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 ناصرصبحی
«در ماه مبارک رمضان ،آنچیزی که مدنظر
ماست ،تنظیم بازار است .در هنگامه کرونا برخی
مطرح کردند که کاال کم است درحالیکه چنین
نیست .خوشبختانه در بحث کاالهای مورد نیاز
مردم ،چه در ماه رمضان و چه قبل از آن ،هیچ
کمبودی نداشته و نداریم .به طورمثال دربحث برنج
و روغن ،استان معین هستیم .یعنی نیازاستانهای
دیگر را تامین میکنیم .با مدیریتی که شد ،هیچ
مشکلی نداریم و به اندازه نیاز مردم ،کاال موجود
است .آنچه که در این ماه برای شهرستان در نظر
گرفته شده 114 ،تن برنج 114 ،تن شکر 50 ،تن مرغ
منجمد 38 ،تن گوشت قرمزو  114تن روغن است.
این برنامه را دولت با توجه به کمک دربحث مالی و
تنظیم مالی اتخاذ کرده و ما آن را اجرایی میکنیم.
تمام این موارد خریداری شده ،در حال حمل
است و در مکانهای خاص و در تمامی بخشها
عرضه خواهد شد .در این ماه ،نظارتهای ما بیشتر
خواهد شد .برنامه داریم تا ازتوان تشکلها استفاده
کنیم .در بازرسیها از اتاق اصناف ،اتحادیه صنفی
و حتا ناظران افتخاری که شناخته شده نیستند و
به راحتی میتوانند به واحدهای صنفی مراجعه کنند
و تخلفها را گزارش میدهند ،استفاده میکنیم».
آنچه خواندید ،برنامههای اداره صنعت ،معدن
و تجارت برای ماه رمضان است .موضوع اصلی
گفتگویمابامحمدرضاخواجوییپیرامونمعادن
و مباحث مرتبط به بازارو تجارت بود.
 درحال حاضرچه تعداد معدن درسیرجان
وجود دارد؟
براساس آمار ،تا امروز  95پروانه بهرهبرداری
معادن 102 ،پروانه اکتشاف و  36گواهی کشف
در سیرجان صادر شده است .ما در استان کرمان
زونهای زمینشناسی معروفی داریم مثال سنندج-
سیرجان ،زون آهن است یا زون مس که در
استان وجود دارد .در استان کرمان 99.6 ،دهم
درصد ارزش افزودهای که معادن ایجاد میکنند،
در زمینه آهن ،مس و زغال است و آن چهار دهم
درصد هم بیشتردرزمینه منگنز ،سرب ،روی و باقی
مواد معدنی است .در سیرجان زون اصلی آهن و
در مناطقی مثل چهارگنبد ،تختگنبد ،درهزار و...
معادن مس را داریم .در بحث آهن ،خوشبختانه
یکمجموعهصنعتی-معدنیداریم کهدرخاورمیانه
هم بینظیراست؛ مجموعه گلگهربا اختصاص 41
درصد ذخیره معدنی کشوربرای  19هزارنفر اشتغال
ایجاد کرده و از طرفی با حجم عظیم سرمایهگذاری
عظیمی که انجام داده ،یک واحد با برند بسیارخوب
است .سایر معادن ما نیز برای 3450نفر اشتغال
ایجاد کردند و حجم سرمایهگذاری هم  235هزار
میلیون ریال است .با افقی که دیده شده و در
برنامههای گلگهردرحال اجراست،درشهرستان از
استخراج تا ذوب و تولید شمش را به عنوان صنایع
باالدستی و از سویی مواردی نظیر تولید میلگرد
را در بحث صنایع پاییندستی داریم .ما هرچه
بتوانیم در آهن فرآیند باالتری را اجرا کنیم ،ارزش
افزوده بیشتری ایجاد میشود؛ مثال تبدیل سنگ به
کنستانتره یک ارزش افزوده و تبدیل کنستانتره به
گندله ،ارزش باالتری ایجاد میکند و این افزایش

ارزش تا شمش ادامه دارد.
 به دلیل همین بود که معادن
تعطیلنشده؟
در بحث ویروس کرونا ،باید یک
سری خدمات در کشور انجام میشد؛
به طور مثال ادارات با یک سوم نیرو
کارمیکردند .خیلی ازصنوف مرتبط به
کاالها و خدمات ضروری ازمواد غذایی
تا لوازم بهداشتی و حتا تعویض روغن و
آپاراتی فعالیت داشتند .درمورد معادن،
با توجه به اینکه سیرجان تامینکننده
مواد اولیه برخی از واحدها از جمله
واحد گندله در خوزستان یا واحدهای
ذوبآهن اصفهان بود ،با کم کردن
نیروی انسانی و رعایت پروتکلهای
بهداشتی ادامه فعالیت داشتند .اکنون
نیز اگر بخواهید وارد گلگهر شوید،
بحث ایمنی و موارد بهداشتی کامال
رعایتمیشود.
رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت سیرجان:
 سال گذشته رییس اداره
محیطزیست سیرجان میگفتند که
برخی از معادن ،تمام موارد مرتبط با
محیطزیسترارعایتنکردهاند.
در این مورد اطالعی ندارم اما اگر
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
یکسری از معادن موارد را رعایت
نکردهاند،محیطزیستمیتواندپیگیری کند.
افراد محلی شنیدهام که درانتهای این رشته کوه؛ شد که حتا میتواند به بخش کشاورزی ما نیزکمک خاص مدنظر باشد ،به هیچعنوان چنین دیدگاهی
وجود ندارد .ما عالوه بر بحث تولیدات فوالدی،
کند.
 به نظرمیآید نقش اداره محیطزیست در یعنی کوه تنبور ،درحال تاسیس معدن هستند.
 در حال حاضر در سیرجان خامفروشی پسته ،خشکبار ،زعفران ،گلیم و ...داریم که
آنچه دراین منطقه فعالیت دارد ،واحدهای شن
مواردی فرمالیته و ظاهری است .ودربرخی موارد
صادراتشان انجام میشود .باید کشورهایی که بازار
محیطزیستاصالنمیتواندمخالفتکند.
و ماسه هستند 16 .یا  17واحد شن و ماسه در آنجا داریم؟
خوشبختانه اصال نداریم .چند روز پیش من هدف هستند ،شناسایی شوند که شدند و صادرات
درحال فعالیت هستند .یک مورد شن و ماسه ،شن
مثال درچه مواردی؟
 به طور مثال با توجه به اهمیت و اصرار و ماسه رودخانهای است که اکثرموارد درکوه تنبور بازدیدی از محدودههای معدن آهن داشتم .یک ادامه دارد .بنابراین این که بگوییم صادرات ما فقط
فروان بر صادرات مواد معدنی ،آیا محیطزیست از این دست است و گاه از کوه برداشت میشود سرمایهگذار آمده و یک واحد تولید کنستانتره با مختص به چین است؛ خیر .ما به کشورهای دیگر
که آنها نیز با رعایت موارد زیستمحیطی است .ظرفیت  250هزار تن ایجاد کرده است .اگر سنگ هم صادرات داریم.
اصال توان مخالفت با صدورمجوزرا دارد؟
 یکی از انتقادهای مردمی به اداره شما
دیدگاهی که وجود دارد این است که ما امسال یک برنامه در بحث معادن در دستور کار آهن استخراج شود ،اول از همه برطرفکننده نیاز
زمانی صنایع و معادن برای ما مفید هستند که گذاشتیم؛ خصوصا معادن سمت منطقه کوه تنبور واحدهای کنستانتره است .برای کنستانتره تولیدی ،این است که معتقدند نظارت کم است و ما
زیستگاهمان هم حفظ شود .ما عالوه بر اینکه که باید ساختارمند شوند .اعالم کردیم واحدهای در ما واحدهای گندله را داریم که هم شهرستان و هم در شهرستان با چند نرخی بودن برخی اجناس
دوست داریم شهرستان و استان ما صنعتی باشد ،حال فعالیت باید مجوزهای خود را بروز کنند و اگر یزد و هرمزگان را پوشش میدهند .گندله تولیدی را مواجهیم.
دوست داریم در کنارش موارد محیطزیستی هم مجوز نداشته باشند یا بروز نشود ،قطعا از فعالیت برای تولید آهن اسفنجی نیازداریم و پس ازآن نوبت
ببینید ،دربحث نظارت ،تمام دستگاهها ،تعدادی
رعایت شود .آنها اختیارات خودشان را دارند و آنها جلوگیری به عمل میآید .همچنین اگر کار شمش فوالد است که خوشبختانه واحد آن ،کاررا نیروی انسانی محدود دارند .در واحد بازرسی اداره
میتوانند موافقت نکنند و در جایی اجباری هم و برداشتهایشان منجر به تخریب محیطزیست شروع کرده و واحد دوم نیزدرآینده نزدیک راهاندازی ما نیز تعداد محدودی از همکاران در حل فعالیت
شود ،با آنها برخورد میشود.
نبوده است.
میشود .ما چرخه کامل زنجیره فوالد را داریم و هستند .در مجموعه شهرستان نزدیک به  10هزار
 مشکل آب مورد نیازمعادن حل شد؟
به طور مثال منطقه گود غول یک زیستگاه
مسئوالن شهرستان و گلگهر ،پیگیری راهاندازی واحد صنفی داریم و تعداد همکاران محدود هستند
گیاهی و جانوری ارزشمند است اما به دلیل
در این بحث اقدام خوبی انجام شد .مسئوالن شهرک صنعتی نزدیک گلگهرجهت استقرارصنایع اما براساس سامانه یا تلفن  124که مردم تماس
وجود معادن ،مجوز ارتقای زیستمحیطی آن شهرستان و به خصوص آقای نماینده خیلی پیگیر پاییندستی فوالد هستند که این موارد در آینده میگیرند ،شکایتها را پیگیری میکنیم .معموال
داده نمیشود .از سویی در فعالیت این معادن ،بودند .مجلس هم خیلی کمک کرد و در قالب اشتغال زیادی برای شهرستان ایجاد میکنند.
گزارشهای ما در بحث شکایات ،چهار نسخهای
آسیبهایی هم به محیطزیست زده میشود.
 شما اطالع دارید چه میزان از تولیدات است که یک نسخه به تعزیرات ،یک نسخه به
یک طرح ملی ،انتقال آب خلیجفارس اجرایی شد.
کل مجوزهای معدنی توسط سازمان صنعت و خوشبختانه درمسیر ،اولین منطقه ،سیرجان است .شهرستان در داخل کشور مصرف و چه میزان بایگانی ،یک نسخه جهت اعالم به سازمان خودمان
و نسخه آخری به واحد صنفی داده میشود .سعی
معدن استان انجام میشود و در این زمینه اداره قطعا آب مورد نیازسیرجان تامین میشود .صنایع صادرمیشود؟
نگاه ،بیشتر به بحث تامین داخلی است اما ما بر این بوده که تمام موارد پیگیری شود .البته ما
شهرستانها اختیارات زیادی ندارد اما آنچه من در فوالد نیازبه آب دارد و این آب ،درحال تامین شدن
جریان هستم ،این است که در صدور مجوزهای است .ما با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری در صادرات هم داریم که میتوانیم این آمار را گرفته گشتهای روزانه نیزداریم .درمورد چند نرخی بودن
که عنوان کردید ،اگرکاال ازلحاظ کیفیت یکی باشد،
معدنی ،یکی از استعالمات مربوط به محیطزیست مورد جهش تولید ،دنبال این هستیم که برای تامین و به شما اعالم کنیم.
ن شایعه که گفته میشود اکثرصادرات چند نرخی معنا ندارد اما برخی اوقات به طور مثال
است که تا انجام نشود هیچ مجوزی صادرنخواهد نیازهای جمعیت  80میلیونی کشور ،واحدهای
 ای 
شد.
به چین است و چینیها به بهانه تحریم پول دربحث پوشاک شاهدیم که ازنظرشکل شبیه هم
صنعتی و معدنی با تمام ظرفیت کارکنند.
 سال گذشته گزارشی درمورد منطقه تنبور
هستند ولی جنسشان فرق میکند .مثال در مورد
 یعنی حجم آب انتقالی در این حد است نمیدهند و آن را نگه میدارند ،حقیقت دارد؟
معموال صادرات توسط بخشهای مختلف پیراهن ،دوخت تهران یا مشهد را داریم ،گاهی میزان
داشتم .دراین منطقه تعداد زیادی کارخانه وجود که نیازهای تمام واحدهای صنعتی و معدنی
خصوصی است و امروز ما نیاز به ارتباط با بازارهای نخیا الیافطبیعیبیشتراستو گاه الیافمصنوعی.
دارد .بخشهای مختلفی از کوهها نیز احتماال با شهرستان را پوشش دهد؟
نه تنها نیازهای صنعتی ما پوشش داده خواهد جهانی برای صادرات داریم .اینکه فقط یک کشور ازمردم خواهش میکنیم هرجا مورد مغایری دیدند
هدف استخراجیا آزمایشخراشیدهشده .ازبرخی

محیطزیست اولویت اول ما است

سلطانی

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تـجاری،
صنـعتی و غیره
با مجوز رسمی و بیمه معتبر
خدمات خاص ،تفاوت ماست
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تحت پوشش بیمه و با سابقه طوالنی
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تعمیر یخچال فریزر و لوازم گازسوز
تعمیر در محل کار و منزل شما
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ساخـت تیـرچه و اجـرای سقـف
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که جنس با کیفیت کامال مشابه ،نرخ
متفاوت داشت ،با سامانه  124تماس
بگیرند .ما شاهدیم که فرد به رسانهها
پیام میدهد اما به  124اطالع نمیدهد.
مردم باید مطالبهگر باشند و بدانند ما
پیگیریمیکنیم.
 در روزهای اولیه بروز ویروس
کرونا شاهد بودیم که به طور مثال
قیمت لیموترش ،سیر ،زنجبیل و
برخی اقالم دیگر به طور ناگهانی زیاد
شدند و همین اقالم نیزدرمغازههای
مختلف،قیمتهایمختلفداشتند.
برخورد شده .درمیوه و صیفیجات
که مثال زدید ،بحث عرضه و تقاضا
است .فرد بیشتربراساس برداشتهای
ت میکند .به طور مثال،
خودش قضاو 
لیموترش به دلیل کرونا گران شده.
سوالی که من دارم این است که قبال
لیموترش بوده؟ نه .یعنی چون ابتدای
ورود برخی میوهها و سبزیجات به بازار
است ،روی قیمت تاثیر دارد .عرضه
کمتر باشد ،قیمت باال و اگر عرضه
زیاد و تقاضا کم باشد ،قیمت پایین
میآید؛ بنابراین دربحث میوهها ،عرضه
و تقاضا تعیینکننده قیمت هستند اما
درکاالهای دیگر ،مثال نانواییها ،ما مواردی داشتیم
که تحت عنوان نانوایی محلی ،قیمت بیشتری از
سایر نانها داشتند .ما از آردشان نمونهبرداری کرده
و به استان فرستادیم .جواب آمد و با آنهایی که
مغایرت داشتند به شدت برخورد شد .طی همین
چند روز پرونده تشکیل و به تعزیرات ارسال شد با
توجه به گسترده بودن شهرستان ،شاید فعالیتها
برای مردم راضیکننده نباشد اما قطعا کار به جلو
میرود و ما موارد اعالم شده را پیگیری میکنیم .در
بحث میوه که اشاره کردید ،به زودی مراکز عرضه
میوه درشهرستان راهاندازی میشود .خیلی ازکارهای
این مراکزرا پیش بردیم و با سرمایهگذارهم صحبت
کردیم .این نوید را میدهم که دو نقطه شناسایی
شده و در این مراکز ،عرضه میوه و کاالهای اساسی
مردم با قیمت بسیارمناسب خواهد بود.
 داستان اینکه گاه شاهدیم صادرات یک
محصول آزاد میشود و ناگهان قیمت داخلی آن
محصول افزایش مییابد و مردم ناچار میشوند
آن محصول را گرانترتهیه کنند ،چیست؟
در مورد خیلی از کاالها ،زمانی که بازار داخلی
تامین میشود ،بحث صادرات مطرح میشود.
اولین هدف یک واحد تولیدکننده کاال ،تامین بازار
داخلی است و پس از تامین بازار داخلی بحث
صادرات مطرح میشود .صادرات کاالهای اساسی
ت خاصی انجام میشود .برای
بر اساس محدودی 
صادرات هرگونه کاال ،سازمان توسعه تجارت باید
بررسی و مجوزصادرکند .اگرمشکلی نباشد ،مجوز
صادر میشود و اگر هم در داخل کشور کمبود آن
کاال باشد ،درسطح کشورتوزیع میشود.
مدتی پس از اعالم آزاد شدن صادرات یک
محصول ،قیمت داخلی آن محصول با افزایش
مواجه میشود .سال گذشته درمورد گوجهفرنگی،

حمل اثـاثیه منـزل
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پیاز و اقالم اینچنینی بارها این اتفاق افتاد .بنا بر
گفته شما ،گرانی این اجناس نشان میدهد که نیاز
بازارداخلی به صورت صحیح انجام نگرفته .معموال
دربحث صادرات ،اول باید بازارداخل تامین باشد.
 پس چرا قیمت باالترمیرود؟
شاید عوامل دیگری غیر از صادرات تاثیرگذار
هستند .فصلی یا نوبر بودن میوه روی قیمتها
تاثیردارد.
 آخرین باری که پیازخریدید چه زمانی بود؟
(با خنده) :واقعیتش من برای خرید مراجعه
نمیکنم؛ چون واحدهای صنفی من را میشناسند.
در حقیقت به واسطه شغلم ،سعی میکنم کمتر
برای خرید مراجعه کنم.
آنچه باعث باال رفتن قیمتها میشود ،داللها
و واسطهگران هستند .یکی از برنامههای کاری و
اولویتهای ما ،کم کردن دست داللها و واسطهها
در این بحث است .در بحث میوه ،آن دو تا مرکزی
که اشاره کردم ،قطعا با کاهش قیمت چشمگیری
مواجه خواهیم شد .زمانیکه شما از تولیدکننده
محصول را بخرید و محصول مستقیما به دست
مصرفکننده برسد ،تاثیرمثبتی دارد .با بررسیهایی
که پیرامون راهاندازی آن مراکز انجام دادیم ،به این
نتیجه رسیدیم که حداقل با 20درصد کاهش قیمت
میوه خواهیم داشت.
 آیا ارزانفروشی و عرضه جنس یا خدمات
زیرقیمت مصوب جرم است؟
ارزانفروشی جرم نیست و ما دست فردی
را که ارزانفروشی میکند ،میبوسیم .ما جایی با
ارزانفروشی برخورد میکنیم که ارزانی به سبب
کاهش کیفیت باشد .مثال فرد آمده و به جای
گوشت ،از سویا استفاده کرده و به همین سبب،
قیمت ارزان شده .ما بررسی میکنیم و اگر
ارزانفروشی به دلیل کاهش کیفیت باشد ،قطعا
برخوردمیکنیم.
 بسیاری از کسب و کارها به دلیل قرنطینه
ب شدند .چه برنامهای برای
دوران کرونا دچارآسی 
کمک به آنها وجود دارد؟
قطعا برای واحدهای تولیدی و صنفی که ازکرونا
آسیب دیدند ،دولت بستههای حمایتی درنظرگرفته
است .ما منتظریم بخشنامهها اعالم شود تا بر آن
اساس اقدامات الزم را انجام دهیم.
 این حمایت به چه صورت است؟
ممکن است یک واحد به تسهیالت نیاز داشته
باشد که تسهیالت داده میشود .یک واحد دیگرنیاز
دارد بحث مالیاتیاش پیگیری شود که همینگونه
خواهد شد .مشکل یک واحد تولیدی ،چه صنعتی
و یا صنفی ،ممکن است سرمایه در گردش باشد یا
مشکالت بیمهای و یا بانکی که به طورمثال سررسید
اقساطشان است که درکارگروهها بررسی ،با بانکها
تعامل و نهایت همکاری با آنها انجام میشود.
 اتفاقا یکی ازبزرگترین مشکالت واحدها،
چکهاشاناست.
این از مواردی است که ما سعی میکنیم با
بانکهایشهرستانتعاملرابرقرارکنیموهماهنگی
را انجام دهیم تا مشکل حل شود .اگراین کارانجام
نشد ،ازطریق کارگروههای استانی و کشوری پیگیری
خواهیم کرد.

با یک بار امتحان
مشتری دائمی ما
خواهید شد

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی
 09136342007 - 42252330سلطانی(قدیم)
قیمت کارشناسی زمین و ساختمان
مهندس نـادری نیا

09133455472

ابتدای بلوار دکتر صادقی 100 -متر بعد از تقاطع دهخدا

قابل توجه همشهریان گرامی -خدمات ثبت احوال

فقط در کمتر از  5دقیقه میتوانید در این دفتر ،ثبتنام کارت ملی
هوشمند و تعویض شناسنامه خود را انجام دهید

صـدور و تـحویل دو روزه

میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان دفتر پیشخوان نوین ارتباط 4 2 2 3 5 0 9 9
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محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی
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