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گفتوگوی پاسارگاد با محسن برجسته مدیرعامل شرکت تامین آتیه کارکنان گهرزمین؛

در گهرزمین قانون وجود ندارد
از دادستان سیرجان و سازمان بازرسی تقاضا دارم به این موضوع و این شرکت ورود پیدا کنند
 در همه ادوار در ستاد آقای حسینی فعالیت کردم و به همین دلیل بیشتر به عنوان یک چهره اصولگرا شناخته شدهام.
چپی یا راستی بودن مهم نیست و برایم پاکدستی و سالمت در اولویت است
برای تمامحرفهایم نامه و مدرک دارم و از طریق کانال تلگرامی به شفافسازی درباره گهرزمین ادامه خواهم داد
 گروه جامعه
«شرکت تامین آتیه کارکنان گهرزمین» نامی است که در
انتشارگزارشهاییتحتعنوانفساددرمعادناستانکرمانبارها
در فضای مجازی منتشر شد .شرکتی که هدف اصلیاش ایجاد
عایدی بیشتر برای پرسنل و کارگرها بود ،اکنون از آن فرسنگها
فاصلهیافتهاست.محسنبرجستهمدیرعاملاینشرکتبرخالف
مدیرانومعاونانشرکتگهرزمینکهحاضربهمصاحبهنیستند،
قرار گفتوگو را به راحتی میپذیرد .برجسته خود را مدیرعامل
تبعیدی مینامد« :با وجود داشتن 2مدرک فوقلیسانس و سابقه
مدیریت در بیمارستان غرضی حال متصدی انبارریلی هستم و
حقوقم از رانندهام کمتر است» او معتقد است شرکت تامین آتیه
مظلوم واقع شده و هیچ فریادرسی ندارد .در پاسخ به هر سؤال به
مدارک و مستنداتی که همراه خود آورده ،رجوع میکند« :برای
تمامحرفهایم نامه و مدرک دارم و از طریق کانال تلگرامی به
شفافسازی درباره شرکت گهرزمین ادامه خواهم داد».
شرکتتامینآتیهگهرزمینباچههدفیتاسیسشد؟
با توجه به آلودگی محیط کار و همچنین ساعت کاری زیاد
پرسنل شرکتهای معدنی ،شرکتهای تابعه تاسیس میشوند
تا کارگران عایدی بیشتری ببرند ،چون حقشان هم است .همه
پرسنل سها مدار این شرکتهای تابعه میشوند و بعضی کارهای
پیمانکاریبهاینشرکتهامحولمیشودودرپایانسالهمسود
شرکت بین سها مداران تقسیم میشود .به همین نیت پیشنهاد
تاسیس شرکت تامین آتیه داده شد.
شمااینپیشنهادرادادید؟
تقریبا از دیماه سال  83شرکت گهرزمین به بهرهبرداری
رسید و بنده هم اول اردیبهشت  84در این شرکت استخدام
شدم .از همان سال اول پیشنهاد تاسیس یک شرکت تابعه را
دادم .مدیرعامالن وقت آقای راشدی و بعد از ایشان آقای فرشاد
این پیشنهاد را نپذیرفتند تا اینکه مدیرعامل بعدی آقای پاینده
موافقت کردند و شرکت «گوهرانزمین» را ثبت دادیم که همه
کارکنان که  46نفر بودند و با سهمهای برابر ،از مدیرعامل گرفته
تا آبدارچی سها مدار آن شدند .خودم به عنوان مدیرعامل شرکت
انتخابشدموسعیکردیمگوهرانزمینیکشرکترانتینباشد
و کامال شفافسازی وجود داشت.

هیچمخالفتیبااینرویکردکههمهاعضاسهامبرابر
داشتهباشندنشد؟
یکی از معاونان شرکت مخالفت کرد و گفت با این شرایط
سها مدار نمیشوم و نشد .همین مخالفت باعث شد تا شهریور92
به شرکت گوهرانزمین کار داده نشود.
دلیلمخالفتشانچهبود؟
دوستداشتندبهکسانیکهازخودشانهستندوپیمانکارهایی
کهطرفحسابخودشانهستندکارهارابدهندکهسودبیشتری
بگیرند.
 شرکت گوهرانزمین شهریور سال  92کارش را
رسماشروعکرد؟
بله آقای بهروز شفیع که به عنوان مدیر گندلهسازی شرکت
سنگآهنگهرزمینانتخابشد،ایشانسهتاپروژهازواحدخودش
را به شرکت داد و کار را شروع کردیم .شروع کار ما همزمان شده
بود با زمانی که شرکت گهرزمین به تولید نزدیک شده بود و نیاز به
یک واحد سنگشکن داشت که کار آن را هم به گوهرانزمین دادند.
تااینجایکارصحبتازشرکتگوهرانزمینکردید،
چرااینشرکتبهتامینآتیهتغییرپیداکرد؟
اول اسفند سال  92آقای پوریانی مدیرعامل گهرزمین شد
که همراه ایشان تیم جدیدی آمده بودند که آنها هم میخواستند
سها مدار شرکت گوهرانزمین باشند پس باید سهام شرکت را
بیشتر میکردیم اما یک مشکلی وجود داشت که گوهرانزمین
شرکتیبامسئولیتمحدودبود.شرکتگوهرانزمینمنحلشد
و شرکت دیگری به نام تامین آتیه کارکنان گهرزمین تاسیس شد
که 100نفر سها مدار آن شدند باز هم با سهام برابر.
بازهمشمامدیرعاملانتخابشدید؟
این بار اعضای هیئت مدیره  7نفر بودندکه معاونان و مدیران
وقت گهرزمین بودند و آقای کاظمیان مدیرعامل شرکت آتیه
انتخابشد.
 فعالیت شرکت آتیه ادامه کار شرکت گوهران زمین
بود؟
کارهایی به این شرکت داده میشد اما بعد از مدتی که جلوتر رفتیم،
شرکتآتیهبهحیاطخلوتمدیرانگهرزمینتبدیلشدهبودوسها مداران
رابهرسمیتنمیشناختندوحتیصراحتابهماگفتنداینشرکترابرای

خودمان تاسیس کردهایم شما چکارهاید؟ مثال بعد از تاسیس شرکت
تامین آتیه قراردادی با گهرزمین برای احداث سنگشکنی به ظرفیت
 3میلیون و  700هزار تن در سال و به ازای هر تن  18هزار تومان بسته
شد و ما را موظف کردند که همین کار را به شرکت زنوبر ایرانیان بدهیم به
ازای هر تنی 16هزار و 600تومان .بسیاری از کارهای احداث سنگشکن
را شرکت تامین آتیه انجام داد و در این قرارداد نقش سرمایهگذار را داشت.
بااینتوضیحاتبهازایهرتنهزارو 400تومانسود
عایدشرکتشمامیشدهاست،چهایرادیداشت؟
درستاست،اما 4ماهازکارکهگذشتگهرزمینبهطورمستقیم
با زنوبر ایرانیان قرارداد بست و نقش شرکت تامین آتیهاین وسط گم
شد ،به همین راحتی بدوناینکه هیچ اتفاقی بیفتد یا شرکت آتیه را
در جریان این موضوع قرار دهند نقش این شرکت دود شد و رفت هوا.
شنیدهمیشودرابطهخانوادگیبینمدیرانشرکت
زنوبرایرانیان و مدیران گهرزمین وجود دارد .این موضوع

 نیم نگاه

قبل از رایگیری آقای دالوریان در جلسه صبح گفت آقای
پوریانی گفتند هیچ فرقی ندارد که نام چه کسی از صندوق
بیرونبیاید،فقطاگرمیخواهیدکهمدیرعاملگهرزمینبه
شرکت آتیه کار بدهد ،باید  20درصد از سود خالص شرکت را
برای انجام امور خیریه در اختیار وی قرار دهید .مجمع هم به
دلیل اینکه به گرفتن کار نیاز داشت تصویب کرد که 20درصد
از سود خالص شرکت در اختیار هیئت مدیره آتیه باشد که با
نظر مدیرعامل در امور خیریه خرج شود

صحتدارد؟
بله.مدیرعاملشرکتزنوبربرادرخانمپسرآقایپوریانیاستو
اینشرکتمتعلقبهپدرخانموبرادرخانمپسرآقایپوریانیاست
که با این قرارداد در طول  4سال دهها میلیارد تومان سود خالص
نصیبشرکتزنوبرایرانیانشد.
 در آن زمان شما چه سمتی در شرکت داشتید و چرا
همانموقعنسبتبهاینموضوعاعتراضنکردید؟
این مسئله  4سال کتمان شد تا زمانی که من مجددا وارد
هیئتمدیره شدم .آن زمان من نماینده مدیرعامل بودم و قبل
از اینکه این کار انجام شود ،من را کنار گذاشتند و آقای محمد

سلیما نزاده را به جای من گذاشتند و به این طریق من را از
سیستمدورکردند.
 اعضای هیئت مدیره تامین آتیه هیچ واکنشی
نسبتبهاینقراردادنشانندادند؟
اتفاقاسوالاساسیهمینموضوعاست.اعضایهیئتمدیره
همگی از معاونان و مدیران آقای پوریایی مدیرعامل شرکت
گهرزمین بودند که وظیفه خود را در دفاع از منافع سها مداران
انجام ندادند خصوصا معاون بهرهبرداری و مدیر سایت به واسطه
حضورشدرسایتسیرجانوبهعنوانعضوهیئتمدیرهتامین
آتیه میتوانست واکنش نشان دهد اما هیچ دفاعی از سهام داران
نکرد.
 بعد از اینکه در سمت مدیرعاملی قرار گرفتید از
طریقمراجعقضاییپیگیرینکردید؟
در همین راستا بعد از انتخاب بنده به عنوان مدیرعامل شرکت
تامین آتیه  3شکایت به دادگستری سیرجان تقدیم کردهام .اول
از شرکت گهرزمین و آقای پوریانی به دلیل نادیده گرفتن قرارداد
شرکت تامین آتیه و واگذاری آن به شرکت زنوبر ایرانیان .دوم
شکایت از اعضای هیئت مدیره وقت به دلیل کوتاهی در انجام
وظایفوسومشکایتازشرکتزنوبرایرانیانبهدلیلعدمپرداخت
حقوققانونیشرکتتامینآتیه.
شکایتهابهجاییرسیدهاند؟
شکایت اول و سوم به کانون کارشناسان دادگستری جهت
تعیین کارشناس و داوری ارجاع شده است و شکایت دوم در انتظار
وقت دادگاه است.
 با وجود مخالفتهایی که با حضور شما وجود داشت
چطوربهعنوانهیئتمدیرهانتخابشدید؟
در سال  93شرکت هیچ سودی به پرسنل نداد و اعضای
هیئتمدیره در سال 94از 7نفر به 3نفر کاهش پیدا کرد چرا که
این شرکت برایشان لوث شده بود،کارهایشان را انجام داده بودند
و ضرورتی برای ادامه کار آن نمیدیدند .در سال 95مجمع گرفته
شد و  3میلیون و  500هزار تومان برای هر یک از سها مدارن سود
سال  94دادند و همچنین سه پروژه هم به شرکت دادند :تامین
نیروی انسانی ،باسکول و بارگیری از کنار خطوط تولید .در همین
مجمع رایگیری شد که من و  4نفر دیگر رای آوردیم و داستان
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عوضشدوکسانیرایآوردندکههیچسمتیدرشرکتنداشتند.
 انتخاب اعضای هیئت مدیره جدید خوشایند
مدیرانگهرزمیننبود؟
بعد از انتخاباتاین حیاط خلوت از دستشان در رفت و
چیزهاییکهنباید معلوم میشد در ادامه معلوم شدند .البته از قبل
از رایگیری مشخص بود که برای شرکت آتیه نقشههایی دارند.
چهنقشههایی؟
قبل از رایگیری آقای دالوریان در جلسه صبح گفت؛ آقای
پوریانی گفتند هیچ فرقی ندارد که نام چه کسی از صندوق بیرون
بیاید،فقطاگرمیخواهیدکهمدیرعاملگهرزمینبهشرکتآتیه
کار بدهد ،باید 20درصد از سود خالص شرکت را در اختیار وی قرار
دهید .مجمع هم به دلیل اینکه به گرفتن کار نیاز داشت تصویب
کرد که  20درصد از سود خالص شرکت در اختیار هیئت مدیره
آتیه باشد که با نظر مدیرعامل گهرزمین در امور خیریه خرج شود.
شمابهعنوانمدیرعاملانتخابشدید؟
اول هیئت مدیره من را به عنوان مدیرعامل انتخاب
کرد و ثبت هم شد اما آقای پوریانی مخالفت کرد و آقای
سیدشجاعالدینگلسرخیمدیرایمنیوقتبهعنوانمدیرعامل
تامینآتیهانتخابشد.

 گویا در آن سال سود زیادی عاید شرکت شده بود.
در مجمع سال  96سود سال  95شرکت  3میلیارد و 500
میلیون تومان مشخص شد که منهای 20درصد سهم مدیرعامل
که  700میلیون تومان میشد به هر نفری  28میلیون تومان
سود میرسید واین یک بارقه امیدی شد در دل پرسنل شرکت
تامین آتی ه که اصال هیچ کس نگاهش هم نمیکرد و نمیخواست
سهامدارشباشد.
 این پول به سهام داران پرداخت شد؟
یکیازتخلفاتمدیرعاملسابقشرکتتامینآتیههمینمورد
است.برطبققانونتجارتبعدازتشکیلمجمعومشخصشدن
مبلغ سود ،حداکثر 8ماه فرصت برای پرداخت سود به سها مداران
وجود دارد ،تقریبا در آخرین روزهای موعد قانونی نصف آن
پرداخت شد و مابقی تاکنون پرداخت نشده است.
 پس مدیرعامل گهرزمین به وعده خود وفا کرده بود
که در مقابل سهم 20درصدی کار بیشتر و در نتیجه سود
بیشتریعایدشرکتشود.
اتفاقا چون با وجود تغییر هیئتمدیره شرکت به سود رسیده
بود ،بهانهگیریهایشان شروع شد و بعد از مجمع باز مرا تحت
فشار گذاشتند که باید استعفا بدهم و گفتند مدیرعامل سهم

بیشتری میخواهد و این در صورتجلسه نوشته شد که 45
درصدازسودخالصشرکتدراختیارعلیاکبرپوریانیمدیرعامل
گهرزمینقرارگیرد.
شماهماینصورتجلسهراهمامضاکردید؟
صورتجلسه را آقای صالح معاون مالی شرکت ،آقای دالوریان،
آقای پوریانی و من امضا کردیم.
امضایشمابهنشانهموافقتبودهاست.
گفتند اگر امضا نکنید دیگر به شرکت کار نمیدهند و با شرط
اینکه در صورتجلسه نوشته شود با این مصوبه به شرکت کار داده
شود و به شرط موافقت مجمع امضا کردم .البته مطمئن بودم که
یزنند.
بعدا زیرحرفشانم 
700میلیونتومانسهممدیرعاملدرکجاهاهزینه
شد؟آیاواقعاصرفامورخیریهشد؟
 1میلیاردو 700میلیون تومان از محلهمین 20درصد سهم
مدیرعامل برداشتهاند که یک میلیارد آن کامال غیرقانونی است.
در لیست هزینهها مواردی چون خرید خودرو ،مساعدت مالی،
خرید کتاب ،کمک به هیئتها در شهرهای مختلف ،هزینه سفر
ریاستجمهوری به کرمان و مواردی از این دست دیده میشود.
این درحالیست که برای هر کدام از موارد مصوبه هیئت مدیره

الزم است اما هیچ کدام مصوبه ندارند.
 در حال حاضر شما مدیرعامل شرکت آتیه هستید
اماباوجودمخالفتهاچگونهایناتفاقافتاد؟
با وجود تخلفات زیادی که در این شرکت انجام شده بود
ت آتیه نمیدهند و تمام ماشینآالت
وقتی دیدیم کاری به شرک 
خوابیدهاند ،در خردادماه سال جاری با مشورت دوستان و رعایت
تمام شرایط قانونی مجمع برگزار کردیم .با درج آگهی در روزنامه
مجمع را تشکیل دادیم و به طور قانونی اعضای هیئتمدیره را
تعیین و مدیرعامل را عوض کردیم .در تاریخ  17خردادماه هم
اعضای هیئتمدیره من را به عنوان مدیرعامل انتخاب کردند .در
حالی که چند روز قبل از آن محل کارم تغییر پیدا کرد.
اینتغییراتعواقبیبههمراهنداشت؟
قبل از این اتفاق به دستور آقای پوریانی محل کارم به انبار
ریلی  20کیلومتر خارج از سایت تعیین گردید ،ازاینجا به بعد
چون حرکتی برخالف نظر مدیرعامل گهرزمین کرده بودیم
نمیخواستند من باالی سر کار باشم و به مدت یک ماه به سایت
ممنو عالورود بودم و هیچ یک از قراردادهای شرکت آتیه را تمدید
نکردند و قرارداد حمل کنسانتره از خطوط تولید و تامین نیروی
انسانیازشرکتگرفتهشد.

خانواده محترم جهانپناه

مصیبــت وارده را بــه شــما صمیمانــه تســلیت عــرض
نمــوده ،از خداونــد منــان بــرای آن عزیــز از دسـترفته
آمــرزش الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر ،اجــر و ســامتی
مســئلت مینماییــم.

عربگوئینی ،کتابفروشی حافظ

 کارها به شرکت دیگری داده شد؟
قرارداد انتقال کنسانتره را در 5مرداد از ما گرفتند و اول دادند به
پیمانکاری به نام آقای اسفندیارپور و بعد از آن به آقای نجفآبادی،
که در نتیجه گرفتن کار 60،نفر راننده بیکار شدند و این در حالی
است که بر طبق آییننامه معامالت شرکت گهرزمین کارهای
بزرگ (این کار  400میلیون تومان صورت وضعیت در ماه دارد)
میبایست درکمیسیون معامالت مطرح و بعد از انتشار آگهی در
روزنامه مناقصه برگزار شود و روال قانونی طی شود اما این کار را
بدون طی هیچ یک از روال قانونی از شرکتی که سهامدارانش
خودشانو 100پرسنلوکارگرهایشرکتهستندمیگیرند60،
نفررابیکارمیکنندوبهیکپیمانکارشخصیواگذارمیکنند.
 اخیرا شرکتی به نام همیار گهرحدید تاسیس شده
آیاقراراستجایگزینشرکتتامینآتیهشودویاجداگانه
کارمیکند؟
تمام هدفشان این بود که هیئتمدیره شرکت آتیه را عوض
کنند .تنها راه هماین بود که یک عده افراد جدید وارد شرکت
کنند .به افرادی که متقاضی سهامدار شدن بودند القا کردند که
شما مثلاینها حقتان مساوی است با من هم جلسهای گذاشتند
و گفتند؛ آقای پوریانی گفته افزایش سرمایه دهید و میخواهیم
تعداد سهامداران را اضافه کنیم با سهام برابر با سها مداران قبلی.
یااین کار را میکنید و یا شرکت جدیدی برای خودمان تاسیس
میکنیم که این کار را کردند .از سال  93تا سال  96حدود 200
نفر در گهرزمین استخدام شده بودند حاال ما  100نفر سهام دار
بودیمآنهاهممتقاضیبودند.حقشانهمبودولیبهشانالقاشده
بود که باید مساوی بقیه باشید در صورتی که هدفاین بود که
این افراد را هم سهام دار کنند و تاثیر بگذارند روی هیئت مدیره و
مجمع.بهمنگفتندتونمیگذاریدیگرانسهامدارشوند.اوالبرای
سهامدار شدن قانون تجارت حکمفرماست .باید اول ارزش واقعی
سهم مشخص شود و بقیه با قیمت واقعی ارزش هر سهم وارد
شوند.منتهامنخودمپیشنهاددادمکهباموافقتمجمعحاضریم
 30درصد از سهاممان را به آن  200نفر رایگان بدهیم ،مابقیاش
را آنها بخرند و حتی در ارزش هر سهم هم به آنها تخفیف میدهیم
منوط بهاینکه گهرزمین جلوی راه ما را باز کند.
 در شرکت جدید سهام افراد با هم برابر است؟
این شرکت در حال حاضر  5سهام دار دارد و قرار است اعضای
جدیدی اضافه کند نکته جالب اینجاست که در این شرکت قرار
نیست سهام افراد برابر باشد و هیچ یک از سهام داران از مفاد
اساسنامه و تعداد سهام و سهام داران اطالعی ندارند.
 کار تامین نیروی انسانی را که به شرکت آتیه
داده شده بود ،در حال حاضر شرکت همیار حدید انجام
میدهد؟
بله ،این شرکت در تاریخ 13مرداد  97تاسیس شد و کار
پرداخت حقوق و بیمه پرسنل از اول مرداد به شرکت گهرحدید
محول شده است .یعنی شرکتی که  13مرداد تاسیس شده از
اول مرداد  220نفر پرسنل داشته است .از طرف دیگر تماماین
نیروها تا پایان سال با شرکت آتیه قرارداد داشتند و از لحاظ
قانونی یک کارگر نمیتواند با دو شرکت قرارداد داشته باشد و

این نشان میدهد در گهرزمین چیزی به نام قانون وجود ندارد.
از طرف دیگر تمام پرسنل همیارگهرحدید در ساختمان اداری
آتیه مستقر شدهاند و از کامپیوترهای ما استفاده میکنند و به
سیستمهای مالی شرکت دسترسی دارند .حتی از طرف من
به دفتر تهران نامه مینویسند و امضا میکنند و معاونت مالی
شرکتگهرزمینهماعمالمیکنند.مثالنامهمیزننداینقدربه
فالنی بپردازید و بگذارید به حساب فیمابین و از طرف من هم
امضا میکنند واین در حالیست که از من هیچ اجازهای گرفته
نشده است .نمون ه دیگری از بیقانونی و بیاعتنایی شرکت اینکه
معاون مالی اداری شرکت در حالی که من نامه زده بودم که600
میلیون تومان بابت طلب پیمانکارها را به حساب شرکت آتیه
بریزد،ایشاناینمبلغرابهحسابپیمانکارانریختهدرحالیکه
هنوزصورتوضعیتپیمانکارانتاییدنشدهبود.
 دلیل این اختالفات بین شخص شما و مدیران
گهرزمین ریشه در گذشته دارد یا فقط مربوط به مسایل
شرکتآتیه است؟
ی نبودم که زیر بار ظلم بروم .از طرفی
از همان اول من آدم 
سابقه سیاسی من مشخص بود و در همه ادوار در ستاد آقای
حسینیفعالیتداشتموبههمیندلیلبیشتربهعنوانیکچهره
اصولگرا شناخته شدهام .چپی یا راستی بودن برایم مهم نیست،
پاکدستی و سالمت در اولویت است .البته باید این را از معاون
بهرهبرداری بپرسید که روز اولی که آمد  400هزار تومان حقوق
من را بیهیچ دلیل کم کرد.
تنهابهدلیلیکاختالفسلیقهسیاسی؟
در این شرکت هیچکس جرات حرف زدن ندارد .من
قدیمیترین نیروی شرکت گهرزمین هستم .وقتی که با
قدیمیترین نیروی شرکت چنین رفتاریمیکنند بدیهی است
که نیروهای جدید جرات اعتراض و دفاع از حق خود را نخواهند
داشت .اگر مخالف سیستم باشید جز خودیها نیستید .اینها
کسانی هستند که با چهره اصالحطلبی آمدند .آقای سلیما نزاده
جزواصالحطلباناینشهراست.ایشانچطورمدعیاصالحطلبی
است که حتی یک صدایی هم که به اعتراض بر علیه تبعیض و
ناعدالتی بلند شد ،با آناینگونه رفتار کردید؟ آن هم صدای حق،
اگرناحقاستبیاییدبگوییدناحقاست.
 آیا مدارکی که درباره شرکت گهرزمین در فضای
مجازیودرنشریاتمنتشرشده،ازسویشمابودهاست؟
وقتی که در مجموعهای ناعدالتی و تبعیض وجود داشته باشد
هر کسیمیتواند دست به شفافسازی بزند البته من برای تمام
حرفهایم نامه و مدرک دارم و با ایجاد کانال شرکت تامین آتیه
تا حد ممکن به شفافسازی درباره گهرزمین ادامه خواهم داد.
حسابرسیشرکتانجامشدهاست؟
مجمع سها مداران حسابهای سال  96را تصویب نکرد و در
حالانتخابحسابرسجدیدهستیم.
تابهحالازمقاماتقضاییکمکخواستهاید؟
شکایاتی مطرح کردهام و از دادستان سیرجان و سازمان
بازرسی تقاضا دارم به این موضوع و این شرکت ورود پیدا کنند
چرا که حق 100نفر کارگر در حال تضییع شدن است.

عرضهمرغوبتریـــنبرنـــجهـایایـــرانی
و نیــم دانه شله زردی در برنجسرای طالی شمـــال
به شـرط پـخت
چای ارگانیک گیالن ،حبوبات کرمانشاه ،عــرقیجـــــات
گـــلنشـــان کـــاشـان
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آگهي مناقصه عمومي شماره /97/15ع

CMYK

شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « طراحــي جامــع و تفصيلــي وآمــاده
ســازي ســايت شــماره ( 2گلفــا) « خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه گــروه مشــاركت
مهندســين مشــاور (متشــكل از مهندســين مشاور رشــته شهرســازي و مهندسين مشــاور در رشته
صنايــع ،فــرآوري مــواد معدنــي ،فلــزات اساســي ،ماشــين ســازي و يــا كانهآرايــي) واجــد شــرايط
واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكي
 WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور را بــه همــراه فــرم پرسشــنامه ارزيابــي تأمين كنندگان
از قســمت تأميــن كننــدگان و مشــتريان  -مناقصــه هــا دانلــود نماينــد  .مهلــت تحويــل پــاكات
ســاعت  9الي  14روز دوشــنبه مــــورخ  97/8/14در محــــل دفتركميســيون معـــامالت مجتمع و يا
دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران مــي باشــد .ضمنـ ًا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز شــنبه مــورخ
 97/7/28بــراي متقاضيــان بالمانــع ميباشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني وصنعتي گلگهر

آگهي مناقصه عمومي شماره /97/16ع
شــركت معدنــي و صنعتــي گل گهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد « بیمــه امــوال و
دارائیهــای شــرکت در ســال  »97-98خــود را از طريــق مناقصــه عمومــي بــه شــرکت
بیمــه گــر واجــد شــرايط (شــعب مرکــزی) واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان مــي
تواننــد جهــت اخــذ مــدارك مناقصــه بــه ســايت WWW.GEG.IRمراجعــه و فایــل
هــای مذکــور را از قســمت مناقصــه هــا و مزایــده هــا دریافــت نماينــد  .متقاضيــان
ميتواننــد روزهــای یکشــنبه و دوشــنبه مــورخ  22و  97/7/23از محــل موضــوع
مناقصــه بازديــد نماينــد .مهلــت تحويــل پاكتها ســاعت  9الي  14روز یکشــنبه مــــورخ
 97/7/29در محــــل دبیرخانــه دفتــر مرکــزی (تهــران) و دفتــر كميســيون معـــامالت
(مجتمــع  -ســیرجان) مــي باشــد.
مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني وصنعتي گلگهر

آگهی مزایده اموال غیر منقول نوبت اول
احترامــا نظــر بــه اینکــه در پرونــده کالســه  952944محکــوم علیــه آقــای محســن توکلــی
پاریــزی محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ  1/456 /592/650ریــال در حــق محکــوم لــه آقــای میثم
معصومــی گردیــده و نامبــرده ملکــی را بــه عنــوان مــال بــه ایــن اجــرا معرفــی نمــوده اســت کــه
توســط اجــرا توقیــف و توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ 1/003/200/000
ریــال بــرآورد قیمــت گردیــده ،مــال معرفــی شــده در تاریــخ  1397/08/01ســاعت  12ظهــر
از طریــق مزایــده در محــل اجــرای احــکام مدنــی بــه فــروش میرســد .مزایــده از قیمــت
کارشناســی شــروع و برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد.
 10درصــد قیمــت پیشــنهادی فیالمجلــس از برنــده اخــذ تــا در صــورت انصــراف پــس از
کســر هزینههــای اجرایــی مابقــی بــه حســاب درآمدهــای دولــت واریــز میگــردد .متقاضیــان
میتواننــد پیشــنهادهای خویــش را همراه فیــش  10درصد حداکثر تــا تاریــخ 1397/08/01
از طریــق پســت سفارشــی بــه ایــن اجــرا ارســال و روی پاکــت قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده
مورخــه  1397/08/01میباشــد .مزایــده در صــورت عــدم حضــور شــرکتکننده تجدیــد
میگــردد .ملــک معرفــی شــده یــک قطعــه زمیــن واقــع در در هنگوئیــه پاریــز بــه مســاحت
 5715متــر مربــع میباشــد .دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری ســیرجان -بروســان
آگهی حصر وراثت
خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت علیجــان آهنجیــده فرزنــد رحمتالــه بــه شــرح دادخواســت
تقدیمــی ثبــت شــده بــه کالســه  9709983485800605از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی
حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نقــره پورمیــرزا حســینی در اقامتگاه
دائمــی خــود بــدرود حیات گفتــه و ورثه حینالفــوت آن عبارتند از -1 :فاطمــه آهنجیده فرزند
رحمتالــه شش  268تت  1341فرزنــد متوفــی  -2زهــرا آغنــده فرزنــد رحمتالــه شش
 4تت  1335فرزنــد متوفــی  -3گوهــر آهنجیــده فرزنــد رحمتاله شملــی 3071671921
تت  1360فرزنــد متوفــی  -4علیجــان آهنجیــده فرزنــد رحمتالــه شش  112تت 1331
فرزنــد متوفــی  -5رضــا آهنجیــده فرزنــد رحمتالــه شملــی  3050857811تت 1352
فرزنــد متوفــی  -6محمــد آهنجیــده فرزنــد رحمتالــه شش  121تت  1359فرزنــد متوفی
 -7رخســاره آهنجیــده فرزنــد رحمتالــه شش  269تت  1344فرزنــد متوفــی .اینــک بــا
انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت آگهــی میگــردد تــا چنانچــه شــخصی
اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــهای از متوفــی نــزد او میباشــد از تاریــخ نشــر آگهــی ظــرف
مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد .رییــس شــورای
حــل اختــاف شــماره  8شهرســتان ســیرجان -ســیمین ذاکری افشــار
آگهی رای هیات
در اجــرای بنــد  2مــاده یــک قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد
و عرضــه مســکن بدینوســیله بــه اطــاع میرســاند در اجــرای قانــون فوقالذکــر آقــای
حســین پورخســروانی فرزنــد قنبــر بــه شناســنامه  20کــد ملــی  3071549490صــادره
از ســیرجان درخواســت صــدور ســند شـشدانگ خانــه پــاک  279فرعــی از  5072اصلــی
بــه مســاحت  546متــر مربــع واقــع در روســتای خواجوشــهر ســیرجان را نمــوده اســت
کــه پــس از رســیدگی هیــات موضــوع قانــون اخیرالذکــر رای بــه صــدور ســند بــه شــماره
 97/07/14 -9805صــادر و پــاک فرعــی بــرای آن تعییــن و بدینوســیله بــه اطــاع
عمومــی میرســاند ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ انتشــار ایــن آگهــی چنانچــه کســی بــه
تقاضــای نامبــرده معتــرض اســت ،اعتــراض خــود را کتبــا بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان
تســلیم و از تاریــخ تســلیم ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت اعتــراض بــر ثبــت بــه مرجــع
صالــح قضایــی تســلیم و گواهــی مربوطــه را بــه اداره ثبــت اســناد ســیرجان ارایــه نماییــد.
چنانچــه ظــرف مــدت بیســت روز از انتشــار آگهــی اعتــراض نرســد و یــا معتــرض ظــرف
یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض گواهــی تنظیــم دادخواســت بــه مرجــع صالــح قضایــی را ارایــه
ننمایــد ســند مالکیــت بــهنــام متقاضــی صــادر و تســلیم میگــردد .تاریــخ انتشــار :دوشــنبه
1397/07/16
عباس ملکی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیرجان

یادداشت

بمب شایعه در جامعه نامتقارن
 محمداحمدزاده
دختران»،
«سربازی
«ورشکستگی بانک رسالت»،
«زن نقابدار انتحاری در
سیرجان»« ،قحطی از پوشک تا
بنزین» این جمالت یک شیرازه
مشترک دارند و آن «شایعه»
است .با ظهور شبکههای اجتماعی نوین ،شایعهسازی
بیش از پیش دامنهاش گسترده شده است و تشخیص
خبر درست از دروغ ،خود به یک تخصص بدل شده
است .بخشی از توان و انرژی رسانههای رسمی صرف این
میشود که توضیح دهند کدام یک از اخباری که امروز
شنیدهاید «شایعه است و باور نکنید» .اینکه چه جوامعی
بیشتر در گرداب شایعه غرق میشوند و نسبت به اخبار
دروغ آسیبپذیرتر هستند ،به رشد نامتقار ن جوامع
بستگی دارد .ما که در یک روز مقابل الستیکفروشی و

روزی دیگر با کد ملی برای خرید خودرو صف میکشیم و
روزی هم برای برداشت سپردههای خویش به بانک یورش
میبریم ،نشانههایی از نامتقار ن بودن و عدم تناسب اجزای
اجتماع را به نمایش میگذاریم .منظور از نامتقارن بودن
جامعه ،شبیه نوزادی است که بزرگی سرش تناسب و
تقارنی با بدن او ندارد.
شایعه میتواند به مثابه یکی از عوامل اضطرابآور
موجب چیرگی روح یاس و سکون در بین افراد جامعه
بشود .وقتی افراد بسیار مشتاق «خبرگیری» و «آگاهی
از وقایع» و موضوعات حیاتی مرتبط با زندگی روزمره
هستند اما قادر به کسب اطالعات مورد اطمینان از رسانه
ملی و تریبونهای دولتی و رسمی نباشند ،پذیرای شایعه
میشوند«.شیوعشایعه»همانندهمهکنشهایاجتماعی
نیازمندانگیزههاییاستکهشخصرابهآنسوقمیدهد.
افراد جامعه ،هنگامی که از پدیدهای احساس ترس یا از
موضوعی احساس تنفر و یا به چیزی امید بسته باشند،

برای ساخت و رواج شایعه درباره آن آماده میشوند .بین
«شایعه» به عنوان پدیدهای اجتماعی و «اضطراب» به
عنوان پدیدهای روانی تعاملی دو سویه وجود دارد .خواه
این اضطراب از «کمبود الستیک» سرچشمه بگیرد یا از
«قحطی پوشک» .البته اولین راه مقابله با شایعه خصوصا
فراهم نمودن این امکان است که مردم از مسایل جدی
جاری در جامعه ،آگاه بوده و احساس کنند محرم رازهای
مسئوالن هستند .وقتی مردم و افراد جامعه نسبت به
واقعیت امری اطمینان حاصل نموده و دریافتند که چیزی
از آنها پوشیده نیست ،فرایند شایعهپراکنی خود به خود
متوقف شده یا از برد و دامنه آن به حد چشمگیری کاسته
میشود .پاسخگویی بهموقع و روزآمد دولتمردان به مردم
و محرم دانستن آنها بسیار مؤثرتر از تکذیب یک شایعه
در زیرنویس رسانه ملی است .ارایه بهموقع خبر و پرهیز
از وجود «اطالعرسانی قطرهچکانی» و ارایه صادقانه یک
تحلیل و جمعبندی مشخص از شرایط حاکم بر کشور و

در میان گذاشتن واقعیات و مشکالت با مردم ،راههایی
برای خنثیسازی و مبارزه با شایعه است .البته در وانفسای
رشد شایعات در جامعه و کاهش بیش از  200درصدی
ارزش پول ملی،به نظر میرسد دولتمردان همچون عابر
پیادهای در چهارراه استانبول که پولی برای ورود به دنیای
صرافان ندارد و فقط شاهد پایین و پایینتر رفتن ارزش
یزاده در سرمقاله
پول ملی هستند یا به قول رضا مسلم 
هفته قبل« :پریروز صحبت از کمیابی و گرانی پوشک بود
و دیروز الستیک موضوع سخن بود و امروز رب گوجه در
تالش است تا قیمت یک دالری خود را حفظ کند.»...
ش پول ملی و
آیا دولت و مجلس در مقابل کاهش ارز 
افزایشسهبرابریپیشبینیدرآمدهاینفتیخودبرایمقابله
با فشار مضاعف برای اقشار کمدرآمد جامعه که بر اثر کاهش
فاحش قدرت خرید آنها به وجود آمده ،راهکارهایی در چنته
دارند یا خیر؟ این موضوع از یادداشتهای اجتماعی ما خارج
است و پرداختن به آن را به کارشناسان اقتصادی میسپاریم.

