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انجم شعاع ،مدیر عامل گهرترابر آخرین اقدامات این شرکت برای حمل محصوالت گلگهر را تشریح کرد

حمل بار گلگهر روند عادی خود را طی میکند
چنـد روزی اسـت کـه راننـدگان کامیونهـا و ماشـینهای حمـل بار جـاده ای در اعتـراض به
پاییـن بـودن کرایـه حمـل بـار در سراسـر کشـور دسـت بـه اعتصـاب زده اند ،شهرسـتان
سـیرجان نیـز که بـه دلیـل دارا بـودن موقعیـت اسـتراتژیک و وجود مراکـز صنعتـی و معدنی
حجـم باالیـی از کامیـون را در خـود جـای داده اسـت از ایـن قاعـده مسـتثنی نبوده و شـاهد
اعتصاب رانندگان در این شهر نیز بودیم.
یکـی از شـرکت هـای بـزرگ باربـری کـه در
سـیرجان در حال فعالیت اسـت ،شـرکت گهر ترابر
از شـرکتهای زیـر مجموعـه گلگهـر اسـت کـه
تعـداد زیـادی از راننـدگان و صاحبـان کامیـون در
حال همکاری با این شرکت هستند.
انجـم شـعاع؛ مدیرعامل شـرکت گهـر ترابر در
گفتوگـو بـا «گهـر پرس»بـا بیـان اینکـه معموال
در بین همه صنوف و مشـاغل یکسـری اعتراضات
و انتقـادات وجـود دارد گفـت :اعتراضـات بایـد از
طریـق قانونـی و صنفـی پیگیـری شـود و بهتـر
اسـت راننـدگان بـا انتخـاب یـک نماینـده،
اعتراضاتشـان را بـه صـورت صنفی پیگیـری کنند
تـا به نتیجه مناسـب برسـند چـرا که اعتصـاب کار
درسـتی نیسـت و باعـث برهـم زدن نظـم عمومی
جامعه میشود.
مدیرعامـل شـرکت گهرترابـر بـا بیـان اینکـه
هرسـاله وزارت راه در خـرداد مـاه متناسـب بـا نرخ
تـورم کرایههـا را افزایـش میداد افزود ،اما امسـال
بـه خاطـر نوسـانات نـرخ ارز یکسـری مشـکالت
بـرای اعلام نـرخ جدیـد کرایههـا پیـش آمـد و از
طرفـی راننـده هـا هـم بهدلیـل افزایـش نـرخ
السـتیک و قطعات یدکی عجوالنـه عمل کردند و
صبـر نکردنـد تـا وزارت راه نـرخ کرایههـا را اعالم
کنـد ،هرچنـد که با سراسـری شـدن این اقـدام در
کشـور مشـخص اسـت کـه پشـت پـرده آن چیـز
دیگری است.
وی ادامـه داد :هرچنـد هنـوز ایـن مسـئله بـه

طـور کامـل در کشـور جمـع نشـده اسـت امـا در
شـرکت گهـر ترابـر سـعی کردیـم از روزهـای
گذشـته حمـل بـار را شـروع کنیـم و تاکنـون هـم
موفـق بودیـم و در حـال حمـل مـواد معدنـی و
محصوالتمـان از مجتمع گلگهر به سـایر شـهرها
هسـتیم و حمـل بـار گلگهـر روند عـادی خود را
طی میکند
بـه گفتـه انجم شـعاع تاکنون در سـیرجان غیر
از گهرترابـر هیچ شـرکت باربری دیگری نتوانسـته
چنیـن کمکـی در ایـن راسـتا انجـام دهـد و آنهم

بـه ایـن دلیـل اسـت کـه شـرکت گهرترابـر تنهـا
شـرکت حمـل و نقـل دارای نـاوگان در سـیرجان
اسـت کـه توانسـتیم شـرایط را بـرای راننـدگان
تسـهیل کنیـم امـا بـا ایـن وجـود هنـوز بعضـی از
رانندگان قصد ایجاد مشکل دارند.
مدیرعامـل شـرکت گهرترابـر در پایـان تاکیـد
کـرد :هـر نـوع اعتـراض و انتقـادی بایـد از طریق
قانونـی و صنفـی پیگیـری شـود چرا که بـا مختل
شـدن سیسـتم حمـل و نقـل کشـور ،تنهـا مـردم
متضرر می شوند.
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محمد ستوده بحرینی ،مدیر امور معدن گلگهر

توسعه عملیات اکتشاف در منطقه گلگهر
شـرکت معدنـی و صنعتـی گلگهـر از بزرگتریـن تولیدکننـدگان محصوالت فوالدی در کشـور اسـت.
معـدن شـماره يك بـا ذخيره زمين شناسـي  ٤٢٥ميليـون تن و  ٢٩٥ميليـون تن ذخيره قابل اسـتخراج
كه حدود  69درصد آن اسـتخراج شـده اسـت .تنوع زیاد کارخانهها و میزان بسـيار زیاد سـرمایهگذاری
این مجموعه در منطقه گلگهر نشان از توانایی و انگیزه زیاد این مجموعه درزمینه سنگآهن دارد.
حـدود  73كشـور جهـان تولید کننـده فوالد هسـتند و فوالد را
تبديـل بـه گسـتردهترین فلز تولیدشـده و سـنگآهن را به
يكـي از گسـتردهترین كاالهـاي معدنـي تولیدشـده
تبديل میکنند 52 .کشـور در دنیا تعداد تولیدکننده
كانسـنگ آهن هسـتند كه منعکسکننده توزيع
محدودتـر ذخایـر بـزرگ آهـن بـراي تغذيـه
کارخانههای فوالدسـازی اسـت .اگرچه ذخایر
كوچـك آهـن تقریبـا در تمـام كشـورهاي
جهـان يافـت میشـود امـا ذخایـر بـزرگ
توزيع محدودتری دارند.
■■ایران جزو  10کشور برتر دارای
ذخایر سنگ آهن
مجمـوع ذخایـر سـنگ آهـن خام جهـان در
سـال گذشـته میلادی 170میلیاردتـن اسـت که از
این میان اسـترالیا بـا دارا بودن50میلیاردتن از این ذخایر
در رتبـه نخسـت جهـان قـرار دارد .روسـیه و برزیـل نیـز به
ترتیـب بـا  25میلیـارد تـن و  23میلیـارد تـن ذخایر سـنگ آهن به
ترتیـب در رتبـه های دوم و سـوم جهان ایسـتادند .چین به عنوان چهارمین کشـور
برتـر 21،میلیـارد تن ذخایر سـنگ آهـن را در خود جای داده اسـت .برخـورداری از
 8میلیـارد و 100میلیـون تن ذخایر سـنگ آهن ،هند را در رتبه پنجم این فهرسـت
قـرار داد .ایـران بـا دارا بـودن 2میلیـارد و 700میلیون تن ذخایر سـنگ آهن خام در
رتبـه دهـم جهـان بهلحـاظ ذخایـر سـنگ آهـن قـرار دارد .همچنیـن پیشبینـی
میشـود بـا توجـه به اکتشـافات اخیر ذخایرسـنگ آهـن در ایـران در سـال 2018
شاهد ارتقا رتبه ایران در این فهرست باشیم.
■■توسعه عملیات اکتشافی و شناسایی ذخایر سنگآهن در منطقه
گلگهر
در حال حاضر توسـعه عملیات اکتشـافی و شناسـایی ذخایر بیشـتر سـنگآهن
در منطقه معدنی و صنعتی گل گهر ،از موضوعات بسـیار مهم و البته چالشبرانگیز
ایـن منطقـه اسـت بهطوریکـه اطمینـان از وجـود ذخایر سـنگآهن مناسـب ،در
دسـترس ،بدون ریسـک ،اقتصادی و  ...از موضوعات پیش روی شـرکت معدنی و
صنعتی گلگهر است.

شناسـایی ذخایـر بیشـتر علاوه بـر ایجـاد اشـتغال پایدارتر و
رونـق اقتصـادی بهتـر ،موجـب بهرهبـرداری طوالنیمدت
تـر از کارخانههـای احداثشـده و بهتبـع آن اسـتفاده
بیشـتر از سـرمایهگذاری انجامشـده میشـود.
کمبـود سـنگآهن در سـالهای آتـی میتوانـد
مشـکالت متعـددی را بـرای کارخانههـای
موجـود در ایـن منطقـه (کنسـانتره ،گندلـه و
احیا) به وجود بیاورد.
توسـعه عملیات اکتشـافی در چند سـال
گذشـته بهصورت جدی پیگیری شـده است
و ذخایر شناساییشـده سـنگآهن بهصورت
چشـمگیری افزایشیافتـه اسـت .یکـی از
معضلات اساسـی درزمینـه اکتشـاف در ایـن
منطقـه ،حـق تملـک دائـم و موقـت ایـن ذخایر
بهوسـیله شـرکتهای متعدد اسـت که این موضوع
بهخصـوص دررونـد اجرای عملیـات اکتشـافی در بین
معـادن مشـکالتی را بـه وجـود آورده اسـت .همچنیـن باید
گفـت ،ذخایـر قابلتوجهی شناساییشـده اسـت که در عمق نسـبت ًا
زیادی قرار دارند و برای اسـتخراج روباز اقتصادی نیسـتند و جهت اسـتخراج آنها
باید روشهای زیرزمینی را موردمطالعه قرار داد.
■■وجود ذخایر قابلتوجه سنگآهن در منطقه گلگهر
بـا توجـه بـه همپوشـانی و اتصـال مـاده معدنـی در بخشهایـی از محـدوده
گلگهـر کـه بین معادن قـرار دارد ،تصمیمگیـری در مورد متولی و نحوه اکتشـاف
ایـن ذخایـر از موضوعـات مشـکلآفرین منطقه اسـت .همچنین عـدم وجود بانک
اطالعاتـی کامل از سـایر عملیات اکتشـافی معادن دیگر و عـدم اطالعات کافی در
مـورد چگونگـی تشـکیل کل ایـن ذخایر و نحـوه ارتباط ایـن ذخایر بـا یکدیگر از
موضوعـات اساسـی و قابلبحـث اسـت .بهعنوانمثـال میتـوان بیـان کـرد کـه
تعـدادی چـاه اکتشـافی در بیـن دو معدن شـماره یـک و چهار و همچنیـن در بین
معدن شـماره یک و شـش توسـط شـرکت معدنی و صنعتی گلگهر حفاریشـده
اسـت کـه نتایـج قابلقبـول و چشـمگیری داشـته اسـت .بنابرایـن میتـوان
نتیجهگیـری کرد که در صورت ادامه فرآیند اکتشـافی و همچنین توسـعه عملیات
اکتشافی در سایر مناطق ،امکان شناسایی ذخایر بیشتر وجود دارد.
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در دیدار مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و مدیر شعب بانک ملت استان کرمان مطرح شد:

مشوق فعالیتهای توسعهگرانه باشیم

بـه گـزارش روابـط عمومی گلگهـر ،مهندس سـبزواری مدیر شـعب بانک
ملـت اسـتان کرمـان ،ضمـن دیـدار بـا مهنـدس ناصـر تقـیزاده مدیرعامـل
گلگهر ،با قابلیتها و ظرفیتهای این منطقه صنعتی معدنی آشنا شد.
در ایـن دیـدار مهنـدس تقـی زاده ضمـن تشـریح دسـتاوردهای بـزرگ
گلگهـر در حـوزه هـای مختلـف از جهـش بـزرگ گل گهـر در رسـیدن بـه
ظرفیـت هـای بـاالی تولیـدی در انـواع محصـوالت این شـرکت خبـر داد و با
بیـان اینکـه همـه تلاش خـود را بـرای نهایـی شـدن چرخـه تولید فـوالد در
منطقـه بـکار گرفتهایـم ابـراز امیـدواری کرد سیسـتم بانکی کشـور نیز شـتاب

دهنده این توسعه صنعتی باشد.
مهنـدس سـبزواری مدیـر شـعب بانـک ملـت اسـتان کرمـان هـم در ایـن
دیـدار بـا بیـان اینکه مشـوق فعاليت توسـعه گرايانه هسـتیم گفـت :امیدواریم
بـه سـهم خـود شـرایطی را رقـم بزنیـم کـه منطقـه مهـم معدنـی ،صنعتـی و
اقتصادی گلگهر سهم بیشتری در اشتغال و اقتصاد استان داشته باشد.
گفتنـی اسـت ،مدیـر شـعب بانـک ملـت اسـتان را در سـفر بـه گل گهر ،
معـاون اعتبـارات اسـتان ومدیر حوزه این بانک در سـیرجان وبردسـیر و جمعی
دیگر از روسای شعب همراهی میکردند.

از «تمبر اختصاصی» شرکت گلگهر در سال حمایت از کاالی ایرانی رونمایی شد

حمایت از محصوالت ایرانی در دستورکار سیاستهای شرکت
گلگهر قرار دارد
همزمان با برگزاری اولین نشسـت شـورای
مدیـران شـرکت معدنـی و صنعتـی گلگهر در
سـال  ۹۷کـه با حضـور مدیر عامـل ،معاونین و
مدیـران شـرکت گلگهـر برگزار شـد از «تمبر
اختصاصـی» شـرکت گلگهر در سـال حمایت
از کاالی ایرانی رونمایی شد
ایـن تمبـر اختصاصـی بـا عنـوان سـال
«حمایـت از کاالی ایرانی» و با همـکاری اداره
کل پسـت اسـتان کرمان و با طـرح اختصاصی
شـرکت گلگهـر و بـه همـت روابـط عمومی
وامـور بیـن الملـل شـرکت گلگهـر طراحی و
منتشر شده است.
مهندس ناصر تقیزاده مدیر عامل شـرکت
گلگهـر در حاشـیه رونمایـی از ایـن تمبـر

اختصاصـی در گفتوگـو با خبرنـگار گهر پرس
بـا بیان اینکه حمایت عملـی از کاالی ایرانی را
وظیفـه خـود میدانیـم گفـت :حمایـت از
محصـوالت ایرانی در راسـتای اقتصاد مقاومتی
در دسـتور کار سیاسـتهای شـرکت گلگهـر
قـرار دارد و بـدون شـک همـه تلاش مدیران
مرتبـط در ایـن حـوزه در تحقـق عملـی ایـن
موضـوع اسـت .مهنـدس تقـیزاده نامگـذاری
سـال  97بـه نـام حمایـت از کاالی ایرانـی را
نقطـه امیدی برای بهبود فضای کسـب و کار و
افزایـش اقبـال عمومـی از خریـداری کـردن
کاالی باکیفیـت ایرانی دانسـت و از هماهنگی
گسـترده در مجموعه گلگهر بـرای تحقق این
مهم خبر داد.
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همزمان با هفته سالمت برگزار شد

تقدیر مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
از فعالین سالمت در این شرکت

همزمـان با فرا رسـیدن هفته سلامت مهنـدس ناصر تقـیزاده مدیر عامل
شـرکت گلگهـر در دیـدار با جمعی از پزشـکان وپرسـتاران شـاغل در شـرکت
گلگهـر از زحمـات وتالشهـای ایـن همـکاران در باال بردن سـطح سلامت
کارکنان تقدیر کرد.
در ایـن مراسـم مهندس تقـیزاده ضمن یادآوری رشـادتها و ایثارگ ریهای
حضـرت زینـب کبـری (س) و لـزوم الگوبـرداری از ایشـان در زمینـه صبـر و
اسـتقامت از زحمات شـبانهروزی پزشـکان و پرسـتاران شـرکت تشـکر کرد و
بـا توجـه به وظیفه سـنگین مراقبت از سلامت کارکنان در جهـت ارائه خدمت

احسـن بـه کارکنـان و خانوادههـا در حوزه سلامت تاکیـد کرد و خواسـتار توجه
بیش از پیش کادر پزشکی و پرستاری شرکت به حساسیت موضوع شد.
در ایـن دیـدار کـه بـا همراهـی مهنـدس عتیقـی مدیـر محتـرم مجتمع و
مهنـدس رحیمـی معاونت محترم توسـعه سـرمایه انسـانی شـرکت همـراه بود،
دکتـر محمـد جـواد فریدونـی مدیـر ایمنی بهداشـت و محیط زیسـت شـرکت
گلگهـر نیـز ضمـن تشـکر از فعالیتهـای خالصانـه پزشـکان و پرسـتاران
شـرکت بـا ارائـه گزارشـی از اخریـن فعالیت های انجـام شـده از حمایت های
همیشگی مدیر عامل محترم از این حوزه تشکر کرد.

معاون درمان وزیر بهداشت در بازدید از پروژه بیمارستان گلگهر بیان کرد:

سرمایهگذاری بخش خصوصی ،مشکالت درمانی مردم را
کاهش میدهد
معـاون درمان وزیر بهداشـت در سـفر چهارشـنبه بـه سـیرجان در بازدید از
سـاختمان در حـال احـداث بیمارسـتان گلگهـر از سـاخت چنیـن بیمارسـتانی
توسـط بخـش خصوصـی ابراز خرسـندی کـرد و گفـت :سـرمایهگذاری بخش
خصوصی ،مشکالت درمانی مردم را کاهش میدهد.
دکتـر قاسـم جـان بابایـی ،معاون درمـان وزیر بهداشـت در بازدیـد از پروژه
بیمارسـتان گلگهـر افـزود :بـه دلیـل موقعیت جغرافیایـی خاص ،سـیرجان نیاز
به سرمایهگذاری در حوزه سالمت دارد.
وی ادامـه داد :اگـر سـرمایهگذاری اتفـاق بیفتـد مـردم سـیرجان بـه جـای
مراجعـه بـه بخشهای درمانـی خصوصی شـهرهای مجاور ،میتوانند در شـهر
خود خدمات بگیرند.
معاون وزیر بهداشـت گفت :سـاختمان مرکز غربالگری ،تشـخیص زودرس
سـرطان سـاخته شـده اسـت که امیدواریـم زودتـر تجهیـز و راهاندازی شـود و

مجوزهایـی هـم بـرای توسـعه تختهای بیمارسـتانی در شهرسـتان سـیرجان
صادر خواهد شد.
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به همت روابط عمومی شرکت معدنی و صنتعی گلگهر و شورای فرهنگ عمومی سیرجان

ششمین دوره مسابقات طرح  نسیم نهجالبالغه برگزار شد
مسـابقات طـرح نسـیم نهجالبالغـه ،امسـال
بـرای ششـمین سـال متوالـی و همزمـان بـا مـاه
مبـارک رمضـان توسـط روابطعمومـی و امـور
بینالملـل شـرکت معدنـی صنعتـی گلگهـر و بـا
همـکاری شـورای فرهنـگ عمومـی شهرسـتان
سیرجان برگزار میشود.
مهنـدس ابـوذر حلوایـی پـور؛ مدیـر
روابطعمومـی شـرکت گلگهـر بـا اعلام این خبر
گفـت :در راسـتای تحقـق شـعار «گل گهـر همراه
فرهنگـی سـیرجان» ایـن طـرح بـرای ششـمین
سـال متوالـی در تمامـی مسـاجد شهرسـتان
سـیرجان برگـزار میشـود و عالقمندان مـی توانند
بـرای ثبـت نـام و دریافـت کتـاب بـه مسـاجد
شهرستان مراجعه کنند.
مدیـر روابطعمومـی گلگهـر زمـان
برگـزاری آزمـون را سـاعت  ۵بعدازظهـر روز
 ۲۷مـاه مبـارک رمضـان و مـکان آن را در

بیش از  ۶۰حوزه در سـطح شهرسـتان دانست
و گفـت :در تلاش هسـتیم تـا آزمـون
جداگانهای ویژه کارمندان ادارات و سـازمانها
نیـز در سـاعت  ۸صبـح روز  ۲۷مـاه مبـارک
رمضان برگزار کنیم.
وی مباحث مطرح شـده در کتاب را نیز شـامل

 ۵مبحـث :امامـت ،نمـاز ،روزه ،امـر بـه معـروف و
نهی از منکر و تولی و تبری دانست.
بنـا بـه گفتـه مدیـر روابطعمومـی گلگهـر
جوایـز ایـن مسـابقه شـامل 14کمـک هزینـه
کربلای معلـی ۶ ،کمـک هزینه مشـهد مقدس به
همراه  ۲۸جایزه نفیس دیگر خواهد بود.

افتتاح نمایشگاه  نقاشی «تجلی احساس»
در محل سایت  شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
نمایشـگاه آثـار نقاشـی هنرمنـد سـیرجانی،
سـجاد زیدآبـادی بـا عنـوان تجلـی احسـاس در
محل سایت گل گهر افتتاح شد
در آییـن افتتـاح رسـمی ایـن نمایشـگاه کـه
صبـح امـروز هفتـم خردادمـاه بـا حضـور مهندس
سـید علیرضـا مرتضـوی مدیـر حـوزه مدیـر عامل
گلگهـر ،پورمحسـنی رییـس اداره ارشـاد و جمعی
از هنرمنـدان وهمـکاران شـرکت گلگهـر برگـزار
شـد از بیـش از  ۳۰اثـر نقاشـی ایـن هنرمنـد
سیرجانی رونمایی شد.
گفتنـی اسـت ایـن نمایشـگاه به همـت روابط
عمومـی و امـور بیـن الملل شـرکت گل گهـر و در
تاریـخ هـای  ۷و  ۸خردادمـاه در محـل سـاختمان
 ۴۵گل گهر آماده بازدید همکاران گرامی است.
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حامد اسکندریان
سرپرست طراحی تاسیسات گلگهر
حامـد اسـکندریان سرپرسـت طراحـی واحد تاسیسـات شـرکت
معدنـی و صنعتی گلگهر اسـت .وی دارای کارشناسـی برق-قدرت
بـوده و فعالیـت خود را از سـال  1384در شـرکت معدنی و صنعتی
گلگهـر آغاز کـرده اسـت .وی عالوه بـر فعالیت در زمینـه صنعت،
یکـی از هنرمنـدان اسـتان کرمـان اسـت و فعالیت بسـیار پررنگی
در زمینه هنر در سالهای قبل داشته است.
تیـم طراحی تاسیسـات گلگهر ،وظیفـه طراحی
تاسیسـات بـرق و مکانیـک سـاختمانهایی کـه در
واحـد مدیریـت امـور عمرانـی گلگهـر طراحـی و
سـاخته میشـوند را برعهـده دارد ،ایـن تیـم بـه
سرپرسـتی حامـد اسـکندریان مشـغول بـه فعالیـت
اسـت و طراحـی تاسیسـات بـرق و مکانیـک
سـاختمانهای غیر صنعتی شـرکت معدنی و صنعتی
گلگهر ،روشنایی جادههای سایت گلگهر و...
حامـد اسـکندریان در کنـار فعالیـت صنعتی در
شـرکت معدنـی و صنعتـی گلگهـر هنرمنـد
شناختهشـدهای در جمـع خانـواده بـزرگ گلگهـر
نیـز هسـت .اسـکندریان میگویـد فعالیـت هنـری
خود را از سـن  12سـالگی ،یعنی سـال  1373و با
موسـیقی و معـرق آغـاز کـرده و از سـال  79نیـز
عکاسی را بهصورت حرفهای شروع کرده است.
حامـد اسـکندریان افتخـارات زیـادی در زمینه
هنر کسـب کرده اسـت .ازجمله مقام اول موسـیقی
تاتـر اسـتانی ،مقـام اول مسـابقات معـرق کاری

دانشـجویان کشـور ،مقام اول جشـنواره بینالمللی
عکـس گردشـگری کرمـان ،مقـام اول جشـنواره
عکـس ما و زمین پـاک ،مقام اول چندین مسـابقه
عکاسی منطقهای و استانی.
اسـکندریان بر روی سـازهای فلوت ،کالرینت،
ملودیـکا ،سـازدهنی و پیانو تسـلط داشـته و 10ها
کنسـرت موسـیقی طـی سـالهای  79تـا  ،83در
سراسـر کشـور برگـزار کـرده اسـت .از دیگـر
فعالیتهـای هنـری اسـکندریان میتـوان بـه
برگـزاری چندیـن نمایشـگاه عکـس ،برگـزاری و
برگزاری نمایشگاه معرقکاری نییز اشاره کرد.
در ادامـه گفتوگـو ،اسـکندریان از مزایـای هنر
بـرای تمامـی افـراد بهخصـوص نوجوانـان و لـزوم
افزایـش توجه بـه آموزشهای هنـری میگوید .وی
ادامـه میدهـد آموزش هنری گزینه بسـیار مناسـبی
بـرای اوقـات فراغـت نوجوانـان و حتـی کارمنـدان
گلگهر اسـت .شـرکت گلگهر برنامههای آموزشـی
هنـری در قالـب آموزش موسـیقی ،تئاتـر ،گویندگی

و ...بـرای خانوادههـا و مـردم شـهر دارد اما باتوجه به
اهمیـت هنـر در روحیـه افـراد جـا دارد چنیـن
برنامههایی تقویت شود.
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رشد سهم خاورمیانه از صادرات آهن اسفنجی

بحرین ،بزرگترین صادرکننده آهن اسفنجی خاورمیانه
بـه دلیل برخورداری از منابع مناسـب گاز طبیعی در
خاورمیانـه این منطقه یکـی از قطبهای تولید
و صادرکننـده آهـن اسـفنجی در جهـان
بهشـمار مـیرود که سـهم صـادرات آن
طـی سـالهای اخیـر رشـد مناسـبی
داشـته اسـت .از جملـه مهمتریـن
صادرکننـدگان این محصـول درخاورمیانه،
کشورهای بحرین ،ایران و امارات هستند.
بـه گـزارش «فلـزات آنالیـن» ،مزیـت تولیـد آهن
اسـفنجی در خاورمیانـه بهدلیل برخـورداری از منابع مناسـب گاز طبیعی جهت
احیـای گندلـه اسـت .از جملـه مهمتریـن تولیدکننـدگان جهانـی ایـن محصـول،
کشـورهای ایـران و هنـد هسـتند .همانطـور که پیشـتر بیان شـد ،در کنـار اغلب
واحدهـای تولیـدی آهن اسـفنجی ،واحدهای تولید فوالد به روش احیای مسـتقیم
نیـز حضـور دارنـد کـه اغلب محصـول تولیـدی را بـه فـوالد تبدیل میکننـد .در
صـورت وجـود عدم تـوازن میان میـزان تولید آهن اسـفنجی و حجـم تولید فوالد
کشـور تولیدکننده آن ،میزان کسـری یا مازاد آهن اسفنجی کشورهای تولیدکننده،
مشـمول تجـارت بینالمللی میشـود .رونـد صادرات آهـن اسـفنجی خاورمیانه در
نمودار  1آورده شده است.
سـهم خاورمیانـه از صـادرات جهانـی ایـن مـاده ،رونـد رو بـه رشـدی را طـی
سـالهای گذشـته نشـان میدهـد؛ بهطوری که سـهم صـادرات این منطقـه از 4
درصـد در سـال  2008بـه حـدود  41درصـد در سـال  2016افزایـش یافته اسـت.
میـزان صـادرات این منطقه ،در سـا ل  2014بـا گذر کردن از مـرز  3میلیون تن به
اوج خـود رسـید .میانگین حجم صـادرات این منطقه در سـالهای  2008تا ،2016
حدود یک میلیون و  900هزار تن محاسبه شده است.
از سـال  2011عمـان نیـز با آغـاز بـه کار تولیدکنندههای آهن اسـفنجی خود،

بـه جرگـه صادرکننـدگان این ماده پیوسـته اسـت .این
کشـور در سـال  ،2016حـدود یـک میلیـون و
 600هـزار تـن آهن اسـفنجی تولیـد کرد.
امـا نکته مهـم در رابطـه با عمـان ،این
اسـت کـه حجـم تولیـد فـوالد آن بـه
نسـبت پایین اسـت .از همین رو ،از سال
 2011بـه بعـد ،بـه بهرهبـرداری رسـیدن
واحدهـای تولید آهن اسـفنجی بـه همراه حجم
بـاالی واردات ،دسـت ایـن کشـور را برای صـادرات این
محصول به کشورهایی نظیر هند و چین باز گذاشته است.
از جملـه مهمتریـن صادرکنندههـای خاورمیانـه کـه در تمامی سـالها ،سـهم
صادراتـی داشـته اسـت ،میتـوان بـه بحریـن اشـاره کـرد .بهطـوری کـه طـی
سـالهای گذشـته ،این کشـور علیرغم افزایش حجم صادرات ،بخشـی از سـهم
بـازار صادراتـی خود را به کشـورهایی نظیر عمـان واگذار کرده اسـت .بدین ترتیب
سـهم این کشـور از صـادرات خاورمیانه ،طی سـالهای  2008تـا  ،2016حدود 20
درصد افت پیدا کرد.
ایـران صادرکننـده دیگـری محسـوب میشـود کـه تنهـا در برخـی سـالها
فعالیت تجاری داشـته اسـت .اختالف زمانـی موعد بهرهبـرداری از واحدهای جدید
تولیـد آهـن اسـفنجی و فوالدسـازی ،علـت عدم پیوسـتگی صـادرات ایـران بوده
اسـت .البتـه پـس از به بهرهبرداری رسـیدن کارخانههـای تولید فـوالد ،اغلب آهن
اسفنجی تولید شده ،به مصرف فوالدسازی داخل رسیده است.
دیگـر صادرکننده آهن اسـفنجی در خاورمیانه ،امارات متحده عربی اسـت .این
کشـور از سـال  2012با تولید سـاالنه بیش از  2میلیون تن آهن اسـفنجی ،به طور
جدی وارد بازار رقابت شـده اسـت .امارات توانسـته اسـت طی سـالهای  2012تا
 ،2016سهم صادراتی خود را از  4به  14درصد افزایش دهد.
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ارگان رسمي اطالعرساني روابط عمومی و امور بینالملل شركت معدني و صنعتي گلگهر

شرکت نماد ریل گستر

حمل ریلی موجب کاهش هزینههای محصول خواهد شد
حمـل ريلـي بهعنـوان يكـي از كارامدتريـن روشهـاي حمل مواد محسـوب ميشـود كه در كاهـش هزينههـاي محصول در
نقطـه مصـرف نقش بهسـزايي دارد .شـركت معدنـي و صنعتي گلگهر به منظـور تامین نیروی کشـش قطارهای بـاری خود
بـه عنـوان بخش مهمي از زيرسـاخت حمل محصول خود و سـاير شـرکتهای منطقه و همچنيـن ارائه خدمات مـازاد بر نیاز
منطقه گلگهر به سایر شرکتها؛ اقدام به تاسيس شركت نماد ريل گستر با محوريت خدمات ريلي نموده است.
شـركت نمادريـل گسـتر درنظـر دارد در چشـمانداز افـق سـال 1404
منطقـه ،بهعنـوان کارآمدترین شـرکت مالک و بهرهبـردار لکوموتیو از حیث
بهره وری ناوگان و همچنين نيروي انساني متخصص تبديل شود.
براي تحقق اين امر اهداف ذيل در دسـتور كار اين شـركت قرار گرفته
اسـت :تامین نیروی کشـش مورد نیـاز قطارهای شـرکت معدنی و صنعتی
گلگهـر ،ارتقـا راندمـان و حاضـر بـه کاری لکوموتیوها ،ارتقـا دانش فنی و
مهارتهـای نیـروی انسـانی ،ارتقا سیسـتم کنتـرل موجودی و سفارشـات
قطعـات یدکـی ،ایجاد شـبکه داخلی تامینکننـدگان قطعات یدکـی ،ایجاد
شبکه بین المللی تامین قطعات برای جلوگیری از انحصار بازار قطعات
دسـتيابي بـه اهـداف بلندمدت اين شـركت نياز به اتخاذ تدابير مناسـب
و اجـراي برنامههـاي بلندمـدت دارد .ارتقـا سیسـتم نگهـداری و تعمیرات
نـاوگان بر اسـاس اصـول  ،RAMSایجاد سیسـتم ارزیابی شـاخصهای
کلیـدی عملکـرد نـاوگان و نیـروی انسـانی ،ایجاد سیسـتم زنجیـره تامین
قطعات و خدمات تعمیراتی ،توسـعه نیروی انسانی(آموزش-ارتقا مهارتها)،
بهرهگیـری از سیسـتمهای مشـارکت نیـروی انسـانی در منافـع ،مجموعه
استراتژيهاي اين شركت در راستاي نيل به اهداف خود است.

■■طرحهای در دست اجرا
طرحهـای در دسـت اجـرای شـرکت عبـارت هسـتند از :ایجـاد پایانـه
جامـع حملنقـل شـرکت معدنـی و صنعتـی گلگهر و خرید سـه دسـتگاه
لوکوموتیو مانوری
■■پایانه جامع حملونقل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
از طرحهای در دسـت اجرای شـرکت نماد ریل گسـتر ،ایجـاد پایانه
جامـع حملونقـل در محل سـایت معدن گلگهر اسـت؛ هـدف از ایجاد
ایـن پایانـه ،افزایـش ظرفیـت و راندمـان سیسـتم حملونقـل گلگهـر
اسـت ،سـاخت این پایانه در سـال  1396آغاز و در سـال  1398به پایان
خواهـد رسـید .در ایـن طـرح سیسـتم یکپارچـه حملونقـل ریلـی و
جـادهای طراحـي و احـداث سیسـتم تخلیـه و بارگیـری ،نـوار نقاله20 ،
خـط راه آهـن ،خطـوط مانـور ،درزیـن خانـه ،دپـو و آشـیانه لوکوموتیو،
سـکوهای بارگیـری جـادهای مجتمع رفاهـی و خوابگاهـی و  ...طراحی
و اجرا در دستور كار قرار دارد.
■■خرید سه دستگاه لوکوموتیو مانوری
بـا توجـه به عـدم ظرفیت مناسـب کشـندههای بـدون کابیـن و نیز
وضعیـت فعلـی اسـتفاده از دیزلهـای پر قـدرت خط اصلی بـرای مانور،
الزم اسـت گزینه مناسـبی بـرای مانور در معدن اسـتفاده شـود .این امر
مسـتلزم بهرهگیـری از لکوموتیـو های حـدود  1000تـا  1400کیلو وات
دیـزل الکتریـک یـا دیـزل هیدرولیـک در مانـور اسـت .كاهـش هزینه
هـای مانـور از مزايـاي ايـن طـرح خواهد بـود .درهمین راسـتا شـرکت
نمادریـل گسـتر اقـدام بـه خریـد  3دسـتگاه لوکوموتیـو مانـوری بـرای
سایت معدن گلگهر کرد.

■■زیرساخت موجود در شرکت
شـرکت نماد ریلگسـتر در سـال  1395داری  13لوکوموتیو بوده که با
ایـن تعـدا لکوموتیو در این سـال ظرفیـت ،جابهجایی سـاالنه  3میلیون تن
محصـول را داشـته اسـت .ایـن شـرکت در سـال  1396باهمیـن تعـداد
لکوموتیـو ظرفیـت جابهجایی محصولخـود را به  3میلیـون و  300هزار تن
رسـاند .همچنین این شـرکت بنا دارد در سـال  1397تعـداد لوکوموتیوهای
خـود را بـه  26عـدد ارتقـا دهد .زیرسـاخت موجـود و آینـده حملونقل این
شرکت در جدول حملونقل این شرکت آورده شده است.

حمل و نقل
عنوان
تعداد لكوموتيو
حمل

1395

1396

1397

1398

1399

1400

13

13

26

26

26

26

1

1

1

1

3،600،000

3،900،000

4،200،000

4،5000،000

تعداد كاميون حمل بار
ظرفيت ساليانه حمل جادهاي (تن)

3،000،000

3،300،000
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