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 پاسارگاد
«براساس آنچه که آمار و اطالعات به ما
میگوید؛ موضوع ترکتحصیل کمرنگ شده
و به آن صورت نداریم .مثال همین امسال
دانشآموزانی که سال گذشته ششم را تمام
کرده بودند ،چهار دانشآموز از تحصیل جا
ماندند .حاال به علل مختلف مثال ازدواجهای
توگوی پاسارگاد با رییس آموزش عشایری
گف 
زودهنگام .بعضی از خانوادههای عشایری
به علت اینکه نمیتوانند بچهشان را به یک
مرکز شبانهروزی برسانند و برگردانند اجازه
نمیدهند ».این صحبتهای مجید اسالمپناه
رییس آموزش عشایری است .اسالمپناه در
توگو با پاسارگاد از مشکالت مدارس
گف 
عشایریگفتواینکهازکمکخیراناستقبال
میکنن .د
 چه تعداد دانشآموز عشایری
در شهرستان سیرجان در حال تحصیل
هستند؟
شوپرورش عشایری در سال
آموز 
تحصیلی جاری  68مدرسه یا کالس ابتدایی
دارد که در چهار حوزه یا مجتمع سازماندهی
شدند .در این 68مدرسه حدود 600دانشآموز عکس :امین ارجمند| پاسارگاد
در 6پایه ابتدایی تحصیل میکنند .این تعداد
توسط 73معلم ابتدایی اداره میشوند .معلمان ابتدایی استقبال خیلی خوبی دارند و بعضا از بچههای خود کهخوابگاه،سلفسرویس،کالسآموزشیداشتهباشد.
درمدارسعشایری 6پایهتحصیلیراتدریسمیکنند .مک یآبادی و روستاهای دیگر هم آنجا جذب شدند .در از طرفی هم مثال در روستای چاهقلعه سرمایهگذاری
البتههمهیمدرسهها 6پایهنیستندامااکثرا 5-4-3و مجموع در مقطع ابتدایی ،متوسطه اول و دوم حدود زیادی شده است و مکان خیلی خوبی است .م یدانیم
بعضا 6پایه تحصیلی را دارند .آمار دانشآموزان مدارس  1300دانشآموز داریم.
که رفت و آمد بچهها سخت است اما اینکه دانشآموز
ابتداییمان برای هر مدرسه از سه نفر تا 16نفر متغیر
 قرارگیری برخی از این مدارسی که از شنبه میرود تا چهارشنبه آنجاست آرامش و تمرکز
است .مدارسی که تعداد دانشآموزانش از 21نفر به باال نام بردید در بعضی از روستاها برای بچههای بیشتریبرایدرسخواندندارد.
باشند توسط دو معلم اداره میشوند .موضوع دیگری عشایریبهدلیلبُعدمسافتمشکلسازنیست؟
 ترک تحصیل در دانشآموزان عشایری
که در مدارس عشایری وجود دارد این است که در آن بهترنبودهمینمدارسدرخودسیرجانباشند؟ بیشتر از دانشآموزان داخل شهر است،
شدبستانیبرسد باز
مناطق دانشآموزیکهبه سنپی 
موضوع تاسیس مدارس شبانهروزی عشایری در مخصوصابرایدختراندانشآموز
هم توسط همان معلم جذب و ثبتنام میشود و در روستاها از سیاستهای دههی هفتاد است .سال 71
براساس آنچه که آمار و اطالعات به ما میگوید؛
طولهفتهبهمیزان20ساعتیاکمترپی 
شدبستانیها مدرسه بنیفاطمه واقع در چاهقلعه ساخته شده است .موضوع ترکتحصیل کمرنگ شده و به آن صورت
در مدارسعشایری حضور دارند.
سیاستهاییکهآنزمانبرآموزشوپرورشعشایری نداریم.مثالهمینامسالدانشآموزانیکهسالگذشته
 در مقطع متوسطه اول و دوم چندتا حاکم بوده ،هدفشان این بوده مراکز شبانهروزی ششمراتمامکردهبودند،چهاردانشآموزازتحصیلجا
مدرسهودانشآموزدارید؟
را در روستاها گسترش بدهند .ما خودمان هم دنبال ماندند .حاال به علل مختلف مثال ازدواجهای زودهنگام.
در مقطع متوسطه اول دو دبیرستان شبانهروزی این قضیه هستیم که اگر یک مکان مناسبی به دست بعضیازخانوادههایعشایریبهعلتاینکهنمیتوانند
داریم که دوره اول شبانهروزی دخترانه تربیت در بیاوریم بتوانیم مدرسهی بنیفاطمه را به داخل شهر بچهشانرابهیکمرکزشبانهروزیبرسانندوبرگردانند
سیرجان است ،و  180دانشآموز دارد .متوسط انتقالدهیماماتاکنونچنینفضاییمهیانشدهاست .اجازه نمیدهند .در واقع ترکتحصیل در دانشآموزان
اول پسرانهمان حدود  100دانشآموز دارد که در
 به نظر میآید خیرین مدرسهساز توجه عشایری نسبت به چند سال گذشته کمتر شده و
روستای چاهقلعه در کیلومتر  30جاده بندرعباس آنچنانیبهآموزشوپرورشعشایریندارند؟
معموال هر دانشآموزی که 6ساله ابتدایی را تمام کند
قرار دارد .در متوسطه دوم هم دو مدرسه شبانهروزی
در بحث خیرین مدرسهساز در مقطع ابتدایی خودآموزشعشایریپیگیریمیکندوتاجاییبتواند
داریم؛ دبیرستان دخترانه شهید انصاری در روستای مشکلینداریموخیریبهناممحمدحسینعباسلو 12او را جذب میکند ونمیگذارد ترک تحصیلکند.
محمودآبادکهحدود 120تادانشآموزداردودرمقطع مدرسه عشایری برایمان ساخت و نیازمان در مدارس
 اگر بچهای اصال مدرسه نیامده باشد
متوسطه دوم پسران ه هنرستان فنی شهید شکاری را ابتدای ی برآورده شد اما ساخت یک مدرسه شبانهروزی چگونهشناساییمیشود؟
داریم که در دو رشته برق صنعتی و مکانیک خودرو در مرکز شهر از توان یک خیر خارج است .آموزش و
شدبستانی اصال امکانپذیر
شناسایی پیش از پی 
پذیرایدانشآموزانپسراستوحدود 160دانشآموز پرورشسیرجانبااینکههرسالهخیرینبرایشمدرسه نیست و خیلی کم چنین موارد شاید باشد .هرچند
در این دو رشته تحصیل میکنند .این هنرستان در میسازنند باز هم کمبود فضا و مکان دارد بنابراین نداریم دانشآموزی که اصال مدرسه نیاید .البته با
مک یآباد قرار دارد .از هنرستان آنجا بچههای عشایری جایی برای ما باقی نمیماند .نیاز به یک فضایی داریم تاخیر گاهی به مدرسه میآیند اما جایی را بلد نیستیم

14کالس درس

در سیاهچادر برگزار میشود

که دانشآموزی باشد و مدرسه نیامده باشد .فلسفهی
وجودی آموزش و پرورش عشایری همین است ،ما
االن مدرسه داریم که فقط دو -سه تا دانشآموز دارد
ویکمعلم.
 هنوز کالسهای درس در سیاهچادر
برگزارمیشوند؟
بله 14 .مدرسه عشایری کوچرو داریم که
ییالقشان اطراف منطقهی بلورد و چهارگنبد و
قشالقشان حاج یآباد است و کالسهای درسشان
در چادر برگزار میشود .همچنین امسال  8مدرسه
کانکس یداریم.
 تعداد دانشآموزانی که در سیاه چادر
درسمیخوانندچقدراست؟
تعداد دانشآموزان مدارس کوچرو معموال بین 2
تا 5نفر است.
 چندپایه درس دادن معلمان در مدارس
عشایری یک ایراد محسوب میشود و بسیاری
یزند؟
معتقدندبهیادگیریدانشآموزانآسیبم 
در مدارس چندپایه عشایری در مجموعکار معلم
سخت است اما این سختی کار مانع از انجام وظیفه
نمیشود .در سال گذشته کارشناسان آموزش ابتدایی
ادارهکلآمدندیکبازدیدازچندمدرسهداشتندوپس
از بازدید حرفی که زدند ما را متعجب کرد چون ما هم
فکرمیکردیمچندپایهبودنروییادگیریبچههاتاثیر
گذاشته باشد اما آنها اعتراف کردند و گفتند درصد
یادگیریدانشآموزاندرمدارسعشایریخیلیبیشتر
از مدارس پرجمعیت شهری است .مدرسه عشایری

خصوصیت خوبی که دارد این است که اوال
آماردانشآموزانشدرکالسپاییناستکمتر
کالسی  16-15دانشآموز دارد و اکثرا بین 7
تا  10دانشآموز دارند ،یک خوبی دیگری که
دارد این است معلم وقتی مثال دارد پایه دوم
را تدریس میکند دانشآموز اولی همزمان با او
ممکناستمطلبرابگیرد.یعنیدانشآموزان
همزمان با پایه خودشان پایههای باالتر را هم
یاد میگیرند و دانشآموزان باالتر هم به
دانشآموزانپایینترکمکمیکنند.
چندمعلمعشایریدارید؟
 151معلم عشایری داریم که همهشان
آموزش تدریس در کالسهای چندپایه را
دیدهاند .من هفته گذشته بازدیدی از یکی
از مدارس عشایری داشتم معلم کالس
کارهایی انجام م یداد که در مدارس شهر با
 30دانشآموز وقت نمیکنند چنین کارهایی
انجامدهند.
 مدارس عشایری مشکل دارند؛
کالسهای فرسوده ،سقفهای که چکه
میکند،اکثراسرویسبهداشتیندارندیا
اگردارندبهداشتینیست،آببهداشتی
ندارندو...
بله،مدرسهداریمدرمناطقعشایریکهسالمثال
 62ساخته شده است و هنوز از کالس همان مدرسه
استفاده میشود .سرانههایی هم که آموزش و پرورش
در اختیار مدارس قرار میدهد خیلی ناچیز است .با این
حال سعیمان بر این بوده ساالنه یکی دو تا را بازسازی
کنیم .سال گذشته مدرسهای بود در روستای چاهگز
که به همت دهیاری و یک سری کمکهای اداره و
شرکتهایمعدنیمدرسهبازسازیوبهروزشد.امسال
هم منتظریم اعتباری برسد و بتوانیم این مشکالت را
برطرفکنیم.
 از لحاظ سیستم گرمایشی هنوز هم
خیلی از مدارس عشایری با بخاری نفتی گرم
میشود؟
درمجموعبرایسیستمگرمایشیمدرسههاتاجایی
کهدرمنطقهبرقداشتیمتوانستیمبخاریبرقیتهیهکنیم
ودرحدود 20تادستگاهگرفتیمودراختیارشانگذاشتیم
امابعضیازجاهاروستابرقنداردوهیچراهیغیرازبخاری
نفتی وجود ندارد .تذکرات الزم به معلمان داده شده است
و از طرف آموزش عشایری مرتب سرکشی میکنند و با
آن حواله نفتی که در اختیارشان میگذاریم نفت را تهیه
میکنندوبخاریراروشنمیکنند .از 68مدرسهعشایری
کهداریم 48مدرسهازبخارینفتیاستفادهمیکندوفقط
 20مدرسه بخاری برقی دارد .در هر منطقهای امکانات
مدرسه باید متناسب با همان منطقه باشد مثال مردم یک
روستادرخانهشانازبخارینفتیاستفادهمیکنندمدرسه
ما هم راهی غیر از آن ندارد .میگویید چرا مدرسه آب
آشامیدنیمناسبندارد،میگوییمروستاآبمناسبندارد.

نوشتههایی از سر دلتنگی

آه ،اگر از پی امروز ب ُ َود فردایی

 محمدعلی آزادیخواه
دانشجویی پرسید« :عزی ِز بَال ِج َهت»
ُد ُرست است یا «عزی ِز ب ی ِج َهت» و
معنیومور ِدکاربُردشچیست؟گفتم
ِالج َهت،لَهجهیِ
شایدبهصورتِ عزی ِزب َ
ستانکرمانیهاباشد.درفرهنگلغات
اُ ِ
واصطالحاتِ مردمکرمانسیدابوالقاسمپورحسینیهمینجور
آمده و در کتاب«گویش مردم سیرجان مهری مویدمحسنی»
نیز به همین شکل ضبط شده است .در «فرهنگ فارسی شش
جلدی دکتر معین» زیر واژهی «عزیز»« ،عزی ِز بیجهت» آمده
معنی ِ«کسیکهخودرابهغلطمحبوبدیگرانپندارد».
استبا 
در کتاب« کوچهی احمد شاملو» ،عزیز بیجهت ثبتشده به
محبتِ کسیشمارد».
معنی«آنکهبیسببخودرامور ِدنهایتِ ّ
در«فرهنگ لغات عامیانه و معاصر» ،تالیفِ دکتر منصورثَر َوت و
معنیفرهنگدکترمحمد
دکتررضااَترابینژادهمهمانشکلو ِ
معینآمدهاست.در«فرهنگفارسیعامیانه»یِ دکترابوالحسن
نجفی ،نوشته شده است« :عزیز بیجهت که به غلط محبوب
دیگرانشدهباشد(یاخودرامحبوبِ دیگرانپندارد)»وبالفاصله
شاهدی از کتاب«حاجی آقا»یِ «صادق هدایت» آورده است
که«:اگرتویدنیاپولداشتهباشی،افتخار،اعتبار،شرف،ناموس
وهمهچیزداری،عزیزبیجهتمیشوی».
دانشجو ،لبخندی زد و گفت«:مرحوم هدایت ،اگر زنده بود حاال
چهمینوشت.
گفتم :اگر میخواست َس ِر سالمی به گور ببرد ،میبایست از قول
حضرت حافظ ،بیتی که موجب نجات حضرت حافظ شد و
مرتّب آن را قبل از خودکشیش بیپروا به زبان میآورد ،به بیت
مقطعغزلحافظاضافهکند.گفت«:منقضیهاشرانم یدانم».

گفتم:مخالفتبیهنرانبااهلهنر،فرهنگیاستکهمتاسفانه
از دیرباز اهل قلم گرفتارش بودهاند و هستند .میگویند وقتی
حافظ غزل مشهورش را با این مطلع سرود «:در همه دی ِر مغان
نیست چو من شیدایی /خرقه جایی گر ِو باده و دفتر جایی ،در
مقطع (بیت آخ ِر) غزل فرمود«:گر مسلمانی از این است که
پی امروز بُ َود فردایی!» یکی از این تازه
حافظ دارد /آه ،اگر از ِ
پیش
بهدورانرسیدههای
خودمحوربینوخودهمهکارهپندارِ ،
ْ
متعصبومتظاهروقت،سِعایَت(سخنچینی،بدگویی)
سلطان ّ
کرد که حضرت حافظ در مصراع دوم بیتِ آخ ِر غزلش(آه ،اگر
از پی امروز بُ َود فردایی!) ،روز رستاخیز(قیامت ،معاد) را از اصول
اصلی دین مقدسمان است به قید ّ
شک و تردید نگریسته و
تلویحا (به اشاره) به ا ِذکا ِر معاد قیام کرده است .سلطان چنان
خشمگینشدکهدستورقتلحضرتحافظراصادرکرد.
تصادفاعارفبزرگیبهنام«زی نالدینابوبکرتایبادی»،آنروزها
ضمن سفر ،به شیراز آمده بود .حضرت حافظ راه چاره را از
در ِ
او پرسید« .زی نالدین» گفت« :بیتی در َمق َْط ِع َ
غزل اضافه کن و
نقل قول ،کفر هم نیست ».در
نقلقول باشد و « ِ
طوری که مراد ِ
نتیجه حافظ بیتی قبل از بیت آخر غزل اضافه کرد و از َمهلکه
نجات یافت و آن بیت این است :این حدیثم چو خوش آمد
که سحرگه میگفت /با َدف و نی بر َد ِر میکدهای ترسایی« :گر
مسلمانی از این است که حافظ دارد /آه ،اگر از پی امروز بُ َود
خلیل خطیب َرهبر،
فردایی!» و در حافظِ خطیب َرهبر(دکتر ِ
استاددانشگاهتهران)،ایندوبیتراچنینمعنیکردهاست«:این
سخنمرادلپذیرافتادکههنگامسحرراهبترسایی(مسیحی،
عیسوی) ،بر در میخانه به سرزنش میگفت :اگر آیین اسالم از
اینگونهاستکهحافظاظهارمیکند،افسوسندانم،اگرفردای
قیامتیباشد،پاسخبادهگساریامروزراچهخواهدداد.

روی خط

بهگوشمسئوالنبرسانیدپسدادنطرح
حمایتمعیشتیبهقشربیدرآمدوفقیرچی
شد؟ فقط همان یک دفعه شد؟2052
ازبرادرانراهنماییورانندگیتقاضاداریم
که نسبت به ساماندهی خیابان ولیعصر از
چهارراه جانبازان تا چهارراه خواجو از ساعت
16بعدازظهرتاساعت 21اقدامکنند.چون
که ترافیکی بزرگ شکل میگیره به خاطر
دوبلهپارککردن0873
 از اساتیدی که تعلیم رانندگی میدهند
تقاضا دارم که اول تا شاگردشان واقعا
رانندگی یاد نگرفته خداوکیلی قبولشان
نکنید .چون که هر اتفاقی بیفته اول از همه
میگن خدا خیره نده به کسی که بهش
گواهینامهدادودوماینکهآدابرانندگیرابه

پیامک300099004806 :
شاگردانشان یاد بدهند تا در موقع تصادف
باعث نشود درگیری به وجود بیاد0783
 مدیران گلگهر ،خودتان فکر کنید:
آیا درسته که بروید در شهرهای دیگه
سرمایهگذاری کنید در حالی که ورودی
شهر جاده شیراز آسفالتش مشکل داره
و چند ساله که تیره چراغ برق گذاشتن
ولی خبری از دسته چراغ نیست و تا حاال
چند کشته و چقدر برخورد ماشین با
جدولهای این بلوار به وجود آمده .به فکر
این جاده باشید تا آبروی شهر صنعتیمان
نرفته0783
 باز هم بودجه و باز هم کمتوجهی
به حقوق کارمندانی که حداقل حقوق
را میگیرند .تا کی باید کارمندانی که

حقوق دریافتی آنها بین  2/5تا  ۳میلیون
در ماه است مورد کمتوجهی قرارگیرند؟
آیا افزایش  ۱۵درصدی حقوق این قشر
همسانکسانیاستکهحداقلحقوقشان
باالی ۲۰میلیون است؟ بیعدالتی نیست؟
این درصد افزایش حقوق که در مجلس
تصویب و دولت و سازمان برنام هوبودجه
ظلم شما و مجریان به کارمندان است نه
ظلمبیگانگان.پسفرقبینشماوبیگانگان
چیست؟0114
 بسیار زشت است برای شهرستانی که
چندینمعدنداردکهاوضاعخیابانهایش
این قدر چاله چولههای خراب داشته باشد
توآمد اینقد مشکل
و موقع بارندگی رف 
باشد 6019. .

فسخ قرارداد پلهای عابر پیاده

اجرای قانون یا تسویه حساب

 پاسارگاد
هفتهگذشتهشورایشهرتصمیمبهفسخقراردادپلهای
عابر پیاده گرفت .این خبر به صورت محدود در برخی از
نشریات و کانالهای فضای مجازی منتشر شد اما بازتاب
چندانی نیافت و علت این تصمیم نیز مشخص نشد .این در
حالیست که ابعاد این ماجرا بسیار گستردهتر از فسخ عادی
یک قرارداد است.
فسخ این قرارداد با رجوع به یکی از بندهای قرارداد اجرایی
شد؛ آنجا که ذکر شده در صورت بروز اختالف بین شهرداری
بهعنوانکارفرماوشرکتپیشروسازانبرتربهعنوانپیمانکار،
شورای شهر َح َکم خواهد بود .گویا همین بند موجب شده
که دادگستری به شهرداری سیرجان اعالم کند ،مرجع
تصمیمگیری شورای شهر است و طرفین مجبور به پذیرش
حکمیتشوراهستند.شورایشهرنیزدرجلسهعصردوشنبه
گذشته ،با  4رای موافق در مقابل  2رای مخالف و در غیبت
یکی از اعضا ،با اکثریت آرا رای به فسخ قرارداد داد اما این تازه
اول ماجرا است .مهمترین بخش ماجرا ،بخش مالی آن است.
مطابققراردادپیمانکارموظفبهتکمیلپلهاونصبپلهبوده
و پس از آن ،حق داشته تا 10سال و نیم از تبلیغات روی پلها
بهره ببرد که هشت سال و نیم مورد بهرهبرداری قرار گرفته.
این نکته در حالیست که عمال برخی از پلها کامل نشدند.
بنابراین گویا شهرداری مدعی است که بهرهبرداری تبلیغاتی
پیمانکار از پلها تخلف بوده است .از دیگر سو پیمانکار بارها
برای نصب پلهها اعالم آمادگی کرده و رفع مشکالت اداری و
محیطینصبرابرعهدهشهرداریدانستهاست.
پشینهپلهایعابرپیاده
انعقاد قرارداد پلهای عابر پیاده به سال  1390و زمان
مهدی عارفینسب برمیگردد 25.بهمن ماه سال 1390بود
که اجرای پلهای عابرپیاده به مناقصه گذاشته شد و تنها یک

شرکت در مناقصه حاضر و برنده شد؛ شرکت پیشروسازان
برتربهمدیریتمحمدرضاعربگویینی.مطابققراردادمنعقد
شده ،عربگویینی متعهد شده بود پلهای عابر پیاده را در
نقاطی که شهرداری تعیین کرده ،ساخته و نصب کند و در
مقابل به مدت  10سال و  6ماه ،بهرهبرداری از تبلیغات روی
پل به او واگذار گردد .مطابق قرارداد پس از پایان این مدت،
سازهها به شهرداری واگذار خواهد گردید اما این پلها از همان
اولینروزحاشیهسازبودند.
اولین حاشیه مربوط به خود قرارداد بود .برخی اعضای
ادوار مختلف شورا همیشه جزو مخالفان این قرارداد بودند.
قراردادی که اسماعیل خواجویی در گفتوگو با پاسارگاد از آن
بهعنوان«قراردادترکمنچایگونه»یادمیکند.عربگویینی
در آن زمان گفته بود بیش از یک میلیارد تومان هزینه ساخت
پلها شده و توقع داشت این مبلغ به عالوه سود آن را ظرف
مدت  10سال و نیم بهرهبرداری تبلیغاتی به دست آورد .در
مقابل عدهای معتقد بودند سود عربگویینی بسیار بیشتر از
سود منطقی و عادالنه است .آنها معتقد بودند در این معامله
شهرداری ضرر کرده است .مورد دیگر مناقشه ،پل نصب
شده در چهارراه اشکذری بود که به دالیل مختلف هرگز به
بهرهبرداری نرسید .مشکل اینجا بود که هیچ دلیل موجهی
برای احداث پل در این چهارراه کوچک وجود نداشت .بنا به
گفته یک منبع موثق ،معبر زیر  20متر اشکذری نیازی به
احداث پل نداشه و از همان ابتدا بالاستفاده ماندن پل توسط
عابرانمحرزبوده.همچنیندرمواقعیکهمیتوانبااستفادهاز
چراغراهنمایی،امکانایجادعبوربیخطربرایعابرانراایجاد
کرد ،دلیلی برای احداث پل نیست .همچنین کم عرض بودن
یداد امکان
معبر پیادهرو در این چهارراه ،از همان ابتدا نشان م 
نصب پله برای آن وجود ندارد. .بنابراین چرا باید شهرداری
پل را در مکانی جانمایی میکرد که از همان ابتدا معلوم بود

اجرایینخواهدشد؟
درحقیقتموقعیتپلبدوناستفادهچهارراهاشکذریبه
گونهایبودکهبرخیمعتقدبودنداینپلقادراستبهتنهایی
هزینههای پیمانکار را جبران کند .در حقیقت پل چهارراه
اشکذری را میتوان هدف غایی از قبول و انعقاد این قرارداد
دانست .شهرداری نیز ضمن دفاع از جانمایی پل اشکذری،
اذعان داشت نصب پل در این محل نقش مهمی در جذب
پیمانکارداشتهودرطرفدیگرعربگویینیدرمصاحبههای
خود،تاکیدمیکردشرکتمتبوعویهیچنقشیدرجانمایی
پل نداشته و تنها به دستور شهرداری عمل کرده.
با رفتن مهدی عارفینسب از شهرداری و عدم همکاری
برخی از شهرداران بعدی ،حواشی پلها هر روز بیشتر شد.
از عدم نصب تعدادی از پلها تا بستن یکی از پلها به نشانه
اعتراض توسط پیمانکار و همچنین ماجرای قطع ناگهانی
درختانی که جلوی دید تابلوهای تبلیغاتی را گرفته بودند که
هرگز عامل آن پیدا نشد.
 ماجراهایشورا
دورانحضورعربگویینیدرشوراباانتخابشهردارفعلی
همزمان گشت .این دو در در مدت مسندداری خود بارها در
مقابلیکدیگرایستادهبودندوبههمیندلیل،عدهایمعتقدند
فسخ قرارداد پلها نه به دلیل اجرای قانون که به خاطر تسویه
حساب شهردار با این عضو سابق شورا صورت گرفته است.
 نظر اعضای شورا
ابوذرزینلیدراینموردبهپاسارگادمیگوید«:عدمکارآیی
پلها».زینلیشایبهانتخاباتیبودنیاتسویهحسابدرفسخ
قرارداد را نمیپذیرد و میگوید« :ما هر زمانی این کار را انجام
یدادیم ،چنین حرفهایی زده میشد ».او میگوید ماجرای
م
فسخ قرارداد از چند ماه پیش آغاز شده و این طرح مدتها
در کمیسیون عمران شورا مورد بررسی قرار گرفته است .او

میگوید که شهرداری از زمان جمع کردن پل چهارراه
اشکذری به دنبال این موضوع بوده اما روند کار طوالنی است.
اسماعیل خواجویی دیگر عضو موافق فسخ قرارداد معتقد
است« :این قرارداد از نظر فنی دچار مشکل بوده و بعضی
از کارها هم انجام نشده است ».از جمله موارد اشکال که
خواجویی به آن اشاره میکند« ،نبود تاریخ آغازین برای مدت
 10سال و نیم تبلیغات» است .هرچند خواجویی معتقد به
رفعمشکالتقراردادنیزهستتانشاندهدکهازبیخ،مخالف
قراردادنیست.
طاهره جهانشاهی دیگر عضوی است که به فسخ قرارداد
رای مثبت داده اما رای او شرطی است« :به آقای سروشنیا هم
گفتمکهقراردادجدیدیبستهشودکهمشکلینداشتهباشد.
تاریخ آغاز و پایان باید در قرارداد دیده شود .به هر حال آقای
عربگویینی نیز هزینه کرده و اگر درآمدی هم داشته ،نوش
جانش اما باید شرایط قرارداد روشن و بدون ابهام بسته شود».
حسن خدامی که از مخالفان فسخ بوده ،حاضر به
پاسخگویی نشد اما امین صادقی؛ رییس شورای شهر که جزو
مخالفانبوده،بهپاسارگادمیگوید«:دلیلمخالفتمناینبود
که به نظرم باید برای چنین بحث مهمی بیشتر وقت گذاشته
میشد.بایدبیشترمسایلرابررسیمیکردیمتامشکلیپیش
نیاید .همچنین باید شرایطی فراهم میشد که هر دوطرف
قضیه ،یعنی شهرداری و نماینده پیشروسازان برتر نیز حضور
پیدامیکردندتانظراترابشنویموبهترتصمیمبگیریم».
صادقی نگران است که پس از فسخ قرارداد ،شرکت
پیشروسازان شکایت کند و شهرداری نتواند در دادگاه پیروز
شود« :مطابق قرارداد ،شورا بین شهرداری و شرکت حکمیت
داشت اما وقتی قرارداد را فسخ کرد ،خود به خود مفاد قرارداد
نیز فسخ میشود؛ یعنی پس از فسخ قرارداد ،دیگر شورا
حکمیتنداردوشرکتمیتواندشکایتکند».

صادقی به نکته جالبی در مورد یکی از ابهامهای قرارداد
اشاره میکند« :آقای عربگویینی میگوید قرارداد از وقتی
جاری میشود که پله پلها نصب شود اما شهرداری میگوید
چونقبلاززدنپلهوتکمیلپلها،پیمانکاراستفادهتبلیغاتی
کرده،مرتکبتخلفشدهاست».
شایبه ارتباط میان فسخ قرارداد پلها با انتخابات ،سؤال
مشترکی است که از اعضای شورا میپرسیم .پاسخ جملگی
منفی است .یکی دیگر از نکات مبهمی که از اعضای شورا
میپرسیم ،در مورد استفاده کاندیداهای انتخابات از تبلیغات
پلها است .پاسخ اعضا در این مورد نیز منفی است و برخی بر
تخلف بودن این حرکت تاکید دارند .امین صادقی در این مورد
توضیح مفصلتری میدهد« :اگر شهرداری اجازه استفاده از
پلها را به دست بیاورد ،حق ندارد به نفع یا ضرر کاندیدایی
تبلیغاتکند.ازطرفدیگر،انجامتبلیغاتمطابققانونمنوط
به داشتن شرکت تبلیغاتی است و شهرداری چنین شرکتی
را ندارد .بنابراین باید تبلیغات روی پلها را بین شرکتهای
تبلیغاتیبهمزایدهبگذارد.
 شهرداریپیروزمیشود؟
متاسفانه برای تهیه این گزارش ،موفق به گفتوگو با
محمدرضا عربگویینی نشدیم .از دیگر سو واحد حقوقی

شهرداری نیز اعالم کرد شهردار اجازه گفتوگو با نشریات را
ندادهاست.تالشمابرایمالقاتباشهردارباممانعتمسئول
دفتر وی روبرو شد و شهردار حتا پاسخ پیامک ارسالی از طرف
ما را نیز نداد.
ازدیگرنکاتمطرحشدهدرماجرا،احتمالادعایخسارت
توسط شهرداری با استناد به مفاد قرارداد است .شهرداری
معتقد است پیمانکار به صورت غیرقانونی  8سال و نیم از
پلها بهرهبرداری تبلیغاتی کرده و این مبلغ باید محاسبه و
به حساب شهرداری واریز گردد .طرح ادعای خسارت ،اذعان
به این نکته است که مدیران ادوار شهرداری در  8سال و نیم
گذشته شاهد تخلف پیمانکار بودند و اقدامی انجام ندادند .بر
همین اساس ،شوراهایی که در این هشت سال و نیم حضور
داشتند نیز به دلیل عدم پیگری موضوع ،مرتکب اهمال در
حفظ اموال عمومی شدهاند .در حقیقت شهرداری برای اثبات
تخلف عربگویینی ناچار است اهمال خود را ثابت نماید.
بنابراینبهنظرمیآیدشهرداریدرطرحشکایترونددیگری
را در پیش بگیرد اما آنچه که مسلم است ،این است که اتخاذ
راهکار توسط شهرداری و همچنین شفافسازی ماجرا تنها
راهی است که نشان خواهد داد فسخ قرارداد پلها به دلیل
اعمال و اجرای قانون است یا یک تسویه حساب شخصی؟

شهردار سیرجان عنوان کرد:

پایانه مسافربری ،گامی موثر در راستای توسعه حمل و نقل کشور
غرفههای پایانه ،طی روزهای آینده واگذار میشود

شهردار سیرجان از بهرهبرداری و افتتاح بزرگترین پایانه
مسافربری جنوب شرق کشور طی ماه آتی خبر داد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات شهرداری

سیرجان ،رضا سروشنیا
با اعالم این خبر گفت:
«پایانه مسافربری در حوزه
سیستم حمل و نقل کشور
نقش مهمی در عملکرد
آن ایفا میکند و با توجه
به این نقش مهم پایانه و هزینههای کالن برای طراحی
و احداث آن ،تعیین مکان مناسب پایانه مبتنی بر عوامل
مشخص و مورد نظر با استفاده از شیوههای عملی اهمیت به

سزایی دارد .ضمن اینکه هماکنون با پیشرفت فیزیکی 95
درصدی پایانه ،غرفهها طی هفته آتی به متقاضیان واگذار
خواهد شد».
وی افزود« :سیرجان از دیرباز به عنوان یکی از شهرهای
مهم ،مهاجرپذیر و شاهراه اصلی شمال به جنوب کشور از
نظر راههای ارتباطی و استراتژیک از جایگاه باالیی برخوردار
بوده و در این راستا پایانه مسافربری از نظر حمل و نقل
و ترافیک در شهرها با توجه به جذب و تولید نسبتا زیاد
سفرهایی که پایانه دارند ،اثر به سزایی بر روی سیستم حمل

و نقل شهری دارند».
شهردار سیرجان بیان کرد« :پایانه نخستین مکانی است
که یک گردشگر و مسافر از آنجا وارد شهر میشود و ذهنیت
آن مسافر نسبت به یک شهر در همین پایانه ورودی شهر
شکل میگیرد .به همین دلیل وجود زیبایی بصری پایانه و
وجود امکانات مناسب در آن ضروری است».
در ادامه این موضوع رامین یگانه معاون فنی و شهرسازی
شهرسازی شهرداری سیرجان در خصوص مسایل فنی
پایانه مسافربری بعثت تصریح کرد« :پایانه مسافربری بعثت

در زمینی به مساحت  3هزار و پانصد مترمربع ساخته شده
که دارای امکاناتی از قبیل نمازخانه ،استراحتگاه رانندگان،
سالن انتظار ،سرویس بهداشتی ،باجه پستی ،انتظامات،
تجاری ،گیشه فروش بلیط ،اتاق مدیریت تعاونی ،آبدارخانه،
البی ،انبار ،کافیشاپ ،رستوران و واحدهای اداری احداث و
به زودی به بهرهبرداری میرسد».
وي گفت« :با ساخت این پایانه ،ناوگان مسافری و
شرکتهای حمل و نقل مسافربری ساماندهی و مسافران
از امکانات و آسایش بیشتری برخوردار میشوند و از بار

مشکالت حمل و نقل شهر کاسته خواهد شد».
معاون فنی و شهرسازی شهرسازی شهرداری سیرجان
با اشاره به اینکه پايانه مسافربري يكي از نيازهاي اساسي
و ضروري هر شهري محسوب میشود ،یادآورد شد« :با
توجه به سرمایهگذاری شهرداری سیرجان در این بخش
باید از این فرصت در راستای توسعه حمل و نقل عمومی
کشور استفاده کرد و رانندگان نهایت همکاری را با مدیریت
پایانهمسافربریبعثتدرراستاینظاماجتماعیشهرداشته
باشند».

