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نقدی بر اتفاقات اخیر در شرکت معدنی گلگهر

از جنگ قدرت تا پروژههای روکم کنی!

سردبیر
کمتر کس��ی اس��ت اتفاق��ات اخیر در
گلگهر را بر مبنای منافع شهر تحلیل
و ارزیاب��ی کند و به نظر هم نمیرس��د
جز افراد ذینفع در دو س��وی ماجرا ،از
آنچه طی چند ماه گذش��ته در بازی با
اعصاب و روان هزاران پرس��نل منطقه
گلگه��ر و حتی ش��هروندان عادی در
این ش��هر رفته ،کسی احساس رضایت
نماید .وقتی یکی از بزرگترین بنگاههای
اقتصادی و معدنی کش��ور تا بدین حد
دس��تخوش جن��گ قدرت و تس��خیر
س��نگر در س��طوح باالی مدیریتیاش
ق��رار میگی��رد ،دیگ��ر چ��ه انتظاری
از کارکن��ان و کارگران��ی م��یرود که
بخواهند در ش��رایط سخت معدنکاری
برای رضای خ��دا و افزایش تولید ملّی
خودشان را به آب و آتش بزنند!.
◄ ◄ استارت تغییر
دو س��ه ماه قبل از عي��د بود كه زمزمه
تغيي��ر مدير عاملی گلگه��ر به یکباره
مطرح و تبدیل به ب��ازی قدرت و ن ُقل
محافل رس��انهای شد تا یکی با تحلیل
و تفس��یر و دیگری با طنز و کاریکاتور
به اس��تقبال یا نهی این اتفاق احتمالی
برون��د .در آن كش��مكش ،تق��يزاده
حمايت سياسي پورابراهيمي و واعظي
رئيس دفت��ر رئيسجمهور را داش��ت
و عتيق��ي یک��ی از رقب��ای وی ب��رای
مدیرعاملی گلگهر به پش��توانه برخی
سیاس��یون و مدی��ران دیگ��ر هر کدام
تالش خودش��ان را برای ابقا یا تصاحب
این صندلی انجام ميدادند.حس��نپور
نماينده نی��ز ابتدا راه میانهای در پیش
گرف��ت و بدون جهتگیری مس��تقیم
اعالم کرد تا زمانی تقیزاده بر س��ر کار
باشد از وی حمایت میکند اما اگر قرار
بر تغییر باشد عتیقی بهعنوان یک مدیر

بومی نامزد مورد نظر اوس��ت .وی اگر
چه برای اثبات این دیدگاه علناً در اين
كارزار ورود نكرد و نه بيانيه نمايندگان
اس��تان در حمايت از تقيزاده را امضاء
كرد و نه براي طيف مديران بومي گام
محکمی برداشت اما آخر سر با تصمیم
عجوالنه خ��ود حرف��ش را نقض کرد.
ش��ایعات تغییر مدیرعاملی گلگهر اما
با فرا رس��یدن عید نوروز رو به کاهش
گذاش��ت و تقیزاده همچن��ان بر این
مسند ماند تا كم كم با تغييراتي چند
در س��طح مديران گلگه��ر این دوئل
را ب��ه نفع خ��ود پیش بب��رد .تغییر در
مدیریت منابع انسانی با کنار گذاشتن
رحیمی شروع این پروژه بود و بازگشت
نادر شعباني از مديران سابق و مغضوب
گذشته و سپردن بسیاری امور گلگهر
ب��ه وي و در ان��زوا ق��راردادن ايم��ان
عتيقي ،س��اختمان  ٤٥را در ش��رایط
ملتهب قرار داد.
◄ ◄ فاز دوم ماجرا
اما با انتخ��اب ايمان عتيقي از س��وي
يكي از س��هامدارن بهعن��وان نماينده
در جم��ع اعضاي هيئت مديره گلگهر
تصور میش��د آمپول موقت و ُمسكني

| تقی زاده |

خواهد بودكه ش��ايد ش��رايط به سمت
کاهش تن��ش و آش��تي طرفين پیش
برود اما اینگونه نش��د چرا که انتصاب
نادر شعبانی به جای عتیقی بر مدیریت
مجتمع ،فضا را بیشتر به سمت تقابل
برد تا درخواس��ت حسنپور از تقیزاده
ب��رای تجدی��د نظ��ر در ای��ن تصمیم
بیج��واب بمان��د و او بهان��های ب��رای
قربانی ک��ردن تق��یزاده و بازگرداندن
عتیق��ی ب��ه مجتمع پیدا کرده باش��د.

 دو سه ماه قبل از عيد بود كه زمزمه تغيير مدير عاملي گلگهر
مطرح شد تا شروعی برای بازی قدرت و نُقل محافل رسانهای
شود .از آن پس که خیلیها تقیزاده را رفتنی دانستند یکی با
تحلیل و تفسیر و دیگری با طنز و کاریکاتور به مواجهه با این
تغییرات احتمالی رفتند .در آن كشمكش سیاسی ،تقيزاده حمايت
پورابراهيمي نماینده کرمان و واعظي رئيس دفتر رئيس جمهور
را با خود داشت داشت و عتيقي  -از کاندیداهای مدیرعاملی  -به
پشتوانه برخی سیاسیون و مدیران دیگر هر کدام تالش خودشان را
برای بقا یا تصاحب این صندلی انجام ميدادند.

مفقودی

جواز حمل سالح به نام عباس قاسمی نژاد رائینی
به شـماره  22266به همراه یک فقره چـک به مبلغ 26
میلیـون تومان از بانک سـپه و کارت خودرو تویوتا مدل
 84به شماره انتظامی 857د 65ایران  65مفقود گردیده
از درجه اعتبار ساقط می باشد.

از ای��ن زمان نبرد دیگ��ری در مجلس
نی��ز ش��کل گرف��ت آنج��ا ک��ه دکتر
پورابراهیمی نماین��ده کرمان بهعنوان
حامی تمامقد تق��یزاده برای ابقای او
در رایزن��ی با الریجانی ت�لاش زیادی
کرد و در س��وی دیگر حس��نپور برای
حمای��ت از عتیق��ی و بازگرداندن او به
ب��ازی قدرت در رایزنی با وزیر و هیئت
مدی��ره گلگهر برنده این جنگ نیابتی
ش��د .نبردی که به برکن��اری تقیزاده
انجامید تا مالرحم��ان را با نظر هیئت
مدی��ره بر مس��ند گلگهر بنش��یند و
در عین ح��ال زمینه بازگش��ت ایمان
عتیقی که هدف اصلی حس��نپور بود
فراهم ش��ود .این اتفاق��ات در کمترین
زمان ممک��ن صورت گرف��ت و طولی
نکشید در فردای این تقابل معلوم نبود
کدامش برای رضای خدا و منافع مردم
اس��ت ،هیئت مدیره گلگهر در دفتر
تهران تشکیل جلسه داد و در نشستی
که نشان میداد حسنپور ریاست غیر
رس��می آن را بر عهده دارد مدیرعامل
جدید گلگهر در غیاب حضور تقیزاده
معارفه شد .جایی که نماینده سیرجان
در آن نشست گفت باید از تواناییهای
تق��یزاده در مناص��ب مهمت��ر و باالتر
اس��تفاده ش��ود .جملهای که بازتابش
برای حس��نپور بیحاشیه نبود چرا که
در حاشیه جلس��ه برخیها گفتند اگر
به تواناییهای تقیزاده ایمان بود پس
چرا کمر به حذف او از مدیریت گلگهر
بسته شد که خود بس��یاری طرحهای
ملّی را در آن شروع کرده بود.
◄ ◄ از انصاف دور نشویم
حقیقت ماجرا اینکه با مهندس تقیزاده
برخورد مناس��بی در ای��ن ماجرا صورت
نگرف��ت .کن��ار گذاش��تن مدی��ر ی��ک
مجموعه بزرگ با این سابقه ،آدابی دارد
و نباید جنبه روکم کنی پیدا کند .او نیز

آگهی استخدام
یک شرکت تولیدی

واقع در منطقـه ویژه اقتصادی از یک نفر مهندس

| عتیقی |

البته در کنار گذاش��تن عتیقی اگر بهتر
از این عمل میکرد شاید ماجرا به اینجا
ختم نمیش��د .با همهی ای��ن اوصاف و
این اتفاقات اما نباید فعاالن اجتماعی و
رسانههای بیطرف از جاده انصاف خارج
ش��وند .مرور عملکرد تق��یزاده با همه
انتقادات��ی که به آن وارد بود به خصوص
در یکی دو سال اخیر نشان داد برخالف
ادوار گذش��ته او در انج��ام تعه��دات
اجتماعی با هر دلیل هم که انجام ش��ده

باش��د در قیاس با دیگران موفقتر بوده
است .تقیزاده بار اول در ابتدای دهه80
به مدت سه سال مدیرعامل گلگهر بود
و همان زمان در ادامهی برنامهریزیهای
مدی��ران قبلی ش��رکت چ��ون مهندس
ثقفی و مهندس نوربخش ،احداث برخی
کارخانج��ات فرآوری س��نگ آهن را در
دس��تور کار قرار داد .اگر چه در ادامه و
با حضور مهن��دس جالل مآب که کمتر
کاری ب��ه ش��هر و مس��ئولیت اجتماعی
داش��ت کلکس��یونی از طرحهای توسعه
در این مجتمع تعریف و برنامهریزی شد
طوری که بسیاری طرحهای فعلی تداوم
همان برنامهریزیها برای دس��تیابی به
چشمانداز اهداف گلگهر است.
تق��یزاده در کنار تکمی��ل آن طرحها،
پایهگذار اقدامات دیگری در این مجتمع
بزرگ معدنی ش��د .قبول کردن احداث
راه آهن س��یرجان -کرمان که بسیاری
مس��یر دیگری غیر از سیرجان برای آن
پیشنهاد داده بودند بهعنوان اولین طرح
ریلی کشور توسط بخش خصوصی ،طرح
اح��داث بیمارس��تان فوقتخصصی که
احداث س��اختمان آن مراحل پایانیاش
را ط��ی میکند و ریس��ک اجرای طرح
فاضالب ش��هری که پروژه زیرس��اختی

 اتفاقات آخری در کمترین زمان ممکن صورت گرفت و طولی
نکشید در فردای این تقابل دوجانبه که معلوم نبود کدامش برای رضای
خدا و منافع مردم بود ،در نشستی که نشان می داد حسنپور ریاست
غیر رسمی آن را در دفتر تهران بر عهده دارد در غیاب تقی زاده،
مدیرعامل جدید معارفه شد .جایی که نماینده سیرجان در آن نشست
گفت باید از تواناییهای تقی زاده در مناصب مهمتر و باالتر استفاده
شود .جمله ای که بازتابش برای حسن پور خوب نبود چرا که در
حاشیه جلسه برخیها گفتند اگر به تواناییهای تقیزاده ایمان بود
پس چرا کمر به حذف او از مدیریت گلگهر بسته شد.

ب��رای آینده س��یرجان اس��ت (منهای
انتقاداتی که به شهرداری و پیمانکاران
اجرای ط��رح در آن وارد اس��ت) ،خود
گواه ای��ن مدعاس��ت .س��رمایهگذاری
در ط��رح انتق��ال آب از بندرعباس که
اج��رای آن اثرات مفی��دی در صنعت و
کش��اورزی شهرس��تان خواهد داشت و
س��رمایهگذاری در برخ��ی فعالیتهای
فرهنگی و تزریق بودجه و پول به ورزش
بهخصوص فوتبال و صعود شادی بخش
تیم گلگهر به لی��گ برتر فوتبال قطعاً
جایی در کارنامه تقیزاده دارد و نباید از
چشمها پنهان بماند.
مهن��دس مالرحم��ان ام��ا مدیرعامل
جدیدی اس��ت که میتواند با توجه به
تجارب حضورش در س��ازمان توس��عه
و بهس��ازی صنای��ع معدن��ی به کمک
مدیران بومی چ��ون مهندس رحیمی
و مهندس عتیق��ی که اطالعات خوبی
از منطق��ه دارند در ت��داوم این طرحها
بکوش��د و آنه��ا را به مرحل��ه نهایی
برس��اند ت��ا س��رمایهگذاری در ای��ن
بخشها بدون نتیجه نماند.
◄ ◄ از جالل مآب تا مالرحمان
روزی ک��ه ج�لال مآب گلگه��ر را با 6
میلی��ون ت��ن محصول معدن��ی تحویل
گرفت کمتر کس��ی ب��اور میک��رد آن
را ب��ا  20میلی��ون تن تحوی��ل دهد .در
زم��ان تق��یزاده نیز کمتر باور میش��د
ضمن حفظ آن دس��تاوردها با طرحهای
بزرگتری در حوزههایی که شرح آن رفت
همراه شود .امروز اما مالرحمان میتواند با
اصالح فضای موجود و استفاده مفیدتر از
نیروهای بومی و مدیران محلی بر میزان
این دستاوردها بیافزاید مشروط به آنکه
دیگ��ر از جنگهای نیابت��ی و دوئلهای
مدیریتی که جز لطم��ه به حیثیت این
مجتمع عظیم و کاهش انگیزه کارکنان
نتیجه دیگری نخواهد داشت اثری نباشد.

فـروشـی
یک ملک تجاری واقع در

شـیمی (خانم) ،مکانیک و بـرق (الکترونیک) آقا،

بلوار دکترصادقی روبروی بانک تجارت مرکزی

آگهی استخدام

مکانیک آقا دعوت به همکاری مینماید .متقاضیان

به متراژ  630متر زمین دوکله بفروش می رسد.

شرکت کرمان ریسه -معدن  3گهرزمین
از تعـدادی راننـده پایـه یک بـه همراه
گواهینامـه و سـابقه کار ،سـه نفـر
سرویسکار ماشینآالت سنگین دعوت
به همکاری میشود.
ساعت تماس 8 :صبح الی  4بعدازظهر

شـماره فکس  42383116ارسال نموده و با شماره

دعوت به همکاری

تلفـن تمـاس09139571904 :

به  3نفر تکنسین برق

بـا  2سـال سـابقه کاری و نیز  2نفـر دیپلم برق و
رزومه کاری خود را به

تلفن  42383113تماس حاصل نمایند.

مسلط به مونتاژ و عیبیابی تابلو
آگهی تغییرات شـرکت پسـته الماس کویر جنوب شـرکت سـهامی خاص به
شـماره ثبت  3028و شناسه ملی  14000066249به استناد صورتجلسه مجمع
عمومی فوق العاده مورخ  1396/03/04سـرمایه شرکت از مبلغ  10000000ریال
بـه مبلـغ 1000000000ریال منقسـم به  100سـهم 10000000ریالی بانـام از محل
پرداخـت نقدی (طبق نامه شـماره  3922/1مورخ  1396/02/30بانک صادرات
شـعبه طالقانی سـیرجان )افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسـنامه اصالح
گردید .اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان کرمان مرجع ثبت شـرکت ها و
موسسات غیرتجاری سیرجان ()476141

برقهای صنعتی نیازمندیم.
09132994569

دعوت به همکاری

شرکت شوکت ساعی جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید

شماره تماس 09131451224

ل
عم
فراخوان تجدید مناقصه ومی یک مرحلهای تهیه مصا ح و اجرای زریسازی
سط
کانیو و آسفالت کوچه اهی دارای رپونده ح شهر شماره یک سال 1398

شهرداری سیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شرح مختصر :تهیه مصالح و اجرای زیرسازی کانیو
و آسفالت کوچه های دارای پرونده سطح شهر شماره یک سال  ) 1398به شماره 2098005674000023
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد
مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی
دولت (ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم
عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در
مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/3/4میباشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18روز یکشنبه تاریخ 1398/3/12
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  19روز پنجشنبه تاریخ 1398/3/23
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:30روز شنبه تاریخ 1398/3/25

اطالعات تماس دستگاه مناقصهگذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها:
آدرس :سیرجان ،میدان انقالب شهرداری مرکزی امور قراردادها و تلفن 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام 88969737 :و 85193768
واجدین شرایط در ساعات اداری با شماره های  42231440-09133982612تماس حاصل نمایند.

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

