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مهدویت

 پاسارگاد :روابط عمومي بنياد مهدويت ضمن اعالم خبر پايان دوره تربيت مربي مهدويت
و آزمون اين دوره در بهار سال جاري برنامههاي تابستاني خود به شرح ذيل اعالم نمود .1 :برگزاري
زيارت ال ياسين در پارك هادي جمعهها يك ساعت قبل از نماز مغرب همراه با اقامه نماز جماعت.2.
برگزاري كارگاه آموزشي دوره مقدماتي معارف مهدويت ،جهت ثبتنام دراين دوره مشخصات خود را
به شماره 30006358ارسال نمايند .3.كارگاه آموزشي تخصصي مهدويت ويژه مربيان پيش دبستاني
و مهد كودك باحضور اساتيد حوزه كودك از بنياد مهدويت تهران با اعطاي گواهينامه پس از این دوره.

ابعاد تازهای از پرونده موسوم به زمین  200میلیارد تومانی شهرک گسترش صنعت فوالد

سرمقاله

مدیرعامل ،سهامدار اصلی شرکت است

 گروه خبر
اولین بار هفتهنامه سخنتازه با تیتر
«ناقابل؛  200میلیارد تومان!» از معامله
شبههناک پیرامون فروش  70هکتار زمین به
گلگهر صحبت به میان آورد .در آن مطلب
آمده بود؛ «زمینی دولتی که برای واگذاری
آن میبایست مزایده برگزار میشده چگونه
یک شخص در طول چند سال هم مالک
آن شده و هم آن را به چنین قیمت گزافی
فروخته است؟» و در پی آن دیگر نشریات
به این موضوع پرداختند .این نشریات در
گزارشهای خود به انجام معامله آن هم با
مبلغ گزافی اشاره میکنند و در کنار آن اداره
کل راه و شهرسازی ،روابط عمومی گلگهر
و مدیران شرکت گسترش صنعت فوالد به
شدت تکذیب میکنند .پروژهای که در آن
احتماال استفاده از رانتهایی اطالعاتی اتفاق
افتاده است .روابط عمومیگلگهر در این
باره میگوید« :از سوی شرکت گلگهر و
همچنین شرکت توسعه عمران و مدیریت
منطقهی گلگهر هیچگونه معاملهای در
زمینهی خرید زمین در این حوزه صورت
نگرفته و اصل خرید زمین و مبلغ مورد ادعا
و معامله صورت گرفته و یا حتا مذاکره در
این خصوص قاطعانه تکذیب میگردد .ابوذر
حلوایی در ادامه میافزاید « :و در عین حال
اعالم میکنیم هیچ برنامهای هم برای خرید
زمین در این حوزه در دستور کار این شرکت
نیست».
با محمدحسین عربپور مدیرعامل
شرکت گسترش صنعت فوالد که یکی از
طرفهای اصلی این گزارش است تماس
گرفتیم .عربپور ضمن ارایه توضیحاتی
درباره شرکت تحت مدیریتش و موضوعاتی
که این روزها تیتر یک نشریات محلی
شده ،پاسخگویی مفصلتر در این باره را به
غالمرضا حافظی کارشناس حقوقی شرکت
محول کرد.
 سهام شرکت مدیریتی است
شرکت گسترش صنعت فوالد از سال 85
فعالیت خود را در زمینه طرحهای فوالدی در
یزد و چادرملو آغاز کرد .نام این شرکت در
سیرجان هم با طرح احداث شهرک صنعتی
در منطقه گلگهر مطرح شد.
یکی از مواردی که نشریات به آن پرداخته
و از آن به عنوان تخلف یاد کرده بودند این
بود که زمین به نام شخص مدیرعامل شرکت

گسترش صنعت است در حالی که در جوابیه
اداره کل راه و شهرسازی آمده است« :به
منظور افزایش مشارکتهای مردمی در
بوکار،
اقتصاد و فراهم آوردن فضای کس 
تفاهمنامهای در سال  94به امضای امامجمعه
محترم سیرجان ،نماینده محترم مردم
شهرستانهای سیرجان و بردسیر در مجلس،
فرماندار محترم ،مدیرعامل شرکت صنعتی و
معدنی گلگهر و سرمایهگذار رسیده است و
حسب آن اجرای پروژهی شهرک صنعتی
در اراضی همجوار گلگهر به منظور استقرار
صنایع پاییندست گلگهر به شرکتی به نام
گسترش صنعت فوالد محول گردیده است».
کارشناس حقوقی شرکت گسترش
توگو با پاسارگاد گفت:
صنعت فوالد در گف 
«تاسیس شهرک صنعتی بخشی از طرح
جامع گلگهر بوده و در زمان مدیریت
مهندس جاللمآب مدیرعامل سابق در
سال  93مطرح شد و این شانس برای
همه (گلگهر ،دولت ،بخش خصوصی و
شرکتهایی که در مجموعه گلگهر کار
میکردند) وجود داشت که برای اجرای آن
اقدام کنند .اما همان زمان یک عده اعالم
کردند که طرح احداث شهرک صنعتی
توجیه اقتصادی ندارد و دنبالش نرفتند.
شرکت گسترش صنعت فوالد با همکاری
دانشجویان دانشگاههای صنعتی شریف
و خواجه نصیرالدین طوسی یک طرح
مطالعاتی هزار و  500صفحهای آماده کرد و
در سال  95طرح خود را ارایه داد ».غالمرضا
حافظی در توضیح اینکه دلیل افراد برای
نداشتن توجیه اقتصادی این طرح گفت:
« یا واقعا این عقیده شخصیشان بود و یا
به این دلیل که خود سهامدار شهرکهای
صنعتی دیگری هستند که در حال حاضر
گلگهر قطعات مورد نیازش را از آنجا تهیه
میکند و نمیخواستند رقیبی برای آنها
ایجاد شود ».وی در ادامه از روال کار گفت:
«با درخواست شرکت گسترش صنعت فوالد
سیرجان قطعه زمینی برای احداث شهرک
صنایع جنبی فوالد واگذار و طی تفاهمنامهای
با امضای مسئوالن شهرستان مقرر شد از این
طرح بزرگ منطقهای در چارچوب مثلث
توسعه استان حمایت شود که پس از انجام
مراحل مقدماتی ،استاندار کرمان در نیمههای
اسفند  96عملیات اجرایی این پروژه را افتتاح
کرد و کار شروع شد و کماکان ادامه دارد».

کارشناس حقوقی شرکت گسترش صنعت
فوالد واگذاری زمین مذکور از سوی سازمان
ملی زمین را در راستای قانون برشمرد« :بر
اساس قانون جاری کشور ،دولت موظف است
برای هر طرح تولیدی که توجیه اقتصادی
داشته باشد ،به قیمت کارشناسی روز زمین
مورد نیاز را در اختیار مجری طرح قرار دهد.
ما هم از همین قانون استفاده کردیم و برای
احداث شهرک صنعتی  99هکتار زمین به
قیمت متری  5هزار تومان از سازمان ملی
زمین گرفتیم .نه رانتی بوده نه پارتیبازی.
اگر از قانون مملکت استفاده شود اسمش
را باید گذاشت رانت؟» حافظی در ادامه
افزود« :اتهام زدند که زمین به نام شخص
مدیرعامل شرکت بوده است در صورتی که
تمام اسناد موجود است که زمین به نام
شرکت گسترش صنعت فوالد است .حتی
این زمین به نام شرکت هم نیست چرا که ما
فقط به عنوان پیمانکار دولت ،زیرساختهای
الزم برای احداث شهرک صنعتی از قبیل
جدولگذاری ،فضای سبز ،آسفالت و تیر
برق را اجرا میکنیم و بر اساس فهرستبها
پولمان را میگیریم و هیچ سهمی از زمینها
نداریم و برای اجرای این کارها  3سال زمان
داریم ،در غیر این صورت دولت زمین را پس
میگیرد و بهای زمین را بر اساس همان
قیمت سال  95بدون هیچگونه افزایش
قیمتی پس میدهد و زمین را به شخص
دیگری واگذار میکند».
در ظاهر همه چیز واضح است و طبق
قانون زمین هم به نام شرکت است و نه
شخص مدیر عامل .اما در آگهی تغییرات
شرکت گسترش صنعت فوالد سیرجان
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2791
آمده است« :به استناد صورتجلسه هیئت
مدیره مورخ  94/2/7سمت اعضاء هیئت
مدیره به مدت  2سال به قرار زیر تعیین
گردیدند :محمدحسین عربپور به سمت
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ،محمود
ایراننژاد به سمت رییس هیئت مدیره،
عاطفه علیدادی سلیمانی به سمت
نایب رییس هیئت مدیره ».همچنین به
استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی
سالیانه مورخ  94/2/7ضمن معرفی اعضای
هیئت مدیره ،محمد کریمی خراسانی به
عنوان بازرس اصلی و محمدرضا گوشکی
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک

سال مالی انتخاب شدند ».که نشان میدهد
عمده سهامدار شرکت گسترش صنعت فوالد
شخص مدیرعامل شرکت است.
کارشناس حقوقی شرکت گسترش
صنعت فوالد هم در رابطه با سهامداران
شرکت اظهار کرد« :اگرچه عمده سهامدار
شرکت شخص مدیرعامل بوده است ولی
سهام این شرکت سهام مدیریتی است و
در پروژههای مختلف متفاوت است و در این
پروژه بخشی از سهام به شرکت اصفهانی که
با ما همکاری دارد واگذار شده است».
 سایه نفوذهای سیاسی
کمتر کسی است که به فضای سیاسی
شهر آشنا باشد و نام محمدحسین عربپور
را در بین افراد ستاد شهباز حسنپور
نشنیده باشد .وی همچنین یکی از اعضای
جامعه اسالمی مهندسان کشور منتسب
به محمدرضا باهنر است که در انتخابات
دوازدهمین دوره شورای مرکزی جامعه
اسالمی مهندسین نامش به عنوان یکی از
اعضای علی البدل دیدهشد.
اگرچه پیش از این در محافل خصوصی
شایعاتی دهن به دهن میچرخد که اعمال
نفوذهایی در سطح شهرستان و کشور در
راستای واگذاری زمین به شرکت مذکور و
سفارشهایی جهت همکاریهای الزم برای
پیشبرد این پروژه و حتی خرید زمین از این
شرکت انجام شده است اما همه این موارد
تکذیبمیشود.
اداره کل راه و شهرسازی در بخشهایی
از جوابیه خود آورده است« :از سوی هیچ
مرجعی هیچگونه تکلیفی و یا رانت اطالعاتی
از سوی حامیان قدرتمند به این اداره کل
واصل نگردیده و خصوصا فرماندار محترم
و نماینده محترم مردم در مجلس شورای
اسالمی هیچگونه تماس و یا سفارشی را
برای ایشان نداشتهاند و موضوع گزارش در
این رابطه کذب محض است ».کارشناس
حقوقی شرکت گسترش فوالد به نیابت از
محمدحسین عربپور مدیرعامل شرکت
گسترش صنعت فوالد درباره استفاده از
نفوذهای سیاسی در این پرونده گفت« :قطعا
در این پروسه احتمال استفاده از نفوذهای
سیاسی هیچی نبوده و حتی به جرات
میگویم صفر مطلق بوده است .چرا که طبق
قانون ،واگذاری زمین باالی سه هکتار در
سیرجان و کرمان قابل رسیدگی نیست و باید

دشمن ما همین جاست

در سازمان ملی زمین و مسکن بررسی شود.
پس اصال نیازی نبوده در سیرجان و کرمان
اعمال نفوذ شود .با توجه به اینکه بر اساس
این طرح زمینهای دولت ارزش افزوده پیدا
میکردند به شدت از طرح استقبال شد و
حتی از طرف دولت پیگیر بودند که هر چه
سریعتر این کار انجام شود و نیازی به استفاده
از نفوذ شخصی نبوده است».
 قیمتگذاری باید به تایید شرکت
شهرکهایصنعتیبرسد
مورد دیگری که به آن اشاره شده؛
صحبت فروش زمین بوده است که باز هم
تکذیب شد .اداره کل راه و شهرسازی در
جوابیه خود آورده است« :متقاضی مکلف
است به اجرای طرح و هرگونه واگذاری در
آینده جهت استقرار صنایع پاییندست و
قیمتگذاری آن حسب قانون میبایست به
تاییدشرکتشهرکهایصنعتیایرانبرسد.
درصورت عدم اجرای طرح در مواعد مقرر در
قرارداد ،حسب مفاد قرارداد فیمابین اقدام
الزم جهت فسخ قرارداد به عمل خواهد آمد».
کارشناس حقوقی شرکت گسترش
صنعت فوالد در خصوص فروش زمین به
گلگهر و مبلغ  200میلیارد تومان مورد
معامله پاسخ داد« :گلگهر خودش  18هزار
هکتار زمین دارد لزومی نداشته این زمین را
از ما بخرد و حتی اگر به دنبال اجرای طرح
جامع باشد به این زمین اصال نیازی ندارد».
وی درباره نحوه واگذاری قطعات زمین به
صنایع میگوید« :بعد از اینکه زیرساختهای
شهرک آماده شد و زمین قطعهبندی شد
با توجه به اینکه در شهرکهای صنعتی
خصوصی سند به نام متقاضی میخورد قیمت
را کمیته قیمتگذاری که متشکل از شرکت
شهرکهای صنعتی ،مسکن و شهرسازی و
صنعت و معدن است مشخص میکند».
در شرایطی که شرکتهایی که برای
گرفتن کارهای کوچک و پیمانکاریهای
دست دوم با مشکل روبرو میشوند اما
شرکتی از طرح جامع گلگهر اطالع داشته
و با ارایه طرح احداث شهرک صنعتی زمینی
را در همان محدوده از دولت گرفته و در
پی اجرای طرح خود است جای سئوال را
در ذهن باقی میگذارد که آیا این شرایط
برای همه یکسان بوده است؟ برای رسیدن
به پاسخ این سئوال باید منتظر و امیدوار ماند
درباره این موضوع روشنگری شود.

مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری خبر داد:

شهرداری سیرجان به شبکه دولت الکترونیک وصل شد

 پاسارگاد
مدیریتفناوریاطالعاتوارتباطاتشهرداریسیرجاناز
پیوستن این شهرداریبه شبکهدولتبر رویبستر فیبرنوری
خبر داد .کاظم علیپور در این رابطه گفت :در راستای اجرایی
شدن دولت الکترونیک و به منظور تسهيل در ارایه خدمات،
افزايش كارآيي و استفاده بهينه از زمان ،شهرداري سیرجان با
اتصالبهشبکهدولتانتقالاطالعاتومکاتباتبينارگانهاي
دولتي را در كوتاهترين زمان و با كمترين هزينه انجام ميدهد.

این اتصال بنا به آییننامه اجرایی برنامه پنجم توسعه
صورت گرفته است .مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات
شهرداری سیرجان با اشاره به زیرساختهای الزم برای
شکلگیری شبکهها گفت« :سرویسهای اطالعاتی و انتقال
دادهها به صورت امن ،پایدار و سریع در مجموعه شهرداری
سیرجان ایجاد شده تا همکاران و شهروندان با دسترسی
عادالنهاطالعاتبتواننددرکوتاهترینزما نوباکمترینهزینه،
خدماتالکترونیکموردنیازخودرادریافتکنند.

علیپورافزود:مراحلاتصالبهشبکهدولتنیزازابتدایتیر
ماه امسال انجام و پیشبینی میشود تا پایان ماه جاری کلیه
مجموعههاوساختمانهایشهرداریسیرجانبهشبکهملی
متصل و به تبادل اطالعات بین دبیرخانهای و اداری بپردازند.
وی دارا بودن  17خدمات کاربردی و  19خدمات ارتباطی،
تسهیل در انجام وظایف دولت ،پیگیری ،اقدام و پاسخ سریع به
مکاتبات ،استفاده بهینه و مؤثر از منابع دولتی ،افزایش کارایی،
کاهش هزینه و زمان انجام عملیات و فرآیندهای خدمات

دولتی و عرضه بیشتر و بهتر این خدمات را از مزایای این
سیستم برشمرد و افزود :توانمندسازی شهروندان به منظور
استفاده از تکنولوژی و فناوری اطالعات برای داشتن زندگی
بهتر ،همواره به عنوان یکی از دغدغههای مدیران مطرح بوده
است که تاکنون نیز گامهای مثبتی در این راستا با کمک
فناوری اطالعات و ارتباطات برداشته شده است و شهرداری به
عنوانیکنهاداجتماعیوخدماتیبایدتاآنجاکهممکناست
نسبتبهتعامالتدرفضایمجازیحساسیتنشاندهد.

 رضا مسلمیزاده
فقر و نداری درد بدی
است اما از آن بدتر تبعیض
است .تبعیض درد نداری را
بزرگتر مینمایاند ،به ویژه آن
که احساس کنی کسی که آن
نعمت یا پست را در اختیار دارد ،لیاقتش را نداشته باشد.
در چنین وضعی سوزش ناشی از احساس تبعیض بسی
بیشتر میشود و به مرور یکی از عوامل شکاف اجتماعی
میگردد .قشر یا گروهی که احساس تبعیض میکند،
همواره مترصد فرصت انتقام است و اگر بدان دست یابد،
معلومنیستچههاکند.
احساس تبعیض و بیعدالتی یکی از دردها و بالیای
در کمین جامعهی کنونی ماست .روند رویدادها در
دولتهای پس از جنگ به گونهیی پیش رفت که عدهیی
از افراد جامعه در بهرهوری از ثروتهای جامعه ،بر دیگران
رجحان یافتند و پدیدهیی به نام «رانت» به مرور در زبان
شهروندان جای خویش را پیدا کرد« .رانتخواران» با
سوءاستفاده از حفره و خالهای قانونی و نیز موقعیتهایی
که نصیبشان شده بود ،به مرور گسترش یافتند .این
گسترش هم در طول بود و هم در عرض .یعنی هم بر
تعداد رانتخواران افزوده گشت و هم رانتخواران روز
به روز فربهتر شدند و این فربهگی فرصتهای تازهیی
برای بهرهوری بیشتر از منابع در اختیار آنها قرار داد.
این طبقهی رانتخواران در رشد سرطانی خویش تمام
ت تاثیر قرار دادند.
جنبههای حیات اجتماعی ایران را تح 
آقازادههای رانتخوار اگر در مراحل اولیهی حیات خویش
به داشتن یک خودروی وطنی یا حداکثر یک مدل باالی
یدادند ،به مرور ولعشان
خارجی اما معمولی رضایت م 
فزونی یافت و اکنون در دور دورهای روزمرهشان به کمتر
از پورش و فراری و مازاراتی و چه و چه رضایت نمیدهند.

خوشگذرانیشان از دریای شمال به سواحل مدیترانه نقل
مکان کرده است و...
البته این ویترین در برابر کثافت پستوی پدرانشان
تقریبا هیچ است .طبقهی بورژوازی رانتخوار اکنون به
هیوالیی سیریناپذیر بدل گشته است و با ثروت افسانهای
خویش توانایی درافتادن با دولت مستقر را هم دارد .بماند
که ه مزانو و هممحفل اوست .این گروه با دستیابی به رانت
اطالعاتوتصمیماتیکهمقدماتآندرارکانبرنامهریزی
کشور در جریان است ،بیش و پیش از همگان آمادگی
خود را برای استفاده از شرایط جدید فراهم میکند و
در زمان مناسب بر فربهی خویش میافزاید .رانتخوار
البته با قیافه حق به جانب خود را شخصیتی باهوش و به
یداند .فعال اقتصادیای که ایثارگرانه
تعبیری «زرنگ» م 
ثروت خویش را در خدمت به جامعه به گردش انداخته
است .زالویی که از مکیدن خون ملت آغاز کرده و اکنون
به اژدهایی تبدیل شده که میتواند به دولت اعالن جنگ
کند؛ با دالر  4200تومانی مایحتاج مردم را وارد انبارهای
خویش کند تا هر وقت که موقعیت را مناسب یافت با هر
قیمتی که دلش خواست به خالیق بفروشد .شناسایی این
اژدها/زالوهای غارتگر چندان دشوار نیست .آنها نیازی به
پنهان کردن خویش نمیبینند .راست راه میروند و خیره
در چشمان خلق به ثروتاندوزی فرصتطلبانهی خویش
افتخار میکنند .رانتخواران رابطهشان با کشور و وطن
صرفا مبتنی بر استفاده ابزاری و سوءاستفاده است .درست
همان رابطهی انگل و میزبان ،بدون ذرهیی مهر و محبت.
عرق ملی در رانتخواران تقریبا صفر است .این جماعت
در شرایط بحران به راحتی وطنفروشی میکنند تا بر
ثروت خویش بیفزایند .غارت منابع ،تخصص اصلی این
طبقه است و روزهای سخت آنها را در غارتشان پر روتر و
جسورتر میکند .برای رهایی از شر این دشمن خانگی در
روزهای سخت پیش رو راهی باید!

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :

 خواستم به خانمی که روز عید
فطر در جاده بافت با پراید تو باغ
چند تا بچه یتیم رفته و حدود 20
تا درخت را از ریشه کنده بگم شماره
پالک ماشینت را پیدا کردیم ولی
پیگیری نکردیم  .فقط درختان کنار
باغ هستند برو نگاهشان کن ببین
چه بسر باغ چندتا بچه یتیم آوردی
1393.
دیشب از دندان درد خواب
نرفتم،لحظه شماری کردم تا صبح
شود که بروم دندانم را بکشم .هیچ
درمانگاهی برا کشیدن قبولم نکرد
و گفتند بخشنامه آمده نباید دندان
بکشند فقط عصبکشی و پر کردن!
آنهایی که بخشنامه دادند فکر
جیب خودشان بودند .ما بدبختا که
هشتمان گرو نهمونه از کجا بیاریم
توی این اوضاع اقتصادی خرج دندان
کنیم5044.
 تورم  50درصدی با در نظر

گرفتن جیبمان در جامعه لمس
میشود ،سفرههای مردم روزبهروز
کوچکتر و فقیرتر میشوند و
سرمای هدارانروزبهروزثروتمندترشده
و فاصله طبقاتی در جامعه زیاد شده
است آیا این است عدالت اجتماعی
دولت .به نظر میرسد دولت تدبیر
و امید باید برکنار شود و انتخاباتی
دیگرباافرادیاقتصاددانبرگزارگردد.
اگرچنین نشود پیش بینی میشود
که بعد ازاجرای تحریم های آمریکا تا
اواخر پاییز و در آینده ای نه چندان
دورشاهد تورم صد در صدی در
جامعه ایران خواهیم بود که اقتصاد
کشوررامتالشی خواهد کرد3127.
 از مسئوالن شهر و رییس تامین
اجتماعی و رییس بیمارستان دکتر
غرضی خواهشمندم نظارتی روی
پزشکان درمانگاه این بیمارستان
داشته باشند چرا که به بیماران
رسیدگی نمی کنند تا بیماران به

مطبهایشانبروند1933.
با بستن ورودی بلوار دانشجو از
سمت بلوار عباسپور نه تنها هیچ
مشکلی حل نشده بلکه یک معضل
بزرگ برای این منطقه درست شده
است7041 .
 واحد زیباسازی شهرداری
سیرجان با طراحی و اجرای مناظر و
تصاویر مشاهیر و بزرگان همشهری
توسط هنرمندان بومی نسبت به
زیباسازی بلوارشهید امین عباسی
اقدام نمایند4179.
 برای مداوا رفتم بیمارستان امام
رضا پزشک کشیک شب بدون
معاینه بعد از یک ساعت برای
نوشتن دارو حضور نداشت و منشی
به همه میگفت دکتر رفته پرونده
بنویسد4227.
 هر ادارهای میرویم میگویند
مسئوالن جلسه دارند اینقدر جلسه
میگذارند خروجی اش چیه؟ 3117

مدیرعامل گلگهر در مجمع عمومی عادی سالیانه این شرکت مطرح کرد

گامهای بزرگی برای توسعه منطقه گلگهر برداشته شده است

 اطالعرسانی :مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت

معدنی و صنعتی گلگهر صبح روز هفتم تیرماه با حضور
سهامداران عمده و استقبال بسیار خوب سهامداران جزئی در
محل سالن وزارت کشور در تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شرکت معدنی و
صنعتی گلگهر در مجمع عادی سالیانه این شرکت ،مهندس
تقیزاده مدیرعامل شرکت گلگهر ضمن عرض خیر مقدم،
خدمت سهامداران عمده و جز بیان کرد :علیرغم مشکالتی که
کشور به دلیل استکبارستیزی همواره با آن مواجه است ،سال
خوبی را سپری کردیم و دست به دست هم خواهیم داد تا از
مشکالت فعلی و گردنه صعبالعبور نیز عبور کنیم.
در ادامه مهندس تقیزاده افزود :فرمایشات مقام معظم
رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی را راهگشا میدانیم؛ همواره
در مجموعه گلگهر رهنمونهای مقام معظم رهبری را سرلوحه
کار خود قرار دادیم و از این رو طی این سالها درجهت افزایش
تولید ،ایجاد اشتغال ،توسعه و...گام برداشتیم و درسال حمایت از
تولید داخلی نیز همانند قبل درجهت افزایش تولید و اشتغال و
حمایت از تولیدکنندگان داخل حرکت خواهیم کرد.
در ادامه مجمع ،مهندس ناصرتقی زاده به ارائه گزارش
مختصری از عملکرد شرکت پرداخت و گفت شرکت گلگهر
با تولید  ۳۷درصد سنگ آهن و کنسانتره کل کشور در مقام
نخست تولید کنسانتره و سنگ آهن در سال  1396قرارگرفت
و همچنین شرکت با تولید  ۳۵درصد گندله کشور در مقام
نخست تولید گندله سال  ۱۳۹۶نیز قرار گرفت .سال گذشته
شرکت گلگهر بیش از  11میلیون تن گندله تولید کرد،
درحالیکه ظرفیت اسمی نصب شده در مجموعه  ۱۰میلیون
تنی بود؛ این افزایش تولید بیش از ظرفیت اسمی ،آن هم در
سال اول به بهرهبرداری رسیدن گندلهسازی شماره ۲افتخاری
بینظیر و بزرگ برای شرکت بود.

در ادامه مدیرعامل شرکت گلگهر افزود :شرکت معدنی
و صنعتی گلگهر در کنار فعالیت تولیدی خود ،شرکتی مادر
محسوب میشود و سهامدار شرکتهای دیگر نیز محسوب
میشود .شرکتهای زیرمجموعه گلگهر نیز همانند شرکت
معدنی و صنعتی گلگهر ،افزایش سود خوبی کسب کردند و
برای سال  1397امیدواریم در  3شرکت اصلی همگروه گلگهر
(گهرزمین ،جهان فوالد سیرجان و توسعه آهن و فوالد گلگهر)
شاهد جهش عظیم باشیم.
مهندس تقیزاده در ادامه این مجمع به برخی فعالیتهای
در دست اجرای شرکت در سال  1397اشاره کرد:
ادامه عملیات اجرایی کارخانه گندلهسازی سنگ آهن گهر
زمین با ظرفیت اسمی  5میلیون تن ،این پروژه بیش از ۷۲

درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم تا اوایل سال آتی به
بهره برداری خواهد رسید.
خط  ۳کنسانتره سنگ آهن گهرزمین با ظرفیت تولید
۲میلیون محصول که قابلیت افزایش ظرفیت تا  2.7میلیون تن
را دارد نیز آغاز شد و در سال آتی این خط نیز به بهرهبرداری
خواهد رسید.
واحد آهن اسفنجی کوثر شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر
با ظرفیت تولید  2.7میلیون تن آهن اسفنجی نیز در اواخر
خرداد سال جاری وارد فاز آزمایشی تولید شد.
واحد 3میلیون تن ورق شرکت توسعه آهن و فوالد نیز
از دیگر طرحهای شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر است،
سرمایهگذاری این طرح بنا بود از طریق اوبر بانک اتریش تامین

شود ،حتی اگر تامین سرمایه خارجی این طرح نیز به مشکل
بربخورد ،سرمایه پروژه از منابع داخلی تامین می شود .باهمت و
پشتیبانی سهامداران نمیگذاریم تحریمها بر ما اثرگذارد و حتما
پروژهها را در زمان خود اجرا خواهیم کرد .کارهای مهندسی
طرح به اتمام رسیده است و سالنهای ذوب و نورد نیز درحال
احداث است.
واحد بریکت سرد شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر با
ظرفیت تولید ساالنه  500هزارتن محصول نیز در دست
اجراست که تا پایان سال  ۱۳۹۷به بهره برداری خواهد رسید.
اولین محصول ذوب شرکت جهان فوالد تا شهریور سال
جاری به بازار ارائه خواهد شد .همچنین برای ساخت یک
واحد جدید 1میلیون و  200هزارتنی در شرکت جهان فوالد

برنامهریزی صورت گرفته است.
نیروگاه سیرجان  330مگاوات وارد مدار شده و امیدواریم فاز
بخار تا پایان سال جاری به شبکه اضافه شود.
انتقال آب خلیج فارس اصلیترین طرح مجموعه گلگهر و
پروژهای ملی است ،آبشیرینکنهای این طرح درحال ساخت
است و بناداریم تا اوایل سال آتی آب را به سیرجان برسانیم.
همچنین شرکت گلگهر طرحهای توسعه دیگری را نیز در
زمینه افزایش تولید زیرسقف در واحدهای تولیدی فعلی خود
در دست اجرا دارد.
در ادامه مدیرعامل شرکت گلگهر فعالیتهای اکتشافاتی را
اولویت اصلی توسعه شرکت گلگهر دانست و ادامه داد در زمینه
اکتشاف توافقات مهمی در این زمینه میان گلگهر و ایمیدرو
منعقد شده است .خبرهای خوبی در زمینه اکتشافات داریم که
به زودی اعالم خواهد شد.
مهندس تقیزاده در ادامه به تشکیل کنسرسیومی میان
فوالد مبارکه ،شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و شرکت معدنی
و صنعتی گلگهر اشاره کرد و افزود بناداریم  ۱۰میلیون تن
فوالد در چابهار تولید کنیم .این طرح درحال حاضر در مرحله
مطالعات قرار دارد.
در پایان مهندس تقی زاده بیان کرد :همانگونه که در سال
های قبل دست به دست یکدیگر از فراز و نشیبها عبور
کردیم ،در مقطع کنونی نیز وظیفه داریم حداکثر تالش خود
را انجام دهیم تا ایرانی آباد بسازیم.
در مجمع عادی سالیانه شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
هئیت مدیره خواهان کاهش تقسیم سود جهت ادامه
طرحهای توسعه شد ،اما با خواست سهامداران جز مبنی بر
تقسیم سود ،سود  ۶۵تومان به ازای هرسهم تصویب شد.
مهندس تقیزاده در پایان جلسه افزود :سود سهامداران در
اسرع وقت و در زمان قانونی واریز خواهد شد.

