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 پاسارگاد
پنجم شهریورماه ،هیئتمدیره گهرزمین،
«وحید میرزاییبافتی» را به عنوان مدیرعامل
جایگزین
جدید این شرکت انتخاب میکند .او
ِ
صندلی
بر
«علیاکبرپوریانی» شده بود که سالها
ِ
مدیرعاملی گهرزمین تکیه زده بود و ب ه سبب
ِ
نفوذ باال در بین مقامات دولتی و حکومتی،
رسیدن فردی دیگربه جایگاه مدیریتیاش ،تقریبا
غیرممکنبهنظرمیرسید.
درچنین وضعیتی ،انتخاب میرزایی شروعی
میشود برای شکلگیری حاشیههای جنجالی
ت عجیبو غریب در گهرزمین .ابتدا
و اتفاقا 
پوریانی تغییرات صورتگرفته را «غیرقانونی»
میخواند و مدعی میشود همچنان مدیرعامل
شرکت است .اتکای او به این جمله بود که
محمود واعظی ،به نقل از حسن روحانی ،در
نامهای خطاب به سرقینی ،سرپرست وزارت
صمت بر آن تاکید کرده بود« :هیچ عزل و نصبی
درمدت سرپرستی جنابعالی انجام نشود».
واعظی این دستوررا ،پیرو نامهی پورابراهیمی
نمایندهمردمکرمانورییسکمیسیون افتصادی
مجلس ،به سرقینی زده بود و حاال پای برخی از
نمایندگان استان از جمله «شهباز حسنپور»
نمایندهیسیرجاننیزبهماجرایتغییرمدیرعامل
خواهان
گهرزمین بازشده بود و بهصورت آشکارا
ِ
بازگشت پوریانی به گهرزمین شده بودند.
با وجود این ،تغییر مدیرعامل در کدال و
روزنامه رسمی این شرکت منتشر میشود و
حتی اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سیرجان نیز مدیرعاملی وحید میرزایی را در
گهرزمین به رسمیت میشناسد .حاال گهرزمین،
دو مدیرعامل داشت که یکی در تهران و دیگری
در سیرجان ،جلسه میگذاشتند .بیقانونی و
رقابت سیاسیون برای چنگاندازی برسرمایههای
یکی از مهمترین شرکتهای بورسی کشور ،به
اوج رسیده بود.
میرزایی در همان چندروزی که مدیرعامل
شرکت شده بود ،درست همان رویهای را در
پیش میگیرد که قبال پوریانی و دار و دستهاش
درپیش گرفته بودند .انگارنهخانی آمده بود و نه

اتفاقات «گهرزمین» زیر ذرهبین
ِ

قارون گهرزمین!
خالی «سیرجان» از گنج
دست
ِ
ِ

عکس :امین ارجمند

زمان
خانیرفته!
ِ
انتصاباتخانوادگیوپرحاشی هدر ِ
انتصابات سیاسی داده
به
ا
ر
خود
جای
پوریانی،
ِ
صندلی مدیرعامل
بر
خواست
ی
م
که
ای
ه
چهر
بود.
ِ
معدنسنگآهنخاورمیانه،تکیهبزند،
ترین
گ
بزر
ِ
عنان اختیارش را ب ه دست مهرههای سیاسی داده
ِ
آلود گهرزمین،
بود که قصد کردهبودند ازآبگل ِ
ماهی صید کنند.
تالش حیرتانگیز پوریانی
نیز
از آن سو
ِ
برای بازگشت بهگهرزمین سبب شد تا دوباره
ابهاماتدرموردتخلفاتگستردهدرگهرزمین،در
رسانههای کشوری مطرح شود؛ ترک تشریفات،
واگذاری مزایدهها به غیر ،مزایدههای صوری،
استناد به قیمت مزایدههای ماههای قبل برای
انعقادقراردادهایجدیدو...بخشی ازاین ابهامات
بودند که دراسناد قراردادهای گهرزمین ب ه چشم
میخوردند و خبرازتخلفات چندین میلیاردی در
این شرکت میدادند .پرسش مهمی در این میانه
ح شد؛ چرا وقتی قرار است سازمان بازرسی
مطر 

تخلفات شرکتهایی مثل گهرزمین رسیدگی
به
ِ
کند،برخی ازمقاماتصاحبنفوذمثلنمایندگان
مجلس میگویند این شرکتها خصوصی است
و آنجا که مدیرعامل میخواهد انتخاب شود ،از
نماینده مجلس تا رییس دولت و معاونانش در
انتخاب آنمداخلهمستقیممیکنند؟
 بازگشت پوریانی ازپنجره
پس از کشوقوسهای فراوان ،سرانجام
کشی مدیرعاملی گهرزمین به سود
طناب ِ
پوریانی ب ه پایان رسید .با تغییر تدریجی برخی از
اعضای هیئتمدیره و بهویژه استعفای «سعید
صادقیگوغری» از ریاست هیئتمدیره ،شرایط
برای برکناری میرزایی ،فراهم شد .پوریانی این بار
نه با حکم مدیرعاملی که با حکم «سرپرستی» و
تا زمان تعیین وزیر جدید صمت ،ب ه گهرزمین
بازمیگردد .آنهم در حالیکه اساسا در
«قانونتجارت» جایگاهی تحت عنوان سرپرستی
برای شرکتهای بخش خصوصی تعریف نشده

ناف گهرزمین را با بیقانونی بریدهاند!
است .گویی ِ
بازگشت پوریانی ،مدیران عزل شده ازسوی
با
ِ
میرزایی،باردیگربهجایگا ِهسابقخودبازمیگردند.
اما مدیریت روابطعمومی شرکت ،دستخوش
تغییرمیشود .بابکرحیمیان یکی از آقازادههای
گهرزمینوفرزندغالمحسینرحیمیانقائممقام
شرکت ،جای خود را به بخشدار مستعفی پاریز
میدهد« .مجتبیصادقیان» بدون سابقهای در
علوم ارتباطات و روابطعمومی و احتماال بهسبب
برخی سفارشهای سیاسی ،به روابطعمومی
گهرزمین میآید .در حالیکه اگر بنا بود به هر
دلیلی درگهرزمین استخدام شود ،میشد با توجه
به تجربهی اجراییاش در پستهای دولتی ،برای
او سمت دیگری در نظر گرفته میشد .انتخاب
فکرنشدهی او به عنوان مدیرروابط عمومی
حکایت انتصابهای مسئلهدار
گهرزمین ،ادامه
ِ
و سفارشی در گهرزمین است .رویهای که
سالهاست مورد انتقاد رسانهها و افکارعمومی

حواشی مربوط به حضور
در سیرجان است.
ِ
نزاده و رحیمیان و
بازنشستگانی همچون سلیما 
نزدیکان
استخدام فرزندان آنها و حتی استخدام
ِ
پوریانی و دالوریان ،آنهم با دریافت کارانه و
حقوقهای نجومی ،یکی از مهمترین ابهاماتی
است که هیچگاه مدیران گهرزمین دربارهی آن،
شفافسازینکردند.
 سرداربهجای سردار
غریب انتخاب مدیرعامل
قصهی عجیب و
ِ
جدید گهرزمین ،سهشنبهی هفت ه گذشته ،با
انتخاب محمد فالح بهپایان رسید .بازنشستهای
مهندس معدن که یک
که مثل پوریانی ،نهیک
ِ
نظامی سابق است .او در دهه  ،60فرمانده سپاه
ِ
استان بوده و دبیرستاد مبارزه با موادمخدرکشور
در دولت خاتمی .فالح مدتی پیش و بهصورت
عضوهیئتمدیرهی گلگهرو گهرزمین
همزمانِ ،
شد تا راه برای مدیرعاملیاش فراهم شود.
حاال مردم سیرجان ماندهاند و دنیایی از
ابهامها و پرسشها در مورد وضعیت شرکتی
خدادادی
که در حال استخراج منابعزیرزمینی و
ِ
بردارمعدنی است
سیرجان است .گهرزمین بهره ِ
که بر اساس مطالعات شرکتهای کانادایی
و انگلیسی دارای ذخایری ارزشمند بالغ بر ۶۴۰
سهم سیرجان تا به امروز
میلیون تن است.
ِ
معدن سنگآهن
ترین
گ
بزر
از سرمایههای
ِ
قبال
در
شرکت
این
ا
ر
چ
بوده؟
خاورمیانه چه
ِ
مسئولیت اجتماعی خود پاسخگو نیست؟
مشارکت در تکمیل پروژه باغایرانی با شهرداری،
که مسئولیت اجتماعی محسوب نمیشود.
حکایت کالغ را رنگ کردن
اینکه میشود همان
ِ
و بهجای قناری فروختن! گهرزمین سالهاست
پشت گلگهر پنهان شده است و هیچ قدم
که ِ
مثبتی در راستای توسعهی سیرجان برنداشته
است .هر وقت هم انتقادی از آنها شده یا
سرپوستکلفتی گفتهاند؛
پاسخگو نبودهاند ،یا از ِ
هیچکس نمیتواند بهما امر و نهی کند .شاید
روزی پردهها فرو افتد و شاید هم نیفتد ولی
عجالتا شرمآور است که نام «گهرزمین» مترادف
شده با واژگانی همچون؛ «تخلف» «بیقانونی»
«رانتخواری» و «آقازادگی».

خبر
منبرسنگی سیرجان ،واجد ارزشثبتملی شناخته شد
ِ

گامی برای حفظ یک میراث
 پاسارگاد
در کنار خرابههای قلعهی سنگ ،منبری
سنگی وجود دارد که اثری بهجایمانده از
سیرجان قدیم است .همان شهری که تا قبل
ِ
اعتبارسخن
آفتاب اقبالش و ب ه
ازغروب کردن
ِ
ِ
«مقدسی» ازجغرافیدانان بزرگ جهان اسالم ،از
شیرازهم ،آبادترو زیباتربوده .این منبربا همهی
اهمیتی که برای سیرجان دارد ،سالهاست
بهحال خود رها شده است .در سایهی این
جویندگان گنج
بیتوجهی هم از سودجویان و
ِ
زخمخورده ،و هم از انسانهایی که در اوج
پای منبر ،باعث
نادانی ،با روشن کردن آتش در ِ
آب باران و سرمای زمستان در
شدند تا با نفوذ ِ
سنگی منبر َترَک بردارد.
بستر
این اثر تاریخی،
ِ
ِ
در سالهای پیش نیز تالشهایی برای مرمت،
حفاظت و یا جابهجایی منبر به مکانی امن،
انجامشده که البتههیچکدامبهسرانجامنرسیده
است.
به هر روی و در حالی ک ه نگرانی در مورد
تخریب منبرسنگی ب ه اوج خود رسیده بود،
خبر رسید که این اثرتاریخی ،واجد ارزش برای
ثبتملی تشخیص داده شده و کورسوی امیدی
برای نجات آن ،پیدا شده است .درهمین راستا
ابوذرخواجویینسب،مدیرمرکزسیرجانشناسی
و مشاوررسانهای مدیرکلمیراثفرهنگی استان
توگو با پاسارگاد ،ضمن تایید
کرمان در گف 
این خبر ،گفت :با پیگیریهای صورت گرفته
و در جلسهی شورای ملی ثبت آثار که هفته

منبرسنگی که آخرین
گذشته درتهران برگزارشدِ ،
بازمانده از سیرجان قدیم است ،واجد ارزش
ثبتملیشناختهشد.
خواجویی با بیان اینکه متاسفانه به
علت بیتوجهی و عدمحفاظت ،آسیبهایی
همچون تصرف و تخریب محوطه توسط
باغداران ،کاوشها و خاکبرداریهای غیرمجاز،
دپوی زبالههای شهری ،پدیدهی «وندالیسم» و
قسمت غرب و
فعالیت شرکتها و صنایع در
ِ
ِ
موقعیـتکهن
سنگ،
جنوبغربیمحوطهقلعه
ِ
سیرجان را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است،
اظهار امیدواری کرد که با ثبتملی منبرسنگی،
تالشها برای تبدیل محوطهی قلعهسنگ به
سایت-موزه ،شروع شود.
در مورد ارزشتاریخی منبرسنگی و
آنگونه که پرویزورجاوند ،استاد باستانشناسی
دانشگاهتهران در تحقیقات خود آورده است،
باید گفت که با توجه به پیشین ه سیرجان و
محل باستانی قلعه سنگ و هـمچنین بـا توجه
تمحلیقلعهو اینکهبلندترینصخره
بـ هموقعی 
سنگی واقع درمیاندشت است ،میتوان چنین
باز به
نتیج ه گرفت که این صخره سـنگی از دیر 
ن ستایشگاه مورد توجه مردم منطقه بوده و
عنوا 
برفرازوپیرامون آنمـراسمخـاصمـذهبی انجام
ل قسمتی
میگرفته است و پلکان مزبور در اص 
از یک آتشدان سنگی وابست ه ب ه ستایشگاه در
باز بوده اسـتکـه در عهد اسالم ی به
ی 
فضا 
ن منبرمورد استفاده قرارگرفته است.
عنوا 

سیرجان دوشنبه و سهشنبه بارانی خواهد بود
 پاسارگاد :رییس اداره هواشناسی
سیرجان با بیان اینکه دوشنبه و سهشنبهی
بارانی در پیش داریم ،گفت :براساس
پیشبینیهای هواشناسی از عصر یکشنبه

هوای سیرجان بارانی خواهد بود و بارشها
تا سهشنبه احتماال ادامه خواهد داشت.
محمد ذبیحی گفت :پس ازخروج سامانهی
بارشی ازاستان با کاهش دما روبهرو خواهیم

شد و هوای سیرجان به مراتب سردترخواهد کرمان در گفتوگو با ایسنا درباره پیش بینی
وضعیت جوی استان کرمان اظهار کرد :از
شد.
همچنین "حمیده حبیبی" رئیس مرکز یکشنبه ورود سامانه بارشی به استان را داریم
پیشبینی اداره کل هواشناسی استان و ازبعدازظهریکشنبه بیشترمناطق شمال

شاهد بارش باران خواهند بود .وی افزود:
این سامانه تقریبا تا روز سهشنبه به صورت
متناوب درسطح استان بارش خواهد داشت
که به اندازه بارش هفته قبل نیست و کمتر

است .حبیبی تصریح کرد :در اکثر مناطق
استان بارش باران را پیشبینی میکنیم اما
سهم مناطق شمال ،شمال غرب و غرب
استان از این بارش بیشتر است.

احداث تقاطعهای غیر همسطح در شهر سیرجان با هدف روانسازی و ایمنی جریان ترافیک
ابوذر زینلی رییس شورای شهر سیرجان با اشاره
به جلسه شورای ترافیک استان کرمان در تاریخ
 99/08/24در خصوص احداث تقاطعهای غیر
همسطح در میدانهای امامعلی(ع) و میدان نیروی
دریایی گفت :در راستای روانسازی و ایمنی جریان
ترافیک در محلهای یاد شده و بنا به درخواست
شهرداری سیرجان و تصویب کلیات این موضوع در
شورای شهر سیرجان در اردیبهشت ماه امسال ،روز
 24آبان شورای هماهنگی ترافیک استان تشکیل

جلسه داد و پس از ارائه نتایج مطالعات فاز صفر
توسط مشاور مبنی بر لزوم غیر همسطحسازی برای
روانسازی و ایمنی جریان ترافیک در محل میدان
نیروی دریایی و میدان امامعلی(ع) با کلیات طرح
موافقت و مقرر شد فازهای بعدی مطالعات مشاور
توسط کمیته فنی و تخصص و مراجع ذیصالح
بررسی و تائید گردد.
زینلی ترافیک را از دغدغههای اصلی و مشکل
اساسی آینده شهر سیرجان دانست و اظهار داشت:

با توجه به افتتاح ترمینال مسافربری بعثت ،جابجایی
میدان ترهبار و احداث پارکینگهای طبقاتی و
تقاطعهای غیر همسطح و همچنین افزایش فرهنگ
رانندگی در سیرجان با این اقدام گامی موثر در
راستای مشکل ترافیکی شهر برداشته شود.
رییس شورای شهر سیرجان ضمن تشکر از
تمامی همکاران خود در شوای شهر در خصوص
همراهی با این موضوع از حمایت و همراهی تمامی
مسئوالن شهرستان و استان که در خصوص رفع

مشکالت ترافیکی شهر سیرجان مجموعهی مدیریت
شهری را همراهی نمودهاند به ویژه از جناب
مهندس مصطفی موسوی آیتالهی معاونت عمرانی
استانداری کرمان ،جناب مهندس زیوری مدیرکل
دفتر فنی استانداری ،سردار ناظری فرماندهی
انتظامی استان ،سرهنگ نجفی رییس پلیس راهور
استان ،سهراب بهاالدینی فرماندار سیرجان ،شورای
ترافیک استان و شورای ترافیک شهرستان تشکر و
قدردانی نمود.

توسط شرکت جهانفوالد سیرجان صورت گرفت؛

تامین اکسیژن بیمارستانهای غرضی و امامرضا(ع) سیرجان
درپی افزایش بیماران کرونایی و رویارویی بیمارستانهای
غرضی و امامرضا(ع) سیرجان با کمبود اکسیژن ،شرکت
جهانفوالد سیرجان بخشی از اکسیژن تولیدی کارخانه
ن اختصاص داد .این
اکسیژن خود را به این دو بیمارستا 
شرکت در راستای اصول اخالقی و انسانی و در یک عمل
جهادی ،به کمک مجموعهی بهداشت و درمان سیرجان
شتافت و مسئولیت تامین اکسیژن مورد نیاز بیمارستانهای
سیرجان را به عهده گرفت.
در همین رابطه دکتر غالمرضا جهانشاهی ،معاون درمان دانشکده
علوم پزشکی سیرجان به پاسارگاد گفت :اساسیترین نیاز بیماران
مبتال به کرونا اکسیژن است .وی در جواب سئوال پاسارگاد مبنی
بر اینکه آیا بیمارستانهای سیرجان مجهز به دستگاه اکسیژنساز
نیستند ،بیان کرد :بیمارستان امامرضا(ع) دستگاه اکسیژنساز دارد
و قرار است یک دستگاه دیگر را هم وارد چرخه کنیم .قبل از شرایط
کرونا میزان مصرف اکسیژن بیمارستانها خیلی کمتر بود و از طریق
دستگاه اکسیژنسازی که خود بیمارستان داشت و کپسولهای
اکسیژنی که از یکی از کارخانههای تولید اکسیژن میگرفتیم ،نیاز
اکسپژن بیمارستان برطرف میشد ولی از روزی که این بیماری شیوع
پیدا کرده ،این دستگاه جوابگوی نیاز بیماران نیست .نیاز به اکسیژن
خیلی باال رفته و بیش از  5-6برابر شده است و از طریق کپسول
اکسیژن و یا کارخانههای تولید اکسیژن ،قادر به تامین اکسیژن
بیماران نبودیم.
دکتر جهانشاهی درباره چگونگی همکاری شرکت جهانفوالد با
مجموعهی بهداشت و درمان سیرجان اظهار کرد :طبق نیازی که
شهرستان داشت و کمبود اکسیژنی که در سطح شهر بود و با توجه به
ت کارخانههایی که در شهر اکسیژ ن طبی تولید میکنند،
اینکه ظرفی 
در حدی نبود که بتواند نیاز بیماران دو بیمارستان غرضی و امامرضا

را تامین کند ،تصمیم گرفتیم در شورای تامین و ستاد کرونای
شهرستان این درخواست را مطرح کنیم تا هر سازمان و نهادی که
میتواند به مجموعهی بهداشت و درمان کمک کند .نیاز بود شرکت
جهانفوالد به کمک بیاید و این اتفاق افتاد.
مهندس علی عباسلو مدیرعامل شرکت جهانفوالد بالفاصله
اعالم آمادگی کرد تا اکسیژن را با درجهی خلوص بیش از 99
درصد در اختیار ما به طور رایگان بگذارند .بنابراین تفاهمنامهای بین
دانشکدهعلومپزشکی و شرکت جهانفوالد مبنی بر تامین اکسیژن
دو بیمارستان غرضی و امامرضا(ع) منعقد شد .با این کمک کال
نیاز اکسیژن کلیه بیماران بیمارستان برطرف میشود و تا زمانی که

بیماران کرونایی نیاز به اکسیژن داشته باشند ،تفاهمنامه برقرار است
و شرکت جهانفوالد اکسیژن این دو بیمارستان را تامین میکند.
 نصب منبع  20تنی اکسیژن در بیمارستان امامرضا(ع)
معاون درمان دانشکده علومپزشکی سیرجان افزود :اقدام خوب
دیگری که شرکت جهانفوالد انجام داد ،استقرار یک منبع  20تنی
در بیمارستان امامرضا(ع) است که در کنار آن سیستم تبدیل اکسیژن
مایع به گاز را نیز قرار داده و مرتبا هر  5-4روز یکبار براساس میزان
مصرفی که بیمارستان دارد اکسیژن این منبع را تامین میکند.
دکتر جهانشاهی ادامه داد :در حال حاضر اکسیژن مصرفی
بیمارستان امامرضا(ع) توسط شرکت جهانفوالد تامین میشود و

بسیاری از مشکالت ما در این بیمارستان در رابطه با اکسیژنرسانی به
بیماران حل شد .بیمارستان غرضی نیز یکی دو هفته مصرف اکسیژن
باالیی داشت و این مشکل را نیز شرکت جهانفوالد از طریق یکی
از کارخانهی تولید اکسیژن در شهر حل کرد .این شرکت اکسیژن
رایگان را در اختیار این کارخانه قرار میدهد و این کارخانه هم تعهد
کرده است کپسولهای بیمارستان را به صورت رایگان پر کند.
معاون درمان دانشکده علومپزشکی سیرجان میزان مصرف
اکسیژن مورد نیاز بیماران را اعالم کرد :روزانه حدود  4تن مصرف
اکسیژن مایع است و منبع  20تنی که در بیمارستان امامرضا(ع)
نصب شده ،حدودا  4-5روزه تمام میشود .وی در مورد هزینه

اکسیژن مصرفی هم گفت :هر کپسول  40لیتری را  40هزار تومان
خریداری میکنیم .بنابراین مصرف  4تن اکسیژن در روز حدودا
 16میلیون تومان هزینه دربر دارد که تمام این هزینه را شرکت
جهانفوالد متقبل شده است.
دکتر جهانشاهی با تاکید بر اینکه شرکت جهانفوالد این کار
را به صورت داوطلبانه و بدون دریافت هیچگونه وجهی انجام داده
است ،گفت :اگر همهی شرکتها با همین دید کمک کنند سیستم
بهداشت و درمان توانمندیاش باالتر میرود و میتواند خدمات
بهتری به بیماران بدهد .اقدام خداپسندانه شرکت جهانفوالد در
تامین اکسیژن مورد نیاز بیماران بیمارستانها قابل ستایش است.
جا دارد از مهندس علی عباسلو مدیرعامل و هیئتمدیره این شرکت
تقدیر کنیم که در این شرایط حساس و بحرانی به کمک ما آمدند.
دست مسئولین زحمتکش و همسو و همراه جهانفوالد را میبوسیم
و تشکر میکنیم که یکی از نیازهای اساسی و یکی از دغدغههای
عمده مجموعهی بهداشت و درمان را در رابطه با تامین اکسیژن
برطرف کردند.
مهندس علـی عباسـلو مدیرعامل شـرکت جهـان فوالد
سـیرجان ،در همین خصوص گفت :اقـدام شـرکت جهانفوالد در
تامیـن اکسـیژن مـورد نیـاز شـهر سیرجان در راسـتای فعالیتهـای
اجتماعـی شـرکت و همچنین کمـک بـه بخش درمان شـهر در
معالجـه بیماران کرونایی است .مهندس عباسلو افزود :این شـرکت
پیـش از ایـن نیـز در اهـدای برخـی اقالم پزشـکی از جملـه
ماسـک و سـایر اقالم بهداشـتی مـورد نیـاز پیش قـدم بـوده اسـت.
مدیـرعامل جهـان فوالد آمادگی خود و همکارانـش را در تامیـن
هـرگونـه کاالهای مـورد نیـز بخـش درمـان اعالم کـرد و گفـت:
این شـرکت نـه تنها در بخـش درمـان کـه در سـایر بخـشهـا نیـز
همیشـه یـار و مـددکار مـردم عزیـز سـیرجان بـوده و خواهـد بود.

