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معاون اول رئیسجمهوری مطرح کرد

گروه معدن

ظرفیت ویژه

معاون اول رئیسجمهوری در جلس��ه دیدار با اعضای
مجم��ع نمایندگان اس��تان کرمان در مجلس ش��ورای
اسالمی ،با اشاره به اینکه استان کرمان در بخش معادن،
سنگآهن و مس از ظرفیتهای ویژهای برخوردار است،
گفت :با کم��ک نیروهای تحصیلک��رده و متخصص در
استان کرمان که از دیگر مزیتهای کمنظیر این استان
هستند ،میتوان زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم
کرد.
به گزارش ایرنا اسحاق جهانگیری در جلسه با اعضای
مجم��ع نمایندگان اس��تان کرمان در مجلس ش��ورای
اسالمی ،استان کرمان را از استانهای پرظرفیت و مهم
کشور برش��مرد و اظهار کرد :روند توسعه استان کرمان
در س��الهای اخیر از شتاب مناس��بی برخوردار شده و
الزم است این روند با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

طرح��ی مهم و بزرگ بود که در دورهای کوتاه به مرحله
اجرا رسید .اجرایی ش��دن این پروژه پیام روشنی را در
کش��ور به همراه داشت؛ با این مضمون که باید از منابع
آب دری��ای عمان ،خلیج فارس و آبهای آزاد در جهت
توسعه کشور بیش از پیش استفاده کنیم.
وی افزود :تکمیل زیرس��اختهای استان کرمان نظیر
راه و راهآهن از مهمترین نیازهای توس��عه و پیش��رفت
اس��تان اس��ت .در این راس��تا اتصال جیرف��ت به بندر
جاس��ک از طری��ق خطوط ریل��ی یک��ی از برنامههای
مهم دولت اس��ت .جاس��ک در آینده یکی از مهمترین
قطبهای حملونقل دریایی خواهد بود و دولت طرحها
و برنامههای بس��یار پراهمیت��ی نظیر صادرات نفت خام
از جاس��ک و ایجاد بندری بزرگ در ای��ن منطقه را در
دستور کار خود دارد.

جهانگیری با تاکید بر اینکه مش��کل کمآبی اس��تان
کرمان از مهمترین مسائل این استان محسوب میشود،
تصریح کرد :انتقال آب از خلیج فارس به اس��تان کرمان

مع��اون اول رئیسجمهوری با یادآوری اینکه اس��تان
کرمان در بخش گازرسانی نیازمند توجه بیشتری است،
عنوان کرد :این کاس��تی در بخش روستایی بیشتر است

 آب ،محور توسعه کرمان

 توجه به نیازهای استانی

عکس :آیدا فریدی

اس�تان کرمان از ظرفیتهای ویژه معدنی برخوردار اس�ت .وجود ذخایر غنی معدنی فلزی و غیرفلزی
موجب شده از این استان با عنوان بهشت معدنکاران نیز یاد شود .این منابع معدنی میتوانند نیاز صنایع
کشور به مواد اولیه را تامین کنند و در عین حال به توسعه اقتصادی و صنعتی در این استان منجر شوند.
س�نگ آهن و مس  ۲ذخیره مهم معدنی در اس�تان کرمان هس�تند که صنایع معدنی متعددی حول این
ظرفیتها ش�کل گرفتهاند؛ بنابراین از این منابع غنی معدنی میتوان با عنوان عوامل اثرگذار در توسعه
اس�تان کرمان نام برد .البته محدودیتهایی در مسیر توسعه صنایع معدنی در استان کرمان وجود دارد
که از مهمترین آنها میتوان به کمبود آب اش�اره کرد؛ بر همین اس�اس اج�رای پروژه انتقال آب حلیج
فارس به این استان کلید خورد .خوشبختانه فاز نخست این پروژه چندی پیش افتتاح شد .بدون تردید
در س�ایه اجرا و تکمیل ش�دن این پروژه امکان تکمیل زنجیره تولید صنایع معدنی در این استان فراهم
میشود و بدین ترتیب شاهد ارزشآفرینی و اشتغالزایی هرچه بیشتر در استان کرمان خواهیم بود.

استان کرمان در بخش معادن ،سنگآهن و مس از ظرفیتهای
ویژهای برخوردار است .با کمک نیروهای تحصیلکرده و متخصص
در اس��تان کرم��ان که از دیگ��ر مزیتهای کمنظیر این اس��تان
هستند میتوان زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کرد

که الزم اس��ت با تمرکز جدی ازسوی وزارت نفت شاهد
گازرسانی به مناطق روستایی استان کرمان باشیم.
جهانگیری با بیان اینکه استان کرمان باوجود کمآبی،
استانی مهم در بخش کشاورزی است ،مطرح کرد :البته
گاهی آس��یبهایی به محصوالت کشاورزی استان وارد
میش��ود و اتفاقاتی نظیر س��رمازدگی و توفان شن که
نمونه آن اخیرا در منطقه رودبار مش��اهده ش��د ،زمینه
خسارت به کشاورزان استان را فراهم میکند.
در این جلس��ه که مع��اون رئیسجمه��وری در امور
مجلس نیز حضور داشت ،نمایندگان مردم استان کرمان
در مجلس ش��ورای اس�لامی به بیان مهمترین مسائل
و کاس��تیهای کالن اس��تان پرداختن��د و دغدغههای
حوزههای انتخابیه خود را نیز مطرح کردند.
ایج��اد راهآهن ،تکمیل راهه��ای مواصالتی ،کمک به
خودروس��ازی اس��تان ،افزایش تختهای بیمارس��تانی
و توج��ه به بخ��ش آب ،برق و گاز اس��تان از مهمترین
مطالبات نمایندگان اس��تان کرمان در مجلس ش��ورای
اسالمی بود که در این جلسه مطرح شد.

سخن پایانی

مناب��ع معدن��ی بهعنوان ابزار توس��عه کش��ور
شناخته میشوند .بهرهگیری از این منابع و تولید
محصوالتی ب��ا ارزش افزوده باالتر تاثیر بس��زایی
در اش��تغالزایی و توس��عه اقتصادی ایفا میکند؛
اما تحقق اهداف توس��عهای یادش��ده به الزاماتی
نی��از دارد که از مهمترین آنه��ا میتوان به تامین
آب و توس��عه خطوط حملونقل ریلی و جادهای
اشاره کرد .خوشبختانه با اجرای پروژه انتقال آب
از خلیج فارس به اس��تان کرم��ان ،طرحی مهم و
ب��زرگ ،باید به تامین آب مورد نیاز صنایع در این
استان امیدوار باشیم .بدون تردید با بهرهگیری از
این منابع آبی میتوان زمینه توسعه صنایع معدنی
کرم��ان را فراهم ک��رد .در همین ح��ال میتوان
بخشی از این منابع را به تامین نیازهای کشاورزی
اختصاص داد .امید میرود در س��ایه توجه هرچه
بیشتر سیاستگذاران به اس��تان کرمان و تامین
زیرس��اختهای موردنی��از زمین��ه بهرهگیری از
ظرفیتهای معدنی این استان فراهم شود.

اسحاق جهانگیری

روند توسعه
استان کرمان در
سالهای اخیر از
شتاب مناسبی
برخوردار
شدهاست

ورود دیوان محاسبات به
پرونده پسماند روی زنجان

مدیرکل دیوان محاسبات استان زنجان گفت :دیوان
محاسبات بر هزینهکرد اعتبار فروش پسماند روی در
اس��تان نظارت میکن��د .به گزارش ایس��نا غالمرضا
بازگش��ا با اش��اره به اص��ل  ۵۴و  ۵۵قانون اساس��ی،
اظهار کرد :براس��اس اصل  ۵۴قانون اساسی جمهوری
اس�لامی ایران ،دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر
نظر مجلس شورای اسالمی است .سازمان و اداره امور
آن در تهران و مراکز استانها نیز بهموجب قانون تعیین
میش��ود .این مسئول با اشاره به اینکه با تغییر قانون
دیوان محاسبات ،هر آن چیزی که مصداق بیتالمال
داش��ته باشد ،در دیوان محاسبات قابل پیگیری است،
ابراز کرد :محیط زیس��ت یک��ی از مصادیق بیتالمال
است و در استان زنجان آلودگی خاک بهوجود آمده از
پسماند واحدهای فرآوری روی که پسماند خطرناکی
برای محیط زیس��ت و مردم اس��ت ،مورد بررس��ی در
دیوان محاس��بات قرار گرفته؛ بهطوری که گزارش��ی
از آلودگیه��ای بهوجود آم��ده و فعالیت کارخانجات
فرآوری روی تهیه شد و در آن موضوع انتقال پسماند
روی و آسیبشناسی حملونقل و دپو در محل جدید
نیز موردتوجه قرار گرفت.
بازگشا ادامه داد :در حال حاضر به اندازه چند معدن،
پس��ماند روی در زنج��ان وج��ود دارد که فقط ریزش
لوانتقال ،دغدغه مهمی برای
آن در محی��ط هنگام نق 
اس��تان اس��ت و محلی که انتخاب ش��ده با استفاده از
مطالعات دانشگاهی بوده و به تایید ادارهکل حفاظت
محیطزیس��ت استان رس��یده اما نمیتوان گفت این
تایید بهمعنای این اس��ت که هیچ آس��یبی به محیط
و م��ردم منطقه وارد نمیش��ود ،بلکه در حداقلترین
حالت ممکن اس��ت .مدیرکل دیوان محاسبات استان
زنجان خاطرنشان کرد :برای دومین سال است که در
قانون بودجه ،اعتباری از محل فروش پسماندها برای
رفع مش��کالت ناشی از دپو تخصیص یافته که بخشی
در حوزه بهداشت و درمان برای سالمتی مردم هزینه
میشود و بخش دیگر برای توسعه گردشگری در نظر
گرفته شده و دیوان محاسبات بر هزینهکرد این اعتبار
نظارت دارد.
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