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گزارش
استاندار کرمان در بازدید از پنجمین نمایشگاه
کیمیکس در کرمان:

«گلگهر»
از مجموعههای موفق کشور است

ارزیابی وضعیت شاخصهای بخش صنعت؛

خروج از رکود صنعتی در شهریور 1400

صفحه 3
را بخوانید

برخی از مشکالت اصلی از دید فعاالن اقتصادی در شهریورماه : ۱۴۰۰

-افزایش شدید قیمت مواد اولیه توسط پتروشیمیها ،صنایع پایین دستی مانند الستیک و پالستیک را با هزینه باالی تولید روبرو کرده به طوری

اظهارنظر
بررسی و
که امکان رقابت در بازارهای صادراتی را از آنهابازوی
کردایران در این حوزه به کلی از بین رود(.الستیک
صادرات
است بازار
مجلس ،ممکن
پژوهشیادامه روند
گرفتهاست و با

تشکیل استان کرمان جنوبی
شاید وقتی دیگر

در اولین روز از پنجمین نمایشگاه بینالمللی معدن ،صنایع
معدنی ،ماشــین آالت و تجهیزات وابســته که از امروز تا ۲۰
مهرماه در کرمان برگزار میشــود ،اســتاندار کرمان در بازدید
از غرفه شــرکت معدنی و صنعتی گلگهر و شــرکت های زیر
مجموعه این شرکت را یکی از شرکتهای صاحب نام جهانی
خواند که انتظار میرود در قله صنعت فوالد کشور قرار گیرد.
دکتر علی زینیوند استاندار کرمان در این بازدید با بیان اینکه
گلگهر از مجموعههای موفق کشور است ،گفت :طرحهای
توسعه این شرکت طرحهای قابل قبولی است و کیفیسازی
طرحهای موجود ،پیگیری اکتشافات پهنههای جدید ،کمک

به توســعه متوازن با بردن ســرمایه به مناطق دیگر ،از جمله
رویکردهای موفق این شرکت بوده است.
وی افــزود :گلگهــر در زمینههــای اجتماعــی و فرهنگــی هــم
کارهــای موفقــی انجــام داده و در نمایشــگاه حاضــر همــه
شــرکتهای بزرگ زیرمجموعه آن شــرکت
صفحه 3
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و پالستیک)

 افزایش شدید قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی ،افزایش قیمت حاملهای انرژی  ،قابل پیش بینی نبودن قیمت مواد اولیه ،دریافت مطالبات بهصورت چک ،بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکل روبرو کردهاست( .صنایع فلزی و)...

افزایش قیمت حاملهای انرژی از یک سو و افزایش قیمت مواد اولیه فوالدی از سوی دیگر باعث شده تا قیمت تمام شده تولید باالرود و توانرقابت در بازارهای صادراتی وجود نداشته باشد( .صنایع فلزی)

مرکــز پژوهشهــای مجلــس در گزارشــی بــه بررســی و اظهارنظــر

میشود» که در این زمینه نکات ذیل قابل تأمل است:
 .1بــه لحــاظ حقوقــی و قانونی ،گذشــته از مغایــرت طرح حاضر با
اصل هفتاد و پنجم ( )75قانون اساســی و بند « »10اصل ســوم
( )3قانون اساسی ،محدوده پیشنهادی برای تشکیل استان کرمان
جنوبــی ،براســاس تبصــره « »1ماده ( )9قانــون تعاریف و ضوابط
تقســیمات کشــوری (مصــوب  ،)1362/04/15از حداقــل شــرایط
قانونی (یک میلیون نفر جمعیت برای هر استان) برخوردار نیست.
همچنیــن طــرح حاضر مغایر بند «الف» مــاده ( )28قانون برنامه
ششــم توســعه اســت که طبق آن حجم ،اندازه و ساختار مجموع
دستگاههای اجرایی در طول اجرای قانون برنامه ،باید حداقل به

میزان  15درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد.
 .2ازآنجاکه ایجاد استان جدید ضرورتا ً سبب گسترش تشکیالت
دولت و اندازه آن خواهد شد ،از منظر سیاست های کلی نظام،
طرح حاضر مغایر بند « »16سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
که بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول
اساسی در ساختارها ،منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه
های موازی و غیرضروری و هزینه های زائد» تأکید دارد و نیز بند
« »10سیاســتهای کلی نظام اداری اســت که بر «چابکسازی،
متناسبســازی و منطقــی ســاختن تشــکیالت
صفحه 2
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نظام اداری» تأکید دارد.

کارشناسی در مورد طرح تشکیل استان کرمان جنوبی پرداخته و با
همراه بوده و نقدینگی و تقاضا پایین است از سوی دیگر حمایت از صادرات در زمینه افزایش قیمتها
 -مواد اولیه داخلی با افزایش قیمت باالیی

دالیلی شش گانه تحقق این مساله را به لحاظ قانونی و کارشناسی
قابل توجیه ندانسته است.
در این گزارش ،پيگيري ارتقاي جيرفت به فرمانداري ويژه به شرط
تفويــض اختيــارات الــزم بــه فرمانداريهــاي ويژه كشــور به عنوان
راهکار مناسب کوتاه مدت پیشنهاد شده است.
برپایه بررسی مرکز پژوهش های مجلس ،طبق ماده واحده طرح
حاضر« ،استان کرمان جنوبی متشکل از شهرستانهای جیرفت،
عنبرآبــاد ،کهنــوج ،رودبــار ،قلعهگنج ،منوجان و فاریاب تشــکیل

صورت نمیگیرد .به دلیل تقاضای کم ناچار به پایین آوردن قیمتها شدهاند(.پوشاک و چرم)

-اخذ هزینه گزاف برای صدور مجوزها توسط سازمان غذا و دارو برای تولیدکنندگان آرایشی بهداشتی و مشکل شدید کمبود نقدینگی درتولیدکنندگان صنایع داروسازی ،تولیدکنندگان را با چالش زیادی روبرو کردهاست ( .صنایع شیمیایی)

فرآیند انتخاب صادرکنندگان
برگزیده استانی سال 1400

آغاز شد

مدیرعامل مس شهید باهنر خبر داد:

رکوردشکنی  ۶ماهه
در تولید ،فروش و صادرات
مدیرعامل شــرکت صنایع مس شــهید باهنر کرمان در
تشــریح عملکرد این شــرکت در نیمه اول ســال جاری،
اظهار داشت:کارگران و مهندسان پرتالش صنایع مس
شهید باهنر با غلبه بر تحریم  ،شرایط سخت کرونایی
واختاللهــای ناشــی از برنامــه قطعــی برق توانســتند با
همدلی و تالش مضاعف دســت به افتخاری بزرگ زده
و در ۶ماهه ابتدای امسال در سه حوزه تولید ،فروش و
صادرات رکورد  ۱۰سال گذشته را بشکنند.
مجیــد ضیائــی افــزود :مجاهــدان عرصــه تولیــد در ایــن
شــرکت توانســتند با تالش شــبانهروزی و تکیه بر توان
داخلی رکورد تولید  ۶ماهه سال جاری را به میزان قابل

توجهــی ارتقــا دهنــد وبــا عبــور از مرز  ۱۶هــزار تن تولید
انواع محصوالت مســی و برنجی در شــش ماه نخســت
سال  ۱۴۰۰گامی بلند در تحقق جهش تولید بردارند
وی افزود :با توجه به همه سختی ها و
صفحه 3
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منتخبانمحترمهیاتمدیره
دوره نهم نظام مهندسی ساختمان
استان کرمان

بر اساس اعالم سازمان توسعه تجارت ایران ،فرایند انتخاب صادرکنندگان برگزیده
اســتانی ســال  1400آغاز شــده و تا  28مهرماه جاری ادامه دارد .عالقمندان به
مشارکت در این رویداد میتوانند از طریق سامانه:
tpo.ir/proexp1400
ثبتنام نمایند.

ضمن تبریک مجدد انتخاب شایســته آنجنابان ،مطلوب اســت که در
راســتای اعتالی جایگاه مهندســی برای ارتقاء کیفیت و کمیت صنعت
ساختمان کرمان ،همت و تالش مضاعف خود را مبذول دارید.
توفیق شــما فرهیختگان ارجمند را در این مســئولیت خطیر و حســاس
آرزومندیم.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی استان کرمان

جمعی از شرکتهای کارآفرین مستقل کرمان
(مدرنسازه -آزمونجوش -ابرسازان-آکروپل -شمعکوب-سپنتا)

مجتمع
مس
شهربابک

مدیر مجتمع مس شهربابک خبر داد

تولید تاریخی در شهربابک

مدیــر مجتمــع مس شــهربابک از ثبــت رکوردهــای جدید تاریخی
در تولیدات شــهریورماه و نیمه نخســت ســال  1400مجتمع خبر
داد که از آغاز فعالیت این مجتمع تاکنون بیسابقه بوده است.
حســین ابراهیمینســب مدیــر مجتمــع مــس شــهربابک گفــت:
در ســال تولیــد؛ پشــتیبانیها؛ مانعزداییهــا بــا تالش و کوشــش
حداکثری همکاران و حمایت مدیران ارشد ،مجتمع مس شهربابک
موفق به ثبت چندین رکورد جدید در تولیدات خود شده است.
وی افزود :کاتد تولیدی پاالیشگاه خاتون آباد در شهریورماه 1400
بالغ بر  9909تن بوده در حالیکه باالترین رکورد قبلی در مردادماه
 9795تن بوده است که  1،2درصد افزایش نسبت به رکورد قبل
را نشان میدهد.
ن آباد در نیمه
ابراهیمی نسب ادامه داد :همچنین پاالیشگاه خاتو 
نخســت ســال جاری موفق به تولید  50556تن کاتد شده است.
باالترین رکورد قبلی در نیمه نخســت ســال گذشــته  50384تن
بوده که حاکی از افزایش  0،3درصدی است.
بــه گفتــه مدیــر مجتمع مس شــهربابک آند تولیــدی ذوب خاتون
آبــاد در نیمــه نخســت ســال  1400نیز  64611تن بــوده در حالیکه
باالترین رکورد قبلی در نیمه نخست سال گذشته  62441با 3،5
درصد افزایش بوده است.

ابراهیمــی نســب در پایــان بــا تاکیــد بــر اینکــه در شــرایط کنونــی
بهرهوری کارخانه تغلیظ میدوک در شرایط خوبی قرار دارد ،گفت:
بازیابی کلی کارخانه تغلیظ میدوک در نیمه نخست سال جاری
 90،90درصــد بــوده کــه نســبت بــه باالترین رکورد قبلــی در نیمه
نخست سال  0،4 98درصد افزایش نشان میدهد.

