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 ناصر صبحی
درسالنکنفرانسگلگهرجای سوزن انداختن
نیست .کیپ تا کیپ سالن پر از کارکنان گلگهری
است که آمدهاند تودیع مدیرعامل قبلی و معارفه
مدیرعاملفعلیراببینند.خبرنگارانکرمانیوتهرانینیز
درجلسه حاضرهستند .فرماندارهم به عنوان رییس
ستادکرونا دراین جلسه است اما واکنشی به شلوغی
مراسم نشان نمیدهد .دادستان نیزحضوردارد و پس
از پایان مراسم و درگفتوگویی کوتاه وعده پیگیری
اجرانشدنفاصلهگذاریاجتماعیرامیدهد.
سخنرانانمراسمچهگفتند؟
لزوم توجه به معادن جنوب استان در راستای
بحث توسعه متوازن محورسخنان معاون اقتصادی
استاندار و بحث تقوا و همدلی ،محور سخنان
امامجمعهسیرجانبهعنواندوسخنرانابتدایمراسم
است .عضو هیئتمدیره بانک سپه نیز در سخنرانی
خود ضمن اشاره به بحثکمک بانک سپه به جهش
تولید ،یادآور میشود که این بانک سهامدار عمده
گلگهراست.
در ادامه شهباز حسنپور مطابق تمام
سخنرانیهای قبلی خود به «مخالفت همه مدیران
دولتی با کارخانه فوالد» اشاره کرد و گفت که او این
مجوزها را به صورت بسیجی و جهادی به دست آورده
و تاکید کرد با استفاده از روشهای اداری نمیشد
تا ماهها و سالها مجوز را گرفت .لزوم ارتباط بین
صنعت و دانشگاه و استفاده ازتوان علمی دانشجویان
و اساتید بخش دیگر سخنان او بود .حسنپور به
گهرزمین نیزنصحیتکردکه «حواستان باشد برادر
بزرگترتان؛گلگهرنخواهد بگویدکنستانتره یاگندله
یا آهن اسفنجی نداشته باشید ».او در ادامه مانند
دیگر سخنرانیهای خود به ماجرای انتقال آب از
خلیج فارس به گلگهر اشاره کرد و بدون نام بردن
ازکسی گفت« :کسانی که دیروز مخالف انتقال آب
بودند ،روز افتتاح نوبت را برای حرف زدن به صنعت
و معدن هم نمیدادند ».او در انتهای خود به تمجید
از مدیران عامل سابق گلگهر(جاللمآب ،تق یزاده و
مالرحمان) پرداخت و عتیقی را جمع تجارب مختلف
ایشاندانست.
حسنپور همچنین درگفتوگوی جداگانه با
خبرنگاران سیرجانی ،پیشرفت ایمان عتیقی را رسیدن
از «سربازی به سرداری» توصیف کرد و ضمن اشاره به
بحث جهش و افزایش تولید ،تکمیل زنجیره فوالد را
«خواسته به حق مردم ایران،کرمان و سیرجان» نامید
و گفت« :ما بیشترین معادن سنگآهن را داشتیم
اما مردمکمترین استفاده و بهره را ازاین مجموعهها
داشتند .از مدیر جوان ،الیق و شایسته مجموعه
میخواهیم به مطالبات به حق مردم درتمام بخشها
پاسخ بدهند .بحث محیطزیست یکی از مطالبات

تقاضا مالرحمان از حسنپور در روز خداحافظی :

اصلی بنده به عنوان خادم مردم است .تا امروز نیاز
بود مجوزایجادکارخانههاگرفته شود اما امروزباید به
مسایل اصلی و اساسی توجه شود .یکی ازاین مسایل
توجه به بومیسازی است .جمعیت سیرجان درچند
سال آینده بیش از 400هزارنفرخواهد شد و باید به
نوعی برنامهریزی شودکه 100هزارنفربه انحای مختلف
بر سر این سفره که نعمت الهی است ،رزق و روزی
خود را به دست بیاورند ».حسنپوردرادامه با اشاره به
اینکه بیشترکاریکه تاکنون انجام شده ،مونتاژکاری
است و از این بابت گالیه دارد ،گفت« :برای صنعتی
شدن باید به سمت قطعهسازی و بومیسازی برویم».
وی انتظارات از مدیر بومی را بیش از مدیر غیربومی
دانست و گفت« :قصد دخالت درکار هیچکسی را
نداشته و نداریم اما نماینده سخنگوی مردم است و
وظیفهاش مطالبهگری از سوی مردم است ...سؤال
من این است :چند شرکت دانشبنیان یا پارک علم و
فناوریتوسطاینشرکتها،مجموعههاوکارگاههادر
شهرستانراهاندازیشدهاست؟اینهامطالباتبهحق
است .ازکارهای مجموعهگلگهر ،مدیران و مهندس
مالرحمان تشکر میکنم اما برخی کارها باید سرعت
بگیرد .تکلیف بیمارستان گلگهر باید روشن و زمان
افتتاح به مردم اعالم شود .بحث پروژه فاضالب باید
سریعترتعیینتکلیفشودزیرامردمناراضیهستند.در
بحثمسئولیتهایاجتماعیوورودیمکیآباد،جای
تعجب است آماده شدن یک جاده  50کیلومتریکه
وظیفهایمیدرو،دولتوشرکتهایصنعتیومعدنی
بوده چندین سال طول کشیده و هنوز هم تاریخ
افتتاحش را نگفتهاند ».وی سخنان خود را با انتقاد از
مدیران شهرستان به پایان برد« :یکی ازایرادات مدیران
شهرستان این استکه پاسخگوی مطالبات نیستند.
مدیران باید به صورت هفتگی و ماهیانه جلساتی
بگذارندوبهطورشفافخدماتخودرابهمردمبگویند
و با خبرنگاران همکاری کنند .این یک مطالبه است
و اگر جایی همراهی نکنند ،قطعا از طریق مسئوالن
مافوقایشانپیگیریخواهدکرد».
توصیهبهشفافیت
جمشید مالرحمان ،سخنران بعدی مراسم
تودیع خود بود .وی با اشاره به انتصاب خود درابتدای
سال  ،98خود را «مهمان» یا همانطور که به وزیر
صمت گفته« ،تبعیدی» نامید و افزود« :من  2سال
متوالی امانتدار مردم بودم در روی صندلیای که امام
جمعه و نماینده شاهد هستند ،یکوری مینشستم.
منهرگزرویصندلیمدیرعاملیننشستموهمکاران

بگذارید عتیقی مستقل باشد

عکس :پاسارگاد

شاهد هستند روی یک صندلی دسته شکسته وکج
کهکنارمیزکنفرانس بود مینشستم و هرروزمنتظر
خالصی زودتر از این صندلی بودم ».وی «امانتداری
روی صندلیهای هلدینگهای اقتصادی راکارسختی
دانست» و مدعی شد مردم مدیر را رصد میکنند که
چهکارمیکند .وی تصوراینکه مردم مدیران را رصد
نمیکنند و حواسشان به اعمال مدیران نیست را
سادهاندیشی توصیفکرد وگفت« :شعورمردم خیلی
باال است .ما باید لحظه به لحظه به خدا پناه ببریمکه
شرمنده مردم و خداوند درامانتداری نشویم ».وی با
«قشنگ» خواندن حرفهای خود گفتُ :
«خب حاال
شاید سوال شود من که حرفهای قشنگ قشنگ
م یزنم چه هنری کردهام؟ من هیچ هنری نکردهام.
تالش من این بود کارهایی که بقیه انجام دادهاند را
خراب نکنم ».وی در ادامه خواهش کرد حاضران این
نکات را در ذهن خود به یادگاری درج کنند« :ابتدای
سال  98که کار را تحویل گرفتم ،در موجودی
حسابهای شرکت بیش از  30میلیارد تومان پول
نبود و مواد و محصوالت فروخته شده بودند اما تا
انتهای سال  4درصد و امسال و تا این لحظه نسبت
به سال  4 ،98درصد دیگر افزایش تولید داشتیم و

امیدوارم این میزان تا پایان سال به 10درصد برسد ».وی
که همچنان به جای حاضران سؤال میپرسید و خود
پاسخ میداد ،گفت« :شاید سوال شود این افزایش
تولید ناشی از بهرهوری درست است؟ کار درست،
سالمت و تخصصی است؟ هنر استفاده از نهادهای
تولید است یا هنراستفاده اززحمات دوستان درحوزه
تولید است که دست تک تکشان را میبوسم؟ من
میخواهم بگویم این اتفاق حاصل چیزی نیست جز
صداقت ،همراهی و تالش آحاد همکاران در حوزه
تولید ».وی افزایش تولید با وجود ثابت بودن ظرفیت
شرکت را یک موفقیت دانست و در ادامه به بحث
توسعه پرداخت« :ما سالگذشته دهها پروژه به ارزش
دهها هزارمیلیارد افتتاحکردیم .درامسال دوباره دهها
پروژه درمدارافتتاح است و پروژه ملی و فراملی انتقال
آبخلیجفارسنیزبهمدارتولیدآمدوامروزشاهکاری
استکه زحمت آغازش را دوستان قبلیکشیده بودند
و ما تالشکردیم آهنگ توسعه و به تولید رسیدن در
این پروژه متوقف نشود ».وی میزان منابع مالی تزریق
شده به این پروژه طی دو سال را باالی دو هزارو چند
صد میلیارد تومان عنوان کرد .وی از در دست اجرا
بودن 33پروژه با ارزش مالی باالی چند میلیارد دالرو

چند ده هزارمیلیارد تومان خبرداد و ازتالش خود برای
رفع مشکل تحریمهاگفت .بحث ایجاد 2ورزشگاه با
استاندارهای لیگ برتری درسیرجان ،پیشرفت فیزیکی
 90درصدی بیمارستان گلگهر با ارتقا از تخصصی به
فوق تخصصی و بومیسازی تکنولوژی با استفاده از
مهندسی داخلی از جمله موارد توسعه مورد اشاره
مالرحمانبود.
مدیرعامل سابق گلگهر در ادامه به بحث
مسئولیتهای اجتماعی پرداخت وگفت« :من سعی
کردم نگاه جدیدی را دراین بحث ایجادکنم .هدفمند
شدن استفاده ازپولگلگهریک هنرزیبا است و باید از
آن به خوبی استفادهکرد ».وی درادامه به ذکرخاطرهای
پرداخت« :یک روزمهندس عتیقیگفت نظرت راجع
به ساخت شهربازی درسیرجان چیست؟گفتم خیلی
خوب است ولی اگرشهربازی درست شد ،آن مشکل
مردم مستضعف پایین شهرسیرجانکهکرایه آمدن
به شهربازی را ندارند ،چگونه حل میکنید؟ این حرف
من پیام داشت .پیامش عدالت اجتماعی و توسعه
نامتوازن بود .اگرامروزمشکل ما دریکجا شهربازی
است ،جای دیگری به قول آقای حسنپورمردم بیمه
ندارند و ازگرسنگی درحال مردن هستند .ما باید این
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هنررا داشته باشیمکه اول به اینگونه مناطق برویم و
دست آنها را نیزبگیریم .من شرمنده مردم هستمکه
با وجود هدفگذاری این مسئله ،آنطورکه باید و شاید
وبهصورتشایستهنتوانستیمدرخدمتشانباشیم».
وی درادامهگفت« :من دربحث توسعه متوازن مبارزه
کردم تا بتوانیم مقداری در جنوب استان کارکنیم و
گزنی شد .ما خواهش
الحمداهلل پروژههاشان کلن 
کردیمدرحوزهاکتشافبهصورتنامحدودکارکنیمبه
طوریکهباایجادتوسعهدرآنمناطق،جلویمهاجرت
معکوس به سیرجان و کرمان گرفته شود .این کار به
نوعی خدمت به سیرجان ،استان وکشوراست».
بحث سالمت مالی برای مردم دیگر موضوع
سخنان مالرحمان بود« :کنارتمام این مباحث تولید و
توسعه ،آنچهکه برای مردم خیلی مهم است ،سالمت
درمسایل و انضباط و مهندسی مالی است و شفافیت
دقیق دراین حوزه است .اگراین بحث رعایت نشود،
هرچقدر هم کار شود به کام مردم تلخ خواهد بود.
الحمداهللبانگرشسیستمیکهدرحوزهمهندسیمالی
شرکتانجامشد،برنامهجریاننقدینگیشرکتبراییک
دوره پنج ساله شکل گرفته شده ،آماده است و دهها
گزارشش نیز داده شده است .یعنی آقای حسنپور،
شما تا پنج سال آینده به طوردقیق میدانیدکه ریال
پول ازکجا به شرکت خواهد آمد ،کجا هزینه خواهد
شد و کدام توسعه شکل خواهد گرفت .حق مردم
استکه درمورد شفافیت مالی بدانند .حق دارند بدانند
مدیریکهبرصندلیمدیریتمینشیندامانتداراست.
روز شروع کارم در دفتر امام جمعه ،آقای حسنپور
تاکید داشت نیروی غیربومی کمتر به کارگرفته شود
و ازنیروهای بومی استفاده شود .ایشان حتیگفت از
قائممقام بومی استفاده شود .من خدمت ایشانگفتم
من با خودم قائممقام و یک مشاورآوردهام و دیگرکاری
نمیتوانم بکنم ولی ورودی من به شرکت فقط همین
دو نفرهستندکه درجایی بهکارگرفته شدندکه نیازی
به تغییر هیچ فردی در مجموعه نباشد .من به آقای
حسنپورقول دادم حتی به اندازکمترازانگشتان یک
دست نیرو به مجموعه نیاورم زیرا هنرمن این است
کهازعزیزانمجموعهاستفادهحداکثریداشتهباشیم».
وی در ادامه با تاکید بر به جا بودن انتظارات گفت:
«اعتقاد من این استکه مجموعه مدیریتی اینجا باید
استقالل عملکرد داشته باشد .انتظارات و مطالبات به
جاست و باید ازآقای حسنپورتشکرکنیمکه همیشه
عتابوخطابشدرزمینهمطالبهگری،انجامکاربودوبه
ما انرژی میداد ولی ازآقای حسنپورخواهش میکنم
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به آقای مهندس عتیقیکمککندکه قادر ،مستقل،
توانا و با اختیارکامل ایدههاییکه درمسیرتوسعه دارند
را انجام دهند».
تشکر از سربازان گمنام به دلیل جلوگیری از
اقدامات افرادیکه میخواهند پای خود راکج بگذارند،
پایانبخش سخنرانی مردی بود که هرگز به قولی که
به پاسارگاد برای برگزاری نشست خبری داده بود عمل
نکرد اما روزازشفافیت و حق مردم دردانستنگفت.
سخنانمدیرعامل
آخرینسخنرانمراسمایمانعتیقی؛مدیرعامل
جدیدگلگهربودکه درسخنرانیکوتاه خود ،ازلزوم
فراموش نکردن وظیفه شرکتگلگهراز«ملی بودن
و نقشآفرینی در صنعت کشور» گفت .وی با اشاره
به همت و قابلیت پرسنل ،مدیران و هیئتمدیره
گلگهر ،از امید به برداشتن گام مثبت گفت و
مهمترین هدف گلگهر را توسعه پایدار دانست که
بر قالب نظام برنامهریزی بنا شده است .وی گفت:
«این شرکت درچارچوب برنامهریزیهای اصولی ،فنی
و استراتژیک قدم برمیدارد و امیدوارم این چارچوب
را هرچه بهتر و منطقیتر با اصول فنی ادامه دهد.
گلگهر باید نقش خود را در زنجیره فوالد ایفا کند و
ازچشماندازفوالدکشورعدول نکند .این وظیفه مالی
ما است ».عتیقی با تشکر از وزیر ،هیئتمدیره و...
گفت« :امروز و با حجم توسعهای که درگلگهر رخ
داده،نیازمندیکنگاههلدینگیهستیم.بههرحالما
دلمان میخواهد برپایه تصمیمات و خرد جمعی با
یکپارچگیکه استراتژیهایش و چشماندازش توسط
کارگروههایشرکتهایمنطقهتعریفمیشود،قدم
برداریم .ازشرکتهای منطقهگلگهرمیخواهم یک
مورد را به عنوان خط قرمزخود نگه داریم و آن عدول
نکردن ازچشماندازو استراتژی استکه توسط خود
ما در جلسات متفاوت بحث میشود ».وی حجم
سرمایهگذاری را حاصل سرمایهگذاری سرمایهگذاران
دانست و گفت« :این سهامداران به گردن ما و این
خاک حق دارند و ما نیز به گردن آنها حق داریم که
سرمایه شهرو سرمایه ملی شهررا دراختیارشان قرار
دادیم .خواهشی که از همه بزرگواران دارم ،کمک
به برقراری تعادل بین سهامدار و حق و حقوقش و
مسایل مربوط به مسئولیت اجتماعی است که هم
خیر آخرت و هم دنیا را در پی داشته باشد ».وی در
انتهای سخنرانی سه خواهش دیگر مطرح کرد و
گفت« :ازهمکاران خواهش میکنم اگرمرا دوست
دارند باکمک و تالش بیشتردوستی و محبت خود
را مانند قبل به بنده ارایه دهند .همچنین ازحاضران و
افرادیکهبندهرامیشناسند،میخواهمبرایموفقیتم
دعا کنید و این دعا را نیز در حق من انجام دهید که
خدایا چنانکن سرانجامکارش راکه تو خوشنود باشی
و او رستگار».

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

0 9 132 4 7 6 1 4 4

0 9 133 4 7 0520

نقـاشی
ساختـمان
09223194846

به تعدادی شاگرد جوان جهت نصب اسپلیت
( به همراه آموزش کامل) نیازمندیم.

مراجعه حضوری

آدرس :خیابان وحید  ،روبروی فروشگاه افق کوروش،

امـالک امیـرکبیـر
زمین  220متر درب ساختمان با حصار پروانه شفته شده جنب شهرک ثاراهلل
فاز  3فخرآباد توافقی
 600قصب زمین نزدیک به اب و برق و گاز روستای حسین آباد عبداهلل تقی قصبی  1م
زمین  71قصب بر کمربندی روبروی دوراهی باسفهرجان با سند و حصار با تخفیف
زمین  10قصب درب ساختمان شهرک امام جواد محمودآباد یا معاوضه با مسکن مهر
زمین  12/5قصب  1000متر پروانه درب حیاط روبروی فضای سبز جنب
شهرک امام علی واگذاری تعاونی امداد قطعه 185
آپارتمان  100متر طبقه دوم دو طرف نور خیلی شیک خیابان فردوسی  1/200میلیارد
 400قصب زمین با امتیازات آب برق گاز روبروی دهسراج قصبی  4م

تجاری  9قصب 2طبقه خیابان شهید شفیعی  4میلیارد

آپارتمان  110متر نوساز دو نبش پارکینگ آسانسور انباری سردار جنگل  1/600میلیارد

باغ پسته  120قصب  1حبه آب جنب آباده قصبی  10میلیون
آپارتمان  107متر  2خوابه دو طرف نور نوساز خیلی شیک خام با بهترین متریال
با چشمانداز روبروی پارک سه راهی کرمان معاوضه با منزل در شهرک ها و ....

 6حبه آب با  6هکتار پسته ثمری خوب ملکآباد

 55قصب زمین  3نبش با موقعیت چشم انداز عالی برای زندگی یا خانه باغچه پاریز توافقی

آپارتمان به متراژ  120متر شیک نوساز کلید نخورده بندرعباس سر چهارراه مرادی
آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09923963619 - 09132799667-09217593889 - 42205360

فروشگاه اسپلیت صالحی
از ساعت ۸:۳۰ :تا  ۱۲:۳۰و  ۱۵:۳۰تا ۲۰

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969

20

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

 %تخفیف

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

آگهی مزایده (نوبت اول)
هتل جهانگردی سیرجان در نظر دارد کافیشاپ را از طریق مزایده عمومی به افراد واجد شرایط
به صورت اجاره یک ساله واگذار نماید .لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت یک هفته
جهت رویت و دریافت فرم مزایده به امور اداری هتل مراجعه نمایند.
ضمنا تاریخ بازگشایی پاکات مورخ  1399/11/25در کمیسیون معامالت شرکت خواهد بود.
 -1تمام هزینههای مزایده و کارشناسی به عهده برنده مزایده میباشد.
 -2در صورتی که حداکثر مبلغ پیشنهادی شرکتکنندگان در مزایده از قیمت کارشناسی پایینتر باشد ،آگهی
تجدید خواهد شد.
 -3نرخ پایه اجاره طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به میزان  25/000/000ریال تعیین گردیده است.

