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پاسارگاد

شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر با هدف
ت و نیز آشنایی
نشان دادن توانمندی و قابلیت شرک 
با شرکتهای دیگر برای حل بعضی چالشها در
دومین نمایشگاه معدن ،صنایع معدنی و تامین
زنجیره فوالد(سیمکس) شرکت کرد تا در بحث تامین
و تدارکات ،فروش آهن اسفنجی ،اشتراکگذاری
خدمات مهندسی و استفاده از ظرفیتهای متقابل با
دیگر شرکتهای حاضر در نمایشگاه ،چالشها را درمیان
بگذارد».
شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر به عنوان
بزرگترین عرضهکننده آهن اسفنجی در کشور نقش
بسیار حیاتی دارد .در حال حاضر این شرکت دو کارخانه
دارد که با ظرفیت  3/7دهم میلیون تن بزرگترین
عرضهکننده آهن اسفنجی در کشور است .برای تکمیل
زنجیره فوالد یک پروژه فوالد  3میلیون تنی در دستور
کار دارد و قرار است  3میلیون تن ورق فوالدی با کیفیت
خاص تولید کند.
 شرکت توسعه آهن و فوالد ،بزرگترین
عرضهکننده آهن اسفنجی ایران است
مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر در
حاشیه برگزاری نمایشگاه سیمکس در سیرجان ،گفت:
«هدف اصلی این نمایشگاه بحث تکنولوژی و فرآوری و
فناوری و بومیسازی است که با استقبال خیلی خوبی
در شهرستان روبرو شده است و استقبال ارزشمندی از
غرفهها شد .کلیهی شرکتهای معدنی که در زمینه
فوالدسازی و زنجیره فوالد فعالیت میکنند ،در این
نمایشگاه حضور دارند» .وی ویژگیهای سیرجان و
منطقه گلگهر را برشمرد و ادامه داد« :خوشبختانه
شهرستان سیرجان دارای یک شرایط خاص و استراتژیک
در منطقه است و چهارراه اقتصادی است .شهرستان
سیرجان فضای بسیار مناسبی برای سرمایهگذاری و
جذب سرمایهگذاران است .شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر و منطقه گلگهر رکوردهای بسیار عالی در
زنجیره فوالد دارد .بزرگترین صنایع معدنی را در این

مدیرعامل شرکت توسعه آهن و فوالد عنوان کرد؛

بومیسازی ،بخش بزرگی از صنعت کشور را متحول میکند
 مهندس محمد محیاپور :شهرستان سیرجان فضای بسیار مناسبی برای سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاران است
 بومیسازی ،تکمیل یک فرایند و تکمیل یک زنجیره ارزش است و فقط یک تجهیز خاص نیست

منطقه داریم .بیش از  1/5میلیارد ذخیره معدنی در این
منطقه وجود دارد .بزرگترین تولیدکننده کنسانتره در
منطقه هستیم .بیش از  20میلیون تن کنسانتره و حدود
 21میلیون تن گندله در منطقه تولید میشود .شرکت
توسعه آهن و فوالد به عنوان بزرگترین عرضهکننده آهن
اسفنجی ایران در این منطقه حضور دارد .همچنین
شرکت جهانفوالد به عنوان بزرگترین تولیدکننده
شمش در جنوب شرق در منطقه گلگهر فعالیت دارد».
محیاپور در زمینه مهندسی معکوس در منطقه گلگهر،
گفت« :کارهای مهندسی معکوس و اقدامات بومیسازی
که محوریت این نمایشگاه و همایش است ،جسارت و
مهارت خاصی میخواست که برای اولین بار در منطقه
گلگهر انجام شده است .توانستیم بحثهای بومیسازی
را به نقاط حساس و باالیی برسانیم .ساخت موتورهای
توانباال و ساخت گیربکسهای خاص و ایمپلر فنهای
پروسه ،تجهیزات برقی و درایوهای خاص برای اولین
بار در ایران در منطقه گلگهر بومیسازی شده و در
حال استفاده است و ما را از واردات این موارد بینیاز
کرده است .این ساختها به ما اثبات کرد که در حوزه
صنعت ،معدن و تجارت کارهای بزرگی میتوان کرد و
قطعا بخش بزرگی از صنعت کشور را متحول میکند.
اینها همه مواردی است که نشان میدهد شهرستان
سیرجان و منطقه گلگهر پتانسیل بسیار باالیی در حوزه
بومیسازی و ساخت داخل و در حوزه سرمایهگذاری
دارد .در منطقه گلگهر فضای بسیار مناسبی برای جذب
سرمایهگذاران وجود دارد .در بحث هزینه ارز و ارزبری،
بیشترین موضوع الستیکهای تراکهای صنعتی است.

خوشبختانه در این منطقه ،روکشهای آن و بخشی از
ساخت آن بومیسازی شده است» .مدیرعامل شرکت
توسعه آهن و فوالد ادامه داد« :مهمترین نکته در
بومیسازی ،تکمیل یک فرایند و تکمیل یک زنجیره
ارزش است و فقط یک تجهیز خاص نیست .خوشبختانه
توانستیم یک خط کنسانتره به ظرفیت یک میلیون
تن را با استفاده از مواد اولیه باطلههای هماتیتی و

سنگ هماتیت از ابتدا تا انتهای زنجیره به طور کامل
بومیسازی کنیم و این نشان میدهد ،میتوانیم کارهای
بزرگی را در کشور انجام دهیم .کار دیگری که انجام شده
است جذب نخبگان است .با استفاده از نخبگان کشوری
کارهای بزرگی را در منطقه انجام دادیم .با استفاده از
حضور این افراد و ارزش نهادن به آنها توانستیم کارهای
بزرگی را انجام دهیم».

 ارتباط ما با تولیدکنندگان دوسویه بوده
است
مهندس اسفندیارپور معاون مالی منابع انسانی
شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر به پاسارگاد ،گفت:
«برای تکمیل زنجیره فوالد منطقه گلگهر هر کدام از
شرکتها رسالتی دارند .فعال تجهیزات و کارخانههایی
که در شرکت توسعه آهن و فوالد است ،گندله را
تبدیل به آهن اسفنجی میکند و آهن اسفنجی
خوراک کارخانههای فوالدساز را تامین میکند .در
سیرجان  14درصد آهن اسفنجی کشور تولید میشود
که از این میزان  11درصد سهم شرکت توسعه آهن و
فوالد گلگهر است و سهم بهسزایی در کشور محسوب
میشود و تمام محصول شرکت به تولیدکنندگان عرضه
میشود».
اسفندیارپور در خصوص نیازهای شرکت توسعه
آهن و فوالد ،بیان کرد« :یکسری تجهزات از خارج
خریده میشود .در این نمایشگاه میتوانیم با سازندگان
ارتباط برقرار کنیم .هدف از این نمایشگاه عرضهی
توانمندیهای شرکتها و برقراری ارتباط با آنها برای
رسیدن به خودکفایی است .باید بنیهی قطعهساز و دانش
فنی را تقویت کنیم و این مهم را از طریق حمایت ما و
عرضهی موضوعاتمان انجام میدهیم».
به گفتهی وی؛ ارتباط با دانشگاه  -ارتباط با صنایع
پایین دست  -ارتباط با صنایع باال دست -ارتباط با
مصرفکنندگان محصول شرکت توسعه آهن و فوالد
 ارتباط با قطعهساز و ظرفیتهایی که در شهرستان،و استان کشور وجود دارد ،جزو دستاوردهای شرکت

توسعه آهن و فوالد در نمایشگاه سیمکس سیرجان
است .اسفندیارپور افزود« :ارتباط ما با تولیدکنندگان
دوسویه بوده است .دو جلسه با دانشگاهیان داشتیم و
چند موضوع خوب را به دانشگاههای سیرجان و کرمان
دادیم .قرار شد بازدید کنند و کارگروهی را تشکیل دهند
و موضوعات را با تیمهای کارشناسان ما در میان بگذارند و
دنبال کنند .همینطور موضوعاتی را برای ساخت داخل
با قطعهسازان عرضه کردیم تا در دستور کار قرار دهند.
همچنین با مصرفکنندگان محصول تولیدی شرکت
توسعه آهن و فوالد ارتباط برقرار کردیم» .وی ادامه
داد« :نمایشگاه اتفاق خیلی خوبی بود و دستاوردهایی
خوبی میتواند داشته باشد .میتوانیم خودباوری را در
صنعتگران به وجود بیاوریم .باید این نمایشگاه نهادینه
شود و هر سال در سیرجان برگزار شود .باید سیرجان را
بشناسانیم و بگوییم این سهم ما در صنعت فوالد کشور
است .است .یکی از شرکتهای تراز اول کشور هستیم و
باید با بقیه شرکتها ارتباط برقرار کنیم».
 محصول تولیدی شرکت توسعه آهن و
فوالد ،یک برند است
مجتبی جواهری ،مدیر بازرگانی شرکت توسعه
آهن و فوالد در مورد تامین قطعات مورد نیاز این
شرکت ،گفت« :شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر
به عنوان بزرگترین عرضهکننده آهن اسفنجی
نقش بسیار حیاتی در کشور دارد و تقریبا تمام
کورههای قوس و القایی کشور نیازمند استفاده از
این محصول گلگهر هستند .خصوصا شرکتهای
بزرگ فوالدسازی کشور و شرکتهای القایی مشتری
ما هستند .این موضوع باعث شده است که کیفیت
باالی محصول ارایه شده شرکت توسعه آهن و فوالد،
تبدیل به یک برند چه در داخل و چه در خارج از
کشور شود» .وی افزود« :سیرجان یک شهر صنعتی
شده است و نیاز دارد در صنایع جانبی پشتیبانی
شود .االن از شهرهایی که سابقه صنعتی زیادی
دارند ،قطعات مورد نیاز شرکت را تامین میکنیم».

استقبال از کمپین دری از عشق ادامه دارد
 پاسارگاد :استقبال از کمپین «دری از عشق» (طرح جمع آوری درهای بطری و فروش آن با هدف خرید ویلچر برای معلوالن)
همچنان ادامه دارد .این طرح اعضای جدید دیگری پیدا کرد.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و عملیات اجرای الیه اساس و آسفالت معابر سطح
شهر شماره  4سال ( 98بلوار حمزه سیدالشهدا مکیآباد) (نوبت اول)

شهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :تهیه مصالح و عملیات
اجـرای الیـه اسـاس و آسـفالت معابر سـطح شـهر شـماره  4سـال ( 98بلـوار حمـزه سیدالشـهدا مکیآباد))
بـه شـماره  2098005674000109را از طریـق سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت برگزار نماید .کلیه
مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها
از طریـق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد
شـد و الزم اسـت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت
گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/11/14میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روزپنجشنبه تاریخ 1398/11/24
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزدوشنبه تاریخ 1398/12/05
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  15:00روز سهشنبه تاریخ 1398/12/06
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها

الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی تجــاری گهــر ســیرجان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  620و شناســه ملــی
 10860519754بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی مــورخ :1398/10/21
 اعضــای هیئتمدیــره عبارتنــد از - :آقــای ســیدابوالمعصومرضــوی بــه شــماره ملــی  - 3070974198خانــم مریــم
رفیعــی شــهربابکی بــه شــماره ملــی - 3149527635
خانــم بیبیمریــم رضــوی محمودآبــادی بــه شــماره ملــی
 3070968473بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد.
 آقــای جــواد نصرتآبــادی بــه شــماره ملــی 3071208014بــه ســمت بــازرس اصلــی و آقــای مهــدی محمــدی بــه شــماره
ملــی  3070084850بــه ســمت بــازرس علیالبــدل بــرای
مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند.
 روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد جهــت نشــر آگهیهــایشــرکت انتخــاب شــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()755588

آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی تجــاری گهــر ســیرجان
شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت  620و شناســه ملــی
 10860519754بــه اســتناد صورتجلســه هیئتمدیــره
مــورخ :1398/10/21
 خانــم مریــم رفیعــی شــهربابکی بــه شــماره ملــی3149527635بــه ســمت رئیــس هیئتمدیــره -
خانــم بیبیمریــم رضــوی محمودآبــادی بــه شــماره ملــی
 3070968473بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره  -آقــای
ســیدابوالمعصوم رضــوی بــه شــماره ملــی  307097419بــه
ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئتمدیــره
 کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــدآور شــرکت از قبیــلچــک ،ســفته ،بــروات ،قراردادهــا و عقــود اســامی بــا امضــای
آقــای ســیدابوالمعصوم رضــوی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر
میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()755606

