با بدرقه شهردار سیرجان و برخی مسئولین شهرستان و مدیران شهرداری؛

اولین اتوبوس از پایانه مسافربری بعثت به مقصد مشهد مقدس عازم شد اطالعرسانی
مراسم افتتاح رسمی و استقرار دفاتر شرکتهای
تعاونی حمل و نقل سیرجان در پایانه مسافربری
بعثت با حضور مسئولین در محل این پایانه
برگزار شد و به همین مناسبت اولین اتوبوس از
پایانه مسافربری بعثت با بدرقه مسئولین شهردار و
شهرستان راهی مشهد مقدس شد.
در حاشیه این مراسم دکتر سروش نیا شهردار
سیرجان ضمن خوش آمدگویی به مسئولین و
زائرین محترم و عرض تسلیت ایام فاطمیه به حضار
محترم ،از تمامی معاونین و مدیران شهرداری
سیرجان که الحق و االنصاف برای افتتاح پایانه
مسافربری بعثت زحمت بسیار کشیدهاند تشکر و

قدردانی کرد .پروژهای که سالها رها مانده بود و
هیچ یک از فازهای اجرایی ،عمرانی و عملیاتی آن
انجام نشده بود.
سروش نیا افزود :این پروژه بزرگ در راستای
خدمت به مردم شریف سیرجان انجام شد و
از این به بعد به صورت منظم و واحد ،سیرجان
پایانه مسافربری خواهد داشت و استقرار دفاتر
شرکتهای تعاونی حمل و نقل در این مکان باعث
کاهش ترافیک شهری به صورت قابل توجهی
خواهد بود .وقتی اتوبوس های ما ورود به داخل
شهر نداشته باشند و از بخش خروجی و کمربندی
برای تردد مسافرین عزیز استفاده کنند بسیار از

در پی بازدید شهردار سيرجان و رئیس
کمیسیون عمران شورای اسالمي شهر؛

آغاز اجرای طرح

خیابان بدر شمالی

نظر آرایش شهری ،شهری زیبا خواهیم داشت .وی
بابت هزینههای هنگفتی که تا به حال از جانب
شهرداری صورت گرفته است؛ گفت :واقعا یکی از
دغدغههای مهم و اصلی شهرستان و مردم این شهر
با جلوگیری از یکسری رفت و آمد اتوبوسهای
حامل مسافرین از داخل شهر برطرف شد چراکه
باعث یکسری بی نظمیها در شهر شده بود و
مشکالت ترافیکی و بعضاً سردرگمی برای بعضی
از مسافرین محترم داشت و این خیلی زیبنده شهر
سیرجان ،شهر جهانی گلیم و شهر دارالحسین نبود.
شهردار سیرجان از همه شرکتهای تعاونی حمل
و نقل خواست که هر چه سریعتر نسبت به استقرار

در پی درج گزارشات مکرر در مورد مشکالت خیابان
بدر شمالی که خیابان میرزارضا را به خیابان ابنسینا
وصل میکند که با شروع فعالیت درمانگاه سالمت و
شلوغ شدن این قسمت از شهر بار ترافیکی به داخل
این خیابان و کوچههای نزدیک درمانگاه کشیده شده و
باعث مشکالتی برای اهالی این محله شده است.
پنجشنبه هفته گذشته رضا سروش نیا ،شهردار و محمد
عسکری ،رئیس کمیسیون عمران شهرداری به همراه
واحد حقوقی و فنی شهرداری از این خیابان بازدید کردند.
دكتر رضا سروش نیا شهردار سیرجان در این بازدید
بیان کرد :خیابان بدر شمالی مشکل تملک داشته که
با پیگیری واحد حقوقی در مراجع قضایی کارهای آن
انجامشده است و از هفته آینده اجرای طرح و فعالیت

در محل پایانه اقدام نمایند و با مستقر شدن در
جایگاه اصلی خود باعث رفع برخی ایرادات و نواقص
موجود این پایانه شوند.
وی با ابراز خوشحالی بابت حرکت اولین اتوبوس
از پایانه بعثت و توسط تعاونی ایران پیما به مقصد
مشهد مقدس با التماس دعا از زائرین محترم
خواست در محضر امام هشتم (ع) برای ریشه
کن شدن هر چه سریعتر ویروس منحوس کرونا
دعا نمایند و شاهد شروع مسافرت ها طبق روال
گذشته با امکانات بیشتر از طریق پایانه مسافربری
باشیم.
وی با اشاره به مهلت ده روزه ای که در جلسه

فرمانداری با حضور فرماندار و فرمانده پلیس راهور
به شرکتهای تعاونی حمل و نقل جهت استقرار
در پایانه داده شد ،گفت :از مدیران تعاونیها
میخواهیم که در این مهلت تعیین شده هر چه
سریعتر نسبت به مستقر شدن اقدام کنند.
در ادامه مراسم حسین افشار مدیر پایانه
مسافربری بعثت با خوش آمدگویی خدمت
مسئولین و مهمانان گفت :از آنجایی که طبق قانون
شهرداریها ،شهرهایی که باالی یکصد هزار نفر
جمعیت داشته باشند قطعا نیاز به پایانه مسافربری
دارند و سرانجام پایانه مسافربری سیرجان که از
سال  1378کلنگ احداث آن به زمین شده بود
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و متاسفانه از همان سال بالتکلیف رها شده بود
با توجه به ظرفیتهای ارزشمند جغرافیایی
و اقتصادی و پتانسیلهای باالی شهرستان و
مهاجرتهایی که به شهرستان سیرجان میشود
با پیگیری مجدانه شهردار سیرجان دکتر سروش
نیا بابت پایانه مسافربری که میتوانیم به جرات
بگوئیم که جزء پیشرفتهترین پایانههای مسافربری
در سطح کشور میباشد که در ماههای اخیر به بهره
برداری رسید .وی در پایان از همکاری و تالش
تمامی زحمتکشان عرصه شهرداری که برای راه
اندازی هر چه سریعتر این مجموعه صورت گرفت
تشکر فراوان کرد.

عمرانی این معبر آغاز میشود .وی در ادامه بیان
داشت :با باز شدن این معبر ،مسیر مستقیم از بلوار
دکتر صادقی به خیابان ابنسینا وصل می شودکه بار
ترافیکی خیابان  17شهریور کاهش می یابد و در توسعه
محله میرزارضا نقش اساسی دارد .
مهندس محمد عسکری؛ رئیس کمیسیون عمران
شورای اسالمي شهر نیز در این بازدید بیان کرد:
مشکالت مختلفی در این منطقه وجود دارد وگالیه
شهروندان از وضعیت موجود ،امروز با شهردار از این
منطقه بازدید کردیم .او در ادامه بیان کرد :این معبر
مشکل تملک چند واحد مسکونی داشت که امروز
کارشناسی شدند و شروع فعالیت عمرانی این خیابان
از هفته آینده آغاز میشود.

در پی عمل به مسوولیت های اجتماعی گل گهر؛

مهندس جمشید مالرحمان شهروند افتخاری سیرجان شد

اطالع رسانی :سالها پس از ابتکار دولت در
تقسیمبندی مناطق مختلف استانکرمان و سپردن
فرایند توسعه مناطق به معینهای اقتصادی ،امروز
شرکت گلگهر با مدیریت جمشید مالرحمان
توانسته دستاوردهای چشمگیری در عمل به
سیاستهای اقتصاد مقاومتی ،مسئولیت اجتماعی و
جهش تولید و درنهایت توسعه پایدار منطقه از خود
برجای بگذارد ،بهگونهای که اذهان عمومی از این
مدیر یک شهروند افتخاری سیرجان ساخته است.
گل گهر پیشران توسعه اقتصادی سیرجان

قطار توسعه کشور با اتکا به شرکتهای معدنی و
صنعتی در سال جهش تولید با حضور قدرتمند و
فعال گلگهر بهعنوان یک شرکت دولتی و خصوصی
در حوزه مسئولیتهای اجتماعی ،محرومیت زدایی،
اشتغالزایی و تولید به سیرجان رسید ،اینبار مدیران
گلگهر با استفاده از توان بخش خصوصی و ظرفیت
دولت ،کمر به همت شهری بستند که سرزمین
حماسهها و رشادتها در طول انقالب اسالمی
محسوب میشود.
شهرستان سیرجان دهههای گذشته بهعنوان یکی
از مناطق کمتر توسعه یافته کشور محسوب میشد
و اثری از صنایع و معادن این خطه غیر از فروش
چند کامیون خاک و مواد خام معدنی نبود اما پس
از اجرای سیاستهای کالن کشور و سیاست دولت
در استفاده از ظرفیت این شرکتها طی سالهای
گذشته با رشد تصاعدی شرکتهای زیرمجموعه
گلگهر و ایمیدرو و تالشها در بهبود وضعیت
معیشت مناطق مختلف استان کرمان روبرو هستیم،
اکنون عالوه بر تولید پایدار و کمک به اقتصاد کشور
در شرایط تحریمها ،زمینه اشتغالزایی و بهبود
وضعیت معیشتی دهها هزار نفر از مردم این خطه
فراهم شده است.
اما شرکت معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان
بهعنوان معین اقتصادی بردسیر و سیرجان با
مدیریت جمشید مالرحمان پا را فراتر از وظیفه
ذاتی خود در تولید و اشتغال نهاده و امروز این
شرکت بهعنوان یکی از شرکتهای وابسته به بخش
دولتی ،پیشران توسعه اقتصادی شهرستان سیرجان
نام گرفته است و نقشی بیبدیل در راستای کمک
به اقشار ضعیف جامعه ،محرومیت زدایی و
همچنین مقابله با ویروس کرونا به عنوان بحران روز
زندگی بشر ایفا کرده که اجرای این امور در آینده
نیز همچون گذشته میتواند شهرستان سیرجان را
از هر حیث بیمه کند.
در این راستا با دغدغه مدیرعامل شرکت معدنی و
صنعتی گلگهر در حوزه مسئولیتهای اجتماعی

که بهعنوان نخستین برنامه وی در مراسم معارفه
نیز مطرح شد ،مساعدتهای بینظیری در همکاری
و همافزاییهای متعدد بخش خصوصی و دولتی
رقم خورد که سرانجام این سلسله اقدامات ،گامی
کلیدی در مسیر توسعه پایدار و نجات شهروندان
سیرجان و حتی استان پهناور کرمان از هر بحرانی
قلمداد میشود .مالرحمان با تاکید و نیز تدبیر در
فعالیتها ،اولویت را بر اجرای پروژه های عمرانی
و توسعهای در مناطق محروم نهاد و همچنین
مساعدت در محرومیت زدایی خانوادههای نیازمند و
تحت پوشش نهادهای حمایتی ،جایگاهی ویژه برای
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر میان شهروندان
سیرجانی کسب کرد تا جایی که امروز این مدیر
را میتوان با وجود اقدامات گسترده اقتصادی،
حمایتی و مسئولیت اجتماعی شهروند افتخاری
سیرجان نامید.
سه استراتژی توسعهای گلگهر

جمشید مالرحمان؛ مدیرعامل شرکت معدنی
و صنعتی گلگهر همواره در زمان خدمت سه
برنامه را محور اصلی برنامههای اجرایی خود قرار
داده است که تمامی برنامهریزیهای استراتژیک
شرکت گلگهر بر حول آن پیاده میشود .نخست
مسئولیت اجتماعی ،توسعه اکتشافات معدنی،
پیشبرد طرحهای توسعهای و حفظ منابع مالی
گلگهر امور مهمی بود که مالرحمان در روز آغاز
بهکار در شرکت معدنی و صنعتی گلگهر بهآن
تاکید داشت و امروز پس از گذشت نزدیک به
یکسال و نیم از عمر مدیریتی خود این تفکرات
عملیاتی شده و اثرات آن به خوبی در استان کرمان
مشاهده میشود.
گلگهر و جهش تولید با استفاده از توان داخلی

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر گفت:
این شرکت فارغ از اینکه در شرایط دشوار اقتصادی
ناشی از تحریمهای ظالمانه گرفتار است ،با استفاده
از ظرفیت داخلی در سال جهش تولید توانست به
فرمایشات مقام معظم رهبری جامع عمل بپوشاند.
جمشید مالرحمان افزود :در این راستا با همت
و تالش شبانهروزی همکاران جهادگر گلگهر در
سال  ۹۸با تولید بیش از  ۱۶میلیون تن کنسانتره
سنگ آهن و  ۱۲٫۵میلیون تن گندله با افزایش
بیسابقه نسبت به سال های قبل ،جهش تولید
واقعی را به منصه ظهور رساندیم و همچنین در
سال جاری رکوردهای پیاپی تولید از این شرکت
برجای مانده است.
مسئولیتهای اجتماعی گلگهر
در مقابله با بحران کرونا

همچنین در طول یکسال گذشته که کشور
درگیر ویروس منحوس کرونا شد ،شرکت معدنی
و صنعتی گل گهر با خرید تجهیزات متعدد برای
بیمارستانهای امام رضا(ع) و غرضی سیرجان و
وسایل خودحفاظتی برای عموم شهروندان و نیز
کنترل این بیماری و جلوگیری از شیوع در منطقه
گل گهر به طوریکه این شرکت جایزه کنترل و
مبارزه با بیماری کرونا را از آن خود کرده است.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر با
اشاره به دیگر اقدامات شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر سیرجان در مقابله با کرونا در شهرستان
سیرجان افزود :خرید هشت دستگاه ونتیالتور برای
بیماران تنفسی در بیمارستان غرضی و امام رضا(ع)
سیرجان ،پرداخت مبلغ  ۳۰۰میلیون ریال جهت
ایجاد و تجهیز کارگاه تولید ماسک و همچنین
مساعدت با فرمانداری سیرجان برای ستاد ویژه
کمک های مومنانه به مبلغ  ۱۰میلیارد ریال
انجام شد .وی ادامه داد :مساعدت با دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات درمانی سیرجان در خصوص
خرید تجهیزات حفاظت فردی ویژه پرسنل و کادر
درمان به میزان  ۲۰میلیارد ریال و تامین و تجهیز
مراکز درمانی به میزان  ۳۰میلیارد ریال و کمک
مالی به دستگاه های اجرایی در جهت تهیه اقالم
ضروری بهداشتی از دیگر برنامههای اجرا شده،
توسط شرکت گلگهر در مقابله با کرونا بوده است.
مالرحمان با اشاره به همکاری با خیران در راستای
توسعه فعالیتهای بشر دوستانه ادامه داد :در این
زمینه با همکاری بنیاد امور بیماران خاص و مجمع
امور خیران سالمت برای رفع مشکالت بیماران
صعب العالج در ایام کرونایی به میزان چهار میلیارد
ریال کمک کردیم و مساعدتی با دانشگاه علوم
پزشکی خدمات درمانی برای تهیه اقالم ضدعفونی
بیمارستانها و مراکز درمانی داشتیم.
مدیرعامل شرکت گل گهر گفت :اقالم یاد شده،
تنها بخشی از اقدامات معین اقتصادی منطقه در
مقابله با کرونا و به غیر از مساعدت شرکتهای
زیرمجموعه هلدینگ گل گهر نظیر شرکت توسعه
آهن و فوالد ،شرکت جهان فوالد و سایر شرکت ها
که بالغ بر  ۵۱درصد سهام آن متعلق به شرکت
معدنی و صنعتی گل گهر می باشد ،انجام گرفته
است.
از دیگر حمایتهای مادی و معنوی شرکت معدنی
و صنعتی گلگهر در حوزه مقابله با کرونا میتوان
به پروژه بیمارستان تخصصی در حال ساخت این
شرکت اشاره کرد که بنا بر اعالم دانشگاه علوم
پزشکی این پروژه از سال  ۹۵آغاز شده و تا پایان

امسال به بهره برداری می رسد.

اقدامات گلگهر در قالب معین اقتصادی
منطقه هفت کرمان

گلگهر سیرجان طی تفاهم نامهای با استانداری
کرمان و در راستای عمل به مسئولیت های
اجتماعی بهعنوان معین(یاور) اقتصادی
شهرستانهای سیرجان و بردسیر انتخاب شد
که بخشی از این فعالیتها در ادامه به اختصار
آمده است.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با
اشاره به چاپ دایره المعارف و کتاب گلیم شهر
سیرجان در راستای شناسایی ظرفیتهای بلقوه
این شهرستان گفت :در حوزه صنایع دستی
حمایتهای شرکت گلگهر در حوزه بازار فروش
محصوالت تولیدی منطقه و همچنین حمایت
از تولید کنندگان خرد و خانگی موجب ایجاد
یکهزار و  ۲۴۷شغل شد.
وی تصریح کرد :حمایت از طرح شمیم نهج
البالغه به عنوان یک کار ناظر فرهنگی ،کمک
به ساخت و تکمیل شدن مصلی بزرگ شهرستان
سیرجان ،کمک به تجهیز و تکمیل حوزه علمیه
و نرجسیه و مفیدیه ،تجهیز کانون تربیتی
شهرستان سیرجان و مرکز پارک رشد و علم
فناوری از دیگر اقدامات شرکت گلگهر در عمل
به مسئولیتهای اجتماعی است.
مالرحمان افزود :از دیگر موارد نیز میتوان به
تکمیل مدارس خیران شهرستان سیرجان ،راه
اندازی کمپ اجباری و آزمایشگاه عدم اعتیاد،
ایجاد مرکز توانمندی برای مددجویان بهزیستی
و مرکز نگهداری معلوالن ذهنی دختران ،مرمت
قلعه درویش زیدآباد ،تکمیل زیرساختهای شهرک
صنعتی شماره  2سیرجان و آسفالت معابر اصلی
خیابان های وحید ،عباسپور و حمزه سیدالشهداء
اشاره کرد.
وی با اشاره به شعار رویش باورها در دل کویر
گفت :شرکت گلگهر عالوه بر اجرای ابرپروژه انتقال
آب خلیج فارس به شهر سیرجان ،مرمت و الیروبی
قنوات را در راستای توسعه کشاورزی و نجات از
خشکسالی سال های گذشته با توجه به ضرورت کار
در منطقه سیرجان اجرا کرد.
وی ادامه داد :همچنین شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر ضمن اجرای پروژه مسکن معلوالن شهرستان
سیرجان ،تکمیل حوزه های علمیه سفیران هدایت،
نرجسیه و مفیده و مصالی شهرستان سیرجان،
بخش کانون تربیتی شهرستان و مرکز پارک رشد
و علم و فناوری و آموزشکده کرانی و موارد بسیار

دیگری را در راستای مسئولیتهای اجتماعی خود
به سرانجام رسانده است .عمل به مسئولیتهای
اجتماعی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر سیرجان
این روزها توجه مسئوالن و مردم استان کرمان
را به خود معطوف کرده و موجب تحول و رونق
در زندگی و معیشت افراد بسیاری شد که در این
زمینه با توجه به اهمیت اقدامات حائز کسب عناوین
برتر معینهای اقتصادی شد که در این راستا از
مدیرعامل این شرکت نیز قدردانی بهعمل آمد.
قدردانی دولت از مدیرعامل گلگهر
به واسطه اجرای مسئولیت اجتماعی

استانداری کرمان طی روزهای گذشته از شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر به دلیل عملکرد موفق
و بسیار خوب در حوزه اقتصاد مقاومتی و بهعنوان
معین اقتصادی برتر استان کرمان قدردانی کرد.
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر به عنوان
معین(یاور) منطقه هفت اقتصاد مقاومتی استان
کرمان در طول سالهای گذشته تاکنون اقدامات
و برنامههای اجرایی را در منطقه شهرستانهای
سیرجان و بردسیر در هفت بخش اصلی انجام
داده است که این اقدامات شامل سرمایهگذاری در

تکمیل زنجیره فوالد ،سرمایهگذاری در بخشهای
پشتیبانی و اجتماعی ،جذب سرمایه در صنایع
جنبی و پشتیبانی زنجیره فوالد ،برنامهریزی و
هدایت نیازمندیهای منطقه گلگهر به منطقه هفت
استان ،برنامهریزی ،تاسیس و هدایت کانونهای
همیاری اجتماعی ،تهیه سند توسعه اقتصادی
منطقه و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر میباشد.
همچنین این شرکت به عنوان معین اقتصادی
منطقه هفت استان کرمان توانسته است در بخش
اجتماعی ،برنامه اجرای مشاغل خرد خانگی را در
دستور کار قرار دهد و تاکنون یکهزار و  ۲۴۷شغل
مستقیم در این حوزه ایجاد نماید.
سیاستهای کالن کشور باوجود محدودیت
امکانات دولتی در سال جهش تولید ،با حمایت
و پشتیبانی شرکت های معدنی و صنعتی انجام
میگیرد و اجرای این اقدامات با تالش بخش دولتی
و خصوصی طی این سالها ،رونقی بینظیر به
منطقه و جهشی بر توسعه پایدار اقتصادی مناطق
مختلف استان کرمان ازجمله منطقه سیرجان
برجای گذاشته است.

