
بهشت معادن با »روحانی«
دکتر حســن روحانی، رئیس جمهور 20 آبانماه 98 را بعنوان یک روز معدنی در تاریخ زندگی سیاسی 
خود به ثبت خواهد رساند. وی با حضور در استان کرمان و شهرستان سیرجان سه پروژه بزرگ معدنی 
و صنعتی گلگهر که شــامل ذوب 1.2 میلیون تنی جهان فوالد، آهن اســفنجی 2 میلیون تنی شرکت 
توسعه آهن و فوالد گلگهر و واحد بخار نیروگاه گهر انرژی نیز به ظرفیت 160 مگاوات بود را افتتاح کرد.

ویژهنامهسفررییسجمهور
بهمنطقـــــــــهگـــــلگــــــــــهر
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دکتر حسن روحانی رییس جمهوری طی سفر خود به سیرجان و به شرکت گل گهر گفت: امروزه شرکت های 

ایرانی در صنعت فوالد و  مس به توانمندی دســت یافته اند که می توانند هر کارخانه ای را در این بخش ها 

ایجاد و راه اندازی کنند. رییس جمهور که شامگاه دوشنبه 20 آبانماه در آیین افتتاح 26 طرح معدنی منطقه 

گل گهر ســخن می گفت، تصریح کرد: مدیران، کارشناسان، سرمایه گذاران، طراحان و ... توانمندی باالیی در 

صنایع کشور به دست آورده اند که جای خرسندی دارد.

روحانی در این مراسم که وزیر صنعت معدن تجارت، رییس هیات عامل ایمیدرو، مدیر عامل شرکت گل گهر 

و  جمعی از مدیران این منطقه حضور داشتند، ادامه داد: امروزه شرکت های داخلی صاحب بسیاری از صنایع 

شــده اند و قادر به ســاخت بخش قابل توجهی از تجهیزات شده اند و  تنها بخش کوچکی از صنایع به خارج 

وابسته است.

رییس جمهوری در آیین افتتاح 26 طرح معدنی و صنایع معدنی در گل گهر

گل گهر، بهشت معدنی شده است
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رییس جمهوری با اشاره به توسعه های انجام شده در مجموعه گل گهر، اظهار داشت: متخصصان داخلی کشور 

را هم گل کرده اند و  هم گهر روحانی تاکید کرد: گل گهر امروزه با پیشرفت هایی که داشته بهشت معدنی شده 

اســت. روحانی در عین حال گفت: استان های کرمان، یزد، سیستان و بلوچستان بهشت معادن هستند و 

ظرفیت باالیی در بهره برداری دارند.
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کارخانه های "آهن اسفنجی کوثر دو" و "فوالدسازی جهان فوالد" 20 آبانماه با حضور رییس جمهوری افتتاح 

شد. در این برنامه واحد گازی نیروگاه گهر انرژی نیز به عنوان طرح پشتیبان صنایع، به مدار تولید پیوست.

در برنامه افتتاحیه منطقه گل گهر عالوه بر این 3 طرح بزرگ، 23 پروژه دیگر امروز راه اندازی شــد به طوری 

که منطقه گل گهر شاهد افتتاح 26 طرح جدید بود.

مجموع ارزش این طرح ها از 8200 میلیارد ناموت نیز عبور می کند. این میزان  ســرمایه گذاری اشتغال حدود 

1300 نفر را به طور مستقیم همراه داشته و 3900 شغل تیز به طور غیر مستقیم ایجاد شده است. 

با اجرای طرح های مذکور مجموعه گل گهر نخستین منطقه ای در کشور است که زنجیره کامل تولید از اکتشاف 

تا تولید محصول نهایی) شمش فوالد( را در دل خود و در یک مکان قرارداده است.

زنجیره تولید در منطقه گل گهر تکمیل شد

افتتاح دو کارخانه فوالدی در منطقه گل گهر
از سوی رییس جمهور 
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 ذوب 1.2 میلیون تنی جهان فوالد

 کارخانه ذوب و ریخته گری جهان فوالد با ظرفیت 1.2 میلیون تن و با مجموع ارزی و ریالی  سرمایه گذاری 

2750 میلیارد ناموت به تولید رســیده است. از ســوی دیگر کارخانه تولید آهن اسفنجی شماره 2 طرح کوثر 

توســعه آهن و فوالد گل گهر با ظرفیت 2 میلیون تن و با مجموع  ســرمایه گذاری 1353 میلیارد ناموت وارد 

مدار تولید شده است.

 نیروگاه؛ واحد پشتیبان

 واحد بخار نیروگاه گهر انرژی ســیرجان نیز با ظرفیت 160 مگا وات و مجموع  ســرمایه گذاری 1742 میلیارد 

ناموت نیز امروز افتتاح شد. 

 برنامه جدید تامین انرژی

از ســوی دیگر با توجه به نیاز طرح های منطقه گل گهر به حدود 1400 مگاوات برق به ویژه در بخش تولید 

فوالد، برنامه ریزی تامین انرژی از طریق احداث نیروگاه در دستور کار شرکت قرار گرفته است.

در این راستا تا کنون دو واحد گازی نیروگاه اول به ظرفیت حدود 330 مگاوات در سفر قبلی ریاست جمهوری 

به کرمان افتتاح شد و واحد بخار نیروگاه اول )گوهران( با ظرفیت 160 مگا وات نیز امروز به بهره برداری رسید.

همچنین در برنامه آتی شرکت احداث نیروگاه دوم طرح ریزی شده است.
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کارخانه اسید سولفوریک شرکت ملی مس ایران 21 آبان ماه 98 توسط رضا رحمانی وزیر صنعت به بهره برداری رسید. 

دکتر رضا رحمانی دراین مراسم گفت: در سال 1396 سیستم کارخانه ذوب مجتمع مس سرچشمه از ریورب به فلش 

تغییر پیدا کرد و شرکت مس با سرمایه گذاری 110 میلیون یورو و 45 میلیارد ناموت کارخانه اسید را در برنامه کاری 

قرار داد و به بهره برداری رساند.دکتر رحمانی: با اعالم این خبر اظهار داشت: احداث این کارخانه در تکمیل شرایط 

کوره فلش کارخانه ذوب انجام شــده اســت؛ چراکه با تغییر تکنولوژی کارخانه ذوب سرچشمه از ریورب به فلش، 

ایجاد کارخانه اسید یک ضرورت برای تکمیل شرایط فنی و تکنولوژیک بود. رضا رحمانی وزیر صمت، با اعالم این 

خبر افزود: دوســتداران محیط زیست بدانند صنعت کشــور حامی محیط زیست است. رحمانی بیان کرد: امروز 

میزان SO2 خروجی کوره فلش کارخانه ذوب به 549 میلی گرم بر مترمکعب رســیده اســت در حالی که استاندار 

جهانی 1800 میلی گرم بر مترمکعب است. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: مردم ما بدانند خدمت گزاران در 

صنعت این کار بزرگ را انجام داده اند. رحمانی در ادامه به کاهش ذرات خروجی از کوره فلش اشاره کرد و گفت: 

امروز میزان ذرات خروجی کوره فلش به 8،7 دهم میلی گرم بر مترمکعب رســیده اســت؛ در حالی که اســتاندارد 

جهانی 150 میلی گرم بر مترمکعب است. وی افزود: خوشحالیم که این کار بزرگ که آرزوی مردم منطقه بود امروز به 

بهره برداری می رسد. به گفته رحمانی طرح های ریخته گری و نوسازی کوره های آند و طرح بازیافت آب و طرح نوار 

نقاله از دیگر طرح هایی است که امروز به بهره برداری می رسد. درمجموع امروز 1627 میلیارد ناموت سرمایه گذاری 

توسط شرکت ملی صنایع مس ایران تقدیم مردم خونگرم و عالم پرور استان کرمان می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم افتتاح کارخانه اسید سولفوریک عنوان کرد

صنعت مس حامی محیط زیست
بهره برداری از 1627 میلیارد ناموت طرح توسعه ای در مجتمع مس سرچشمه
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رضا رحمانی وزیــر صنعت معدن و  
تجارت در مراسم افتتاحیه طرح های 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت: 
ارزش  سرمایه گذاری طرح های معدنی 
و صنایــع معدنی که از روز گذشــته 
تا فردا در اســتان کرمان بهره برداری 
می شود به 11 هزار و 600 میلیارد ناموت 
می رسد. رحمانی که شامگاه 20 آبان ماه 
در آیین بهره برداری از 26 پروژه منطقه 
گل گهر و در حضور دکتر روحانی رییس 
جمهوری و  همچنین خداداد غریب پور رییس هیات عامل ایمیدرو،جمشــید مالرحمان مدیر عامل شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر،جمعی از مدیران اســتان و شهرســتان سیرجان و  جمعی از مدیران، کارشناسان و 
کارگران منطقه گل گهر سخن می گفت، تصریح کرد: 8200 میلیارد ناموت از این رقم مربوط به طرح های منطقه 

گل گهر است. وی تاکید کرد: گل گهر اکنون زنجیره کامل فوالد را از معدن تا محصول فوالد در اختیار دارد.
 ایجاد 4.3 میلیون تن ظرفیت جدید آهن اسفنجی

رحمانی تاکید کرد: از 20 آبان ماه 98 تاکنون 4.3 میلیون تن ظرفیت جدید تولید آهن اســفنجی وارد مدار 
تولید شــده است. وی خاطر نشــان کرد: واحد نیروگاهی که امروز توسط رییس جمهور افتتاح شد توسط 
شرکت های مجتمع گل گهر  سرمایه گذاری شده است. وزیر صنعت معدن و تجارت به برنامه ای اشاره کرد که 

در ابتدای امسال به رییس جمهوری برای حوزه صنعت معدن و تجارت ارایه شده است. 
 حرکت در راستای 7 محور

 وی گفت: آن برنامه 7 محور کلی را در می گرفت که معدن و صنایع معدنی یکی از بخش های آن است.
به گفته رحمانی، ایجاد انقالب معدنی و نهضت ساخت داخل، توسعه صادرات، توسعه فناوری از بخش های 
اصلی این برنامه اســت که امروز با افتتاح های انجام شده، بخشی از اقدامات حوزه معدن و صنایع معدنی 

و پیشرفت های آن قابل مشاهده است.

در مراسم افتتاح 26 طرح معدنی و صنایع معدنی گل گهر و در حضور رییس جمهور اعالم شد:

رحمانی: 11600 میلیارد تومان طرح معدنی و صنایع معدنی
در استان کرمان بهره برداری شد
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منطقه معدنی و صنعتی گل گهر برای دومین بار در دولت تدبیر و 

امید و در سال »رونق تولید« میزبان رییس جمهور و هیئت همراه 

بود. جمشید مالرحمان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

گفت: دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، دوشنبه 20 آبانماه جهت 

افتتاح چند پروژه بزرگ ملی صنعتی و اقتصادی در منطقه گل گهر 

حضور پیدا کرد. مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر از افتتاح 

4 طرح بزرگ توســعه ای شامل کارخانه ذوب و فوالد سازی شماره 

1 و واحد تولید اکســیژن شرکت جهان فوالد، خط 2 کارخانه احیا 

مستقیم مگامدول )کوثر( در شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر و 

واحد بخار نیروگاه گل گهر شرکت گهر انرژی سیرجان توسط ریاست 

محترم جمهور خبر داد.  مالرحمان افزود: همچنین 22 طرح نیز به صورت همزمان و از طریق ویدئو کنفرانس 

مورد افتتاح قرار گرفت. مدیرعامل گل گهر با بیان اینکه  سرمایه گذاری این طرح ها،بیش از میلیارد ریال است، 

گفت: منطقه معدنی و صنعتی گل گهر نقش بزرگی در شکوفایی اقتصاد و صنعت کشور و توسعه و پیشرفت 

استان کرمان و شهرستان سیرجان دارد و مطمئنا افتتاح این طرح های ملی باعث توسعه و شکوفایی بیشتر 

اقتصاد و صنعت کشور و تحقق فرامین مقام معظم رهبری در بحث »رونق تولید« خواهد شد.

جمشید مالرحمان مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر خبرداد:

افتتاح طرح های صنعتی و معدنی
 به ارزش 82هزار میلیارد ریال در گل گهر
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اردشیر ســعدمحمدی مدیرعامل شرکت مس گفت: 

همزمان با ســفر اســتانی رئیس جمهور به کرمان، 

کارخانه اسید ســولفوریک مجتمع مس سرچشــمه 

به عنوان بزرگ ترین و مهمترین طرح زیست محیطی 

صنعت مس به صورت ویدئو کنفرانس و با دســتور 

رئیس جمهــور و با حضور وزیر صمت افتتاح شــد. 

دکتر اردشــیر ســعدمحمدی با اعالم این خبر اظهار 

داشــت: احداث این کارخانه در تکمیل شرایط کوره 

فلش کارخانه ذوب انجام شــده است؛ چراکه با تغییر تکنولوژی کارخانه ذوب سرچشمه از ریورب به فلش، 

ایجاد کارخانه اسید یک ضرورت برای تکمیل شرایط فنی و تکنولوژیک بود. وی افزود: میزان سرمایه گذاری 

صورت گرفته در این طرح 110 میلیون یورو به عالوه 45 میلیارد ناموت است. مدیرعامل شرکت مس با اشاره 

به ظرفیت تولید 610 هزار تنی اسیدســولفوریک در این طرح اظهار داشت: با بهره برداری از این طرح امکان 

اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از 200 نفر فراهم می شود.

مدیرعامل شرکت مس با تأکید بر این که بهره برداری از این طرح یکی از مهمترین دغدغه های شرکت مس در 

قبال مردم و محیط زیست بود عنوان کرد: با راه اندازی کارخانه اسید سولفوریک سرچشمه آالیندگی از منطقه 

حذف می شــود و این طرح محیط زیستی باعث شــد که صنعت مس به یک صنعت سبز تبدیل شود.سعد 

محمدی ادامه داد: عالوه بر طرح اسید سولفوریک، طرح افزایش ظرفیت تیکنرهای باطله شماره 1 و 2 و اصالح 

تیکنر شماره 4، طرح نوسازی کوره آند و چرخ ریخته گری شماره 3 و طرح سیستم های هوشمند هشدار دهنده 

و بهینه سازی و مدیریت ناوگان معدن از دیگر طرح هایی است که در جریان سفر رئیس جمهور و از طریق ویدئو 

کنفرانس افتتاح شــد. مدیرعامل شــرکت مس یادآور شد: همه این طرح ها با هدف کاهش هزینه و افزایش 

بهره وری در صنعت مس اجرا شده است و با بهره برداری از این طرح ها شاهد تولید و توسعه پایدار در صنعت 

مس خواهیم بود. گفتنی است، این طرح ها روز سه شنبه 21 آبان ماه از طریق ویدئوکنفرانس به دستور رئیس 

جمهور و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجتمع مس سرچشمه به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران:

بزرگ ترین طرح زیست محیطی صنعت مس
در سفر رئیس جمهور به کرمان افتتاح شد



تهران
آدرس: تهران - خیابان دکتر فاطمی - روبروی هتل الله - ساختمان نگین - پالک 273 

کد پستی: 1414618551    تلفن: 7-88977261-021     فکس: 021-88977260
info@geg.ir:ایمیل

سیرجان
استان کرمان: شهرستان سیرجان - کیلومتر 50 جاده شیراز 
کد پستی: 78185/111     تلفن: 41424142 - 03442259001
داخلی روابط عمومی: 3027-3026     فکس: 03442259000

office@golgohar.com :ایمیل دبیرخانه
info@geg.ir :ایمیل

GOLGOHAR MINING & INDUSTRIAL COMPANY


