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مشارکتگهرزمیندرانتقالآبازچابهاروخلیجفارس دومیلیاردو500میلیونیوروپروژهدربردسیرکلنگزنیمیشود

واگذارنشدنپهنههایمعدنیمشکالتزیادیایجادکردهاست معادنوتحقیقاتمعدنیبهشرکتهایداللواگذارنشود

استاندار کرمان 
در ستاد اقتصاد مقاومتی:

دستگاه های دولتی حق 
تعطیلی پروژه ها را ندارند

این که  بیان  با  کرمان  استاندار  اقتصاد:  گروه 
تعطیلی  به  نباید  دولتی  دستگاه های  بین  اختالف 
به  دولتی  »دستگا  ه های  گفت:  شود،  منجر  پروژه ها 
هیچ وجه نباید تعطیلی پروژه ای داشته باشند و حتما 

هماهنگی ها با معاونت عمرانی باید انجام شود«.
»دبیرخانه  افزود:  همچنین  فداکار  محمدمهدی 
رصد  به  نسبت  دستگاه ها  و  مقاومتی  اقتصاد  ستاد 
پروژه ها اقدام کنند تا موانع برطرف شده و پروژه ها 

معطل نمانند«.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری کرمان، 
وی روز شنبه 25 تیرماه در ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی استان کرمان، تحقق 82 درصدی پروژه های 
اقتصاد مقاومتی در سال گذشته را قابل قبول دانست 
و  برگزار  ماهانه  به صورت  جلسات  تا  کرد  تاکید  و 

پروژه ها رصد شوند.
استاندار کرمان بیان کرد: »استان کرمان ظرفیت 

تحقق نرخ رشد اقتصادی 7.7 درصدی را دارد«.
نیز  توسعه ای  معین های  بودن  فعال  بر  فداکار 
تاکید کرد و افزود: »نیازهای مناطق برآورد گردد و 
تجربه های موفق و ناموفق را پیگیری کنید تا اصالح 

فرآیندهای الزم انجام شود«.
وی ادامه داد: »در سفر ریاست جمهوری اعتبار 
خوبی برای جادۀ محمدآباد به جاسک گذاشته شده 
امنیتی و  این پروژه به لحاظ  و اعالم می شود، زیرا 

اقتصادی مهم است و باید تکمیل شود«. 

کرمان آمادگی بیشتری برای 
سرمایه گذاری دارد

ادامه از صفحه 4

در ادامۀ این آئین، نماینده مردم کرمان و راور 
گذر  در  »دنیا  گفت:  اسالمی  شورای  مجلس  در 
علم و فناوری است و نمی توان با روش های سنتی 

اقتصاد را چرخاند«.
محمدمهدی زاهدی اظهار کرد: »اتاق بازرگانی 
سرمایه گذاری  فرصت های  همایش  برگزاری  با 
استان کرمان کار بزرگی را در سطح ملی انجام داده 
است و ظرفیت های استان را به نمایش گذاشته اند«.

درصد  سه  دولت  اعالم  »طبق  کرد:  بیان  وی 
از  باید  کشور  پیشرفت  و  توسعه  درصد  هشت  از 
تحول در بهره وری محقق شود و امکان ندارد بدون 

بهره گیری از فناوری نو به این مهم برسیم«.
گفتنی است در این همایش از کتاب »فرصت های 
سرمایه گذاری استان کرمان« رونمایی و در مجموع 
15 پنل تخصصی در حوزه های مختلف و با حضور 

100 متخصص برگزار شد.
همچنین در پایان این آئین، میثاق نامۀ همایش 
اجرایی،  دستگاه های  بین  استان  توسعۀ  برای 
نهادهای قضایی و مجامع سیاست گذاری استان به 

امضا رسید. 
در حاشیۀ این همایش دو روزه، نمایشگاه ارائۀ 
بود و  برخی فرصت های سرمایه گذاری استان دایر 
غرفه های اتاق کرمان، شرکت سنگ آهن گهرزمین، 
سرچشمه  مس  مجتمع  ایرانیان،  سیرجان  فوالد 
رفسنجان، منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، شرکت 
سیرجان،  شهرداری  گل گهر،  معدنی  صنعتی 
و  استان  فناوری  و  علم  پارک  کرمان،  شهرداری 
مرکز خدمات سرمایه گذاری فعال بودند و مسئوالن 

و شرکت کنندگان از آن بازدید کردند.

خبر

گروه اقتصاد: مدیرعامل شرکت سنگ آهن 
گهرزمین با اشاره به برنامه های پیش روی این 
شرکت در آینده، گفت: »دو میلیارد و 500 
برنامه ریزی  بردسیر  در  پروژه  یورو  میلیون 

شده که به زودی کلنگ زنی می شود«.
مشارکت  از  همچنین  فالح  محمد 
چابهار  از  آب  انتقال  پروژۀ  در  گهرزمین 
»برای  افزود:  و  داد  خبر  خلیج فارس  و 
می رود،  سیرجان  کویر  در  که  شورابه هایی 
برنامه داریم و به زودی استفاده از این آب و 
نمک هایی که بعضا خیلی هم ارزنده هستند، 

شروع می شود«.
وی یکی از برنامه های گهرزمین را ایجاد 
در  و  جیرفت  منطقۀ  در  سوم  گهرزمین 
ارتفاعات بین بم و جیرفت بیان کرد و ادامه 
داد: »تاکنون 33 نقطۀ امید، بعضا با پتانسیل 
باال، کشف شده است و اگر مشکالت اداری 
به ما اجازه بدهد و زود رفع شود، می توانیم 
تا 5 ماه دیگر حفاری های یکی دیگر از آن ها 
را تمام کرده باشیم و کار را شروع کنیم؛ اما 
اداری، مدت ها طول  بروکراسی  که  متاسفم 
خواهد کشید تا به ما اجازۀ این کار را بدهد«. 

برایایجاداینمجموعۀعظیمافراد
زیادیخوندلخوردند

به گزارش استقامت، وی روز چهارشنبه 
همایش  افتتاحیۀ  مراسم  در  تیرماه   22
استان  سرمایه گذاری  فرصت های  معرفی 
شرکت  برنامه های  به  اشاره  با  کرمان، 
گهرزمین و وضعیت موجود این شرکت، بیان 
کرد: »شرکت گهرزمین و گل گهر در منطقۀ 
فوالد  پشتیبانی  درصد   40 تقریبا  سیرجان 

کشور را برعهده دارند«.
مجموعۀ  این  »برای  داد:  ادامه  فالح 
عظیمی که درست شده است، افراد شاخصی 
این  و  خوردند  دل  خون  گذاشتند،  وقت 
اشتغال 25 هزار نفری را در این منطقه ایجاد 

کردند«.
آقای  افراد  این  از  یادآور شد: »یکی  وی 
مدیره  هیات  رئیس  که  است  جالل مآب 
آقای  دیگر،  فرد  هستند،  گهرزمین  شرکت 
از  بسیاری  همچنین  و  است  حسن پور 
پروژه ها  این  ایجاد  برای  که  دیگر  دوستان 

تالش کردند«.
گهرزمین  سنگ آهن  شرکت  مدیرعامل 
خیلی ها،  که  زمانی  »در  کرد:  خاطرنشان 
مخالف  کشور،  باالی  تراز  مسئولین  ازجمله 
سیرجان  شهر  در  پروژه ها  این  که  بودند 
احداث شود، این افراد پافشاری کردند، شروع 
کردند و کارها انجام دادند تا به عظمتی که 

امروز مالحظه می کنید، رسیده است«.
وی با بیان این که ما در گهرزمین تا االن 
گفت:  هستیم،  جلو  سرمایه گذاری  نظر  از 
»این شرکت معدن شماره 3 را دارد که در 
کشور نمونه است و در حال حاضر بیش از 

500 میلیون تن ذخیرۀ باقیمانده دارد«.

معادنوتحقیقاتمعدنیبه

شرکتهایداللواگذارنشود
بیان کرد: »هیات مدیره گهرزمین  فالح 
در یک سال و نیم گذشته مصوب کردند، مصر 
بودند و همه دنبال این بودیم که خام فروشی 

به هیچ وجه صورت نگیرد«.
دور،  خیلی  تاریخ های  »در  افزود:  وی 
معادن غنی کشور به صورت خام صادر شده 
است. با سوبسیدهای دولتی و با گازوئیلی که 
مقایسه  جهانی  قیمت های  با  بخواهید  اگر 
کنید رایگان بوده، سنگ استخراج شده است 
و االن هم که سوخت در کشور ما گران شده 
کشورهای  با  مقایسه  قابل  آن،  قیمت  هنوز 

دیگر نیست«. 
گهرزمین  سنگ آهن  شرکت  مدیرعامل 
ادامه داد: »این بنزینی که امروز ما به صورت 
آزاد لیتری 3 هزار تومان مصرف می کنیم در 
تا 70 هزار  با قیمت 60  اروپایی  کشورهای 
تومان عرضه می شود و در کشورهای عربی 
هزار   40 از  کمتر  هم  خلیج فارس  حاشیۀ 

تومان نیست«.
نفتی،  یادآور شد: »با سوبسیدهای  فالح 

استخراج  را  سنگ  ارزان،  بنزین  و  گازوئیل 
کردیم و تنی 30 هزار تا 40 هزار تومان به 
کشور چین فروختیم و حاال کشور با مشکل 
رفته،  معادن  ُگل  است،  روبه رو شده  بزرگی 
کارخانجات زیادی احداث شده و معادن قابل 
مالحظه ای هم تا االن کشف نشده که برای 
این  باشد،  امیدوارکننده  100درصد  آینده 
یک مشکل جدی است که کمتر توجه شده 

است«.
دلیلی  هر  به  »متاسفانه  افزود:  وی 
دارد  وجود  کشور  در  که  معدنی  پهنه های 
واگذار نشد تا شرکت های قدری که در کشور 
وجود دارند، حفاری کنند و معادن جدیدی 
کشف کنند که در 5 سال آینده دچار مشکل 

نشویم«.
گهرزمین  سنگ آهن  شرکت  مدیرعامل 
و  معادن  این،  از  بعد  »امیدواریم  گفت: 
تحقیقات معدنی را به شرکت هایی بدهند که 

دالل نباشند«. 
رزم حسینی،  آقای  »زمان  داد:  ادامه  وی 
دالالن  دست  که  معدنی  هزار  شش  جواز 
دست به دست  خودشان  بین  سال ها  و  بود 

می شد و به فروش می رسید ولی کاری ایجاد 
واگذار  آن  از  بعد  اما  شد  باطل  نمی کردند، 
نشد. اگر این معادن واگذار شده بودند خیلی 

از مشکالت واقعا بیمه شده بود«.

مشارکتگهرزمیندرانتقالآباز
چابهاروخلیجفارس

فالح در ادامه با بیان این که گهرزمین در 
فعالیت  مختلفی  زمینه های  در  حاضر  حال 
دارد، گفت: »بزرگترین مشکل کشور مشکل 
آب است، ما در دو پروژۀ انتقال آب از چابهار 
و بندرعباس که 15 مترمکعب آب در ثانیه را 

باید انتقال بدهند، شراکت داریم«.
وی بیان کرد: »ما برای شورابه هایی که در 
کویر سیرجان می رود، برنامه داریم و به زودی 
بعضا  که  نمک هایی  و  آب  این  از  استفاده 

خیلی هم ارزنده هستند، شروع می شود«.
گهرزمین  سنگ آهن  شرکت  مدیرعامل 
بومی سازی  در  »گهرزمین  کرد:  خاطرنشان 
و  است  داشته  بزرگی  خدمات  انصافا 
ماشین آالت و قطعاتی را ساخته که بسیاری 

از آن ها در کشور منحصر بفرد بوده است«.
مشاورین  و  »مهندسین  افزود:  وی 
گهرزمین مرتبا مطالعه کردند که توسعه های 
در  و  باشد  کشور  نقطۀ  کدام  در  گهرزمین 
نهایت به این نقطه رسیدیم که این توسعه ها 
استان  بقیۀ شهرهای  باشد، زیرا  بردسیر  در 
که  هم  استان  جنوب  و  دارند،  را  صنایعی 
قطب کشاورزی محسوب می شود، اشتغاالتی 
بردسیر کمتر  و  کرمان  به خود  اما  دارد،  را 

توجه شده است«.
فالح گفت: »برنامه ریزی شده و پروژه های 
تولید  زنجیرۀ  تا  شده  تعریف  مختلفی 
هند  چین،  از  حاضر  حال  در  که  ورق هایی 
وارد می شود،  دیگر  از کشورهای  بسیاری  و 

شکل بگیرد«. 
وی بیان کرد: »دو میلیارد و 500 میلیون 
که  شده  منطقه  این  در  برنامه ریزی  یورو 

به زودی پروژه های آن کلنگ زنی می شود«. 

گهرزمینسومدرجیرفتخواهدبود
گهرزمین  سنگ آهن  شرکت  مدیرعامل 
پهنۀ  و  بعدی جیرفت  برنامۀ  این که  بیان  با 
هستیم  مطمئن  »ما  گفت:  است،  جبالبارز 
که گهرزمین سوم، بعد از بردسیر، در منطقۀ 
جیرفت  و  بم  بین  ارتفاعات  در  جیرفت، 
نقطۀ  »تاکنون 33  افزود:  وی  بود«.  خواهد 
امید، بعضا با پتانسیل باال، کشف شده است 
و اگر مشکالت اداری به ما اجازه بدهد و زود 
رفع شود، می توانیم تا 5 ماه دیگر حفاری های 
یکی دیگر از آن ها را تمام کرده باشیم و کار را 
شروع کنیم؛ اما متاسفم که بروکراسی اداری، 
مدت ها طول خواهد کشید تا به ما اجازۀ این 

کار را بدهد«. 
آقای  زمان  »در  کرد:  اظهار  فالح 
رزم حسینی یک پهنۀ 12 هزار کیلومتری را 
در نهبندان گرفتیم و تمام کارهای آن انجام 

پهنه  آن  و  آمد  پیش  بهانه ای  یک  اما  شد، 
با مطالعاتی  بودند  اگر داده  ندادند،  ما  به  را 
اصلی  هدف  به  بودیم  داده  انجام  آن جا  که 
خودمان می رسیدیم. ما می خواستیم جاپایی 
را در آن جا باز کنیم و کارخانه هایی را بسازیم 
افغانستان  پتانسیل  پر  کاخانه های  به  که 

دسترسی داشته باشیم«.
گهرزمین  سنگ آهن  شرکت  مدیرعامل 
بازرگانی  اتاق  »از  ادامه خاطرنشان کرد:  در 
از  فراتر  خیلی  که  می کنم  تشکر  کرمان 
است.  کرده  کار  دارد  وظیفه  که  آن چه 
بروید  استان  از  گوشه ای  هر  در  امروز  شما 
خوبی خیلی  مدارس  حتی  که   می بینید 

 ساختند«.
دستوراتبدونمطالعۀبازارهای

دنیاصادرمیشود
وی در ادامه با اشاره به یکی از مشکالت 
شرکت های کشور در حوزۀ صادرات، توضیح 
داد: »نه تنها گهرزمین بلکه همۀ شرکت های 
کشور، با مشکلی مواجه هستند که نگذاشتند 
آن موقع که گندلۀ مازاد داشتیم آن را صادر 

کنیم«. 
فالح گفت: »سال گذشته در همین بازۀ 
زمانی، می توانستیم گندله را تنی 250 دالر 
و هرچه  ندادند  مجوز  ما  به  اما  کنیم  صادر 

صحبت کردیم و پیگیری کردیم، نشد«.
وی افزود: »بعد جنگ روسیه شروع شد، 
قیمت ها شکست و به 150 دالر رسید. دوباره 
موانعی ایجاد شد که باز هیچ کس نتوانست 
سر  شد،  صادر  کم  فوق العاده  یا  کند  صادر 
و صدا کردیم تا آن موانع را رفع کردند اما 
تقریبا 8  االن  و  رسید  دالر  به 120  قیمت 
میلیون تن گندلۀ مازاد روی زمین مانده و 
تا پایان سال هم خیلی بیشتر خواهد شد و 
قیمت هم نسبت به تیرماه سال گذشته نصف 

شده است«. 
گهرزمین  سنگ آهن  شرکت  مدیرعامل 
بیان کرد: »مشکلی که ما داریم این است که 
دستوراتی که صادر می شود، بدون هماهنگی 
مطالعات  انجام  یا  و  خارجه،  امور  وزارت  با 
روی بازارهای دنیا است، یک مرتبه تصمیمی 
چه  در چین  نمی دانند  ولی  می شود  گرفته 
تصمیمی گرفته شده، در حالی که بازار اصلی 

ما چین است«.

کرماننیازمندتکنیسینفنیاست
مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین در 
ادامه بیان کرد: »ما در جنوب کرمان بحث 
که  کردیم  شروع  را  دانش آموزان  آموزش 
آمار  به سال گذشته  نسبت  امسال  مطمئنا 
قبولی دانشگاه ها چند برابر می شود. اساتید 
بسیار خوبی را از تهران برای آن ها آوردیم، 
کالس ها خیلی خوب بود و آموزش و پرورش 

هم خیلی خوب همکاری کرد«.
االن  کرمان،  استان  »در  گفت:  وی 
بیشتر به تکنیسین نیاز داریم. من خواهش 
می کنم روی این مساله برنامه ریزی بشود و 
مدارسی را تاسیس و تجهیز کنیم که از آن ها 

تکنیسین های فنی بیرون بیاید«. 
همۀ  االن  که  »وقتی  داد:  ادامه  فالح 
شرکت های معدنی دارند برای جنوب استان 
فردا  و  کردند  کشف  را  معادنی  می روند، 
برای  باید  کردند  احداث  را  کارخانه هایی 
داشته  وجود  شغل  استان  جنوب  نیروهای 
باشد و الزم نباشد نیروی کار از استان های 
دیگر بیاورند و مشکالت زیادی ایجاد شود. 
مشکل  این  برای  پرورش  و  آموزش  باید 

چاره اندیشی کند و مساله را دنبال کند«.
وی اظهار کرد: »حاضریم ضمانت و تعهد 
بدهیم که در هر کجای کشور، هر پهنه ای به 
ما واگذار شود، مطالعات را انجام می دهیم  و 

در اسرع وقت هم به نتیجه می رسانیم«. 

مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین مطرح کرد

حمایت ۴۰ درصدی گهرزمین و گل گهر از فوالد کشور


