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نگاه

بحران خشکسالی دامن عشایر را هم گرفت

مشکالتعشایردر
بازپرداختتسهیالت

تقاضا از بانک ها برای همراهی با عشایر

اس��تان کرمان از اس��تان های با جمعیت عش��ایری باالست که غالب این
جمعیت در مناطق س��یرجان ،بردس��یر ،بافت و رابر ساکن و زندگی خود
را بر پایه فعالیت های دامپروری می گذرانند .ش��رایط س��خت کم آبی و
خشکسالیهای پی در پی سبب شده تا عشایر به سمت دریافت تسهیالت
بروند .تس��هیالتی که باز پرداخت آن با توجه به شرایطی که ذکر آن رفت
برای آنها مشکل است .این موضوع در جلسه شورای مدیریت بحران استان
کرمان که صبح هجدهم اردیبشت در کرمان برگزار شد از نظرها دور نماند.
در این نشس��ت قائم مقام سازمان امور عش��ایر ایران گفت :نزدیک به ۱۵
میلیارد تومان تسهیالت کم بهره در بخش عشایری استان کرمان دادهایم
اما متأس��فانه توان بازپرداخت وام ها را ندارند و یکی از پیشنهادات شورای
اس��تان این باید باشد که بازپرداخت این تسهیالت حتما یک سال تمدید
شود و بانک ها همراهی کنند .وی بابیان اینکه کرمان از استان های مهم
کش��ور در حوزه عشایری اس��ت و دومین مرکز عشایری کشور محسوب
میش��ود ،تصریح کرد :اگر برای حل مشکالت عشایر استان کرمان فکری
نشود ۷۰ ،درصد عشایر استان شغل خود را از دست خواهند داد.
عالیی مقدم بیان کرد :جمعیت کل عشایر کشور ۲۳۰ ،هزار خانوار با یک
میلیون و  ۲۰۰هزار نفر جمعیت است که  ۲۵درصد از گوشت قرمز توسط
عش��ایر تولید می ش��ود و  ۳۵درصد صنایع دس��تی و  ۴۰درصد از فرش
صادراتی را در اختیار دارند .قائم مقام س��ازمان امور عش��ایر ایران با بیان
اینکه  ۳۴میلیون هکتار از اراضی کش��ور تحت اختیار عشایر است ،گفت:
متوسط درآمد ماهانه عشایر یک میلیون و  ۱۰۰هزار تومان است و باید تا
پایان برنامه ششم توسعه این عدد را دو برابر کنیم .وی با اشاره به وضعیت
بارندگی اس��تان کرمان عنوان کرد ۷۰ :درص��د دام و  ۷۰درصد جمعیت
جدی هستند .عالیی مقدم
انسانی عشایر اس��تان کرمان در معرض خطر ّ
اظه��ار کرد :برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت برای مقابله با
شرایط حاد پیش بینی کرده ایم و اگر مراقبت و پیشگیری نکنیم ،عالوه بر
تبعات اجتماعی ،کاهش تولید گوشت قرمز ،کاهش تولید محصوالت زراعی
و باغی ،کاهش درآمد عش��ایر و  ...را در پی خواهد داشت .وی افزود۱۱۰ :
میلیارد تومان برنامه برای اس��تان کرمان تنظیم شده و همه باید پای کار
بیاین��د .ضمن اینکه یک هزار و  ۶۰۰میلیارد تومان در هیئت وزیران برای
کاهش اثرات و تبعات خشکس��الی کش��ور مصوب شده و باید استان برای
دریافت سهم خودش پیگیری کند .وی تصریح کرد :در بحث بیمه اجتماعی
و دام عشایر بسیار ضعیف عمل شده و جلسه ای با صندوق بیمه برگزار و
کارگزاران بیمه را از اعضای تعاونی های عشایر تعیین کردیم.
وی بیان کرد :قریب به  ۱۵میلیارد تومان تسهیالت کم بهره در بخش
عش��ایری اس��تان کرمان داده ایم اما متأسفانه توان بازپرداخت وام ها
را ندارند و یکی از پیش��نهادات شورای استان این باشد که حتماً یک
سال تمدید شود و بانکها همراهی کنند.

گروه جامعه :رییس هیئت اندیشهورز سازمان
بسیج مهندسین و معاون وزیر نیرو با اشاره به
موقعیت اس��تان کرمان و میزان بارندگی های
آن اظهار کرد :س��رانه آب استان کرمان حدود
 2هزار مترمکعب است این در حالی است که
س��رانه آب برخی از اس��تان ها کمتر از استان
کرمان است.
به گزارش ایسنا منطقه کویر « ،رضا انجمشعاع»
عصرچهارشنبه  19اردیبهشت ماه در نخستین
مجمع هیئت اندیش��ه ورز س��ازمان بس��یج
مهندس��ین عمران و معماری اس��تان کرمان
گفت :امروز سازمان نظام مهندسین  15هزار
نفر عضو دارد که اکثر آنها مهندسین با استعداد
هستند.وی اس��تفاده از ظرفیت های استان را
یکی از راه بردهای انجمن اندیشه ورزان استان
دانس��ت و بیان کرد :باید کارگ��روه ها را فعال
کنیم.رییس هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج
مهندسین ادامه داد :بیش از  36سیاست کلی
توسط مجمع تشخیص نظام تهیه شده است
که پس از کارهای کارشناس��ی به دستگاه ها
ابالغ شده است اما متأسفانه ما به آنها بی توجه
هستیم لذا باید روی سیاستهای کلی متمرکز
شویم.وی بیان کرد :باید همه طرح ها و برنامه
ها ما براس��اس برنامه های توس��عه ای کشور
باش��ند در غیر این صورت به انحراف خواهیم
رفت.معاون وزیر حقوق��ی و امور مجلس وزیر
نیرو به سیاست های کلی در شهرسازی اشاره
ک��رد و عنوان کرد :با توجه به زلزله خیز بودن
استان کرمان ،باید ایمن سازی محیط شهری
و روستای مدنظر قرار دهیم ،همچنین احیای
بافت های فرس��وده ش��هری و بهبود مسکن
روستایی نیز بایس��تی مورد توجه قرار دهیم.
وی رعایت ساخت و ساز و بهینه سازی مصرف
ان��رژی را از دیگ��ر سیاس��تهای کلی مجمع
اندیش��ه ورزان برش��مرد و اظهار کرد :استان
کرم��ان به لحاظ انرژی های نو از ظرفیتهای
خوبی برخوردار اس��ت به طوریکه  300روز از
سال را حدود  10ساعت نور خورشید دارد.
انجم شعاع با اشاره به نیاز کشورهای همسایه
به انرژی برق مطرح کرد :موقیعت جغرافیایی
ایران به گونه است که بر روی کمربند خشک
ق��رار دارد و س��وال در این اس��ت ک��ه تا کی
می خواهیم عیب های خود را با خشکس��الی
بپوشانیم؟ باید با این خشکسالی در بخش های
مختلف س��ازگاری پیدا کنیم.وی با اش��اره به
موقعیت اس��تان کرمان و میزان بارندگی های
آن اظهار کرد :س��رانه آب استان کرمان بیش
از  2هزار مترمکعب اس��ت این در حالی است
که سرانه آب برخی از استان ها کمتر از استان

negarestan76

کمربند خشک ،و تابستان سخت پیش رو

هشدار برای کاهش منابع آب
کرمان است .رییس هیئت اندیشهورز سازمان
بسیج مهندسین مدیریت بحران و پیشگیری را
از دیگر سیاستهای کالن مجمع اندیشه ورزان
ذکر کرد و افزود :بهبود و نظارت بر س��اخت و
ساز و همچنین استفاده از نیروهای متخصص
و  ...تنها راهکارهایی برای مقابله با زلزله است.
◄  69درصد کاهش بارندگی
مع��اون حفاظ��ت و بهره برداری ش��رکت آب
منطقه ای اس��تان کرمان نیزگفت :کل کشور
در سال آبی جاری با  -۳۵.۷درصد (منفی سی
و پن��ج و هفت دهم درص��د) کاهش بارندگی
مواجه بود و اس��تان کرمان  ۶۹درصد کاهش
بارندگی داشته اس��ت  .علی عربپور در جلسه
ش��ورای مدیریت بحران اس��تان کرمان اظهار
کرد :متوس��ط بارندگی س��االنه استان کرمان
 ۱۲۹میلیمتر و متوس��ط کشور  ۲۴۲میلیمتر
اس��ت .وی افزود :شرایط اقلیمی استان موجب
شده  ۹۷درصد از آب شرب از آبهای زیرزمینی
تامین ش��ود.عربپور تصریح کرد :در س��ال آبی

مج
م
عم
آگهی دعوت ع ومی عادی سالیاهن نوبت اول

شرکت تعاونی مسکن سرافرازان دنیا مهر سیرجان به شماره ثبت  3811شناسه ملی 14005003075
شهرستان سیرجان استان کرمان.

به اطالع کلیه اعضای محترم شرکت تعاونی میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول این تعاونی در ساعت 9
روز سهشنبه مورخ  97/3/22در محل سیرجان خیابان وحید جنب هایپرمارکت پدیده تشکیل میگردد .از سهامداران دعوت
میگردد که رأس ساعت مذکور در جلسه مجمع حضور بهم رسانند.

ضمن ًا

 -1اعضایی که مایلند حق حضور و رأی دادن در مجمع را به نماینده تاماالختیار واگذار نمایند تا تاریخ  97/3/20به اتفاق نماینده
خود جهت تأیید و صدور برگ نمایندگی به محل دفتر شرکت مراجعه نمایند( .حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمع ممنوع
است ).ضمن ًا ساعت  8وکالتنامه توسط اشخاص مسئول در محل برگزاری مجمع بررسی میگردد.
 -2افرادی که متقاضی کاندیداتوری سمتهای هیئت مدیره و بازرس میباشند حداکثر تا تاریخ  97/2/29جهت ثبتنام به محل
دفتر شرکت مراجعه نمایند.

دستور جلسه:

 -1استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس مربوط به سالهای  1395و 1396
 -2تصویب صورتهای مالی سالهای  1395و 1396
 -3استماع گزارش حسابرسی سالهای  1394الی 1395
 -4انتخاب اعضاء اصلی و علیالبدل هیئت مدیره برای مدت سه سال
 -5انتخاب بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یکسال مالی
 -6انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهیهای شرکت

هیئت مدیره شرکت تعاونی

آگهی دعوت هب مناقصه

شرکت کیمیا آبرسان یاور زمین (کاریز) مجری پروژه فاضالب سیرجان در نظر دارد نسبت به انتخاب
پیمانکار واجد شرایط از طریق مناقصه به شرح ذیل اقدام نماید:

 -1موضوع مناقصه :ترمیم و آسفالت نوار حفاری شبکه جمعآوری فاضالب شهر سیرجان بطول تقریبی  65کیلومتر در معابر
شهرستان سیرجان
 -2مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه :متقاضیان شرکت در مناقصه میتوانند جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ
 97/2/23تا ساعت  15مورخ  97/2/29به نشانی :سیرجان خیابان قدس شمالی پالک  33کدپستی  7815716487دفتر
مرکزی شرکت -شماره تماس  034-42206815دفتر قراردادها مراجعه نمایند.
 -3مبلغ برآورد اولیه پیمان و مدت اجرای کار 23/935/000/000 :ریال و  12ماه شمسی
 -4مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :به میزان ( 1/000/000/000یک میلیارد) ریال و به یکی از انواع ذیل میباشد:
 ضمانتنامه بانکی چک بانکی در وجه شرکت کاریز واریز نقدی به حساب جاری  5932284520نزد بانک ملت شعبه آیتا ...غفاری بنام شرکت کاریز -5مهلت و محل تحویل پیشنهادات :تا ساعت  15روز شنبه مورخ  97/3/5به دبیرخانه این شرکت به نشانی مذکور
 -6به پیشنهادهای فاقد امضاء ،مشروط ،مخدوش ،فاقد سپرده و سپردههای مخدوش یا سپردههای کمتر از میزان مقرر ،چک
شخصی و نظایرآن و همچنین پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -7هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.
 -8داشتن کارخانه آسفالت و یا داشتن صالحیت پیمانکاری در پایه حداقل  5رشته راه بهمراه تفاهمنامه مکتوب با یکی از
کارخانجات آسفالت فعال در شهرستان سیرجان برای شرکت کنندگان الزامی است.

دفتر قراردادهای شرکت کاریز

گذش��ته (مهرماه  ۹۵ت��ا مهرم��اه ۱۷۳ )۹۶
میلیمتر بارندگی در استان کرمان داشتیم و از
مه��ر  ۹۶تاکنون  ۴۹و نیم میلیمتر بوده و ۷۰
درصد کاهش نسبت به سال آبی قبل داشتیم.
وی بیان کرد :کل کش��ور در س��ال آبی جاری
با  -۳۵.۷درص��د کاهش بارندگی مواجه بود و
استان کرمان  ۶۹درصد کاهش بارندگی داشته
است.معاون آب منطقه ای استان کرمان گفت:
در استان چهار سد در حال بهره برداری داریم
که  ۵۸۳میلیون مترمکعب حجم آب آنهاست.
وی ادامه داد :ورودی س��دهای استان در سال
آب��ی جاری  ۱۱۱میلی��ون مترمکعب بوده که
س��ال آبی قبل ی��ک میلی��ارد و  ۲۸۲میلیون
مترمتکعب بوده است.
عربپ��ور در ادام��ه اظهار ک��رد :در روند اجرای
طرح همی��اران آب ی��ک ه��زار و  ۵۳۹حلقه
چاه غیرمجاز مس��دود ش��ده و  ۳هزار و ۸۲۸
کنتور روی چاه های کش��اورزی نصب ش��ده
اس��ت.وی تصریح کرد :از س��ال  ۹۳خاموشی
موتورپمپهای کشاورزی با همکاری کشاورزان

و دستگاه های ذیربط در استان اجرا می شود.
◄ تابستان سخت پیش رو
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی
استان کرمان گفت :تابستان بسیار سختی را
پیش رو داری��م و  ۲۰۱حلقه از چاه های آب
آش��امیدنی از  ۶۲۵حلقه چاه با کمبود شدید
آب مواجه هس��تند و تا خردادماه بیشتر دوام
نمی آورند .به گزارش ایسنا منطقه کویر« ،علی
رش��یدی نژاد» صبح امروز  ۱۸اردیبهشت ماه
در جلس��ه ش��ورای مدیریت بحران اس��تان
کرمان اظهار کرد :اگر امس��ال فکری برای آب
آشامیدنی نشود ،فاجعه در استان رخ می دهد.
وی افزود :در استان کرمان یک میلیون و ۲۵
هزار نفر جمعیت روس��تایی در  ۲۵۳۰روستا
تحت پوشش آبفار هستند.
رش��یدی نژاد با اش��اره به وضعی��ت مخازن
ش��بکه آب روستایی استان عنوان کرد :حجم
مخزن مورد نیاز مطابق اس��تاندارد باید ۲۵۹
هزار مترمکعب باش��د که اکنون  ۱۸۴هزار و

 ۷۵۶مترمکع��ب اس��ت و بی��ش از  ۷۴هزار
مترمکعب کمب��ود داریم .وی بی��ان کرد :به
دلیل اینکه خش��ک ترین س��ال آبی در طول
 ۵۰س��ال اخیر را داشتیم ،کمیته سازگاری با
کم آبی را در ش��رکت آب و فاضالب روستایی
تشکیل داده ایم.مدیرعامل آبفار استان کرمان
گفت :تابستان بسیار سختی را پیش رو داریم
و  ۲۰۱حلقه از چاه های آب آشامیدنی از ۶۲۵
حلقه چاه با کمبود ش��دید آب مواجه هستند
و تا خردادماه بیشتر دوام نمی آورند.وی افزود:
پیش بینی می شود تمامی چشمه ها ،قنوات
و آبهای سطحی روستاهای استات در تابستان
به کلی خشک شوند.رشیدی نژاد اظهار کرد:
 ۸۴۹روس��تای استان کرمان با کمبود شدید
آب مواجه هستند و  ۷۷۳لیتر بر ثانیه کمبود
آب دارند.وی با اشاره به برنامه های پیشنهادی
برای مقابله با بحران آب در سطح روستاهای
اس��تان تصریح ک��رد :حداقل بای��د  ۵۳قنات
الیروبی ۵۶ ،حلقه چاه کف شکنی و  ۴۰تانکر
آبرس��انی اجاره ش��ده و یا دستگاه های دیگر
در اختیار ما بگذارند.رش��یدی نژاد افزود :باید
 ۳۵۰تانکر ثابت خریداری و نصب شود و ۱۸
حلقه چاه حفر و جابه جا شود که برای انجام
این کارها  ۳۸میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی تصریح کرد :وضعیت وخیمی در اعتبارات
داریم و خیلی از مش��کالت ناش��ی از کمبود
نقدینگی سال قبل است.
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هیات اجرایی برگزاری انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان سیرجان

آگهی فراخوان جهت شرکت رد انتخابات ااتق اصناف

باتوجه به اینکه بر اساس ماده ( )6آیین نامه اجرایی انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان در روز دوشنبه مورخ
 97/2/31برگزار می گردد  ،لذا بدینوسیله از کلیه روسای اتحادیه های صنفی دعوت می گردد تا شخصا در زمان مقرر به محل
برگزاری انتخابات مراجعه نمایند ،در ضمن اعالم می گردد صرفا روسای اتحادیه مجاز به شرکت در انتخابات بوده و دادن وکالت
به سایرین برای شرکت در انتخابات ممنوع بوده و به همراه داشتن اعتبار نامه الزامی می باشد.
مکان برگزاری انتخابات ( رای گیری):
سیرجان ،بلوار نماز ،بعد از تاالر کهکشان ،اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی – تاالر غدیر
روز و ساعت رای گیری :روز دوشنبه ،مورخ  97/2/31راس ساعت  9تا 11
تعداد  5نفرعضو اصلی و  2نفر عضو علی البدل هیات رئیسه
اسامی داوطلبان عضویت در هیات رئیسه ( به ترتیب حروف الفبا):
 -1محمود اسدی  -2نادیا امجدی -3مجتبی پورحسینعلی  -4محمود خاکسارپور  -5علی خضری پور قرائی  -6محمد اسمعیل
خواجویی نژاد  -7غالمعلی دبیری  -8محمود رضایی لری  -9مسعود ساوه  -10سید مهدی علوی زاده  -11یوسف محمودآبادی
 -12محمد نصیرزاده

رئیس و هیات اجرایی برگزاری
انتخابات هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان سیرجان

آگهی مناقصه

شهرداری سیرجان در نظر دارد اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شماره دو را بر اساس فهرست
بهاء راه و باند سال  97از طریق مناقصه عمومی یک مرحلهای به پیمانکار واجدالشرایط که دارای حداقل رتبه
 5راه و باند از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور باشد واگذار نماید .لذا از کلیه اشخاص حقوقی
دعوت بعمل میآید از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت ( 10ده) روز جهت خرید و تحویل اسناد مناقصه به واحد
قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند.
شرایط مناقصه:
 -1سپرده شرکت در مناقصه  790/000/000ریال (هفتصد و نود میلیون ریال) میباشد که بایستی به صورت واریز
به حساب  3100003361004بانک ملی شعبه شهرداری سیرجان و یا به صورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به نام
شرکت باشد.
 -2در صورتیکه نفرات اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند ،سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -3به پیشنهادات مشروط ،مخدوش و ناقص رسیدگی نخواهد شد.
 -4سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه موجود میباشد.
 -5شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مجاز و مختار است.
 -6تاریخ تحویل پاکات  97/3/8میباشد.
 -7تاریخ بازگشایی پاکات  97/3/8ساعت  18میباشد.
 -8برآورد اولیه به مبلغ  15/794/464/780ریال میباشد.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

