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خلل در آغاز فعالیت  معادن فاریاب توسط کارگران 
بدون قرارداد! 

 فراری دادن بهره بردار با توس�ل به تعصبات قومیتی و مناس�بات اجتماعی منطقه
فعالی�ت معادن فاریاب که قرار بود از ابتدای مردادماه جاری از س�ر گرفته ش�ود با 
ورود تعدادی از کارگران پیشین این معدن و ایجاد رعب و وحشت در میان سایرین 

به تعویق افتاد.
ای��ن اتفاق در حالی رقم خورده اس��ت که این افراد معترض هی��چ گونه قرارداد و معوقه ای 
از این معدن ندارند و کارگر معدن محس��وب نمی ش��وند چرا که به دلیل کاهش منابع معدن 
تعدیل شده اند و تونل ها نیز ظرفیت نیروی بیشتر از این تعداد را ندارد از سوی دیگر به دلیل 

توقف فعالیت معدن، پاالیشگاه نیز فعال نیست.
س��یدمحمد موسوی رئیس هیات امنا خانه صنعتکاران ایران، در این خصوص اظهار داشت: 
در ش��رایطی که در جذب س��رمایه گذار داخلی و خارجی با مشکل مواجه هستیم رفتارهایی 

انجام می شود که با عدم فهم صحیح قوانین، سرمایه گذاران موجود را نیز فراری می دهد.
وی افزود: در منطقه ای که از محروم ترین مناطق کش��ور است)شهرستان منوجان کرمان( 
برخی با وس��یله قراردادن کارگران و سوءاس��تفاده از این قش��ر در جه��ت منافع خود تالش 
می کنند که کامال بر خالف بیانات مقام معظم رهبری در خصوص رونق تولید و خام فروشی 
اس��ت. موس��وی تصریح کرد: در این شرایط برخی کارگران را با توس��ل به تعصبات قومی و 
منطقه ای و مناس��بات اجتماعی محلی علیه بهره بردار معدن می شورانند و توجهی به نابودی 

صدها شغل در این منطقه محروم ندارند.
رئیس هیات امنا خانه صنعتکاران ایران افزود: جا دارد از مالک معادن فاریاب به دلیل عمل 
به وعده آغاز فعالیت و پرداخت معوقات کارگران تش��کر کنیم نه اینکه کارگران را تشویق به 

امضا نکردن قرارداد و ایستادگی قلدرمابانه در مقابل فعالیت قانونی معدن نماییم.
موسوی با اعالم اینکه دیر یا زود قوه قضائیه و سازمان بازرسی به این قضیه ورود و متخلفان 
را شناس��ایی می کند، گفت: در این برهه باید برخی از مسئوالن محلی را که با استفاده بیش 
از اندازه از قدرت قانونی خود، تولید را دچار اخالل کرده اند به توجه بیشتر به بیانات حضرت 

آقا دعوت کنیم.
وی با درخواست از استاندار کرمان برای ورود قاطعانه به این موضوع تاکید کرد: توقع ما این 
اس��ت که اس��تاندار محترم با نگاه بصیرتی و تبیینی به این موضوع ورود و از ادامه این چالش 
جلوگیری کند چراکه ادامه برخورد قهری برخی با فعالیت معادن فاریاب، خالف منویات مقام 

معظم رهبری در بحث اشتغال، توسعه صنعتی و سرمایه گذاری مولد و ... است.
در همی��ن خصوص، محمد علی محمدی مالک ش��رکت معادن فاری��اب، گفت: بخش روباز 
معدن فاریاب به پایان رس��یده اس��ت و میزان استخراج آن به یک واحد از 120 واحد رسیده 

است که دیگر صرفه اقتصادی ندارد.
وی با اشاره به عدم برگزاری جلسات با مقامات محلی، افزود: به هر حال مسئوالن محلی به 
فکر ایجاد ش��غل در منطقه هستند اما اقداماتی که انجام می شود بیشتر شعاری و استفاده از 

گسل های  قومیتی و منطقه ای است که برای بقای تولید در کشور خطرناک است.
علی محمدی، تصریح کرد: در آخرین اقدام، قراردادی برای حدود یک هزار نفر از کارگران 
پیش��نهاد شد که متاس��فانه برخی از امضای آن ممانعت کردند و چاره ای جز تعطیلی موقت 

پیش روی بهره بردار قرار ندادند.
وی ادامه داد: این رفتار از س��وی تعدادی از کارگران، این ش��ائبه را ایجاد کرده اس��ت که 
برخی در پی اقدامات فراقانونی با اس��تفاده از مردم بومی منطقه هس��تند و با این رفتار تولید 

در کشور را هدف قرار داده اند.
علی محم��دی تصری��ح کرد: معدنی که منابع روباز آن به اتمام رس��یده اس��ت و کار درون 
تونل های آن به ش��یب پنج درجه رس��یده اس��ت با هر روز توقف، مشکالت زیادی را متحمل 
می شود و حتی ممکن است با توقف فعالیت آب وارد تونل ها شده و به ریزش سقف معدن در 

بهره برداری های آینده منجر شود.
وی با اش��اره به س��رمایه گذاری 15 هزار میلیاردی در این مع��ادن گفت: خانه صنعتکاران 
ایران هر چه را که در حیطه وظایفش بود انجام داده اس��ت اما متاس��فانه وزارت صمت باید 
در این خصوص اقدامات بازدیدی انجام می داد تا مش��کالت را مشخص و به بهره بردار اعالم و 

چاره جویی کند که تا امروز هیچ واکنش موثری به این موضوع نداشته است.
به گفته علی محمدی، مش��کالت دیگری مانند فصل تابستان و کمبود برق نیز وجود دارد 

که فعال جای پرداختن به آن نیست.

س�تاره های  معرف�ی  جش�نواره  چهارمی�ن 
کارآفرین علم و صنعت در س�الن همایش های 
بین الملل�ی ش�هدای س�امت باه�دف معرفی 
س�تاره ها ب�ا رویک�رد کارآفرین�ی دانش بنیان 

برگزار شد.
بر اس��اس این گزارش؛   س��ید احسان مصطفوی ، 
مدیرعامل انجمن فرانگ��ران نوین در این همایش با 
اش��اره به این که  بیش از 12 س��ال در حوزه  تعامل 
بین صنعت و دانش��گاه فعالی��ت می کند گفت: دفتر 
اصلی انجمن فرانگران نوین در دانش��گاه فردوس��ی 
مش��هد اس��ت  و این همایش با محوریت آشنا شدن 
و همکاری بیش��تر علم با صنعت برگزار شد که البته 
ای��ن چهارمین دوره برگزاری اس��ت و ما درصددیم 

هرساله این همایش برگزار شود.
وی افزود:  طی دوس��ال گذش��ته با اپیدمی کرونا 
بس��یاری از فعالیتهای اجتماعی کاهش یافته  و یا از 
بین رفت اما ما با عنوان نوآوری، از هرگونه ش��رایط، 
فرص��ت را مغتنم ش��مرده و تهدید این اپیدمی را به 
فرصت��ی مطلبوب جهت پیش��برد اهداف ملی و بین 

المللی استفاده می کنیم .
رئی��س کل باش��گاه خالقی��ت، آم��وزش، حمایت 
و به��ره ب��رداری زعفران کمیس��یون ملی یونس��کو 
ای��ران )OSEC( در ادامه گف��ت:  انجمن فرانگران 
بزرگ ترین رسالتش همس��و و نزدیک کردن ارتباط 
بین صنعت و دانش��گاه است. در این جشنواره از 50 
نفر از مدیران صنایع بزرگ کش��ور توس��ط ریاست 
دانش��گاه صنعتی ش��ریف، رییس بنیاد ملی نخبگان 

و برخی از پیشکسوتان کشور تقدیر شد.
وی با اشاره به این که تقدیر از نخبگان و کارآفرینان 
صنعت و علم از دیگر برنامه های این جش��نواره است 
تصری��ح کرد: رس��الت اصل��ی ما تقدی��ر و تجلیل از 
خادمان و مجاهدان اقتصادی کش��ور است که کمتر 

دیده شده اند .
رئی��س هیئت مدیره ش��رکت زعف��ران مصطفوی 
افزود:  با اش��اره به فعالیت 12 ساله انجمن فرانگران 
نوین اظهار داش��ت: بی��ش از 1000 برند و مدیران 
1۸ اس��تان کش��ور عضو این انجمن هستند و با 12 

کش��ور تعامل، هم افزایی، هم آفرینی و در بحران ها و 
برپایی نمایشگاه های کشوری و بین المللی همراه هم 
هس��تیم و  باهم بودن و مشارکت را به صورت واقعی 

معنا کرده ایم.
معاون ط��رح و برنامه خانه صم��ت جوانان ایران، 
درب��اره حمایت از کارآفرین��ان و صنعتگران کوچک 
در حاشیه شهر مشهد افزود: عضویت در این انجمن 
خصوصی، ش��رایط ویژه ای دارد  و تالش ما این بوده 
ک��ه در حد توان و در بحث آم��وزش، حمایت مالی، 
معن��وی و تبدیل کردن صنای��ع کوچک به برندهای 
معروف و نامی تالش کنیم و بیش��ترین حمایت ما از 
این صنایع کوچک، استفاده از تجربیات پیشکسوتان 
صنعت و علم دانشگاهی است که این هم افزایی را به 
کّرار داشته ایم. البته به صورت خاص و ویژه به صنایع 
حاشیه شهر نپرداختیم بلکه ما اهداف کلی و حمایت 
از صنعت را پیش رو قرار داده ایم و اگر در این همین 
رابط��ه صنایع حاش��یه ش��هر نیاز به ی��اری و کمک 

داشته اند به قطع یقین یاری و کمک کرده ایم.
رئیس کل باش��گاه خالقیت، آم��وزش، حمایت و 

بهره¬برداری زعفران کمیس��یون ملی یونسکو ایران 
)OSEC( اضافه ک��رد: در بحث آموزش،  دوره های 
تخصصی و علمی ویژه مدیران صنایع با قراردادی که 
با دانش��گاههای مختلف از جمله؛ دانشگاه فردوسی 
مشهد – دانشگاه صنعتی شریف و پیام نور بسته ایم 
را برگ��زار می کنی��م. معتقدم ب��رای امنیت و حفظ 
صنایع ، ارتباط با دانش��گاه ضروری اس��ت. به دلیل 
رشد سریع تکنولوژی در دنیا برای نجات صنعت نیاز 
به ای��ن هم افزایی داریم و اگر ب��ا دانش روز حرکت 
نکنیم صنعت ما امنیت خود را از دست خواهد داد. 
مصطف��وی در ادام��ه از ارتباط مج��ازی صاحبان 
صنایع و دانش��گاه با مدیران موف��ق جهانی خبر داد 
و گفت: درصدد هس��تیم به هم��راه برخی از مدیران 
مرتبط با صنایع ، 15مردادماه س��ال جاری از کشور 
آلمان و صنایع بنز، ایرباس، بی ام و یونس��کو بازدید 
کنیم و همچنی��ن برای تبادل اطالعات در صنعت و 
پژوهش های علمی با دانش��گاه های سویس و آلمان 

تفاهم نامه امضا خواهیم کرد. 
گفتنی است؛ این جش��نواره با حضور دکتر رسول 

جلیلی ، رئیس محترم دانش��گاه صنعتی ش��ریف _  
ناص��ر باق��ری مقدم، رئی��س محترم بنی��اد نخبگان 
کش��ور _   دکت��ر زمانی��ان، رئی��س محت��رم بنیاد 
مل��ی تعال��ی زندگی  _  بهروز فروتن ، پیشکس��وت 
صنع��ت و پ��در صنای��ع غذایی ای��ران  _  س��ردار 
مصطفی آجرلو، مدیرعامل باش��گاه اس��تقالل تهران  
_  س��عیده ق��دس،  موس��س بنیاد مح��ک _  آقای 
دبیریان،  رئیس کمیس��یون اقتصادی ش��ورای شهر 
مشهد  _   مهندس بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد 
و  اعضای باش��گاه فرانگران نوین و دیگر مس��ئولین 
اس��تانی و مدعوین و با  رویکرد معرفی س��تاره ها و 
با ه��دف ایجاد فضای علمی، اقتص��ادی و اجتماعی 
مطلوب تر و ترویج کننده روحیه امید و نشاط در بین 
ارزش آفرینان کشور برگزار شد. این رویداد ارزشمند، 
طبق فرهنگ کهن ایران زمین و آیین پاسداش��ت از 
س��رمایه های اجتماعی در گردهمایی بزرگ مدیران 
دانشی، صنعتگران و کارآفرینان کشور و یادآوری از 
تالش های کارآفرینان که شایس��ته تقدیر و بهانه ای 
برای تجدیددیدار و هم افزای��ی مدیران ارزش آفرین 

کشور برگزار  شد 
در این جشنواره انجمن فرانگران نوین 2 تفاهم نامه 
با دانشگاه صنعتی شریف و بنیاد ملی نخبگان کشور 
امض��اء ک��رد و  از چهره ه��ای مان��دگار و برندهای 
شایس��ته ازجمل��ه: زنده یاد حاج حس��ین هرمز زاده 
خالق برند چوب دقت، منصوره اتحادیه، پژوهش��گر 
تاریخ ایران،کیوان س��اکت آهنگساز و نوازنده سه تار، 
بهروز فروتن خالق برند غذایی بهروز در صنعت غذا، 
علی ش��ریعتی مقدم چهره ماندگار فرانگردر صنعت 
زعف��ران خال��ق برند نوی��ن زعفران، عل��ی نصیریان 
کارگ��ردان و بازیگر س��ینما و تئاتر چه��ره ماندگار 

فرانگر در صنعت سینما ، تقدیر و تجلیل شد.
در ای��ن مراس��م همچنی��ن از م��ادر زنده یاد علی 
انصاری��ان، س��عیده ق��دس مدی��ر موسس��ه خیریه 
محک، س��ینا شعبان خوانی، پویا امینی بازیگر جوان 
س��ینما، دکتر لطفی پ��در تئاتر کش��ور و همچنین 
صاحب��ان و مدی��ران موفق صنعت اس��تان با اهدای 
 ل��وح جش��نواره و تندی��س  تقدی��ر و تجلیل ش��د.

تجلیل و تقدیر از نخبگان صنعت استان در جشنواره انجمن فرانگران نوین 

مدیر پروژه و عضو هیات مدیره پتروپاالیش مهر خلیج فارس گفت: 
این پتروپاالیش که کلنگ آن س�ال ۱۳۹۹ به زمین خورد، اکنون به 

پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصدی رسیده است.
بهزاد س��جودی در گف��ت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داش��ت:  امید می رود 
پتروپاالیش مهر خلیج فارس با توجه به سرعت انجام کار توسط مهندسان 
ایرانی طراح و مجری طرح در دهه فجر س��ال آینده محصول داش��ته و به 

بهره برداری برسد.
وی ادامه داد: قرارداد س��اخت ای��ن پتروپاالیش ۲۵۶ میلیون یورو بوده که 
تا کنون ۸۰ میلیون یورو برای س��اخت آن هزینه شده است و قراردادهای 
خرید و تامین تجهیزات منعقد و پیش پرداخت ها هم به حساب فروشندگان 

و تهیه کنندگان وسایل مورد نیاز واریز شده است.

وی اضافه کرد: صفر تا  ۱۰۰ طراحی پتروپاالیش مهر خلیج فارس بدس��ت 
مهندس��ان ایرانی و دهه شصتی ها انجام شده است و همه تجهیزات مورد 

نیاز هم از شرکت های تولید کننده داخلی تامین می شود.
مدیر پروژه و عضو هیات مدیره پتروپاالیش مهر خلیج فارس گفت: خوراک 
اولی��ه این پتروپاالیش ۱۲۰ هزار بش��که میعان��ات گازی بوده و در مرحله 
نخس��ت بهره برداری روزانه ۷۸ هزار لیتر نفتا و در مرحله دوم بهره برداری 
۱۴ میلی��ون لیتر بنزین ی��ورو پنج و پنج میلیون لیت��ر گازوییل یورو پنج 
خواهد بود. س��جودی یادآور ش��د: موقعیت احداث پتروپاالیش مهر خلیج 
ف��ارس از نظر جغرافیایی هم مناس��ب بوده و به بندر ش��هید رجایی برای 
صادرات دسترس��ی مناسبی دارد و در نزدیکی پاالیشگاه نفت ستاره خیلج 

فارس واقع است.

 طرح پتروپاالیش
  مهر خلیج فارس

 به ۴۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی 
رسید


