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گفت وگو 2

معاونت پشتیبانی شرکت گل گهر یکی از مهم ترین 
این شرکت است که در سه بخش حمل و  معاونت های 
نقل، انبارها و سفارشات و رفاه و امور اجتماعی مشغول به 
فعالیت است. گستردگی و تنوع مسئولیت های این معاونت 
یکی از اصلی ترین دالیل اهمیت معاونت پشتیبانی است 
که عالوه بر تامین جزئیات رفاهی کارکنان، نگهداری از 
محصوالت تولید شده تا زمان رسیدن به دست مشتری، 
حمل محصول را بر عهده دارد. از دیگر سو تامین خوراک 
مورد نیاز بخش های تولیدی بر عهده این معاونت است. 
در گفتگو با دکتر محمدجواد فریدونی معاون پشتیبانی 
شرکت گل گهر، به ارزیابی عملکرد از ابتدای سال تا کنون 

این معاونت پرداخته ایم.

 درباره اهمیت و جایگاه معاونت پشتیبانی در 
شرکت بزرگی مثل گل گهر لطفا توضیح بدهید.

و  پشتیبانی  موضوع  بزرگ  شرکت های  همه  در 
لجستیک از اهمیت به سزایی برخوردار است. در شرکت 
گل گهر هم با توجه به چارت و ساختار سازمانی، معاونت 
پشتیبانی یکی از معاونت های کلیدی و استراتژیک است که 
در حوزه مسائل رفاهی کارکنان و هم چنین در حوزه های 

حمل و نقل و سفارشات و انبارها فعالیت دارد.
در بخش رفاهی فعالیت در حوزه هایی مثل حمل 
در  روزانه  غذای  رستوران ها،  محترم،  کارکنان  نقل  و 
شیفت های مختلف کاری، اجرای شیوه نامه رفاهی مجموعه، 
برگزاری جشن ها و همچنین مهمانسراهای شرکتی انجام 

می شود.
با توجه به اینکه خوراک دهی 24 ساعته به کارخانه ها 
در تمام فصول و به منظور پایدار ماندن تولید مطرح است، 
حمل و نقل جایگاه بسیار مهمی دارد. از سوی دیگر باری 
که توسط کارخانه ها تولید می شود بایستی چه در منطقه 
عمومی گل گهر و چه در خارج از آن به سراسر کشور انتقال 
داده شود و به دست مصرف کنندگان برسد که این کار به 

دو صورت خطوط ریلی و کامیون انجام می شود.
چون  موضوعاتی  نیز  انبارها  و  سفارشات  حوزه  در 
کدگذاری کاالها مطرح است که با وجود انواع قطعات و 
تجهیزات این کدگذاری تاکنون به روشی بسیار علمی، نوین 
و سیستمی انجام شده یا در حال انجام است. انبارها نیز 
شامل انبارهای تولیدات شرکت یعنی کنسانتره و گندله و 

انبارهای مربوط به قطعات و ضایعات می شود.
 این معاونت چه اهدافی را به صورت کالن و چه 

اهدافی را به صورت جزئی پی گیری می کند؟
با توجه به توسعه روزافزونی که در منطقه گل گهر 
وجود دارد، تمام واحدها همزمان با این روند، باید توسعه 
پیدا کنند. واحدهایی مثل حمل و نقل باید متناسب با بار 
تولید شده، سیاستگذاری شوند که ما این توسعه را هم در 
حوزه نوارهای نقاله، حمل ریلی به طور خاص و حمل با 
کامیون در دستور کار داریم. از آنجایی که ریاست کارگروه 
حمل و نقل منطقه در این معاونت تعریف شده، لذا در حال 

پیش بردن برنامه های کالنی هستیم.
چون در سال های گذشته در منطقه فقط خود شرکت 
گل گهر به ریل وصل بوده است از چند سال قبل توسعه 
ریلی تمام شرکت های منطقه از جمله توسعه آهن جهان 
فوالد، گهر زمین و میدکو و سایت شماره 2 گل گهر در 
دستور کار قرار گرفت. اکنون پروژه تمام شده و منتظر 

آماده سازی زیرساخت ها داخل خود سایت هاست.
در حمل کامیونی شرکت های پیمانکار متعددی در 
منطقه فعال هستند، عالوه بر این شرکت معظم گهرترابر 
به عنوان محور حمل و نقلی منطقه و یکی از شرکت های 
بزرگ ناوگان حمل و نقل در حوزه ریلی و کامیونی فعال 

است. به همین دلیل در این بخش مشکلی نداریم.
در حوزه انبارها نیز با توجه به اینکه دپوی محصوالت 
فروش  با شرایط  متناسب  بیشتر خواهد شد،  آینده  در 

ایجاد  باید  را  محصول  تن  میلیون ها  جاگیری  ظرفیت 
می کردیم و در سه بخش تجهیزات، قطعات و ضایعات نیز 

باید ظرفیت کافی در نظر گرفته می شد.
که برای رسیدن به این هدف، چندین نقطه را در 
زیربنایی  کارهای  اکنون  که  کردیم  لکه گذاری  منطقه 
انجام شده و در حال  تولید  انبارهای  و آماده سازی کف 
ظرفیت گیری هستند و بار به این انبارها منتقل می شود و 
هماهنگ با معاونت محترم بازرگانی جهت فروش در اختیار 

خریداران قرار می گیرد.
در حوزه رفاهی نیز به دلیل افزایش تعداد کارکنان و 
سیاست جلب رضایت حداکثری کارکنان، باال بردن کیفیت 

خدمات به صورت خاص در دستور کار معاونت پشتیبانی 
قرار دارد.

به همین منظور تقریبا در بسیاری از نقاط کشور 
مهمانسرا در اختیار کارکنان قرار داده می شود. در رستوران ها 
بیشترین حد کمی و کیفی شامل به کارگیری بهترین مواد 

غذایی و بهترین کیفیت پخت می شود، رعایت می شود.
توسط  ساله  هر  که  نیز  شرکت  رفاهی  شیوه نامه 
معاونت توسعه منابع انسانی بازنگری می شود، با بهره گیری 
از آخرین روش هایی که در شرکت های دیگر وجود دارد و 
تجربیات پیشین، جهت رضایت مندی کارکنان، خانواده ها و 
فرزندانشان به روز رسانی می شود و خدمات متعددی ارائه 

می کند.

 برای بهبود عملکرد معاونت پشتیبانی در سال 
جاری چه برنامه هایی تدوین شده است؟

با توجه به بیماری کرونا ما دچار محدودیت هایی شدیم 
که هنوز ادامه دارد. بنابراین حداکثر تالشمان را کرده ایم تا 
در بخش حمل و نقل به ویژه حمل کامیونی تمهیدات الزم 
برای استفاده بهینه از امکانات و ناوگان های منطقه صورت 
بگیرد و حمل و نقل هماهنگ با همکاران تولید بار را از 
معادن مختلف منطقه یا خارج از منطقه در قالب کلوخه یا 
ریزدانه به سایت برساند. از سوی دیگر برای انتقال تولیدات 

به شرکت های خریدار محصول برنامه ریزی کردیم.
در بخش  انبار و سفارشات و با توجه به مقداری افت 
قیمت محصول، شرایط ایجاب می کرد، ضمن حفظ تولید، 
تا مهیا شدن شرایط فروش، انبارها با حداکثر ظرفیت در 
اختیار بخش تولید قرار بگیرند و مکان های جدیدی نیز 

آماده سازی شوند.
در بخش رفاهی نیز تمام تمهیدات الزم به کار گرفته 
برای  شود.  فراهم  رضایتمندی  میزان  بیشترین  تا  شده 
نمونه با توجه به محدودیت های سفر به سایر شهرها، سعی 
کردیم با جایگزین کردن مواردی در شهرستان سیرجان 
برای فرزندان کارکنان به  و اجرای جشنواره های آنالین 
ایجاد رضایتمندی بپردازیم. هم چنین با افزودن بر تعداد 
اتوبوس های حمل کارکنان، به منظور رعایت پروتکل های 
بهداشتی و حفظ سالمت همکاران، صرفا از پنجاه درصد 

ظرفیت هر دستگاه اتوبوس استفاده کردیم.
 عملکرد این معاونت را در هشت ماهه اخیر 

چگونه ارزیابی می کنید؟
به نظرم ارزیابی این معاونت بایستی توسط واحدهای 
دیگر انجام شود. اما در عین حال عملکرد بسیار خوبی 
داشته ایم. چون مهم ترین وظیفه ما رساندن بار و خوراک 
به کارخانجات است که به لطف خدا بدون لحظه ای تاخیر با 

وجود مشکالت متعدد انجام شده است.
در بخش رفاهی باید همکاران میزان رضایت خود 
را بیان کنند. اما در مجموع طبق ارزیابی های مدیریت 

سیستم ها نمره بسیار خوبی دریافت کرده ایم.

چه  گذشته،  اقدامات  و  برنامه ها  بر  عالوه   
تا  بگیرد  صورت  باید  دیگری  تکمیلی  اقدامات 

عملکرد این معاونت بهبود یابد؟
قطعا هر مجموعه ای باید پویا و رو به ارتقاء باشد. 
معاونت پشتیبانی هم در همه حوزه ها این موضوع را در 
دستور کار قرار داده تا هم از نظر کمی، هم از نظر کیفی، 
رو به رشد باشد. با وجود این توسعه ریلی در کل منطقه 
می تواند قیمت تمام شده کاال را برای مشتری پایین بیاورد، 
به همین دلیل انجام این پروژه در دستور کار جدی ما قرار 

گرفت.
در بخش حمل و نقل کامیونی نیز با توجه به اینکه 
یک کنار گذر از گل گهر به کیلومتر 45 جاده بندرعباس 
وصل می شود و مسیر را 60 کیلومتر کوتاه تر خواهد کرد، 
رضایت کامیون داران و مردم شهر سیرجان را در پی خواهد 

داشت. 
در بخش ریلی نیز با ایجاد حدود 94 کیلومتر در بخش 
مشاع کار به پایان رسیده که با ادامه کار داخل سایت های 
شرایط  و  می شود  کاسته  کامیونی  ترافیک  از  منطقه، 

ایمن تری را برای حمل بار در منطقه ایجاد می کند.
تولید  تن  میلیون  حدود 28  نقل  و  حمل  گرچه 
محصول چه در داخل سایت چه در منطقه و چه به نقاط 
مختلف کشور توسط این معاونت انجام می شود و تاکنون 
روند بسیار خوبی داشته، اما اکنون تقریبا پنجاه درصد حمل 
به صورت ریلی و پنجاه درصد با کامیون صورت می گیرد که 
سیاستگذاری های آینده ما برای 70درصد حمل ریلی و 30 

درصد حمل با کامیون است.
در بخش رفاهی نیز با نظرسنجی مرتب از همکاران 

تالش می کنیم خدمات مطلوب تری ارائه کنیم.
 مهم ترین چالش های معاونت پشتیبانی در 

سال جاری چه مسائلی بوده است؟
به لطف خدا در این بخش چالش خاصی نداریم و 
کارها روی روال پیش می رود و امیدواریم با توسعه گل گهر 
در حوزه معاونت پشتیبانی هم اقدامات متناسبی را انجام 

دهیم.

معاون پشتیبانی مجتمع گل گهر تاکید کرد:

پشتیبانی همه جانبه از تولید
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در همه شرکت های بزرگ موضوع پشتیبانی 
از اهمیت به سزایی برخوردار است. در 
شرکت گل گهر هم با توجه به چارت و 

ساختار سازمانی، معاونت پشتیبانی یکی از 
معاونت های کلیدی و استراتژیک است که 
در حوزه مسائل رفاهی کارکنان و هم چنین 

در حوزه های حمل و نقل و سفارشات و 
انبارها فعالیت دارد
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مدیر انبارها و سفارشات شرکت گل گهرگفت: بر 
اساس نقشه استراتژی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، 
بهره ور  تامین  راستای  در  و سفارشات  انبارها  مدیریت 
نیازمندی های زنجیره تولید، برنامه ریزی انبارش و حمل 
محصول، در دو حوزه انبار و سفارشات با عنوان پشتیبان 

مدیریت های تولیدی در سازمان نقش آفرینی می کند.
حامد احمدی افزود: از جمله اهداف کالن مدیریتی 
در بخش انبارها و سفارشات می توان به برنامه ریزی خرید 
زمین ملکی جهت انبارش محصول تولیدی در بندرعباس 
با هدف حذف هزینه های مربوط به اجاره زمین و سهولت 
در امر صادرات اشاره کرد. که در این زمینه نیز موافقت 
های اولیه اخذ، نامه نگاری های متعدد انجام و در صورت 

صالحدید اقدامات الزم صورت می پذیرد.
وی ادامه داد: از طرفی تالش شده است تا از به وجود 
آمدن اقالم راکد  و متعاقب آن خواب سرمایه در انبار از 
طریق  واگذاری اقالم راکد موجود در انبارها و استفاده 
از آنها در طرح های توسعه ای شرکت و پروژه های جدید 
جلوگیری شود  ضمنا  یکی دیگر از  رویکردهای  دردست 
اجرا جمع آوری ضایعات موجود در شرکت به واسطه تغییر 
طرح و ساماندهی محیط کار بوده که سعی شده برنامه 
ریزی های الزم جهت استفاده مجدد در طرح های توسعه 
ای گل گهر و انتقال به کارخانه های تولید فوالد در صورت 
درخواست شرکت های فوالدی منطقه و موافقت مدیران 

ارشد سازمان صورت پذیرد.
احمدی اظهار کرد: با توجه به  هدف تعیین شده 
سازمان با موضوع تداوم تولید و متعاقب آن پیشروی معادن 
و افزایش تولید، کمبود فضای دپو سازی محصول به عنوان 
یکی از مهمترین چالش های مهم مطرح است که این امر 

نیز با تسطیح و آماده سازی زمین های موجود در سایت های 
گل گهر در حال پیگیری و انجام است. الزم به ذکر است در 
همین راستا از ابتدای مهرماه سال 1400  تا کنون حدود 
23 هکتار زمین در سایتهای متعلق به گل گهر تسطیح و 
قابل بهره برداری گردیده  و در آینده نیز ضمن موافقت 
مدیران ارشد سازمان و در صورت نیاز فضاهای دیگری به 

این امر اختصاص می یابد.
مدیر انبارها و سفارشات گل گهر ادامه داد: احداث و 
جانمایی سیستم های توزین جدید با هدف صرفه جویی 
در وقت و باال بردن درصد آماده به کاری به عنوان آخرین 

فیلتر تحویل میزان مقادیر تعیین شده فروش محصول 
به مشتری هم یکی دیگر از هدف های کالن و در حال 
پیگیری ما در این مدیریت بوده که با توجه به تعریف 
شاخص و پایش های مستمر  دستیابی به این امر مهم 
تا کنون فراتر از حد انتظار بوده که با کمک همکاران  

مدیریت  ممکن گردیده است .
احمدی گفت: همکاری در راستای ایجاد نرم  افزار 
همکاری  همچنین  گل گهر  منطقه  کدینگ  یکپارچه 
یکپارچه  تولید سیستم های  پروژه  اجرای  درخصوص 

شرکت ، گامی موثر در راستای جلوگیری 
از جزیره ای بودن نرم افزارهای مرتبط با ثبت 
و صدور درخواست خرید، انبارداری و انبار 
گردانی می باشد که به عنوان یکی از اقدامات 
موثر در راستای پیشبرد اهداف سازمان مد 

نظر قرارگرفته است
جامع  سایت  ایجاد  برنامه ریزی 
انبارداری جهت استقرار کلیه انبارهای مورد 
نیاز کارفرما و پیمانکار  به عنوان  هدف و 
چشم انداز این مدیریت در سال های آتی 

مطرح گردیده است
انجام  حال  این  با  کرد:  تاکید  وی 
برخی اقدامات تکمیلی به منظور افزایش 
عملکرد این بخش، ضروری است. مواردی 
عالوه  کلیدی  شاخص های  تعریف  چون 
نشان  موجب  که  موجود  بر شاخص های 
استفاده  می شود،  مدیریت  عملکرد  دادن 
از دانش های مختلفی نظیر شش سگیما، 
استفاده  و  اندیشی  هم  جلسات  برگزاری 
با هدف رفع موانع و  از پیشنهادات همکاران مدیریت 
گلوگاههای واحد انبارها و سفارشات، بازدید از شرکت های 
همکار و همگروه با هدف استفاده از تجارب در بخش های 
مختلف و برنامه ریزی جهت حضور پرسنل در کالس های 
آموزشی مرتبط با حوزه کاری با هماهنگی معاونت ها و 
مدیریت های مرتبط از جمله این اقدامات تکمیلی خواهد 

بود.
احمدی ادامه داد: با همه این تفاسیر نباید از اهمیت 
نقش نیروی انسانی در افزایش عملکرد هر بخش غافل 
ماند. چرا که اگر هر سازمانی را مشابه بدن انسان تصور 
کنیم، عدم عملکرد صحیح یک عضو باعث اختالل در 
کارایی سایر اعضا خواهد شد. بنابراین در سازمانی به وسعت 
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر که تمامی ارکان آن هدف 
مشخصی را دنبال می کنند، قطعا همکاری و هماهنگی 

همه بخش ها از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.
وی در پایان گفت: تمامی موارد گفته شده گام هایی 
است در راستای پیشبرد اهداف تعیین شده سازمان که 
این مدیریت به نوبه خود و با تمام توان در حال کمک به 
تحقق آن است. بدیهی است سازمانی پویا خواهد بود که 
تمامی بخش های آن همواره در حال تعالی و بهبود بوده و 
در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نکنند. هرچند شرکت 
گل گهر تاکنون با رهبری مدیریت ارشد سازمان جناب 
آقای مهندس عتیقی، مدیریت محترم مجتمع جناب آقای 
مهندس نجمی نیا و جناب آقای دکتر فریدونی به عنوان 
معاونت محترم پشتیبانی و سایر معاونین محترم توانسته از 
طریق تولید مستمر و پاسخگویی به نیازهای شرکت های 
بزرگ فوالدی گامی موثر در راستای تحقق شعار سال 

تعیین شده توسط مقام معظم رهبری بردارد.

در سازمانی به وسعت شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر 

که تمامی ارکان آن هدف مشخصی 
را دنبال می کنند، قطعا همکاری 

و هماهنگی همه بخش ها 
از اهمیت ویژه ای برخوردار 

خواهد بود

مدیر انبارها و سفارشات مجتمع گل گهر:

به تامین نیازمندی های زنجیره تولیدکمک می کنیم
  یادداشت

 محسن نصیرزاده
رئیس سفارشات

واحد سفارشات در راستای تامین بهره ور نیازمندی های زنجیره 
تولید با اهداف تعیین شده که ذیال بدان اشاره می شود نسبت به 
حصول دستاوردهای تاثیر گذار به منظور پشتیبانی عملیاتی فعالیت 

می نماید.
از  نیازسنجی و اطالع  براساس گزارشات موجود، همچنین 
نیازهای بخش های مختلف سازمان، برنامه  ریزی جهت ثبت و صدور 
درخواست خرید و رصد اقالم جهت سفارش گذاری مجدد، با اجرای 
صحیح دستورالعمل ها و روش های اجرایی صورت می پذیرد. همچنین 
از آنجایی که هدف واحد سفارشات حفظ و تضمین موجودی مورد 
نیاز واحد های سازمان و در دسترس قراردادن اقالم موجود بوده و 
بدون شک مزایای آن می تواند در بهبود سایر فعالیت های سازمان 
دیده شود، اهمیت دادن به مدیریت موجودی با حساسیت ویژه ای در 

واحد سفارشات دنبال می شود.
از اصلی ترین رویکردهای واحد سفارشات به منظور کارآیی 
بهتر، اجرای پروژه یکسان سازی کدینگ در منطقه گل گهر بوده 
که توسط مجری پروژه های زیر ساختی سیستم جامع با همکاری 
این واحد تعریف و دردست اجرا می باشد. الزم به ذکر است با توجه 
به اینکه سیستم مذکور باید از نظم و منطق روشنی پیروی و توان 
پوشش کلیه اقالم فعلی و آتی را داشته و با نیازها و شرایط شرکت 
های منطقه هماهنگ بوده بایستی قابلیت بسط و گسترش نیز داشته 
باشد تا به واسطه کنترل سیستمی اطالعات کامل اقالم برای هر 
کاالی منحصر به فرد، فقط یک کد کاال ایجاد و از ثبت کدهای 
تکراری و ناقص جلوگیری نماید که هم اکنون با برگزاری جلسات 
کمیته فنی و تخصصی کدینگ، برگزاری دوره های آموزشی و 

شناسایی دقیق کاالهای موجود در انبار در حال انجام می باشد.
از طرفی تالش شده است تا به واسطه هماهنگی با متقاضیان 
از صدور درخواست خریدهای تکراری و به وجود آمدن اقالم راکد و 
متعاقب آن خواب سرمایه در انبار جلوگیری شود. این اهداف از راه 
کارشناسی توسط کارشناسان واحد سفارشات و تبادل نظر با دفاتر 
فنی کارخانجات، همچنین تغییرات مد نظر در نرم افزار نماد ایران و 

نهایتا سفارش گذاری صحیح محقق شده است. 
از آنجا که عالوه بر اهداف کالن، توجه و رسیدگی به اهداف خرد 
هم اهمیت باالیی دارد، مواردی چون فرآیندی کردن مراحل مرتبط 
با کارشناسی کاال، ثبت و صدور درخواست خرید، رسید کاال، تغییر و 
طراحی گزارشات مورد نیاز در نرم افزار نماد ایران، طراحی فرم طرح 
اقالم اموالی در کمیته خرید با همکاری و هماهنگی سایر مدیریت ها 
انجام شده است. اعمال تغییر در فرآیندها، دستورالعمل ها و روش های 
اجرایی، به منظور رسیدن به هدف های تعیین شده در واحدهای 
مختلف مدیریت باعث جلوگیری از انباشته شدن درخواست ها و 
کاهش مدت زمان پاسخگویی به متقاضیان شده است، که همین 
دیدگاه  از  واحد  این  عملکرد  است  باعث شده  در مجموع  موارد 

مدیریت محترم قابل قبول باشد. 
در پایان امید است که با استقرار سیستم جامع اطالعاتی در 
آینده نزدیک، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر رابطه ای منطقی 
برای تبادل اطالعات بین واحدهای مختلف سازمان ایجاد و اطمینان 
خاطر تمامی مدیریت ها از تامین به موقع کاالهای مورد نیاز را فراهم 
آورد. همچنین الزم است از معاون محترم پشتیبانی مجتمع و مدیر 
محترم انبارها و سفارشات بابت حمایت هایشان و یکایک همکاران 
گرامی که با تالش های مستمر خود در راستای رسیدن به اهدف این 

واحد همکاری می نمایند صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم.

کارایی بهتر در تامین 
سفارشات
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مدیر حمل و نقل شرکت گل گهر گفت: 
سال  عنوان  به   1401 سال  نامگذاری  پیرو 
اشتغال آفرین«  و  دانش بنیان  تولید،  »سال 
توسط مقام معظم رهبری و با توجه به اینکه 
و  مهم  صنایع  از  یکی  نقل  و  حمل  صنعت 
استراتژیک  جهت گیری های  است،  بنایی  زیر 
مدیریت حمل و نقل شرکت گل گهر در مسیر 
پشتیبانی، حمل و نقل و لجستیک کارخانجات 

تولیدی بوده است.
مهدی عارفی افزود: مدیریت حمل و نقل با 
توجه به احساس نیاز به وجود آمده در شرکت 
گل گهر، در سال 1395 تشکیل شد که در سه 
بخش جاده ای، ریلی و حمل مواد و محصوالت 
جهت تامین سنگ و خوراک دهی به کارخانجات 
میزان  مجموع   1400 سال  در  دارد.  فعالیت 
حمل و نقل انجام شده حدود 37 میلیون تن 
بوده است که با توجه به برون سپاری در کلیه 
ترابر  گهر  شرکت  گل گهر،  شرکت  بخش های 
و  حمل  مدیریت  پیمانکار  عنوان  به  سیرجان 
نقل تشکیل شد که البته این شرکت صد درصد 

متعلق به گل گهر است.
وی ادامه داد: شرکت گهر ترابر با تجهیز 
ناوگان حمل و نقل شامل 714 دستگاه واگن، 
تریلر،  دستگاه   300 لوکوموتیو،  دستگاه   13
دستگاه   18 ده چرخ،  کامیون  دستگاه   150
در دست  با  و  ملکی  مکانیکی  بیل   4 و  لودر 
داشتن ناوگان استیجاری وظیفه حمل و نقل 

محصوالت شرکت گل گهر را عهده دار است.
عملکرد  بهبود  برای  کرد:  تاکید  عارفی 
نیز  جاری  سال  در  نقل  و  حمل  مدیریت 
منظور  این  به  است.  شده  تدوین  برنامه هایی 
از  حداکثری  استفاده  و  برنامه ریزی  تاکنون 
مسیرهای  بهینه سازی  موجود،  ظرفیت های 
حمل در منطقه، استفاده تا حد امکان از نوار 
نقاله به جای حمل از طریق جاده در فواصل 

نزدیک و داخل منطقه ای انجام شده است.
عارفی اظهار کرد: در ارزیابی عملکرد هشت 
ماهه بخش حمل و نقل در سال، حدود 14/7 
میلیون تن سنگ آهن در زنجیره تامین مواد اولیه 
و 9/6 میلیون تن در خوراک دهی و حمل داخلی 
و 12/4 میلیون تن جهت فروش محصوالت حمل 

شده است که منتج به رشد و توسعه واحدهای 
کارگروه  ایجاد  همچنین  است.   شده  تولید 
تخصصی حمل و نقل منطقه گل گهر متشکل از 
مدیران و متخصصان شرکت های منطقه اهمیت 
پیگیری  بیشتر،  تعامل  موجب  که  دارد  باالیی 
سیاست های مشترک و امور مربوط به برنامه های 
حمل و البته عبور از بحران و چالش های حمل و 

نقل منطقه می شود.
شرکت  نقل  و  حمل  مدیر 
گل گهر ادامه داد: از دیگر اقدامات 
انبار  توسعه  به  می توان  تکمیلی 
فارس  خلیج  ویژه  منطقه  در 
که  کرد  اشاره  بارکو  بندر عباس- 
اولیه  مواد  واردات  آمادگی  آن  با 
در کنار دپوسازی محصوالت قابل 

فروش کسب می شود. 
وی گفت: درباره نقش نیروی 
انسانی در باال رفتن کیفیت خدمات 
بخش حمل و نقل می توان گفت که 
حوزه حمل و نقل به طور پیوسته 
بخش های  سایر  با  نزدیک  از  و 
است.  ارتباط  و  تعامل  در  شرکت 
در بخش توزین با مدیریت انبارها و 
سفارشات و مدیریت دفتر فنی، در 
بخش حمل مواد اولیه تامین شده با 
مدیریت فروش و بازرگانی، در بخش 
فرآوری  مدیریت  با  کارخانجات  خوراک دهی 
و گندله سازی و آزمایشگاه و کنترل کیفیت، 
مدیریت  با  حمل  فرآیند  پشتیبانی  بخش  در 
حراست و فناوری اطالعات و در بخش های دیگر 
جهت ارائه خدمات تامین ماشین آالت بنا به 
درخواست سایر مدیریت ها در ارتباط است که 
شرکت های  مجموعه  زیر  واحدهای  با  ارتباط 
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میزان حمل جهت فروش محصوالت در سال 1400

مدیر حمل و نقل مجتمع گل گهر:

جهت گیری های استراتژیک، در مسیر 
پشتیبانیِ حمل و نقل بوده است

  یادداشت

 مسعود زرنگ
رئیس انبارها 

واحد انبارهای شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر در حوزه های 
انبارهای قطعات، عمومی و بخش  انبارش و حمل محصول،  برنامه ریزی 
سیستم های توزین به عنوان زیر مجموعه مدیریت انبارها سفارشات براساس 

شرح وظایف و اهداف تعیین شده اقدامات زیر را دردستور کارقرارداده است.
با توجه به تعدد انبار های مختلف زیر مجموعه واحد انبارها شامل 
قطعات ، عمومی، محصول ، ضایعات و .... که هر یک به فراخور و ماهیت 
کاالها دسته بندی ، روش ها و فرآیند های مختلفی را دنبال کرده که ذیال به 

قستمهای از آنها اشاره می گردد:  
 در حوزه انبار محصول اهمیت دادن به روش های صیانت از محصوالت 
تولیدی شرکت با استفاده از شیوه های صحیح و اصولی انباشت و برداشت 
محصول از طریق نظارت مستمر و دائمی بر پایل های محصول در اختیار این 
واحد، سعی در حفظ و صیانت از دستاوردهای همکاران در واحد های تولیدی 
شرکت  که در واقع هدف و نتیجه نهایی می باشد در دستور کار قرار گرفته 
است  با این حال فضای محدود دپوی محصول کارخانه به دلیل پیشروی 

معادن و افزایش تولید به عنوان مهمترین چالش این حوزه مطرح می باشد
در بخش انبار قطعات حفظ و رعایت شرایط نگهداری اقالم کپیتال به 
واسطه قیمت باال، عدم تامین به موقع با توجه به شرایط تحریم دارای اهمیت 
بوده  تا در نهایت بتوانیم به عنوان پشتیبان واحد تولید کمکی موثر در تداوم 
تولید داشته و توقف کارخانجات کمترین حد برسد، الزم به ذکر است در 
راستای تحقق این هدف نیز با ایجاد دستورالعمل و فرم های مربوطه سعی 
می شود تمامی اقالم مذکور در بهترین حالت ممکن نگهداری شوند. همچنین   
وظیفه انبار عمومی تحویل، نگهداری و توزیع اقالم مصرفی مورد نیاز سایر 
مدیریتها بوده که این امر نیز به بهترین  نحو براساس دستورالعمل های موجود 
و تدوین شده  در حال انجام می باشد و از طرفی تالش کرده ایم تا از به وجود 
آمدن اقالم راکد در انبار و متعاقب آن خواب سرمایه در انبارها جلوگیری کنیم. 
به منظور بهبود عملکرد واحد انبارها نیز برنامه هایی طراحی شده که از 
آن جمله می توان به انبارداری و انبارگردانی با روش های نوین با هدف افزایش 
دقت و سرعت، همکاری و همفکری در استقرار و پیاده سازی سیستم یکپارچه 

سفارش گذاری و نرم افزار جامع اشاره کرد.
سیستم های توزین به عنوان یکی دیگر از زیر مجموعه های واحد انبار 
ها بوده که حفظ درصد باالی آماده به کاری سیستم های مذکور با حساسیت 
ویژه ای دنبال می شود. در این خصوص با انجام تست های متعدد با همکاری  
مدیریت محترم دفتر فنی جهت کالیبره کردن ، برنامه ریزی افزایش تعداد 
سیستم های توزین با هدف تسریع در خوراک دهی کارخانجات، تسریع در 
فروش محصوالت و افزایش رضایت مندی مشتریان همچنین انجام اقدامات 
اصالحی با هدف کاهش پرت محصول و به حداقل رساندن حوادث، از دیگر 
برنامه های بهبود عملکرد این بخش بوده که تمامی آنها در جلسات متعدد 

بررسی و پس محرز شدن نتیجه اقدام به انجام آن نمودیم.
همچنین اعالم لیست اقالم یدکی مورد نیاز در این بخش به واحد 
راستای  در  توزین  سیستم های  یدکی  اقالم  وسفارش گذاری  سفارشات 
جلوگیری از توقف و صیانت از محصول و اجرای نظام آراستگی محیط کار 

)5s( از دیگر اقدامات  موثر در این بخش بوده است.
الزم به ذکر است محقق شدن تمامی اهداف و فعالیت های ذکر شده 
بدون همکاری و هماهنگی سایر بخش ها و مدیریتهای سازمان مقدور نبوده 
و باید تمای تالش های الزم در راستای رسیدن به چشم انداز شرکت بی 

وقفه ادامه یابد.
در پایان جا دارد از مدیر محترم انبارها و سفارشات همچنین معاونت 
محترم پشتیبانی مجتمع  که با حمایت های بی دریغ خود کمک شایانی به 
حل موارد و موانع موجود در راستای رسیدن به اهدف کالن شرکت به این 

واحد را  داشته اند مراتب تشکر خود را اعالم داشته و سپاسگزارم.

صیانت بیشتر از
محصوالت و کاالها



 سعید معاذالهی
رئیس هماهنگی و نظارت تغذیه خطوط 

آهن  سنگ  حجم  افزایش  به  توجه  با 
و  اولیه  مواد  تامین  جهت  شده  خریداری 
همچنین خوراک دهی به کارخانجات داخلی و 
نیاز به تفکیک و ساماندهی این موضوع واحد 
جدیدی در مدیریت حمل و نقل، با عنوان واحد 
هماهنگی و نظارت تغذیه خطوط تشکیل شده 
تا موجب بهبود عملکرد و افزایش بهره وری شود.

نظر به کمبود مواد اولیه در منطقه، تامین 
سنگ آهن جهت خوراک دهی خطوط فرآوری، 
عالوه بر خرید و حمل از معادن مجاور شرکت 
خریداری  نیز  کشور  نقاط  سایر  از  گهر،  گل 

می شود که علیرغم چالش ها 
و موانع پیش رو در کوتاه ترین 
اختیار  در  ممکن  زمان 
داده  قرار  تولید  واحدهای 
حدود  رقم  این  است.  شده 
سنگ  تن  میلیون   14/7
مواد  تامین  زنجیره  در  آهن 
اولیه و 9/6 میلیون تن جهت 
داخلی  حمل  و  خوراک دهی 
ابتدایی سال  در هشت ماهه 
1400 بوده است که منتج به 
رشد و توسعه واحدهای تولید 

شده است. 
از سوی دیگر با رویکرد حمل و نقل بهینه 
و با هدف افزایش راندمان، شرکت گل گهر اقدام 
به احداث سنگ شکن ژیراتوری در معدن 3 و 
مواد  حمل  که  است،  نموده  نقاله  نوار  توسعه 
اولیه جهت خوراک دهی کارخانجات کنسانتره 
خطوط 5،6،7 در این مسیر از طریق نوار نقاله 

انجام می شود.
از دیگر اقدامات انجام شده مدیریت حمل 
و نقل در بخش تغذیه خطوط، تقویت ناوگان 
حمل و نقل در سال جاری از جمله خرید 100 
دستگاه کامیون ده چرخ، 18 دستگاه لودر و 4 
دستگاه بیل مکانیکی توسط شرکت گهرترابر، 

یکپارچه سازی  قراردادها،  تجمیع  و  ساماندهی 
و  پیوسته  صورت  به  کار  انجام  و  پیمانکاران 

متمرکز با قابلیت پایش عملکرد بهتر می باشد.
یکی از چالش های حمل و نقل، عدم اعالم 
برنامه ریزی پیوسته و منظم و همچنین قطع 
بهره وری  کاهش  موجب  که  است  بار  ناگهانی 
سیستم و ضرر و نارضایتی پیمانکاران و نیروی 

انسانی زیر مجموعه می شود. 
جریان  یک  به  نقل  و  حمل  که  آنجا  از 
است،  وابسته  فعالیت ها  سلسله  و  پیوسته 
زیرساخت  مناسب حرف اول را می زند. بنابراین 
شبکه  چون  زیرساخت هایی  از  پشتیبانی 
برق رسانی، اینترنت و شبکه سیستم توزین و 
تردد باید به صورت مستمر باشد. برای مثال عدم 
وجود زیرساخت مناسب در یکی از معادن مجاور 
در منطقه، باعث کاهش روند زنجیره تامین و 
کاهش راندمان به میزان 50 درصد در ماه های 
تیر، مرداد و شهریور سال گذشته شد که این 
امر عالوه بر ایجاد نارضایتی واحد تولید و ضرر 
پیمانکاران، موجب شد به منظور جبران و حمل 
ظرفیت  از  بیش  شده،  خریداری  آهن  سنگ 
برنامه ریزی شده یعنی حدود 6.5 میلیون تن 

تا پایان سال حمل شود.
با توجه به روند افزایشی تولید کارخانجات 
به دلیل قطعی های  و کاهش فروش محصول 
انباشت محصوالت و  برق و محدودیت فضای 
کمبود پایل به دلیل پیشروی معادن مجاور، با 
نوارهای خروجی  چالش هایی نظیر تخلیه زیر 
کارخانجات، جلوگیری از توقف تولید، افزایش 
شدید حمل های داخلی و تامین ماشین آالت 

بارگیری، حمل و دپوسازی مواجه هستیم.
هم چنین در راستای حمل و نقل پیوسته 
می توان پیشنهاد داد که با احداث سنگ شکن 
ژیراتوری در معادن مجاور )معدن 2 و 5( و حمل 
مواد از طریق نوار نقاله به جای حمل جاده ای 
و نتیجتا بهبود عملکرد حمل و نقل در دست 

بررسی قرار گیرد.
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نمودار بار حمل شده جهت تامین سنگ ، حمل داخلی و فروش محصول در سال 1400

  یادداشت

 مسعود حسنی
رئیس هماهنگی و نظارت حمل و نقل ریلی 

مشی  خط  راستای  در  گل گهر  نقل  و  حمل  مدیریت 
مدیر عامل محترم شرکت مبنی بر سهم 70 درصدی حمل 
محصوالت به صورت ریلی، همواره به دنبال حمل و نقل پیوسته 
و توسعه حمل و نقل ریلی و نوار نقاله بوده است. بر این اساس 
شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر اقدام به ایجاد 
شانتینگ یارد در منطقه گل گهر کرده است. این پروژه که به 
منظور توسعه زیرساخت بخش حمل ریلی احداث می شود از 
جمله پروژه های انگشت  شمار در سطح کشور به شمار می رود 
که امکان دسترسی شرکت های منطقه به خطوط ریلی را فراهم 
ساخته است. این پروژه با ایجاد 72 کیلومتر خط ریل به زودی 
تمامی شرکت های منطقه را به این شبکه وصل خواهد کرد. 
یکی از موثرترین اقدامات مدیریت حمل و نقل در سایت های 
جدید ریلی در منطقه گل گهر ، تغییر پایانه بارگیری ریلی از 
حالت خطی به حالت لوپ می باشد که باعث افزایش بهره وری 

و راندمان حمل ریلی می گردد.
اما به خاطر برخی چالش ها هدف 70 درصدی حمل ریلی 
محصوالت هنوز محقق نشده است. برای نمونه از آنجا که اکثر 
خریداران محصوالت، متاسفانه به شبکه ریلی دسترسی ندارند. 
به همین دلیل و به ناچار محصول بایستی به صورت جاده ای 
حمل شود. از طرف دیگر مشتریانی که دسترسی آنها به شبکه 

ریلی میسر بوده، سهمیه تکلیفی آنها کاهش یافته است.
راه آهن جمهوری  ناوگان ریلی شرکت  مستهلک بودن 
اسالمی از جمله کمبود و فرسودگی دیزل های تردد موجب باال 
رفتن توقفات، نرخ تعمیرات و سرد شدن دیزل ها در طول مسیر 
شده که راندمان حمل ریلی را کاهش داده است. فرسودگی 
و کمبود تجهیزات تخلیه بار در مقصد از جمله کاردامپرهای 
مستقر در اسکله بارکو بندرعباس و توقف های بسیار، باالرفتن 
تعمیرات و عدم تخلیه واگن ها در زمان تعیین شده نیز باعث 
رسوب واگن ها و انسداد خطوط ریلی در مقصد و عدم تامین به 
موقع واگن به منظور بارگیری در مبدا می شود که این عوامل 
موجب کاهش شدید سهم حمل ریلی نسبت به حمل جاده ای 

شده است.

توسعه
حمل و نقل ریلی

نظارت بر تغذیه خطوط حمل و نقل

درون منطقه ای و برون منطقه ای نیز در کنار 
ارتباطات درون سازمانی وجود دارد. با توجه به 
ماهیت کار، در اغلب فعالیت های حمل شامل 
بارگیری، حمل و دپوسازی، کار با همیاری و 
در  و  مختلف  بخش های  همزمان  همکاری 

ساعات متفاوت شبانه روز انجام می شود.
عارفی افزود: کمبود ناوگان حمل و نقل و 
عدم تامین تجهیزات در زمان مورد نیاز یکی 
حساب  به  نقل  و  حمل  بخش  چالش های  از 

راه  شرکت  ریلی  ناوگان  فرسودگی  می  آید. 
آهن جمهوری اسالمی و تجهیزات تخلیه بار 
خاطر  به  کاردامپر ها  جمله  از  بندرعباس  در 
عدم تخلیه به موقع، باعث کاهش راندمان و 
هدر رفت زمان و هزینه می شود. از این رو نیاز 
به تقویت کمی و کیفی ناوگان ریلی شرکت 
بارکو  اسکله  در  تخلیه  تجهیزات  و  آهن  راه 
بندرعباس وجود دارد. گرچه تقویت ناوگان در 

حمل جاده ای نیز از این امر مستثنی نیست.

وی در پایان گفت: آثار تحریم در حوزه 
افزایش  ارز،  نرخ  افزایش  شامل  نقل  و  حمل 
تورم، عدم امکان تامین تجهیزات و ناوگان با 
کیفیت باال، عدم امکان تامین قطعات مصرفی 
قیمت  افزایش شدید  کیفیت،  با  و  نیاز  مورد 
تعمیرات  میزان  رفتن  باال  و  مصرفی  قطعات 
ماشین آالت به دلیل کیفیت نامرغوب قطعات، 
همگی باعث شده اند هزینه تمام شده حمل و 

نقل محصوالت به شدت افزایش یابد.
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مدیر رفاه و امور اجتماعی شرکت گل گهر گفت: 
هنگامی که مدیری در خصوص نقش خود در تقویت 
رفاه کارکنان، احساس گنگ و نامطمئنی داشته باشد، 
سازمان نیز در تالش برای بهبود با موانع جدی روبه رو 
خواهد شد. مدیران تنظیم کننده احساسات و آهنگ 
فعالیت در محیط سازمان هستند و از قدرت هدایت 
و ترویج فرهنگ رفاه برخوردارند. این به معنی نیاز 
سازمان به تبیین وظایفی شفاف برای مدیران در زمینه 
بهبود رفاه نیروی انسانی است. بر اساس یافته های 
گالوپ، سازمان های پیشرفته توانسته اند با تقویت میزان 
تاثیرگذاری مدیران بر سالمت جسمی و روانی کارکنان 

به نتایج مثبتی برای کسب  وکار دست پیدا کنند.
نهایت روش هایی  افزود: در  مصطفی حصاری 
برای بهبود سالمت جسمی و روحی کارکنان و حفظ 
یکپارچگی روابط مدیران و نیروی انسانی شناسایی 
شده است که سازمان ها را در تحقق نتایج مثبت و بلند 

مدت در این زمینه یاری خواهند کرد.
وی ادامه داد: ضرورت و اهمیت مدیریت رفاهی به 
دلیل ایجاد عالقه و انگیزه شغلی و دلگرمی در کارکنان 
است تا به ایفای بهتر وظایف محوله آنان منجر شود. به 
همین منظور فراهم کردن برنامه های رفاهی کارکنان 
اصلی ضروری است و سازمان های مختلف نسبت به 
احتیاجاتی که کارکنان شان دارند در حد توان و در 
قالب بودجه های رفاهی مصوب یا از محل های دیگر 
برنامه های رفاهی مختلفی را به مرحله اجرا می گذارند.

مدیریت  کرد:  تاکید  حصاری 
رفاه و امور اجتماعی شرکت گل گهر 
دو  به  را  کارکنان  رفاه  نیز، موضوع 
صورت مستقیم غیر مستقیم پوشش 
دسته بندی  این  در  که  می دهد 
رفاه خانواده های کارکنان در دسته 
دوم قرار می گیرد. خوشبختانه این 
مدیران  سوی  از  همواره  مدیریت 
ارشد شرکت به خوبی مورد حمایت 
قرار گرفته است. به خصوص جناب 
عنوان  به  عتیقی  مهندس  آقای 
اولین مدیر رفاه شرکت تاکنون نگاه 
ویژه ای به برنامه ها و اهداف تعیین 
شده این مدیریت داشته اند. از جمله 
شرکت  جاری  رفاهی  موضوعات 

گل گهر، اجرای شیوه نامه های رفاهی است که ارتباط 
مستقیمی با کارکنان دارد. سفرهای یک یا چند روزه، 
بلیط کنسرت، اسکان  برگزاری جشن ها، خریداری 
در مهمانسراهای شهرهای مختلف، برگزاری جشن 
دانش هایی چون جشن دانش جزء مواردی است که 

برای خانواده های کارکنان تدارک دیده می شود.
وی در خصوص اهداف کالن مدیریت رفاه و 
امور اجتماعی گفت: هدف کالن این مدیریت، افزایش 
رضایت و انگیزش کارکنان است که مهم ترین شاخص  

آن رضایت کارکنان در حوزه های مختلف خدمات 
رفاهی است. برای رسیدن به این منظور در ابتدای هر 
سال با تعیین اهداف بلند مدت و جاری مسیر فعالیت ها 
را مشخص کرده و تالش می کنیم هر سال بر کیفیت 
و کمیت این اهداف بیفزاییم. از آنجا که برخی از اهداف 
مربوط به شیوه نامه ای است که توسط مدیریت محترم 
منابع انسانی تدوین می شود، در کمیته های مختلف 
تالش می کنیم برخی از موارد را پر رنگ تر به مرحله 

اجرا در بیاوریم.

مدیر رفاه و امور اجتماعی ادامه داد: 
برای نمونه خرید مهمانسرا در شهرهای 
مختلف جزء اهداف بلند مدت به حساب 
می آید که تاکنون در بیشتر شهرها این 
مهمانسراها برای استفاده کارکنان مهیا 
خرید  با  جاری  سال  در  و  است  شده  
مهمانسرا در شهرهای اصفهان و تهران 
و نیز اقدام به خرید مهمانسرا در جزیره 
قشم، اجاره مهمانسرا در یزد و نیز اجاره 
مهمانسراهای بیشتری در جزیره کیش ، 
گام بلندی در جهت رفاه حال پرسنل و 

خانواده هایشان برداشته شده است.
به روزرسانی  کرد:  اظهار  وی 
شامل  نقل  و  حمل  ناوگان  سیستم 
خودرو و اتوبوس، به روزرسانی خدمات 
رستوران ها، به روزرسانی ساختمان ها و 
تجهیزات صنعتی مورد استفاده در آن 
رفاه در  اهداف کالن مدیریت  از دیگر 
سال جاری بوده است. ما هم چنین برای 
بهبود عملکرد بخش رفاه برنامه هایی چون بهسازی 
مهدکودک و رستوران و تجهیز آنها و توزیع بسته های 

میان وعده در زمان کرونا را تدوین کردیم.
حصاری ادامه داد: از آنجا که بهبود عملکرد در 
مدیریت رفاه و امور اجتماعی تا حد زیادی به همکاری 
نیروی انسانی در سایر بخش های شرکت ارتباط دارد، 
همکاران با استفاده از نرم افزار نظام پیشنهادها نظر 
خودشان را در این سیستم ثبت می کنند که با برگزاری 
کمیته نظام پیشنهادات، نظرات و پیشنهادهای ارائه 
شده مورد بررسی قرار می گیرند. البته در این زمینه 
امکان ارائه نظر به صورت شفاهی وجود دارد که قطعا 
در همه زمینه ها راهنمای خوبی برای  مدیریت رفاه 
است تا اگر نقص و کمبودی وجود دارد، جبران یا 

اصالح شود.
اوصاف،  این  با همه  کرد:  تاکید  پایان  در  وی 
همواره کار در حوزه رفاهی سختی های خاص خود 
را دارد چرا که خاصیت انسان این است که سطح و 
نوع انتظارش همواره در حال تغییر و افزایش است و 
به همین دلیل ما باید به صورت مدام خدماتی را ارائه 
کنیم که از مبنای قبلی باالتر و بهتر باشد تا انشاءاهلل 
اکثر نظرات و درخواست های همکاران را تا حد امکان 

برآورده کنیم.
در مطالب سایر همکاران این مدیریت به عملکرد 
و فعالیت های مدیریت رفاه و خدمات اجتماعی جزیی 

تر پرداخت شده است.

مدیر رفاه و امور اجتماعی مجتمع گل گهر:

افزایش رضایت و انگیزش کارکنان، 
مورد توجه ویژه است

  یادداشت

 محسن خضری
رئیس هماهنگی و نظارت حمل و نقل جاده ای 

به منظور پیشبرد اهدافی چون ساماندهی شرکت های حمل و 
نقل در منطقه، ایجاد رقابت سالم، دفاع از حقوق رانندگان، مدیریت 
زمان و هزینه و هم چنین مدیریت هدفمند، توزیع عادالنه بار مورد 
توجه قرار گرفته است. این کار از طریق تعریف فرآیند حمل و تشکیل 
کمیته حمل و نقل عملی می شود که با حضور نماینده فرمانداری، 
نماینده اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای، نماینده انجمن صنفی 
شرکت های حمل و نقل و کارگروه حمل و نقل منطقه گل گهر 

صورت گرفته و به زودی اجرایی خواهد شد.
همچنین مدیریت حمل و نقل برای ارائه خدمات به کلیه 
مدیریت های شرکت گل گهر در زمینه تامین ماشین آالت جهت 
انجام امور زیربنایی و حمل مواد و مصالح، تمام تالش خود را جهت 
رضایت متقاضیان، کاهش هزینه ها و تامین ماشین آالت مورد نیاز در 

کوتاهترین زمان ممکن انجام داده است.
احداث  به  این مدیریت می توان  استراتژیک  اهداف  از دیگر 
شهرک حمل و نقل منطقه گل گهر با هدف ساماندهی حمل و نقل 
کل منطقه اشاره کرد که توسط شرکت توسعه عمران و مدیریت 

منطقه گل گهر در دست اجرا می باشد. 
ایجاد نرم افزار یکپارچه و متمرکز با امکان دسترسی گسترده 
رانندگان به سامانه هوشمند اعالم بار، پیگیری توزیع عادالنه بار در 
بین شرکت های باربری فعال در منطقه گل گهر، ساماندهی پایانه های 
حمل و نقل به صورت موقت تا راه اندازی شهرک حمل و نقل، 
برنامه ریزی و پیگیری تقویت ناوگان حمل و نقل )شرکت گهرترابر(، 
برنامه ریزی جهت توسعه فعالیت در سایت منطقه ویژه اقتصادی بارکو 
در بندرعباس، همگی جزو چشم انداز آینده مدیریت حمل و نقل به 

حساب می آیند.
با توجه به حجم باالی کار در زمینه حمل محصوالت و فعالیت 
شبانه روزی ماشین آالت صنعتی، شاید مهم ترین چالش  این بخش در 
سال جاری تامین سوخت و سهمیه اختصاص یافته از سوی شرکت 
نفت باشد. به عنوان مثال وجود تجربه یک حمله سایبری به سیستم 
هوشمند توزیع سوخت و اختالل یک روزه در توزیع و پخش، چالشی 
در سطح کشور پدید آمد که در صنعت حمل و نقل گل گهر نیز 

مشهود و اثرگذار بود.

حمل بار
در جاده ها

ضرورت و اهمیت مدیریت رفاهی 
به دلیل ایجاد عالقه و انگیزه شغلی 

و دلگرمی در کارکنان است تا به 
ایفای بهتر وظایف محوله آنان 

منجر شود

| ویژه نامه عملکرد معاونت پشتیبانی مجتمع | 
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نشریه داخلی 

 امیر اسدی 
رئیس امور اجتماعی

رفاه  مدیریت  اجتماعی  امور  بخش 
 2 به  گهر  گل  صنعتی  و  معدنی  شرکت 
سرپرستی  است  شده  تقسیم  سرپرستی 
سرپرستی  و  اجتماعی  خدمات  هماهنگی 

برنامه ریزی مسافرتها.
در بخش اول یعنی سرپرستی هماهنگی 
خدمات اجتماعی اهم وظایف بدین ترتیب می 
باشند. اجرای شیوه نامه های رفاهی شرکت 
که به تایید هیئت مدیره و مدیرعامل محترم 
شرکت رسیدند و برای رفاه حال پرسنل در 
حال انجام می باشند الزم به ذکر است که 
این شیوه نامه هر سال به روز رسانی میشود و 
تالش برای پررنگ تر کردن آیتم های رفاهی 
در کمیته های تخصصی توسط این واحد پیگیری و اجرا می شوند. 
برخی از آیتم های آیین نامه های رفاهی بدین شرح می باشند: هدیه 

سالروز تولد همسر، کمک هزینه سفرهای سیاحتی و زیارتی، کمک 
هزینه خرید لباس، بن خرید روز کارگر، کمک هزینه ایاب و ذهاب 
فرزندان، کمک هزینه نگهداری فرزندان زیر 6 سال، تقدیر از کارگران 
نمونه، تقدیر از پیشکسوتان و همکاران بازنشسته، تقدیر از کارپذیران 
بازخرید شده، هدیه روز زن و نیز هدیه جهت همسران کارپذیر که 
نام آنها فاطمه یا زهرا است، پاداش سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 
هدیه روز مرد، بن خرید عید نوروز کارپزیران و بازنشستگان، حمایت 
از ارتقای علمی و تحصیلی فرزندان، بن خرید عید سعید غدیرخم، 
بن ماه مبارک رمضان، هدیه روز جانباز، کمک هزینه ایاب و ذهاب 
کار پذیران، پاداش ساالنه کارپذیران، هدیه ازدواج کارپذیران، هدیه 
ازدواج فرزندان، اختصاص مرخصی و مزایا برای تشرف کارپذیر به 
حج تمتع و حج عمره و پیاده روی روز اربعین، کمک هزینه فوت 
کارپذیر و فوت بستگان درجه یک، تقدیر از پذیرفته شدگان کنکور 
)فرزندان(، تقدیر از فرزندان و دانش آموزان ممتاز در زمینه تحصیلی 

و غیر تحصیلی.
از دیگر فعالیت های این واحد اختصاص بن غذا به صورت 
فصلی و انجام تفاهم نامه با رستوران ها و کافی شاپ های سطح شهر 
جهت استفاده پرسنل از خدمات آنها و برگزاری جشن ها از قبیل 
جشن دانش و جشن انقالب و ایستگاه خالقیت و سایر جشن ها می 

باشد. مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی و مدیریت و اسکان پرسنل 
و مهمانان شرکت در مهمانسراهای شرکت خارج از سیرجان که در 
حال حاضر به 63 واحد مهمانسرا می رسند توسط این واحد صورت 
می پذیرد، انجام و پیگیری تعمیرات و نگهداری مهمانسراهای 
شرکت به عهده این واحد می باشد که عالوه بر مهمانسراهای 
موجود، مهمانسراهای استیجاری از قبیله کیش و نیز اجرای تفاهم 
نامه در خصوص اسکان و اقامت پرسنل در شهر یزد، کرمان، شیراز 
و بافت نیز توسط این واحد انجام می پذیرد و همکاران بنده دراین 

قسمت تمام تالش برای رفاه پرسنل را به عمل می آورند.
در قسمت سرپرستی برنامه ریزی مسافرت ها، همکاران بنده 
در تالشند برای اجرای مطلوب و بهینه سفرهای یک روزه و 2 روزه 
که در شهرهای استان کرمان از قبیل راین، جوپار، شهربابک، شهداد 
و... و همچنین برای پرسنل محترم دفتر تهران در شهرهای شمالی 
کشور در حال برگزاری می باشد. از دیگر فعالیت های این واحد اخذ 
بلیط برای ماموریت های پرسنل و نیز برگزاری مراسمات و جلسات 
خارج از شرکت برای واحدهای مختلف جهت برگزاری سمینار ها 
آموزشی و سایر جلسات شرکت می باشد. در پایان از مدیریت عامل 
محترم شرکت و نیز معاونین مجموعه که همیشه حامی رفاه حال 

پرسنل و خانواده های آنها بودند کمال تشکر را دارد.

ارائه خدمات اجتماعی به کارکنان

 یاسر علیپور 
رئیس امور رفاهی مجتمع گل گهر

ارزیابی عملکرد مدیریت رفاه و امور اجتماعی 

از ابتدای سال تاکنون را می توان با 
توجه به اقدامات عملی این مدیریت 
از ابتدای سال جاری سنجید که 
عامل  مدیر  حمایت  با  همه  این 
محترم و معاونان و همکاری سایر 
است.  انجام شده  مدیران شرکت 
در ادامه صحبت ها و مطالب مدیر 
محترم رفاه و امور اجتماعی شرکت 
به عرض می رساند که این مدیرت 
رئیس  ریاست؛  حوزه  سه  شامل 
امور اجتماعی، رئیس امور رفاهی 
مجتمع می باشد که سعی شده است برای آگاهی 
از این  بیشتر؛ عملکرد و اقدامات این سه حوزه 

مدیریت را جزیی تر در ادامه بیاوریم:

تشریح عملکرد حوزه های رفاهی

و   1400 سال  در  سنگین  نیمه  آالت  ماشین  خرید   
برنامه ریزی خرید ماشین آالت سنگین در سال 1401 جهت 

به روزرسانی تجهیزات نظافت و خدمات مجتمع
 خرید 2 دستگاه خودروی سوزوکی ویتارا

 خرید خودروهای ملکی
 پیگیری خرید دوچرخه بیدود برای پیست دوچرخه شهرک

 پیگیری انجام تعمیرات خودروهای ملکی
 پیگیری و برنامه ریزی خرید کلیه وسایط نقلیه مرتبط 

با پارک دهکده گردشگری
 خرید خودروهای مورد نیاز باشگاه ورزشی

 خرید مهمانسرای اصفهان و تجهیز کامل
 عقد قرارداد اجاره 5 واحد آپارتمان در کیش جهت 

استفاده پرسنل
 خرید مهمانسرای تهران و تجهیز آن

 پیگیری خرید مهمانسرای قشم
 پیگیری عقد قرارداد با هتل صفائیه یزد جهت رفاه 

پرسنل و موارد درمانی
 عقد قرارداد هتل پارس و جهانگردی کرمان
 احداث 4 طبقه مهمانسرا در شهرک گل  گهر

 عقــد قــرارداد 8 واحــد 220 متــری در شهرســتان 
بافــت

 انجام امور مربوط به شیوه نامه رفاهی
 بازنگــری نمــودار ســازمانی مدیریــت رفــاه و 

ــکار پیمان
فرم  شامل  رفاهی  مدیریت  حوزه  افزار  نرم  ایجاد   
اتوماسیون تهیه بلیط مهمان، بن کودک، خانه های سازمانی 

و رستوران
 جوایز جشن دانش به دانش آموزان ممتاز

 پیگیری عقد قرارداد با دو نفر مشاور جهت هتلینگ 
مهمانسراها و رستوران

مشاور  با  امور  انجام  و  هفتگی  جلسات  برگزاری   
مدیرعامل

دهکده  کودک  پارک  طراحی  به  مربوط  امور  انجام   
گردشگری

و  اقامت  نهبندان-  معدن  نیروهای  اعزام  هماهنگی   
ایاب و ذهاب

  تهیه بلیط و اسکان پرسنل
 توزیع بن های غذای سه ماه بر پرسنل 

و  تهران  دفتر  معاونان  دفاتر  پذیرایی  برنامه ریزی   
سیرجان

 برگـزاری دهمیـن ایسـتگاه خالقیـت بـه صـورت 
مجـازی

 بازنگری هزینه غذای پرسنل جهت سال های 1400 و 
1401 و ارسال نامه به مالی

بهسازی  و  تجهیزات  و  خواب  سرویس  تعویض   
مهمانسرای شهرک

تجهیزات  یکپارچه سازی  پیگیری  و  برنامه ریزی   
پذیرایی دفاتر به شکل برند بوک 

 طراحی داخلی جدید رستوران مجتمع
 بهسازی محوطه مهمانسرا وپذیرش

شرقی  و  جنوبی  ضلع  سبز  فضای  محوطه  بهسازی   
مهمانسرا )تبدیل به پارک(

 پیگیری تعمیرات جامع منازل شهرک
 تعمیرات اساسی ساختمان مهمانسراهای بندرعباس 
 بهسازی سالن انتظار و دفتر مدیریت محترم مجتمع

 پیگیری تعمیرات و بهسازی منازل سازمانی و اختصاص 
خانه های خالی به افراد

 بهسازی فضای مهد کودک 
 بازسازی فضای کافی شاپ 

 بازسازی رستوران

 راه اندازی کافه بستنی و قهوه در شهرک گل گهر
دهکـده  ویالهـای  تجهیـزات  خریـد  و  پیگیـری   

گردشـگری
و  ساختمان  بهسازی  و  بنزین  پمپ  تجهیزات  خرید   

محوطه

 عالوه بر این برنامه ها اقدامات تکمیلی دیگری چون بازسازی كامل و اصولی مهمانسراها و ساختمانها و هم چنین به روزرسانی و نوساری کل تجهیزات مهمانسرا باید صورت بگیرد.

| ویژه نامه عملکرد معاونت پشتیبانی مجتمع | 
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رئیس امور رفاهي مجموعه شهر 

مجموعه مهمانسرا و شهرک مسکونی گل گهر شامل 126 
واحد مسکونی، 36 اتاق و سوییت مهمان در دو مجموعه مهمانسرای 
مرکزی و مهمانسرای فاطمیه ، یک آشپزخانه طبخ غذا ، دو سالن 
رستوران ، یک مجموعه کافی شاپ ،نانوایی، درمانگاه ،آموزشگاه 
، مسجد ، گلخانه ، مخابرات ، سالن کنفرانس ، فروشگاه تعاونی 
مصرف، مهد کودک ، ساختمان های اداری ، پارک ، سینمای رو 
باز ، زمین چمن مصنوعی و فضای سبز می باشد که در مجموعه 
مهمانسرا حدودا روزانه میزبان اسکان 15 تا 25 نفر مهمان به طور 
متوسط به عالوه مراسمات مختلف شرکت میباشیم، در رستوران 
روزانه حدودا 100 تا 110 پرس صبحانه شامل بیرون بر و سرو 
در سالن ، ناهار حدودا 400 پرس بیرون بر و سرو در سالن و شام 

حدود 150 پرس بیرون بر و سرو در سالن ارائه میگردد.
در کافی شاپ نیز روزانه میزبان حدودا 400 تا 450 نفر از 

همکاران و همشهریان عزیز می باشیم.
عالوه بر این خدمات رسیدگی به محوطه ها و منازل مسکونی 
، جمع آوری روزانه زباله های شهرک ، و نظافت روزانه محدوده 
تقریبی 12 هکتار ، خیابان ، پارک و فضای سبز به عالوه خدمات 
مجموعه ورزشی بزرگ شهید حاج قاسم سلیمانی ،در دستور کار 

قرار دارد. 
به  پاسخگویی  جهت  شهرک  مجموعه  است  ذکر  به  الزم 
سیرجان  شهر  در  هتل ها  بهترین  با  پیک  روزهای  در  مهمانان 
توافق نامه همکاری دارد و همچنین همزمان مشغول به نوسازی 
و تعمیرات اساسی منازل مسکونی و مهمانسراها می باشد .  این 
خدمات توسط 8  نفر از پرسنل مجموعه مدیریت رفاه و امور 
اجتماعی وحدودا 40 نفر پرسنل پیمانکار، به همکاران محترم ارائه 
می گردد که جهت خدمات استاندارد و مناسب به صورت مداوم در 

حال آموزش می باشند .

خدمات گل گهر در 
مجموعه شهر


