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مدیر شرکت تولیدی فلزات تزئینی آروین مطرح کرد:

نگاه کلی حسنپور ،رونق گرفتن تولید در شهرستان سیرجان است
 نمایندهای را به قدرت ارتباطات ایشان در سطح کشور ندیدم  وجود آقای حسنپور برای شهرستان سیرجان یک برکت محسوب میشود
 نمایندهای که از تولید حمایت میکند ،باعث میشود سرمایهگذار با آرامش بیشتری به کار ادامهدهد

 پاسارگاد

شرکت فلزات تزئینی آروین از واحدهای تولیدی
موفق در سطح منطقه ویژه اقتصادی سیرجان است .این
شرکت از سال  1383در زمینی به مساحت  15هزار متر
مربع واقع در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان شروع به
سرمایهگذاری نمود و از سال  1386رسما شروع به تولید
کرد .محصوالت این شرکت تولیدی لوله و ورقهای
استیل در انواع مختلف میباشد .کاربرد تولیدات این
شرکت بیشتر مصارف تزئینی است و ضخامتهای باالتر
این محصوالت در مصارف صنعتی نیز کاربرد دارد .این
شرکت هر سال یک سرمایهگذاری جدید داشته است.
به طوری که تعداد خطهای تولید خود را از  5خط در
سال 1391به  20خط در سال  1398رسانده است .نگاه
عالقهمند به تولید و گسترش کار در مدیریت کالن این
مجموعه باعث شده است ،محصوالتی را به مرور ارایه
دهد که قبال صرفا وارداتی بودهاند .تولید لولههای رنگی
و ورقهای خشدار توسط این شرکت کمک کرده است
تا ارز کمتری از کشور خارج شود.
این مجموعه تولیدی به صورت مستقیم برای
 100نفر و به صورت غیر مستقیم برای  2000نفر ایجاد
اشتغال کرده است و یکی از مجموعه های پویا در صنایع
مختلف تولیدی میباشد.
مهندس امید مرادی مدیر کارخانه فلزات تزئینی
آروین و مدرس دانشگاه پیام نور سیرجان(گروه مهندسی
صنایع) ،در آستانه انتخابات مجلس شورای اسالمی از
نگرش این شرکت در بحث انتخابات و دغدغههای این
مجموعه تولیدی صحبت کرد.
 با تولیدات چینی رقابت مستقیمی داریم
مدیر کارخانه تولیدی فلزات تزئینی آروین در مورد
چالشهای کاری مجموعه آروین و محصوالت تولیدی
این شرکت گفت« :به عنوان یک واحد تولیدی ،با یک
رکود تورمی شدید مواجه شدهایم .عدم تقاضای بازار،
فضای محدودیتهای سرمایهگذاری در سطح کالن
کشور روی کار ما تاثیر گذاشته است اما سعی میکنیم
نه تنها چراغ اینجا خاموش نشود بلکه بتوانیم به روند
ی ادامه دهیم .خاطرم هست که سال
سرمایهگذار 
 1391فرماندار وقت برای بازدید از کارخانه آمدند و
سئوال کردند این همه فضای خالی را برای چه کاری

لحاظ کردید؟ در جواب گفتیم ،نگاه مدیران این شرکت
بلندمدت است و قصد اضافه کردن ماشینآالت و بحث
سرمایهگذاری را در آینده خواهیم داشت .شاید از نگاه
وی در آن زمان این امر خیالپردازانه بود .ولی توانستیم
با همکاری مدیریت محترم مجموعه و همراهی و همدلی
پرسنل ،ماشینآالت و خطوط جدیدی اضافه کنیم به
طوری که اکنون سبد کاالی محصوالت تولیدی این
شرکت سبد کاالی کاملی است و در این کارخانه انواع
لولههای استیل نقرهای و رنگی و انواع ورقهای آیینهای،
طرحدار ،خشدار نقرهای و رنگی تولید میشود که به
صورت کامل نیاز بازار استیل کشور را پوشش میدهد.
مدیر کارخانه فلزات تزئینی آروین توضیحات
بیشتری درخصوص این مجموعه تولیدی در حال
فعالیت داد« :این مجموعه جزو معدود مجموعههایی
است که به هیچ اداره و سازمانی بدهی ندارد و سعی
کردهایم روند منظم و متعادلی را طی کنیم .در این
مجموعه سعی کردهایم نگاهمان جهانی باشد و براساس
استانداردها و کیفیتهای جهانی عمل کنیم و هر ساله
تولیدات و سبد کاالی خود را اضافه کنیم و در عین حال
رشد کیفی تولید را مد نظر داشته باشیم».
 چرا سیرجان را برای انجام فعالیت انتخاب
کردید؟
«در سیرجان به عنوان منطقه آزاد تجاری
یکسری امتیازات ویژهای برای سرمایهگذاران لحاظ
میکردند اما بعدها به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل و
این امتیازات کمتر شد .بعضی شرکتهای تولیدی به
اطراف تهران نقل مکان کردند ولی شرکت ما به دو دلیل
فعالیت خود در سیرجان ادامه داد -1 :1از بعد اخالقی
مجموعه اینجا شکل گرفته بود و چندین نفر مشغول
به کار شده بودند -2 .از بُعد کاری ،نگرش سازمانهای
مختلف دولتی در سیرجان برای ما قوت قلب محسوب
میشد و این سازمانها تا به امروز تمام و کمال با مجموعه
آروین همکاری الزم را داشتهاند .همین امتیاز و برخورد
مناسب با صاحبان سرمایه ،انگیزه کافی را برای ماندن ما
در سیرجان ایجاد کرده است .به طور مثال وقتی مشکلی
در گمرک سیرجان یا سازمان استاندارد داشته باشیم ،تا
جایی که قانون اجازه بدهد ،نهایت همکاری را میکنند و
حداقل خیالمان راحت است که مدیریت و پرسنل این

سازمانها همه تالش خود را جهت تسهیل فعالیتهای
تولیدی انجام میدهند.
 نگا ه آقای حسنپور ،نگاهی تولیدمحور
است
مدیر کارخانه تولیدی فلزات تزئینی آروین در این
زمینه از آقای حسنپور نماینده سیرجان تشکر ویژه کرد
و ادامه داد« :نگاه آقای حسنپور نماینده سیرجان ،نگاهی
تولیدمحور است .برای آقای حسنپور فرقی نمیکند آیا
سازمانی از ایشان حمایت کرده یا نه و یا روند کارشان به
چه صورت بوده است .نگاه کلی ایشان رونق گرفتن تولید
در شهرستان سیرجان و ایجاد اشتغال بیشتر برای مردم
سیرجان میباشد و با این نگاه که هرچقدر تولید افزایش
پیدا کند نرخ بیکاری پایین میآید و سرآنههای رضایت
شغلی و کیفیت زندگی باالتر خواهد رفت ،ایشان نقش
بهسزایی در آوردن سرمایهگذاران به سیرجان داشتهاند و
اگر مجموعههای تولیدی در شهرستان سیرجان در این
شرایط سخت سرپا ماندهاند به نوعی مدیون این نگاه
میباشند .وقتی این ذهنیت و این نگاه در بخشهای
کالن سیرجان و نماینده محترم این شهر وجود دارد
که بایستی به ایجاد اشتغال و فعالیتهای تولیدی کمک
کرد نتیجه آن اقتصاد پویا ،بیکاری بسیار کم ،سرانههای

کیفی باالی سیرجان نسبت اکثر شهرهای ایران خواهد
بود» .مرادی افزود« :هرچند تا به امروز به لطف خداوند
ما هیچ امتیاز خاصی را از این نماینده محترم درخواست
نکردهایم ولی وقتی نماینده یک شهر هر سال برای
بازدید از کارخانه ما به محل کارخانه میآید ،این امر
به ما انگیزه میدهد و به ادامه فعالیت در سیرجان
عالقهمندتر میشویم .بازدیدهای هرساله این نماینده
محترم نشاندهنده این است که دغدغه ایشان فقط
بحث ایجاد اشتغال در شهر سیرجان است و ربطی به
بحثهای قبل از انتخابات و گرفتن رای ندارد .معموال
آقای حسنپور آنقدر پیگیر کار هستند و آنقدر انرژی
ایشان زیاد است که هر ساعتی بخواهید ،میتوانید او
را پیدا کنید .ایشان خودشان پیگیر مشکالت هستند
و خستگیناپذیرند .شما به عنوان یک نفر سیرجانی به
مجلس بروید امکان ندارد که پیگیر کارتان نباشد .شاید
در شهرهای دیگر باید از راههای زیادی عبور کنید و در
نهایت بتوانید با رییسدفتر نماینده صحبت کوتاهی را
داشته باشید ولی اگر تهران بروید و حتی ایشان فرصت
کافی نداشته باشند ،حتما وقتی را برای شما لحاظ
میکنند».
 به سه دلیل در انتخابات شرکت میکنیم

مرادی در بحث انتخابات نکاتی را بیان کرد« :شاید
بعضی قصد شرکت در انتخاب را داشته یا نداشته باشند.
قبول داریم فشار اقتصادی بر همه اقشار به ویژه اقشار
کمدرآمد و با درآمد ثابت در سطح کشور زیاد است .اما
به سه دلیل در انتخابات شرکت میکنیم.
دلیل اول :راههای اصالحات از طریق رایگیری و از
طریق متعادل کردن جامعه به مرور زمان حاصل میشود
و قهر با انتخابات فقط ما را از حق خودمان محروم
میکند و شاید باعث شود نمایندهای که صالحیت الزم
را ندارد وارد مجلس شود.
دلیل دوم شخص آقای حسنپور است .به شخصه
با توجه به اینکه  9سال در سیرجان زندگی کردهام،
تا به امروز نمایندهای را به قدرت ارتباطات ایشان در
سطح کشور ندیدهام .قدرت رایزنی و محدوده ارتباطات
ایشان در سطح کالن مقامات کم نظیر و یا بهتر بگویم
بینظیر است .بازدیدهای وزرا و ریسجمهور محترم از
شهر سیرجان خود مبین این موضوع میباشد .بخش
زیادی از این ارتباطات به روحیهی کاریزماتیک و
روحیهی همراهی و همدلی آقای حسنپور برمیگردد و
بحث شخصی ایشان و یک بحث ذاتی و درونشخصیتی
است».
 آقای حسنپور ،بهترین گزینه است
مرادی ادامه داد« :با حضور آقای حسنپور در
طی مدت  12سال فعالیت او به عنوان نماینده مردم
سیرجان در مجلس شورای اسالمی ،سرانههای معیشتی
و سرانههای رفاه در شهرستان سیرجان تغییرات زیادی
داشته است .شاید افرادی باشند که به ایشان انتقاداتی نیز
داشته باشند اما باید این جمله معروف را مد نظر داشت
که «هیچ امالی نانوشتهای ،غلط ندارد» .وقتی کسی 12
سال در مجموعهای فعالیت میکند ممکن است 100
هزار کار خوب انجام داده باشد و  10مورد هم اشتباه
داشته باشد .متاسفانه ما عادت کردهایم روی اشتباهات
بیشتر دقت و تمرکز بگذاریم و بعضی افراد نیز از سر کینه
بر این موردها تاکید بیشتری داشته باشند .نمیتوان انکار
کرد که در سطح کشور و همچنین سیرجان مشکالت
اقتصادی وجود دارد ولی باید این سوال را پرسید که آیا
مشکالتی که در سیرجان وجود دارد ،نسبت به متوسط
کشوری بیشتر است یا کمتر .طبق بررسیهایی که در

رابطه با سایر همکاران تولیدکننده داشتهایم ،وجود
ایشان برای شهرستان سیرجان یک برکت محسوب
میشود».
مرادی دلیل سوم شرکت در انتخابات و حمایت
از آقای حسنپور را شرح داد« :سیرجان شهری نیست
که تازه در شروع رشد اقتصادی باشد تا اگر نماینده
بیتجربهای وارد مجلس شد ،همزمان با شهر تجربه پیدا
کند .ما در سیرجان با شهری مواجه هستیم که صنایع
و بخشهای مختلف اقتصادی در آن فعال هستند و اگر
نمایندهی کمتجربهای وارد مجلس شود ،میتواند همه
بخشهای مختلف را تحت تاثیر قرار دهد .به نظرم آقای
حسنپور بهترین گزینه است و این مساله را هر عقل
سلیمی با بررسی عملکرد ایشان متوجه خواهد شد».
 دالیل حمایت شما از نماینده فعلی
چیست؟
«شاید کسانی که دارند این مطلب را میخوانند،
احساس کنند که چرا ما از آقای حسنپور حمایت
میکنیم و در پشت پرده این حمایت چه رازی نهفته
است .الزم به ذکر است که واحد تولیدی آروین تا کنون
با مسئلهای مواجه نبوده که بخواهیم از ایشان تقاضایی
داشته باشیم و انگیزهای جز حقطلبی برای شهر
سیرجان در پس این حمایت نمیباشد».
مرادی در پایان اظهار کرد« :به عنوان یک استاد
دانشگاه ،سعی کردم مطالعات جانبی سیاسی و اجتماعی
داشته باشم .اگر اعتقاد نداشتم که وجود آقای شهباز
حسنپور برای شهر سیرجان مورد نیاز است حتی اگر
ایشان منافعی برای شرکت ما لحاظ میکرد ،حاضر به
حمایت از او نبودم .اگر مجموعه تولیدی آروین باور
نداشت که وجود ایشان باعث سرمایهگذاری بیشتر و
در نتیجه ایجاد اشتغال بیشتر و انگیزهای برای ادامه کار
سرمایهگذاران قبلی میشود ،امکان نداشت مطلبی را
در مورد ایشان مطرح کنم .تایید حرفم این است که
وقتی نمایندهی یک شهر ساالنه از یک مجموعه تولیدی
بازدید میکند ،حتی پرسنل مجموعه هم قوت قلب
میگیرند».
وی اظهار امیدواری کرد«:هر آنچه خیر هست
برای مردم خونگرم و مهماننواز سیرجان اتفاق بیافتد
چرا که این مردم سادهدل الیق بهترینها میباشند».

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای آسفالت معابر و کوچههای
سطح شهر خواجوشهر سال ( 98نوبت اول)

آگهي فراخوان شناسايي شركتها به شماره /98/19ف

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «خریــد،حمــل
تجهیــزات ،نصــب ،تســت و راهانــدازی دو دســتگاه ترانســفورماتور  230/20کیلوولــت بــه
صــورت مهندســی ،تامیــن تجهیــزات و نصــب و اجــرا ( »)EPCرا مطابــق بــا مشــخصات فني
موجــود در اســناد فراخــوان از طريــق برگــزاري مناقصــه بــه شــركت پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار
نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد فراخــوان شناســايي شــركتها بــه آدرس
الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را از قســمت تامينكننــدگان و مشــتريان-
مناقصههــا دانلــود نماينــد و پاكــت خــود را كــه حــاوي مــدارك خواســته شــده جهــت شناســايي و
ارزيابــي مناقصهگــران ميباشــد ،حداكثــر تــا تاريــخ شــنبه مــورخ  98/12/10به نشــاني دفتر كميســيون
معامــات مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران تحويــل نماينــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي تجديد شده شماره /98/43ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد پــروژه «بارگيــري و حمل
محصــوالت داخلــي از قبيــل كنســانتره ،گندلــه ،دانهبنــدي و كلوخــه ســنگ آهــن جهت
خوراكدهــي بــه كارخانجــات كارفرمــا بــا تنــاژ ســاليانه  10،000،000تــن» ررا از طريــق
برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه پيمانــكار واجــد شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد
جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي  WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را
بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت مناقصــه و مزايــده دانلود نماينــد .مهلت
تحويل پاكات ســاعت  9الي  14روز يكشــنبه مــــورخ  98/12/11در محــــل دفتر كميسيون معـــامالت
مجتمــع و يــا دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز يكشــنبه
مــورخ  98/12/04بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد .ضمنــا شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در رد
يــا قبــول پيشــنهادات مختــار ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت

شركت معدني و صنعتي گلگهر

شـهرداری خواجوشـهر در نظـر دارد مناقصـه عمومـی خدمات(شـرح مختصـر :تهیـه
مصالـح و اجـرای آسـفالت معابـر و کوچههـای سـطح شـهر خواجوشـهر سـال  )98بـه شـماره
 2098091109000001را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحل
برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران و بازگشـایی پاکتها از طریق
درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد و الزم
اسـت مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی
امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/11/28میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز چهارشنبه تاریخ 1398/12/07
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1398/12/17
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  9:00روز دوشنبه تاریخ 1398/12/19
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها

الف :آدرس :خواجوشهر -بلوار امامخمینی(ره) -شهرداری خواجوشهر ،امور قراردادها
تلفن034 - 42362370 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

شهرداری خواجوشهر

فراخوان تجدید مزایده عمومی یک مرحلهای موارد اجاره مستقر در شهر بازی
و سایر پارکهای سطح شهر(نوبت دوم)
سـازمان سـیما ،منظر و فضای سـبز سـیرجان در نظـر دارد مزایـده عمومـی (شـرح مختصر:
موارد اجاره مسـتقر در شـهر بازی و سـایر پارکهای سـطح شـهر) به شـماره  5098090549000004را
از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسـناد
مزایـده تـا ارایـه پیشـنهاد مزایدهگران و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی
دولت(سـتاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم اسـت مزایدهگران در صورت عدم
عضویـت قبلـی ،مراحـل ثبتنام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در
مزایده محقق سـازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه تاریخ  1398/11/21میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت :ساعت  10روزپنجشنبه تاریخ 1398/12/08
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19روزپنجشنبه تاریخ 1398/12/08
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  8:00روز یکشنبه تاریخ 1398/12/11
اطالعات تماس دستگاه مزایدهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارایه پاکتها

الف :آدرس :سیرجان -بلوار شهید زندینیا -مجتمع سازمانی شهرداری تلفن034 - 42338102 -3 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

