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با افتتاح گندلهسازی  5میلیون تنی شرکت سنگ آهن گهرزمین؛

بهزودی ظرفیت تولید فوالد کشور افزایش خواهد یافت
 بتول باللی
پنجشنبه هفته گذشته  30بهمن ماه  1399به
برنامه افتتاح پروژههای صنعتی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت اختصاص داشت و با حضور ویدئوکنفرانسی
رئیسجمهور سه پروژه کالن ملی در استانهای
کرمان ،مازندران و هرمزگان افتتاح شد.
پروژه گندلهسازی شرکت سنگ آهن گهرزمین
نیز جزو این طرحها بود که با ظرفیت تولید  5میلیون
تن گندله و با سرمایهگذاری  3هزار و  830میلیارد
تومان و اشتغالزایی برای  500نفر بهطور مستقیم و
 1200نفر بهطور غیر مستقیم افتتاح شد.
این مراسم با همراهی رئیسجمهور به صورت
ویدئوکنفرانس و نیز حضور دکتر محمدصادق
بصیری معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمان،
فرماندار ویژه شهرستان سیرجان ،امامجمعه،
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و سایر
مدیران شهرستان و استان برگزار شد .میهمانان این
آیین بعد از افتتاح این طرح ،از نمایشگاه بومیسازی
شرکت سنگ آهن گهرزمین و دستاوردهای
بومیسازی متخصصان این شرکت و مهندسان داخلی بازدید
کردند .همچنین کلنگ احداث فاز  2کارخانه گندلهسازی زده
شد.
مهندس محمد فالح مدیرعامل شرکت سنگ آهن گهرزمین
به عنوان اولین سخنران در این مراسم ضمن خوشامدگویی به
میهمانان و مدعوین از مهندسان و افرادی که در ساخت پروژه
گندلهسازی  5میلیون تنی شرکت سنگ آهن گهرزمین نقش
اساسی داشتهاند ،نام برد و از تالشها و خدمات ارزنده و قابل
توجه آنان در این شرکت تقدیر و تشکر کرد.
مدیرعامل شرکت گهرزمین توضیحاتی درباره این پروژه
به رئیسجمهور ،ارائه داد :پروژه گندلهسازی از سال 1391
کلنگزنی شده است اما تا سال  1393کار چندانی صورت
نگرفت .از سال  1393با حضور سردار پوریانی به عنوان مدیرعامل
این شرکت کار بهصورت جدی شروع شد .با وجود تحریمهای
اقتصادی با کمک مهندسان این شرکت و مهندسان شرکتهای
مختلف صنعتی در سطح کشور ،بومیسازی شروع شد و حدود
 47درصد این پروژه با کمک آنها در داخل کشور ساخته و نصب
شد .تا کنون  60هزار تن کنسانتره در شرکت گهرزمین تولید
شده است و به زودی به ظرفیت نهایی میرسد.
فالح افزود :گندلهسازی دوم به ظرفیت  5میلیون تن افتتاح

میشود و طبق برنامهریزی مهندسان ،کمتر از  30ماه دیگر این
پروژه به بهرهبرداری خواهد رسید.
علیرضا رزمحسینی وزیر صمت به همراه رئیسجمهور به
صورت ویدئوکنفرانسی با این مراسم ارتباط داشت .وی افتتاح
پروژه گندلهسازی شرکت سنگ آهن گهرزمین را حاصل
همت مدیران کارآمد و سرمایهگذاران بخش خصوصی دانست.
رزمحسینی گفت :با تولید دو واحد فوالدی در سیرجان و
هرمزگان  7/5میلیون تن به ظرفیت گندله کشور افزایش خواهد
یافت و ظرفیت کل گندله تا پایان سال به  61میلیون و 200
هزار تن خواهد رسید.
وزیر صمت رشد تولید فوالد خام را در دولت یازدهم و
دوازدهم  77درصد و محصوالت فوالدی را  83درصد اعالم کرد
و افزود :براساس آمار انجمن جهانی فوالد در سال  2019ایران
جزو کشورهای صادرکننده و یکی از تولیدکنندگان مهم فوالدی
جهان قرار گرفت و رتبه  16صادراتی را با  9میلیون تن صاردات
در سال  2019به خود اختصاص داد .ایران در شرایط سخت و
تحریمهای شدید با داشتن صنعتگران ،تولیدکنندگان و مدیران
کارآمد موفق شد ،رشد  6و نیم درصدی در حوزه صنعت ایجاد
کند .به گفتهی وزیر صنعت ،معدن و تجارت بالغ بر  40هزار
میلیارد تومان پروژه دیگر آماده افتتاح و بهرهبرداری است.

 بومیسازی این پروژه ،بسیار ارزشمند است
رئیسجمهور ضمن تشکر از رزمحسینی وزیر صمت به دلیل
تالشهای انجام شده و در حال انجام در زمین ه طرحهای صنعتی
و معدنی ،اظهار کرد :بومیسازی و اینکه  47درصد قطعات در
شرکت گهرزمین طراحی و اجرا شده است ،بسیار ارزشمند است.
رئیسجمهور همچنین به پروژه انتقال آب از منطقه جنوب
و خلیج فارس به سیرجان به عنوان یک تحول بسیار بزرگ یاد
کرد و گفت :امید است این انتقال ادامه پیدا کند زیرا مجموع این
پروژهها یک تحول بسیار عظیم در شرق کشور بهوجود میآورد
و این طرح جزو طرحهای بینظیر تاریخ ایران است .وی تاکید
کرد که یکی از کمبودهای مهم برای ایجاد تحول و رشد صنعتی
در منطقه شرق کشور مسئله آب است و منطقه شرق کشور
همیشه نیازمند آب بوده و با آغاز عملیات اجرایی خط  2و  3این
طرح ،مشکل کمآبی در این منطقه مرتفع میشود .رئیسجمهور
از همه کسانی که در افتتاح طرح گندلهسازی گهرزمین تالش
کردند ،تشکر کرد.
 گهرزمین طرحهای بزرگی را اجرا کرده است
دکتر وجیهاهلل جعفری ،معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه و
نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز در آیین افتتاح کارخانه
گندله گهرزمین اظهار امیدواری کرد با افتتاح این گندله گام

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اصالح هندسی مسیر دسترسی
شهرک ثاراهلل و کمربندی شاهد (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصر :تهیـه مصالـح و اصالح
هندسی مسیر دسترسی شهرک ثاراهلل و کمربندی شاهد) به شماره 2099005674000140
را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت برگـزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد
مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگـران و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در
مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1399/11/27میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشنبه
تاریخ 1399/12/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/12/16
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  16:00روز یکشنبه تاریخ 1399/12/17
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 رای هیات
در اجــرای بنــد  2مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت
از تولیــد و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون
فوقالذکــر ورثــه مرحــوم علــی ســاالری (رحم ـتاهلل شــماره ملــی 3179446420
پــدر و درصــدف شــماره ملــی  3070455239مــادر و فاطمــه 3178984836
همســر و حســین  3061004556و زینــب  3061180370فرزنــدان همگــی
ســاالری برابــر گواهــی انحصــار وراثــت شــماره  940643مــورخ 94/08/03
شــورای حــل اختــاف شــماره  15ســیرجان) بــا نمایندگــی بنیــاد مســکن انقــاب
اســامی ســیرجان درخواســت صــدور ســند ششــدانگ خانــه پــاک  10327فرعــی
از  5087اصلــی بــه مســاحت  408متــر مربــع واقــع در نجفشــهر ســیرجان بخــش
 36کرمــان را نمــوده اســت کــه پــس از رســیدگی رای شــماره  10036مــورخ

 1399/11/28هیــات حــل اختــاف موضــوع مــاده  7آییننامــه اجرایــی قانــون
فوقالذکــر رای بــه صــدور ســند ملــک واگــذاری نامبــرده صــادر نمــوده ،بدینوســیله
بــه اطــاع عمــوم میرســاند ظــرف مــدت  20روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی چنانچــه
کســی بــه تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت ،اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت
اســناد ســیرجان تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت
اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره
ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نماییــد .چنانچــه ظــرف مــدت  20روز از تاریــخ انتشــار
آگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی
تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه ننمایــد ،ســند مالکیــت بــهنــام
متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد 925 .م.الــف
تاریخ انتشار1399/12/04 :

جدیدی در راه توسعه بیشتر کشور برداشته شود .وی تولید 72
درصد فوالد 68 ،درصد آهن اسفنجی و  82درصد گندله و 76
درصد کنسانتره را جزو برنامه  1404وزارت صمت اعالم کرد و
افزود :از ابتدای سال  1392تا امروز 77درصد فوالد 84 ،درصد
در اسفنجی و  76درصد در گندله و  1/8دهم برابر در کنسانتره
رشد داشتهایم .وی میزان تولید گندله سنگ آهن کشور را در
منطقه گلگهر  34درصد و تولید آهن اسفنجی را نیز  15درصد
اعالم کرد .جعفری گفت :علیرغم تاخیراتی که بابت تحریمها در
این پروژه داشتیم  ،فرصتی بهوجود آمد تا  47درصد قطعات و
تجهیزات این کارخانه را بومیسازی کنیم و توسط متخصصان
داخلی این مرزو بوم به تولید برسانیم.
جعفری ادامه داد :یکی از این کارهای بسیار بزرگی که
شرکت گلگهر و شرکت گهرزمین در آن مشارکت خواهند کرد
بحث انتقال آب از خلیج فارس است .شرکت گهرزمین یکی
از شرکتهای بزرگ منطقه گلگهر است که طرحهای بزرگی
را اجرا کرده است و یکی از این طرحها گندله  5میلیون تنی
است .شرکت گهرزمین در انجام مسئولیتهای اجتماعی و ایجاد
زیرساختها بسیار موثر بوده است .امیدواریم در توسعه مراحل
بعدی در بحث زنجیره تامین فوالد نیز این شرکت مثل همیشه
پویا باشد و در خدمت مردم و توسعه رشد اقتصادی کشور باشد.

آگهی استخدام

گروه صنایع غذایی سولیکو کاله

در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز
خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری نماید.

 این کارخانه کشور را بینیاز
میکند
در این مراسم شهباز حسنپور
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در
مجلس شورای اسالمی ،افتتاح کارخانه
گندلهسازی گهرزمین را یکی از
ابرپروژهها بعد از پروژه انتقال آب خلیج
فارس قلمداد کرد .وی گفت :افتتاح
این کارخانه در سال جهش تولید،
کشور را بینیاز میکند .حسنپور
با بیان اینکه شهرستان سیرجان از
ظرفیتهای خوبی برخوردار است،
عنوان کرد :مدیران باید ضعفها و
ایراداتی که در مجموعهها وجود دارد
را شناسایی و برطرف کنند .آنچه که
بایستی هیئتمدیرهها و مدیران مورد
توجه قرار دهند بحث مسائل اصلی
و اساسی این مجموعهها است .وی
بحث همسانسازی حقوق کارگران را
به عنوان یکی از ایرادات مجموعههای معدنی و صنعتی خواند
و افزود :مدیران بایستی به کارگرانی است که شبانهروز زحمت
میکشند و فعالیت میکنند ،توجه کنند .امروز به صنعتی شدن
و بومیسازی و به نیروهایی نیاز داریم که باعث شدند سیرجان
به یک شهر صنعتی تبدیل شود .امیدوارم با توجه به نیروی
جوان و متخصصی که داریم هیچ تحریمی تاثیرگذار نباشد و با
نیروی متخصص و بومی که داریم ،بتوانیم به کمک سایر کشورها
بپردازیم .وی تاکید کرد :سرمایه اصلی مردم هستند و شرکتها
بایستی به بحث مسئولیتهای اجتماعی توجه داشته باشند و این
مسئله به صورت جدی در دستور کار قرار دهند.
مهندس حسن امیرزاده ،مدیر پروژه گندلهسازی  5میلیون
تنی شرکت سنگ آهن گهرزمین در حاشیه این مراسم توضیح
داد :این پروژه با رقمی بالغ بر  4میلیارد تومان سرمایهگذاری شده
است .با بهرهبرداری از این پروژه  3و نیم میلیون تن به ظرفیت
فوالد کشور افزوده خواهد شد .پروژه گندلهسازی گهرزمین با
استفاده از دو پیمانکار داخلی و خارجی حدود  17هزار تن تجهیز
مکانیکی نصب کردیم .یکی از افتخارات پروژه گندلهسازی این
است که با توجه به شرایط سخت تحریمها و همچنین شیوع
بیماری کرونا بدون حضور نمایندگان خارجی و به دست توانمند
مهندسان داخلی اجرا شد و به مرحلهی بهرهبرداری رسید.
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آهـنآالت
09133456403

09132456684

عنـوان شغلی :فروشنـده حضـوری

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

لطفا متقاضیانی که دارای شرایط احراز
میباشند به خیابان شریعتی،ساختمان زیتون
طبقه  4مراجعه و یا در ساعات 16 :الی 9
با شماره 09135996030 - 42231367
تماس حاصل نمایند.

امتیاز آموزشگاه
آرایش زنانه
(با  30سال سابقه کاری)
به فروش میرسد

شرایط احراز:

مقطع تحصیلی :حداقل دیپلم
حداقل سابقه کاری 2 :سال
کارت پایان خدمت
مهارتها :دارای فن بیان  -با انگیزه

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای علــی حس ـنپور بیگلــری بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی
شــماره  155ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک  3540فرعــی
از  2310اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام آقــای علــی حسـنپور بیگلــری ثبــت
و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه به علــت جابهجایــی مفقــود گردیده،
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 خواهد شــد930 .
م.الــف تاریــخ انتشــار1399/12/04 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

09132476144
09133470520

09374428873

نقــاشی
ساختمان

09223194846

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را با

بهترین قیمت خریداریم

09132797295

رومـالیــن

نقاشی ساختمان
09139477334
به دو نیروی ساده
جهت شیفت روز در کبابی
و بریانی نیازمندیم
۰۹ ۱ ۳۵۰ ۱ ۶۰۳۰
۰۹ ۱ ۳۶۳۷۰۸۲۰

جـوشـکاری

خردهکاری ،نصب درب توری،
تعمیرات درب و پنجره

۰۹۱۳۸۴۵۹۱۳۳

اتحاد

