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گروه اقتصاد: استاندار کرمان با تاکید 
بر اینکه مدیران استان باید به هر طریقی 
اعتبارات اختصاص یافته به دستگاه ها را 
استان  »مدیران  داد:  ادامه  کنند،  جذب 
استان  از  اعتبارات  این  ندهند  اجازه 
برگردد و دستگاه هایی که تاکنون جذب 
اعتبار نداشته اند باید سریع تر اقدام کرده 

تا به نفع استان کار شود«.
اینکه  بیان  با  فداکار  محمدمهدی 
اولویت  در  باید  خزانه  اسناد  جذب 
هر  به  و  گیرد  قرار  استان  دستگاه های 
اسناد جذب  این  دارد  امکان  که  شکلی 
یک  خزانه  اسناد  »جذب  افزود:  شود، 
اعتبار  و جذب  مالی  منابع  تامین  روش 
برای استان بوده و کوتاهی در این زمینه 

قابل قبول نیست«.
اطالع رسانی  پایگاه  گزارش  به 
استانداری کرمان، وی در جلسۀ شورای 
با  کرمان  استان  برنامه ریزی  و  توسعه 
طرح های  مالی  تامین  موضوع  به  اشاره 
»شرکت  کرد:  اظهار  استان  آب  انتقال 
آب منطقه ای برای خط انتقال آب شرب 
از خلیج فارس که از رفسنجان به کرمان 
اسناد  ظرفیت  این  از  می تواند  می آید، 
خزانه استفاده کند و حتماً باید پیگیری 
اینکه  بیان  با  کرمان  استاندار  شود«. 
یک  اما  بوده  خزانه سخت  اسناد  جذب 
باید  ظرفیت بودجه ای است که مدیران 
افزود: »دو  برای جذب آن تالش کنند، 
نکتۀ »جذب اعتبارات« و »بودجه« معیار 

ارزیابی دستگاه هاست که نشان می دهد 
یک ریال اعتبار هم برای استان کرمان 

اهمیت دارد و حتماً باید جذب شود«.
وی با اشاره به اینکه دستگاه هایی که 
کوتاهی کنند حتماً در ارزیابی دستگاه ها 
در  باالدستی  مدیران  به  و  شده  لحاظ 
ارسال  مکتوب  گزارش  نیز  وزارتخانه 
اسناد  جذب  »عدم  گفت:  شد،  خواهد 
مدیر  برای  جدی  ضعف  یک  خزانه 
دستگاه خواهد بود«. فداکار با بیان این که 
توسط  خزانه  اسناد  جذب  عدم  دلیل 
باید  کرمان  استان  اجرایی  دستگاه های 
مشخص شود، اظهار کرد: »دستگاه هایی 
که هنوز اسناد خزانه را جذب نکردند باید 
گزارش دالیل عدم جذب اسناد خزانه را 

ارائه کنند«.
وی در ارتباط با نرخ رشد اقتصادی و 
تاثیر آن بر رفاه جوامع گفت: »بخشی از 
4 درصد از رشد اقتصادی استان کرمان 
در خدمت رفاه مردم این خطه نبوده و 

باید علت این موضوع موشکافی شود«.
فداکار همچنین تاکید کرد: »شورای 
برنامه ریزی و توسعه استان موظف است 
حداکثر ظرف مدت 15 روز بعد از ابالغ  
و  در چارچوب اهداف و خط مشی های 
ابالغی سازمان، اعتبارات را به دستگاه ها 

توزیع کند«. 

گروه جامعه: شورا و شهرداری کرمان 
که از ابتدای این دوره، وعده های بزرگی 
پیاده راه  پروژۀ  زودتر  هرچه  اتمام  برای 
همچنان  داده اند،  تجلی  خیابان  سازی 

نتوانسته آن را به پایان برسانند. 
که  بود  امسال  اردیبهشت ماه   19
گردشگری  کمیسیون  رئیس  کمساری 
و میراث فرهنگی شورای شهر کرمان در 
جمع خبرنگاران اعالم کرد که پروژه تا 

تیرماه تمام می شود.
به  شهردار  اما  گذشته  هفتۀ 
فردای کرمان گفت که کف سازی خیابان 
تا مردادماه  تجلی حداکثر دو ماه یعنی 

زمان نیاز دارد. 
نشست  در  کمساری  دوشنبه،  روز 
عمومی شورای شهر اگرچه به صراحت، 
دربارۀ اینکه پروژه  تا مرداد تمام می شود 
یا خیر؟ چیزی نگفت اما طوری صحبت 
کرد که انگار به این زودی خبری از اتمام 

پروژه نیست.
کرمان  شهردار  تا  داد  پیشنهاد  وی 
روزانه در محل این پروژه حضور یابد تا 

کارها بهتر و سریعتر پیش برود.
این  اما  شورا  رئیس  نادری  علیرضا 
تجلی  سازی  »پیاده راه  که  درخواست 
برنامه های  در  ویژه  پروژۀ  یک  به عنوان 
روزانۀ شهردار برای بازدید قرار گیرد« را 
دخالت در امور اجرایی شهرداری دانست 

و گفت که ممکن است شان شهردار این 
نباشد که دستور دهیم روزانه دو ساعت 

آنجا باشد.
محمدرضا  استقامت،  گزارش  به 
کمساری دوشنبه 30 خردادماه در صحن 
علنی شورای شهر در توضیح بیش تر در 
این باره اظهار کرد: »پیشنهاد کمیسیون 
این است که آقای دکتر شعرباف شهردار 
پروژه  در  روزانه  شود  موظف  محترم 
مستقر شوند. این ضایع شدن است که 
به  پروژه  این  از  بهره برداری  تاریخ  بارها 
شهروندان بدهیم ولی مجدد آن را تغییر 

دهیم«.
وی با بیان اینکه اگر شخص شهردار 
یابد،  در روز دو ساعت در پروژه حضور 
افزود: »عوامل  فورا جمع می شود،  کار  
پروژه می گویند فالن سنگبری روزی 12 
متر بیش تر سنگ برای ما نمی برد! کجا 
وضعیت  این  هست؟  چیزهایی  چنین 
اجرای پروژه دارد اعتماد مردم را به هم 

می ریزد«.
وی ادامه داد: »پیاده راه بودن خیابان 
تجلی و تاکید بر عدم پارک خودرو اگر 
نشود،  پیگیری  جدی  به طور  االن  از 
سنگ ها یک سال دیگر نشست می کند. 
اینجا پیاده راه است نه جایی برای پارک 
خودرو و کامیون«. کمساری تاکید کرد 
که شهردار روزانه در پروژۀ تجلی حضور 

یابد و هرچه زودتر کار تمام شود.
شهر  شورای  رئیس  نادری  علیرضا 
کرمان اما اظهار کرد: »کار شهرداری این 
است که باید تدبیری بیاندیشد تا کارها 
اینکه شهردار  اما  انجام شود  به درستی 
شود،  حاضر  پروژه  در  روزانه  موظف  را 

دخالت در کار اجرایی شهرداری است«.
کمساری اما در پاسخ به این اظهارات 
زمانی   5 منطقه  »شهردار  گفت:  نادری 
هم  ما  و  داده  ما  به  پروژه  پایان  برای 
براساس همان، به مردم تاریخی را اعالم 
کرده ایم و حاال، مردم قضاوت می کنند«.

شورا  عنوان  به  »ما  کرد:  اضافه  وی 
این  به  نداریم ولی  اجرا  دخالتی در کار 
شکل هم کارها آن طور که انتظار داریم، 

پیش نمی رود«. 
در  اما  شهر  شورای  اعضای  دیگر 
این باره سخنی نگفتند و نسبت به تاخیر 
پیاده راه  پروژۀ  نخستین  اجرای  در  زیاد 
مطرح  را  دغدغه ای  کرمان  در  سازی 
اتمام  که  است  حالی  در  این  نکردند. 
گروه های  مطالبۀ  پروژه  زودتر  هرچه 

زیادی از مردم کرمان است.
سال  اردیبهشت ماه  از  پروژه  این 
1400 شروع شده است. برای تسریع در 
اجرای آن، پیمانکار کنار گذاشته شده و 
حال  در  شهرداری  نیروهای  توسط  کار 

انجام است. 

و  اطالعات  دفتر  آمار  اقتصاد:  گروه 
که  می دهد  نشان  کشور  آب  داده های 
با سپری شدن 269  و  تا 28 خردادماه 
روز از سال آبی جاری، کل حجم آب در 
مخازن سدهای کشور به حدود 26.19 

میلیارد مترمکعب رسیده است.
این میزان، نسبت به مدت مشابه سال 

آبی گذشته 5 درصد کاهش دارد.
به گزارش وزارت نیرو، فیروز قاسم زاده 
آب  داده های  و  اطالعات  دفتر  مدیرکل 
وضعیت  »بررسی  کرد:  اظهار  کشور 
می دهد  نشان  کشور  سدهای  ورودی 
که ورودی به مخازن در سال آبی جاری 
که  رسیده  مترمکعب  میلیارد   27.17

نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته 
سه درصد افزایش نشان می دهد«.

برنامه ریزی  به  توجه  »با  گفت:  وی 
از  تنش  بدون  عبور  برای  صورت گرفته 
فصل گرمای پیش رو، رعایت الگوی بهینه 
مصرف از سوی مردم، بسیار موثر خواهد 

بود«. 

مدیرعامل آبفا کشور خبر داد
تنش آبی در ۲۷۲ شهر ایران

و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل  اقتصاد:  گروه 
آبی در 272 شهر،  به تنش  اشاره  با  فاضالب کشور 
گفت: »سیاست اصولی و ماموریت شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور تامین پایدار آب برای مردم در 
با  امسال  داشت  توجه  باید  اما  است؛  ایام سال  تمام 
وجود خشکسالی  و کم آبی کم سابقه در بیشتر استان ها 
به ویژه در استان های شرق و جنوب کشور، با اقداماتی 
خطوط  افزایش  مخازن،  افزایش  چاه،  حفر  جمله  از 
دارای  شهر های  در  تصفیه خانه ها  ارتقای  و  انتقال 
تابستان  را در  این شهر ها  آشامیدنی  آبی، آب  تنش 
و پاییز تامین می کنیم«. اتابک جعفری با بیان این که 
در برخی از روستاهای کشور به دالیلی از جمله عدم 
تکمیل طرح های آبرسانی یا خشک شدن منابع تامین 
آب، آب شرب مورد نیاز از طریق تانکرهای آبرسانی 
در  ماه  اردیبهشت  »در  افزود:  می شود،  تامین  سیار 
مجموع 4 هزار و 953 روستای کشور تحت پوشش 
آبرسانی سیار بودند که با توجه به وضعیت بارندگی 
امسال، پیش بینی می شود در تابستان به حدود 6000 

تا 7000 روستا افزایش پیدا کند«.
»با  کرد:  بیان  وی  سراسری،  تسنیم  گزارش  به 
شهروندان،  برای  پایدار  آب  تامین  لزوم  به  توجه 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور اقدام به تشکیل 
قرارگاه های رصد و پایش وضعیت آب شرب شهرها 
این  جلسات  مستمر  و  روزانه  برگزاری  و  روستاها  و 

قرارگاه ها نموده است«.
جعفری افزود: »کاهش بارش ها تاثیر قابل توجهی 
با این  بر منابع آب سطحی و زیرزمینی گذاشته اند؛ 
وجود با برنامه های در دست اجرا، ان شااهلل آب شرب 
هیچ کدام از شهرهای کشور با تانکر آبرسانی نخواهد 
شد«. وی در خصوص احتمال قطعی آب در تابستان 
گفت: »سیاست اصولی و ماموریت شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور تامین پایدار آب برای مردم در 
تمام ایام سال است؛ اما باید توجه داشت امسال با وجود 
خشکسالی  و کم آبی کم سابقه در بیشتر استان ها به 
ویژه در استان های شرق و جنوب کشور، با اقداماتی از 
جمله حفر چاه، افزایش مخازن، افزایش خطوط انتقال 
و ارتقای تصفیه خانه ها در شهر های دارای تنش آبی، 
آب آشامیدنی این شهر ها را در تابستان و پاییز تامین 
می کنیم«. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور افزود: »با مجموعۀ این اقدامات و همچنین با 
که  شهرهایی  در  به ویژه  مشترکین  خوب  همراهی 
دچار تنش آبی هستند، تالش خواهیم کرد که امسال 
در هیچ نقطه ای از کشور قطعی برنامه ریزی شدۀ آب 
نداشته باشیم«. وی در پاسخ به سوالی در خصوص 
برخورد با مشترکان پرمصرف توضیح داد: »مشترکان 
بدمصرف آن دسته از مشترکانی هستند که دو برابر 

الگوی تعیین شده، آب مصرف کرده اند«.
در  مصرف  الگوی  متوسط  اینکه  بیان  با  جعفری 
کشور حدود 14 مترمکعب در ماه است، گفت: »پس 
از تذکر و اخطار در چند مرحله به افراد بد مصرف، 
و  می شود  قطع  آن ها  انشعاب  امسال  تیر  ابتدای  از 
بر اساس جداول تنظیم شده، این قطعی آب از چند 
ساعت آغاز و در مراحل بعدی شامل موارد جدی تر 
نیز می شود که با همکاری خوبی که مردم عزیزمان 
دارند، یقین دارم هرگز به این مرحله نخواهیم رسید«. 

کشف ۲50 میلیارد ریال 
کاالی قاچاق در کرمان

با  کرمان  استان  انتظامی  فرمانده  جامعه:  گروه 
اشاره به اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال در استان، 
گفت: »طرح مبارزه با قاچاق کاال، به مدت سه روز 
در سطح استان اجرا و طی این طرح، 138 متهم 
افزود:  ناظری  عبدالرضا  سردار  شدند«.  دستگیر 
بیش  را  شده  کشف  کاالهای  ارزش  »کارشناسان 
گزارش  به  کردند«.  برآورد  ریال  میلیارد   250 از 
با  »مبارزه  کرد:  اظهار  وی  پلیس،  خبری  پایگاه 
قاچاق کاال یکی از سرفصل های مهم مأموریتی در 
برنامه ریزی های عملیاتی پلیس است که این مهم با 
جدیت در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی استان  
کاالهای  انواع  کشف  به  اشاره  با  گرفت«.وی  قرار 
قچاق در طرح مبارزه با قاچاق کاال در استان، ادامه 
دخانی،  کاالهای  انواع  طرح  این  اجرای  »در  داد: 
مواد  پوشاک،  آشپزخانه،  لوازم  نفتی،  فرآورده های 
خوراکی و ... کشف و همچنین 81 دستگاه خودرو 
توقیف شد«. فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: 
مراجع  تحویل  قانونی  مراحل  سیر  برای  »متهمان 

قضایی شدند«. 

به دلیل ایست قلبی اتفاق افتاد؛
سفر ابدی میرحسینی

سردبیر هفته نامۀ »یک صفحه« 

گروه فرهنگ وهنر: منصور میرحسینی، فعال فرهنگی 
دوره  یک  از  پس  صفحه«،  »یک  هفته نامه  سردبیر  و 
دوشنبه  روز  بیمارستان،  در  شدن  بستری  و  بیماری، 

سی ام خردادماه به دلیل ایست قلبی درگذشت.
چهارشنبه  امروز  است  قرار  منتشره،  اطالعات  بنابر 
در جوپار  و سپس  تشییع  کرمان  در  مرحوم  آن  پیکر 

به خاک سپرده شود. روحش شاد و یادش گرامی باد. 
محمد لطیف کار سردبیر هفته نامه استقامت دو روز 
پیش از این اتفاق، و پس از عیادت از میرحسینی که در 
بیمارستان پیامبراعظم بستری بود در صفحۀ اینستاگرام 
خود نوشت: »حدود دو هفته پیش شنیدم آقای منصور 
آقای  اتفاق  به  شنبه  روز  شده اند.  بیمار  میرحسینی 
از  نیابت  به  نیز  و  میرحسینی  سیدرضا  و  نژادحیدری 
سایر اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات برای دیدار و 
احوالپرسی وی به بیمارستان پیامبر اعظم رفتیم. آن طور 
او  بیماری  داد؛  توضیح  فرزند منصورخان  بهادر  آقا  که 
چند ماهی است که نشانه های خود را بروز داده، اما شکر 
خدا حال عمومی ایشان بهتر بود«. وی در بخش دیگری 
از این متن نوشت: »...او را سال هاست که در نشست های 
مطبوعاتی می بینیم، با حوصله به صحبت های مدیران 
چالشی،  و  انتقادی  نگاه  با  معموال  و  می دهد  گوش 
بر  عالوه  می سازد.  مطرح  را  توجهی  قابل  پرسش های 
نشست های  برگزاری  با  او  گذشته،  سال  چند  در  آن، 
ادبی و فرهنگی در محل دفتر نشریه یک صفحه، ارادت 
نشان  فرهنگی  مقوله های  به  پیش  از  بیش  را  خود 
داده است و سعی می کند با همکاری تحریریه و سایر 
پایگاه  دارد«.  نگه  باال  را  فرهنگ  پرچم  عالقه مندان، 
درگذشت  استقامت  هفته نامه  و  فردای کرمان  خبری 
زنده یاد میرحسینی را به خانوادۀ ایشان، به ویژه بهادر 
میرحسینی مدیر مسئول هفته نامه »یک صفحه« و نیز 

جامعۀ رسانه ای کرمان تسلیت می گوید.

از اول تیرماه؛
ثبت نام بیمه جدید تکمیلی 

فرهنگیان آغاز می شود
گروه جامعه: سرپرست معاونت پژوهش، برنامه ریزی 
و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کرمان از آغاز 
تیرماه  اول  از  فرهنگیان  جدید  تکمیلی  بیمه  ثبت نام 
منظور  به  کرمان  استان  »فرهنگیان  گفت:  و  داد  خبر 
فرهنگیان  جدید  تکمیلی  بیمه  مزایای  از  بهره مندی 
سامانۀ  در  دارند  فرصت  امسال  تیرماه   15 تا  اول  از 
آدرس  به  استان  پرورش   و  آموزش  کل  اداره   رفاهی 

) dana-insurance.ir.apps1 ( ثبت نام کنند«.
جدید  قرارداد  به  توجه  »با  افزود:  نخعی  غالمرضا 
بیمه تکمیلی با شرکت بیمه دانا، فرهنگیان می توانند 
خرداد   31 تا   1401 تیرماه  اول  از  ثبت نام،  از  پس 
1402 از مزایای بیمه جدید تکمیلی شامل هزینه های 
پاراکلینیکی،  و  کلینیکی  دارو،  عینک،  دندانپزشکی، 
جراحی و ... استفاده کنند«. وی تاکید کرد: »با توجه به 
اتمام زمان بیمه آتیه سازان تا پایان خردادماه، همکاران 
فاکتور  درمانی  مراکز  از  ماه  این  پایان  تا  که  فرهنگی 
دریافت کرده اند تا پایان تیرماه فرصت دارند فاکتورهای 

خود را به نمایندگی های بیمه آتیه سازان ارائه دهند«.
به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی آموزش 
و پرورش استان کرمان، نخعی خاطرنشان کرد: »طبق 
بخشنامه ارسال شده به استان حق بیمه ماهانه هر نفر از 
همکاران و افراد تحت تکفل آن ها مبلغ 916 هزار ریال و 
برای والدین غیر تحت تکفل و همسر و فرزندان کارکنان 
اناث مبلغ  2750000 ریال خواهد بود«. وی بیان کرد: 
»در بیمه تکمیلی جدید فرهنگیان، عضویت تمام افراد 
انتخابی  الزامی است و عضویت  تحت تکفل همکاران  
افراد تحت تکفل امکان پذیر نخواهد بود«. نخعی در پایان 
از فرهنگیان خواست تا با توجه به مزایای بیمه جدید 
روزهای  در  سایت  ترافیک  از  جلوگیری  و  فرهنگیان 
پایانی ثبت نام در اسرع وقت نسبت به ثبت نام در سامانۀ 

رفاهی فرهنگیان استان کرمان اقدام کنند. 

خبر استاندار کرمان:

مدیران اجازه ندهند اعتبارات از استان برگردد

خبر

انتقاد رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر از ُکندی انجام پروژه؛

شهردار کرمان روزانه در پروژۀ خیابان تجلی حضور یابد

ذخایر آب سدها به 26 میلیارد مترمکعب رسید؛

سدهای کشور 5 درصد خالی تر از پارسال


