4

دوشنبه  17تیر  | 1398شماره 565
 5ذیالقعده  8 | 1440جوالی 2019

جامعه

@PasargadNews

@PasargadNews
پيامك300099004806 :

 گروه جامعه
«اعضای شورای شهر یک بار خدای نکرده یک
مصاحبههایی نکنند که به گلگهر بربخورد و آن اتفاقات زمان
آقای جاللمآب و تق یزاده تکرار شود ».منظور ایمان عتیقی
معاونمدیرعاملگلگهرازآناتفاقات«رابطهیشکرآب»بین
گلگهر و شورایشهر است .حاال شهباز حسنپور همه را آورده
بود تا فاصله بین گلگهر و شورا را از میان بردارد .رابطهایی که
در شورای چهارم به حدی تیره و تار شد که علیرغم چندین
بار دعوت شورا از ناصر تق یزاده مدیرعامل گلگهر ،وی به شورا
نیامد.
 چه الزامی دارد که بروم شورا؟
ناصر تق یزاده مدیرعامل سابق گلگهر در مصاحبهای
با پاسارگاد گفته بود« :من چه الزامی دارد که بروم آنجا؟ چرا
باید بروم آنجا و سیم جین بشم؟ اگر محترمانه جلسهای برای
همفکری باشد ،میروم .من احساس نمیکنم بدهکارم .وقتی
که من بروم آنجا و بخواهند حرفی بزنند یا توهین کنند من
هرگز نمیروم .کارشان را به ما بگویند اگر قانونی باشد ما انجام
میدهیم .مگر من کارمند شورایشهر یا شهرداری هستم؟
شورایشهرقوانیناشچیست؟بگویندطبقبندفالنمنباید
بروم یا باید خواهش کنند که من بروم .در یک جمع تعامل
یا قانونی کدام یکی از این دوتاست؟ وقتی که نه قانونیست و
نه همکاری و با تحکم میخواهند چیزی بگویند ،من چرا باید
بروم؟ من اولین جلسه شورای اداری که رفتم یکی از اعضای
شورای شهر داد و هوار میکرد .به او گفتم اگر سند گلگهر را به
نامتانبزنیمکفایتمیکند؟میگفتندزبالههایشهرراهمشما
بایدجمعکنید.ببینید!خواستههابایدمعقولوقانونیباشد».
 نیازاستکهگلگهربهشهرداریکمککند
صبحچهارشنبهپسازاینکهمدیرعاملگلگهربههمراه
اعضایهیئتمدیرهومعاونان،فرماندارونمایندهمردمسیرجان
از پروژه بیمارستان ،کارخانه فوالد تونلی و کارخانه سیم
بکسل در منطقهویژه بازدید کرد به شورایشهر آمد تا بگوید
نگران اتفاقات گذشته نباشید و من با شما همکاری میکنم.
اسماعیل خواجویی در ابتدا سعی کرد مثل همه مدیران با
خوشآمدگوییهای متعارف سخنش را آغاز کند .او سپس به
گلگهر اشاره کرد« :یکی از نعمات خداوند در این شهر معادن
اطراف شهر است مثل معدنگلگهرکهبسیاری ازجوانان این
شهردراینمعدنمشغولبهکارهستندوبسیاربهاقتصاداین
شهر کمک کردند ».خواجویی که تجربهی خوبی از زمان ناصر
تق یزاده ندارد و نامههای دعوتش بدون پاسخ مانده بود ،سعی
کرد این بار با اشاره به قانون ،میخ شورا را محکم بکوبد« :شورای
شهرنمایندگانمردمهستندودراینپارلمانمحلیبرایشهر
تصمیممیگیرند،وقانونهمبهصراحتگفتهاستمسئوالن،
استانداران و فرمانداران ملزم به رعایت دستورات شورا و حضور
در جلسات شورا هستند ».او اینها را گفت که به اینجا برسد؛
«مدیران قبلی گلگهر؛ آقای مهندس طیبی به جلسه شورا
آمد ،آقای مهندس جاللمآب هم همین طور با ما همکاری
داشتند ،آقای مهندس تق یزاده هم آدم توانمند و فنی بودند و
خیلی هم کار کردند اما خیلی به قانون توجه نداشتند ،یعنی با

شورا تعامل نداشتند که حاال دالیل خاص خودشان را
داشتند و ما هم از ایشان دعوت کردیم اما به جلسات
شورا نیامدند .به هر صورت ما نمایندگان مردم شهر
هستیموچیزاضافیهمنمیخواهیم».اوسپسسعی
کرد با مطرح کردن بحث استانی شدن ارزشافزوده به
گونهایدرخواستشراازمدیرعاملجدیدمطرحکند:
«ارزش افزودهای که قبال  9درصد سهم شهرداریها
بود،هماکنونتصویبشددراختیاراستانقراربگیردو
سهمشهرداریناچیزشد.بنابرایننیازاستکهگلگهر
کمک کند ».او سپس با تشکر از شهباز حسنپور که
با وصول سهم شهرداری از گلگهر توانسته بود کمک
زیادیبهشهرداریکند.
 من میدانم و خدا و دل شورا و
شهرداری
نمایندهی مردم سیرجان که به دعوت او این
جلسه برگزار شده بود با اشاره به جملهی اسماعیل
خواجویی که تق یزاده به جلسات شورا نمیآمد،
خطاب به مدیرعامل گلگهر گفت« :این نقیصه را ما
هم قبول داریم .این برخوردی که امروز شما کردید
برای بنده و آقای خواجویی که یک مقدار با هم رفیقتر
هستیم درس بزرگ و اخالقی بود .آقای مالرحمان ،اگر همهی
گلگهر را امروز به ما هدیه میکردید شاید به اندازهی این کار
اخالقی و ماندگار خوشحال نمیشدیم و یقینا در تاریخ شورا و
شهرداریتاثیربسیارزیادیخواهدگذاشت».حسنپورسپس
ضمنمعرفیافرادحاضردرجلسهبهمدیرعاملگلگهرگفت:
«الحمداهلل سیرجان پایتخت رسانهای کشور است ،دیشب
خدمتیکیازدوستانمیگفتمزرندباآنهمهدبدبهوکبکبه
یک روزنامه داشت که به دلیل همکاری ضعیف مسئوالنش
تعطیل شد ،سیرجان حداقل ده رسانهی فعال دارد بهترین و
زیباترین و تیزبینترین چشمان نظارتی هستند که الحمداهلل
همیشه ما مسئوالن را به چالش میکشند ».او پس از همهی
این تقدیر و تشکرها گفت« :به هر حال اشتباهی از طرف
دولت صورت گرفت و ما تابع قانون هستیم ،ما در مجلس هم
خیلی فریاد زدیم که وقتی معدنی در یک شهر هست ،آن
معدن برای مردم آن شهر یک سری هزینهها دارد و در قبالش
مسئولیتهایاجتماعیشانرابایدانجامدهند.درگذشتهکه
ارزش افزوده گلگهر به شهرستان سیرجان تعلق میگرفت
وضعیت خوب بود و بر همین اساس ما یک شهرداری پولداری
داشتیم».حسنپوربااشارهبهرابطهیخوبشهرداریوگلگهر
در زمان شهرداری خودش ،گفت« :زمانی شهردار بودم آقای
تق یزادهدردوراولمدیرعاملگلگهربودند،یکروزبهشزنگ
زدم گفتم به شهرداری کمک نمیکنید ،گفت یک مقدار آهن
قراض ه هست بیا ببر و بفروششان ،سال  82من رفتم آنها را
آوردم و 430میلیون تومان فروختمشان ،که به پول امروز باید
بگوییمچندصدمیلیاردتومانمیشود،باتزریقاینپولدستم
باز شد و 600تا کارگر برای شهرداری گرفتم ،هم پول داشتیم
و هم کار میکردیم .امروز که این پول دارد بین یک استان سه
میلیونی تقسیم میشود من م یدانم و خدا و دل این شهردار و

گزارش پاسارگاد از حضور مدیرعامل گلگهر در جلسهی شورایشهر

گل و بلبل شورا و گلگهر

شوراکهچهگرفتاریهاییدارندیعنیهرچههمدربیاورندحقوق
استوآخرماهبهمشکلبرمیخورند،دیگرچهبرسدبهوضعیت
خیابانوآسفالتو »..حسنپورگفت«:بندهم یدانمشمانسبت
بهمسایلومشکالتشهر حساسهستید،درخواستیراامروز
مندرجمعبزرگانشورایشهروجنابعالیمطرحنمیکنم
و فقط از مهندس عتیقی و مهندس خضری به عنوان اعضای
هیئتمدیرهخواهشدارمهرچهمدیرعاملگلگهربهجلسهی
هیاتمدیره آوردند که مربوط به سیرجان بود حضرت عباسی
چشمبستهامضاکنیدنهاینکهبخواهیدمطالعهاشکنیدکهآیابا
بندواووتبصرهالفمیخواندیانه».
ایمان عتیقی در پاسخ گفت« :خب باید بروید با بقیه
رفیقانتان هم صحبت کنید ».حسنپور هم گفت« :با یک
نفرشان که صحبت کردیم به بقیه هم زورمان نمیرسد ،آقای
مالرحمان که کنارمان هست .سه تا رای تاثیرگذار هم داریم».
محمدرضاخضریعضوهیئتمدیرهگلگهرهمگفت«:ماهم
همراهآقایمالرحمانهستیم».سپسحسنپورگفت«:پس
من دیگر حرفی نم یزنم و بر محمد و آل محمد صلوات».
نگرانتعامالتبینگلگهرومجموعهی
شهرنباشید
جمشیدمالرحمانمدیرعاملگلگهرباابرازخرسندیاز
اینکهامروزلحظاتیرامهماناعضایشورایشهرومسئوالن
شهریهست،گفت«:بایدبگویمآقایعتیقیبیشترازاینکه
گلگهریباشدشورایشهریهستندوهمیشهشمشیرشان
برای مسایل شهر تیز است ،آقای مهندس خضری هم در
جلسهی قبل در هیئتمدیره که بحث مسئولیتهای
اجتماعیپیشآمدتیغرابربقیهاعضایهیئتمدیرهکشید،
منتهی باید بنشینم و حرف بزنیم ».او با بیان اینکه بحث
مسئولیتهایاجتماعیسیرجاناصالقابلمباحثهنیست،

گفت« :در ارتباط با تعامالت گلگهر با مجموعهی شهری
خیالتان راحت راحت باشد .من فکر میکنم که شما در این
یکماهگذشتههزینههاییراکهمادرشهرانجامدادیداگربه
تعدادروزیکهگذشتهاستتقسیمکنیدمنفکرمیکنمکه
بهازایهرروزباالترازمیلیاردباشد،واگربااینوضعیتپیش
رویم تعهداتمان تا یک ماه دیگر تمام میشود و به خانهمان
میرویم و دیگر د ِر گلگهر بر روی شهر بسته میشود ،اما
بدانیدکهباسرعتهمهکارهاداردانجاممیشود».جمشید
مالرحمانگفت؛«نگرانتعامالتبینگلگهرومجموعهی
شهر نباشید من باور دارم بیمارستانی که دارد اینجا احداث
میشود،ورزشگاهیکهداردتکمیلمیشوداینهافقطمال
سیرجان نیست و سرمایه ملی هستند ».او ادامه داد« :من
واقعالذتمیبرموافتخارمیکنمکهمنابعیکهدرمیآیدبه
جای اینکه در نهایت تبدیل شود به یک سری منابع و سود
سهام ،در تکمیل پروژهها هزینه میشود .اصال این درآمدها
را ما باید صرف این کارها کنیم .مثال پروژه آب که االن
یک افتخار ملی است شما مطمئن باشید این پروژه نه تنها
برای گلگهر و نه تنها برای سیرجان و استان کرمان بلکه به
رفع معضل ک مآبی کل کشور کمک میکند .شما خیالتان
از گلگهری که به این شکل با شما تعامل میکند ،راحت
باشد .یک مقدار وقتتان را روی بخشهای دیگر بگذارید».
از نظر او؛ «امروز مجموعهی گلگهر مجموعهای است که
تماممسئوالنکشورباحساسیتدارندآنرارصدمیکنند.
مجموعهگلگهرفقطیکنمایندهنداردبلکهکلکمیسیون
صنایع و اقتصادی مجلس به همت آقای حسنپور دارند
حمایتمیکنندومجموعهایهستکهامروزتحتحمایت
باالی 100نفر از نمایندگان مجلس است و ما هم قول دادیم
حرکتهایمانملیباشد».اوروبهرییسشوراگفت«:آقای

آگهــی المثنــی شــرکت ســیرجان نیلــی ســپهر شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  1096و شناســه ملــی  10860533192بــه اســتناد
درخواســت هیئتمدیــره مــورخ  1398/02/09بــا توجــه بــه عــدم
اقــدام بــه موقــع متقاضــی جهــت درج آگهــی شــماره  24706مــورخ
 88/6/15در روزنامــه رســمی لــذا بدینوســیله مجــددا متــن آگهــی
مذکــور بــه شــرح ذیــل صــادر میگــردد:
آگهــی تصمیمــات شــرکت ســیرجان نیلــی ســپهر -ســهامی خــاص ثبــت
 1096بــه اســتناد صورتجلســات مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه
و هیئتمدیــره مورخــه  88/4/20شــرکت فوقالذکــر  -1آقــای
محمــود زینلــی بــه ســمت مدیرعامــل و رییــس هیئتمدیــره  -خانــم
نجمالملــوک صفــاری بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره و آقایــان
مجتبــی زینلــی و اکبــر خســروانی و غالمرضــا صفــاری بــه عنــوان اعضــای
هیئتمدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند و مقــرر گردیــد
کلیــه اســناد و اوراق رســمی و بهــادار و تعهــدآور شــرکت بــا امضــای
منفــرد آقــای محمــود زینلــی (مدیرعامــل و رییــس هیئتمدیــره) و
مهــر شــرکت معتبــر اســت -2 .آقــای منصــور امینعباســی بــه عنــوان
بــازرس اصلــی و آقــای مهــدی حیــدری افشــار بــه عنــوان بــازرس
علیالبــدل شــرکت بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند-3 .
نشــریه نــدای وحــدت کرمــان بــرای درج آگهــی شــرکت معرفــی گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها
و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()522286

آگهــی تغییــرات شــرکت ســیرجان نیلــی ســپهر شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  1096و شناســه ملــی  10860533192بــه اســتناد
صورتجلســه هیئتمدیــره مــورخ  1398/02/09بــا توجــه بــه عــدم اقــدام
بــه موقــع متقاضــی جهــت درج آگهــی شــماره  93/28010مــورخ 93/5/26
در روزنامــه رســمی لــذا بدینوســیله مجــددا متــن آگهــی مذکــور بــه شــرح
ذیــل صــادر میگــردد:
آگهــی تغییــرات شــرکت ســیرجان نیلــی ســپهر -ســهامی خــاص-
ثبــت -1096شناســه ملــی  10860533192بــه اســتناد صورتجلســات
مجامــع عمومــی عــادی بــه طــور فوقالعــاده و هیئتمدیــره مــورخ 93/5/2
شــرکت فوقالذکــر تغییــرات زیــر در شــرکت یــاد شــده اتخــاذ گردیــده:
-1آقــای محمــود زینلــی بــه ســمت رییــس هیئتمدیــره و مدیرعامــل و
خانــم نجمالملــوک صفــاری بــه ســمت نایبرییــس هیئتمدیــره و آقایــان
مجتبــی زینلــی و اکبــر خســروانیپور و غالمرضــا صفــاری بــه ســمت اعضــای
هیئتمدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند -2 .کلیــه اســناد و اوراق
رســمی و تعهــدآور شــرکت بــا امضــای مدیرعامــل و رییــس هیئتمدیــره
(آقــای محمــود زینلــی) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد -3 .آقــای
ابراهیــم خضــریزاده بــه عنــوان بــازرس اصلــی و آقــای منصــور امینعباســی
بــه عنــوان بــازرس علیالبــدل شــرکت بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب
شــدند -4 .نشــریه کرمــان امــروز بــرای درج آگهیهــای شــرکت معرفــی شــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()522285

آگهــی المثنــی شــرکت ســیرجان نیلــی ســپهر شــرکت ســهامی
خــاص بــه شــماره ثبــت  1096و شناســه ملــی 10860533192
بــه اســتناد درخواســت هیئتمدیــره مــورخ 1398/02/09
بــا توجــه بــه عــدم اقــدام بــه موقــع متقاضــی جهــت درج آگهــی
شــماره  1117مــورخ  83/1/19در روزنامــه رســمی لــذا
بدینوســیله مجــددا متــن آگهــی مذکــور بــه شــرح ذیــل صــادر
میگــردد:
آگهــی تصمیمــات شــرکت ســیرجان نیلــی ســپهر -ســهامی خــاص
ثبــت شــده بــه شــماره  1096بــه اســتناد صورتجلســات مجمــع
عمومــی عــادی بــه طــور فوقالعــاده و هیئتمدیــره مورخــه
 83/1/18شــرکت فوقالذکراعــام گردیــد :
 -1اعضــای هیئتمدیــره قبلــی شــرکت و دارنــدگان حــق امضــای
مجــاز شــرکت بــرای مــدت دو ســال دیگــر در ســمتهای خــود
ابقــا شــدند-2 .آقــای مجتبــی زینلــی بــه ســمت بــازرس اصلــی و
خانــم صدیقــه نخعــی بــه ســمت بــازرس علیالبــدل شــرکت بــرای
مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند -3 .نشــریه نگارســتان
ســیرجان بــرای درج آگهیهــای شــرکت تعییــن گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت
شــرکتها و موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()522282

آگهــی تغییــرات اتحادیــه صنــف فروشــندگان آهــن و تولیــد قطعــات فلــزی
ســاختمان شهرســتان کرمــان موسســه غیــر تجــاری بــه شــماره ثبــت 1350
و شناســه ملــی  10630192546بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی مــورخ  1398/03/25و بــر طبــق پروانــه فعالیــت بــه شــماره
 2575مــورخ  98/01/18وزارت صنعــت معــدن و تجــارت  -1اعضــای
هیئتمدیــره بــه شــرح ذیــل بــه مــدت چهــار ســال انتخــاب گردیدنــد:
 آقــای علــی دســتوری کــد ملــی  2991982268بــه ســمت رییــساتحادیــه -آقــای محمدرضــا صنعتــی کــد ملــی  2991051426بــه ســمت
نایبرییــس اول  -آقــای محمدحســن ســاعدی کــد ملــی 2992362069
بــه ســمت نایبرییــس دوم  -آقــای ســیدجالل ترابــی موســوی کــد
ملــی  2992491421بــه ســمت دبیــر  -آقــای حامــد باقــی کــد ملــی
 2992237639بــه ســمت خزانــهدار  -2اســناد و اوراق مالــی اتحادیــه
ماننــد چکهــا ،بــروات ،ســفتهها ،اســناد تعهــدآور مالــی بــا امضــا رییــس
و خزانــهدار و در غیــاب هــر یــک نایبرییــس اول و ممهــور بــه مهــر
اتحادیــه معتبــر میباشــد .براســاس (مــاده  20اساســنامه) و در غیــاب
رییس(هنــگام مرخصــی یــا ماموریــت) نــواب رییس(بــه ترتیــب ســمت)
وظایــف وی را برعهــده دارنــد براســاس (مــاده  11اساســنامه) معتبــر
میباشــد -3 .آقــای محمــد بنیاســدی مقــدم کــد ملــی 2992062243
بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت  4ســال انتخــاب شــدند.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان اداره ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری کرمــان ()522289

آگهــی المثنــی شــرکت ســیرجان نیلــی ســپهر شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره
ثبــت  1096و شناســه ملــی  10860533192بــه اســتناد درخواســت
هیئتمدیــره مــورخ  1398/02/09بــا توجــه بــه عــدم اقــدام بــه موقــع
متقاضــی جهــت درج آگهــی شــماره  18403مــورخ  85/4/27در روزنامه رســمی
لــذا بدینوســیله مجــددا متــن آگهــی مذکــور بــه شــرح ذیــل صــادر میگــردد:
آگهــی تغییــرات شــرکت ســیرجان نیلــی ســپهر ســهامی خــاص ثبــت  1096بــه
اســتناد صورتجلســات مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فوقالعــاده و هیئــت
مدیــره مورخــه  85/3/1شــرکت فوقالذکــر تغییــرات زیــر در شــرکت یــاد
شــده ایجــاد گردیــده:
 -1نقــل و انتقــال  25ســهم از یکصــد ســهم شــرکت طبــق دفتــر ثبــت ســهام
شــرکت انجــام گرفــت -2آقــای محمــود زینلــی بــه ســمت مدیرعامــل و رییــس
هیئتمدیــره و خانــم نجمالملــوک صفــاری بــه ســمت نائبرییــس هیئتمدیــره
و آقایــان مجتبــی زینلــی و اکبــر پورخســروانی و غالمرضــا صفــاری بــه عنــوان
اعضــای اصلــی هیئتمدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند  -3کلیــه
اوراق و اســناد رســمی و تعهـدآور بانکــی شــرکت بــا امضــای منفــرد آقــای محمــود
زینلــی (مدیرعامــل و رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت
و ســایر نامههــای اداری بــا امضــای منفــرد هــر یــک از اعضــای هیئتمدیــره
و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت  -4آقــای منصــور امینعباســی بــه عنــوان
بــازرس اصلــی بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()522283

آگهــی المثنــی شــرکت ســیرجان نیلــی ســپهر شــرکت ســهامی خــاص
بــه شــماره ثبــت  1096و شناســه ملــی  10860533192بــه اســتناد
درخواســت هیئتمدیــره مــورخ  1398/02/09بــا توجــه بــه عــدم اقــدام
بــه موقــع متقاضــی جهــت درج آگهــی شــماره  33468مــورخ  91/5/24در
روزنامــه رســمی لــذا بدینوســیله مجــددا متــن آگهــی مذکــور بــه شــرح ذیــل
صــادر میگــردد:
آگهــی تصمیمــات شــرکت ســیرجان نیلــی ســپهر -ســهامی خــاص-
ثبــت -1096شناســه ملــی  10860533192بــه اســتناد صورتجلســات
مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فوقالعــاده و هیئتمدیــره مورخــه 91/5/1
شــرکت فوقالذکــر-1 :آقــای محمــود زینلــی بــه ســمت رییــس هیئتمدیره
و مدیرعامــل و خانــم نجمالملــوک صفــاری بــه ســمت نایبرییــس
هیئتمدیــره و آقایــان مجتبــی زینلــی و اکبــر خســروانیپور و غالمرضــا
صفــاری بــه ســمت اعضــای هیئتمدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب
شــدند و کلیــه اوراق و اســناد رســمی و تعهــدآور بانکــی شــرکت بــا امضــای
مدیرعامــل و رییــس هیئتمدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر میباشــد
و ســایر نامههــای اداری بــا امضــای هــر یــک از اعضــای هیئتمدیــره همــراه
بــا مهــر شــرکت اعتبــار دارد -2 .آقــای محمدحســین رســتمی گوهــری بــه
عنــوان بــازرس اصلــی بــرای ســال مالــی  1391انتخــاب شــد -3 .نشــریه
کرمــان امــروز بــرای درج آگهیهــای شــرکت انتخــاب شــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و
موسســات غیــر تجــاری ســیرجان ()522288

خواجویینگراننباشیداینکهبخواهمیکسریدرخواستها
روی کاغذ به من تحویل بدهید .خیلی از این کار خرسند
نیستم ،چون من هم در کنار شما هستم و آقای فراندار هم
دیشبقولدادندکهیکهمراهیداشتهباشندویکنظمو
نظامیبهبحثمسئولیتهایاجتماعیدادهشودکهمادیگر
دنبالخردهفروشینباشیم».اودرپایانگفت«:مارادرکنارو
همراهخودتانبدانیدوتالشنکنیدکهنظرمنراجلبکنید.
مناتوماتیککارخودمراانجاممیدهم».
شهباز حسنپور دوباره در مدح مدیرعامل جدید
گلگهر گفت« :در روزهای ابتدایی حضور آقای مالرحمان
در سیرجان به استادیوم امام علی رفتیم .آنجا من و مهندس
عتیقی چک و چانه میزدیم برای سه چهار میلیارد تومان،
ایشان اما دستور  20میلیارد تومان را دادند .آن هم زمانی
کههیچکدامازماهانبودیمودرخواستنکردیم،خوشبختانه
در ورزشگاه سه شیفت داریم کار انجام میدهیم تا کار زودتر
تمام شود و این یک کار ماندگار برای شهر است که واقعا
جایتقدیردارد».حسنپورادامهداد«:دررابطهباانجامبرخی
اموراتماسعیکردیمازهمهیپتانسیلهایکشوراستفاده
کنیم .من امروز یک تماس با آقای شهردار و آقای خواجویی
داشتم گفتم بروید برای اینکه یک گوشه شهر را آباد کنید
آسفالت پروژه  120هکتاری را انجام بدهید و کل پولش را
بگیرید و یک ریالش را هم از گلگهر نخواهیم گرفت و از
سایرمنابعدولتهزینهاشراتامینمیکنیم».دراینلحظه
مالرحمان آرام زیرلب گفت« :عل یالحساب پول نمیگیرند
بعدشمیآیندمیگیرند».حسنپورپاسخداد«:اگربخواهیم
از گلگهر پول بگیریم هزینه آسفالت کل شهر را میگیریم.
یک موردی در این چند روز مرتب خبرنگارها از من
میپرسیدندراجعبهاجرایپروژههایگلگهربود،پروژههایی

که در گذشته شروع شده بود با قوت و قدرت ادامه
پیدا خواهد کرد و مطمئن باشید ظرف چندماه آینده
پروژههای جدیدتری شروع خواهند کرد و انشااهلل در
یک کنفرانس مطبوعاتی خودشان به صورت مرتب و
مفصل این گزارش را خواهند داد».
جمشید مالرحمان دوباره با تاکید بر اجرای
پروژههاینیمهکارهگلگهرگفت«:درپروژههایگلگهر
اصال توقف برای من معنا ندارد .این خیلی زشت است
که ما برویم در کارخانه سیم بکسل به خاطر دعوای دو
تاسهامدارسرپول،پروژهیکسالمتوقفشدهباشد.دو
تا سوله با عظمت درست کرده بودند وقتی داخلش خط
تولید نباشد به نظر من باید با هوابرش ببرند و به جای
ضایعات ازش استفاده کنند ،بهتر از آن است که آنجا آن
زمینهاراشغالکردهباشند.اینهارابایدحتماباقاطعیت
به آن بپردازیم ،مطمئن باشید واقعا ظلم است اگر پولی
را جایی هزینه کرده باشید آن کار باید تا انتها اجرا شود».
 مدیرعامل در بحث کمک کردن به شهر
ازماجلوتراست
محمدرضا خضری یکی از اعضای هیئتمدیره
گلگهر هم گفت« :هیچوقت من فکر نمیکنم تیم
مدیریتی شهرستان به این خوبی و هماهنگی بوده باشد.
اما من این نکته را خدمتتان عرض کنم در رابطه با جلسه
هیئتمدیرهودفاعیکهبندهومهندسعتیقیبرایاجرای
پروژههایمسئولیتاجتماعیکردیمبایداعترافکنمبااینکه
ماسیرجانیهستیماماآقایمالرحمانیکقدمازماجلوتر
هستند».اوادامهداد«:اخیراشنیدمبعضیهایکنگرانیهایی
در خصوص ادامه و پیشرفت پروژهها دارند .باید بگویم آقای
مالرحمان با تفکر مثبتی که نسبت به همهی پروژهها دارند
هیچ نگرانی وجود ندارد ».از نظر او؛ «اسم گلگهر امروز دیگر
شهرستانینیست،استانیوکشورینیست.یکبرندجهانی
است .گلگهر کمک خودش را مستمر دارد انجام میدهد
و هیچ نگرانی هم وجود ندارد .هیئتمدیره هم نظرشان
ک موبیش کمک کردن است .آقای مدیرعامل هم در بحث
کمک کردن به شهر از ما جلوتر است .ما هم همراهی
میکنیم تا هر نوع پروژهای که بخواهد در شهر اجرا شود».
 مصاحبههایینکنیدکهبهگلگهربربخورد
ایمان عتیقی با اشاره به رابطهی شکرآب بین گلگهر و
شوراگفت«:آقایخواجوییبهروابطقبلبینشوراوگلگهر
اشاره کردند ،اما چرا این اتفاق افتاد؟ بیاییم یک کاری بکنیم
اعضای شورایشهر به زعم خودشان ،ما معاونان و مدیران
گلگهرهمبهطریقخودمانکمککنیمکهآقایمالرحمان
بهساختارشهرینزدیکشودوبهقولمعروفشیطنتهایی
نکنیم .از آن طرف هم اعضای شورای شهر یک بار خدای
نکرده یک مصاحبههایی نکنند که به گلگهر بر بخورد و آن
اتفاقات زمان آقای جاللمآب و تق یزاده تکرار شود ».او باز هم
تاکید کرد؛ «ببینید االن دور هم نشستیم همه چیز خوب
استخواهشیدارمبگذاریماینرابطهباقیبماند.منباهمهی
مدیران قبلی به شورا آمدم ،با آقای جاللمآب و تق یزاده به

شورایشهر آمدم جلسهی اول دور هم نشستیم و همهچیز
خوب بود ،اما جلسهی بعد چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ زمان
آقایجاللمآبکهایشانقهرکردورفت،زمانآقایتق یزاده
هم ایشان دیگر به شورا نیامد .پس یک اتفاق بدی این وسط
میافتد ،ماها باید یک کاری انجامدهیم که دیگر این اتفاق
نیفتد.بههرحالمنبهخودموسایربچههایگلگهرتوصیه
میکنم به گونهای مسایل شهر را به مدیرعامل منتقل کنند
که مدیرعامل احساس نکند موضع وجود دارد .قرار است
چهارسالدورهمبنشینیموتصمیمبگیریم».عتیقیگفت؛
«در وضعیت فعلی آقای مالرحمان تصمیمات خوبی را برای
توسعه و مسایل شهری گرفتند و این خواهش را دارم که
بهشان انرژی بدهید که همچنان که در یک ماه اخیر جلو
رفتند،درچندسالآیندههمهمینجوریادامهدهند.خدای
نکردهاعضایشورایبیایندیکمصاحبهایبرعلیهگلگهریا
چیزیکهبهگلگهرربطداشتهباشدبکنند،حاالماخودمان
هم که تعارف نداریم آن فردی هم که میآید این حرفها را
مینویسددرصدیرابهخاطردلسوزیمینویسد،درصدیرا
به خاطر جذب چهارتا مخاطب .این کار را نکنیم که گلگهر
از شورایشهر جدا نشود .آقای مهندس به ما ماموریت دادند،
توپدرزمینماست.انشاالکمککنیدانجامشود.دستورهای
خوبی را دادند .امیدوارم کمک کنید که این وفاق و دوستی را
ادامهدهیم».اودرپایانبرایگرفتنتاییدیهحرفهایشروبه
حسنپورگفت«:اگر مناشتباه میکنمآقایحسنپور شما
اصالحبفرمایید».حسنپورهمگفت«:شماهیچموقعاشتباه
نمیکنید ».سپس با خنده گفت« :ما نمایندگان باید حرف
همه را تایید کنیم اما نکات بسیار مهم و حساسی را اشاره
کردید .آقای امین صادقی حین این حرفها به من گفتند
ما شورای جدید بحمداهلل همه سر سازش داریم و اگر هم
بودهمربوطبهگذشتههایدوربودهاست.الحمداهللهمدلیو
هماهنگیووفاقهستوفرمایششماکامالدرستاست».
 امیدوارمنسبتبهگذشتهوضعیتمانبهترشود
محمد محمودآبادی فرماندار سیرجان هم به نقش
شوراها اشاره کرد و سپس گفت «:در حواشی شهر مسایلی
داریم که شورایشهری باید به آن بپردازد اما در کنار همهی
اینمعضالتاجتماعی،فرهنگیواقتصادیکهدرشهرستان
وجود دارد ،مردم و مسئوالن و پارلمان محلی ما یک امید
بزرگ دارند و آن هم این است که شهر ما یک شهر صنعتی
است و معادن و شرکتهای مختلف و توانمند در سیرجان
وجود دارند ».محمودآبادی گفت« :حضور آقای مالرحمان
درجلسهیعلنیشورایشهربهمعناومفهومتعاملاستو
ایشاننقشگلگهررادرمسئولیتهایاجتماعیوهمچنین
درپروژههایشهریپذیرفتندوباروحیهایکهبندهازایشان
سراغدارموتوانمندیوسابقهایکهدرحوزهصنعتداشتند
خیلی امیدوارم که نسبت به گذشته وضعیتمان بهتر شود
و مناسبات مسئوالن شهرستان با گلگهر در یک تعامل
دوسویه اثرگذار باشد .شهردار دیگر دغدغه مشکالت و
معضالت جادهای و روشنایی ،حاشیهشهر را ندارد چرا که
م یداندیکحامیبزرگیمثلگلگهردرکنارشاست».

