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جامعه

پيامك300099004806 :

 زهرا خواجویینژاد
«شما االن بروید داخل شهر یک گزارشی تهیه کنید
ببینید اصفهانیها چقدر درخت و نهال توی این شهر آوردند،
هر گوشه شهر را نگاه کنی مغازه فروش نهال زدند ،چند هزار
اصله درخت وارد سیرجان میشود ،سه سال پیش هرکار
کردم نتوانستم مجوز تولید نهال بگیرم ،در سیرجان فقط به
آقای استوار مجوز دادند ،من یک قطعه زمین با  20دقیقه
آب دارم میتوانستم سالی حداقل  10هزارتا نهال تولید کنم
،هرچهدنبالشرفتمگفتندنمیشود،حاالاصفهانیهاخیلی
راحتمیآیندتویسیرجاندرآمدمیخورند،طرفاصفهانی
میآید اینجا  4ماه میماند کرایه یک سال را میدهد ،چون
توی این  4ماه درآمد یک سالش را در میآورد ،و میرود».
ی به پاسارگاد گفت .او معتقد
این را یکی از شهروندان سیرجان 
است اگر تعداد تولیدکنندگان نهال در سیرجان زیاد شود،
بطور قطع خرید و فروش نهال از دست اصفهانیها خارج
میشود و درآمدزایی باالیی برای جوانان سیرجانی به وجود
میآید .او معتقد است جهادکشاورزی در زمینه دادن مجوز
برای تولید انبوه نهال سختگیری میکند و همین باعث
شده خیلیها عطای این کار را به لقایش ببخشند.
 نهالفروشیها از مشکالتشان میگویند
این روزها وارد هر خیابانی که شوید گلخانههای
سرپوشیدهای را میبینید که جلویشان بنری زدهاند و
روی آن نوشتهاند فروش انواع نهال ،گل و ...بعضیهایشان
پایشان را فراتر گذاشتهاند و عالوه و بر اینکه کل پیادهرو را
با نهالها و گلهایشان گرفتهاند ،ماهی هم میفروشند .از
سمت خیابان مقداد به سمت نصیری و دکتر صادقی که
میآییم ،عمده نهالفروشیها در این قسمت قرار گرفتهاند.
اگرچه امسال به تعداد سیرجانیهای فروشنده نهال افزوده
شده است اما همچنان تعداد اصفهانیها و همدانیها
بیشترست .یکی از نهالفروشیهای خیابان نصیری گفت:
«عمده نهالهایی که در سیرجان فروش میرود از کرج
و اصفهان وارد میشود .در سیرجان فقط یک تولیدکننده
نهال وجود دارد و تقریبا  60درصد از افرادی که در سیرجان
نهال و گل میفروشند از اصفهان و همدان هستند ».او
ادامه داد« :شبهای عید به مدت  4-3ماه اصفهانیها 60
درصد بازار را میگیرند .آنها خودشان در اصفهان تولیدی
دارند ،باغ دارند از همان جا میآورند و میفروشند .و بازار
سیرجان را کامل اشباع میکنند و فرصت کاسبی و اشتغال
را از ما میگیرند ».او در جواب این سئوال که نمیشود خود
سیرجانیها نهال تولید کنند و بفروشند ،گفت« :اول مجوز
خیلی سخت میدهند و در ثانی همین هم که میکارند
استقبال نمیشود ».چرا؟ «چون تعداد نهالها خیلی کم
است .یک تولیدکننده نهال در سیرجان چقدر تولید کند
که بتواند کل بازار را بگیرد .از طرفی از لحاظ کیفیت مثل
درختان اصفهان نیست .در کشور نهالهای کرج از همه جا
کیفیتش باالتر است .ولی خیلی کم تولید میشود .درختان
سیرجان هم خوب هستند اما وقتی یک تولیدکننده نهال

پاسارگاد از وضعیت نهالفروشیهای
سطح شهر گزارش میدهد

راه دشوار
گرفتنمجوز
نهالستان

 محمود راشدی :ما زمانی میتوانیم
اجازه فعالیت به اصفهانیها و همدانیها
را ندهیم که بتوانیم خودمان در سیرجان
نیاز کشاورزان و مردم را تامین کنیم
باشد نمیتواند خدمات کافی به مردم بدهد و نسبتاش
 30به یک است .یعنی  30تا اصفهانی و یک سیرجانی».
او معتقد است؛ «اگر تعداد تولیدکنندگان نهال در سیرجان
زیاد شود بطور قطع اصفهانیها نمیتوانستند اینقدر مانور
بدهند».یکیدیگرازنهالفروشیهامیگوید«:صنفمانهم
از حضور اصفهانیهاجلوگیری نمیکند ،ما صنف مشخصی
نداریم و زیر نظر صنف لوازمخانگی هستیم ،ما گفتیم اصال
گل وگلدون چه ربطی به لوازمخانگی دارد ،گفتند صنف توان
ندارد جداگانه اتحادیه بزند ،برای همین سه چهار تا صنف زیر
نظر یک اتحادیه هستند ».وی افزود« :مثال میآیند من که
بومی هستم و دو نفر را مشغول به کار کردم اول من را جریمه
میکنند .مثال میگویند جواز نداری ،پیادهرو را بستی ،اما
اصفهانی میرود میگوید من چهارماه بیشتر اینجا نیستم
100هزار تومان به حساب شهرداری میریزد و شهرداری
ی بودنش کاری بهش ندارد ».او با اشاره
هم به خاطر غیربوم 
به اینکه اصفهانیها میآیند برای یک سال جایی را اجاره
میکنند و اجارهاش را هم جلو جلو میدهند ،گفت« :من االن
میخواستم زمینی را سر چهارراه بگیرم صاحب ملک گفت
یک اصفهانی گفته  10میلیون یک جا میدهد اگر تو هم
میخوای بیا  10میلیون بده زمین مال خودت ،من هم 10
میلیونداشتممیخواستمجنسبیاورموبیخیالشدم.واقعا
اصفهانیها خیلی ما را محدود کردند و شرایط را برایمان
سخت کردهاند ».از نظر او اصفهانیها بازار را خراب کردند؛
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«شما در نظر بگیرید من بخواهم بروم  500نهال بیاورم باید
دانهای  5هزار تومان بخرم بعد دانهای  6هزار تومان بفروشم،
و هزار تومان روی هرکدام گیرم میاد اما اصفهانی خودش
آنجا باغ دارد یک عالمه میکارد سال دیگر همانها را دانهای
 4هزار تومان میفروشد و سود هم میکند اما هم بازار ما را
خراب میکند ،هم سود ما را میگیرد و هم فرصت اشتغال را.
هیچکس هم جوابگو نیست که نرخها یکسان باشند ».یکی
از نهالفروشیها که از اصفهان آمده است ،میگوید« :امسال
وضعیت نهالفروشی در سیرجان خیلی خراب است دلیلش
این است که مردم پول ندارند بخرند .ما هرسال این موقع
 15-10بار خالی میکردیم ،االن کال در این دو ماه سه تا
بار خالی کردیم ،قبال مردم میآمدند  300-200هزار تومان
خرید میکردند و چانه نمیزدند اما االن به خاطر  50هزار
تومان چانه میزنند ».او ادامه داد« :کرایه جا هم خیلی باال
یدادیم اما
رفته است ما هرسال برای این زمین  6میلیون م 
امسال 10میلیون برای 4ماه باید بدهیم ،یک میلیون صنف
میگیرد 800-700،هزار تومان شهرداری میگیرد ،پول آب
و برق و گاز هم یک طرف ،اصال نمیصرفد ».چرا در اصفهان
نمیفروشید ؛«در اصفهان دست زیاد است .از طرفی ما االن
 15سال است در سیرجان کار میکنیم ،موقعی که ما اینجا
بودیم یک نهالفروشی نبود ».او با بیان اینکه همه نهالها را از
اصفهان میآورد ،گفت« :خودمان در اصفهان تولیدی داریم».
او گفتهی سیرجانیها که اصفهانیها بازار کار را خراب کردند

را قبول ندارد« :من  15سال اینجا هستم 15 ،سال پیش
یدانستند گلفروشی و
سیرجانیها کجا بودند؟ اصال نم 
نهالفروشی چی هست ،تا دیدند درآمد خوب است همه
توی این کار زدند ،ما بازار را از دستشان نگرفتیم ،آنها کار
یدانم چی
را خراب کردند ،من نهال را کامل میشناسم و م 
به مردم میدهم ،جهادکشاورزی ما را کامل میشناسد ،و این
جور نیست مثل خیلیها امسال بزنیم و سال دیگر نباشیم،
بعضیها تا دیروز موبایلفروشی داشتند یا قصابی یا مشاور
امالک داشتند امسال نهال فروشی زدهاند .شما چکارتان
به گل و درخت؟ همینها بازار ما را خراب کردند ».یکی
دیگر از نهالفروشیهایی که از اصفهان آمده است میگوید:
«سیرجان تولیدکننده نهال دارد اما مثل اصفهان نیست،
درختانی که ما میآوریم تاییدیه جهاد دارد ،شناسنام هدار
هستند و مشخص است چی دست مردم میدهیم و مردم
دوباره سال بعد مراجعه میکنند ».او ادامه داد« :شما فکر
میکنید برای ما خیلی راحت است چندین ماه تو یک اتاق
کوچک بدون امکانات و خانوادهمان زندگی کنیم؟»
 در سیرجان فقط یک تولیدکننده انبوه
نهال وجود دارد
محمود راشدی رییس اتحادیه لوازمخانگی و
مبلمانفروشی با تاکید بر اینکه صنف گلفروشی و
لوازمخانگی همگن هستند ،گفت« :در شهرهای کوچک
چون تعداد مغازهها کم است و نمیتوانند یک اتحادیه قوی

تشکیل دهند که هزینه دفتر و کارمند و سایر هزینهها
را پوشش دهند سه چهار صنف در یک اتحادیه ادغام
میشوند و از آنجا که در گلفروشی وسایلی مثل گلدان و...
وجود دارد زیر نظر اتحادیه لوازمخانگی رفته است اما دلیل
عمدهاش این است تعداد اعضا به حد نصاب نرسیده است.
جالب است بدانید حتی مبلفروشیها و سمساریها هم
زیر نظر ما هستند ».راشدی با اشاره به اینکه شهر سیرجان
به خاطر موقعیتی که دارد گردش کارش باالست ،گفت:
«همین باعث شده از شهرهای مختلف برای کار به
سیرجان بیایند .چون نهالفروشیها و گلفروشیهای
جوابگوی نیاز مردم نیستند ما به غیربومیها اجازه فعالیت
میدهیم ».از نظر او کلیه نهالفروشیهای سطح سیرجان
از طریق جهادکشاورزی و اتاق اصناف کنترل میشوند و
بایستی همهی نهالها برچسب داشته باشند.
«اتحادیه هوای افرادی را که به صورت دایم در زمینه
گلفروشی و نهالفروشی فعالیت دارند ،دارد .چون آنها
در طول سال اجاره ملک میدهند ،مالیات میدهند،
پول آب و برق میدهند ،زیاد کاری به آنها نداریم اما
از افرادی که فصلی کار میکنند حق و حقوق شهرداری
و مجمع امور صنفی را میگیریم ».او با تاکید بر اینکه
سیاست اتحادیه ارزانفروشی است ،اذعان داشت« :برای
همین اجازه فعالیت به اصفهانیها و همدانیها میدهیم
تا بازار از حالت انحصاری خارج شود .در حال حاضر حدود

 25واحد نهالفروشی در سیرجان فعالیت میکنند که
اگرچه بیشترشان از شهرهای دیگر هستند اما  80درصد
غیربومیها سالهاست در سیرجان فعالیت دارند».
از نظر راشدی ما زمانی میتوانیم اجازه فعالیت به
اصفهانیها و همدانیها را ندهیم که بتوانیم خودمان در
سیرجان نیاز کشاورزان و مردم را تامین کنیم؛ «چون
کشاورزان تعداد زیادی نهال سفارش میدهند و در حال
حاضر فقط یک تولیدکننده نهال در سیرجان داریم و اگر
در سالهای آینده تعدادشان زیاد شود میتوانیم فعالیت
غیربومیها را محدود کنیم .البته یک نکته را در نظر
بگیرید مثال در ماه رمضان یک دفعه تعداد زولبیا و بامیه
در سطح شهر زیاد میشود یا در همین فصل ماهیفروشان.
نهالفروشی هم یک فصل خاصی دارد».
 درست میگویند گرفتن مجوز نهالستان
دشوار است
اکبر محمودآبادی رییس جهادکشاورزی دشواری
گرفتن مجوز نهالستان را تایید کرد و گفت« :شرایط
گرفتن مجوز نهالستان بسیار دشوار است و ظرفیت زیادی
میخواهدمثل:آبوزمینمکفی،احداثنهالستان،احداث
باغمادری در کنار نهالستان و شرایط دیگر و بسیاری از افراد
ظرفیت و امکانات تولید انبوه را ندارند» او در جواب این
سئوال که باغ مادری برای چه نیاز است ،گفت « :زمانی
که بذری در نهالستان کاشته میشود ،باید پیوند زده شود
و باید درکنار نهالستان یک باغ وجود داشته باشد که آنجا
پیوند زده شود ».او با اشاره به اینکه در سیرجان فقط یک
نهالستان وجود دارد گفت« :آن هم از نظر اقتصادی هنوز به
سوددهی نرسیده است و باید سالها کار کنند تا جا بیفتد».
وی افزود« :ما در همه جلسات مردم را تشویق میکنیم از
محصولی که در شهرستان تولید میشود خریداری کنند.
بهچندعلتهمازتولیدکنندهسیرجانیحمایتمیشودو
هم اینکه این نهال با اقلیم اینجا سازگار است وکلیه مسایل
بهداشتی در موردش رعایت شده است ».محمودآبادی با
بیان اینکه ما نمیتوانیم جلوی اصفهانیها و همدانیها را
بگیریم گفت« :ما فقط میتوانیم از نظر بهداشتی و شرایط
نهال آنها را بررسی کنیم و اگر نهالشان مشکلی نداشته
باشد نمیتوان جلوی فعالیتشان را گرفت ،و اگر نهالستان
سیرجان تامین کننده نهال شهرستان بود میتوانستیم
کاری کنیم که از اصفهان وارد نشود اما االن اگر اصول
بهداشتی رعایت شده باشد کاری نداریم نهال از اصفهان
آمده یا از جای دیگر ».او با اشاره به تشکیل کمیته نهال
گفت« :با تصمیماتی که در این کمیته گرفته شد و هر روز
تیم کارشناسیمان از نهالفروشیهای سطح شهر بازدید
دارد و اگر مورد غیربهداستی را ببیند معدوم میکنند .تا
االن  80تا نهال گردو و  550نهال سیاهریشه را معدوم
کردهاند .ما هر نهالی را از نظر سازگار بودن با اقلیم سیرجان
و بیماریها و آفات بررسی میکنیم و اگر مشکلی وجود
داشتهباشدبرخوردمیکنیم».

اهدای پنج کانکس توسط شرکت نظمآوران صنعت و معدن گلگهر به منطقه زلزلهزده کوهبنان
 شـرکت نظـمآوران صنعـت و معـدن گلگهـر در اقدامـی
خیرخواهانـه پنـج کانکـس بـه زلزلـهزدگان کوهبنان اهـدا کرد.
شـنبه این هفته ،سـه تریلی حامل پنج عدد کانکس از سـیرجان
بـه مقصد کوهبنـان حرکـت کرد.
بـروز حـوادث و مصیبتـی تلـخ ماننـد زلزلـه ،خانه به دوشـی
و آوارگـی برجـای میگـذارد و بـا خرابـی و ویرانـی همـراه اسـت
امـا آنچـه از غـم ایـن دردهـا و رنجهـا میکاهـد ابراز همـدردی و
دسـتان یاریگر هموطنان اسـت .این ارزش که امـروز در جامعه ما
متجلی اسـت سـتودنی اسـت و طبق فرمـوده خداوند متعـال در
قـرآن کریـم کـه میفرمایـد« :در کار خیر از هم سـبقت بگیرید»
این بار در سـبقت از کار خیر شـرکت نظمآوران وارد شـد و تالش
کـرد با رسـاندن کانکس به مناطق زلزلـهزده از درد و رنج مردم در
آسـتانه سـال جدید بکاهد
بـه همـراه مسـئوالن نظـمآوران سیدحسـین رضویعلـوی
رییـس پشـتیبانی و حوزه مدیرعامل و مهنـدس زیدآبادی رییس
روابط عمومی شـنبه صبح راهی کوهبنان میشـویم تا از نزدیک
شـاهد این اقدام خیرخواهانه بزرگ باشـیم.اقدامی که شاید کمتر
شـرکتی در سـیرجان در فکر انجام آن باشـد.
 انتخاب نیازمندان
مسـئوالن شـرکت بـرای دقـت در انتخـاب افـراد نیازمنـد به
دفتـر امامجمعـه کوهبنان میروند تـا با راهنمایی ایشـان افرادی
نیازمنـد معرفـی و حقـی از کسـی تضییـع نشـود .در مدتـی که
مسـئوالن نظـمآوران در دفتـر امـام جمعه حضور دارنـد  6-5نفر
بـرای دریافت کمـک مراجعه میکنند .سیدحسـین رضویعلوی
رییـس پشـتیبانی و حـوزه مدیرعامـل شـرکت نظـمآوران در
توگـو با امامجمعـه خواهان معرفی افراد نیازمند شـد و گفت:
گف 
«هیـچ معیـاری نداریـم فقـط مسـتحقش پیدا شـود» .قاسـمی
ق را بیان
امامجمعـه موقـت کوهبنان تقسـیمبندی افراد مسـتح 
کـرد؛ «اولویت اول زنان سرپرسـت خانوار هسـتند کـه دارای بچه
باشـند که طالق گرفته باشـند یا شـوهر فوت کرده ،یا زندان ابد

باشـد .معیـار دوم افـرادی که مسـتاجرند و هیچ زمیـن و خانهای
ندارنـد .همچنیـن افـراد مسـن کـه منبـع درآمـد و قـدرت تهیه
کانکـس ندارنـد» .با هماهنگی امامجمعه چند گزینه معرفی شـد
و با آنها تماس گرفته شـد .امام جمعه پیامک یکی ازمسـتاجران
را میخوانـد؛ «صاحبخانـه فشـار آورده خانـه را تخلیـه کـن».
خانمـی بـرای گرفتن بسـته حمایتـی مراجعه میکنـد و دیگری
بـرای گرفتـن کمک نقـدی التمـاس میکند.
در کوهبنـان صاحبخانههـا بـه دلیـل تخریـب خانههـا در اثر
زلزلـه بـرای گرفتـن وام بالعـوض و وام بـا بهـرهی کـم اقـدام بـه
تخلیـهی خانهها میکننـد و مسـتاجران آواره را آوارهتر میکنند .از
این رو نیاز خیلی از سـاکنان به کانکس باال گرفته اسـت و متقاضی
بـرای کانکـس زیـاد اسـت .شـرایط آب و هـوا و سـختی زندگی در
چـادر عامـل دیگر تقاضـای افراد اسـت .به همین منظور مـردم به
سـپاه ،فرمانـداری و دفتـر امامجمعـه مراجعه میکنند.
بـا کمـک چنـد نفـر از افـراد محلـی و راهنمایـی امامجمعـه
چند گزینه برای واگذاری کانکسها مشـخص شـد .قاسـمی(امام
جمعـه) بـا گزینـه اول تمـاس گرفـت و قرار شـد اسـماعیل فورا
خـودش را بـرای تحویل گرفتن کانکس برسـاند .اسـماعیل عالوه
بـر ایـن کـه مسـتاجر اسـت ،قسـط مهریـه ،قسـط وام و نفقهی
بچـهاش را هـم میدهـد .شـغلش کارگری اسـت 31 .سـال سـن
دارد و رگ دسـتش هـم پیوند خورده اسـت .میرزاخانی میگوید:
«دو مـاه بـرای گرفتـن کانکـس بـه بنیـاد مسـکن ،سـپاه ،دفتـر
امامجمعـه و فرمانـداری مراجعـه میکنـم» .پیدا کـردن جرثقیل
مشـکل بعدی بـود .اسـماعیل میرزاخانی کانکس را کنـار خانهی
پـدرش گذاشـت تا بتواند از سـرویس بهداشـتی و امکانـات آنجا
اسـتفاده کنـد .خانـهی جدیـد اسـماعیل  2/5در  6متـر اسـت با
ارتفـاع  2متر .خانهاش ویالیی نیسـت .دو پنجـره دارد و یک پریز
و یـک المـپ کممصرف.
گزینهی بعدی زنی جوان  28سـالهای بود که از شـوهرش جدا
شـده بود .مسـتاجر اسـت و ماهیانـه  120هزار تومـان کرایه خانه
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میدهـد .سـه فرزند  10 ،11و یک سـاله دارد .خانـوادهاش توانایی
کمـک مالـی به او را ندارند .فرشـته نامش را در لیسـت افرادی که
کار خدماتـی انجـام میدهنـد ،نوشـته اسـت .یکـی از بچههایش
معلول اسـت .درآمدش فقط یارانه بچههاسـت .پیشـنهاد میکند
کانکـس را در حیـاط همـان خانـهی اجـارهای بگذارنـد .هزینـه
جرثقیـل  200هـزار تومـان اسـت امـا بـاز هم شـرکت هزینـه را
تقبـل کـرد .فرشـته میگویـد :از اول زلزلـه مـدام دنبـال کانکس
بـودم .در بیـان احساسـش از گرفتـن کانکـس میگویـد« :راحت
شـدم از بیخانمانـی .دیگه هـول صابخونه و جوش زلزلـه را ندارم.
خـدا بـه این آقایـون خیر بـده» و ادامه میدهد« :قرار اسـت بنیاد
مسـکن به مسـتاجرها زمین و وام بدهد اما باز هم قدرت سـاخت
نـدارم حتـی پدرم هم قدرت تخریب و سـاخت خانـهاش را که در
زلزله آسـیب دیـده را ندارد».
مقصـد بعـدی کنار چادر زنی اسـت بـا چهار فرزند .شـوهرش
در معـدن کار میکنـد بـا ماهـی  800-900هـزار تومـان حقوق.
خانـهاش اجـارهای اسـت و در اثـر زلزلـه شـکاف برداشـته و امـن
نیسـت .شـوهر فاطمـه شـبها در معـدن کار میکنـد و گاهـی
 24سـاعت شـیفت اسـت .او با چهار بچـهاش در چـادر میخوابد.
بچههـا تـرس و وحشـت دارند .با یـک میلیون تومـان پول پیش،
ماهیانـه  180هـزار تومـان هـم اجـاره میدهنـد .بعـد از زلزله به
دفتـر امام جمعـه مراجعه کرده و درخواسـت کانکس داده اسـت.
او میگویـد« :پـول نداریـم خانـه بسـازیم .مجبوریـم تـا سـالها
در کانکـس زندگـی کنیـم .گفتنـد زمیـن میدهند ولـی خبری
نیسـت» .وقتی جرثقیل آمد و کانکس را کنار چادرشـان گذاشت
لبخنـد شـادی بر لب او بچههایش نقش بسـت .میلاد و عرفان و
عاطفـه و امیرعلی سـاعت یـک بعدازظهر روز شـنبه صاحب خانه
شـدند .فاطمـه گفـت« :احسـاس قشـنگی دارم و مـدام برایتان
دعـای خیـر میکنم».
 متقاضی زیاد است
بـه محـل تحویـل کانکـس بعـدی رسـیدیم کـه خبـر دادند

عـدهای از مـردم جلـوی تریلیهـا ایسـتادهاند و اجـازه حرکت به
راننـده نمیدهنـد تا برایشـان تعیین تکلیف شـود و بـه آنها هم
کانکـس بدهنـد .امـام جمعه بـه مردمی کـه هجـوم آورده بودند،
گفـت« :فعلا تعداد کانکسها محدود اسـت امـا در مرحلهی بعد
پیگیـری میکنیـم» .باالخره مردم پراکنده شـدند اما چشـمهای
زیـادی بـه کانکسهایـی کـه روی تریلیهـا خودنمایـی میکرد،
دوختـه شـده بود .آرزو برای داشـتن خانهای شـش متـری فراوان
بـود .پنج کانکس بـود و دهها خواهـان و دلهایی که برای گرفتن
سـرپناه میتپید.
خانمـی میگفت بچـهی  40روزهای دارد که حنجرهاش خراب
اسـت؛ «دکتر گفته هوای سـرد برای بچهات خوب نیسـت .بچهام
مـدام داخل چادر روی دسـتام سـیاه میشـه» .دیگـری با صدایی
گرفتـه و خسخـس فـراوان چند کلمه حـرف زد .اشـکهایش از
گوشـهی چشـمش برق مـیزد؛ «حنجرهام آسـیب دیـده و ریهام
عفونـت کـرده  ،نامـهی پزشـکی هـم دارم .صابخونـه میخـواد
خونهشـو تخریب کنه ،شـوهرم بیـکاره اسـت و دو تا بچـه دارم».
زن میانسـالی میخواهـد بـرای پسـرش کانکس بگیرد تـا بتواند
ی بـرای همسـایهاش چانـه میزد.
ازدواج کنـد و مـرد بغـل دسـت 
ن و آدرس میدهنـد تا بـا آنها در
در نهایـت افـراد متقاضـی تلفـ 
روزهـای بعـد بـرای تحویل کانکـس تماس گرفته شـود.
گرچـه زلزلـه کوهبنـان خسـارت جانی نداشـت اما خسـارت
مالـی فراوانـی بـه همراه داشـت .سـه کانکس توسـط مسـئوالن
نظـمآوران تحویـل گردیـد و بـه دلیـل نبـودن جرثقیل قرار شـد
دو کانکـس باقیمانـده در روزهـای آتـی تحویل نیازمندان شـود.
 در طول سال برای امور خیریه هزینه کردیم
آقـایرضویعلـوی عنـوان کـرد« :مبلغـی بـرای کمـک بـه
زلزلـهزدگان کرمانشـاه در نظـر گرفته شـده بود .مقـداری از این
مبلـغ بـه آنهـا کمـک شـد کـه زلزلـه کوهبنـان اتفـاق افتـاد.
تصمیـم گرفتیم مابقی این مبلـغ را برای مـردم کوهبنان صرف
کنیـم .هرچنـد ایـن تعـداد کانکس جـواب نیاز مـردم کوهبنان

را نمیدهـد امـا موافقـت مالـی مدیرعامـل را برای همـان مبلغ
گرفتـه بودیـم و مصوبـهی هیئتمدیره بود .بـرای هزینه بیشتر
میبایسـت دوبـاره روال مصوبـه طـی شـود و مورد بررسـی قرار
گیـرد و زمـان از دسـت میرفـت .تصمیم گرفتیـم همین مبلغ
مصـوب را هزینه کنیـم .به گفتهی آقـای رضویعلوی ،مهندس
حمیـد کیانی جـزو مدیرعاملهایی اسـت که نظر مسـاعدی در
مـورد ایـن قضایـا دارد و در ایـن موارد همـکاری میکند .رییس
پشـتیبانی نظـم آوران ادامـه داد« :کمکهـای امسـال شـرکت
منحصـر بـه زلزلـهزدگان نبـود .در سـطح شـهر هـم ارگانهای
مختلـف از قبیـل کمیته امـداد ،بهزیسـتی و موسسـات خیریه
مراجعـه کردنـد کـه مبلغـی را در طول سـال برای امـور خیریه
هزینـه کردیـم .شـرکت در حـد تـوان کمـک میکنـد و منتظر
نمیمانـد اتفاقـی بیافتـد و بعدا در قبـال آن کمک نمایـد» .وی
دربـاره مراحل انجام کار گفت« :سـاخت کانکسها چهـار روز به
طـول انجامید .چون با شـرکت سـازنده قبال همکاری داشـتیم،
کار سـاخت را سـریع انجـام دادند و تحویل این کانکسهـا را در
اولویـت کاری خـود قـرار دادنـد کـه از زمان سـاخت اسـکلت تا
تحویـل کانکسهـا فقـط چهـار روز طـول کشـید» .وی توضیح
داد« :کانکسهـا بـه ابعـاد شـش متـر در نظر گرفته شـده و این
ابعـاد اسـتاندارد میباشـد .اسکلتسـازی بـا قوطـی و تیرآهـن
انجام شـده اسـت .بـرای هر کانکـس پنج میلیون تومـان هزینه
شـده است».
رضویعلـوی علـت حضورشـان در منطقه کوهبنـان را بازدید
از منطقـه و شناسـایی افراد نیازمند عنوان کـرد .وی همچنین در
مـورد دلیـل تهیه کانکس بـه جای بقیه کمکها گفـت« :تا زمان
سـاخت خانـه بـرای مردمـی که خانههاشـان تخریب شـده مدت
زیـادی طـول میکشـد و نیاز به کانکس احسـاس میشـود».
«مبـارک باشـد .انشـااهلل برایتان خیر و برکت داشـته باشـد»
این پاسـخ مسـئوالن شـرکت نظـمآوران بـه صاحبـان کانکسها
بـود که بـا لبخنـدی حاکـی از رضایت همـراه بود.

