
این مراسم پنج شنبه ۲۰ مرداد ماه با حضور سید احسان 
خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، شهباز حسن پور 
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
و نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس و جمعی 

از مدیران فوالدی در شهرستان بردسیر برگزار شد.

۲.5 میلیارد یورو برای اجرای طرح های فوالد 
بردسیر سرمایه گذاری شد

وزیر اقتصاد و دارایی در این مراسم با بیان این مطلب 
 ۲.۵ اقتصادی  بزرگ  طرح های  این  ساخت  برای  که  
میلیارد  هزار  چهارده  ریالی  ارزش  به  یورو  میلیارد 
ساخت  و  تکمیل  با  ،گفت:   شد  خواهد  هزینه  تومان 
این پروژه ها شهرستان بردسیر در جمع شهرهای بزرگ 

دارای صنعت فوالد قرار خواهد گرفت.
وی افزود: با اجرای این طرح ها همچنین برای ۵ هزار 
صورت  به  نفر  هزار   ۱۳ برای  و  مستقیم  طور  به  نفر 

غیرمستقیم زمینه اشتغال فراهم خواهد شد.
بزرگ  بازیگران  که  با همت خوبی  اقتصاد گفت:  وزیر 
مقامات  که  خوبی  پیگیری  و  داشتند  داخلی  اقتصاد 
منطقه ای و محلی انجام دادند، منجر شد که به لحاظ 
عدد و رقم و ارزش، یکی از بزرگ ترین پروژه هایی که 
مشاهده  و  کرده  فعالیت  به  استانی شروع  در سفرهای 

شده در بردسیر شروع به کار کند.
خاندوزی ادامه داد: ان شاءاهلل که با اخذ مجوزهای الزم 
و شروع به فعالیت اجرایی شاهد به ثمر نشستن در ایام 
پیش رو باشیم و ثمرات منجر به افزایش رفاه و بهبود 
توسعه اقتصادی و رفع محرومیت از شهرستان بردسیر 

و حوزه استان کرمان شود.
خاندوزی تصریح کرد: یکی از اصول قطعی که خیلی 
مورد تاکید رئیس جمهور هست، که ما باید بتوانیم در 
همه  برای  را  اقتصادی  و  تولیدی  فعالیت  هزینه  عمل 
و  دهیم  کاهش  کشور  صادرکنندگان  و  تولیدکنندگان 
برای  اما  کنیم،  پیش بینی پذیر  کامال  اقتصادی  فعالیت 
فعالیت اقتصادی متاسفانه در عمل هنوز بخش هایی از 
دستگاه های اجرایی یا نهادهای استانی و شهرستانی در 
این مسیر همکاری الزم را ندارند و سنگ اندازیی هایی 

می کنند.
 وی گفت: ما تالش کردیم در وزارت اقتصاد و دارایی 
که از طریق پنجره واحد مسئله تسهیل صدور مجوزها 
و بخش  به ویژه شورای گفت وگوی دولت  امسال هم  و 
خصوصی و مقررات زدایی کنیم تا حد ممکن زمان اخذ 
اعمال  امکان  و  مجوزها  اخذ  هزینه  الزم،  مجوزهای 
به  و  دهیم  کاهش  را  دستگاه ها  و  مدیران  سلیقه  نظر 
شرایط بهینه برویم و از این پس کمک ویژه تری صورت 
که  باشد  به نحوی  مجوزها  اخذ  سرعت  تا  می گیرد 
مدیران عامل و تولیدکنندگان خبرهای خوشی بشنوند.

از  استان کرمان یکی  بیان داشت:  پایان  خاندوزی در 
معدنی  اقتصادی، صنعتی،  توسعه  در  موفق  استان های 
است که نقشی نمونه برای سایر استان های کشور دارد.

دغدغه های اقتصادی گهرزمین در عملیات 
اجرایی 4 ابرپروژه  فوالدی بردسیر مطرح شد

به  مراسم  این  در  زمین  گهر  شرکت  مدیرعامل  فالح 
بیان دغدغه ها ی اقتصادی این شرکت پرداخت.

با شاره به وضعیت صادارت گندله تولیدی گفت:  وی 
اگر سال گذشته میخواستیم گندله صادر کنیم به ازای 
دیگر  همانند  ما  ولی  داشتیم  آورده  دالر   ۲۵0 تن  هر 

تولیدکنندگان صادر نکردیم .
پاره  در  اقتصادی  سیاستهای  به  توجه  گفت:با  فالح 
آهن  از  استفاده  بر  مبنی  چین  مانند  کشورها  از  ای 
قراضه در صنعت ساختمان سازی قیمت گندله به طرز 
عجیبی کاهش پیدا نمود به طوریکه در مقاطعی قیمت 
همچون  ما  که  بود  دالر   ۲۵0 تن  هر  ازای  به  گندله 
ننمودیم  صادارت  به  اقدام  ایرانی  تولیدکنندگان  سایر 
نسبی  کاهش  و  اوکراین  و  روسیه  جنگ  آغاز  از  پس 
قیمت به ۱۵0 تا ۱60 دالر ،باز هم به دلیل عدم برنامه 
و عدم اطالع از سیاستهای اقتصادی کشور مبدا  با این 
قیمت نیز تولیدکنندگان اقدام به صادرات ننمودند در 
حال حاضر قیمت این محصل به ۱۱0 دالر در هر تن 
قیمت  در  کاهش  میزان  است.این  نموده  پیدا  کاهش 
محصول ضررهای هنگفتی را متوجه تولید کنندگان و 

صادرکنندگان ایرانی نمود.
افزود: خواهش ما از شما این است که در هیئت  وی 
رآنها  د  ما  که  کشورهایی  در  که  نمایید  مطرح  دولت 
آن  در  ایران  سفیران  داریم  زیادی  اقتصادی  مراودات 
اقتصاد بوده و تمرکز  کشورها دارای تخصص در حوزه 
که  طوری  باشد.به  مسائل  نیز  آنها  اصلی  دغدغه  و 
شرکتهای ایرانی بتوانند قبل از  ،از دست رفتن فرصتها 
اقدام به سیاستگذاری و تدوین استراتژی برای صادارت 

و واردات نمایند.
از دغدغه های  بیان داشت: یکی دیگر  ادامه  فالح در 
حد  از  بیش  افزایش  و  گیری  تصمیم  مراکز  ،تعدد  ما 
نیروهای دولتی است و این مشکل مربوط به این دولت 
که  کوچک  کار  یک  برای  بطوریکه  نیست  دولت  آن  و 
رفع  ستاد  و  قضایی  ،مسئولین  دولتی  مسئولین  همه 
در  ،متاسفانه  اند  کرده  موافقت  آن  با  اقتصادی  موانع 
سایر مراکز تصمیم گیری با این کار مخالفت شده است 
سند  ابطال  از  پس  بود   گردیده  مقرر  مثال  عنوان  به 
زمینی به مساحت ۳ هزار هکتار  به شرکت گهر زمین 
دادگاه  موضوع  این  خصوص  در  که  شود  داده  اجاره 
در  لیکن  بود  نموده  صادر  را  الزم  حکم  نیز  مربوطه 
نهایت تحت عنوان مغایرت با قوانین با این کار مخالفت 

شد.

مدیرعامل شرکت گهر زمین در ادامه سخنان خود با 
اشاره به این مطلب که بیکاری یکی از معضالت اساسی 
مشکالت  از  بسیاری  طوریکه  به  ماست  امروز  جامعه 
گهر  دارد،افزود:شرکت  معضل  این  در  ریشه  ما  امروز 
های  برنامه  راستای  در  اشتغال  ایجاد  هدف  با  زمین 
هزار  چندین  اشتغال  ایجاد  به  اقدام  باالدستی  توسعه 

نفری نموده است.
سایت  در  شرکت  این  مشکالت  از  افزود:یکی  وی 
مخالفت  و  زیست  محیط  به  مربوط  مباحث  سیرجان 
به طوریکه  باشد  برای واگذاری زمین می  این سازمان 
در حال حاضر این شرکت برای تخلیه و انباشت باطله 

ای خود زمین الزم را در اختیار ندارد..
فالح در ادامه بیان داشت: شرکت گهر زمین در زمینه 
بومی سازی صنعت و مهندسی معکوس در سال های 
اخیر توان و انرژی زیادی صرف نموده است به طوری 
که در حال حاضر بسیاری از دستگاهها و خطوط تولید 

مورد نیاز بومی سازی شده است.
حمایت از سرمایه گذار بخش خصوصی و ایجاد 

اشتغال اولویت اصلی فرمانداری است
این  در  بردسیر  فرمانداری  سرپرست  وفایی  حمزه 
محترم  ریاست  سفر  با  همزمان  کرد:  اظهار  مراسم 
فوالد  بزرگ  پروژه  احداث  استان عملیات  به  جمهوری 

گهرزمین در بردسیر رسما آغاز خواهد شد.
از  حمایت  و  پیگیری  اینکه  به  اشاره  با  وی 
اولویت  اشتغال  ایجاد  و  سرمایه گذاری بخش خصوصی 
پروژه  این  احداث  با  افزود:  است،  فرمانداری  اصلی 

دغدغه اشتغال شهرستان به حداقل خواهد رسید.
همه  نزدیک  همدلی  و  تعامل  افزود:  ادامه  در  وفایی 
بخش  با  و  یکدیگر  با  شهرستان  در  حاکمیتی  ارکان 
خصوصی می تواند زمینه ساز انجام اقدامات بزرگ شود.

با اجرای پروژه های بزرگ، معضل بیکاری در سیرجان 
و بردسیر ریشه کن می شود

نماینده مردم سیرجان و بردسیر گفت : اجرای پروژه 
های بزرگ ۱۴ هزار میلیارد تومانی در بردسیر و ۴ هزار 
میلیارد تومانی سیرجان نقطه عطفی در توسعه اقتصاد 
و  فقر  بود  امیدوار  میتوان  که  بود  خواهد  منطقه  این 

بیکاری در بردسیر و سیرجان ریشه کن شود.
سیرجان  و  بردسیر  مردم  نماینده  حسن پور  شهباز 
مجموعه  اینکه  بیان  با  مراسم   این  در  نیز  مجلس  در 
اظهار  است،  دولت  تپنده  قلب  دارایی  و  اقتصاد  وزارت 
داشت: بحث صادرات نسبت به سال های اخیر افزایش 

چشمگیری در استان داشته است.
این  با  امروز  بردسیر  اینکه شهرستان  به  اشاره  با  وی 
افزود:  می کند،  حرکت  فقر  ریشه کنی  سمت  به  پروژه 
از ۳ هزار هکتار  این شهرستان بیش  بخش الله زار در 

گل محمدی دارد و بهشتی برای کارآفرینی است.

باید  شعار  اینکه  بر  تأکید  با  حسن پور 
اصل  کرد:  عنوان  شود،  تبدیل  عمل  به 
و  نشده  اجرا  کشور  در  اساسی  قانون   ۴۴
شرکت های  جای  خصولتی  شرکت های 
عدالت  شعار  و  گرفته اند  را  خصوصی 

محوری باید اجرایی شود.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر با تاکید 
بر جلوگیری از خام فروشی بیان داشت: ۱۸ 
و  سیرجان  در  پروژه  تومان  میلیارد  هزار 

بردسیر امروز عملیات اجرایی شروع شد.
از  بیش  که  مطلب  این  اعالم  با  حسن پور 
این  خصوص  در  کامل  مطالعات  سال  دو 
تجهیز  هم اکنون  و  شده  انجام  ابرپروژه 
زیرساخت ها  همه  گرفته،  صورت  کارگاه 
پیمانکار  و  ناظر  مشاور،  و  شده  فراهم 
هدیه ای  این  کرد:  بیان  شده اند،  انتخاب 
است که از طرف بخش خصوصی در آستانه 
ایجاد  جهت  در  محترم  دولت  رئیس  سفر 
معضل  همیشگی  حل  و  تولید  و  اشتغال 
شهرستان  شریف  مردم  تقدیم  بیکاری 
شهرستان های  سایر  مردم  نیز  و  بردسیر 

استان کرمان می شود.
اظهار  بردسیر  و  سیرجان  مردم  نماینده 
بزرگ  های  پروژه  اجرای   : کرد  امیدواری 
 ۴ و  بردسیر  در  تومانی  میلیارد  هزار   ۱۴
هزار میلیارد تومانی سیرجان نقطه عطفی 
بود  خواهد  منطقه  این  اقتصاد  توسعه  در 
در  بیکاری  و  فقر  بود  امیدوار  میتوان  که 

بردسیر و سیرجان ریشه کن شود.
پروژه ها شامل،  ابر  این  است  شایان ذکر 
احداث ۲ واحد مگامدول آهن اسفنجی به 
به  که  سال  در  تن  میلیون   ۳/۴ ظرفیت 
 ۱۵60 و  نفر   ۵۲0 تعداد  مستقیم  صورت 
بهره  زمان  در  مستقیم  غیر  صورت  به  نفر 
احداث  کند،  می  ایجاد  اشتغال  برداری 
ظرفیت  به  گری  ریخته  و  ذوب  کارخانه 
مستقیم  اشتغال  با  سال  در  تن  ۳میلیون 
 ۲۲۹۵ برای  غیرمستقیم  و  نفر   ۸۵0 برای 
)فوالد  گرم  نورد  کارخانه  احداث  نفر، 
سال  در  تن  ۳میلیون  ظرفیت  به  آلیاژی( 
با اشتغال مستقیم 600 نفر و غیر مستقیم 
۱۵60 نفر و  احداث ۲ واحد نیروگاه سیکل 
به ظرفیت هر کدام ۵00 مگاوات  ترکیبی 
و  مستقیم  صورت  به  نفر   ۵00 برای  که 
مستقیم  غیر  صورت  به  نفر   ۱۲00 برای 

اشتغال ایجاد خواهد کرد، می باشد.

با حضور وزیر اقتصاد و تنی چند از مسووالن استان کلید خورد؛
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صفحه 2
اخبار

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  

رپرتاژ حسین زاده

رپرتاژ 
گهرزمین

بدینوسیله به اطالع  می رساند  در اجرای بند 2 ماده 1 قانون الحاق موادی به قانون 
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، در خصوص ششدانگ یک باب خانه 
پالک 3 فرعی از 504 اصلی واقع در دهنو سیرجان بخش 38 کرمان به مساحت 
884/5 متر مربع که به میزان 444/3 متر مربع از عرصه و 79 متر اعیانی در تعریض 
قرار دارد مورد تقاضای مریم آزادی پورقهستانی فرزند غالمحسین، برابر رای هیات 
حل اختالف موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی  قانون فوق الذکر و به موجب بند 
ج ماده 7 آئین نامه مزبور، رای مبنی بر صدور سند  صادر  گردیده و بدینوسیله به 
اطالع  عموم می رساند به موجب ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به 
قانون ساماندهی چنانچه شخصی به تقاضای نامبرده و عملیات ثبتی معترض است 
می بایست ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتشار یا الصاق این آگهی که برای یک نوبت 
منتشر یا الصاق می گردد اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
سیرجان تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تسلیم اعتراض، دادخواست اعتراض بر 
ثبت را به مرجع  صالح قضایی تقدیم و گواهی مربوطه را به اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان سیرجان ارائه نماید. چنانچه ظرف مدت 20 روز از انتشار آگهی، 
اعتراض واصل نگردد و یا پس از گذشت مدت یک ماه از تاریخ اعتراض، گواهی 
عدم تقدیم دادخواست به اداره ثبت اسناد و امالک سیرجان ارائه شود، سند مالکیت 

به نام متقاضی صادر وتسلیم می گردد.  
شناسه آگهی: 1361893 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی رای هیات قانون الحاق

آقای مهدی زیدآبادی نژاد    با ارائه دو برگ استشهادیه از دفتر اسناد 
رسمی شماره 153 سیرجان مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
پالک  2444 فرعی از 2312 اصلی واقع در بخش 35   کرمان بنام 
آقای مهدی زیدآبادی نژاد   ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده 
است که بعلت جابجایی مفقود گردیده لذا بدستور تبصره یک اصالحی 
ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع مردم آگهی می 
شود تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار روزنامه گواهی  اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم دارد در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت 
قانونی و عدم واخواهی سند مالکیت المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.

 شناسه آگهی: 1365257 -  تاریخ انتشار: چهارشنبه 1401/05/26

محمد  آرمانپور- رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

آگهی فقدان سند مالکیت 

                   انجام مطالعات طراحی باغ مادری سایت نهالستان منطقه گل گهر
پیرو آگهی مناقصه عمومی انجام مطالعات طراحی باغ مادری سایت نهالستان منطقه گل گهر  به استحضار می رساند آخرین 
زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات ساعت 13:30 مورخ 1401/06/02  می باشد. لذا از شرکت های  مشاور ذیصالح  دارای حداقل 
پایه 3  تخصص کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپروری در گروه مطالعات کشاورزی  دعوت به عمل می آید. جهت اخذ اسناد مناقصه 

به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.

2_سپرده شرکت در مناقصه: 334،959،967 ریال
3_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

4- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/05/29 
5_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 

6_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 
هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(

7_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه

                 پروژه مطالعات مرحله اول و دوم مسیرهای دسترسی به سایت های منطقه گل گهر
شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد  پروژه مطالعات مرحله اول و دوم مسیرهای دسترسی به سایت 
های منطقه گل گهر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به  گروه مشارکت  و یا مهندسین مشاور دارای  حداقل پایه 2 تخصص 
راهسازی، حداقل پایه 3 تخصص حمل و نقل  و ترافیک در گروه راه و ترابری  و حداقل پایه 3 تخصص برق و مکانیک در گروه 
تخصص های مشترك  واگذار نماید. لذا از متقاضیــان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 14۰1/۰۵/2۵ 

به سایت این شرکت به آدرس www.ggz.ir مراجعه نمایند.
1_آخرین زمان ارائه پاکت ها و پیشنهادات: ساعت 13:30 مورخ 1401/06/05

2_شرکت در قبول یا رد پیشنهادات مختار است.
3_سپرده شرکت در مناقصه: 1،045،350،482 ریال

4_هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 
5- تاریخ بازدید از پروژه: 1401/06/01 

6_کلیه مشخصات الزم در اسناد مناقصه ذکر گردیده است. 
7_محل تحویل اسناد، پیشنهادات: سیرجان کیلومتر ۵۰ جاده محور سیرجان _شیراز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ساختمان های 

هلدینگ مستقر بر تپه، بلوك ۵ )شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر(
مدرییت امور حقوقی و قرارداداه8_تلفن جهت هر نوع هماهنگی: 09131420642 آقای بلوردی )به غیر از ایام تعطیل(
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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 1401/05/26 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ انتشار اسناد مناقصه  تا ساعت 18:00 روز یکشنبـه تاریخ 1401/06/06
مهلت زمانی ارائه پیشنهــــاد: از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 19:00 روز پنج شنبـه  تاریخ 1401/06/17

زمان بازگشایـی پاکت ها: ساعت 15:30 روز شنبه  تاریخ 1401/06/19 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار:  جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها

 آدرس: سیرجان- میدان انقالب، شهرداری مرکزی، امور قراردادها  تلفن:   5077  4132 )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 عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای
فرش موزائیک معابر سطح شهر شماره یک سال 1401

 شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات
 )شرح مختصر ؛تهیه مصالح و اجرای فرش موزائیک معابر سطح شهر شماره یک سال 1401(

به شماره 2001005674000098  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


