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گروه جامعه: رئیس جمهور با بیان این که 
برای رفع مشکالت ضروری کرمان در سفر 
استانی، در مجموع  ۲۱۶ مصوبه به تصویب 
رسید، گفت: »امید است هم از جانب استان، 
نیز  و  رئیس جمهور  اجرایی  معاونت  هم 
رسانه ها، اجرایی شدن این مصوبه ها پیگیری 

شود«.
نشست  در  رئیسی  سیدابراهیم  آیت اهلل 
با  کرمان،  استان  به  پایان سفر خود  خبری 
بیان اینکه این مصوبه ها در همۀ بخش های 
آموزشی،  معدن،  صنعت،  زیرساختی، 
اظهار  است،  بوده  غیره  و  درمان  و  بهداشت 
اجرای  و  مصوبات  این  با  که  کرد  امیدواری 
آن ها، بخشی از مشکالت ضروری استان حل 
استان ها  به  اختیار  تفویض  شود. وی دربارۀ 
نیز اظهار کرد: »به وزرا گفته ام که آنچه الزم 
است در حوزه های مختلف کاری به استان ها 
داشته  ضرورت  که  مواردی  لذا  شود  واگذار 

باشد به استانداران تفویض می شود«.
رئیسی با بیان این که کرمان استان معدنی 
استان  در  بسیاری  ذخایر  و  معادن  و  است 
داریم، گفت: »در این جهت حتما اختیارات 
تقویض می شود تا استان اقدامات الزم نسبت 

به فعال سازی معادن را انجام دهد«.
وی همچنین با اشاره به برنامه های دولت 
برای تامین آب در استان کرمان و طرح های 
کرمان  روستاهای  در  دولت  که  آبرسانی 
به  »آبرسانی  داد:  توضیح  است،  کرده  اجرا 
به  آبرسانی  تکمیل  براوات،  و  بم  شهرهای 
تکمیل  کرمان،  و  سیرجان  زرند،  شهرهای 
شمالی  شهرهای  به  آب  انتقال  طرح های 
امیر  )سد  استان  سدهای  تکمیل  استان، 
تکمیل  استان(  سدهای  دیگر  و  تیموری 
بند خاکی شهرستان عنبرآباد، احیا و مرمت 

لولۀ  استان، اجرای ۳۵۰ کیلومتر  قنات های 
انتقال آب در شمال استان و اجرای طرح های 
آب  مدیریت  و  آبخوان داری  آبخیزداری، 

پیگیری می شود«.
رئیس جمهوری  کرمان،  ایرنا  گزارش  به 
در  آسمانی  نزوالت  کمبودهای  به  اشاره  با 
مناطقی از کشور گفت: »با مدیریت خوب آب 
به طور قطع می توانیم این مشکل را مرتفع 
کنیم و برای استان کرمان ۲ بحث کمبود و 

مدیریت آب مطرح است«.
وی با بیان اینکه مسالۀ آب جزو محورهای  
و  کرمان  استان  در  به ویژه  دولت  با  اولویت 
»طرح های  شد:  یادآور  شهرستان هاست، 
کشاورزی  خاک،  آب،  حوزۀ  در  آبرسانی 
و  مصوبه   ۳۳ زیربنایی  حوزۀ  مصوبه،   ۶۲
مصوباتی برای طرح های فرهنگی، آموزشی و 
ورزشی داشتیم«. رئیسی بیان کرد: »در این 
پیگیری شد و در سفر  نیازهای فوری  سفر 
بعدی ضمن پیگیری مصوبات قبلی، کارهای 
محور  همچنین  و  می شود  اجرایی  جدیدی 
لحاظ  برنامه ریزی ها  در  عدالت  و  پیشرفت 
آموزشی  مرکز  داد: »۳۵۰  ادامه  شود«. وی 
مدارس  جایگزین  تا  می شود  احداث  نیز 

کانکسی شود«.

طرح های نیمه تمام 
در اولویت دولت سیزدهم

وی با بیان اینکه طرح های نیمه تمام در 
سفر  این  در  که  دارد  وجود  استان  سراسر 
قرار گرفتند، گفت: »۱۷  اولویت تکمیل  در 

مصوبه در این حوزه داشته ایم«.
رئیسی با تأکید بر مسالۀ مهم اشتغال در 
استان کرمان بیان کرد: »این مهم  از مسائل 
آن  است که مصوبات  کریمان  دیار  محوری 

توسط استاندار و وزیر صمت دنبال می شود«.
وی با تأکید بر اینکه ذخایر و گنجینه های 
معدنی بزرگی در کنار بیکاری و مسایل مالی 
معادن  »برخی  افزود:  دارد،  وجود  استان 
را  استان  سهم  اما  دارند  خوبی  برداشت 

پرداخت نمی کنند«.
بودجه  »در  داد:  ادامه  رئیس جمهور 
۱۴۰۱ پیش بینی راه اندازی صندوق عدالت و 
پیشرفت را داشتیم که ایجاد این صندوق در 

استان ها به نتیجه نرسید«.
را می خواستیم  »این صندوق  افزود:  وی 
در استان ها راه اندازی کنیم که حق مالکانۀ 
برخی  و  مالیات  دریافتی های  اضافه  معادن، 
درآمدهای دولتی در این صندوق واریز شود«.

رئیسی گفت: »۱۲ مصوبۀ اشتغالزایی، ۱۹ 
مصوبۀ رفاهی و اجتماعی، ۶ مصوبۀ صنعت و 
معدن و ۱۲ مصوبۀ قضایی و امنیتی ازجمله 

مصوبات در سفر به استان کرمان بود«.
به  پاسخ  در  همچنین  رئیس جمهور 
کشور  در  سال   ۵۰ »اندازۀ  گفت:  پرسشی 
پروژۀ نیمه تمام وجود دارد که بنا داریم اتمام 

آن ها را با اولویت آغاز کنیم«.
افکار  تنویر  در  »رسانه ها  افزود:  وی   
عمومی نقش اساسی دارند و سفرهای استانی 
نهضت به اتمام رساندن پروژه های نیمه تمام 

است«.
این طرح ها  از  داد: »برخی  ادامه  رئیسی 
سال   ۱۵ تا  گاها  مختلف  دولت های  طی 
سال   ۱۹ زمینه  این  در  و  نشده اند  اجرایی 
اقتصادی  ویژۀ  منطقۀ  تصویب  زمان  از 

جازموریان می گذرد«.
و  کرمان   - رابر  »جادۀ  کرد:  اضافه  وی 
پروژه های نیمه تمام بسیاری در استان کرمان 
وجود دارد که وظیفۀ خود می دانیم آن را به 

سامان برسانیم«.
و  رسانه ها  از  قدردانی  با  رئیس جمهوری 
مردم شهرها و روستاهای استان کرمان گفت: 
»در این سفر نیازهای فوری پیگیری شد و 
در سفر بعدی ضمن پیگیری مصوبات قبلی، 
کارهای جدیدی اجرایی می شود و همچنین 
برنامه ریزی ها  در  عدالت  و  پیشرفت  محور 

لحاظ شود«. 

به  اشاره  با  کرمان  استاندار  جامعه:  گروه 
۲۱۶ مصوبۀ هیات دولت در جریان سفر به 
دیگری  تعداد  شدن  اضافه  از  کرمان  استان 
مصوبه تا پایان هفته خبر داد و گفت: »چند 
طرح مهم باید تا پایان هفته نهایی شود که 
است  )خرم(  جنوب  سیل بند  آن ها  از  یکی 
پایان حوزۀ  تا  از جیرفت آغاز می شود و  که 
استحفاظی استان در رودبار جنوب ادامه دارد 
ریگان   - مهم محمدآباد  دیگر جادۀ  مورد  و 
منطقۀ  از  آن  از  بخشی  که  است  جاسک   -

کوهستانی می گذرد«.
»مجموع  افزود:  فداکار  محمدمهدی 
استان  به  جمهوری  ریاست  سفر  اعتبارات 
شامل دو بخش اعتبارات و تسهیالت است که 
۱۸ هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان اعتبار، و بیش 
از ۲۷۰۰ میلیارد تومان تسهیالت برای استان 

کرمان در نظر گرفته شده است«.
وی ادامه داد: »بیشترین تعداد مصوبه را 
وزارت جهاد  و شهرسازی،  راه  وزارت  از  بعد 
کشاورزی با ۶۱ مصوبه داشته و سومین عدد 

مربوط به وزارت نیرو است«.
در  مردادماه   ۲۳ وی  ایسنا،  گزارش  به 
گفت وگوی ویژۀ خبری سیمای مرکز کرمان 
دولت  هیات  سفر  با  »همزمان  کرد:  اظهار 
در سطح  میز خدمت  کرمان، ۲۷  استان  به 
استان برپا شد و وزرا و معاونانشان در مناطق 
مختلفی حضور یافته و کمک زیادی صورت 
گرفت. کار هنوز ادامه دارد و حدود ۳۰۰ نفر 
در مرکز سامد مشغول به کار هستند تا نامه ها 
و  شود  سیستم  وارد  و  پردازش  جمع بندی، 

برای پیگیری برود«.
برای  »قواعدی  گفت:  کرمان  استاندار 
مصوبات دولت وجود دارد و دولت اصرار دارد 
پروژۀ جدیدی را کلنگ نزند، مگر موارد خاص 
یا متعلق به بخش خصوصی و عمدتا مصوبات 

مربوط به پروژه های نیمه تمام است«.

در  نیمه تمام  »پروژه های  داد:  ادامه  وی 
در  دولت  شرط  و  است  زیاد  کرمان  استان 
پیشرفت  درصد   ۵۰ با  طرح های  استان ها 
است  طرح هایی  با  اولویت  و  است  فیزیکی 
تا مردم زودتر  دارد  را  پیشرفت  باالترین  که 
وجود  نیز  استثنایی  موارد  و  شوند  بهره مند 
عنبرآباد  بیمارستان  مثال  به عنوان  داشت، 
کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت داشت و ۱۳ سال 
معطل است و به دلیل نیاز مردم، جزو مصوبات 
سفر پذیرفته شد و ساخت خوابگاه متاهلین 
برای دانشگاه شهید باهنر و علوم پزشکی نیز 

پذیرفته شد چراکه ضرورت داشت«.
سفر  مصوبۀ  »تاکنون ۲۱۶  گفت:  فداکار 
داریم که بخشی دیگر نیز با توجه به دستور 

ریاست جمهوری اضافه خواهد شد«.
وی افزود: »برخی وزرا نیز بعد از بازدیدها 
از  نیرو  وزیر  و  کنند  کمک  داشتند  تمایل 
رئیس جمهور اجازه گرفت یکسری طرح ها را 
به دلیل ضرورت ها و نیازهای استان تا پایان 

هفته به مصوبات اضافه کند«.
»گلزار  گفت:  ادامه  در  کرمان  استاندار 
شهدای کرمان برای خدمات رسانی به زائران 
حاج قاسم، نیازمند جادۀ دسترسی، پارکینگ، 
اورژانس، خدمات عمومی و زیرساخت است و 

در این زمینه مصوبه ای داشتیم«.
وی با اشاره به لغو تفویض اختیار شورای 
معادن  عالی  شورای  سوی  از  استان  معادن 
رئیس جمهور  پیگیری ها،  »با  افزود:  کشور، 
شورای  به  اختیار  تفویض  که  دادند  دستور 

معادن استان صورت بگیرد«.
فداکار در بخش دیگری از سخنانش بیان 
کرد: »مجموع اعتبارات سفر ریاست جمهوری 
اعتبار و  به استان دو بخش است که شامل 
میلیارد   ۵۲۸ و  هزار   ۱۸ است.  تسهیالت 
تومان اعتبار و بیش از ۲۷۰۰ میلیارد تومان 
تسهیالت برای استان کرمان در نظر گرفته 

شد که شامل بخش های مختلف است«.
و  آب  بخش  »در  گفت:  کرمان  استاندار 
خاک ۶۲ مصوبه با ۳۵۵۴ میلیارد تومان، در 
زمینۀ اشتغال ۱۱ مصوبه که عمدتا تسهیالت 
با  مصوبه   ۱۳ درمان  و  بهداشت  در  و  است 

۱۶۷۰ میلیارد تومان اعتبار داریم«.
رفاهی  حوزۀ  در  اینکه  به  اشاره  با  وی 
»در  افزود:  داریم،  مصوبه   ۱۸ اجتماعی  و 
معادل  اعتبار  بیشترین  زیربنایی  بخش 
مصوبه   ۳۳ شامل  تومان  میلیارد   ۹۹۸۰
اعتبار  کل  که  داشت  توجه  باید  و  داریم 
 عمرانی استان سالیانه ۳۰۰۰ میلیارد تومان

 است«.
اینکه در حوزۀ فرهنگی و  بیان  با  فداکار 
اظهار  داریم،  مصوبه   ۵۵ پرورش  و  آموزش 
تکمیل  برای  تومان  میلیارد   ۱۰۰« کرد: 
 ۳۰ استان،  آموزشی  مجتمع های  و  مدارس 
خوابگاه های  تکمیل  برای  تومان  میلیارد 
مدارس شبانه روزی، ۱۵۰ میلیارد تومان برای 
مقاوم سازی مدارس، ۸۰ میلیارد تومان برای 
 ۶۰ استان،  جنوب  بیمارستان های  تکمیل 
ابیطالب  بن  علی  بیمارستان  تومان  میلیارد 
تومان  میلیارد   ۵۰۰ رفسنجان،  علیه السالم 

برای بیمارستان بم و ... از جمله مصوبات سفر 
ریاست جمهوری به استان کرمان است«.

میلیارد   ۴۰« داد:  ادامه  کرمان  استاندار 
ورزشی  نیمه تمام  پروژه های  برای  تومان 
کارگران چند شهر، ۴۰ میلیارد تومان تکمیل 
مراکز فنی و حرفه ای، اعتباراتی برای پزشکی 
قانونی، تکمیل ساختمان های دادگستری و ... 

از دیگر مصوبات است«.
کشاورزی  بخش  »در  کرد:  بیان  فداکار 
نوین  برای سیستم های  تومان  میلیارد   ۲۰۰
 ۲۵۰ اجرای  تومان  میلیارد   ۱۷۰ آبیاری، 
کیلومتر خطوط انتقال آب در شمال استان، 
۱۰۰ میلیارد تومان مرمت و نگهداری راه های 

عشایری و ... مصوب شده است«.
وی با اشاره به مصوبۀ ۷۰ میلیارد تومانی 
شهرک های  تصفیه خانۀ  برای  صمت  وزارت 
ایجاد  زمینۀ  در  »مصوباتی  گفت:  صنعتی، 
قلعه گنج،  در  هنری  فرهنگی  مجتمع های 
عمومی  کتابخانه های  تکمیل  و  رابر  ریگان، 
داشتیم«. استاندار کرمان اضافه کرد: »بعضی 
مصوبات مشخص است و اسم دارد مانند ۲۰۰ 
میلیارد تومان کمک به بیمارستان بم که در 

اختیار دستگاه مربوطه است«.
فرهنگی ۳۵۰  میراث  »وزارت  گفت:  وی 
میلیارد تومان مصوبه، وزارت ورزش و جوانان 
پروژه های  برای  اعتبار  تومان  میلیارد   ۲۳۰
چهار  هالل احمر  استان،  ورزشی  نیمه تمام 
تومان  میلیارد   ۳۲۰ مسکن  بنیاد  مصوبه، 
برای  تومان  میلیارد   ۵۷ بهزیستی  اعتبار، 
تکمیل مراکز حمایتی و برای سازمان زندان ها 
مصوب  اعتبار  تومان  میلیارد   ۱۰۰ از  بیش 

شده است«.
برای  »ستادی  کرد:  خاطرنشان  فداکار 
در  جمهوری  ریاست  سفر  مصوبات  پیگیری 
دستگاه های  و  داد  خواهیم  تشکیل  استان 

اجرایی باید موارد را پیگیری کنند«. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
 حتی ۲ درصد حقوق دولتی 

معادن به کرمان برنگشت
گروه اقتصاد: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت: استان کرمان ۱۱ هزار میلیارد تومان حقوق 
دولتی پرداخت کرده که ۲ درصد آن هم به استان 

کرمان برنگشته است
محمدرضا  کرمان،  از  تسنیم  گزارش  به 
با  که  کرمان  استان  اداری  شورای  در  پورابراهیمی 
حضور رئیس جمهور برگزار شد، با بیان اینکه در ۲۲ 
بهمن ماه سال جاری انتقال آب از خط لوله خلیج 
فارس به شهر کرمان به بهره برداری می رسد، اظهار 
کرمان  آب  انتقال  پروژه  داریم  خواست  در  داشت: 

تسریع شود.
خسارات  تاکنون  اینکه  از  شدید  انتقاد  با  وی 
نشده  جبران  کرمان  استان  در  سیل  و  سرمازدگی 
بیمه  برای  ریال  یک  حتی  تاکنون  گفت:  است 
باغداران پرداخت نشده و برای خسارت سرمازدگی 

هیچ اقدامی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه 
جدی  چالش  با  راور  و  کرمان  در  کشاورزی  بخش 
مواجه است، افزود: موضوع بعدی تعرفه برق چاه های 
جدی  مشکل  با  را  کشاورزان  که  است  کشاورزی 
اختیار  این که  به  اشاره  با  وی  است.  کرده  مواجه 
تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون شورای معادن به استانداران 
داده شود، گفت: سال گذشته استان کرمان ۱۱ هزار 
میلیارد تومان حقوق دولتی پرداخت کرده که ۱۵ 

درصد آن به کرمان برگشت داده نشد.
میلیارد  هزار   ۱۱ از  این که  بیان  با  پورابراهیمی 
استان  به  تومان حقوق دولتی معادن ۲ درصد هم 
برنگشته است، افزود: براساس برآوردها امسال حدود 

۱۵ میلیارد تومان این حقوق باشد.
کرمان  در  نشینی  اینکه حاشیه  به  اشاره  با  وی 
کرمان  وضعیت محالت حاشیه ای  و  است،  معضلی 
خوب نیست، بیان کرد: طرح جامع بنیاد مسکن باید 
اجرایی شده و درخواست داریم ساماندهی ۱۰۰ هزار 
نفر در حاشیه شهر کرمان مانند چابهار و سایر مناطق 

کشور انجام شود.
 

وزیر کشور در کرمان: 
آرامستان جدید شهر کرمان 

هرچه زودتر تکمیل شود
گروه جامعه: وزیر کشور از شهرک شهید همت 
و آرامستان جدید شهر کرمان بازدید کرد و گفت: 
»طرح ساماندهی شهرک شهید همت باید با سرعت 

بیش تری اجرا شود«.
احمد وحیدی با بیان اینکه اهالی شهرک شهید 
همت، از برق و گاز برخوردارند و مشکل اصلی آن ها 
مربوط به آب است، افزود: »وضعیت کسانی که در 
این شهرک ساکن هستند، متفاوت است. بعضی ها 
برخی دیگر سند دارند. ضمن  ندارند  مالکیت  سند 
اینکه مشکل جاده هم وجود دارد که همۀ این مسائل 

با اجرای طرح ساماندهی برطرف خواهد شد«.
یادآور شد: »منطقۀ چهارده معصوم  وزیر کشور 
آن  به  باید  که  دارد  مشابهی  مشکالت  هم  )ع( 
شهر  جدید  آرامستان  دربارۀ  وی  شود«.  رسیدگی 
کرمان نیز گفت: »با توجه به اینکه امکان دفن اموات 
در آرامستان قبلی وجود ندارد، آماده سازی سریع تر 

آرامستان جدید ضرورت دارد«.
سیالب  ایجاد  احتمال  که  آنجا  »از  افزود:  وی 
دارد،  وجود  جدید  آرامستان  در  بارندگی  زمان  در 
و الزم  منابع طبیعی صحبت هایی شد  اداره  کل  با 
است اقداماتی برای پخشش سیالب انجام شود تا هم 
شهر را از خطر سیل ایمن کند و هم از آب حاصل 
زیرزمینی  آب  سفره های  غنی سازی  برای  باران  از 

استفاده شود«.
به گزارش روابط عمومی شهرداری کرمان، وزیر 
کرمان  به  رئیس جمهور  سفر  با  همزمان  که  کشور 
اینکه  بیان  با  مردادماه   ۲۱ جمعه  روز  است،  آمده 
سفر رئیس جمهور و برخی از وزرا به کرمان با هدف 
استفاده از منابع ملی برای رفع برخی مشکالت شهر 
داد:  ادامه  است،  شده  انجام  حاشیه نشینی  به ویژه 
»البته برخی مناطق با ساماندهی درست می توانند 
کاشت  ازطریق  جمله  از  باشند،  درآمدزا  خودشان 
گیاهان دارویی در شهرک شهید همت و باید به فکر 
اشتغال زایی هم باشیم، اما حتما از بودجه های ملی 

برای رفع این مشکالت استفاده خواهد شد«. 

در سفر هیات دولت به کرمان صورت گرفت

رئیس جمهور در نشست خبری پایان سفر به کرمان مطرح کرد

اختصاص ۱۸ هزار و ۵۲۸ میلیارد تومان اعتبار به استان 

تفویض اختیار به استان برای فعال کردن معادن
خبر


