
 شماره 1  تیرماه 1401  8 صفحه
 اهم اقدامات و دستاوردهای سه ماهه اول سال 1401

 مقام معظم رهبری:
نظام جوان و کارآمد اسالمی، امروز دست 
شماست; نظامی که گذشت زمان نتوانسته 
پایه های اصولی و ارزشی آن را کهنه و پوسیده 
کند; همچنان نو، شاداب و با طراوت است. به 
 مسئولیت در این نظام، احساس افتخار کنیم.

طبیعی  خصوصیات  خصوصیات،  از  برخی 
کشور ماست که برجستگی دارد. من خواهش 
می کنم مسئوالنی که از مواهب طبیعی الهی 
در کشور ما آگاهی و آمارهای خوبی دارند، 
اینها را در اختیار افکار عمومی و بخصوص در 

اختیار مسئوالن قرار دهند.

 شبکه ریلی منطقه گل گهر 
عریض ترین شانتینگ ریلی ایران

گرامی  باد10 تیرماه، روز ملی

روابط عمومی

حرکت بر مدار توسعه و پیشرفت

2

تکمیل و بهره برداری جاده سنگین
شماره 2 و تقاطع غیر همسطح معادن

3

تکمیل و بهره برداری جاده دسترسی به 
شهرک صنعتی تخصصی منطقه گل گهر

3

  انعقاد قرارداد احداث پست برق شهرک 
صنعتی تخصصی منطقه گل گهر

2

تکمیل و بهره برداری خط انتقال آب از مخزن 
45 هزار متر مکعبی به کارخانه هماتیت

3

بازدید شهردار سیرجان از پروژه های 
عمرانی منطقه گل گهر

2

همدلی؛ محور حرکت

6

تدوین مدِل مالِی کسِب
درآمِد پایدار

7

ایجاد و توسعه زیرساخت های 
عمرانی و انرژی در منطقه گل گهر

4

تکمیل و بهره برداری مخزن استوانه ای
10 هزار متر مکعبی سایت آبی منطقه گل گهر
3

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر 

تجلی توسعه پایدار
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نشریه داخلی 

 محسن آرش
مدیرعامل شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر

شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر که با هدف ایجاد 
ساختار مستقل در منطقه گل گهر در زمینه مديريت امور عام المنفعه و 
فضاهای مشاع منطقه شکل گرفته است و در هشتمین سال فعالیت خود 
به سر می برد، در حال حاضر به عنوان شهرداری و متولی امور عام المنفعه 

در منطقه معدنی و صنعتی گل گهر ایفای نقش می نماید.
مهم ترین وظیفه و هدف این شرکت به عنوان یک ساختار  یکپارچه، 
توزیع و تخصیص منابع عمومی در منطقه گل گهر است که در گام 
نخست، طرح جامع منطقه گل گهر تصویب شد تا بتواند در خصوص 
و  ریلی  راه های  زیرساخت ها،  و  تاسیسات  ایجاد  عمومی،  کاربری های 
جاده ای مواصالتی، معابر و جمع آوری آب های سطحی و موارد این چنینی، 

یک مدیریت واحد وارد میدان شود.
بنا بر تقسیم کار انجام گرفته، شرکت توسعه، عمران و مديريت 
به صورت  خدمات  ارائه  و  زیرساخت ها  تامین  به منظور  منطقه گل گهر 
مشترک در فضاهای مشاع منطقه با سرمايه و حمايت سهامداران شروع 
به کار نموده و از بدو تاسیس تاکنون، توانسته نسبت به اجرای پروژه های 

عمرانی بر اساس طرح جامع ۱۹۰۰۰ هکتاری منطقه گل گهر، اقدام نماید.
این شرکت عهده دار کلیه پروژه های عام المنفعه در این منطقه است و با 
توجه به اسناد باالدستی، رسالت های مهمی همچون ایجاد تاسیسات زیربنایی 

تا اجرای طرح جامع محیط زیست منطقه را پیگیری و مدیریت می کند.
فعالیت های این شرکت طیف متنوعی از اقدامات را دربرمی گیرد؛ 
از احداث و توسعه شبکه های معابر، ریلی، جمع آوری و هدایت آب های 
و سایت های  انرژی  توزیع  و  تولید  زیرساخت های  تا توسعه  سطحی 
صنعتی اداری و پشتیبانی همچون؛ شهرک صنعتی، شهرک حمل و نقل، 
سایت پردیس اداری و مجتمع خدماتی رفاهی و مباحثی همچون کنترل 
تردد، حفاظت فیزیکی، شانتینگ ریلی و ایجاد شبکه های ریلی و جاده ها 
و راه های مواصالتی و تقاطع  های غیرهمسطح به منظور انتقال محصوالت 

تولیدی شرکت های منطقه گل گهر.
این شرکت تاکنون توانسته است با همراهی و حمایت همه جانبه 
سهامداران، اعضا هیئت مدیره، معاونین، مدیران و پرسنل سختکوش و 
زحمتکش شرکت با پیشرفت شگرف در ساخت پروژه های عظیم عمرانی 
و زیرساخت منطقه گل گهر که در سطح ملی احساس غرور را تداعی 
می نماید نشان دهد با تکیه بر توان داخل و استفاده از نیروی متخصص، 

انقالبی و جوان می توان فعل "ما می توانیم" را به خوبی صرف نمود.
در همین راستا و در سه ماهه ابتدایی سال ۱4۰۱ اقدامات مهمی 
همچون؛ انعقاد قرارداد احداث پست برق شهرک صنعتی تخصصی منطقه 
گل گهر، آبگیری و افتتاح پروژه انتقال آب به کارخانه جدید هماتیت در 
راستای تکمیل خط انتقال آب خلیج فارس به منطقه گل گهر، تکمیل و 
بهره برداری مخزن ۱۰ هزار و یک باب مخزن 3۰ هزار، برگزاری مجمع عمومی 
عادی ساالنه شرکت و تصویب صورت های مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱4۰۰ 
با رای موافق نمايندگان شركت های سهام دار، سرعت بخشیدن به اجرای 
پروژه های عمرانی منطقه به طوریکه موجبات رضایت سهامداران را به 
همراه داشته است، توجه ویژه به مباحث معیشتی و رفاهی پرسنل و.... 

به عنوان بخشی از مهم ترین اقدامات، به مرحله انجام رسیده است.
تمام تالش و هدف مجموعه ی شرکت توسعه عمران و مدیریت 
منطقه گل گهر در حوزه های مختلف شرکت، ضمن حرکت در مدار توسعه 
و پیشرفت، این است که بیش از پیش نماد تعصب بر وطن خویش را 
در میدان عمل به تعهدات خود به خوبی نشان دهیم و امید این داریم 
که اجرای ماموریت های این شرکت در منطقه گل گهر، سبب ساز رشد و 

آبادانی چشم گیر اقتصاد ملی و محلی باشد.

یادداشت

حرکت بر مدار توسعه و پیشرفت

بازدید شهردار سیرجان از پروژه های عمرانی منطقه گل گهر

  انعقاد قرارداد احداث پست برق شهرک صنعتی تخصصی
منطقه گل گهر

در نشست شورای مدیران شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر مطرح شد؛

تاکید مدیرعامل بر سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ها

بازدید مدیران اجرایی شهرستان سیرجان 
از پروژه های عمرانی منطقه گل گهر

شهردار سیرجان و معاونین وی به همراه 
مدیرعامل شرکت توسعه، عمران و مدیریت 
منطقه گل گهر و برخی از معاونین و مدیران 
گل گهر  منطقه  عمرانی  پروژه های  از  شرکت 

بازدید نمودند. 
در این بازدید که حدود سه ساعت به 
طول انجامید، شهردار سیرجان به بازدید از 
پروژه های عمرانی منطقه گل گهر که توسط 
منطقه  مديريت  و  عمران  توسعه،  شرکت 
گل گهر اجرا گردیده و یا در حال اجرا می باشد، 

پرداختند. 
جاده  صنعت،  پل  شامل؛  پروژه ها  این 
اصلی شماره ۲ و جاده سنگین غربی_شرقی، 
و سایت  ریلی  آهن، شبکه  پل  معادن،  پل 
هزار   ۱۰ و  مترمکعبی  هزار   3۰ )مخازن  آبی 
مترمکعبی( بود که به همت متخصصان و 
کارشناسان این شرکت و در راستای توسعه 
گردیده  اجرا  گل گهر  منطقه  زیرساخت های 

است.
سیرجان  شهردار  بازدید،  این  پایان  در 
دفتر  محل  در  که  صمیمانه ای  نشست  در 
مدیرعامل شرکت توسعه، عمران و مديريت 
منطقه گل گهر برگزار گردید، حضور پیدا کردند. 
مهندس محسن آرش، مدیرعامل شرکت در 
این نشست، هدف از این بازدید را تعامل و 
و  سیرجان  شهرداری  بین  بیشتر  همکاری 
منطقه  مديريت  و  عمران  توسعه،  شرکت 

گل گهر  منطقه  شهرداری  به عنوان  گل گهر 
دانست و گفت: از آن جایی که ماهیت کاری 
مشابه  سیرجان  شهرداری  و  شرکت  این 
هم می باشد، می طلبد که تعامل و همکاری 

مناسبی بین این دو مجموعه، برقرار باشد. 
پروژه  اجرای  به  راستا  همین  در  وی 
بهسازی ورودی جاده شیراز توسط این شرکت 
اشاره کرد و گفت: بهسازی ورودی جاده شیراز 
و اجرای این پروژه از مباحث مهم و مورد تاکید 
شرکت  محترم  مدیرعامل  عتیقی  مهندس 
گل گهر هست و از طرفی مورد مطالبه عمومی 
مردمی نیز می باشد، لذا ما مصمم هستیم که 
این پروژه هرچه زودتر وارد فاز اجرایی شود 
و  اجرا  طراحی،  شامل؛  پروژه  مراحل  تمام  و 

نظارت پروژه توسط شرکت به عنوان یک پروژه 
مسئولیت اجتماعی در حال انجام است. 

دکتر کریمی پور شهردار سیرجان نیز با 
پروژه های  از  بازدید  برنامه  برشمردن  مثبت 
این  با  قطعا  گفت:  گل گهر  منطقه  عمرانی 
فصل  پس،  این  از  نشست،  این  و  بازدید 
جدیدی از تعامل بین این دو مجموعه را شاهد 

خواهیم بود.
اجرای  از  استقبال  با  همچنین  وی 
شرکت  توسط  شیراز  جاده  ورودی  پروژه 
گل گهر  منطقه  مديريت  و  عمران  توسعه، 
گفت: امیدواریم عملیات اجرایی این پروژه 
به زودی آغاز شود و یکی از دغدغه های مهم 

شهروندان برطرف شود.

عامل  مديران  حضور  با  نشستی  طی 
مديريت  و  عمران  توسعه،  های  شركت 
راستای  در  و  گهرانرژی  و  گهر  گل  منطقه 
ايجاد زيرساخت های منطقه، قرارداد احداث 
پست برق شهرك صنعتی تخصصی منطقه 

گل گهر با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار ميليارد 
قرارداد  اين  گرديد.  مبادله  و  امضاء  لاير 
اقدامی موثر در جهت ايجاد زیرساخت های 
شهرک صنعتی و نيز بستر مناسبی به منظور 
اشتغال در صنايع قابل استقرار در شهرك 

صنعتی منطقه گل گهر را فراهم خواهد نمود. 
ایجاد سایر زیرساخت های شهرک صنعتی از 
جمله، شبکه معابر و خط انتقال آب و گاز با 
اولویت در دستور کار شرکت توسعه، عمران 

و مدیریت منطقه گل گهر قرار دارد.

شرکت توسعه، عمران و مديريت منطقه 
و  اداری  مدیران  از  جمعی  میزبان  گل گهر، 

اجرایی شهرستان بود. 
بازدید از پروژه های عمرانی منطقه گل گهر 
و حضور در نشست صمیمانه در محل دفتر 
مدیرعامل شرکت از جمله برنامه های مدیران 
بود.  گل گهر  منطقه  در  شهرستان  اجرایی 
بازدید  جریان  در  شهرستان  اجرایی  مدیران 
گل گهر  منطقه  عمرانی  پروژه های  برخی  از 
شامل؛ شهرک صنعتی تخصصی، سایت جدید 
پاسگاه خیرآباد، پل صنعت، جاده شماره ۲، 
جاده شماره 4، شانتینگ ریلی، مخازن آبی 

این  پیشرفت  روند  آخرین  جریان  در   ... و 
تکمیلی  توضیحات  و  گرفتند  قرار  پروژه ها 
مدیران  توسط  پروژه ها  از  کدام  هر  درباره 
مديريت  و  عمران  توسعه،  شرکت  مربوطه 
منطقه گل گهر به بازدیدکنندگان ارائه گردید. 
پس از این بازدید، نشست صمیمانه ای نیز در 
محل دفتر مدیرعامل شرکت توسعه، عمران و 
مديريت منطقه گل گهر برگزار گردید. مهندس 
ابتدای  در  شرکت  مدیرعامل  آرش،  محسن 
مدیران  حضور  از  تشکر  ضمن  نشست  این 
بازدید  و  شرکت  این  در  شهرستان  اجرایی 
از پروژه های عمرانی منطقه و با بیان اینكه 

پیشرفت پروژه های عمرانی در منطقه گل گهر، 
حاصل تالش شبانه روزی تمام نیروهای این 
است،  سازمانی  رده های  تمامی  در  شرکت 
تعامل و همکاری بسیار  گفت: خوشبختانه 
خوبی بین این شرکت با سازمان ها و ادارات 
شهری از جمله فرمانداری وجود دارد که مسلما 
شرکت  این  عمرانی  پروژه های  پیشرفت  در 
تاثیر بسزایی دارد. وی افزود: اجرای برخی از 
پروژه ها نیز نیازمند حمایت و همکاری بیشتر 
سازمان ها و ادارات شهری است و تقاضا داریم 
این حمایت ها و همراهی ها همچنان تداوم 

پیدا کند.

اولین نشست شورای مدیران شرکت 
توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر در 
سال جدید، با حضور مدیرعامل، معاونین، 

مدیران و مشاورین شرکت برگزار شد. 
شرکت  مدیرعامل  آرش،  مهندس 
از زحمات و  این نشست، ضمن تقدیر  در 

مشاورین  و  مدیران  معاونین،  تالش های 
شرکت در سال گذشته، از آن ها خواست 
که همت و تالش خود را در سال جدید و 
در راه رسیدن به اهداف پیش روی شرکت 
مضاعف نمایند تا بیش از این، شاهد افتتاح 
و بهره برداری از پروژه ها و طرح های شرکت 

به بهترین شکل ممکن باشیم.
همچنین در پایان این نشست، معارفه 
حوزه  پشتیبانی،  و  خدمات  جدید  مدیران 
مدیرعامل و روابط عمومی، بازرگانی، انرژی، 
و  سرمایه گذاری  تاسیسات،  پروژه های 

توسعه کسب وکار نیز انجام گردید.
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 محور شماره ۲، انشعابات آن و پل معادن     اعتبار پروژه: حدود 1000 میلیارد ریال
 پیمانکار: شرکت محور گستر شرق فراگیر عمران کرمان پ بل   مشاور: شرکت طرح گارنو   هدف تسهیل تولید و تامین دسترسی ایمن به سایت های منطقه

 جاده شهرک صنعتی 
 اعتبار پروژه: 400 میلیارد ریال

 پیمانکار: شرکت آبادراهان پارس
 مشاور: شرکت طرح گارنو

 تامین جاده دسترسی به شهرک 
صنعتی منطقه گل گهر

 مخزن 10 هزار متر مکعبی سایت آبی  اعتبار پروژه: 100 میلیارد ریال
 پیمانکار: شرکت اساس   مشاور: شرکت الر

 تامین امکان انباشت آب شرب سایت های منطقه

 مخزن ۳0 هزار متر مکعبی سایت آبی  اعتبار پروژه: 800 میلیارد ریال
 پیمانکار: شرکت جهاد نصر یزد   مشاور: شرکت الر

 تامین امکان انباشت آب مصارف صنعتی سایت های منطقه

 خط انتقال آب خلیج فارس به کارخانه جدید هماتیت      اعتبار پروژه: 4۵0 میلیارد ریال
 پیمانکار: شرکت ژیوار توسعه کرد      مشاور: شرکت الر    تامین آب مورد نیاز کارخانه هماتیت گل گهر

پروژه های تکمیل و بهره برداری شده
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 پروژه پل صنعت   اعتبار پروژه : 1800 میلیارد ریال
 پيمانكار: شرکت آرمان گهر سیرجان    مشاور: شرکت رهنمای شرق راه

 هدف اجرای پروژه: تامین ورودی ایمن جاده شماره ۲ منطقه گل گهر از محور سیرجان-شیراز و تامین 
دسترسی شهرک حمل و نقل   میزان پیشرفت: 6۵ درصد

 پروژه پل فوالد    اعتبار پروژه : ۲00 میلیارد 
 پيمانكار: شرکت بهبر سیرجان   مشاور: شرکت رهنمای شرق راه
 هدف اجرای پروژه: تامین دسترسی سنگین به ناحیه شرقی منطقه گل گهر 

    میزان پیشرفت: 8۵ درصد

 پروژه هدایت آب های سطحی فاز 4   اعتبار پروژه : 1۲0 میلیارد ریال
 پيمانكاران: شرکت فرحان سازان کرمان و بهبر سیرجان   مشاور: شرکت رهنمای شرق راه
 هدف اجرای پروژه: هدایت رواناب های سایت های منطقه به خارج از منطقه 

گل گهر    میزان پیشرفت: ۲۳ درصد

 پروژه هدایت آب های سطحی فاز 6  اعتبار پروژه : ۳00 میلیارد ریال
 پيمانكار: شرکت بهبر سیرجان  مشاور: شرکت رهنمای شرق راه

 هدف اجرای پروژه: هدایت رواناب های سایت های منطقه به خارج از منطقه 
گل گهر    میزان پیشرفت: 18 درصد

 پروژه جاده شماره 4    اعتبار پروژه : ۳80 میلیارد ریال 
 پيمانكار: شرکت فرحان سازان کرمان  مشاور: شرکت طرح گارنو

 هدف اجرای پروژه: محور ارتباطی مختلط بین ناحیه غربی و شرقی منطقه 
گل گهر    میزان پیشرفت: 80 درصد

 پروژه مخازن ۳0 هزار مترمکعبی  اعتبار پروژه : 1000 میلیارد ریال
 پيمانكار: شرکت جهاد نصر یزد  مشاور: شرکت الر

 هدف اجرای پروژه: انباشت آب خلیج فارس در سایت آبی منطقه گل گهر جهت 
مصارف صنعتی   میزان پیشرفت: 6۵ درصد

 پروژه پاسگاه خیرآباد   اعتبار پروژه : ۳00 میلیارد ریال 
 پيمانكار: شرکت ارسا خاک پی  مشاور: شرکت ابنیه نواندیش

 هدف اجرای پروژه: ساماندهی ورودی شماره یک منطقه گل گهر و پیش نیاز 
احداث پل گل گهر    میزان پیشرفت: 1۵ درصد

 پروژه خط گاز بین ایستگاه CGS1 و CGS۲   اعتبار پروژه : ۷۵0 میلیارد ریال
 پيمانكار: شرکت تالشگر آرتا   مشاور: شرکت سیبانقش توس

 هدف اجرای پروژه: توسعه تامین گاز مصرفی سایت های منطقه
    میزان پیشرفت: ۳0 درصد

 معین پورمعصومی
معاون مهندسی و توسعه 

طرح  شده  برنامه ريزی  و   کالن  اهداف  تحقق  راستای  در 
منطقه  توسعه  چشم انداز  سند  اجرای   و  گل گهر  منطقه   جامع 
است،  کشور  معدنی  مجموعه  بزرگترین  به  شدن  تبدیل  همانا  که 
و توسعه  ایجاد  راهبری طراحی،  و توسعه وظیفه  معاونت مهندسی 
می باشد  عهده دار  را  گل گهر  منطقه  انرژی  و  عمرانی  زیر ساخت های 
که این زیرساخت ها به عنوان  پشتیبان زنجیره تولید فوالد و با هدف 
رفع دغدغه تامین زیرساخت ها و کاهش هزینه های تولید در منطقه، 
بود. خواهند  گل گهر  عظیم  منطقه  تولیدی  شرکت های  خدمت   در 

شامل  واحد  هشت  از  متشکل  معاونت  این  راستا  همین  در 
زیرساخت  پروژه های  انرژی،  عمرانی،  مهندسی،  و  فنی  مدیریت های 
فضای  پروژه های  تاسیسات،  پروژه های  ابنیه،  پروژه های  جاده ای، 
و  رهبری  مسئولیت  که  می باشد  پروژه  کنترل  و  برنامه ریزی  و  سبز 
 نقش آفرینی در حوزه های تخصصی به این مدیریت ها سپرده شده است.

به حول قوه الهی تاکنون پروژه های متعددی با همت و تالش همکاران، 
پیمانکاران و مشاورین حوزه معاونت مهندسی و توسعه و با حمایت 
سهام داران و هيئت مديره و مدیران عامل سابق و فعلی شرکت در حال 
اجرا بوده که بخش عمده آن به اتمام رسیده است که به اختصار آن ها 

را بیان خواهم نمود.
 طراحی و احداث شبکه بزرگ ریلی منطقه گل گهر با هدف کاهش 
هزينه های تولید که با برنامه ریزی تخصصی، به طول ۷۲ کیلومتر اجرا 
گردیده است و بخش اعظم این پروژه ریلی با یاری گرفتن از توان تولیِد 
داخلی ملی و همچنین توانمندی پیمانکاران بومی شکل  گرفته است 
که شاخص ترین پروژه  ریلی حوزه صنعت در کشور محسوب می شود و 
ایستگاه مبادله ای آن با ۲۹ خط موازی ریلی، عریض ترین ایستگاه ریلی 

اجرا شده در سطح کشور به شمار می آید.
با  گل گهر  منطقه  تخصصی  احداث شهرک صنعتی  و  طراحی   
مساحت تقریبی ۵۰۰ هکتار که با هدف اشتغال زایی و رونق کسب و 
کار صنایع در دستور کار این معاونت قرار گرفت و دارای سه فاز اجرایی 
انرژی آن توسط  و  فاز یک عمرانی  اجرای زیرساخت های  می باشد که 

معاونت مهندسی و توسعه هم اکنون در دست اجرا است.
 طراحی و احداث حدود ۱۰۰ کیلومتر معابر منطقه گل گهر با رویکرد 
تسهیل تردد و ایمن سازی محورها که جاده شماره ۲ منطقه به عنوان  
بزرگترین و اصلی ترین محور مواصالتی منطقه و به عنوان شاهرگ اصلی 
ایفا  در منطقه  نقشی حیاتی  فرآورده های معدنی،  و  حمل محصوالت 
می کند. همچنین عملیات اجرایی جاده اصلی دسترسی به شهرک صنعتی 

منطقه گل گهر نیز به پایان رسیده است.
معادن  فوالد،  آهن،  غیرهمسطح  تقاطع های  احداث  و  طراحی   
و صنعت نیز در دست اقدام می باشد که پل آهن، یکی از موفق ترین 
دستاوردهای عمرانی، عملیاتی و تخصصی در سطح ملی به شمار می آید و 
با ۲ دوربرگردان و عبور چهار خط ريل از زير آن، نمادی از توسعه شتابنده 
و بهره گیری از آخرین شیوه های علم مهندسی عمران است و با افتتاح 
 آن امکان دسترسی ناحیه غربی منطقه به شبکه ریلی نیز فراهم گردید.

همچنین پل صنعت که در راستای گسترش و سهولت حمل و نقل در منطقه 
گل گهر و تامین ورودی های ایمن به منطقه و مطابق با مصوبات شورای 
ترافیک شهرستان سیرجان در نظر گرفته شده است. از اهداف دیگر احداث 
این پل، تامین دسترسی ایمن بین شهرک حمل و نقل منطقه گل گهر در 
شمال محور سیرجان-شیراز با محدوده طرح جامع منطقه گل گهر در جنوب 

محور مذکور بدون تداخل با محور مواصالتی سیرجان_قطروئیه است.
ادامه در همین صفحه

یادداشت

ایجاد و توسعه زیرساخت های عمرانی
و انرژی در منطقه گل گهر

 طراحی و احداث جاده شماره 4 که با هدف 
تامین دسترسی ایمن بین سایت ها و به عنوان جاده 
ارتباطی بین ناحیه غربی و مرکزی منطقه گل گهر با 

ناحیه شرقی اجرا گردیده است.
 طراحی و احداث خطوط انتقال آب از مخزن 
و  گل گهر  منطقه  سایت های  به  مترمکعبی   4۵۰۰۰
مخازن ۱۰۰ هزار مترمکعبی سایت آبی که در راستای 

انباشت آب خلیج فارس به  انتقال و  تکمیل زنجیره 
راستا  این  در  که  می شود  محسوب  گل گهر  منطقه 
نسبت به اجرای ۱۵ کیلومتر خط لوله GRP به قطر ۱۲۰۰ 
میلیمتر و ۱۰ کیلومتر خط لوله پلی اتیلن به قطر ۵۰۰ 
میلی متر و 4 مخزن بتنی با ظرفیت تجمعی ۱۰۰ هزار 

مترمکعب اقدام گردید.
 طراحی و اجرای شهرک حمل و نقل منطقه 

گل گهر به عنوان  یکی از بزرگترین شهرک های حمل و 
نقل سطح کشور در مساحتی حدود ۵۰ هکتار در دستور 
کار قرار گرفت که عملیات اجرایی آن از ابتدای سال 
۱4۰۱ آغاز گردیده است و طبق برنامه ريزی صورت گرفته 
با بهره برداری  از این شهرک، کلیه شرکت های حمل و 
و  بار به صورت متمرکز  بار و کامیون های حامل  نقل 

یکپارچه در این شهرک فعالیت خواهند داشت.
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 پروژه احداث تقاطع های غیرهمسطح فاز 4 شبکه ریلی منطقه گل گهر     اعتبار پروژه : 600 میلیارد ریال
 پيمانكار: شرکت نگین گهرخاورمیانه        مشاور: شرکت رهنمای شرق راه

 هدف اجرای پروژه: تامین دسترسی های سایت های غربی منطقه گل گهر     میزان پیشرفت: ۲0 درصد

 پروژه مسجد سایت گردشگری گهرپارک   اعتبار پروژه : 400 میلیارد ریال
 پيمانكار: شرکت آرمه سازه نوین    مشاور: شرکت ابنیه نواندیش

 هدف اجرای پروژه: ساخت مسجد در سایت گردشگری گهرپارک  میزان پیشرفت: 46 درصد

 پروژه جاده دسترسی به سایت گردشگری گهرپارک  اعتبار پروژه : ۳۵0 میلیارد ریال
 پيمانكار: شرکت پ بل    مشاور: شرکت رهنمای شرق راه

 هدف اجرای پروژه: تامین دسترسی ایمن به سایت گردشگری گهر پارک  میزان پیشرفت: ۷8 درصد

 پروژه بهسازی جاده چاه  دراز    اعتبار پروژه : ۵00 میلیارد ریال
 پيمانكار: شرکت بهبر سیرجان     مشاور: شرکت رهنمای شرق راه

 هدف اجرای پروژه: دسترسی مختلط به سایت آبی و شانتینگ ریلی    میزان پیشرفت: 48 درصد

 پروژه شبکه معابر داخلی شهرک صنعتی تخصصی گل گهر  اعتبار پروژه : 800 میلیارد ریال
 پيمانكار: شرکت ژیوار توسعه کرد   مشاور: شرکت طرح گارنو

 هدف اجرای پروژه: تامین دسترسی داخلی سایت شهرک صنعتی تخصصی منطقه گل گهر  میزان پیشرفت: 1۵ درصد

 پروژه حصارکشی شهرک حمل ونقل منطقه گل گهر  اعتبار پروژه : ۳00 میلیارد ریال
 پيمانكار: شرکت ژیوار توسعه کرد   مشاور: شرکت طرح گارنو

 هدف اجرای پروژه: ساماندهی حمل ونقل کامیونی منطقه گل گهر  میزان پیشرفت: 19 درصد

 پروژه تاسیسات سرمایش و گرمایش گلخانه های سایت گردشگری گهر پارک  اعتبار پروژه : ۵00 میلیارد ریال
 پيمانكار: شرکت تالشگر آرتا      مشاور: شرکت مهاب یزد

 هدف اجرای پروژه: تکمیل گلخانه های واقع در سایت گردشگری گهر پارک  میزان پیشرفت: ۲۲ درصد



سرمایه انسانی  شماره 1  تیرماه 61401

ggz.ir

نشریه داخلی 

 سیدعلی علوی نسب
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 

رویکـرد  بـا  انسـانی  و سـرمایه  مدیریـت  توسـعه  معاونـت 
افزایش بهره ورى نیروی انسـانی، شـرکت را در رسـیدن به اهداف 

عالیـه خـود همراهـی می کنـد.
بـا ۵ مدیریـت در زیرمجموعـه خـود، ضمـن  ایـن معاونـت 
برنامه ريـزی  اسـتانداردها،  و  فرآیندهـا  تدویـن  اصـالح سـاختار، 
منابـع انسـانی و سـاماندهی طرح هـای انگیزشـی و جبـران خدمت 
ی شـرکت توسـعه،  کارکنـان، در کمـک بـه بهبـود عملکـرد و تعاـل

عمـران و مدیریـت منطقـه، همـگام و همـراه اسـت.
آتش نشـانی  و  اورژانـس  ایسـتگاه های  عملیاـتی  راهبـری 
شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر، توسعه آهن و فوالد و گهر 
انـرژی، بررسـی و تهیـه طـرح جامع محیط زیسـت منطقه گل گهر، 
مکان یاـبی و جانماـیی سـایت زبالـه منطقـه گل گهـر، راه انـدازی 
پیمانـکاری،  شـرکت های  در  کار  بهداشـت  و  حفاظـت  کمیتـه 
حفاظـت از ۲۰ هـزار هکتـار از اراضـی منطقـه گل گهـر در قسـمت 
مشـاعات، اسـتقرار عوامـل گشـت کنتـرل تـردد، پایـش وضعیـت 
ی پروژه هـا از  رعایـت الزامـات محیط زیسـتی، بهداشـتی و ایمـن
اقدامـات و خدمـات اثرگـذار حـوزه معاونـت توسـعه مدیریـت و 

سـرمایه انسـانی اسـت.
خریـد  بـا  گل گهـر  منطقـه  هواـیی  پایـش  این هـا  کنـار  در 
کوادکوپتـر، راه انـدازی گشـت يـگان ویـژه امـداد، خریـد اتوبـوس 
وسـایل  تهیـه  و  شـغلی  سـالمت  معاینـات  انجـام  آمبوالنـس، 
ی در پروژه هـا، برگزاری  حفاظـت فـردی، راه انـدازی سیسـتم آنوماـل
مانورهـای ادواری اطفاـیی و امـدادی، طراـحی و بررسـی نرم افـزار 
جامـع مدیریـت هوشـمند منطقـه گل گهـر بـا بهره گیـری از نیروی 
انسـانی متخصـص، از اقدامـات شایسـته حـوزه معاونت سـرمایه 

انسـانی اسـت.
می دانيـم مهم ترين سـرمایه هر سـازمانی، کارکنـان و نیروی 
انسـانی آن اسـت. بـا توجـه بـه طیـف وسـیع فعالیـت شـرکت 
توسعه، عمران و مديريت منطقه گل گهر، تامین و جذب نیروی 
وفـاداری  و  کاراـیی  افزایـش  و  ارتقـا  توانمندسـازی،  متخصـص، 
کارکنـان الزمـه دسـتیابی بـه اهـداف شـرکت اسـت. در همیـن 
ارتباط، این معاونت مصمم اسـت با برنامه ريزی آموزشـی، توجه 
بـه رفاهیـات، شایسته سـاالری در ارتقـا، تناسـب سـازی شـغل و 
فرد، روحیه، انگیزه و تعهد سازمانی در کارکنان را تقویت و زمینه 

بهبـود در تمامـی بخش هـای شـرکت را فراهـم نمایـد.
سـمت  بـه  صورت گرفتـه  هدف گـذاری  و  برنامه ريـزی  بـا 
فرهنگ سازمانی با محوریت کار تیمی، مدیریت روابط کار، نظام 
مدیریت عملکرد، نظام پیشـنهادات، نظام رضایت مندی، توسـعه 
منابـع انسـانی و جاری سـازی اسـتراتژی منابـع انسـانی مطابـق بـا 

اسـتراتژی شـرکت، گام بـر خواهیـم داشـت.
و  تخصصـی  بدنـه  ارشـد،  کارشناسـان  و  کارشناسـان 
بـا  و  پیـش رو  برنامـه  در  سـازمانی هسـتند.  هـر  تصمیم سـازی 
بهره گیری از نظام آموزشـی مدون و غنی سـازی و توسـعه شـغل، 
همـکاران مـا در پسـت های کارشناسـی، تصمیم سـازان شـرکت 

بـود. خواهنـد 

برای اینکه رهایی دهیم، باغ از داغ 
برای اینکه گره واکنیم از این باغ 

بیا که ساقه دل های خود گره بزنیم

یادداشت

همدلی؛ محور حرکت

 ارائه خدمات آتش نشانی منطقه گل گهر

 ارائه خدمات اورژانس منطقه گل گهر

 ارائه خدمات حفاظت فیزیکی و کنترل تردد منطقه گل گهر

 راه اندازی اولین اتوبوس آمبوالنس منطقه گل گهر
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 محمد سرچمی
معاون مالی و پشتیبانی 

بی تردید فعالیت های شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر 
در چنین منطقه عظیم معدنی و صنعتی نیازمند برخورداری از ساختارمنظم 
و کارآمد مالی و پشتیبانی می باشد و با استقرار ساختاری پویا موجب 
شکوفایی و توسعه هر چه بیشتر ساز و کارهای این شرکت و متعاقبا منطقه 

گل گهر می شود.
حوزه معاونت مالی و پشتیبانی، متشکل از چهار مديريت زیرمجموعه 
با عنوان های مديريت مالی، مديريت بازرگانی، مديريت سرمایه گذاری و 

توسعه کسب وکار و مديريت خدمات و پشتیبانی می باشد.
در سه ماهه اول سال ۱4۰۱، با برنامه ریزی صورت گرفته جهت تدوین 
مدل مالی کسب درآمد پایدار و تالش و پیگیری های پرسنل مالی در جهت 
رفع موارد گزارش حسابرسی های قبلی و تکالیف مجمع برای اولین بار از 
تاریخ تاسیس شرکت گزارش حسابرسی مقبول برای عملکرد منتهی به 
اسفند ماه ۱4۰۰ اخذ گردید که رضایت سهامداران محترم شرکت در مجمع 
عمومی عادی ساالنه را نیز به همراه داشت. همچنین عمده مطالبات مربوط 
به افزایش سرمایه که در مجمع عمومی فوق العاده بهمن ماه سال ۱4۰۰ 
مورد تایید سهامداران قرار گرفت وصول گردیده و در سه ماهه دوم سالجاری 

فرایند ثبت سرمایه ۲۷.۰۰۰ میلیارد ریالی شرکت صورت می پذیرد.
با اصالح ساختار مالی، روند سودآوری شرکت از سال مالی ۱3۹۹ آغاز 
و در سال مالی ۱4۰۰ تمام مبلغ زیان انباشته مستهلک گردید. با انعقاد 
تفاهم نامه خدمات جاری فضای مشاع منطقه گل گهر )موضوعات تنظیف 
و شستشوی عالئم ترافیکی منطقه، احداث و آبیاری فضای سبز منطقه 
و حفاظت فیزیکی و کنترل تردد منطقه( ، قراردادهای مدیریت پیمان، 
اجرایی شدن تفاهم نامه های خدمات عمرانی فضای مشاع منطقه گل گهر 
)موضوعات استفاده از جاده سبک، جاده سنگین، شانتینگ و انشعابات ریلی 
و شبکه هدایت آبهای سطحی( و بهره برداری شهرک صنعتی و تخصصی 

منطقه گل گهر روند سودآوری با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.
پشتیبانی و تامین موارد مربوط به پرسنل ستادی شرکت و قراردادهای 
مدیریت پیمان حفاظت فیزیکی، اورژانس، آتش نشانی و عمرانی از جمله 
فعالیت های دیگری است که در حوزه معاونت مالی و پشتیبانی صورت 

می گیرد.

یادداشت

تدوین مدل مالی کسب درآمد پایدار

 مجمع عمومی عادی ساالنه - خردادماه 1401

 تنظیف و شست وشوی عالئم ترافیکی معابر منطقه گل گهر

 نگهداری و آبیاری 400 هکتار فضای سبز مشاع منطقه گل گهر

 نگهداری و آبیاری 400 هکتار فضای سبز مشاع منطقه گل گهر
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