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نماینده  شهباز حسن پور  اقتصاد:  گروه 
یک  در  مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان 
نشست خبری در کرمان، با دفاع از توسعۀ 
فوالدی در استان تصریح کرد: »دولت یک 
این  خود  و  نداد  فوالدها  برای  آب  لیتر 
را خریدند؛  نیازشان  واحدها همۀ آب مورد 
آبی که با آن محصوالتی کاشته می شد که 
نه ارزش اقتصادی داشت و نه ارزش غذایی، 

اما با این صنایع، تبدیل به احسن شد«.
وی در عین حال گفت: »اگر روند فعلی 
باشد،  داشته  ادامه  بردسیر  در  فوالدها 
معلمی  هیچ  شهرستان  این  در  آینده،  در 
در  داشت چراکه همه می خواهند  نخواهیم 

صنعت فوالد شاغل باشند«.
این  به  پاسخ  در  همچنین  حسن پور 
پرسش فردای کرمان که طی روزهای گذشته 
برنامۀ  انتقاد کرده اید؛  از قطعی برق صنایع 
تامین برق چیست؟ توضیح داد:  برای  شما 
»انتقاد صریح و شفاف بنده به شرکت هایی 
و  گذاشته  بانک  در  را  خود  پول  که  است 
برق  زیرساخت  چرا  می گیرند.  سود  دارند 
که  بوده  شرکت  کدام  نکردند؟  آماده  را 
یا200 مگاوات برق خود  نمی توانسته 100 

را تامین کند؟«.
وی افزود: »یک سال است مس سرچشمه 
در 10 جلسه قول داده که 750 مگاوات برق 
در کرمان و تبریز راه اندازی کند اما هر روز 
است.  مطالعه  و  مشاوره  حال  در  می گویند 
و  نیست  حاکم  جهادی  روحیۀ  یعنی  این 
در  نیستند.  تصمیم گیر  و  جسور  مدیران، 
کنار آن بقیۀ شرکت ها هم مسئولیت دارند«.

وی ادامه داد: »اگر دولت برنامه ای واضح 
می خواهد  هرکس  که  داشت  مشخص  و 
طریق  از  را  برق  باید  کند  احداث  کارخانه 
انرژی پاک و خورشیدی و سبز تامین کند، 

به چنین شرایطی دچار نمی شدیم«.
وی با بیان اینکه برای پروژه های فوالدی 
آینده  برای  برق  انرژی  مگاوات  هزار  سه 
»موضوع  کرد:  تاکید  داریم،  کم  کرمان  در 
برق در استان، نیاز به مطالبه گری همگانی 

دارد«. 
تیرماه   12 وی  استقامت،  گزارش  به   
انتقاد  این  به  پاسخ  در جمع خبرنگاران در 
اما  بودید  موفق  خود  انتخابیۀ  درحوزۀ  که 
از  عدالت طلبانه  و  شجاعانه  حرکت های 
سیرجان  مسائل  شما  آیا  نمی بینیم.  شما 
فقر  از  حجم  این  کردید؟  تعامل  فدای  را 
را  سیزدهم  دولت  ناکارآمدی  و  فساد  و 
نمی کنم  »فکر  گفت:  نمی زنید؟  فریاد  چرا 
بنده در حوزۀ مسائل  مثل  نماینده ای  هیچ 
اولین  باشد.  ملی و کالن کشور ورود کرده 
آب  انتقال  حوزۀ  در  قبل  سال   14 فریادم 
حوضه به حوضه بوده است. بنده هیچ وقت 
انتقال  اما  به مسائل سیاسی ورود نمی کنم 
اینکه  تا  کردیم  پیگیری  را  آب خلیج فارس 
به عنوان پروژه ای ملی و حتی فراملی کلید 

خورد«.
برخی  که  بود  »زمانی  داد:  ادامه  وی 
و  می کشیدند  کاریکاتور  شما  همکاران 
استان  به  فوالد  می خواهد  فالنی  می گفتند 
بیاورد. آب را از کجا می آورد؟ من گفتم از 
کرۀ ماه! کسی باور نمی کرد آب خلیج فارس 
بشود  و  برسد  اردکان  و  یزد  و  سیرجان  به 
مقام  کشوری.  آمایش  طرح  محوری  شعار 
معظم رهبری به رئیس جمهور فرمودند چند 
کار مهم مثل پروژۀ خلیج فارس در این دوره 

انجام شود«.
که  نیستم  »کسی  کرد:  اظهار  حسن پور 
یک جناح سیاسی پشت سرم باشد. در یک 
و  رفتم  کشور  استان  پنج  به  گذشته،  ماه 
مستقیما با مردم صحبت کردم و مشکالت 
را شناسایی و پیگیری کردیم. ممکن است 
آباد کردی  منتقدان بگویند مگر بردسیر را 

که مثال به بوکان رفته ای؟«.

وی بیان کرد: »دربارۀ عملکردم از آقایان 
هرچه  من  کنید.  سوال  باهنر  و  پزشکیان 
انجام داده ام، وظیفه ام بوده و منتی بر کسی 

ندارم«.
من  با  مردم  »اگر  کرد:  اظهار  حسن پور 
نداشتم.  توفیقی  قطعا  نمی کردند  همکاری 
تنهایم  تاکنون  و  کردند  انتخاب  را  بنده 
مردم  به  و  بوده  هرجا مشکلی  و  نگذاشتند 

مراجعه کردم با من همکاری کرده اند«.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا صحت 
قصد  مجلس  انتخابات  بعدی  دورۀ  در  دارد 
دارید کاندیدای کرمان و راور شوید؟ گفت: 
»هنوز دو سال تا انتخابات است و در کرمان 

هم که فراوانی نعمت است«.
ملت  همۀ  نمایندۀ  »نماینده،  افزود:  وی 
است. اگر روزی فکر کنم در مثال آذربایجان 
در  دهم،  انجام  بهتری  خدمت  می توانم 

خدمتشان خواهم بود«.
فعال  بگویم  »صادقانه  کرد:  بیان  وی 
هیچ تصمیمی )برای کاندیدا شدن از حوزۀ 

انتخابیۀ کرمان و راور( ندارم«.

دفاع از اشتغال زایی فوالدها
بر  مبنی  دیگری  انتقاد  به  پاسخ  در  وی 
اینکه شما بیش تر نمایندۀ سیرجان هستید 
نه بردسیر؛ کارخانۀ قند بردسیر سال هاست 
که تعطیل شده و تبعات منفی زیادی داشته 
است. از طرفی، صنایع فوالد را جایگزین قند 
از  و  دارد  نیاز  متخصص  نیروی  که  کردید 
مردم بومی استفاده نمی شود؛ گفت: »امروز 
بردسیر  و  سیرجان  در  است  این  افتخارم 
کشور  نسبت  به  را  بیکاری  نرخ  پایین ترین 
داریم. بیکاری هست اما همه می خواهند در 
گل گهر کار کنند. پایین ترین نرخ بیکاری را 
اما می گویند  برخی  داریم.  به کشور  نسبت 
مستندات  و  مدارک  باالست؛  بیکاری  نرخ 
وجود دارد که نشان می دهد شرایط چگونه 

است«.
ما  معضالت  از  یکی  اینکه  بیان  با  وی 
و  است  ضعیف  اطالع رسانی  که  است  این 
هستیم  متمرکز  بیش تر  نداشته ها  روی  بر 
می کنم  »خواهش  داد:  ادامه  داشته ها،  تا 
بگویید کارخانۀ قند زمانی بنده وارد مجلس 
بنده  از  قبل  سال  چند  بود؟  چگونه  شدم 
بود؟  شده  یکسان  خاک  با  و  شده  تعطیل 
نیرو  نفر   800 شدم،  انتخاب  من  وقتی 
را  بودند  نگرفته  حقوق  ماه  چهار  سه،  که 
ده ها  وقت  مسئولین  همکاری  با  داشتیم. 
این  و  کردیم  برگزار  کار  وزارت  در  جلسه 
را  بیمه  کردیم؛  تعیین تکلیف  را  نیروها 
گرفتند و وضعیت حقوق شان مشخص شد«.

کارخانۀ   11 هم  »امروز  داد:  ادامه  وی 
داریم.  بردسیر  در  فوالد  بزرگ  و  کوچک 
فقط  بیمه شده  نیروی  نفر   100 و  یک هزار 

کارخانۀ مشیز دارد«.
وی گفت: »روزی به الله زار رفتم با 18 
میلیون تومان آالچیقی ساختیم. امروز یک 
نفر بیکار در الله زار نیست. بیش از چند هزار 
و  کرمان  استان  سراسر  از  گل  ایام  در  نفر 

سیستان و بلوچستان مشغول می شوند«.

اما بیکار داریم.  وی بیان کرد: »در نگار 
و  پرستاری  و  ادبیات  رشتۀ  صنایع،  این 
نفر  یک  فقط  یا  نمی خواهند  یا  را  حقوق 

می خواهند«.
وی با بیان اینکه آنچه می گویم کار نظام 
هلدینگ  که  کنید  »بررسی  افزود:  است، 
مصرف  آب  لیتر  چند  اندازۀ  به  خاورمیانه 

می کند و چند هزار پرسنل دارد؟«.
آزمون  »وقت  کرد:  اظهار  حسن پور 
ولی  است  بردسیر  یک  اولویت  استخدامی، 
از  نباشد،  بخواهند که  نیروی تخصصی  اگر 

دیگر شهرها می گیرند«.
گفت:  بردسیر  و  سیرجان  نماینده 
مشغول  قند  کارخانۀ  در  نفر   800 »زمانی 
بودند و االن بیش از شش هزار نفر فقط در 
از  درصدی  داریم.  بیمه شده  لیست  فوالدها 
با  نیروها غیربومی هستند ولی پرسنل  این 
آزمون وارد شده و 90 درصدشان بردسیری 

هستند«.
کارگر  استان  »کجای  افزود:  وی 
می خواهند و نیست؟ در بردسیر خوراک دام 
30 نفر پرسنل می خواهد و یک ماه تعطیل 
است چون کسی در این واحد کار نمی کند«.

در  هم  نفر   250« کرد:  اظهار  وی 
مشغول  نگار  دشت  در  بردسیر  مرغداری 
طبقه  هفت  در  سیمرغ  شرکت  شده اند. 
تولید تخم مرغ دارد. برخی می گویند سیمرغ 
ماهانه هفت میلیون تومان بیش تر نمی دهد 

برویم در فوالد مشغول بشویم«!
وی اعالم کرد: »االن نیاز فوری به 100 
نفر کارگر در بردسیر داریم ولی هرکس میز 
دولتی  استخدام  هرکس  نیست.  می خواهد 
می خواهد نیست استخدام دولتی و میز مرد. 
همه باید دست به دست هم بدهیم و برای 

پیشرفت کشور تالش کنیم«.

آب حساس ترین موضوع استان 
مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان  نماینده 
دربارۀ  فردای کرمان  به  پاسخ  در  ادامه،  در 
خلیج فارس  آب  انتقال  پروژۀ  و  برق  تامین 
گفت:  برسد،  کرمان  شهر  به  است  قرار  که 
و  نداده  را  شعارش  ندهم،  انجام  کاری  »تا 
قبل  سال  چند  که  کاری  اولین  نمی دهم. 
انرژی  پنج شرکت  که  بود  این  دادم،  انجام 
نو را به سیرجان آوردم. یکی آقای صادقی از 
یزد بود که ده ها پروژۀ انرژی خورشیدی با 

سرمایۀ مردم ایجاد کرد«.
اولین  امداد،  کمیته  »در  افزود:  وی 
جایی شروع کردیم با 30 میلیون تومان وام 
امروز  که  بود  بلورد  بخش  در  قرض الحسنه 
تابلو دارد به شهر بدون بیکار خوش آمدید. 
آنجا یک خانوادۀ کمیته امداد بین دو و نیم 
تا چهار میلیون تومان سود دارد و دیگر نیاز 
نیست برای ارقام کوچک 50  هزار تومانی 

به کمیته امداد مراجعه کند«.
برق،  تامین  برای  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
ادامه  داریم،  همگانی  مطالبه گری  به  نیاز 
کرمان  استان  موضوع  »حساس ترین  داد: 
مس  در  االن  خلیج فارس  آب  است.  آب 
شهر  به  اینکه  و  کار  بقیۀ  است.  سرچشمه 

آبفا بستگی  کرمان برسد، به همت مدیران 
دارد«.

نجات  راه  »تنها  کرد:  تاکید  حسن پور 
جنوبی  و  شمالی  شهرهای  و  کرمان  شهر 

انتقال آب حوضه به حوضه است«.
از  خسارت  »بیش ترین  داد:  ادامه  وی 
می بیند.  بردسیر  را  زیرزمینی  آب  برداشت 
االن آب از بردسیر به کرمان می آید و باید 
چاه های  بدهیم.  را  بردسیر  بیکاری  جواب 
آبی که به کرمان و رفسنجان می رود را به 
معکوس  شمارش  می دهیم  قول  بدهند،  ما 
را شروع کنیم که مردم کرمان برای کار به 

آنجا بیایند«.

دفاع دوباره از فوالدها
وی در ادامه، دربارۀ مصرف آب واحدهای 
آب  لیتر  یک  »دولت  داد:  توضیح  فوالدی 
این  خود  را  آب  همۀ  نداد.  فوالدها  برای 
محصوالتی  آن  با  که  آبی  خریدند.  واحدها 
کاشته می شد که نه ارزش اقتصادی داشت 
و نه غذایی داشت که تبدیل به احسن شد«.

کرد:  اظهار  بردسیر  و  سیرجان  نماینده 
سیرجان  در  چاه  حلقه   100 و  »یک هزار 
آن  حلقۀ  و 50  یک هزار  از  بیش  که  داریم 
در بخش کشاورزی است آن هم در شرایطی 

که امسال برداشت پسته زیر صفر است!«.
آب  چاه   50 از  کم تر  اینکه  بیان  با  وی 
در اختیار فوالدهاست، تاکید کرد: »فوالدها 

باعث کم آبی در استان نیستند«.
نسبت  فوالدها  اینکه  بیان  با  حسن پور 
در  دارند،  را  اشتغال  باالترین  کشاورزی  به 
بخش دیگری از اظهارات خود گفت: »تنها 
آن  در  فوالد  تولید  زنجیرۀ  که  نقطه ای 
حال  در  است.  کرمان  استان  شده  تکمیل 
گندله  و  کنسانتره  به  سنگ آهن  حاضر، 
بردسیر  در  و  شمش  و  اسفنجی  آهن  و 
که  حالی  در  می شود  تبدیل  میلگرد  به 
استان ها  دیگر  به  سنگ آهن  زمانی  یک 
می فرستادیم، امروز میلگرد صادر می کنیم«.

گرم  یک  قبل  سال   14« افزود:  وی 
امروز  و  نداشتیم  تولید  استان  در  فوالد 
در  فوالد  تولیدکنندگان  بزرگ ترین  جزو 
کشور شده ایم و اصفهانی ها و خوزستانی ها 

و خارجی ها دارند به ما غبطه می خورند«.

تاکید بر بومی سازی
وی سپس اظهار کرد: »چهار سال است 
در سیرجان شرکت های دانش بنیان را فعال 
کرده ایم و دانشگاه آزاد سیرجان در کشور، 
در حوزۀ ارتباط صنعت و دانشگاه الگو شده 
است. در دانشگاه صنعتی نیز اصال به دنبال 
یک بعدی  نیست  این طور  و  نیستیم  فوالد 
»دانشگاه  کرد:  بیان  وی  کنیم«.  حرکت 
با گهرزمین70  آزاد سیرجان سال گذشته، 
میلیارد قرارداد تولید قطعه داشتند. در حال 
حاضر، 80 درصد پول استان خارج می شود. 
کرمان  در  بومی سازی  نمی شود  فکری  چرا 

راه اندازی کنیم؟«.

کمبود شدید پروتئین در استان
خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
در  پروتئین  شدید  کمبود  »االن  گفت: 
پنج  تولید  برای  سرمایه گذار  داریم.  استان 
میلیون قطعه مرغ آوردیم. بیش از یک سال 
و نیم است که در ادارات رفت و آمد کرده ایم 
سر،  آخر  اما  دیده ایم  را  استاندار  و  وزیر  و 
می گوید  جمله ای  و  می آید  کارشناس  یک 
احترام  کارشناسی  نظرات  به  باید  هم  ما  و 

بگذاریم«. 
و  سیرجان  برای  اینکه  بیان  با  وی 
بردسیر طرح آمایش پیاده سازی شده است، 
تحقق  پیگیر  »به صورت جدی  کرد:  تاکید 
قطعه  میلیون  پنج  تولید  در  سرمایه گذاری 

مرغ هستیم«. 

صادرکنندگان پسته و خرما:
سازمان امور مالیاتی درآمدها

را بازنگری کند
گروه اقتصاد: نایب رئیس اتاق کرمان گفت: »برخی 
از صادرکنندگان حقیقی پسته و خرمای استان که بنا به 
دالیلی در سال گذشته امکان رفع تعهد ارزی نداشته اند، 
درخواست بازنگری مجدد در نسبت سود فعالیت تعیین 

شده از سوی سازمان امور مالیاتی را دارند«.
جلیل کاربخش افزود: »درآمد و سود واقعی فعاالن 
اقتصادی با نسبت سود فعالیتی که سازمان مالیاتی برای 
آن ها تعیین کرده مغایرت دارد و در بعضی موارد معادل 

چهار برابر سود واقعی است«.
در  مالیاتی  اینکه سازمان  دلیل  »به  کرد:  بیان  وی 
و  مالی  اطالعات  به  بیشتری  دسترسی  اخیر  سنوات 
فعالین  از  اقتصادی دارد، جمعی  فعاالن  تراکنش های 
حقیقی این حوزه همانند سردخانه داران خرما در جنوب 
دلیل  به  دارند  باالیی  تراکنش های  که  استان  شرق  و 
اینکه کاالی باغدار را تحویل گرفته و فروخته اند، سود 
کمی داشته اند اما تمامی این معامله برای آن ها تحت 

عنوان درآمد محسوب می شود«.
رئیس  نایب  کرمان،  اتاق  عمومی  روابط  گزارش  به 
ایران  اتاق  اجتماعی  تامین  و  مالیات  کار،  کمیسیون 
محصوالت  صادرکنندگان  برخی  حضور  با  نشستی  در 
در  کرمان،  استان  مالیاتی  امور  مدیرکل  و  کشاورزی 
محصوالت  صادرکنندگان  از  برخی  مشکالت  با  رابطه 
کشاورزی به ویژه پسته و خرما در زمینۀ تکمیل و تسلیم 
اظهارنامۀ مالیاتی سال 1400 افزود: »این گروه از فعاالن 
بخش خصوصی درخواست دارند در نسبت سود فعالیت 
ابالغی سازمان مالیاتی بازنگری مجدد صورت گیرد زیرا 
معتقدند سود فعالیت در نظر گرفته شده برای آن ها غیر 

واقعی ست و با واقعیت درآمدی آن ها همخوانی ندارد«.
کاربخش خاطرنشان کرد: »مقرر شد تا 15 روز آینده 
آنالیز درآمدی فعاالن از سوی تشکل های پسته و خرما 
به اداره کل مالیاتی استان ارائه شود تا پس از بررسی 
به سازمان مالیاتی کشور ارسال و نسبت به بازنگری و 
اصالح »اینتا کد« بررسی ها و اقدامات الزم انجام شود«.

وی ادامه داد: »برخی سردخانه داران و تامین کنندگان 
پسته و تجار داخلی این کاالها، که درآمدهای واقعی و 
هزینه های خود را به دلیل سهل انگاری در عدم نگهداری 
تکالیف  به برخی  نکرده و همچنین  قانونی ثبت  دفاتر 
مالیات  پرداخت  دغدغۀ  نکرده اند،  عمل  خود  مالیاتی 

بیش از درآمد واقعی را دارند«.
»اصلی ترین  کرد:  بیان  کرمان  اتاق  رئیس  نایب   
موضوع مربوط به صادرکنندگانی است که نتوانستند ارز 
حاصل از صادرات سنوات گذشته خود را بازگردانند و به 
همین دلیل مشمول نرخ صفر مادۀ 141 قانون مالیاتی 

نخواهند شد«.
اظهارنامه های  تکمیل  مهلت  اینکه  به  اشاره  با  وی 
مالیاتی برای اشخاص حقیقی تا 15 تیرماه جاری تمدید 
شده است، گفت: »فعاالن اقتصادی حقیقی از سازمان 
و اداره کل امور مالیاتی استان درخواست دارند تا حد 

امکان برای آن ها نیز مساعدت الزم صورت گیرد«.
درخواست  اقتصادی  فعاالن  از  پایان  در  کاربخش، 
و  قوانین  اجرای  به  نسبت  آینده  سنوات  در  تا  کرد 
و  کرده  عمل  حوزه ها  این  در  صادرشده  بخشنامه های 

دفاتر و اسناد را تنظیم، ثبت و نگهداری کنند.

بافت تاریخی جوپار 
مرمت و ساماندهی می شود

اداره کل  میراث فرهنگی  معاون  جامعه:  گروه 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان 
گفت: »عملیات مرمت و ساماندهی بافت تاریخی شهر 
جوپار با اعتباری معادل 2 میلیارد و 500 میلیون ریال 
پروژۀ  این  »در  افزود:  شفیعی  مجتبی  می شود«.  اجرا 
مرمتی، نماهای بافت تاریخی شهر جوپار تعمیر و مرمت 
آجر  و  فرسوده  اندود  تراش  کاه گل،  اندود  که  می شود 

چینی از آن جمله است«.
به گزارش ایرنا کرمان، وی اظهار کرد: »با توجه به 
اینکه جوپار دارای آب و هوای مطبوعی است و یکی از 
مقاصد گردشگری مذهبی کرمان نیز به شمار می رود، 
اولویت  این شهر در  تاریخی  بافت  مرمت و ساماندهی 
قرار  کرمان  استان  میراث فرهنگی  اداره کل  برنامه های 
دارد«. شفیعی خاطرنشان کرد: »شهر جوپار که قنات 
جهانی گوهرریز را در خود جای می دهد در طول سال 
میزبان گردشگران زیادی است که می طلبد در زمینۀ 
با همکاری بخش  آن  زیرساخت های گردشگری  ایجاد 

خصوصی اقداماتی انجام شود«. 

خبر حسن پور نماینده سیرجان و بردسیر در جمع خبرنگاران:

فوالدها باعث کم آبی در استان کرمان نیستند
 برای پروژه های فوالدی سه هزار مگاوات برق کم داریم          انتقال آب خلیج فارس از سرچشمه به کرمان به آبفا بستگی دارد


