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با مشارکت شرکت ملی مس ،گلگهر و جهانفوالد صورت پذیرفت؛

گ طرحهای توسعه فاز  2شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان زده شد
کلن 
 دکتر علی عباسلو :در دومین دههی عمر شرکت جهانفوالد سیرجان طرحهای فاز  2را شروع کردیم

 دکتر محمدجواد فدایی استاندار کرمان :این دو پروژه هم در اشتغال و هم در تولید نقش موثری دارند
 بتول باللی
باالخره وعدههای دکتر علی عباسلو بنیانگذار صنعت
فوالدسیرجانومدیرعاملمجتمعجهانفوالدسیرجانعملی
شد .سال گذشته وی از نگاه توسعهگرایانهاش و از پروژههای
آتی شرکت جهانفوالد سخن گفت.
به همین منظور در ادامهی طرحهای توسعهی شرکت جهانفوالد،
روز سهشنبه 15مهر ماه کلنگ احداث دو طرح عظیم تولیدی در محل
این شرکت زده شد تا در آیندهای نه چندان دور ضمن بهرهبرداری
از آنها سهمی در بخش اشتغا لزایی نیز داشته باشند .این طرحها
عبارتنداز:
 -1کارخانه احیاء مستقیم شماره 2با ظرفیت تولید 1/7میلیون تن
و با سرمایهگذاری ارزی  50میلیون یورو و سرمایه 2700میلیارد ریالی
و با میزان اشتغا لزایی مستقیم در زمان بهرهبرداری  200نفر و در زمان
اجرای طرح  350نفر و  600نفر به طور غیر مستقیم
 -2کارخانه فوالدسازی شماره  2با ظرفیت تولید  1/2میلیون تن
و با سرمایهگذاری ارزی 100میلیون یورو و سرمایهی  30000میلیارد
ریالی با میزان اشتغا لزایی مستقیم در زمان بهرهبرداری  50نفر و در
زمان اجرای طرح  800نفر و  1500نفر به طور غیر مستقیم.
در مراسم کلنگزنی این دو پروژه مهم دکتر محمدجواد فدایی
استاندار کرمان ،شهباز حسنپور نماینده مردم سیرجان و بردسیر
در مجلس شورای اسالمی و رییس مجمع نمایندگان کرمان ،دکتر
سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران ،مهندس
حسینینژاد رییس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان کرمان،
جمشید مالرحمان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر،
مهندس حسنی مدیرعامل موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی
صنایع مس ایران ،مهندس آرمان مدیرعامل صندوق سرمایهگذاری
مس ،سیدمحمود حسینی امامجمعه سیرجان ،سهراب بهاءالدینی
سرپرست فرمانداری ویژه سیرجان ،اعضای شورای تامین شهرستان
و جمعی از مسئوالن سیرجانی حضور یافتند.
ن طرحها را به بهرهبرداری میرسانیم
 در اسرع وقت ای 
دکتر علی عباسلو مدیرعامل مجتمع جهانفوالد در این مراسم
گفت :خدا را شاکر و سپاسگزارم که توانستیم در دومین دههی عمر
شرکت جهانفوالد سیرجان طرحهای فاز  2را شروع کنیم .طرحهای
فاز یک تکمیل شده و به ظرفیت اسمی رسیدهاند .اکنون طرح آهن
اسفنجی شماره  2و طرح فوالد شمارهی  2را کلنگزنی کردیم.
خداوند توفیقی به ما داد که در حال حاضر شاهد و ناظر احداث 5
کارخانه باشیم .مجموعهی جهانفوالد در حال حاضر یک کارخانهی
آهن اسفنجی ،یک کارخانهی شمش فوالدی و یک کارخانهی میلگرد
در بردسیر دارد و در واقع زنجیرهی فوالد از سنگ آهن در منطقهی
گلگهر تا میلگرد در بردسیر تکمیل شده است .در فاز  2احداث یک
کارخانه آهن اسفنجی و یک کارخانه شمش فوالد را در دستور کار

داریم و از محل فروش محصوالت تولیدی و نیز با حمایت سهامداران
با سرعت بیشتر و با کیفیت بهتر این دو طرح را به پایان میرسانیم.
دکتر عباسلو گزارش عملکرد تولید کارخانههای جهانفوالد را بیان
کرد :خوشبختانه در  6ماههی اول سال در بخش آهن اسفنجی 43
درصد افزایش تولید داشتیم .در بخش شمش حدود  8درصد از برنامه
جلوتر هستیم .در بخش میلگرد در بردسیر سال قبل حدود  50هزار
تن افزایش تولید و امسال حدود  160هزار تن تولید داشتیم .انشااهلل تا
پایان سال به  330-320هزار تن خواهیم رسید .در کارخانه ذوب نیز
برنامهی تولید در بودجه  800هزار تن بوده ولی  6ماههی اول 420
ی میشود در  6ماههی دوم  450تا
هزار تن تولید داشتیم .پیشبین 
 500هزار تن تولید داشته باشیم .وی از راهاندازی کارخانهی اکسیژن
هم خبر داد.
مدیرعامل مجتمع جهانفوالد سیرجان در پاسخ سئوال خبرنگار
پاسارگاد مبنی بر زمان بهرهبرداری از طرحهای فاز  2اعالم کرد :سعی
ن طرحها را به بهرهبرداری برسانیم و پروژهی
میکنیم در اسرع وقت ای 
احیاء در  30ماه آینده و پروژهی ذوب  36تا  40ماه آینده به تولید
برسند .وی ادامه داد :در کنار تولید شمش و دیگر تولیدات فوالدی ،این
دو پروژه جدید پیش میروند .دکتر عباسلو در پاسخ سئوال «آیا استفاده
از تسهیالت ضروری است و آیا سود فروش محصوالت فوالدی برای
راهاندازی این دو پروژه کافی نیست؟» ،به معرفی منابع سرمایهگذاری

برای احداث طرحهای فاز دو مجتمع جهانفوالد پرداخت و توضیح
داد :حجم اعتبارات خیلی باال است؛  150میلیون یورو و بیش از 5
هزار میلیارد تومان که از محل درآمد تولید شمش و دیگر محصوالت
فوالدی کارخانه و از محل اعتبارات و تسهیالت داخلی و خارجی و
آوردهی سهامداران این پروژهها پیش میرود و نیز از محل افزایش
سرمایههایی که در بورس ایجاد میشود ،تامین اعتبار میکنیم.
دکتر عباسلو اظهار امیدواری کرد :انشااهلل بتوانیم در راستای
فرمایشات مقام معظم رهبری سرافراز باشیم و یک گزارش خیلی خوبی
را در پایان سال از مجموعهی جهانفوالد داشته باشیم .جا دارد از
سهامداران و اعضای هیئتمدیره تشکر کنم زیرا اگر همکاری و حمایت
آنها نبود به این مرحله نمیرسیدیم.
سیدمحمودحسینیامامجمعهسیرجانازدکترعباسلوتشکرکرد
و گفت :جهانفوالد با یک و نیم میلیارد تومان کار را شروع کرد و
اکنون به این پیشرفتها دست پیدا کرده است .امسال سال جهش
تولید نامگذاری شده است .با این حرکتهای خوبی که انجام میپذیرد
امیدواریم تا پایان اسفند ماه جهش تولید را به نحو احسن و اکمل در
سیرجان و استان کرمان داشته باشیم.
 سرعت عمل در کارها مهم است
دکتر محمدجواد فدایی استاندار کرمان در این مراسم طی سخنان
خود از طرحهای توسعهی شرکت جهانفوالد سیرجان به عنوان دو

پروژه ارزشمند که هم در اشتغال و هم در تولید نقش موثری دارند ،نام
برد .وی گفت :امسال سال جهش تولید است و جهش تولید به معنای
ت بخشیدن در کارها است و باید یک تفاوتی با سال قبل که سال
سرع 
رونق تولید بود احساس شود .سال قبل شش محور را مشخص کردیم
که نشاندهندهی رونق تولید هستند .وقتی بحث جهش تولید میشود
باید همان شش محور که برای رونق تولید تعریف شده بود ،سرعت
بگیرند .وقتی تولید و جهش تولید مهم است باید مسائل را حل کنیم و
یک دیدگاه مشترک در سرمایهگذاری داشته باشیم.
استاندار کرمان بر اجرای سریع دو پروژه جهانفوالد تاکید کرد و
بحث سرعت عمل در کارها را مهم دانست :در استان کلنگ برخی
پروژهها زده شده ولی اجرای آنها شروع نشده است و این پدیدهی
خوبی نیست اما بسیاری از پروژههایی که در سیرجان اجرا شده ،سرعت
عمل در آنها مشهود بوده است .به زما ن انجام کار توجه کنیم زیرا
ظرف چند ماه کارهای اجرایی سختتر و گرانتر شده است .امیدواریم
این پروژهها با قوت و قدرت ادامه پیدا کنند و با همکاری سهامداران و
کمک مسئوالن شهرستان سیرجان این پروژهها در مدتزمان کوتاهی
بهبهرهبرداریبرسند.
دکتر فدایی اشاره کوتاهی به مشکالت بنگاههای اقتصادی کرد و
افزود :داشتن دیدگاه مشترک موضوعی است که باید همهی مدیران
به آن اعتقاد داشته باشند .اگر در مسائل اقتصادی همفکر و همنظر

نباشیم به جایی نمیرسیم .باید مشکالت را حل کنیم و اگر دیدگاهها
و اظهارنظرهایی داریم نهایتا به یک ایده برسیم و آن را دنبال کنیم.
وی به بحث ریسکپذیری و شهامت در مجموعههای تولیدی
اشاره کرد و افزود :کار سرمایهگذاری و تولید نیاز به شجاعت و
ریسکپذیری دارد .باید با استعانت از خدا کارها را شروع کرد و همهی
جوانب و مطالعات در حد استاندارد انجام شود.
استاندار کرمان تاکید کرد :برای ایجاد اشتغال هیچ راهی نداریم جز
سرمایهگذاری و راهاندازی واحدهای تولیدی و خدماتی در بخشهای
صنعت ،معدن و گردشگری .این واحدها باید راهاندازی شوند و افراد در
این واحدها مشغول به کار شوند.
دکتر فدایی به سهم این دو پروژه جدید مجتمع جهانفوالد
سیرجان در اشتغا لزایی اشاره کرد :در مدتزمان اجرای این طرحها به
دلیل اینکه پیمانکاران متعددی مشغول به کار در فعالیتهای اجرایی
میشوند ،در اشتغال منطقه تاثیر دارد .خوشبختانه این دو پروژه باعث
میشود که مشکل افرادی که در اجرای پروژههای قبلی در این منطقه
کار میکردند و آن پروژهها اکنون به بهرهبرداری رسیدهاند ،حل شود و
آنها میتوانند در این پروژهها مشغول به کار شوند.
استاندار کرمان از سهامداران شرکت جهانفوالد و مدیران
شرکتهای مس و گلگهر تشکر کرد و گفت :برای شروع این پروژهها
الزم بود که منابع مالی تامین کنیم .جلسات زیادی را در خدمت
سهامداران اصلی این شرکت بودیم و الزم بود همکاری کنند .صمیمانه
از مدیران شرکتهای مس و گلگهر تشکر میکنم که با افزایش
سرمایهی شرکت موافقت کردند و این افزایش سرمایه باعث شد ما
امروز شاهد شروع این پروژهها باشیم.
 اجرای این پروژههای جدید ،برای تکمیل زنجیرهی فوالد
درمنطقهگلگهراست
شهباز حسنپور نماینده مردیم سیرجان و بردسیر در مجلس
شورای اسالمی و رییس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز آغاز
عملیات اجرایی طرحهای توسعهای جهانفوالد سیرجان را مدیون
همت استاندار کرمان و نیز همکاری شرکتهای گلگهر سیرجان و
مس سرچشمه دانست و اظهار کرد :هماکنون بیش از  10میلیون
تن آهن اسفنجی در کشور کمبود داریم .یکی از دالیل گرانی وضعیت
بازار فوالد تکمیل نبودن زنجیرهی فوالد است .اینکه برای اجرای این
پروژهها اصرار داشتیم ،تکمیل زنجیرهی فوالد در این منطقه است.
حسنپور در خصوص نحوهی مشارکت شرکت مس در دو پروژه
کارخان ه احیاء شماره  2و فوالدسازی شماره  2توضیح داد :ریالی از مس
سرچشمه اینجا آورده نمیشود و این صندوق مربوط به بازنشستگی
مس سرچشمه است .سرمایهگذاری  10سال قبل توسط صندوق
سرمایهگذاری مس به صورت صد در صد بوده که در اثر تفاهمی که
انجام شده است  51درصد از این پروژه به گلگهر واگذار شد .وی ضمن
تقدیر و تشکر از رسانهها افزود :انشااهلل خبرهای امیدوارکننده به مردم
بیشترمخابرهشود.

شهردار از همکاری شرکتهای گلگهر با شهرداری و شورای شهر در ادامه تکمیل پروژههای سرمایهگذاری شهرداری خبر داد:

احداث سالن همایش هزار نفری و تکمیل مجموعه آبی دلفین و پروژه باغ ایرانی در سیرجان
دکتر رضا سروشنیا شهردار سیرجان و اعضای شورای
اسالمی پنجم سیرجان از مدیران مجتمع معدنی و صنعتی
گلگهر خصوصا مهندس جمشید مالرحمان مدیرعامل
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر ،علیاکبر پوریانی
مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین ،مهندس ایمان
عتیقی معاون مدیرعامل و مدیر مجتمع گلگهر ،مهندس
محمد محیاپور مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد
گلگهر در جهت همکاری در تکمیل و ساخت پروژههای
سرمایهگذاری شهرداری سیرجان تقدیر و تشکر کردند.
توگو با
در همین رابطه دکتر رضا سروشنیا در گف 
واحد خبر و امور رسانه مدیریت ارتباطات شهرداری

سیرجان در خصوص امکانات فرهنگی سیرجان اظهار
داشت :در سیرجان برای اجرای مراسمهای مهم سالن
همایش وجود ندارد که خوشبختانه یکی از کارهای
شاخص شورای اسالمی شهر و شهرداری احداث بزرگترین
و مجهزترین سالن همایش هزار نفری است که به امید
خداوند متعال در سیرجان احداث خواهد شد.
شهردار سیرجان تصریح کرد :براساس توافقنامه بین
شهرداری و شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر ،این شرکت
در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی به عنوان مجری
ساخت سالن همایشهای شهرداری نیز برگزیده شده است.
سروشنیا به محل اجرای پروژه و نوع طراحی سالن

همایش اشاره کرد و گفت :سالن همایش چندمنظوره با
طراحی متفاوت در جنب فرهنگسرای شورای اسالمی شهر
اجرا میشود که در این پروژه خوب ،مبانی ترافیکی لحاظ
شده و در غرب سیرجان یکی از طرحهای بسیار خوبی
خواهد بود که میتوان بسیاری از همایش و برنامههای
مهم را در این محل اجرا نمود .وی پروژه احداث سالن
همایشهای شهرداری را نیز از طرحهای خوب و مهم در
حوزه فرهنگی برشمرد .دکتر سروشنیا افزود :این پروژه
طبق برنامهریزیهای انجام شده تا پایان سال 1401
بهرهبرداری میشود.
تکمیل سالن همایشها و مجموعه آبی دلفین

توسط شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر و در راستای
مسئولیتهای اجتماعی این شرکت انجام میشود که
بدینوسیله از آقای مهندس محیاپور مدیرعامل محترم
شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر تقدیر و تشکر
مینمایم.
وی با بیان اینکه شهروندان باید از بهترین امکانات
زیرساختی و رفاهی برخوردار شوند ،افزود :مشارکت شرکت
توسعه آهن و فوالد گلگهر در احداث سالن همایشهای
شهرداری میتواند برخی کاستیها را برطرف کند .شهردار
سیرجان با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام
معظم رهبری تحت عنوان «جهش تولید» گفت :مجموعه

شورا و شهرداری در به ثمر رساندن و فرهنگسازی شعار
امسال مشارکت و برنامهریزی خواهند کرد.
دکتر سروشنیا تراز و مقیاس شهر سیرجان نسبت به
دیگر شهرهای استان را بهتر و ارجحتر دانست و گفت :شهر
سیرجان بعد از مرکز استان کرمان ،دومین شهر وسیع
و پرجمعیت است و در همین راستا هم باید انسجام و
همدلی میان مردم با مجموعه شهرداری بیشتر شود تا
شاهد اقدامات زیربنایی بیشتری باشیم.
ضمنا باغ ایرانی در راستای رسالت و مسئولیت اجتماعی
شرکت گهرزمین از سوی این شرکت احداث و تکمیل
میشود.

