وزیر نیرو :
امروز روز برق و انرژی استان کرمان است

وزیر نیــرو در آئین افتتاح دو نیروگاه ســیرجان که به
صــورت ویدئــو کنفرانــس بــا حضــور رئیسجمهوری
برگــزار شــد ،گفت :بــا افتتــاح دو نیروگاه بزرگ ســیکل
ترکیبــی ســمنگان ســیرجان و نیــروگاه شــهید کاظمی
گلگهر میتوانم امروز را روز برق و انرژی استان بنامم.
اردکانیــان افــزود  :اســتان کرمان جزو اســتانهایی
بــوده کــه در گذشــته ای نزدیــک بــرق از اســتانهای
دیگر هم به این اســتان وارد می شــده امــا امروز بخش
عظیمــی از خانوارهــای کرمانــی از نعمــت بــرق
بهرهمند هســتند و انرژی خورشــیدی در استان کرمان
هــم می توانــد به عنوان یک نقطه روشــن بــرای آینده
روشنترپیش روی ما باشد .

رئیس جمهوری :
باید به گل گهرافتخار کرد

رئیسجمهوری:

باید به گلگهر افتخار کرد
در نخســتین روز از دهه فجر انقالب اســامی آئیــن افتتاح پروژههــای صنعتی منطقــه گل گهر با حضور دکتر حســن روحانی
رئیسجمهوری،وزیرصنعتمعدنتجارت،وزیرنیرو،وزیرکشــور،اســتاندارومســئوالنمحلیبرگزارشد.دراینآیینخط
 7تولیدکنستانترهشرکتگلگهر،کارخانهمگامدولاولتولیدآهناسفنجیشرکتتوسعهآهنوفوالدگلگهروواحدهای
گازینیروگاهسیکلترکیبیگلگهربهبهرهبرداریرسیدوعملیاتاجراییپروژهاحداثراهآهنسیرجان–کرمانآغازشد.

ناصر تقی زاده مدیر عامل گل گهر :
در منطقه استخراج سنگ آهن
تا تولید فوالد را یک جا داریم

در ابتــدای ایــن مراســم مدیــر عامــل شــرکت
معدنی و صنعتی گلگهر از حضور رئیسجمهوری
و حمایتهای وزیر صنعت ،معدن و تجارت تشکر
کــرد و گفــت :منطقه گل گهر با دارا بــودن  6آنامولی
معدنی 26 ،درصد ذخایر ســنگ آهن ایران را دارد .
مهندس تقی زاده افزود :این مجموعه تنها مجتمع
کشور است که از اســتخراج سنگ آهن تا تولید فوالد
را در یــک منطقــه و به صورت یکجــا دارد  .وی ادامه
داد :در حال حاضر بیش از  19هزار نفر در شــرکتها
و تمامــی پروژههــا ی منطقــه گل گهــر مشــغول بــه
کار هســتند .کــه از ایــن میــزان بیش از  5700شــغل
در دوســال اخیــر ایجاد شــده اســت  .مهنــدس تقی
زاده بــا اشــاره بــه طرح انتقــال آب خلیج فــارس به
منطقه با مشــارکت شــرکت گلگهر که در حال اجرا
اســت گفت :در صــورت رفع مشــکالت نقــد ینگی ،
ایــن پروژه ملی ظرف  2ســال آینده بــه بهره برداری
خواهد رســید  .وی اظهار داشــت :مجموع تولیدات
گل گهر از ســال  92تا ســال  96افزایش  126درصدی
پیدا کرده اســت که در این میان میزان تولید شرکت
معدنی و صنعتی گل گهر طی این مدت بیش از 70
درصد رشد داشته است .
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شریعتمداری وزیر صنعت:
گل گهر مصداق توجه به مسئولیتهای
اجتماعی صنایع کشور

وزیــر صنعــت  ،معــدن و تجــارت نیــز در آئیــن
افتتــاح پروژههــای صنعتــی منطقــه گل گهــر بــا
حضــور رئیسجمهــوری گفــت :گل گهــر مصــداق

مهندس تقیزاده :این مجموعه تنها مجتمع کشور است
که از استخراج سنگ آهن تا تولید فوالد را در یک منطقه و
به صورت یکجا دارد  .وی ادامه داد :در حال حاضر بیش
از  19هزار نفر در شرکتها و تمامی پروژهها ی منطقه گل
گهر مشغول به کار هستند  .که از این میزان بیش از 5700
شغل در دوسال اخیر ایجاد شده است

توجــه بــه مســئولیتهای اجتماعــی صنایــع در
کشــور اســت .محمــد شــریعتمداری توجــه مدیــر
عامل شــرکت گلگهر و ســایر مدیران این مجموعه
بــه مســئولیتهای اجتماعــی را مطابــق دســتور
رئیسجمهــوری در ابتدای دولــت یازدهم مبنی بر
توجه شــرکتهای معدنی به اوضاع مناطقی که در
آن واقــع شــده اند دانســت و از مهندس تقــی زاده و
همکارانــش بــه خاطرتوســعه پروژههــای معدنی
و صنعتــی تشــکر کــرد .وی ایجــاد تــوازن در زنجیره
فــوالد را امــری مهم دانســت و بیان کــرد  :این توازن
در قبل از آغاز بــه کار دولت یازدهم از بین رفت  ،اما
خوشــبختانه در دولــت یازدهم این تــوازن تا حدود
زیادی مجدداً ایجاد شد .شــریعتمداری ادامه داد:
زنجیــره فــوالد موضــوع مهمی بــرای ایجــاد توازن
اســت 62 .درصد فــوالد خاورمیانــه در ایــران تولید
می شــود که بخــش زیــادی از آن در دولت یازدهم و
دوازدهم بوده است .

رئیسجمهــوری در ادامه این آییــن گفت :گلگهر
از مراکــز صنعتی و معدنی کشــور اســت کــه باید به آن
افتخــار کــرد .روحانــی افــزود :امیــدوارم بــا انتقال آب
خلیــج فــارس بــه منطقــه گل گهــر موجبات توســعه
صنعت و خوشــحالی مردم این سرزمین فراهم شود.
وی ادامه داد :در کشــور در حوزه نفت ،سرمایهگذاری،
اکتشافات و ...موفقیتهای خوبی را می بینیم که همه
امیــد اســت .دکتــر روحانی همچنیــن در مراســم آغاز
عملیــات اجرایی پــروژه راه آهن ســیرجان – کرمان که
به صورت ویدئو کنفرانس در ســالن برگزار شــد .گفت:
پــروژه راهآهــن ســیرجان – کرمــان بــه همت شــرکت
گلگهر نخســتین پروژه ریلی دولت با مشارکت بخش
خصوصی است.

پیام تشکرمدیر عامل شرکت معدنی و
صنعتی گل گهر در پی سفر رئیسجمهوری به
شهرستان سیرجان
بسمه تعالی

آفرین برمــردم غیور  ،قدر شــناس ،متدین و فهیم
شهرســتان ســیرجان ،باالخــص همــکاران گرانقدرم
در خانــواده بــزرگ گلگهر که در ســالروز بهــار انقالب
بــا اســتقبالی بــی نظیر و پر شــکوه از یــار امــام و رهبری
رئیسجمهوری محبوب دکتر حسن روحانی ،نمادی
شــکوهمند از عــزت ،وحــدت و همدلــی را بــه نمایش
گذاشتند .حضور گسترده و شور آفرین مردم عزیزمان
در ســفر ریاســت محتــرم جمهــوری بههمــراه وزرای
محتــرم  ،بار دیگــر همراهــی و حمایت ملــت از نظام
مقــدس جمهــوری اســامی و دولــت تدبیــر و امیــد را
نشــان داد .در ســفر رئیسجمهوری عزیز به ســیرجان
شــاهد افتتــاح پروژههــای بزرگــی در منطقــه گلگهــر
بودیم که با همت و عزم راســخ همکاران و تالشــگران
عرصــه صنعــت و معدن به بار نشســته و به دســت پر
خیــر و برکــت دکتــر روحانــی بــه بهره بــرداری رســید .
مسلما حضور ارزشمند رئیسجمهوری عزیز و وزرای
محتــرم در منطقــه گلگهــر نقطــه عطفــی بــرای این
منطقه معدنی و صنعتی خواهد بود تا با حمایتهای
آتــی و همیشــگی دولــت تدبیــر و امیــد  ،همچــون
گذشــته شــاهد بــه بــار نشســتن تالشهــای عزیــزان و
سختکوشان این منطقه در پروژهها و طرحهای آینده
باشــیم و بارها و بارها رویش باورها در دل کویر را نظاره
کنیم .بدینوســیله ضمــن خدا قوت به همــه همکاران
پرتالشــم در خانــواده بزرگ گل گهر و همه تالشــگران
منطقه به خاطــر همکاری در برگزاری مراســم افتتاح
پروژهها  ،از همدلــی و همراهی همه عزیزان قدر دانی
میکنــم و از خداونــد متعال بــرای شــمایاران صدیق
آرزوی سربلندی دارم .
من اهلل التوفیق
ناصر تقی زاده
مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

