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گزارشی از حضور نیروهای امدادی گهرزمین در مناطق سیلزده خوزستان

از گهرزمین تا حمیدیه

صفحات  2و 3

در مجمع عمومی گهرزمین اعالم شد:

در پیام مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین صورت گرفت:

میتوانیم ساالنه  15میلیون تن
عملیات معدن کاری داشته باشیم

تقدیر از حضور سهامداران
در اولین مجمع پس از فرابورس

صفحه 4

صفحه 4

نتایج آزمون گهرزمین بزودی اعالم می شود
به دنبال شرکت گسترده متقاضیان استخدام
در گهرزمی��ن ک��ه با ش��رکت حدود10هزار
داوطل��ب در مقاط��ع دیپلم ،کارشناس��ی و
کارشناس��ی ارش��د در فروردین برگزار ش��د
معاون اداری و پشتیبانی گهرزمین در پیامی
از ش��رکت کنن��دگان و مجری��ان برگزاری
آزمون تقدیر نمود.
حاج حس��ین دالوریان در این پیام با تبریک
میالد باس��عادت منجی عالم بشریت حضرت
مه��دی (ع��ج) از زحم��ات هم��کاران حوزه
مدیریت منابع انس��انی ک��ه با تالش و تدبیر
خ��ود بزرگترین آزم��ون اس��تخدامی را در
س��یرجان با همراهی پرسنل حراست ،روابط
عمومی ،رفاهی و مس��ئوالن ش��رکت کاما با
نظ��م و انضباط برگزار کردن��د قدردانی کرد
و ب��رای ش��رکتکنندگان آرزوی موفقی��ت

نم��ود .در این پیام همچنی��ن ازحمایتهای
مدیرعام��ل محترم ش��رکت ،اعضای محترم
هیئت مدیره و معاون��ت محترم بهرهبرداری
ک��ه با بازدید خود از ح��وزه برگزاری آزمون

و ارس��ال پیام موجبات دلگرمی همکاران را
فراه��م نمودند تقدیر نمود و اظهار امیدواری
کرد ب��ا تداوم این حمایتها ش��رکت بزرگ
گهرزمین بتواند ب��ا جذب نیروهای متعهد و

متخصص م��ورد نیاز به اهداف عالی خود در
ّ
توسعه ،تولید و اشتغالزایی بیشتر دست یابد.
خب��ر دیگ��ری از ح��وزه معاون��ت اداری و
پش��تیبانی گهرزمین حاکی است نتایج اولیه
آزم��ون اس��تخدامی برای ش��رکتکنندگان
مقطع دیپلم تا پایان اردیبهش��ت ماه و نتایج
اولیه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در
خردادماه اعالم میش��ود .این خبر میافزاید:
نتایج اولیه دو یا س��ه برابر ظرفیت مورد نیاز
اعالم میشود و اسامی اعالم شده باید طبق
برنامه زمانبندی ش��ده که اعالم خواهد شد
تخصص��ی و عمومی ش��رکت
در مصاحب��ه ّ
نمایند .ش��ایان ذکر اس��ت شرکت کنندگان
مقطع دیپلم حدود س��ه هزارنفر و داوطلبان
ش��رکت کنن��ده در مقاط��ع کارشناس��ی و
کارشناس��ی ارش��د در ای��ن آزم��ون حدود
هفت هزار نفر بودهان��د که در پایان از میان
ای��ن تعداد حدود پانصد نفر برای اس��تخدام
درگهرزمین پذیرش خواهند شد.
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همراه بود بخش��ی از ماشینآالت شرکت
گهرزمی��ن در اختی��ار بخش��داری قرار
داش��ت؛ که بنا به صالحدید بخش��داری
در روس��تاهای جنبی کار امدادرسانی را
ادامه دادن��د .بعد از اعالم پایان مأموریت
س��تاد بحران در منطق��ه ،تیم اعزامی در
محل باقی ماند و با هماهنگی بخشداری
و فرمانداری حمیدیه در ش��یفت شب به
کمکرس��انی جهت تمیز نم��ودن معابر
ش��هری از خاک و گونیهای خاک اقدام
نمود و در شیفت روز نیز به کمکرسانی
به روستاهای ش��مال حمیدیه در بخش
مرکزی ش��امل حالف ،عالونه فای ،بیت
گنی��م ،قاس��م زام��ل و البعید مش��غول
پرداخته ش��د .اینج��ا کار اص�لاح معابر
دسترسی به روس��تاها ،تسطیح روستا و
خش��ک نمودن آب و هموارس��ازی درب
منازل آب گرفته و هموار نمودن مس��یر
مدارس در اولویت اجرا بود .تسطیح محل
احداث چادرهای امدادی جهت عش��ایر
و روس��تائیان آس��یب دیده نیز از جمله
عملیات انجام شده در این محور میباشد.

گزارشی از حضور نیروهای امدادی گهرزمین
در مناطق سیلزده خوزستان

از گهرزمین تا حمیدیه
 شرکت گهرزمین تنها شرکت خصوصی از استان بود
که با تجهیزات لجستیکی و نیروی انسانی در منطقه حضوریافت

بهدنبال وقوع سیل در استان خوزستان
بن��ا به مصال��ح انساندوس��تانه و نظر
مقامات عالی رتبه نظام جهت حمایت
و کمک ف��وری به آس��یب دیدگان از
سیل ،از سوی هیئت رئیسه گهرزمین
س��تاد حمایت از س��یلزدگان تشکیل
و امکان��ات نیرویی و لجس��تیکی این
شرکت به منطقه سیلزده «حمیدیه»
در اس��تان خوزس��تان انتق��ال یافت.
این س��تاد تصمیم گیری (متش��کل از
مهندس پوریان��ی مدیرعامل ،مهندس
س��لیمانزاده و مهن��دس دالوری��ان
معاونین شرکت) برآن شد با هماهنگی
س��تاد بح��ران اس��تانداری کرمان که
بهعن��وان معی��ن شهرس��تان حمیدیه
معرف��ی ش��ده ب��ود اقدامات خ��ود را
در منطق��ه بر حس��ب اع�لام نیازها و
اولویتهای مش��خص ش��ده توس��ط
نمایندگان استانداری کرمان در منطقه
اجرا کند.
◄ موقعیت حمیدیه
شهرس��تان حمیدی��ه ب��ا  60ه��زار
جمعی��ت در  28کیلومت��ری ش��مال
غرب اهواز واقع شده است .این منطقه
که در س��ال  91تبدیل به شهرستان
ش��د ش��امل دو بخش «مرک��زی» و
«گمبوعه» و چهار دهستان به نامهای
دهس��تان جه��اد ،دهس��تان دهکده،
دهس��تان ط��راح و دهس��تان کرخه
میباشد .در شمال شهرستان حمیدیه

در دهس��تان کرخه (روستای عالونه)،
سد کرخه واقع شده است و در همین
نقطه رود کرخه به س��ه شاخه تقسیم
میش��ود که دو ش��اخه آن به ش��رح
ش��اخه اصلی و شاخه نور ،از دو سمت
ش��رق و غرب شهر حمیدیه به حرکت
خود ادامه میدهند.
روس��تاهای واقع شده در مسیر کرخه
قبل از رس��یدن کرخه به محل ایجاد
س��د واقع در عالونه بیش��ترین حجم
آبگرفتگی را دارند که خس��رج عوده،
حم��دان س��لجه ،ابوعبدی��ک نب��ی و
قاس��م زام��ل از جمله این روس��تاها
هس��تند البته روس��تاهای کوچکتری
مانند بیتگنیم و البعید که بخشی از
فعالیت تیم شرکت در آنها بود نیز از
همین بخش هستند .در ادامه حرکت
دو شاخه اصلی و نور در محل روستای
ش��یخ زهراب کمترین فاصله را از هم
دارند که مساحتی از زمین کشاورزی
و جاده دسترس��ی حالف این فاصله را
ایجاد کرده است.
بعد از این مس��یر ش��هر حمیدیه واقع
ش��ده اس��ت که افزایش دب��ی رود ،با
توجه به واقع شدن شهر حمیدیه بین
دو رود کرخه اصلی و کرخه کور که در
جریان  8س��ال دفاع مقدس به کرخه
ن��ور تغییر نام یاف��ت ،باعث باال آمدن
س��طح آب دو رود یاد شده ودرنهایت
آب گرفتگ��ی حواش��ی رود در ش��هر
حمیدیه شد.

◄ اعالم وضعیت بحرانی
بعد از اعالم وضعیت بحرانی در استان
خوزستان و برخی شهرهای استان که
حمیدیه نیز جزو آنها بود و پس از آنکه
استان کرمان بهعنوان معین شهرستان
حمیدی��ه انتخ��اب ش��د در روزه��ای
ابتدایی با تدبیر هیئت رئیس��ه شرکت
گه��ر زمین ،اولین تیم س��تاد مدیریت
بحران استان کرمان شامل یک دستگاه
کامیون و یک دس��تگاه لودر وارد شهر
حمیدیه شد .البته با تأخیر چند ساعته
تی��م دوم ش��امل  5دس��تگاه کامیون
کمپرسی و نیز یک دستگاه لودر و یک
دستگاه بیل مکانیکی به تیم اول اضافه
ش��د .مهندس رضا عطای��ی ،مهندس
محم��د شهس��واری و مهندس مجتبی
یوس��فی س��ه ت��ن از مدی��ران اعزامی
ش��رکت گهرزمین به منطقه سیلزده
حمیدیه از س��وی این شرکت مدیریت
کار را در منطق��ه بر عه��ده گرفتند .از
آنجا که این تیم در بدو ورود با توجه به
حجم عظی��م خرابیها و آبگرفتگیها
و هشدار سیالبهای پیش رو مدیریت
بح��ران ب��ا توجه ب��ه درخواس��تهای
ف��راوان م��ردم و همچنی��ن کمب��ود
ماشینآالت با چالشهای جدی روبرو
بود با برنامهریزی اولیه ضمن بررس��ی
وضعی��ت و به دلیل عدم حضور س��تاد
بحران معین حمیدیه تا آن زمان ،رأساً
تصمیم به ش��روع عملی��ات در مناطق
بحرانی گرفت.

◄ احداث س�یل بند در روستای
سید حسین
بهمنظورکاه��ش ع��وارض حادث��ه در
چهار روز اول ،سیلبند تقریباً به طول
 ۵کیلومتر و با حج��م عملیات خاکی
ح��دود  1000متر مکعب در حاش��یه
سید حس��ین (که دربخش
روس��تای ّ
گمبوع��ه و در جنوب غ��رب حمیدیه
واقع اس��ت) انجام شد .شروع عملیات
امداد و ساخت سیلبند با یک دستگاه
لودر و یک دس��تگاه کامیون آغاز شد.
اولی��ن اقدام ب��ه هنگام تیم ،س��اخت
س��یلبند در حاش��یه کرخ��ه اصل��ی
و روس��تای س��ید حس��ین بود که به
ساکنین محل این اطمینان را داد که

از ناحیه س��د در این منطقه تهدیدی
متوج��ه آنها ک��ه حداکث��ر  10متر
بیش��تر از محل رود فاصله نداش��تند
نخواهد شد ،با توجه به فاصله زیاد دپو
خاک معرفی شده از سوی فرمانداری
ت��ا محل ایجاد س��یلبند ،تیم اجرایی
بررس��یهای میدان��ی را آغ��از کرد و
درنهایت تصمیم به برداش��ت خاک از
نزدیکتری��ن محل دپو گرفته ش��د؛
ک��ه همزم��ان باعث عریضتر ش��دن
ج��اده دسترس��ی و آس��انتر ش��دن
عبور و مرور دس��تگاههای کش��اورزی
که تا آن زمان میس��ر نب��ود ،گردید.
ایجاد س��یلبند با مصالح تهیه شده از
نزدیکتری��ن محل دپو خاک همزمان

باعث عریضتر ش��دن جاده دسترسی
جنب روس��تا نیز ش��د که خود باعث
خش��نودی زایدالوص��ف اهالی گردید
بط��وری که چند روز بعد از عملیات با
دیدن خودروهای گروه ابراز احساسات
میکردند.
در ادامه بعد از اس��تقرار س��تاد بحران
اس��تان کرمان در مح��ل کار مدیریت
ماش��ینآالت بر اس��اس تصمیم ستاد
بحران ب��ر عهده فرمان��داری حمیدیه
قرار گرفت ک��ه عملی��ات پراکنده در
محل و بر اس��اس صالحدید مدیریت
بحران شهرس��تان حمیدیه انجام شد
که بارزترین عملیات اجرا ش��ده ،ایجاد
س��یلبند در حاش��یه روس��تای شیخ

زهراوی و بی��ن دو کرخه اصلی و کور
بود.
◄ اح�داث و تقویت س�یلبند در
حاشیه روستای شیخ زهراب
در بخش بعدی با توجه به اولویتبندی
ستاد بحران شهرستان حمیدیه ایجاد
س��یلبند در مس��یر حالف و روستای
شیخ زهراب در دستور کار قرار گرفت.
همانطور که قب ً
ال اشاره شد دو شاخه
رود کرخه در مسیر حرکت در محدوده
حالف و روستای شیخ زهراب کمترین
فاصل��ه را از یکدیگر دارن��د .ضمناً راه
دسترسی حمیدیه به شیخ زهراب نیز
از بین همین دو شاخه میگذرد .الزم
به ذکر اس��ت که با افزایش آب کرخه

و ب��اال آمدن آب ،راه دسترس��ی از دو
س��مت در محاصره آب ب��ود بطوریکه
بخشی از این جاده تخریب و روستای
زهراب نی��ز در خطر آب گرفتگی قرار
داش��ت که با ایجاد س��یلبند به طول
پنج کیلومتر بین راه دسترسی و کرخه
نور این خطر دفع شد.
◄ تقوی�ت س�یلبند محل�ه دفع
زباله
در بخش بعدی کمک به تقویت سیلبند
محله مس��کونی بن��ام تخلی��ه زباله نیز
بخش��ی از عملیات انجام ش��ده بود که با
توجه به اینکه عملیات مذکور با مشارکت
سایر ماش��ین آالت اعزامی استان کرمان

◄ شرایط بغرنج شمال حمیدیه
برخ��ی از روس��تاهایی که در ش��مال
حمیدی��ه بع��د از عالون��ه و در امتداد
کرخ��ه و م��وازی ب��ا مس��یر اه��واز
اندیمش��ک قرار دارند به ش��رح قاسم
زامل ،البوعیدیک نبی ،حمدان سلجه،
خسرج عوده ،هنوز با آبگرفتگی مواجه
هس��تند که ارتفاع آب در برخی مانند
خس��رج عوده به یک متر هم میرسد.
بخش��ی از هموطن��ان س��اکن در این
روس��تاها به اردوگاه ،برخ��ی به خانه
اق��وام در حمیدی��ه و برخ��ی نی��ز به
دلی��ل اینک��ه دام و احش��ام دارند در
جنگلهای خس��رج در مسیر حمیدیه
به عالونه سکنی دارند که با مشکالت
بسیار و شرایط بغرنجی مواجه هستند.
ضمناً یادآور میش��ود که جنگلهای
مذکور جهت جلوگیری از ریزگردها و
بیابانزدای��ی با گونه گیاهی کهور غیر
بومی (آمریکایی و پاکس��تانی) که به
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گفته کارشناس��ان امر گونه مهاجمی
هس��تند ،ایجاد ش��ده اس��ت که برگ
درختان کهور ب��ه هیچ وجه برای دام
مناس��ب نیس��ت و باعث فلج عضالنی
و متعاقب��اً مرگ دام میش��ود که این
موضوع مبین این مطلب اس��ت که از
نظ��ر خوراک دام و علوفه هم بش��دت
در مضیقه هس��تند .با توجه به شرایط
و مسایل پیش رو پیش بینی میشود
حداقل تا  3م��اه آینده این هموطنان
در این جنگلها س��اکن باشند که به
دلیل اسکان آنها در چادر و نیز عدم
وجود سرویسی بهداشتی مناسب و نیز
نزدیک بودن فصل گرما که دمای هوا
در ای��ن محدوده را ب��ه  57درجه هم
میرس��اند به جد الزم اس��ت تدبیری
اندیش��یده ش��ود .البته اگ��ر کمی از
سیالبهای گذشته درس میگرفتیم
و با راهکارهایی به شرح:
■  -1مطالعه و کارشناس��ی و احداث
ابنیه س��یل بند ش��امل انواع بندهای
اصالحی
■ -2اح��داث و نگهداری س��یلبندها
(گورهها)
■  -3تعبی��ه و اح��داث ان��واع مخازن
از قبی��ل مخ��ازن تأخی��ری بنده��ای
تغذیهای ،سدهای پس زننده و
■  -4راهکاره��ای س��ریعتری مانن��د
انح��راف س��یالب و یا تخلی��ه مخازن
موق��ت جه��ت آمادگ��ی ج��ای دادن
سیالب جدید
■  -5باز کردن به موقع دریچه تخلیه
سدهای موجود (در فصول تابستان)
■  -6الیروبی مرتب مسیلها
◄ میتوانس�تیم از بروز خسارتی
با این حجم جلوگیری کنیم.
هر چند که همه راهکارها و موارد ذکر
شده با هزینهای بسیار کمتر از بخشی
از خسارت وارده به منطقه امکان پذیر
اس��ت اما در ص��ورت ع��دم تدبیر در
آینده نزدیک باز هم شاهد این حوادث
خواهیم بود.
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مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین
در اولین مجمع عمومی پس از فرابورس بیان کرد:

میتوانیم
ساالنه  15میلیون تن
عملیات معدن کاری
داشتهباشیم
اولين مجمع عمومي ش��ركت س��نگ
آه��ن گهرزمي��ن پ��س از ورود ب��ه
بازارس��رمايه ب��ا حض��ور  ٩٧درص��د
ازس��هامداران ش��رکت عصر شنبه31
فروردی��ن در س��الن ت�لاش ته��ران
تشكيل شد .به گزارش روابط عمومی
شرکت س��نگآهن گهرزمین در این
جلسه که پس از معرفی هیأت رئیسه
مجم��ع و قرار گرفتن آنها در جایگاه
خود ش��روع به کار کرد ،ابتدا مهندس
علی اکبر پوریانی عضو هیئت مدیره و
مدیرعامل شرکت گزارشی از اقدامات
انجام شده به اعضای مجمع ارائه کرد.
مدیرعامل گهرزمی��ن در این گزارش
گف��ت :گهرزمي��ن بزرگتري��ن ت��وده
معدني در مح��دوده گلگهر با ذخيره
 ٦٤٠ميليون تن اس��ت که بر اس��اس
مجوزي كه اخذ شده میتوانیم ساالنه
 ١٥ميليون تن عملي��ات معدنكاري
در آن داش��ته باش��يم .وي ادامه داد:
تاكن��ون  ٤٠٤ميلي��ون ت��ن عمليات
مع��دن كاري داش��تهايم و در حدود
 ٥٥ميليون تن آهن برداشت شده كه
نس��بت باطله به سنگ آهن در حدود

١به  ٨اس��ت .مهندس پورياني گفت:
در س��ال  ٩٧در حدود  ١٧.٥ميليون
تن سنگ آهن استخراج و  ٧٥ميليون
تن عمليات معدن كاري داش��تيم که
بزرگترين حجم عمليات معدن كاري
در كشور بوده است.
پوریانی گف��ت :با توجه ب��ه اقداماتي
كه ص��ورت گرفته در حوزه آتشباري
 ٢٧درص��د و در بخ��ش حف��اري ١٢
درص��د كاهش هزينه را در برداش��ته
اس��ت .مدير عامل گهرزمي��ن عنوان
کرد :عليرغم مش��كالت موج��ود و با
توجه به اینکه ب��ا اعتصابات  ١٠روزه
كاميون��داران و قط��ع  ٢٠روزه برق با
توق��ف یک ماهه کار روب��رو بوديم اما
 ٤.٣ميلي��ون ت��ن كنس��انتره تولي��د
داشتيم که در نوع خودش این عملیات
تولید کم نظیر است .وي درباره توليد
و فروش شركت هم گفت :از سال ٩٤
ت��ا  ٩٧در ح��دود  ١١ميليون و ٣٢٤
هزار تن توليد كنس��انتره داشتيم كه
 ٤.٥ميليون تن آن مربوط به سال ٩٧
بوده است.
مدیر عامل گهرزمین اظهار داشت :در

تقدیر از
حضور
سهامداران
در اولین مجمع
پس از فرابورس

س��ال مورد گزارش  ٣١ه��زار ميليارد
ريال فروش داش��تیم و با رش��د ١٠٥
درصدي نس��بت به س��ال قبل روبرو
بودهایم ،همچني��ن در حوزه صادرات
نيز  ٢٥كشتي با ظرفيت  ٥٥هزار تن
به مقاصد صادراتي ارس��ال شده است
و س��ود  ٥هزار ميليارد ريالي سال ٩٦
با رش��د قابل توجهي روب��رو بود و به
رق��م  ١٢ه��زار ميليارد ريال رس��يده
است .مدیرعامل ش��رکت سنگ آهن
گهرزمین درب��اره پيش��رفت پروژهها
نيز گفت :خط  ١پروژه گندله س��ازي
عليرغم تم��ام محدوديتهاي موجود
در ش��هريور س��ال ج��اري ب��ه بهره
برداري خواهد رس��يد و تا پايان سال
ج��اري انتظار داريم ت��ا  ١ميليون تن
گندله توليد داش��ته باشيم .همچنين
خط  ٣كنس��انتره ني��ز عليرقم اينكه
پيش��رفت  ٣٣درصدي داش��ته است
اما عمده تجهيزات آن خريداري شده
اس��ت .پس از توضيح��ات مدير عامل
گهرزمين اعضای هیئت رئیسه مجمع
به س��ؤاالت برخی ش��رکت کنندگان
پاس��خ دادند و در ادام��ه صورتهاي

مدی��ر عامل ش��رکت س��نگ آهن
گهرزمین در پیام��ی از حضور همه
جانبه س��هامداران مردمی در اولین
مجم��ع عمومی س��الیانه ش��رکت
پ��س از فراب��ورس تقدی��ر نمود .در
ای��ن پیام آم��ده اس��ت« :اینک که
نخس��تین جلس��ه مجم��ع عمومی
س��الیانه ش��رکت گهر زمین بعد از
واگذاری بخش��ی ازس��هام دربورس
اوراق بهاداربا حضورفعال وثمربخش
قریب به بیش از  95درصد از اعضاء
محترم در فضائی آکنده از صمیمیت
و تعل��ق خاط��ر به اه��داف متعالی
ش��رکت ،برگزار گردی��د ،برخویش
الزم میدانم به پاس این حضورسبز

مالي منتهي به  ٣٠آذر  ١٣٩٧شركت
گهرزمي��ن به تصويب مجمع رس��يد.
برخی ارقام و آمارهای دیگر ارائه شده
در مجمع بدین شرح بود:
■ از ابت��دای تأس��یس تاکن��ون ۸۸
کش��تی با ظرفی��ت ۵۵میلی��ون تن
صادرات کنسانتره داشته ایم.
■ آخرین پیش��رفت خط  ۳کنسانتره
 ۳۳درص��د و ظرفیت آن ۲میلیون تن
بوده و امیدواریم تا پایان سال به اتمام
برسد.
■ فروش خارجی گهرزمین را شرکت
آلمان��ی زیرمجموع��ه گلگه��ر انجام
میدهد لذا طبق م��اده  ۱۲۹قب ً
ال در
مقاب��ل قرارداد تضامین گرفته نش��ده
و ق��رار اس��ت بهعن��وان کورپوری��ت
گارانتی از محل سود گلگهر به عنوان
سهامدار تأمین شود.
■ پروژه گندلهس��ازی را ق��رار بود
آلمانیه��ا  ۲۶ماهه تمام کنند حتی
ب��ا پیش آمدن تحریمه��ا این پروژه
 ۱۸ماه��ه ب��ه اتمام خواهد رس��ید
علیرغم اینکه تجهیزات یک ماه در
گمرک مانده بود توانس��تیم آنها را

متضمن برکات و اثرات س��ازنده
که
ِ
درآتیه ش��رکت خواهد بود ،بهترین
س��پاسها وقدردان��ی صمیمان��ه را
ِ
یکایک عزیزان وس��هام داران
تقدیم
ارجمن��د نمای��م .بیش��ک ،نیل به
چشمانداز و رس��الت خطیر شرکت
گهرزمین که درحال حاضر به یکی
از بازوان توانمن�� ِد اقتصاد ،صنعت و
رکن رکی��ن کارآفرین��ی در عرصه
تولی ِد س��نگ آه��ن و موتور محرکه
ف��والد و صنای��ع تبدیل��ی آن در
کش��ورو خاورمیان��ه ب��دل گردیده
اس��ت ،نیازمند بذل عنایتی ویژه و
در خورش��أن نام بزرگ این شرکت
اس��ت که حضورآحاد اعضاء مجمع

عموم��ی ،خ��ود بیانگر ای��ن توجه
مش��فقانه ،نس��بت به مأموریتها و
آینده شرکت قلمداد میگردد».
در بخش دیگ��ری از این پیام آمده
اس��ت« :بیتردی��د اینجانب ،هیئت
مدیره وسایرمس��ئولین ش��رکت به
پشتوانه حمایتها و تشریک مساعی
ش��ما عزیزان ،قادر به هدایت سکان
خطیر ای��ن مجموعه ارزش��مند در
دری��ای پرتالطم تکانهه��ای اقتصاد
وصنع��ت دربحبوح��ه تحریمه��ای
ظالمانه اس��تکبارجهانی میباش��یم
وهم��واره س��رتعظیم و تکری��م در
پیش��گاه ایث��ار وازخودگذش��تگی
آح��اد هم��کاران خدوم خ��ود فرود

ترخیص کنیم.
■ در خص��وص حفاری و آتشباریها
همکاران ما ابت��کارات خوبی را انجام
دادهان��د بطوریک��ه در حفاریه��ا
۱۲درص��د و در بخ��ش آتشباری ۲۷
درصد هزینهها را کاهش دادیم.
■ در مجموع کل عملیات معدنکاری
ش��رکت ت��ا پایان س��ال مال��ی مورد
گ��زارش بالغ بر  ۴۷۵میلیون تن بوده
که  ۵۰میلیون آن منتج به اس��تخراج
سنگآهن شده است.
■ در حال حاضر برداشت از معدن در
عمق  ۲۰۰متری بوده که تا  ۴۳۰متر
افزایش مییابد.
■ در س��طح مع��دن گهرزمین روزانه
۲۶هزار تردد و س��االنه ۹میلیون تردد
را داش��تهایم که س��ال گذش��ته فقط
یک س��انحه را داش��تهایم؛ از سازمان
راه اس��تان کرمان در ارتباط با تعداد
تردده��ای مواصالتی اس��تان کرمان
در س��ال گذشته پرس��یدیم که طبق
اعالم این س��ازمان حدود  ۱۵میلیون
تردد بوده که  ۸۲۲نفر فوتی و ۵۲۱۹
مصدوم داشته است.

آوردهای��م ک��ه لحظ��های از ب��ذل
تالش واهتمام در مس��یر شکوفائی
ش��رکت گهرزمین فروگذار ننموده
و در ای��ن آوردگاه پرفراز ونش��یب،
خس��تگی را تس��خیرهمت و اراده
پوالدین خود نمودهان��د ...اینجانب
رج��اء واثق دارم ،درس��ال جدید ،با
حمایت هرچه بیش��تر س��هامداران
ارجمند وتحقق طرحهای توسعهای
ش��رکت و نیزایجاد و بهرهبرداری از
خطوط تولی��دی جدی��د وممانعت
از خامفروش��ی ،زمینه مناس��بی در
ارتقاء سودآوری فراهم و برگ زرین
دیگری بردفتر افتخارت این شرکت
سترگ افزوده گردد».

