بسمه تعالی
آقای مهندس میرشفیعی مجری مراسم  :عرض سالم و خیر مقدم دارم خدمت تمامی مدعوین و استاندار
محترم و هیئت همراه  ،دعوت می کنم از آقای مهندس جرجانی چون یک مقدار دیر شده در خدمتشان
باشیم چند دقیقه ای  ،را با ذکرصلوات بر محمد و آل محمد
مهندس جرجانی مدیر کل سازمان صمت خراسان جنوبی :
بسم اهلل الرحمن الرحیم عرض سالم و احترام دارم خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه خیرمقدم
عرض می کنم خدمت استاندار محترم ،نماینده محترم شهرستان طبس فردوس سرایان و بشرویه و
سایرعزیزانی که در جلسه شرف حضور دارند  ،من فقط
توضیح بدهم طرحی که امروز در خدمتتان هستیم یکی
از طرحهایی است که بعنوان فرآوری است در استان که
امروز کلید خواهد خورد یکی از اولویتهای سرمایه
گذاری با تاکید استانداری محترم استان بر فرآوری و
جلوگیری از خام فروشی است در شورای معادن هم
مصوب کردیم که انشاءاله ظرف سه چهار سال آینده هیچ
ماده خامی دیگر از استان خارج نشود
جناب آقای استاندار طرحی که در خدمتتان هستیم حداقل  200میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد
شد که این طرح  80نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد و توضیحات طرح توسط آقای شاملو مدیر عامل
محترم شرکت احیاء صنایع خراسان ارائه خواهد گردید من برخود واجب میدانم که از زحمات
حضرتعالی بویژه جناب آقای مهندس عباس زاده که در خصوص پیگیری زمین زحمات بسیار زیادی
کشیدند  ،من باید عرض کنم جلسات زیادی در خدمت آقای مهندس عباس زاده بودم جای تقدیردارد
و بنده بر خود الزم میدانم بعنوان یک شهروند فردوس این را عرض کنم خدمت حضرتعالی اگر ایشان

نبود و کمکهای حضرتعالی نبود فکر می کنم این طرح هنوز هم سرانجامی نداشت و در پایان باید
عرض کنم جناب آقای استاندار اینکه اینجا را منطقه
حفاظت شده در نظر گرفته اند و همانطوریکه خود
جنابعالی مشاهده می کنید ما چیزی را بعنوان منطقه
حفاظت شده نداریم  ،معدنی که وجود دارد معدن رگه
ای است و سنگ های که پشت سر من هست همان سنگ
مس است که از دل زمین بیرون کشیده شده فرصت نشد
که در خدمت حضرتعالی باشیم که تا خود منطقه معدنی
و چاهی که در آنجا حفر شده را با هم برویم و اگر شده جنابعالی قول دادید که با هم برویم داخل چاه
و انشاءاله در سفر بعدی در خدمتتان باشیم ما تقاضایی که داریم همانطوریکه در جلسه هم خدمتتان
عرض کردم که اگر امکان داشته باشد به ما اجاره بدهند چون زیر زمینی داریم کار می کنیم و شرکت
هماهنگ خواهند کرد کار اکتشاف انجام خواهد شد و نیاز هست که جنابعالی در تهران در خدمت
شما باشیم و اگر اجازه می فرمایید خدمت آقای سالجقه برسیم و این موضوع را در آنجا حل و فصل
کنیم  ،من خیلی عذر خواهی می کنم که وقت سایر عزیزان را گرفتم عذر خواهی می کنم از امام
جمعه محترم هم فرماندار محترم که زحمت کشیدند و این مسیر را طی کردند و اگر اجازه بفرمایید در
خدمت آقای شاملو باشیم با ذکر صلواتی بر محمد وآل محمد
مدیر عامل شرکت:
السالم علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اوالد الحسین و علی اصحاب الحسین
ما زنده از آنیم که آرام نگیریم موجیم که آسودگی ما عدم ماست
با عرض سالم و خیر مقدم خدمت همه عزیزان عذر خواهم که وزش باد همه برنامه ما را به هم زد و
تاخیراتی که در تشریف فرمایی عزیزان پیش آمد ما وضعیت هوای منطقه را می دانستیم پیشنهاد ما

ساعات اولیه صبح را داشتیم خوب مورد موافقت واقع نشد لذا وضعیت به این شکل درآمد مجددا عذر
خواهی می کنم
در مطلع عرایضم درود و سالم خود را به روان پاک شهیدان امام شهیدان  ،شهدای گرانقدر دولت ،
شهیدان رجایی و باهنر و یاد شهیدان خطه خراسان جنوبی باالخص شهیدان ارجمند شهرستان فردوس
را گرامی می داریم
در هفته دولت حضور مسئوالن مردمی و انقالبی و خدمتگذار که در این شرایط خاص آب و هوای
کویری منطقه قبول زحمت نمودید  ،مغتنم شمرده
و بطور ویژه از حضور ارزشمند سردار زهرایی
فرمانده بسیج سازندگی کشور و استاندار محترم
جناب آقای دکتر قناعت و معاونین محترم و مدیران
کل معزز استان  ،امام جمعه فردوس  ،نماینده محترم
فردوس در مجلس شورای اسالمی را گرامی داشته
و به نمایندگی از بیش از یکصد هزار سهامدار
ایثارگر در هلدینگ احیاء صنایع خراسان قدردان حضور ارزشمندتان هستیم  ،شرکت احیا صنایع
خراسان بزرگترین هلدینگ ایثارگری کشور از سال  1375تاکنون در راه اندازی طرح های بزرگی
همچون دو کارخانه فوالد دو کارخانه سیمان کارخانه تولید باطریهای اتمی سیلد ...کارخانه تولید مس
تکنار و سایرموارد نقش اساسی ایفا نموده و حداقل 11هزار شغل مستقیم و بیش از  50هزار شغل غیر
مستقیم ایجاد نموده که این صنایع ده ها سال کارو تولید خواهند کرد هم اکنون شرکت در چهار حوزه
مشغول فعالیت است شامل حوزه معادن ،گردشگری ،عمران و بازار سرمایه در استانهای خراسان رضوی
 ،خراسان جنوبی و گیالن فعال می باشد  ،بحمد اهلل ما با اتمام کارهای مطالعاتی و اکتشافی معدنی بر
روی معدنی که در فاصله  7کیلومتری اینجا است پس از گذشت سالها وارد فاز بهره برداری شدیم با
عنایت به ذخیره مناسب و عیار مطلوب آن هیئت مدیره شرکت تصمیم به احداث کارخانه فرآوری

کانسگ مس را گرفت و بطور همزمان برنامه ریزی کردیم با صرف حدود 2/5سال وقت و پیگیری
های فراوان سر انجام در  2ماه اخیر تمهیدات و مقدمات الزم با همت جناب آقای دکتر قناعت و معاونین
و مسئوالن استان و شهرستان فردوس به بار نشست و منتج به این شد که امشب ما اینجا درخدمتتان
هستیم که تا لحظاتی دیگر بعد از فرمایشات جناب آقای استاندار  ،عملیات اجرایی را آغاز می کنیم
بصورت واقعی  ،نمادین نیست  ،ماشین آالت را آورده ایم در قسمت آن ضلع زمین گذاشته ایم مشاور
یک هفته اینجا کار کرده روی زمین میخ کوبی های روی زمین انجام شد انشاءاله عملیات آغاز خواهد
شد خدمت شما عرض کنم بحول و قوه الهی از امشب عملیات اجرایی کارخانه فرآوری مس که در
فاز اول با ظرفیت  500تن خوراک در روز ظرفیت اشتغال  100نفر چون آقای مهندس توضیح دادند
راننده های کامیونی که بار باید بردارند از معدن و بیاورند محاسبه نشده  ،انشاءاله با یاری و پشتیبانی
شما مسئولین عزیز استان و رفع موانع واقعا ما رفع موانع را توی این دو سال آقای استاندار  ،عزیزان  ،ما
دیدیم من  32سال توی کار اقتصادی هستم و این کار اولم نیست حضرت آقا که فریاد زد پارسال و نام
سال را گذاشت یکی از عناوینش رفع موانع تولید بود همین است چیز دیگری نیست نهایتا این ظرفیت
را دارد منطقه تا  2000نفر می شد اینجا شغل ایجاد کرد  2000نفر را ضرب در چند کنید چون خانواده
هایی که توی این روستا هستند تعداد فرزندان خیلی باالیند جند نفر مشغول می شوند شغل غیر مستقیم
آن را هم خود محاسبه کنید خدمتتان عرض کنم یکی از کارهایی که کردیم تو بخش معدن بکار
گیری نیروهای خود منطقه هستش آموزش بهشان دادیم  ،سعی نکردیم از جاهای دیگر بیاوریم شاید
برایمان ارزانتر در می آمد چون نمی شود دستگاه 10میلیارد تومانی را داد دست یکی نیروی ناشی و
اینکار را ما کردیم نیروها را فرستادیم آموزش دیدند تهران وبعد جاهای دیگر و بعد خدمتتان عرض
کنم با نیروی های بومی اینجا دارد می چرخد
خداوند رحمان را شاکریم در مسیر رهنمود های رهبر معظم انقالب مبنی بر پرهیز از خام فروشی
محصوالت معدنی و تاکید مجدد ایشان در تاریخ  8شهریور ماه یعنی  3روز پیش امسال در خصوص
تکمیل زنجیره ارزش افزوده انشاءاله بتونیم گام کوچکی برداریم و اکنون آعاز کارخانه را دراین منطقه

کویری و لم یزرع ولی مستعد به انجام برسانیم امید است با همراهی و ادامه همکاری صمیمانه و دلسوزانه
شما مسئ والن خدمتگذار بتوانیم در جهت نیل به عملی سازی هدایتهای مقام معظم رهبری به گونه
شایسته تری گام برداریم برارواح مطهر شهدا صلوات
در ادامه مراسم کلنگ زنی توسط مسئولین انجام گردید

