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تحلیلی پیرامون انتخاب مدیرعامل جدید گلگهر

تبعیض
از زبان مجلسیها

نام
گلگهرو نیازی به ِ
«مدیریت بومی»
ِ
 ابوذر خواجویی نسب
باستانیپاریزی در مقدمهی کتاب
مرحوم
ِ
فرهنگعامیانهی سیرجان ،نوشته است« :برای
قحطی حقیقی آن
گرسنگی واقعی و
سیرجان،
ِ
ِ
معدن گلگهر
و
مس
معدن
که
بود
خواهد
روزی
ِ
ِ
تمام شود و ماده اولیه روغن نباتی و چسب
اوهو  -از خارج نرسد و قناتها هم سا لهاست
جمعیت عظیم
تکلیفش معلوم شده است ،و این
ِ
شناس حقنشناس باقی بماند .در حالی
مهاجر نان
ِ
که دیگر نه بافهای باقی مانده است و نه خرمنی
شاعر تاریخمعاصر ایران
در کار هست »...برای
ِ
میان نوشتههایش موج
در
که عشق به زادگاه
ِ
اصطالحات «گرسنگی زیر بافه»
میزد ،استفاده از
ِ
(دستهیعلف یا محصول درو شده) و «قحطی در
کنارخرمن» اشارهای بود به توسعهی بدون تعمق
حاصل آن شده؛
شتابان صنعتی در سیرجان که
و
ِ
ِ
نابودی جامعهی سنتی و جذب جمعیت وارداتی.
ِ
سیاستی که به زبان حال ،میگوید« :هر که خواهد
گو بیا و ،هر چه خواهد گو ببر!»
سیرجان امروز ،یکی از مراکز مهم اقتصادی
ِ
معدنی ایران است .بیشترین ذخایر سنگِآهن
و
ِ
دل خاک همین شهر مدفون شده و
در
خاورمیانه
ِ
با آن شهری که احمدعلیخان وزیری ،حدود 150
سال پیش و در کتاب جغرافیای کرمان توصیف
سبب بهوجود
کرده ،زمین تا آسمان توفیر دارد .به ِ
آمدن «تمرکز سرمایه» و تبدیل شدن به یک
ِ
شهر کامال صنعتی ،مهاجرپذیر شده و اگر برخی
شاخصهها از جمله قیمت موادغذایی و قیمت
زمین و مسکن را در نظر بگیریم ،یکی از شهرهای
ان» ایران محسوب میشود .در یک کالم؛ شهر
«گر ِ
ثروتمندی است اما توسعهاش ناهمگون است
معضالت ریز و درشت،
و آیندهاش را انبوهی از
ِ
هویت
تغییر
دلیل
به
و
دیگر
تهدید میکند .از سوی
ِ
ِ
اساس توسعهی این
«صنعتی»،
سیرجان به شهری
ِ
شهر بر استفاده از منابع و سرمایههای منطقهی
صنعتی «گلگهر» گذاشته است .شرکتی
معدنی و
ِ

رشد درآمدهایش و گذار ایران از اتکای
که بهدلیل
ِ
به «اقتصاد نفتی» با توجه به مسئلهی تحریمها و
شدید درآمدهای نفتی ،در استراتژیهای
کاهش
ِ
کالن کشوری به عنوان یک «سرمایهیملی»
ِ
تغییر وضعیت داد .در چنین حالتی
تعریف و
ِ
صرف پروژههای ملی
درآمد گلگهر باید
عمدهی
ِ
ِ
و یا استانی بشود و تنها اندکی از سرمایههایش
در قالب بحث مسئولیتهای اجتماعی و آن هم
بهصورت قطرهچکانی ،برای توسعهی شهرستان
سیرجان ،در نظر گرفته شود .از همینرو و تا
این واقعیت بهصورت پررنگ وجود داشته باشد،
مسیری هم که برای توسعهی همهجانبهی سیرجان
طی میشود ،راهی خیالی و زاییدهی توهم است
اجتماعی آن برای شهری کمباران که حتی
نتایج
که
ِ
ِ
رسیدن
انجام
ر
س
ه
ب
صرف
نیز
اش
ی
زیرزمین
های
ب
آ
ِ
ِ
پروژههای صنعتی و معدنی شده است ،از روز
روشنتر است.
باوجود این ،گرسنگی زیربافه و قحطی زیر
مردمان این شهرتاریخی
حق سیرجان و
ِ
خرمنِ ،
عنوان
ه
ب
آنکه
از
پیش
گهر
ل
گ
نیست.
و ثروتمند
ِ
سرمایهای ملی در نظر گرفتهشود ،متعلق به
منطقهی سیرجان است .روا نیست همهی تبعات
منفی معدنکاری و توسعهی پروژههای صنعتی،
ِ
«افزایش مخارج
همچون مسایل «زیستمحیطی»،
ِ
توزیع
سهم سیرجان باشد ،ولی پای
زندگی» و...
ِ
ِ
درآمدهای توسعه که به میان میآید با این
استدالل که گلگهر متعلق به همهی کشور است،
سهمی اندک برای توسعهی سیرجان در نظر گرفته
شود.
ان ارشد
ر
مدی
انتصاب
در
حتی
نگرش
این
ِ
صندلی
گلگهر نیز تاثیر داشته است و همواره
ِ
ان غیربومی
مدیرعاملی گلگهر در اختیار مدیر ِ
ِ
گذاشته میشد .رویهای که سرانجام تغییرکرد
سکان این
تصمیم هیاتمدیرهی گلگهر،
تا با
ِ
ِ
شرکت بهدست ایمانعتیقی از مدیران جوان اما
باسابقهی بومی سپرده شود .اقبال افکارعمومی

عکس :امین ارجمند

شدن یک سیرجانی ،شاید حکایت
به مدیرعامل
ِ
بغض چندین سالهی مردم این شهر نسبت به
از
ِ
اتفاقاتی است که تا به امروز در گلگهر رخ داده
است .این موضوع را مقایسه کنید با واکنشهای
قبال انتشار یک رپرتاژ که در یک حرکت
منفی در
ِ
ِ
تبلیغاتی عجیب ،مدیرعامل سابق گلگهر را
ِ
«شهروند افتخاری» سیرجان معرفی کرده بود.
اگر چه در برخی تئوریهای مدیریت شاخصهی
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مدیریت محترم عامل
شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
ضمن سپاس از خداوند متعال؛
انتخــاب شایســته جنابعالــی را در جایــگاه رهبــری شــرکت معظــم گلگهــر،
بــه ســهامداران ارجمنــد گلگهــر کــه بــا اعتمــاد بــه یکــی از رهبــران
کاریزماتیــک و استراتژیســت منطقــه ،بــار دیگــر توســعه ،پویایــی و رشــد
همهجانبــه قلــب تپنــده صنعــت فــوالد کشــور را ســرعت بخشــیدند،
تبریــک عــرض مینماییــم.
همچنیــن افــق روشــن تحــول و پیشــرفت صنعتــی  2030گلگهــر را
محضــر شــما و همچنیــن فعــاالن صنعــت فــوالد کشــور و کلیــه پرســنل
حقیقــی و حقوقــی منطقــه گلگهــر تهنیــت عــرض میکنیــم .خداونــد یــار
و یاورتــان باشــد.
هیئتمدیره ،مدیرعامل و کارکنان
شرکت صنایع فوالد کاویانگهر

ویژگی ممتازی به شمار نمیرود و
«بومی» بودن،
ِ
اساس انتخاب مدیران باید بر پایهی شایستگی
ِ
و رویکرد شایستهساالری باشد اما برای گلگهر
محل
حضور مدیری که از آگاهی و احاطه نسبت به
ِ
اتخاذ شیوهی
ماموریت خود برخوردار باشد و با
ِ
«مدیریتبومی» تعادلی بین گلگهری که سرمایهی
ملی است و گلگهری که متعلق بهسیرجان است،
نان شب هم واجبتر بود.
ایجاد کند ،از ِ

 امید محمودزاده ابراهیمی
اخیر ًا حجتاالسالم
نماینده
نقدعلی
خمینیشهردرمجلس در
توجیه اینکهچرامسئوالن
در شبکههای اجتماعی
فیلتر شده حضور دارند
اما به مردم چنین اجازهای داده نمیشود ،گفته
است« :محدودیت نمیتواند یکسان باشد.
همچنان که در یک خانواده محدودیت برای
تمام اعضا یکسان نیست .پدرخانواده رمزکارت
بانکی خودش را دراختیارفرزند خردسالش قرار
نمیدهد .هرچند که امکان دارد که همسر
خانواده یا فرزند بالغ و بزرگترخانواده این رمز
بانکی را در اختیار داشته باشد .چرا که امکان
دارد آن کودک با پول خانواده برود شکالت
بخرد و یا سرش کاله بگذارند ولی بزرگترهای
خانواده با آن کارت بانکی امور معیشتی
خانواده را مدیریت میکنند .ورود مسئوالن
به شبکههای اجتماعی درراستای اهداف نظام
است و اگردر این بین افرادی هستند که امروز
مسئولیتی ندارند ولی در شبکهها اجتماعی
فعالیت میکنند به دلیل آن است که وابسته
به نظام مدیریت جامعه هستند ».چه خوب
که باالخره پس از سالها یک مقام مسئول
به این سوال افکار عمومی در حد خود پاسخ
ً
دقیقا چرا از استفاده
داد تا متوجه بشویم که
آزادانه فضای مجازی محروم هستیم .چون
«بچه هستیم» و احتمال دارد گول بخوریم و
کاله سرمان بگذارند .این طرزتفکراصال عجیب
نبوده و ضعف اساسی آموزش و پروش را در
این چند دهه نشان میدهد که جوری ما را بار
آورده که به عقیده آقای نقدعلی بچه باشیم .به
عقیده ایشان ملتی که قرار است دنیا را تکان
بدهد و نوع سبک و روش خود را به دنیا عرضه
کند؛ فقط یک بچه است که پدرش رمز کارت
بانکیاش را به وی نمیدهد!
اما از جنبه دیگر هم که نگاه کنیم ملت
ایران بچه هستند و هیچ حقی از آب و خاک
و حیات پاک و ثروت زیرزمینی که متعلق به
آنهاست ندارند؛ مثال مسووالن میتوانند بگویند

این کوه دماوند متعلق به ماست چون شما بچه
هستید و میروید آنجا آتش روشن میکنید و
خرابکاری میکنید .جنگلهای گلستان هم
همینطور .منابع معدنی نیز به همین شکل.
درآمد نفت و گاز و غیره هم در اختیار ما باشد
و دست شما نمی دهیم که بروید با آن ماشین
خارجی خریده و دور دور کنید! همه چیز مال
ما باشد چون ما پدریم!
مشخص نیست ایشان که به تازگی
و با رای اقلیت به کرسی نمایندگی مجلس
رسیدهاند چطور این اجازه را به خودشان
میدهند که خود را قیم و والی ملت بدانند.
گویی در آموزشهای اولیه کالسهای مربوط
به نمایندگی مجلس شورای اسالمی به ایشان
یاد ندادهاند که نماینده خادم مردم است نه
والی آنها .نماینده باید صدای مردم باشد نه آنکه
درخدمت خفه کردن صدای مردم باشد .مردم
ساالری سخت است و تحمل صدای مخالف
نیز از آن سختتر اما نماینده یک مردم حق
ندارد بگوید من نماینده کسانی هستم که
به من رای دادهاند و بقیه مردم بروند سماق
بمکند .چرا از گفتن این جمله ابا دارید که ما
حق بیشتری نسبت به شما داریم؟ چرا کلمه
تبعیض را به کارنمیبرید؟ عصاره تمام سخنان
آقای نقدعلی دست آخر این معنی را میدهد
که همه دربرابرقانون یکی نیستند و مسووالن
ازمردم برترهستند .این نگاه نوعی نژادپرستی
ً
حتما در دروس حوزوی
است .آقای نقدعلی
خواندهاند اما اگربه یاد ندارند باید یادآوری کرد
که اُسوههای دین اسالم؛ پیامبر اعظم(ص)؛
حضرت علی(ع) هیچکس حتی خودشان را از
قانونباالترنمیدانستند.حضرتعلی(ع)زمانی
که برسراختالف با یک یهودی نزد قاضی رفت
ابتدا به وی گفت که او نباید مقام حکومتی
وی را در امر قضاوت نظر بگیرد و باید عدالت
را مدنظر داشته باشد .چطور است که آقای
نقدعلی و همفکران وی در قدرت تمامی
این درسها را از یاد بردهاند؟ بله .قدرت و
خودکامگی علت آن است و نخواندن تاریخ
و درس نگرفتن از آن این دور باطل را تا ابد
ادامه میدهد.

جناب آقای مهندس ایمان عتیقی

بــا کمــال مســرت انتصــاب شایســته جنابعالــی کــه از خانــواده معظــم شــهدا و از ســرمایههای ارزشــمند
انســانی حــوزه معــدن و صنعــت کشــور میباشــید را بــه عنــوان مديرعامــل شــركت معدنــي و صنعتــي
گلگهــر تبریــک عــرض مینمایــم .موفــق و ســربلند باشــید.

خاکسارپور ،کانون بسیج هنرمندان سیرجان

خالصه آگهی مزایده (نوبت دوم)

موقوفه حاجمیرزاسـعید بـا نظـارت اداره اوقاف و امور خیریه شهرسـتان سـیرجان
در نظـر دارد  3قطعـه زمیـن بـا کاربـری مسـکونی در اراضـی سـعیدآباد را از طریـق
آگهـی مزایـده کتبـی بـا اعطـای حـق تملـک اعیـان بـه اجـاره واگـذار نمایـد .متقاضیـان
میتواننـد پیشـنهادات خـود را تـا پایـان وقـت اداری روز سهشـنبه  99/11/07در
بلـوار دکتـر صادقـی بـه اداره اوقاف و امور خیریه شهرسـتان سـیرجان ،دفتر موقوفه
حاجمیرزاسعید تحویل و رسید دریافت نمایند .جهت اطالعات بیشتر به دفتر موقوفه
حاجمیرزاسـعید مراجعـه فرماییـد 857 .م.الـف
احمدعلی سعیدنیا ،وکیل متولی موقوفه حاجمیرزاسعید
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بــا کمــال مســرت و افتخار انتصاب شایســته جنابعالــی به عنوان مديرعامل شــركت
معدنــي و صنعتــي گلگهــر کــه بیانگــر تعهــد و کارآمــدی ،لیاقــت و شایســتگیهای
برجســته شــما در صحنههــای خدمــت صادقانــه بــه نظــام و میهــن اســامی اســت را
تبریــک عــرض نمــوده ،ســامتی ،پیــروزی و توفیــق جنابعالــی را از درگاه ایــزد منــان
آرزومندیم.

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی سیرجان

