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شاید اگر خبرنگاران کرمانی به سراغ شهردار و
رییس شورای شهرکرمان نمیرفتند تا درمورد صادق
یا کاذب بودن اظهارات رییس شورای شهرسیرجان
بپرسند ،این موضوع نیزمانند هزاران موضوع دیگر
بهفراموشیسپردهمیشد .کرمانیهاتکذیب کردندو
زینلی نیزسند رو کرد تا این ماجرا وارد مرحله تازهای
شود.زینلیمیگوید کهمغزسخنان آنروزا و انتقاد از
دخالتنمایندهشهرکرماندرامورشهرسیرجانبوده
اما داستان کمک گلگهربه کرمان باعث شد ماجرای
اصلی به حاشیه برود .کمکی که به نظر او دارای
شبهاتی استودرپشتپرده این کمکدخالتهایی
رامیبیند.
مصاحبهمابازینلیبرمحوروقایعشرحدادهشده
استواربود اما مباحث دیگری نیزمطرح شد که شاید
مه مترین آنها ،تالشهای برخی درتهران برای انجام
تغییرات درطرح جامع شهری سیرجان است .زینلی
نمیگوید چه کسانی اما میگوید که بحث شخص
حقیقی نیست .این اشاره کوچک خواننده را متوجه
موضوعی میکند که اگربه وقوع بپیوندد ،میتواند
خشم مردم را برانگیزد و تبدیل به یک ماجرای امنیتی
شود.
 حدود دو هفته قبل بود که درجلسه شورا
گفتیدبراساسشنیدهها،حدود38میلیاردتومان
بهشهرداری کرمان کمکشده است.سخنانشما
را شهردار و رییس شورای شهر کرمان تکذیب
کردند .این هفته شما سندی ارایه کردید که بر
اساس آن،مبلغ 39میلیاردتومان ازسوی گلگهر
بهکرمانکمکشدهاست.اینمبلغدقیقابهکدام
نهادپرداختشده است؟
حدود یک ماه قبل ،با تعدادی از دوستان و
مسئوالن شهرستان صحبت میکردیم که این خبر
به گوش من رسید که یک توافقنامه که چند سال
قبلدرزمانمدیرعامل گلگهرو استانداروقت کرمان
منعقد شده است .بر این اساس و طبق توافق اداره
کل صنعت ،معدن و تجارت ،گلگهر  80میلیارد
تومان جهت امورعمرانی استان در اختیار استانداری
قراردهد .آن روز ،اعتراض ما به دخالت نمایندگان ،به
خصوصنمایندگانغیربومیدراموراجراییشهرستان
بودُ .خب ،متاسفانه بعد به حاشیه و بحث پلهای
احداثی در کرمان کشیده شد .بحث اصلی من این
بود که چرا دکترپورابراهیمی نماینده شهر کرمان به
عنوان رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ،به جای
پیگیریوحلمشکالتاقتصادیمردمکهبزرگترین
معضل جامعه ما است ،دنبال این است که چه
شخصی در گهرزمین مدیرعامل باشد و یا ترکیب
هیئتمدیره چگونه باشد و گالیه داشتم که چرا
نماینده شهرکرمان باید درامورشهرسیرجان دخالت
کند؟ البتهنمایندهشهرسیرجاننیزقانونانبایددراین
موضوع دخالتی داشه باشد اما حق ایشان است که
به عنوان نماینده این شهر ،دراین مورد اظهارنظرکند
و نظرمشورتی خود را به مسئوالن کشوری ،استانی و
شهرستانیبرساند .آقایپورابراهیمینه ازنظرقانونیو
نه اخالقی چنین حقی را ندارد .بنابران حرف اصلی من
درآنجلسه،پیرامون اینموضوعبودو گفتم که این
دخالتها شائبهبرانگیزاست .این دخالتها موجب
بدبینی مردم نسبت به مسئوالن نظام جمهوری
اسالمی است .چه چیزی در معادن سیرجان است
که نماینده فالن شهرحاضرمیشود برای نصب فالن
مدیرعامل ،به رییسجمهورنامه بزند یا وقت مالقات
بخواهد؟ تمام مشکالت مملکت حل شده و فقط
همینیکمشکلمانده؟
ماجرایکمکگلگهرچیست؟
ما شنیده بودیم که مبلغی به استانداری کمک
شده و اکثر آن در شهرستان کرمان هزینه شده
است .مدرک مربوط را نیزدراختیاردوستان گذاشتم.
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تا آخر برج دوم امسال ،چیزی حدود  39میلیارد و
 600میلیون تومان درشهرکرمان هزینه شده است.
ریزمبالغ نیزوجود دارد .بیش از 18میلیارد تومان نیز
در شهرستان سیرجان و بردسیر و شهرهای اقماری
سیرجاننظیرنجفشهر،پاریز،هماشهر،خواجوشهر،
بلورد و ...هزینه شده است .گلگهریک معدن ملی
است و تمام کشور باید از آن منتفع شوند .درعین
حال اگرمیخواهیدبه کرمان 40میلیاردتومان کمک
کنید ،اشکالی ندارد اما ازنظرمنطقی ،باید به سیرجان
 80یا  100میلیارد تومان کمک شود .ما ناراحت
نمیشویم که به مرکز استان در حد کالنشهرها
رسیدگیشود امابحث این است کهچرا 40میلیاردبه
کرمان کمک میشود ولی به سیرجان 18یا 19میلیارد
تومان؟ ضرری که این معدن به شهرو مردم سیرجان
میرساند،خیلیبیشتراست.البتهاینمعادندرقالب
قانون تجمیع عوارض و مالیات ،سهم خود را به سایر
شهرستانهامیدهند اما این 80میلیاردتومان،جدا از
بحثعوارض است.
 این کمکهافقط ازناحیه گلگهربوده؟
بحث یک شرکت دیگر نیز هست که در حال
تحقیقهستیموهنگامیکهبهنتیجهمطلوببرسیم،
بهمردماطالعمیدهیم.البتهشنیدهامکمکیکهمقرر
بوده ،هنوزپرداخت نشده است.
 درکمکی که ازسوی گلگهربه کرمانشده،
نشانی ازدخالت آقایپورابراهیمیوجوددارد؟
دوستانمیگویندپرداخت،قانونیاستاماسوال
من این است که مثال مس سرچشمه نیز در قالب
همین قانون ،مبلغی به استانداری پرداخت کرده
است.
 چهقانونی؟
گویا در شورای معادن مصوب شده است16 .
ماه است سیرجان فرماندارندارد .یعنی نماینده عالی
دولت درشهروجود ندارد .بیشترین مشکالت ما در
سطح شهربه دلیل نداشتن فرمانداراست و شهردر
یک هرج و مرج به سرمیبرد اما آقایان وقتشان را
گذاشتهاند کهچه کسیمدیرعامل گهرزمینبشودیا
نشود .چرا وقت نگذاشتند برای این شهریک فرماندار
انتخاب کنند؟ چرا مردم شهرسیرجان باید ازداشتن
یکدستگاه امآرآیدولتیمحرومباشندوناچارباشند

بهرفسنجانوکرمانبروند؟مامیگوییمبهمرکزاستان
نیزکمک شود ،حقش است! اما باید حداقل دو برابر
آن به سیرجان کمک شود .زیرا این زیرساختهای
سیرجان است کهدرحالنابودیست.روزانه 6،7هزار
خودرووحداقلصدهاکامیون،اتوبوسومینیبوس
به خاطرمعدن گلگهردرحال تردد درشهرهستند و
قطعازیرساختهاآسیبمیبیند.اینموضوعجدااز
تاثیراینصنایعدرسایرمسایلنظیرباالرفتن اجارهبها
و هزینه زیست در سیرجان است .آنوقت شهردار
کرمانبهچهتوقعیمیگوید که کمک کردن گلگهر
به کرمان وظیفه است .این وظیفه را ایشان کجا دیده
یا خوانده؟ به ما نیزنشان دهد .دوستان باید درمورد
اصلقراردادپاسخگوباشندوشفافسازیکنند.وقتی
میگویند درشورای معادن استان این تصمیم گرفته
شده،بیایندوبگویند اینقراردادچهبوده؟چه کسانی
پای این قرارداد را امضا کردهاند و پیشزمینه امضای
قرارداد چه بوده؟ ماجرای تخفیفی که به گلگهر
بابت این قرارداد داده شده ،چیست؟ بیایند شفاف و
صادقانه پاسخ این سوالها را بدهند .سوال من این
است آیاچنینتوافقیبامعدنسرچشمه که کمتراز
گلگهرنیست هم وجود دارد؟ با معادن زغالسنگ
زرند ،معادن مس خاتونآباد و شهر بابک و سایر
معادن وجود دارد؟ چطور است که این توافق فقط
بین سیرجان و کرمان وجود دارد؟
 گفتید از آن  80میلیارد تومان ،نزدیک 40
میلیاردبه استانداریدادهشدهو...
سازمانهمیاریشهرداریها.
 این مبلغ واقعا در پلهای کرمان هزینه
شده؟
آن کلمه پل ،یک حرف کلی بود .الزاما منظورم
پلها نبودند .منظور این بود که این مبلغ در کرمان
هزینه شده است .ممکن است این مبلغ درآسفالت
کرمان هزینه شود و بودجه آسفالت به پلها انتقال
پیدا کند .این پول به استانداری کرمان پرداخت شده
و استانداری نیزدراختیارسازمان همیاری شهرداریها
گذاشتهشده است.ریزاینمبالغنیزمشخص است از
کمکبهفالنموسسهخیریهتاساختمصالوخرید
دستگاهسونوگرافیو...
 بهشهردارینیزمبلغیپرداختشدهاست؟

بله.دربحثهزینههایعمرانی.
 رییس شورا و شهردارکرمان تاکید داشتند
کهحتییکقراننیزازگلگهربه آنها کمکنشده
است.
درستمیگوینداماتمامحقیقترانمیگویند10.
میلیارد تومان ازسازمان همیاری شهرداریها آمده و
بابت آنتوافقنامهبوده.راستمیگویند،مستقیما از
گلگهربهحسابشهردارینرفته،باواسطهرفتهاست.
مشکلمانیزباواسطهها است.
 از آن  18میلیارد و خردهای ،چه مبلغی به
شهرداریسیرجانپرداختشده است؟
 8میلیارد در اختیار شهرداری قرار گرفته و 3
میلیاردنیزقراربودهپرداختشود.
 باقی آن 80میلیارد تومان کجاست؟
همیندیگر.مادنبالباقیمانده آنپولهستیم
تا اگر شد ،به سمت سیرجان بیاید .اطالع دقیقی
ندارم که باقیمانده مبلغ که حولوحوش 20میلیارد
تومان است ،پرداخت شده یا خیر .آقای حسنپور
پارسال گفت کلید طالیی امآرای دولتی دست برخی
اشخاص است .چه کسی این امضاهای طالیی را
ایجاد کرده؟ چرا دنبال تعیین فالن مدیرمیروید؟
چرا دنبال این موضوع نمیروند تا مردم این همه
دچاردردسرنشوند؟ خروجی این موضوع صد برابر
بیشتربهنفعمردماست.امروز(یکشنبه)شنیدمآقای
حسنپور در مراسم طرح انتقال آب خلیج فارس،
گفته است باید از آقای پورابراهیمی قدردانی شود.
ایشاننبایدموضعگیریهای احساسیداشتهباشدو
این موضوع جالب و زیبنده نیست  .آقای حسنپور
ت آقای پورابراهیمی درمسایل
به جای انتقاد ازدخال 
سیرجان ،از وی حمایت کرد.
 اگر موافق هستید از بحث فعلی خارج
شویم .بحث کارچاقکنی و داللی درشهرداری که
شما دریکی ازجلسات شورا به آن اشاره داشتید،
بهکجارسید؟
برخی از مسایل را که ما مطرح میکنیم ،برخی
دوستانتصورمیکنندبهقصدتبلیغاتبرایانتخابات
است اما روی همین بحثی که گفتید ،من حدود 2
سال به صورت میدانی و محسوس و نامحسوس کار
میکردم.برخیدستگاههایامنیتیونظارتیشهرستان

نیز در جریان هستند که از مدتها پیش این کار را
آغاز کردم و برخی از گزارشها را شفاهی و برخی
دیگررا کتبی به مراکزمربوطه گفتم یا ارسال کردم.
درنتیجه این تحقیقات برخی اصالحات نیزصورت
گرفته و اینگونه نیست که فقط گزارشی به مردم
بدهیم و برویم .این مسایل را تا رسیدن به نتیجه
مطلوب پیگیری خواهیم کرد .در اینجا باید به یک
بحث دیگرنیز اشاره کنم .باید ازمسئوالن نظارتی و
امنیتی شهرستان و معاونتعمرانی استانداری کمال
تشکررا داشته باشم که دربحث طرح جامع شهری
با شورا و شهرداری نهایت همکاری را داشتند .برای
اولین باربود که افراد سودجو که دنبال سوءاستفاده
و بهرهبرداری از بازنگری طرح جامع بودند ،به اهداف
خودشاننرسیدند.
 برای اولین باراین اتفاق افتاده؟ یعنی پیش
ازاین...
بله ،برای اولین باراین اتفاق افتاد و سابقه نداشته
است .اینبار افرادی که با رانت اطالعات و قدرت
رفته بودند در اطراف شهر ،زمینهای شخصی را
به امید الحاق به شهر در طرح جامع ،گرفته بودند،
ناکام ماندند و اجازه ندادیم به اهدافشان برسند .به
نظرمن دراین شرایط پرازخبرهای بد ،اگربخواهیم
یک خبرامیدوارکننده به مردم بدهیم ،همین است.
افرادی بودند که از  20تا  50هکتار زمین را به این
امید گرفته بودند اما خوشبختانه با درایت ،همدلی
و همکاری شورا و شهرداری و همراهی دستگاههای
امنیتی ،نظارتی و قضایی شهرستان و استان و البته
معاونعمرانیاستانداریایناتفاقنیفتاد.طرحجامع
شهرستان سیرجان تقریبا بسته شده و برای تصویب
نهایی به شورای عالی شهرسازی کشورفرستاده شد.
احتماال تا ظرف یک ماه آینده تصویب خواهد شد.
 احتمال تغییردراین طرح کهوجود ندارد؟
دیگرخیر .خواهش ما ازآقای حسنپوربه عنوان
نماینده شهراین است که ایشان به شورا و شهرداری
کمک کنند تا تایید نهایی این طرح درشورای عالی
شهرسازی کشورطبق همان طرح تصویب شده در
استان ،گرفته شود .برخی دنبال البی کردن هستند.
البته اینبارپای اشخاص درمیان نیست .هنگامیکه
طرح هنوزدرسیرجان و کرمان بود نیز ،این تالشها
وجود داشت اما با مقاومت آقای حسنپور ،امام
جمعه،فرماندارودرکرماننیزباهمکاری استانداریو
بهخصوصمعاونعمرانی استاندار ،این اتفاقنیفتاد
اما اینتالشهاهنوزتمامنشدهودرتهران ادامهدارد.
بنابراینخواهشیکه ازآقایحسنپورداریم این است
که ازقدرت قانونیشان استفاده کنند و اجازه ندهند
تالشهایی که برای تغییرات در طرح جامع شهری
سیرجان درتهران وجود دارد ،به نتیجه برسد.
آنچه که من درجلسات شورا میگویم ،حاصل
تحقیقاتی است که از مدتها قبل شروع شده و
وقتی به نتیجه رسیده ،به مردم اعالم کردم .طبیعتا
برخی منتقد عملکرد من هستند اما ما سوگند
خوردیم ،با مردم پیمانی بستیم و باید بر سر این
پیمان بمانیم .کاری نداریم که فالن مسئول خوشش
میآید یا نه .ما با شهروندان عقد اخوت بستیم ،نه با
مسئوالن .ما درمسیرسوگندمان حرکت میکنیم و
خیلیهاممکن استخوششانبیایدوخیلیهانیز
خوششان نخواهد آمد اما نه به خوش آمدنها دل
میبندیم و نه به خاطر خوش نیامدنها ،از موضع
خود عقب مینشینیم .حق و شایستگی مردم
سیرجان بسیاربیشترازآنچیزی است که میبینیم.
ما باید تا جایی که درتوان داریم ،درمسیری حرکت
کنیم که مردم را به آن جایگاه برسانیم .ما ازآنها که
در این مسیر ازما حمایت میکنند ،تشکرمیکنیم،
بهآنهاییکهمنصفانهنقدمیکننداحتراممیگذاریم
و ازنقدشان استقبال میکنیم اما اهمیتی به نقدهای
مغرضانهنمیدهیم.

یادداشت

یادمان ندانمکاری را حفظ کنید
 رضا مسلمیزاده
این شهر میراثدار
و
نشده
کارهای
خرابکاریهای بسیار است؛
کارخانهی آجر ،ترمینال
نیمهکاره ،کوچههای پر از
چاله و چوله ،خیابانهایی با
آسفالت درب و داغون و...
وارث چنین خرابشدهای اگر شب و روز هم
بجنبد و جیب خالی این روزهایش هم اجازه بدهد
باز هم کم میآورد .نمونهی اعالی این ندانمکاری
زیرگذرناتمام مکیآباد است که روی دست شهردای
مانده است و همچون زخمی ناسور هرازگاه سر باز
میکند .طرحی که اجرایش از روز اول اشتباه بود
و هیچ کارشناس آگاه و بیطرفی اجرای آن را به خیر
و صالح شهر نمیدانست .تقاطع مکیآباد حاصل
لجاجت و اصرار بر نادانی آدمهایی است که از
صمیمقلبدلشانمیخواستهخدمتیبهبخشی از
همشهریانشان بکنند .امان ازنادانی که خدمت را به
نقمت تبدیل میکند و میلیاردها تومان ازثروت یک
شهررامیسوزاند.
زیرگذر ناتمام مکیآباد فقط یکی از این
ندانمکاریهاست .همین االن ای بسا خدمتگزاران
نادان دیگری درحال نواختن سازی هستند که فردا
صدایشان شنیده میشود .سازهای بدآهنگی که
گوش خلق را کرمیکنند و میلیاردها میلیارد تومان

از ثروت مردم را بر باد میدهند که زیرگذر مکیآباد
انگشت چیدهی آنها هم به حساب نمیآید.
روزگاری دیوار برلین کشور آلمان را به دو بخش
شرقی و غربی تقسیم کرده بود و با فروپاشی اردوگاه
کمونیسم این دیوار هم برداشته شد تا سالهای
نکبتدوتکهشدنیکملتبهپایانبرسد .آلمانیها
این دیواررا برداشتند اما نه تمام آن را .بخشیهایی از
این دیواربه عنوان یادگاردوران «پردهی آهنین» حفظ
شده است تا آیندگان تاریخ خویش را ازیاد نبرند.
چند سال پیش که صحبت بر سر زیرگذر
مکیآباد باال گرفته بود ،پیشنهاد دادم که این بخش
از شهر به عنوان بخشی از تاریخ و یادگار ندانمکاری
و خدمات مخلصانه اما غیرکارشناسی حفظ شود و
به مکانی برای عبرت آیندگان تبدیل شود .ما بنا به
شهادت همهی مسئوالن شهر از نماینده گرفته تا
سرپرست فرمانداری در زمینهی کارهای فرهنگی از
بقیهیزمینههاعقبافتادهتریم.حفظ اینندانمکاری
بزرگترین خدمتی است که در این لحظه از تاریخ
شهرو کشورمان به آن نیازمندیم .زیرگذرمکیآباد به
عنوان یک میراث تاریخ معاصرشهرباید حفظ شود.
نمیدانم چرا «ادیف» برای حفظ این محوطه از گزند
آسیب حلقهی انسانی تشکیل نمیدهد؟ نمایندگی
میراث فرهنگی چرا دست روی دست میگذارد تا
آثاریک سوءرفتارچند میلیاردی به آسانی پاک شود؟
لطفا یک ندانمکاری ازشاهکارهایتان را برای آیندگان
باقیبگذارید.

خبر

شکارچی کبکهای وحشی دستگیرشد
 پاسارگاد
علی اکبر رسولیان ،ضمن اعالم این خبر
گفت :ماموران یگان حفاظت محیط زیست
شهرستان روز گذشته حین گشت وکنترل
مناطق حوزه استحفاظی به یک شکارچی غیر
مجاز برخورد و نسبت به دستگیری وی اقدام
کردند.
او با بیان اینکه از متخلف تعداد چهار قطعه
الشه کبک و یک قبضه سالح غیر مجاز دو لول
ترک کشف و ضبط شد ،افزود :جریمه ضرر و
زیان وارده به محیط زیست ناشی از شکار غیر
مجاز هر قطعه کبک وحشی مبلغ  ۳میلیون
ریال است که براین اساس متخلف باید مبلغ ۱۲

میلیون ریال را به حساب دولت واریز کند ،فرد
خاطی پس از تکمیل پرونده به مراجع قضایی
شهرستانمعرفیشد.
رسولیان تصریح کرد :امسال تاکنون
دستورالعملی برای شکارپرنده درسطح سازمان
ابالغ نشده است و درصورت مشاهده هرگونه
شکارپرندهدرمناطقتحتمدیریتو استحفاظی
با متخلفان برابرقانون برخورد میشود.
او بیان داشت :دوستداران و همیاران محیط
زیست سیرجان میتوانند هرگونه تخلف شکارو
صید در حوزه شهرستان را با شماره تماسهای
 ۰۳۴-۴۲۳۳۲۶۰۰و یا  ۰۹۱۳۳۷۸۲۱۶۶به ما
عالم کنند.

 ۱۴محکوم به قصاص درکرمان ازمرگ رهایی یافتند
 پاسارگاد
رئیسشوراهای حل اختالف کرمان با اشاره
به اینکه کرمان رتبه اول کشوری درزمینهسازش
پروندههای قتل را دارد ،گفت ۱۴ :محکوم به
قصاص با رضایت اولیای دم ازمرگ رهایی یافتند.
مهدی تق یزاده ،اظهار کرد :با اهتمام اعضای
شورای حل اختالف شعب ویژه زندانها و
همچنین اقدام خداپسندانه خانوادههای اولیای
دم ۱۴ ،محکوم به قصاص نفس با رضایت
اولیای دم از قصاص رهایی و فرصت زندگی
مجددیافتند.

وی اعالم کرد :شوراهای حل اختالف
ویژه زندان در چهار ماه ابتدای سال جاری رتبه
دو کشوری را در زمینه آزادی زندانیان به خود
اختصاص داده و موفق به کسب رتبه اول
کشوری در زمینهسازش پروندههای قتل در این
مدت زمان شدهاند.
تق یزاده بیان کرد :یکی از شاخههای مهمی
که اخیراً به مرکز توسعه حل اختالف واگذار
شده موضوع داوری و میانجیگری است که این
مرکزبا ایجاد کارگروههایی درحال پیگیری و تهیه
دستورالعملهای الزم است.

پیام مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گلگهر همزمان با ورود
اولین پمپاژ آب خلیج فارس به مخزن  ۴۵هزار متر مکعبی گلگهر
بسم اهلل الرحمن الرحیم
همانطـور کـه مـردم عزیـز کشـورمان واقـف
هسـتند ،دیـار کریمـان بهشـت معـادن ایـران
لقـب گرفتـه و صنایـع زیـادی همچـون فـوالد،
ذغالسـنگ ،مـس ،کرومیـت و غیـره در ایـن
اسـتان فعالیـت دارنـد کـه تامیـن آب آنهـا
چالشـی بـر سـر راه توسـعه صنایـع ایـن اسـتان
محسـوب میشـود و حـل آن زمینـه جهـش و
رونـق تولیـد را در حـوزه صنعتـی و معدنی فراهم
میسـازد.
طـرح انتقـال آب خلیـج فـارس بـه صنایـع
جنـوب شـرق کشـور از پروژههـای بـزرگ
آبرسـانی کشـور محسـوب میشـود کـه از سـال
 ۹۵در سـه قطعـه در مرحلـه اجـرا قـرار گرفتـه
و آب گلگهـر در سـیرجان ،مـس در سرچشـمه
رفسـنجان و چادرملـو در یـزد را تامیـن میکنـد

و بـا اجـرای ایـن طـرح ،شیرینسـازی آب دریـا
در کنـار خلیجفـارس انجـام میشـود و آب بـرای
مصـرف صنایـع اسـتانهای یـزد و کرمـان تامیـن
میشـود که اجرایی شـدن تامین آب از دریاهای
آزاد توسـط شـرکتهای معدنی و صنایع معدنی،
گامـی نـو و عملـی بـرای اسـتقالل آبـی بخـش
معـدن از منابـع زیرزمینی و حفظ محیط زیسـت
میباشـد.
ابـر پـروژه انتقـال آب خلیـجفـارس بـه نواحی
مرکـزی ایـران و بـه ویـژه منطقـه عظیـم معدنـی
و صنعتـی گلگهـر ،آرزویـی چنـد سـاله بـود کـه
در دولـت تدبیـر و امیـد بـه همـت مسـئوالن و
همراهـی بخـش خصوصـی اجرایـی شـد و بـه
یـاری خداونـد سـرانجام در سـال جهـش تولیـد
و همزمـان بـا هفتـه دفـاع مقـدس شـاهد ورود
اولیـن پمپـاژ آب خلیـج فـارس بـه مخـزن ۴۵

با کادر

ی مجرب

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری صنعتی و غیره

هـزار متـر مکعبـی گلگهـر بـه عنـوان مقصـد
نخسـت پـروژه انتقـال آب هسـتیم.
بنـده برخـود الزم میدانـم ایـن موفقیـت
بـزرگ را بـه تمامـی مـردم عزیـز اسـتان کرمـان و
شهرسـتان سـیرجان و تمامـی پرسـنل شـاغل در
منطقـه گلگهـر تبریـک عـرض نمایـم و بـه طـور
ویـژه از تالشهـا و فعالیتهـای شـبانهروزی
مهندسـین و متخصصیـن و کارگـران عزیـزی کـه
در این چند سـال در اجرای این پروژه مشـارکت
داشـته انـد تقدیـر و تشـکر نمایـم .ان شـااهلل
ظـرف یکمـاه آینـده شـاهد آییـن افتتـاح رسـمی
ایـن پـروژه با حضور مقامـات عالیرتبه دولتی در
منطقـه گلگهـر خواهیـم بـود.
جمشید مالرحمان
مدیرعامل و نایبرییس هیئتمدیره

سلطانی

آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب شرکت لنـگر بار

 09139473880 - 42252330 - 09136473880سلطانی(قدیم)

شبان
هروزی
بدون ت
عطیلی

با0
3
%
ت
خ
ف

یف

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

 09136342007 42252330سلطانی(قدیم)

