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طرح عظیم پیش فرآوری و خردایش شماره دو 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 12 فروردین 
با حضور ویدیوکنفرانسی رئیس جمهور افتتاح 

شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر، آیین افتتاح بزرگترین 
در  سنگ آهن  خردایش  و  پیش فرآوری  واحد 
سال  در  تن  میلیون  ظرفیت 1۵  به  خاورمیانه 
با سرمایه گذاری حدود یازده هزار میلیارد ریال و 
اشتغال زایی 21۰ نفر توسط دکتر حسن روحانی 
رئیس جمهور به صورت ویدئوکنفرانس و با حضور 
و  گل گهر  شرکت  مدیرعامل  کرمان،  استاندار 

مسئولین شهرستان سیرجان افتتاح شد.
رزم حسینی  مهندس  مراسم،  این  ابتدای  در 
به  اشاره  با  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 
و  پیش فرآوری  واحد  بزرگترین  افتتاح 
این  گفت:  خاورمیانه  در  سنگ آهن  خردایش 
معادن سنگ آهن  در حوزه  که  است  پروژه ای 
و توسط شرکت گل گهر امروز افتتاح می شود 
و می توان گفت امروز منطقه گل گهر سیرجان 
ظرفیت های  و  شده  تبدیل  جنوبی  پارس  به 

حال  در  بخش  این  در  فراوانی  سرمایه گذاری 
اجرا است. 

صنعتی  و  معدنی  شرکت  مدیرعامل  ادامه  در 
گل گهر گفت: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
و کنسانتره  تولیدکننده گندله  اولین  به عنوان  
کشور نقش مهمی در زنجیره فوالد کشور دارد، 
سال  پایانی  ماه  دو  در  شرکت  این  همچنین 
گذشته با کسب ٨ رکورد تولیدی توانسته نقش 

موثری در این زنجیره ایفا کند. 
مهندس ایمان عتیقی افزود: یکی از افتخارات 
این مجموعه آن است که با کاهش اثرات تحریم  
رشد بزرگی در تولید داشته و در آبان 1۳۹۹ 
افتتاح  را  خلیج فارس  آب  انتقال  ابرپروژه  نیز 
کرد و در ادامه این مسیر، عملیات اجرایی خط 
دوم و سوم انتقال آب با مشارکت گل گهر کلید 
خورد و انتقال آب از خلیج فارس جزو طرح های 

زیربنایی کشور بود. 
وی بیان کرد: امروز بزرگترین واحد خردایش 
خاورمیانه با ظرفیت 1۵ میلیون تن سنگ در 
این منطقه افتتاح می شود و در واقع اجرای این 
تولید  افزایش  و  کیفیت  بهبود  به  منجر  طرح 

سال  شعار  تحقق  در  مهمی  نقش  و  داشته 
خواهد داشت. 

سند  اینکه  به  اشاره  با  عتیقی  مهندس 
تدوین  شرکت  این  برای  ساله   1۰ چشم انداز 
و ظرف 2 ماه آینده ابالغ  خواهد شد، گفت: 
بدون شک توسعه این شرکت، براساس تالش 
مدیران گذشته و سهامداران رقم خورده است. 
واگذاری  موضوع  به  اشاره  با  همچنین  وی 
پهنه معدنی در استان کرمان بیان کرد: یکی 
از مشکالت گل گهر، واگذاری یک پهنه معدنی 
اما  انجام شده  آن  قانونی  اقدامات  که  است 
با  واگذاری  این  دولت  پشتیبانی  با  امیدواریم 
سرعت بیشتری انجام شود، چراکه با واگذاری 
این پهنه، پشتیبانی از تولید نیز محقق خواهد 

شد. 
حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی 
گزارش  استماع  از  پس  نیز  رئیس جمهور 
خوشحالیم  گفت:  گل گهر  شرکت  مدیرعامل 
گل گهر  در  سنگ آهن  خردایش  پروژه  که 
آب  انتقال  ابرپروژه  و  می شود  افتتاح  امروز 
خلیج فارس نیز که بسیار مهم و سرنوشت ساز 
افتتاح شد  برای شرق کشور بود مدتی پیش 
گذاشتم؛  امید  خط  را  خط  این  اسم  من  که 
چون مایه امید برای آبادانی شرق کشور خواهد 
خط  این  از  یزد  و  کرمان  استان  امروز  شد. 
بهره مند می شوند و در ادامه خراسان جنوبی، 
رضوی و اصفهان و در نهایت استان سیستان 
عمان  دریای  آب  از  توانند  می  بلوچستان  و 

استفاده کنند.  
در  سرسبد  گل  گل گهر،  افزود:  رئیس جمهور 
است.  معادن  احیای  و  معدنی  صنایع  زمینه 
گل گهر هم در کنسانتره و هم در گندله آهن و 
آهن اسفنجی نقش بسیار زیادی دارد و درصد 
قابل توجهی هم در تولید نقش دارد. امسال در 
سال پشتیبانی از تولید، همه باید تالش کنیم 
موانع را کم و پشتیبانی ها را برای تولید زیادتر 

کنیم.

رئیس جمهور در آیین افتتاح پروژه بزرگ پیش فرآوری و خردایش گل گهر:

گل گهر، ُگل سرسبد صنایع معدنی کشور است
 وزیر صمت: گل گهر برای کشور، پارس جنوبی دیگری است 

 مهندس عتیقی: نقش گل گهر در تولید کنسانتره و گندله کشور بی بدیل است
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اعداد  تغییر  به  ایران زمین  نوروز در فرهنگ  الرحیم/  الرحمن  بسم اهلل 
تقویم محدود نمی شود بلکه فرصتی دوباره برای بازنگری و بهبود مسیر 
الهی،  نعمت های  از  بهره برداری شایسته تر  اجتماعی،  و  زندگی فردی 
تقویت روحیه دیگرخواهی و گرامی داشتن دوباره ارزش ها و آغاز مسیر 

تازه نیل به آرمان های عالی انسانی است.
سال 1۳۹۹ را در حالی سپری کردیم که تالشگران صنعت و معدن با 
تمام وجود، همه توان خود را در راه خدمت رسانی به کشور ارائه نمودند 
و اکنون در آغاز سال 1۴۰۰ با لبیک به فرمان مقام معظم رهبری و در 
جهت تحقق شعار سال »تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« تمام توان 
خود را بکار خواهیم گرفت و با همفکری در مسیر اهداف ترسیم شده 
در سند چشم انداز شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، نسبت به اجرای 
سیاست های نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران با کوشش فراوان و 
مستمر در روند اجرا و بهره برداری از طرح های در دست اقدام، تالش 

خواهیم نمود.
بزرگ  مجموعه  در  خوبم  همکاران  همه  بی شائبه  زحمات  اینجانب 
معدنی و صنعتی گل گهر را ارج می نهم و ضمن تبریک این عید سعید 
باستانی  و اعیاد پرخیر و برکت شعبانیه به همه آنها و خانواده هایشان 
برای  را  بیشتر  موفقیت  با  همراه  و  برکت  پر  سالی  متعال  از خداوند 

همگان آرزومندم.
ایمان عتیقی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

دیدار مدیر مجتمع و معاونین شرکت گل گهر 
با کارکنان خطوط تولید پس از تحویل سال نو

مجتمع  مدیر  نجمی نیا  مهندس  جدید،  سال  آغاز  دقایق  اولین  در 
گل گهر به همراه جمعی از معاونین و مدیران ارشد شرکت در محل 
مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر حضور پیدا کرده و به دیدار کارکنان 

پرتالش خطوط تولید شرکت رفتند.
صنعتی  و  معدنی  شرکت  بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
گل گهر، مدیر مجتمع گل گهر و جمعی از معاونین و مدیران شرکت، 
به مقام شامخ  با حضور در محل قبور مطهر شهدای گمنام  ابتدا  در 
شهدا ادای احترام کردند و سپس با حضور در خطوط تولید شرکت، 
فرارسیدن سال جدید را به کارکنان پرتالش مجموعه تبریک گفتند 
از زحمات، همت و تالش آن ها در دستیابی به اهداف  با اهدا گل  و 

شرکت به ویژه در حوزه تولید در سال گذشته تقدیر و تشکر کردند.

 خـرب

پیام مدیرعامل شرکت گل گهر 
به مناسبت آغاز سال جدید

دکتر روحانی رییس جمهور در آیین افتتاح طرح پیش فرآوری و خردایش شماره 2 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر پس از استماع گزارش مدیرعامل شرکت گل گهر از 

سوال رییس جمهور از مدیرعامل شرکت گل گهر و پاسخ مهندس عتیقی 
 دکتر روحانی: رسیدن آب خلیچ فارس به گل گهر و سیرجان، چه تاثیرات مهمی در تولید داشته است؟

مهندس عتیقی پرسید»رسیدن آب خلیچ فارس به گل گهر 
تولید داشته است؟« تاثیرات مهمی در   و سیرجان، چه 

مدیرعامل شرکت گل گهر در پاسخ به سوال رییس جمهور 
گفت: اگر آب خلیج فارس به منطقه گل گهر نمی رسید، 
ریال  میلیارد  از ۴۰۰ هزار  در مورد سرمایه گذاری بیش 
که  بود  جدی  نگرانی  است،  شده  منطقه  این  در  که 
»می تواند این حجم سرمایه گذاری قابل استفاده و اجرا 
نباشد« که خوشبختانه با تحقق این پروژه و رسیدن آب، 
نتیجه خواهد رسید. به  به خوبی  ها   این سرمایه گذاری 

بحث  در  همچنین  افزود:  عتیقی  ایمان  مهندس 
زیست محیطی؛ استان هایی همچون کرمان جزو استان های 
کم آب هستند که میزان ec آب های سطحی در استان 
برخی  در  مخرب  تاثیر   ec افزایش  این  و  رفته  باال  نیز 
تجهیزات منطقه داشت و در کمبود آب در استان اشکال 
به وجود می آورد؛ خوشبختانه این دو موضوع نیز با انتفال 
آب خلیج فارس به منطقه گل گهر و استان کرمان، مرتفع 

می شود.
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تقدیر امام جمعه سیرجان 
از عملکرد گل گهر در حوزه تولید

شرکت  مدیرعامل  تالش های  و  خدمات  از  سیرجان  نمازجمعه  در 
گل گهر تقدیر به عمل آمد. 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی 
توسط حجت االسالم  و  نمازجمعه سال 1۳۹۹  آخرین  در  گل گهر، 
عتیقی  ایمان  مهندس  از  سیرجان  امام جمعه  حسینی  المسلمین 
در  ایشان  قابل توجه  عملکرد  به پاس  گل گهر  شرکت  مدیرعامل 
حوزه های مختلف باالخص در حوزه تولید تقدیر شد. حجت االسالم  و 
المسلمین حسینی در خطبه های نمازجمعه با اشاره به  اقدامات ارزنده 
این شرکت در حوزه تولید و در سالی که از سوی مقام معظم رهبری 
به نام »جهش تولید« نامگذاری شده بود، از مدیرعامل شرکت گل گهر 
به دلیل لبیک به فرمان مقام معظم رهبری و کسب رکوردهای پیاپی 
تولید به خصوص در دو ماه اخیر تقدیر کرد. همچنین حجت االسالم 
و المسلمین حسینی امام جمعه سیرجان، در سخنانی دیگر گل گهر 
را یک نعمت خدادادی دانست و بر استفاده مناسب از این نعمت ها و 
ظرفیت ها تاکید نمود و گفت: گل گهر در سال های اخیر در کنار تولید 
و توسعه، نگاه ویژه ای به شهرستان داشته و در حوزه مسئولیت های 
اجتماعی اقدامات خوبی انجام شده است که با انتخاب مهندس عتیقی 
به عنوان مدیرعامل قطعا این اقدامات با سرعت بیشتری تداوم پیدا 
خواهد کرد. وی با بیان اینکه یکی از دغدغه های مهم رهبر معظم 
افزود:  است،  بوده  خام فروشی  با  مقابله  اخیر  سال های  در  انقالب 
خوشبختانه با اجرای طرح های توسعه ای در منطقه گل گهر، امروز 
تمامی محصوالت  و  ندارد  وجود  به عنوان خام فروشی  دیگر چیزی 

فوالدی در همین منطقه تولید می شود.

    خـرب

با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
و  گل گهر  مجتمع  مدیر  اسالمی،  شورای 
جمعی از معاونین و  مدیران شرکت گل گهر 
شرکت  توسط  بومی شده  هایتک  قطعات  از 
نخستین  در  گل گهر  صنعتی  و  معدنی 
نمایشگاه نهضت تولید، بومی سازی و صادرات 

در سال جهش تولید، رونمایی شد.
بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
رئیس  گل گهر،  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
شرکت  غرفه  از  بازدید  در  و  آیین  این  در 

معدنی و صنعتی گل گهر با اشاره به اقدامات 
بومی سازی  حوزه  در  گل گهر  شرکت 
قطعات گفت: اقدامات این شرکت در حوزه 
بومی سازی و مهندسی معکوس قطعات، قابل 
تقدیر است و طبق گزارشی که مدیران ارشد 
شرکت ارائه دادند 2۰۰ میلیون صرفه جویی 
ارزی در تولید داخل صورت گرفته است و این 

کار بسیار ارزشمندی است.
نمایشگاه  این  در  شده  رونمایی  قطعات 
شامل؛ درایو کنترل دور موتورهای الکتریکی، 
مجموعه هیدرولیکی شامل بلوک و کاتریج 

سیستم ترمز ماشین  آالت سنگین )دامپتراک(، 
کارخانه  کوره های  مشعل  کنترلی  سیستم 
گندله سازی، رک سنسور دامپتراک کوماتسو، 
کنسانتره،  خطوط  برخط  سنج  رطوبت 
الکترونیک  بخش  و  گندله سازی  دیتاالگر 

سیستم توزین Shenck می باشند. 
سایر  و  فوالد  زنجیره  ارزبر  قطعات  از  یکی 
صنایع کشور، درایوهای کنترل دور بوده که 
ساالنه بیش از 1۰ میلیون یورو ارزبری را به 
تجهیز  یک  درایو  می نمایند.  تحمیل  کشور 
آن  واسطه  به  که  است  قدرت  الکترونیک 

می توان سرعت موتورهای الکتریکی را کنترل 
کرد. کنترل سرعت نه تنها عموما باعث بهبود 
فرایند می شود، بلکه در بسیاری از موارد، منجر 
به صرفه جویی های قابل توجه در مصرف انرژی 
افزایش  اخیر  به مصوبه  توجه  با  و  نیز شده 
قیمت برق صنایع یکی از بهترین راهکارهای 

صرفه جویی در مصرف برق می باشد. 
همچنین بومی سازی مجموعه هیدرولیکی 
بلوک و کاتریج های سیستم ترمز دامپتراک، 
متشکل از سیستم های بسیار دقیق مکانیکی 
می باشد که با فشار ۴1 تا 2۴1 بار، عملکرد 
بسیار حساس و دقیقی را در ترمز تراک با 

وزنی بالغ بر 1۰۰ تن ایفا می کند.
سیستم  شد  رونمایی  که  دیگری  محصول 
کنترلی مشعل کوره های گندله سازی بوده 
که این محصول، تکنولوژی و ساخت شرکت 
آلمان می باشد   Hans Hennig مطرح
و با توجه به مشکالت تحریم و عدم تامین 
کارخانه  کوره  مشعل های  در  اخالل  و  آن 
در  آن  معکوس  مهندسی  گندله سازی، 
دستور کار قرار گرفت و طی این پروسه، برد 
دوازده گانه  پیچیده  الگوریتم  کنترلی طبق 

اروپایی  استانداردهای  ایمنی  فرآیندهای 
طراحی گردید.

همچنیــــــن از سنسـور سـوخت رسـانی 
کاندیدای  که  کوماتسو  الکترومغناطیسی 
محصول نمونه ایرانی در سال 1۳۹۹ گردیده 
کاهش  و  موتور  راندمان  افزایش  سبب  و 
مصرف سوخت تراک های 1۰۰ تنی معدن 

شده است، نیز رونمایی شد.
واحد  توسط  که  دیگری  هایتک  محصول 
برای  گل گهر  شرکت  معکوس  مهندسی 
شده  ساخته  و  طراحی  ایران  در  بار  اولین 
است، رطوبت سنج برخط خطوط کنسانتره 
مواد  رطوبت  آنالین  اندازه گیری  می باشد. 
در صنایع بادقت باال جزو چالش های مهم 
در  مپسام  دانش بنیان  شرکت  است،  بوده 
این زمینه پس از دو سال تحقیقات جامع 
و طراحی های مختلف به نمونه اولیه بادقت 
باال دست یافته است که با فناوری پیشرفته 
کارخانه  در  و  است  شده  طراحی   MIR

گندله سازی گل گهر نصب می گردد. 
همکاری  با  فوق  قطعات  است،  بذکر  الزم 
شرکت های کیمیا صنعت کریمان و مپسام 
از شرکت های دانش بنیان بومی  که هر دو 
استان کرمان بوده، ساخت داخل شد ه اند و 
پیش بینی می گردد با توجه به سیاست های 
این  در  گل گهر  شرکت  جدید  مدیرعامل 
زمینه، فصل جدیدی از شکوفایی شرکت های 

دانش بنیان استان کرمان آغاز گردد.

رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی :

گل گهر در بومی سازی قطعات گام بلندی برداشته است
از هفت قطعه هایتک ساخت داخل شرکت گل گهر رونمایی شد
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گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت  مدیرعامل 
سیرجان با اشاره به سند چشم انداز گل گهر گفت: 
سند چشم انداز یک ساله، سه ساله و سند چشم انداز 
1۴1۴ گل گهر در حال تنطیم است که امیدواریم تا 
تیرماه سال جدید ابالغ شود. در این سند برای کل 
منطقه، حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه تعریف 

می شود که بخش قابل توجهی از آن پروژه ها برای 
خود شرکت گل گهر تعریف خواهد شد و ان شاءاهلل 

سال 1۴۰۰ سالی طالیی برای گل گهر خواهد بود.
شرکت  بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
معدنی و صنعتی گل گهر، مهندس ایمان عتیقی در 
مجمع عمومی فوق العاده شرکت معدنی و صنعتی 

افزایش  مهلت  تمدید  کار  دستور  با  که  گل گهر 
شد،  برگزار  سال۹۹  پایانی  روزهای  در  سرمایه، 
اخیر  یکسال  در  خوبی  اتفاقات  اینکه  به  اشاره  با 
در بحث سهام گل گهر رخ داده است، افزود: رشد 
این شرکت طی یک ماه اخیر رشد  شاخص  سهام 
داشته که نشان دهنده این است طی این یک ماه، 

بازار بیشتر کنترل شد.
فوالد  زنجیره  در  گل گهر  جایگاه  به  اشاره  با  وی 
فوالد  زنجیره  در  گل گهر  جایگاه  داد:  ادامه  کشور 
بحث شمش حدود  در  که  است  به گونه ای  کشور 
 2۷ گندله  درصد،   1۳ اسفنجی  آهن  درصد،   ۴
درصد و کنسانتره ۴2 درصد نقش ایفا می کند که 
در دو بخش گندله و کنسانتره جایگاه اول کشور را 
داریم. در پایان این مراسم با تصمیم مجمع عمومی 
گل گهر، تمدید مهلت عملیاتی نمودن مرحله دوم 

افزایش سرمایه موافقت شد.

از  پیش  و  اکرم)ص(  رسول  حضرت  مبعث  سالروز  با  همزمان 
آغاز سال جدید، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر اقدام به تهیه، 
بسته بندی و توزیع بیش از ۳۵۰۰ بسته غذایی بین نیازمندان و 

اقشار آسیب پذیر کرده است. 
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی 
ویژه  فرماندار  همراه  به  امام جمعه  و  ولی فقیه  نماینده  گل گهر، 
سیرجان و جانشین فرمانده سپاه و  با همراهی مهندس نجمی نیا 
مدیر مجتمع گل گهر، در بازدید از محل بسته بندی و توزیع این 
اقالم، ضمن تقدیر از این اقدام خداپسندانه شرکت گل گهر بر ادامه 
این قبیل اقدامات تاکید کردند. گفتنی است این اقدام قابل توجه در 
راستای تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر ادامه نهضت خدمت 
مومنانه و دستور مدیرعامل شرکت گل گهر و از طریق تهیه و توزیع 

بین نیازمندان و اقشار کم درآمد انجام می شود.

مدیرعامل شرکت گل گهر در مجمع عمومی فوق العاده شرکت: 

1400 سالی طالیی برای گل گهر خواهد بود

در آستانه عید نوروز و در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی گل گهر؛

3500 بسته غذایی بین نیازمندان توزیع شد
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و  نیمه شعبان  به مناسبت  گل گهر  شرکت 
راه اندازی  به  اقدام  )عج(  امام زمان  میالد 
۵ موکب صلواتی در سطح شهر سیرجان 

نمود. 
بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
این  گل گهر،  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
یگانه  میالد  سالروز  به مناسبت  شرکت 
منجی عالم بشریت حضرت مهدی موعود 
در  صلواتی  موکب های  راه اندازی  با  )عج( 
نقاط مختلف سطح شهر سیرجان، با رعایت 
تمامی اصول بهداشتی، اقدام به پذیرایی از 

همشهریان نمود.

راه اندازی موکب های صلواتی توسط شرکت گل گهر به مناسبت نیمه شعبان

مختلفی  تعاریف  »فرهنگ«  برای 
به  توجه  با  شاید  اما  دارد،  وجود 
اوضاع و احواِل کنونی، این تعریف، 
تصویر روشن تری از اهمیِت فرهنگ 
جامعه  برای  فرهنگ  دهد؛  ارائه 
همانند خونی است که در رگ های 
همان گونه  دارد.یعنی  جریان  بدن 
در  حرکت  به  را  اندام ها  خون  که 
می آورد، فرهنگ نیز اندام های بدن را به تحرک وا می دارد و ضعف و 
قوِت آن، در ضعف و قوِت »اقتصاد« »امنیت« »سیاست« و »اخالِق« 

یک جامعه اثرگذار است.
 از سوی دیگر هر ملتی در طوِل تاریخ با نمادی ویژه شناخته می شود. 
ملتی با شاخصه های نظامی گری، دیگری به ویژگی های اقتصادی و 
ایران متوجه  تاریِخ  به  نگاهی  با  اما   نمادهای سیاسی.  با  نیز  ملتی 

می شویم که نمادهای این دیاِر کهن، آغشته به بوی فرهنگ است.
 از این رو و با مطالعه بر روی میراث مادی و معنوِی کشورها،  شاید 
کمتر ملتی را مثِل ملت ایران بتوان پیدا کرد که موجودیِت آن، پیش 
از آنکه مکانی جغرافیایی یا شاخصی اقتصادی باشد، مجموعه ای از 

عناصر فرهنگِی ریز و درشت باشد.
فهِم این واقعیت و بهاء دادن به ارتقای زیرساخت های فرهنگی و یا 
دخیل کردن شهروندان در امورات فرهنگی  و  هنری، رمز موفقیِت 
شرکت هایی است که اگر چه ماهیِت کامال اقتصادی و صنعتی دارند، 
اما باید در زمینه ی عمل به مسوولیت اجتماعی نیز ساختاری کامال 

هدفمند داشته باشند.
نگاهی به رویکرِد گل گهر در عرصه ی فرهنگ که هم زمان با تغییرات 
مدیریتی در این شرکت بزرِگ صنعتی و معدنی صورت گرفته، نشان 
از آن دارد که در نگرش جدید، قرار است به این اصل که توسعه نباید 

»تک بعدی« باشد، اهمیت داده شود. 
توجه به توسعه ی فرهنگ بومی با درنظرگرفتن ظرفیت هایی که در 
سیرجان وجود دارد، این امیدواری را به وجود آورده است که گل گهر 
با در پیش گرفتِن مسیر فعلی، به الگویی در عمل به مسوولیتِ هایی 
اجتماعی تبدیل شود. وقتی گل گهر به صورت مستقیم سعی می کند 
به ارتقای وضعیِت »گردشگرِی« سیرجان کمک کند، یعنی به خوبی 
مقوله ی جهانی شدن سیرجان در حوزه صنایع دستی و یا انتخاب 
سیرجان به عنوان پایلوِت بازآفرینِی شهری را درک کرده است و قصد 
دارد از طریِق مدیریت بومی به شکوفا شدن ظرفیت ها و استعدادهای 
داشته های  به  کمتر  امروز  به  تا  متاسفانه  که  کند  کمک  شهری 

فرهنگی و تاریخی  اش توجه شده است. 
مختلِف  رشته های  در  به  برگزارِی جشنواره ها  اهمیت  این  کناِر  در 
هنری، نظیر جشنواره ی عکِس »سیرجان ما« و یا جشنواره های ادبی 
ایجاد  محدودیت های  به سبب  که  دورانی  در  آن هم  مطبوعاتی،  و 
شده در نتیجه  ی شیوع کرونا، برگزارِی برنامه های فرهنگی و هنری، 
تحت تاثیر قرار گرفته است، سبب شده تا برای اهالی فرهنگ، ادب 
عنواِن  به  گل گهر  که  بیاید  به وجود  امیدواری  این  سیرجان  هنِر  و 
حامِی واقعی فرهنگ و هنر، در کنار آن ها قرار دارد. برای شهری که 
اجتماعی،  و  فرهنگی  تاریخی،  حوزه های  در  و  است  سنگ  فرزند 
توسعه ی  برای  جدیدی  مسیر  دارد،  گفتن  برای  زیادی  حرف هایی 
نیک  فال  به  آنرا  باید  اتفاقی که  است.  »فرهنگ بومی« شروع شده 

گرفت.

 یادداشـت

امید به توسعه ی فرهنگ 
  دکتر ابوذر خواجویی نسب

رییس مرکز سیرجان شناسی
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طرح نسیم نهج البالغه همزمان با ماه مبارک 
رمضان امسال، در نهمین دوره متوالی توسط 
شورای فرهنگ عمومی شهرستان سیرجان 
معدنی  شرکت  و  شده  اجرا  و  ریزی  برنامه 
به  نیز در راستای عمل  و صنعتی گل گهر 
مسئولیت های اجتماعی این شرکت و توجه 
به شعائر دینی در این طرح معنوی مشارکت 

می کند.
الملل  بین  امور  و  روابط عمومی  به گزارش 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، این طرح 
شرایط  دلیل  به  گذشته  سال  که  معنوی 

شیوع بیماری کرونا به صورت کامال مجازی 
و  مجازی  صورت  دو  به  امسال  شد،  برگزار 
حضوری با تدریس کتاب گرانقدر نهج البالغه 
توسط ۵۰  نفر از اساتید روحانی شهرستان 
در طول ماه مبارک رمضان برگزار می شود 
و در نیمه دوم ماه رمضان با برگزاری آزمون 

نهایی و اختتامیه همراه خواهد بود.
به  از طرح  دوره  این  پایان  در  است  گفتنی 
بر  معنوی  طرح  این  برندگان  از  نفر   ۳1۳
اساس سطوح برگزیده، جوایز ارزنده ای اهدا 

می شود.

توسط شورای فرهنگ عمومی شهرستان و با مشارکت شرکت گل گهر؛

نهمین دوره طرح نسیم نهج البالغه برگزار می شود

با هدف توسعه ی گردشگری در سیرجان و با حمایت شرکت  معدنی 
و صنعتی گل گهر، غرفه  سیرجان در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی 

گردشگری و صنایع دستی برپا شد.
و صنعتی  معدنی  بین الملل شرکت  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به  
گل گهر، در این نمایشگاه که از پنجم تا هشتم اسفندماه در تهران 
برگزار شد، بخشی از ظرفیت های سیرجان به عنوان شهر جهانی گلیم 
در حوزه های صنایع دستی، آثار تاریخی، فرهنگی و معدن، به نمایش 

گذاشته شد. 
گفتنی است حضور در این نمایشگاه با هدف پیوند سنت و صنعت در 
سیرجان و در ادامه ی اجرای پروژه  ارتقای زنجیره گردشگری هوشمند 
در سیرجان صورت گرفته است. طرحی که با همکاری روابط عمومی و  
امور بین الملل شرکت گل گهر و دبیرخانه شهر جهانی  گلیم در حال اجرا 
می باشد  و می تواند در آینده نزدیک، منجر به تقویت کسب وکارهای 
بومی در دو بخش گردشگری و صنایع  دستی و جذب توریست معدنی 

در سیرجان شود.

شماره جدید فصلنامه تخصصی کودک و  نوجوان گل گهر با نام گوهرانه، 
ویژه کودکان و نوجوانان همراه با مطالب متنوع در آستانه عید باستانی 

نوروز منتشر شد.
شماره جدید این فصلنامه که مربوط به فصل پایانی سال می باشد به 
همت روابط عمومی  و  امور بین الملل شرکت گل گهر و با مشارکت و 
همکاری جمعی از فعالین فرهنگی و هنری و فعالین حوزه کودک و 
نوجوان تهیه و منتشر شده است. در شماره جدید فصلنامه گوهرانه به 
موضوعاتی همچون؛ جشن گلدان، قصه ای از کشورهای جهان، معرفی 
کتاب، داستان حنانه، شعر سرباز ایرانی، شعر جشنواره زمستانه، بخوانیم 
و اجرا کنیم، آشنایی با حیوانات، ورزش در خانه، بچه کنجکاو، جدول 

و ...... پرداخته شده است.
این فصلنامه با رویکرد جدید آگاهی بخشی به کودکان و نوجوانان و 
توجه ویژه به موضوعات تربیتی و آموزشی توسط مدیریت روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت گل گهر منتشر و در دسترس مخاطبان قرار 

می گیرد.

پیوند صنعت و سنت با حضور گل گهر 
در نمایشگاه صنایع دستی

شماره جدید »گوهرانه« فصلنامه 
کودک و  نوجوان گل گهر، منتشر شد
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 بیژن ادبی
کارشناس پژوهشگری اجتماعی

مهم ترین  بی شک، 
اقتصادی  میدان کنش گری 
پیش،  دهه  چند  از  شهرستان 
و  صنعتی  عظیم  منطقه 
است.  بوده  گل گهر  معدنی 
و  برنامه ریزان  نگاه های  آن چه 
این  به  معطوف  را  متخصصان 
از کویر، یعنی شهرستان  خطه 
سیرجان می کند، ذخیره عظیم 

سنگ آهن و فرآورده ها و کارخانه های صنایع مکمل فوالدی 
تولید  تا  استخراج  از  فوالدی  محصوالت  زنجیره  تکمیل  و 
تا  شده  سبب  که  است  گل گهر  منطقه  در  نهایی  محصول 
تاثیرگذارِی ملی و فرا مرزِی آن به هیچ روی قابل چشم پوشی 

نباشد.
با توجه به اسناد باالدستی و افق چشم انداز، اقدامات ترمیمی 
از  مهمی  بخش  عنوان  به  زیست  محیط  خصوص  در  نیز 
تعهدات در خصوص مسئولیت های اجتماعی این شرکت در 
حال انجام است. در هر صورت قابل انکار نیست که ماهیت 
معدنکاری با دستکاری ها و تغییراتی در طبیعت همراه است 
و تصمیم سازان و سیاست گذاران این شرکت معدنی و صنعتی 
وافر  اهتمام  زیست  محیط  ترمیم  و  تعدیل  به  همواره  نیز 
جنگل کاری ها  سبز،  فضای  احیای  نیز  هم اکنون  و  داشته اند 
انجام  امر  این  از  صیانت  راستای  در  این دست  از  مواردی  و 

می پذیرد.
در حقیقت، مأموریت مهم این گونه بنگاه های کالن و پربازده 
اقتصادی در دو شاهراه اصلی قرار دارد: خدمات بی چشمداشت 
فرهنگی و اجتماعی و اجرای تاکتیک های ترمیمی در مورد 
و  اخالق مدارانه  نگاه  نشانگِر  فاکتور،  دو  این  محیط زیست. 
متعهدی است که سال هاست از سوی وزارت صمت به عنوان 
پیوست اجتماعِی راهبردهای توسعه صنعتی و معدنی کشور 

مطرح می شود.
عنوان  به  می تواند  بی شک  اجتماعی،  مسئولیت  اجرای 
کاتالیزوِر رشد اقتصادی و خوش قواره و نرمال شدِن منحنی 
توزیِع دهک های درآمدِی مردم شهرستان و در نتیجه تقویت 
مدت ها،  از  بعد  کند.  عمل  نیز  اجتماعی  عدالت  شاخص 
یک  حضور  شد.  گل گهر  سکاندار  بومی  مدیر  یک  سرانجام 
بسیار  کشور،  فوالدی  قطب  مدیریت  صدر  بر  بومی  شخص 
بهره وری  سطح  افزایش  بر  عالوه  می تواند  و  است  مغتنم 
ادای  باشد.  تاثیرگذار  نیز  اجتماعی  مسئولیت های  ادای  در 
آن  تابعه  شرکت های  و  عظیم  نهاد  این  اجتماعی  مسئولیت 
بی تردید تنها با ریل گذاری در مسیر توسعه  پایدار و متوازن 
بستر  این  عنوان  به  سیرجان  شهرستان  و   گل گهر  منطقه 
زرخیز ثروت ملی در آینده نزدیک پیگیری خواهد شد. البته 
رشد اشتغال و اجرای پروژه های عام المنفعه در جهت تسهیل 
با فلسفه وجودِی مفهوِم مسئولیت های  رفاه عمومی، مطابق 
اجتماعی و ایفای نقش در خصوص  انجام پذیرفتن تعهداِت 

اجتماعی این شرکت خواهد بود.
همبستگی  و  همدلی  سطح  رفتن  باال  اثر   بر  می بایست 
این  تا  گیرد  قرار  خود  صحیح  کانال  در  هرچیز  شهروندان، 
به  نسبت  خود  اجتماعی  مسئولیت های  اجرای  در  شرکت 
توفیقات  به  بلندمدت  اهداف  به مثابه  اقتصاد ملی و محلی  
بیش از پیش، دست یابد.  مسئولیت های اجتماعی، مهم ترین 
سرمایه  یک  مثابه  به  اقتصادی  عظیم  مجموعه  یک  رسالت 
افزایش سرانه  با  امید که سیاست گذاران گل گهر  ملی است. 
تقویت  و  بومی  نخبگان  از  بهره گیری  به ویژه  اشتغال زایی 
خدمت رسانی عام المنفعه، ارتقای بازدهی و همچنین افزایش 
و  ذخائر  از  ایشان  شدن  منتفع  و  شهروندان  رضایت مندِی 
دیارمان  شکوفایی  راه  در  بزرگ  گامی  ملی،  سرمایه های 

بردارند.

تقویت شاخص عدالت اجتماعی با 
عمل به مسئولیت های اجتماعی

 یادداشـت 

نشریه داخلی 

چشم انداز  نمایشگاه  و  همایش  یازدهمین 
به  نگاهی  با  ایران  و سنگ آهن  فوالد  صنعت 
بازار با حضور معاونین و مدیران وزارت صمت، 
صنعتی،  و  معدنی  شرکت های  عامل  مدیران 
از مدیران و  اقتصادی و جمعی  صاحب نظران 

کارشناسان شرکت گل گهر برگزار شد.
اسفندماه   ۶ تا   ۴ از  نمایشگاه  و  همایش  این 
المپیک تهران  به مدت ۳ روز در محل هتل 
برگزار می شود و مهم ترین محورهای همایش 
)فروش/تهاتر(،   صادرات  اهمیت  شامل؛ 
چالش های تغییرات مکرر سیاست های داخلی 
و تحوالت بین المللی، بررسی عرضه و فروش 
داخلی )بورس کاال( و قیمت گذاری محصوالت 
فوالدی، توسعه فناوری، ارتقا بهره وری، تحول 
در  صنعتی  انقالب  چهارم  نسل  و  دیجیتال 
تعامل  تولید،  پایدار  توازن  فوالد،  صنعت 

سود  سهم  و  سرمایه گذاری  میزان  سازنده،  
تدوین  بازنگری،  فوالد،  تولید  چرخه  ارکان 
فوالد،  جامع  طرح  به روزآوری  و  استراتژی 
چرخه  ارکان  و  سرمایه  بازار  دوسویه  ارتباط 

فوالد،  فرصت ها و تهدیدها، توسعه اکتشاف و 
راه اندازی معادن راکد سنگ آهن و ذغال سنگ 
و مسئولیت های اجتماعی شرکت های معدنی و 

صنعتی حوزه فوالد بود.

رئیس  جعفری  مهندس  حضور  با  مراسمی  در 
دوره  چهارمین  برگزیدگان  ایمیدرو،  هیئت عامل 
سطح  دو  در  ایمیدرو   HSEE عملکرد  ممیزی 
»عملکرد خوب« و »افزایش سطح امتیاز نسبت به 

سال قبل« معرفی شدند. 
شرکت  بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
معدنی و صنعتی گل گهر، سازمان ایمیدرو به منظور 
سازمان،  تابعه  شرکت های   HSEE سطح  ارتقا 
به صورت   را  ایران  معدنی   صنایع  و  معادن  ممیزی 
در  که  است  داده  قرار  خود  کار  دستور  در  سالیانه 

تابعه  HSEE شرکت های  ممیزی  دوره  چهارمین 
سازمان، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با حمایت 
مدیران ارشد سازمان و مشارکت کارکنان مجتمع و 
شرکت های همکار موفق به کسب باالترین نمره در 

بین کلیه معادن و صنایع معدنی کشور شد. 
محیط زیست،  بهداشت،  واحدهای  ممیزی  این  در 
توسط  بخش  در ۳۶  اورژانس  و  آتش نشانی  ایمنی، 
گرفت.  قرار  ارزیابی  مورد  سازمان  ارشد  ممیزان 
شرکت گل گهر نسبت به سال قبل 11۳ درصد رشد 

عملکرد داشته است.

حضور شرکت گل گهر در نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد و سنگ آهن ایران 

گل گهر موفق به کسب باالترین رتبه در ممیزی عملکرد HSEE سازمان ایمیدرو شد

w w w . g e g . i r
G o l g o h a r _ c o

در هفته درختکاری، آیین باشکوه درختکاری 
در منطقه گل گهر با حضور مدیرعامل شرکت 
گل گهر، امام جمعه و فرماندار ویژه شهرستان 
سیرجان، جمعی از معاونین و مدیران شرکت 
گل گهر، مدیران عامل و معاونین شرکت های 
مسئولین  از  جمعی  و  گل گهر  منطقه 

شهرستان برگزار شد. 
بین الملل  امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
آنجا  از  گل گهر،  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
از ارکان توسعه  که توسعه فضای سبز یکی 
شرکت  است،  بهره وری  ارتقای  و  پایدار 
گل گهر  منطقه  مدیریت  و  عمران  توسعه، 
به عنوان متولی احداث و نگهداری فضای سبز 
در مناطق مشاع شرکت های منطقه، مطابق 

طرح جامع فضای سبز تعیین شده است. 
عتیقی  مهندس  تاکیدات  راستای  در 
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، 
فضای  نگهداری  و  ایجاد  همچون؛  اقداماتی 

میانی،  رفوژهای  و  معابر  حاشیه  در  سبز 
جنگل کاری های  موجود،  میادین  و  معابر 
مناطق پیش بینی شده در طرح جامع منطقه، 
احداث نهالستان و گلخانه های منطقه و ایجاد 
شبکه های آبیاری و تاسیسات مربوطه به طور 
توسعه، عمران  جدی در دستور کار شرکت 

و مدیریت منطقه گل گهر قرار گرفته است.
نیز  گل گهر  شرکت  درختکاری  طرح  در 
اهدافی همچون؛ کشت گیاهان بومی فصلی 
به منظور زیباسازی فضای سبز اطراف شرکت 
گل گهر،  منطقه  مدیریت  و  عمران  توسعه، 
منظور  به  مقاوم  چوبی  گیاهان  از  استفاده 
انباشت  مناطق  در  سایه  ایجاد  و  زیباسازی 
منطقه  مجاور  محدوده های  و  معدنی  باطله 
با  بومی  گل گهر، معرفی مهم ترین گونه های 
مناطق  در  استفاده  مناسب  زینتی  پتانسیل 
معدنی شهرستان سیرجان، معرفی گونه های 
برای فصول گرم  به خشکی  زینتی متحمل 

سال و استفاده از گیاهان بومی با حداقل نیاز 
آبی ساالنه مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین مهندس عتیقی، مدیرعامل شرکت 
گل گهر گفت: این شرکت به عنوان  بزرگترین 
تولیدکننده کنسانتره و گندله کشور که یکی 
کشور  فوالد  صنعت  اصلی  نقش آفرینان  از 
از شرکت های  یکی  به عنوان   به شمار می رود 
کشور  در  نیز  سبز  معدن کاری  در  پیشرو 

شناخته می شود. 
گسترش  راستای  در  گل گهر  افزود:  وی 
منابع  حوزه  در  شرکت  این  فعالیت های 
طبیعی و فضای سبز همزمان با هفته منابع 
طبیعی و درختکاری، طرح بزرگ فضای سبز 
و کاشت درخت به تعداد جمعیت سیرجان در 

منطقه گل گهر را آغاز کرده است.
امید می رود که با اجرای این طرح کم نظیر، 
سرانه فضای سبز در منطقه گل گهر افزایش 

چشمگیری پیدا کند.

در آیین درختکاری منطقه گل گهر عنوان شد:

گل گهر، پیشتاز در توسعه فضای سبز
مدیرعامل شرکت گل گهر: به تعداد جمعیت سیرجان درخت می کاریم



باور | شماره 20| فروردین ماه 1400 | ۶ 
نشریه داخلی 

و  گل گهر  شرکت  معاونین  از  جمعی  حضور  با 
فرمانده انتظامی سیرجان از مامور فداکار این نیرو 

تقدیر شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر، طی مراسمی در سالن 
کنفرانس گل گهر و با حضور جمعی از معاونین 
شرکت و فرمانده انتظامی سیرجان از ستوان یکم 
انتظامی  نیروی  فداکار  مامور  زیدآبادی،  نبی اهلل 
پی  در  که  گلستان  انتظامی  پاسگاه  در  مستقر 
وقوع یک تصادف در محور سیرجان بندرعباس 
را  انداخته و جان سرنشین  را درون آتش  خود 

نجات داده بود، تقدیر به عمل آمد.

ایران  بین المللی  نمایشگاه  شانزدهمین 
کانمین ۹۹ با حضور مهندس رزم حسینی 
معاونین  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 

وزارت صمت برگزار شد.
بین الملل  امور  و  روابط عمومی  به گزارش 
گل گهر،  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
معدن،  بین المللی  نمایشگاه  شانزدهمین 
تجهیزات  و  ماشین  آالت  معدنی،  صنایع 

کانمین  )ایران  وابسته  راهسازی و صنایع  معدن، 
به مدت ۴ روز در  تا 1۴ بهمن ماه  از 1۰   )1۳۹۹
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران میزبان 

بازدیدکنندگان بود.
به عنوان  نیز  گل گهر  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
کشور  فوالد  زنجیره  اصلی  نقش آفرینان  از  یکی 
به معرفی  و  دارد  نمایشگاه  این  در  فعالی  حضور 

پتانسیل های منطقه گل گهر پرداخت.

تقدیر گل گهر از مامور فداکار نیروی انتظامی سیرجان

حضور فعال شرکت گل گهر در نمایشگاه بین المللی ایران کانمین 13۹۹

معاون وزیر و رئیس هیئت عامل ایمیدرو 
و  معدنی  شرکت  اثرگذاری  به  اشاره  با 
اقتصادی  زنجیره  در  گل گهر  صنعتی 
همواره  ایمیدرو  سازمان  گفت:  کشور 
خواهد  حمایت  گل گهر  مجموعه  از 
توسعه  این حمایت ها،  زیرا حاصل  کرد، 
فعالیت های معدنی و رشد اقتصادی برای 

کشور است.
تکریم  آئین  در  که  جعفری  وجیه اهلل 
و  معدنی  شرکت  مدیرعامل  معارفه  و 
صنعتی گل گهر سخن می گفت، با اشاره 
نقش آفرینان  از  یکی  گل گهر  اینکه  به 
مهم در زنجیره فوالد کشور است، افزود: 
ویژه  توجه  باید  زیرساخت ها  توسعه  به 
داشت، چراکه امروز بسیاری از نگرانی ها 

سرمایه گذاری  با  صنعت  توسعه  برای 
شده  برطرف  زیرساخت ها  در  شرکت ها 

است.
وی با بیان اینکه به طور حتم استراتژی 
کرد:  تاکید  تبیین شده،  گهر  آینده گل 
محوری  نقش  به  باید  برنامه  این  در 
استفاده از جوانان نخبه کشور در توسعه 

گل گهر توجه شود.
وی افزود: ما امانت دار هستیم و در مقابل 
حوزه  در  و  باشیم  پاسخگو  باید  مردم 
مسئولیت اجتماعی توجه ویژه ای داشته 
باشیم. بیش از ۴2 درصد تولید کنسانتره 
آماری است که نقش بی بدیل گل گهر 
را  معدنی  صنایع  و  معدن  زنجیره  در 

نشان می دهد.

رئيس هیئت عامل ایمیدرو:

گل گهر در تحوالت فوالد کشور نقش آفرین است

مجموعه فیلم های مستند »سیرجان گردی مجازی« در نوروز 1۴۰۰ 
و در 1۰ قسمت شامل کلیپ های معرفی و دیدار مجازی با اماکن و 
باغ  از جمله  و...  تاریخی و صنایع دستی  بناهای  مناطق گردشگری، 
سنگی درویش خان، بنای شاه فیروز، قلعه سنگ، یخدان های دوقلو، 
محمودآباد سادات، کفه نمک، گلیم و... به منظور آشنایی با آثار تاریخی 

و یادگارهای فرهنگی شهرستان  سیرجان در حال پخش می باشد.
معدنی  شرکت   بین الملل  امور  و  روابط عمومی  به همت  مجموعه  این 
و  تولید شده    با همکارِی مرکز سیرجان شناسی  و  و صنعتی گل گهر 
هدف  با  که  است  گردشگری«  هوشمند  زنجیره ی  »طرح  از  بخشی 
معرفی ظرفیت های گردشگری سیرجان در بخش های صنایع دستی، 
آثار تاریخی، خانه های بوم گردی و ... در حال انجام است و هم اکنون در 
سامانه های جامع گردشگرِی کشور و رسانه های مجازی شهرستان و 

استان در حال پخش هستند.
روابط عمومی  به همت  اجتماعی،  به مسوولیت های  عمل  راستای  در 
همکارِی  با  و  گل گهر  صنعتی ومعدنِی  شرکت   اموربین الملل  و 
دبیرخانه ی شهرجهانی گلیم و مرکز سیرجان شناسی، برای اولین بار در 
شهرستان سیرجان، طرِح زنجیره ی هوشمنِد گردشگری توسط یکی از 
شرکت های تخصصی و شتاب دهنده  در حوزه ی گردشگری،صنایع دستی 

و میراث فرهنگی، انجام شد.
همچنین بخشی از این برنامه در دو فاز پژوهشی و آموزشی، برگزار شد 
تا با انجام آموزش و مصاحبه های تخصصی با صاحبان کسب وکارهای 
برای فعال کردن  ارائه ی راهکار، بستری  و  بومی جهِت آسیب شناسی 
استارت آپ های موجود در این حوزه شکل گرفته تا با حذف واسطه ها، 

جامعه ی محلی، به صورت مستقیم به بازار متصل شود.
و  تاریخی  جاذبه های  از  برخورداری  وجوِد  با  سیرجان  است؛  گفتنی 
طبیعی و دارا بودن از برند جهانی در زمینه ی صنایع دستی، در بحِث 
گردشگری، همیشه با یک خالء جدی مواجه بوده و امید می رود با اجرا 
و ادامه ی طرح گردشگری هوشمند، به زودی شاهِد توسعه ی خانه های 
بوم گردی، رونق فروش صنایع دستی و به ویژه گلیم بر بستر آنالین، و 
نیز نمایِش و چهره ی جدیدی از میراث فرهنگِی سیرجان با استفاده از 

فناوری های نوین باشیم.

افتخارآفرینی گل گهر 
در همایش معرفی شرکت های برتر ایران

  )1۰۰-IMI( ایران بیست وسومین همایش معرفی شرکت های برتر 
در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار شد. 

در این همایش، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر توانست رتبه 22 را 
در بین 1۰۰ شرکت برتر اقتصاد ایران و رتبه نخست گروه اکتشاف 
و استخراج و همچنین رتبه ۹ بیشترین ارزش افزوده را کسب نماید.  
فوالد  و  آهن  توسعه  شرکت  نیز  گل گهر  گروه  شرکت های  بین  در 
رتبه 1۰۶  رتبه ۵2، شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان  گل گهر 
و شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر رتبه 12۳ را کسب کردند.

حضور گل گهر در نمایشگاه ایران متافو 
هفدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ایران متافو، با حضور دکتر 
صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صمت و جمعی از مدیران 
نمایشگاه های  دائمی  محل  در  فوالدی کشور  و  معدنی  شرکت های 
بین المللی تهران برگزار شد. این نمایشگاه از  2۷ تا ۳۰ بهمن ماه به 
مدت ۴ روز میزبان بازدیدکنندگان می باشد و غرفه شرکت معدنی 
پذیرای  نمایشگاه   ۳٨ سالن  در  همه روزه  نیز  گل گهر  صنعتی  و 

عالقه مندان و بازدیدکنندگان بود.

 خـرب

کار مشترک شرکت گل گهر و مرکز سیرجان شناسی؛

سیرجان گردِی مجازی در نوروز1400
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به مناسبت آغاز سال جدید و ثانیه ای پس از تحویل سال، 
کارناوال شادی در شهرک مسکونی گل گهر به راه افتاد 

 گل گهر در موعد تحویل سال به استقبال بهار رفت:

 از کارناوال شادمانه ُسرنا نوازی تا سفره های هفت سین 
پرداخت.  برنامه  اجرای  به   و 
و  روابط  عمومی  گزارش  به 
امور بین الملل شرکت معدنی و 
صنعتی گل گهر، صدای شادمانه 
ُسرنا توسط هنرمندان موسیقی 
ثانیه ای  سیرجان،  سنتی 
یکی  نو،  سال  تحویل  از  پس 
لحظات  خاطره انگیزترین  از 
در شهرک  نوروز  باستانی  عید 
زد. رقم  را  گل گهر   مسکونی 

همچنین روابط  عمومی شرکت 
با چیدن سفره های هفت سین 
یادگارهایی  کوچک،  و  بزرگ 
سفره های  کنار  در  را  نوروز  از 

همشهریان  و  همکاران  چشماِن  پیش  در  هفت سین، 
قرار داد.



 تناژ توليد  محصول / كارخانه  تاريخ 

 60,298  كنسانتره شركت بهمن - 6
 98,403 و گندله شركت مجموع كنسانتره

 61,505 كنسانتره شركت  بهمن  -7
 99,455 و گندله شركت مجموع كنسانتره

 19,411 2 گندله سازي شماره
 19,419 2 گندله سازي شماره بهمن  -16
 19,436 2 گندله سازي شماره بهمن  -22
 21,194 1 گندله سازي شماره بهمن - 24

 40,140 شركت  گندله
 

 

۷رویش

داستانی  استانی  جشنواره  نخستین 
پویش پایداری که با حمایت شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر و همکاری 
اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره 
سیرجان و بسیج هنرمندان سیرجان 
پایانی  بیانیه  صدور  با  شد،  برگزار 
معرفی  با  و  داوران  هیئت  توسط 

نفرات برتر به کار خود پایان داد.
امور  و  روابط عمومی  گزارش  به 
صنعتی  و  معدنی  شرکت  بین الملل 
نخستین  داوران  هیئت  گل گهر، 
پویش  داستانی  استانی  جشنواره 
ای،    بیانیه  صدور  ضمن  در  پایداری 
آیلین  اسماعیل پور،  مهربان  محمد 
رئیسی و کیارش آزادی را به ترتیب 
سوم  تا  اول  برگزیدگان  عنوان  به 

و  جشنواره  این  دانش آموزی  سطح 
همچنین اسالم حاجب، الهام آباده ای 
را به ترتیب به عنوان نفرات برگزیده 
رمضان نژاد  سپیده  و  دوم  و  اول 
به  مشترکا  را  فروتن  مهرداد  و 
این  آزاد  سوم سطح  برگزیده  عنوان 
جشنواره معرفی کردند. هیات داوران 
طیبه  و  رجبی زاده  مهناز  همچنین 
برگزیدگان  عنوان  به  را  شجاعی 
مشترک  به طور  همایش  ویژه  محور 

معرفی کردند.
رکنی،  علی  محمد  نوری،  علی  زهرا 
فرزانه  ایزدی،  احمد  ناطق،  ساسان 
فاطمی  السادات  طاهره  نژاد،  ایران 
هیات داوران این جشنواره را تشکیل 

دادند.

معرفی برگزیدگان نخستین جشنواره داستانی پویش پایداری

| شماره 20| فروردین ماه 1400 | 
نشریه داخلی 

 علیرضا پوررضا
تحلیلگر حوزه ورزش

کشورهای توسعه یافته نگاه ویژه 
ای به حوزه ورزش دارند تا جایی 
که سهم قابل توجه ای از اقتصاد و 
رشد اقتصادی این جوامع مدیون 
 « کشورها  این  در  است.  ورزش 
اقتصاد ورزش« واژه ای آشناست 
بر شاخص  ورزش  تاثیر  و همین 

های توسعه و رشد این کشورها کافی است تا نگاه به ورزش یک 
نگاه کامال حرفه ای باشد. اما حکایت کشور ما متفاوت است چرا 
که بسیاری از عواملی که ورزش را به یک صنعت درآمد زا تبدیل 

می کند شرایط و بستر آن در کشور ما مهیا نیست. 
دنیا  در  فوتبال  صنعت  به  اجمالی  نگاهی  اگر  مثال  عنوان  به 
1-درآمد  از  عبارتند  آن  زا  درآمد  اصلی  عامل  چهار  بیاندازیم 
تبلیغات  از  حاصل  2-درآمد  مسابقات  زنده  پخش  از  حاصل 
محیطی ۳-درآمد حاصل از فروش بازیکنان ۴-درآمد حاصل از 

فروش بلیط و اقالم هواداری. 
حال در کشور ما هیچ کدام از این چهار عامل به خوبی عملیاتی 
آنچه که  اما  لنگد.  اگر هم شده است یک جای آن می  نشده، 
بر بودن ورزش و بخصوص  امروز در کشور ما علی رغم هزینه 
تیمداری، مدیران را برای سرمایه گذاری متقاعد کرده است نقش 
مهم و کلیدی ورزش در ایجاد »سرمایه اجتماعی« است. امروز 
واژه مسئولیت اجتماعی واژه آشنایی برای مردم است، در واقع 
عمل به مسئولیت اجتماعی اگر مناسب و درست انجام شود، ره 
آورد آن برای سازمان ها، سرمایه عظیمی به نام سرمایه اجتماعی 

می باشد.
به  عمل  برای  راه  بهترین  ورزش  در  گذاری  سرمایه  شک  بی 
مسئولیت اجتماعی شرکت ها و سازمان های است که در حوزه 
های مختلف فعال هستند و در برابر این عمل به مسئولیت های 
اجتماعی، سرمایه اجتماعی نصیب سازمان ها و شرکت ها خواهد 
با سرمایه  شد. در این بین شرکت معدنی و صنعتی گل گهر  
گذاری اثر بخش و کارا در حوزه ورزش به یک الگو موفق در سطح 
کشور تبدیل شده است تا جایی که در نشست ها و گردهم آیی 
های مدیران ارشد ورزش کشور، همواره نام گل گهر به عنوان یک 

شرکت پیشرو در حوزه ورزش مطرح است.
گرچه گل گهر تا کسب نتایج دلخواه در حوزه های مختلف ورزش 
فاصله دارد اما نگاه مدیریتِی واقع گرا و هدفمند باعث شده که این 
باشگاه به یک باشگاه سرآمد تبدیل شود. توسعه متوازن در باشگاه 
گل گهر یکی دیگر از عوامل موفقیت این باشگاه است.  تیمداری 
به شکل حرفه ای، توسعه زیر ساخت های الزم، تامین و تجهیز 
اماکن ورزشی، حمایت و پشتیبانی مناسب در این باشگاه باعث 

شده است که امروزه نگاه ها معطوف به گل گهر شود. 
البته همه این ها به این معنی نیست که باشگاه گل گهر در درون 
خود عاری از نقاط ضعف است و در فضای بیرونی هم تهدیدها 
دست از سر این باشگاه برداشته اند؛ اما جان کالم این است حال 
که باشگاه گل گهر سیرجان حمایت خوب مدیران ارشد شرکت 
گل گهر را همراه خود دارد، تدوین سند راهبردی یا همان نقشه 
راه، از نان شب هم واجب تر است. اگر باشگاه گل گهر می خواهد 
آینده را تحت کنترل خود در آورد، ابتکار عمل را در دست گیرد 
و خالقیت و نوآوری را جایگزین واکنش های احساسی کند. لذا 
چاره ای جز »طراحی و تدوین برنامه ریزی استراتژیک« و اجرای 

آن نیست.

آینده ورزش گل گهر روشن است

    یادداشـت

صنعتی  و  معدنی  شرکت  تولید  رکورد  اولین 
گل گهر در سال جدید با تولید روزانه ۳۵٨٨ تن 

در کارخانه هماتیت محقق شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر، در ادامه رکوردزنی های 
تولید چندماه اخیر، اولین رکورد تولید شرکت 
در سال 1۴۰۰ که مزین به عنوان  سال »تولید؛ 
سوم  می باشد،  مانع زدایی ها«  پشتیبانی ها؛ 
فروردین ماه با همت و تالش شبانه روزی کارکنان 
و همکاران تالشگر، با تولید روزانه ۳۵٨٨ تن در 

کارخانه هماتیت محقق شد.
کسب رکوردهای پی در پی تولید در چندماه اخیر، 
در راستای تاکیدات مدیرعامل شرکت معدنی 
تالش های  و   زحمات  با  و  گل گهر  صنعتی  و  
مدیران، مشاورین و کارکنان و پیمانکاران منطقه 
گل گهر محقق شده که مسلما در سال »تولید؛ 
پشتیبانی ها؛ مانع زدایی ها« با پشتیبانی متولیان 
و رفع موانع تولید، به شکوفایی تولید شرکت در 

سال 1۴۰۰ خواهد رسید.
گفتنی است بیشترین تعداد رکورد ماهیانه در 

 ۶ تعداد  با   1۳۹۹ بهمن ماه  در  گل گهر  تاریخ 
رکورد رقم خورد.

میزان تولید در بهمن ماه  سال نود و نه، ۷2/2 
میلیون تن بود که نسبت به میانگین 1۰ ماه 
ابتدای سال 12 درصد رشد و نسبت به میانگین 
شده  برخوردار  درصدی   1۶ رشد  از   ۹٨ سال 

است.
در 1۰ ماهه ابتدای سال ۹۹، بیشترین رکورد 
در  است که  بوده  رکورد  تعداد ۳  محقق شده 

بهمن ماه شاهد کسب ۶ رکورد ماهیانه بوده ایم.

رکـوردهای تاریخ ساز شرکت گل گهر 
 اولین رکورد تولید شـرکت گل گهر هم در سال ۱۴۰۰ هم محقق شد

   کسب ۹ رکورد تولید روزانه در دو ماهه آخر سال 13۹۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نسبت به  رشد تناژ ركورد محصول / كارخانه
 ركورد قبل

 7تا  5 كارخانه خطوط
 فرآوری

640,582 0/5% 

 %2 642,013 كارخانه تغليظ
 %2 95,490 فرآوری غبار كارخانه

 %0/13 568,651 1كارخانه گندله سازی 
 %1 546,506 2كارخانه گندله سازی 

 %4 1,606,200 شركت مجموع كنسانتره
 %1 1,115,157 مجموع گندله شركت

مجموع انواع محصوالت 
 شركت

2,721,357 3% 

   کسب 8 رکورد ماهانه در دو ماهه آخر سال 13۹۹
 

 

 

 

 

 

تناژ تولید سال  محصول / كارخانه
1399 

نسبت به  رشد
 98تولید سال 

 %2 16,279,435 تولید كنسانتره شركت
 %1 12,248,362 تولید گندله شركت

 %1 28,527,798 مجموع تولیدات شركت
 7تا  5خطوط  نولید

 فرآوری
6,449,980 2/4% 

تولید كارخانه فرآوری 
 غبار

947,984 75% 

سازی تولید گندله 
 2شماره 

6,189,413 2% 

   کسب 6 رکورد سالیانه

w w w . g e g . i r
G o l g o h a r _ c o



صفحه آخر w w w . g e g . i r
i n f o @ g e g . i r
G o l g o h a r _ c o

صاحب امتیاز: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
 مدیرمسوول: ابوذر حلوایی پور
زیر نظر شورای سیاست گذاری

نشانی: سیرجان، کیلومتر 60 جاده شیراز

تلفن: 41423026
فکس: 41423027

پیام کوتاه: 3000737000
لیتوگرافی و چاپ: مهدوی

به همت شرکت گل گهر و با اکران آثار عکاسان سیرجانی؛ نگارخانه ای به وسعت یک شهر

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی 
گل گهر در راستای تحقق اهداف فرهنگی و هنری خود 
تکریم  و  معرفی  به منظور  باستانی،  نوروز  به مناسبت  و 
شایسته از هویت تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 
عکس  جشنواره  برگزاری  به  اقدام  سیرجان،  شهرستان 

»سیرجان ما« نموده است. 
و  عمومی  فراخوان  انتشار  با  پیش  مدتی  این جشنواره 

و  کرد  بکار  آغاز  سیرجان  شهرستان  عکاسان  از  دعوت 
پس از پایان مهلت ارسال عکس ها در تاریخ 2۰ اسفندماه، 
تعداد ۳۶۵ عکس توسط ۷۳ عکاس به دبیرخانه جشنواره 

ارسال شد.
توسط  ارسالی،  عکس های  نیز  اسفندماه   2۳ تاریخ  در 
محمودآبادی،  عبدالرضا  آقایان  جشنواره،  داوران  هیئت 
رسول حسینی نژاد، وحید دهیادگاری و نماینده شرکت 

گل گهر مورد بررسی قرار گرفت که در پایان تعداد 22 
عکس از 1۹ عکاس سیرجانی انتخاب و از اولین روز سال 
جدید بر روی بیلبوردهای سطح شهر نصب و در معرض 
دید عموم قرار گرفت.  اسامی عکاسان برگزیده به شرح 
ذیل می باشد: )ترتیب اسامی بر اساس حروف الفبا است و 

به منزله رتبه بندی نیست(
محسن احمدی، ابراهیم افتخاری، فرشید باستانی، الله 

حامد  خورتن،  اسماعیل  خدمتی،  مصطفی  خواجویی، 
امیرمحمد دهیادگاری،  جهانشاهی، مصطفی زیدآبادی، 
مسلم شیبانی، محمد شاهدادی، مرجان عرب مختاری، 
کربالیی زاده،  عاطفه  فروزنده،  سیدمحمد  فتحی،  ایمان 
روح اهلل  محیاپور،  مداحیان، حجت  امین  گلزاری،  وحید 

نادری نسب و صالح افضلی پور.
تعدادی از این آثار در ادامه می آید:

ابراهیم افتخاری - بنای شاه فیروز

سیدمحمد فروزنده - گلیم بافی

محسن احمدی - پیرمرد شبان

مسلم شیبانی - پخت نان محلی

محمد شهدادی - چهارفصلایمان فتحی - امام زاده علی )ع(

حجت محیاپور - امام زاده احمد)ع(صالح افضلی پور - باغ سنگی

وحید گلزاری - طبیعت سیرجانروح اهلل نادری نسب - کوه کویز

اسماعیل خورتن - روستای استورالله خواجویی - بازار سیرجان

فرشید باستانی - کاروان حسینیامین مداحیان - باغ سنگی


