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 شنبه  14فروردین 1400

با حضور ویدیو کنفرانسی رئیسجمهور و همزمان با  12فرودین ماه

یادداشت 2

پروژه بزرگ پیشفراوری و خردایش
گلگهر افتتاح شد
رییس جمهور در این آیین ،گلگهر را ُگلِ سرسبد صنایع معدنی کشور معرفی کرد

نگارستان ،بیژن ادبی:
همزمــان بــا  12فروردیــن و آغازین
روزهــای بهاری ســال جدید ،شــرکت
معدنی و صنعتی گلگهر شــاهد افتتاح
یکــی از بزرگترین پــروژه های خود در
قالب طرح «پیشفــراوری و خُ ردایش»
با حضور ویدیو کنفرانسی رییس جمهور
بود .همزمانی افتتــاح این پروژه با روز
«جمهوری اســامی» و ســال «تولید،
پشــتیبانی و مانــع زداییهــا» ارزش
خبــری ویژه ای برای دســت اندرکاران
آن داشت .مراسم مذکور طی یک ارتباط
زنده تلویزیونی بــا حضور دکتر روحانی
رییسجمهور و وزیرصنعت و معدن از راه
دور ،و همچنین حضور همزمان استاندار
کرمان ،نماینده مردم ،مديرعامل شرکت
گلگهر و مسئولین اجرایی شهرستان در
محل سایت گلگهر برگزار شد و طی آن
با افتتاح تعدادی از مهمترین پروژههای
ملّی ،تاکید دوبارهای بر همت مســئوالن
صنعتی و معدنی برای توســعه تولید و
فراوری در  4استان کشور شد.
این پروژهها شامل واحد خردایش شماره
 ۲گلگهر ســیرجان ،طرح توسعه تولید
شــمش آلیاژی مجتمع صنعتی اسفراین،
تولید مــس کاتدی صنایع مــس طارم،
تولید کاشی صدف ســرام استقالل آباده
و فاز یک منطقه ویژه اقتصادی گرمســار
بــود که مجموعاً با  ۴هزار و  ۵۳۰میلیارد
تومان ،مــورد بهرهبرداری قــرار گرفتند
که از این میزان ســرمایهگذاری ،ســهم
گلگهــر یک هزار یکصــد میلیارد تومان
با اشــتغالزایی  ۲۱۰نفــر گام بلندی در
توســعه فناوری و تولیــد در این خطه از
کشــور در ابتدای سال جاری است .طرح
عظیــم پیشفرآوری و خردایش شــماره
ِ
۲گلگهرکه بزرگترین واحد پیشفرآوری
و خُ ردایــش ســنگآهن در خاورمیانــه
بهشمار میآید ،به ظرفیت  ۱۵میلیون تن
در سال اســت که می تواند ظرفیت های

شرکت ،تدوین و ظرف  ٢ماه آینده ابالغ
خواهد شــد ،گفت :بدونشک توسعه این
شرکت ،براساس تالش مدیران گذشته و
سهامداران رقم خورده است .مدیر عامل
گلگهر در جریان این مراسم خواستهای
را از رییسجمهور در خصوص تســهیل
و گرهگشــایی در موضوع واگذاری پهنه
معدنی دیگــری در منطقــه گلگهر به
عنوان یکی از مســائل مهــم این منطقه
مطرح کرد که رییسجمهوری نیز با ابالغ
به وزیر صمت ،دستور پیگیری داد.

جدیدی برای فراوری سنگ آهن در کشور
ایجاد کند.
◄ سخنان رزم حسینی و عتیقی
در ابتدای مراسم  ،علیرضا رزمحسینی وزیر
صمت با ارزیابی وضعیت اقتصاد معدنی و
تجارت و بررســی مولفههایی مانند سطح
قابل پذیرش صادرات و واردات در کشور،
تقاضای امروز فعاالن اقتصادی را براساس
نظرسنجیها در ثبات اقتصادی دانست و
هدف وزارت صمت را نیز حرکت در این
راستا با توجه به زیرســاختهای اقتصاد
مقاومتی اعالم کرد  .وی با اشاره به افتتاح
بزرگتریــن واحد پیشفرآوری و خردایش
ســنگآهن در گلگهر اظهار داشــت :با
توجه به بهرهبــرداری از این پروژه عظیم
که در حوزه معادن ســنگآهن کشــور،
توســط شــرکت گلگهر انجام پذیرفت،

امــروزه بیتردید میتــوان گفت منطقه
گلگهر ســیرجان به (پارس جنوبی) بدل
شده و ظرفیتهای سرمايهگذاری فراوانی
در این بخش در حال اجرا است .او تداوم
چنین پروژه هایی را ســبب رشد فزاینده
توســعه و اقتصاد در سطح ملی دانست و
گفت «در این مسیر ارزشمند از هر تالشی
حمایت خواهیم کرد».
پس از سخنان وزیرصمت ،ایمان عتیقی،
مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتی
ن
گلگهر تأکید کرد این شــرکت بهعنوا 
اولیــن توليدکننــده گندله و کنســانتره
کشور ،نقش مهمی در زنجیره فوالد کشور
دارد .وی همچنین اطالع داد این شرکت
در  ۲ماه پایانی ســال گذشته ،با کسب ٨
رکورد تولیدی توانسته است ،نقش موثری
در این زنجیره ایفا کند .عتیقی گفت :یکی
از افتخارات این مجموعه ،آن اســت که با

کاهش اثرات تحریم ،رشد قابل توجهی در
تولید تجربه کردهایم  .برای مثال در آبان
 ۱۳۹۹ابرپــروژه انتقــال آب خلیجفارس
شــروع به کار کرد و در ادامه این مسیر،
عملیات اجرایی خط دوم و ســوم انتقال
آب با مشــارکت گلگهــر بهپیش خواهد
رفت و بیتردید ،انتقال آب از خلیجفارس
در زمره طرحهای زیربنایی کشور است که
نگاه ویژه ای به آن خواهیم داشت.
وی در ادامــه با برشــمردن ویژگیهای
برجســته واحد خردایش اظهار داشــت:
افتتاح و اجرای بزرگترین واحد خُ ردایش
خاورمیانــه ،با ظرفیــت  ١٥میلیون تن
ســنگ در منطقــه گلگهــر ،ثمراتــی،
همچون بهبود کیفیــت و افزایش تولید
و ایفای نقش در تحقق شــعار سال را در
برخواهد داشــت .وی با اشــاره به اینکه
ســند چشــمانداز  ١٠ســاله برای این

صفهای طوالنی مرغ و روغن و
وقتهای گرانبهایی که از مردم گرفته میشود

دولت مقصر است
یا مجلس؟
سخنگوی دولت :تقصیر مجلس است!
نماینده مجلس :تقصیر دولت است!

گروه خبر« :صف» کلمهای نام آشنا
برای ایرانیان اســت که بیشتر عمر
خود را در آن گذراندهاند .مخصوصاً
اگر متوجه شوند قیمت کاالیی گران
شده و قرار است در جایی به قیمت
ارزانتر فروخته شود و یا وقتی که
کاالیی کمیاب میشــود .آن وقت
است که شــاهد صفهای طوالنی

سال  99چگونه گذشت؟

که بعضاً با کشــمکشهای بسیار
همراه اســت روبهرو هستیم .مثل
صفهایی که مدتی است به خاطر
کمبود روغن خوراکی ،در گوشه و
کنار کشورمان میبینیم.
به گــزارش آفتاب همــهی اینها
در حالی اســت که کرونا در کمین
تجمعکنندگان نشســته است .به

همین خاطر از این صفها که فقط
مربوط به روغن و مرغ هم نمیشود
از صفهای مــالآور یاد میکنند.
نمونه بارز ایــن صفهای وقتگیر
و خســتهکننده ،در همه جا دیده
میشود .اما نکتهای که وجود دارد
این اســت که در خصوص چرایی
به وجود آمدن این صفها تاکنون

مسئوالن مربوطه که مسبب اصلی
آن هستند پاسخ صریحی نمیدهند.
جالب آنکه به تازگی ســخنگوی
دولت تشــکیل صف بــرای خرید
روغــن و مرغ را ناشــی از عملکرد
مجلس در بررســی الیحه بودجه و
فضاسازی درباره ارز  ۴۲۰۰تومانی
میداند .وی در پاســخ این پرسش

مبنی بر اینکه چندی پیش آقای
روحانی تأکید داشــت که در دولت
تدبیر و امید صف بسته نشده است
در حالی که این روزها شــاهد انواع
و اقســام تشــکیل صفها از صف
خرید مرغ تا روغن و شکر هستیم
و دولــت برای رفع این مشــکالت
چه تدابیری در نظر گرفته اســت؟،
گفت« :از ســال  ۹۲تــا  ۹۷را باید
در یک قالب تحلیل کرد که حرف
رئیس جمهور حرف صحیحی است
از ســال  ۹۷به بعد بایــد جداگانه
تحلیل کرد .فشاری که از سال ۹۷
بر ایران وارد شــد برای فروپاشــی
نظام و ســاختار کشــور بود ،فشار
آمریکا از سال  ۹۷فشار کمی نبود
لذا شرایط این روزها را در چارچوب
جنــگ اقتصادی تحلیــل کنید».
اما این گفتههای ســخنگوی دولت
در حالی است که برخی نمایندگان

واکسیناسیون
پاکبانها علیه کرونا

سردار عبدالرضا ناظری
فرمانده انتظامی استان کرمان
و اخوان گرامی

در گذشــت پــدر بزرگوارتان ،خادم الحجــاج ،حاج عطاءا ...ناظــری را که معلمی
دلســوز  ،فرهیخته ای گرانقــدر و خدمتگزاری صادق بود ،حضــور جنابعالی و
خانوده محترم تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان برای شما و خانواده
محتــرم ،صبــر جمیــل و اجــر جز یــل و بــرای آن مرحوم آمــرزش الهی مســئلت
مینماییم.

حاج محمد نجمی نوری
رئیس ،اعضای هیات رئیسه و
همکاران اتحادیه میدان داران میوه و تره بار سیرجان

◄ رییس جمهور چه گفت
در ادامه مراســم حجتاالســام دکتر
حســن روحانی ،رئیسجمهــور با ابراز
خوشــحالی از افتتاح پــروژه خردایش
ســنگآهن گلگهــر و همچنین پروژه
انتقــال آب خلیجفــارس در آبانمــاه
گذشته که بســیار مهم و سرنوشتساز
برای شــرق کشور محســوب میشود،
ج
گفت :من اســم خط انتقال آب از خلی 
فارس را خط امید گذاشــتم؛ چون مایه
امید برای آبادانی شــرق کشور خواهد
بود .رییس جمهور گفت :امروزه ،استان
کرمــان و یــزد از این خــط بهرهمند
میشــوند و در ادامه خراســان جنوبی،
رضوی و اصفهان و اســتان سیستان و
بلوچســتان هم میتوانند از آب دریای
عمان اســتفاده کننــد .رئیسجمهور
تصریح کرد :گلگهرُ ،گ ِل سرســبد در
زمینه صنایع معدنــی و احیای معادن
اســت چرا که این مجموعه معدنی در
زمینــه تولید کنســانتره ،گندله آهن و
آهن اسفنجی ،نقش بســیار زیادی در
کشور و تولید ملی دارد.
رییس جمهور با قدردانی از دستاندرکاران
در پایان اظهار داشــت  :امسال که توسط
مقام معظم رهبری ،ســال پشــتیبانی از
تولید نامیده شــده است ،همه باید تالش
کنیم که موانع را در این مســیر برداریم و
بر پشتیبانیها در زمینه تولید ،بیافزاییم.

گروه خبر :واکسیناســیون پاکبانهای ســیرجان
علیه بیمــاری کووید ۱۹از روز گذشــته با تزریق
ط
واکسن به پاکبانان شهر آغاز شد .به گزارش رواب 
عمومی دانشــکده علوم پزشکی ســیرجان ،بیش
از  ۱۰۰نفر از پاکبانهای زحمتکش شــهرداری
ســیرجان علیه بیماری کرونا توسط دانشکده علوم
پزشــکی ســیرجان واکسینه شــدند .این گزارش
حاکی اســت در روزهای آتی نیز بــه تدریج بقیه
پاکبانهــای شــهرهای اقماری شهرســتان ،علیه
بیماری کرونا واکسینه خواهند شد.

مجلس پیشتر گفتــه بودند دلیل
صفهای روغن و مرغ ،عدم نظارت
دولت است.
علی جدی نماینده مجلس و عضو
کمیســیون صنعت و تجــارت در
گفتوگو با ایلنا در مورد تشــکیل
صفهای روغن اظهار کرد« :تشکیل
صف در این دولت موضوع عجیبی
نیســت ،همیشــه هم راهی برای
برخط کردن مــردم پیدا میکنند.
همه ایــن صفها هم از مشــکل
در نظارت اســت .در سفری که به
برخی استانها داشتیم ،دیدیم که
مرغ و روغن به صــورت دو نرخی
عرضــه میشــود که همــه اینها
از ضعف اجــرا و نظارت اســت».
این نماینــده مجلس افزود«:باید از
ابتدای زنجیره و مواد اولیه موضوع
این کاالهــا برنامهریزی و مدیریت
میشد که متولی آن نیز دولت است».

تکلیف متولدین
 30اسفند
چه میشود؟

در روز سی ام اســفند  5نوزاد در بیمارستان های
ســیرجان متولد شدند .از آنجا که هر  4سال یکبار
 30اســفند در تقویم ها داریم این سوال پیش آمد
که تکلیف متولدین  30اسفند 99چه می شود؟
رییــس اداره ثبت احوال ســیرجان در این رابطه
گفــت :برای این نوزادها شناســنامه با تاریخ تولد
 1400صادر خواهد شــد .وی افزود :همان روز به
زایشگاهها اعالم شد اگر بیمارستان تولد نوزاد را در
سال  1400اعالم کنند مشکلی وجود ندارد و طبق
دستورالعمل سازمان می توانیم شناسنامه با تاریخ
تولد اول فروردیــن  1400صادر کنیم مگر اینکه
والدین نوزاد خودش چنین تمایلی نداشته باشد.

جــدای از موضوع کرونا که تلفات و قربانیان متعــددی از میان مردم گرفت و بر
بسیاری کارها و فعالیت های اقتصادی ،هنری ،ورزشی و اجتماعی سایه انداخت،
موج گرانی نیز در سال  99همه را زمینگیر کرد .گرانی ها از رشد ناگهانی قیمت
مسکن و اجاره بها آغاز شد .شیب تند افزایش قیمت اجاره چنان بود که خانواده
های طبقه متوســط را واداشت تا از وام های ودیعه اجاره استفاده کنند .وام هایی
که البته هنوز خبری از پرداخت آنها نیســت.پس از گرانی خانه و اجاره که گاهی
تا 100درصد رشد را در دوره ای کوتاه تجربه کرد ،نوبت به افزایش قیمت خودرو
رسید .رشد ناگهانی پراید که کابوس پراید 100میلیونی را واقعیت بخشید ،بر روی
سایر خودروها نیز تاثیر گذاشت .هرچند ابتدا پای دالالن به میان آمد و گفته شد
احتکار خودرو در پارکینگ ها عامل اصلی گرانی است و از سلطان خودرو و زوجی
با صدها پراید نام برده شــد ،اما کمی بعد که شورای رقابت ،خودش مجوز گرانی
داد و محصوالت سایپا  20و ایران خودرو تا  35درصد افزایش یافت.به این ترتیب
حاال روشن است که دولت ،خودش هم در مسیر افزایش قیمت بی تقصیر نیست.
بــه ویژه آنکه به جز خودرو ،مجوز افزایش قیمت برخی دیگر از محصوالت را نیز
صادر کرده است .نمونه اش ،محصوالت لبنی که در تیرماه دولت با افزایش قیمت
 ۱۰قلم محصول لبنی موافقت و برای قیمت مرغ که تا  ۱۹هزار تومان نیز باال رفته
بود ،قیمت جدیدی تعیین کرد که نسبت به قبل ،خودش حکایت از گرانی داشت.
اوج افزایش قیمت ها اما با گرانی نرخ ارز رقم خورد .شــیب شــدید قیمت دالر و
یورو که تا 26هزار تومان به ازای هر دالر نیز باال رفت ،تاثیری ناگهانی بر بسیاری
دیگر از محصوالت گذاشت .این جهش ناگهانی البته به فاصله ای کوتاه و با ورود
دالرهای نیمایی به بازار متوقف شد و قیمت به کانال 20هزار تومان بازگشت ،اما
رشد قیمت از  15تا 20هزار تومان در هر دالر ،بار دیگر تولیدکنندگان را به دردسر
نوسانات ارزی انداخت .دردسری که چاره ای جز رشد قیمت را باقی نمی گذاشت.
به هر ترتیب اکنون هم محصوالت صنعتی ،هم خدماتی و هم کشــاورزی با رشد
قیمت مواجه است .دولت در برابر این افزایش قیمت ها دست روی دست گذاشته
و مقامات دولتی به برخی حرف های کلیشــه ای بسنده کرده اند .مشکل اصلی
آنجاست که دولت وزیر صمت را نیز معرفی نکرده و بنابراین مهمترین وزارتخانهای
که باید به تعادل بخشــیدن به قیمتها کمک کند ،در کابینه حضور ندارد! دولت
مــی خواهد با تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت ،در عمل مســیر را برای
واردات هموار کند اما چون در گذشــته با مخالفت مجلس روبرو شــده ،حاال در
یک سردرگمی مدیریتی به سر می برد.اظهارات اخیر رئیس جمهور درباره معرفی
دو وزیر به مجلــس ،زمزمه ها درباره اینکه دولت بدون مجوز مجلس می خواهد
وزرای صنعت و بازرگانی را از هم جدا کند را بیشــتر کرده ،اما اینکه آیا دولت در
سال پایانی حاضر به این روش برای دور زدن قانون می شود یا نه ،سوالی است که
هنوز بی پاسخ مانده است .افکارعمومی از دولت انتظار دارد تا برای کنترل گرانی
تالش کند .برای مردم قابل پذیرش نیســت که رشــد ناگهانی نرخ ارز ،یک شبه
بــازار موبایل یا خودرو را ملتهب کرده و تصمیم گیری فکر نشــده درباره واردات
گوشــی هایی با قیمت های خاص ،بازار را بهم بریزد.هرچند کشور درگیر بحران
فشــارهای اقتصادی کشورهای غربی است ،اما به نظر می رسد به جز تحریم ها،
نحوه مدیریت داخلی و اســتفاده از منابع موجود نیز دلیلی برای از کنترل خارج
شدن قیمتها شده و با کاهش شدید ارزش پول ملی ،مردم نیز قدرت خود را برای
خرید از دست می دهند .اقتصاددانان بر این باورند که دولت با مدیریت نقدینگی،
کنترل بازار به ویژه بازار کاالهای اساسی ،ورود موثر به حوزه تقویت توان تولید و
نیز واردات ساماندهی شده با ارز دولتی ،می تواند تا حد باالیی فشارهای اقتصادی
وارد بر کشــور را کنترل کند .با این وجود این سلســله اقدامات نیاز به مدیرانی
توانمند دارد که به نظر می رسد در این دولت حتی اگر هستند ،انگیزه کافی برای
مدیریت وضع موجود را ندارند.در کنار اینها ،مشــکالتی چون افزایش نرخ فساد
اداری ،اختالفات داخلی در ســطح عالی دولت و نیز بی برنامگی در حوزه اقتصاد
مزید بر علت شده تا مردم سال پایانی دولت را سالی لقب دهند که حسن روحانی
خود آن را «ســخت» توصیف کرده است.هرچند رسانه های بیگانه می کوشند تا
وضع اقتصادی را بی توجه به فشارهای بیرونی ،به پای نظام بنویسند ،اما مردم به
خوبی می دانند که اگر نبود چالش هایی که دولت روحانی با آن دست به گریبان
است ،وضع اقتصادی چنین به کجراهه نمی رفت و در دولت بعد با اصالح رویههای
موجــود میتوان کارآمدی در مدیریت اقتصادی را به اثبات رســاند /.اقتصاد روز

نگاه

موضوع انشاء این فصل

تعطیالت نوروزی را
چگونه گذراندید؟

ندا حاج ابراهیمی

تعطیالت امســال با هشدار زرد کرونا شروع شد .هر مسئولی یک هشدار به
مردم می داد .یکی می گفت فالن شــهر زرد است ،دیگری قرمز و مسئول
دیگر نارنجی می خواندش .اما باالخره ســر رنگ زرد به توافق رســیدند و
ناخواســته مردم را راهی ســفرهای چند روزه نوروزی کردند !.مســافران
بندرعباس هم به علت وجود دریا ،دل به دریا زدند و راهی این شهر شدند.
ویدیوهای زیادی از اقصی نقاط این شــهر به خصوص در ســواحل دریا در
فضای اجتماعی دســت به دست شد .ویدیوهایی که نشان می داد بسیاری
همشــهری های ســیرجانی بندری شــده اند ! .در همین حال و احواالت
رنگ زرد و شــرایط موجودکرونا بودیم که سیل پیامک های حاوی جریمه
به مبالغ گوناگون به مســافرین می رسید ،یکی  ٢٠٠هزار تومان و دیگری
 ۴٠٠تــا  500هزار تومان! اون هم با وجــود اینکه ابتدا محدودیت ترددی
وجود نداشــت ولی بعدا اعالم شد که سریعا به شهرهای خودتان برگردید!
زمانی که همه در سفر بودند ،هشدار نارنجی بودن همه جا را فرا گرفت .این
قضیه مرا یاد حکایتی با این مضمون انداخت :روزی مردی باغ وحشــی راه
اندازی کرد .هیچ بازدیدکننده ای نداشت .صاحب باغ وحش ابتدا ورودی را به
قیمتی ناچیز اعالم کرد .تعداد بازکنندگان از باغ وحش که باالرفت متولی باغ
که چنین استقبالی را تا حاال ندیده بود شیری را از قفس آزاد و بر درب باغ
وحش روی تابلو نوشت :قیمت خروج از باغ وحش ۵٠ :هزار تومان!!!خالصه
در تعطیالت نوروز هم روز ها از پی هم گذشــت تا روزهای دهم و یازدهم
فروردیــن که پیام هایی با این مضمون گوشــی به گوشــی می چرخید:
ن تردد خودروها در سراسر کشــور از مقابل خانه ممنوع!
ســیزده فروردی تــردد خودروهــا از ســاعت  ۵بامــداد تــا  ۲۴روز ســیزدهم فروردینمــاه در سراســر کشــور از مقابــل خانــه بــرای شــهروندان ممنــوع.
رانندگانی که نســبت بــه اجرای این طرح ضربتی بیتوجه باشــند ۵۰۰هــزار تومــان اعمال قانون میشــوند و خــودروی آنها نیز بــه پارکینگ
منتقــل و یک ماه توقیف می شــود(.یعنی مامــوران راهنمایی و رانندگی
درب تــک تــک خانه هــا را زیر نظر دارند تــا مبادا خودرویــی از جلوی
خانه ای تــکان بخورد .اما ســاعاتی بعد این دســتورالعمل لغــو گردید:
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیــس راهور ناجا گفت :اخیرا پیامکی
تحت عنوان «ممنوعیت تردد خودروها در سراســر کشور از مقابل خانه در
روز  ۱۳بدر» در فضای مجازی درحال دســت به دست شدن می باشد که
این موضوع از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا تکذیب میشود.سرهنگ
جهانی افزود :اگر برای روز  13فروردین ماه مقرراتی وضع و یا ابالغ گردید،
حتماً از طریق صدا و سیما ،خبرگزاریها و سایتهای رسمی به استحضار
مردم عزیز خواهد رسید.بدین صورت بود که هر بار خبری به گوش مردم می
رسید .اما روز «سیزده به در» چه اتفاقی قرار بود بیفتد؟

