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 ناصر صبحی
بحث مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای
اقتصادی واقع در سیرجان همیشه از مباحث مورد
عالقهمردمبودهاست.بسیاریازسیرجانیهامعتقدند
شرکتهای این منطقه چندان به مسئولیتهای
اجتماعی خود عمل نمیکنند و ناهنجاریها یا
کمبودهای مشهود در شهر را دلیل استدالل خویش
یدانند.بههمینبهانهبهسراغمحسنآرش؛معاون
م
توسعه و برنامهریزی شهرستان سیرجان رفتیم تا
پیرامون عمل به مسئولیتهای اجتماعی توسط
شرکتها گفتوگویی داشته باشیم .این گفتوگو با
مباحث مربوط به برنامهریزیهای عمرانی حاصل از
عمل به مسئولیتهای اجتماعی شرکتها شروع و
به مباحث زیستمحیطی و در انتها به فرهنگ ختم
شد .محسن آرش طوالنی پاسخ میدهد و خود نیز با
خنده به این موضوع اشاره میکند و میگوید دلیلش
این است که میخواهد به طور کامل در جریان تمام
جزئیاتباشیم.
 تعریف شما از مسئولیتهای اجتماعی
چیست؟
معموالشرکتهایبزرگصنعتی-معدنیکهدر
مناطق مختلف فعالیت دارند ،در راستای وظایفی که
درقبالشهروندانآنمنطقهدارند،یکسریکارهای
عال مالمنفعهانجاممیدهند.اینکارهاالزامقانونیندارد
اما مسئولیتی است در قبال اجتماع .این شرکتها
آالیندگیوعوارضیبرایمناطقدارندوطبیعیاست
در قبال این تبعات یک سری مسئولیت اجتماعی
را تقبل کرده ،مثال در مسایل فرهنگی ،ورزشی یا
عمرانی ورود کرده و به زیرساختها کمکیکنند
و در کشور بسیار متداول است .در سیرجان
منطقه عمومی گلگهر از جمله خود این شرکت،
گهرزمین ،جهان فوالد ،توسعه آهن فوالد ،میدکو و
ایمیدرو از شرکتهای بزرگی هستند که در راستای
مسئولیتهایاجتماعیکارهایخوبیانجامدادند.
 ماجرای اختصاص اعتبار  120میلیارد
تومانینیزبرهمیناساساست؟
بله .با پیگیریهایی که از سمت فرمانداری و
نمایندهشهرستاندرسطحسازمانایمیدرو(سازمان
توسعهونوسازیصنایعمعدنیایران)انجامشد،اوایل
امسال پرداخت مبلغ 120میلیارد تومان توسط پنج
شرکت بزرگ مستقر در محدوده گلگهر سیرجان
شامل شرکتهای گلگهر ،گهرزمین ،فوالد ایرانیان
که جزو هلدینگ میدکو است ،صنایع معدنی ماهان
وایمیدروکهخودشدرسیرجانمعدندارد،تصویب
شد.
 اختصاصاینمبلغبهچهصورتاست؟
تعهد داده شده که در سه سال ،مجموعا مبلغ
 120میلیارد تومان جهت تکمیل پروژههای عمرانی
شهرستانسیرجانهزینهکنند.
 تعهدهرشرکتچهمیزاناست؟
گلگهر 45میلیارد ،میدکو ،گهرزمین و ایمیدرو
هرکدام 20میلیارد و ماهان 15میلیارد که جمع کل،
 120میلیاردتومانمیشود.
 نحوهاجرایپروژههاچگونهاست؟
اولویتبندی توسط فرمانداری انجام شد و لیست
را آماده کرد .تمام پروژهها ،پروژههای نیمهتمام دولتی
است که بر اساس اهمیت و اولویتی که برای نیازهای
عمومی مردم دارد ،در نظر گرفته شدهاند .در این مورد
چون مبلغ طی سه سال هزینه خواهد شد ،ما باید
اولویت سالیانه را هم مشخص کنیم .مثال گلگهر که
تعهدش  45میلیارد تومان است ،در سه سال و هر
سال 15میلیاردتومانبایدهزینهکند.
 شهرداریمشمولاینمبالغمیشود؟
شهرداریها هم هستند چون منظور از دولتی،
عال مالمنفعه بودن پروژههاست .خیلی از پروژهها
متعلقبهشهرداریسیرجانوشهرهایاقماریاست؛

توگو با پاسارگاد اعالم کرد:
معاون توسعه و برنامهریزی فرمانداری سیرجان در گف 

شامل بهداشت ،آب ،راه یا زیرساختهای
شهرکهایصنعتی.جمعا 97پروژهاست
که اعالم شده و توزیع بین شرکتی را هم ما
انجام دادیم و گفتیم که هر شرکت کدام
پروژهها و هر پروژه در کدام سال باید اجرا
شود.
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 شرکتهای معدنی منطقهی گلگهر قرار است طی سه سال این مبلغ را هزینه کنند
شرکتهابهشهرداریهاموجبشده
شهرداریهابحثدرآمدهایپایداررا
چندانجدینگیرند؟
اتفاقا ما به شدت مخالفیم که برای
هزینههایجاریوپرسنلیبهشهرداریها
کمک شود .یکی از بانیان این قضیه بنده
بودم و موضوع را هدایت کردم .تاکید
ما در پروژههای عمرانی است .اگر هم
مشمول شهرداری میشود ،به این معنی
نیست که پولی به شهرداری داده شود و
برود برای هزینههای جاری مصرف کند.
ما پروژه تعریف کردیم ،بازدید میشود و
توضعیت
براساسپیشرفتفیزیکی،صور 
مشخصوپرداختمیشد.بهطورمثالما
 500میلیون تومان برای ورودی هماشهر؛
محورکرمان از ابتدا تا انتهای هماشهر که
خاموش است ،در نظر گرفتیم .اینجا هم
از نظر ایمنی و هم زیباسازی به عنوان
ورودی شهر باید روشناییاش درست شود
که تا پایان سال انجام خواهد شد .پنج و
نیم کیلومتر از روشنایی محور فرودگاه و
محسن آرش؛ معاون توسعه و برنامهریزی شهرستان سیرجان /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
بهسازیباندقدیمونصبتابلووعالیمجزو
پروژههاست.میخواهمبگویمماپروژهمحورکارکردیم .ماه پروژه را جمع کند.
بحث معین اقتصادی توجه کنید ،پاسخ سوال شما را هستیم .مثال الجی در بحث تحریمهایی که پیش
به هیچوجه اجازه ندادیم از این اعتبار برای هزینههای
 یکی از مسایل در اجرای پروژهها بحث میتوانیمبدهیم.شرکتهاییکهنامبردیمنقششان آمد ،واقعا گرفتار مسایل داخلی خودش است .خیلی
ی یا ادارت استفاده شود.
جاری شهردار 
گرانی و افزایش هزینههاست .اگر نرخ نهایی معین اقتصادی در بحث اقتصاد مقاومتی است .مثال ازنیروهایشراتعدیلکردهچوننمیتوانستهقطعات
 آیا پیمانکاران از طریق سامانه کشوری بیشترازبرآوردشود،چهاتفاقیخواهدافتاد؟
شرکت گلگهر معین کل شهرستان سیرجان و را وارد کند یا تصفیه شکر بحرانهایی مربوط به تهیه
ستادانتخابخواهندشد؟
قطعا اینگونه خواهد شد .عددهایی که ما دادیم بردسیر ،جهانفوالد معین بخش بلورد ،شرکت مواد اولیه داشته یا شرکت فریکو بحثها و مسایل
بله.سازوکاریکهتعریفکردیمکامالدرچارچوب مربوط به سال  97و ابتدای  98بود .همین االن هم نظمآوران معین بخش گلستان ،شرکت گهرروش کارگری داشته است .در خیلی از مسایل به صورت
قوانینومقرراتاست.بخشنامههایمتعددیداشتیم ،قطعادچارتغییرشدهوافزایشبهاخورده.بهطورمثال معینزیدآبادوشرکتتوسعهآهنفوالدمعینبخش موردیکمککردهاندامااینکهبهعنوانمعینباشند
جلسات توجیهی با مدیرانعامل داشتیم .طی چند برای محور فرودگاه یک میلیارد و 500میلیون برای مرکزیمااست.
یامسئل هخاصیراپوششبدهند،نه.شماانتظاریکه
ماموریت بنده به تهران رفتم و مسایل را مشخص بهسازی ،روکش و نصب عالیم باند قدیم پیشبینی
 شرکتهایی که معین اقتصادی از مجموعه عظیم گلگهر دارید ،نمیتوانید از شرکت
کردیم .به طور مثال به گهرزمین اعالم کردیم ،خرید کردیم اما امروز  3میلیارد تومان برآورد شده است .شهرستانهای دیگری جز سیرجان و بردسیر فریکویاتصفیهشکرداشتهباشید.حجمگردشمالی
تجهیزات آزمایشگاهی واحد آموزش دانشکده علوم قطعا پیشبینی ما از تورم پایینتر بود .در نتیجه هستند،چه؟
و توان یک شرکت باید مورد توجه باشد .البته ما توقع
پزشکی سیرجان جهت جذب دانشجوی پزشکی باید با توجه به اهمیت پروژهها عمل کنیم و مجبور
فقط گهرزمین است که قبال توافق کرده معین داریم شرکتها در حد توان خود کمک کنند.
به مبلغ  3میلیارد تومان .ما همه زیرساختها را به حذف پروژههای ریزتر هستیم .شاید در سالهای شهرستان منوجان باشد .ما هم راضی نیستیم چون
 شما به مشکالت شرکت ال جی پس
برای جذب دانشجوی پزشکی داریم اما به تجهیزات آیندهبتوانیمبرایپروژههایباقیماندهیاکسریخورده شرکت در اینجا دارد کار میکند .اثرات معینهای از تحریمها اشاره کردید اما قبل از تحریمها
آزمایشگاهینیازداشتیم.احداثساختمانوراهاندازی دوبارهرایزنیکنیموتوافقجدیدایجادشود.
بخشهای سیرجان کامال مشهود است .از بحث یا دوران برجام هم الجی فعالیت قابل ذکری
بخش ویژه نوزادان در بیمارستان امام رضا  3میلیارد
 احتمال دارد پروژهای مثال تا  80درصد توانمندسازی و پرداخت وام و . .ای 
ن شرکتها الزامی نداشت.
تومان ،خرید ،نصب و راهاندازی امآرآی دولتی پیشرفتفیزیکی..
نداشتند که مثال بیایند و به جوانان ما تسهیالت دو
حاال شاید کوتاهی از مسئوالن شهرستان بوده
در بیمارستان امام رضا  3میلیارد تومان ،احداث
نه .پروژه باید جمع شود .نمیخواهیم پروژههای درصد بدهند.آنها در راستای همان مسئولیتهای که کمتر سراغشان رفتند و خود این شرکتها هم
ساختمان ،خرید ،نصب و راهاندازی آنژیوگرافی در نیمهتماممان،نیمهتمامتربشوند.
اجتماعیشانعملکردهاند.
کمترتمایلنشاندادندولیخب،ببینید منصادقانه
بیمارستان امام رضا 11میلیارد تومان ،جمع پروژهها
 اگر کسری بودجه آوردید دوباره بحث
 پس فقط گهرزمین است که میگویمکهمسئولیتاجتماعیالزامقانونیندارد.همه
 20میلیارد تومان است .براساس اولویتبندی ،سال رایزنیخواهدبود؟
مسئولیتهای اجتماعیاش را در خارج از چیز بستگی به همت ،تالش و تمایلی که مدیران
اول مربوط به آزمایشگاه و بخش ویژه نوزادان است.
نه .رقم پروژه را افزایش میدهیم و یک پروژه دیگر سیرجانانجاممیدهد؟
شرکتهابهخدماتاجتماعیدارند،خالصهمیشود.
یاندازیم .براساس پولی که داریم حتما باید
گهرزمین اعالم کرد عالقه دارد در حوزه بهداشت و را عقب م 
بله .گهرزمین به دستور استاندار وقت؛ آقای
 انتقادی وجود دارد که سرمایهگذاریها
درمان هزینه کند .ما 20میلیارد تومان در این بخش پروژه تمام شود .مثال براساس تعهد میدکو تا پارسال رزمحسینی معین اقتصادی شهرستان منوجان شد .درسیرجانبیشازحدبهسمتمعادناست.
یآبادی؛ فرماندار وقت و آقای
پروژه معرفی کردیم .ایمیدرو عالقهمند در بحث چهار پروژه قرار بود انجام شود اما االن آن را در دو پیرو این اتفاق آقای مک 
ظرفیتسیرجان،ظرفیتمعادناست.
زیرساختهای راه بود .میدکو یا فوالد ایرانیان هم پروژهآوردیم.
یزادهمدیرعاملگلگهر
حسنپورجلسهایباآقایتق 
 شهر ،مناطق ،مراتع و کوهها در حال
مشارکتش در بحث راه بود که واقعا هزینه سنگینی
 از این پنج شرکت که بگذریم ،سایر داشتند ،قرار شد گلگهر معین اقتصادی شهرستان تخریبنیستند؟
دارد و البته مواردی مثل احداث تقاطع غیرهمسطح شرکتهاتمایلیبهحضوریاحمایتنداشتند؟ سیرجان و بردسیر باشد و شرکتهای زیرمجموعه
نه .ضوابط به هر حال اجرا میشود .خودم یکی از
در میدان مادر .حاال یا شهرداری یا شرکت پیمانکار
ببینید ،شما برایتان سوال است که چرا طبقتدابیرستاداقتصادمقاومتیشهرستانمعینهر طرفداران مباحث زیستمحیطی هستم .همیشه به
میگیردوکارانجاممیشود.
جهانفوالد ،توسعه آهن ،نظمآوران ،گهرروش یا بخششهرستانباشند.
روسایادارهمحیطزیستتاکیدمیکنمفعالیتهای
 پس شرکت میتواند راسا برای انجام شرکتهایمنطقهویژهاقتصادینیستند.توافقیکه
ماجرایشرکتهایمنطقهویژهاقتصادی صنعتی و معدنی باید انجام شود چون مسیر رشد
پروژهاقدامکند؟
انجامشدهدرحدوزارتصمتباپیگیریهایفرماندار چیست؟برایمردمسوالاستکهچرانامشان و توسعه شهر سیرجان است ولی این به این معنا
بله .مشخصا میدکو اعالم کرد خودمان پیمانکار و نماینده بوده و این شرکتها صنایع معدنی هستند .دربحثمسئولیتهایاجتماعیچنداندیده نیست که ما ضوابط محیطزیستی را نادیده بگیریم.
میگیریم.مثالبرایجادهفرودگاهوتقاطعباسفهرجان یعنی شرکتهایی هستند که هم معدن دارند و هم نمیشود؟
اینکه گفتید کوه تخریب میشود ،بله .در فعالیت
طرح دادند .برآوردها انجام و مسایل فنی آماده شده و صنایع معدنی .مثال جهان فوالد معدن ندارد .گندله
کمتر حاضر شدند در این بحث وارد شوند .البته معدنی الجرم باید جایی را بردارند؛ چارهای نیست.
توسط خود میدکو به مناقصه گذاشته شد .پیمانکار از گلگهر وارد و تبدیل به آهن اسفنجی و در نهایت شرکتهایبزرگمنطقهمثلالجی،فریکویاتصفیه وقتی ما  45درصد ذخایر سنگآهن کشور را در
فرودگاه مشخص شده و تعهد این است که ظرف  3به شمش تبدیل میشود .البته در کنار اینها اگر به شکرمسایلیداشتندوماهمدرجریانمشکالتشان سیرجانداریم،نمیتوانیمنادیدهبگیریموبگوییمکوه

آگهی فقدان سند مالکیت
خانــم بتــول زیدآبادینــژاد بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از
دفتــر اســناد رســمی شــماره  81ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند
مالکیــت ششــدانگ پــاک  1920فرعــی از  2312اصلــی واقــع در
بخــش  36کرمــان بــهنــام خانــم بتــول زیدآبادینــژاد ثبــت و ســند
مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی
مفقــود گردیــده ،لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120
آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم آگهــی میشــود
تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خود
میباشــد ،ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی
اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد .در غیــر ایــن صــورت
پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند
مالکیــت المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 567 .م.الــف
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تاســیس شــرکت بــا مســئولیت محــدود ســها هــوش آریــا درتاریــخ
 1398/09/16به شــماره ثبت  4774به شناســه ملی 14008817070
ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل گردیــده کــه خالصــه آن بــه شــرح زیــر
جهــت اطــاع عمــوم آگهــی میگــردد.
موضــوع فعالیــت :بازرســی کاال و کنتــرل کیفیــت و صــدور و مشــاوره کیفــی
اســتاندارد اداره ســالنهای نمایــش و برگــزاری مراسـمها و جشـنها و یــا
کنفرانسهــا طراحــی و توســعه بازیهــای رایانـهای و ســرگرمی اشــتغال بــه
تهیــه و ترکیــب و فــروش داروهــا ،واکســن هــا ،ســرمها ،مــواد بیولــوژی و
بیمارســتانها مخصــوص دام تولیــد محصــوالت کشــاورزی ارایــه خدمــات و
تامیــن نیــاز تولیدکننــدگان کشــاورزی تولیــد محصــوالت دامــی کشــاورزی
ارایــه خدمــات بــه کشــاورزان نظیــر تســطیح اراضــی مشــاوره و برگــزاری
دورههــای آموزشــی در خصــوص کشــاورزی تصــدی بــه فعالیتهایــی در
خصــوص ســرویسهای رادیویــی خدمــات مربــوط بــه تجهیــزات رادیویــی
عملیــات ســاخت در امــور عمرانــی از قبیــل احــداث ســاختمان و راه و یــا
شــبکههای آبرســانی تاســیس ســردخانه و مجتمــع کشــاورزی و یــا مجتمــع
پــرورش حیوانــات و ماهیــان امــور مربــوط بــه محیــط زیســت و فعالیتهــای
زیس ـتمحیطی واردات بــذر ،پیــاز ،قلمــه ،پیونــد ،ریشــه و میــوه ،نهــال و
تخــم نباتــات موضوعــات مربــوط بــه تجــارت الکترونیــک فــروش ســموم
دفــع آفــات و بیماریهــای نباتــی طراحــی و اجــرا سیســتم ایمنــی ،خدمــات
شــارژ ،فــروش وســایل و تجهیــزات و ادوات ایمنــی و نجــات آتشنشــانی
داللــی و حقالعمـلکاری و نمایندگــی تجــاری خریــد فــروش امــوال منقــول

برداشته میشود یا چاله عظیمی به عمق
 300متر ایجاد میشود .این تخریبها
هستند ولی در کنارش مثال گهرزمین که
گود بزرگی دارد ،آمده روی باطلههایی که
روی هم انباشه شده و انگار کوه جدیدی
ایجاد شده ،جنگلکاری کرده است .یعنی
گودالعظیمیایجادومادهمعدنیدرحال
اخراج هستند ،تولید ثروت شده و افراد
زیادی مشغول به کار شدهاند و در عین
حال جنگل بزرگی نیز در حال ایجاد است.
یا نوار سبزی که گلگهر با درختان سازگار
با منطقه در حال ایجاد است .اگر شما هم
مدیر تصمیمگیر باشید ،به صرف حذف
پوشش گیاهی یک منطقه ،نمیگویید
کارمعدنیانجامنشود.اینفعالیتهابااخذ
تمام مجوزها و کامال در چارچوب انجام
میشود.مامیتوانیمشرکتهاراملزمکنیم
بهاینکهتماممواردمحیطزیستیرارعایت
کنند و هیچ مماشاتی انجام نمیشود.
مواردی هم بوده که رعایت ضوابط نشده
و برخورد قضایی هم شده .متعدد هستند
امانمیخواهماسمببرم.
 اما به طور مثال در منطقه کوه
تمبور با توجه به تمرکز بیش از حد
معادن و عملیاتهایی که روی کوهها
انجام میشود ،آینده روشنی برای
محیطزیستوآنمنطقهوکوههایش
نمیشودمتصوربود.
من به طور مشخص نمیتوانم پاسخ
بدهم ولی سازمان صنایع و معادن به عنوان متولی
واحدهای تولیدی شن و ماسه مجوز میدهد و اگر
اینسوالراداریدازصنایعومعادناستانبایدبپرسید
چون کارها در آنجا متمرکز است و اینگونه نیست
که ما در شهرستان تصمیمگیر باشیم یا اداره صمت
مابخواهدمجوزیبدهد.کلپروندههاوصدورمجوزها
در استان است .دلیلی که من هم پرسیدم به قول شما
چرا اینجا را قرق کردهاند ،به خاطر این بوده که قبال
سالهایمتمادیرودخانهتنگوییهبودهوشنوماسه
از چهارگنبد که سرچشمهاش است ،آنجا انباشت
شده و محل خوبی برای واگذاری زمین به شن و
ماسهایها شده .دغدغه شما به جاست همیشه این
تعارضات بین طرفداران محیطزیست و معدنکاران
بودهاماچارهاینیست.بایدازظرفیتهااستفادهکنیم.
االنشایدبزرگترینمشکلمملکتبحثاقتصادی
واشتغالاست.
 برآورد شما از  30یا  40سال آینده که
ذخایر معدنی تمام شود ،چیست؟ آیا شهری
بهاسمسیرجانهمچنانوجودخواهدداشت؟
بله .قطعا سیرجان با مسیر توسعهای که دارد یک
شهر اول در صنایع معدنی و به طور مشخص با ورود
آب خلیج فارس ،قطب فوالدی کشور خواهد شد.
چون چرخه تولید راکامل داریم .معادن سیرجان زیاد
است .این بحثها در جلساتی که با مدیران گلگهر
هم داشتیم ،مطرح شده .به نظر من تا چند دهه آینده
معادن ما جوابگوی صنایع ما خواهند بود اما فرض
کنیداگرروزیدرسیرجانسنگآهننداشتهباشیم،
کارخانه هست ،سنگ را از جای دیگری میآوریم.
چون دوستان گلگهر در سطح کشور و حتا خارج
ازکشوردرحالعملیاتاکتشافهستند.قطعاارزش
افزودهای که در اینجا ایجاد میشود باعث خواهد شد
کارخانهتولیدشراانجامدهدواشتغالحفظشود.
 اتفاقا یکی از مباحث همین اشتغال
است.یعنیآیادرچنددههآیندهباموجشدید
بیکاریمواجهنخواهیمشد؟
قرارنیستهمهجاکارخان هدار،معد ندارباشد.اتفاقا
مابهاینکارخانههامحقترهستیم.اینکهچرخهتولید

از جملــه خــودرو و موتورســیکلت و ســایر مــوارد ارایــه خدمــات راجــع بــه
آبرســانی و گازرســانی و یــا برقرســانی ترخیــص و ســاخت هــر نــوع دارو
یــا فــرآورده بیولوژیــک و عرضــه و فــروش تولیــد و ارایــه رایان ـه ،تولیــد
و ارایــه دســتگاههای جانبــی ،تولیــد و پشــتیبانی نرمافزارهــای ســفارش
مشــتری ،ارایــه و پشــتیبانی بســتههای نرمافــزاری و  CDاطالعاتــی تولیــد
داخــل ،خدمــات شــبکههای اطالعرســانی فعالیــت نظــام مهندســی و طراحــی
پروژههــا و سدســازی و امثــال آن ورود و ســاخت تبدیــل و بســتهبندی
و فرمولــه کــردن ،توزیــع و صــدور کلیــه ســموم دفــع آفــات و بیماریهــای
نباتــی خدمــات اینترنـت( ، )ISPتوزیــع اینترنـت( ، )ISDPخدمــات انتقال
دادههــا ( )PAPمشــاوره و نظــارت بــر اجــرای طرحهــای انفورماتیکــی،
شــبکه دادههــا (ارایــه اجــرا و پشــتیبانی) در صــورت لــزوم پــس از اخــذ
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط
مدت فعالیت :از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
مرکــز اصلــی :اســتان کرمــان -شهرســتان ســیرجان -بخــش مرکــزی-
شــهر ســیرجان -محلــه شــریعتی -خیابــان ایثارگــران -کوچــه شــهید
رضوینســب  -کوچــه شــهید غالمرضــا پیشــه ،پــاک  ،14طبقــه همکــف
کدپســتی 7815766669
ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ  10000000ریــال
نقــدی میــزان سهمالشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای علیرضــا بادیهنشــین
بــه شــماره ملــی  3060026327دارنــده  3000000ریــال سهمالشــرکه
آقــای علــی رنجبــر توتویــی بــه شــماره ملــی  3060070326دارنــده

فوالدراچندوقتپیشتکمیلکردیمدرحقیقتباید
سالهایاولانقالبانجاممیشد.چراصنایعفوالدی
رفت اصفهان درحالیکه ما محقتر بودیم .اگر منطق
ماجرا را نگاه کنید ،جای صنایع فوالدی در سیرجان
بود چون ما معدنش را داشتیم .توجیه داشت به جای
اینکه ماده معدنی را ببریم شهر دیگر ،کارخانهاش
را اینجا بزنیم .اتفاقا این کار خیلی دیر انجام شد .به
صراحت میگویم اگر من تصمیمگیر بودم ،اگر یک
مدیر دهه  60و  70این شهر بودم ،قطعا پیگیری و
حمایت میکردم که صنایع فوالد و چرخه تولیدش
در سیرجان شکل بگیرد .آب مورد نیاز تولید فوالد در
سیرجاندرآیندهازپروژهخلیجفارسوفاضالبتامین
خواهد شد .کنسرسیومی با شرکت گلگهر ،مس و
چادرملو تشکیل شده و در فاز اول ،آب خلیجفارس در
اوایل سال 99وارد سیرجان خواهد شد.
 فقطبرایمصرفصنعت؟
بله و در صورت نیاز برای شرب .تعهد این
کنسرسیوم این است که آب شرب مورد نیاز
یآباد،
شهرستانهای طول مسیر خط یعنی حاج 
سیرجان،سرچشمهوبعدبهسمتیزددرصورتنیاز
تامین شود .به قیمت روز پول آب را میگیرند.
 پس این آب خیلی گران خواهد بود؟
دولت یارانه آب-مبلغ اختالف قیمت -را به این
کنسرسیوم خواهد داد و آب مورد نیاز برای شرب
را تامین خواهد کرد .مابقی آب برای صنعت است.
مشخصا به تناسب سرمایهگذاری ،این سه شرکت
یدارند .هدفم از بیان این
سهم خودشان را برم 
صحبتها این بود که بگویم اگر فوالد سیرجان با آب
گران خلیجفارس با 1700متر ارتفاع و 300کیلومتر
طول مسیر که باید شیرین و پمپاژ شود ،تامین شود،
هنوزفوالدسیرجان 20درصدارزانترازفوالداصفهان
خواهد بود .دلیلش این است که نرخ برای حمل
نمیخورد .با یک نوار نقاله همهچیز از یک جا به
جاهایدیگرمنتقلمیشود.چرخهتولیدکاملاست:
سنگآهن،کنستانتره،گندله،آهناسفنجیوشمش.
پروژههای ذوب هم هستند که به دلیل بسیار آببر
بودن ،فعال منتظر رسیدن آب خلیجفارس هستند تا
راهبیفتند.
 ما در بحث صنعت پیشرفت خوبی
داشتیمامادرمباحثمرتبطبارشدفرهنگیو
اجتماعیعقبنیستیم؟آیاآنچهکهمنتقدان
از آن به عنوان رشد نامتوازن سیرجان یاد
میکنند،رخندادهاست؟
قبول دارم .توسعه و رشد فرهنگی و اجتماعی
ما متناسب با توسعه و رشد اقتصادی نبوده .ما در
بحثهای فرهنگی خیلی مشکل داریم و جای کار
زیادی وجود دارد .همین حرف را یکبار که آقای
فرماندار نبودند و به جای ایشان در شورای فرهنگ
عمومی شرکت کرده بودم ،زدم .باید شرکتهای
بزرگ صنعتی و معدنی ورود بیشتری کنند .البته
ورود داشت هاند .مثال موسسه فرهنگی معراج اندیشه
گلگهر خیلی فعال بوده .شرکتها خیلی هم با
مباحث فرهنگی یا اجتماعی بیگانه نبودهاند .به طور
مثالبرخیازشرکتهادرزمینههایورزشیفعالیت
داشت هاندکههمبهبخشفرهنگوهماجتماعمرتبط
استولیکماست.بایدانرژیبیشتریبگذارند.شورای
فرهنگ عمومی هم باید بیشتر ورود کند تا نامتوازنی
توسعه حل شود و به توسعه متوازن برسیم .قطعا با
جمعیت و حجم مهاجرانی که داریم به این اقدامات
نیاز است .سیرجان مطابق آمار آخرین سرشماری دو
برابر رشد کشور را از سال 90تا 95داشته .ما بیشتر از
مردم کشور زاد و ولد نداشتیم و در همان حد بودیم.
دلیلرشددوبرابریجمعیتما،مهاجرانهستندکه
به دلیل رشد اقتصادی و صنایع معدنی به سیرجان
آمدهاند .پس در شهری که چند فرهنگی وجود دارد،
قطعانیازبهکاربیشتردربحثفرهنگداریم.

 1000000ریــال سهمالشــرکه آقــای محمــد مهــدی بادیهنشــین بــه
شــماره ملــی  3060430667دارنــده  1000000ریــال سهمالشــرکه
آقــای عبــاس بادیهنشــین بــه شــماره ملــی  3070778968دارنــده
 5000000ریــال سهمالشــرکه اعضــا هیئتمدیــره آقــای علیرضــا
بادیهنشــین بــه شــماره ملــی  3060026327و بــه ســمت نایبرییــس
هیئتمدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای علــی رنجبــر توتویــی بــه شــماره
ملــی  3060070326و بــه ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت نامحــدود
آقــای محمدمهــدی بادیهنشــین بــه شــماره ملــی  3060430667و بــه
ســمت عضــو هیئتمدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای عبــاس بادیهنشــین
بــه شــماره ملــی  3070778968و بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره بــه
مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود
دارنــدگان حــق امضــا :کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهـدآور شــرکت از
قبیــل چــک ،ســفته  ،بــروات ،قراردادهــا ،عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه
نامههــای عــادی و اداری بــا امضــای عبــاس بادیهنشــین همــراه بــا مهــر
شــرکت معتبــر میباشــد.
اختیــارات مدیرعامــل :طبــق اساســنامه روزنامــه کثیراالنتشــار پاســارگاد
جهــت درج آگهیهــای شــرکت تعییــن گردیــد.
ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت
نمیباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()688918

