بررسی مسیرهای اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم
در گفت و گوی اختصاصی «اقتصاد کرمان» با محسن جاللپور؛

فوریتهای اقتصادی دولت رئیسی
▪نکتۀ مهم در شرایط کنونی این است که یک تیم همگن اقتصادی انتخاب شود
که یکدیگر را قبول داشته باشند و نگاهشان نزدیک به هم باشد
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▪باید تیم اقتصادی دولت ،حداقل فهم از وضعیت موجود اقتصادی را داشته باشد
چراکه مهمترین اصل این است که به روشنی بدانیم االن در چه شرایط اقتصادی
قرار داریم
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خبر

▪اعتقاد دارم آقای رئیسی هم قادر به اجرای اصالح ساختاری در اقتصاد نیست اما
حداقل میتواند «اصالح سیاستگذاری» را انجام دهد و بر آن تمرکز کند

مدیرعامل شرکت مس عنوان کرد

مهر قبولی روی
گزارش حسابرسی شرکت مس
در مجمع عمومی شــرکت مس گزارش حسابرســی صورتهای

مالــی شــرکت بــه صــورت مقبولــی مهــر خــورد و هیــچ گونه بند
حسابرسی نداشت و این نکته بسیار حائز اهمیتی است .دکتر

اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران

صفحه 3
را بخوانید

بــا بیــان ایــن مطلــب در جلســه تولیــد مجتمع مس سرچشــمه
رفســنجان گفت :با تالش و زحمات تکتک کارکنان و مدیران
شرکت مس ،در سهماهه نخست امسال  9500میلیارد تومان

عکس :حمید میرحسینی

سود کردیم که نشان میدهد شرکت مس روند صعودی خود را

بهخوبی طی میکند .همچنین تا امروز  100هزار تن تولید کاتد
داشــتهایم که  95هزار تن آن فروش رفته اســت .سعدمحمدی

تکانههای خاموشی در صنایع کرمان و ایران؛

بالی جان تولید
اعمال خاموشیهای گسترده بابرنامه و بدون برنامه از سوی
دولت،بــای جــان تولیــد شــده و صنایــع بزرگی که وسعشــان
میرســد را بــه فکــر انداختــه تا حســاب خــود را از شــبکه برق
سراســری جــدا کنند.صنایــع کوچــک و متوســط امــا چــارهای
ندارنــد جــز اینکــه خســارتهای ســنگینی متحمــل شــوند و
بسوزند و بسازند.
این گزارش میافزاید:هفتههای متوالی است که چراغ صنعت
در ایران خاموش شده است؛ چراغی که در این روزهای سخت
اقتصــادی ناشــی از وقــوع ظالمانهتریــن تحریمهــا ،کورســوی
امیدی برای ارزآوری و تامین نیازهای کشور است؛ به خصوص
اینکه شــرایط تامین و توزیع کاال به شــدت شــکننده شــده و
بسیاری از کاالها در کشور با کمبود مواجه هستند.
حاال با تشــدید تحریمها از یک ســو و عدم توانایی دولت در
تامین به موقع ارز مورد نیاز واردکنندگان کاالهای اساسی و
استراتژیک از سوی دیگر ،بسیاری از کاالها و بازارها با تالطم

مواجه شدهاند و اگر نفس تولید داخلی و پرداخت مالیات از
سوی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان هم به شماره افتد ،به
طور قطع ،روزها سختتر هم سپری خواهند شد.
واقعیت آن است که اکنون برنامه خاموشیها و دستوراتی که
دولت برای توقف تولید داده ،بیشتر دامن آن دسته از صنایع
بزرگی را گرفته که اگرچه به عنوان صنایع انرژیبر به شماره
آمده و مصرف باالیی از انرژی دارند ،اما به همان میزان کسب
درآمدهــای داخلــی و ارزی از ســوی آنهــا نیز نقش مهمی را در
گذران امور اقتصادی دولت و کشور ایفا میکند؛ هر چند که
وزارت نیرو اندکی از شدت برنامههای توقف تولید خود ظرف
روزهای گذشته کاسته است.
آنگونــه کــه تولیدکننــدگان میگوینــد ،بیبرنامگــی دولــت در
تامین برق مورد نیاز آنها ســبب شــده تا از شــیفتهای کاری
خود بکاهند و در این دوران سخت ،عالوه بر کاهش تولید ،از
کارگران هم بخواهند که برنامه اضافهکار خود را ترک نمایند.

بــا بیــان اینکه شــرکت مــس روند صعودی خــود را بهخوبی طی

میکند ،ادامه داد :تراز تولید و فروش با شرایط خوبی به پیش

میرود و امیدواریم روند شرکت در سهماهه دوم بهتر از سهماهه

نخست امسال باشد.

«حامد حسینخانی» جایگزین محمدعلی گالبزاده شد؛

در واقع ،تولیدکنندگان میگویند که هر روز تعطیلی خطوط
تولیــدی یــا تغییــر برنامه تولید آنها به ســمت کاهش ،به طور
قطــع ضــرر و زیانهایــی نه تنها متوجه کارخانه و کارگران آنها
خواهــد کــرد ،بلکــه برنامههــای صادراتی آنهــا را نیز با اختالل
مواجه کرده و در درآمدهای ارزی و بازگشت آن به کشور هم
اختالل ایجاد میکند.
امــا در ایــن میان ،برخی از تولیدکنندگانی که توانایی باالتری
داشــته و ســرعت تغییــر خــود با هــر گونه تهدیــدی را افزایش
میدهنــد ،به ســمت احــداث نیروگاههای اختصاصی در کنار
واحــد تولیــدی خــود رفتهانــد تا حســاب خــود را از شــبکه برق
کشور جدا کرده و برای خود ،برق اختصاصی تولید کنند؛ این
اســتراتژی اســت که آنها در دســتور کار قرار دادهاند تا یک بار
برای همیشه ،خیال خود را از بابت برق تولیدی راحت نمایند.
در این رابطه ،یکی از تولیدکنندگان صنایع
صفحه 2
را بخوانید
انرژی بر میگوید که وزارت نیرو حتی همکاری

معرفی مدیر جدید
بنیاد ایرانشناسی شعبه کرمان

در مراســمی بــا حضور معاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی
اســتاندار کرمان ،مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی کرمان،
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان و تعدادی از اساتید و
پیشکسوتان حوزه فرهنگ و ادبیات استان کرمان ،با تجلیل
از تالشهــای سیســاله اســتاد محمدعلــی گالبزاده ،دکتر
حامد حســینخانی به عنوان مدیر جدید بنیاد ایرانشناســی
شعبه کرمان معرفی شد.
محمدصــادق بصیــری معاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعی
اســتاندار کرمــان ،اســتان کرمــان را از اســتثنائات و نقــاط
درخشــان تمدن ایرانی-اســامی توصیف کرد و گفت :از هر
دوره تاریخــی اثــر و ســندی در اســتان کرمــان بــه جای مانده

و ایــن مطلــب تعــارف و گزافه نیســت که کرمانشناســی در
حقیقت ایرانشناسی است.
وی ،اســتان کرمــان را از حیــث آثــار میــراث فرهنگی ،اســناد
تاریخــی ،ایرانشناســی و فرهنگــی دارای ارزشهای بیشــمار
معرفــی کــرد کــه بایــد توســط مجموعههایــی چــون مرکــز
صفحه 2
کرمانشناســی حفــظ و حراســت شــوند و
را بخوانید
بیان داشت :به نوعی کرمانشناسی را در

جناب آقای محمدعلی جمشیدی
GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

آگهی فراخوان عمومي
شناسايي تامين كنندگان سنگ آهن مگنتيتي به شماره /1400/5ف
GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

رشكـت معـدين و صنعتـي گل گهـر (سـهامي عـام) در نظـر دارد جهـت برنامـه ريـزي اسـتفاده از ظرفيـت هـاي معـدين و اسـتفاده بهينـه و حداكثري از مـواد خـام معدين
داخـل كشـور اقـدام بـه شناسـایی كليـه معـادن سـنگ آهن در حال اسـتخراج و تامني كنندگان سـنگ آهن حقيقـي و حقوقي (جهت عقـد قرارداد خريـد ،تبديل ،تهاتر،
كارمـزد و  )...منايـد .لـذا از كليـه واجديـن رشايـط كـه توامننـدي تامين سـاليانه  2تـا  3ميليـون تـن سـنگ آهـن مگنتيتـي را داشـته باشـند جهـت رشکـت در فراخـوان و
ارسـال مـدارک دعـوت بـه عمل مـي ايد.
مدارك مورد نياز :
 )1اساسنامه و اظهارنامه ثبتي رشكت (مرتبط با موضوع فراخوان)
 )2آگهي تأسيس رشكت در روزنامه رسمي با آگهي آخرين تغيريات رشكت حاوي معريف صاحبان امضاهاي مجاز
 )3تصویر برابر با اصل پروانه بهره برداری از معدن و اعالم موقعیت معدن و یا دپوی سنگ
 )4سوابق کاری مشابه با ارائه تناژ ،حجم و مبالغ فعالیت
 )5مدارك دال بر توان تامین سالیانه رشكت
 )6مشخصات فني محصوالت توليدي و هرگونه مدارك مرتبط با موضوع فراخوان
رشكـت كننـدگان در فراخـوان ميبايسـتي مـدارك فـوق را در پاكـت دربسـته و مهـر مـوم شـده قـرار داده (روي پاكـت بايسـتي نـام رشكـت ،شماره و موضوع فراخـوان قيد
شـود ) و حداكثر تـا تاريـخ  1400/05/26بـه نشـاين دفتر مركـزي رشكـت معـدين و صنعتـي گل گهر واقـع در خيابان دكتر فاطمي -روبـروي هتل الله -سـاختامن نگني،
پلاك  – 273دبريخانـه مركـزي و يـا بـه نشـاين دفتر كميسـيون معاملات رشكـت معـدين و صنعتـي گلگهر واقـع در كيلومرت  50جاده شيراز ارسـال منايند.
جهت کسب اطالعات بیشرت با شامره تلفن  03441424166متاس حاصل فرمایید.
کمیسیون معامالت رشكت معدين و صنعتي گل گهر

مدیر محترم روابط عمومی
اتاق بازرگانی کرمان

فقــدان خواهــر گرامیتــان مــا را نیز اندوهگین ســاخت .غفران و رحمــت الهی برای آن عزیز از
دســت رفتــه و ســامتی و طــول عمــر بــا عزت بــرای جناب عالی و خانــواده محتــرم از پروردگار
متعال خواهانیم.

محسن جاللپور

جناب آقای دکتر حامد حسینخانی
انتصاب بهجا و شایسته جنابعالی به ریاست بنیاد ایرانشناسی شعبه کرمان که بیانگر تعهد،
کارآمدی ،لیاقت و شایســتگیهای برجســته آن برادر گرامی اســت را تبریک عرض نموده و
موفقیت و ســربلندی روزافزون شــما در مســئولیت خطیری که عهدهدار شــدهاید را از درگاه
خداوند منان مسئلت دارم.
مجید نعمتالهی
مدیرمسئول هفتهنامه «اقتصاد کرمان»

روابطعمومی شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

