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گروسی در آستانه سفر به تهران:
امیدوارم فعالیت های نظارتی آژانس در ایران

 از سرگرفته شود
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آستانه سفرش به تهران در توئیتی با 
اصرار بر مواضع قبلی خود، ابراز امیدواری کرد که بتواند کانال مفید و ثمربخشی 
برای گفت وگوی مستقیم با ایران ایجاد کند. به گزارش ایرنا، رافائل گروسی در این 
پیام نوشته است: من امروز)دوشنبه( به تهران سفر می کنم تا با مقامات ایرانی دیدار 
کنم تا به مســائل باقی مانده در ایران بپردازم. وی افزود: امیدوارم بتوانم یک کانال 
ثمربخش و تعاملی برای گفتگوی مستقیم ایجاد کنم تا آژانس بتواند فعالیت های 
راســتی آزمایی ضروری را در کشور از ســر بگیرد. گروسی در راستای همکارهای 
فنی بین ایران و آژانس راهی تهران شــده است. هدف از این سفر انجام گفت وگو 
در خصوص بررســی وضعیت همکارهای دو طرف عنوان شــده است. بر اساس 
برنامه اعالم شــده وی قرار اســت با رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران دیدار کند. این دیدار در آستانه نشست شورای حکام آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و نشست حساس کمیسیون مشترک برجام برگزار می شود. 
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با اشاره به سفر گروسی 
به تهران اظهار کرد: همواره سعی شده روابط ایران و آژانس در چهارچوب پادمان 
و رویه های آژانس، فنی باشد و امیدوارم این سفر هم مانند سفرهای قبلی سازنده 
باشــد. وی اضافه کرد: ما همواره به آژانس توصیه کردیم در مسیر همکاری های 
فنی باقی بماند و اجازه ندهد برخی کشورها جهت گیری ها و اغراض سیاسی شان 
را به نام آژانس جلو ببرند. طبیعی است ما در چهارچوب تحوالت بر اساس شرایط 
تصمیم الزم را اتخاذ می کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره وجود فهرستی 
از مسائل دررابطه با ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، گفت: تاریخ سفر آقای 
گروسی از چند وقت پیش اعالم و دستور کار هم از طرف ایران و آژانس مشخص 
شــده بود. موضوعاتی بین ایران و آژانس وجود دارد که ما سعی کردیم همواره در 
چارچــوب فنی این موضوعات را حل و فصل کنیم و از آژانس هم خواســتیم در 
همین چارچوب کار را جلو ببرد و این سفر در همان راستا است.  وی تصریح کرد: 
هیچ سفر دیپلماتیکی بدون دستور کار مشخص انجام نمی شود و اینکه یک لیست 
بلندباال، متوسط و کوتاه باشــد تفاوتی نمی کند. آژانس بین المللی انرژی اتمی به 
خوبی می داند تمامی خراب کاری ها و اعمال تروریستی ؤزیم صهیونیستی در داخل 
خاک ایران انجام شده و متاسفانه با سکوت برخی کشورهای مدعی هم همراه بوده، 
تاثیر قابل توجهی بر برخی ابعاد فنی گذاشته است. این مسائل بین ما و آژانس در 

چهارچوب و سطح خود پیگیری شده و در این سفر هم پیگیری می شود.

ویژه

امیدواری رئیس سابق موساد به شکست مذاکرات وین
رئیس پیشین موساد در گفت وگویی مدعی شد مذکرات وین به یک توافق 
منجر نخواهد شد. به گزارش ایســنا به نقل از روزنامه هاآرتص، یوسی کوهن 
رئیس پیشین موساد در گفت وگویی درباره اقداماتی که در زمان ریاست او در 
موســاد برای متقاعد کردن دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا 
به خروج از توافق هســته ای انجام شده بود، با بیان این که ما به آمریکایی ها 
و جهان نشــان دادیم که ایران در تمام مدت تا رســیدن به توافق دروغ گفته 
بود، مدعی شــد که ایران درباره بســیاری از مسائلی که از انظار جهان پنهان 
بود، شــفافیت به خرج نداده بود.  کوهن با توجه به عملیات هایی که موســاد 
در ایران انجام داده اســت، گفت: می توان به توانمندی های آن ها آسیب زد یا 
کندشــان کرد. تمام کارهایی که ما طبق گزارش  مطبوعات خارجی در ایران 
انجام دادیم، برای این بود که مطمئن شــویم به قدر کافی از این توانمندی ها 
فاصله دارند. این مقام پیشــین رژیم صهیونیســتی همچنین درباره مذاکرات 
احیای توافق هسته ای که به زودی در وین انجام خواهد شد، گفت تردید دارد 
توافقی از این مذاکرات حاصل شــود چون سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور 
جدید ایران، »همان چهره  از ایران را ارائه نمی کند که حسن روحانی می کرد. 
او درباره دیدگاه های منطقه ای تندروتراســت و من تردید دارم ایران راضی به 
یک توافق شــود«. کوهن این مذاکرات را »حرکتی توام با هیجانات بســیار« 

تلقی کرد که شانس کمی برای موفقیت دارد.

پولیتیک

ســخنگوی وزارت امور خارجــه گفت: ما 
همواره بــه آژانس توصیه کردیم در مســیر 
همکاری های فنی باقــی بماند و اجازه ندهد 
برخــی کشــورها جهت گیری های سیاســی 
و اغراض سیاسی شــان را به نــام آژانس جلو 
ببرند. طبیعی است ما در چهارچوب تحوالت 
بــر اســاس شــرایط تصمیــم الزم را اتخاذ 

می کنیم.
به گــزارش ایرنا، »ســعید خطیب زاده« 
امروز دوشنبه در نشســت خبری با اشاره به 
ســفر امشب رافائل گروســی به تهران اظهار 
کرد: همواره سعی شده روابط ایران و آژانس 
در چهارچوب پادمان و رویه های آژانس، فنی 
باشد و امیدوارم این سفر هم مانند سفرهای 

قبلی سازنده باشد.
 وی اضافه کرد: ما همواره به آژانس توصیه 
کردیم در مسیر همکاری های فنی باقی بماند 
و اجازه ندهد برخی کشــورها جهت گیری ها 
و اغراض سیاسی شــان را به نــام آژانس جلو 
ببرند. طبیعی است ما در چهارچوب تحوالت 
بــر اســاس شــرایط تصمیــم الزم را اتخاذ 

می کنیم.
نقطه تمرکز ایران در مذاکرات 

ســخنگوی وزارت امور خارجه در پاســخ 
به پرسشــی درباره وجود فهرستی از مسائل 
دررابطــه با ایران در آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی، گفت: تاریخ ســفر آقای گروســی از 
چند وقــت پیش اعالم و دســتور کار هم از 
طــرف ایران و آژانس مشــخص شــده بود. 
موضوعاتی بین ایران و آژانس وجود دارد که 
ما سعی کردیم همواره در چارچوب فنی این 
موضوعات را حل و فصل کنیم و از آژانس هم 
خواستیم در همین چارچوب کار را جلو ببرد 

و این سفر در همان راستا است. 
 وی تصریح کرد: هیچ ســفر دیپلماتیکی 
بدون دستور کار مشــخص انجام نمی شود و 
اینکه یک لیســت بلندباال، متوســط و کوتاه 
بین المللی  آژانــس  نمی کند.  تفاوتی  باشــد 
انــرژی اتمی به خوبی می دانــد تمامی خراب 
کاری ها و اعمال تروریستی ؤزیم صهیونیستی 
در داخل خاک ایران انجام شــده و متاسفانه 
با ســکوت برخی کشورهای مدعی هم همراه 
بوده، تاثیر قابل توجهــی بر برخی ابعاد فنی 

گذاشته است. این مسائل بین ما و آژانس در 
چهارچوب و ســطح خود پیگیری شده و در 

این سفر هم پیگیری می شود.
خطیب زاده همچنین درخصوص اظهارات 
مقامات فرانســوی و اتهام زنی های آنها علیه 
ایران هم گفت: با نزدیک شــدن به مذاکرات 
وین برخی دچار اشتباهات محاسباتی شده و 
تصور می کنند که با برخی ادعاهای رسانه ای 
می توانند جای مجرم و متهم را عوض کنند. 
بهتر اســت همه بر جدی بودن مذاکرات وین 
تمرکز کنیم و طرف های غربی می دانند و باز 
هم بدانند که تمرکز ایران بر رفع تحریم های 
یکجانبــه و فراســرزمینی و غیرقانونی علیه 

ایران است.
گفت و گویی جز لغو تحریم ها نداریم

این دیپلمات عالیرتبه کشورمان در پاسخ 
به سوال دیگری درباره موضع اخیر دبیر کل 
اتحادیه عــرب درباره مذاکــرات وین گفت: 
البته مــن این اظهارات را ندیــدم اما موضع 
ایران کامال روشن است و آنچه در وین انجام 
خواهد شد، تمرکز بر رفع تحریم های یکجانبه 
و ظالمانه غیرقانونی علیه ایران اعمال شــده 
است. اگر کشــورهای حوزه خلیج فارس هم 
تصور می کنند که گفــت و گویی متفاوت تر 
از این داریم این موضع را دوباره باید بشنوند. 
موضع ایران هم درباره وین و هم کشــورهای 

منطقه روشن است.
خطیــب زاده تصریح کــرد: همانقدر که 
با کشــورهای منطقــه به صــورت دوجانبه 
مســتقیم و چنــد جانبه در همیــن منطقه 
صحبت می کنیم، در خصوص رفع تحریم های 
ظالمانه هم با طرف هایی صحبت می کنیم که 
یا مسبب هســتند یا بر اساس چارچوب های 

قانونی طرفیتی در این گفت و گو دارند.
عبور از تنش ناخواسته

 و غیرالزم رسانه ای با آذربایجان 
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به 
سوال دیگری درخصوص سفر معاون نخست 
وزیر جمهــوری آذربایجان بــه تهران گفت: 
ســفر معاون نخست وزیر آذربایجان و رییس 
آذری کمیســیون مشترک دو کشور به ایران 
سفر سازنده ای بود. وی دیدارهایی با اعضای 
کابینه و وزیر امورخارجه داشت و پروژه های 

بســیاری بحث شد. و روابط پس از یک تنش 
ناخواسته و غیرالزم رســانه ای که با درایت 
هر دو طرف از آن عبور کردیم، طراحی شده 
که مناســبات دو کشور وارد یک فاز جدیدی 
شود و این سفر هم در همان راستا انجام شده 
است. وی با بیان اینکه خبرهای خوب دیگری 
درباره روابط ایران و آذربایجان در راه اســت، 
گفت: جمهوری آذربایجان این سفر را مبنایی 
برای عملیاتی کردن برخی پروژه ها قرار داده 
بود مــا هم با همین رویکــرد این موضوع را 
پیگیری کردیم و در این چارچوب سفرهایی 
در ســطوح مختلف به زودی طی چند هفته 

آینده بین دو کشور اتفاق خواهد افتاد.
خطیب زاده همچنین در خصوص احتمال 
دیدار روســای جمهور دو کشــور در اجالس 
ســران اکو که هفتــه بعد برگزار می شــود، 
اظهار کرد: طبیعی است که مقامات کشورها 
بــه صورت دو جانبه و چنــد جانبه به عنوان 
کشــورهای همســایه در این اجالس با هم 
دیدار داشــته باشــند. دیدار آقای علی اف و 
آقای دکتر رییســی هم در همین چارچوب 
بسیار طبیعی است البته جزئیات آن را باید از 
دفتر رییس جمهور باید پرســیده شود اما در 
چهارچوب روابــط دیپلماتیک این مالقات ها 

طبیعی است.
آمریکا با تضمین های عینی

 به مذاکرات بیاید
خطیب زاده در پاســخ به ســوالی درباره 
جــدال توییتری خود با یــک مقام آمریکایی 
در خصــوص اخــذ تضمیــن از آمریــکا در 
مذاکرات آتی اظهار کرد: البته من با کســی 
جــدل توییتــری نکردم یک آقایــی توئیتی 
را زده و اعــالم کرده بود کــه امضای رئیس 
جمهور آمریکا هیچ ارزشــی نــدارد من آن 
توییــت را »کوت« کــرده و اعالم کردم خود 
مقامات آمریکا هم اعالم می کنند که امضای 
 رییــس جمهور آمریــکا تضمین هیچ چیزی

 نیست.
وی یادآورشــد: طبیعی اســت که هم ما 
و هم ۴ بعالوه یــک تضمین های عینی الزم 
داریم و بهتر اســت مقامات آمریکایی که به 
وین می آیند بدانند که این تضمین های عینی 
داده شود. اما این که بندهای این تضمین های 

عینی چیست، اجازه دهید در اتاق مذاکرات و 
گفت و گوها همانطور که در ۶ دوره قبلی که 

پیگیری شده بود، پیگیری شود.
پنجره برجام تا ابد باز نخواهد بود

خطیب زاده دربــاره این ادعا که ایران در 
حال رســیدن به نقطه غیرقابل بازگشت در 
برجام است، گفت: ترامپ رفته است ولی گویا 
کارخانه جعلیات و اخبار جعلی ایاالت متحده 
تعطیل نشــده اســت. اینکه جمعی نمایشی 
راه انداخته و تصور کننــد که می توانند یک 
روایــت جعلی را به جامعه جهانی قالب کنند 
یا با نزدیک شــدن به گفتگوهای وین جنبه 
روانی متفــاوت ایجاد کننــد هیچ کمکی به 
آنها نخواهد کرد. وی ادامــه داد: اگر آمریکا 
دچار فراموشی شــده به یاد بیاورد که جهان 
فراموش نخواهد کــرد که این ایاالت متحده 
بود که از برجام خارج شــد و این دولت فعلی 
اســت با وجود آنکه پیام هــای متناقض برای 
ایران می فرستد تحریم ها و سیاست شکست 

حداکثری ترامپ را ادامه می دهد.
ســخنگوی وزارت امور خارجــه با تاکید 
بر اینکه این گونه تحریــف روایت کمکی به 
ایاالت متحده نمی کند؛ گفت: تنها چیزی که 
به این کشور کمک می کند این است که بداند 
مقصراست و باید تحریم ها را با تضمین عینی 
بردارد و این تنها راهی اســت که می تواند به 
این کشــور کمک کند تا در وین به توافقی با 

۴ به اضافه یک برسد.
وی تاکیــد کرد: اگر برجام برای جمهوری 
اســالمی منافع مشــخص اقتصادی و عادی 
ســازی تجارت خارجی نداشته باشد؛ آمریکا 
بداند که این پنجره تا ابد برایش باز نمی ماند 
کما اینکه قانون مجلــس هم الزام آور بوده و 

دولت هم به آن معتقد است. 

خطیــب زاده درباره تغییر شــروط ایران 
در مذاکــرات گفــت: آنچــه کــه جمهوری 
اسالمی ایران خواســتار آن است ورود جدی 
بــا عزم جدی بــرای رفع تحریم ها اســت. و 
بهتر اســت بر این موضوع متمرکز شــده و 
گزاره هایی را که به صورت مبهم در رسانه ها 
منتشــر می شــود، مبنای قضاوت و تو پاسخ 
قرار ندهیم.  ســخنگوی وزارت خارجه درباره 
سفر هیاتی از امارات به ایران هم توضیح داد: 
روابط ایران و امارات به رغم برخی اختالفاتی 
کــه میان دو کشــور در ســطح سیاســی و 
منطقه ای وجود دارد، با فهم مشترک سیاست 
حسن همسایگی در مســیر خوبی قرار دارد. 
روابط اقتصادی و تجاری به سطح قابل توجه 
و بی ســابقه ای در چند ماه گذشته رسیده و 
طبیعی است که این روابط تجاری، اقتصادی، 
سیاسی و دیپلماتیک متناظر، رفت و آمدهای 
دیپلماتیک را ضروری می کند که در در دست 

انجام است.
خطیب زاده در پاســخ به این پرسش که 
روابط ایران و عراق در ماه های گذشته کاهش 
یافته اســت گفت: روابط ایــران و عراق چند 
بعدی، چند الیه و راهبردی اســت و در ابعاد 
مختلــف با درهم تنیدگی بســیار باالیی جلو 
می رود. ما سعی کردیم در منطقه به برادران 
خود در عراق کمک کنیم تا در مسیر صلح و 
ثبات، توســعه، پیشرفت و بازگشت به جامعه 
کشورهای منطقه به عنوان یک کنشگر موثر 
عمل کند. البته همواره تاکید کردیم که رژیم 
صهیونیستی هرکجا حاضر بوده جز ناامنی بی 
ثباتی تــرور با خود نبرده اســت و این رژیم 
تالش می کند از هر منفذی برای ناامنی ورود 
پیدا کند و دوستان ما هم نظرات ما را در این 

زمینه می دانند.

سخنگوی وزارت امورخارجه:

گفت وگویی جز درباره لغو تحریم ها نداریم

نماینــده ویژه آمریکا در امور ایران با اشــاره به گفت 
و گوی اخیرش با مقامات ارشــد روســی و چینی درباره 
توافق هسته ای، گفت این سه کشور باید برای رسیدن به 

راهکاری دیپلماتیک مصرانه تالش کنند.
به گزارش ایســنا، رابرت مالی نماینــده ویژه آمریکا 
در امــور ایران در صفحه توییتــرش درباره گفت و گویی 
کــه با معاونان وزرای امور خارجه روســیه و چین درباره 

توافق هســته ای داشــته است، نوشــت: همان طور که 
ژائو ما معاون وزیر امور خارجــه چین درباره تماس مان 
با ســرگئی ریابکوف معــاون وزیر امور خارجه روســیه 
گفــت، ما باید مشــترکا و مصرانه در جهت رســیدن به 
یک راهکار دیپلماتیک موفقیت آمیز از طریق بازگشــتی 
 دوجانبــه بــه پایبنــدی بــه برجام]توافق هســته ای[ 

 تالش کنیم. 

یک مقام ارشد کاخ سفید در امور خاورمیانه در سخنرانی 
خود در کنفرانس امنیتی منامه، با ادعاهایی علیه نقش ایران 
در منطقه و برنامه هسته ای آن، تاکید کرد آمریکا قصد دارد در 
مواجه با ایران در منطقه همچنان مسیر دیپلماسی در پیش 
بگیرد. به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه اماراتی نشنال، بِرت 
مک گورک هماهنگ کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید در 
امور خاورمیانه در ســخنرانی اش در کنفرانس ساالنه گفت و 

گوی منامه در بحرین در پاســخ به این که آیا کشورش قصد 
خروج از منطقه را دارد یا نه، گفت، آمریکا به حفظ حضورش 
در خاورمیانه برای مقابله با آنچه »تهدیدهای ناشی از ایران« 

خواند، متعهد است. 
این مقام آمریکایی افزود: واشــنگتن برای تنش زدایی از 
هر جایی که ایران در آن حضور داشــته باشد، دیپلماسی به 

کار خواهد بست. 

تاکید واشنگتن بر حفظ دیپلماسی با ایرانهمکاری رابرت مالی با چین و روسیه در مساله برجام

درباره استان
استان کرمان دارای ۴۴ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی 
و مصوب می باشــد که مســاحت حدود ۴ هزار و 500 
هکتار ذخیره صنعتی این استان را تشکیل می دهند. در 
حال حاضر مجوز ۶ شهرک صنعتی غیردولتی نیز صادر 

گردیده که در حال انجام مراحل آن هستیم.

در واقع نظام به دلیل توســعه پتانسیل های صنعتی 
در ذیل اصل ۴۴ مصوبه ای را برای وزارت صمت داشتند 
که مصوبه ایجاد شــهرک های صنعتی غیر دولتی را به 
اســتان ها محول نموده اند و اســتان ها می توانند برای 
افراد و گروه های ســرمایه گذاری کــه متقاضی احداث 
شهرک صنعتی می باشند گواهی تاسیس صادر نمایند. 

در اســتان کرمان هم در این خصوص درخواســت های 
زیادی را داشتیم که تاکنون ۶ درخواست پذیرفته شده 
و اولین آن شــهرک صنعتی سدید صانع در شهرستان 
کرمــان و ابتدای جاده زرند می باشــد که ســال 99 به 
عنوان شهرک صنعتی نمونه کشوری انتخاب گردید. در 
ادامه شهرک های صنعتی غیردولتی کوه سفید، پالسما 
)جهت پاالیش و تولید فرآورده های خونی(، گســترش 
صنعت فوالد، گل گهر و شــهرک سنگ را داریم که در 
تعدادی از این شهرک ها واحدهای فعال هم وجود دارد 
و مابقی در حال ایجاد زیرســاخت ها می باشــند. البته 
همواره در جلســات اقتصاد مقاومتی استان پیشنهاد به 
سرمایه گذاران، ایجاد شهرک های صنعتی غیردولتی در 
مناطق فاقد این شهرک ها می باشد که در واقع ظرفیت 
بسیار مناسبی می باشد، ضمن اینکه شهرک های صنعتی 
غیردولتی معموال به صــورت تخصصی در یک صنعت 

ایجاد می شوند که رویکرد مناسبی می باشد.
تامین منابع مالی

بخشــی از قانون به این شــکل می باشد که 3 درصد 
از اعتبارات عمرانی اســتانی هر اســتان می بایســت به 
شــهرک های صنعتی تخصیص داده شــود که اخیرا با 
توجــه به کاهش منابع مالی ســهم ما هم کمتر شــده 
است و متاسفانه کمک حال مناسبی برای تامین بودجه 
مالی نمی باشد. در کنار این، از منابع ملی هم اعتباراتی 
تخصیص داده می شود که آنها هم درخصوص حوزه آب 
و فاضالب می باشد و اخیرا سازمان صنایع کوچک پیگیر 

آن هستند که برق هم به حوزه های فوق افزوده شود.
در واقع می توان گفت که عمده منابع شرکت از منابع 
داخلی می باشد و ما از حق انتفاعی که از واحدهای صنعتی 
دریافت می کنیم، زیر ساخت ها را توسعه می دهیم. البته 
در برنامه توسعه )از دوم تا ششم( این موضوع ذکر شده 
که تامین خدمات از تعهدات دستگاه های خدمات رسان 
می باشــد ولی به دلیل عدم تامین اعتبار این موضوع به 

صورت کامل اجرا نمی شود.
پروژه های در دست اجرای شرکت

ما در حال حاضر بالغ بر 200 قرارداد کوچک و بزرگ 
)با موضوعات مختلف( فعال در سراســر اســتان کرمان 
داریم. در واقع ما در این شــرکت تمامی خدماتی را که 
در یک شهر می بایست توسط دستگاه های خدمات رسان 
تامین شــود به صورت پراکنده در شهرک های صنعتی 

استان انجام می دهیم.
پروژه های افتتاح شده شرکت 

در مناسبت های ملی
همه ســاله پروژه هایی کــه آماده بهره بــرداری و یا 
کلنگ زنی می باشند را به اســتانداری کرمان و سازمان 

صنایع کوچک اعالم می نمائیم که با حضور مســئوالن 
مختلف افتتاح و یا بهره برداری از آنها آغاز می شود.

برای نمونه ما در هفته دولت ســالجاری، بهره برداری 
از فاز توسعه ای ناحیه صنعتی بلورد را با حضور استاندار 
محتــرم کرمــان، فرماندار محترم ســیرجان و نماینده 
محترم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی به 
بهره برداری رساندیم و باز هم در ناحیه صنعتی عنبرآباد 
بهره برداری بخشی از زیر ساخت ها را با حضور فرماندار 
محترم آغاز نمودیم. در شــهرک صنعتی بردسیر هم با 
حضور فرماندار محترم و نماینده محترم مردم در مجلس 
و مدیرعامل محترم شــرکت توزیع بــرق پروژه هایی را 

افتتاح نمودیم و ....
مشکل پیش روی شرکت شهرک های صنعتی 

استان کرمان در حوزه فنی
متاســفانه به دلیــل افزایش نامتعــارف قیمت ها در 
سال های اخیر، تامین زیر ســاخت های ما با مشکالتی 
مواجه می شود، چرا که ما تمامی مناقصات خود را موظف 
هســتیم تا از طریق سامانه ستاد انجام دهیم و هنگامی 
که پیمانکار انتخاب می شود می بایست کاالهای خود را 
از بازار تهیه نمایند! حال اگر قیمت ها ثبات نداشته باشد 
و با افزایش های بی رویه همراه باشــد شاید پیمانکاران 

عالقه ای برای شرکت در این مناقصات نشان ندهند! 

در واقع تجدید هر مناقصه یعنی تاخیر در تامین زیر 
ساخت ها! و متاســفانه باید اذعان کرد که تعدیل ها این 
افزایش قیمت ها را پوشش نمی دهند و با اینکه در یکی 
دو سال اخیر بحث مابه التفاوت قیر هم اضافه شده است 
ولی باز هم تعدیل ها نمی تواند هزینه ها را پوشش دهند.

البته ما پیشــنهادی را به همکاران خود در سازمان 
دادیم که به عنوان یک دســتگاه خدمات رسان بتوانیم 
در قانون بودجه دیده شــویم و ما هم در ســطح کشور 
قیر رایگان دریافت نماییم. این مســاله می تواند قیمت 

تمام شــده ما را به حق انتفاع واحدهای صنعتی کاهش 
دهد که کمک بســیار بزرگ و شایانی می باشد. البته ما 
نیــاز داریم که از خدمات دولتی اســتفاده کنیم و برای 
تامین منابع مالی به سراغ قراردادهای مشارکت عمومی 
و خصوصــی برویم که قانونا در اساســنامه خود چنین 
اجازه ای را نداشــتیم و خوشــبختانه اخیــرا با پیگیری 
مسئولین محترم سازمان مصوبه آن دریافت شده که در 
صورت تایید توسط شورای محترم نگهبان کمک بسیار 
بزرگی اســت و برای نمونه ما این اجازه را خواهیم یافت 
تا شــبکه جمع آوری فاضالب یک شهرک صنعتی را به 

صورت فاینانس اجرا کنیم.
سخن پایانی

اینجانب با توجه به مســئولیتی که در ســازندگی و 
توسعه زیر ســاخت های استان کرمان عهده دار می باشم 
به تبــع از اســتاندار محترم کرمان، مســئولین محترم 
دســتگا ه های اجرایی، نظارتی و قضایی اســتان کرمان، 
فرمانداران محترم، نمایندگان محترم استان در مجلس 
شــورای اســالمی و تمام عزیزانی که به نوعی ما را در 
این مســیر یاری نمودند تا بتوانیم خدمات بهتری را به 
واحدهای صنعتی اســتان از طریق تامین زیر ساخت ها 
ارایه نمائیم، کمال تشــکر و قدردانی را دارم. همچنین 
از واحدهای صنعتی اســتان و شــرکت های پیمانکاری 
که کوتاهی در ارائه خدمات بــوده عذرخواهی نموده و 
امیدواریم در ادامه مسیر بتوانیم خدمات مطلوب تری را 

ارائه نمائیم.
 اما به عنوان یک دســتگاه خدمات رســان خواهشی 
داریم که سایر دســتگاه ها تعامل و همکاری بیشتری با 
ما داشته باشــند و ما را یاری نمایند تا بتوانیم خدمات 
بیشتر و مناســب تری را در حوزه فعالیت خود به انجام 
برســانیم چرا که بعضی اوقات مشــاهده می شــود که 
برای دریافت خدمات، خود دســتگاه ها با یکدیگر توافق 
نکرده اند. مشخصا اخذ سند شهرک ها یکی از الزامات ما 
می باشد که ما به عنوان یک مجموعه دولتی می بایست 
سند مالکیت را داشته باشیم تا به سرمایه گذاران واگذار 
نمائیم و اگر تاخیری در ارائه این ســندها صورت بگیرد 
کار را مختل می نماید. لذا انتظــار داریم در فرآیند کار 
تســریع شود و در این مســیر خصوصا با وزارتخانه های 
جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی توافق نامه هایی داشته 
باشیم تا در استان ها بتوانیم فعالیت های خود را تسریع 
ببخشــیم. برای نمونه ما هم اکنون در شــهرک صنعتی 
شــماره ۴ کرمان و ناحیه صنعتی دشت زحمتکشان که 
در حــوزه اداره کل و راه شهرســازی قرار دارد، نیازمند 
همکاری این عزیزان هستیم که امید داریم همکاری های 

الزم جهت تامین زیرساخت ها را با ما داشته باشند.

مهندس حسین معاذالهی، عضو هیات مدیره و معاونت فنی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان:

تعـامل و همـکاری دسـتگاه های اجـرایی، نظارتـی در سـطح عالی
 توسـعه عمـرانی کشـور را سـرعت می بخشـد

مهندس حســین معاذالهی از سال 1393 به سمت معاونت فنی شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان کرمان منصوب و تا به امروز در این سمت و به عنوان یکی از اعضای 
هیات مدیره شرکت منشــاء ارائه خدمات ارزنده ای بوده اند. این مدیر توانمند 17 سال 
سابقه فعالیت در عرصه های عمرانی کشور را در کارنامه خود دارد و به واسطه تجارب 
ارزشمندی که در این حوزه به دست آورده، امروزه به عنوان یکی از مدیران پرتالش در 
توسعه زیرساخت های استان کرمان به خدمت مشغول می باشد. برای آشنایی بیشتر با 
فعالیت های معاونت فنی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان، گفت وگو با این مدیر 

متعهد از منظر نگاهتان می گذرد.

یکی از موضوعاتی که در شرکت شهرک های 
صنعتی مطرح می شود بحث واگذاری زمین 

و شفافیت بیشتر در این حوزه و الکترونیکی 
شدن این موضوع است. از این رو ما با توجه 

به سامانه GIS که طراحی شده واگذاری 
اراضی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان 
را از طریق این سامانه در اختیار هموطنان 
عزیز قرار دادیم که می توانند بدون مراجعه 
حضوری موارد مورد نظر خود را شناسایی

 و تا مرحله پرداخت پیش بروند


