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خبر
رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان خبر داد

کرمان آماده پذیرش
هیاتهای تجاری پاکستان

رئیس کمیســیون بازرگانی اتاق کرمان گفت :اســتان کرمان
آماده پذیرش هیاتهای تجاری از پاکســتان برای آشــنایی با
ظرفیتهــای اســتان و برقــراری ارتبــاط فعــاالن اقتصــادی دو
طرف است.
محمدعلی محمد میرزائیان در نشست با سرکنسول پاکستان
در زاهدان ،افزود :مهرماه سال جاری نمایشگاه پسته ،خرما و
سایر محصوالت کشاورزی صادراتی استان برگزار می شود و
اگر برنامه ریزی برای حضور هیات تجاری پاکستان در کرمان
همزمان با برگزاری این نمایشگاه انجام شود ،می توان از این
فرصت استفاده بهتری کرد.
وی ضمن ارائه گزارشی از ظرفیت های صادراتی استان کرمان

صفحه 3
را بخوانید

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ،خواستار شد

توجه به «صادرات»
در سیاستگذاری ارزی
آرش علوی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران میگوید :تغییرات
بــازار ارز فقــط بــرای تامین اســکناس مورد نیاز بــازار بوده و رانت
جدیــدی بــرای صرافیهــا ایجــاد کرده اســت؛ در حالی کــه انتظار
میرفت به حل مشکالت ارزی صادرکنندگان هم توجه شود.
هفتــه پیــش و بعــد از نشســت بانــک مرکــزی با جامعــه صرافان
کشــور ،برخــی تغییــرات در سیاســتهای ارزی ،ابالغ شــد که بر
اساس آن صادرکنندگان مجاز شدند اسکناس ارز خود را با نرخ
توافقی به صرافان بفروشند و توافق شد در زمینه اسکناس میزان
عرضــه افزایــش یافتــه و مقررات مربوط به تقاضای بازار در حوزه
اسکناس تسهیل شود.
در این رابطه آرش علوی ،عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان

این مطلب که تغییرات اعمال شده در سیاستهای ارزی بسیار
کوچک هستند ،گفت :باید توجه داشت که متناسب با تغییرات
اعمال شده ،دولت و بانک مرکزی نشان دادند تنها به فکر تامین
اسکناس مورد نیاز بازار هستند و حل مشکالت صادرکنندگان را
دنبال نمیکنند؛ چراکه در این صورت میتوانستند اجازه دهند
صادرکننــده ارز خــود را بــه هرکــس و با هر قیمتی بفروشــد و این
کنترل مصنوعی را از روی بازار بردارند.
به اعتقاد او تمام مشکل در بازار ارز بحث روانی است و متاسفانه
سیاستمداران در راستای آرامش بخشیدن به بازار خوب عمل
نمیکنند .اصرار آنها بر اینکه بهای ارز را دستوری پایین نگهدارند،
نتیجه عکس میدهد و موجب افزایش قیمت ارز میشود.

ادامه داد :پسته و خرمای مضافتی و کلوته ساالنه از کرمان به
پاکستان صادر می شود که البته طبق آمار گمرک مواد معدنی
مانند فوالد ،آهن ،گوگرد ،گچ ،سیمان و همچنین مرکبات و
سبزیجات و مواد پالستیکی نیز از کرمان به پاکستان صادر
شــده اســت .میرزائیــان بیــان کــرد :کرمان آمــاده همکاری با
پاکستان برای توسعه روابط تجاری در زمینه
صفحه 2
را بخوانید
های کشت فراسرزمینی ،گردشگری ،مواد

تورم  ۵۵درصدی
مصالح در تعقیب نهضت ملی مسکن؛

کار روی کاغذ جلو میرود

این فعال اقتصادی تصریح کرد :وقتی مردم به دالیل مختلف از
جمله صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام نگران میشوند،
نباید با بگیر و ببند در بازار ،نگرانی آنها را افزایش دهیم بلکه باید
به بازار اطمینان دهیم که قرار نیست ،اتفاق خاصی بیفتد و ارز
خود را بیسروصدا بفروشیم .اینکه دولت مدام وعده میدهد،
بهای ارز کاهش پیدا میکند؛ اما در عمل اتفاقی نمیافتد ،تنها
شرایط را بدتر میکند.
علوی باور دارد بانک مرکزی جنبه اقتصادی ارز را در نظر نمیگیرد
و با حراج اموال کشــور از طریق نرخ دســتوری نیما به زور قیمت
ارز را پایین نگه میدارد.
صفحه 3
را بخوانید
عضــو هیــات نمایندگان اتاق ایــران برای بهبود

در یــک ســال گذشــته کــه طــرح نهضــت ملی مســکن درگیر
چالشهایی همچون جا خالی دادن برخی بانکها از پرداخت
وام ،عــدم تامیــن آورده متقاضیــان و مقاومــت دســتگاههای
دولتــی در اختصــاص زمینهای خود بــه این پروژه بوده ،نرخ
تورم سالیانه نهادههای ساختمانی به  ۵۵درصد رسیده است.
این در حالی است که از یک میلیون واحد هدفگذاری شده
فقط به  ۹۱هزار واحد وام پرداخت شده است.
تــورم مصالح ســاختمانی بــه  ۵۵درصد و تورم عمومی به ۵۲
درصــد رســید .بــر اســاس اعــام مرکــز آمار ،شــاخص قیمت
نهادههــای ســاختمانی شــهر تهران در چهــار فصل منتهی به
زمســتان ( ۱۴۰۰تــورم ســالیانه) بــه رقــم  ۵۵.۳درصــد و تغییر

قیمت نهادهها نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه
به نقطه)  ۳۵.۵درصد بوده است.
روز گذشته نیز مرکز آمار تورم خردادماه  ۱۴۰۱را  ۵۲.۵درصد
اعالم کرد .نزدیکی دو شاخص تورم مصالح
صفحه 2
ســاختمانی بــا رشــد قیمــت دیگــر کاالهــا
را بخوانید

مدیرعامل شرکت مس در جمع نمایندگان کارگران شرکت ،مطرح کرد

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

آگهي استعالم عمومي (تجدید شده نوبت دوم)
شماره /401/03س
GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY

«نیرویانسانی»مهمترین
اولویت در شرکت مس

رشکـت معدنـی و صنعتـی گل گهـر (سـهامی عـام) در نظـر دارد " راهربی،تعمیـرات ،رسویـس و نگهداری
سیسـتمهای آنالیـن کارخانجـات در بخـش هـوا و تصفیـه خانـه فاضلاب بهداشـتی " را از طریـق برگـزاری
اسـتعالم عمومـی بـه پیامنـکار واجد رشایط واگـذار مناید .لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت اخذ اسـناد
اسـتعالم بـه نشـانی الکرتونیکـی  WWW.GEG.IRاسـناد مذکـور و دسـتورالعمل ارزیابـی کیفی و فنی را
بـه همـراه فرم پرسشـنامه ارزیابی تامین کنندگان از قسـمت مناقصه-مزایـده دانلود منایند .مهلت تحویل
پـاکات سـاعت  9الـی  14چهارشـنبه مـورخ  1401/04/15در محل دفرت کمیسـیون معاملات مجتمع و یا
دبیرخانـه دفتر مرکـزی تهران می باشـد .الزم به ذكر اسـت رشكت معدين و صنعتـي گل گهر در قبول و یا
رد هـر یـک یـا متـام پيشـنهادات واصلـه بدون نیاز بـه ذکر دلیل و بدون جربان خسـارت مختار مي باشـد .
کمیسیون معامالت رشكت معدين و صنعتي گل گهر

پایگاهخبری«اقتصادکرمانآنالین»
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دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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دکتــر علــی رســتمی در نشســت صمیمانــه بــا
نماینــدگان کارگــران در شــهر مقــدس مشــهد و
در جوار بارگاه امام هشــتم علیبن موسیالرضا
(ع) ،رشــد تولیــد و ثبــت رکــورد در حــوزه تولیــد
و فــروش در دوماهــه نخســت ســال جــاری را
نشــان دهنــده تعهــد و همــت کارکنــان شــرکت
دانســت و از تمامی پرســنل شــرکت که با جان
و دل در راســتای تحقــق منویــات مقــام معظــم
رهبــری (مدظلهالعالــی) درخصــوص افزایــش
تولید و بهرهوری و تحقق شعار امسال؛ «تولید،
دانشبنیــان و اشــتغالآفرین»؛ میکوشــند،
تقدیر کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه این نشست با هدف
توشنود درخصوص رفع دغدغههای کارکنان
گف 
و کارگران شرکت مس برنامهریزی و اجرا شده
اســت اظهار داشــت :به دنبال این هســتیم که
کارگــران زحمتکــش صنعت بــزرگ مس ایران با
کمترین نگرانی تمرکز خود را بر افزایش و رونق
تولید بگذارند.
دکتــر رســتمی با بیان این کــه در نظامی زندگی
میکنیم که رهبر انقالب به کارگران نگاه ویژهای
دارند و پیامبر عظیم شأن اسالم بر دست کارگر
بوســه میزنــد ،اظهــار داشــت :همــه ایــن موارد
نشان از ارزش کارگران در جامعه اسالمی است.

مدیرعامل شرکت ملی مس با بیان اینکه باید
در برخــورد بــا نیروی کار جوان منعطف باشــیم،
افــزود :همــه تالشها در راســتای تولید ثروت و
فراهــم کردن امکانات برای انســانها اســت .بر
همین اساس همه اقدامات ما نیز باید در راستای
تعالی و پیشرفت انسانها باشد.
وی در ادامه با اشــاره به این که ضرورت ارتقای
روحیــه کارگــران بــرای افزایش بهــرهوری و بهبود
عملکــرد امری بدیهی اســت ،افــزود :در نظامی
که رهبر انقالب توجه به کارگران را حائز اهمیت
میداند نباید اجازه دهیم که کارگر و همکارانمان
در بخشهای مختلف به ویژه کارگران زحمتکش
با روحیه خسته از محل کار خارج شوند.
دکتر رستمی با بیان این که انسان نزد خداوند
از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت ،گفــت :باید
ایــن مهــم را در برنامهریزیهایمان مورد بررســی
قرار دهیم که در شرکت مس چه جایگاه ،شأن
و احترامــی بــرای انســانها و نیــروی کار قائــل
بودهایم؟ حتما ً در گذشــته برای افزایش جایگاه
نیروی انســانی تالش شــده اســت اما باید بیش
از گذشته به این مقوله توجه کنیم.
وی با اشاره به برکات انقالب اسالمی و مبارزه با
فساد مالی ،تصریح کرد :این انقالب و نظام برای
آن آمده که بتواند به محرومین و مســتضعفان

کمک کند و زمینه تعالی آنها را فراهم کند.
وی با اشاره به ابعاد زندگی امام رضا (ع) توضیح
داد :در روش زندگــی ایــن امــام بزرگــوار راجع به
برخــورد انســانی ایشــان بــا افــراد صحبت شــده
است و همهی سخنان گهربار ایشان در همین
زمینــه بــوده و بــه خاطر توجه به مســائلی از این
حیــث ،مــورد غضب حاکمــان وقت قرار گرفته و
به شهادت رسیدند.
برای شــتاب در توســعه بایــد فرایندهای
ناصواب اصالح شوند
مدیرعامل شرکت مس در بخش دیگری از این
نشســت بــا معرفــی مدیــر جدید گروه حراســت
شــرکت مــس گفــت :آقای مقدم ســوابق زیادی
در این حوزه دارند و روحیه بســیار خوبی در امر
مبارزه با مفاسد اقتصادی در ایشان میشناسم؛
لــذا بنــا داریم از این به بعد هر گونه فرآیندهای
ناصواب را ریشه کن و آنها را اصالح کنیم.
وی با تاکید بر این که باید شرکت مس را خانه
خــود بدانیــم و بــر همیــن اســاس و بــا بازخوانی
گذشته و در جهت رشد و توسعه بیشتر شرکت
انحرافات و کج رفتاریها را اصالح یا از بین ببریم،
بیــان کــرد :من نیز به عنــوان عضو کوچکتر این
خانواده عظیم تمام تالش خود را در این راســتا
انجام خواهم داد.

