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ریگان، جزو 10 منطقه 
شاخص در بیابانزدایی است

بهره برداری از 4 چاه جدید 
برای تامین آب شرب کرمان
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یکی از کارکردهای وقف 
اقتصادی است
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هشدار مدیرعامل آبفا به مردم کرمان و زرند؛

جیره بندی آب  نزدیک است

معاون وزیر صنعت :

تولید فوالد کشور افزایش یافت

وزیر  ارتباطات  در آئین افتتاح سایتBTS  منطقه زلزله زده هجدک کرمان:

مدیرکل دادگستری کرمان خبرداد؛

اتهام ۸4 درصد زندانیان استان مواد مخدر و سرقت است

جناب آقای مظهری صفات
مدیر محترم روابط عمومی شرکت آبفار کرمان 

جناب آقای  منصورمحمد حسنی
مدیر محترم روابط عمومی شرکت سیمان کرمان 

ضایعه اسفناک در گذشت فرزنددلبندتان موجب اندوه فراوان 
شد.  این مصیبت بزرگ را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض 
نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و برای 

بازماندگان، صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

خبردرگذشت مادرگرامیتان چنان سنگین و جانسوز است که 
به دشواری به باور می نشیند، ولی در برابر تقدیر پروردگار چاره ای 

جز تسلیم و رضا نیست خداوند قرین رحمتش فرماید. 

سرپرستی روزنامه جام جم در استان کرمان سرپرستی روزنامه جام جم در استان کرمان 
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شرکت هزار و یک فن کویر کرمان نورگیر؛
توزیع کننده  با کیفیت ترین محصوالت 

ترموپالستیک و پلیمری
)حمایت از کاالی  ایرانی(، این نام و شعار را 
رهبر انقالب  در پیام نوروزی برای سال 97 اعالم 
کردند. پیش از این و در سال های  قبل نیز رهبر 
انقالب بر حمایت از تولید و کار و سرمایه  ایرانی 
تاکید کرده بودند،اما نتیجه  مطلوب حاصل نشد.

حاال با فراخوان  حمایت از کاالی ایرانی،آحاد ملت 
هم خطاب  قرار گرفته اند  تا با حمایت  از تولیدات  
فرزندان خودشان ،چرخ اقتصاد  و زندگی خانواده 

ایرانی را به حرکت درآورند.
در سطح کشور و استان کرمان شرکت های متعددی 
هستند که با تولید کاالی مرغوب  در حرکت چرخ های 
تولید داخلی نقش موثری دارند. یکی از این شرکت ها که 
در سطح استان کرمان فعال می باشد شرکت هزار و یک 
فن کویر کرمان با مدیریت آقای حمید رضا کامکار مقدم   
می باشد که با  فروش کاالی ایرانی از کارخانجات داخلی  
توانسته جایگاه برتری را در این عرصه به خود اختصاص 
دهد. به همین منظور در گزارشی به معرفی بخشی از 

فعالیت ها و محصوالت این شرکت می پردازیم .
  شرکت هزار و یک فن کویر - کرمان  نورگیر با هدف 
حمایت از مصرف کننده و ارائه محصوالت با کیفیت  برتر  
و قیمت  مناسب و  همکاری با تولید کنندگان داخلی در 
جهت ارائه محصوالت تولیدی  شرکت  های نوآوران آیدا 

پالستیک ، شانی پالستیک و پلیمر آسیا در  سال   1379 
پا به عرصه تولید صنایع ترموپالستیک ، چوب و فلز نهاده 
است  و با در اختیار گرفتن مجرب ترین متخصصین  فنی 

و  مهندسی شروع به توزیع این مصنوعات نموده است. 
 شرکت هزار و یک فن کویر - کرمان نورگیر هم اکنون 
با داشتن نمایندگی  چندین شرکت و کارخانه  معتبر و 
اعطای نمایندگی فروش   در شهرستان های استان کرمان 
توانایی ارائه انواع محصوالت صنایع ترموپالستیک  ، فایبر 
گالس ، کارتن پالست ، پلکسی ، کریستال و هایمپک با  

بهترین  کیفیت  را دارا می  باشد. 
 شرکت هزار و یک فن کویر با ارائه محصوالت متنوع 
و با تضمین کیفیت  این  محصوالت  هدف  خود  را جلب  
رضایت  مشتریان قرار داده است   که در جهت تسریع 
این امر، واحد  مهندسی بخش تحقیق و توسعه شرکت 
افتخار دارد تا با بررسی مشکالت  فنی مشتریان بیشترین 
همکاری را در زمینه تبا دالت علمی و فنی  با  صاحب 
نظران  داشته  باشد.  ورق های  تولید داخلی که توسط این 
شرکت به فروش می رسد  از کیفیت بسیار باالیی برخوردار 
است و عالوه بر قیمت بسیار پایینش در مقایسه با ورق 
های خارجی ، قابلیت رقابت با نمونه خارجی  و صادرات 
را دارا می باشد.درباره معرفی محصوالت شرکت هزار و 
یک فن کویر کرمان باید گفت  که  ورقهای پلی کربنات  
این شرکت غیر قابل اشتعال  ،کامال قوس پذیر، دارای 

شفافیت باال مانند شیشه ، عایق در برابر صوت ، گرما و 
سرما، مقاومت ضربه ای 250 برابر شیشه  و وزنی معادل  
نصف آن ،جایگزین مناسب شیشه ، فیلم های  پالستیکی  
، سفال   و ایرانیت  ، قابلیت  کاربرد  در محدوده دمایی وسیع 
40- الی 120 درجه سانتیگراد ، مقاوم در برابر نور خورشید 
)الیه  آنتی  uv (   می باشند که   با ضمانت نامه 10 ساله  
ارائه می شوند. همچنین  انواع  ورق های  پلی  کربنات چند 
جداره  و تخت )صاف و آجدار( و انواع ورق های اکریلیک 
با  کاربردهای کابین آسانسور ، تابلوهای  تبلیغاتی ، دیوار و 
سقف کاذب ، راه پله و دیوارهای آن ، دکوراسیون داخلی و 

پارتیشن  از دیگر محصوالت این شرکت می باشد. 
از دیگر محصوالت این شرکت باید به   ورق های 
هایمپک   و  پالست  ،کارتن  ،فایبرگالس  کریستال 
اشاره کرد  که  در صنایع کابینت سازی  ، سقف  کاذب  
و دیوارکوب ،بالکن ، بام،شیروانی و غیره ، دکوراسیون 
داخلی اتومبیل ، کفپوش  های سخت صنعتی  ، پوشش 
های کاذب ساختمانی ، ساندویچ پانل ها وایزوالسیون 
، پارتیشن و پانل های داخل مترو ، قطعات مختلف خانه  
های  پیش ساخته ، تخته های مخصوص مبلمان و اثاثیه 
اداری ، پارتیشن های غرفه ها، دستشوئی ، حمام  و غیره  
، پانل های سقفی ، دیوارها و قفسه های فروشگاه های 
زنجیره ای ، استخرها ، سردخانه ها، گلخانه ها ، نمایشگاه  
ها و فرودگاه ها ،کابینت ، قفسه ، دیواره و میز واگن های 

قطار و صندلی های اتوبوس کاربرد دارد و  دارای ویژگی 
هایی همچون غیر قابل اشتعال بودن، سبک و قابل حمل 
بودن ،قابلیت ابزار خوری  ، خاصیت  ضربه  پذیری  ، عایق 
گرما،سرما و صدا ، رنگ پذیری و چاپ آسان ، مقاوم در 
برابر آب و رطوبت  ،  جایگزین  مناسب  چوب  و mdf می 
باشد  و  در طرح ها و رنگ های گوناگون عرضه می شود.

انتظار می رود تا با خرید از این محصوالت حمایت 
خود را از کاالی ایرانی و اشتغال زایی بیشتر فرزندان 
این مرز و بوم تداوم بخشیده و در این عرصه پیشرفت 
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رییس ســازمان اوقــاف و امور خیریه 
کشــور گفت: یکي از کارکردهاي وقف، 
اقتصادي اســت و بایــد مجموعه هاي 
اقتصادي وقف را بیشــتر و بهتر از گذشته 

مدیریت کرد.  
حجت االســالم علي محمدي سیرت 
در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل اوقاف 
استان کرمان اظهار کرد: ما در انتخابمان 
هیچ شک و شبهه اي نداریم که راه صحیح 
راه سربلندي و سرافرازي ملت ایران همان 
راه امام اســت و مقام معظم رهبري همان 
راه را هدایت مي کند. وي افزود: دشمنان 
اســالم، اهل بیت و ملت ایران دروغ مي 
گویند که ملت ایران را دوســت دارند. به 
ویژه امریکا و رژیم غاصب صهیونیستي و 
آنها 100 درصد دشمن ملت ایران هستند 
زیرا مشــکالت و موانعي که براي ملت و 
انقالب درست مي کنند، سختي آن براي 
ملت اســت و بهترین دلیل بر ادعاي دروغ 
آنهاســت.محمدي تصریح کرد: یکي از 
برنامه هاي حساب شده دشمنان، به طور 
وســیع ناامید کردن مردم نسبت به آینده 
انقالب و گذشــته آن اســت و در فضاي 
مجازي، ماهواره و رســانه وسیعي که در 
اختیــار دارند درصدد ناامید کردن مردم از 

نظام اســالمي و آینده آن هستند که ما به 
آنها مي گوییم کــور خوانده اید. وي بیان 
کرد: این ملت راه خود را شناخته و درست 
تشخیص داده و به خداوند و وعده هاي او 
اطمینان کامل دارد. رییس سازمان اوقاف 
و امور خیریه کشــور گفت: مردم پاي کار 
هســتند و خسته نشــده اند و اگر کساني 
بریده و خســته شــده اند، مردم را به حال 
خــود تصور نکنند و مردم ما امید دارند و تا 
آخــر براي دفاع از قرآن و اهل بیت علیهم 
السالم ایستاده اند. وي در بخش دیگري 
از ســخنانش با اشاره به خدمات مدیرکل 
ســابق اوقاف کرمان اظهار کرد: براساس 
تقاضاي مکــرر قاســمي زاده پذیرفتیم 
مســوولیت از دوششــان برداشته شود و 
ایشــان از مدیران موفق، پاکدست و امین 
ما بوده است.محمدي افزود: قاسمي زاده 
با امانت داري، احتیاط و رعایت مســائل 
شــرعي کار کرده و بنا داریم از اطالعات و 

مشاورت ایشان استفاده کنیم.
 وي با اشــاره به اینکه کارهاي خوبي 
در طي 12 ســال گذشته در اوقاف کرمان 
انجام شده، تصریح کرد: ما هر سال برنامه 
به اســتان ها ابالغ و مطالبــه و پیگیري 
مي کنیم و هرســال مدیران اســتان ها 

براســاس مولفه هاي مختلــف ارزیابي 
مي شــوند که اجراي نیــت واقف یکي از 
مولفه هاي ارزیابي مدیران استاني است. 
رییس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور  
بیــان کرد: پول موقوفــات و امامزادگان 
ســر جایش است و حسابشان از هم جدا و 
قابل کنترل است. وي در ادامه سخنانش 
گفت: زمان آغاز فعالیت بنده در ســازمان 
بزرگ تریــن اختالف ملکي بین اوقاف و 
منابع طبیعي به میزان یک میلیون و 500 
هزار هکتار بود کــه تاکنون یک میلیون 
و 200 هزار هکتار تعیین تکلیف شــده و 
سهم اوقاف و منابع طبیعي مشخص شده 
اســت. محمدي افزود: از ســال 1310 تا 
پایان ســال 88 تعداد 65 هزار سند رسمي 
براي موقوفات کشــور بــا همکاري ثبت 
اسناد گرفته شــده بود و از سال 89 تا 96 
تعداد 70 هزار ســند گرفته شده است. وي 
با اشاره به فعالیت هاي مدیر جدید اوقاف 
کرمان اظهار کرد: تدیني یکي از مدیران 
موفق و با تعامل و اهل صبر ماست. رییس 
سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: یکي از 
کارکردهاي وقف، اقتصادي اســت و باید 
مجموعه هاي اقتصادي وقف را بیشــتر و 
بهتر از گذشــته مدیریت کــرد و از محل 
نیــات واقفین به مردم خدمــات بدهیم.

محمدي تصریح کــرد: موقوفات امانت 

مردم دســت ما هستند و باید طبق شرایط 
امین رعایت کنیــم. ضمن اینکه در هیچ 
دوره اي اینقدر به نیات واقفین توجه نشده 
اســت. همچنین با حضور رئیس سازمان 
اوقاف و امور خیریه کشور 2 میلیارد و 200 
میلیون تومان پــروژه عمراني اوقاف در 

کرمان افتتاح و کلنگزني شد. 
با حضور حجت االسالم علي محمدي 
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور 
چندین پروژه عمرانــي اوقاف در کرمان 
افتتاح و کلنگزني شــد.افتتاح دو شبستان 
به متراژ هر کدام 250 مترمربع در آســتان 
امامــزاده محمــد کرمــان از جمله این 
افتتاحات است. ســاخت این دو شبستان 
دو سال گذشته آغاز و با اعتبار 400 میلیون 
تومان افتتاح شد. کلنگزني و آغاز عملیات 
اجرایــي پروژه ســردر آســتان مقدس 
امامــزاده محمد کرمان از ورودي خیابان 
هفده شهریور با مســاحت 200 مترمربع 
و بــا اعتبار یک میلیــارد تومان با حضور 
حجت االســالم محمدي رئیس سازمان 
اوقاف و امور خیریه کشــور نیز  انجام شد.، 
مدرسه اســالمي به مساحت هزار و 830 
مترمربــع و با اعتباری بالغ بر 800 میلیون 
تومان از محل موقوفه ســردارنصرت که 
طي مدت سه سال و نیم ساخته شده است 

نیز  افتتاح شد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه:

یکی از کارکردهای وقف اقتصادی است
بیش از 2 میلیارد تومان پروژه عمرانی اوقاف در کرمان افتتاح شد

با تالش های دبیرستان غیردولتی دخترانه ریحانه 
)دوره اول( شعبه 1

آهنگ موفقیت های ریحانه  درمسیر تعالی طنین انداز شد

»خداوند را بر گذشته خود شاکریم و برای آینده از او کمک می خواهیم. «
موفقیت های کسب شده این آموزشگاه در سال 

تحصیلی 96-97
*کســب رتبه ممتاز کشــوری در برنامه تعالی مدیریت و دریافت 

تندیس گواهینامه اهتمام به کیفیت از سازمان ملی استاندارد
*کسب رتبه های برتر در مسابقات پرسش مهر 

*کســب رتبه های برتر در مسابقات فرهنگی و هنری رشته های 
ادبی  و پژوهشی

*کســب رتبه های برتر در مسابقات فرهنگی و هنری رشته های 
هنرهای تجسمی

*کسب چهار مقام اول در جشنواره نوجوان سالم
*کسب مقام سوم استانی در جشنواره سفیران سالمت

*کسب رتبه اول در محور کارآفرینی، جشنواره نوجوان خوارزمی
*کســب رتبه اول در محور پژوهش و تحقیق جشــنواره نوجوان 

خوارزمی
*کسب رتبه های برتر در مسابقات فرهنگی و هنری

*کســب رتبه اول استانی و راهیابی به مرحله کشوری در جشنواره 
نوجوان سالم  

*کسب مقام سوم کشوری در مسابقات ورزشی رشته کاراته و هندبال 
*کسب مقام اول استانی در مسابقات ورزشی رشته کیک بوکسینگ 

*کسب مقام دوم استانی و دوم کشوری و چهارم جهانی )ترکیه( در 
مسابقات ورزشی رشته کاراته

*کسب مقام اول و سوم استانی و دوم و سوم کشوری در مسابقات 
ورزشی رشته نینجوتسو

*کسب مقام سوم ناحیه ای در مسابقات ورزشی رشته دو و میدانی
با تشکر از:

-ریاســت محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه دو و 
سایر همکاران اداره 

-انجمن اولیاء و مربیان مدرسه 
-آقای صادقی نژاد مدیر عامل مؤسسه خیریه کوثر مشیز 

-خانم پروین امیرزاده نماینده مؤسس
-مدیریت و معاونین مدرسه

 -کادر آموزشی،پرورشــی و دفتری، امور اداری و مالی،
حسابداری،کامپیوتر،خدمتگزاران پرتالش مدرسه و همه 

همکاران
کــه اگر تالش آنان نبود این مدرســه به این جایگاه و 

پیشرفت نمی رسید.
مؤسس : پروین عباسپور

آسیب شناسی درآمدهای پایدار شهرداری ها 
در الیحه  مالیات بر ارزش افزوده

نودوششمین نشست مجمع شهرداران کالن شهرهای ایران با حضور شهرداران 15 
کالن شهر از جمله شهردار کرمان، به میزبانی تهران برگزار شد.

در این نشست شهرداران 15 کالن شهر کشور ازجمله سیدمهران عالم زاده، شهردار 
کرمان، به آسیب شناسی درباره ی »درآمدهای پایدار شهرداری ها در الیحه ی مالیات 

بر ارزش افزوده« پرداختند.
هم چنین با توجه به این که دو طرح »درآمدهای پایدار شهرداری ها« و »طرح جامع 
مدیریت شهری و روستایی« ابتدای سال جاری در مجلس شورای اسالمی مطرح شده 
و هم اکنون، در کمیسیون های مربوط در دست بررسی است، در این نشست گزارشی از 
روند بررسی طرح ها و لوایح مرتبط به مدیریت شهری، از سوی داریوش قنبری، مشاور 
پارلمانی شهردار تهران ارائه شد.در این نشست شهرداران 15 کالن شهر کرمان، اراک، 
ارومیه، اصفهان، اهواز، تبریز، تهران، رشت، زاهدان، شیراز، قم، کرج، کرمانشاه، مشهد 

و همدان حضور داشتند.

مالقات 390 نفر از شهروندان با شهردار
مشاور و مدیر حوزه ی شهردار و امور شورای اسالمی شهر کرمان از مالقات 390 نفر 

از شهروندان با شهردار کرمان در سه ماهه ی اول امسال خبر داد.
 اسماعیل جهانشاهی گفت: در سه ماهه ی نخست امسال 390 نفر از شهروندان که 
مشــکالتی در زمینه های مختلف مرتبط با شهرداری داشتند، با سیدمهران عالم زاده، 
شهردار کرمان مالقات کرده  و مشکالت آن ها ازسوی شهردار مورد بررسی قرار گرفت.

وی افــزود: هم چنیــن طی این مدت 103 نفر از کارکنان شــهرداری نیز طی مالقات 
عمومی شهردار با همکاران، با شهردار کرمان گفت و گو و مشکالت خود را بیان کردند.

مشــاور و مدیر حوزه ی شــهردار و امور شورای اسالمی شهر کرمان به تغییر فرایند 
مالقات عمومی نســبت به گذشــته اشاره کرد و گفت: با توجه به تغییراتی که در فرایند 
مالقات عمومی انجام گرفت، شهروندان دیگر برای مالقات با شهردار معطل نمی  شوند.

جهانشاهی در خصوص چگونگی مالقات عمومی شهروندان با شهردار کرمان گفت: به 
شــهروندانی که قصد مالقات با شهردار کرمان را دارند، وقت و ساعت مشخص اعالم 
می شود؛ بنابراین، شهروندان رأس ساعت مقرر در شهرداری حضور یافته و بدون معطلی 
با شــهردار دیدار و گفت و گو می کنند.وی هم چنین به تشکیل کارگروه های مشورتی 
تخصصی مختلف با حضور متخصصان هر حوزه ازجمله کارگروه مشــورتی معماری 
و شهرســازی، کارگروه مشــورتی بافت تاریخی، کارگروه مشورتی حقوقی، کارگروه 
مشورتی اقتصادی و ... اشاره کرد و گفت: جلسات کارگروه های مشورتی عصرها خارج 
از وقت اداری برگزار می شــود تا خللی در اداره ی امور شهر به وجود نیاید. مشاور و مدیر 
حوزه ی شهردار و امور شورای اسالمی شهر کرمان به ساعت کار شهردار کرمان اشاره 
کرد و با بیان این که مهندس عالم زاده، شهردار کرمان، هر روز از شش صبح تا پاسی از 
شب مشغول فعالیت است، گفت: بازدیدهای سرزده از مناطق چهارگانه و سازمان های 
مختلف شــهرداری به صورت مرتب در دســتور کار شهردار کرمان قرار دارد تا عملکرد 

واحدهای مختلف شهرداری مورد ارزیابی قرار گیرد.
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خبرخبر

یــداهلل موحد، مدیر کل دادگســتری 
کرمان در نشســت خبری به مناســبت 
هفته قوه قضائیه اظهار داشت: 84 درصد 
زندانیان اســتان کرمان مربوط به دو جرم 
مواد مخدر با 62 درصد، سرقت با 22 درصد 
اســت و 16 درصد جرائم سایر زندانی ها 

مربوط به سایر جرائم است.
وی افزود:  در جریان اغتشاشات دی ماه 
سال گذشته و تجمعات اعتراض آمیز سه 
ماه اول ســال جاری همکاران ما در تدابیر 
پیشــگیرانه و کنترلی به ویژه دادستان ها 
نقش محوری را با همکاری سایر دستگاه 
های امنیتــی، انتظامی، دســتگاه های 
اجرایی و ... داشته اند و توانستند با اقدامات 
مناســب نه صرفا قضائی بلکه پیشگیرانه 
این اعتراضات و اغتشاشات را کنترل کنند.

موحد بیان کرد: به گفته همه مسئوالن 
کشوری کرمان یکی از استان هایی است 
که در اغتشاشات دی ماه و اعتراضات سه 
ماه نخست سال جاری بهترین عملکرد و 
کمترین تنش ها را در سطح استان در این 

دو بخش داشته ایم.
وی عنوان کرد: 43 پرونده در ســطح 
استان کرمان در زمینه اغتشاشات دی ماه 
سال گذشته تشــکیل و هشت مورد قرار 
منــع تعقیب صادر شــد، 21 مورد در حال 
رســیدگی و 14 مورد منجر به محکومیت 

کیفری شده است.
مدیرکل دادگســتری اســتان کرمان 
بیان داشــت:  در سال گذشــته با تالش 
و هماهنگــی هایی کــه در بخش های 
مختلف صورت گرفــت یک هزار و 570 
هکتار اراضی دولتی به دولت مسترد و 153 

مورد حکم قلع و قمع اجرا شد.
 همچنین 818 نفر در ســطح اســتان 
تحت تعقیب کیفــری به لحاظ تعرض به 
حقوق عمومی و دولتی قرا گرفته اند.موحد 

عنوان کرد: در حوزه تثبیت مالکیت دولت 
و پیشــگیری از تعرض به اراضی دولتی در 
سنوات گذشته انصافا اقدامات چشمگیری 
داشته ایم و استان کرمان در حوزه مقابله با 
حاشیه نشینی، مقابله با پیشگیری، تعرض 
اراضی دولتی و اعاده وضع و تصرف دولتی 
جزء اســتان های برتر کشــور است.وی 
گفت: ظرف چهار ســال گذشــته 9 هزار 
هکتار اراضی دولتی اعاده شــده و در سال 
86 شورای حفظ حقوق بیت المال فعالیت 
خود را شروع کرده است که بالغ بر 26 هزار 
هکتار اراضی دولتی یا رفع تصرف شده یا 
کاربری اراضی کشــاورزی تغییر کاربری 
پیدا کــرده به حالت ســابق کاربری خود 
برگشت دادشــده است.وی اظهار داشت: 
بر اساس گزارش دیوان محاسبات استان 
کرمان یک ماه پیش یک پروند اختالس  
دو میلیارد تومانی توسط دو نفر از کارکنان 
اداره کل راه و شهرســازی استان کرمان 
در دادســرا مطرح شــده که هنوز در حال 
کارشناسی و رسیدگی است و این دو متهم 
دســتگیر و ممنوع الخروج شده اند.موحد 
تصریح کرد: بر اســاس گزارشــات اداره 
کل اطالعات اســتان کرمان مشــخص 
شد یکسری مفاسد در گمرکات کشور در 
جریان بوده که مربوط به ارزیابی کاالهای 

موضوع اظهار نامه های وارداتی است که 
ازطریق کارشناسات گمرکات و بعضی از 
کارمندان گمرگ در استان کرمان و بوشهر 

صورت گرفته است.
وی بیان داشــت: کارشناســانی برای 
ارزیابــی کاالها تعیین می شــود و پس از 
شناســایی همدیگر به طریق مختلف چه 
مســتقیم و غیر مســتقیم کارشناسان با 
واردکنندگان ارتبــاط برقرار می کردند و 
مبلغی به عنوان رشوه در زمان کارشناسی 
پس از اعالم نظر بــه صورت غیر قانونی 
دریافت می شــده و اظهار نظر خالف واقع 

صورت می گرفته است.
موحــد گفت: این موضوع در اســتان 
کرمان کشف شد و زمانی که مجموعه های 
اطالعاتی به گمرک شهرستان کرمان وارد 
کردند مشخص شد کارشناسان این اداره 
مســتثنی نبوده و مشمول همین وضعیت 
بودنــد و از فعــاالن تجــاری گمرکات 
مبالغی را دریافت مــی کردند.رئیس کل 
دادگستری اســتان کرمان عنوان کرد: با 
انجام تحقیقات و مستندسازی تعدادی از 
گمرگ شهرستان کرمان و مرتبطین آنها 
در سایر شهرستان ها مانند سیرجان 10 نفر  

شناسایی و بازداشت شدند.
موحد ادامــه داد: از این تعداد چهار نفر 

کارمند گمرک و مابقی کارشناس ارزیابی 
کاالهــای وارداتی بــوده اند در تحقیقات 
اولیه تعــدادی به بزه خود اعتراف کردند و 
پرونده در دســت بررسی است.  مدیرکل 
دادگســتری استان کرمان بیان داشت: دو 
فقره پرونده اختالس و تصرف غیرقانونی 
و اهمال در حقــوق دولتی مربوط به امور 
عشایری جنوب استان کرمان و همچنین 
ســازمان تعاون روستایی و اتحادیه تعاون 
روســتایی جنوب اســتان کرمان که در 
شعبه دوم بازپرسی شهرستان جیرفت در 
حال رســیدگی است.وی ابراز داشت: این 
پرونده بر اساس گزارشات اداره اطالعات 
شهرستان جیرفت تشکیل شده  و تخلفات، 
جرائم متعدد با مبالغ سنگین گزارش شده 
که برای تعیین مبلغ دقیق به کارشــناس 
حسابرســی ارجــاع داده شــده و میزان 
دقیق اختالس متهم و همســرش در حال 
رسیدگی اســت و مبالغ تقریبی که توسط 
اداره کل اطالعات اســتان اعالم شده سه 

میلیارد تومان است.    
موحد ادامه داد: یک فرد با ادعای اعمال 
نفوذ بر شهردار، استاندار، قضات دادگستری 
از 23 شهرند مبالغی را کالهبرداری کرده 
بود که اکنون شناسایی و زندانی شده است.  
وی گفــت: یک فرد اقدام به کالهبرداری 
رایانه ای کرده بود که بعد از شناســایی و 
دستگیری به 100 فقره کالهبرداری اقرار 
کرده است و عمدتا کالهبرداری های آن 
در حوزه قضائی مشهد رخ داده بود پرونده 
بــا قرار عدم صالحیت همــراه با متهم به 
دادسرای عمومی و انقالب مشهد ارسال 
شد.مدیرکل دادگســتری استان کرمان 
بیان داشــت: پرونده ای در زمینه ارتشــاء 
یکی از مدیران صنعت و معدن اســتان  در 
دستگاه قضائی اســتان در حال رسیدگی 

است.

مدیرکل دادگستری کرمان خبر داد؛

اتهام ۸4 درصد زندانیان استان مواد مخدر و سرقت است
رسیدگی به 2 پرونده اختالس در کرمان

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان تشریح کرد؛

عملکرد یکساله ثبت اسناد و امالک

مسابقات فوتسال جام رمضان با معرفی 
برترین ها به کار خود پایان داد

فوتبال  هیأت  رئیس 
شهرستان کرمان گفت: مسابقات 
فوتسال جام رمضان با معرفی تیم 

های برتر به پایان رسید. 
عمومی  روابط  گزارش  به 
هیأت فوتبال شهرستان کرمان، 
این  اعالم  با  شجاعی  رضا 
خبرگفت: این رقابت ها به مدت 
یک ماه ، با شرکت 32 تیم  و در 
دو رده سنی آزاد ونوجوانان  برگزار 
شد.وی با بیان این که این رقابت ها درسالن استانداری برگزار شد، 
گفت:  در پایان این رقابت ها ، در رده سنی نوجوانان تیم »بهزیستی« 
مقام  نخست این رقابت ها را کسب کرد وتیم های  »کارخانجات 
فاستونی آسیا « و »تیم کرمان جوان« به ترتیب دوم و سوم شدند.

شجاعی افزود: در رده سنی آزاد  نیز به ترتیب تیم های » فست فود 
بهاران« مقام اول، »فوالد بردسیر « دوم وتیم »جهان فوالد سیرجان« 
مقام سوم راکسب کردند.گفتنی است درپایان این مراسم با اهدای لوح، 

کاپ وجوایزنقدی و نفیس از تیم های برتر تقدیربه عمل آمد.

شرکت حدود 90 تیم در رقابت های 
فوتسال جام رمضان

رئیس هیأت فوتبال شهرستان کرمان از شرکت حدود  90 تیم در 
رقابت های فوتبال جام رمضان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال شهرستان کرمان ، رضا 
شجاعی  افزود: سالن استانداری کرمان میزبان 32 تیم در رقابت های 
فوتسال جام رمضان بود که این مسابقات در دو رده آزاد و نوجوانان برگزار 
شد.وی تصریح کرد: در پایان این رقابت ها تیم های برتر معرفی و با اهدای 
جوایز  نفیس ، کاپ و لوح تقدیر از آنها تقدیر به عمل آمد. شجاعی با بیان 
این که در سالن ورزشی شرف آباد نیز 10 تیم به مصاف یکدیگر رفتند، 
گفت:  این رقابت ها باحضور 10 تیم بومی در رده سنی آزادو ازمحله شرف 

آباد درحال برگزاری  است.
وی با اشاره به این که در سالن ورزشی پاس نیز شاهد رقابت 47 تیم 
فوتسال هستیم، گفت: این رقابت ها  در رده سنی آزاد درحال برگزاری 
است و هفته آینده به پایان می رسد.وی سطح رقابت های فوتسال جام 
رمضان را باال ارزیابی کرد و گفت: امسال شاهد شرکت باشکوه تر تیم ها 

نسبت به سال های گذشته بودیم.

جلســه مجمع عمومــی شــرکت آب وفاضالب 
رفسنجان با دستور جلسه استماع گزارش هیئت مدیره 

و حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد. 
جلســه مجمع عمومــی شــرکت آب وفاضالب 
رفسنجان با دستور جلسه استماع گزارش هیئت مدیره 

و حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد.
این جلســه باحضور نماینده صاحبان سهام ، اعضاء 
هیات مدیره ، معاونین و مدیران ســتادی شرکت آب و 
فاضالب اســتان کرمان و معاونین و مدیران ســتادی 
رفسنجان در ســالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب 

استان کرمان برگزار شد .
در ابتدای این جلسه حسین چرخ انداز رئیس هیئت 

مدیره و مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب رفسنجان 
گزارشــی از فعالیتهای انجام شده شرکت در سال 96 
و پیرامون بودجه پیشــنهادی برای سال 97 گزارشی 

ارائه نمود.
در ادامه جلســه عالی مدیر بودجه و حمزه زاده مدیر 
امور مالی شــرکت آبفا کرمــان مطالبی در خصوص 
بودجه پیشنهادی سال 97 ارائه نمودند.محمد طاهری 
رئیس مجمع نیز در پایان جلسه ضمن تقدیر از عملکرد 
بســیار درخشان شرکت آبفا شهرســتان رفسنجان بر 
مواردی همچون جداسازی آب فضای سبز از آب شرب  
برنامه زمان بندی ســاخت مخزن 15000 مترمکعبی 
شــهر رفســنجان، نصب دریچه های ایمن در مخازن 

همکاری شهرداری با آبفا در بازسازی شبکه فرسوده و 
آسفالت معابر، سیستم تله متری و... تاکید نمود.

فرمانده انتظامی اســتان کرمان اســتان کرمان را 
خاکریــز اول ورود مواد مخدر دانســت و بیان کرد: از 
آنجایی که کرمان اولین استان در مسیر ورود مواد مخدر 
به کشور قرار دارد شاهد آن هستیم مصرف این مواد در 
استان نسبت به سایرین کمتر می باشد و استان کرمان 

رتبه 13 در مصرف را دارد.
سردار "رضا بنی اســدی فر" در نشست خبری به 
مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر گفت: پلیس توانسته 
است که امنیت نســبی را در سطح پهناورترین استان 
کشــور اجرایی کند.وی ادامه داد: مواد مخدر در سطح 
جهان با مافیایی قدرتمند پشــتیبانی می شود و جزء 8 
تهدیدی است که جامعه بشری را تهدید می کند، ضمن 
آنکه چهارمین صنعت پررونق غیرقانونی جهان است.

فرمانده انتظامی اســتان کرمان با اشــاره به اقدامات 
صورت گرفته در منطقــه برای افزایش امنیت، عنوان 
کرد: علی رغم اقدامات کشورهای فرامنطقه ای برای 
تامین امنیت، نه تنها امنیت منطقه تامین نشده بلکه با 
افزایش تساعدی کشت مواد مخدر روبرو بوده ایم.وی 
خطر مواد مخدر صنعتی را بیشتر از مواد سنتی دانست و 
بیان کرد: امروز شاهد تغییر عمده نگرش جامعه نسبت به 

مواد مخدر سنتی هستیم و متاسفانه افراد به سمت مواد 
مخدر صنعتی سوق پیدا کرده اند.سردار بنی اسدی فر با 
بیان این مطلب که مواد مخدر ناشناخته متعددی وجود 
دارد و مضرات آن نیز نامشــخص است، تصریح کرد: 
مواد مخدر صنعتی جدید با داشــتن اسامی جوان پسند 
و تولیــد راحت، موجب گرایش افراد به مواد صنعتی در 
آینده خواهد شد.وی ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران 
در مبارزه با مواد مخدر 3 هزار و 700 شهید و 700 جانباز 
داده است، قابل ذکر است که استان کرمان 372 شهید 
صرفا در حوزه مواد مخدر تقدیم کرده اســت.فرمانده 

انتظامی استان کرمان اعالم کرد: استان کرمان در سال 
گذشــته در حوزه اقدامات مقابله ای با تمرکز عملیاتی 
و تخصصی در 23 شهرســتان استان رتبه برتر کسب 
کرده اســت و کشفیات ما در سال 96 نسبت به سال 95 
افزایش 30 درصدی داشــته  است.وی از کشف بیش از 
25 تــن مواد مخدر در ســال جاری خبر داد و بیان کرد: 
میزان کشفیات سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 
قبل 12 درصد کاهش داشــته  که بخشی از این کاهش 
ناشی از اقدامات مقابله ای و ضرباتی  است که در گذشته 
به قاچاقچیان زده ایم و آنها تغییر مســیر داده اند.سردار 
بنی اسدی فر اظهار کرد: در حوزه رصد اطالعاتی برون 
مرزی در مرز افغانســتان و ورودی های استان کرمان 
با هماهنگی دســتگاه های تابعه با این معضل هدفدار 
مقابله کرده و بتوانیم وظیفه خود را نســبت به مردم ادا 
کنیم.وی استان کرمان را خاکریز اول ورود مواد مخدر 
کشور دانســت و بیان کرد: از آنجایی که کرمان اولین 
استان در مســیر ورود مواد مخدر به کشــور قرار دارد 
شــاهد آن هستیم که مصرف این مواد در استان نسبت 
به سایرین کمتر می باشد و استان کرمان رتبه سیزدهم 

کشور در مصرف را به خود اختصاص داده است.

فرمانده انتظامی کرمان عنوان کرد؛
خاکریز اول مبارزه با مواد مخدر، رتبه سیزدهم مصرف را دارد

امالک  و  اسناد  ثبت  مدیرکل 
استان کرمان گفت: 23 هزار و 
969 مورد واقعه ازدواج در سال 
96 در سطح استان ثبت شده که 
در مقایسه با سال 95 میزان 6 

درصد کاهش داشته است.

رضا طالبي زاده در نشست خبري به 
مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضاییه با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهداي هفتم 
تیر اظهار کرد: شهید بهشتي بنیانگدار قوه 
قضاییه در کشور بود و در تدوین قانون 

اساسي نقش بي بدیلي ایفا کردند.
وي در ادامه با اشاره به فعالیت سازمان 
ثبت اسناد و امالک افزود: سازمان ثبت 
جایگاه و اهمیت باالیي دارد و همه مردم 

با سازمان ثبت سر و کار دارند.
طالبي زاده با اشاره به اینکه در حال 
حاضر بیش از 90 درصد خدمات ثبتي به 
صورت الکترونیکي ارائه مي شود، تصریح 
کرد: قانون کاداستر از سال 93 اجرایي شد 
و در سال چهارم این طرح قرار داریم که 
البته با مشکالتي از جمله کمبود اعتبار 
و عدم اختصاص بودجه مواجه هستیم.

وي بیان کرد: در کل کشور 143 میلیون 

هکتار اراضي ملي منابع طبیعي داریم که 
از این میزان 27 میلیون و 600 هزار هکتار 

تثبیت شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان 
کرمان با بیان اینکه در استان 17 میلیون 
هکتار اراضي دولتي منابع طبیعي داریم 
که 10 میلیون و 250 هزار هکتار از آن 
تثبیت و همچنین بیش از 15 میلیون 
افزود: طي  است  جانمایي شده  هکتار 
سه سال متوالي استان کرمان رتبه برتر 
کشور در تثبیت اراضي دولتي را کسب 
کرده است.طالبي زاده تصریح کرد: براي 
جلوگیري از معضالت حقوقي مردم و 
دولت که 45 درصد آن مربوط به زمین 
و مسکن است، باید به تثبیت مالکیت 
را  مردم  و  داده  اهمیت  دولتي  اراضي 
تشویق کنیم که معامالت خود را با سند 

رسمي انجام بدهند.
وي بیان کرد: 13 ایستگاه ماهواره اي 
در ادارات ثبت استان در سال گذشته راه 
اندازي شده و کار نقشه برداري اراضي 
و تعیین حدود را انجام مي دهند که این 
امر خطاي حداکثر سه میلیمتري دارد و 
از اختالفات جلوگیري مي کند مدیرکل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان اظهار 

کرد: کرمان در اسکن و آرشیو پرونده هاي 
ثبتي از استان هاي پیشتاز است و پرونده 
هایي با قدمت 90 ساله اسکن و آرشیو 
شده است که با این اقدام از بسیاري از 
مشکالت از جمله کالهبرداري و زمین 

خواري جلوگیري مي شود.
وي افزود: در سال قبل 5 هزار هکتار 
از اراضي پالک هاي اصلي شهر کرمان 
با همکاري یک شرکت خصوصي انجام 
شد و این کار را در دیگر شهرها ادامه مي 

دهیم تا مشکالت مردم حل شود.
طالبي زاده با اشاره به فعالیت دفترخانه 
هاي اسناد رسمي و دفاتر ازدواج و طالق 
استان کرمان بیان کرد: 120 دفتر ازدواج، 
38 دفتر طالق و 226 دفتر اسناد رسمي 
در استان داریم.وي تصریح کرد: در سال 
95 تعداد 99 پرونده تخلفاتي سردفتران و 
دفتریاران را در دادگاه انتظامي داشتیم که 
به دلیل الکترونیکي کردن فعالیت ها، در 
سال 96 به 50 مورد کاهش یافته و در چند 
سال اخیر 50 درصد جعل در ادارات ثبت 

کاهش داشته است.
طالبي زاده بیان کرد: در پرونده هاي 
تخلفات 17 مورد راي انفصال موقت و 
مابقي توبیخ و جریمه نقدي صادر شده و 
قرار است پرونده هاي دفاتر اسناد رسمي 
نیز الکترونیکي شود.مدیرکل ثبت اسناد 
و امالک استان کرمان با بیان اینکه سال 
قبل 634 هزار سند در دفاتر تنظیم شده 
که سند مالکیت کاداستري 79 هزار برگ 
سند بوده است افزود: 578 مورد بازرسي 
در سال قبل از دفاتر اسناد در سطح استان 
صورت گرفته و 382 هزار و 660 سند 
بازرسي شده است.طالبي زاده با اشاره به 
آمار ازدواج و طالق در سال گذشته در 
استان کرمان تصریح کرد: 23 هزار و 969 

مورد واقعه ازدواج در سال 96 در سطح 
استان ثبت شده که در مقایسه با سال 95 
میزان 6 درصد کاهش داشته است.وي 
ادامه داد: در دو ماهه ابتداي امسال نیز 
4 هزار و 795 مورد ازدواج در استان ثبت 
شده که 9 درصد کاهش در مقایسه با دو 

ماهه ابتداي 96 داشته است.
طالبي زاده بیان کرد: در سال 96 تعداد 
5 هزار و 669 مورد طالق در استان کرمان 
ثبت شده که 0.05 درصد کاهش را در 
مقایسه با سال 95 نشان مي دهد.مدیرکل 
ثبت اسناد و امالک استان کرمان با اشاره 
به فعالیت ادارات اجراي اسناد رسمي گفت: 
ادارات اجرای کار وصول مطالبات ادارات، 
بانک ها و مردم را انجام مي دهند و در 
قانون برنامه ششم بحث مطالبات مهریه 
به ادارات اجرا واگذار شد که با افزایش 
حجم کار مواجه شدیم.وي افزود: در سال 
95 تعداد 559 فقره پرونده در ادارات اجرا 
داشتیم که درسال 96 به یک هزار و 390 
مورد رسید و طي دو ماهه ابتداي امسال 
هم 296 پرونده داشتیم که سال قبل 74 
مورد بود.طالبي زاده اظهار کرد: وصولي 
معوقات بانک ها توسط ادارات اجراي 
اسناد استان کرمان در سال 95 مبلغ 62 
میلیارد و 500 میلیون تومان و سال 96 
مبلغ 104 میلیارد و 300 میلیون تومان بود 
که رشد 66 درصدي وصولي مطالبات را 
نشان مي دهد.وي با اشاره به ثبت شرکت 
غیرتجاري  موسسات  و  تجاري  هاي 
استان کرمان تصریح کرد: کل پرونده ها 
از ابتداي ثبت شرکت ها 39 هزار و 704 
مورد بوده است.طالبي زاده گفت: در سال 
قبل یک هزار و 195 مورد ثبت شرکت ها 
در استان بوده که 8 هزار مورد مربوط به 

تغییرات شرکت هاست.

جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت آبفای رفسنجان برگزار شد

معاون امور بیابان سازمان جنگل ها:

ریگان، جزو 10 منطقه شاخص در بیابانزدایی 
است

معاون ســازمان آبخیــزداری، مراتع و 
امور بیابان سازمان جنگل ها و مراتع گفت: 
شهرســتان ریگان ) واقع در استان کرمان 
(در شــمار 10 منطقه شاخص و برتر کشور 
در اجرای طرح های بیابانزدایی قرار دارد. 
ناصــر حیدری پور در گفت و گو با خبرنگار 
ایرنا افزود: بیابانزدایی در کشور از سال 96 
و مالچ پاشــی بعد از گذشت 10 سال در 27 
هزار هکتار از کانونهای بحرانی فرسایش 

بادی آغاز شد.
 وی عنوان کرد: عملیات مالچ پاشــی در ریگان با موفقیت انجام شــد و اجرای 
این طرح طی ســال جاری نیز در این شهرســتان ادامه خواهد داشت. حیدری پور با 
اشــاره به اینکه عملیات مالچ پاشــی یکی از مراحل موقت امر بیابانزدایی است بیان 
داشــت: نهالکاری می تواند نقش بسزایی در بیابانزدایی داشته باشد. معاون سازمان 
آبخیزداری، مراتع و امور بیابان ســازمان جنگل ها و مراتع عنوان کرد: بیابان زدایی 
با مشــارکت جوامع روســتایی می تواند تاثیر شــایانی در حفظ و احیاء منابع طبیعی 

داشته باشد. 
حیدری پور افزود: فعالیت های خوبی در زمینه بیابانزدایی در خراســان جنوبی نیز 
انجام شــده است. وی ادامه داد: کارشناسان فائو در بازدید و ارزیابی از منطقه ریگان 
اجرای طرح های بیابانزدایی این منطقه را موفق برشــمرده اندبه گفته حیدری پور، 
ریگان یکی از مناطقی اســت که در شرایط بحرانی بیابانزایی قرار دارد لذا اعتبارات 
خوبی در زمینه احیای جنگلهای مخروبه و بیابانزدایی به این شهرســتان اختصاص 

می یابد.
 ریگان یکی از شهرستانهای شرقی استان کرمان و دومین منطقه بحرانی کشور 
در زمینه فرســایش بادی و گرد و غبار شــدید است.ساکنان شهرستان ریگان نیمی 
از ســال را گرفتار توفان شــدید شن و گرد و غبار هســتند. در این راستا اقداماتی در 
زمینه بیابانزدایی در این شهرستان انجام شده که با توجه به وضعیت بحرانی ریگان 
ناکافی اســت. ســه طرح بزرگ بین المللی، کشوری و اســتانی در زمینه مهار گرد و 
غبار در شهرســتان ریگان در حال اجرا اســت و این طرح در تعدادی از روستای این 
شهرستان با موفقیت انجام شده است. طرح بین المللی ار. اف. ال. دی. ال. که از سال 
90 در شهرســتان ریگان آغاز شده 83 روستا را تحت پوشش قرار داده و با مشارکت 
جوامع محلی در حال اجرا اســت. ســال گذشته نیز مالچ پاشی بعد از گذشت 13 سال 
در شهرســتان ریگان آغاز شــد که در این طرح پنج هزار هکتار از کانونهای بحرانی 
فرسایش بادی مالچ پاشی می شود. نهالکاری نیز در 700 هکتار از کانونهای بحران 
فرسایش بادی در منطقه هشتصد متری و دهرضای شهرستان ریگان در حال انجام 
است. گرد و غبار، توفان شن و ریزگردها تاکنون 16 روستای این شهرستان را خالی 

از سکنه کرده است. 
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خبرخبر

بازسازی بیش از 5700 متر شبکه  
فرسوده آبرسانی در رفسنجان

 حســین چرخ انداز رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب شهرســتان رفســنجان گفت: یکی از اقداماتی که در 
سال جاری باجدیت توســط این شرکت دنبال می شود، بازسازی 
شبکه فرسوده آبرسانی به منظور کاهش پرت آب و خدمات رسانی 

مطلوبتر به مشترکین می باشد .
وی افزود:در همین راســتا در اردیبهشت ماه 5724 متر شبکه 
فرســوده در نقاط مختلف شهر بازسازی شــد.چرخ انداز در ادامه 
بیان داشــت : طی مدت زمان ذکر شده 2260 متر شبکه آبرسانی 

نیز توسعه یافت.

در  کنتور   280 از  بیش   تعویض 
کهنوج

 به منظور محاســبه 
میزان دقیق آب مصرفی 
مشــترکین،  توســط 
بــدون  آب  کاهــش 
درآمــد و جلوگیــری از 
هدررفت آب، طی دو ماه 
نخست سال جاری 283 
دســتگاه کنتــور خراب 
کهنوج  در شهرســتان 
تعویــض شــد.رضا بهرامی مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان 
کهنوج با اعالم این خبر گفت: این تعداد کنتور خراب در شــهرهای 
کهنوج )185(، قلعه گنج )47(، رودبار )16(، فاریاب )34( و زهکلوت 

)1( دستگاه توسط امور مشترکین تعویض شد.

واگذاری حدود130 فقره انشعاب 
آب در   بم

 احمد بیانی مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان بم گفت: طی 
دو ماه نخست ســال جاری، 129 فقره انشعاب آب شامل انشعاب 
مســکونی )111 فقره(، انشــعاب تجاری )16 فقره( و انشــعاب 

عمومی- اداری )2 فقره( در این شهرستان واگذا رشد.
وی افزود: این تعداد انشعاب در شهرهای بروات )14(، بم )95( 
، نرماشــیر )8(، فهرج )7( و نظام شهر )5( فقره به متقاضیان واگذار 

شد.

هشدارمدیرعامل  آبفا به مردم کرمان و زرند؛

جیره بندی آب  نزدیک است
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
کرمــان گفت: کاهش فشــار آب یک راه 
برای صرفه جویی در مصرف آب اســت و 
باید آمادگی الزم را داشــته باشــیم چرا که 
به احتمــال زیاد تا پایان تابســتان نه تنها 
وضعیت فشار آب بدتر می شود بلکه امکان 
جیره بندی آب در شــهر کرمان بسیار زیاد 

است.
 نشســت خبری مدیرعامل شــرکت 
مهندســی آب و فاضالب استان کرمان با 
اصحاب رســانه برگزار شد، این نشست با 
تاخیر یک ســاعته همراه بود و به دنبال این 
تاخیر برخی خبرنگاران جلسه را ترک کردند 
اما برخی خبرنگاران از جمله خبرنگار فارس 
که مدت ها برای شنیدن پاسخ سؤاالت خود 
تماس گرفته و یا مراجعه کرده بودند و امروز 
با وعده پاســخگویی به سؤاالتشــان آمده 
بودند منتظر آغاز جلسه شدند.باالخره بعد از 
یک ساعت انتظار جلسه با حضور مدیرعامل 
برگزار شد. طاهری مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان کرمان بــا بیان اینکه با 
تشدید گرمای هوا مصرف آب در استان هم 
افزایش یافته است، اظهار داشت: در استان 
کرمان 2 میلیون و 300 هزار نفر در 71 شهر 
و 147 روستا ساکن هستند که برخی از این 
روستاهای بزرگ تبدیل به شهر شده است 
با این وجود این مناطق توسط شرکت های 
آب و فاضالب اســتان آبرسانی می شوند.

وی افزود: با نهایت تاســف باید اعالم کنم 
قنوات اطراف شــهر کرمان یا خشک شده 
و یا ســطح آب آنها تا حدود زیادی کاهش 
یافته و در حال حاضر فقط دو نقطه در استان 
شامل سد تنگوئیه ســیرجان و شهر بافت 
در تامین آب مشکل ندارند.طاهری تصریح 
کرد: در حال حاضر در قسمت شمال استان 
کرمان تا غرب هیــچ منبع آبی وجود ندارد 
و تنهــا در منطقــه جالل آباد با تالش های 
فراوان یک حلقــه چاه باEC)5000( حفر 
شــده است که امیدواریم بتوانیم از آن بهره 

الزم را ببریم.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
کرمان ابراز داشــت: در منطقه شرق استان 
کویر شهداد قرار دارد و عمال هیچ آبی وجود 
ندارد، در منطقه جنوب هم تنها در محدوده 
فاصله ماهان تا کرمان آب وجود دارد و عمال 
تــا تهرود بم هیچ چاه آبی وجود ندارد.وی با 
بیان اینکه آب شــرب شهر کرمان در حال 
حاضر از منطقه بهرامجرد و بردســیر تامین 
می شــود، افزود: در منطقه سرآسیاب هفت 
پارچه قنات وجود دارد که از حدود سه سال 
پیش مذاکراتی با مالکان انجام و قراردادها 
بســته شد اما با وجود خریداری تجهیزات و 
تخصیــص بودجه به علت نارضایتی برخی 
مالکان تاکنون موفق به استفاده از آب این 
قنوات نشــدیم.طاهری یادآور شــد: تنها 
چیزی که می تواند در این شــرایط کم آبی 

و خشکسالی به استان کمک کند همیاری 
شهروندان و سازگاری با کم آبی است و اگر 
هم استانی ها در مواردی صرفه جویی کنند، 
می توانیم تابســتان را بدون مشکل سپری 
کنیم.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
استان کرمان در پاســخ به سؤال خبرنگار 
فــارس مبنی بر وضعیت افت فشــار آب و 
جیره بندی آن عنــوان کرد: در حال حاضر 
108 حلقــه چاه آب شــهر کرمان را تامین 
مــی کند که کوچک تریــن اختالل در هر 
کدام از این چاه ها سبب افت فشار می شود. 
طاهری ابراز داشــت: به عنوان مثال در هر 
ثانیــه یک هــزار و 950 لیتــر آب از چاه ها 
برداشت می شــود حال اگر 10 دقیقه برق 

قطع شــود به میزان زیادی آب از دسترس 
خارج شــده و به دنبال آن فشار آب هم کم 
می شــود.وی تاکید کرد: کاهش فشار آب 
یک راه بــرای صرفه جویی در مصرف آب 
است و باید آمادگی الزم را داشته باشیم چرا 
که به احتمال زیاد تا پایان تابســتان نه تنها 
وضعیت فشار آب بدتر می شود بلکه امکان 
جیره بندی آب در شــهر کرمان بسیار زیاد 
است.مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
استان کرمان یادآور شد: همه ما باید دست 
به دســت یکدیگر دهیم و با فرهنگ سازی 
مناســب و صرفه جویــی در مصرف آب، 
تابستان 97 را با کمترین مشکالت سپری 

و از مصارف بی رویه آب جلوگیری کنیم.

وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشــاره به نیاز 
استان به 88 دکل مخابراتی گفت: تا امروز بخش زیادی 
از زیرســاخت های این برج های مخابراتی فراهم شده 
است و بیش از 50 درصد این سایت ها آماده شدند و زیر 

بار قرار می گیرند.
 محمدجــواد آذری جهرمی  در آئین افتتاح ســایت

BTS  منطقــه زلزله زده هجدک کرمان با اشــاره به 
اقداماتی که درشــش ماه گذشته در استان کرمان برای 
بهبود خدمات ارتباطی انجام شــده است اظهارداشت: 
باید در ابتدا به چالش هایی که در اســتان وجود داشــت 
اشــاره کنیم.وی با بیان اینکه یکی از مشــکالتی که 
مردم اســتان با آن روبه رو بودند عدم توازن در پوشش 
تلفن همراه در اســتان بود گفت: بخش هایی از استان 
از پوشــش اپراتور اول برخوردار بودنــد اما اپراتور دوم 
خدمات مناســبی ارائه نمی کرد و کاربران اپراتور دوم از 
پوشش دهی در بعضی روستاها و در برخی نقاطق مسیر 

در طول جاده ها گالیه مند بودند.
وزیر ارتباطات  و فناوری اطالعات با اشــاره به اینکه 
بیش از 2 هزار و 400 روســتا در سراســر استان با این 
معضل مواجه بودند افزود: امروز هیچ منطقه ای از استان 
را نداریم که از پوشش یک اپراتور برخوردار و اپراتورهای 

دیگر با مشکل روبه رو باشند.
وی با بیان اینکه ایجاد پوشــش متوازن شبکه تلفن 
همراه در تمام نقاط استان از جمله اقداماتی بود که انجام 
شده است گفت: مشکل دیگری که وجود داشت گالیه 

از عدم توسعه تلفن ثابت در استان بود.
آذری جهرمی با اشــاره به اینکه بعضی مناطق کمتر 
برخــوردار و حتــی مردم در برخی شــهرها گالیه مند 
بودند که ما در صف دریافت تلفن ثابت هســتیم افزود: 

پــس از آنکه مخابرات به بخش خصوصی واگذار شــد 
سرمایه گذاری برای توســعه مناطق کمتر برخوردار از 

سوی مخابرات انجام نشده بود.
وی با بیان اینکه ما با یک عقب افتادگی در این حوزه 
در استان کرمان روبه رو هستیم گفت: دولت در این زمینه 
از محل اعتبارات توسعه روستایی سرمایه گذاری کرد و 
ثبت نام تلفن ثابت در هزار و 300 روســتای کرمان آغاز 

می شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه از 
مجموع بیش از 3 هزار و 500 کیلومتر جاده روستایی در 
اســتان، 700 کیلومتر پوشش نامناسبی داشته و یا نقاط 
کور بودند افــزود: این مناطق به ویژه در مناطق جنوب 
استان قرار داشتند و در مواردی چون سوانح جاده ای و یا 
زلزله این مشــکل بیشتر خودنمایی می کرد.وی با بیان 
اینکه 262 روستا در استان داشتیم که هیچ گونه ارتباطی 
نداشتند افزود: با طراحی دقیق 88 نقطه استراتژیک را در 
استان کرمان شناسایی کردیم و بنا شد 88 دکل ارتباطی 
و برج مخابراتی در این نقاط دائر شود تا هم پوشش 700 
کیلومتر جادشه های استان و هم ارتباطات 262 روستا 
تامین شود. آذری جهرمی با اشاره به اینکه تا امروز بخش 
زیادی از زیرساخت های این برج های مخابراتی فراهم 
شده اســت گفت: تامین برق و جاده یکی از ضروریات 
این ســایت ها اســت و بیش از 50 درصد این سایت ها 
آماده شدند و زیر بار قرار می گیرند.وی با بیان اینکه من 
به مردم قول دادم تا ظرف مدت شش ماه به کرمان آمده 
و گــزارش می دهم گفت: امروز نه برای افتتاح که برای 
بررسی و رفع موانع پیش رو در حوزه ارتباطات به استان 

کرمان آمدیم.
وی با اعالم اینکه اســتان کرمــان با چالش های 

زیادی روبه روســت و بحران کم آبی شــاید مهمترین 
بحران اســتان باشد گفت: استان کرمان از درجه باالی 
محرومیــت در برخی نقاط برخوردار اســت و فناوری 
اطالعات می توانــد امروز به رفــع محرومیت در این 
استان کمک کند.وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با 
بیان اینکه فناوری اطالعات می تواند به حل مشکالت 
زیست محیطی صرفه جویی در مصرف آب، نخبه پروری 
و شناســایی و حل مشکالت و محرومیت ها کمک کند 
ادامه داد: ما امیدواریم تا با استفاده از ظرفیت های استان 
کاری کنیم تا این قابلیت ها بالفعل شود.وی با اذعان به 
اینکه تالش زیادی برای کنترل پیامک های تبلیغاتی 
در کشــور شده دســتاوردها خوب بوده اما کافی نیست 
گفــت: هنوز هم بازار پیامک هــای قاچاق وجود دارد و 
برنامه مدونی داریم تا قبل شهریور مشکل پیامک ها را 
به صورت ریشــه ای حل کنیم و باید دغدغه مردم را در 
زمینــه مزاحمت های پیامکی و فروش اطالعات مردم 

حل کنیم.

وزیر ارتباطات در آئین افتتاح سایتBTS  منطقه زلزله زده هجدک کرمان:

۵۰ درصد دکل های مخابراتی کرمان از این پس 
زیر بار می روند

تا قبل از شهریور مشکل پیامک ها را به صورت ریشه ای حل کنیم

به منظور کمک به منابع تامین آب شرب شهر کرمان، 4 حلقه چاه پس از مهندسی 
مجدد وارد مدار بهره برداری شد. غالمرضا زین الدینی مدیر آب و فاضالب شهرستان 
کرمان با اعالم این خبر گفت: با توجه به گرم شــدن هوا در ســه هفته اول خرداد ماه و 
به تبع آن باال رفتن مصرف آب شــهروندان، با تالش و پیگیری های مســتمر پرسنل 
واحد تولید، 4 حلقه چاه پس از مهندسی مجدد وارد مدار بهره برداری شد.وی در ادامه 

بیان کرد: با وارد مدار شــدن چاه های فوق به منابع تامین آب شهر کرمان، 77 لیتر آب 
در ثانیه به ظرفیت تولید شــهر کرمان افزوده شده است.مدیر آبفای شهرستان کرمان 
اذعان کرد: انشــااهلل با همکاری مردم در صرفه جویی فصل پیک مصرف و مدیریت 
مصرف بهینه توســط مشــترکین، فصل تابستان را با کمترین مشکل در زمینه تامین 

آب سالم و بهداشتی سپری خواهیم کرد.

معاون وزیر صنعت :
تولید فوالد کشور افزایش یافت

مهــدی کرباســیان در آیین افتتاح ششــمین 
نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فراوری 
مواد معدنی و تجهیزات وابسته و چهارمین نمایشگاه 
بین المللی ماشین آالت معدنی و راهسازی در استان 
کرمان گفت: ظرفیت کشور بیش از این میزان است.

وی اظهار داشــت: زمانی رویا بود کــه بتوانیم جزو 
صادرکنندگان برتر صنایع معدنی در دنیا باشــیم اما 

در سال گذشته 9 میلیون تن صادرات فوالد کشور بوده است .
کرباســیان با اشاره به ایجاد صنایع پایین دســت مس در منطقه ویژه اقتصادی 
رفســنجان، بیان کرد: توسعه و اشتغال از مباحث اساســی کشور است واشتغال در 
صنایع پایین دست، بسیار باال است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: 
روزهای سختی است و مشکالت اقتصادی به دلیل بحران ها و فشارهای بین المللی 
برای مردم و دولت وجود دارد اما زیبایی هایی که برای کشور اتفاق افتاده است را نباید 
فراموش کرد.وی افزود: امیدواریم که برگزاری ششمین نمایشگاه بین المللی معدن، 
صنایع معدنی، فراوری مواد معدنی و تجهیزات وابســته و چهارمین نمایشــگاه بین 
المللی ماشــین آالت معدنی و راهسازی در استان کرمان موجب توانمندی واحدها، 
تولید کنندگان و امکانات اســتان و کشور عرضه شده و سرمایه گذاران را به سرمایه 

گذاری در این حوزه ترغیب کند.
کرباســیان گفت: توجه و حمایت از معادن کوچک در کشور و استان کرمان مورد 
تاکید قرار گرفته است.ششمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فراوری 
مواد معدنی و تجهیزات وابسته و چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت معدنی 
و راهســازی در استان کرمان امسال با حضور 120 شرکت و در فضایی به وسعت 9 

هزار مترمربع برپا شده است.

1765 تبعه افغان، تحت پوشش بیمه سالمت
 رئیس بیمه سالمت شهرستان رفسنجان گفت: در حال حاضر هزار و 765 نفر از 

اتباع افغان در رفسنجان تحت پوشش بیمه سالمت هستند. 
محســن بیجامی در حاشیه بازدید سفرای کشــورهای حامی پناهندگان از دفتر 
پیشــخوان شهید رجایی رفسنجان و روند صدور دفترچه بیمه اتباع اظهار داشت: در 
بحث صدور بیمه نامه اتباع، قراردادی را ســازمان بیمه سالمت، وزارت کشور، اداره 
کل اتباع و کمیســاریا منعقد کردند و حدود سه ســال است که اتباعی که در لیست 

آمایش هستند تحت پوشش دفترچه بیمه سالمت همگانی قرار می گیرند.
وی بیان کرد: در ســال جاری هزار و 765 نفر از اتباع افغان در رفســنجان تحت 
پوشــش بیمه ســالمت همگانی قرار گرفتند و این دفاتر بیمه هیچ تفاوتی با دفاتر 
ایرانی ندارد.وی خاطرنشان کرد: تعهد سازمان بیمه سالمت در خصوص اتباع مشابه 
تعهدی است که برای ایرانیان و حتی کارمندان دولت است و فرانشیزی که اتباع در 

مراکز دولتی پرداخت می کنند مشابه پرداختی ایرانیان است.

بهره برداری از 4 چاه جدید برای تامین آب شرب کرمان


