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پروژه انتقال آب خلیج فارس به سیرجان،

امیدی برای نسلهای آینده است

 گروه شهر
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در
مجلس شورای اسالمی در دیدار با جمع
کثیری از مردم سیرجان گفت :انتقال آب
خلیح فارس به سیرجان امیدی برای نسل
های آینده است و تکمیل فرآیند توسعه
حوزه صنعت و معدن در استان و سیرجان
و افرایش اشتغال در شهرستان را به دنبال
خواهد داشت.
شهباز حسن پور افزود :در حال حاضر
در پروژه انتقال آب خلیج فارس به فالت
مرکزی ایران چند هزار نفر مشغول به کار
هستند و پس از تکمیل این پروژه در پایان
امسال یا ابتدای سال ،۹۹نگرانی آب شرب
و آب حوزه صنعت به کلی برطرف خواهد
شد و با توسعه و راه اندازی کارخانجات
مرتبط با این پروژه ،در آینده ایجاد اشتغال
بسیاری برای شهرستان به همراه دارد.
وی اظهار کرد :در ابتدای دوره اول
نمایندگی ام زمانی از راه اندازی ده
کارخانه فوالدی در حوزه سیرجان و
بردسیر صحبت می کردم ،برخی با تمسخر
می گفتند آب و برق و زیرساخت برای یک
کارخانه فوالدی در این منطقه نیست چه

برسد به ده کارخانه فوالدی.
حسنپور ادامه داد :اما در حال حاضر
می بینیم اکنون با افزایش دو نیروگاه
۵۰۰مگاباتی در این مدت عالوه بر تامین
برق مورد نیاز ،صدور برق به خارج از
شهرستان را داریم و با ایجاد زیرساختهای
الزم دیگر توانستیم این مهم که رویای
دیرینهای برای مردم بود را تحقق ببخشیم
کما اینکه با رسیدن آب خلیج فارس به این
منطقه ،تکمیل توسعه صنعت و معدن و راه
اندازی پروژه های تولیدی و پایین دستی
بیشتر در حوزه فوالد و افزایش اشتغال را
شاهد خواهیم بود.
وی تاکید کرد :تحقق رویاهای منطقه
در حوزه توسعه صنعت و معدن و افزایش
اشتغال همتی بود که با تالش همه
دلسوزان این خطه از کشورمان روی داد
و بنده هم در برابر همه ناباوری ها برای راه
اندازی کارخانه های فوالد گفتم باور کنید
این رویا محقق می شود چرا که در خودم
میدیدم که دست در دست صنعتگران،
سرمایه گزاران و دلسوزان شهرستان
بتوانیم موفق شویم و تکمیل این توسعه
در آینده نزدیک نیاز به همان همت ها و

باورهای همه این عزیزان دارد.
نماینده مردم سیرجان از همه
دستندکاران این پروژه ملی ،مدیران
صنایع و معادن منطقه در گذشته و حال
و کارگزاران نظام در این شهرستان و
استان در تحقق این امر خطیر و همراهی
همیشگی مردم تشکر کرد.
 خرید و فروش رای توهین به
شعور مردم فهیم است
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در
مجلس شورای اسالمی گفت :صحبت
از خرید رای در انتخابات ،توهین به
شعور مردم فهیم سیرجان و بردسیر
است .شهباز حسن پور در دیدار با جمع
کثیری از مردم سیرجان افزود :عده ای
با مطرح کردن خرید و فروش رای می
خواهند مردم را نسبت به انقالب و نظام
مایوس کنند.
وی بر رعایت اخالق مداری در انتخابات
تاکید کرد و ادامه داد :استفاده از امکانات
دولتی به نفع کاندیداها جرم است و
تخریب دیگران در روند انتخابات ،خیانت
به اعتماد عمومی است.

حسن پور تاکید کرد :مسلما مردم فهیم
سیرجان و بردسیر تخریب ها را به خوبی
درک می کنند و اجازه نخواهند داد هیچ
توهین و افترایی بی پاسخ بماند.
 تحقق خواستهی دوبانده شدن
همه جاده های سیرجان و بردسیر
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در
مجلس شورای اسالمی گفت :با تکمیل
زودهنگام ۸کیلومتر باقیمانده باند دوم
جاده سیرجان به بلورد ،تمامی جاده های
اصلی منتهی به سیرجان و بردسیر دوبانده
و بزرگراهی است؛ این خواستهی مردمی
همیشه از اولویت های بنده در مجلس بود.
شهباز حسن پور که در دیدار با جمع
کثیری از مردم سخن میگفت ،افزود :در
سالهایی نه چندان دور به یاد داریم هفته
ای نبود که خبر فوت همشهری را به دلیل
تصادفات در جاده های اطراف سیرجان
نشنویم و این داغهای بزرگ موجب شد
تا پیگیری روند دوبانده شدن محورهای
منتهی به سیرجان و بردسیر از اولویت
هایم در مجلس باشد.
وی ادامه داد :لزوم توجه به این مساله
که یکی از مهمترین زیرساخت های توسعه

شهرستان نیز بود تا به آنجا رفت که وزیر و
معاونین وزارت راه را برای بازدید مستقیم
از جادهها به سیرجان دعوت کردیم .باند
دوم محور سیرجان به بندرعباس که
اهمیت در صنعت حمل و نقل شهرستان

و گردشگری مردم داشت به پایان رسید.
حسن پور اظهار کرد :پس از تکمیل
موفق محور دوم جاده سیرجان به
بندرعباس ،تکمیل باند دوم جاده سیرجان
به گل گهر که به دلیل تلفات انسانی

به جاده مرگ معروف شده بود نیز با
پیگیریهای مکرر و با مشارکت شرکت
گلگهر به انجام رسید به طوری که عالوه
بر حفظ جان جوانان شهرستان موجبات
توسعه بیشتر شهرستان را نیز فراهم آورد.

در سفرمدیرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي کشور به سیرجان

مطالبه احداث شهرکصنعتی در منطقهی گلگهر مطرح میشود
 محسـن صالحينيـا
مدیرعامـل سـازمان صنايـع
شـهركهاي
و
كوچـك
صنعتـي کشـور چهارشـنبهی
ایـن هفتـه بـه دعـوت نماینـده
مـردم سـیرجان و بردسـیر بـه
سـیرجان سـفر میکنـد .شـهباز
حسـنپور بـا اعلام ایـن خبـر
گفـت :در ایـن سـفر قـرار اسـت

یـک واحـد صنعتـی ،تولیـدی در
ناحیـه صنعتـی پاریـز بـا حضـور
ایشـان افتتـاح شـود .او ادامـه
داد :در ایـن سـفر یـک مطالبـه
جـدی از آقـای مدیرعامـل دارم
و آن هـم گرفتـن مجوز تاسـیس
شـهرکصنعتی در منطقـهی
گلگهـر اسـت .نماینـده مـردم
سـیرجان در مجلـس شـورای

اسلامی گفـت :اگـر این شـهرک
صنعتـی راهانـدازی شـود خیلـی
از واحدهـای صنعتـی مرتبـط بـا
کارخانههـای منطقـهی گلگهـر
سـاخته میشـوند .همچنیـن در
ایـن زمینـه طـی مذاکـرهای کـه
بـا مدیـران گلگهـر انجـام شـده
اسـت  600هکتـار زمیـن بـرای
اجـرای ایـن طـرح در منطقـهی

گلگهـر اختصـاص دادنـد.
حسـنپور تاکیـد کـرد :راهاندازی
هـر شـهرکصنعتی مسـتلزم
ایـن اسـت کـه بـرای راهانـدازی
واحدهـای صنعتـی و تولیـدی
توجیـه داشـته باشـد کـه پس از
بررسـیهای انجـام شـده توجیـه
ایـن شـهرکصنعتی تاییـد شـده
اسـت و بـه همیـن منظـور ایـن

مطالبـه را چهارشـنبه مطـرح و
در صـورت تاییـد آن را راهاندازی
میکنیـم .
وی بـا تاکیـد بـر افزایـش
اشـتغالزایی گفـت :بـا احـداث
ایـن شـهرک صنعتـی و راهاندازی
واحدهـای صنعتـی و تولیـدی
بطـور قطـع باعـث اشـتغالزایی
زیـادی در منطقـه میشـود.

دبیر نمایشگاه صنایع معدنی و تامین زنجیره فوالد در سیرجان ،عنوان کرد؛

نمایشگاه  SIMEXیک رویداد صددرصد تخصصی در زنجیره فوالدسازی است
 بردیا امیرتیموری ،دبیر برگزاری همایش و نمایشگاه :سیمکس سطح تعامالت و همفکریهای کارشناسان صنعت فوالد را افزایش میدهد

 بتول باللی
دومین نمایشگاه و همایش بینالمللی معدن ،صنایع
معدنی و زنجیره تامین فوالد  5لغایت  7بهمن ماه  98در
محل دانشگاه آزاد اسالمی سیرجان برگزار میشود.
دور اول این نمایشگاه سال گذشته و با حضور شرکتهای
معتبر در کرمان برگزار شد .با توجه به اینکه در سیرجان زنجیره
تامین فوالد از سنگ آهن تا محصول نهایی شمش و میلگرد
تکمیل شده است و نیز منطقه گلگهر تولیدکننده بیش از 50
درصد سنگ آهن کشور است ،امسال این نمایشگاه با مساحتی
بیشتر و برنامهریزی بهتر در سیرجان برگزار میشود تا شهرستان
سیرجان به عنوان یکی از قطبهای فوالدی کشور معرفی شود.
شرکتهای بزرگ کشور از جمله گروه فوالد مبارکه ،فوالد
هرمزگان ،توکا فوالد ،فوالدسنگ مبارکه ،شرکتهای فوالدسازی
ت پویا ،شرکت ملی صنایع
مثل  MMTEو شرکت شکوفا صنع 
مس ایران ،تامینکنندگان داخلی و خارجی ،نمایندگان ایرانی
برندهایی از ترکیه ،هندوستان ،سوئد ،آلمان ،نروژ و چین در این
نمایشگاه حضور دارند.
برای برپایی این نمایشگاه از بهترین سازه چادری آلمانی
استفاده شده است و این نمایشگاه در مساحتی حدود  8هزار
متر مربع در محل پردیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد سیرجان
برگزار خواهد شد .به دلیل پتانسیلهای سیرجان به عنوان یک
شهر معدنی و فوالدی این نمایشگاه امسال به میزبانی سیرجان
برگزار میشود.
 باید پول توسعه در زمین توسعه خرج شود
بردیا امیرتیموری دبیر برگزاری دومین نمایشگاه و
همایش بینالمللی معدن ،صنایع معدنی و زنجیره تامین
فوالد( )SIMEXسیرجان ،درباره ایده برگزاری این نمایشگاه
در سیرجان گفت« :تکمیل زنجیره فوالد در استان کرمان
برای اولین بار در کشور شکل گرفته است .ما در بخشی از
تکنولوژی در زمینه بومیسازی و داخلیسازی توانمند شدیم
ولی بخشی از تکنولوژی وارداتی است و بخشی را هم باید از
تجربیات استانهایی مثل اصفهان و خوزستان سابقه بیشتری
در این زمینه دارند ،استفاده کنیم .نمایشگاهها و رویدادهای
زیادی در حوزه فوالد و معدن برگزار میشود ولی یک رویداد
صد درصد تخصصی که صرفا به زنجیره تامبن فوالد مربوط
باشد ،در کشور وجود نداشت .این ایدهای شد تا در کرمان
به عنوان قطب تولید سنگ آهن و یکی از قطبهای جدید
صنعت فوالد این نمایشگاه را برپا کنیم تا شرکتهای مختلفی
از سطح کشور حضور پیدا کنند و سطح تعامالت و همفکری
باال برود .امسال به دعوت شرکتهای منطقه گلگهر تصمیم
گرفتیم این نمایشگاه را به سیرجان منتقل کنیم تا هر ساله
در سیرجان برگزار شود».
امیرتیموری موثر عملکردن تولیدکنندگان در حوزه
بومیسازی ،تبادل تجربیات و همافزایی بین شرکتهای
مختلف در حوزه بومیسازی ،آشنایی تامینکنندگان مختلف

کشور با نیازهای کارخانجات فوالدی را از جمله نکات مثبت این
نمایشگاه و همایش عنوان کرد.
وی در پاسخ سوال پاسارگاد مبنی بر دلیل انتخاب
شهرستان سیرجان به عنوان محل برپایی نمایشگاه ،گفت« :باید
پول توسعه در زمین توسعه خرج شود .نمایشگاههای مختلفی
برگزار میشود ولی شرکتها نمیتوانند همه کارشناسان را
همراه خود ببرند .این نمایشگاه باعث میشود تامینکنندگان،
تولیدکنندگان و بومیسازان و ...از نزدیک با معدن بازدید کنند؛
کارشناسان منطقه نیز میتوانند حضور داشته باشند».
دبیر برگزاری همایش و نمایشگاه ( ،)SIMEXمشکالت
هنگام برپایی این نمایشگاه را اینگونه بیان کرد« :به دلیل عدم
وجود سایت نمایشگاهی در شهرستان سیرجان ،باید از طریق
سازه چادری نمایشگاه برگزار میشد که این امر هزینههای ما
را به شدت افزایش داد .همچنین تامین امکانات اولیه نظیر
چالش کمبود هتل ،وجود دارد که امیدواریم در آینده این
کمبودها برطرف شود و بتوانیم با کیفیت بهتری نمایشگاه را در
سیرجان برگزار کنیم .با این وجود نمایشگاه امسال از باالترین
استانداردهای کشوری برخوردار است».
 ساخت داخل
تجهیزات زنجیره فوالد
مورد حمایت گل گهر قرار
میگیرد
محمد
مهندس
ایرانمنش مدیر روابطعمومی
و امور بینالملل شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر
گفت« :جدیدترین دستاوردها
در زمینه بومیسازی و
مهندسی معکوس در دومین
نمایشگاه صنایع معدنی و زنجیره تامین فوالد ،از سوی شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر به نمایش گذاشته میشود».
وی مهمترین برنام ه این شرکت در دومین نمایشگاه صنایع
معدنی و زنجیره تامین فوالد سیرجان( )SIMEXرا ،به نمایش
گذاشتن بومیسازی و مهندسی معکوس قطعات عنوان کرد و
افزود« :گلگهر دستاوردهایی در زمینه بومیسازی و مهندسی
معکوس قطعات ،طرحهای حوزه مسئولیتهای اجتماعی
همچون پروژه انتقال آب خلیج فارس ،پروژه بیمارستان
گلگهر و پروژه فاضالب را به نمایش میگذارد .ایرانمنش یادآور
شد« :عالوه بر ارایه اقدامات مذکور ،این شرکت همایشهای
تخصصی نیز برگزار میکند».
حمایت از ساخت داخل
ایرانمنش با بیان اینکه بومیسازی و ساخت داخل
قطعات و تجهیزات مورد حمایت شرکت گلگهر است ،افزود:
«تعدادی شرکت در این نمایشگاه به ارایه دستاوردهای
بومیسازی میپردازند که در ساخت قطعات در سیرجان

فعالیت میکنند» .به گفتهی وی ،یکی از اهداف اصلی شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر این است شرکتهایی که توان
ساخت قطعات مورد نیاز این حوزه را دارند ،وارد همکاری در
عرصه بومیسازی شوند.
مدیر روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و
صنعتی گلگهر ،تاکید کرد« :صنعتگران سیرجان ،استان
کرمان و حتی سراسر کشور با بازدید از نمایشگاه میتوانند
اطالعات جامعی در مورد قطعات و تجهیزات مورد نیاز
شرکتهای منطقه گلگهر به دست آورند».
وی درباره محل برگزاری نمایشگاه ،اظهار داشت« :تعداد
قابل توجهی از شرکتهای منطقهی گلگهر در این نمایشگاه
حضور دارند و با توجه به اینکه  40درصد ظرفیت تولیدات
کشور در زنجیره آهن در منطقه گلگهر است ،شرکتهای
این منطقه تمایل داشتند این رویداد در سیرجان برگزار شود».
پتانسیل های سیرجان
مهندس ایرانمنش تصریح کرد« :به دلیل پتانسیل باالی
سیرجان در زمینهی معدن و صنعت ،شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر نیز خواهان برگزاری نمایشگاه فوق در سیرجان بود».
به گفته وی ،این شرکت به عنوان یکی از پرچمداران صنعت
سنگ آهن و فوالد کشور در این نمایشگاه حضور دارد و
جدیدترین دستاوردهای سالهای اخیرا در تکمیل زنجیره
فوالد را به نمایش میگذارد.

برگزاری کارگاههای آموزشی
مدیر روابطعمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و
صنعتی گلگهر در تکمیل توضیحاتی در مورد این نمایشگاه،
گفت« :همزمان با برگزاری نمایشگاه ،دو کارگاه نیز در مورد
تعامالت مجموعه معدنی و صنعتی گلگهر با اهالی رسانه و
روابطعمومیهای شهرستان برگزار میشود .برگزاری «کارگاه
آموزشی صنایع معدنی و توسعه پایدار برای اصحاب رسانه»
توسط امین شول سیرجانی و همچنین برگزاری «کارگاه
کمپین رسانهای برای بنگاههای معدنی» توسط دکتر علیرضا
کتابدار از دیگر برنامههای این رویداد در شهرستان سیرجان
است.
 تبادل اطالعات
بین شرکتهای منطقه
گلگهر مهم است
سنگ
شرکت
آهن گهرزمین ،با هدف
استخراج و بهرهبرداري از
معادن سنگآهن ،همچنين
توليد كنسانتره و گندله
در راستاي تامين زنجيره
فوالد كشور نقشآفريني
فعال دارد .در حال حاضر
آخرین محصول تولیدی این شرکت تولید کنسانتره با عیار
 68/5درصد است .محصوالت تولیدی این شرکت با تولیدات
شرکتهای فوالدی در ارتباط است.
مهندس بابک رحیمیان مدیر روابطعمومی شرکت
گهرزمین ،در مورد برنامهی تدارک دیده توسط شرکت
گهرزمین در همایش و نمایشگاه ( )SIMEXسیرجان ،بیان
کرد« :شرکت گهرزمین بنا دارد کلیه اقداماتی که تا کنون
انجام داده است را به صورت کلی نمایش دهد .رویکرد اصلی
گهرزمین ،بومیسازی است .کسانی که در بخش بومیسازی
در گهرزمین فعالیت میکنند در این نمایشگاه مستقر
هستند و کلیه اقداماتی که واقعا موفق بوده و برای اولین
بار در کشور اتفاق افتاده است ،همچنین بعضی از تجهیزاتی
که ساخته شده است را به صورت آنالین توسط تصویر و
تلویزیون شهری نمایش میدهیم .در صورت امکان ،تصویری
از معدن را نیز به صورت زنده در این نمایشگاه نشان خواهیم
داد .کلیه واحدهای شرکت گهرزمین در نمایشگاه حضور
دارند و آماده پاسخگویی و ارایه اطالعات هستند» .مهندس
رحیمیان در پاسخ به اینکه آیا این نمایشگاه میتواند موجب
توسعه بومیسازی برای شرکت گهرزمین شود ،گفت:
«صددرصد چنین انتظاری داریم .تبادل اطالعات در بین
شرکتهای منطقه گلگهر نیز مهم است و میتوانیم با تبادل
اطالعات به جای ساخت قطعات جداگانه ،یک دستگاه را به
طور کامل بومیسازی کنیم».

نمایشگاه

( )SIMEXسیرجان،
فرصت بسیار خوبی
است
از دیگر شرکتهایی
که در این نمایشگاه
حضور فعال خواهد داشت،
شرکت مجتمع جهانفوالد
سیرجان است .این شرکت
توانسته است به محصول
نهایی یعنی شمش فوالدی
دست یابد و در این همایش برنامههای مختلفی تدارک دیده
است .به گفتهی مهندس مسعود میرمحمدی مدیر حوزه
مدیرعامل و مدیر روابطعمومی این شرکت ،رویداد بزرگی
در سیرجان در حال رخ دادن است و این نمایشگاه فرصت
بسیار خوبی است که صنایع پاییندستی فوالد در شهرستان
سیرجان شکل بگیرد .وی ادامه داد« :قطعا با وجود چنین
صنایعی شاهد اشتغالزایی بسیار خوبی در زمین ه فوالدسازی
خواهیم بود».
 سازنده های
قطعات با شرکتهای
معدنکاری بزرگ استان
آشنامیشوند
شرکت گهرهمکار از
دیگر شرکتهای معدنی و
صنعتی منطقه گلگهر است
که در این نمایشگاه شرکت
خواهد کرد .عمده فعالیت
این شرکت استخراج سنگ
آهن و باطلهبرداری در
معادن و خردایش و دانهبندی سنگ آهن است و خوراک
کارخانههای کنسانتره را تامین میکند.
مهندس حمید کشاورز ،مدیر کارگاه شرکت گهرهمکار
هدف از شرکت در این نمایشگاه را اینگونه شرح داد:
«بحث بومیسازی قطعات مصرفی و مورد نیاز شرکتهایی
که در مجموعه فوالدی کار میکنند ،مهم است .در این
نمایشگاه ،شرکت گهرهمکار قطعات مصرفی شرکت را به
نمایش میگذارد .منجمله قطعات ریختهگری و قطعاتی
که ساختگی هستند و ماشینکاری الزم دارند .شرکتهای
سازنده قطعات از این نمایشگاه دیدن کنند و با شرکتهای
معدنکاری بزرگ در استان کرمان آشنا شوند و ببینند
شرکتهایی مثل گهرهمکار چه ماشینآالت معدنی دارد.
گهرهمکار نیز میتواند با سازندههای محلی و بومی در
استان آشنا شود و از طریق ارتباط با تامینکنندگان داخلی
یکسری قطعات را تامین کند».

