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پيامك300099004806 :
 ناصر صبحی
احتماال دیگر اکثر مردم سیرجان در
جریان ماجرای کمک  80میلیارد تومانی
گلگهر به استان کرمان هستند .این ماجرا
دو سر مبهم دارد که بخش انتهایی آن ،یعنی
محل هزینهکرد مبلغ مطرح شد اما پاسخ
درخوری نیافت و بخش ابتدایی آن ،یعنی
چرایی کمک گلگهر ،همچنان مبهم است.
در این مطلب ،به دنبال یافتن پاسخ بخش
دوم سوال هستیم اما شاید بد نباشد جهت
یادآوری ،ابتدا گریزی به آغازماجرا بزنیم.
 چوب در النه زنبور
موضوع کمک  80میلیاردی گلگهر به
استان ،اولین بار از سوی ابوذر زینلی؛ رییس
شورای شهرسیرجان مطرح شد .زینلی معتقد
بود بسیاری از شهرهای استان از این کمک
بیبهره بودند و میزان سهم تعیین شده برای
سیرجان ،اندک بوده است .او معتقد بود با
توجه به اینکه ضررهای مستقیم و شاید
غیرقابلاجتناب معدن ،پیش و بیش از همه
به سیرجان ضربه زده و سهم سیرجان باید دو
برابرکرمان تعیین میشد.
اعتراضهای زینلی پاسخی نیافت و
کرمانیها نیزترجیح دادند این بخش را نادیده
بگیرند و بر بخش دیگر سخنان زینلی ،یعنی
کمک گلگهر به شهرداری متمرکز شوند.
شهردار ،رییس شورا و حتی برخی از عوامل
استانداری کرمان موضع گرفته و تاکید کردند
هیچ کمکی از سوی گلگهر به شهرداری
کرمان نشده است .زینلی سندی را منتشر کرد
که بر طبق آن ،بخشی از مبلغ کمک گلگهر
به طورغیرمستقیم و ازسوی سازمان همیاری
شهرداریها به برخی ازپروژههای شهری کرمان
اختصاص یافته است .مسئوالن کرمانی اما
ترجیح دادند همچنان روی تکذیب «کمک
به شهرداری کرمان» متمرکز شوند .ولی برای
اثبات مدعای خویش ،حاضر به شفافسازی
در مورد سند منتشر شده نشدند .برخی از

به یک نفر فروشنده خانم
ترجیحا با سابقه کاری به
صورت دو شیفت برای
کار در کاالی خواب در
محیاشهر نیازمندیم
09132795675

قانونا هم درست بوده است اما دولت
اعتقادداشت،تعلقمیگیرد.نمایندگان
گلگهردرمقابل ادعای دولت ازگلگهر
دفاع کردند و موفق شدند .منتها
نمایندگان گفتند اگرموفق هم بشوید،
ما اجازه نمیدهیم .چون اگر این مبلغ
به دولت را بدهید 20 ،درصد گیر ما
میآید .ما هم تعهد کردیم و مبلغ را
به استان دادیم.

رسانههای کرمانی نیزترجیح دادند تنها
به انتشار تکذیب سخنان زینلی توسط
مسئوالن کرمان اکتفا کنند.
این ماجرا یک سرمبهم دیگرنیز
داشت که آن ،دلیل کمک گلگهربه
استان کرمان بود .آیا گلگهرچنانکه
دررسانهها و اززبان مسئوالن کرمانی
عنوان شد ،درراستای رسالتهای
اجتماعی خویش این کمک را انجام
داده یا ماجرای دیگری درمیان است؟
اطالعات جسته و گریخته از
برخی آگاهان گلگهری پازل را برای
پاسارگاد ساده کرد اما این اطالعات
نیاز به تایید داشت .دو هفته پیش و
گزنی پروژههای جهان
در مراسم کلن 
فوالد ،به سراغ جمشید مالرحمان؛
مدیرعامل شرکت گلگهر رفتیم .وی
پس از شنیدن سؤال ،مطابق معمول،
خواست تا سؤال را از روابطعمومی
بپرسیم .ایمان عتیقی؛ مدیر مجتمع
گلگهر نیز گفت که در جریان این
مسئله نیست و باید پاسخ را از مدیران عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
مالیشرکتبپرسیم.
معاون
زیدآبادی،
 محمود
گزارش پاسارگاد ازچند و چون کمک  80میلیاردی گلگهر به استان کرمان
مالی و اقتصادی گلگهر :نمایندگان
 80میلیارد تومان را میخواستند
 ماجرای کمک  80میلیارد
تومانی گلگهر به استان کرمان
چیست؟
بحث کمک نیست .فکر کنم سال
 1394یا 95هیئتمدیره و سهامداران گلگهر
به استاندار کرمان اختیار دادند تا  80میلیارد
تومان را هزینه کند و تاکنون حدود 70میلیارد
تومان از این مبلغ به دستور استانداردرسطح
استان هزینه شده است.
 آیا عنوان خاصی داشته است؟
خیر .ما یک حق و حقوق دولتی بدهکار

ق مردم یا داللی
ح 

بودیم .دولت از ما میخواست و ما هم
نمیدادیم ،چون حق با ما بود .نمایندگان
استان پیگیری کردند و این حق را به گلگهر
برگرداندند .در آن زمان مشروط شد  20درصد
آن ،یعنی  80میلیارد تومان را سهامداران به
استان کرمان ببخشند .اختیار این  20درصد را
در مجمع سهامداری به استاندار کرمان دادند
و با نظر استاندار کرمان نیز حدود  75میلیارد
تومان آن هزینه شد.

 شما معتقدید آن  400میلیارد
دولت ،نابجا بوده است؟
نه .مبلغ 400میلیارد را بایست نمیدادیم
ولی نمیتوانستیم .نمایندگان آمدند و
تخفیف را از دولت برای سهامدار گرفتند.
وقتی میخواستند تخفیف را بگیرند ،گفتند؛
«سهامدار! اگر این تخفیف داده شود ،شما
 20درصد آن را که حق استان کرمان است،
باید واگذار کنید .چون اگر این  400میلیارد را

به تعدادی استاد کار
و شاگرد جهت کار

کابینت  mdfبه صورت

سرکار خانم الهام بصیرینیا
و جناب آقای مرتضی آذرنگ

ویژه  ۸سال به باال(آقایان و خانم ها)

درگذشت شادروان حاجکاظم بصیرینیا را
خدمت شما تسلیت عرض میکنیم .ما را در غم
خود شریک بدانید.
هفتهنامه پاسارگاد

( کالسها به صورت خصوصی و تک نفره برگزار می شود

توافقی نیازمندیم

خ دهخدا جنوبی،روبرو کافه ملو

۰۹۳۹۹۲۱۱۳۸۲

دولت میگرفت 20 ،درصد آن باید به استان
داده میشد» و سهامدار ،اختیار همین 20
درصد را به استاندار کرمان داد تا به طریقی که
دلش میخواهد هزینه کند.
 آن  400میلیارد تومان که برای
گلگهرتعیین شده ،عادالنه نبوده و نباید
پرداختمیشده؟
بله ،نباید میپرداخت .قوانینی داشتند
که این مبلغ به گندله تعلق نمیگرفته و

 نماینده مردم سیرجان :از
مالرحمانبپرسید
تالش ما برای گفتوگو با شهباز
حسنپورنمایندهمردمسیرجان ناموفق
ماند .روزیکشنبه اما دررزمایش نیروی
انتظامی ،در حین خروج حسنپور
گفتوگوی کوتاهی با وی انجام دادیم.
 ماجرای کمک  80میلیارد
تومانی گلگهربه استانچیست؟
در جلسه شورای شهر مفصل
توضیح دادم .این کمک ،به استان
نبوده است .براساس قانون در شورای
برنامهریزی استان باید تصمیمگیری
میشده و مبلغ قابل قبولی نیز در
شهرستان هزینه شده است.
 گفته میشود این 80
میلیارد تومان ،درمقابل بدهی 400
میلیارد تومانی گلگهربهدولت بوده
است و نمایندگان استان ،بدهی را
برای گلگهراستمهال کردند.
(مکث چند ثانیهای) اجازه بفرمایید که
در یک برنامه گفتگوی مفصل ،این را خود
جناب مهندس مالرحمان؛ مدیرعامل گلگهر
توضیحدهند.
 ما پاسخ شما را میخواهیم اما
هرچه برای گذاشتن قرار مصاحبه تماس
میگیریم،پاسخیدریافتنمیکنیم.
ما درخدمت شما هستیم اما یک مقدار

09139452840

خانم محیاپور

09138457296

لیزری سیاه و سفید
در حد نو-قیمت توافقی

09139459975

یک شرکت معتبر راهسازی
به یک ماشین(اجاره ای)  405یا سمند مدل
 98به باال برای مسیر میدوک به سرچشمه
و برعکس نیازمند است.

به یک کارگرخانم
( 40سال به باال) جهت
انجام امور منزل

به یک شاگرد آقا
و یک منشی خانم
جهت کار نصب درب
اتومانیک نیازمندیم

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم

اجرای داربست
لوله از شما ،کار از ما
با کمترین هزینه
در اسرع وقت

نیازمندیم

09 13 34 7 804 1

پرینتر کانن 4
کاره(اسکن-فکس
پرینت-کپی)

09128896961

آدرس :میدان شهرداری،
خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان ،طبقه اول دفتر پیشخوان دولت
034-42235099
نوین ارتباط(پست بانک)

09120656634

سلطانی

با کادر

شبان
هروزی
بدون
ت
ع
طیلی

ی مجرب

حمل اثاثیه منزل ،مبلمان ،کاالی تجاری صنعتی و غیره

آدرس :انتــهای بـلوار فاطمیه جنب شرکت لنـگر بار
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اجرای رومالین رنگ
و کاغذدیـواری

با تخفیف ویژه

 09135028220جعفری

ضایــعـات
و آهـنآلـات

09133456403

09132456684

امـالک امیـرکبیـر

منزل  10قصب  2نبش  160متر زیربنا  3خوابه شهرک سمنگان  1/900م
منزل  12قصب درب ساختمان  170متر زیربنا بسیار شیک تکمیل
کلیدنخورده شهرک صدف توافقی
زمین قطعه شماره  49ار اراضی فرهنگیان  120هکتاری  650میلیون

زمین قطعه  179فاز  3فخرآباد توافقی

ضایعات و آهن دست
دوم و غیره شما را

با بهترین قیمت خریداریم

09132797295

خریدار
ضایعات آهن و
غیره هستیم

09132476144
09133470520
20

 %تخفیف

محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

با بیمه معتبر
باالی  15سال

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

منزل  8قصب دو نبش نوساز  175متر زیربنا شهرک والیت کارشناسی  2/500میلیارد

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

آپارتمان تک واحدی نوساز  190متر زیربنا تکمیل خیابان طالقانی

قابل توجه همشهریان گرامی خدمات ثبت احوال

منزل  11قصب  3طبقه آهن ریزی و سقف شهر پاریز کارشناسی  800م
آپارتمان تک واحدی نوساز  150متر زیربنا آخر ولیعصر جنب جوانان
مساجد تکمیل  1/100میلیارد
آپارتمان  80متر دوخوابه طبقه چهارم شمالی با آسانسور و پارکینگ آیت
اهلل سعیدی  590میلیون

منزل  18قصب  150متر زیربنا سند تکبرگ آیت اهلل سعیدی قصبی  200میلیون

آدرس :ابتدای خیابان امیر کبیر ،جنب تاکسی تلفنی توسن
09217593889 - 42205360
09923963619 - 09132799667

افتخاری

محمود سلطانی

فقط در کمتر از  5دقیقه میتوانید در این دفتر ،ثبتنام کارت
ملی هوشمند و تعویض شناسنامه خود را انجام دهید

صـدور و تـحویل دو روزه

میدان شهرداری ،خیابان انقالب ،نبش کوچه مسجد
صاحبالزمان دفتر پیشخوان نوین ارتباط

42235099

آگهی فقدان سند مالکیت
آقــای حســن ذاکرینــژاد بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه از دفتــر اســناد رســمی شــماره 224
ســیرجان مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک  1178فرعــی
از  2311اصلــی واقــع در بخــش  35کرمــان بــه نــام آقــای حســن ذاکرینــژاد ثبــت و ســند
مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه بــه علــت جابهجایــی مفقــود گردیــده ،لــذا بــه
دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده  120آییننامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع مــردم
آگهــی میشــود تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد،
ظــرف مــدت  10روز از تاریــخ انتشــار روزنامــه گواهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم
دارد .در غیــر ایــن صــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت
المثنــی بــهنــام مالــک صــادر خواهــد شــد 779 .م.الــف تاریــخ انتشــار1399/07/28 :
محمد آرمانپور -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

دعوت به همکاری

گروه ساختمانی پایا صنعت

به تعدادی نیروی فنی ماهر و نیمه ماهر

در زمینه تولید در و پنجره UPVC
و

نصاب درب و پنجره دو جداره
نیازمندیم

0913 682 7327

09917665969

با%30

گرفتاریهای کرونایی باعث شد کمتر ...االن
بیایید مراسم افتتاح کارخانه الستیک ،در
آنجا توضیحات بیشتر و خوبی را توضیح
میدهیم.
تالش پاسارگاد پس از اتمام مراسم
افتتاح کارخانه الستیک به دلیل ازدحام زیاد و
عجله آقای حسنپوربه جایی نرسید.
 کمک با کمک زور
براساس اطالعاتی که تاکنون به دست
آمده ،دولت معتقد بوده گلگهر باید 400
میلیارد تومان به خزانه بپردازد گلگهر چنین
اعتقادی نداشته اما آشکارا توان مقابله با
خواست دولت را هم نداشته است .در این
میان ،احتماال به درخواست گلگهر ،تعدادی
از نمایندگان استان کرمان برای حمایت از
گلگهر وارد قضیه میشوند .آنها از گلگهر
میخواهند در صورت موفقیت در منصرف
یا اقناع دولت ،گلگهر  80میلیارد تومان به
استان کرمان کمک کند .از آنجا که محل
صرف این مبلغ عمدتا در شهرهای کرمان،
سیرجان و بردسیر بوده ،حدس زدن نام
نمایندگانی که چنین تقاضایی داشتهاند،
دشوار نیست .اما اگر حق با گلگهر بوده،
درخواست  80میلیاردی نمایندگان استان
کرمان ،هرچند با نیت خیر کمک به استان،
اقدامی شبیه داللی بوده است.
تاسفبارترین بخش ماجرا ،عدم
شفافسازی نمایندگان است .اگر تنها هدف
ایشان کمک به استان بوده ،چرا از گفتن
حقیقت به مردم خودداری کردهاند؟ ماجرای
کمک گلگهر مسئوالن استان کرمان و
بهخصوص استانداری را نیز زیر سوال برده
است .آنان که در پاسخهای خود به رییس
شورای شهر سیرجان دم از مدرک و شفافیت
میزدند ،چرا در مورد اصل ماجرای کمک
گلگهر سکوت کردهاند؟ این مسئوالن در
چه مواردی دیگری سکوت کرده و خواهند
کرد؟

تخفیف

انتهای بلوار فاطمیه جنب قطعهشویی

 09136342007 42252330سلطانی(قدیم)

