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صنعت و معدن

 شماره 1209
 شنبه  19بهمن 1398

نگارس�تان :معاون وزیر جهاد کش��اورزی و
ریاس��ت سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری
کش��ور به اتفاق مدیران کل جهاد کش��اورزی
و مناب��ع طبیعی اس��تان کرمان و مس��ئولین
شهرستان در منطقه معدنی و صنعتی گلگهر
حضور پیدا کرد .به گزارش روابطعمومی و امور
بینالملل ش��رکت معدن��ی و صنعتی گلگهر،
دکتر شهبازی در این سفر و همزمان با ایام ا…
دهه مبارک فجر ،در راس��تای مشارکت در امر
احیا عرصههای منابع طبیعی به بازدید از پروژه
ذخیره نزوالت آس��مانی دشت چاه دراز منطقه
گلگهر (افتتاح فاز  ۲پروژه) و جنگلکاریهای
انجام شده پرداخت .افتتاح پروژه کنترل هرزآب
هم��راه با ب��ذر کاری ب��ذور جنگلی در س��طح
 ۱۵۰۰هکت��ار با مش��ارکت ش��رکت معدنی و
صنعتی گلگهر و اداره منابعطبیعی نیز از دیگر
برنامههای معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور در
س��فر به منطقه گلگهر بود .معاون وزیر جهاد
کش��اورزی و رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کش��ور و هیئت همراه در ادامه ،در
جلسه رفع موانع تولید و گسترش همکاریهای
محیطزیس��تی و فعالیتهای شرکت در بحث
مناب��ع طبیعی که با حضور معاونین ش��رکت
معدن��ی و صنعت��ی گلگهر در محل س��الن
کنفرانس شرکت برگزار شد ،شرکت نمود .در

در بازدید معاون وزیر جهاد کشاورزی و ریاست سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور مطرح شد:

گلگهر؛ پارک جنگلی  330هکتاری احداث میکند

 مدیر مجتمع گلگهر این اقدامات را در راستای مسئولیتهای اجتماعی دانست و گفت :شرکت گلگهر در بحث محیط زیست در منطقه کارهای خوبی انجام داده و معتقدیم
باید به عشایر منطقه و حیات وحش منطقه به هر شکلی کمک کنیم.

ابتدای این جلسه ،مهندس شهسواری معاون
فنی و مهندس��ی ش��رکت معدن��ی و صنعتی
گلگهر با بیان اینکه ب��ه هرحال هر فعالیت
معدنی در هر جایی ،یکس��ری آس��یبها به
منابع طبیعی وارد میکند ،گفت :در ش��رکت

گلگه��ر با تدوین و تنظیم س��ند طرح جامع
آب در س��ال  ۹۱و اقدام��ات مطالعاتی که در
حوزه انرژی ش��کل گرفته است سعی کردیم
ن��ه تنها جلوی از بین رفت��ن منابع طبیعی را
بگیریم بلکه مناف��ع زیادی را نصیب بومیان و

در بازدید استاندار کرمان از سایت گهرزمین صورت گرفت:

تقدیر از فرهنگ بومیسازی

به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل شرکت سنگآهن
گهرزمین ،دکتر محمد جواد فدایی اس��تاندار کرمان ظهر
دیروز مورخ  ۱۵بهمن ماه  ۹۸از س��ایت گهرزمین بازدید
کرد.
وی ب��ا اش��اره به بازدیدهای انجام ش��ده از قس��متهای
دیسپچینگ ،معدن ،خطوط  ۱و  ۲تولید کنسانتره ،پروژه
خط  ۳و گندلهسازی شرکت گهرزمین عنوان کرد :برخی
از پروژههای این ش��رکت از جمله گندلهسازی در مراحل

پایانی هس��تند و با وجود مش��کالتی همچون تحریمها و
محدودیتهای��ی که در بعضی دس��تگاههای دولتی بوده،
اقدام��ات بس��یار ارزش��مندی در زمان ک��م در مجموعه
گهرزمی��ن انجام ش��ده و نکات و ضواب��ط ایمنی در کلیه
بخشها بهصورت اصولی رعایت شده است که این ،نشان
از تالش و زحمات این مجموعه میباشد.
فدای��ی ضمن تقدیر و تش��کر از مدیرعام��ل گهرزمین و
همکاران این ش��رکت گفت :از نزدیک شاهد بهرهبرداری

آگهي فراخوان شناسايي شركتاه هب شماره /98/16ف

و برنامهری��زی آتی مع��دن بودیم و باتوج��ه به این مهم،
برداش��ت از معدن گهرزمین ۲۰ ،میلی��ون تن بوده که با
برنامهریزیه��ای انجام ش��ده ،این میزان ب��ا توانی که در
مجموعه گهرزمین وج��ود دارد به  ۳۰میلیون تن خواهد
رسید.
وی همچنین در حاش��یه این بازدید عنوان کرد :برداشت
 ۳۰میلیون تن س��نگ آهن در س��ال از معدن گهرزمین،
تحول بزرگی است که موجب ایجاد اشتغال و فرصتهای
ش��غلی زیادی در س��طح منطقه میگ��ردد .فدایی افزود:
خوش��بختانه در مجموع��ه گهرزمی��ن ضواب��ط ایمنی به
خوبی رعایت شده اس��ت .به گفته استاندار کرمان ترویج
و توس��عه فرهنگ بومیس��ازی که از اقدام��ات زیربنایی
اس��ت در کشور موضوع بسیار مهمی است و با همین نگاه
رویکرد گهرزمین با محوریت بومیسازی قابل تقدیر است

(نوبت دوم)

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه " مهندسي معكوس ،تهيه نقشه های
فنی و ساخت و ساختن یک ست چهارشاخ و گاردان تراك  100تن" خود را از طریق برگزاري مناقصه
به شركت سازنده واجد شرایط واگذار نماید .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد فراخوان
شناسایي شركتها و سازندگان به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذكور را از
قسمت تأمين كنندگان و مشتریان  -مناقصه ها دانلود نمایند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته
شده جهت شناسایي و ارزیابي مناقصهگران ميباشد ،حداكثر تا تاریخ سه شنبه مورخ  98/11/29به
نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحویل نمایند.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي فراخوان شناسايي شركتاه هب شماره /98/17ف

عشایر ساکن منطقه کنیم .وی با بیان اینکه
یکی از اقدامات مه��م گلگهر در حوزه منابع
طبیعی ،ایجاد حدود  ۲۵۰هکتار کمربند سبز
با کاش��ت گونههای بومی منطقه بوده اس��ت،
گفت :در ادام��ه اقداماتم��ان در حوزه منابع
طبیعی و محیطزیس��ت بهدنبال احداث یک
پارک جنگلی ب��زرگ در کنار منطقه گلگهر
و در مجاورت جاده ش��یراز هس��تیم .مهندس
شهس��واری افزود :این پارک جنگلی که ۳۳۰
هکت��ار اس��ت در فاصله  ۲۵کیلومتری ش��هر
س��یرجان و  ۳۰کیلومتری ش��رکت گلگهر
در منطقه س��یاه کوه واقع شده است که یک
موقعیت فوقالعاده و استراتژیک و منظره بسیار
عالی دارد که طراحی آن انجام و بودجه آن نیز
تخصیص داده شده و فقط منتظر اخذ مجوزها
هستیم .معاون فنی و مهندسی گلگهر با بیان
اینک��ه این پارک به سیس��تم آبیاری قطرهای

(نوبت دوم)

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه " طراحي ،مهندسي و ساخت یک
دستگاه سيكلوسایزر" را مطابق با مشخصات فني موجود در اسناد فراخوان از طریق برگزاري مناقصه
به شركت سازنده واجد شرایط واگذار نماید .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد فراخوان
شناسایي شركتها و سازندگان به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذكور
را از قسمت تأمين كنندگان و مشتریان  -مناقصه ها دانلود نمایند و پاكت خود را كه حاوي مدارك
خواسته شده جهت شناسایي و ارزیابي مناقصهگران ميباشد ،حداكثر تا تاریخ سه شنبه مورخ
 98/11/29به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحویل نمایند.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

مجهز خواهد ش��د گفت :قطعاً این پارک یکی
از شاخصترین فضاهای سبز در کشور خواهد
بود و فضاهای بس��یاری نیز از جمله تفریحی،
ورزشی ،گردشگری ،حیاتوحش وغیره داخل
آن دیده ش��ده اس��ت و گونههای بومی خود
منطقه نیز در آن کاشته خواهد شد.
مهن��دس عتیقی مع��اون مدیرعامل و مدیر
مجتم��ع گلگه��ر نیز ب��ا بیان اینک��ه ،این
اقدامات در راستای مسئولیتهای اجتماعی
از سوی گلگهر انجام میشود گفت :شرکت
گلگهر در بحث محیطزیست و حیاتوحش
در منطق��ه کاره��ای خوب��ی انج��ام داده و
معتقدیم باید به عشایر منطقه و حیاتوحش
منطقه به هر ش��کلی کمک کنیم .مهندس
عتیقی افزود :تعام�لات خوبی بین مجموعه
گلگه��ر و منابعطبیعی برای رعایت الزامات
محیطزیس��تی و منابعطبیعی وجود دارد و

م��ا خواهان تداوم و گس��ترش این تعامالت
و همکاریها هس��تیم .دکتر شهبازی معاون
وزی��ر جه��اد کش��اورزی و رئیس س��ازمان
جنگله��ا ،مرات��ع و آبخیزداری کش��ور نیز
با بی��ان اینکه تأکی��د مقام معظ��م رهبری
همواره بر حف��ظ منابع و توجه به طرحهای
آبخیزداری اس��ت ،گفت :خوشبختانه امروز
میبینیم در گلگهر فرمایش��ات و تأکیدات
مقام معظم رهبری در حوزه منابع طبیعی به
خوبی تحقق پیدا کرده است .دکتر شهبازی
اف��زود :معادن ب��ه هرحال بخش��ی از منابع
طبیعی را تخریب میکنند اما خوش��بختانه
گلگهر ،خ��ود پیشقدم ش��ده و برای همه
موارد و اینکه چگونه به منابع طبیعی آسیب
کمتری وارد ش��ود چاره اندیش��ی کرده و ما
هم از طرحه��ای منابع طبیع��ی گلگهر به
ویژه احداث پارک جنگلی استقبال میکنیم.

و امی��دوارم در آینده نه چندان دور با اس��تفاده از دانش
داخلی و ارتباط صنعت و دانش��گاه شاهد بومیسازی کل
قطعات و در نهایت کل خطوط تولیدی در کشور باشیم.
فدایی با اش��اره به اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه عنوان
ک��رد :تبادل اطالع��ات بین ش��رکتها از م��وازی کاری
جلوگی��ری میکند .بهکارگی��ری توان و دان��ش داخلی،
اس��تفاده از ش��رکتهای دانش بنیان و ساخت تجهیزات
استراتژیک از موضوعات بسیار مهمی است که باید مدنظر
شرکتها قرار گیرد که خوشبختانه مجموعه گهرزمین در
این زمینه عملکرد موفقی داشته است .وی ضمن تقدیر و
اب��راز امیدواری از اقدامات این مجموعه به دلیل توفیقاتی
که حاصل ش��ده ،عنوان کرد :امی��دوارم در آینده نزدیک
ش��اهد بهرهب��رداری از واحدهای این مجموعه و ش��روع
پروژههای جدید در مجموعه گهرزمین باشیم.

عم
آگهي مناقصه ومي شماره /98/66ع

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد" ،ارائه خدمات راهبري ،نگهداري ،تعمير
واحد پایلوت پلنت و آزمایشگاه هاي پژوهشكده سنگ آهن و فوالد" خود را از طریق برگزاري
مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد
مناقصه به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذكور را به همراه فرم پرسشنامه
ارزیابي تأمين كنندگان از قسمت تأمين كنندگان و مشتریان  -مناقصه ها دانلود نمایند .مهلت
تحویل پاكات ساعت  9الي  14روز چهارشنبه مــورخ  98/11/30در محــل دفتركميسيون معـامالت
مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مركزی تهران مي باشد .ضمن ًا بازدید از محل اجراي موضوع مناقصه روز
شنبه مورخ  98/11/26مقرر شده است .شركت معدني و صنعتي گل گهر در رد یا قبول هر یک از
پيشنهادات مختار ميباشد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

آگهي فراخوان شناسايي شركتاه هب شماره /98/18ف

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه " طراحي و مهندسي و ساخت یک
دستگاه تست گریس  "FZGرا مطابق با مشخصات فني موجود در اسناد فراخوان از طریق برگزاري
مناقصه به شركت سازنده واجد شرایط واگذار نماید .لذا كليه متقاضيان ميتوانند جهت اخذ اسناد
فراخوان شناسایي شركتها و سازندگان به آدرس الكترونيكي  WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد
مذكور را از قسمت تأمين كنندگان و مشتریان  -مناقصه ها دانلود نمایند و پاكت خود را كه حاوي
مدارك خواسته شده جهت شناسایي و ارزیابي مناقصهگران ميباشد ،حداكثر تا تاریخ دوشنبه مورخ
 98/12/5به نشاني دفتر كميسيون معامالت مجتمع و یا دبيرخانه دفتر مركزی تهران تحویل نمایند.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گل گهر

