4

توگو
گف 

 شماره 1235
 شنبه  19مهر 1399

توگو
گف 
شـهر ایـن بـود کـه ایـن نامـه ،قابلیـت
اجرایـی نـدارد و تـا زمانـی کـه قابلیـت
اجرایـی پیـدا نکـرده و ابلاغ جدیـدی
نگرفتیـد بـرای دوری از دو َدسـتهگیها
و تنشهـا بـه سـایت ورود نکنیـد کـه
مـن تمکیـن کـردم و دیدید کـه احترام
گذاشـتم و دیگـر نیامـدم تـا اینکـه بـا
انتخـاب مجـدد هیئـت مدیـره بـا حکم
و ابلاغ رسـمی برگشـتم.

گفتگوی صریح با علی اکبر پوریانی سرپرست شرکت سنگ آهن گهرزمین

️ یک رفت و برگشت جنجالی

 در این گفتگو از مدیرعامل سابق و سرپرست فعلی گهرزمین پرسیدیم علت برکناری و بازگشت مجدد شما چه بود
و کدام یک از اتهامات وارده را که در این فاصله پیرامون شما مطرح شد ،قبول دارید.؟
بیژن ادبی
گ آهــن خاورمیانــه ،کانــون خبرهــا
در روزهــا و هفتههــای اخیــر شــرکت گهرزمیــن ،مالــک بزرگتریــن ذخایــر ســن 
و شــاهد یکــی از عجیبتریــن تغییــرات در ســطح مدیرعامــل بــود .ظهــر روز چهارشــنبه پنجــم شــهریورماه،
هیئتمدیــره شــرکت در تصمیمــی «وحیــد میرزایــی» را جایگزیــن «علیاکبــر پوریانــی» کــرد .خبــر ایــن تغییــر خیلــی
زود از ســوی هیئــت مدیــره در ســامانه کــدال کــه ویــژه خبررســانی بــه ســهامداران بــورس اســت ،قــرار گرفــت تــا
همــه در برابــر یــک کار انجــام شــده قــرار گرفتــه باشــند .چنــد روز بعــد مدیرعامــل جدیــد از دفتــرش در تهــران راهــی
ســیرجان شــد تــا پــس از دیــدار بــا امــام جمعــه و فرمانــدار شــهر ،از ســایت گهرزمیــن بازدیــد و اولیــن جلسـهاش را
بــا مدیــران زیرمجموعــه شــرکت برگــزار نمایــد .تنهــا دو روز بعــد از حضــور مدیــر جدیــد در ســایت ،مدیرعامــل ســابق
ـتور روز
بــه پشــتوانه نامــه ریاســت جمهــوری مدعــی حضــور در ســمت قبلــی خــود شــد .زمینـهی ایــن حضــور بــه دسـ ِ
ـهریور رئیسجمهــوری برمیگشــت کــه خطــاب بــه «جعفــر ســرقینی» ،سرپرســت وقــت وزارت صمــت هــر
دهــم شـ
ِ
گونــه عــزل و نصبــی در ایــن مجموعــه را در دوران سرپرســتی وزارتخانــه ممنــوع کــرده بــود.
در همیــن اثنــا پوریانــی از حضــور در ســایت گهرزمیــن بــا نظــر مقامــات قضایــی شــهر تــا تعییــن تکلیــف نهایــی ماجــرا
منــع شــد .ایــن پایــان داســتان نبــود .آغــازی بــود بــر پــروژهای کــه در نهایــت بــه برکنــاری اعضــای هیئــت مدیــره
ـمی پوریانــی بــه محــل کار ســابقش انجامیــد .اکنــون چنــد روز پــس از
گهرزمیــن از ســوی ســهامداران و بازگشــت رسـ ِ
بازگشــت مدیرعامــل ســابق بــه محــل کار و آرامــش نســبی در حــوزه مدیریــت گهرزمیــن ،بــرآن شــدیم در گفتگویــی
صریــح بــا علــی اکبــر پوریانــی از جزییــات ایــن اتفاقــات و چرایـ ِـی بازگشــت مجــدد وی ،ســواالتی بپرســیم .در ایــن
گفتگــو کــه در حاشــیهی ســفر روز چهارشــنبه او و همراهــان بــه ســیرجان صــورت گرفــت ،وی بــه ســواالت مــا در
ایــن رابطــه و نیــز اتهامــات و پروندههایــی کــه در ایــن فاصلــه در فضــای مجــازی علیــه او مطــرح شــد ،پاســخ گفــت.
ضمن تشکر از حوصله شما خوانندگان عزیز ،این گفتگوی بیپرده را باهم میخوانیم...

 علـت برکنـاری شـما چـه بود.
روزی کـه ایـن اتفـاق افتـاد آیـا
شـما در جریان بودیـد و دلیلش را
بـه خودتـان گفتند؟
نـه آن روز مـن خبر نداشـتم .در وزارت
صمـت جلسـه بـا معـاون وزیـر بـودم.
وقتـی برگشـتم شـرکت تصمیمشـان
را گرفتـه بودنـد .البتـه بهتـر بـود اگـر
چنیـن تصمیمـی داشـتند از مـن هـم
دعـوت میگرفتنـد باشـم و در حضـور
خـودم صحبـت میشـد.

 از قبـل هـم نمیدانسـتید قرار
اسـت چنین اتفاقـی بیفتد؟
از قبـل زمزمـه هایـی مطـرح میشـد
تحـرکات از ناحیـه یکـی از
کـه بعضـی
ّ
معاونـان رییـس جمهـور در حـال انجام
اسـت و احتمـال دارد تغییـر و تحولـی
در شـرکت صـورت گیـرد .اصـوالً آمـد
و رفتهـا در ایـن مجموعههـا طبیعـی
اسـت امـا بهتر بـود طبـق روال خودش
بـا نظر سـهامداران کـه صاحبـان اصلی
شـرکت هسـتند صـورتبگیـرد نـه بـا

اشـارهی مسـتقیم وزارتخانه بـه اعضای
هیئتمدیـره کـه تنهـا جایـگاه حقوقی
دارنـد و نمایندهی سـهامداران هسـتند
نـه نماینـدهی سرپرسـت وزارتخانـه.
 مگـر روال خـودش چگونـه
اسـت؟ جـز این اسـت کـه اعضای
هیئـت مدیـره میتواننـد در عزل
یـا انتصاب یـک مدیر طبـق قانون
تجـارت تصمیـم بگیرند؟
بلـه اعضـای هیئت مدیره ایـن اختیار را

دارنـد و قانـون هـم همیـن را میگویـد
امـا بـا کسـب تکلیـف از سـهامداران.
اینهـا کـه نماینـده خودشـان نبودنـد،
نماینـده سـهامداران هسـتند در هیئت
مدیـره و طبیعـی اسـت کـه بایـد بـا
آنهـا در میـان میگذاشـتند نـه اینکه
از جـای دیگـری در وزارتخانـه خـط
بگیر ند .
 از کجـا میدانیـد کـه بـا
سـهامداران در میـان نگذاشـتند
و بزرگتریـن تصمیـم را در یـک
شـرکت کـه میتوانـد تبعـات
داشـته باشـد یعنـی تغییـر
مدیرعامـل ،بهتنهایـی گرفتـه
با شـند ؟
اگـر درمیـان گذاشـته بودنـد کـه
برکنارشـان نمیکردنـد .آنهـا اآلن کجا
هسـتند ؟
وقتی ایـن خبر را شـنیدید چه
احساسـی داشـتید و اولین چیزی
کـه درذهنتـان آمد ،چـه بود.
احسـاس کـردم بـار بزرگـی از دوشـم
برداشـته شـده اسـت .ببینیـد مـن از
جوانـی و زمـان جنـگ کـه بـه سـپاه
آمـدم و سـپس کـه فرمانـده انتظامـی
اسـتان شـدم و سـالهای پـس از آمدن
دولـت آقـای خاتمـی بـه وزارت صنعت
و معـدن رفتـم تـا اینجا کـه مدیرعامل
گهرزمیـن بـودم بیـش از ۴۰سـال
میگـذرد .شـما باشـید بعد از ۴۰سـال
فعالیـت آن هـم در مقاطـع و شـرایط
مختلـف از اینکـه از مسـئولیت رهـا
بشـوید ،احسـاس راحتـی نمیکنیـد!

 پـس چـرا تمکیـن نکردیـد از
تصمیـم هیئتمدیـره و بالفاصلـه
بـه معـدن آمدیـد و جلسـه
گذاشـتید و گفتیـد مـن هنـوز
مدیرعامـل هسـتم .آنهـم دو روز
بعـد از اینکـه مدیرعامـل جدیـد
در سـایت آمده و جلسـه گذاشـته
بو د . . .
اینجـور نیسـت کـه شـما میگوییـد.
مـن ابتـدا تمکیـن کردم حتی دوسـتان
و همکارانـی کـه تمـاس داشـتند،
میپرسـیدند چـه شـده میگفتـم
تصمیـم هیئـت مدیـره اسـت و مـن
تـا امـروز توفیـق بیشـتری نداشـتم که
خدمتتـان باشـم .امـا وقتـی نامـهی
رییـس جمهـور رسـید کـه باالتریـن
مقـام اجرایـی کشـور اسـت و از طرفـی
سـهامداران بالفاصلـه جلسـه گرفتنـد و
بـا ایـن تغییـر مخالفت داشـتند طبیعی

بـود کـه باشـم تـا تکلیـف را مقامـات
مربوطـه روشـن کننـد .من که سـرخود
بـه دفتـرم برنگشـتم.
 گفتنـد نامـه رییس جمهـور با
البـی و درخواسـت نماینـدگان به
خصـوص دخالت رییس کمیسـیون
اقتصـادی مجلـس صـادر شـده
اسـت ،شـما چقـدر از درخواسـت
نماینـدگان مطلـع بودید؟
ببینیـد شـرکت گهرزمیـن یک شـرکت
بـزرگ و متعلـق بـه منطقـه و اسـتان
اسـت .خوب و بدش برای اسـتان اسـت.
هرگونـه کاهش و یا افزایـش بازدهی در
آن اثـرش نـه در اسـتان کرمـان کـه در
کشـور مشـهود خواهـد بـود و طبیعـی
اسـت نماینـدگان اسـتان بـه موضوعـی
کـه منافع یـا مضـرات اقتصادی اسـتان
و کشـور را در بـر دارد ورود کنند .اسـم

ایـن البـی نیسـت .تنهـا نماینـدهی
کرمـان هـم نبـود که ایـن نامـه را امضا
کـرده بـود .اکثریـت نمایندگان اسـتان
از هـر طیـف و جنـاح امضـا کـرده
بودنـد کـه البتـه بیشـتر بهنـام آقـای
پورابراهیمـی مطـرح شـد چـون رییس
کمیسـیون اقتصـای مجلـس هسـت و
جایگاهـش مشـخصتر اسـت .طبیعـی
اسـت کـه نهـاد ریاسـت جمهـوری هم
بـه درخواسـت ایـن تعـداد نماینـده از
اسـتان جـواب بدهـد.
 شـما از یـک طـرف بـه
پشـتوانهی نامـه رییـس جمهـور
همچنـان خودتـان را مدیرعامـل
میدانسـتید ،از طـرف دیگـر
مدیرعامـل منتخـب هیئـت مدیره
هـم میگفت کـه مـن مدیرقانونی
شـرکت هسـتم .او احکامـی 

صـادر کـرد و مرتـب میآمـد و
میرفـت و جلسـه میگذاشـت...
فکـر نمیکردیـد ایـن دوقطبـی
شـدن شـرکت بـه نفـع مجموعـه
بزرگـی مثل گهرزمین نباشـد و در
تولیـد و راندمان کار ،اثـر بگذارد؟
چـرا اتفاقـاً تأثیـرات نامطلوبـی داشـت.
همینکـه بعضیهـا حکـم گرفتنـد و
نیروهـا هـم نمیدانسـتند کـه مسـئول
قسمتشـان بـه درسـتی کیسـت،
بیشـترین اثـر منفـی را در کارشـان
گذاشـت .تولیـد افـت کرد و مشـکالتی
در رونـد کار شـرکت بهوجـود آمـد کـه
بایـد آقایـان پاسـخگو باشـند.
 داسـتان تذکر مقامـات قضایی
شـهر در ایـن ماجـرا چـه بـود.
شـنیده شـد تذکراتی داده بودند؟
بلـه تفسـیر مسـئوالن محتـرم قضایـی

 روزی کـه از مدیرعاملـی عـزل
شـدید خودتـان فکـر میکردیـد
دوبـاره برگردید؟
ببینیـد اینجا یـک مغازه بقّالی نیسـت،
یک شـرکت سـنگ آهـن بزرگ اسـت.
روزیکـه مـن سـال ۱۳۹۳آمـدم ایـن
شـرکت بـه دلیـل ورشکسـتگی در
معـرض فـروش بـود .سـهامداران در
اداره آن مانـده بودنـد .فقـط ۱۲۰
میلیاردتومـان تعییـن قیمـت شـده
بـود کـه فروختـه شـود .امـا اآلن
سـرمایههای شـرکت  ۱۴۵هـزار
میلیـارد تومـان اسـت .شـرکتی کـه
همـت
در حـال واگـذاری بـود بـه ّ
متخصصـان و کارکنـان زحمتکـش
اآلن بزرگتریـن تولیدکننـدهی سـنگ
آهن در کشـور اسـت .جـدای از احداث
 ۳خط کنسـانتره و احـداث خط گندله
بـرای جلوگیـری از خـام فروشـی ،یکی
از بزرگتریـن دسـتاوردهای مـا در
شـرکتی کـه آن موقـع چنـد صـد نفـر
بیشـتر نیـرو نداشـت اشـتغال بیـش از
 ۷هـزار نفـر اسـت  .خـب یک شـرکت
بـا ایـن همـه دسـتاورد که خـط  ۴و ۵
کنسـانتره و خـط دوم گندلـه را هـم
میخواهـد شـروع میکنـد معلـوم
اسـت کـه عـدهای میخواهنـد بیاینـد
سـر یـک کار آمـاده و تصمیمات پشـت
پـرده بگیرنـد.
 جـواب سـوال مـن را ندادیـد،
خودتـان احتمـال میدادیـد
برگردیـد؟
در اینگونـه شـرکتهای خصوصـی
آنچـه مهـم هسـت ارادهی سـهامداران
اسـت و من بـا توجه به این پیشـرفتها
کـه در بـاال گفتـم حـدس مـیزدم،

سـهامداران بهراحتـی بـا رفتـن مـن
موافـق نباشـند بـه خصـوص کـه بدون
نظـر آنهـا ایـن تصمیـم گرفتـه شـده
بـود .البتـه مـن نیامـدهام کـه بمانـم.
همیـن االن هـم که بگویند بـرو میروم
و بـه گذشـتهی خـودم و همکارانـم در
کسـب این همـه موفقیت بـرای اقتصاد
و صنعـت کشـور افتخـار میکنـم- .کـه
خلـوص بچههـای متخصص
صـد البتـه
ِ
در آن بیتأثیـر نیسـت .متخصصینـی
کـه برخی آنهـا یـادگاران دوران جنگ
هسـتند بـا همـان روحیـه و شـجاعت و
همچنیـن لطـف خـدای متعـال-.
آقای پوریانـی در فاصلهی عزل
و انتصـاب مجدد شـما در مدیریت
گهرزمیـن ،اتهامـات متعددی علیه
شـما از سـوی مسـئوالن جدیدی
کـه منصـوب شـده بودنـد وارد
شـد و حتـی مدیرعامـل جدیـد
از دسـتگاه قضایـی خواسـته بـود
بـه پروندههـای گهرزمیـن ورود
کنـد .از بـاب شفافسـازی ممکن
اسـت توضیـح دهید چقـدر از این
اتهامات درسـت اسـت و چه میزان
نادرسـت؟ به هـر حال مـردم باید
از آنچـه در افـکار عمومـی مطرح
میشـود ،بیشـترآگاه باشـند
دقیقـاً .مـن هـم معتقـد هسـتم اگـر
ابهامـی ایجـاد میشـود ،مـردم حـق
دارنـد کـه بداننـد .روزگاری مـن
بـا همیـن مـردم یـا فرزندانشـان،
دوشـادوش در جنـگ میجنگیدیـم،
حـاال همـان مـردم اگـر بـه مـن و
امثـال مـن بیاعتماد شـوند آن سـوابق
بیخاصیـت میشـود .متأسـفانه در
کشـور مـا تـا یـک جابهجایـی صـورت
میگیـرد ،انـواع اتهامهـا مثـل ن ُقـل و
نبـات علیـه قبلیهـا مطـرح میشـود
بـدون اینکـه تبعـات ایـن حرفهـای
نسـنجیده را بداننـد .خصوصـاً در فضای
مجـازی امـروز کـه بابـت آن ،هیچ کس
بدهـکا ِر حرفهایـش نیسـت .مـن در
یـک کالم عـرض کنـم بـه لطـف خدا و
بـا خلـوص ّنیـت افـرادی کـه اینجا در
ایـن سـالها زحمـت کشـیدهاند حتـی
یـک مـورد پرونـده کـه اتهاماتـی در آن

ثابـت شـده باشـد ،نداریـم .خیلیهـا
تلاش کردنـد پرونـدهای درسـت کنند
ولـی نـه در دادگاه و نـه در سـازمان
بازرسـی ،هیـچ پرونـدهی محکومیتـی
وجـود نـدارد .اتفاقـاً بـه عکـس ،مـا
حکم
شـکایت همان افـراد را کردهایم و
ِ
محکومیتشـان را بهخاطـر تهمتهـای
نـاروا از دادگاه محتـرم گرفتهایـم که هر
وقـت مقامـات قضایـی اجـازه بدهنـد و
حکـم از نظـر آنها قطعی باشـد ،منتشـر
کنیـم .با ایـن حـال و بهرغـم اختیارات
حاکـم بـر بنگاههـای خصوصـی ،ایـن
شـرکت از حضـور نهادهـای نظارتـی
همـواره اسـتقبال کـرده و اسـتقرار
دو سـالهی تیـم کارشناسـی سـازمان
بازرسـی کل کشـور در شـرکت سـنگ
تعامـل
آهـن گهرزمیـن ،بیانگـر سـطح
ِ
حداکثـری و اسـتقبال مـا از فراینـد
نظـارت و بازرسـی در سـطوح مختلـف
اعـم از خریـد ،فـروش ،امـور مالـی و
سـایر امور جاری شـرکت بوده و هست.
چنـدی پیـش یکـی از
سـایتهای کرمانـی موضوعـی
مطـرح کـرده بـود راجع بـه بدهی
شـرکت عصرپویـا بـه گهرزمیـن
و خریـد کنسـانتره بـدون واریـز
ت محصـول!
پـول و مابـهازاء قیمـ 
چهقـدر ایـن موضوع صحـت دارد
و اگـر نـدارد چرا چنیـن موضوعی
مطـرح میشـود؟
بایـد از خودشـان بپرسـید کـه چـرا
بدون سـند بـا حیثیت  ۲شـرکت بازی
میکننـد .مـن بـه ضـرس قاطـع عرض
میکنـم ایـن موضـوع کـذب اسـت.
همـکاران مـا جوابیـهای بـه آن سـایت
دادنـد کـه البتـه کامـل چـاپ نکـرد
کـه جـای سـوال داشـت .ایـن مسـئله
از اسـاس کـذب اسـت و وجـوه مربوطه
از شـرکت عصرپویـا برابـر آییننامههـا
و ضوابـط اخـذ و بـه حسـاب شـرکت
واریـز شـده و اسـناد آن در مالـی
شـرکت وجـود دارد .ایـن را عـرض
کنـم کـه فـروش سـه میلیـون و صـد
هـزار تـن کلوخـه بـه شـرکت عصرپویا
بـا تشـریفات قانونـی بـه قیمـت عادلـه
و در زمانـی صـورت گرفتـه که شـرکت
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مذکـور ،بـا تسـویه دیـون گهرزمیـن به
بانـک دی به مبلـغ  ۲۵۰۰میلیارد ریال
بـه صـورت یک جـا ،شـرکت گهرزمین
را از باتالقـی نجـات داد که میتوانسـت
روزانـه  ۳میلیـارد و  ۹۰۰میلیـون
ریـال جریمـه بـه شـرکت تحمیـل
نمایـد .عملکـرد مدیریـت گهرزمیـن
در راسـتای پیشـگیری از ضـرر و زیـان
سـهامداران ،یکـی از افتخـارات مـا در
ادوار شـرکت گهرزمیـن اسـت و ایـن
گونـه مطالـب اگر صحت داشـته باشـد
و ضـرری متوجه شـرکت و سـهامداران
شـده باشـد باید سـهامداران خودشـان
بزننـد و حتـی بـرای جبـران خسـارت
طـرح شـکایت کننـد نـه افـرادی کـه
بـه صـرف به دسـت آوردن یـک فضای
خبـری حرفهایـی بزننـد که از اسـاس
کـذب اسـت و باعـث بیاعتمـادی
خوانندگانشـان بشـود.
ماجـرای بکارگیـری شـرکت
«زنوبـر ایرانیـان» به عنـوان یکی
از شـرکتهای نزدیک به شـما در
ایـن مجموعـه چیسـت .موضوعی
کـه همـواره روی آن صحبـت
میشـو د ؟
زنوبـر ایرانیـان از سـال  ۱۳۸۴بـا نـام
قبلـیاش «تیسفونسـاز پارسـیان» در
منطقـه گلگهـر ف ّعـال بـوده و تازگـی
نـدارد .این شـرکت حتـی در گهرزمین
یکسـال قبـل از ورود من شـروع بهکار
کـرده اسـت ،لـذا طـرح ایـن اتهـام که
بـه دلیـل وابسـتگی فامیلـی ،آن را من
آوردهام ،اتهامـی خلاف انصـاف اسـت
چـون قبـل از مـن بـوده ،ضمـن اینکه
قراردادهـای منعقـده نیـز در چارچـوب
مقـررات صـورت گرفتـه و تخلّفـی در
ّ
آن از سـوی هیـچ کدام از سـازمانهای
نظارتی مشـاهده نشـده اسـت.
موضـوع اسـتخدامهای فامیلی
چیسـت؟ برخی معتقدند بسـتگان
شـما مدیریتهـا را در اینجـا بـه
دسـت دارند؟
مـن دسـت شـما را میگیـرم و میبـرم
به سـایت تا ببینیـد چندنفر از بسـتگان
مـن در رأس مدیریتهـای شـرکت قرار

دارنـد .حـرف زدن بـه قـول معـروف،
مالیـات نـدارد .افتخـار مـن و همکارانم،
ِ
شـرکت تعطیلشـده و
احیـای یـک
ایجـاد شـغل بـرای بیـش از هفتهـزار
نفر اسـت .در میـان این عده افـراد بیکار
و وابسـته بـه خانـواده هـای ایثارگـر هم
کـه جان بـه پای حفـظ مرزهای کشـور
گذاشـتند وجود دارد .حـاال در میان این
هفتهـزار نفـر ،ممکـن اسـت هفتنفـر
هم آشـنای فامیلی و یا بسـتگان نزدیک
مـن هـم وجـود داشـته باشـند کـه آنها
هـم از مـردم همین کشـوراند .اما اینکه
بگوییـم مدیریتهـا در دسـت بسـتگان
مـن اسـت ،خلاف انصـاف و حقیقـت
ا ست .
بـه هرحـال در رأس خیلـی از
مدیریتهـا همـکاران سـازمانی
سـابق شـما هسـتند؟
بلـه کتمـان نمیکنـم .روزی کـه
آمـدم ،احسـاس کـردم اینجـا بـه
یـک مدیریـت جهـادی احتیـاج دارد و
یـک معجـزه میتوانـد گهرزمیـن را از
ورشکسـتگی و رکـود محـض نجـات
دهـد .مـن هـم نیروهایـی میخواسـتم
کـه هم تخصصی در رشتهشـان داشـته
باشـند ،هـم روحیـهی زمـان جنـگ را
داشـته باشـند .مطمئن باشـید جز این
امکانپذیـر نبـود .از طرفـی مـن بایـد
بـا نیروهـا و مدیرانـی کار کنـم کـه بـه
آنهـا اعتماد و اطمینان داشـته باشـم.
 شـما معتقدیـد هیـچ تخ ّلفـی
در مجموعـه صـورت نگرفتـه و
نمیگیـرد؟ چنـدروز پیـش یکـی
از مدیـران نشـریات گفتـه بود که
مـا پـس از آنکـه برخـی تخ ّلفات
گهرزمیـن را مطـرح کردیـم از
شـکایت ایـن شـرکت در دادگاه
تبرئه شـدیم و این نشـان میدهد
کـه تخ ّلفـات ،بوده اسـت...
از قدیـم گفته اند فقط دیکته نانوشـته
اسـت کـه غلط نـدارد .در ایـن همه کار
و حجـم تولیـد و سـرمایهگذاری ممکن
اسـت  4تا اشـتباه هم رخ بدهـد .ما که
معصـوم نیسـتیم .بـه هـر حـال تخلّفی
هم که باشـد سـازمان بازرسـی هسـت
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نهادهـای نظارتـی دیگـر هسـتند .در
رابطـه بـا ادعـای آن نشـریه این سـوال
را بهتـر اسـت واحـد حقوقـی ما پاسـخ
بدهـد اما تا آنجا که اطالع دارم شـرکت
از یکـی همیـن نشـریات به دلیل نشـر
اکاذیـب ،دو مورد شـکایت مطـرح کرد
کـه در یکـی از پروندههـا بـه واسـطهی
سـفارشهایی که شـد رضایـت دادیم و
در پرونـدهی دیگر چـون در مصاحبهای
بـا همـکاران سـابق مـا ،فقط نقـل قول
کـرده بودنـد و خودشـان بانـی اولیـه
نشـر اکاذیب نبودنـد و از طرفی جوابیه
شـرکت را هـم طبـق قانـون مطبوعات
چـاپ کـرده بودنـد ،در دادگاه برائتـش
صـادر شـد ولـی مصاحبهشـونده چـون
در جاهـای مختلف نشـر اکاذیب نموده
بـود ،از  ۴شـکایت واحـد حقوقـی در
 ۳شـکایت محکـوم شـده اسـت کـه
در صـورت صالحدیـ ِد دادگاه محتـرم،
میگویـم واحـد حقوقی شـرکت احکام
محکومیـت را در رسـانه هـا منتشـر
کنـد ،تـا آنـان ،اینجـا و آنجـا نگویند
کـه مـا تبرئـه شـدهایم .خـب اگـر آنها
تبرئـه شـده باشـند و تخلّفـات ،محـرز
بـوده ،مـن اآلن اینجـا چـکار میکنم؟
میبایسـت بـه جـای آنهـا ،اآلن مـن
محکـوم و زندان باشـم!
 بـه عنـوان سـوال آخـر یکـی
از اتهامـات بـه شـما ایـن بـود که
از جایـگاه سـردار سـلیمانی بـه
نفـع خودتـان و مدیریتتان سـوء
اسـتفاده میکنید .موضع شـما در
قبـال ایـن انتقاد چیسـت؟
مـن افتخـارم ،سـربازی و فرمانبَـری
در رکاب حـاج قاسـم بـوده ،از ابتـدای
جنـگ تـا بعـد از جنـگ ،امـا اگر شـما
یک سـند آوردید که من بـرای انتصاب
یـا ابقای خـودم از ابتدا تاکنـون ،جایی
از ایشـان ،مایـه گذاشـته باشـم ،حـق
بـا شماسـت .ولـی اینکـه دوسـتان مـا
جایـی صحبـت میکننـد و یا سـفارش
قبلـی ایشـان را بـرای کمـک بـه مـن
در ایـن مسـئولیت ،دلیـل همـکاری و
حمایـت خودشـان میداننـد ،دلیلـی
نمیشـود کـه مـن سـوء اسـتفاده ای
کرده باشـم.
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سیرجان ()9680۱9
آگهی تغییرات ش�رکت گهر تامین سیرجان شرکت س�هامی خاص به شماره ثبت ۱05و شناسه ملی
 ۱086209298۱به اس�تناد صورتجلس�ه مجمع عمومی ف�وق العاده م�ورخ  ۱۳99/0۳/۳۱تصمیمات
ذیل اتخاذ ش�د  :انتقال شرکت گهر تامین سیرجان (س�هامی خاص) در تاریخ  99/6/2بشماره ثبت
 ۱05در اداره ثبت ش�رکت های ثبت ارزوئیه به شناس�ه ملی  ۱086209298۱ثبت و امضاء ذیل دفاتر
تکمیل گردید که خالصه آن بش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .به موجب آگهی ش�ماره
 ۱۳99۳04۱9588000548مورخ  99/5/8مرجع ثبت ش�رکتها و موسس�ات غیر تجاری س�یرجان و
مس�تند صورتجلس�ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  ۱۳99/0۳/۳۱مرکز اصلی ش�رکت به نشانی ،
شهرستان ارزوئیه  ،بخش مرکزی  ،شهر ارزوئیه ،محله بلوار غدیر  ،کوچه باغ  ،کوچه تاالر و رستوران
س�امان  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپس�تی  7859۱۱7858انتقال یافت و در اداره ثبت ش�رکت های
ثبت ارزوئیه تحت شماره  ۱05به ثبت رسیده است .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارزوئیه ()968022
تاس�یس ش�رکت س�هامی خاص صنایع غذایی مانا صنعت رای�کا درتاریخ  05/06/۱۳99به ش�ماره
ثبت  4977به شناس�ه ملی  ۱4009۳9۱607ثبت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به
ش�رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت :خرید و فروش و توزیع و بس�ته بندی
خشکبار  ،مواد غذایی  ،مواد خوراکی  ،آشامیدنی ها  -خرید و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ،
صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی  ،ترخیص کاال از گمرکات  -طبخ و توزیع غذا  ،سلف
س�رویس  ،رس�توران داری  -تامین نیروی انسانی شرکت  -شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و
خصوص�ی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت  :از تاریخ ثبت به
مدت نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان  ،شهرستان س�یرجان  ،بخش زیدآباد  ،دهستان زیدآباد

 ،روس�تا جعفر اباد ،محله جعفرآباد  ،کوچه (ترانس)  ،کوچه فرعی  ،پالک  ، 0طبقه همکف کدپس�تی
 78۳7۳46647س�رمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  ۱,000,000ریال نقدی منقسم به ۱00
س�هم  ۱0000ریالی تعداد  ۱00س�هم آن با نام عادی مبلغ  ۱000000ریال توس�ط موسسین طی گواهی
بانکی ش�ماره  ۳542/5مورخ  ۱۳99/05/28نزد بانک صادرات ش�عبه زیدآباد با کد  ۳542پرداخت
گردیده اس�ت اعضا هیئت مدیره آقای محمد فقیه میرزائی به شماره ملی  ۳040۳772۱۳و به سمت
عضو هیئت مدیره به مدت  2س�ال و به س�مت مدیرعامل به مدت  2س�ال آقای امیرحس�ین فقیه
میرزائی به شماره ملی  ۳060288۱00و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای امین فقیه
میرزائی به ش�ماره ملی  ۳060546۱69و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال دارندگان
حق امضا  :کلیه اوراق و اس�ناد بهادار و تعهد آور ش�رکت از قبیل چک  ،س�فته  ،بروات  ،قراردادها
عقود اس�المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر ش�رکت و در
غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د .اختیارات مدیر
عامل  :طبق اساس�نامه بازرس�ان آقای مصطفی رسولی لری به ش�ماره ملی  ۳060۱۳2۱۳5به سمت
بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای محمدمهدی ملک پورافشار به شماره ملی ۳060۳78۳۱2
به س�مت بازرس علی البدل به مدت یک س�ال مالی روزنامه کثیر االنتش�ار نگارس�تان جهت درج
آگه�ی های ش�رکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزل�ه اخذ و صدور پروانه فعالیت
نمی باش�د .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()968296
تاس�یس شرکت س�هامی خاص هامین مس پارس�یان درتاریخ  ۱2/۱2/۱۳98به ش�ماره ثبت 4845
به شناس�ه مل�ی  ۱40090۳0078ثبت و امضا ذی�ل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش�رح زیر
جهت اطالع عموم آگهی میگردد .موضوع فعالیت  :تولید  ،فرآوری انواع س�نگ های معدنی از قبیل
کروم  ،مس  ،آهن ،کلیه س�نگهای قیمتی وتزئینی ،تولید خط سلولهای الکترولیز به روش EMEW
و تولی�د آنودهای تیتانیوم الکترولی�ز و آبکاری کلیه قطعات ب�ه روش الکترولیز  ،صادرات وواردات
کلی�ه کاالهای مجاز بازرگانی  ،ترخی�ص کاال از گمرکات  ،خریدو فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی
درص�ورت لزوم پ�س از اخذ مجوزهای الزم از مراج�ع ذیربط مدت فعالی�ت  :از تاریخ ثبت به مدت
نامحدود مرکز اصلی  :اس�تان کرمان  ،شهرس�تان س�یرجان  ،بخش مرکزی  ،ش�هر سیرجان ،محله
منطقه ویژه اقتصادی  ،خیابان (س�ردار س�یرجان)  ،بلوار جهاد س�ازندگی  ،پ�الک  ، 0طبقه همکف
کدپستی  78۱5۳5۱087سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ  ۱0000000ریال نقدی منقسم

ب�ه  ۱00س�هم  ۱00000ریالی تعداد  ۱00س�هم آن با نام عادی مبلغ  ۱0000000ریال توس�ط موسس�ین
طی گواهی بانکی ش�ماره  6۱6مورخ  ۱۳98/۱2/06نزد بانک انصار ش�عبه ش�عبه صاحب الزمان با کد
 27۱7پرداخ�ت گردیده اس�ت اعض�ا هیئت مدیره خانم مهرناز منجزی ایس�تادگی به ش�ماره ملی
۱742۱59605و به س�مت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای داریوش منجزی ایستادگی
به شماره ملی ۱97۱84679۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت  2سال آقای جمشید دهیادگاری
به ش�ماره ملی ۳0709567۳4و به سمت مدیرعامل به مدت  2سال و به سمت عضو هیئت مدیره به
مدت  2سال دارندگان حق امضا  :کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته ،
بروات  ،قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء رئیس هیئت مدیره
همراه با مهر ش�رکت معتبر می باش�د اختیارات مدیر عامل  :طبق اساس�نامه بازرس�ان خانم مهری
دهیادگاری به ش�ماره ملی  ۳07۱006500به س�مت بازرس علی البدل به مدت یک س�ال مالی آقای
مس�عود پیروز به ش�ماره ملی  ۳07۱576609به س�مت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه
کثیر االنتش�ار نگارستان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید .ثبت موضوع فعالیت مذکور به
منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باش�د .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت
شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()968448
آگهی تغییرات ش�رکت حمل و نقل و باربری و پیمانکاری لنگر بار س�یرجان شرکت سهامی خاص به
ش�ماره ثبت  702و شناس�ه ملی  ۱086052220۳به استناد صورتجلس�ه مجمع عمومی عادی مورخ
 ۱۳99/05/25تصمیم�ات ذیل اتخاذ ش�د - ۱ :اعضای هیئت مدیره به ش�رح ذیل به مدت دو س�ال
انتخاب گردیدند- :آقای علی عباس زاده ش�ماره مل�ی - ۳0709444۳4خانم ناهید حیدری پاریزی
شماره ملی ۳07009272۱-خانم نادیا عباس زاده به شماره ملی  - 2 ۳07۱8۱2477آقای مرتضی ده
ش�یری زاده شماره ملی  ۳07۱2۱2747به س�مت بازرس اصلی و آقای غالمعباس ده یادگاری شماره
ملی  ۳070۳50569به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند- ۳ .روزنامه
کثیراالنتش�ار نگارس�تان جهت نشرآگهی های ش�رکت انتخاب ش�د .اداره کل ثبت اسناد و امالک
استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()970654
آگهی تغییرات ش�رکت حمل و نقل و باربری و پیمانکاری لنگر بار س�یرجان ش�رکت س�هامی خاص
به ش�ماره ثبت  702و شناس�ه مل�ی  ۱086052220۳به اس�تناد صورتجلس�ه هیئ�ت مدیره مورخ
 ۱۳99/05/25و منض�م به نامه ش�ماره  45/20۱۳2مورخ  99/05/27اداره کل راهداری و حمل و نقل
جاده ای استان کرمان  - ۱آقای علی عباس زاده به شماره ملی ۳0709444۳4به سمت مدیرعامل و

عضو هیئت مدیره -خانم ناهید حیدری پاریزی به ش�ماره ملی ۳07009272۱به س�مت رئیس هیئت
مدیره -خانم نادیا عباس زاده به ش�ماره ملی ۳07۱8۱2477به س�مت نائب رئیس هیئت مدیره - 2
کلیه اسنادو اوراق بهاداروتعهدآور شرکت به امضاء علی عباس زاده و ناهید حیدری پاریزی به همراه
بامهرش�رکت دارای اعتبارمیباشد .اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها
و موسسات غیرتجاری سیرجان ()970655
آگهی تغییرات ش�رکت گهر کاوش گران برق س�یرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت  4829و
شناسه ملی  ۱400897۳6۳6به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  ۱۳99/05/27تصمیمات ذیل
اتخاذ ش�د  :الف-تعیین س�مت مدیران  :آقای مهدی نورمحمدی چناری شماره ملی ۳070690726
به س�مت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره آقای مجتبی نورمحمدی چناری شماره ملی ۳07۱۱65757
به س�مت رئیس هیئت مدیره خانم صدیقه پاریزی ش�ماره ملی  ۳07۱992874به سمت نائب رئیس
هیئت مدیره ب -کلیه اس�ناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک  ،سفته  ،بروات و عقود
اس�المی و س�ایر نامه های اداری با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر ش�رکت معتبر می
باش�د  .اداره کل ثبت اس�ناد و امالک اس�تان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری
سیرجان ()970682
آگهی تغییرات ش�رکت تراکتورسازی عمران سیرجان ش�رکت سهامی خاص به شماره ثبت  ۱۳07و
شناسه ملی  ۱08605۳6254به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  ۱۳98/02/۱4تصمیمات ذیل
اتخاذ ش�د  ۱- :آقای حس�ین صالحی ش�ماره ملی  ۳0702870۳4بس�مت مدیرعامل ورئیس هیئت
مدیره  -خانم نس�رین صالحی ش�ماره ملی  005۱90487۱بس�مت نائب رئیس هیئت مدیره  -خانم
فاطمه صالحی ش�ماره ملی  ۳07۱257767بس�مت عضو هیئت مدیره و منش�ی  2-کلیه اس�ناد و
اوراق رس�می وبهادار و تعهدآور و همچنین اس�ناد عادی با امضاء ثابت ومنفرد رئیس هیئت مدیره و
مدیرعامل ( آقای حس�ین صالحی ش�ماره ملی  )۳0702870۳4همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اس�ناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت ش�رکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان
()97۱0۱9
آگهی تغییرات شرکت سامان گهر کویر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت  4۳52و شناسه ملی
 ۱4007275676به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  ۱۳99/04/24تصمیمات ذیل اتخاذ
شد  :تعداد مدیران شرکت به سه نفر افزایش یافت بنابراین ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید  .اداره
کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سیرجان ()97۱0۳4

ب
اق ل توجه شهروندان ،کسبه و اصناف سیرجان

طبق ماده  92قانون شهرداری ها

نوشتن هر نوع مطلب یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر
ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد.

کمیته زیباسازی شهرداری سیرجان

