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 ناصرصبحی
باالخره با گذشت زمانی حدود  7ماه معاونت
برنامهریزی فرمانداری دارای مسئول مستقیم شد .اینک بیش
از 2ماه است که اکبرعباسپوربه این سمت منصوب شده
است .او اهلروستایدارستانسیرجان است .ازسال1373با
قبولیدردانشگاهباهنردرکرمانزندگیکردهو ازهمیندانشگاه
مدرک فوقلیسانس اقتصاد دارد .ازسال  1378درمجموعه
وزارت کشور مشغول به کار شده است .وی از سال  78تا
 95دردفترهماهنگی اموراقتصادی استانداری و درحوزههای
تنظیم بازار ،سوخت ،بانکها ،ارزیابی دستگاههای اجرایی،
صنعت ،تسهیالت و ...به فعالیت مشغول بوده است.
عباسپور از سال  89تا  95در حوزه صنایع و معادن ،رییس
گروه هماهنگی اموراقتصادی را برعهده داشته و ازسال 95به
عنوان بخشدارراین منصوب شد« .درسال 95که به راین رفتم
تعداد گردشگرخارجی حدود 5هزارو 300نفربود و تا قبل از
شیوع کرونا درسال قبل 12 ،هزار گردشگرخارجی و درسال
قریب به 300هزارگردشگرداخلی داشتیم».عباسپوربه کاردر
حوزه شورای انتظامی راین نیزاشاره کرده و میگوید« :دربحث
مواد مخدر ،کشفیات ما ازخیلی استانها بیشتربود اما در4
سال حضورم دراین بخش با لطف خدا و همکاری مسئوالن
توانستیم شرایط امنیتی و اجتماعی خوبی را رقم بزنیم ».او
با کسب این تجربیات ،اینک معاونت برنامهریزی و توسعه
فرمانداری است .این هفته در گفتوگو با عباسپور از اهم
برنامههای او درفرمانداری پرسیدیم .اشتغال و سرمایهگذاری
دوبخشموردتاکیدعباسپوردرمصاحبه است کهبخشدوم
به دلیل مفصل بودن و کمبود فضا ،منتشرنشد .اما خالصه
برنامه عباسپوربرای بخش سرمایهگذاری ،جذب سرمایههای
داخل شهرستان ،استان کشورو البته خارج ازکشوراست.
 اصوال انتصابها درسال پایانی دولت ناپایدار
محسوبمیشوند.درچنینشرایطیچهعواملیباعثشد
بهسیرجانبیایید؟
از چند منظر میشود به موضوع نگاه کرد .اولین
منظراین است که من کارمند دولت هستم .همیشه کارمند
دولت با تغییردولتها تغییرنمیکند .من میخواهم تا دوران
بازنشستگی برای این انقالب ،نظام و دولتها کارکنم .بنابراین
تغییردولت نافی مسئولیت من نیست .اگربخواهیم ازمنظر
سیاسی به موضوع نگاه کنیم ،وقتی بخشدار هستم همان
جایگاهی را دارد که معاون فرماندار .اگر معاون فرماندار را
بردارند ،بخشداررا نیزممکن است بردارند .نگاه من این است
که هرکجا مسئوالن باالدست درخواستی داشته باشند و ببینم
قادربه کارکردن درآن مسئولیت هستم ،کارکنم.
 پیش ازانتصاب شما ،این پستدرحدود 7ماه
خالیبود.پسازتحویلگرفتنپست،شاهدچهوضعیتی
بودید؟ آیاروند کارهادچارخللشدهبود؟
حوزه منابع انسانی به گونهای است که اگرخالیی باشد،
حتما درعملکرد خود را نشان میدهد .قبل ازمن آقای آرش
به عنوان یک نیروی توانمند این مسئولیت را برعهده داشت و

پس ازرفتن ایشان ،بارمسئولیت را برعهده جناب
بیگلریبود.قطعا ایشانتایکحدیمیتوانستند
به مسایل ورود کنند و در حد گذران امور کارها
انجامشدهو ایشانخیلیتالش کردهاند اماقاعدتا
وقتی به جای دو معاون ،سه معاون وجود داشته
باشد ،کارها بهترپیش میرود .به زعم من آقایان
بهاالدینیوبیگلریخالدومعاونتراپوششداده
و کارها را پیش بردند.
 وقتی اینپستراتحویل گرفتید،با
چهچالشهاییدرشهرستانروبهروبودید؟
چالش خاصی برای من ایجاد نشد.
مجموعه فرمانداری من را به خوبی پذیرفتند و
مدیران شهرستان نیزبرخورد خوبی داشتند .من
متوجه چنین برخوردی نشدم که کسی از آمدن
من ناراحت باشد .شاید دلیل اصلی این باشد که
من هم همشهری محسوب میشوم ،هم ازبدنه
همینسیستموزارتکشورهستم.
 شهرستان با چه چالشهایی روبرو
است؟
شهرستان سیرجان در حوزه آیتمهای
اقتصادی رشد خوبی داشته است .درشهرستان
قریب به  12هزار واحد صنفی وجود دارد .در
وجود
صنعت و معدن پیشرفت بسیار خوبی
عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
داشته و در شهرکهای صنتعی ،منطقه ویژه
اقتصادی و نواحی صنعتی در بخشها ،توسعه
گفتوگو با معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری
خوبی وجود دارد اما این توسعه جای کار خیلی
دارد .به نظر من اشتغال مهمترین آیتمی است
که باید به آن رسیدگی شود .درست است که ما
در حوزه ایجاد شغل ،شهرستان اول یا دوم در
استان بودیم و به طورمثال ازابتدای سال تا امروز
بیش از 8هزار 300شغل در شهرستان ایجاد شده است اما ریسکرامیپذیرندومسایلیدرحوزهاقتصادیبرایشانمترتب یادرجنوب،مزیتدریاست.بنابراینمعادنمامزیت اقتصادی آنهاخدماتبدهندُ ،خبدراینمدتواحدهایصنفیبیکار
خواهندبودامااگربرایواحدهایصنفیخوراکتهیهکنیم،این
همچنانمهمترینچالشمادرحوزه انتظاراتمردمی اشتغال استومحتملاستسرمایهشانبهدلیلکاهشبازدهیخطر هستندوصنایعماحولمعادنشکلمیگیرند.
اجازهدهیدسوالمرابه گونهایدیگرمطرح کنم .واحدها براساس نیازموجود شکل میگیرند نه براساس نیازی
است.فکرمیکنمدربحث اشتغالبومیبایدبیشترکارشودو بیفتد ،تصورمیکنیم اشکالی نداشته باشد درچارچوب قانون
ازمیزانبیش از 8هزارشغل ایجادشده،چهتعدادمتعلق که درآینده به وجود خواهد آمد.
بررسیهاییدراینموضوع انجامدادهوورودهایینیزبهبحث امتیازاتیبهسرمایهگذاربدهیم.
 بحث این است که خوابیدن در باد آمار
 بدون صنعت وضعیت ایجاد اشتغال و کارنامه بهصنعتاست؟
داشتهام .اشتغال اگربومی نباشد ،برای ما معضالتی درحوزه
این عدد را ندارم ولی تمام این آمارمتعلق به صنعت اشتغالزایی صنعت موجب نمیشود از ایجاد شغل در
اجتماعیایجادمیکند.افرادیکهشغلندارند،نگرانیهاییدارند فرمانداریدرایجادشغلچگونهاست؟
جایگاه فرمانداری ،جایگاه نظارتی ،هماهنگکننده و نیست.شایدبیش از 200رستهدراینبحثوجودداشتهباشد؛ حوزههایدیگرکمابیشفارغشویم؟بهطورمثالبخش
که در جامعه و خانواده ورود میکند و تاثیر آن در حوزههای
اجتماعی ،روانشناسی و روانشناختی وجود دارد ،حتی اگر تسهیلکننده است .مهمترین حوزههای اجرایی فرماندار ،از صنوف تا کشاورزی و گردشگری .معدن مزیت ما است و گردشگریکهخودتاندرراینتجربهداشتید.
ببینیدشماوقتیساختمانهایاتعدادپروانههایصادره
ملموس نباشند .ازدید عالمان به این موضوع مبحث مهمی مسایلسیاسیوامنیتی،رسیدگیبهمسایلاجتماعیوبرگزاری اگرازاین مزیت استفاده نکنیم ،این توان را ازدست میدهیم.
است.نمیخواهمعنوانچالشرابیاورمبلکهمیگویممهمترین انتخاباتاست.درباقیمسایل،مابیشترناظروهماهنگکننده تقویتصنعتبهمعنیتقویتصنایعپاییندستی استودر درسیرجانرانگاهمیکنید،میبینیدوضعیتبسیارعالی است.
توسازوجود
موضوعمابحثاشتغالاست.بنابراینمعتقدممابایدبهحوزه هستیم.درفرایندنظارتوهماهنگی،فرمانداردرتصمیمگیری نتیجهحتابخش اصناف اعم ازخدمات،تولیدیاتوزیعتقویت آنهم درشرایطی که درکشوربه این شکل ساخ 
ندارد .اما دربحث اینکه مردم سیرجان چقدرتوان خریدن این
سرمایهگذاری توجه خاص داشته باشیم و تا جایی که قانون نقش دارد .اگر وزارت کشور یا فرماندار بخواهند جلوی کار را گشتهورشدمیکنند.
 توجه بیش ازحد به صنعت همان بحث ایجاد خانهها را دارند ،کار کمی لنگ م یزند .شاید به دلیل نبود توان
اختیارداده ،به سرمایهگذار امتیازبدهند .توجه کنید که این ،بگیرند ،چنین رشد و توسعهای نخواهیم داشت .اینکه بدون
خرید،خیلی ازخانههاخالیباشندیامالکبهدلیلنداشتننیاز
رانت نیست .ساختار اقتصادی به گونهای است که راههای صنایعچه اتفاقیبرایشهرستانمیافتد،بایدبگویمدرمناطق توسعهناموزوناست؟
خیر .اتفاقا من معتقدم این یک فرآیند صحیح است .مالی ،رغبتی به فروش نداشته باشد .اینها واقعیتی است که
کسب منافع ازقبل سرمایه گاه کمترازسرمایهگذاری نیست .مختلف جغرافیایی به صورت خدادادی امکاناتی فراهم شده
به طورمثال ،سود بانک کمترازسرمایهگذاری نیست پس چرا که در حوزه اقتصادی دارای مزیت است .مزیت اقتصادی اگرما بخواهیم اول واحدهای صنفی را افزایش بدهیم و بعد در بطن جامعه وجود دارد .برخی به راحتی مایحتاج خود را
مردم ریسک سرمایهگذاری را بپذیرند؟ چون سرمایهگذاران این شهرستانسیرجانمنابعمعدنییادرشمال کشور ،آبفراوان برویمدنبال ایجادواحدهایی کهواحدهاییصنفیقراراستبه تهیه میکنند و برخی شرایط سختی دارند .به این دلیل تاکید

درخواست مردم اشتغال بومی است

جناب آقای مهندس ایمان عتیقی
انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه عنــوان مديرعامــل شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر
کــه نشــان از شایســتگی و توانمنــدی شــما دارد را تبریــک عــرض نمــوده ،موفقیــت و بهــروزی
روزافزونتــان را از خداونــد متعــال مســئلت مینماییــم.

شرکت سختکوشان سپهر

جناب آاقي مهندس ايمانعتيقي

بدینوســیله انتخــاب و انتصــاب حضرتعالــی را بــه عنــوان مدیرعامــل بزرگتریــن
ـران ،کــه نقــش بســیار خطیری
ـامی ایـ
ـوری اسـ
ـی جمهـ
ـی و صنعتـ
ـرکت معدنـ
شـ
در امــر تولیــد ،اشــتغال و اقتصــاد کشــور دارد و میتوانــد تاثیــر بســزایی در ســطح
شهرســتان ،اســتان ،ملــی و جهانـی داشــته باشــد ،صمیمانــه تبریــک گفتــه و توفیــق
روزافــزون شــما را از درگاه ایــزد منــان خواســتاریم.

مدیرعامل ،اعضای هیئتمدیره و کارکنان شرکت گهرخدمات سیرجان
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انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی بــه عنــوان مديرعامـ
ـر کــه از مدیــران ارزنــده شــهرمان هســتید را تبریــک عــرض نمــوده ،رجــای واثــق
گلگهـ
داریــم در ســایه توانمنــدی شــما شــاهد رشــد بیــش از پیــش در زمینــه معــدن و صنعــت
خواهیــم بــود .موفقیــت روزافزونتــان را از خداونــد مســئلت مینماییــم.

مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره شرکت آرمانگهر سیرجان

داشتم که باید روی اشتغال بومی کار کنیم اما
مشکلی که در شهرستان وجود دارد این است
که همه دوست دارند یا وارد مجتمع گلگهریا
شرکتهای وابسته و همکارگلگهربشوند .این
افراد میتوانستند در جاهای دیگری کار کنند و
خدماتپاییندستیبه اینشرکتهابدهند .این
موضوع یک جای خالی در شهرستان است که
شرکتهاخدماتیراکهمیتوانستنددرشهرستان
دریافتکنند،ازخارجازشهرستانتامینمیکنند.
 شما روی بحث اشتغال بومی تاکید
دارید .جناب فرمانداردر نشستی که اخیرا با
خبرنگاران داشتند و شما نیزحضورداشتید،
با وجود تاکید بررتبه اول بودن شهرستان در
ایجاد شغل درسالهای اخیر ،اذعان داشتند
درصد بیکاری درشهرستان ثابت استُ .خب
اگر ما از جمعیت طبیعی هر ساله جوانان
شهرستان که با اتمام تحصیل یا خدمت
سربازی میخواهند وارد بازار اشتغال شوند،
صرفنظر کنیم ،نتیجه میگیریم با توجه به
ثابت ماندن درصد بیکاری با وجود ایجاد
اشتغالبیشاز180درصد،بخشقابلتوجهی
ازایجاداشتغالنصیبافرادغیربومیمیشود.
اگر از دیدگاه آماری مرکز آمار به بیکاری
نگاه کنیم ،شاید خیلی از افراد را بیکار ندانیم اما
نظرشخصی من درتعریف کاراین است که آدمی
دارای شغل است که درآمد ثابتی درقبال کارثابت
داشته باشد و بیمه نیزباشد .اینکه افراد به صورت
مقطعی یا پارهوقت کار میکنند و بیمه و امنیت
شغلی ندارند ،چندان جالب نیست هرچند ازمنظر
راهی برای گذران زندگی ،خوب است .بنابریان باید
به گونهای برای اشتغال برنامهریزی شود که به طور مثال آیتم
بیمهراداشتهباشد.بیمهرفعبیم است.سازمانتامین اجتماعی
راهکارهای خوبی برای بیمه افراد تدارک دیده است .اگربخواهم
بابارمثبتحرفبزنم،بایدبگویممتولیانبایدبه گونهای کارسازی
کنندکهافرادفاقدبیمهبتوانندازبیمهتامیناجتماعییاروستایی
و انواع بیمه چه درحوزه شغل و چه درمانی استفاده کنند.
 تاکید شما بربحث اشتغال بومی به این معنی
استکهاینبحثدروضعیتمطلوبینیست؟
من نمیدانم وضعیت مطلوب است یا نیست اما
مطمئن هستم انتظار مردم براساس مراجعاتی که به من
داشتند ،کارکردن روی بحث اشتغال بومی است .البته شاید
براساس همان اشارهای که داشتم ،بیشترمنظور اشتغال در
گلگهرباشد.
 جز بحث اشتغال بومی دیگر چه برنامههایی
مدنظرشماست؟
برنامهریزیبهامکاناتاجرایینیزنیازدارد.بهطورمثالاگر
بگویید میخواهم ظرف 2سال فالن مقدارکیلومتررا آسفالت

کنم ،بحث تامین منابع نیزمطرح است .تامین منابع ازسوی
دولتها تابع شرایطی است و اگرمنابع تهیه نشود ،برنامههای
من در حوزه راه نمیتواند محقق شود .اما در مورد مهمترین
برنامههایی که مدنظردارم ،باید بگویم درحوزه سرمایهگذاری،
ایجاد شغل و جذب سرمایه ازخارج ازشهرستان که به صورت
ویژه حمایت خواهیم کرد .این مسایل مربوط به بخش تولید
است.حلمشکالتحوزهمصرفراهیجزایجادتولیدمناسب،
ارزان و فراوان نداریم .اگر ما تخصصی به بحث تولید ورود
میکردیم ،دچارمعضالت قیمتی نبودیم .اگربحث مشکالت
تولید را رد کنیم ،مشکالت مصرفی نیزکمترمیشود .زمانیکه
کاال درشرایط ایدهآل خود تولید و به بازارعرضه شود ،به دلیل
شرایط رقابتی هیچ فروشندهای نمیتواند کاال را بیش از ارزش
واقعی به فروش برساند .باید ابتدا ساختارعرضه متحول شود
تا بشود روی ساختارتقاضا کار کرد .اگرعرضه و تقاضا دربازار
واقعیباشد ،آنگاهمعدودی افرادهستند که گرا نیا کمفروشی
خواهند داشت و دراین شرایط ما میتوانیم نظارتی بسیاربهتر
از آنچه امروزوجود دارد ،داشته باشیم 12 .هزارواحد صنفی را
چگونهوباچهتعدادبازرسمیتوان کنترل کرد؟بنابراین انتظار
ما این است که بازرس و ناظراصلی ما مردم باشند و مهمترین
بخشکارنظارتمردمیجزاطال عدادنتخلفاتبهدستگاههای
مربوطه ،خودداری ازخرید کردن ازواحدهای متخلف است.
 چرا در سیرجان کارخانه روغن داریم اما دچار
کمبودروغندربازارهستیم؟
اینوظیفهحاکمیت است کهتولیداتفارغ ازمنطقه،
درتمام کشورتوزیع شود .اگرقرارباشد کارخانه تولید روغن
نباتیسیرجان ابتدابازارسیرجانراتامین کندوبعددرسایرنقاط
کشورتوزیع کند ،ما دیگردرتامین روغن نباتی دچارمشکل
نخواهیم بود اما در تهیه سایر اقالم مانند برنج دچار مشکل
میشویم .زیرا آنها نیزابتدا بازارداخلی خود را مدنظرخواهند
داشت .بنابراین اجازه دهیم اگرتولیدی هست ،درتمام کشور
توزیعشود.کارخانهروغننباتیسیرجانفقطمسئولیتتامین
سیرجانرانداردبلکهمسئولیتتامینتمامکشوررابرعهدهدارد.
کما اینکهمابرایتامینروغنشهرستان ازکرمانوسایرنقاط
کشورنیزروغنگرفتهایم.
 پس فریکو دربخش تولید مشکلی ندارد ،بحث
توزیعاست؟
فکر میکنم فریکو در مقطعی در بحث تامین مواد
اولیه و خام دچارمشکالتی شد .ما بحثی به نام تقاصا داریم و
متاسفانه گاهتقاضاواقعینیست.درسری اخیرسهمیهتوزیع
 350تن روغن برای شهرستان را گرفته شد .این عدد یعنی
 350هزارکیلو روغن .جمعیت ما 324هزارنفراست (تقریبا
معادل نفری یک کیلوگرم روغن) پس نباید وقتی امروزروغن
رابهبازارعرضهمیکنیم،فردادوبارهمشکلداشتهباشیم.برخی
افرادبیشازنیازشانروغنتهیهمیکنندوالبتهمتاسفانهگاهی
ممکن است دربرخی واحدها نیزعرضه کامل انجام نشود.
اما اگرتقاضا واقعی بود ،با عرضهای که شد نباید دیگرمشکل
کمبودروغنمیداشتیم.
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انتصــاب شايســته جنابعالــي را بــه ســمت مديـ
ـر تبريــك عــرض نمــوده ،توفيقــات شــما را از درگاه خداوند
ـي گلگهـ
صنعتـ
مســئلت داریم.
شركت معدني و صنعتي گهر پويش گام
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حســن انتخــاب و انتصــاب جنابعالــی بــه ســمت «مدیرعاملــی شــرکت بــزرگ معدنــی
و صنعتــی گلگهــر» را صمیمانــه تبریــک عــرض میکنــم .بــدون تردیــد تخصــص،
تجربــه و آشــنایی شــما بــه مســائل گوناگــون در ســطوح مختلــف -از عرصــه مدیریــت
تــا عرصــه صنعــت و اشــراف بــر مســائل شهرســتان -نویدبخــش روزهایــی درخشــان
بــرای رشــد و شــکوفایی هرچــه بیشــتر در ایــن زمینههــا اســت.
از درگاه ایــزد یکتــا عــزت ،ســربلندی و توفیقــات جنابعالــی بــرای خدمتــی سرشــار از
شــور و نشــاط در جهــت رشــد و شــکوفایی آن مجموعــه وزیــن را آرزومنــدم.
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