خبر آخر

نیاز هزار میلیارد دالری برای
آنها که میخواهند ازدواج کنند

برآوردی ساده نشان میدهد که دولت برای ساماندهی
 15میلیون فرد آماده ازدواج ،باید هزینهای در حدود 1.2
هزار میلیارد دالر را متقبل شود .به گزارش اقتصادنیوز،
چند روز قبل بود که یکی از نمایندگان مجلس از وجود
 15میلیون ایرانی آماده ازدواج خبر داده بود .آماری که
وی اع�لام ک��رده بود ،نش��ان از آن دارد که دولت برای
س��اماندهی افراد مجرد ،باید فکری به حال  15میلیون
ایرانی کند و مسکن و شغل الزم که از الزامات دوام یک
زندگی اس��ت ،ب��رای این افراد فراهم کن��د .هرچند که
تورم در هش��ت س��ال اخیر فشار خود را در سرمایههای
موردنیاز برای ایجاد شغل و واحدهای مسکونی نشان داد
اما فعالیتهایی که دولت یازدهم برای کاهش نرخ تورم
انجام داد ،در نهایت در این دو بخش خود را نش��ان داد.
در این میان ،میتوان با یک برآورد کلی ،هزینه الزم برای
ش��غل و مسکن هر یک از این افراد را به دست آورد .در
این میان ،آن طور که علی ربیعی ،وزیر تعاون ،کار و رفاه
اجتماع��ی پیش از این مطرح کرده بود ،برای ایجاد یک
ش��غل ،هزینهای در حدود  150میلیون تومان مورد نیاز
است .هرچند که وی کمی بعد ،این رقم را باالتر برده و
تاکید کرده بود که با توجه به نرخ رشد منفی ،این هزینه
به حدود  400میلیون تومان نیز میرس��د .با این حال،
آنطور که آمارها نش��ان میدهد نرخ رش��د اقتصادی از
حالت منفی بودن خارج ش��ده و با توجه به این مسئله،
میتوان عددی در حدود  150میلیون تومان را برای ایجاد
یک ش��غل در نظر گرفت .در عین حال ،دولت عالوه بر
ایجاد ش��غل ،باید فکری به حال مس��کن این افراد کند.
بر این اس��اس ،اگر یک واحد کوچک مسکونی به متراژ
 50مت��ر و به قیمت مت��ری دو میلیون تومان را در نظر
بگیری��م ،عدد  100میلیون تومان برای خرید یک واحد
 50متری به دست میآید.
این مس��ئله در حقیقت این نکته را نشان میدهد که
دولت برای ساماندهی هریک از این افراد آماده ازدواج باید
 150میلیون تومان برای ایجاد شغل و  100میلیون تومان
برای مسکن هزینه کند که در نهایت عدد  250میلیون
تومانی برای هر یک فرد به دست میآید .در حقیقت اگر
قرار باشد دولت  15میلیون فرد آماده ازدواج را ساماندهی
کند ،باید برای هر یک نفر آنها هزینه  250میلیون تومانی
را متقبل شود .یعنی اگر بخواهد کلیه افراد در سن ازدواج
را س��اماندهی کند ،باید سه میلیون و  750هزار میلیارد
تومان هزینه کند .این عدد معادل  1.2هزار میلیارد دالر
(با احتساب دالر سه هزار تومانی) است.
البته این رقم با فرض در نظر گرفتن مسکن و اشتغال
برای همه مجردهاست ،چرا که به دلیل مشخص نبودن
جنسیت این افراد نمیتوان برآوردی از تعداد زوجها داد.
چنی��ن رقمی که در مقابل ع��دد تولید ناخالص داخلی
یعنی  934هزار میلیارد تومان ،رقم بسیار بزرگی را نشان
میدهد ،خبر از هزینههایی میدهد که دولت باید برای
ساماندهی افراد در سن ازدواج در نظر بگیرد.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :مجید نعمت الهی
دبیر شورای سیاستگذاری :محمدرضا دهقانپور
مدیر اداری و روابط عمومی :مرجان ضیایی
همکاران :راضیه ابوالحسنی -مهدی نعمتالهی
بهاره محسنی -احسان امینزاده -محمدهادی جاللپور
مدیر هنری :اعظم حاکمی

هفته نامه اقتصادی استان کرمان
شمارههای تماس:

تحریریه32478011-13 :
توزیع32474272 :
چاپ :کارمانیا
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معرفی کتاب
عنوان :اندیشه آزادی
موض�وع :تجربه ایران معاص��ر از منظر اقتصاد
سیاسی
نویس�نده :محمد طبیبیان ،موس��ی غنی نژاد،
حسین عباسی
ناشر :انتشارات دنیای اقتصاد1391 :
قیمت10000:تومان
گرچه بي��ش از يك قرن از طرحانديش��ههاي
تجددطلب��ي و نوگرايي در اي��ران ميگذرد ،ولي
هنوز بحث بر س��ر مفاهيم اساس��ي تمدن جديد
همچون قان��ون ،آزادي ،حقوق فردي ،توس��عه و
رف��اه فكر سياس��تمداران و متفكران جامعه را به
خود مش��غول داشتهاس��ت .هنوز به اين پرسش

پايهاي پاس��خي در خور
داده نشدهاس��ت كه چرا
ای��ران به رغم تالشهاي
بسيار نتوانسته است وارد
جرگه كشورهاي توسعه
يافته شود؟ هدف اصلی
کتاب «اندیش��ه آزادی»
بررس��ی اجمال��ی برخی
وجوه تجدد خواهی ایرانیان و ارائه بسیار خالصهای
از خردورزی مدرن در اقتصاد و سیاس��ت است تا
شاید بتوان با زدودن ابهامها و آشفتگیهای فکری
در خص��وص عقب ماندگ��ی جامعه ما ،راه را برای
چاره جوییهای معقول و موثر باز کرد.

عنوان :قدرت و بازار
موضوع :دولت و اقتصاد
نویس�نده :مورای روتبارد /متین پدرام – وحیده
رحمانی
ناشر :انتشارات دنیای اقتصاد
راتبارد از چهرههای نامدار مکتب اتریشی اقتصاد
بود که با ایجاد گونهای از آنارشیسم بازار آزاد ،که خود
آن را آنارکو-کاپیتالیسم مینامید به گونهای بنیادین
بر جنبش لیبرتارین آمریکا و اندیشه معاصر لیبرتارین
و لیبرالیسم کالسیک تاثیر گذاشت .راتبارد بیش از
 20کتاب نوشته است و از او بهعنوان چهرهای مهم
در جنبش لیبرتارین آمریکا یاد میشود.
راتبارد بر اساس مفهوم ترتیب آنی مکتب اتریش،

ه��واداری از اقتصاد آزاد
در خلق پ��ول ،و محکوم
ک��ردن برنامهری��زی
متمرک��ز ،از ح��ذف
کنت��رل اجب��اری جامعه
و اقتص��اد توس��ط دولت
مرکزی دف��اع میکرد .او
نیروی انحص��اری دولت
را بزرگتری��ن خط��ر برای آزادی و رف��اه بلندمدت
مردم میدانس��ت و حکومت را «س��ازمان دزدیدن
سیس��تماتیک آزادی» و م��کان غیراخالقیتری��ن،
بیپرواتری��ن و خودخواهتری��ن اف��راد در هر جامعه
میدانست.

Tuesday

پست الکترونیکEqtesadkerman93@gmail.com :
تارنماEghtesadkerman.ir :
نشانی:بلوار جمهوری اسالمی -کوچه شماره یک -مجتمع تجاری ایمان -طبقه اول  -واحد سه

 110هزار میلیارد تومان نیاز پروژه های نیمه تمام
نزدیک به  50پروژه عمرانی نیمه تمام بزرگ در
کش��ور وجود دارد که در حال حاضر برای تکمیل
آنها به اختصاص بیش از  110هزار میلیارد تومان
اعتبار نیاز اس��ت.به گزارش صدای اقتصاد؛ دولت
یازدهم از زمان نگارش نخس��تین بودجه س��االنه
خود ،محوری��ت منابع عمرانی خ��ود را تخصیص
اعتبار ب��ه پروژه های نیمه تمام عنوان کرد .پروژه
های نیمه تمام با درصد پیش��رفت باالتر ،در راس
اولویت دریافت منابع قرار گرفتند.
به رغم آنکه در بودجه س��ال  93هیچ منابعی از
مح��ل پروژه های عمرانی به افتتاح پروژه جدیدی
اختص��اص نیافت ،اما انبوه پ��روژه های نیمه تمام
موجب ش��د که این سیاست به تدوین بودجه 94
هم کش��انده شود .کمااینکه بودجه سال جاری نیز
خط پایانی ب��رای پروژه های نیم��ه تمام عمرانی
نخواهد بود .آنطور که معاون مدیریت و برنامه ریزی
کشور اعالم کرده؛ نزدیک به  50پروژه عمرانی نیمه
تمام بزرگ در کشور وجود دارد که در حال حاضر
برای تکمیل آنه��ا به اختصاص بیش از  110هزار
میلیارد تومان اعتبار نیاز است .این در حالی است
ک��ه در قالب بودجه س��ال  ،94دولت و مجلس با
تواف��ق یکدیگر حدود  47هزار میلیارد تومان برای
بودجه عمرانی کشور اختصاص دادند که در صورت
تخصیص ای��ن منابع به طور کامل ،حداقل نیاز به
 63هزار میلیارد تومان دیگر برای تکمیل  50پروژه
عمرانی بزرگ نیمه تمام در کشور است .البته باید

430

1050

2994

در حال حاضر  430روستا با
جمعیت  39هزار و  866خانوار
در استان با کمبود آب مواجه
هستند.

به روکش آسفالت راه های
اصلی و فرعی استان ،یکهزار
و  50میلیارد ریال اعتبار
اختصاص داده شد.

استان كرمان داراي 2994
هكتار سطح زير كشت گل
محمدي شامل  523هكتار
نهال و  2471هكتار بارور است.

روستا

سایه روشن

پروژه هایی که نیمه تمام باقی می مانند

اقتصاد کرمان به روایت اعداد

میلیارد ریال

اداری و آگهی32474271:
نمابر32478181:

هکتار

ای��ن را هم اضافه کرد که ای��ن  110هزار میلیارد
تومان برمبنای برآورد کنونی اس��ت که با افزایش
زمان ،به تبع تورم ،نیاز مالی این پروژه ها افزایش
می یابد .اما این مس��ئله در حالیست که به عقیده
برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس ،بودجه 47
ه��زار میلیارد تومانی عمرانی در نظر گرفته ش��ده
برای سال جاری ،باتوجه به کسری منابع درآمدی
دولت قابل تحقق نخواهد بود .از س��وی دیگر اینها
تنها بخشی از پروژه های نیمه تمام عمرانی کشور
است .طبق آنچه محمدباقر نوبخت در زمان تدوین
الیحه بودجه سال  93عنوان کرده بود ،بیش از 2
هزار پروژه نیمه تمام در سراس��ر کشور وجود دارد
ک��ه اولویت دولت در س��ال های پیش رو به پایان
رساندن این پروژه های نیمه تمام است.
براین اس��اس حتی تخصیص  110هزار میلیارد
توم��ان هم نمی تواند ب��ه معنای پایان یافتن تمام
پروژه های نیمه تمام عمرانی باشد.

3800 3000
میلیارد تومان

پروژه نیمهتمام

برآورد تقریبی تفاهمنامه
ساخت آزادراه «حاجی آباد –
سیرجان  -انار – یزد»  3هزار
میلیارد تومان است.

 605پروژه نیمه تمام در استان
کرمان به اتمام رسیده است که
شامل  17درصد کل پروژههای
ناتمام است.

پیشنهادسردبیر
بررسی پروژه جذب  15هزار کارمند جدید

کوچکسازی دولت
در بوته فراموشی؟

دس��تگاه استخدامی دولت از تامین منابع برای جذب
 38هزار نفر از افرادی که در دولت گذشته به استخدام
دولت درآمده بودند ،خبر داده و عالوه بر این گفته 15
هزار نفر دیگر هم برای سال  94جذب دولت خواهند شد.
با این تحوالت ،این سوال مطرح میشود که آیا سیاست
کاستن از حجم دولت در دولت یازدهم پیگیری میشود؟
به گزارش اقتصادنیوز ،محمود عس��کری آزاد در مورد
نیروه��ای م��ازاد در بدنه دولت گف��ت :دولت تصمیمی
برای اخراج کارمندان به بهانه نیروی مازاد ندارد ،بلکه با
محدود کردن استخدامها و خروج طبیعی نیروی انسانی،
این کار را متعادل میکند.
جانش��ین معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت در
باره استخدامهای جدید گفت :اینکه از سوی آقای نوبخت
 38هزار اس��تخدام نیروی جدید مطرح شده ،مربوط به
استخدامهای دولت دهم بود که اقدمات الزم انجام شده
و در دول��ت کنونی منابع آن تامین و حکم اس��تخدامی
برای آنها صادر ش��ده است .این مقام مسئول ادامه داد:
بخش دیگر استخدامها مربوط به سال  94بوده که حدود
 15هزار نفر هستند که مصوبه هیات وزیران را دارد.
با این حال موضوع اس��تخدام نیروی انسانی ،با توجه
به رویکرد کوچکس��ازی دولت یکی از موضوعاتی است
که در دو دهه اخیر یه موضوعات چالشی نظام مدیریتی
کشور درآمده است.
دولتهای نهم و دهم به عقیده بسیاری از کارشناسان
در ای��ن خصوص غی��ر قانونی برخورد ک��رده اند .بنابر
گزارشهای نهادهای مختلف56 ،درصد اس��تخدامهای
دولت قبلی بدون مج��وز قانونی و آزمون عمومی انجام
ش��د و به گفته مش��اور هیئت عالی نظارت بر تخلفات
اداری کشور 499 ،هزار تخلف استخدامی در دولتهای
نهم و دهم انجام گرفته است.
مختار محمدی میافزاید :ش��مار استخدامهای انجام
ش��ده طی هشت سال دولتهای قبلی  894هزار نفر به
صورت رس��می ،پیمانی و قراردادی بود که از این تعداد
 395هزار نفر که  44درصد را ش��امل میش��ود ،دارای
مجوز قانونی بودند .از این تعداد استخدام شده ،تنها 210
هزار نفر که  23درصد را شامل میشود از طریق آزمون
جذب و بکارگیری ش��دند ،بنابراین  499هزار نفر بدون
مجوز قانونی از س��وی مجلس یا دولت در دستگاههای
اجرایی کش��ور اس��تخدام ش��دند و  684نفر نیز بدون
برگزاری آزمون عمومی ،استخدام و بکارگیری شدند.
با این حال و در دولت گذش��ته ب��ا ایرادی که رئیس
مجل��س ش��ورای اس�لامی نس��بت به اس��تخدام طرح
مهرآفرین گرفت ،اس��تخدام  394هزار نفر لغو شد .این
در حالی اس��ت که روند این تعداد اس��تخدام با ش��روع
دولت یازدهم متوقف شده ،و در صورتیکه این روند در
دولت یازدهم متوقف نمیشد تاکنون تعداد استخدامها
به یک میلیون و  288هزار نفر میرسید و ساالنه هشت
هزار میلیارد تومان بار مالی برای دولت ایجاد میکرد.

مدیرعامل جدید مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر مطرح کرد

توسعه با اولویت نیروهای بومی و مدیران متخصص
اقتصاد کرمان :انتقادهای اس��تاندار کرمان به عنوان نماینده عالی دولت در اس��تان از گل گهری ها
باال گرفته بود و رزم حسینی در چند نوبت در یک سال اخیر به صراحت به انتقاد صریح از تفکر حاکم
ب��ر مجموعه مدیریتی گل گهر پرداخت .اس��تاندار کرمان در یک��ی از این موارد تاکید کرد :بحث ما
تزریق پول از سوی گلگهر به کارهای سطحی نیست بلکه آنچه ما به آن اعتقاد داریم توانمند سازی
مردم از سوی گل گهر و عمل به مسئولیت اجتماعی در قبال شهرستان سیرجان و استان است .در
این شرایط ،در نهایت این استاندار کرمان بود که با وجود مخالفت اکثریت اعضای مجمع نمایندگان
استان ،توانست حرف خود را به کرسی بنشاند و زمینه جابجایی در مدیریت مجتمع معدنی و صنعتی
گل گه��ر را فراهم آورد.مهن��دس ناصر تقی زاده در حالی به عنوان مدیرعامل جدید گل گهر معرفی
ش��د که در حقیقت پس از چندین س��ال دوباره به خانه خود بازگشته است؛ چه اینکه او از مدیران و
بنیانگذاران طرح های توسعه ای گل گهر در مقاطع قبلی فعالیت این شرکت است.
اولویت با نیروهای بومی و مدیران متخصص
مدیرعامل جدید شرکت گل گهر در سخنانی در آیین معارفه خود گفت :از اینکه بار دیگر در جمع
کارگران و کارمندان و مدیران معدن گل گهر عهده دار مسئولیت شده ام به خود می بالم.
مهندس ناصر تقی زاده ادامه داد :همانطور که مدیران سابق این معدن در راستای تکمیل طرحهای
نیمه تمام کوشیده اند نسبت به اجرا و تکمیل پروژه ها اقدام خواهم کرد.
وی با اشاره به شرایط خاص بازار امروز سنگ آهن ،اظهار داشت :با بررسی تمام جوانب ،این مسئولیت
خطیر را عهده دار شده ام و این در شرایطی است که وضعیت شرکتهای فوالدی چندان خوب نیست.
تقی زاده از توسعه اکتشافات سخن گفت و افزود :باید بتوانیم معادنی را که دارای توجیه اقتصادی
هستند اکتشاف کنیم.
وی به موضوع رسالت اجتماعی معدن گل گهر در قبال مردم سیرجان هم پرداخت و ابراز داشت:
گل گهر یک بنگاه اقتصادی است که بر مبنای سود و زیان اداره می شود اما با تعاملی که با سهامداران
خواهیم داش��ت در قبال رفاه ش��هروندان سیرجانی که خدمت به آنان را برای خود افتخاری می دانم؛
کوتاهی نخواهیم کرد.
مدیرعامل گل گهر ادامه داد:در زمینه به کارگیری و اشتغال نیروها در مجموعه نیز اولویت با بومی
گرایی است و در انتخاب مدیران نیز اولویت با افراد متخصص؛ متعهد و بومی است.
وحدت پیش نیاز آبادانی و پیشرفت
استاندار کرمان گفت :به برکت همدلی و همزبانی بین مردم و مسئولین استانی ،خوشبختانه سال
گذشته فضای کسب و کار بی نظیری در استان کرمان به وجود آمد.علیرضا رزم حسینی در مراسم تودیع
و معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان اظهار کرد :یکی از ضرورت های فعلی
کشور همدلی و همزبانی است که امسال نیز این همدلی و همزبانی از سوی رهبری تاکید شده است.
وی با بیان اینکه باید روز به روز زمینه اعتماد مردم به نظام را عمیق تر کنیم ،افزود :حضور مردم
در تمام صحنه ها ،پشتوانه خوبی برای کشور در عرصه بین المللی می باشد و «وحدت» است که می
تواند آبادانی و پیشرفت را در کشور به وجود آورد و مطمئن باشید با اختالف و درگیری نمی توانیم
جذب سرمایه گذاری کنیم و کشور را توسعه دهیم.
مقام عالی دولت در استان کرمان تصریح کرد :یکی از انگیزه های حضورم در این جلسه ،قدردانی
از رزمنده ای است که امروز می خواهد سنگر خود را عوض کند .باید یاد بدهیم و یاد بگیریم که به
خدمتگزاران احترام گذاشته و قدرشناس باشیم و این فرهنگ را نهادینه کنیم.
وی با تاکید بر اینکه بنده اصرار داشتم سنگر بعدی ،باید بهتر از گل گهر برای آقای جالل مآب باشد
افزود :امیدواریم آقای تقی زاده در سنگر سختی که امروز تحویل می گیرد ،تالش کند تا با کمک نماینده
مردم سیرجان در مجلس شورای اسالمی سیرجان را ساخته و در جهت آبادانی و توسعه قرار بدهد.
استاندار کرمان با اشاره به امضای  72هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در قالب طرح مثلث توسعه
اقتصادی در استان کرمان گفت :طرح مثلث توسعه اقتصادی استان کرمان می خواهد استان ساخته و
آباد شود .باید نمایندگان را در جهت آبادانی به کمک بطلبد و ائمه جعه باید در این زمینه همکاری کنند.
رزم حس��ینی با بیان اینکه باید برای س��رمایه گذاران فرش قرمز پهن کنیم اظهار کرد :همه ارکان

حکومتی و مدیران دولتی باید تس��هیل کننده س��رمایه گذاری باش��ند اگرچه بروکراسی ما را در این
مس��یر با س��ختی و زحمت رو به رو می کند ولی نباید از هیچ کوش��ش و تالش��ی در زمینه توسعه و
آبادانی استان دریغ کنیم.
جلوگیری از خروج  3میلیارد دالر ارز از کشور
مدیرعامل بانک س��په کش��ور گفت :تولیدات دو شرکت گل گهر و چادرملو از خروج  3میلیارد دالر
ارز از کشور جلوگیری می کند و خوشبختانه این دو شرکت توانسته اند با تکمیل زنجیره ،در شرایط
سخت تحریم با استانداردهای روز دنیا در همه بخش ها کارخانه بسازند.
سید کامل تقوی نژاد در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان
افزود :دولت برای کنترل تورم ،خروج از رکود و اشتغال افزون تر برنامه های خوبی تدارک دیده است
که امیدواریم با یک برنامه ریزی مدون و خوب ،اقتصاد ایران شکوفا شود.
تقوی نژاد تصریح کرد :مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر امروز تحقق شعار ما می توانیم است و نمونه
ای از توسعه متوازن و آگاهانه مدیران کشور است که روز به روز به ابعاد توسعه آن افزوده می شود.
مدیرعامل بانک س��په کش��ور اظهار کرد :هر کدام از مدیران گل گهر سنگی بزرگ بر بناهای عمیق
گذشته گذاشته اند و دیگران نیز باید گل گهر را الگوی خود در بخش های فنی ،تجهیزات و مدیریت
قرار بدهند.
وی افزود :اگر اشتغال و تولید هدف دولت تدبیر و امید است ،در گل گهر نمونه عینی آن را می بینیم
و سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی که راه گش��ای اقتصاد کشور و برون رفت از مشکالت و جلوگیری از
وابستگی به خارج است ،چیزی نیست مگر آنچه که در گل گهر اتفاق افتاد.
تقوی نژاد با بیان اینکه دستمان را به سوی متولیان ،سیاست گذاران و برنامه ریزان دراز میکنیم
تصریح کرد :آنچه که در فاز سوم گل گهر شاهد بودیم نتیجه تصمیات اشتباه بود .نباید با تصمیمات
ناپخته در برخی از سطوح مدیریت و سازمان های دولتی اتفاق افتد.
مدیرعامل بانک س��په کش��ور با بیان اینکه سرمایه گذاران اعتقاد عمیقی برای توسعه منطقه دارند
اظهار کرد :باید سرمایه گذاران تکریم شوند و قدر سرمایه گذاری ها دانسته شود .ما حافظ منافع ملت
و سپرده گذار هستیم و تالش کرده ایم این نقطه از کشور(گل گهر) را به عنوان الگوی واقعی توسعه
شکل دهیم و انشاا ...این روند را همچنان ادامه خواهیم داد.
وی ادامه داد :پروژه های متعددی با حجم سرمایه گذاری های بسیار باال در این منطقه انجام شده و

شایسته است که برای افتتاح هر پروژه مقامات ارشد کشور حضور بیابند.
تق��وی ن��ژاد گفت :تولیدات دو ش��رکت گل گه��ر و چادرملو از خروج  3میلیارد دالر ارز از کش��ور
جلوگیری می کند و خوشبختانه این دو شرکت توانسته اند با تکمیل زنجیره ،در شرایط سخت تحریم
با استانداردهای روز دنیا در همه بخش ها کارخانه بسازند.
تقوی نژاد با بیان اینکه اهل تعامل بوده و اقتضائات مدیریت را می داند و به شرایط منطقه آشناست
اظهار کرد :بانک ها ضمن توجه به قواعد بنگاه داری و شاخص های اقتصادی ،رسالت اجتماعی دارد
و بنده به رس��الت اجتماعی گل گهر و توس��عه منطقه سیرجان و کرمان اعتقاد دارم و باید مردم این
مناطق از برکات توسعه صنعتی به خوبی بهره ببرند و تلفیقی بین توسعه صنعتی و توسعه فرهنگی
واجتماعی انجام شود.
دستاوردهای «جالل مآب»
مدیرعامل س��ابق ش��رکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان گفت :اگر دامنه سرمایه گذاری های
گل گهر از خلیج فارس تا سیرجان و سرچشمه و اردکان ادامه پیدا می کند و گل گهر در صنعت و
معدن داخل و خارج از کشور حرف برای گفتن دارد ،به دلیل همراهی و تعامل همه همکاران است.
به گزارش ایسنا،محمد جالل مآب ،با اشاره به پنج سال و نیم فعالیتش در این شرکت اظهار کرد:
اگر امروز گل گهر در منطقه وسیع جغرافیایی حرکت می کند و از استخراج تا تولید آهن اسفنجی در
این منطقه شکل گرفته و طی چند سال آینده تولید شمش و ورق را در کارنامه خود خواهد داشت،
به یاری خداوند و همت سهامداران این شرکت است.
وی بی��ان کرد :در س��ال  88که بنده کار را در این مجموع��ه آغاز کردم ،چند موضوع مهم و نکات
بسیار کلیدی مطرح بود که نخستین حرکت اتمام طرح های نیمه تمام بود و امروز طرح هایی که با
همت آقای تقی زاده طراحی و آغاز شده بود ،به بهره برداری رسانده ایم که افزایش سهم تولید را در
کشور داشته باشیم و تا سال  90طرح های نیمه تمام بهره برداری شد.
مدیرعامل سابق گل گهر سیرجان گفت :گام دوم ،افزایش تولید ،تکمیل زنجیره سنگ آهن تا فوالد،
ارزش افزوده ،دانش فنی و فعالیت های طراحی و مهندسی و موضوعاتی مانند طرح های تحقیقاتی به
عنوان استراتژی های مهم و اثربخش گل گهر مطرح شد.وی در ادامه گزارش کاملی از فعالیت های
انجام شده در دوره مدیریت خود ارایه داد.

