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سرمقاله

در گفتوگوی پاسارگاد با رییس اداره برق سیرجان مطرح شد

افزایش صددرصدی سرقت سیمهای برق

 ناصر صبحی
با گرم شدن هوا و به کار افتادن وسایل سرمایشی ،اولین
سوال مردم این است که آیا باز دوباره مانند سال گذشته شاهد
قطعیهایمکرربرقخواهیمبود؟
پاسخ رییس اداره برق به این سوال منفی است .رضا
سلمان یزادهکرانیضمناشارهبهاینکهامسالشاهدقطعیبرق
به دلیل مدیریت بار نخواهیم بود ،اتفاقات سال گذشته را یک
تجربه م یداند و معتقد است راهکارهای الزم برای جلوگیری
از قطع برق و یا راهکارهای مورد نیاز جهت اطالعرسانی در
صورت قطع برق ،پیشبینی شده و کار ،سامان یافته است.
همچنین او در این مصاحبه از برنامههای این اداره جهت تشویق
بهینهمصرفانوتنبیهاسرافکنندگان،افزایشسرقتکابلهاو
چالشهایاینادارهباپرمصرفهاسخنگفتهاست.
 تابستان امسال هم در سیرجان شاهد قطع
جریانبرقخواهیمبود؟
ما شرکت توزیع هستیم و برنامهها بستگی به نیروگاهها
و ادارات باالدستی ما دارد .اما خودمان به عنوان شرکت توزیع رضا سلمانیزادهکرانی ،رییس اداره برق سیرجان
و امور برق سیرجان ،برنامهای برای خاموشی نداریم .بخصوص
اگر مردم در قضیه مدیریت مصرف و مصرف بهینه همچنان همکاری میگذاریم؟ آیا کولر را درست سرویس میکنیم؟ المپهای اضافی را
داشتهباشند،برنامهایبرایخاموشیناخواستهنداریم.
خاموشمیکنیم؟مثالمابایدایننکتهراجابیندازیمکهدرساعتهای
 دیگرخبریازجدولخاموشینخواهدبود؟
پیک بار این فصل از ماشین لباسشویی و اتو استفاده نکنم.
نه ،در کل برنامهای نیست.
 به نظر شما چقدر از این مصرف دو و نیم تا سه برابری
 احتمال دارد با گرم شدن هوا در اواسط تابستان...
ما مربوط به عدم رعایت مصرف بهینه و چه میزان مربوط به
یکی از موضوعاتی که باعث ایجاد پیک مصرف و خاموشی کیفیتوسایلبرقیکهاستفادهمیشوداست؟
در تابستان میشود ،ارزان بودن خدمات برق در کشور ماست .مث ًال
هیچ مطالعهای روی این قضیه نشده است .همانطور که
به طور متوسط هر کیلووات  ۶۵تا  ۷۰تومان است .وقتی خدمات م یدانید نزدیک به  ۴۰درصد مصرف شهرستان سیرجان مربوط به
ارزان و در اختیار همه باشد ،متأسفانه یک جورهایی اسراف و خارج کشاورز یهاست 3۰ ،درصد خانگی 20،درصد صنعتی و  10درصد
از عرف و استاندارد مصرف میشود .مصرف برق در ایران دو و نیم سایر مصارف است .در هر بخشی را باید جداگانه حساب کرد .من آمار
تا سه برابر متوسط مصرف کشورهای دیگر است این موضوع باعث دارم که کشاورزی ما به چه سمتی باید برود .باید بهجای الکتروموتور
میشود مردم بیشتر از ظرفیت شبکههای ما برق مصرف کنند .البته عمودی یا افقی ،از شناور استفاده کند .آماری داریم که میگوید در
اینپیکزیادمصرفمختصبهتابستاناستودرفصلهایدیگراین شهرستان سیرجان ،بیشتر مردم از شناور برای پمپ چاه استفاده
مشکلرانداریم.دلیلنیزاستفادهازمصرفکنندههایسرمایشیمثل نمیکنند .اینها علتهای خاصی دارد که میگویند شناورها شن
کولر آبی ،کولر گازی و اسپلیت است .در چنین شرایطی به طبع بار میگیرند و زود میسوزند .بنابراین به سمت الکتروموتور میروند.
نیروگاهها و پستها باال میرود .اگر مردم آن ده درصد کاهش مصرف الکتروموتور بازدهی کمتر و مصرف بیشتری دارد .ما برای اینکه
را رعایت نکنند ،ممکن است نیروگاهها و پستهای فوق توزیع ما دچار مصرفمان را توی پیک کاهش دهیم راهکار داریم.
مشکل اساسی و خاموشی طوالنی مدت بشوند .در نتیجه به ناچار
 چه راهکاری؟
خاموشیهای مقطعی در سیستم داده می شود تا جلوی آسیب دیدن
یکی امضای تفاهم نامه با کشاورزان است که در صورت رعایت
آنهاگرفتهشود.
مصرف از ۱۵خرداد تا ۱۵شهریور ،نه تنها برقشان رایگان میشود که
 پس در حقیقت نیروگاهها کشش افزایش بار را پاداش هم میگیرند .ما همهی تفاهمنامههایمان در این بازه است.
ندارند؟
صنعتگران هم اگر با ما تفاهمنامه خاموشی و کاهش مصرف برق امضا
در کل کشور ما یک شبکه به هم پیوسته داریم .چند نیروگاه کنند،شاملهمینمواردمیشوند.
داریم که به شبکه برق تزریق میکنند .فکر کنید نیروگاهها چشمه
در بحث خانگی ده هزار مشترک پر مصرف در سیرجان داریم.
باشند و پستهای فوق توزیع شاخههای رودی که از چشمه میآید .یعنی ۱۰درصداز ۱۱۰هزارمشترکخانگیجزوپرمصرفهاهستند.
همه مصرفکنندهها دارند از پستهای فوق توزیع استفاده میکنند .همین ۱۰درصد اگر بهینه مصرف کنند قطعاً مشکلی در تامین برق
حاالایننیروگاههاتوانخاصیدارند.مشخصاستکهچقدرمصرفو تابستاننداریم.
چقدرتولیدداریم.وقتیمصرفدرپیکازیکحدیباالتربرود ،منجر
ف این افراد ،مانند خاموشیها
 نتایج بار اضافه مصر 
به خاموشیهایی میشود تا که شبکه دچار فروپاشی و قطعی طوالنی ناخواستهبرعهدهدیگراناست؟
مدت نشود .به این کار مدیریت بار میگویند.
این هم موضوع مهمی است .ما حدود  ۷درصد نسبت به سال
 اگر ما نیروگاهها ی بیشتری داشته باشیم ،توزیع گذشته برای مصرف مشترکانمان افزایش قیمت داریم .پرمصرفها
بیشترخواهدبودومشکلخاموشیرفعخواهدشد؟
اگر به کم مصرفها نپیوندند ،عالوه بر ۷درصد ۱۶،درصد هم افزایش
نه .ما باید به سمت مصرف بهینه برویم نه اینکه نیروگاه ایجاد قیمت نسبت به بقیه دارند که جمع آن  ۲۳درصد میشود .آنچه از
کنیمومصرفهمپشتسرشزیادشود.تاکیمیخواهیمبامیلیاردها صحبتهای وزیر نیرو شنیدم این بود که کسانی که الگوی مصرف
دالر و میلیاردها تومان سرمایهگذاری نیروگاه و پست ایجاد کنیم؟ کی کمتری دارند ،به ازای کاهش مصرف ،پول را به قبضهایشان
میخواهیم مصرف بیرویه را متوقف کنیم؟ کی میخواهیم اسراف برمیگردانیم .یعنی الگوی مصرف ماهانه در سیرجان  ۳۰۰کیلو وات
را مدیریت کنیم؟ اگر مردم ما به اندازه  10درصد رعایت کنند ،اص ًال است که در دو ماه ۶۰۰کیلو وات میشود .حاال اگر من فرضا ۵۰کیلو
نیازیبهمیلیاردهاتومانسرمایهگذارینداریمومیرویمدربخشهای وات از آن  ۶۰۰کیلو وات کمتر مصرف کردم ،پول این  ۵۰کیلووات از
دیگریکهزیرساختیهستند،مثلمدرسهوبیمارستانخرجمیکنیم .کلمبلغقبضکممیشود.
شمافرمودیدمابهطورمتوسط ۲تا ۳برابرکشورهای
 وقتی از مصرف بهینه در کشورهای توسعه یافته
دیگر مصرف برق داریم ،در عین حال فرمودید که بیشترین صحبت میکنیم و نام آن را فرهنگ میگذاریم ،فراموش
مصرفدرتابستاناست؟
میکنیمکهپشتوانهایجاداینفرهنگاهرمهایپرقدرتیمثل
بله ۱۵خرداد تا ۱۵شهریور .ساعتهای پیک هم از ساعت ۱۳جریمههایمالیقابلمالحضهبوده.جریمههامانعاسراففرد
تا  ۱۷و از ساعت  ۱۹تا  ۲۳است.
میشود.
 این به این معناست که ما در فصلهای دیگر سال به
بله،قیمتهادرایرانواقعینیستومشمولیارانهمیشوند.اگر
اندازهکشورهایدیگرمصرفبرقداریمومصرفبهینهاست؟ بخواهید قیمت واقعی هر کیلووات برق را در ایران را حتا بدون در نظر
ما بیشتر توی پیک این مشکالت را داریم .باید با فرهنگسازی گرفتن هزینه سوخت نیروگاه و فقط بر مبنای هزینه انتقال از مبدا تا
مشکل را حل کنیم .آیا کولر را در سایهبان یا در جای مناسب شرکتهای توزیع به ازای هرکیلووات کحاسبه کنید ،نزدیک به۱۳۰

تومان است .البته االن که بیشتر شده من بر اساس قیمت سال ۹۷
میگویم .در حالیکه ما هزینه برق کشاورزان را  ۱۵تا ۲۰تومان در نظر
میگیریم .متوسط مبلغ دریافتی از مشترکین خانگی ۶۵تا ۷۰تومان
است .اگر این مبالغ را بدون یارانه و با احتساب سوخت بخواهند حساب
کنند ،هر کیلوواتی بالغ بر ۶۰۰تا ۷۰۰تومان میشود .پس ببینید که
در ایران هزینههای خدمات برق خیلی کم است.
 گفتید 40درصدبرقمصرفیشاملبخشکشاورزی
میشود اما نرخ هرکیلووات این بخش بسیار کمتر است و
همچنین با مصرف بهینه از رایگان شدن برق و حتا گرفتن
پاداشنیزبرخوردارمیشوند.
از ابتدا برای کشاورزان سیاستهایی بوده که چون تولیدکننده
هستندبایدبرقشانارزانترباشد.
 جدا از بحث کیفیت و به صرفه بودن تولید ،به واسطه
حضور پررنگ داللها در عرصه کشاورزی ،در نهایت سود
اصلیارزانیامکاناتکهموجبارزانیمحصولشده،درجیب
آنداللیاستکهارزانمیخردوگرانمیفروشد.البتهپاسخ
بهایننکتهدرحیطهکاریشمانیست.
انتقادی که ما از کشاورزان داریم مربوط به بحث تفاهمنامه
مدیریت مصرف -است .سالهای گذشته همکاری آنچنانی با مانداشتند .تفاهمنامه را امضا میکردند اما همکاری نداشتند .امسال
انتظارات ما از کشاورزان خیلی زیاد است.
 جز انتظار ،اهرم دیگری هم دارید؟
اگر مدیریت مصرف نباشد و باالی قدرت باشند ،برق را قطع
میکنیم .باالی قدرت یعنی بیشتر از چیزی که ما با آنها قرارداد داریم
و دارند مصرفکنند .مثال از ما برق خریدند اما به جای ۱۰۰کیلو وات
قرارداد ۱۲۰،کیلو وات مصرف میکنند .اینها باید مصرف را روی100
کیلو وات بیاورند .ما نزدیک به ۴۰۰پمپ کشاورزی باالی قدرت داریم.
اگررعایتنکنند،بهاجباربایدقطعشانکنیم.
 اوضاع دزدی کابل چگونه است؟
اصالخوبنیست.
نسبتبهسالگذشتهبیشترشدهاست؟
بله،خیلیبیشترشده.اصالمناسبنیست.
اگربخواهیدنسبتبهسالیاسالهایگذشتهدرصد
بدهید،اوضاعچگونهاست؟
سال گذشته دزدی خیلی کم بود .بیشتر در فصل پاییز و
زمستاندزدیکابلداشتیم.متاسفانهاگربخواهیمآمارامسالراباسال
گذشته مقایسه کنیم ،شاید صد درصد افزایش داشته باشیم .امسال تا
اینجا از ما نزدیک به یک تن سیم به سرقت رفته است .در حالیکه
آمار دزدی در سال گذشته  2تن سیم بوده است .رقم باال و غیرقابل
جبرانیاست.
 به نظر میآید اوضاع بد اقتصادی هم در افزایش
دزدیها نقش دارد.
قطعا دارد .انصافا همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی با
ما خیلی زیاد است اما حجم دزدی نیز زیاد است .سارق را میگیرند و
دو هفته کار تعطیل میشود اما بعد دوباره سرقت اتفاق میافتد .یعنی
دستگیری و برخورد صورت میگیرد ولی حجم سرقتها و تعداد
سارقان زیاد است.
دزدیهابیشتردرکدامنواحیسیرجاناتفاقمیافتد؟

همه جا .نمیشود جای خاصی را گفت .در شهر ،حومه
شهر و روستا دزدی اتفاق میافتد و زیاد هم هست.
 تصور میکردم چون در شهر رفت و آمد زیاد
است،دزدیکمتراست.
اتفاقا اخیرا ًتوی شهربیشتر شده؛ شهر و حومه شهر.
 سال گذشته بحث سوختن وسایل برقی در پی
خاموشیها زیاد پیش آمد .حتی در یک مورد صاحب
یکنانوایی؛نانهایشرادراعتراضبهاینموضوعجلوی
اداره برق ریخت .خیلی از مردم در این مورد گالیه دارند.
قابلپیگیریاست؟
اگر قضیه سوختن وسایل ،در اثر قطع و وصل باشد بله،
اما این مورد خیلی کم است .ما کاری به شبکه نداریم که قطع
برقش باعث سوختن وسایل شود .یک قطع آنی و یک وصل
آنی است .وسایل به خاطر خاموشی نمیسوزند .ممکن است
از نظر سیمکشی عیبی در شبکههای داخلی خانه فرد وجود
داشته که باعث سوختن وسایل شده است .اگر به ما مراجعه
کنند هم راهنمایی میکنیم و هم اگر موضوع به دلیل مشکل
داخلیخانهشانباشد،اطالعاترابهبیمهمیفرستیمواگربیمه
شاملشانشود،حتما-مبلغخسارترا-پرداختمیکنیم.
حتیاگرصاحبخانهمقصرباشد؟
بله ،هیچ مشکلی ندارد .بیمه بودیم و هستیم .االن هم مردم
دارندمبالغرامیگیرند.
منظورازمستنداتیکهمیگویندبایدبههمراهداشته
باشیمچیست؟
باالخره مستندات اتفاق ،فاکتور و البته تماس فرد با بخش
اتفاقات برق و ثبت موضوع در تاریخ وقوع حادثه که وسیلهها در فالن
تاریخ و بر اثر قطعی دچار مشکل شده .بیمه بر اساس مستندات ثبت
شدهمبلغراپرداختمیکند.
 پس اینکه میگویند رسیدگی نمیشود را صحیح
نم یدانید؟
رسیدگیمیشوداماباتوجهبهسرقتهاییکهاخیراانجامشده
گالیهها به خاطر این است که تا به حال فالن منطقه پنج رشته سیم
داشته اما به دلیل دزد یها حاال شده سه یا یک رشته سیم .نوسانات
بیشتر شده و در نتیجه اتفاقات هم بیشتر میشود .اگر گالیهای از این
سمت وجود دارد درست است .حجم شبکههای سرقتی واقعا برای
عموم غیرقابل جبران و خارج از توان است .نوساناتی که مردم مثال در
بلوار قاآنی اعالم میکنند از سیم سرقت شده ناشی میشود که گاه
موجب افت ولتاژ ،نوسانات یا سوختن وسایل میشود .ما از مردم توقع
داریم نسبت به موضوع قطعی برق حساس باشند .چون بسیار اتفاق
افتاده که قطعی ناشی از سرقت بوده اما مردم چون فکر میکردند از
سمتمااست،پیگیرینکردهاند.
فکرنمیکنیدبهخاطرایناستکهمردمسیرجانبه
قطعبرقخیلیعادتدارند؟
واقعااینطورنیست.مردمبهخاموشیعادتندارند.اتفاقاتسال
گذشته خاص و به دلیل کم شدن آب پشت سدها بود.
سال گذشته گفته بودید ادارات سیرجان  ۴میلیارد
تومانبهادارهبرقبدهیدارند،امسالوضعیتچگونهاست؟
با کاری که سال گذشته از طریق بحث اسناد خزانه انجام شد،
بخش مهمی از این بدهی وصول گشت .االن ادارات دو میلیارد و
چهارصد میلیون بدهی دارند که البته باز هم رقم باالیی است.
پارسال پس از اینکه وزیر نیرو اعالم کرد دیگر
خاموشینخواهیمداشت،تایکماههمچنانسیرجانشاهد
خاموشیهابود،چرا؟
نمی دانم موضوع چه بود ولی به محض این که متوجه شدم و
انعکاس دادم ،دیگر مورد خاموشی نداشتیم .احتمال دارد خاموشیها
بهدلیلتعمیراتفوقتوزیعباشد(فوقتوزیعبخشیازسیستمانتقال
نیرویبرقاستکهپستهایفشارقویراازطریقترانسفورماتورهای
کاهندهبهپستهایتوزیعوصلمیکند).بعضیوقتهامردممدیریت
بار را با خاموشیهای فوق توزیع اشتباه میگیرند چون طبیعتا برای
ایشانقابلتفکیکنیستوفقطبرایماقابلتفکیکاست.
 چرا تعمیرات زودتر از فصل پیک انجام نمیشود که
دچاراینمشکالتنشویم؟
صنعت باالدستی ما یعنی برق منطقهای سیاستش این است
که معموال در این فصل تعمیرات را انجام میدهد .البته در طول سال
همتعمیراتانجاممیشود.درکلیکیباردوباربیشترنیست.اینطور
نیستکهحجمزیادیداشتهباشد.

شبه کودتا در شبه دولتیها
 رضا مسلمیزاده
فاسدترازدولتیها،شبهدولتیهایند.
این قاعدهای است در همهی جهان که
ما نیز از آفت آن برکناره نیستیم .بخش
عمدهای از اقتصاد دولتزدهی ایران
در چنبرهی همین شبهدولتیهای
شترمرغ صفت است .شترمرغهایی
که در هنگام باربری مر غاند و در موسم تخمگذاری خودشان را
شتر جا م یزنند .بخشی از فساد سیستماتیکی که هرازگاهی از آن
سخن به میان میآید ،از همین شبهدولتیهایی آب میخورد که
چشم طمع اهل سیاست به سوی آنهاست .درهمتنیدگی سیاست
و اقتصاد در جامعهی ایران یکی از معضالت افزایش روزافزون فساد
تاند و بخشی از
است .شبهدولتیهای متمول قلک اهل سیاس 
ریختوپاشهای سیاسیون در موسمهایی نظیر انتخابات از همین
شترمرغهای فربه فارغ از حسابرسیهای دولتی تامین میشود.
حضورآقازادههادرشرکتهایواسطهیپیمانکاراینشبهدولتیها
زمینهی رانتهای میلیاردی را فراهم آورده است که مصداق بارز
ثروتهای بادآورده افسانهای برای نسل دوم انقالبیونی است که
گویی سهم خود و پدرا ن و احتماال فرزند و نوادگانشان را از سفره
انقالب با کمترین زحمت یکجا برداشت کردهاند.
طبیعی است که دولت و اهل سیاست این گاوهای شیرده
کالطوایفی قدرت ،این
را به حال خود رها نمیکنند و در ملو 
منابع عظیم ثروت یک ملت گوشت قربانی به حساب میآیند.
شبهدولتیهای فاسدتر از دولتیها ظاهر قضیه را تا حدودی
که مایهی رسوایی و آبروریزی نشود ،رعایت میکنند .مثال
هیئتمدیرهدارندومجمععمومیبرگزارمیکنندوغیرهوذالک...

خبر

تلخی صف شکر
 پاسارگاد
بازار شکر از چند ماه قبل از آغاز سال 98حال و روز خوبی ندارد .مردم
هر روز با قیمتهای متفاوتی از سوی فروشندگان روبهرو میشوند.
قیمت شکر از کیلویی  8تا  10هزار تومان متغیر است .باالرفتن
قیمت شکر باعث شده است در بعضی فروشگاهها و سوپرمارکتها
شکر با قیمت دولتی عرضه شود و صفهای طوالنی مردم در مقابل
فروشگاهها تشکیل شود اما مشکل اینجا است که مردم نم یدانند
دقیقا چه روز و چه ساعتی شکر در این مکانها عرضه میشود.
محدودیتمراکزتوزیعهمباعثشدهکهمردمبارهابهیکفروشگاه
برای خرید شکر مراجعه کنند .یکی از شهروندان میگوید :شکر
دولتییافتنمیشودوهربارکهبهجاهاییکهشکربهقیمتدولتی
میدهندمراجعهمیکنم،میگویند«نداریم».
 عرضهشکربهنرخدولتیدرنمایشگاهضیافت
ساعت 8/5صبح است .غرف هداران نمایشگاه ضیافت هنوز پردهها و
گونیهایآویزانجلویغرفههارابازنکردهاند.تاشروعبهکارنمایشگاه
نیم ساعت باقی است .اما مردم برای خرید شکر صف کشیدهاند .در
قسمتپشتنمایشگاهدریکهروبهفضایسبزبازمیشود،غوغایی
برپاست .بیش از هزار زن و مرد و کودک و نوجوان در چندین ردیف
طوالنی ایستادهاند .صدای همهمه مردم باال است .خانمی با بچه دو
ساله زیر سایه درختی نشسته است و در حالی که پستانک شیر
را در دهان بچهاش میگذارد ،میگوید« :از همسایهها شنیدم که
اینجا شکر دولتی میدهند .ساعت  7صبح بچهام را آماده کردم تا
بهنمایشگاهضیافتبیایم».پسرجوانیعنوانکرد«:ازطریقپیامک
متوجهشدمکهدرنمایشگاهضیافتشکروگوشتمیدهند.ساعت
 5و نیم صبح از نجفشهر آمدم اما15نفر زودتر از من آمده بودند».
زن با دستش چادرش را محکم نگه داشته است .خانهاش شهرک
رزمندگان است و از جمعیت زیاد تعجب کرده است؛ «وقتی با این
وضعیتشکرمیدهندبهتراستکهنگیریم.کمترمصرفمیکنیم».
میپرسمتوانخریدشکرکیلویی 10-9هزارتومانرادارید،بامکث
میگوید«:مگرشکربهقیمتآزادکیلویی 9هزارتوماناست؟»
خانم دیگری ادامه داد« :فروشندگان میگویند که به هر نفر تنها3
کیلوگرمشکرمیدهندواگرنیازبیشتریداشتهباشیمبایدروزدیگر
مراجعهکنیمکهاینکاروقت مارا تلف میکند».
«مگر شکر هم جزو اقالم تحریم شده است که برای تهیه آن باید

چه کسی «تقیزاده» را جابهحا کرد؟

بازی تاج و تخت در گلگهر
ِ
 ابوذر خواجویینسب
همیشه همین بوده است،
بسیاری از معادالتِ تغییر مدیران
در ایران از مسیر «البی» میگذرد
و در این بازیِ تاج و تخت حرف
کسیبهکرسیمینشیندکهقدرت
البیگریِ بیشتریداشتهباشد.چند
البی برخی اصالحطلبان و
«سال» پیش «ناصرتق 
یزاده» با ِ
برادر ِان جهانگیری مدیرعامل گلگهر شد .چند «ماه» پیش
البی واعظی ،رییس دفتر رییسجمهور و پورابراهیمی،
با ِ
نماینده کرمان در سمت خود ابقا شد و چند «روز» پیش
البی مخالفانش و به شکل غیرمنتظرهای جای خود را به
با ِ
مالرحمان داد .سیاست است دیگر! پدر و مادر ندارد .حتی
اگر مدیرعامل یک بنگاه کامال اقتصادی باشی ،باز هم باید به
ریسمانسیاستچنگبیندازیتابرسریرقدرتباقیبمانی.
ِ
پسمعرکهاست.
وگرنهکالهت ِ
سنگینسیاستبرس ِرگلگهر
 سایهی
ِ
آمدن ِ
دولت حسنروحانی در سال ،92
با روی کار
ِ
ِ
مدیرعاملیگلگهرنیزبسیارمحتملبهنظر
ه
تغییردرجایگا
ِ
میرسید« .محم د جاللمآب» مدیرعامل ِ
وقت گلگهر در
کنا ِر مجید دوستعلی و مجید نامجو وزیر سابق نیرو ،یکی از
دبستانیمحموداحمدینژاددرکرمانبود.دوستانیاز
سهیا ِر
ِ
دور ِان جنگ و از لشکری در زیر مجموعهی سپاه پاسداران که
فرماندهی آن را بر عهده داشت .جاللمآب
صادق محصولی
ِ

از تکنوکراتهای ِ
دولت احمدی نژاد بود .دستهای که سع 
ی
میکردند در عرصهی سیاسی بیشتر در نقش «کارگزار»
اطی اقتصادی نیز
قرار بگیرند و در عین حال به تفکرات افر ِ
شهره بودند .با توجه به این موضوع ،بسیاری منتظر بودند تا
غضب دولت
جاللمآب جزو اولین مدیرانی باشد که مورد ِ
جدید قرار گرفته و از قطار دولت به اصطالح مهرورز پیاده
ِ
مخالفت شدید مجم ع ِنمایندگان استان با
شود .با وجود این،
هرگونهتغیی ِرمدیریتیدرمجموعهیگلگهر،بهجاللمآب
کمککردتاهمچنانمدیرعاملباقیبماند.
مدیریتی او در مقایس ه با مدیران
مضاف بر این ،کارنامهی
ِ
سابق گلگهر ،درخشانتر بهنظر میرسید .او برای توسعهی
صنعتی کشور ،طرح
یکی از بزرگترین شرکتهای
ِ
«گلگهر»98وهمچنینپروژهی«انتقالآب»ازسرشاخههای
خلیج فارس را کلید زده بود .ارزش سها ِم گلگهر در بورس
نیز در دوران حضور او با سیر صعودی همراه شده بود .همین
آمار و ارقام کافی بود تا دست و دل دولت تدبیر و امید برای
تغیی ِر مدیرعامل گلگهر بلرزد و تیر اص الحطلبان استان برای
عزل یکی از مهرههای محموداحمدینژاد به سنگ بخورد .اما
زمان جلوتر که رفت ،اوضاع برای جاللمآب چندان خوب
پیش نرفت .رزمحسینی استاندار وقتِ کرمان برای اجرایی
شدن ایدهی خود یعنی طرح «مثلث توسعهی استان»
مدیرعاملی گلگهر قرار
مایل بود تا مدیری همسو در جایگا ِه
ِ
بگیرد .به همین سبب در مقابل 9نفر از نمایندگان استان که
ماندن جاللمآب داشتند ،موضع گرفت و از
همچنان اصرار به ِ

دخالتهای آنها در کا ِر دولت و تغییر مدیر ِان استانی ،انتقاد
کرد .در آنسوی ماجرا نیز تحرکاتِ اصالحطلبان به اوج خود
رسید و با توجه به نفو ِذ اسحا ق جهانگیری در بدنهی دولتِ
اعتدالگرایان ،سرانجام در اردیبهشت سال  ،94ج اللمآب
یزاده داد.
جای خود را به ناصر تق 
ِ
بازگشت پر سر و صدای تقیزاده

یزاده در حالی وارث تاج و تخت جاللمآب شد که
تق 
پایانی
پیش از این و در یک دورهی سه ساله در سالهای ِ
دولت اصالحات و در دورانی که اسحاق جهانگیری وزیر
مدیرعاملیگلگهررادرکارنامهی
صنعتومعدنبود،سابقهی
ِ
غول
این
ار
د
سکان
لی
ا
ح
در
نیز
دوم
خود داشت .در دورهی
ِ
صنعتی شد که اسحاق جهانگیری معاون اول رییسجمهور
یزاده قبل از بازگشت به گلگهر،
بود .نکتهی دیگر اینکه تق 
مدیرعامل شرکت فوالدبناب بود .یکی از شرکتهای زیر
مجموعهی«گروهمالیگردشگری»کهریاستآنبرعهدهی
یزاده در ابتدای حضور مجدد خود
مهدی جهانگیری بود .تق 
در سیرجان ،سعی کرد تا بر خالف دورهی گذشته وارد تنش
با مدیران ارشد شهرستان نشود .به همین منظور در مراسم
معارفهاش تاکید کرد؛ در بحث اشتغال و همچنین در انتخاب
میانی شرکت ،اولویتش با افراد متخصص،
مدیر ِان ارشد و ِ
متعهد و بومی است .همینگونه نیز شد و او در ابتدای
حضورش برخی از چهرههایی که در حلقهی شهباز حسنپور
قرار داشتند را در ردیف مدیر ِان ارشد گلگهر قرار داد .البته
حساس شرکت نیز به کسانی رسید که از
برخی پستهای
ِ

عکس :پاسارگاد

حمایت برادران جهانگیری برخوردار بودند .در بحث توسعهی
رساندن پروژههای
یزاده سعی خود را بر پایان
گلگهر نیز تق 
ِ
ناتما ِم جاللمآب گذاشت و تالش کرد تا با سرمایهگذاری در
بخشاکتشافات،چهرهیجدیدیازگلگهرخلقکند.
 گلگهر روی خط آتش!
اما از دی ماه  97و به گوش رسیدن زمزمههایی مبنی بر
یزاده ،اوضاع گلگهر در بحرانیترین شکل
برکناری ناصر تق 
ممکن قرار گرفت .سایهی سیاست بر سر شرکتی سنگینی
میکرد که پای ه و اساسش بر کارهای اقتصادی قرار دارد.
یزاده به شکلی عجیب اصرار بر حفظ صندلیاش داشت و
تق 
ازهرطریقیسعیمیکردتاهمچنانمدیرعاملباقیبماند.او

اما این هیئتمدیرهی بیاختیار در عمل چیزی به جز ماشین امضا
نیستند و احتماال برای همین امضاهای «به فرموده» در سال مبالغ
هنگفتی حقوق و پاداش دریافت میکنند .در هیئت مدیرهی این
شبهدولتیهای «افسد» ردپا و حضوری از وزرا و وکالی سابق و
الحق بسیار دیده میشود .قبای گشاد خدمت البد برای عضویت
همزمان در چندین هیئتمدیره به اندازه کافی جا دارد.
اوج افتضاح این شبهدولتیها در عزل و نصب مدیران
ارشد آنها روی میدهد .به یاد بیاورید جلسهی استیضاح
وزیر سابق کار و لحظهای که او نمایندهی استانمان را
متهم کرد که جانبداری او از استیضاح به دلیل حمایت
نکردن وزیر وقت کار برای مدیرعاملی کهنوجینامی در
صنایع ملی مس بوده است .نمونهی اظهرمنالشمس آن
البته همین بیخ گوش خودمان به نمایش درآمد.
این نمایشهای اهل سیاست در گود اقتصاد در حالی
پیش چشم خالیق رخ میدهد که خلق را از آن بهرهای
جز لقمهنانی نیست .آرزوی کار کردن در یکی از شرکتهای
این شبهدولتیها بیشترین حد تمنایی است که برای
یک شهروند عادی متصور است .باالخره از این سفرهی
پرریختوپاش خرده و ریزه نانی هم باقی میماند که شاعر
توصیه کرده آن را چو به کف آوردیم به غفلت نخوریم.
اختتامیه این نمایش مضحک ،تکذیبیههایی است
که به زور تالش میکنند ،همه چیز را عادی جلوه دهند.
شبهدولتیها اسیر شبهکودتا هستند و دعوای اصلی اصحاب
سیاست منتفع شدن هرچه بیشتر از این خوانهای گسترده
است و پنهان کردن پشتپردهی این رفت و آمد وظیفهای
است که بعضیها بهتر از دیگران آن را ایفا میکنند.

کهدیگرحمایتبرادرانجهانگیریراپشتسرخودنمیدید،
حامیان جدیدی در دولت برای خود پیدا کرده بود که در راس
آنها واعظی رییسدفتر رییسجمهور قرار داشت .او همچنین
برای مقابله با نفوذ شهبازحسنپور ،به مجلس رفت و در
جریانپروژههای
جلسهایبادیگرنمایندگان استان ،آنهارادر
ِ
در دست اقدا ِم گلگهر گذاشت .در آن مقطع برخی رسانهها
یزاده برای جلب
در خبرهایی تاییدنشده ،عنوان کردند که تق 
نظر نمایندگان استان ،از جیب گلگهر بذل و بخششهایی
کرده است .از بخشودن کمک مالی که در زمان رزمحسینی
برای ساخت پلهای شهر کرمان داده شده بود و قول پرداخت
پنجاه میلیارد تومان در جلسه ستاد توسعه فرهنگی استان تا

راهی این مغازه و آن مغازه شویم» این سئوالی است که زنها در صف
ازهمدیگرمیپرسندوهیچکسجوابیبرایآنندارد.
 شکربهقیمتدولتیمیدهندکهدهانماراببندند
گالیههایمردمودلخوریآنهاازگرانیشکربهگوشمیرسد.یکی
ازشهروندانمیگوید«:مسئوالنمیخواهندشکردولتیتوزیعشود
تا مردم اعتراض نکنند و به اصالح دهان ما را ببندند».
خانم جوانی که از ایستادن در نوبت خسته شده است با بیان
اینکه هنوز برای ناهار ظهر بچههایش چیزی تهیه نکرده است،
گفت« :مسئوالن دلشان خوش است که نمایشگاه برای ماه
رمضان برپا میکنند و به مردم میگویند شکر و گوشت را به نرخ
دولتی بگیرید اما آنها نم یدانند نحوه توزیع به چه شکل است
و ما برای گرفتن تنها 3-2کیلو شکر باید از صبح تا ظهر معطل
بمانیم» .فردی که از جمعیت زیاد به وجد آمده بود با گوشی
موبایلش شروع به فیلمبرداری کرد .خانم جوانی فریاد زد ،فیلم
نگیر .بدبختی مردم که نشان دادن ندارد .برای چی میخواهی
ازبیچارگیمافیلمبگیری.زنکنارشگفت«:مسئوالنبهمردم
اهمیت نمیدهند .آیا مسئوالن هم خودشان از طریق صف،
شکر میگیرند؟ کسی به فکر ما نیست .حتی اگر تلویزیون هم
نشانمان بدهد فایدهای ندارد» .ساعت  10صبح است .پیرزن
یکپالستیکشکروگوشتگرفتهوازنمایشگاهخارجمیشود؛
«بچههایم خواب بودند؛ نماز صبح را خواندم و آمدم داخل صف.
او برای فروشندگان دعا کرد :خدا پدرشان را بیامرزد که شکرها
را جلوتر وزن کردند و ما را بیشتر معطل نکردند» .رییس اداره
صنعت و معدن میگوید«:در سیرجان یکسری مغازهها شکر به
قیمتدولتیتوزیعمیکنند.هفتهگذشتهفروشگاهفرهنگیان،
فروشگاهجهاد،تعاونیعشایری،اتکا،فروشگاهصحتشکردولتی
توزیع کردند ».شهبا گفت «:عالوه بر این به هر بخشی هم 5تن
شکر دادیم یعنی به 5تا بخش 25تن شکر دادیم .به نرخ همان
 3500تومان میفروشند .فروشگاههای کوروش هم مستقیم
سهمیهشان را از خود سازمان میگیرند» .او ادامه داد«:به همه
تاکید کردیم شکر را بستهبندی کنند و به همه مردم بدهند20،
تن شکر هم در نمایشگاه ضیافت توزیع کردیم .عالوه بر شکر
گوشت هم در نمایشگاه توزیعشد .گوشت گوساله منجمد به
قیمت 32هزار و 500تومان البته یک روز درمیان.

تصویب سه میلیارد تومان کمک از سوی گلگهر
به موسسهای مربوط به زندانیان استان و پرداخت
یک میلیارد تومان برای ساخت منازل مسکونی
افراد نیازمند در جنوب استان .پس از این دیدار،
تصویر قراردادی امضاشده از سوی شرکت معدنی
و صنعتی گلگهر با روزنامه دنیای اقتصاد در
فضای مجازی منتشر شد که در آن قید شده
بود750،میلیون تومان از سوی گلگهر برای
پوشش یک همایش دو روزه ب ه روزنامهی دنیای
اقتصادپرداختشود.
برکناری تقیزاده و پرسشهایی که

ِ
بیجوابماند...
بخشیها جواب داد و و بر خالف همهی
حاتم
ِ
یزادهسکاندارگلگهرباقیماند.او
گمانهزنیها،تق 
پس از آنکه خیالش از ماندن راحت شد ،رویهی
متفاوتی را در پیش گرفت و بسیاری از مدیران
سیرجانی را عزل و یا مجبور به استعفا کرد .هر
چند در ظاهر سعی کرد ارتباط دوستانهتری با
مدیران ارشد شهرستان برقرار کند .آتشی که در زیر خاکست ِر
گلگهر پنهان شده بود با برکناری ایمان عتیقی شعلهور شد
یزاده را گرفت .او اسیر توصیههای غلطِ
امان تق 
و اینبار د ِ
مشاورانش و قربانی تفکرات انحصارگرایانهی خود شده بود
و حاال در اتفاقی که برخی او را به کودتا و برخی دیگر به
روکمکنی تشبیه کردند ،از گلگهر رفت .با پرسشهایی که
بیجواب ماند .خودش گفته بابت صحبتهای حسنپور
در مصاحبه با پاسارگاد و نحوهی برکناریاش به زودی
حق مردم
شفافسازی خواهد کرد .منتظر میمانیم .این ِ
سیرجان است که بدانند در بازیِ تاج و تخت گلگهر ،چه
فرصتهایی که سوخته نشد و چه پولهایی که دود نشد؟

