
برده است«.

️استاندار کرمان: 
نرخ رشد اقتصادی استان به 
برکت معادنی چون گهرزمین 

مثبت بوده است

با  سخنانی،  طی  نیز  کرمان  استاندار 
اشاره به تاسیس شرکتی با هدف توسعۀ 

اکتشافات معدنی استان گفت: »در قدم 
خواهد  اکتشاف  استان  پهنه  کل  بعدی 
اجازه  این  صمت  وزارت  امیدوارم  و  شد 
را بدهد«. محمدمهدی فداکار افزود: »با 
کمک شرکت های معدنی و وزارت صمت، 
شرکتی در استان کرمان تشکیل شده که 

تامین  سرمایه گذاری  برای  را  پروژه ها 
مالی می کند و یکی از کارهای بزرگ در 
این شرکت بحث اکتشاف است که مس 
سرمایه گذاری  حوزه  این  در  گهر  گل  و 

می کنند«.
وی اظهار کرد: »مالیات استان کرمان 
از 10 هزار میلیارد تومان، امسال به 22 
هزار میلیارد تومان رسیده و حقوق دولتی 
معادن از 20 هزار میلیارد تومان در سال 
گذشته به 40 هزار میلیارد تومان افزایش 
یافته که این امر توان استان را می گیرد«.

که  حالی  »در  گفت:  کرمان  استاندار 
هزار  سه  کرمان  استان  عمرانی  بودجۀ 
هزار   48 حدود  است،  تومان  میلیارد 
میلیارد تومان از استان می رود. سه هزار 
نگهداری  هزینۀ  عمرانی  بودجۀ  میلیارد 

پروژه ها هم نمی شود«.
وی با انتقاد از اینکه اختیارات شورای 
معادن کاهش یافته است، افزود: »شاهد 
 11 نیستیم؛   استان  در  توسعه  توازن 
درصداز جمعیت استان زیرپوشش کمیته 
امداد امام خمینی)ره( هستند که بیش از 
300 هزار نفر جمعیت را شامل می شود. 
تحت  که  است  جمعیتی  جز  به  این، 

پوشش بهزیستی هستند«.
رشد  نرخ  این که  بیان  با  فداکار 
چون  معادنی  برکت  به  استان  اقتصادی 
گهرزمین همیشه مثبت بوده است، ادامه 
را  کارگر  هزار   18 گل گهر  »منطقۀ  داد: 
سهامدار این شرکت کرده که اتفاق خوبی 

بوده و امیدوارم این فرایند ادامه یابد«.
 6 تبصره  محل  »از  گفت:  سپس  وی 
تومان  میلیارد  سه  میزان  معادن،  قانون 
به استان کرمان پرداخت شده در حالی 
به  دولت  می گوید  صراحت  به  قانون  که 
از چند  و  است  مکلف  قانون  این  اجرای 
خارج  استان  از  که  تومانی  میلیارد  هزار 

می شود، مبلغی ناچیز برمی گردد«.
بیان کرد: »جاده های  استاندار کرمان 
از  معادن  تردد خودروهای سنگین  با  ما 
بین رفته است اما پول خط کشی آن ها را 
هم نداریم«. وی در ادامه، با بیان این که 
جنوبی   3 شماره  معدن  از  بهره برداری 
»شرکت های  افزود:  است  گهرزمین  حق 
را  خود  آب  بزرگ  اقدامی  طی  معدنی 
اجرای  که  کردند  تامین  خلیج فارس  از 
خطوط بعدی آن نیز پیگیری می شود و 
انرژی  تولید  با  را  برق  بار  شرکت ها  این 

خورشیدی از دوش دولت بر می دارند«.

️نماینده مردم 
سیرجان و بردسیر:

 67 درصد کل وصولی مطالبات 
در بخش حقوق دولتی معادن از 

استان کرمان بود
مردم  نماینده  حسن پور  شهباز 
این  در  مجلس  در  بردسیر  و  سیرجان 
کشور  اقتصاد  درصد   25« گفت:  مراسم 

در مجموعۀ وزارت صمت است و خیلی ها 
نمی دانند حجم کار این وزارتخانه چقدر 
درصد   67« کرد:  بیان  وی  است«.  زیاد 
حقوق  بخش  در  مطالبات  وصولی  کل 

دولتی معادن از استان کرمان بوده و 33 
استان های  سایر  به  متعلق  مابقی  درصد 
پول  این  درصد   65 باید  و  است  کشور 
و  شود  داده  برگشت  صمت  وزارت  به 
زیرساخت های  تکمیل  برای  وزارتخانه 
یک  اما حتی  کند،  هزینه  استان  در  آن 
است«.  بازنگشته  کرمان  به  آن  درصد 
اقتصادی مجلس  نایب رئیس کمیسیون 
شورای اسالمی با انتقاد از گرفتن اختیار 
تبصره 5 از شورای معادن توسط معاونین 
درخواست  فاطمی امین  از  صمت؛  وزیر 
اینکه در 10 کیلومتری  به  با توجه  کرد 
گهرزمین آب خوردن ندارند و برای رفع 
اختیار  دوباره  استان،  مشکالت  از  برخی 
حسن پور  دهد.  استاندار  به  را   5 تبصره 
افزود: »خودروسازهای داخلی و خارجی 
از  این شهر یک درصد خدمات پس  در 
فروش ندارند و گورستانی از خودروها که 
سرمایۀ مملکت هستند در اینجا دپو شده 
افزایش  با  پیمانکاران  از  بعضی  و  است 
غیرکارشناسی 57 درصدی حقوق کارگر 
قیمت  به  می رود  انتظار  که  حالی  در  و 
سیاه  روز  به  کنند،  کار  پیش  سال  سه 
رئیس کمیسیون  نایب  نشانده شده اند«. 
در  اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی 
بخش دیگری از سخنان خود گفت: »پنج 
هزار و 400 تودۀ معدنی در استان کرمان 
بالتکلیف است و اگر دستور شروع آن را 

بدهید انقالب معدنی رخ خواهد داد«.
معدن   478« کرد:  خاطرنشان  وی 
فعال داریم و 22 معدن را نیز برخی در 

اختیار دارند و دارند کاسبی می کنند«.
داد  به  »باید  کرد:  تاکید  حسن پور   

معادن این خطه برسید«.
خام فروشی  اینکه  بیان  با  وی 
است،  استان  مشکل  اصلی ترین 

کود  تولید  ظرفیت  استان  »این  گفت: 
کشاورزی)تبدیل دود گوگرد به آمونیوم( 
این  می تواند  واردات  جای  به  و  دارد  را 

محصول را صادر کند«.

️سرپرست فرمانداری سیرجان:
 از تالش و همت متخصصان و 
کارگران گهرزمین تشکر می کنم

شهرستان  ویژه  فرمانداری  سرپرست 
ضمن  مراسم،  این  در  هم  سیرجان 
و  متخصصان  همت  و  تالش  از  قدردانی 
به  گل گهر  منطقۀ  زحمتکش  کارگران 
ویژه شرکت سنگ آهن گهرزمین، گفت: 
اهداف  به  نیل  راستای  در  شرکت  »این 
بهره برداری  خود،  توسعه ای  برنامه های 
با ظرفیت  تولید کنستانتره  از خط سوم 
دو میلیون تن به صورت رسمی با حضور 

وزیر صمت را به انجام رساند«.
وی افزود: »برای اجرای این طرح بالغ 
بر دو هزار و 500 میلیارد تومان هزینه 

شده است«.

بهره برداری  مراسم  اطالع رسانی:  گروه 
رسمی از خط 3 کارخانه کنسانتره شرکت 
سه شنبه  صبح  گهرزمین  سنگ آهن 
صنعت،  وزیر  حضور  با  تیرماه  چهاردهم 
سیرجان،  جمعه  امام  تجارت،  و  معدن 
سیرجان  مردم  نماینده  کرمان،  استاندار 
و  اسالمی  شورای  مجلس  در  بردسیر  و 
شهرستانی  و  استانی  مسئولین  از  جمعی 

در سالن همایش گهرزمین برگزار شد.

مدیرعامل گهرزمین:
 استانداران با اختیارات در شورای 

تامین و شورای معادن مناطق 
واکاوی نشده را به شرکت های 

پرتوان واگذار کنند
گهرزمین  مدیرعامل شرکت سنگ آهن 
حاضر  مدعوین  به  خوش آمدگویی  ضمن 
در این مراسم گفت: »در منطقۀ سیرجان 
و  داریم  کلنگ زنی  یا  افتتاح  یک  هرروز 
 40 فوق العاده  عظمتی  با  گل گهر  منطقه 
در  را  کشور  فوالد  از  پشتیبانی  درصد 
اختیار دارد. بیش از 22 هزار نفر در منطقه 
گل گهر و بیش از شش هزار نفر در شرکت 

گهرزمین مشغول به کار هستند«.
محمد فالح افزود: »کارگران در شرایط 
بد آب و هوایی و وضعیت نامناسب زیست 
فعالیت  معدنی  گودهای  در  محیطی 
مناطق  این  در  هوا  سنگینی  که  می کنند 
سبب تنگی نفس می شود و فعالیت در این 

شرایط دشوار است«.
وی ادامه داد: »بیش ترین درآمد استان 
حوزۀ  از  گذشته  سال های  طی  کرمان 
اول  محصول  که  پسته  و  بوده  کشاورزی 
استان کرمان است، سال گذشته و امسال 
 80 نیز  آینده  سال  شد؛  خسارت  دچار 
درصد محصول را نخواهیم داشت، لذا نیاز 
در  نخست کشور  به حضور شخصیت های 

شهرستان سیرجان وجود داشت«.
مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین 
گفت: »همچنین شرایط بد آب و هوایی و 
مشکالت خرید ماشین آالت، بهره برداری از 
کارخانه های منطقه گل گهر را دشوار کرده 

است«.
مجموعۀ  »مدیران  کرد:  اظهار  وی 
پیش،  از  تومان  میلیارد  هزار  یک  گل گهر 
آب  از  استفاده  طلسم  و  کردند  پرداخت 
دریا را شکستند که اگر پشتیبانی استاندار 
نبود  گل گهر  پرداخت های  و  کرمان  وقت 

این آب امروز به سیرجان نیامده بود«.
آب  انتقال  پروژۀ  »انجام  افزود:  فالح 
کویر،  به  آن  انتقال  اما  بود  طلسم  یک 
این  اگر  کرد،  خوشحال  را  رهبری  قلب 
در  خشکسالی  مشکالت  یابد  ادامه  کار 
فاتحه  و  می یابد  کاهش  فوق العاده  استان 

خشکسالی خوانده خواهد شد«.

تمام  چرا  این که  بیان  با  ادامه،  در  وی 
معدن شماره سه به گهرزمین واگذار نشده 
ادامه  گهرزمین  تولید  »اگر  گفت:  است؟ 
آن  تولید  دور،  نه چندان  آیندۀ  در  نیابد، 
تولید  درصد  و 50  می رسد  درصد  به 50 
به  خسارت  صورت  این  در  می خوابد؛ 

صنعت فوالد کشور وارد می شود«.
از  سنگ  »نگذاریم  کرد:  تاکید  وی 
منطقه بیرون برود، و نگذاریم تولید راکد 

شود«.
مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین 
 10 جای  به  کارخانجات  »عمر  داد:  ادامه 
سال باید به 30 سال برسد؛ چرا ما بیش از 
دو میلیون تن گندله بر زمین داریم و در 
کشور این آمار هشت میلیون تن است اما 

مشتری ندارد؟«.
شرایط  در  »چرا  کرد:  اظهار  وی 
به  باید  معدنی  ماشین آالت  تحریمی، 
و  وارد شود  به کشور  قطعه  قطعه  صورت 

زمان ترخیص، جنازه تحویل بگیریم؟«.
پهنۀ جیرفت در  بیان کرد: »چرا  فالح 
طول و عرض وسیع مطالعه شده و دنبال 

حفاری آن نیستیم؟«.
وی اضافه کرد: »باید آمادگی دسترسی 
از  ناشی  بیکاری  جبران  و  توده ها  این  به 
استان  کشاورزی  محصوالت  رفتن  بین  از 
کرمان را داشته باشیم و با این کار اشتغال 

در جنوب کرمان را ایجاد کنیم«.
وی افزود: »چقدر در انتقال جمعیت کار 
گذاشتیم؟  وقت  عمان  دریای  سواحل  به 
چرا محلی برای دپو و حوضچه باطله فوالد 
مشکالت  چرا  نداریم؟  گل گهر  منطقه  در 
مانع رشد کارآفرینی بیش تر شده است؟«.

گهرزمین  مدیرعامل شرکت سنگ آهن 
ادامه داد: »چرا 42 مگاوات برق مورد نیاز 
بسیاری  و  یافته  تقلیل  به 2.5 مگاوات  ما 
برق تعطیل  نداشتن  برای  را  از کارخانه ها 
موفق  کمتر  نیروگاه  احداث  در  یا  کردیم 

بودیم؟«.

در  اختیارات  با  »استانداران  گفت:  وی 
شورای تامین و شورای معادن باید مناطق 
پرتوان  شرکت های  به  را  نشده  واکاوی 

واگذار کنند، نه افراد دالل«.
فراهم  »باید شرایطی  کرد:  تاکید  فالح 
تا  بیایند  کار  پای  بااستعدادها  که  شود 
شود.  ایجاد  خوبی  اشتغال زایی  آینده  در 
اجرای این پروژه برای 200 نفر به صورت 
مستقیم و 500 نفر غیرمستقیم اشتغالزایی 

می کند«.

️وزیر صمت:
 قدرت مالی شرکت گهرزمین 
بسیار افزایش پیدا کرده است

صنعت،  وزیر  امین،  فاطمی  سیدرضا 
معدن و تجارت نیز در آئین بهره برداری از 
خط سوم کنستانتره گهرزمین در سیرجان 

استخراج  تن  میلیون   500 این که  بیان  با 
اظهار  دارد،  وجود  کشور  در  معدنی  مواد 
خام فروشی  در  گذشته  سال  »اما  کرد: 
فقط 4.5 میلیون تن صادرات داشتیم، اما 

گرفتار نیمه خام فروشی هستیم«.
تن  میلیون  هفت  از  »بیش  افزود:  وی 
فوالد نیمه خام از کشور صادرات کردیم در 
حالی که شرکت هایی داریم که ورق فلزی 
وارد می کنند، پس زنجیرۀ تولید در کشور 

ناقص است«.
بیان  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
اینکه اولویت ما تکمیل زنجیره های تامین 
و  جغرافیایی  مناطق  در  مناسب  توزیع  و 
متناسب ارزش افزوده است، ادامه داد: »در 
و  داریم  نقص  فوالد  تولید  زنجیرۀ  تکمیل 
بیکاری، مهاجرت، آلودگی و انباشتگی نیز 
وجود دارد و سودهای زنجیره ی معادن نیز 

باال و پایین است«.
معدن  حوزۀ  »در  کرد:  خاطرنشان  وی 
توانمندی  نیروی  از  معدنی  صنایع  و 
برخورداریم و خوشبختانه قدرت مالی این 
شرکت ها از جمله شرکت گهرزمین بسیار 

افزایش پیدا کرده است«.
وی تاکید کرد: »از فرصت بلوغ صنعت 
و توانمندی مالی باید مسائل و مشکالت را 

رفع کنیم«.
 فاطمی امین افزود: »شرکت های بزرگ 
عالوه بر طرح های توسعۀ خود، به توسعۀ 
داشته  توجه  هم  مناطق  سایر  در  صنعت 

باشند«.

 70 کشور  در  »شرکت هایی  گفت:  وی 
خالص  سود  سال  در  تومان  میلیارد  هزار 
دارند و این نشان می دهد که یک شرکت 
ما سود خالصی بیش از بودجۀ عمرانی کل 

کشور دارد«.
وی ادامه داد: »قانون معادن الزام کرده 
که 15 درصد از مالیات در منطقۀ معدنی 
هزینه شود و و 65 درصد در اختیار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت گذاشته شود تا از 

زیرساخت های معدنی حمایت کند«.
بازگشت 15  افزود: »قانون  وزیر صمت 
دولت  و  کردیم  دولت مطرح  در  را  درصد 
بودجه  در الیحه  را  آن  بار  نخستین  برای 
1401 به مجلس فرستاد که مصوب شد و 
این 15 درصد از امسال قانونا نمی تواند در 

جای دیگری هزینه شود«.
وی سپس با تاکید بر توسعۀ گردشگری 
وضعیت  از  خیلی  »مردم  گفت:  معدن 
معدن کشور  و  و عمق صنعت  گستردگی 
راه های  این  از  یکی  و  نیستند  مطلع 
معدنی  و  صنعتی  گردشگری  ارتباطی، 

است که جذابیت ویژه ای دارد«.
واژۀ  دو  باید  اینکه  بیان  با  وی 
ادبیات  به  را  معدن گردی  و  صنعت گردی 
کار  »این  داد:  ادامه  کنیم،  اضافه  مردم 
مس  مجتمع  با  گذشته  ماه  چند  طی  را 
سرچشمه رفسنجان آغاز کردیم که حالت 
در  کار  این  امیدواریم  و  دارد  آزمایشی 
شرکت های گهر زمین و گل گهر هم ادامه 

یابد«.

️امام جمعه 
و نماینده ولی فقیه سیرجان: 
باید به جوانان این مرزوبوم 

افتخار کنیم
حجت االسالم  مراسم،  این  در 
امام  حسینی  سیدمحمود  والمسلمین 
جمعه سیرجان نیز با اشاره به لزوم توجه 
منطقه  صنعتی  و  معدنی  ظرفیت های  به 
این  جوانان  به  »باید  کرد:  اظهار  گل گهر 

مرزوبوم افتخار کنیم که با دانش فنی خود 
در اوج تحریم ها به قلۀ افتخار رسیدیم و با 
این  تجهیزات  بیشتر  بومی،  توان  بر  تکیه 
و  شده  تامین  داخلی  تولیدات  از  کارخانه 
در مقایسه با کارخانه های مشابه به میزان 
بهره  داخلی  و ظرفیت  توان  از  75 درصد 
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با حضور وزیر صمت، استاندار کرمان 
و جمعی از مقامات انجام شد؛

رونمایی از تراک بومی  و 
آغاز عملیات اجرایی پروژۀ 

زیست محیطی گل گهر
 

وزیر صنعت،  با سفر  اطالع رسانی: همزمان  گروه 
 13 سه شنبه  روز  که  سیرجان  به  تجارت  و  معدن 
تیرماه انجام شد، عملیات اجرایی پروژۀ سولفورزدایی 
شرکت  گندله سازی  کارخانۀ  خروجی  گازهای  از 
گل گهر سیرجان آغاز و از تراک 60 تنی بومی سازی 
شده این شرکت رونمایی شد. به گزارش روابط عمومی 
گل گهر، در مراسم رونمایی از این تراک دکتر دشتی 
و دکتر دهنوی از نمایندگان و اعضای هیات رئیسه 
مجلس شورای اسالمی، استاندار کرمان و جمعی از 

مسئولین محلی سیرجان نیز حضور داشتند.
این تراک 60 تنی 100 درصد توسط متخصصان 
داخلی و با حمایت شرکت صنعتی و معدنی گل گهر 

ساخته شده است. 
یورو  بین المللی600 هزار  بازارهای  در  تراک  این 
است که با توجه به هزینۀ ساخت  200 هزار یورویی 
آن، کاهش ارزبری قابل توجهی داشته است. از سویی 
خارجی  مشابه  محصول  با  تراک  این  رقابت  قابلیت 
مدیرعامل  داشت.  خواهد  وجود  نیز  آن  صادرات  و 
گفت:  سیرجان  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
این تراک به همت یک شرکت  بار  »برای نخستین 
این  امیدواریم  و  شد  بومی سازی  درصد   50 داخلی 
روز  یابد«. همچنین،  ارتقا  تا 75 درصد  بومی سازی 
از  سولفورزدایی  پروژۀ  اجرایی  عملیات  سه شنبه، 
آغاز  گل گهر  گندله سازی  کارخانۀ  خروجی  گازهای 

شد.
به گزارش ایرنا، مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر سیرجان در این مراسم گفت: »بخش تولید 
شاکلۀ اصلی فعالیت گل گهر است و شرکت گل گهر 
ظرفیتی برگرفته از تجربیات دارد و با وجود قطعی 

برق در سال 1400 افزایش را در تولید را داشتیم«.
ایمان عتیقی با بیان اینکه هدف اصلی ما تولید 
است و این هدف را کارکنان شرکت گل گهر به خوبی 
داشته ایم،  را  تولید  رشد  سال  هر  و  داده اند  انجام 
میلیارد  پنج  صمت  وزارت  پیگیری  »با  کرد:  اظهار 
از  پروژه   ۹ و  تعریف  گل گهر  منطقۀ  در  پروژه  یورو 
تولید،  کارهای  و  شده  فعال  اکنون  طرح   13 این 
رقم  کارکنان  همت  به  بومی سازی  و  اشتغال زایی 
از مشکالت صنعت کشور  باری  امیدواریم  و  خورده 
برداریم«. عتیقی با اشاره به وضعیت این شرکت در 
بازار سرمایه گفت: »سه شرکت زیرمجموعه گل گهر 
را طی یک سال اخیر وارد بورس کردیم«. وی ادامه 
معادن  منافع  از  بخشی  است  این  دولت  »نگاه  داد: 
در  مردم  و  برسد  این شرکت  همکاران  مجموعۀ  به 
آن سهم داشته باشند؛ از این رو، برای نخستین بار 
اقساطی سهام دار  به صورت  نفر  هزار  در کشور 18 
شرکت جهان فوالد شدند و تا سه سال آینده شاهد 
رشد خوب این شرکت در بازار سرمایه خواهیم بود«. 
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر همچنین 
بیان کرد: »پروژۀ سولفور زدایی در دستور کار شرکت 
گل گهر قرار گرفته که این طرح دود گوگرد متصاعد 
از گندله را که برای محیط زیست آسیب داشت، را 
به نوعی کود تبدیل می کند«. عتیقی افزود: »اجرای 
این طرح طی 10 سال گذشته در دستور کار بود که 
در این طرح، تکنولوژی در راستای سولفور زدایی را با 
پایۀ دانش بنیان آغاز کردیم که ظرف 24 ماه آینده به 
بهره برداری می رسد و در این خصوص تهدید کارکنان 

و مردم سیرجان را به فرصت تبدیل کردیم«.
وی اظهار کرد: »بر این اساس، دودهای مضر به 
کود سولفات آلومینیوم تبدیل می کنیم که مورد نیاز 

جدی کشاورزی ما خواهد بود«.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت: 
اشتغال  نفر  برای 200  این طرح  اجرای  »همچنین 
میزان  تومان  میلیارد  هزار   20 و  می کند  ایجاد 

سرمایه گذاری آن است«.

خبر در مراسمي با حضور وزیر صمت و دیگر مسئولين انجام شد؛

بهره برداري از خط ۳ کارخانه کنسانتره شرکت سنگ آهن گهرزمين

 وزير صمت:
 قدرت مالی شرکت گهرزمین بسيار 

افزايش پيدا کرده است

 نماينده مردم سريجان و بردسري:
 67 درصد کل وصولی مطالبات در بخش 
حقوق دولتی معادن از استان کرمان بود

 امام جمعه 
و نماینده ولی فقیه سیرجان: 

باید به جوانان این مرزوبوم افتخار کنیم

مدیرعامل گهرزمین:
 استانداران با اختيارات در شورای تامني و 
شورای معادن مناطق واکاوی نشده را به 

شرکت های پرتوان واگذار کنند

 استاندار کرمان: 
نرخ رشد اقتصادی استان به برکت 

معادنی چون گهرزمین مثبت بوده است

 ماليات استان
کرمان از 10 هزار ميليارد 

تومان، امسال به 22 هزار 
ميليارد تومان رسيده و 

 حقوق دولتی معادن از 20
هزار ميليارد تومان در سال 

گذشته به 40 هزار ميليارد 
 تومان افزايش يافته

که اين امر توان استان
را می گريد

 از محل تبصره 6
قانون معادن، سه 
 ميليارد تومان
به استان کرمان پرداخت 
 شده است. از چند
هزار ميليارد تومانی که 
 از استان خارج
می شود، مبلغی ناچيز 
برمی گردد


