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شده   ناميده  معدن  و  صنعت  روز  تيرماه،  دهم 
و اختصاص اين روز، فرصت مناسبي است تا به 
يعني  کشور  اقتصاد  محرکه ي  موتور  مهم ترين 
بخش صنعت و معدن، نگاهي انديشمندانه شود.

 چرا که اين بخش در مقام عامل مولد اشتغال 
پايدار در افزايش توليد ناخالص داخلی و درآمد 
سرانه، نقش بسزايي دارد. نقش و جايگاه بخش 
از جنبه  ملی کشور  اقتصاد  در  معدن  و  صنعت 
های مختلفی قابل تبيين و بررسی است. اهميت 
ابالغ  با  بويژه  اخير  سالهای  طی  بخش  اين 
های  جلوه  مقاومتی  اقتصاد  کلی  های  سياست 

جديدتری به خود گرفته است. 
به عنوان مثال برای کاهش وابستگی به صادرات 
محصولی،  تک  اقتصاد  از  رهايی  و  گاز  و  نفت 
بخش صنعت و معدن از جمله بخش هايی است 
ارتباط  اين  در  و محوری  اساسی  نقش  بايد  که 
بازی کند. ارزيابی ها نشان می دهد بخش معدن 
کشور از لحاظ نياز انسان به مواد معدنی، گردش 
مالی بخش معدن، تجارت خارجی بخش معدن و 
صنايع معدنی، ارزش منابع طبيعی ايران و ذخاير 

معدنی ايران دارای اهميت است. 
حجم عظيم اقدامات معدنی و توجه به رشد و 
گسترش بخش معدن، سبب رونق حمل و نقل 
و ترانزيت می  شود و از سوی ديگر اشتغال در 

معادن رشد اشتغال در مناطق محروم را نيز به 
دنبال دارد. از سوی ديگر برخی کارشناسان حوزه 
زغال سنگ،  گاز،  نفت،  معتقدند:  معدنی  صنايع 
جنگل و چوب، طال و نقره، مس، اورانيوم، آهن 
جهانی  مهم  منابع  از  همگی  که  فسفات  و  خام 
گرفته  نظر  در  ثروت  شاخص  بعنوان  هستند، 
شده اند. از ديگر موضوعاتی که اهميت معدن و 
می کند  نمايان  پيش  از  بيش  را  معدنی  صنايع 
استاندارد  زندگی  يک  در  فرد  هر  که  است  اين 
به ۱۴۰۰ تن مواد معدنی، فلزات و سوخت نياز 
دارد که ۱۵ تن آن را فلزات پايه تشکيل می دهد.

در اين ميان بايد اذعان کرد جايگاه و موقعيت 
جغرافيايی و وضعيت استراتژيک استان کرمان و 
در راس آن شهرستان سيرجان در کشور، امکان 
نقاط  تمامی  به  معدنی  و صادرات صنايع  توليد 
کشور و چه بسا صادرات به کشورهای همسايه 
و  بزرگ  فرصت  و  کرده  ميسر  را  اروپايی  يا  و 

ارزشمند توليد و اشتغال را تضمين می  کند. 
شرکت های صنعتی و معدنی فعال در منطقه 
ماهان  از جمله شرکت های گل گهر،  گل گهر 
و  آوران  نظم  گهر،  آرمان  زمين،  گهر  سيرجان، 
موفق  و  بزرگ  های  شرکت  از  توان  می  را   ....
در حوزه بهره برداری از صنايع معدنی و بعنوان 
نمونه بارز شرکت های صنعتی و معدنی دانست 
که با توجه به سرمايه  گذاری در صنايع معدنی، 
محصوالت  صادرات  برای  خوبی  بسيار  رقابت 

صنايع فعال در حوزه معدن را فراهم کرده اند. 
سيرجان،  ممتاز  جغرافيايی  موقعيت  کنار  در 
بهره مندی از صنايع معدنی اين شرکت ها سبب 
شده فرصت فوق العاده ای در حوزه اشتغال ايجاد 

کند. 
در  با  سيرجان  شهرستان  بويژه  کرمان  استان 
نياز  مورد  معدني  ذخاير  و  منابع  داشتن  اختيار 
استراتژيک  و  غني  شهرهاي  از  مختلف،  صنايع 

کشور به شمار مي آيد.
توسعه ي  و  معدن کاري  و  معادن  استخراج   
صنعت در زمينه هاي گوناگون صنعتي، از ديرباز 

در سيرجان متداول بوده است. اما در بررسی اين 
منابع  به  رجوع  با  تر،  گسترده  بصورت  موضوع 
و کتب تاريخی که تاريخ  نگاران نوشته اند مردم 
ايران از اولين کساني بودند که مس را استخراج 
و ذوب کردند. آثار بسياري از حفاري هاي عظيم 
معادن  بخصوص  و  ايران  معادن  بيشتر  در  که 
سرب و مس ديده مي شود، نمونه هاي باقيمانده 
از ظروف و وسايل فلزي نيز، نشانگر فعاليت هاي 
گسترده ي معدني و صنعتي در کشورمان ايران 

است.
اشتغالزايی معادن

نقش معدن در اقتصاد کشور منحصر به مشارکت 
اقتصادی نيست؛  افزايش درآمد ملی و رشد  در 
بلکه اين بخش می تواند سهم قابل توجهی در 
ايجاد فرصت های شغلی، کاهش بيکاری و فقر 
صنايع  و  معدن  بخش  باشد.  داشته  کشور  در 
اشتغال مستقيم  ايجاد  از طريق  تنها  نه  معدنی 
می  افزايش  را  خانوارها  درآمد  بخش  اين  در 
دهد، بلکه به طور غيرمستقيم از طريق ارتباطات 
پسين و پيشين بخش معدن با ساير بخش های 
و  حمل  های  بخش  جمله  )از  کشور  اقتصادی 
نقل، صنعت، مسکن و صنايع غذايی و ...( موجب 
افزايش توليد و اشتغال اين بخش ها می شود. در 
مورد نقش معدن در اقتصاد کشور، آمارها نشان 
استخدام مستقيم در يک  ازای هر  به  می دهد 
شرکت معدنی، در ساير بخش های اقتصاد، ۳ تا 
۴ استخدام بطور غيرمستقيم ايجاد می شود که 
صنعتی  منطقه  فعال  شرکت های  راستا  اين  در 
و معدنی گل گهر خوش درخشيده اند. فعاليت 
معدنکاری در مناطقی با درآمد پايين از اهميت 

ويژه ای برخوردار است. 
اشتغال  باعث  که  است  حوزه هايی  جزو  معدن 
پايدار متوازن و افراد بومی می شود. مواد معدني 
همچنين  و  خام  مواد  يا  اوليه  مواد  عنوان  به 
توسعه ي صنايع، يکي از ارکان اصلي در اقتصاد 
بديهي است که  و  هر کشور محسوب می شود 
سرمايه هاي  و  خدادادي  ثروت هاي  اين گونه 

شهرستان  و  کرمان  استان  در  که  ارزشمند 
سيرجان وجود دارد بايد به نحوي مورد استفاده 
نسل هاي  حقوق  حفظ  ضمن  که  گيرند  قرار 
آينده، با به کارگيري روش هاي اصولي و صحيح، 

حداکثر منافع از برداشت آن ها حاصل شود. 
گل  منطقه  معادن  از  خبرنگاران  بازديد  طی 
به دليل  کارشناسان،  از  يکی  گفته  به  گهر، 
پتانسيل باالی صنعتی و معدنی در استان کرمان 
)کرمان، سيرجان، سرچشمه، شهربابک، بردسير، 
از  بهره مندی  صورت  در   )... و  انار  رفسنجان، 
اطالعاتی  اليه های  تهيه  در  نوين  فناوری های 
امکان  معدنی،  مواد  اکتشاف  برای  نياز  مورد 
ارتقای ميزان ذخاير معدنی به چند برابر ميزان 
ايجاد  معنی  به  خود  اين  که  دارد  وجود  فعلی 
ثروت  توليد  و  اشتغالزايی  رونق صنايع مختلف، 

بيشتر در استان کرمان محسوب می شود.
نقش شرکت های فعال منطقه

 گل گهر در رشد اقتصادی کشور
با توجه به سند چشم انداز ۱۴۰۴ و توليد ۷۰۰ 
ويژه  توجه  کشور،  در  معدنی  ماده  تن  ميليون 
به بخش معدن و توسعه صنايع معدنی به عنوان 
در  نفت(  جای  به  )معدن  خودکفا  صنعت  يک 
استان کرمان عالوه بر ايفای نقش موثر در رشد 
برای  آن  از  حاصل  درآمدهای  کشور،  اقتصادی 
نفتی  درآمدهای  از  ۶۰درصد  از  بيش  پوشش 

کشور از اهميت بااليی برخوردار است.

بمناسبت دهم تیرماه روز صنعت و معدن؛

نقش صنایع معدنی در اقتصاد و اشتغالزایی
      مهدی طیبی

شرکت  سهام  صاحبان  ساليانه  عادی  عمومی  مجمع 
حمل و نقل ترکيبی موادمعدنی گهر ترابر سيرجان )سهامی 
عام( برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ 
چهارشنبه ۱ تيرماه ۱۴۰۱ با حضور ۷۹ درصد سهام داران 
در محل سالن همايش های مهر واقع در سيرجان، خيابان 

شريعتی، ميدان انقالب برگزار شد. 
مهندس نجمی نوری، مدير عامل شرکت گهرترابر در اين 
جلسه توضيحاتی در خصوص شاخص های عملکرد شرکت 
در سال مالی گذشته و برنامه های آتی شرکت ارائه کرد که 

مهمترين محورهای آن عبارت بودند از:
* افزايش ۲.۷ برابری سود خالص شرکت نسبت به سال 

گذشته
* گسترش عمليات حمل و نقل در حوزه های مختلف اعم 
گل گهر،  مجموعه  داخلی  محصوالت  بارگيری  و  حمل  از 

حمل بار بصورت ريلی و حمل و نقل سبک.
* افزايش قراردادهای منعقده به ميزان حدود ۳.۳ برابر 

نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 
بازار  در  شرکت  سهام  عرضه  اقدامات  کردن  نهايی   *
سرمايه بطوريکه در تاريخ ۲۰ ارديبهشت ماه ۱۴۰۱ بعنوان 
بازار فرابورس کشور در سال ۱۴۰۱ رقم  اولين عرضه در 

خورد.
و   GM لکوموتيو دستگاه   ۲ به کاری  آماده  و  اورهال   -

راه آهن  مدار  به  ورود  و  توقف  سال   ۳ از  پس   DF8BI
جمهوری اسالمی ايران در تيرماه سال جاری و... 

به  باتوجه  کرد:  اشاره  پايان  در  نوری  نجمی  مهندس   
برنامه های آتی، گسترش حمل و نقل و پروژه های پيش رو 
و همچنين افزايش سرمايه، شرکت گهر ترابر به رشد قابل 
توجه و پايداری در صنعت حمل و نقل کشور خواهد رسيد.

از صحبت های مدير عامل و قرائت گزارش مطلوب  پس 
نسبت به عملکرد شرکت توسط بازرس و حسابرس قانونی 
تصميمات  جلسه  دستورات  به  نسبت  مجمع  شرکت، 

مقتضی را اتخاذ نمود.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت حمل و نقل ترکیبی موادمعدنی گهر ترابر سیرجان برگزار شد،

گسترش حمل و نقل و افزایش سرمایه شرکت گهر ترابر در صنعت حمل و نقل

صفحه 3
خیابانها آسفالت

صفحه 4
ورزش

جوشکـاری سیــار
َفنس ِکشی- تعمیر در و پنجره - اجرای سایه بان و...

09135320842-09132794372

آهن آالت دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با باالترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی
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کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1401/04/01 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 18:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/04/11
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه  تا ساعت 19:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/04/21

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 13:40 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/04/22 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومــی یک مرحله ای  واگذاری امور 

مربوط به خدمات نیروی انسانی »بهشت رضا« )ع(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات

     )شرح مختصر؛ واگذاری امور مربوط به خدمات نیروی انسانی  »بهشت رضا)ع(« ( 
2001096398000002  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

آگهــی  تجدید مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/005/م.ع )مرتبه دوم(
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» تأمین ماشین آالت مورد نیاز جهت نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال آب«  
متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح استان کرمان  واگذار نماید. 

نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس الکترونیکی 

www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 1/000/000/000 ریال )یک میلیارد ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/1 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
اداری شرکت  پالک 31،ساختمـــــان  پیروزی،  شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار   – کرمــــان  استان   : پاکات  تحویل  *محل 

پاریـــز پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/04/0710:00بازدید از سایت 1

1401/04/0912:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 5003  245  0913 ) آقای ابدالی ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4382 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

آگهــی  تجدید مناقصــه عمومـــی 

شمـــاره  1401/004/م.ع)مرتبه دوم(
شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

» راهبری،بازرسی،سرویس ونگهداری تعمیرات مورد نیاز جهت بهره برداری 
خط انتقال آب از طریق تأمین نیروی انسانی و ابزارآالت مورد نیاز«  

متعلق به خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی در سطح استان کرمان  واگذار نماید. 
نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقیقی-حقوقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس 

الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه : 2/000/000/000 ریال )دو میلیارد ریال(در قالب چک تضمینی بانکی/ ضمانت نامه 

بانکی معتبر/ واریز وجه نقد به شماره حساب 10/3309211/1 بانک رسالت به نام شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه.
تذکر مهم: صدور ضمانت نامه می باید فقط با عنوان ضمانت نامه شرکت در مناقصه باشد. 

صدور ضمانتنامه با عنوان شرکت در فرآیند ارجاع کار مورد قبول نمی باشد.
اداری شرکت  پیروزی، پالک 31،ساختمـــــان  شهرستان سیرجـــــان-بلــــوار   – : استان کرمــــان  پاکات  *محل تحویل 

پاریـــز پیشــــرو   کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034-دبیر خانه-آقای اسدی

ساعتتاریخشرحردیف

1401/04/0710:00بازدید از سایت 1

1401/04/0912:00آخرین مهلت تحویل پاکات 2

امور حقوقی و قرارداداهی شرکت اپرزی پیشرو صنعت توسعه

*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.
*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و بازدید با شماره 5003  245  0913 ) آقای ابدالی ( تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطالعات درخصوص مناقصه با شماره  4382 4142 - 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.
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کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
انجام خواهد شد و الزم است    www.setadiran.ir به آدرس  الکترونیکی دولت )ستاد(  تدارکات  درگاه سامانه 
مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: تاریخ 1401/04/01 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایـده از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مزایده  تا  ساعت 8:00 روز شنبـه  تاریخ 1401/04/18
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مزایده تا ساعت 14:00 روز سـه شنبـه  تاریخ 1401/04/28

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 14:00 روز چهارشنبــه  تاریخ 1401/04/29 
اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- بلوار شهید زندی نیا، مجتمع سازمانی،سازمان مدیریت آرامستانها  تلفن:   0521  4234 )034( 
اطالعات تماس سامانه ستاد: جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس: 41934 )021(

مدرییت ارتباطات شهرداری  سیرجان دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مزایــده عمومــی 

واگذاری امور مربوط به حمل اموات)داخل و خارج از شهر(
 شهرداری سیرجان در نظر دارد مزایده عمومی خدمات 

)شرح مختصر؛ واگذاری امور مربوط به حمل اموات» داخل و خارج از شهر« ( 
5001096398000001  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. به شماره 

فروش، نصب، سرویـس،شــارژ گـــاز و 

نقد و اقساطلولـه کشی زیرکار

کولرهای گـازی اسپلیت
خیابان وحید - روبروی فروشگاه  افق  کوروش

فروشگاه اسپلیت صالحی
4 2 3 3 8 7 8 8 - 0 9 1 6 4 4 5 8 3 3 5  


