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خبر
تاکید مدیرعامل جدید گل گهر
در اولین نشست کاری با مدیران شرکت؛

تالش بیشتر برای پیشبرد تولید
و توسعه در گل گهر
سرمایهگذاران کدام بازار کمتر سود کردند؟

بازدهی  ۱۰ماهه بازارهای مالی

صفحه 2
را بخوانید

پیشنهاد کنایهآمیز رییس اتاق کرمان؛

ستاد جلوگیری از ایجاد موانع برای تولید
تشکیلشود

اقتصــاد کرمــان :بــا گذشــت هــر روز ،شــرایط بــرای بخــش هــای
اقتصادی دشوارتر می شود و سنگینی بار تحریم،رکود و کرونا بر
شانه فعاالن اقتصادی بیشتر می شود.در چنین شرایطی نه تنها
مقــررات و کارگــروه هایــی که با هدف تســهیل و رفع موانع تولید
فعالیت می کنند نتوانســته اند اثرگذار باشــند که ماشــین تولید
مقررات و بخشــنامه های مزاحم تولید و کســب و کار با ســرعت
بیشــتری در حال فعالیت اســت.اینکه پیچیدگی شرایط ،رییس
اتــاق کرمــان به عنوان نماینده بخش خصوصی اســتان را به این
نتیجه رســانده که پیشــنهاد راه اندازی ســتادی برای جلوگیری از
ایجــاد موانــع جدیــد بر ســر راه فعــاالن اقتصادی بدهد بــه اندازه
کافی تامل برانگیز است و دشواری فعالیت اقتصادی در شرایط
کنونی را خاطرنشان می کند.
این گزارش می افزاید رئیس اتاق کرمان در نشست کمیسیون
صنعت و معدن اتاق پیشنهاد داده «:به جای اینکه مانعی ایجاد

و ســپس برای رفع آنها ســتاد رفع موانع ایجاد شــود بهتر اســت
ستادی برای جلوگیری از ایجاد مانع برای تولید شکل گیرد».
ســیدمهدی طبیب زاده افزود :بخش های مختلف اتاق از جمله
مدیریت کسب و کار و شورای گفت و گو در راستای رفع مسائل
فعــاالن بخــش خصوصــی در حــوزه صنعــت و معــدن تالش های
بســیاری داشــته اند اما مشــکالت بســیار زیاد اســت و همچنان
ادامه دارد .وی ادامه داد :اتاق در جایگاهی قرار گرفته که حرف
حساب ،منطقی و کارشناسی شده را از این نهاد می پذیرند و ما
نیز با تشکیل کمیسیون ها ،اندیشکده ها و بخش های مختلف
در تالش هستیم که حرف کارشناسی و مورد وثوق مجموعه های
مختلف به ویژه سیستم قضایی مطرح شود.
طبیــب زاده ،بــا بیــان اینکه  75درصد دغدغــه فعاالن اقتصادی
مربــوط بــه ســه حوزه بیمــه ،بانک و مالیات اســت ،تصریح کرد:
سال گذشته  25هزار نفر در استان کرمان شغل خود را از دست

مدیرعامل محترم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

انتخــاب شایســته جنابعالــی بــه مدیرعاملــی شــرکت
معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان مدیری الیق و بومی
که پیش از این در مسوولیت های مختلف در عرصه
هــای مدیریتــی صنعــت و معدن،صالحیت،کارآمدی
و توانمندی اش به اثبات رســیده را تبریک گفته و از
خداوند منان ،توفیق روز افزون و سربلندی آن مدیر
محتــرم را خواســتارم.بی تردیــد ایــن انتخــاب ،نقطــه
عطفــی در مدیریــت مجتمع عظیم معدنی و صنعتی
گل گهــر و توســعه و بالندگــی شهرســتان ســیرجان و
استان کرمان خواهد بود.
محمد محیاپور
مدیرعامل شرکت
توسعه آهن و فوالد گل گهر

جناب آقای مهندس ایمان عتیقی

مدیرعامل محترم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان مدیرعامل
شــرکت گل گهــر کــه نشــان از درایــت ،لیاقــت و
توانمنــدی شــما دارد را صمیمانــه تبریــک و تهینــت
عرض نموده و رجای واثق دارم تعهد و کارآمدی های
برجسته شما نویدبخش دستیابی هر چه بیشتر به
قله های رفیع پیشرفت و توسعه در این بنگاه عظیم
اقتصادی کشور خواهد بود.
مزید توفیقات جنابعالی برای خدمتی سرشار از شور و
نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی
ایران اسالمی را از درگاه ایزد منان مسالت می نمایم.
علی عباسلو
مدیرعامل شرکت
مجتمع جهان فوالد سیرجان

در این جلســه ،گزارشــی از روند تولید محصوالت در گلگهر
ارائه شــد و مهندس عتیقی نیز بر تالش بیشــتر برای کســب
رکوردهــای جدیــد تولیــد در شــرکت و همچنیــن توســعه
زیرساختها تاکید کرد.
صفحه آخر
وی افــزود :همــکاران بــا تــاش بیشــتر و با
را بخوانید

مدیرعامل شرکت صنایع مس شهید باهنر
مطرح کرد

دادهاند که بیشتر آنها در صنایع کوچک و متوسط بودهاند و به
همین دلیل حمایت جدی از این صنایع همواره مورد تاکید قرار
دارد .رئیس اتاق کرمان اظهار کرد :تامین مالی به عنوان پاشنه
آشیل اجرای پروژه های استان و اجرای نظام پیمانکاری فرعی با
هدف ارتباط بین تولیدکنندگان قطعات و صنایع بزرگ نیز از جمله
موارد مهم دیگر است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق کرمان ،نیز در این نشست
گفت :کمیسیون در نظر دارد از این پس به صورت کارشناسی و
فعال تر نشست هایی را برگزار و برنامه هایی را اجرا کند .بابک
اســماعیلی ،با اشــاره به اینکه به جای جزءنگری و انجام کارهای
کوچک باید کلی نگر بود و انتفاع جمعی را ایجاد کرد که بسیار
تاثیرگذار خواهد بود ،افزود :واردات دســتگاه ها و ماشــین آالت
معدنــی و صنعتــی کار کرده و بازســازی آنها در
صفحه 3
را بخوانید
کشــور مــی تواند ایــده عام المنفعهای باشــد و

جناب آقای مهندس ایمان عتیقی

مدیرعامل جدید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در اولین
روز کاری خود با همراهی مدیرکل بنیاد شهید استان و جمعی
از معاونان شرکت با حضور در گلزار شهدای سیرجان به مقام
شــامخ شــهدای هشت سال دفاع مقدس ادای احترام کرد و
ســپس با حســینی امامجمعه ســیرجان و سهراب بهاالدینی
فرماندار ویژه این شهرستان ،دیدار و گفت و گو کرد.
مهندس ایمان عتیقی همچنین اولین جلسه کاری خود را با
محوریت تولید و توسعه زیرساخت شرکت با حضور جمعی
از معاونان و مدیران حوزه تولید و مدیران عامل شرکتهای
بهرهبردار برگزار کرد.

غفلت از ظرفیت های
توسعه ای صنعت مس

مدیرعامل شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان در دومین
روز همایــش فلــزات غیرآهنی،تصریــح کرد:بررســیها نشــان

میدهد که اگر حتی  ۵ســال قبل هم به فکر ســرمایهگذاری

در این بخش افتاده بودیم االن جایگاه بسیار خوبی برای این

صنعت در اقتصاد باز شده بود .ما در حوزه مس غفلت کردیم.
بایــد متوجــه باشــیم که صــادرات مس محرک صادرات ســایر

کاالهاست .صنعت مس میتواند حداقل اشتغالزایی را برای
یک قرن تامین کند .مجید ضیایی،افزود :قیمت جهانی مس

در ابتدای شروع کرونا  ۴۶۰۰دالر بود و در پایان سال میالدی به
نزدیک  ۸هزار دالر رسید .اگر چشمانداز دو تا سه سال آینده

را برای این صنعت در نظر بگیریم ،این چشمانداز کامال مثبت

خواهد شد .هیچ معدن بزرگی در دنیا در دو ،سه سال اخیر
کشــف نشــده و قرار هم نیست در دو ،سه
سال آینده هیچ معدن بزرگی به بهرهبرداری

جناب آقای مهندس ایمان عتیقی
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انتخاب بجا و شایسته جنابعالی به عنوان مدیرعامل
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر که بیانگر تخصص،
تعهد و شایســتگی های برجســته آن مدیر توانمند و
خدوم در صحنه های خدمت صادقانه به نظام و وطن
اســامی اســت را تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
مطمئنــا ٌمدیریــت اثربخش و توأم با تجارب برجســته
و گرانقدر جنابعالی،موجبات ارتقاء مجموعه گل گهر
را فراهم خواهد نمود.از درگاه حضرت سبحان؛ تداوم
تعالی و توفیق جنابعالی را مسالت دارم.
محمد ستوده بحرینی
مدیرعامل شرکت
صنایع فوالد مشیز بردسیر

جناب آقای مهندس ایمان عتیقی
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ضمن سپاس از خداوند متعال؛
انتخاب شایسته جنابعالی را در جایگاه رهبری شرکت
معظم گلگهر ،به سهامداران ارجمند گلگهر که با
اعتماد به یکی از رهبران کاریزماتیک و استراتژیست
منطقه ،بار دیگر توســعه ،پویایی و رشــد همهجانبه
قلب تپنده صنعت فوالد کشور را سرعت بخشیدند،
تبریک عرض مینماییم .همچنین افق روشن تحول
و پیشــرفت صنعتــی  ۲۰۳۰گلگهــر را محضر شــما و
فعاالن صنعت فوالد کشــور و کلیه پرســنل حقیقی
و حقوقــی منطقــه گلگهــر تهنیت عــرض میکنیم.
خداوند یار و یاورتان باشد.
هیاتمدیــره ،مدیرعامل و کارکنان
شرکت صنایع فوالد کاویانگهر
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