
روایت پورابراهیمی از طرح جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی؛ 

عوارض شوک درمانی صادراتی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
حواشی که طی روزهای اخیر در پی اعالم وصول یک طرح در 
قوه مقننه درباره پیش بینی مجازات حبس برای صادرکنندگانی 
که ارز را بازنگردانند ایجاد و سبب نگرانی صادرکنندگان شده 
اســت تاکید کرد: جای هیچ نگرانی نیســت و این طرح وجهه 

قانونی ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی با ارائه توضیح و شــفاف ســازی در این 
زمینه ضمن تاکید بر اینکه طرح مذکور به کمیسیون اقتصادی 
ارجاع شده است، گفت: ِصرف اعالم وصول یک طرح به منزله 
تصویب آن در کمیسیون های مربوطه یا صحن نیست ضمن 
اینکه این طرح با قوانین مادر نیز مشکل دارد و احتمال تصویب 

آن به این شکل وجود ندارد.
وی تصریح کرد: برخی موارد پیشنهادشده در این طرح مانند 
زندانــی کــردن صادرکننــدگان به علت پیمان ســپاری ارزی که 
اخیرا در فضای اقتصادی کشــور نیز مطرح شــده و دغدغه ای 

بــرای صادرکننــدگان ایجاد کرده، وجهه قانونی ندارد و فعاالن 
اقتصادی نگران نباشند.

پورابراهیمی در این زمینه توضیح داد: یک طرح توسط عده ای 
از نمایندگان مجلس به کمیســیون اقتصادی مجلس رســیده 
که بر این اساس، تمامی صادرکنندگان باید به مدت سه ماه 
ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی تحویل دهند که اگر از 
آن خودداری شود، صادرکننده در مرحله نخست ۲ برابر ارزش 
کاال جریمه نقدی و در مرحله بعد به لغو کارت بازرگانی و نیز 

حبس از ۶ ماه تا یکسال محکوم می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در خصوص طرح های مجلس شــورای 
اسالمی کافیست ۱۵ نفر از نمایندگان آن را امضا کنند تا اعالم 
وصول شود اظهارداشت: هر طرحی فارغ از محتوا و مختصات 
آن، پس از امضای ۱۵ نماینده در دســتور کار قرار می گیرد و 

هیات رئیسه باید اعالم وصول آن را انجام دهد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای اســالمی ادامه 

داد: پیشنهاد و ارائه این طرح توسط تعدادی از نمایندگان به 
منزله مصوبه کمیسیون تخصصی و صحن علنی نیست بلکه 

تنها یک طرح پیشنهادی است که بررسی می شود.

اطالعات طرح با مصوبات سران قوا مغایرت دارد   
وی بــا بیــان اینکــه در مقــررات بانک مرکزی و مصوبات ســران 
قوا بر بازگشت ارز حاصل از صادرات کشور تاکید شده است 
تصریح کرد: آنچه در این طرح آمده در عمل مغایر با مصوبات 
قبلی است و امکان اجرایی شدن را ندارد زیرا اساسا نوع کاالها 
و نحــوه تســویه متفــاوت اســت و هرکــدام از نظــر زمانی مدت 
خاصــی را مــی طلبــد لــذا در واقــع این طرح یک ایــده را مطرح 

کرده و قابلیت اجرا ندارد.
پورابراهیمــی افــزود: صرفنظــر از مختصــات و اطالعــات طــرح 

پیشــنهادی، مبنای کار ما نیز بررســی شرایط 
موجود کشــور و نگاه به شــرایط کلی اســت، 
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را بخوانید

 نقش ماشین آالت مدرن 
در حفظ کمیت و کیفیت تولید؛

 زنگ خطر 
فرسودگی تجهیزات معدنی

محسن محمدی
معاون شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر

و  ، »ماشــین آالت  مدیریــت  و  تخصــص  تجربــه،  کنــار  در 
تجهیــزات«، نخســتین و شــاید مهم تریــن آنهــا در بهره گیری 
درســت و موثــر از منابــِع خــدادادِی معدنــی در کشــور پهناورِ 

ایران است.
درحالــی  کــه »درآمدهــای پایــدار معدنــی« می توانــد نقشــی 
ارزشــمند و ارزش آفریــن در توزیــع درآمــدی )در کشــوری کــه 
و  اقتصــادی  چالش هــای مختلــف در زمینه هــای سیاســی، 
ارتباطات خارجی دارد( داشته باشد، زنجیره ارزش محصوالت 

معدنی شدیدا متاثر از ماشین آالتی است که از کارآیی الزم 
برخوردار نیســت و  زنجیره ارزش در آینده 
بــا کمبــود خوراک یا ایمنی، دســت و پنجه 

نتایج هشداردهنده یک بررسی در مورد اثرگذاری تورم بر تشدیدِ نزاع؛ 

صفحه 2تغییر رفتار شاخص نزاع در میانه دهه ۹۰
را بخوانید

با حضور بیش از یکصد ناشر برتر کشوری؛

  اولین نمایشگاه بزرگ کتاب 
گل گهر آغاز شد

اولیــن دوره نمایشــگاه بــزرگ کتاب گل گهر با حضور بیش از 
یکصــد ناشــر برتر کشــور توســط شــرکت گل گهــر و همکاری 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان سیرجان آغاز شد.

بــه گــزارش روابــط عمومی و امور بین الملل شــرکت گل گهر، 
این نمایشگاه از روز سه شنبه ۲۷ مهرماه در مجموعه ورزشی 
امام علی علیه السالم سیرجان آغاز به کار کرده و تا دوشنبه 

سوم آبان ماه ادامه خواهد داشت.
کتاب دوستان، اهالی فرهنگ.دوست و همشهریان سیرجانی 
می توانند هر روزه از ساعت ۹ الی ۲۰ از این نمایشگاه بازدید 
کنند. گفتنی اســت به منظور تســهیل در خرید کتاب، برای 

مخاطبان تخفیف های ویژه ای هم در نظر گرفته است.

   خبر 

در گفت و گو با مهندس محسن صادقی گوغری مدیرعامل شرکت،مطرح شد

 درخشش »کیان گستر سیرگان« 
در عرصه ملی  

اقتصــاد کرمــان: توســعه پایــدار ایــران و کرمان از 
مسیر تخصص، تعهد و خودباوری، تحقق یافتنی 
اســت چنانکــه در حــال حاضــر نیــز مجموعــه ای 
از مدیــران متخصــص در گوشــه و کنــار کشــور بــا 
مســئولیت پذیری در تــالش بــرای همــوار کــردن 
مســیر توســعه در قالــب راه انــدازی بنــگاه هــای 
اقتصــادی موفقــی هســتند کــه در کوتاه مدت نام 
اســت. ملــی درخشــیده  آوازه شــان در ســطح  و 
یکــی از ایــن مجموعه های موفق، شــرکت »کیان 
گســتر ســیرگان« اســت کــه اخیرا حضــور موفقی 
را در نمایشــگاه معــدن و صنایــع معدنــی کرمــان 

تجربه کرد.
مهندس محســن صادقــی گوغری مدیرعامل این 
شــرکت در گفــت و گــو بــا »اقتصــاد کرمــان« بــه 
تشریح فعالیت »کیان گستر سیرگان« پرداخت 
و اظهار داشت: شرکت شیمیایی و معدنی کیان 
گســتر ســیرگان در ســال ۱3۹۰ بــا هــدف تولیــد و 
بومی سازی محصوالت شیمیایی مربوط به فراوری 
مواد معدنی)آهن مس زغال ســنگ ســرب و روی 
فســفات( تاســیس گردیــد.وی تصریــح کــرد: این 
شرکت توانسته با حدود یک دهه فعالیت مستمر 
و پویا و در سایه تالش روزافزون و با بهره گیری از 
علم و تکنولوژی در زمره شرکت های برتر شیمیایی 
قــرار گیــرد و در بعضــی محصوالت بــه عنوان تنها 

تولیدکننده شناخته شود.مهندس صادقی افزود: 
تأمیــن بــه موقــع و باکیفیــت مــواد شــیمیائی و 
آزمایشگاهی همواره یکی از دغدغه های مدیران 
صنایع، معادن، سازمان ها و شرکت های وابسته 
به صنعت شیمیایی بوده که شرکت کیان گستر 
سیرگان )KGS( با اتکا به دانش فنی متخصصان 
خود توانسته با ثبت اختراع و روش منحصر به فرد 
در تولید مواد شیمیایی، گامی موثر در تولید مواد 
با کیفیت عالی و قابل رقابت با محصوالت مشابه 
خارجــی بــردارد و همچنیــن در زمینــه پاســخگویی 
بــه نیازهــای مصرف کننــدگان جایــگاه ویــژه ای را 
در صنعت مواد شیمیایی کشور به دست آورد. 

مدیرعامل شــرکت کیان گســتر سیرگان در ادامه 
بخشی از فعالیت های صورت گرفته در این واحد 

صنعتی را به شرح زیر برشمرد:
همکاری و تولید کفساز mibcشرکت گهر   

روش سیرجان
همکاری و تولید کفساز mibcشرکت نظم   

آوران سیرجان
همــکاری و تولیــد کفســاز A65و کلکتــور  

Z212شرکت مس میدوک
همکاری و تولید کفسازروغن کاج شرکت   

زغال سنگ کرمان
همــکاری و تولیــد کفســاز mibcشــرکت   

زغال سنگ فراوری پابدانا
  mibcهمکاری و تولید کفساز روغن کاج و

شرکت زغال سنگ پروده طبس
همکاری و تولید روغن کاج شــرکت سرب   

و روی سرمک
همکاری و تولید کلکتورZ2۰۰فراوری طال   

شرکت زرکاوان ارسباران تبریز
مهندس محسن صادقی گوغری در بخش دیگر 
ایــن گفتگــو بیان کــرد: در این مجال، جــا دارد از 
کلیه کســانی که با این مجموعه همکاری نموده 
انــد بــه خصــوص از جناب آقــای مهندس عتیقی 
مدیرعامل محترم شــرکت گل گهر و جناب آقای 
مهندس محمودآبادی مدیرعامل محترم شرکت 
گهــر روش ســیرجان کمــال تشــکر و قدردانــی را 
داشــته باشــیم. وی تاکید کرد: همچنین قدردان 
همراهــی جنــاب آقای حســن پور نماینــده محترم 
سیرجان،جناب آقای بهاء الدینی  فرماندار محترم 
شــرکت  محتــرم  مدیــران  مجموعــه  ســیرجان، 
نظــم آوران صنعــت و معــدن ســیرجان ، جنــاب 
آقــای روح االمینــی مدیر محترم بازرگانی شــرکت 
زغالسنگ کرمان و جناب آقای مهندس حکمتی 
و جناب آقای مهندس حسینی در مجموعه مس 
میدوک با مســیر توســعه ای شــرکت کیان گستر 

سیرگان هستیم.



بــا حکــم احمــد وحیــدی، وزیــر کشــور، »ســعید شــعرباف 

تبریــزی« به طــور رســمی به عنوان شــهردار کرمان منصوب 

شــد. در حکم شــعرباف، شــهردار منتخب ششــمین دوره 

شورای اسالمی شهر کرمان، انتخاب مدیران متعهد و کارآمد 

و برنامه ریزی دقیق،

پایبنــدی بــه اصــول و ضوابــط معمــاری اســالمی- ایرانــی و 

گسترش نمادهای دین و اخالق، هویت بخشی به سیما و 

منظر شهرها و استحکام بناها، تسهیل، تسریع و انضباط 

در خدمت رســانی به شــهروندان و پوشــش فراگیر خدمات 

شــهری، رعایــت توزیــع عادالنــه خدمــات، امکانــات و نگاه 

عدالــت گســتر بــه اقشــار محــروم و آســیب پذیر بــا رویکرد 

محله محوری مورد تاکید قرار گرفته است.

 سعید شعرباف تبریزی 
شهردار کرمان شد

خبر  
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قطار تغییر مدیران در دولت سیزدهم؛

 کدام مدیران اقتصادی 
معرفی شدند؟

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شد  
هیــات دولــت در جلســه خــود بــه پیشــنهاد وزیــر امور 
اقتصــادی و دارایــی داود منظــور را بــه عنــوان رئیــس 

سازمان امور مالیاتی کشور تعیین کرد.
داود منظــور متولــد ۱3۴3 در تهــران و دارای مــدرک 
تحصیلی دکتری علوم اقصادی، گرایش اقتصاد سنجی 
و اقتصــاد بخــش عمومی از دانشــگاه تهران )۱3۷۹( و 
کارشناسی ارشد اقتصاد و معارف اسالمی از دانشگاه 

امام صادق)ع( )۱3۶۹( است.

مجید عشقی رئیس سازمان بورس شد  
در شورای عالی بورس، مجید عشقی به عنوان رئیس 

سازمان بورس منصوب شد.
مجید عشقی دانش آموخته دانشگاه امام صادق )ع( 
اســت.وی که متولد ســال ۱3۵۸ اســت، قائم مقامی 
بورس کاال و مشــاور ارشــد مدیرعامل در بورس کاالی 

ایران را در کارنامه مدیریتی خود دارد. 
وی همچنین پیش از این در شرکت های تامین سرمایه 
لوتوس پارســیان و ســرمایه گذاری نور دنا عضو هیأت 
مدیره بوده است و بیش از بیست سال سابقه فعالیت 

در بازار سرمایه دارد.

عامل    هیات  رئیس  غضنفری  مهدی 
صندوق توسعه ملی شد

طی حکمی از ســوی رییس جمهور، مهدی غضنفری 
به سمت عضو و رییس هیات عامل صندوق توسعه 

ملی منصوب شد.
او عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت است  و 
در دولت دوم محمود احمدی نژاد در ســال ۱3۸۸ به 
عنوان وزیر بازرگانی فعالیت کرد. در ســال ۱3۹۰ بعد 
از ادغــام وزارتخانه هــای بازرگانــی و صنایــع و معــدن، 
وی به عنوان وزیر وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن 
و تجارت انتخاب شــد و چهار ســال این مســئولیت را 

برعهده داشت.

سه ماه پس از واریز مرحله دوم؛ 

تکلیف بخش سوم سود 
سهام عدالت چه شد؟

سود سهام عدالت سال ۱3۹۸ برخالف سال های قبل 
که در یک مرحله پرداخت می شد، تقریبا در سه مرحله 
صورت گرفت که دو مرحله آن تحقق یافت و پرداخت 

مرحله سوم هنوز صورت نگرفته است.
هرچنــد قــرار بود فاصله واریز ســود مرحله اول تا دوم 
ناچیز باشد و وعده های زیادی هم درمورد واریز بخش 
دوم ســود از ســوی مســئوالن داده شــد اما در نهایت 

بخش دوم سود در ۱۴ تیرماه واریز شد.
از ســوی دیگر قرار بود در مرحله دوم ۵۰ درصد باقی 
مانــده واریــز شــود اما بــه دلیل عدم پرداخت ســود از 
ســوی برخــی شــرکت هــا بــه حســاب شــرکت ســپرده 
گذاری مرکزی، مشموالن در کل ۹۰ درصد سود خود 

را دریافت کردند.
بر این اساس، در مرحله دوم واریز سود، سهام دارانی 
که ارزش اولیه آنها یک میلیون تومان است ۱۴۴ هزار 
تومــان دریافــت کردنــد و مشــموالنی که دارای ســهام 
عدالــت بــا ارزش اولیــه ۵3۲ هــزار تومانی هســتند در 

مرحله دوم ۷۶ هزار تومان دریافت کردند.

کدام شرکت ها سود پرداخت نکردند؟  
البته از مجموع 3۶ شــرکت بورســی و فرابورســی از دو 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر و پتروشــیمی جــم 
به دلیل افزایش ســرمایه آنها ســود ســهام مشــموالن 
دریافــت نشــد تــا مشــموالن ســهام عدالــت از مزایای 
حــق تقــدم و ســهام جدیــد ناشــی از افزایــش ســرمایه 

بهره مند شوند.
همچنیــن شــرکت های مخابــرات ایــران و گــروه مپنــا 
علی رغــم پیگیری هــای متعدد تمام یا بخشــی از ســود 
ســهام خــود را پرداخــت نکرده انــد و بــا محاســبه  ایــن 
دو گــروه از باقی مانــده ســود ســهام عدالت بــه میزان 
۵۰ درصــد، ۴۰ درصــد آن به حســاب مشــموالن واریز 

شده است.

در    همچنان  سود  سوم  بخش  پرداخت 
هاله ای از ابهام

اکنون و با گذشــت ســه ماه از واریز مرحله دوم ســود 
ســهام عدالــت هنــوز خبــری از واریــز باقــی مانــده این 

سود نیست.
در ایــن راســتا، آخریــن خبــر درمورد واریز این ســود از 
سوی محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار مطرح شد که در اواسط شهریورماه اعالم 
کرد بخشی از عدم پرداخت به دلیل افزایش سرمایه 
شــرکت ها بود. شــرکت هایی که ســود خود را پرداخت 
نکردنــد از نظــر انضباطــی بــا آن هــا برخورد می شــود. 
از آنجاکه مقدار ســود کم اســت، با ســود ســال ۱3۹۹ 
پرداخت می شــود، زیرا پرداخت ســود ســال ۱3۹۹ نیز 

نزدیک است، مجامع برگزار شده است.

 مدیرکل دفتر
جذب سرمایه گذار استانداری کرمان عنوان کرد

 1۸ هزار میلیارد 
از منابع بانک های استان 

کرمان در دست 1۰۰ نفر
گــذار  ســرمایه  از  حمایــت  و  جــذب  دفتــر  مدیــرکل 
استانداری کرمان درباره بدهکاران بزرگ بانکی استان 
گفت: میزان بدهی های بزرگ استان کرمان ۱۸ هزار و 
۷۷ میلیارد ریال است که در دست ۱۰۰ نفر می باشد 
که از این مقدار ۱۰۰۰ میلیارد ریال آن مربوط به جنوب 

استان کرمان است.
غالمرضــا نویــدی در جلســه بررســی امــور اقتصــادی 
شهرستان های جنوبی استان کرمان گفت: ۲۱ درصد 
مساحت و ۲۴ درصد جمعیت استان کرمان به هفت 

شهرستان جنوبی اختصاص دارد.
وی بــا ابــراز نگرانــی از عملکــرد ضعیــف معیــن هــای 
کــرد:  عنــوان  کرمــان،  اســتان  جنــوب  در  اقتصــادی 
شهرستان فاریاب و همچنین شهرستان رودبار جنوب 
به جز بخش جازموریان فاقد معین اقتصادی هستند.

گــذار  ســرمایه  از  حمایــت  و  جــذب  دفتــر  مدیــرکل 
استانداری کرمان بیان کرد: در شش ماهه اول امسال 
۴۰ درصــد تعهــد اشــتغال در شهرســتان هــای جنوبی 
محقق شده، گفتنی است که تعهد اشتغال این منطقه 

در کل سال جاری ۱۵ هزار و 3۸۹ است.
به گزارش ایســنا،وی در ادامه درباره بدهکاران بزرگ 
بانکی استان کرمان سخن به میان آورد و عنوان کرد: 
میــزان بدهــی های بزرگ اســتان کرمــان ۱۸ هزار و ۷۷ 
میلیارد ریال است که در دست ۱۰۰ نفر می باشد که 
از ایــن مقــدار ۱۰۰۰ میلیارد ریــال آن مربوط به جنوب 

استان کرمان است.
نویــدی عــدم اســتفاده از ظرفیت های بازار ســرمایه و 
نبود زیرساخت های الزم)راه آهن، منطقه ویژه و ...(، 
عدم وجود صنایع تبدیلی با توجه به نیازهای منطقه 
و عــدم برنامــه ریــزی و تکمیــل زنجیــره تولیــد، کمبود 
منابع آبی، استفاده غیر مناسب از منابع آبی منطقه 
و بــی توجهــی بــه بهره وری منابع آب، عدم وجود بازار 
فروش محصوالت کشاورزی و عدم برنامه ریزی و رفع 
موانــع صــادرات محصــوالت بــه بازارهــای جهانــی را از 
جمله مشکالت منطقه جنوب استان کرمان برشمرد.

 تیم والیبال »فوالد سیرجان ایرانیان« 
قهرمان آسیا شد

 درخشش نام »میدکو« 
بر بام قاره کهن

مرحله  نهایی بیســت ویکمین دوره رقابت های والیبال 
قهرمانــی باشــگاه های مــردان آســیا  با چهــار دیدار در 
کشــور تایلند برگزارشــد که در دیدار نهایی تیم فوالد 
ســیرجان نماینــده ایــران و تنهــا تیــم بــدون شکســت 
ایــن دوره از مســابقات بــه مصــاف العربی قطر رفت و 
ســه بر یک این تیم را شکســت داد و جام قهرمانی را 

باالی سر برد.
تیــم فــوالد ســیرجان بــا کســب ۶ برد متوالــی به مقام 
قهرمانی ســال ۲۰۲۱ باشــگاه های مردان آســیا دســت 

یافت .
صابــر کاظمــی امتیــاز آورتریــن بازیکــن ایــن دوره از 

مسابقات نام گرفت.

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اعالم کرد

بهره برداران خصوصی از آثار 
تاریخی چگونه از پرداخت 

مالیات معاف می شوند؟
بــه موجــب آیین نامه »حمایــت از مالکان و متصرفان 
قانونــی و بهره بــرداران خصوصی آثار تاریخی« تمامی 
هزینه هــای تعمیــر، مرمــت، تجهیــز فضــا، حفاظــت، 
نگهداری، احیا بیمه و معرفی آثار تاریخی غیرمنقول که 
توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود، در 
صورتی که به تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی برسد به عنوان هزینه های قابل قبول 

مالیاتی محاسبه می شود.
ســید هــادی احمــدی روئینــی، مدیــرکل حفــظ و احیــا 
بناها،محوطه هــا و بافت هــای تاریخی، طی نامه ای به 
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، نحوه حمایت 
از مالــکان، متصرفــان قانونی و بهره برداران خصوصی 

آثار تاریخی را مشخص کرده است.
برابر ماده 3 آیین نامه »حمایت از مالکان و متصرفان 
قانونــی و بهــره بــرداران خصوصی آثار تاریخی« که به 
تصویــب هیــات دولــت رســیده و در مردادماه امســال 
توســط معاون اول رئیس جمهوری ابالغ شــده، کلیه 
هزینه هــای تعمیــر، مرمــت، تجهیــز فضــا، حفاظــت، 
نگهداری، احیا بیمه و معرفی آثار تاریخی غیر منقول 
که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود، 
در صورتــی کــه به تایید وزارت میراث برســد به عنوان 

هزینه های قابل قبول مالیاتی محاسبه می شود.

نتایج هشداردهنده یک بررسی در مورد اثرگذاری تورم بر تشدیدِ نزاع؛ 

تغییر رفتار شاخص نزاع در میانه دهه ۹۰

یــک »تحلیلگــر داده« بــه بررســی رابطــه تــورم و نــزاع در دهــه۹۰ 
پرداختــه و در گــزارش خود از واقعیت هایی هشــداردهنده در این 
ارتباط پرده برداشته است. مرضیه حمیدیان در این گزارش آورده: 
آمار پرونده های نزاع در سازمان پزشکی قانونی در سال های اخیر 
افزایش یافته است. در سال ۹۶ نزدیک به ۵۴۴ هزار مراجعه برای 
ثبت نزاع به این سازمان انجام شده بود. این تعداد در چهار سال 
اخیر افزایش یافت و به ۵۸۵ هزار مراجعه در سال ۹۹ رسیده است 
)۷٫۵% افزایش(. این در حالی است که از سال ۹۲ تا ۹۶ آمار نزاع 
پزشــکی قانونی روندی نزولی داشــته و از ۶۰۷ هزار به ۵۴۴ هزار 

مورد کاهش پیدا کرده بود )۱۱٫۵% کاهش(.

تغییر رفتار شاخص نزاع در میانه دهه ۹0  
چــه چیــزی باعــث تغییــر رفتار این شــاخص شــده و روند تغییرات 

آن را از وضعیت نزولی به وضعیت صعودی تغییر داده است؟
خشونت و نزاع می تواند به علل گوناگونی مانند عوامل ریشه دار 
یا اختالفاِت آنی بروز پیدا کند اما به نظر می رسد زمینه های کالِن 
اجتماعی-اقتصــادی نیــز در افزایــش احتمال بروز آن موثر اســت. 
یکی از متغیرهای کالن اقتصادی که در میانه دهه نود شمسی، 

تغییر جهت داده نرخ تورم است.

نــرخ تــورم از ســال ۹۲ تــا ۹۶ رونــدی نزولی داشــته و از 33٫۵% به 

۸٫۲۴% کاهــش یافتــه اســت اما از ســال ۹۶ روندی صعودی پیدا 
می کند و در ســال ۹۹ به حدود 3۶% می رســد. روند تغییرات آمار 
نــزاع در دهــه نود شمســی شــباهت زیــادی دارد بــه تغییرات نرخ 

تورم دارد.
از میانه دهه نود قیمت ها با شدت بیشتری افزایش یافته  و فشار 
اقتصادی بر جامعه بیشتر شده است. به بیان دیگر به نظر می رسد 
وضعیــت کالِن اقتصــادی در بروز خشــونت و نــزاع به عنوان یکی 

از آسیب های اجتماعی در سطح ملّی نقش آفرینی کرده است.

بررسی رابطه نزاع و تورم  

اگر نرخ تورم را به عنوان یکی از متغیرهای موثر بر آمار نزاع فرض 
کنیم، این رابطه از نظر آماری معنادار است )p-value > ۰٫۰۵(. به 
عبارت دیگر، تغییرات تورم می تواند بخش قابل توجهی از تغییرات 

     .)۵3% = R۲( آمار نزاع را توضیح دهد

هر دایره معرف یک سال است.
بررســی رابطه نزاع و تورم نشــان می دهد به طور متوســط هر یک 
درصــد رشــد در نــرخ تــورم بــا افزایش ۱۲۰۰ مورد نــزاع همراه بوده 
است. به عنوان مثال اگر نرخ تورم ۱۰% زیاد شود انتظار می رود 

آمار نزاع پزشکی قانونی نزدیک به ۱۲۰۰۰ مورد افزایش یابد.

افزایش سهم زنان در آمار نزاع پزشکی قانونی  
از هــر ۱۰ مــورد مراجعیــن نزاع به ســازمان پزشــکی قانونی ۷ مورد 
مــرد و 3 زن هســتند. در ســال های اخیــر ســهم زنــان از ایــن آمــار 
قدری افزایش یافته است. در سال ۱3۹۲ آمار نزاع پزشکی قانونی 
مربــوط بــه زنــان 3۰٫3۵% بــوده کــه در ســال ۱۴۰۰ بــه %3۲٫3۰ 

افزایش یافته است.

آمار سال ۱۴۰۰ مربوط به ۵ ماه نخست سال است.
افزایــش ســهم زنــان در آمار نزاع پزشــکی قانونــی می تواند دالیل 
گوناگونی داشته باشد و نیازمند بررسی بیشتر است. مثال ممکن 
است آمار واقعی زنانی که دستخوش نزاع می شوند تغییر چندانی 
نکرده باشــد اما گرایش ایشــان به مراجعه به پزشــکی قانونی در 
یک دهه اخیر افزایش یافته باشد. آمار نزاع پزشکی قانونی تمام 
موارد نزاع را شــامل نمی شــود. این آمار مواردی از نزاع  را شــامل 
می شــود که کار در آن ها به مراجعه به پزشــکی قانونی و تشــکیل 

پرونده کشیده است.   
نزاع تنها یکی از آســیب های اجتماعی اســت که با افزایش تورم 
تشدید می شود و بنیان جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. از انواع 
دیگــر آســیب های اجتماعی می تــوان از اعتیــاد، دزدی، زورگیری، 
خودکشی، تجاوز و تن فروشی نیز نام برد. آیا انواع دیگر آسیب های 
اجتماعی نیز مانند نزاع با کم و زیاد شدن تورم و سایر شاخص های 
اقتصادی دستخوش تغییرات معنادار می شوند؟ آیا تنوع آمار نزاع 
در استان های ایران را می توان با شاخص های اقتصادی، اجتماعی 
و اقلیمی آن ها توضیح داد؟ آیا بررسی آمار آسیب های اجتماعی 
مانند نزاع در استان های کشور، فرضیۀ تاثیر زمینه های اقتصادی  
را در بروز آسیب های اجتماعی را تایید می کند؟ آیا الگوی مشاهده 
شده درباره آمار نزاع زنان در استان ها نیز قابل مشاهده است؟

منابع  
سازمان پزشکی قانونی، اطالعات آماری، نزاع 

سازمان پزشکی قانونی داده های زیادی را در سال های اخیر منتشر 
کرده است. این  داده ها برای این که در تحلیل های مورد استفاده 
و ارجاع قرار بگیرد الزم است با توضیحاتی همراه شود تا کاربران 
به درستی دریابند این داده ها دقیقا چه مواردی را شامل می شوند 
و چــه مــواردی را شــامل نمی شــوند. عــالوه بــر این، اضافــه کردن 
جزئیات بیشــتر به آن ها مانند شهرســتان و انتشــار در قالب های 
اســتانداردی مانند جداول csv و اکســل  نیز به اســتفادۀ بهتر از 

آن ها کمک می کند.
مرکز آمار ایران، شاخص های قیمت مصرف کننده

در نشست مجازی بررسی همکاری های اقتصادی کرمان و هند مطرح شد

»تراز تجاری منفی هند« فرصتی برای توسعه صادرات کرمان

رئیس اتاق کرمان در نشست مجازی بررسی همکاری های اقتصادی 
استان کرمان و هندوستان گفت: کشور هندوستان 3۶۸ میلیارد دالر 
واردات و ۲۷۵ میلیــارد دالر صــادرات دارد و بایــد از ایــن تــراز تجــاری 

منفی برای توسعه صادرات استان استفاده کرد.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: هند با حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون 
نفر جمعیت، کشوری در حال توسعه است و با توجه به اشتراکات 
مختلــف دو کشــور بایــد از این بــازار بزرگ بــرای درآمدزایی بهره برد. 
رئیس اتاق کرمان با بیان اینکه متاسفانه کشور ما جزء ۲۰ صادرکننده 
اول محصوالت به هندوستان نیست، اظهار کرد: صادرات ما به این 
کشور تنها یک میلیارد دالر و واردات ما از هند حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ 
میلیون دالر اســت. وی خاطرنشــان کرد: در ســال ۹۹ از ۱3۰ میلیون 
دالر واردات پسته هند از ایران، ۷۲ میلیون دالر سهم استان کرمان 
بود اما در بخش مس و مصنوعات مسی از ۸۲ میلیون دالر واردات 
هند از ایران، نامی از استان کرمان نیست. طبیب زاده، با اشاره به 

اینکه در مجموع صادرات اســتان کرمان به هندوســتان ۸3 میلیون 
دالر و واردات تنها ۱۴۶ هزار دالر است، بیان کرد: از ۶۸ میلیون دالر 
میوه وارداتی هند از ایران، سهم استان کرمان تنها یک میلیون دالر 
است و از ۵۵ میلیون دالر خرمای وارداتی هند از ایران، سهم استان 

کرمان ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر است.
رئیس اتاق کرمان گفت: در بحث گمرکات، حمل و نقل و بانک ها، 
نابسامانی هایی در تجارت با هند وجود دارد که ۸۰ درصد آن مربوط 
بــه داخــل کشــور اســت و با حل ایــن چالش ها زمینه توســعه روابط 
تجــاری ایــران و هند افراهم می شــود. طبیــب زاده، ادامه داد: ۵ ماه 
نخســت امســال، صادرات اســتان کرمان به هندوســتان ۴۷ میلیون 
دالر بــوده و می تــوان از طریــق تحلیــل اســتراتژی هــا، ارتبــاط با تجار 
ایرانی مقیم هند و ارتباط موثر با رایزن اقتصادی ایران در هندوستان 
ایــن میــزان را افزایش داد. وی افزود: زمینه های توســعه تجارت بین 
ایران و هندوســتان در بحث انرژی های تجدید پذیر، مهارت آموزی، 
کشت های فراسرزمینی، حمل و نقل زمینی، دریایی و ریلی و صنایع 
تبدیلــی و فــرآوری وجــود دارد و مــی تــوان بــا ارائه یــک برنامه و الگو، 

اجرای سیاست های مدنظر را پیش برد.
در ادامه این نشست عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان تصریح کرد: 
سال ۹۹ کشور ما ۶۰ هزار تن خرما به ارزش ۵۵ میلیون دالر به کشور 
هند صادرات داشته که سهم استان کرمان ۴۱ هزار تن بود اما بخش 
زیادی از این محصوالت از گمرکات ســایر اســتان ها صادر شده اند. 
محمد حســین اکبری، افزود: در حال حاضر تعرفه صادرات خرمای 
ایران به هندوستان ۲۰ درصد است و می توان از ظرفیت سفارتخانه 

برای کاهش این تعرفه در راستای افزایش صادرات استفاده کرد.
عضو هیئت مدیره انجمن ملی خرمای ایران گفت: با توجه به حجم 

صادرات استان در نیمه دوم سال، مشکالت حوزه حمل و نقل باید 
برطرف شود. اکبری، بیان کرد: باید صادرات محصوالت به هندوستان 
بر اســاس تحقیقات و توجه به ســلیقه بازار این کشــور انجام شــود و 
برای کسب اطالعات الزم، اتاق مشترک ایران و هند می تواند نقش 

اساسی داشته باشد.
علی محبان، مدیر اجرایی دفتر نماندگی اتاق کرمان در جنوب استان 
نیز با اشاره به تشابه اقلیم جنوب استان کرمان با کشور هندوستان 
اظهار کرد: در این منطقه از کشور ظرفیت های باالیی در حوزه معادن 
و کشــاورزی وجــود دارد کــه مــی توان با بهره گیــری از توان هندی ها 
در زمینــه صنایــع تبدیلــی و فرآوری در راســتای افزایش تولید و رونق 

اقتصادی منطقه از آن بهره گرفت.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، در ادامه این نشســت رئیس 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند با اشاره به ظرفیت های باالی استان 
کرمان گفت: این اســتان می تواند نقشــی پررنگ تر از ســایر استان 
ها در روابط با هند داشــته باشــد. ابراهیم جمیلی، افزود: کاالهای 
ایران و هند رقابتی نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و این یک مزیت 
مهم برای افزایش تجارت محسوب می شود. وی اظهار کرد: هند به 
ظرفیت های استراتژیک ایران نیاز دارد اما با وجود تحریم ها انتقال 
پول بین دو کشور با مشکل روبرو شده که می توان از طریق تهاتر و 
ارتباط بین صادرکنندگان و واردکنندگان اثرات این مشکل را کاهش 
داد و همچنین می توان به تولید مشترک برخی کاالها و محصوالت 
پرداخــت. جمیلــی، ضمــن تقدیر از اتــاق کرمان برای برگــزاری اولین 
نشست در دوره جدید فعالیت اتاق مشترک در راستای توسعه روابط 
ایران و هند، گفت: برای توسعه و تسهیل روابط به دنبال راه اندازی 

اتاق مشترک دو کشور در هندوستان هستیم.



 صنعت، معدن  صنعت، معدن 
33و تجارتو تجارت

  خبر

۲.۲ میلیارد دالر 
داخلی سازی 
در نیمه نخست امسال

معــاون امــور صنایــع وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: 

گزارش های اولیه رسیده از استان ها حاکی است در نیمه نخست 

امسال ۲.۲ میلیون دالر داخلی سازی محقق شده است. »مهدی 

صادقــی نیارکــی« در مراســم پنجمیــن میــز تخصصــی تعمیــق 

ســاخت داخل در صنعت خودرو در محل ســازمان گســترش و 

نوسازی صنایع ایران )ایدرو( افزود: برای سال ۱۴۰۰ داخلی سازی 

سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالری اقالم گلوگاهی برنامه ریزی شده 

است. وی با اشاره به برنامه ۳.۵ میلیارد دالری داخلی سازی در 

سال ۹۹ خاطرنشان کرد: با انجام بررسی های نهایی ۲ میلیارد 

دالر از اقدامــات و ســرمایه گذاری های انجــام شــده تاییــد شــده 

اســت و بر این اســاس ســال گذشــته حدود ۷۰ درصد برنامه ها 

در این بخش تحقق یافت.
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 ارزیابی عملکرد شش ماهه 
شرکت مس شهید باهنر

 دستاوردهای فباهنر 
در نیمه اول1۴۰۰    

در نشست ارزیابی عملکرد  شش ماهه نخست سال 
۱۴۰۰ صنایــع مــس شــهید باهنر از شــرکت های تابعه 
هلدینگ صدرتامین وابسته به شستا، اعالم شد این 
شرکت در ۶ماهه اول سال جاری توانسته ۲۱۰ درصد 

تناژ صادرات خود را افزایش دهد.
در این نشســت ویدئو کنفرانســی که با حضور معاون 
هلدینــگ  ارشــد  مدیــران  تاصیکــو،  نظــارت  و  فنــی 
مدیرعامــل،  مدیــره،  هیــات  رئیــس  و  صدرتامیــن 
معاونیــن و مدیــران شــرکت مس شــهید باهنــر برگزار 
شــد، مجیــد ضیائــی مدیر عامل مس شــهید باهنر با 
تشــکر از همراهی هلدینگ صدرتامین، هیات مدیره 
، مدیران، مهندسان و کارگران سختکوش مس باهنر، 
در خصوص عملکرد مالی، وضعیت تولید کارخانه ها 

و دیگر اقدامات شرکت گزارشی ارائه کرد.
درصــد،  خالــص شــرکت ۹۴  ســود  گــزارش  ایــن  در 
ســودعملیاتی ۷۲درصــد، فــروش ریالــی۹۴ درصــد و 
رشــد تولید نســبت به دوره مشــابه سال ۹۹ معادل ۹ 

درصد اعالم شد.
مدیرعامــل مس باهنر در خصوص وضعیت صادرات 
شــرکت اعــالم کرد این شــرکت علیرغــم تمامی موانع 
موجود و تحریم های همه جانبه و همچنین ادامه همه 
گیری ویروس کرونا و ابتالی تعدادی از کارکنان به این 
بیمــاری و مــواردی از جملــه قطعی های مکرر برق، در 
۶ ماهه ســال جاری توانســت ۲۱۰ درصد تناژ صادرات 

خود را افزایش دهد.
وی افزود: صادرات مس باهنر در دوره ۶ ماهه ابتدایی 
ســال ۱۴۰۰ از نظــر دالری 3۴۵درصــد و بــا محاســبه 
ریالی3۷۵ درصد افزایش داشته و نزدیک به 3۰درصد 
از سود تحقق یافته در شش ماهه اول امسال مربوط 

به صادرات است.
در ایــن جلســه همچنیــن حمــزه وکیلی معــاون فنی و 
نظــارت تاصیکــو بــا تبریــک موفقیــت مــس باهنــر در 
زمینــه صــادرات ، از عملکــرد ویــژه  شــرکت در شــش 
ماهــه ابتدایــی ســال ۱۴۰۰ و تحقق بودجه تشــکر کرد 
و اظهار داشــت: با بررســی عملکرد ۶ ماهه اول ســال 
جاری در مس باهنر اقدامات مثبت وخوبی در ســایه 
همدلی کارکنان انجام شــده که جا دارد به خاطر این 
موفقیت ها از مدیریت، کارگران و مهندســان شــرکت 
که در عرصه کار و صنعت سختکوش و تالشگر حاضر 
شده و توفیقات متعددی را رقم زده اند تشکر کنیم .

وی با اشــاره به اینکه شــرکت در شــش ماهه نخست 
موفق شده همه رکوردهای تولید، فروش و صادرات را 
در ده سال گذشته افزایش دهد،اظهار داشت: مس 
باهنر از مهمترین شرکت های صادرات محور تاصیکو 
اســت کــه بایــد در خصــوص حــل مســائل صادراتی و 

ارتباط آن با بازار جهانی اقدام الزم صورت پذیرد.
معــاون فنــی و نظــارت هلدینــگ صدرتامین همچنین 
اظهــار امیــدواری کــرد رونــد روبــه رشــد ۶ ماهــه اول 
ســال جــاری تــا پایــان ســال ادامــه پیدا کــرده و تمامی 
پیش بینی های بودجه به خصوص در بخش صادرات 

و سود شرکت محقق شود.

 بهره برداری از مجتمع 
»مس درآلو« تا پایان سال

مجتمع مس درآلو به عنوان یکی از طرح های توسعه ای 
مهم شرکت مس با تالش شبانه روزی پرسنل هم اکنون 
در مراحــل پایانــی قــرار دارد و پیش بینــی می شــود تــا 
پایــان امســال به بهره برداری برســد. بــا بهره برداری از 
ایــن طــرح حــدود ۱۵۰هــزار تــن به تولید شــرکت مس 

افزوده می شود.
 معدن مس  زار در سرچشمه هم  پیش بینی می شود 
در ســال ۱۴۰۱  بــه بهره بــرداری برســد تــا ۱۵۰ هــزار تن 
دیگــر بــه ظرفیت شــرکت مس افزوده شــود. اردشــیر 
ســعدمحمدی، مدیرعامل شــرکت مس از طرح تولید 
کنســانتره مــس درآلــو، دره زار و فلوتاســیون ســرباره 
سرچشــمه بازدیــد کرد. فلوتاســیون ســرباره ســومین 
طرحــی بــود کــه در جریــان ایــن ســفر بــا حضــور مدیر 
عامل شرکت مس مورد بررسی قرار گرفت. این طرح 
کــه ۷۰ هــزار تــن به کنســانتره مس اضافــه می کند با 
اتــکا بــه تــوان داخلی در حــال انجام اســت. این طرح 
به عنوان یکی از طرح های سودده محسوب می شود، 
چرا که ماده اولیه آن سرباره های حاصل از ذوب است 
که طی ۴ دهه گذشته در سرچشمه دپو شده است. 
با راه اندازی کارخانه کنســانتره »درآلو«، »دره زار«  و 
»فلوتاسیون سرباره« ظرفیت تولید کنسانتره مس به 
بیش از ۵/ ۱میلیون تن خواهد رسید.  گفتنی است، 
این بازدید با همراهی حســین احمدی، مدیر مجتمع 
مــس سرچشــمه و عضــو هیات مدیــره و محمــد جــواد 
خلیلی، مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی 

شرکت مس صورت گرفت.

ایکس22 پرو با تغییرات جدی؛

 پرفروش ترین 
محصول مدیران خودرو

تولیدکننــده  بزرگ تریــن  عنــوان  بــه  خــودرو  مدیــران 
خصوصی خودرو در ایران پرفروش ترین محصول خود 
یعنی ایکس۲۲ پرو را با فیس لیفت جدیدی متناسب 

با نیاز مشتریان خود وارد بازار ایران خواهد کرد.
 ایکس۲۲ که کراس اووری شــهری به حســاب می آید 
از زمان عرضه در سال ۱3۹۵ با توجه به طراحی به روز 
خود توانسته بود توجه خیل عظیمی  از مشتریان جوان 
را به خود جلب کند و جای خود را در میان محصوالت 

هم رده به خوبی باز کند.
امــا پــس از گذشــت ۵ ســال از اولین عرضــه، مدیران 
خــودرو قصــد دارد نســخه فیــس لیفــت X۲۲Pro را 
بــا تغییــرات بیشــتری در طراحــی و افــزودن تکنولوژی 
مطابــق اســتاندارد های روز دنیــا عرضه کنــد. آنچه در
Pro X۲۲ در نــگاه اول بــه چشــم می آیــد تغییراتــی 
شگرف در نمای بیرونی خودرو است. تغییرات صورت 
گرفتــه در جلوپنجــره خــودرو بــر اســاس زبــان طراحــی 
جدیــد محصــوالت مدیــران خــودرو اســت کــه ظاهری 
جذاب تــر، مدرن تــر و جوان پســندتر بــه  ایــن خــودرو 
بخشــیده و نمــای جلــو را بــه کلــی ارتقا داده اســت. از 
دیگر تغییرات نمای بیرونی خودرو می توان به چراغ های 
جلو پرنور LED آن اشــاره کرد که ۷/ ۲ برابر قوی تر از 
چراغ های  هالوژنی است و با بهره گیری از سنسور های 
نــوری مــدرن خــود به صورت اتوماتیــک در مواقع نیاز 
روشــن می شــود. امــا تغییــرات ایکس۲۲پــرو در ظاهر 
بیرونی آن خالصه نمی شــود و شــرکت مدیران خودرو 
در آپشــن ها و تکنولوژی مورد اســتفاده در این خودرو 
نیز به روزرسانی هایی انجام داده است که از آن جمله 
می توان به مانیتور بزرگ لمسی این خودرو اشاره کرد 
کــه بــا اندازه ۹ اینچی تمام نیــاز راننده را برطرف کرده 
و می توان گفت یکی از بزرگ ترین مانیتور های لمسی 
در بیــن رقیبــان ایــن خــودرو اســت.. مانیتــور ۹ اینچی 
Pro X۲۲ امکاناتی همچون مسیریابی را داراست و با 
توجه به دقت آن بهترین مسیر را به راننده پیشنهاد 
خواهــد داد. از دیگــر ویژگی های مانیتور ایکس۲۲ پرو 
می توان به قابلیت اشتراک گذاری تصاویر موبایل روی 
مانیتور اشاره کرد که به راننده امکان می دهد تصویر 
صفحــه نمایــش گوشــی موبایــل خــود را روی مانیتــور 
مشــاهده کــرده و از نرم افزار هــای کاربــردی موبایــل و 
تماشای فیلم مورد عالقه خود لذت ببرد. فیس لیفت 
ایکس۲۲ پرو دارای تغییرات بیشتری همچون اتوهلد 

و EPB نیز است.

در نیمه نخست 1400 تحقق یافت؛

رشد ۴ درصدی تولید 
کنسانتره آهن

شرکت های بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی ایران 
از ابتدای امســال تا پایان شــهریور ماه بیش از ۲۵.۵ 
میلیون تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند که نشان 
دهنــده رشــد ۴ درصــدی در مقایســه با مدت مشــابه 

سال گذشته است.
در مدت یاد شده سنگ آهن جالل آباد )فکور صنعت( 
۲3۶.۶ هــزار تــن، گهــر زمیــن ۲.3۷ میلیون تــن، اپال 
پارســیان ســنگان ۱.۲ میلیــون تــن، شــرکت صنعتی و 
معدنــی توســعه فراگیــر )ســناباد( ۱.۱۲ میلیــون تــن و 
میدکو ۲.۷۹ میلیون تن کنسانتره آهن تولید کردند.

گل گهر، صدرنشین تولیدکنندگان  
در ۶ ماهه ابتدایی امسال همچنین گل گهر با بیش از 
۸.3۸ میلیون تن تولید و ثبت رشد 3 درصدی، بهترین 
عملکرد تولید را در بین شرکت ها به خود اختصاص 
داد و پــس از ان چادرملــو بــا ۶.۱۶ میلیــون تن تولید و 

رشد ۱۱ درصدی در مکان دوم قرار گرفت.
در ایــن مــدت، ۶۱۰.۹ هــزار تــن کنســانتره آهــن در 
شــرکت صنایــع معدنی فــوالد ســنگان، ۱.۹۸ میلیون 
تن در سنگ آهن مرکزی و ۶۱۰.۲ هزار تن در صبانور 

تولید شد.

آمار شهریور ماه  
مطابق این آمارها، شــرکت های یاد شــده در مجموع 
بیش از ۴.3۲ میلیون تن کنســانتره آهن در شــهریور 
ماه تولید کردند که در مقایســه با مدت زمان مشــابه 

سال گذشته رشد ۲ درصدی نشان می دهد.

روایت پورابراهیمی از طرح جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی؛ 

عوارض شوک درمانی صادراتی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
حواشی که طی روزهای اخیر در پی اعالم وصول یک طرح در 
قوه مقننه درباره پیش بینی مجازات حبس برای صادرکنندگانی 
که ارز را بازنگردانند ایجاد و سبب نگرانی صادرکنندگان شده 
اســت تاکید کرد: جای هیچ نگرانی نیســت و این طرح وجهه 

قانونی ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی با ارائه توضیح و شــفاف ســازی در این 
زمینه ضمن تاکید بر اینکه طرح مذکور به کمیسیون اقتصادی 
ارجاع شده است، گفت: ِصرف اعالم وصول یک طرح به منزله 
تصویب آن در کمیسیون های مربوطه یا صحن نیست ضمن 
اینکه این طرح با قوانین مادر نیز مشکل دارد و احتمال تصویب 

آن به این شکل وجود ندارد.
وی تصریح کرد: برخی موارد پیشنهادشده در این طرح مانند 
زندانــی کــردن صادرکننــدگان به علت پیمان ســپاری ارزی که 
اخیرا در فضای اقتصادی کشــور نیز مطرح شــده و دغدغه ای 
بــرای صادرکننــدگان ایجاد کرده، وجهه قانونی ندارد و فعاالن 

اقتصادی نگران نباشند.
پورابراهیمی در این زمینه توضیح داد: یک طرح توسط عده ای 
از نمایندگان مجلس به کمیســیون اقتصادی مجلس رســیده 
که بر این اساس، تمامی صادرکنندگان باید به مدت سه ماه 
ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی تحویل دهند که اگر از 
آن خودداری شود، صادرکننده در مرحله نخست ۲ برابر ارزش 
کاال جریمه نقدی و در مرحله بعد به لغو کارت بازرگانی و نیز 

حبس از ۶ ماه تا یکسال محکوم می شود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در خصوص طرح های مجلس شــورای 
اسالمی کافیست ۱۵ نفر از نمایندگان آن را امضا کنند تا اعالم 
وصول شود اظهارداشت: هر طرحی فارغ از محتوا و مختصات 
آن، پس از امضای ۱۵ نماینده در دســتور کار قرار می گیرد و 

هیات رئیسه باید اعالم وصول آن را انجام دهد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای اســالمی ادامه 
داد: پیشنهاد و ارائه این طرح توسط تعدادی از نمایندگان به 
منزله مصوبه کمیسیون تخصصی و صحن علنی نیست بلکه 

تنها یک طرح پیشنهادی است که بررسی می شود.

اطالعات طرح با مصوبات سران قوا مغایرت دارد   
وی بــا بیــان اینکــه در مقــررات بانک مرکزی و مصوبات ســران 
قوا بر بازگشت ارز حاصل از صادرات کشور تاکید شده است 

تصریح کرد: آنچه در این طرح آمده در عمل مغایر با مصوبات 
قبلی است و امکان اجرایی شدن را ندارد زیرا اساسا نوع کاالها 
و نحــوه تســویه متفــاوت اســت و هرکــدام از نظــر زمانی مدت 
خاصــی را مــی طلبــد لــذا در واقــع این طرح یک ایــده را مطرح 

کرده و قابلیت اجرا ندارد.
پورابراهیمــی افــزود: صرفنظــر از مختصــات و اطالعــات طــرح 
پیشنهادی، مبنای کار ما نیز بررسی شرایط موجود کشور و نگاه 
به شرایط کلی است، یعنی اگر شرایط تحریمی را با اقدامات 
دولت سیزدهم روان تر کنیم، وضعیت بازگشت ارز حاصل از 

صادرات نیز می تواند در سال های آتی بهبود یابد.
وی یادآور شد: زمانی که در تحریم نبودیم قانون پیمان سپاری 
ارزی در کشور وجود نداشت اما تمامی صادرکنندگان ارز خود 
را بر می گرداندند و از زمانی که کشور با چالش مصارف ارز در 
دخل روبه رو شد به این وضعیت وارد شدیم زیرا حوزه تحریم 

ها به ما اجازه تکرار شرایط عادی را نمی دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی گفت: در 
صورتی که مسائل تحریم ها را رفع کنیم، می توانیم به شرایط 
پیش از تحریم ها و لغو پیمان ســپاری ارزی بازگردیم و مســیر 

روان تجارت خارجی ما استمرار پیدا می کند.
وی بیــان کــرد: مجمــوع صــادرات منابــع نفتــی و غیرنفتــی مــا 
پیش از آغاز تحریم ها ساالنه ۸۰ میلیارد دالر بود اما از زمان 
تحریــم هــا ایــن آمار کاهش یافته و نقل و انتقال ارز در اختیار 
صادرکننده نیست، محدودیت های خارجی و داخلی ما اساسا 
ایجاد مشکل کرده است. به گزارش ایرنا، پورابراهیمی افزود: 
طرح یاد شده به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده و قرار است 
که در دســتور کار قرار گیرد اما به فعاالن اقتصادی اعالم می 
کنیــم روال کار مــا در بررســی بــر مبنــای قوانین اصلی اســت و 
مصوبــات ســتاد هماهنگی ســران قوا نیز پــس از تایید رهبری 
همان مبنای قانون است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
با بیان اینکه این موضوعات در نشســت ســران قوا با رعایت 
همه جوانب اعم از مساله تحریم، روان سازی صادرات کشور، 
حمایت از صادرکننده و تعهدات ارزی مطرح شده است گفت: 
البته همزمان با این موضوع با صراحت اعالم می کنیم اجازه 
نمی دهیم یک دالر از صادرات در خارج از کشور باقی بماند و 
تمامی این منابع با روش های قانونی مشخص باید به ساختار 

اقتصادی کشور بازگردد.
بــه گــزارش ایرنــا، وی تاکید کرد: مبنای کار ما نیز در این حوزه 

تصمیم های قانونی است که بعضا مصوبه شورای هماهنگی 
سران قوا و تایید مقام معظم رهبری را دارد و بخشی هم مبنای 

قوانینی است که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد.
پورابراهیمــی عنــوان کرد: کمیســیون اقتصــادی این طرح را در 
دستور کار قرار می دهد و اگر صادرکنندگان نکته ای داشتند 
کــه بتوانــد کار قبلــی را تکمیل کند، با آنان همکاری می کنیم 
در غیر این صورت پیش بینی می شــود کمیســیون اقتصادی 
طــرح ارائــه شــده را نقــض قوانین قبلی تلقــی و با آن مخالفت 
کنــد لــذا ایــن دغدغــه که بــا صادرکننــدگان به صــورت زندانی 
کردن برخورد شود حتی در طرح موضوع مورد نظر ما نیست 

و موضوعیت ندارد.

در وضع کنونی باید به صادرکننده کمک کنیم  
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســالمی ادامــه 
داد: بایــد در وضــع اقتصــادی فعلــی بــه روش های مختلف به 
صادرکنندگان در زمان تحریم کمک کنیم که جریان دسترسی 
به منابع ارزی را داشته باشند؛ ضمن آنکه اجازه نمی دهیم یک 
دالر از منابع ارزی ما در خارج از کشور بماند و تمامی تعهدات 
را از صادرکننــدگان در بــازه زمانــی مشــخص در رویــه علمــی و 

منطقی می خواهیم که مطالبه جدی ماست.

پیش بینی برداشته شدن محدودیت های تحریمی  
وی گفــت: در نشســتی بیــن اعضــای کمیســیون اقتصــادی با 
رئیــس کل بانــک مرکــزی خواهیــم داشــت یکــی از بحث هــای 
مــا روان ســازی تجــارت و بهبــود شــرایط نقــل و انتقــال منابــع 
برای صادرکنندگان خواهد بود؛ همچنین با روند فعلی دولت 
ســیزدهم پیــش بینــی مــی کنیــم بخشــی از محدودیــت هــای 
تحریمی کشور بتدریج برداشته شود. پورابراهیمی ادامه داد: 
اعتقاد دارم در صورتی که زیرساخت ناشی از محدودیت را به 
حداقل برسانیم چرخه ارز ناشی از صادرات خود به خود اصالح 
می شــود. وی افزود: نحوه تســهیل امور صادرات در ضوابط و 
مقررات بانک مرکزی و شورای هماهنگی اقتصادی کشور طرح 
شده که در این راستا تسویه ارز از طریق منابع نقدی، حواله 
یا کاالی ثبت سفارش مورد تایید وزارت صمت یا توسط وارد 
کننده کاالی مورد نیاز از روش های مشــخص انجام می شــود 
لــذا ایــن طرح پیشــنهادی به علــت وجود قوانین جاری کشــور 

قابلیت اجرا ندارد.

نقش ماشین آالت مدرن در حفظ کمیت و کیفیت تولید؛

زنگ خطر فرسودگی تجهیزات معدنی

محسن محمدی
معاون شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر

در کنار تجربه، تخصص و مدیریت ، »ماشین آالت و تجهیزات«، 
نخستین و شاید مهم ترین آنها در بهره گیری درست و موثر از منابِع 

خدادادِی معدنی در کشور پهناورِ ایران است.
درحالی  که »درآمدهای پایدار معدنی« می تواند نقشی ارزشمند و 
ارزش آفرین در توزیع درآمدی )در کشوری که چالش های مختلف 
در زمینه های سیاسی، اقتصادی و ارتباطات خارجی دارد( داشته 
باشد، زنجیره ارزش محصوالت معدنی شدیدا متاثر از ماشین آالتی 
است که از کارآیی الزم برخوردار نیست و  زنجیره ارزش در آینده با 

کمبود خوراک یا ایمنی، دست و پنجه نرم خواهد کرد.

 اهمیت ماشین آالت به روز  
ماشین آالت و تجهیزات در زنجیره ارزش معدن، دو نقش اساسی 
دارد: »تولید« و »ایمنی و کنترل هوشمندانه تولید« نقش هایی 
که امروزه، در انتظارات اقتصادی بهره گیری از معادن، کامال مبتنی 

بر تکنولوژی و تجهیزات است.
مــوارد زیــادی نقــش تکنولــوژی و ماشــین آالت مــدرن را در حفــظ 
کمی  و کیفی و ایمنی تولید، پررنگ تر ساخته است: افزایش عمق 
دسترسی به مواد معدنی، باطله برداری های زیاد، افزایش مقیاس 
تولیــد و ضــرورت توجــه بیشــتر به قیمت تمام شــده بــا بهره گیری 
مستقیم از ماشین آالت با ظرفیت های باال و کنترل هوشمندانه 
)بهره گیــری از دیســپاچینگ ها(، توجــه ناگزیر به محیط زیســت و 

کاهش تداخل با آن، ضرورت مانیتورینگ دیواره معادن و...

 وضعیت فعلی تجهیزات  
تحریــم، عــدم امــکان ارتباط مســتقیم با منابع تامیــن تجهیزات، 
بی توجهی به کارآیی ماشین آالت، کمبود قطعات یدکی، افزایش 
ســرمایه در گــردش تعمیــرات و تامیــن قطعــات یدکــی بنــا بــه 
فرسودگی، توجه به سودهای مقطعی باال در  قسمت های پایین 
دســت زنجیره های ارزش مواد معدنی و ســوء مدیریت ها، ناوگان 
فعلی تجهیزاتی را در معادن فرســوده یا ناکارآمد ســاخته اســت و 
عمال قیمت تمام شده در بخش های اولیه زنجیره ارزش محصوالت 
را افزایش داده است. بسته بودن اقتصاد و بازار مصرف محدود 
داخلی در بسیاری از مواد معدنی و سیستم قیمت گذاری دستوری، 
تنها حفظ زنجیره را میسر ساخته، لیکن رقابت پذیری را برای عرضه 
در بــازار خارجــی و همچنیــن توســعه پایدار را در ســال های آینده، 

تحت الشعاع قرار داده است.
مــوارد  تولیــد  قابلیــت  بــا  شــرکت  یــک  فقــط  حاضــر  درحــال 
محــدودی از ماشــین آالت معدنــی در کشــور وجــود دارد که بنا به 
خصوصی سازی های غلط، دچار ناکارآمدی شده است. فرسودگی 
تجهیزات فعلی بنا به ســال ها تحریم و وضعیت اقتصادی کشــور 
و توسعه معادن، افزایش ظرفیت ها و تکمیل زنجیره های ارزش، 
حجم باالیی از نیاز را موجب شــده اســت که عمال این شــرکت و 
حتی موارد مشــابه در صورت ایجاد، قابلیت تامین نیاز کشــور را 
ندارنــد و صرفــا ایجــاد محدودیت واردات، بنا به تولید در داخل را 
موجــب شــده اند. تحریم و نبود مســیر اعتباری بــرای تامین مالی 
خریــد تجهیــزات و عدم همکاری شــرکت های اصلی جهانی تولید 
ماشین آالت معدنی، مزید بر علت شده است. شرکت های معدنی 

اصلــی کشــور، بــا تکیــه بــر ارز محصــوالت صادراتــی و همچنیــن 
قابلیت های مذاکراتی یا پوشش عوارض گمرکی، در موارد زیادی 
موفــق بــه واردات تجهیزاتــی شــده اند، لیکن در بســیاری موارد به 
برند هــای کــم کیفیــت بســنده کرده انــد کــه در دراز مــدت اثــرات 
مناسبی بر قیمت تمام شده یا پایداری تولید نخواهند داشت یا 
با افزایش مسیر بازرگانی و تعریف مصرف کننده نهایی غیرواقعی، 
امکان پشتیبانی یا ضمانت از سوی تولید کننده را سلب کرده اند، 
یا قیمت تمام شده را افزایش داده یا ریسک زیادی را به خریدار 
)در مدت زمان خرید تا دریافت تجهیز در بنگاه معدنی(،  تحمیل 

کرده اند.

 نتیجه گیری  
همان گونه که بیان شد، تجهیزات معدنی کشور شدیدا فرسوده 
است. اتصال به دانش روز جهانی و تجهیزات مدرن برای تامین 
کیفی و کمی  تولید و همچنین تجهیز ســخت افزاری و نرم افزاری 
ایجاد امنیت و پایداری معادن دچار چالش های زیادی است. تا 
زمانی که خط اعتباری پایداری برای تامین مالی تجهیزات معدنی 
ایجاد نشــود، ســود زنجیره ارزش، به گونه ای متعادل نشــود )که 
امــکان تامیــن مالــی بــرای ابتدای زنجیــره یعنی معــدن در جهت 
تامیــن تجهیــزات جدیــد و بــه روز فراهم شــود(، قوانین گمرکی و 
حمایت های نادرست از تولیدکننده های ناکارآمد، برای استفاده 
از پتانسیل تجهیزات مدرن ولی دست دوم خارجی و تجهیزات و 
دانش فنی برای زیرزمینی کردن بسیاری از معادن فراهم نشوند 
)به جای استفاده از روش های سنتی و ناکارآمد ضمن آسیب های 
محیط زیســتی(، بــرای واردات تجهیــزات معدنــی بــه روز توســط 
بنگاه هــای معدنــی بــزرگ کشــور )بنا بــه قابلیت هــای مذاکراتی، 
بازرگانی، توانمندی های مالی(، استثنائات قانونی تعریف نشود، 
تفسیر درست و منطقی از خودکفایی بر اساس مزیت های نسبی 
کشور تبیین نشود، تحلیل درست از منفعت-هزینه )به جای شعار 
و تبلیغات( در بهره گیری از پتانسیل بومی سازی کشور برای تامین 
قطعات یدکی انجام نشود، وضعیت تجهیزات معدنی کشور بهبود 
نخواهد یافت و در آینده تامین خوراک زنجیره های ارزش، دچار 

مخاطرات زیادی خواهد شد و از پایداری تولید خواهد کاست.



اکونومیست: جایگزینی سوخت های فسیلی با انرژی سبز 
بحران ساز است

اولین شوک بزرگ انرژی  های پاک
در  اکونومیســت  هفته نامــه 
شماره جدید خود به وضعیت 
فرآینــد  از  ناشــی  آشــفته 
ی  خت ها ســو ینــی  یگز جا
فسیلی با انرژی های تجدپذیر 
داده  هشــدار  و  پرداختــه 
اســت که مشــکالت جدی و 
هزینه هــای ســنگین در ایــن 

مسیر وجود دارد.
نشریه هفتگی اکونومیست، 
داســتان جلــد شــماره جدید 
خــود را بــه مشــکالت ناشــی 
از گذار جهان از سوخت های 
ســمت  بــه  هیدروکربنــی 
انرژی هــای پاک، در راســتای 
هــدف  بــا  جهانــی  تــالش 
مقابلــه بــا گرمایــش زمیــن و 
آسیب های ناشی از تغییرات 
اقلیمــی، اختصــاص داده و 
تیتر »شــوک انرژی« را برای 
طرح جلد خود انتخاب کرده 

است.

جزئیات افزایش حقوق 1401 اعالم شد

 افزایش پلکانی 
حقوق کارکنان دولت

آنطور که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد در 
سال آینده افزایش حقوق کارکنان پلکانی و احتماال 

از ۱۰ تا باالی 3۰ درصد خواهد بود.
در بخشــنامه بودجه ســال ۱۴۰۱ دستگاه های دولتی 
مکلف شدند میزان افزایش حقوق کارکنان را به طور 
متوسط ۱۰ درصد در نظر بگیرند که اعالم این میزان 
بــا توجــه به شــرایط تورمــی با واکنش هایــی از جمله 

برخی نمایندگان مجلس  همراه بود.
امــا این کــه جریــان افزایــش حقوق کارکنان در ســال 
آینده به چه صورتی است، در حاشیه مراسم تودیع 
و معارفه رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از 
میرکاظمــی – رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه مورد 

سوال قرار گرفت و توضیحاتی ارائه کرد.
میرکاظمــی بــا بیــان این کــه در ســال آینــده افزایــش 
حقــوق بــه صورت پلکانــی انجام خواهد شــد، اظهار 
کــرد: بــر ایــن اســاس تالش بر این اســت که حداقل 
افزایــش اعمال شــده ولــی حقوق هــای پایین ممکن 
است تا باالی 3۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی 
کــه چندیــن بــار افزایــش حقــوق داشــته اند کمترین 
درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق 

برای تمامی کارکنان یکسان نیست.
وی بــا اشــاره بــه این که در حــال حاضر در یک چرخه 
منفی حقوق قرار گرفته ایم، یادآور شد: اکنون به طور 
مرتــب تــورم ایجاد می شــود و به دنبــال آن حقوق ها 
افزایش پیدا می کنند که برای تامین منابع آن خلق 
پول شده و به دنبال این جریان با افزایش پایه پولی 
و افزایش نقدینگی تورم رشد می کند به عبارتی ۲۰ 
درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می کنیم، 
ولــی تــورم بــرای عمــوم مــردم ایجاد می شــود. دولت 
بــه ســمتی حرکــت خواهــد کرد که خلــق پول صورت 
نگرفته و به این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق 
کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و 

تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: متاسفانه 
در حــال حاضــر بهــم ریختگــی باالیــی در وضعیــت 
حقوق وجود دارد به طوری که مصوباتی را گرفته اند 
که افزایش باالی حقوق را برای برخی کارکنان ایجاد 
می کنــد، امــا مثال جــوان تحصیلکرده ای که تازه وارد 
سیستم می شود حقوق پایینی دارد، اما برنامه ما این 
است تا سه سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه در پاســخ به ســوال 
دیگــری مبنــی بــر اســتفاده دولــت در بودجه ســال 
جاری و بودجه سال ۱۴۰۱ از منابع صندوق توسعه 
ملــی توضیــح داد: مــا به هیچ عنوان برنامه ای برای 
اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملی در بودجه 
ســال آینده نخواهیم داشــت و به ســمت خلق پول 
نمی رویــم حتــی ایــن موضــوع را در بخشــنامه نیــز 

تاکید کرده ایم.

 پیشنهاد هفته

   907
هزار هکتار             

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع 

و آبخیزداری کشور از ممیزی شدن یک میلیون 

و ۹0۷ هزار هکتار از مراتع شهرستانهای جنوبی 

استان کرمان خبر داد

  17
هزار تن                 

نماینده جهاد کشاورزی رفسنجان گفت: در ۶ 

ماه نخست امسال به بیش از 1۷ هزار تن پسته 

یکهزار و 8۵ گواهی قرنطینه برای صادرات این 

محصول داده شده است

  15
هزار تن          

از  کرمــان  جنــوب  اســتاندارد  اداره  نماینــده 

تســهیل گیری ایــن اداره در رونــد صــادرات 1۶ 

هزار و ۶2۶ تن خرمای هفت شهرستان جنوبی 

این استان خبر داد

   108
اثر             

دبیــر جشــنواره ملــی نــوآوری و اختراعــات 

مرتبــط بــا کرونا گفت: 108 اثــر در این حوزه 

به دبیرخانه جشــنواره در رفســنجان ارســال 

شده است

   340
درصد         

ســطح زیرکشــت های کم آب و اقتصادی در اســتان 

کرمــان تــا ســال ۹2قریــب به ســه هــزار و ۶00 هکتار 

بوده که این سطح با افزایش 340درصدی به قریب 

1۶هزار هکتار رسییده است

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

کافه کتاب

 اقتصاد کالن 
و آسیب های اجتماعی

 بررسی آثار متقابل طالق، جرم و اعتیاد 
با رشد اقتصادی در ایران

نویسندگان:حسن درگاهی/ امین بیرانوند

هــدف ایــن کتــاب بررســی تعامــل دو ســویه 
میان اقتصاد کالن و آســیب  های اجتماعی 
است. شواهد حاکی از آن است که جمعیت 
فعال کشور در معرض آثار تباهی حاصل از 
ناپایداری بنیان خانواده و گسترش اعتیاد و 
جرم قرار دارد. استفاده کارا از این جمعیت 
فعال در مســیر رشــد و پیشــرفت باید مهم 
تریــن دغدغــه حاکمیــت باشــد و الزامــات 
اقتصادی و سیاسی آن را فراهم آورد. تداوم 
اقتصــاد ضعیــف و گســترش آســیب هــای 
اجتماعــی، در میــان مدت کشــور را با فقر و 
جمعیت جوان فعال ســرخورده از ناهنجاری 
هــای اجتماعــی، و در بلندمــدت بــا بحــران 
جمعیت سالخورده نیازمند به منابع عمومی 

مواجه خواهد ساخت.

سایه روشن

 خبرآخر 

موافق و مخالف قرعه کشی خودرویی؛

 فرمان قرعه کشی 
دست کیست؟

در حالــی کــه وزیــر صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده 
موافــق قرعه کشــی نیســت و گویــا بــه دنبال حــذف آن 
اســت، رئیس شــورای رقابت همچنان از این سیســتم 
دفــاع و آن را تصمیــم شــورا می دانــد. چندی پیش رضا 
فاطمی امیــن، وزیــر صمــت اعــالم کــرد: »شــخصا بــا 
قرعه کشــی خــودرو مخالــف هســتم و در برنامــه جدیــد 
بــرای مدیریــت بــازار خــودرو بــه این موضــوع به صورت 
کارشناســی پرداخته ایــم.« برنامــه مدنظــر وی همانــی 
اســت کــه قــرار اســت کمتــر از دو هفتــه دیگــر اعــالم 
شــود و گویا در آن عالوه بر مســائلی مانند صادرات و 
تولید، حذف قرعه کشی نیز گنجانده شده است. البته 
مشخص نیست که راهکار جایگزین وزارت صمت برای 
قرعه کشی چیست و آیا قرار است در شیوه قیمت گذاری 
تغییراتــی ایجــاد شــود یــا نــه. ایــن در حالــی اســت کــه 
طبــق اظهــارات رئیس شــورای رقابت، اعمال سیســتم 
قرعه کشــی، تصمیم کارشناسی شــورا بوده است. این 
گفته رئیس شورای رقابت اما دو ابهام و پرسش را ایجاد 
می کند. نخست اینکه اصال چرا باید شورای رقابت عالوه 
بر قیمت گذاری، در سیستم فروش خودرو نیز دخالت 
و سیســتم قرعه کشــی را بــاب کنــد؟ پرســش دیگر این 
اســت کــه دربــاره بود و نبود قرعه کشــی، وزارت صمت 
تصمیم گیرنده اســت یا شــورای رقابت؟ شــورای رقابت 
از حــدود ۹ ســال پیــش به عنــوان مرجــع قیمت گذاری 
خودرو انتخاب و وظیفه ای که بر عهده این شورا گذاشته 
شــده، تعییــن دســتورالعمل قیمت خودروهــای داخلی 
بــوده اســت. جــدا از اینکه در همیــن موضوع نیز ابهام 
وجــود دارد و برخــی معتقدنــد شــورای رقابــت نبایــد در 
قیمت گذاری خودرو دخالت کند، ابهام دیگر مربوط به 
نقش این شورا در اعمال سیستم قرعه کشی است. در 
واقع این پرسش مطرح است که مگر دخالت در امور 
فروش خودروســازان نیز جزو اختیارات و شــرح وظایف 
شــورای رقابــت اســت کــه این شــورا تصمیم بــه اعمال 
سیســتم قرعه کشــی )از اردیبهشــت سال گذشته تا به 
امروز( گرفته اســت؟ رئیس شــورای رقابت می گوید: با 
توجه به اختالف بین قیمت کارخانه و بازار و حجم باالی 
متقاضیان و عرضه محدود، قرعه کشــی روش مناسب 
و »تصمیم شــورا« بوده و به خودروســازان ربطی ندارد 
راضی باشــند یا نباشــند و مکلف به اجرا هســتند. رضا 
شیوا این را هم گفته که اگر کسی می گوید قرعه کشی 
روش مناســبی نیســت، بالفاصله باید از او ســوال کرد 
که چه روش بهتری را در نظر دارد؟ این گفته شیوا در 
حالی است که وزیر صمت یکی از مخالفان قرعه کشی 
خودرو اســت و باید منتظر ماند و دید چه روشــی را به 
عنوان جایگزین مدنظر قرار دارد. اما با توجه به اظهارات 
رئیس شــورای رقابت و وزیر صمت، حاال این پرســش 
مطرح می شود که کدام یک درباره بود و نبود قرعه کشی 

طرح های فروش خودرو تصمیم گیرنده هستند؟ 
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   300
میلیارد ریال  

تفاهــم نامــه قــرارداد خریــد قیر بــرای معابر و 

محالت فرســوده و بافت ناکارآمد شهری بین 

راه و شهرســازی و شــهرداری کرمان به ارزش 

بیش از 300 میلیارد ریال منعقد شد

مدیرعامل »فملی« عملکرد شش ماهه شرکت مس را تشریح کرد

 از رشد در تولید و فروش تا ثبت رکورد 
حفر عمیق ترین گمانه اکتشافی 

به گفته دکتر اردشــیر ســعدمحمدی، این شــرکت 
در شــش ماهه نخســت امســال تمامی برنامه های 
توســعه ای تولیــدی و اقتصــادی را مطابــق برنامــه 
پیش برده به طوری که شاهد رشد ۱۱۶ درصدی در 
فروش، افزایش ۵ درصدی تولید کاتد و آند و رشد 

3۸ درصدی در برنامه های حفاری اکتشافی شد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره 
بــه گــزارش عملکرد شــش ماهه ابتدایی ســالجاری 
شــرکت ملــی صنایع مــس گفت: طی شــش ماهه 
نخست سالجاری عملکرد استخراجی شرکت مس 
۱۰3 میلیون و ۲۷۲ هزار تن بوده اســت که نســبت 
به برنامه ۹۴ میلیون و ۷۱۵ هزار تنی ۹ درصد رشد 

نشان می دهد.
وی عملکرد تولید سنگ سولفوری شرکت مس طی 
شــش ماهه نخســت ســالجاری را ۲۷ میلیون و ۱۰۰ 
هزار تن اعالم و تآکید کرد: این در حالی است که 
برنامه شرکت ۲۶ میلیون و ۷۴۵ هزار تن بوده است.
مدیرعامل شرکت مس همچنین کنسانتره تولیدی 
حاصل از ارســال ســنگ ســولفوری بــه کارخانجات 
تغلیظ در هر سه مجتمع را در مجموع ۶۰۶ هزار و 
۴۰۷ تن برشــمرد که نســبت به برنامه ۵۸۶ هزار و 

۶۰۱ تنی؛ 3 درصد رشد داشته است.
وی خاطرنشان کرد: شرکت مس طی این بازه زمانی 
بــا تولیــد 3۹۷۶ تــن مولیبــدن رشــد ۱۱۴ درصدی را 

نسبت به برنامه قم زد.
مدیرعامل شــرکت مس عملکرد این شــرکت را در 
بخــش آنــد تولیدی ۱۷۸ هزار و ۷۸۲ تن عنوان کرد 
که نسبت به برنامه ۱۶۹ هزار و ۶۵۲ تنی؛ ۵ درصد 

رشد داشته است.
به گفته وی شرکت مس در بخش کاتد نیز با تولید 
۱۴3 هزار و 3۲۸ تن در شــش ماهه نخســت ســال 
جاری رشــد ۵ درصدی را نســبت به برنامه و رشــد 
۲،3۷ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل 
عملــی کــرده اســت. همچنیــن تولید مــس محتوی 
معدنــی طــی ایــن مــدت بــا 3 درصد رشــد بــه  ۱۴۷ 

هزار و ۹۴3 تن رسید.
سعدمحمدی در ادامه به بحث قطع برق اشاره کرد 
و گفــت: بــا توجــه بــه افزایش دما و فشــارهایی که 
بر روی سیســتم برق و تأمین انرژی وجود داشــت؛ 
خوشــبختانه بــا تمهیداتــی که درخصــوص افزایش 
بهــره وری انجــام داده بودیم نه تنهــا از برنامه عقب 
نماندیم بلکه مشارکت زیادی در تأمین برق منطقه 

نیز داشتیم.
به گفته مدیرعامل فملی، مدیریت کرونا، مدیریت 
ساعت کاری و مدیریت اورهال همگی نشان دهنده 
پیــش  از  برنامــه  مطابــق  نه تنهــا  کــه  اســت  ایــن 
تعیین شــده عمــل کردیم بلکــه از برنامه نیز جلوتر 

حرکت کردیم.
رشد 3۸ درصدی حفاری اکتشافی  

سعدمحمدی در ادامه به حوزه اکتشاف اشاره کرد 
و گفت: در بخش اکتشاف برای اولین بار در تاریخ 
شرکت مس طی نیمه نخست سالجاری، موفق به 
ثبــت رکــورد حفــر عمیق ترین گمانه تــا عمق بیش 
از ۱۲۱۱ متر در ســایت ســریدون در منطقه اســتان 

کرمان شدیم.
تأکیــد کــرد: همچنیــن در حــوزه حفاری هــای  وی 
اکتشــافی در شــهریورماه ۱۴۰۰ رشد 3۸ درصدی را 
ثبت کردیم؛ به طوری که در شــهریورماه ۹۹ معادل 
۹ هــزار و ۱۵۹ متــر حفاری اکتشــافی انجام دادیم و 
در شــهریور ســالجاری ۱۲ هــزار و ۶۵۶ متــر حفــاری 

اکتشافی ثبت شد.
مدیرعامــل شــرکت ملی صنایع مــس ایران گفت:  
همچنین پیشــرفت فیزیکی کل عملیات اکتشافی 
شــامل اکتشــاف سطحی و زیرســطحی در شهریور 
۱۴۰۰ طبــق برنامــه پیش بینی شــده ۴۲٫۸۶ درصــد 
بوده که با ۴۵٫۸۹ درصد انجام شده و 3٫3 درصد 

از برنامه جلوتر است.
سعدمحمدی تأکید کرد: در حوزه اکتشاف همچنین 
مطالعــات معــدن مــس ســریدون و نتایــج ذخایــر 
اکتشافی آن در حال قطعی شدن است. این معدن 
یک ونیــم میلیــارد تن ذخیــره قطعی دارد که جدا از 
یک میلیارد تن ذخیره جدید مس اســت که ســال 
گذشته کشف شده است. این رقم و رقم هایی که 
بعداً به این میزان اضافه می شود؛ قطعاً رتبه ما را 
بــه رتبــه ششــم ذخایر معدنی مــس در جهان ارتقا 

خواهد داد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکه به روزرســانی و بحث 
پیشــبرد  در  ویــژه ای  اهمیــت  اکتشــافی  ذخایــر 
برنامه های توسعه ای شرکت ملی صنایع مس دارد، 
خرید ۱۵ دســتگاه حفاری جدید قطعی شــده و در 

حال ورود به کشور است.
مدیرعامــل شــرکت مــس بــه اقدامات انجام شــده 
در حوزه توســعه و اکتشــافات اشــاره و تأکید کرد: 
برنامه های توســعه ما در اســتان آذربایجان شــرقی 
و کرمــان مطابــق برنامــه پیــش مــی رود. در همیــن 
راستا طی نیمه نخست سالجاری با همراهی تمامی 
مسووالن و با اعتقاد به توان داخلی و بومی سازی، 
با عقد قراردادی با قرارگاه خاتم االنبیاء ثابت کردیم 
که توان راه اندازی پروژه چرخه تولیدی مس کاتدی 

در مجتمع مس سونگون وجود دارد.
ســعدمحمدی ادامــه داد: بــر ایــن اســاس قــرارگاه 
خاتم االنبیــا متولــی راه انــدازی کارخانجــات ذوب و 
کارخانجات وابســته در مجتمع مس سونگون شد 
کــه ایــن اتفــاق مهمی در تاریخ صنعــت مس ایران 

محسوب می شود.
در  اتفــاق  ایــن  کــه  خوشــحالیم  کــرد:  تأکیــد  وی 
اســتان آذربایجــان شــرقی روی داد؛ چراکــه بــا ایــن 
راه اندازی شاهد اشتغال زایی 3۵۰۰ نفری مستقیم 
و غیرمســتقیم بــرای مــردم بومــی منطقــه خواهیم 
بود. اعتقاد داریم با این کار منطقه ورزقان استان 
آذربایجــان شــرقی شــاهد تحولــی عظیــم خواهــد 
بــود و مصمــم هســتیم که این اتفــاق هر چه زودتر 

انجام شود.
مدیرعامل شرکت مس با اشاره به اینکه پیشرفت 
معدن مس در آلو مطابق برنامه بوده، ابراز امیدواری 
کرد تا اوایل سال آینده مرحله بهره برداری این پروژه 
نیز انجام شود و یک مجتمع دیگر وارد چرخه تولید 
کنســانتره در کشــور شــود کــه گــردش مالی خیلی 
خوبــی را بــرای منطقــه جنــوب غرب اســتان کرمان 

ایجاد خواهد کرد.
سعدمحمدی در خصوص افزایش سرمایه شرکت 
مــس گفــت: مقدمــات افزایش ســرمایه در مجمع 
عمومــی مطــرح شــد کــه خوشــبختانه حســابرس 
افزایش سرمایه را تأیید کرد و هم اکنون به سازمان 
بورس ارسال شده است. بر همین اساس سرمایه 
ثبتــی شــرکت بــا افزایــش ۱۰۰ درصدی بــه ۴۰ هزار 
میلیارد تومان ارتقاء می یابد که این ۴۰ هزار میلیارد 
تومان برای تأمین طرح های توسعه شرکت است.

رشد 116 درصدی فروش  
سعدمحمدی با اشاره به رشد ۱۱۶ درصدی فروش 
شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت: در 
شش ماهه نخست سالجاری موفق به ثبت فروش 

حدود 3۴ هزار و ۹۸۱ میلیارد تومانی شدیم.
وی همچنیــن گفــت: در نیمــه اول امســال بــه طور 
متوســط ۵۸3۰ میلیارد تومان فروش داشتیم و در 
شــهریورماه بــا فــروش ۸۷۰۰ میلیــارد تومــان رکورد 
فــروش ماهانــه تاریخــی شــرکت ملــی صنایع مس 

شکسته شده است.
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