
آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر  شرکت  امید  پردیس  سالن  محل  در  گل گهر، 
برگزار شد. در این مراسم که با حضور مهندس جعفری؛ 
معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایمیدرو، معاون هماهنگی 
السالم حسینی؛  استانداری کرمان، حجت  اقتصادی  امور 
در  سیرجان  شریف  مردم  نماینده  سیرجان،  امام جمعه 
جمعی  سیرجان،  ویژه  فرماندار  اسالمی،  شورای  مجلس 
اعضا  و  عامل  مدیران  شهرستانی،  و  استانی  مسوولین  از 
هیئت مدیره شرکت های معدنی و صنعتی منطقه گل گهر 

برگزار شد.

گل گهر باید نقش خود را در زنجیره فوالد  ایفا کند
مهندس ایمان عتیقی مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر در سخنانی با اشاره به اینکه؛ امروز این مجموعه 
شمش،  و  اسفنجی  آهن  کشور،  فوالد  تولید  زنجیره  در 
دیگر  نقاط  در  می توانند  که  کرده  تربیت  متخصصانی 
کنار  در  امیدوارم  گفت:  باشند،  داشته  فعالیت  کشور 
مقام  فرمایشات  راستای  در  بتوانیم  شرکت،  هیئت مدیره 
معظم رهبری و اهمیت بخش معدن گام برداریم، چرا که 
گل گهر را یک امانت ملی می دانیم.  وی، توسعه پایدار 
را مهم ترین هدف گل گهر دانست و افزود: این شرکت در 
حرکت  در  استراتژیک  و  فنی  برنامه ریزی های  چارچوب 
ایفا  به خوبی  را  فوالد  زنجیره  در  خود  نقش  باید  و  است 
تولیدات  به  توجه  با  امروز  گفت:  عتیقی،  مهندس  کند. 
انجام شده در مجموعه، نیازمند نگاه هلدینگی در مدیریت 
شرکت هستیم و چشم انداز گل گهر و شرکت های منطقه، 

چشم انداز صنعت فوالد کشور است.

گل گهر به مسئولیت های اجتماعی خود عمل کرده است
دکتر محرابی؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری 
ظرفیت های  از  گل گهر  منطقه  اینکه  بیان  با  نیز  کرمان 
خوبی برخوردار است و توان شکوفایی الزم را دارد، گفت: 

با  عتیقی  مهندس 
توجه به تجربه کاری 
منطقه  این  در  که 
به  می تواند  دارد، 
منطقه  توسعه  روند 
گل گهر کمک کرده و 
آن را تسریع کند. وی 
افزود: شرکت معدنی 
گل گهر  صنعتی  و 
مسئولیت های  به 
عمل  خود  اجتماعی 
کرده و امیدواریم در 
مدیریت  جدید  دوره 
مسیر  مجموعه،  این 
فعلی ادامه پیدا کند.

گل گهر یک نعمت خدادادی است
امام جمعه سیرجان،  المسلمین حسینی؛  و  حجت االسالم 
استفاده  بر  و  دانست  خدادادی  نعمت  یک  را  گل گهر 
نمود و گفت:  تاکید  نعمت ها و ظرفیت ها  این  از  مناسب 
نگاه  توسعه،  و  تولید  کنار  در  اخیر  سال های  در  گل گهر 
مسوولیت های  حوزه  در  و  داشته  شهرستان  به  ویژه ای 
انتخاب  با  که  است  داده  انجام  خوبی  اقدامات  اجتماعی 
با  اقدامات  این  قطعا  مدیرعامل  به عنوان  عتیقی  مهندس 

سرعت بیشتری تداوم پیدا خواهد کرد.

 بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی کشور در گل گهر  
در  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده  حسن پور؛  شهباز 
بزرگترین  اینکه  به  اشاره  با  نیز  اسالمی  شورای  مجلس 
گفت:  هست،  گل گهر  منطقه  در  کشور  فوالد  زنجیره 
در  رسیده،  سیرجان  به  خلیج فارس  از  آب  خوشبختانه 
وی  شد.  نخواهد  خشک  سیرجان  در  ُگلی  هیچ  نتیجه 
کشور  اقتصادی  ویژه  منطقه  بزرگترین  احداث  افزود: 
منطقه  در  کشور  تخصصی  صنعتی  شهرک  بزرگترین  و 

گل گهر با وجود مدیران موفق، محقق خواهد شد. 

گل گهر در تحوالت فوالد
 نقش آفرین است

مالرحمان؛  جمشید  مهندس 
و  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
به  اشاره  با  گل گهر  صنعتی 
شرکت  در  خود  ساله   ۲ فعالیت 

امانت داری  بر  دو سال سعی  این  در  بنده  گفت:  گل گهر 
داشتم. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نقش بیش از ٣٠ 
درصدی در زنجیره فوالد کشور دارد و رشد تولید در این 

بنگاه از اهمیت باالیی برخوردار است.

سازمان ایمیدرو از مجموعه گل گهر حمایت خواهد کرد
وجیه اهلل جعفری؛ معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایمیدرو 
اثرگذاری  به  اشاره  با  مراسم،  سخنران  آخرین  به عنوان 
اقتصادی  زنجیره  در  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
کشور گفت: سازمان ایمیدرو همواره از مجموعه گل گهر 
توسعه  حمایت ها،  این  حاصل  زیرا  کرد،  خواهد  حمایت 
است.  کشور  برای  اقتصادی  رشد  و  معدنی  فعالیت های 

نقش آفرینان  از  یکی  گل گهر  اینکه  به  اشاره  با  جعفری 
توسعه  به  افزود:  است،  کشور  فوالد  زنجیره  در  مهم 
زیرساخت ها باید توجه ویژه داشت، چراکه امروز بسیاری 
از نگرانی ها برای توسعه صنعت با سرمایه گذاری شرکت ها 

در زیرساخت ها برطرف شده است.
این  شک  بدون  اینکه،  بیان  با  صمت  وزیر  معاون 
اعتقاد  داد:  ادامه  دارد،  وجود  گهر  گل  در  استراتژی ها 
تواند حلقه های قوی بعدی در  استراتژی ها می  این  به 
از  استفاده  باشد. همچنین  داشته  همراه  به  را  زنجیره 
 نخبگان می تواند گره گشای بسیاری از مسائل کشور باشد.

وی با اشاره به اهمیت مسئولیت های اجتماعی و حمایت 
از مردم توسط شرکت های بزرگ همچون گل گهر در ادامه 
گفت: گل گهر بیش از ٤۲ درصد در تولید کنسانتره نقش 

دارد و این نشان از اهمیت گل گهر است.
ایمینو به دنبال جذب  با احداث مجموعه  جعفری گفت: 
نخبگان بوده و در ایمیدرو نیز اقدامات خوبی انجام شده 
برای  ایمیدرو  در  مختلفی  همچنین  برنامه های  است؛ 
انجام  دست  در  که  دارد  وجود  معدن  بخش  به  کمک 
فوالد  زنجیره  گفت:  ایمیدرو  عامل  هیات  رییس  است. 
شده،  به  تدوین  آن  برای  که  جامعی  طرح  با  کشور 
محقق شدن چشم  به  امیدوار  و  شود  می  نزدیک  توازن 
هستیم. فوالد  تن  میلیون   55 تولید  برای   ١٤٠٤  انداز 

به گفته جعفری، رشد در زنجیره فوالد بیانگر تحقق این 
هدف چشم انداز فوالد است و طرح های توسعه های دیگر 
در منطقه چابهار بجز از اهداف چشم انداز در حال اجرا 

است.

مدیرعامل جدید شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اعالم کرد:

گل گهر در قبال سیرجان مسوولیت اجتماعی دارد
      گروه صنعت

شماره 635
8 بهمن 1399 صنعت
 برق شهرک های صنعتی نباید قطع شود 3

خبــر

فردای کرمان: عضو هیات رئیسه اتاق کرمان با بیان این که برق واحدهای صنعتی و تولیدی کرمان نباید قطع شود، تاکید کرد که اگر قطع 
کردن برق اجتناب ناپذیر است این کار باید بر اساس برنامه ریزی مشخص و با اعالم قبلی صورت گیرد. وی همچنین با بیان این که قطع برق 
ناگهانی و بدون اطالع قبلی در برخی واحدهای تولیدی، میلیاردها تومان خسارت وارد می کند، گفت: »قطع برق شهرک های صنعتی باید با 
تصمیم شورای تامین استان باشد«. جبالبارزی با اشاره به این که قطع برق شهرک های صنعتی باید با تصمیم شورای تامین استان باشد، افزود: 
»در نظر گرفتن یک بند در قراردادها که اجازه ی قطعی برق را به شرکت های برق می دهد، غیرقانونی است زیرا مشتری دیماند )مقدار قدرتی 

که از اداره برق خریداری شده است( خریداری می کند و باید برق به صورت دائم برای مجموعه ی او برقرار باشد«.

ایرنا: رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: ١۶٠ هزار میلیارد تومان طرح طی دولت 
دوازدهم بر مبنای ارزش افزوده در این استان سرمایه گذاری شده که طرح ها به سرعت در حال تکمیل 
هستند. حسینی نژاد افزود: فرایند توسعه استان کرمان بر اساس تحقق شعار سال جهش تولید اجرا و در 
این راستا برنامه ریزی کردیم  که در برنامه ششم توسعه سهم ٣۷.۷ تولید ناخالص داخلی استان کرمان را 
در حوزه صنعت و معدن به ٤٤.۲ درصد رساندیم و در این راستا استان کرمان به سمت صنعتی شدن پیش 
می رود. وی بیان داشت: از جمله این پروژه ها  گندله منطقه گل گهر می باشد که آماده افتتاح شده است.
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جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

قالــی محلــی 
دستبـاف سیرجانی

)نو و دست دوم(شما را خریداریم.

0 9 9 1 7 6 6 5 9 6 9

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0 9 1 3  2 7 8  3 0 5 2 /0 9 1 3  1 4 5  2 6 4 3
ئی ا خد  0 9 1 9  2 3 0  5 0 3 6

لوله بازکنی اعتماد
بازکردن لوله های فاضالب 

توالت ، آشپزخانه و . . .
6216 669 0913- رضایی

دکتر سروش نيا شهردار سيرجان خبر  داد:

احداث »زمین چمن مصنوعی فوتبال« در تقاطع بلوار قائم و بلوار والیت
چمن  زمین  اجرایی  عملیات  آغاز  از  سیرجان   شهردار 
والیت  بلوار  و  قایم  بلوار  تقاطع  در  فوتبال  مصنوعی 
پیست  پروژه  این  بعدی  های  فاز  گفت:در  و  داد  خبر 
شود. می  احداث  نیز  روی  پیاده  و  سواری   دوچرخه 

به گزارش واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری 
سیرجان، دکتر سروش نیا شهردار سیرجان ضمن اعالم این 
خبر اظهار داشت:با هدف توسعه و ترویج فرهنگ ورزش در 

بین شهروندان به ویژه نوجوانان و جوانان شهر و پر کردن اوقات 
فراغت آنها، پروژه احداث زمین چمن مصنوعی فوتبال به ابعاد 
 ۲5 در ٤5 متر در دستور کار مجموعه شهرداری قرار گرفت.

وی در ادامه با اشاره به نقش ورزش در کاهش آسیب های 
اجتماعی و سالمت جامعه بیان داشت:یکی از اهداف احداث زمین 
چمن مصنوعی توسط شهرداری سیرجان توسعه زیرساخت 
های ورزشی شهر و افزایش سرانه های ورزشی و همچنین 

 ایجاد بستر مناسب برای اوقات فراغت جوانان و نوجوانان است.
راستا  همین  در  اینکه  بیان  با  پایان  در  مسئول  مقام  این 
نصب  جهت  سازی  آماده  و  زیرسازی  خاکبرداری،  عملیات 
چمن مصنوعی زمین واقع در تقاطع بلوار قایم و بلوار والیت 
توسط سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری آغاز شده 
است،اضافه کرد: در فاز های بعدی این پروژه احداث پیست 
دوچرخه سواری و پیاده روی نیز در دستور کار قرار می گیرد

اجرای عملیات سنگفرش و اصالح شبكه برق )روشنایي(خیابان شریعتی
شهردار سیرجان از اجرای عملیات سنگفرش و اصالح شبکه 
داد خبر  شریعتی  خیابان  در  روشنایي  بهبود  جهت   برق 

خبر  واحد  گفت وگو  در  سیرجان  شهردار  نیا  سروش  دکتر 
بیان  با  ارتباطات شهرداری سیرجان  امور رسانه مدیریت  و 
به  شریعتی  خیابان  پیاده روهای  سنگ فرش  عملیات  اینکه 
معابر  بهسازی  هدف  با  مهم  این  کرد:  اظهار  رسیده،  اتمام 
فرش  سنگ  عملیات  عابرین  تردد  در  سهولت  همچنین  و 
 پیاده روهای این معبر در دستور کار این شهرداری قرار گرفت.

معابر  ساماندهی  لزوم  راستای  در  افزود:  نیا  سروش  رضا 
عمرانی  عوامل  نظارت  با  عملیات  این   ، شهر  سطح 
سنگفرش  عملیات  شد،  انجام  شهرداری  مجموعه 
همچنین  و  اهالی  حال  رفاه  منظور  به  شریعتی  خیابان 
گردید. اجرا  آمد  و  رفت  در  تسهیل  و  معابر  سازی   زیبا 

معابر سطح شهر  بهسازی  با هدف  گفت:  شهردار سیرجان 
عملیات سنگ فرش خیابان شریعتی به متراژ ۶٣٠٠ مترمربع 
 و به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون تومان انجام گردید.  

بهبود  جهت  شریعتي  خیابان  برق  شبکه  اصالح  همچنین 
 روشنایي با اعتباري به مبلغ ٣٠٠ میلیون تومان صورت پذیرفت.

گرفته  صورت  برنامه ریزی  براساس  کرد:  بیان  وی 
در  شهر  سطح  اصلی  خیابان های  پیاده روهای 
دارند. قرار  سنگ  فرش  اجرای  و  بهسازی   اولویت 

سروش نیا در پایان تصریح کرد: امیدواریم با تالش دو چندان 
نسبت به اجرای طرح های عمرانی شروع شده عالوه بر رفع 

مشکالت معابر بستر رضایتمندی شهروندان را فراهم کنیم.


