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در بازدید سفرای کشورهای خارجی از گهرزمین مطرح شد:

کارخانه گندلهسازی تا پایان سال افتتاح میشود
ایجاد  80هکتار فضای سبز با  112گونه گیاهی در منطقه معدنی گهرزمین
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دومی��ن روز س��فر دیپلماته��ای خارج��ی در
س��یرجان به بازدید از معادن و صنایع معدنی این
ش��هر گذشت و سفرای کش��ورهای خارجی صبح
پنجش��نبه به اتفاق معاون وزی��ر خارجه ،نماینده
م��ردم و فرمان��دار ابتدا ب��ه گهرزمی��ن رفتند که
مورد استقبال مس��ئوالن این شرکت قرار گرفتند.
در ای��ن بازدی��د مهندس غالمحس��ین رحیمیان؛
قائم مقام ش��رکت و مدی��ر مجتمع گهرزمین طی
س��خنانی ضمن خیر مق��دم به مهمانان با اش��اره
به دس��تاوردهای این ش��رکت در تولید و فرآوری
گف��ت :عالوه بر خطوط یک و دو کنس��انتره ،خط
س��وم تولید کنس��انتره و کارخان��ه  5میلیون تُنی
گندلهسازی که در دست احداث میباشند به یاری
خداوند در اوایل سال آینده به بهرهبرداری خواهند
رسید .وی افزود :در بحث اشتغالزایی نیز قدمهای
بزرگی در این ش��رکت برداشته ش��ده و بیش از6
هزار نفر در بخشهای مختلف گهرزمین مش��غول
بهکار هستند.
رحیمیان با اشاره به طرحها و فعالیتهای اجتماعی
گهرزمین افزود :طی 2س��ال گذش��ته در راستای
مسئولیتهای اجتماعی و حمایت از محیطزیست،
 80هکتار فضای سبز با  112گونه گیاهی سازگار
با کویر در سایت 920هکتاری این شرکت پرورش
دادهایم که برای اولین بار در خاورمیانه 10،هکتار
بر روی دامپ باطله کاشته شده است.
وی افزود :همچنین در راستای حفظ محیطزیست
بازیاف��ت پس��اب کارخان��ه و انتقال مج��دد به آن
اجرایی شده است.
قائ��م مق��ام ش��رکت و مدی��ر مجتم��ع گهرزمین
در پای��ان با تقدی��ر از حضور س��فیران ،رایزنان و
کارشناس��ان اقتصادی در ای��ن بازدید گفت :ملّت
ایران مردمانی متمدن و با فرهنگ هستند که این
فرهن��گ و تمدن را با آموزههای دینی صیغل داده
و خوبی و مهماننوازی را به حد اعالء رساندهاند و
از شما سفیران کش��ورهای دوست میخواهیم که
پیام محبت این م��ردم و کارکنان این مجموعه را
به مردم کشورهای خود ابالغ نمایید .در ادامه این
بازدید نماینده مردم طی س��خنانی ضمن تقدیر از
مس��ئوالن گهرزمین گفت :جهت تکمیل ظرفیت
فوالدی جمهوری اسالمی ،شرکتهای گهرزمین،
جهانفوالد ،ف��والد ایرانیان ،توس��عه آهن فوالد و
هلدینگ خاورمیانه برنامهریزی مشخصی کردهاند.

از سوی سفرای کشورهای خارجی صورت گرفت

بازدید از بزرگترینکارخانه فوالدسازی جنوب شرق
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س��فرا و کارشناسان اقتصادی بیش از  15کشور صبح پنجشنبه
از مجتمع جهان فوالد س��یرجان بازدید کردن��د .در این بازدید
که مسئوالن شهرستان نیز حضور داشتند مترجم هیأت بازدید
کننده مش��اهدات خود را بر اس��اس آمارهای ارائه شده از سوی
مسئوالن جهان فوالد برای مهمانان خارجی ترجمه کرد که مورد
توجه آنها قرار گرفت .وی به آنها اعالم کرد این ش��رکت عالوه
بر اش��تغالزایی و تولید فوالد ،بهعنوان معین اقتصادی مناطقی
از ش��رق س��یرجان عمل کرده و در عین حال حمایتهای خود
را از جش��ن بزرگ گلیم و پسته که در سفر روز قبل از آن مورد
بازدید و توجه ش��ما قرار گرفت بهعمل آورده اس��ت .به گزارش
روابطعموم��ی مجتمع جهان فوالد س��یرجان مهمانان خارجی
همچنین در این برنامه از قس��متهای مختلف مجتمع بازدید و
از نزدیک در جریان تولیدات بزرگترین و پیشرفتهترین کارخانه
فوالدس��ازی جنوبشرق کش��ور قرار گرفتند و از میزان تولید و
ظرفیتهای صادرات آن مطلع شدند.
گفتنی است مجتمع جهان فوالد سیرجان از سال  88در سیرجان
آغاز به کار کرد و بهتدریج با توسعه فعالیتها به تولیدات مختلفی
در حوزه آهن و فوالد دست یافت .آهن اسفنجی محصول کارخانه
احیاء مستقیم این ش��رکت با مجموع ظرفیت تولید  2کارخانه 2
میلیون تن آهن اس��فنجی در سال ،بریکت سرد محصول کارخانه
بریکتسازی با ظرفیت تولید  12تن در ساعت ،شمش فوالد بیلت
محص��ول کارخانه ذوب و ریختهگری ب��ا مجموع ظرفیت تولید 2
کارخان��ه  2میلیون تن ش��مش فوالدی در س��ال و میلگرد آجدار
محصول کارخانه نورد بردس��یر با ظرفی��ت تولید  650هزار تن در
س��ال( از س��ایز  8الی  )32از جمله تولیدات این مجموعه صنعتی
در س��یرجان میباشد .به گفته مس��ئوالن جهان فوالد با توجه به
بررس��يهاي بهعم��ل آمده ،تولي��د 2ميليون تن آهن اس��فنجي،
 2ميليون تن ش��مش فوالدي و  1ميلي��ون تن محصوالت طويل
فوالدي در دس��تور کار اين ش��رکت قرارگرفته اس��ت .مدیر عامل
ش��رکت جهانفوالد میگوید :پایه این ش��رکت تنه��ا با یک و نیم
میلیارد تومان معادل یک درصد کل اعتبارات مورد نیاز شکل گرفت
متخصصان شرکت بیش
همت کارکنان و
ّ
اما امروز به لطف خدا و ّ
از چهار هزار میلیارد تومان ارزش داراییهای این ش��رکت است .به
گفته وی شرکت جهان فوالد با احداث واحد ۸۰۰هزار تنی آغاز شد
اما هدفگذاری امروز ،رسیدن به تولید  ۵/۵میلیون تن محصوالت
فوالدی است .وی معتقد است چنانچه ارادهای باشد مشکالت مانع
از ادامه کار نخواهد شد کما اینکه در این مجموعه تحریمها هیچگاه
مانع از انجام به موقع فعالیتها نش��دند و ش��رکت با توجه به توان
داخلی ب��ه کار خود ادامه داد و موانع را برطرف کرد و امروز جهان
فوالد سیرجان به عنوان یک برند جهانی شناخته میشود.

