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مدیرکل محیط زیست استان کرمان مطرح کرد؛

اعتبار  ۷۳میلیاردی صندوق توسعه ملی برای مقابله با گردوغبار

پرویــن میرزاحســینی مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت
اســتان کرمــان گفــت ۷۳« :میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای
مقابلــه بــا گردوغبــار بــه اســتان کرمــان اختصــاص یافــت».
مرجــان شــاکری در گفتوگــو بــا خبرنــگار فــردای کرمــان
بــا اشــاره بــه اعتبــار اختصــاص یافتــه بــه اســتان کرمــان
بــرای مقابلــه بــا گردوغبــار اظهــار کــرد« :امســال یکصــد
میلیــون یــورو از صنــدوق توســعه ملــی بــرای مقابلــه بــا
گردوغبــار کشــور اختصــاص یافــت کــه بیــن  ۱۲اســتان
تقســیم شــده بــود» .وی ادامــه داد« :بعــد از خوزســتان و
سیستانوبلوچســتان بــا دفاعیاتــی کــه آقــای دکتــر فدایــی
و آقــای دکتــر رودری و حضــور شــخص مــن در جلســه بــا
آقــای کالنتــری اتفــاق افتــاد ،بودج ـهای کــه بــرای اســتان
کرمــان دیــده بودنــد نزدیــک بــه  ۴۰میلیــارد بــود کــه بــا
ایــن صحبتهــا و توجیحاتــی کــه اتفــاق افتــاد بــه ۷۳
میلیــارد افزایــش یافــت».
شــاکری افــزود« :از ایــن میــزان  ۳۵و نیــم میلیــارد تومــان
بــه منابــع طبیعــی حــوزهی شــمال اســتان و بیــش از ۲۸
میلیــارد تومــان نیــز بــه حــوزهی منابــع طبیعــی جنــوب
اختصــاص یافتــه اســت» .وی بــا بیــان اینکــه ایــن اعتبــار
بــرای نهــالکاری و برنامههــای مقابلــه بــا گردوغبــار
اســت ،توضیــح داد« :بــرای محیــط زیســت اســتان کرمــان

نیــز معــادل خریــد دو دســتگاه پایــش بــرای مناطقــی کــه
بــه ایــن دســتگاه نیــاز دارنــد ،حــدود شــشونیم میلیــارد
اختصــاص پیــدا کــرده اســت».
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان ادامــه داد:
«عــاوه بــر ایــن مبالغــی بــه زمینشناســی ،جهادکشــاورزی
و علــوم پزشــکی اســتان اختصــاص یافتــه کــه بایــد ببینیــم
وزارت بهداشــت ایــن اعتبــار را در اختیــار کــدام دانشــگاه
علــوم پزشــکی ســطح اســتان پرداخــت میکنــد زیــرا مــا
پنــج دانشــگاه علــوم پزشــکی داریــم».
وی اظهــار کــرد« :ایــن مبالــغ امســال قــرار اســت در اســتان
هزینــه و پیگیــری شــود کــه ریاســت پیگیــری آن را آقــای
دکتــر کالنتــری ،رئیــس ســازمان محیــط زیســت کشــور
بــه آقــای دکتــر فدایــی اســتاندار کرمــان تفویــض کردنــد و
محیطزیســت اســتان هــم دبیــر کارگــروه گردوغبــار اســت
کــه ایــن مســاله را پیگیــری میکنیــم تــا انشــاءاهلل ایــن
برنامههــا در زمــان مقــرر اجــرا شــود و کمــک شــایانی بــه
رفــع مشــکالت در ســطح اســتان باشــد».
شــاکری یــادآور شــد« :ایــن اعتبــارات همــه برنامــه و حجــم
عملیــات دارد و هــر کــدام بــه دســتگاه خودشــان پشــنهاد
دادنــد بــه عنــوان مثــال ســازمان جنگلهــا و مراتــع ،برنامــه
تعریــف کــرده کــه منابــع طبیعــی حــوزهی شــمال اســتان
بایــد چــه برنامههایــی و بــا چــه حجمــی از عملیــات را انجــام
دهــد ،یــا محیطزیســت اســتان کرمــان خریــد مســتثنیات
حقــوق عرفــی دارد یــک میلیــارد و  ۳۰۰میلیــون تومــان،

تمــام اینهــا حجــم عملیاتــش تعریــف و منطقــهی آن
مشــخص شــده و کاری کــه بایــد انجــام شــود مشــخص
و دارای برنامهریــزی اســت ،مــا فقــط بایــد رصــد کنیــم
کــه ایــن پــول در جایــگاه خــودش هزینــه شــود و طبــق
مصوبــهای کــه خــود دســتگاهها ابــاغ میکننــد».
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بیشتریــن مشــکل
گردوغبــار مربــوط بــه کــدام منطقــه اســتان اســت و چــرا
اتفاقنظــر در ای ـ ن خصــوص در اســتان وجــود نــدارد ،گفــت:
«اختالفــی در اســتان نبایــد وجــود داشــته باشــد مــا اگــر
بخواهیــم بــه نتیجــه برســیم بایــد یکپارچــه عمــل کنیــم».
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان کرمــان بیــان
کــرد« :مشــکالت زیس ـتمحیطی اصــا مرزهــای سیاســی را
تبعیــت نمیکنــد؛ اســتان کرمــان درگیــر ایــن مســئله اســت
و هــر منطقـهای بــه یــک ترتیبــی ،بــه عنــوان مثــال در شــرق
اســتان بادهــای  ۱۲۰روزهی سیســتان و محلهــای خیــزش
گردوغبــار لــوکال را داریــم و در مقطعــی کــه بــاد شــدید
میشــود مــا قطعــا بیشتریــن مشــکل را از نظــر پایــش و
رصــدی کــه انجــام میدهیــم داریــم».
وی خاطرنشــان کــرد« :ایــن مســئله برمیگــردد بــه اینکــه
مــا در فهــرج و ریــگان دو ایســتگاه پایــش ســنجش داریــم
یعنــی مــدام در حــال رصــد هســتند ،امــا در شهرســتانی
ماننــد انــار اصــا ایســتگاه پایــش نداریــم و نمیتوانیــم
بگوییــم چنــد روز در طــول ســال ایــن منطقــه درگیــر
آلودگــی اســت».

استاندار کرمان خبر داد :

اهلیت را حمایت میکنیم
صدور مجوز سرمایهگذاری در  ۱۴روز!  /سرمایهگذاران دارای ّ

اســتاندار کرمــان از صــدور مجــوز ســرمایهگذاری طــی
دو هفتــه خبــر داد و اعــام کــرد چنانچــه کســی در ایــن
مــدت نتوانســت مجــوز بگیــرد بــه او اطــاع دهــد.
بــه گــزارش خبرنــگار فردایکرمــان ،محمدجــواد فدایــی،
در همایــش روز جهانــی گردشــگری در کرمــان کــه بــا
حضــور وزیــر میراثفرهنگــی و جمــع زیــادی از مقامــات
و فعــاالن خصوصــی گردشــگری در محــل هتلپــارس
کرمــان برگــزار شــد ،از اینکــه در ایــن همایــش ،بــه
فعــاالن بخــش خصوصــی کرمــان فرصــت ارائــهی
نظــرات و دغدغههایشــان داده نشــد گالیــه کــرد و
گفــت« :زمانــی از ایــن همایــش بهتــر بــود بــه فعــاالن
بخــش خصوصــی داده میشــد تــا بــرای مســائلی کــه

در اســتان قابــل حــل نیســت بــا حضــور وزیــر محتــرم
تصمیمگیــری شــود».
وی ســپس اظهــار کــرد« :بــرای توســعهی گردشــگری
چنــد عامــل نیــاز داریــم کــه یکــی از آن ،پتانسیلهاســت
کــه در اســتان مــا ایــن ظرفیــت را داریــم و فضــا بــرای
فعالیــت بخــش خصوصــی کامــا فراهــم اســت».
فدایــی افــزود« :عامــل دوم متقاضــی و ســرمایهگذار اســت
کــه مــا از هرکســی اهلیــت کار را داشــته باشــد و مطمئن
باشــیم کار را تــا مراحــل نهایــی ادامــه میدهنــد و بــه
نتیجــه میرســانند؛ اســتقبال و حمایــت میکنیــم».
وی ادامــه داد« :عامــل ســوم در توســعهی گردشــگری،
منابــع مالــی اســت کــه مــا ترجیــح میدهیــم کســانی

وارد عرصــه شــوند کــه خودشــان بتواننــد تامیــن مالــی
را انجــام دهنــد؛ بــا ایــن حــال بایــد تســهیالتی نیــز بــه
ایــن حــوزه اختصــاص یابــد» .وی بــا بیــان اینکــه قفــل
تبصــره مــاده ( ۱۸قانــون بودجــه) بایــد بــاز شــود ،اظهــار
کــرد « :دولــت ســال گذشــته اعــام کــرد کــه یارانــه
(ســود تســهیالت پرداختــی) را هــم بــه ایــن منظــور
اختصــاص میدهــد ولــی ایــن اتفــاق رخ نــداده اســت».
وی تاکیــد کــرد کــه دولــت بایــد خوشقولــی کنــد تــا
اعتمــاد مــردم جلــب شــود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان سیرجان:

رئیس بنیاد مستضعفان :

تولید پسته سیرجان به  ۲۴هزار تن رسید

بنیاد مستضعفان به دنبال کاهش تصدیگری است

مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان
ســیرجان گفــت « :میــزان برداشــت
محصــول پســته امســال از  ۴۳هــزار
هکتــار ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول
در ســیرجان ،بیــش از  ۲۴هــزار تــن پســته
خشــک خواهــد بــود کــه نســبت بــه ســال
گذشــته تفــاوت چشــمگیری دارد».
بــه گــزارش ایســنا ،اکبــر محمودآبــادی
اظهــار کــرد« :ســال گذشــته بــه دلیــل
نوســانات دمایــی ،ســرمازدگی پاییــزه و
عوامــل نامســاعد جــوی ،تنهــا دو هــزار
و  ۶۰۰تــن پســته خشــک در ســیرجان
برداشــت شــد».
وی بــا بیــان اینکــه از مجمــوع ۴۳
هــزار هکتــار ســطح زیــر کشــت باغــات
پســته ســیرجان ۹۲۰ ،هکتــار نهــال
پســته بــوده کــه هنــوز بــارور نشــده
اســت ،ادامــه داد« :در ابتــدای ســال
جــاری پیشبینــی مــا از برداشــت پســته
در ســیرجان  ۲۸هــزار تــن بــود کــه
بهدلیــل عــدم گردافشــانی فروردینمــاه
و همچنیــن بــه خاطــر بارندگیهــای
نامناســب و تابســتان داغ کــه منجــر بــه
پوکــی پســته میشــود ۲۴ ،هــزار تــن

پســته برداشــت خواهــد شــد» .وی بیــان
کــرد« :بیشتریــن ارقــام تولیــد پســته
ســیرجان را فندقــی ،احمدآقایــی ،کلــه
قوچــی و اکبــری تشــکیل میدهــد».
محمودآبــادی اضافــه کــرد« :بیــش از ۸۰
درصــد پســته ســیرجان صــادر میشــود
و کشــورهای چیــن ،هنــد و روســیه
بیشتریــن واردات پســته ســیرجان را
دارنــد».
محمودآبــادی بــا اشــاره بــه اینکــه
اســتان کرمــان در شــرایط کمآبــی قــرار
دارد ،افــزود« :در بیــش از  ۱۱هــزار هکتار
از باغــات پســته در ســیرجان تاکنــون
سیســتمهای آبیــاری نویــن اجــرا شــده
اســت و یکهــزار و  ۵۰۰هکتــار نیــز
بــرای اجــرای ایــن سیســتمها در دســت
اقــدام اســت چــرا کــه ســعی شــده بــا
در نظــر گرفتــن تســهیالت الزم باغــداران
را بــه روی آوردن بــه چنیــن مکانیزمــی،
ســوق دهیــم».
وی افــزود« :در چنــد ســال گذشــته
نزدیــک بــه  ۱۰هــزار هکتــار از باغــات
پســته ســیرجان بهدلیــل کاهــش منابــع
آبــی ،خشــک و بیثمــر شــدهاند».

رئیــس بنیــاد مســتضعفان در بازدیــد
از پــروژه ماهیدشــت ایــن بنیــاد در
کرمانشــاه گفــت :بنیــاد مســتضعفان
بــه دنبــال کاهــش تصدیگــری اســت
و بنــا نــدارد تصدیگــری گاوداری
ماهیدشــت را داشــته باشــد و آمــاده
واگــذاری آن بــه بخــش خصوصــی
اســت.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد
مســتضعفان ،ســید پرویــز فتــاح در
حاشــیه نشســت بررســی راهکارهــای
اشــتغالزایی منطقــه قصرشــیرین اظهــار
داشــت :گاوداری ماهیدشــت و طــرح
مکمــل آن کــه در شــهر کنــگاور قــرار
دارد در مجمــوع ســه هــزار راس گاو
مولــد و شــیری پــرورش میدهــد
و بــا اجرایــی شــدن فــاز دو و ســه و
افزایــش تعــداد دام بــه  6هــزار راس،
شــیر تولیــدی ایــن شــرکت از بیســت
و پنــج هــزار تــن در ســال بــه شــصت
هــزار تــن میرســد.
فتــاح بــا اشــاره بــه سیاســت بنیــاد
مســتضعفان در کاهــش تصــدی

گــری خــود در صنایــع گفــت :بنیــاد
مســتضعفان بنــا نــدارد تصدیگــری
ایــن پــروژه را داشــته باشــد و آمــاده
واگــذاری آن بــه بخــش خصوصــی
اســت.
رئیــس بنیــاد مســتضعفان از راه
انــدازی دو فــاز دیگــر گاوداری
ماهیدشــت تــا پایــان ســال خبــر داد و
ت یکــی
تصریــح کــرد :پــروژه ماهیدشـ 
از بزرگتریــن گلههــای دام کشــور
محســوب میشــود و بــا برنامهریــزی
انجــام شــده تــا پایــان ســال ۱۴۰۰
تولیــد شــیر ایــن واحــد بــه  ۲۰۰تــن
در روز میســد و میتوانــد عــاوه
بــر اســتان کرمانشــاه ظرفیــت شــیر
دامهــای اســتانهای همجــوار را هــم
جــذب کنــد.
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رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان:

رویکرد اقتصادی در حوزۀ گردشگری تقویت شود
رئیــس مجمــع نماینــدگان
اســتان کرمــان بــا بیــان ایـن
کــه بــه جنبــهی اقتصــادی
گردشــگری کمتــر توجــه
شــده اســت ،گفــت« :ســهمی
کــه ایــن صنعــت در رشــد
و تولیــد ناخالــص داخلــی
کشــور دارد هیـچگاه پرداختــه نشــده یــا کــم پرداختــه شــده
اســت».
بــه گــزارش خبرنــگار فردایکرمــان ،حســین امیریخامکانــی،
در همایــش روز جهانــی گردشــگری در کرمــان کــه بــا حضــور
وزیــر میراثفرهنگــی برگــزار شــد ،اظهــار کــرد« :در اســتان
کرمــان ســه بخــش عمــدهی اشــتغالزایی شــامل صنعــت
و معــدن و کشــاورزی و گردشــگری و میــراث را داریــم کــه
حــوزهی گردشــگری ،همپــای دو بخــش اول پیــش نرفتــه تــا
اشــتغال و ارزش افــزوده ایجــاد کنــد و ســهم خــود را از تولیــد
ناخالــص داخلــی از اســتان پیــدا کنــد».
وی افــزود« :تالشهــای زیــادی شــده منتهــا بخشــی از
مشــکالت ملــی اســت کــه بــه گردشــگری و صنایعدســتی
بــه عنــوان یــک صنعــت اشــتغالزا پرداختــه نشــده اســت.
اگرچــه از برنامــه ســوم توســعه بــه بعــد بیشتــر توجــه شــده
کــه بیشتریــن توجــه در برنامــه ششــم اســت کــه احــکام
متعــددی دربــارهی جایــگاه گردشــگری آمــده اســت».
وی ادامــه داد« :چالــش بناهــای تاریخــی کــه در تملــک
دســتگاهها بــود حــل شــد و بایــد آثــار حــوزهی خــود را
مرمــت کننــد .کســب و کارهــای گردشــگری مــورد حمایــت
قــرار گرفــت و شــفافتر شــد ،توســعهی روســتاهای توریســتی
و پیوســت تخصصــی گردشــگری دســتگاهها و برنامــهی
اســتانها در طــرح جامــع و ســند راهبــردی گردشــگری
کشــور و همچنیــن واگــذاری امــور بــه تشــکلهای خصوصــی
گردشــگری از جملــه اتفاقــات خــوب در ایــن حــوزه اســت».
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمــان بیــان کــرد« :در
اســتراتژی کاهــش وابســتگی بــه نفــت بایــد ســهم گردشــگری
و صنایعدســتی در تولیــد و صــادرات دیــده شــود».
وی بــا تاکیــد بــر اســتفاده از ظرفیتهــای اســتان در توســعهی
گردشــگری اضافــه کــرد« :قــرار شــد در هفتههــای فرهنگــی
ایــران در دیگــر کشــورها کرمــان حتمــا حضــور داشــته باشــد
همچنیــن در نمایشــگاههایی کــه در دیگــر کشــورها برگــزار
میشــود کرمــان هــم حضــور یابــد».

سخنگوی هیات رئیس مجلس :

سامانه ثبت اموال و داراییهای

نمایندگان در مجلس راهاندازی میشود
ســخنگوی هیــات رئیــس
مجلــس گفــت :امــکان ثبــت
امــوال و داراییهــا از طریــق
ســامانه بــرای نماینــدگان
فراهــم میشــود تــا
مســتقیما از مجلــس بتواننــد
امــوال و داراییهایشــان را ثبــت کننــد.
اســداهلل عباســی نماینــده مــردم رودســر در مجلــس
شــورای اســامی در گفتوگــو بــا خبرنــگار پارلمانــی
خبرگــزاری فــارس ،گفــت :ســامانهای بــرای ثبــت امــوال و
داراییهــای نماینــدگان در مجلــس در حــال تهیــه اســت
تــا نماینــدگان از ایــن طریــق امــوال و داراییهــای خــود
را ثبــت کننــد.
وی افــزود :بــا ایجــاد ایــن امــکان و ســامانه نماینــدگان
دیگــر نیــاز نیســت بــرای ثبــت امــوال و داراییهایشــان
بــه جــای دیگــر مراجعــه کننــد و میتواننــد از ایــن طریــق
امــوال و داراییهایشــان را بــه ثبــت برســانند.
ســخنگوی هیــات رئیــس مجلــس اظهــار داشــت :بنــده و
جمعــی از نماینــدگان بــرای ثبــت و اعــام داراییهــای
خــود پیشــگام هســتیم و آمادهایــم تــا امــوال و
داراییهــای خــود را اعــام کنیــم.
بــه گــزارش فــارس ،ســخنگوی هیــات رئیســه معتقــد بــه
اعــام امــوال و داراییهــای خــود را از طریــق رســانهها
نبــوده و تاکیــد کــرد :امــوال و داراییهایــم را فقــط از
طریــق ســامانهای کــه ایجــاد میشــود اعــام خواهــم کــرد.

