
در  کرمان  شهردار  جامعه:  گروه 
تومانی  میلیارد   100 نیاز  از  حالی 
آرامستان  زیرساخت های  تکمیل  برای 
شهر  شورای  که  می دهد  خبر  جدید 
و  میلیارد  هشت  گذشته  هفتۀ  کرمان 
مربوط  ردیف  از  تومان  میلیون   500
جدید  آرامستان  بهسازی  و  تکمیل  به 
در بودجۀ امسال را کاهش داد. شورای 
این  شهرداری  پیشنهاد  پی  در  شهر 
کاهش بودجه را مصوب کرد. در بودجۀ 
و  میلیارد  ردیف 39  این  برای  امسال، 
500 میلیون تومان در نظر گرفته شده 

بود.
شهردار کرمان اما روز شنبه با بیان 
اینکه امسال بالغ بر 55 میلیارد تومان 
برای آرامستان جدید هزینه شده است، 
تومان  میلیارد   100 بر  »بالغ  گفت: 
زیرساخت هایی  ایجاد  برای  باید  دیگر 
غسالخانه،  تجاری،  واحدهای  جمله  از 
جدید  گلبرگ های  و  مراسم  سالن 

هزینه شود«.
افزود:  شعرباف تبریزی  سعید 
هنگام  در  کریمان  بهشت  »آرامستان 
نداشته  را  الزم  زیرساخت های  افتتاح، 
در  توجهی  قابل  بودجۀ  امسال  و 
زیرساخت های  تامین  برای  شهرداری 

آن گذاشته شد«.
مسیر  برق کشی  اینکه  بیان  با  وی 
دسترسی به آرامستان رو به پایان است 
آینده، تمام مسیر روشن  تا یک ماه  و 
خواهد شد، ادامه داد: »در زمینۀ ناایمن 
دارد،  که  شیبی  به خاطر  جاده،  بودن 
نیاز به احداث خط دوم برگشت داریم 
که حدود 40 تا 50 میلیارد تومان فقط 

برای ساخت مسیر دوم نیاز است«.
شهردار کرمان اظهار کرد: »با توجه 
زیرساختی  مشکالت  هنوز  اینکه  به 
مجموعۀ  روشنایی  تامین  در  ازجمله 
آن  به  دسترسی  مسیر  و  آرامستان 
در  را  دوم  مسیر  ساخت  دارد،  وجود 
البته  داده ایم؛  قرار  آینده  سال  اولویت 
آرامستان،  حادثه خیز  نقاط  برخی  در 
روشنایی  و  شده  اصالح  عرضی  شیب 

آن اصالح می شود«.
آنالین،  کرمانشهر  گزارش  به 
از  آذرماه   12 شنبه  شعرباف تبریزی 
انعقاد قرارداد درخصوص ساخت مراکز 
آرامستان جدید  تجاری در  و  خدماتی 

خبر داد.
وی همچنین بیان کرد: »گلبرگ های 
جدید در حال افتتاح است؛ فضای سبز 
شده  آسفالت  پارکینگ  و  یافته  بهبود 

است«.
وی با اشاره به اینکه آب آرامستان 
به  شرب  آب  و  نشده  لوله کشی  هنوز 
افزود:  می شود،  منتقل  مجموعه  این 
باالدست  در  کوه ها  وجود  »به دلیل 

محل  که  کاسه ای  شکل  و  آرامستان 
وجود  سیالب  خطر  دارد،  آرامستان 
دارد که هزینۀ قابل توجهی برای مقابله 
با سیالب شده اما هنوز ناکافی است«.

»با  داد:  ادامه  شعرباف تبریزی 
توجه به اینکه پیمانکار چند بار تغییر 
و  غسالخانه  مجموعۀ  ساخت  کرده، 
مجتمع های تجاری به تعویق افتاد که 
ساخت آن طبق طراحی، بین شش تا 

هفت ماه طول می کشد«.
غسالخانۀ  »فعال  کرد:  بیان   وی 
بهسازی  را  جوپاری  جادۀ  در  موجود 

کرده ایم«.
»در  شد:  یادآور  کرمان  شهردار 
شرایط  جدید،  آرامستان  افتتاح  زمان 
جابه جایی  به  ناگزیر  که  بود  به گونه ای 
دفاع  قابل  تصمیم  این  اصل  بودند، 
مناسب تری  مکان  می شد  اما  است، 
باید  می رسد  نظر  به  و  شود  انتخاب 
بیش تری صورت می گرفت  کارشناسی 
این  ما  وظیفۀ  حاضر،  حال  در  و 
فراهم  را  زیرساخت ها  این  که   است 

کنیم«. 

با  کرمان  استاندار  جامعه:  گروه 
اشاره به معدن پایه بودن کرمان گفت: 
استان  توسعۀ  در  معادن  »متاسفانه 
در  اشتغالی  اینکه  ااّل  نداشتند،  نقشی 
این  و  کردند  ایجاد  خودشان  مجموعۀ 
زده  استان  به  زیادی  آسیب  مسئله 

است«.
محمدمهدی فداکار یادآور شد: »در 
حوزۀ مس عقب افتادگی تاریخی داریم 
است،  نداشته  تولید  افزایش  سال ها  و 
این  در  تنی  میلیون  یک  هدف گذاری 
مجموعه در سطح کشور دیده شده که 

ارزآوری باالیی برای استان دارد«.
صنعتی  »مس  داد:  ادامه  وی 
صنایع  حوزۀ  در  اما  است،  آینده دار 
نگرفته  اقدامی صورت  پایین دستی آن 
صنعت  فقط  کاتد  تولید  از  بعد  است. 
حمل ونقل را داریم و کار دیگری انجام 
درآمد  عمدۀ  که  حالی  در  نمی شود، 
پایین دستی  صنایع  در  می تواند  مس 
افزود:  کرمان  استاندار  باشد«.  آن 
روی  و  زده  ضربه  استان  به  »ایمیدرو 
همۀ پهنه های استان دست گذاشته و 
مشکل ساز شده است«.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی استانداری کرمان، وی 10 
اداری استان اظهار  آذر ماه در شورای 
استان  انسانی  نیروی  »ظرفیت  کرد: 
اینکه  اما  است،  بزرگ  بسیار  کرمان 
نکتۀ  شده  استفاده  آن  از  میزان  چه 
داد:  ادامه  فداکار  است«.  تاملی  قابل 
»کرمان ظرفیت نیروی انسانی مقبول و 
توانمندی دارد و از این امر می شود در 

راستای توسعۀ استان استفاده کرد«.

تنوع ظرفیت های اقتصادی 
در استان

ضروری ترین  را  استان  توسعۀ  وی 
کار دانست و گفت: »اولین مسئلۀ مد 
نظر اشتغال است و حل بخش عمده ای 
از مشکالت استان در گرو ایجاد اشتغال 

خواهد بود«.
اظهار کرد: »انتقال  استاندار کرمان 
آب از خلیج فارس کار بزرگی بود که بار 
زیادی از تامین آب استان برای صنایع 
»تنوع  شد:  یادآور  وی  برداشت«.  را 
استان وجود  اقتصادی در  ظرفیت های 
ارکان  همۀ  وحدت  مسئله  این  و  دارد 
حاکمیتی، سیاسی و اقتصادی را برای 
کرد:  بیان  فداکار  می طلبد«.  توسعه 
»قانون معادن برای استان حیاتی است 
و 65 درصد حقوق معادن را در کشور 
تبصره های  اجرای  و  می پردازد  استان 
توسعۀ  به  زیادی  کمک  معادن  قانون 
حوزۀ  »در  گفت:  وی  می کند«.  استان 
در  سرمایه گذار  با  بعضا  سرمایه گذاری 
استان همکاری نمی شود و درگیری با 

دستگاه هایی چون محیط زیست، منابع 
طبیعی و امور اراضی دارند«.

یکسری سختگیری ها مانع 
سرمایه گذاری می شود

کرد:  خاطرنشان  کرمان  استاندار 
نیست  زیست  محیط  مخالف  »کسی 
دارد،  ضرورت  توسعه  برای  مطمئنا  و 
مانع  سخت گیری ها،  یک سری  اما 
سرمایه گذاری می شود«. وی افزود: »قانون 
قانونی  جهش دانش بنیان، ظرفیت بزرگ 
حوزه  برای  آن  از  که  گذاشته  اختیار  در 
بیان  فداکار  برد«.  استفاده  باید  فناوری 
مقاومت  گردشگری  خصوص  »در  کرد: 
در سفر ریاست جمهوری به استان مصوبه 
داشتیم و از طرف میراث در حال پیگیری 
نشست  برگزاری  همچنین  وی  است«. 
مشترک مدیران شرکت های بزرگ استان، 
اتاق  کرمان،  توسعه  از  حمایت  انجمن 
بازرگانی کرمان و مجمع نمایندگان استان 
در مجلس را در راستای پیشرفت و توسعه 

استان ضروری دانست. 
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معاون شرکت آبفا کشور اعالم کرد
آب شرب 87 شهر

در وضعیت اضطراری
گروه اقتصاد: معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری 
شرکت آبفای کشور از تدوین سند مدیریت تنش آبی 
ساالنه در کنار اجرای 80 پروژۀ اضطراری برای مقابله با 
بحران آب در کشور خبر داد و گفت: »هم اکنون 287 
شهر در معرض تنش آب شرب هستند که از این بین 
87 شهر در وضعیت اضطراری قرار دارند؛ اعتبار مورد 
نیاز برای اجرای پروژه های اضطراری تامین آب شرب 

برابر با 108 هزار میلیارد ریال است«.
هاشم امینی افزود: »همچنین در حال حاضر فرآیند 
سیار  صورت  به  کشور  روستای  هزار   10 به  آبرسانی 

انجام می شود«.
به گزارش ایلنا، وی با اشاره به کاهش ذخایر منابع 
آبی کشور، از پیش بینی برنامه های مقابله با تنش آبی 
در شهرها و آبرسانی سیار در روستاهای کشور خبر داد.

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آبفا 
 257 »هم اکنون  کرد:  بیان  زمینه  همین  در  کشور 

تصفیه خانۀ فاضالب در دست بهره برداری است«.
وی از پیش بینی برنامه های مختلف برای مقابله با 
تنش آبی سال جاری و سال آینده خبر داد و گفت: 
طرح های  اضطراری،  طرح های  شامل  مهم  »این 
ساالنه،  آبی  تنش  مدیریت  سند  تدوین  اولویت دار، 
تدوین برنامه جامع چهار ساله و برگزاری جلسات فنی و 
کارشناسی با شرکت های آبفا و آب منطقه ای می شود«.

ساله  چهار  جامع  برنامۀ  تدوین  تشریح  در  امینی 
توضیح داد: »افزایش ظرفیت مخازن آب؛ حفر، تجهیز 
احداث  و  کیفی  ارتقای  پروژه های  چاه؛  بازسازی  و 
از  پمپاژ  ایستگاه  و  توزیع  انتقال،  خطوط  بازسازی  و 
جمله مواردی است که در این حوزه پیگیری و اجرایی 

می شود«.

اجرای طرح جهاد آبرسانی به 10 هزار روستا
معاون شرکت آبفا کشور در ادامه به طرح آبرسانی 
سیار در روستاهای کشور اشاره کرد و افزود: »به رغم 
اخیر  سالیان  در  گرفته  صورت  سرمایه گذاری های 
برای ایجاد تاسیسات آبرسانی در روستاها و شهرها و 
همچنین اجرای طرح جهاد آبرسانی برای تامین آب 
نیرو، همچنان  وزارت  10 هزار روستای کشور توسط 
دالیل  به  کشور  روستاهای  از  مالحظه ای  قابل  تعداد 
منابع  رفتن  بین  از  و  خشکسالی  جمله  از  مختلف 
آبی، کمبود آب در فصول گرم سال، سخت گذر بودن 
و فاصلۀ زیاد از منابع آبی و یا عدم توجیه اقتصادی؛ 

توسط تانکرهای سیار، آبرسانی می شوند«.
وی با تاکید بر ضرورت تامین اعتبار به منظور اجرای 
طرح های آبرسانی سیار، خاطرنشان کرد: »با توجه به 
لزوم تجهیز ناوگان آبرسانی تانکری در سطح کشور به 
سال های  در  اضطراری،  شرایط  به  پاسخگویی  منظور 
1401 و 1402، خریداری 500 دستگاه تانکر آبرسانی 

ضروری است«.

مدیر پایگاه میراث جهانی میمند خبر داد
مسجد تاریخی روستای میمند 

مرمت شد
منظر  جهانی  میراث  پایگاه  مدیر  جامعه:  گروه 
تاریخی  مسجد  بهسازی  و  مرمت  از  میمند  فرهنگی 
روستای جهانی میمند خبر داد و گفت:  »در راستای 
روستای  دستکند  فضاهای  مرمت  و  ساماندهی  طرح 
جهانی میمند با همکاری شورای اسالمی، پایگاه جهانی 
و هیات امنای مسجد این روستا، فضای داخلی مسجد، 
شبکۀ  از  بخشی  همچنین  و  جلوی حسینیه  محوطۀ 

معابر روستای میمند مرمت و ساماندهی شده است«.
مراسم  اینکه  به  توجه  »با  افزود:  ریاحیان  رضا 
جوش زنی یکی از مراسم های آیینی ثبت شده استان 
از  یکی  میمند  روستای  و  می رود  شمار  به  کرمان 
مناطقی است که این مراسم به صورت پرشور در آن 
برگزار می شود بنابراین فراهم کردن زمینه برای هر چه 
بهتر برپا شدن این مراسم از ضروریات به شمار می رود«. 
به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان 
آیینی جوش زنی سال  ادامه داد: »مراسم  کرمان، وی 
زیادی  تعداد  حضور  با  صفر  و  محرم  ایام  در  گذشته 
از عزاداران حسینی در روستای جهانی میمند برگزار 

شد«. 
پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی میمند   مدیر 
خاطرنشان کرد: »در طرح اجرا شده از مصالح بوم  آور 
استفاده و تمامی ضوابط سازمانی جهانی یونسکو نیز 

رعایت شده است«. 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
دامداران و عشایر مجبور به 

فروش دام مولد شدند
گروه اقتصاد: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: 
»بعد از حذف ارز ترحیجی، مقرر شد دولت با یارانه ای 
که به دامداران می پردازد بخشی از هزینۀ نهاده را تأمین 
به  مجبور  عشایر  و  دامداران  و  نکرده  کفایت  اما  کند، 
فروش دام مولد شدند که این موضوع را در کمیسیون 
مطرح و دنبال کردیم که بتوانیم در این خصوص قدمی 

برای دامدار برداریم«.
خسارت  به  اشاره  با  همچنین  اعظمی  ذبیح اهلل 
سرمازدگی به کشاورزان استان کرمان، افزود: »در بودجه 
سنواتی مجلس مصوب کردیم از سال 1396 تا 1400 
وام ها امهال می شود، اما در مورد وام هایی که سررسید 
آن سال 1401 است هنوز دولت بودجه ای قرار نداده، که 
کمیسیون با جدیت در حال پیگیری از طریق دولت و 

بانک کشاورزی است«.
و  جیرفت  مردم  نماینده  کرمان،  فارس  گزارش  به 
اعضای کمیسیون  در حاشیۀ سفر  آذرماه  عنبرآباد 10 
کشاورزی مجلس به رفسنجان، اظهار کرد: »سرمازدگی 
سیل  و  برده  بین  از  را  منطقه  این  سال  دو  محصول 
تابستان هم به بخشی از باغات پسته رفسنجان خسارت 

وارد کرده است که کشاورزان نیازمند توجه هستند«.
درخواست  »همچنین  کرد:  خاطرنشان  اعظمی 
برای کشاورزان خوش حساب  کردیم دولت مشوق هایی 
که تسهیالت خود را به موقع پرداخت کردند، در نظر 

بگیرد«.
و  زرند  انار،  و  رفسنجان  »نمایندگان  گفت:  وی 
و  سرمازدگی  موضوع  پیگیر  راور  و  کرمان  و  کوهبنان 

خشکسالی هستند و کشاورزان نگران نباشند«.

با حکم هیات  مدیره؛
»  پورافغان« سرپرست شرکت 

صنایع مس افق کرمان شد

گروه اطالع رسانی: هیات  مدیره شرکت صنایع مس 
را  عباس  پورافغان  مهندس  حکمی  طی  کرمان،  افق 

به عنوان سرپرست جدید این شرکت منصوب کرد.
از  فافق  نماد  با  کرمان  افق  مس  صنایع  شرکت 
شرکت های تابعۀ هلدینگ سرمایه گذاری مس سرچشمه 

با نماد سرچشمه است.
به گزارش روابط عمومی هلدینگ سرمایه گذاری مس 
سرچشمه، هیات مدیره شرکت صنایع مس افق کرمان، 
طی حکمی سرپرست جدید این شرکت را منصوب کرد. 
بر اساس این حکم، مهندس عباس پورافغان به عنوان 

سرپرست شرکت صنایع مس افق کرمان منصوب شد. 
با   1401 آذرماه  اول  سه شنبه  تاریخ  در  حکم  این 
موسسه  مدیره  هیات  اعضا  و  معاونین  مدیران،  حضور 
سرمایه گذاری  هلدینگ  مس،  بازنشستگی  صندوق 
مس سرچشمه و شرکت صنایع مس افق کرمان ابالغ 
شد و از خدمات مدیرعامل سابق این شرکت مهندس 

محمدحسین زینلی تقدیر به عمل آمد. 

خبر خبر

شهردار کرمان اعالم کرد

تکمیل آرامستان 100 میلیارد اعتبار نیاز دارد

معادن در توسعۀ کرمان نقش نداشتند
استاندار کرمان: 

تبریک

هفته نامه استقامت
پایگاه خبری فردای کرمان

جناب آقای پورافغان
در  را  جنابعالی  شایسته  انتخاب 
سمت مدیریت عامل شرکت سرمایه 
گذاری  افق تبریک و تهنیت عرض 
تمامی  در  را  مقام  آن  توفیق  نموده 

عرصه های خدمت آرزو مندیم.


