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گفتوگو با معاون فنی و مهندسی شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

حمایت گلگهر از سرمایهگذاری در تامین و بومیسازی قطعات
 امر برنامهريزي و توسعه در حوزه معاونت فني و مهندسي مجتمع براساس چشمانداز شركت گلگهر و سياستهاي مديران ارشد صورت ميگيرد
 با توجه به ابعادی که منطقه در حال پیدا کردن است ،باید همه ظرفیتهای شهری هم به همان اندازه رشد کنند
 آینده بسیار درخشانی برای منطقه گلگهر و شهرستان سیرجان وجود خواهد داشت

 یکی از معاونتهای پرکار مجتمع معدنی
و صنعتی گلگهر در بخش فنیو مهندسی این
مجتمعجایگرفتهاست.بهطوریکهششمدیریت
زیر نظر این معاونت فعالیت میکنند و رسیدگی به
کلیه امور این مدیریتها تنها بر عهده همین معاونت
است .میتوان گفت معاونت فنی و مهندسی یکی از
اصلیترینوپرکارترینمعاونتهایمجتمعگلگهر
است .در گفتوگوی پیشرو مهندس محمدرضا
شهسواری معاون فنی و مهندسی شرکت گلگهر به
تشریحفعالیتهایحوزهاینمعاونتپرداختهاست.
 لطفا در خصوص فعاليتها و اثرگذاري
واحدهاي زيرمجموعه معاونت فنيومهندسي
توضيحاتيبفرمایيد.
رسالت اصلي معاون فني و مهندسي مجتمع را
ميتوان به عنوان شتابدهنده ساير واحدهاي شركت
خصوصا واحد توليد تعريف نمود كه به منظور تحقق اين
رسالت،مسئوليترهبريونقشآفرينيششمديريتبه
اين معاونت سپرده شده است .اين شش حوزه شامل امور
انرژي ،امور عمراني ،مهندسي معكوس و ساخت داخل،
اصالحخطوطتوليد،دفترفنيمجتمعوپروژهبيمارستان
هستن .د
 برنامهريزي و توسعه در معاونت فني و
مهندسي در چه راستايي است و تا کنون برنامهها
چقدرعملياتيشدهاند؟
امر برنامهريزي و توسعه در حوزه معاونت فني و
مهندسي مجتمع براساس چش مانداز شركت گلگهر
و سياستهاي مديران ارشد صورت ميگيرد .به عنوان
نمونه؛ مديريت انرژي رسالت تامين آب ،برق و گاز
پروژههاي تعريف شده را بر اساس سند چش مانداز دارد
و يا حوزه مهندسي معكوس و ساخت داخل رسالت عدم
وابستگي به خارج در حوزه زنجيره فوالد را تا حد امكان
عهدهداراست.
 با توجه به اينكه يكي از مهمترين اصول
اقتصاد مقاومتي ،مبحث ساخت داخل است ،لطفا
بفرمایید كه در اين ارتباط چه اقداماتي صورت
گرفتهاست؟
در مجموعه گلگهر ده گام به منظور تحقق اقتصاد
مقاومتي تعريف کرده که در دست اجرا هستند .يكي از

مهمترين اين گامها ،رويكرد ساخت داخل
است .بدين منظور در مجموعه گلگهر،
واحدي تحت عنوان مهندسي معكوس و
ساخت داخل تشكيل و دو هدف جهت
آن تعريف شده است .اين دو هدف شامل
بوميسازي قطعات خريد خارج و كمك به
توسعه توان صنعتي استان كرمان است .به
منظور دستيابي به اين دو هدف ،شركت
معدني و صنعتي گلگهر در ريسك
بوميسازي قطعات با سازندگان داخل كشور
و شركتهاي دانشبنيان سهيم ميشود.
شركت گلگهر هزينه مواد اوليه را تقبل
نمودهوسازندهاقدامبهساختقطعهياتجهيز
ميكند .اگر قطعه ساخته شده مورد تایيد
قرار گرفت ،مابقي مبلغ توافق شده به سازنده
داخليپرداختميگردد.بهمنظوراجراياين
تسهيم ريسك ،آیيننامهاي نيز تهيه و به
تصويب هيئتمديره محترم شركت رسيده
است .در طي يك سال گذشته براساس اين
مكانيزم ،گلگهر به دستاوردهاي خوبي در
حوزه بوميسازي رسيده و برخي نيز در حال
ساختداخلهستند.ازمهمتريناينقطعات
ميتوان به پينيون كرانويل دامپتراك ،كابل فشار قوي
شاول معدن ،برد مشعل گندلهسازي ،روكش الستيك
دامپتراك ،بوته كوره تونلي ،مجموعه بلوك هيدروليكي
دامپتراكها و كارتريج ،فلومتر اسالري ،قطعات ميكسر
گندلهسازي و . .اشاره كرد .همچنين از مهمترين موارد در
دست بوميسازي ميتوان به سيكلوسايزر ،دستگاه تست
 ،FZGسيستم پردازش تصوير ديسكهاي گندلهسازي،
مجموعه گاردان و چهارشاخ دامپتراك اشاره نمود.
در ارتباط با هدف دوم اين مديريت بايستي
خاطرنشان كرد ،با توجه به اینکه منطقه گلگهر به
یکي از بزرگترين مناطق صنعتي كشور تبديل شده
است ،یکی از رسالتهایی که در مجموعه شكل گرفته
این ديدگاه است که شهرستان سیرجان و استان کرمان
را هم بايستي پذیرای چنین صنعت بزرگی کنیم .بدين
منظور از نظر صنایع زیرساختی و فعالسازی کارگاههای
داخل شهرکهای صنعتی ،جلسات متعددی داشته

جناب آقای پیام خسروی
درگذشت مادر بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان
تسلیت عرض میکنیم.
روحشان شاد و یادشان گرامی

هفتهنامه پاسارگاد

کیفی حاوی مدارک :کارت ملی ،کواهینامه ،کارت پایان
خدمت ،کارت سوخت ،تعدادی کارت عابربانک به نام
سلیمان سلیمانزاده فرزند اصغر مفقود گردیده و از
درجه اعتبار ساقط میباشد.
ضمنا در صورت پیدا شدن با شماره
 09140555299تماس حاصل فرمایید.
آگهــی تغییــرات شــرکت آفتــاب صنعــت ســیرگان شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  3370و شناســه ملــی 14003434148
بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بهطــور فوقالعــاده
مــورخ  1398/07/28تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 -1آقــای علــی احمــدی دهقطبالدینــی بــه کــد ملــی
- 3071875932خانــم نفیســه احمــدی دهقطبالدینــی بــه کــد
ملــی  - 3071180764خانــم زهــرا احمــدی دهقطبالدینــی بــه
کــد ملــی  3071775695بــه ســمت اعضــای هیئتمدیــره بــرای
مــدت  2ســال انتخــاب شــدند.
 -2آقــای مرتضــی ابراهیمینســب بــه کــد ملــی 3071871521
بــه ســمت بــازرس اصلــی و خانــم زهــره کریمــی خراســانی بــه کــد
ملــی  3091499634بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــرای مــدت
یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()701064
با برنج ایرانی  18/000ت
اکبــرجــوجـه
چلوکباب مخصوص با برنج ایرانی  17/000ت
با برنج ایرانی  14/000ت
قلیــهمــــاهـی
 11/000ت
با برنج ایرانی
قــرمهسبــزی
 11/000ت
با برنج ایرانی
خورشت قیمه
با برنج ایرانی  18/000ت
چــلو گــوشت
با برنج ایرانی  16/000ت
چلو جوجهکباب
چلومرغ زعفرانی با برنج ایرانی  16/000ت
با برنج ایرانی  18/000ت
دمپخت گوشت
 12/000ت
بـــزقــورمه
 10/000ت
استانبولی
شام:
 23/000ت
پیتزا مخصوص یک و تک
 12/000ت
ساندویچ کباب یک و تک
 7/500ت
کباب کوبیده هر سیخ

و نیازهایمان را نيز به آنها اعالم نمودهايم تا در آینده
قسمت زیرساخت و صنایع جنبی در سیرجان بهخاطر
کاهش هزینهها و ارتقاي توان صنعتي آن فعال شوند .در
ارتباط با ساخت قطعات بايستي خاطرنشان كرد ،سعی
کردیم قطعاتي را كه در شهرستان نیست ،از استان كرمان
تامین کنیم و اگر در استان هم نبوده است ،از سازندگان
سايراستانهاخريداريکنیم.
همچنين به منظور جلوگيري از موازيكاري و
كاهش ريسك بوميسازي ،كارگروههاي مشتركي با ساير
شركتهاي منطقه و كشور مانند گهرزمين ،توسعه آهن
و فوالد ،چادرملو و . .نيز شكل گرفته است كه در حال
كارهستند.
 در ارتباط با اهداف حوزه دفتر فني مجتمع
وواحداصالحخطوطنيزتوضيحاتيارایهفرمایيد.
مدیریت دفتر فنی مجتمع از دیگر مدیریتهای
معاونت فنیو مهندسی است .مسایل تحلیلی ،فنی و

اقتصاديكليهمسایلفنی(کهدرمجتمعمطرحمیشود)
بايستي در دفتر فنی مجتمع انجام گيرد و گزارش كامل
آن به منظور تصميمگيري نهايي به مديران ارشد ارجاع
گردد .تالش شده است كه در دفتر فني مجتمع تا حد
امكان تمامي تخصصها اعم از مكانيك ،برق ،متالورژي،
معدن و . .ديده شود و براي پارهاي از موضوعات خاص نيز
در صورت نياز ،مشاور جذب گردد.
درارتباطباواحداصالحخطوطتوليد،چنانچهبخواهند
جایی افزایش تولید یا تغییر تکنولوژی دهند و یا تجهیز
جدیدی اضافه کنند ،ابتدا درخواست خود را به مديريت
دفتر فني ارجاع داده و در صورتي كه تایيديه فني آن اخذ
گردد ،به منظور اجرا به مدیریت اصالح خطوط واگذار
ميگردد .مديريت اصالح خطوط توليد نيز پس از اخذ
مجوزات كميسيون معامالت ،پروژه بهبود را آغاز ميکند.
از مهمترين پروژههاي اصالحي در اين مديريت ميتوان
به بحث ریکالیمر سنگ ،ریکالیمر کنسانتره ،میکسرهای

کارخانهگندلهسازیوغبارکارخانهتغلیظاشارهنمود.
 چه برنامهها و اهدافی را در بحث انرژی
برای رسیدن به چشماندار افق  2030در دستور
کاردارید؟
با توجه به سند چش مانداز گلگهر ،يكي از چالشهاي
اساسي به منظور تحقق اين امر مقوله انرژي و تامين آب،
برق و گاز پروژههاي چش مانداز است .به منظور رفع اين
چالش پروژههاي مهمي مانند انتقال آب خليجفارس،
تكميل فاز دوم نيروگاه  1000مگاواتي ،طراحي و اجراي
ايستگاهدومتقليلفشارگازتعريفشدهاستومسئوليت
تامين انرژي مورد نياز طرحهاي توسعه به مديريت امور
انرژي (از ديگر مديريتهاي زيرمجموعه معاون فني-
مهندسي)واگذارگرديدهاست.
 در حوزه عمراني و توسعه اين بخش چه
فعاليتهايداشتهايد؟
یکی از مدیریتهای زیرمجموعه ما مدیریت امور

عمرانی است که یکی از بزرگترین واحدهای
مجموعه به شمار میرود و مسئوليت كليه
توساز در مجموعه
موارد مربوط به ساخ 
گلگهر شامل مجتمع و ساختمانهای
موجود در شهر مانند مهمانسرا ،ورزشگاه،
شهرک مسکونی ،سالنهای ورزشی،
مهمانسراهاي شركت در ساير شهرها و . .را
برعهدهداردوبرخیمسئولیتهایاجتماعی
در شهرستان که به سمت گلگهر ارجاع داده
میشود نيز در حوزه مدیریت امور عمرانی
انجام میشود .اخیرا هم در همین چند ماه
گذشته به دلیل راهیابی تیم فوتبال گلگهر
به لیگ برتر در یک بازه زمانی خیلی کوتاه
با نظر مساعدی که مدیرعامل محترم و
اعضا هیئتمدیره داشتند ،مديريت امور
عمراني موفق شد ظرف مدت کمتر از دو
ماه ورزشگاه امامعلی (ع) را به بهترین شکل
تجهیز و بهسازی نمايد و تمامي اشكاالتي را
کهفدراسیونفوتبالدرارتباطبااینورزشگاه
عنوان كرده بود ،طي دو ماه و با  73هزار
نفرساعت كار اجرایي برطرف نماید و موافقت
فدراسيون را به منظور برگزاري بازي در اين
ورزشگاه اخذ کند .کاری که باید در مدت زمان ۸ماه انجام
شود ،در کمتر از دو ماه انجام شد .همچنين کار تکمیل
ورزشگاه گلگهر را از نظر افزایش جایگاه تماشاچیان و
چمن ورزشگاه و سالنهای داخل مجموعه را به خصوص
سالن بدنسازی که جدیدترین تجهیزات برای آن
خریداري شده است ،در حال حاضر توسط اين مديريت
توسازی که
در حال انجام است .از سوي ديگر هر ساخ 
در منطقه انجام شود شامل دفاتر اداری ،محوطهسازی،
خیابانکشی،زهکشیها،حتیجمعآوریآبهایسطحی
نيز در كنار كارهاي تاسيساتي شهرك مسكوني در حوزه
مدیریتامورعمرانیاست.
 اخيرا در اكثر شركتهاي پيشرو ،مقوله
مسئوليتهاي اجتماعي مورد توجه قرار گرفته
است .شركت گلگهر چه اقداماتي در ارتباط با اين
موضوعدارد؟
به جرات ميتوان گفت كه شركت گلگهر پيش

قراول شركتهاي معدني و صنعتي در ارتباط با موضوع
مسئوليتهاي اجتماعي بوده است .بهعنوان نمونه
بيمارستان فو ق تخصصي 128تختخوابي در حال احداث
درشهرستانسيرجان،مدرنترينبيمارستانجنوبشرق
كشور میباشد كه تاكنون حدود  50درصد پيشرفت
کار داشته است .اعضاي هيئت امناي اين بيمارستان را
پزشكان صاحبنام كشور و برخي از مديران گلگهر
تشکیل میدهند .این اعضا در حال برنامهريزي بهمنظور
شروعخريدتجهيزاتاينبيمارستانمدرنهستند.
ازديگرپروژههايمهمحوزهمسئوليتهاياجتماعي
ميتوان به ورزشگاه گلگهر ،راهآهن سيرجان -كرمان،
اجرايفاضالبشهر،بهسازيسينمايسيرجان ،تاسیس
موسسه فرهنگي معراج انديشه با هدف رونق بخشیدن
به فعالیتهای فرهنگیهنری و اجتماعی و حمایت از
هنرمندان بومی ،مرمت آثار تاريخي شهرستان سيرجان
و . .اشاره نمود.
 صحبتپایانیشما رامیشنویم؟
گلگهر در حال حاضر بزرگترين توليدكننده
كنسانتره ،گندله و آهن اسفنجي كشور بوده و در ده سال
آینده مطمئنا بزرگترین قطب تولید زنجيره فوالد نه تنها
در کشور که در منطقه خاورمیانه خواهد بود .با توجه به
زیرساختهایی که در حال احداث است و همچنين
کارخانههایی که در مراحل توسعه احداث خواهد شد،
کاری که ما باید در مجموعه فنیومهندسی و حتی خود
شهرستان انجام دهیم ،آمادهسازی پتانسیلهای شهری
و استان برای چنین رخداد بزرگی است .منطقه گلگهر
با  19هزار هكتار وسعت به يكي از بزرگترين مناطق
صنعتيكشورتبديلخواهدشدوبایستیتمامصنایعچه
شهرکهایصنعتیوچهصنایعجنبیوپاییندستیخود
رابرایچنیناتفاقبزرگیآمادهکنند.تمامسرمایهگذارانی
که میتوانند در رابطه با بحث تامین قطعات کار کنند،
بیایندوسرمایهگذاریکنند.شهرکهایصنعتیبایدفعال
شوند ،خصوصا شهرك صنعتي منطقه گلگهر .با توجه
به ابعادی که منطقه در حال پیدا کردن است ،باید همه
ظرفیتهای شهری هم به همان اندازه رشد کنند و جلو
بروند .فکر میکنم آینده بسیار درخشانی برای کل منطقه
گلگهر و خصوصا استان کرمان و شهرستان سیرجان در
چند سال آینده وجود خواهد داشت.

سرکار خانم سارا پورمختار
درگذشت دایی گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان
تسلیت عرض میکنیم .خداوند روح آن عزیز از دست
رفته را قرین رحمت و مغفرت فرماید.

هفتهنامه پاسارگاد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای حســین احمــدی زیدآبــاد ی بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتر اســناد رســمی شــماره 81
زیدآبــاد ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت  192ســهم مشــاع از  672ســهم ششــدانگ
پــاک  93فرعــی از  940اصلــی واقــع در بخــش  37کرمــان بــهنــام آقــای حســین احمــدی
زیدآبــاد ی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود
گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت
اطــاع مــردم آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود
میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره
تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند
مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 585 .م.الــف
تاریخ انتشار1398/10/02 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

جناب آقای مهندس

محمدرضا قلیچخانی
انتخاب شایسته جنابعالی به عنوان مدیر
ارتباطات شهرداری سیرجان را تبریک عرض
میکنیم .امید است در پرتو الطاف الهی بیش
از پیش موفق و پیروز باشید.
هفتهنامه پاسارگاد

با برنج هندی  17/000ت
با برنج هندی  16/000ت
با برنج هندی  13/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  10/000ت
با برنج هندی  17/000ت
با برنج هندی  15/000ت
با برنج هندی  15/000ت

«کیفیت» رمز مانداگری ماست

آگهــی تغییــرات شــرکت آفتــاب صنعــت ســیرگان شــرکت ســهامی خاص
بــه شــماره ثبــت  3370و شناســه ملــی  14003434148بــه اســتناد
صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ  1398/07/28تصمیمــات ذیــل
اتخــاذ شــد:
 -1آقــای علــی احمــدی دهقطبالدینــی بــه کــد ملــی 3071875932
بــه ســمت مدیرعامــل و رییــس هیئتمدیــره  -خانــم زهــرا احمــدی
دهقطبالدینــی بــه کــد ملــی  3071775695بــه ســمت نایبرییــس

هیئتمدیــره  -خانــم نفیســه احمــدی دهقطبالدینــی بــه کــد ملــی
 3071180764بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره
 -2کلیــه اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــل چــک– ســفته–
بــروات و عقــود اســامی و قراردادهــا و اوراق عــادی و اداری بــا امضــای
مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان()701080

