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تحقق شعار جهش تولید در شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر

شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر یک مجموعه صنعتی بزرگ
در کشور است .این شرکت جایگاه ویژهای در فوالد کشور پیدا کرده و
در حوزهی صنعتی پیشگام بوده است .در حال حاضر با تولید ساالنه
بیش از سه میلیون تن تولید آهن اسفنجی بزرگترین عرضهکننده
این محصول در کشور به شمار میرود .آهن اسفنجی جزو محصوالت
و مواد اولیهی اصلی زنجیره فوالد است و خوراک کارخانههای
فوالدسازی را تامین میکند.
شرکت توسعه آهن فوالد گلگهر در سالی که از سوی مقام معظم
رهبری به نام «سال جهش تولید» نامگذاری شده است و در شرایط
شیوع بیماری کرونا نه تنها تولید خود را متوقف نکرد ،بلکه عزم خود
را برای ثبت رکوردهای جدیدی در تولید جزم کرد و توانست با رعایت
دستورالعملهای بهداشتی و با تالش خستگیناپذیر کلیه کارکنان
این شرکت ،رکوردهای ارزشمندی را در زمینه تولید محصوالت خود
ثبت کند و برگ زرین دیگری بر افتخارات توسعه آهن و فوالد گلگهر
بیفزاید.

در زمینه پیشرویی شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر در تولید
محصوالت ،مهندس مهدی عتیقی ،معاونت بهرهبرداری این شرکت به
سئواالت پاسارگاد پاسخ داد.
 در سالی که مقام معظم رهبری به نام جهش تولید
نامگذاری کردند ،چه ایدهای برای تحول در شیوه تولید
شرکت در نظر گرفتید و شعار امسال را در برنامه تولید چگونه
تعریف کردید؟
همزمان با نامگذاری سال  ۹۹به نام سال جهش تولید ،دستیابی به
تولید باالتر و پایدارتر از طریق تدوین برنامه کالن تولید و پایش مداوم
آن ،بهبود عملکرد سیستمها ،بهبود سیستمهای نگهداری و تعمیرات،
افزایش زمانهای تولید محصول و نیز بهبود کمیت و کیفیت تولید
محصول ،رقم خورده است.
 با توجه به شعار جهش تولید آیا میزان تولید شرکت
توسعه آهن و فوالد گلگهر نسبت به سال قبل بیشتر شده
است؟

در هشت ماهه منتهی به آبان ماه سال  ،۹۹رشد هشت درصدی
تولید آهن اسفنجی نسبت به مدت مشابه در سال  ۹۸محقق گردیده
است.
 آیا سال جهش تولید باعث شد این شرکت درآمد
بیشتری داشته باشد؟ در صورت افزایش تولید کارآفرینی هم
داشتید و یا با همان پرسنل قبل کار را ادامه دادید؟
در سال  ۹۹از طریق جذب تعدادی نیروی نخبه بومی از بهترین
دانشگاههای ایران ،گام بلندی در جهت توانمندسازی قوه فکری
شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر همزمان با افزایش سودآوری قابل
توجه ،برداشته شده است.
 در شرایط شیوع بیماری کرونا این شرکت چگونه به
تعهدات خود در قبال ایمنی کاری و رعایت نکات بهداشتی
برای کلیه پرسنل عمل کرده است؟
از آنجا که در ایام تسری ویروس منحوس کرونا در سطح جهان،
مهمترین اولویت شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر ،حفظ سالمت

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای
تهیه مصالح و احداث میدان و آبنمای پارک بلوار قائم (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومـی خدمات(شـرح مختصر :تهیـه مصالـح و احداث
میـدان و آبنمـای پـارک بلـوار قائـم) بـه شـماره  2099005674000100را از طریـق سـامانه
تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارایه
پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحـل
ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/08/26میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/09/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/09/15
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:00روز یکشنبه تاریخ 1399/09/16
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 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

آگهی مناقصه عمومی تهیه ،حمل و اجرای عملیات لولهگذاری با لوله
پلیاتیلن به قطر  500میلیلیتر طرح خط انتقال از انشعاب مخزن
 45000متر مکعبی خلیج فارس به کارخانه جدید هماتیت

ـر در نظــر دارد «تهیــه ،حمــل و
ـه گلگهـ
ـت منطقـ
ـران و مدیریـ
ـعه ،عمـ
ـرکت توسـ
شـ
اجــرای عملیــات لولهگــذاری بــا لولــه پلیاتیلــن بــه قطــر  500میلیلیتــر طــرح خــط
انتقــال از انشــعاب مخــزن  45000متــر مکعبــی خلیــج فــارس بــه کارخانــه جدیــد
هماتیــت» را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی بــه شــرکتهای پیمانــکاری دارای
گریــد حداقــل  3آب واگــذار نمایــد .لــذا از متقاضیــان دعــوت بــه عمــل میآيــد جهــت
اخــذ اســناد مناقصــه از تاریــخ  1399/09/02بــه ســایت ایــن شــرکت بــه آدرس:
 www.geg-area.comمراجعــه نماینــد.
شرایط مناقصه:
 -1آخرین زمان ارائه پاکتها و پیشــنهادات :ســاعت  13:30مورخ 1399/09/12
 -2شــركت در قبول یا رد پيشــنهادات مختار است.
 -3ســپرده شركت در مناقصه 8/059/190/289 :ریال
 -4هزينه درج آگهي بر عهدهی برنده مناقصه ميباشــد.
 -5كليه مشــخصات الزم در اســناد مناقصه ذكر گرديده است.
 -6محــل تحويــل اســناد و پيشــنهادات :ســيرجان ،كيلومتــر  50جــاده محــور ســيرجان-
شــيراز ،شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر ،ســاختمانهاي هلدينــگ مســتقر بــر تپــه،
بلــوك ( ،5شــركت توســعه ،عمــران و مديريــت منطقــه گلگهــر)
 -7تلفــن جهــت هر نوع هماهنگي 09131420642 :آقاي بلوردي
(بــه غیر از ایام تعطیل)

مديريت امور حقوقي و قراردادها

کامل کارکنان لحاظ گردیده است ،از طریق اقداماتی
نظیر پخش جعبههای بهداشتی ،پایش مداوم سالمت
پرسنل ،ضد عفونی نمودن مدون مکانها ،تغییر
ساعت کاری پرسنل ،الزام به حضور  ۵۰درصدی
پرسنل و  ،...شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر عالوه
بر تطابق کامل با پروتکلهای سازمان جهانی بهداشت
و وزارت بهداشت ،همواره به عنوان شرکتی پیشرو و
الگو در سطح منطقه گلگهر عمل نموده است.
 در شرایط تحریم آیا با کمبود مواد اولیه
و نیز تجهیزاتی که باید از خارج کشور وارد
میشد ،روبرو شدید؟
متاسفانه شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر نیز
مانند بسیاری از شرکتها و سازمانها ،در اثر اعمال
تحریمهای ظالمانه متضرر شده است ولی با توجه
به دانش تخصصی شرکتهای داخلی و بومیسازی
قطعات توانستهایم از سد تحریمها بگذریم و تا حد
زیادی این مشکل را مرتفع نماییم.
 برای جبران نیازهای شرکت در زمینههایی
که به خارج وابسته است ،چه تمهیداتی اندیشیدید؟
اعتماد به تولیدکنندگان داخلی ،حمایت همهجانبه از شرکتهای
دانشبنیان ،بومیسازی تولید ،جذب نیروهای متخصص و اقدام به
مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات ،اقدامات مقابلهای در برابر
تحریمهای ظالمانه بینالمللی بوده است.
 اگر تحریمها ادامه داشته باشد ،چه تصمیمی برای آینده
شرکت دارید؟
ساخت کلیه تجهیزات مورد نیاز شرکت از طریق همکاری با
تولیدکنندگان داخلی و بومیسازی تولید محصوالت مورد نیاز از
طریق طراحیهای مفهومی یا مهندسی معکوس ،تنها راه مقابله
میانمدت و بلندمدت با شرایط کنونی است.
 برای جبران خسارت ناشی از تحریمها چه راهکاری
دارید؟ و آیا صادرات شرکت تحت تاثیر تحریمها افت کرده

است؟
با توجه به اینکه شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر بزرگترین
عرضهکننده آهن اسفنجی در سطح کشور محسوب میشود ،از طریق
ارتقای کیفی و کمی محصول تولیدی ،موجب بهبود آماده بکاری
شرکتهای تولیدکننده فوالد شده و در نتیجه نقش پررنگی در
تکمیل زنجیره فوالد کشور ایفا نموده است.
مهندس مهدی عتیقی ،معاونت بهرهبرداری شرکت توسعه آهن و
فوالد گلگهر ضمن تبریک ثبت رکوردهای تولید به خانواده بزرگ
شرکت بزرگ توسعه آهن و فوالد گلگهر ،گفت :ثبت رکوردهای
تولید با حمایتهای بینظیر مدیرعامل ساعی و دلسوز شرکت
جناب مهندس محمد محیاپور و اعضای محترم هیئت مدیره و کلیه
همکاران شرکت توسعه آهن و فوالد به ثبت رسیده است و الزم
میدانم از همهی این عزیزان تقدیر و تشکر کنم.

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای زیرسازی
و جدولگذاری معابر سطح شهر شماره  2سال (1399نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه مصالـح
و اجـرای زیرسـازی و جدولگـذاری معابـر سـطح شـهر شـماره  2سـال  )1399بـه شـماره
 2099005674000101را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت برگـزار نماید .کلیه مراحل برگزاری
مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتها از طریق درگاه سـامانه
تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم است مناقصهگران
در صـورت عـدم عضویـت قبلی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت
شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/08/26میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریخ 1399/09/05
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/09/15
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  17:30روز یکشنبه تاریخ 1399/09/16
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 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

