۹۹۱بـه سـمت عضو 
هیئـت مدیـره .آقـای احمـد کارنما به شـماره ملـی 2۹۹22۷2۹۹۱ به سـمت 
مدیـر عامـل بـه سـمت اعضای هیئـت مدیـره شـرکت بـرای مـدت نامحدود 
انتخاب گردیدند. 2.کلیه اسـناد و اوراق بهادار و تعهدآور شـرکت از قبیل چک، 
سـفته، بـراوات، قراردادهـا و عقود اسـالمی با امضـاء آقای ایمان کارنمـا یا آقای 
احمـد کارنمـا همـراه بـا مهر شـرکت معتبر مـی باشـد اداره کل ثبت اسـناد و 
امـالک اسـتان کرمـان اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات غیرتجـاری کرمان 

)۵۰۵۹۱2(

آگهی تغییرات شرکت پرتو آفتاب کویر شرکت با مسئولیت 
محدود به شماره ثبت 15120 و شناسه ملی 14007103262 

مـورخ  العـاده  فـوق  عمومـی  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه 
۱۳۹۷/۰۷/2۶ : بـه موضـوع فعالیـت شـرکت تولیـد انـواع سـازه هـای فلزی و 
بتنی علی الخصوص سـازه های نیروگاه های خورشـیدی تولیـد، خرید، فروش 
و فـرآوری انواع محصوالت کشـاورزی، ارائه خدمات و تامین نیاز تولیدکنندگان 
کشـاورزی، تولید محصوالت دامی کشـاورزی، ارائه خدمات به کشـاورزان نظیر 
تسـطیح اراضی، مشـاوره و برگزاری دوره های آموزشـی درخصوص کشـاورزی 
امـور مربـوط بـه محیـط زیسـت و فعالیت های محیط زیسـتی پس از کسـب 
مجـوز از مراجـع ذیصـالح الحـاق گردید و مـاده مربوطـه در اساسـنامه اصالح 

گردیـد. اداره کل ثبـت اسـناد و امـالک اسـتان کرمـان اداره ثبت شـرکت ها و 
موسسـات غیرتجاری کرمـان )۵۰۵۹۱4(

آگهی تغییرات شرکت طاق بستان کویر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 7564 و شناسه ملی 10630135351 

به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۸/۰2/۳۰تصمیمات 
ذیل اتخاذ شـد : - آقای محمد جواد محیطی لشـکاجانی به شـماره 
ملـی 2۶۵۹۸۷4۶۸۹ بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـرهـ  خانـم زهـرا مهرابـی 
بشـرآبادی بـه شـماره ملـی ۵42۹۹۳۰۹۹۷ بـه سـمت نائـب رئیـس هیئـت 
مدیـرهـ  آقـای سـجاد عبدالعلی زاده به شـماره ملی 2۹۹۳۸۳۱۸44 به سـمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ، سـفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسـالمی با امضاء مشـترک آقایان 
محمد جواد محیطی لشـکاجانی و سـجاد عبدالعلی زاده همراه با مهر شـرکت 
معتبر می باشـد. اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان اداره ثبت شرکت 

ها و موسسـات غیرتجاری کرمـان )۵۰۹۰۶۳(

آگهی تغییرات شرکت طاق بستان کویر شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 7564 و شناسه ملی 10630135351 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 
۱۳۹۸/۰2/۳۰ تصمیمـات ذیل اتخاذ شـد : -۱ اعضـای هیات مدیره عبارتند از: 
آقـای محمد جواد محیطی لشـکاجانی به شـماره ملـی 2۶۵۹۸۷4۶۸۹ ، خانم 
زهرا مهرابی بشـرآبادی به شـماره ملی ۵42۹۹۳۰۹۹۷ ، آقای سـجاد عبدالعلی 
زاده بـه شـماره ملی 2۹۹۳۸۳۱۸44 برای مدت دو سـال انتخـاب گردیدند. -2 
قرائـت گـزارش هیئـت مدیـره و بازرس قانونـی و به تصویب رسـیدن ترازنامه و 
حسـاب سـود و زیان شـرکت منتهی به سـال ۹۷/۱2/2۹ اداره کل ثبت اسـناد 
و امـالک اسـتان کرمـان اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجـاری کرمان 

)۵۰۹۵۱2(

بـازار  امنـای  هیـات  رئیـس  منصـوری،  عبدالرضـا 
یـادآوری مشـکل کمبـود جـای  بـا  تاریخـی کرمـان 
پـارک در محـدوده ی بـازار کرمـان می گویـد کـه بـرای 
حـل ایـن مشـکل شـاید 2۵ سـال می شـود کـه داریم 
بـا دسـتگاه های مربوطـه مکاتبـه می کنیـم ولـی هیـچ 
اقدامـی بـرای حـل آن صورت نگرفتـه اسـت. او معتقد 
اسـت کـه نبـود جـای پـارک یکـی از عوامـل بی رونقی 
بـازار اسـت و می گویـد کـه اگـر ایـن وضعیـت ادامـه 
یابـد، بعیـد نیسـت کل بـازار تاریخی به سرنوشـت بازار 
میدان قلعـه دچـار شـود. منصـوری توضیـح می دهـد 
کـه بـرای حـل این مشـکل پیگیری هـای زیـادی انجام 
داده انـد ولـی در تمام ایـن دو دهه، هیچ پاسـخی به آن 

داده نشـده اسـت.

منصـوری عـالوه بـر این کـه رئیـس هیـات امنای بـازار 
تاریخـی اسـت، مسـئولیت راسـته ی مظفـری و قدمگاه 
را نیـز برعهـده دارد دربـاره ی مشـکالتی کـه بـازار دارد 

مـواردی را یـادآوری می کنـد.
او عـالوه بـر نبـود جای پارک، به عدم دسترسـی آسـان 
نیروهـای امـدادی بـه بخش هـای مختلـف بـازار اشـاره 
به دلیـل  بـروز حادثـه،  اظهـار می کنـد: »در مواقـع  و 
سـاختاری کـه بـازار دارد، ورود آتش نشـانی و اورژانـس 
بـه بازار بـا موانع و مشـکالت زیـادی روبه روسـت«. وی 
می افزایـد: »البتـه اخیـرا نیروهـای آتش نشـانی در بازار 
وکیـل شـیرهای آتش نشـانی را چـک و بررسـی کرده و 
قـرار اسـت مانوری را نیـز برگزار کنند ولـی در مجموع، 
اگـر حادثـه ای بزرگ مثل یک آتش سـوزی یـا زلزله رخ 

بدهـد فاجعه ای در بـازار خواهیم داشـت«.
می دهـد  رخ  حادثـه ای  »وقتـی  می گویـد:  منصـوری 

نمی توانیم آدرس درسـت و دقیق را به نیروهای امدادی 
اعـالم کنیـم. همین سـرقت مسـلحانه ای که اخیـرا در 
یـک طالفروشـی اتفاق افتـاد، تا فـردی که تیـر خورده 
بـود را از بـازار سرپوشـیده بـه بـازار مظفـری رسـاندند، 
به دلیل شـدت خونریـزی، فوت شـد. نمی خواهم بگویم 
نیروهـای اورژانـس دیر رسـیدند، این طور نیسـت. آن ها 
تالش شـان را کردنـد ولی شـرایط بازار طوری اسـت که 

امدادرسـانی را بـا کنـدی مواجـه می کند«.
وی ادامـه می دهد: »مشـکل بزرگ دیگـری که ما داریم 
ایـن اسـت نمی توانیـم در مواقـع بـروز حادثـه، آدرس 
دقیـق محـل حادثـه را در بـازار بدهیم. مثـال می گوییم 

در بـازار وکیـل اتفاقی افتـاده، ولی این که کدام قسـمت 
از ایـن بـازار اسـت را به راحتـی نمی تـوان بـرای کسـی 
معلـوم کرد«. او پیشـنهاد می کنـد که سـتون های بازار 
یـا مغازه هـای بـازار شـماره گذاری و نقشـه ی دقیـق آن 
براسـاس ایـن شـماره ها در اختیـار همـه قرار بگیـرد تا 
در مواقـع اضطـراری بتـوان به راحتی محـل وقوع حادثه 

را مشـخص کرد.
رئیـس هیـات امنـای بـازار تاریخـی کرمـان در ادامـه، 
یکـی از مشـکالت بـازار مظفـری و قدمـگاه را حضـور 
دست فروشـان در سـاعات شـبانگاهی می دانـد و اظهـار 
می کنـد: »حضـور ایـن دست فروشـان کـه اکثریـت هم 
از مهاجـران افغانسـتانی هسـتند هـم بـرای بازاریـان و 
هـم تردد مردم مشکل سـاز شـده اسـت؛ منکـر زحمات 

ماموران شـهرداری در این باره نیسـتیم ولی این مشـکل 
بایـد به طـور اساسـی رفع شـود«.

منصـوری می گویـد: »مشـکل دیگـری کـه ما در بـازار 
مظفـری داریـم، جـار زدن برخـی کسـبه بـرای جـذب 
مشـتری اسـت و گاهـی شـده کـه بـه ایـن دلیـل، بین 
مـردم و کسـبه درگیـری ایجاد شـده اسـت. در این باره 
هرچـه پیگیـری کرده ایم ترتیب اثر داده نشـده اسـت«. 
وی در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه مسـئولیت آن بـا 
کیسـت؟ و مگر خود شـما بازاریان نبایـد با همکاران تان 
آن حـل کنیـد؟ اظهـار می کنـد: »مـا خودمـان گاهـی 
تذکـر می دهیـم ولـی چنـدان موثـر نیسـت. بـا اتـاق 

اصنـاف هـم در این بـاره مکاتبـه کرده ایم. فرمانـداری و 
دادگسـتری بایـد در ایـن زمینـه اقدام کنند تا مشـکل 

به طـور اساسـی حـل شـود«.
رئیـس هیـات امنـای بـازار تاریخـی کرمـان در ادامـه، 
یـک  را  سرپوشـیده  بـازار  در  کافـی  روشـنایی  نبـود 
معضـل جـدی می دانـد و خواسـتار رفـع آن می شـود. 
منصـوری می گویـد: »اگـر از سـاعت ۱۰ شـب بـه بازار 
بیاییـد، روشـنایی آ ن قـدر کـم اسـت که باعث وحشـت 
می شـود. بازاریان دارنـد پول عـوارض را می پردازند ولی 
این کـه برای روشـنایی راسـته بازار هم قرار باشـد مجدد 

هزینـه ای بپردازنـد قابل قبـول نیسـت«.
وی می افزایـد: »یکـی دیگـر از مشـکالت مـا وضعیـت 
سـرویس های بهداشـتی اسـت. تعداد فعلی سـرویس ها 

پاسـخگوی نیـاز بـازار نیسـت ضمـن این کـه هیچ وقت 
در ایـن سـرویس ها مایـع دستشـویی وجـود نـدارد«. 
منصـوری با اشـاره به حضـور مامورانی از شـهرداری در 
سـرویس بهداشـتی بـازار اظهـار می کنـد: »مغازه هـای 
بـازار گاهـی تـا سـاعت ۱۰ شـب بـاز اسـت ولـی درب 

سـرویس ها زودتـر از ایـن تعطیـل می شـود«.
رئیـس هیات امنای بـازار تاریخی کرمان بـا بیان این که 
در کل بازار در زمینه ی جمع آوری زباله و نظافت مشکل 
داریـم، ادامـه می دهـد: »نیروهایـی که شـهرداری برای 
نظافـت بازار مسـتقر کرده خیلی زحمت می کشـند. در 
همیـن محـدوده ی بازار مظفـری فردی حضـور دارد که 
بسـیار زحمتکش اسـت و زحماتش غیرقابل انکار اسـت 
ولـی بـرای کل بـازار بـا توجه به وسـعتی کـه دارد، نیاز 

اسـت نیروهای بیش تـری در نظر گرفته شـود«.
در همین حـال، یکـی از مشـکالتی کـه منصـوری بـر 
رفـع آن تاکیـد دارد، شست وشـوی مسـتمر کـف بـازار 
مظفـری اسـت. او می گویـد: »در بـازار مظفـری چـون 
تعـداد میوه فروشـی ها زیـاد اسـت، شـیرابه ی میـوه و 
کثیـف می کنـد. شـهرداری  را  بـازار  آن  پسـماندهای 
گاهـی شست وشـوی کـف بـازار را انجـام می دهـد ولی 
تقاضـا داریـم این اقـدام را هفتگی یا الاقـل هر دو هفته 

یک بـار به طـور منظـم و مسـتمر انجـام دهنـد«.
منصـوری کـه بـه گفتـه ی خـودش از سـال ۷۰ در بازار 
کرمـان مغـازه  دارد، همچنیـن اطالع می دهـد که چراغ 
راهنمایـی چهـارراه میـرزا رضـای کرمانـی در مجاورت 
می گویـد:  او  اسـت.  کـرده  ایجـاد  را  مشـکالتی  بـازار 
»شـاید ایـن مشـکل به ظاهـر کوچـک و پیش پـا افتاده 
باشـد ولـی وقتـی کسـی بـا آن از نزدیـک روبه رو شـود 
متوجـه می شـود کـه نیـاز بـه رفـع جـدی دارد. ایـن 
چراغ از سـاعت ۱۰ شـب به بعد، چشـمک زن می شـود 
ولـی چـون از آن زمـان بـه بعـد، بـازار تعطیل می شـود 
تـردد در ایـن چهـارراه افزایـش می یابـد و چشـمک زن 
بـودن چـراغ، باعث ایجـاد ترافیک و حتی گاهـی اوقات 
تصـادف می شـود کـه درخواسـت مـا ایـن اسـت مثـل 
برخـی دیگـر از چهارراه هـای شـهر، ایـن چـراغ نیـز تـا 

سـاعات بیش تـری فعالیـت کند«.
بـه گفتـه ی منصـوری، جابه جایـی تیرهـای چـراغ برق 
در کوچـه ی سبزی فروشـی )کوچـه شـهید دینـدار( که 
بـرای رفت وآمدهـا مزاحمت هایـی ایجاد کـرده نیز یکی 
از اقدامـات ضـروری در بـازار اسـت کـه بـرای حـل آن 
تالش هایـی کرده انـد ولـی تاکنون بـه نتیجه نرسـیده اند.

◘ به دلیل ساختار بازار، ورود آتش نشانی و 
اورژانس به بازار مشکل است

◘ سرویس های بهداشتی بازار پاسخگو نیست
◘ مشکل دیگری که ما در بازار مظفری داریم، 

جار زدن برخی کسبه برای جذب مشتری است 
و گاهی شده که به این دلیل، بین مردم و کسبه 

درگیری ایجاد شده است. در این باره هرچه 
پیگیری کرده ایم ترتیب اثر داده نشده است

اگـر چـه رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی در دفـاع از مطالعـات انجام 
شـده توسـط جهادانشگاهی اسـتان، به اسـتفاده از نقطه نظرات و ظرفیت های 
کارشناسـی مدیران و فرماندارن بخش های مختلف اسـتان و همچنین مدیران 
و فعـاالن بخـش خصوصـی در مرحله تدوین این سـند اشـاره می کنـد و آن را 
به عنوان یک سـند کاربردی و عملیاتی در حوزه رشـد و توسـعه اسـتان معرفی 
مـی کنـد؛ امـا بـه نظر می رسـد کـه بخش خصوصـی حتـی از مراحـل اجرا و 
تنطیـم ایـن خبـر نیـز بـی اطالع اسـت چرا کـه رئیـس اتـاق بازرگانی اسـتان 
کرمـان پیـش از ایـن در طی یکی از مصاحبه های خود، از فاز صفر قرار داشـتن 

این اسـناد خبـر داده بود.
گفتارنـو/ گـروه اقتصـاد: داشـتن یک برنامه منسـجم و بلنـد مدت در راسـتای 
اسـناد راهبـردی اسـتان همـواره مورد تاکیـد اقتصاددانـان و فعالین ایـن حوزه 
بـوده اسـت، امـا نکته ای کـه بار ها بر ان تاکید شـده اسـت لزوم کاربـردی بودن 
ایـن اسـناد و قابـل اجرایی بودن ان ها برای دسـتگاه های اجرایی اسـتان اسـت، 
مسـئله ای کـه بـه نظر می رسـد ان طـور که باید و شـاید بـه آن توجه نمی شـود.
سـند اشـتعال و سـند آمایـش سـرزمین دو سـند حائـز اهمیـت در حوزه های 
اشـتغال و توسـعه متوازن اسـتان هسـتند که از قضا هر دوی ان ها توسط جهاد 

دانشـگاهی اسـتان کرمان تدوین شـده اند.
سـند توسـعه اشـتغال که جزیی از سـند کلی اشـتغال کشـور اسـت و به نوعی 
راهکار هـای مربـوط بـه توسـعه اشـتغال و افزایـش مشـارکت اقتصـادی را ارائه 
می دهـد در 4 تیـر مـاه سـال ۱۳۹2 در کارگروه اشـتغال اسـتان رونمایی شـد. 
در همان مراسـم رضا کامیاب مقدس، رئیس جهاد دانشـگاهی اسـتان، اسـتان 

کرمـان را جـزء هفت اسـتان برتـر کشـور در تدوین این سـند خواند.
امـا علـی رغـم تبلیغات صورت گرفته برای این سـند راهبردی، درسـت ۵سـال 
پـس از رونمایی ان و هنگامی که این سـند در مرحلـه اجرا قرار گرفت، رمدیرکا 
تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی  این اسـناد را مورد انتقـاد قرار داد و بـه صراحت از 

غیـر کاربردی و غیـر عملیاتی بودن این اسـناد خبر داد.
او در طی مصاحبه خود در آذر ماه سـال گذشـته، در خصوص سـند اشـتغال 

اسـتان می افزایـد: علی رغـم هزینه های گزافی که تهیه این اسـناد بـرای دولت 
داشـت، اما از این اسـناد چیـز به درد بخـوری در نیامد.

سـند آمایـش سـرزمین نیـز، یکی دیگـر از اسـناد کلی راهبردی اسـتان اسـت 
کـه انجام مطالعات آن از سـال ۱۳۹4 به عهده جهاد دانشـگاهی اسـتان کرمان 

گذاشـته شد.
آن طور که رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان در اسـفند ماه سـال 
گذشـته بـه گفتـار نو گفته اسـت، برای انجـام مطالعـات و تدوین این سـند در 
اسـتان 2 گزینـه دانشـگاه و جهـاد دانشـگاهی اسـتان در ایـن مناقصه شـرکت 
کـرده انـد کـه در این میان قیمت پیشـنهادی دانشـگاه بیش از سـه برابر جهاد 
دانشـگاهی اسـتان کرمـان بـوده اسـت کـه شـاید همین امـر نیز دلیـل اصلی 

انتخـاب جهـاد دانشـگاهی اسـتان بـرای این تهیه این سـند بوده اسـت.
شـایان ذکر اسـت اولین قرارداد مربوط به انجام مطالعات سـند آمایش در سـال 

۸۶ و به صالح دید اسـتاندار وقت با دانشـگاه باهنر کرمان بسـته شـد.
قـرارد اولیـه ای کـه اولین منتقد آن سـازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده اسـت؛ 
بـه گونـه ای کـه آن طـور که رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریزی اسـتان 
در خصـوص ایـن سـند گفته اسـت، این سـند علی رغم داشـتن یـک کیفیت 

مناسـب در حـوزه گـزارش سـنتز با یک مشـکل بـزرگ مواجه بوده اسـت.
براسـاس صحبت هـای جعفر رودری علی رغم بسـته شـدن یک قـرار داد واحد 
بـا دانشـگاه، کار انجام این مطالعات بین دانشـکده های مختلف شکسـته شـده 

و همیـن امـر نیـز منجر شـده اسـت کـه در مرحلـه اجـرا امـکان مدیریت 
متمرکـز و هماهنگـی بین این دانشـکده ها وجود نداشـته باشـد.

بنـا بـر اظهارات رئیس سـازمان مدیریت و برنامه ریزی اسـتان کرمان، قـرار داد 
تنطیم شـده با جهاد دانشـگاهی اسـتان برای تنظیم سـند آمایش سرزمین در 
سـال ۹4 و با مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان بوده اسـت که از این نظر اسـتان کرمان 

جزء اسـتان های با هزینه پایین قرار داشـته اسـت.
در حالـی از اولویـت هزینه پایین در اسـناد باالدسـتی اسـتان صحبت می شـود 
کـه بنـا به اعتقـاد برخی از صاحـب نظران و کارشناسـان اقتصـادی، کاربردی و 

قابـل اجرایـی بـودن انجام مطالعـات در اولویـت اول هر طرح مطالعاتی اسـت.
اگر چه رودری در دفاع از مطالعات انجام شـده توسـط جهادانشـگاهی اسـتان، 
بـه اسـتفاده از نقطـه نظـرات و ظرفیت هـای کارشناسـی مدیـران و فرمانـدارن 
بخش هـای مختلـف اسـتان و همچنیـن مدیـران و فعاالن بخـش خصوصی در 
مرحلـه تدویـن این سـند اشـاره می کنـد و آن را به عنوان یک سـند کاربردی و 
عملیاتـی در حوزه رشـد و توسـعه اسـتان معرفـی می کند؛ اما به نظر می رسـد 
کـه بخـش خصوصـی حتـی از مراحـل اجـرا و تنطیم ایـن خبر نیز بـی اطالع 
اسـت چـرا کـه رئیس اتاق بازرگانی اسـتان کرمـان پیش از ایـن در طی یکی از 

مصاحبه هـای خـود، از فـاز صفـر قرار داشـتن این اسـناد خبـر داده بود.
ایـن در حالـی اسـت که رودری در پاسـخ به فاز صفر قرار داشـتن ایـن طرح در 
اسـفند ماه سـال گذشـته می گوید: این که گفته می شـود مطالعات در فاز صفر 
اسـت. اگر برداشـت این اسـت که مطالعات هنوز انجام نشـده و در حال تدوین 
اسـت نـه ایـن طور نیسـت و مطالعات انجام شـده و به تهران فرسـتاده شـده و 
اصالحـات تهـران هـم یعنی نقد و یا اشـکاالتی کـه بوده به ما منعکس شـده و 
همـه ایـن پروسـه قبـل از سـال ۹۶ به انجام رسـیده اسـت و اوایل سـال ۹۷ ما 

فقـط اصالحات را انجـام دادیم.
حـال بایـد دیـد بعد از 4۰ سـال سـند آمایشـی کـه ۸۰۰ میلیون قیمـت تمام 
شـده آن اسـت، بـه چه نحو دسـت اسـتان را می گیرد و تـا چه انـدازه کاربردی 
و قابـل اجراسـت؛ سـندی که بخـش خصوصـی از آن ابـراز بی اطالعـی می کند.

گفتارنو بررسی می کند:

اما و اگرهای اسناد 
باال دستی استان
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نشریه بخش خصوصی

مدیرعامـل شـرکت آب و فاضالب شـهری اسـتان کرمان با اشـاره بـه اینکه تصور 
اشـتباهی کـه از میـزان بارندگی امسـال مصرف آب اسـتان را افزایش داده اسـت 

گفـت: توقعـات خـود از برداشـت آب متناسـب را با این شـرایط تنظیم کنیم.
بـه گـزارش  تسـنیم،محمد طاهری در نشسـت خبری بـا اصحاب رسـانه با بیان 
اینکـه در کشـوری زندگـی می کنیـم کـه بارندگی به طـور میانگین در یک سـال 
آبـی کمتـر از 2۵۰ میلیمتـر اسـت اظهـار داشـت: در اسـتان کرمان تا ۱۰ سـال 

پیـش میانگیـن بارندگـی ۱4۰ تـا ۱۵۰ میلیمتر بـود اما در 
حـال حاضـر به کمتر اسـت ۱۳۰ میلیمتر رسـیده اسـت.

وی بـا بیـان اینکـه مـا کرمانی هـا باید بـر روی یـک موضوع 
اجمـاع داشـته باشـیم که اسـتان کرمـان دچار خشکسـالی 
اسـت و میـزان بارندگـی کـم اسـت گفـت: میـزان بارندگی 
دسـت هیـچ گـروه سیاسـی و حزبـی نیسـت و بـه حکومت 
ربطـی نـدارد و در اقلیمـی زندگـی می کنیـم که نسـبت به 
کل کشـور کم باران بوده و از گذشـته هم این مسـئله وجود 

داشـته است.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب شـهری اسـتان کرمـان 

بـا اشـاره بـه اینکـه اگر ایـن موضـوع را بپذیریـم و توقعات خـود از برداشـت آب 
متناسـب با این شـرایط تنظیم کنیم افزود: در بخش کشـاورزی مجبور به حفظ 
آن هسـتیم تا وابسـتگی کشور در تامین غذایی کم شـود اما متاسفانه در گذشته 

آب را بـه خوبی مدیریـت نکردیم.
وی بـا بیـان اینکـه پیرامون شـهر کرمان تعـداد زیادی چـاه آب کشـاورزی وجود 
دارد کـه از قبـل از انقـالب یا اوایل انقالب حفر شـده اسـت گفت: در حـق وزارت 
نیـرو ظلـم می شـود چرا کـه روزی کـه چاه هـا را زدند همه مشـارکت داشـتند و 
امـروز کـه می خواهیـم یـک چاه غیرمجـاز را پلمب کنیـم وزارت نیرو تنها اسـت.

طاهری با اشـاره به اینکه ۹۵ درصد آب اسـتان کرمان صرف کشـاورزی می شـود 

و فقـط یـک درصـد در امور صنعت اسـتان مصـرف دارد 
عنـوان کـرد: مصرف شـرب مردم اسـتان کرمـان فقط 4 

درصـد از مجموع منابع آبی اسـتان اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه مصـرف آب در کشـاورزی بایـد بـه 
سـرعت بهینـه شـده و برداشـت آن کامـال کنترل شـود 
کرمـان ۳۶۵  اسـتان  فاضـالب  و  آب  شـرکت  گفـت: 
حلقـه چـاه آب در اسـتان کرمـان دارد کـه ۹۰ حلقه آن 

اختصاصـی شـهر کرمان اسـت.
مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب شـهری اسـتان کرمان 
بـا اشـاره بـه اینکـه کمتریـن میـزان برداشـت آب را از 
آب هـای جـاری کشـور داریـم و غیر از کرمان هیچ شـهر دیگری در کشـور با این 
میـزان جمعیـت وجـود ندارد کـه ۱۰۰ درصـد منابع تامیـن آب آن از چاه باشـد 
افـزود: چاه هـا دارای حفاری بین 2۰۰ تا ۳۰۰ متر شـدند و آبخوان و سـفره ای که 

میلیون ها سـال پیش شـکل گرفته اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه همه مطـرح می کنند که امسـال میـزان بارندگی خـوب بوده 
اسـت امـا دقـت نمی کننـد کـه سـفره های آب زیرزمینـی اسـتان بـا ایـن مقدار 
بارندگـی جـواب نمی دهـد گفت: در شـهر کرمان ۳ هزار لیتر بـر ثانیه مصرف آب 
نیـاز دارد امـا حداکثـر برداشـت مـا از این چاه ها حـدود هـزار و ۸۵۰ لیتر بر ثانیه 

اسـت و مابقـی آن کـه حـدود هزار لیتر بـر ثانیه کمبـود داریم.
طاهـری بـا اشـاره بـه اینکه متاسـفانه بـا تصور اشـتباهی کـه از میـزان بارندگی 
امسـال ایجاد شـده مصـرف آب در اسـتان افزایش پیـدا کرده اسـت تصریح کرد: 
در کرمـان، رفسـنجان و زرنـد بحران اساسـی آب داریم که البته در رفسـنجان تا 

حدودی مدیریت شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در زرنـد از اطـراف شـهر و بـا اسـتفاده از اجـاره چاه هایـی که 
متعلـق به شـرکت ها و نهادهایی که بوده کمبـود آب را مدیریت کردیـم افزود: در 
شـهر کرمان از سـاعت ۱۱ شـب فشار شـبکه را کاهش می دهیم تا آب در مخازن 

ذخیـره شـود و تا سـاعت حـدود ۵ صبح این کاهش فشـار ادامـه دارد.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب شـهری اسـتان کرمـان با اشـاره بـه اینکه در 
طـول روز نیـز ایـن رونـد را چندیـن مـورد داریم عنوان کـرد: چهل روز اسـت که 
شـهر کرمان به اینگونه مدیریت آب می شـود تا مشـکل آب شـرب را تا حدودی 

کـم کنیم.
وی بـا بیـان اینکـه هر ۹۰ چاه آب شـهر کرمان روشـن هسـتند در حالیکه روزی 
یـک یـا دو موتـور پمـپ می سـوزد و بالفاصلـه تعمیـر می شـود گفـت: از مـردم 
عاجزانـه تقاضـا داریم که بـا ما همکاری کنند و در مصـرف آب صرفه جویی کنند 
و بداننـد کـه مـا تمـام تالش خـود را بـه کار گرفتیم تا مشـکل کم آبی در شـهر 

را به حداقل برسـانیم.
طاهـری بـا بیـان اینکه سـاالنه ۱۵۰ تـا 2۰۰ کیلومتر شـبکه انتقال آب در شـهر 
کرمـان دچار نشـتی آبی می شـود که یـک کار مهم بـرای جلوگیـری از پرتی آب 
اسـت افزود: حاکمیت نظام بر سـالمت آب فوق العاده حسـاس اسـت و در مجموع 

آب در اسـتان کرمـان آب سـالمی اسـت و اصال آلودگی میکروبـی در آب نداریم.
وی با بیان اینکه در آب شـرب شـهر کرمان نیز هیچ کدام از پارامترهای شیمیایی 
آب کرمـان باالتـر از حد مجاز نیسـت گفت: کشـور در شـرایط بد اقتصـادی قرار 

دارد و دشـمن هجمه شـدیدی علیه کشـور آغاز کرده است.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضـالب شـهری اسـتان کرمـان بـا اشـاره بـه اینکه تا 
چـاره ای برای اشـتغال مردمـی که ارزاق آنها از چاه آب اسـت ایجاد نشـود، امکان 
پلمـب چاه هـای غیرمجاز نیسـت افـزود: اما همه به ایـن اجماع رسـیدند که باید 

چاه هـای آب غیرمجاز در اسـتان به سـرعت پلمب شـود.
وی بـا بیـان اینکـه در حـال حاضـر هیـچ نگرانـی از کمبـود آب در شـهر کرمان 
نیسـت عنـوان کـرد: حدود 2۰ تانکر آب کار آبرسـانی به مکان های عمومی شـهر 

را انجـام می دهند.
طاهری با اشـاره به اینکه کارواش های شـهر کرمان حتما باید از آب چاه اسـتفاده 
کننـد و از اسـتفاده از آب شـهری و لوله کشـی بـا جدیـت خودداری کننـد که در 
صـورت مشـاهده اسـتفاده کارواش از آب شـهر برخورد می شـود گفـت: باالی ۷۰ 

درصد آبیاری فضای سـبز شـهر کرمان از آب لوله کشـی و شـرب جدا اسـت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهری استان کرمان خبرداد: 

بحران اساسی آب در کرمان، رفسنجان و زرند
▲ تقاضای عاجزانه از مردم برای صرفه جویی در  مصرف آب     ▲ کمبود آبی شهر کرمان 30 درصد اعالم شد

◙ مردم اندازه نیاز خود مصرف کنند
◙ بارندگی ها تاثیری بر تامین آب 

کرمان نداشته است
◙ تمامی آب کرمان از چاه 

تامین می شود
◙ آب کرمان از کیفیت خوبی

برخوردار است

مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان خبر داد:

رشد 7 درصدی مستمری 
بگیران و یک درصدی مقرری 
بگیران بیمه بیکاری در استان

مدیـرکل تامین اجتماعی اسـتان کرمـان گفت: مدیرکل تامین اجتماعی اسـتان 
کرمـان گفـت: ۱۱۰ هزار خانوار مسـتمری بگیر در اسـتان کرمان داریم که رشـد 
هفـت درصدی نسـبت به سـال قبـل دارد و افزایش ۵ درصدی بیمه شـدگان در 
اسـتان کرمان نسـبت به سـال ۹۶ داشـته ایم که از متوسـط کشـوری باالتر است.

به گزارش ایسـنا منطقه کویر، علی حسـینی در نشسـت خبری به مناسـبت هفته 
تامین اجتماعی اظهار کرد: سـازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین سـازمان 

بیمه ای کشـور بیش از 42 میلیون نفر از جمعیت را تحت پوشـش خود دارد.
وی افـزود: بیـش از ۳ میلیـون خانـوار مسـتمری بگیر تامین اجتماعی در کشـور 
هسـتند و بیش از یک میلیون و 2۰۰ هزار کارفرما به عنوان بزرگ ترین شـریک 

اجتماعی سـازمان فعالیت می کنند.
حسـینی تصریـح کـرد: در اسـتان کرمـان یـک میلیـون و 4۷۰ هـزار نفـر تحت 
پوشـش تامیـن اجتماعـی قرار دارنـد و بیش از ۵۰ هـزار کارفرما در اسـتان داریم 
که نسـبت به سـال گذشـته کارگاه های فعال بیش از ۱2 درصد رشـد داشـته اند.

وی بیـان کـرد: در کارگاه های فعال اسـتان بیش از ۳2۰ هزار بیمه شـده اجباری 
مشـغول بـه کار هسـتند و عـالوه بـر ایـن تعـداد، ۱۵۰ هـزار بیمه شـده حرف و 

مشـاغل آزاد، اختیـاری، راننـدگان، کارگران سـاختمانی و ... را داریم.
مدیـرکل تامین اجتماعی اسـتان کرمـان گفت: ۱۱۰ هزار خانوار مسـتمری بگیر 
در اسـتان کرمـان داریـم کـه رشـد هفـت درصدی نسـبت به سـال قبـل دارد و 
افزایش ۵ درصدی بیمه شـدگان در اسـتان کرمان نسـبت به سـال ۹۶ داشته ایم 

که از متوسـط کشـوری باالتر است.
وی افـزود: ۳۶۵۰ نفـر مقـرری بیمـه بیـکاری در اسـتان دریافـت می کننـد و تا 
سـال گذشـته اسـتان کرمان کمترین مقرری را داشـته اما در سـال ۹۷ رشد یک 
درصدی در مقرری بگیران بیمه بیکاری در اسـتان داشـتیم که از متوسـط کشور 

پایین تر اسـت.
این مسـئول عنوان کرد: در سـال گذشـته بیش از 2 هزار میلیارد تومان تعهدات 
بلندمـدت، مسـتمری بازنشسـتگی، فـوت و .. بـه بازشسـتگان تامیـن اجتماعی 

پرداخـت کـرده ایم.
حسـینی در ادامه اظهار کرد: بسـته حمایتی تامین اجتماعی در راسـتای کمک 
بـه رونـق تولید ابالغ شـده که یکـی از آنها بخشـودگی جرائم کارفرمایان اسـت...
ادامه در صفحه ۳
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