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عکس:

ش�رکتهای ب�زرگ فعال در بخ�ش معدن عالوه بر توجه به توس�عه تولید و رون�ق اقتصادی ،تعهدات
داوطلبان�های را در قب�ال جامع�ه برعه�ده دارند .بر همین اس�اس نی�ز در دنیای کنون�ی مفاهیمی چون
مسئولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی مورد توجه قرار گرفته است .توجه به مفاهیم یادشده موجب شده
شرکتهای معدنی بتوانند ارتباط بهتری با جامعه بومی خود برقرار کنند .در چنین شرایطی این شرکتها
به جای آنکه تهدید تلقی ش�وند ،بهعنوان فرصتی تازه برای توس�عه شناخته میشوند .در مواردی شاهد
هستیم شرکتهای معدنی فراتر از تعهدات ،قراردادها و تفاهمنامههای قانونی برای توسعه زیرساختها،
ساخت سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی سرمایهگذاری میکنند .از جمله این تعهدات میتوان به رونق
گردشگری یا حفظ سنتهای یک منطقه اشاره کرد .شرکت معدنی و صنعتی گلگهر بهعنوان بزرگترین
تولیدکننده کنس�انتره و گندله کش�ور همواره کوش�یده در قبال جامعه بومی مسئول باشد .این شرکت
در اس�تان کرمان و شهرس�تان سیرجان واقع شده است .از آنجا که سیرجان بهعنوان شهر جهانی گلیم
شناخته میشود ،این شرکت در تالش است این هنر سیرجان را به تمام ایران بشناساند.

صدور مجوز واگذاری
معادن تعطیل
از طریق بازار سرمایه

حضور ش��رکت گلگهر در نمایش��گاه گردش��گری و صنایع دس��تی
تهران با هدف پیوند س��نت و صنعت در سیرجان و در ادامه اجرای
پروژه ارتقای زنجیره گردش��گری هوش��مند در سیرجان انجام شده
است

پیوند صنعت و سنت

اعتالی نقشی از فرهنگ

سخن پایانی

با هدف توس��عه گردش��گری در س��یرجان و با حمایت
ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گلگه��ر ،غرف��ه س��یرجان
در چهاردهمی��ن نمایش��گاه بینالملل��ی گردش��گری و
صنایعدستی برپا شد.
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی
و صنعتی گلگهر ،در این نمایشگاه که از  5تا  8اسفند در
تهران برگزار شد ،بخشی از ظرفیتهای سیرجان بهعنوان
شهر جهانی گلیم در حوزههای صنایعدستی ،آثار تاریخی،
فرهنگی و معدن ،به نمایش گذاشته شد.
گفتنی اس��ت حضور در این نمایش��گاه ب��ا هدف پیوند
س��نت و صنع��ت در س��یرجان و در ادامه اج��رای پروژه
ارتقای زنجیره گردش��گری هوش��مند در س��یرجان انجام
ش��ده اس��ت؛ طرحی که با هم��کاری روابطعمومی و امور
بینالملل ش��رکت گلگهر و دبیرخانه ش��هر جهانی گلیم
در حال اجرا اس��ت و میتوان��د در آینده نزدیک ،منجر به
تقوی��ت کس��بوکارهای بومی در  ۲بخش گردش��گری و
صنایعدستی و جذب توریست معدنی در سیرجان شود.

ش��رکت معدنی و صنعتی گلگهر در منطقه سیرجان واقع شده است .سیرجان بهعنوان
دومین ش��هر پرجمعیت استان کرمان شناخته میشود .این مجموعه معدنی و صنعتی در
طول س��الهای گذش��ته همواره در تالش بوده تا در راس��تای اجرای مسئولیتهای خود
در قبال جامعه در مس��یر اعتالی سنت س��یرجان گام بردارد؛ بر همین اساس نیز از گلیم
سیرجان بهعنوان دارایی معنوی این شهر حمایت میکند.
گلیمی که در س��یرجان بافته میشود بهنام شیریکیپیچ معروف است .این گلیم بهطور
سنتی در روستاهای سیرجان بافته میشود .روستای دارستان بهعنوان خاستگاه و دهکده
جهانی گلیم در بین سایر روستاهای سیرجان از منظر حفظ و احیای هنر گلیمبافی دارای
سبقت بیشتری است.
ش��یرکیپیچ نامی اس��ت که بافندگان عشایر و روس��تایی به این گلیم دادهاند .مردمان
محلی علت این نامگذاری را بافت چندنفره این گلیم میدانند.
چند س��الی است که ش��رکت معدنی و صنعتی گلگهر در راس��تای سیاستهای ستاد
اقتصاد مقاومتی استان و بهمنظور پشتیبانی از پیشبرد اهداف اقتصادی در بخش خصوصی
اس��تان و حمایت از صنایع خرد و خانگی ،اقدام به حمایت از بافت گلیم و شناس��اندن آن
کرده اس��ت .بدون تردید رونق یافتن این س��نت بهمنزله رشد اش��تغالزایی در این منطقه
خواهد بود .این گلیم چنان چش��منواز اس��ت که در سال  ۱۳۹۶به ثبت جهانی رسید و نام
سیرجان را بر تارک شهرهای هنری دنیا نشاند.

ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی گلگه��ر در طول س��الهای گذش��ته
بهرهگیری از ذخایر معدنی منطقه گلگهر در شهرس��تان س��یرجان را
برعهده گرفته است .این اقدام زمینه توسعه صنعتی و بهدنبال آن رشد
اقتصادی این منطقه را فراهم کرده است.
در چنی��ن ش��رایطی موقعیتهای ش��غلی متعددی در شهرس��تان
سیرجان و حتی اس��تان کرمان ایجاد شده است .این شرکت بهعنوان
مجموعهای سازمانیافته خود را در قبال تامین نیازهای جامعه موظف
میداند.
در همین راس��تای وظایف متعددی را برعهده میگیرد .از جمله این
وظایف میتوان به حمایت مادی و معنوی از سنتهای سیرجان اشاره
کرد .در همین راس��تا نیز در تالش است تا نام گلیم سیرجان در ایران
و دنیا شناخته شود .بر همین اساس از هر فرصتی برای شناخته شدن
این ظرفیتها کمک میگیرد.
این مجموعه چندی پیش با هدف توس��عه گردشگری در سیرجان،
غرفهای در چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایعدستی
برپ��ا کرد تا به این ترتیب فرصتی برای برقراری ارتباط میان س��نت و
صنعت فراهم کند.
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نماین��دگان مجلس ش��ورای اس�لامی به
وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت مجوز دادند
که نس��بت به واگ��ذاری مجوزه��ا و معادن
تعطیل در اختیار خود در قالب ش��رکتهای
سهامی عام پروژه از طریق بازار سرمایه اقدام
کند.
به گزارش ایرنا نمایندگان مجلس ش��ورای
اس�لامی ب��ا رای موافق ب��ه بن��د الحاقی ۲
تبص��ره ۱۸به وزارت صنعت ،معدن و تجارت
اج��ازه دادند بهمنظور جم��عآوری نقدینگی
سرگردان مردمی ،نسبت به واگذاری مجوزها
و مع��ادن تعطی��ل در اختیار خ��ود در قالب
ش��رکتهای سهامی عام پروژه از طریق بازار
سرمایه اقدام کند.
آییننامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و تایید ش��ورایعالی
بورس اجرایی میشود.
گفتن��ی اس��ت مطابق بند  ۲ای��ن تبصره،
هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکتهای
سهام عام پروژه ،صندوقهای سرمایهگذاری
غیرمس��تقیم یا صندوقهای س��رمایهگذاری
اعم از پ��روژه ،زمین و س��اختمان ،امالک و
مس��تغالت از پرداخت مالی��ات نقل و انتقال
معاف اس��ت .همچنیندر این نشس��ت اصل
تبصره  ۱۸بخش درآمدی از سوی نمایندگان
مجلس شورای اسالمی تصویب شد.
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