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هفته نامه  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمان

۱۵۰ میلیارد ریال در سفر دولت برای آثار تاریخی بم اختصاص یافت
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 داانیی

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع
فریدون فعالی روز یکشنبه در حاشیه بازدید از 
بناهای تاریخی شهرســتان بم به اظهارداشت: 
اولویــت اعتبار مصوبات ســفر رییس جمهور 
اولویت در حوزه میراث فرهنگی برای ساماندهی 
بناهای تاریخی، حوزه گردشگری زیرساخت های 
گردشــگری و در حوزه صنایع دستی نیز ایجاد 

بازارچه و خانه های خالق صنایع دستی است.
وی ادامه داد: از اعتبارات در نظر گرفته شده مبلغ 
سه میلیارد تومان برای خانه عامری، ۲ میلیارد 
تومان مرمت و تجهیز موزه باستان شناسی، سه 
میلیارد تومان مرمت مسجد وکیل، ۲ میلیارد 
تومان ســاماندهی قنات های جهانی اکبرآباد و 
قاسم آباد بروات و همچنین مبلغ پنج میلیارد 
تومان هم برای مرمت و بازسازی ارگ تاریخی 

بم اختصاص یافته است.
فعالی تاکیدکرد: از محل اعتبارات سفر اولویت ما 
پروژه های ثبت جهانی است که به همین دلیل 

ارگ تاریخی بم در اولویت قرار دارد.
نگاه میراث در بناهای تاریخی انتفاعی نیست

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع 
دســتی اســتان کرمان تاکید کرد: نگاه ما در 
بناهای تاریخی انتفاعی نیست و ارایه خدمات 
است تا هرچه ســریعتر بناهای تاریخی مرمت 

شوند و به بهره برداری برسند.
به گفتــه وی اگر ســرمایه گــذاری در بحث 
بهره برداری بنــای تاریخی یا ایجاد یک مکان 
گردشگری ورود کند اداره کل میراث فرهنگی 
استان تســهیالت مورد نظر در اختیار سرمایه 

گذار قرار می دهد.فعالی افزود: سود تسهیالت 
پروژه های گردشگری در مناطق برخوردار ۱۱ 
درصد، غیر برخوردار ۹ درصد و مناطق روستایی 

نیز ۶ درصد است 
وی درباره تســهیالت ســرمایه گذاران بخش 
گردشــگری بیان کرد : در تســهیالت سقفی 
برای ســرمایه گذار در نظر گرفته نمی شود و 
۳۰ درصد آورده سرمایه گذار است و ۷۰ درصد 
مابقی توسط اداره کل میراث فرهنگی اختصاص 

داده می شود.
فعالی عنوان  کرد:برای بناهای تاریخی براساس 
حجم و میزان سرمایه گذاری تصمیم گرفته و به 

همان میزان تسهیالت نیز ارایه می شود.
 مسجد وکیل بم که اولین مسجد این شهرستان 
بوده که بین ســال های ۱۲۴۸ تــا ۱۲۷۷ ه.ق 

ساخته  شده است

مسجد وکیل ساماندهی می شود
وی همچنین با اشاره به مجموعه تاریخی وکیل 
که شــامل حمام، مسجد و بازارچه است گفت: 
ایــن مجموعه از بعد از زلزله ســال ۸۲ نیاز به 
مرمت و بازسازی دارد که با مشارکت اداره کل 
میراث فرهنگی اســتان و مالکان منابعی برای 
ساماندهی و بهره برداری آن اختصاص می یابد.

مدیرکل میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع 
دستی اســتان کرمان اضافه کرد: بنای تاریخی 
کارخانه حناسایی و خانه عامری نیز با مشارکت 
ســرمایه گذاران مرمت خواهد شد تا در حوزه 
گردشگری ازاین بناهای تاریخی استفاده کنیم.

وی همچنین درباره بنای امامزاده سید عبداهلل 
روستای نارتیچ بم اظهارداشت: این بنا مربوط به 
دوره صفویه اســت که در زلزله سال ۸۲ کامال 
تخریب شده و به دلیل اینکه اداره اوقاف متولی 
آن اســت مقرر شــد این اداره طرح مرمتی را 
به اداره میراث فرهنگی اســتان ارایه دهد تا در 
کمیســیون فنی استان طرح مورد نظر بررسی 

شود.

میــراث فرهنگی در اســتحکام بناهای 
تاریخی تضمین می دهد

مدیرکل میراث فرهنگی اســتان کرمان گفت: 
تاریخی  بناهای  نگرانی درباره استحکام بخشی 
اســت که میراث فرهنگی تضمیــن می دهد 
شرایط و اصول فنی بناها در مرمت رعایت شود.

فعالــی بیان کرد:با توجه به اینکه بســیاری از 
بناهای تاریخی مالک دارند و زمانی که بنا مرمت 

شد مالک ورود و ادعای مالکیت می کند، مقرر 
شد کمیته فنی در فرمانداری بم تشکیل شود و 
مالکان پالک هایی که اطالع رسانی خواهد شد 
باید در مرمت این بناها مشارکت داشته باشند.

به گفته وی اداره کل میراث روی مبادی ورودی 
، سالن ها و سقف ها کار مرمت را انجام می دهد 
و داخل حجره ها باید توسط مالک مرمت، ترمیم 

و بهره برداری صورت گیرد.

نورپردازی ارگ قدیم بم به مناقصه رفت
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع 
دستی استان کرمان در پایان درباره نورپردازی 
ارگ قدیم بم نیــز گفت: پروژه نورپردازی ارگ 
قدیم به مناقصه گذاشــته شــده و  پاکت های 
مناقصه فردا بازگشــایی خواهد شد که تا پایان 
ســال مالی یعنی شــهریور ۱۴۰۱ بخشــی از 

نورپردازی ارگ قدیم بم انجام می شود./ایرنا

از تشکیل کمیسیون های شورای شهر تا میز خدمت

شــورای اسالمی شهر بم شــنبه بیست و نهم 
مرداد را با برگزاری کمیســیون های مختلف  
آغاز کرد و مســائل و مشــکالت مختلفی را 

مورد بررسی قرار داد.
در جلســه کمیســیون خدمــات شــهری و 
بهداشت شــورای شــهر قرارداد شرکتی که 
در مزایده تنظیف شــهرداری برنده شده بود 
مورد بررســی و تبادل نظر اعضای کمیسیون 
قرار گرفت و محمد تقی جهانپور رئیس این 
کمیسیون گفت: مقرر شد  نظارت بر شرکت 
برنده شده از سوی شــورا دقیق رصد شود و 
شــرکت موظف اســت برنامه رفت و روب 
محالت را رسانه ای کند تا مردم بهتر بتوانند 

همکاری های الزم را انجام دهند.
 همچنیــن در ایــن کمیســیون مقرر شــد، 
هماهنگــی های الزم بین شــهرداری و راه و 

شهرســازی جهت جا به جایی کارگاه های 
ضایعاتی اقدام شود و زمین جدید برای بهشت 
زهرا در نظر گرفته  و سرویس های بهداشتی 
بهشت زهرای فعلی هر چه سریعتر ساماندهی 

شود.
 در ادامه جلسه، کمیسیون عمران، شهرسازی 
و معمــاری که طی اعالم قبلی میز خدمت را 
با حضور کارشناســان شــهرداری و اعضای 
این کمیســیون و حضــور مــردم در صحن 
شــورا برگزار کرد و به درخواستهای مردمی 

رسیدگی کرد. 
سمانه ســام نژاد رئیس این کمیسیون در این 
جلسه گفت: سعی داریم میز خدمت در حوزه 
عمران وشهرسازی را در تمام محالت بم اجرا 
کنیم تا مشکالت این حوزه جمع بندی و طبقه 
بندی و رســیدگی شــوند. در این کمیسیون 

همچنین مصوب شد که کمیته نما شهرداری 
تشــکیل، فضاهای بــی حصار مشــخص و 
ســاماندهی شــوند و همچنین شــهرداری، 
ســرعت گیرهای خیابان ها را در دستور کار 

خود قرار دهد.
 در حاشیه این جلسه موســی بنده ای رئیس 
فرودگاه بم در شــورای شهر گفت: در حال 
حاضر سه پرواز در هفته به سمت تهران داریم 
و پیگیر پرواز مشــهد هم هســتیم. وی خاطر 
نشان کرد: پیشنهاد دارم جلسه بین فرمانداران 
شــرق استان برقرار شود و در خصوص طرح 
های توســعه فــرودگاه پیگیری هــای الزم 
صورت گیــرد وی همچنین گفــت: باید از 
ظرفیت نماینده شــرق استان برای بین المللی 

کردن فرودگاه استفاده کرد.
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دادخدا ساالری  دادستان کرمان:

طبق اعالم مدیر گروه مبــارزه با بیماری های 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
با بیان اینکه تاکنون حدود ۵ میلیون ۴۰۰ هزار 
دوز واکســن کرونا در استان تزریق شده است 
اما اســتقبال از دوز چهارم نسبت به انتظارات، 
مطلوب نیست، گفت: این موضوع در کل کشور 
صادق بوده اما سبد واکسیناسیون از همه واکسن 
های موجود در کشور در استان به فراوانی وجود 

دارد.
دکتر ســعید صحبتی دربــاره آخرین وضعیت 
بیماری کرونا در اســتان کرمان، به ایســنا می 
گوید: روند ابتــال به بیماری کرونا در اســتان 
کاهشی شده است و باتوجه به اینکه کرمان موج 
هفتم را زودتر از اســتان هــای دیگر آغاز کرده 
اســت، انتظار می رود که زودتر از آنها نیز سیر 

نزولی به خود بگیرد.او با تاکید برآنکه هنوز برای 
اعالم پشت سر گذاشن اســتان کرمان از موج 
هفتم بیماری، زود است، اظهار کرد: در یکی  دو 
هفتــه آینده برآورد دقیق تری از وضعیت پیک 
هفتم خواهیم داشــت اما براساس تعداد موارد 
بستری و سرپایی روزانه استان نسبت به هفته 

قبل سیر کاهشی را شاهد هستیم.
»۱۲ شهر استان )راور، کرمان، زرند، کوهبنان، 
رفسنجان، انار، سیرجان، بردسیر، بافت، ارزوئیه، 
منوجان و نرماشیر( در وضعیت قرمز، شش شهر 
در وضعیت نارنجی و پنج شهر در وضعیت زرد 
کرونایی قرار دارند و هنوز اســتان در وضعیت 
مطلوب و ایــده آلی قرار نــدارد بنابراین مردم 
رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی و فاصله 
اجتماعــی، تکمیل واکسیناســیون را بیش از 

پیش ســرلوحه کارهای خود قرار دهند.« این 
بخش دیگری از سخنان سخنگوی دانشگاه علوم 

پزشکی کرمان با ایسنا بود.
طبق اعالم مدیر گروه مبــارزه با بیماری های 
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
حدود ۵ میلیون ۴۰۰ هزار دوز واکســن کرونا 
در اســتان تزریق شده است اما استقبال از دوز 
چهارم نســبت به انتظارات، مطلوب نیســت و 
این موضوع در کل کشــور صادق است و سبد 
واکسیناســیون از همه واکسن های موجود در 

کشور در استان به فراوانی وجود دارد.
او می افزاید: واکســن های ویروســی کشــته 
شــده از جمله؛ سینوفارم، برکت یا فخرا و گروه 
دوم واکســن های پروتئینی نوترکیب شــامل؛ 
پاســتوکوک، نورا، رازی و اسپایکوژن در استان 

به فراوانی موجود اســت. به گفته صحبتی، در 
شــهر کرمان ۱۲ مرکز واکسیناسیون در حال 
خدمت رســانی به مردم هســتند که ۱۰ مورد 
آن مراکز جامع ســالمت بوده که تا وقت اداری 
فعال هســتند افزود: مرکز شهید علی ضیاء در 
بیمارســتان نوریه و مرکــز ۹ دی در پردیس 
دانشگاه علوم پزشــکی کرمان در ابتدای جاده 
هفت باغ علوی در شیفت های عصر و روزهای 

تعطیل نیز مشغول به خدمت رسانی هستند.
به گفته او، تا روز گذشــته حــدود ۱۵۰ بیمار 
با تشــخیص قطعی کرونا و حــدود ۱۵۰ بیمار 
مشکوک به کووید ۱۹ در بیمارستان های استان 
کرمان بستری هســتند باید مدنظر داشت در 
هفته گذشــته بیش از ۴۵۰ بیمار کرونایی در 

بیمارستان های استان بستری بودند.

ســخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درباره 
وضعیت بیماری وبا در استان نیز  گفت: با توجه 
به مهاجرت گسترده همسایگان شرقی به کشور 
و همچنین خشکسالی و سیالب ها لذا نگرانی 
امسال حوزه بهداشت و درمان از وبا، یک نگرانی 
جدی و واقعی بود و تاکنون ســه مورد مبتال به 
وبا در اســتان شناسایی شده که هر سه مورد از 
اتبــاع افغانی بوده که به تازگی وارد خاک ایران 

شده بودند
صحبتی می افزاید: هر سه مورد شناسایی شده 
وبا در اســتان در بیمارستان های تحت پوشش 
دانشــگاه های استان درمان و اقدامات مراقبتی 
و بهداشتی برای اطرافیان آنان صورت گرفت و 
خوشبختانه مورد جدیدی در استان شناسایی 

نشده است.

دادستان کرمان در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار 
که شامگاه شنبه در باغ تاریخی فتح آباد برگزار شد، 
با اشــاره به برخی مواردی کــه خبرنگاران باعث 
پیگیری مسائل از ســوی دستگاه قضا شده اند، از 
کوشش های رسانه ای در اســتان قدردانی کرد و 
ســپس گفت: »متاســفانه مطالبه گری در استان 
کرمان خیلی کم است. نمی دانم منشا آن چیست؟ 
برخی می گویند چون مردم کرمان نجیب هستند 
ولی این، دلیلی نمی شــود که مطالبه گری نباشد. 
انتظــاری از خبرنگاران دارم این اســت که برای 
ارتقای فرهنگ مطالبه گری در استان تالش کنند«.

دادخدا ســاالری با بیان اینکــه خبرنگاران حتما 
در احیــای حقــوق عامه و پررنــگ کردن نقش 
مطالبه گــری در اســتان کمــک کننــد، افزود: 
»خبرنگاران همیشه مشــوق و راهنمای ما بودند 
و مطالبــات و دغدغه های مردم را منعکس کردند 
اما درخواست می کنم فعالیت ها به سمتی باشد تا 
فرهنگ مطالبه گری در بطن جامعه نهادینه شود«.

، وی ادامه داد: »احیای حقوق عامه و پیشــگیری 

از وقوع بزه دو وظیفه و رســالت مهم قوه قضاییه 
است که خبرنگاران در ایفای این دو نقش، همکار 

و همگام دستگاه قضا هستند«.
وی با بیان اینکه رسانه های استان کرمان در راستای 
احیای حقوق عامه نقش بی بدیلی داشته اند، افزود: 
»زمانی بود که آمار باالیی از حوادث ناشــی از کار 
در اســتان داشــتیم تا جایی که در یک سال ۱۵ 
فوتی داشــتیم. یکی از خبرنگاران این جرقه را زد 
که آیا می توان آن را کاهش داد؟ برای این منظور، 
کمیته ای به ریاست یکی از قضات تشکیل دادیم و 

حوادث را به چهار نفر در سال رساندیم«.
وی ادامــه داد: »یــا موضــوع دیگــر، وضعیت 
رســتوران های کرمان بود که یکی از خبرنگاران 
پیشنهاد داد دادســتانی ورود کند. ورود کردیم و 
در اولین بازدید ما از رستوران ها، ۱۸ مورد را پلمب 
کردیم و بازرســی ها مســتمر ادامه پیدا کرد و در 

پایان سال به یک مورد رسید«.
وی بــا قدردانی از فعالیت خبرنگاران در اســتان 
تاکید کرد که رســانه ها برای افزایش مطالبه گری 

سیر نزولی بیماری کرونا دراستان کرمان
استقبال از دوز چهارم واکسن کرونا مطلوب نیست

رسانه ها برای افزایش مطالبه گری مردم استان کرمان تالش کنند

پیام مردم

شــما می توانیــد عکس ها وگزارشــات خود از 
اخبــار، وقایع و مشــکالت شــهری کــه در آن 
زندگــی مــی کنید را بــه ایدی زیــر در تلگرام 

ارسال کنید 

TolueBam_Ertebat

ســالم ودرود بر طلوع عزیــز. یکی از دغدغه 
هــای اصلی مــردم کــم توجهی مســولین به 
ظرفیت های منطقه هســت. بــه طور خاص در 
موضوع ارتقای اداره بهزیســتی در سال 1394 
رییس وقت ســازمان بهزیستی اعالم آمادگی 
خود را برای ارتقای اداره بهزیستی بم اعالم و 
راه را بــرای تحقق این آرزوی دیرینه باز نمود 
اما این اتفاق نیفتاد. حاال سوال اصلی این است 
که اقدامــات صورت گرفته روســای ادارات 
بهزیستی وفرماندارها وحتی نمایندگان در این 
موضوع خاص در این ســالها چه بوده وچرا به 
نتیجه نرسیده. لذا از طلوع عزیز بعنوان صدای 
مردم بم بزرگ تقاضا داریم این سوال اساسی 
رو طرح نمایند و صحبت های مسولین مربوطه 
ویا ســایر افراد مطلع رو منتشر نماید. این یک 
مطالبه عمومی اســت که می تواند به بهبود نظر 
مردم نسبت به مسولین نیز کمک کند. باتشکر

 رییــس جمهــور در ســفر اخیر بــه بم ضمن 
بیان ســخنان دیگری، قول ارتقای بهزیستی و 

جهادکشاورزی و چند اداره دیگر را داد.

اداب زیارت
ســالم چندیــن بــار مراجعه کــردم بــه مزار 
دو شــهید گمنــام واقــع در میدان باغدشــت 
بخصوص در شب های محرم و پنجشنبه شب 
ها که شلوغ هست مشــاهده میشود خانم دور 
تا دور قبور شــهدا گرفتن و خیال بلند شــدن 
ندارن و بخصوص اقایان معذب میشــن جهت 
قرائت فاتحه و مجالی داده نمیشــود و صورت 
خوبی نداره خواندن دعا،صحبت کردن،بازی 
با گوشــی و حتی خوردن رو کنار قبور انجام 

میدهند.
خواهشا رعایت کنن.حتی خادمین هم چندین 

بار تذکر دادن ولی رعایت نمیشه

رادیو
سالم خســته نباشید یه سوال از مسئول مربوطه 
دارم چرا توی شهرســتان های اســتان فقط بم 
باید از لحاظ امواج رادیویی بهم ریخته باشــه 
هیچ کانال رادیویی ســرجای خودش نیست یا 
اصال قابل دســترس نیســت خواهشا اگه میشه 

پیگیری کنین یه فکر اساسی کنند 

میج
با ســالم و احترام از اهالی روستای میج هستم 
این روســتای محروم با طبیعت زیبا که در این 
فصل نیــز همواره میزبان قابــل توجه از اهالی 
بم و روداب و ســایر شــهرهای همجوار که با 
اشــاره به گرمی هوا به دامان طبیعت می آورند 
لذا با تمام وجود شرمنده عزیزان به علل فقدان 
آب شــرب بوده و اهالی روستا از پیر و جوان 
و خرد و کالن به ایــن وضع عادت کرده و با 
طی مســافتی روزانه با موتور سیکلت و پیاده با 
در دست داشتن ظرف آبی و دبه بدنبال حمل 
آب شرب منزل خود هســتیم خواهشا صدای 
ما مردم رو بگوش نماینده محترم برسونید که 
قرار بود مرداد ســال قبل آب سدنسا رو به بم 

برسانند با تشکر

شهرک رزمندگان 
سالم و عرض ادب خدمت شما 

چند وقتی هسته که در شهرک رزمندگان 
روبروی اداره پزشــکی قانونی مردم از نعمت 
روشنایی برخودار نیستند و این موجب ناامنی 
و تــرس مردم شــده لطفــا مســئولین مربوطه 

رسیدگی کنند ممنون

گاز رسانی 
سالم ما از روستای باغ باالازتوابع بخش بروات 
هســتم روســتای ما لولــه گازشــده نمیدونیم 
چراکســی پیگیرنمیکنه برانصب علمک گاز.

بخداخســته شــدیم ازبس کپســول گازبردیم 
درمغازپرکردیم حق مااین نیســت همه روستا 
لوله کشــی گازکردن فقط روســتای روداب 

غربی موندن ممنون میشم پیگیری کنید.

انتخابات اتحادیه های) لوازم یدکی،نانوایان،ارایشگران،مصالح 
ساختمانی،خیاطان،پوشاک فروشان،رایانه،تعمیرکاران سبک و 

سنگین،مواد غذایی(

احتراما با توجه به برگزاری جلسه هیات اجرایی انتخابات 
شهرستان نرماشیر در تاریخ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ روزپنجشنبه، زمان 

ثبت نام داوطلبان هیات مدیره و بازرسین انتخابات اتحادیه های) 
لوازم یدکی،نانوایان،ارایشگران،مصالح ساختمانی،خیاطان،پوشاک 
فروشان،رایانه،تعمیرکاران سبک و سنگین،مواد غذایی( از تاریخ

۶/۲/ ۱۴۰۱روز چهارشنبه آغاز و تا تاریخ ۱۴۰۱/۶/۰۸ انجام می گردد 
لذا با توجه به زمان قانونی در اسرع وقت به تمامی واحدهای صنفی 

این اتحادیه ها اعالم گردد.
رئیس هیات اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی

 شهرستان نرماشیر

@

انتخابات اتحادیه صنفی خیاطان و بزازان

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضا اتحادیه صنفی خیاطان و بزازان 
می رساند انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه راس ساعت 
۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۴ در محل حسینیه 

اصناف واقع در خیابان شهید صدوقی برگزار میگردد لذا اعضا 
اتحادیه شخصا با در دست داشتن اصل پروانه کسب نسبت به 

شرکت در انتخابات اقدام نمایند .

رئیس هیئت اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی 
شهرستان بم

رحمت اهلل دریجانی
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 ظرفیت دانشگاهی در اختیار شرکت های معدنی کرمان قرار گیرد

شایعه بنزین ۸ هزارتومانی در شرق کرمان و سرایت تقاضا
شهروندان اخبار را از مراجع رسمی دنبال کنند

نشســت  در  پورابراهیمــی  محمدرضــا 
مشترک با اســاتید، اعضای هیات علمی 
دانشگاهها و پژوهشــگران شرکت های 
دانش بنیان دانشگاه شــهید باهنر کرمان 
با حضــور مدیرعامل شــرکت ملی مس 
ایران گفت: دانشــگاه شهید باهنر کرمان 
در  دولت ســیزدهم با نگاه جدید باید به 
دانشــگاهی برتر تبدیل شود و اعالم کند 
کــه بودجه دولتــی برای اداره  دانشــگاه 
نیاز نــدارد، چنانچه دانشــگاه های معتبر 
دنیا هم همیــن کار را می کنند و از منابع 
خودشان استفاده می کنند لذا بزرگ ترین 

ظرفیت هایشان توانمندی علمی است.
پورابراهیمی بیان کرد: دانشــگاه شــهید 
باهنــر کرمان دارای 14 هزار دانشــجو و 
۶۰۰ عضو هیات  علمی است که از ذخایر 
نظام مقدس اســالمی هستند این ظرفیت 
از دهها چاه نفت هم باالتر اســت شــرط 
آن این اســت که توان علمــی را از معبر 
تجاری ســازی به خلق ثروت برســانیم تا 
اثر آن را در بهبود معیشت زندگی مردم، 
گره گشــایی کالن کشور و نیز اثر آن را 

در اقتصاد کشور ببینیم.
وی گفــت: ظرفیت قانــون جهش تولید 
دانــش بنیان را ایجــاد کردیم و هم زمان 
شــده با ســال جاری و شــعار مقام معظم 
رهبــری؛ درخواســت داریــم کــه این 
ظرفیت فوق العاده به شــرکت های فناور 

کمک کند.
پورابراهیمــی تصــرح کرد: ۲ پیشــنهاد 
دارم یکی اینکه شــرکت مس کلیه اقالم 
وارداتی اش را در اختیار دانشــگاه شهید 
باهنــر بگــذارد تا بــا کمــک توانمندی 
علمی و ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
تولید آن ها صــورت گیرد و از واردات 

جلوگیری به عمل آید.
وی ادامه داد: دیگــر این که معضالت و 

مشکالت شــرکت مس مثاًل پایین بودن 
بهره وری، مشــکالت زیســت محیطی و 
دیگر مشکالت نیز به دانشگاه ارائه شود 
تا راهکارهای علمی برای رفع معضالت 
و مشــکالت ارائه شــود و ما شــاهد این 
باشــیم در نیمــه دوم امســال اقدامــات 
عملیاتی در راستای تحقق فرمان رهبری 
در اســتانی که انباشــت علمی و ظرفیت 

بزرگ معدنی مس را دارد داشته باشیم.
پورابراهیمی با اشــاره بــه اینکه می توان 
کرمان را قطب بزرگ پهناور در کشــور 
معرفــی کرد خاطرنشــان کرد: شــرکت 
مس در سال 4۰ هزار میلیارد تومان سود 
تولید مس دارد که قصد دارد در راستای 
تحقق شعار رهبری ) تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرینی( با دانشگاه همکاری کند 

و این فرصت را غنیمت شمارید. 
نماینــده مردم کرمــان و راور در مجلس 
شورای اسالمی  گفت: در حوزه اقتصاد 
کالن برای اینکه بتوان از وضعیت کنونی 
بــه وضعیت مطلــوب تر برســیم چندین 
اقدام الزم است یکی از آن ها استفاده از 
مزیت های نسبی است؛ در چند دهه اخیر 
مزیت های نسبی به تدریج جای خود را به 

خلق مزیت داده اند.
وی گفــت: حــدود یــک ســال و نیــم 
اســت که ۵۰ هزار میلیــارد تومان طرح 
سرمایه گذاری برای شهر کرمان تعریف 
شــده و یکی از این طرح هــا که گرفتار 

تولید آن هستیم الکترود گرافیتی است.
وی اظهار داشــت: الکتــرود گرافیتی از 
مــواد اولیه و ضــروری در صنعت فوالد 
کشور اســت که طی 1۰ سال گذشته در 
کرمان حتی یــک کیلوگرم فوالد تولید 
نمی شــد لذا خاک را برداشت و از استان 

خارج می کردند اما فرآوری نمی شد.
پورابراهیمی ادامه داد: اما امروز فقط در 

یک مجموعه معدنی در استان کرمان ۲4 
میلیون تن کنسانتره، 1۸ میلیون تن گندله 
و هشت میلیون تن فوالد تولید می شود و 
طی هفته گذشته 1۵۰ هزار میلیارد تومان 

طرح های توسعه در فوالد کلید خورد.
وی تأکید کرد: الکترود گرافیتی یکی از 
نیازهای اساسی استان کرمان و کشور در 
صنعت فوالد اســت امــا در این جا نیاز به 
دانش فنی داریم که اروپایی ها و شرقی ها 
تــا به امروز اجازه آن را نداده اند؛ و همه 
وارداتی  گرافیتی کشــورمان،  الکتــرود 
است و 1.۲ میلیارد دالر الکترود به کشور 

وارد می شود که عدد سنگینی است.
نماینــده مردم کرمــان و راور در مجلس 
بیان کــرد: الکتــرود گرافیتی به شــدت 
استراتژیک است اگر جلویش را بگیرند 
صنعت فــوالد ایران کاماًل می خوابد پس 
بنابراین در این  راســتا بایــد تدبیری ویژه 

اندیشه شود.
وی ادامه داد: یک ســال و نیم اســت که 
بزرگ تریــن مجموعه در کرمان طراحی  
شــده و کار را شــروع کــرده در بحث 
دانش فنــاوری نیاز اســت تخصص ها به  
کار گرفتــه شــود و این مــاده اولیه نیاز 
صنعــت فوالد تولید اســت و از واردات 

آن باید جلوگیری شود.
پورابراهیمــی بیان کرد: آنچــه در طول 
ســال های اخیر در کشــورهای دنیا نمود 
داشــته و می توانــد این تجربــه موفق را 
برای کشــورمان داشته باشــیم؛ گسترش 
فعالیت هــای علمی و تخصصی اســت و 
از همــه مهم تر این که ایــن توان علمی و 
تخصصــی را از بســتر تجاری ســازی به 
خلق ثــروت تبدیل کنیم لــذا این امکان 
وجــود دارد که مــا به جــای مزیت های 
نسبی از ظرفیت خلق مزیت استفاده کنیم 
و الزامش هم این اســت کــه توان علمی 

داشته باشیم.
وی افــزود: در دو دهــه  ابتدایــی بعد از 
پیروزی انقالب اســالمی مــا این ظرفیت 
علمــی را در کشــور نداشــته ایم اما در 
دهه های سوم و چهارم این مسیر حرکت، 
شــتاب خیلــی خوبــی گرفــت و امروز 
جمهوری اســالمی یکی از کشــورهای 

قدرتمند در تولید علم و دانش است.
پوابراهیمــی گفت: تعــداد مقاالت ایران 
در دنیــا و تعداد زیادی پتنت ثبت شــده 
گویای موفقیت علمی ایران در دنیا است 
در حالی که در کشور در قبل از انقالب 
و نیز سال های اول بعد از پیروزی انقالب 
در ظرفیتی در المپیادهای دانش آموزی و 
دانشــجویی که رکورد بزند نداشتیم، اما 
اکنون جمهوری اســالمی  از مقتدرترین 
کشــورها در عرصه علم و فناوری است 
و ایــن بزرگ ترین ســرمایه ای که نظام 

جمهوری از آن برخوردار است.
وی اظهار کرد: در دنیا ادبیات کشورهای 
اســتکباری در مقابل کشــورهای دیگر 
اســتفاده از ظرفیت های علمی اســت که 
به ناحــق و نابجــا اســتفاده می کنند یعنی 
توانمندســازی از نــگاه علمــی کــه بعد 
تبدیلش می کنند به ابزار ســلطه؛ ولی ما 
در مبانــی دینی و اعتقــادی این رویکرد 
را نداریــم و توانمندســازی علمی را در 

دستور کار داریم.
پورابراهیمی ادامه داد: دانشــگاه شــهید 
باهنر کرمان یکی از دانشــگاه های بسیار 
توانمند در کشور اســت امّا با وجود ۲۷  
شــرکت فناور فعال و مســتقر در پارک 
علــم و فنــاوری هایتــک؛ در مجموع با 
وجود این مهم، نسبت به ظرفیت دانشگاه 

عقب هستیم.
نماینده مــردم کرمــان و راور ادامه داد: 
سوال اینجاست ما از سهم غالب تولید و 

ســودآوری مس در کرمان، چه شرایطی 
با این رویکرد داریم؟

وی خطــاب به اســاتید و پژوهشــگران 
دانشــگاهی حاضر در جلســه گفت: که 
امروز ظرفیت علمــی را در اختیار دارید 
و ۲۵ ســال اســت کــه در این دانشــگاه 
لذا  تربیت می شــود  دانشــجوی دکتــرا 
مأموریت هــای دانشــگاهی را هــم دارد 

و مــا در کنار مــس؛ ظرفیــت گل گهر، 
گهر زمین، الســتیک بارز و دیگر موارد 
صنعتی را داریم پس وقتی صنعت عظیم 
مس دســت کمک به ســوی شــما دراز 
کــرده ظرفیت علم نیز در راســتای ارتقا 

کشور پا به میدان بگذارد./ایرنا

یک شایعه فاقد اســتناد در شرق استان کرمان 
طــی یکی دو روز گذشــته افزایش مراجعه به 
جایگاه های سوخت را دامن زد که با بارگیری 
و تزریق به لحظه بنزین، مشــکل در این منطقه 
رفع شــد و روال به حالت عادی بازگشــت اما 
گویا برخی دیگر نقاط نیز متاثر از این شــایعه 

قرار گرفته اند.
خبرنگار ایرنا مســتقر در شرق کرمان اینچنین 
روایــت می کند: اتمام بنزیــن در یک جایگاه 
ســوخت سبب شــکل گیری و تقویت شایعه 
بی اساسی در برخی گروه های فضای مجازی 
محلی شد مبنی بر این ادعا که قرار است بنزین 
هشــت هزارتومان شود؛ به دنبال آن مراجعه به 
ســایر جایگاه های سوخت شــدت گرفت و 
صف ها نیز مقابل پمپ بنزین ها ایجاد شد که 
با مدیریت مدیران محلی و استانی، کار تامین و 
تزریق بنزین در این جایگاه ها با فوریت انجام و 
از روز گذشته روال سوختگیری در شرق استان 

به وضعیت طبیعی رسیده است.
امــا خبرنگار ایرنا مســتقر در جیرفت گزارش 
می کند که متاثر از شرایط شرق استان و برخی 
شــایعات در آنجــا، مراجعه به جایــگاه های 
سوخت نیز طی امروز در جیرفت و چند منطقه 

دیگر اطراف آن رو به ازدیاد گذاشته و برخی 
شــهروندان تصور می کنند کمبودی در بنزین 

رخ داده است.
این درحالی اســت که مدیران متولی در استان 
مــی گویند نه شــاهد بروز مشــکلی در تامین 
ســوخت بوده اند که به کمبود سوخت منجر 
شود و نه مشکلی در انتقال سوخت وجود دارد؛ 
لذا مراجعــه زیاد از روند معمول به جایگاه ها، 
خودبه خود می تواند به اتمام ســریعتر مخازن 
جایگاه های سوخت بینجامد لذا شهروندان تنها 
خبرها را از مراجع و رسانه های رسمی دریافت 

کنند.
حال آنکه مدیر شــرکت پخش فرآورده های 
نفتی منطقه کرمان به خبرنگار ایرنا تاکید کرد 
که مشــکلی در تامین و انتقال سوخت وجود 
ندارد و به دنبال افزایش تقاضا در شرق و برخی 
مناطق جنوب اســتان، با تزریق سهمیه بیشتر از 
روند معمول برای این مناطق، به تقاضای شکل 

گرفته نیز پاسخ داده شده است.
ســید باقر نورالدینــی تصریح کرد: مشــکلی 
در تامین ســوخت نداریم امــا به علت افزایش 
مراجعان به برخی جایگاه ها، ظرفیت سوخت 
تعدادی از آنها تمام شده بود که تامین سوخت 

این جایگاه ها با اولویت اجرایی شده است.
وی دربــاره علت ایــن افزایش مصرف معتقد 
است که صرفنظر از برخی شایعات که ممکن 
اســت روی بعضی شــهروندان تاثیــر بگذارد 
احتمال دارد به علــت قرار گرفتن در روزهای 
پایانی ماه، بعضی شهروندان اقدام به برداشت از 
سهمیه خود کنند که همین نیز افزایش تقاضا را 

به دنبال دارد.
پیگیری میدانی خبرنــگار ایرنا در جیرفت نیز 
نشــان می دهد که طی امــروز از حدود ۲4 یا 
۲۵ جایــگاه بیش از ۲۰ جایگاه در حال عرضه 
سوخت هستند و سوخت مابقی که تمام شده 

بود نیز بارگیری شده و درحال تزریق است.
خبرنگار ایرنا اما روایت می کند که در برخی 
جایگاه ها شاهد تشدید صف ها و ازدیاد تقاضا 

متاثر از شایعه کمبود بنزین بوده است.
مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کرمان نیز تایید کــرد که چهار تا پنج جایگاه 
در محدوده جیرفت با اتمام ذخیره سوخت در 
جایگاه مواجه شده بودند که کار انتقال سوخت 

برای آنها کلید خورده است.
حسین.ک شهروند جیرفتی با انتقاد از وضعیت 
کنونی گفت: شــلوغی صف مقابــل جایگاه 

عرضه ســوخت به علت این اســت که برخی 
افراد باوجود اینکه نیاز به بنزین ندارند هم آمده 
اند که مقداری بنزین ذخیره را دریافت کنند؛ 
حال آنکه با این صف شلوغ، افرادی که واقعا 
باک خودروشان خالی شده هم دچار مشکل و 

معطل می شوند.
وی در عین حال تاکید کرد که مسئوالن متولی 
نیز باید بموقع اطالع رسانی الزم را انجام دهند 
تا برخی افراد تحت تاثیر شایعات به پمپ بنزین 

ها هجوم نبرند.
یک راننده تاکســی هم با گالیــه از وضعیت 
صف های بنزین گفت که کســب و کار وی 
دچار مشکل شده و تصریح کرد: از همشهریان 
می خواهیم فقط برای تامیــن نیاز ضروری به 

پمپ های بنزین مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا مدیران متولی در جنوب استان 
کرمان مــی گویند کمبود بنزین در این منطقه 
ندارند لذا تاکید مــی کنند از آنجا که کمبود 
سوختی حادث نشده و مشــکلی نیز در انتقال 
سوخت وجود ندارد، لذا مراجعه غیرضرور به 
جایگاه های سوخت نیز تنها سبب معطلی بیشتر 
و تقویت صف خودروها مقابل پمپ بنزین ها 

خواهد شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

www.teetr.ir
میدونى محبوبترین نشریه کرمانى کدومه؟!



هفته نامه خبری- تحلیلی- سیاسی و فرهنگی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا رحیم نژاد   سردبیر: محمدجواد رحیم نژاد         مدیر اجرایی و رییس سازمان آگهی ها: سعید افروغ        مدیر داخلی:  صادق مالیی       چاپ: طاها - کرمان     مدیر بم تیوی: محمدحسین خراسانی نژاد   عکاس: علی معتمدی

جهت عضویت در کانال تلگرام طلوع بم و دریافت آخرین اخبار و عکس ها و ویدئوی های استان کرمان می توانید بعد از به روز کردن تلگرام خود شناسه Toluebam@ را در تلگرام جست و جو کنید و یا به آدرسwww.telegram.me/Toluebam رفته و عبارت JOIN را کلیک کنید. همچنین شما می توانید عکس ها وگزارشات خود از اخبار، وقایع و مشکالت شهری که در آن 
زندگی می کنید را به پیامگیر طلوع بم در تلگرام با شماره:   09210428379   جهت پیگیری و درج در نشریه بفرستید.

نشانی: بم، بلوار امام خمینی )ره( - نبش کوچه ۷ )روبروی بم تحریر(  تلفن همراه: ۰9۲1۰4۲۸3۷9  تلفن سازمان آگهی ها:  ۰9۲1۷۸۲3۰3۰        تلفاکس: 443۲۰19۵-۰34 صندوق پستی- بم : ۷۶۶1111111

  هفته نامه محلی استان کرمان - خبری، تحلیلی، سیاسی و فرهنگی                                                                                     سال پانزدهم  شماره   293 سه شنبه 1 شهریور 1401

فرصت بیان مشکالت معدنی را با رئیس جمهور از دست دادیم

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اســتان 
کرمــان گفت: »در بخش معدن، مشــکالت 
زیادی وجود دارد که معدن کاران خصوصی 
واقعی با آن دســت وپنجه نــرم می کنند، اما 
موردی کــه به معدن داران خصوصی ســایز 
متوســط و کوچــک ربطی داشــته باشــد و 
دردی از آن ها را درمان کند، در نشســت با 

رئیس جمهور مطرح نشد«.
دکتر بابک اسماعیلی با بیان این که مصوبات 
اقتصادی ســفر رئیس جمهور به اســتان مانند 
بحث انتقال آب یا برگشت حقوق دولتی، با 
بخش خصوصی واقعی هیچ ارتباطی ندارد، 
اظهار کرد: »اگر حتــی این موضوعات ربط 
پیدا کند، مســائل بسیار مهم تری وجود دارد 
که موجودیت معادن در بخش خصوصی را 

تحت الشعاع قرار می دهد«.
وی ادامــه داد: »وقتــی از بخــش خصوصی 
صحبــت می کنم دارم از معــادن کوچک و 
متوســط صحبت می کنم، معادنی که ســایز 
آن هــا در حدی نیســت که در بحــث انتقال 
آب به کرمان مطرح باشند و برگشت حقوق 
دولتی به اســتان و هزینه شدن آن در کرمان 

نیز تاثیری نمی گذارد«.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق کرمان 
با بیان این که مشــکالت برخــی واحدها در 
حضــور رئیس جمهــور مطرح شــد، افزود: 
»در بخش معدن، مشــکالت زیــادی وجود 
دارد کــه معــدن کاران خصوصــی واقعی با 
آن دســت وپنجه نــرم می کنند، امــا موردی 
که به معدن داران خصوصی ســایز متوسط و 
کوچک ربطی داشــته باشد و دردی از آن ها 
را درمــان کند در نشســت بــا رئیس جمهور 

مطرح نشد«.
 

عبور از وضعیــت فعلی، بــا تکیه بر 
معادن کوچک و متوسط

وی در گفت وگو با خبرنگار فردای کرمان، 
در پاسخ به این ســوال که: »آیا خانه صمت 
یــا اتــاق بازرگانی بســتۀ پیشــنهادی معینی 
به دولــت خصوصــا در بخش معــدن ارائه 
دادند؟«؛ گفت: »هم اتاق و هم خانه یکسری 
»داد« داریــم که دائما می خواهیــم این ها را 
دادخواهــی کنیم، ولی در بســیاری از جاها 
ما داریــم از دولت به خود دولت شــکایت 
می کنیم و به همین دلیل در بسیاری از موارد 

این مسائل حل نشدنی است«.
نحــوۀ  را  معضــالت  از  یکــی  اســماعیلی 
محاســبۀ حقوق و عوارض دولتی دانست و 
خاطرنشــان کرد: »برعکس این که قصه باید 
از معادن شروع شــود، قصه دارد از نیازهای 
پولی دولت شــروع می شود. یعنی هر جا که 
موضــوع را مطرح می کنیــم در انتها به یک 
نقطه می رســد که دولت پــول کم دارد و به 
وزارت صمت دســتوری اعــالم می کند که 
امســال باید این میزان پول بدهید و بعد، این 
به حقوق و عوارض دولتی تبدیل می شود که 

این اشتباه است«.
وی توضیح داد: »در قانون ذکر شده، حقوق 
و عوارض دولتی که برای معدن تعیین شــده 
ایــن مبنا باید شــامل مالیــات ارزش افزودۀ 
فاکتــور هــم باشــد؛ یعنی دولــت در جایی 
می خواهــد یک عنوانــی به اســم حقوق و 
عوارض دولتی از شما بگیرد می گوید مبنای 
من این اســت که 1۰ درصــد فاکتور فروش 
ســهم معــدن شــما را می گیرم و بعــد ذکر 
می کند که این فاکتور فروش باید با احتساب 

ارزش افزوده باشد«.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن خانه صمت 
ایران اظهار کــرد: »این، نحوۀ نگرش دولت 

به معادن خصوصی را نشــان می دهد این که 
دولــت می گوید من اگــر بخواهم جایی 1۰ 
درصــد از فاکتــور تو را بگیــرم، 1۰ درصد 
از مالیاتــی که خــودم دارم از تو می گیرم را 
هم از تو به عنوان حقــوق و عوارض دولتی 
می گیــرم؛ و این موضوع، خنــدۀ تلخی را به 

دنبال دارد«.
وی ادامه داد: »مبنای تعیین حقوق و عوارض 
دولتی این طور نیســت که به صورت عادالنه 
از ایــن معدن چه چیزی حق دولت اســت؟؛ 
بلکه این اســت که من چقدر پول نیاز دارم، 
آن را تقســیم کنــم و این قیمــت را باید از 
معدن بگیــرم. یعنی ما از باال، از عدد انتهایی 
که دولت برای سال آینده یا امسال  نیاز دارد، 
می رســیم به این که معادن چقدر باید حقوق 
و عــوارض دولتی بدهند. این مســالۀ مهمی 
اســت و به نظر من این مساله باید در حضور 

رئیس جمهور مطرح می شد«.
وی بیان کرد: »دوستانی معتقدند، آزادسازی 
معــادن و محدوده هــای بلوکه شــده خیلــی 
کمک می کند، درســت اســت و همه با این 
موضــوع موافق هســتند، ولی مــا االن خیلی 
مسائل مهم تر داریم که دارد معادن را تعطیل 

می کند«.
رئیس خانه صمت کرمان یادآور شد: »یکی 
از راه های فرار کشــور از وضعیت اقتصادی 
فعلی که ناشــی از مســائل زیــادی از جمله 
تحریم ها اســت، معادن کوچک و متوســط 
هســتند، زیرا همــه چیز بــه تحریم ها مربوط 
نمی شــود و من شــخصا به عنوان یک فعال 
اقتصــادی به شــما می گویــم تحریم ها قابل 
کنترل ترین و باثبات ترین قسمت سختی های 

یک کار اقتصادی در ایران است«.
وی ادامــه داد: »با وجود این کــه این موارد 
را می دانیــم و رئیس جمهور هم بر آن تاکید 
می کنــد وقتی چند پله پایین تــر می آید و به 
ســطحی می رسد که باید قانون گذاری انجام 
شود، به صورتی قانون گذاری می شود که این 
معادن را در همان گلوگاه اول خفه می کند«.

اســماعیلی تاکیــد کــرد: »اگر قیمــت مواد 
معدنــی مقدار قابل توجهی در ســطح جهان 
کاهش پیدا کند بســیاری از معادن متوســط 

و کوچک موفق را از دســت می دهیم که به 
دنبال آن تعداد زیادی شغل و همچنین تولید 

پول زیادی را از دست خواهیم داد«.
وی گفت: »این ها مســائلی است که به عنوان 
مســائل حیاتی و مهم باید در حضور شخص 
رئیس جمهــور بیان شــود تــا ایشــان بتوانند 
چاره اندیشــی کننــد یا بــا تــوان اجرایی و 
احاطه ای که بر موضوع دارد، این مســاله را 

حل کند«.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق کرمان 
خاطرنشان کرد: »به نظر می رسید یک قسمتی 
از سیســتم دولتی در استان، بخش خصوصی 
را وادار کرده بود که یکســری مسائل مطرح 
شــود که این نادرست است و باید جایی که 
قرار اســت بخــش خصوصــی صحبت کند 
خودش تصمیم بگیرد چه مســائلی را مطرح 

کند«.
وی گفت: »به عنوان یک معدن کار، ســوال 
واضحی که دارم این است که چرا مشکالت 
عــام من و امثال من در حضور رئیس جمهور 
مطرح نشــده اســت؟ این شانســی است که 
یک بار بــرای ما پیش می آید که در حضور 
نفر اول اجرایی کشــور صحبت کنیم و این 
ایــراد را ما باید به خودمــان بگیریم که چرا 
مسائل درست را مطرح نکردیم؟ و این پاسخ 
قانع کننده نیست که ما تصمیم گیرنده نبودیم. 
اگر این طــور بود نباید در جلســه شــرکت 
می کردیــم تا حداقل به این شــکل به گوش 
رئیس جمهــور برســانیم که مــا می خواهیم 

حرف خودمان را بزنیم«.

همــۀ ما ســرباز هســتیم و در جنگ 
اقتصادی در حال مبارزه هستیم

رئیس کمیسیون صنایع و معادن خانه صمت 
ایــران با بیــان این که ما کــف کاری جامعه 
هستیم و کسانی هستیم که هر روز با تعدادی 
کارگــر کار می کنیم و پول تولید می کنیم و 
ســعی می کنیم اشــتغال را حفظ کنیم، ادامه 
داد: »همــۀ ما ســرباز هســتیم و در این جبهۀ 
جنــگ اقتصــادی که جنــگ اقتصــادی با 
قوانین داخلی، تحریم، شرایط اقتصادی دنیا 
و کرونا اســت در حال مبارزه هستیم اما باید 

یک جایی بتوانیم حرف مــان را بزنیم و اگر 
در استان خودمان در حضور نفر اول اجرایی 
کشــور حق تصمیم گیری دربارۀ این که چه 
کســی صحبت کند و یا چه مطلبــی را بیان 
کنیم نداشته باشیم، ایراد بسیار بزرگی است«.

وی توضیــح داد: »قبل از ســفر هیات دولت 
من پیشنهاد دادم که جلسه ای تشکیل شود و 
یکســری مطالب مهم عام را جمع بندی کنیم 
که متاسفانه این جلسه برگزار نشد و من فکر 
کردم اگر قرار نیســت صحبت کنیم، دلیلی 
ندارد که حضور داشــته باشم و برای این که 
اعتــراض کنم چــرا اجازۀ صحبــت به خانه 
صنعت داده نشــده در هیچ یک از جلســات 

شرکت نکردم«.
اسماعیلی با بیان این که مهم نیست چه کسی 
در حضــور رئیس جمهــور صحبت می کند، 
افزود: »مهم این اســت، کسی که می رود از 
سمت معدن صحبت کند، خواستۀ عام داشته 
باشد، و موردی را بیان کند که رئیس جمهور 
دربــاره آن تصمیم بگیــرد و بعد یک اتفاق 
خــاص بیفتــد؛ کــه از ایــن نظــر حداقل به 
خانه این اجازه داده نشــد و مــن از اتاق هم 
که خواســتم به مــن بگویند به چــه دلیل ما 
در بخــش معدن که تاکید هم بــر آن بود و 
بــا توجه به معدنــی بودن اســتان، محوریت 
صحبت بــرای بخش خصوصــی باید معدن 
می بود، نتوانستیم در نشست با رئیس جمهور 
صحبــت کنیم، گفتند که اســتانداری تعیین 

کرده که چه کسی صحبت کند«.
وی بیــان کرد: » فکــر نمی کنــم دیگر این 
فرصــت ایجاد شــود و ما ایــن فرصت را از 

دست دادیم«.

 کســی که آیین نامه ها را می نویسد، 
معدن کار نیست

رئیس خانــه صمت کرمان در ادامــه با بیان 
این که در کشور یک ایراد در نحوۀ مدیریت 
داریم، گفت: »یعنی این که می خواهیم تمام 
جزئیات کوچک هــر کار را پیش بینی کنیم 
و بــرای آن قانون بگذاریم، بــرای موفقیت 
این نوع مدیریت باید همــۀ جوانب را بدانیم 
وبتوانیــم نتایج را پیش بینــی کنیم که در این 

صورت این شــیوۀ مدیریتی جواب می دهد، 
اما اگــر نتوانیــم ایــن کار را انجــام بدهیم 
دائمــا قوانیــن، بخشــنامه ها و آیین نامه هایی 
می گذاریم که مرتب برخی موارد با دیگری 
متضاد هستند یا در آینده متضاد خواهند بود 
و مدام مجبوریم قانون و آیین نامه تولید کنیم 

تا قانون های قبلی را بی اثر کنیم«.
وی توضیــح داد: »بــه عنوان مثــال از زمانی 
که شــما یک نقطۀ معدنــی را ثبت می کنید 
تا زمانی که به یک معدن تبدیل می شــود و 
ادامه پیدا می کند و اشــتغال حفظ می شــود، 
هــر لحظه یــک مشــکل وجــود دارد و هر 
آیین نامــه ای که می آید یک مشــکل ایجاد 

می کند«.
اســماعیلی با اشاره به یکی از این مشکالت، 
گفت: »زمانــی که یک محــدودۀ معدنی با 
مساحت ۶۰ کیلومترمربع )شش هزار هکتار( 
ثبت می شــود برای این که پروانۀ اکتشــاف 
بگیرد باید یک مجوز از منابع طبیعی بگیرید 
و منابع طبیعی از شما می خواهد که یک یا دو 
هکتار از محدوده را برای کار انتخاب کنید، 
در حالی کــه من می خواهم در این محدوده 
کار اکتشاف را انجام بدهم تا مشخص شود 
کجــا می توانــم کار کنم و چگونــه پیش از 
انجام هر گونه عملیات اکتشــافی باید بدانم 
ماده معدنی در کجای محدوده متمرکز است 

که آنرا انتخاب کنم!«.
وی ادامه داد: »یــا به عنوان مثال در حالی که 
محــدودۀ معدنــی را خود دولت بــه مزایده 
گذاشــته وقتی برای گرفتن استعالم ها اقدام 
می کنیــم یک ســازمان  دولتی دیگــر با این 
موضوع مخالفــت می کند. آیا قبل از مزایده 
این مــوارد چک نمی شــود؟ آیا کاداســتر 

واحدی وجود ندارد؟«.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق کرمان 
تامین سوخت ماشین آالت معدن را از دیگر 
مشــکالت بیان کــرد و یادآور شــد: »یک 
معدن اکتشــافی که قرار است یک سال کار 
اکتشافی انجام دهد، نیاز به ُکرگیری دارد و 
یک دســتگاه معمولی کــه بتواند این کار را 
انجام دهــد حداقل روزانــه 1۵۰ تا ۲۰۰ لیتر 
گازوئیل نیــاز دارد و در کنار آن یک تانکر 

آب، تراکتور و بیل مکانیکی هم نیاز است«.
وی ادامــه داد: »در یــک فضای اکتشــافی، 
ماهانــه بین ۶ تــا 1۰ هزار لیتــر گازوئیل نیاز 
اســت در حالــی کــه دولت به یــک معدن 
در طول مدت یک ســالۀ اکتشــاف، تنها دو 
هزار لیتر گازوئیل می دهد و تامین ســوخت 
مورد نیاز از بــازار آزاد نیز با توجه به قاچاق 

سوخت، مشکالت دیگری دارد«.
اسماعیلی بیان کرد: »مشکل این است کسی 
که آیین نامه ها را می نویسد، معدن کار نیست 
و اگــر هم زمانی مدیر معــدن بوده، در یک 
شرکت معدنی کارمند بوده و یا اگر در راس 
بوده، سود و زیان این شــرکت تاثیری بر او 
نداشته است و درکی از اقتصاد معدن ندارد، 
متاسفانه سیستمی که این تصمیم را می گیرد 
حتی کارشناســی که قوانین را می داند، فقط 
می داند یک محدودۀ معدنی تبدیل می شود 
به یک پروانۀ بهره برداری، اما این را نمی داند 
یک محــدودۀ معدنی بــرای این که به یک 
بیزینــس معدنی تبدیل شــود و فضایی برای 
تولید ثروت و اشتغال پایدار باشد متفاوت با 
قوانینی اســت که روی کاغذ نوشــته شده و 
به همین دلیل بســیاری از این قوانین کشنده 

است«.

انتقادی که ما مطرح می کنیم با هدف 
بهبود است

وی با اشــاره بــه نحــوۀ محاســبۀ مالیات و 
حقــوق دولتی معــادن، توضیــح داد: »االن 
دولت کسانی که فرآوری مواد معدنی انجام 
می دهنــد را در واقــع تنبیه می کنــد. اگر به 
نحوۀ محاسبۀ عوارض حقوق دولتی را دقت 
کنید، متوجه می شوید کسی که دارد شمش 
یــک کانی فلــزی را تولید می کند، نســبت 
به کســی که مادۀ معدنــی را به صورت خام 
می فروشد، باید پول بیشتری به دولت بپردازد 
و این سیاســت، یعنــی آقای ســرمایه گذار، 
کارخانه ات را تعطیل کن، اشتغال ایجاد شده 

را از بین ببر و پولش را به دولت بده«.
اســماعیلی تاکید کرد: »این ها باید در مقابل 
رئیس جمهور مطرح شود، زیرا نتیجۀ قوانین 
و مقرارت را ما لمس می کنیم و خواسته های 
سیستم نیمه دولتی یا خصولتی، با خواسته های 

بخش خصوصی واقعی متفاوت است«.
وی ادامه داد: »کسانی که دارند در این شرایط 
کار می کنند تا اشــتغال ایجاد شــده را حفظ 
کنند، ســختی های زیادی را تحمل می کنند 
و باید سود داشته باشــند تا زیرمجموعه های 

آن ها بتوانند به کار ادامه دهند«.

دولت، بخش خصوصــی را در کنار 
خود ببیند و مشکالت آن را حل کند

رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق کرمان 
بــا تاکید بــر این کــه انتقادی که مــا مطرح 
می کنیم با هدف بهبود است گفت: امیدوارم 
به آن توجه شــود و دولت، بخش خصوصی 
را در کنار خود ببیند و مشــکالت آن را حل 

کند«.
وی بــا بیان این کــه همۀ ما در یک کشــتی 
اقتصــادی هســتیم و کاهــش ارزش پول بر 
زندگی همه تاثیر گذاشته است، اظهار کرد: 
»نیازمند تغییرات پایه ای در نوع نگرشمان به 
اقتصاد هســتیم و باید در یک نقطه ای به این 
نتیجه برسیم که اقتصاد باید بر سیاست ارجح 
باشد و سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد، 
زیرا آنچه که ثبات را در درون کشــور حفظ 

می کند اقتصاد درست است«/فردای کرمان

رئیس خانه صمت کرمان عنوان کرد:

همۀ ما سرباز و در جنگ اقتصادی در حال مبارزه هستیم


