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 پاسارگاد
از زمان ماجرای اقدام ملی مسکن ،یکی از
تکراریترینسوژههاینشریات،سایتهاوصفحات
خبری و حتی صفحات مجازی غیرخبری ،ماجرای
انتقاد ازازدحام مردم دراداره راهوشهرسازی بود.
هفتهایچندبار،عکسهاوگاهفیلمهاییدراین
مورد منتشرمیشد و انتقادها زیادی ازدحام مردم
دراین اداره صورت میگرفت .برخی مردم را مقصر
میدانستند که به پروتکلهای بهداشتی بیتوجه
هستند و با جان خود و ازآ ن مهمتر ،با جان دیگران
بازی میکنند و برخی مسئوالن را مقصرمیدانستند
و معتقد بودند باید قوانین سختگیرانهتری وضع
میکردند.
دراین مدت ،شاید این اداره درهیچ روزی مانند
روزپس ازتاسوعا و عاشورا شلوغ و پرازدحام نبود.
محمدجواد زینلی؛ رییس این اداره میگوید تمام
تالش خویش را برای جلوگیری ازازدحام انجام داده
اما مردم توجهی نمیکردند .درعین حال او معتقد
است تنها تراکم زیاد جمعیت ،مربوط به همان روز
پس ازتاسوعا و عاشورا بوده است .او میگوید اخبار
منتشرشده مورد ازدحامها ،غرضوزی بوده است.
برخی شنیدهها ازاخطارفرمانداری و حتی احتمال
برکناری زینلی سخن میگفتند اما او معتقد است
توانسته در بحث جلوگیری از ازدحام موفق باشد.
بدان حدکه سرپرست فرمانداری ازوی تشکرکرده
است .این گفتوگو در دفتر کار رییس اداره راهو
توآمد مراجعان انجام شد.
شهرسازی و درمیان رف 
مراجعه مکرر مردم در طول مصاحبه نیز مشهود
بود.
 ازابتدای سال تعداد زیادی عکس و فیلم
ازاردحام مردم دراین اداره منتشرشده است.
ماجراچیست؟
به واسطه تعطیلی روز جمعه و شنبه و
یکشنبه که مصادف با تاسوعا و عاشورا بود ،روز
بعد از تعطیالت تعداد مراجعان بسیار زیاد شد.
متقاضیان این چند روز به متقاضیان روز پس از
تعطیلی افزوده شدند .درنظرداشته باشیدکه این
اداره وظایف دیگری نیزدارد .به طورمثال باید پاسخ
استعالم 17اداره یا سازمان ازجمله ،دادگاه ،دادسرا،
نیروی انتظامی ،شهرداریها و ...را بدهیم .موضوع
دیگرمربوط به جلسه شورای مسکن شهرستان در
روزچهارشنبه ،پنجم شهریورماه بودکه مسئوالنی
از جمله نماینده ،فرماندار ،معاونان مدیرکل
راهوشهرسازی و تعدادی دیگر از مسئوالن در آن
حاضر بودند .در این جلسه انتقاد شد که در شهر
سیرجان،اطالعرسانیدرزمینهاقدامملیمسکنکم
بوده است و به ما تاکیدکردندکه اطالعرسانیکنید

رییس اداره را هوشهرسازی در واکنش به اخبار ازدحام مردم:

غرضورزی بود
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و قرارشد ادارهکل این اطالعرسانی را انجام دهد .ما
میدانستیموقتیاطالعرسانیانجامشود،جمعیت
زیادیبهادارهمراجعهمیکنند.درمجموع،مصادف
شدن آخرین روزاقدام ملی ،ازطرفی 3روزتعطیلی
و در نهایت اطالعرسانی انجام شده موجب شد،
جمعیتزیادیبهادارهسرازیرشود.منخودموقتی
آمدم و جمعیت را دیدم ،بسیارتعجبکردم .تمام
سالن ،محوطه و خیابان اطراف پرازجمعیت شد.
اصالدیگرامکانپاسخگویینبود.بافرماندارتماس
گرفتم و ایشانگفتند خودتان مدیریتکنید ،ما نیز
کمکمیدهیموقضیهراجمعوتعطیلکنید.برای
ما سالمتی مردم مدنظربود .ما به متقاضیان اعالم
کردیم که اختیاراتی از استان گرفتیم و امروز ،روز
آخرثبتنامنیستامامتاسفانهمردمقبولنکردندو
تازمانتعطیلیادارهماندند.
 چند ماه است که شاهد این ازدحام و
جمعیتزیادهستیم.
یکی از دالیل این است که مراجعات ،مکرر
است .به طور مثال ،یک آقا با خانم و بچههایش
به اداره میآیند ،ازمن سوال میپرسند ،ازکارشناس
و از سایر کارمندان سوال میپرسند اما باز قانع
نمیشوند .مثال توضیح میدهیمکه شرایط اقدام
ملی چیست و یا قیمت ،قیمت تمام شده است.

زمین را دولت با اجاره  99ساله در اختیار تعاونیها
قرارمیدهد اما اینکه قیمت تمام شده را بگوییم
و اینکه هر متر مربع چند ریال میشود ،با وضع
موجودمشخصنیستوبایدساختمانهاساخته
شوند تا مشخصگردد .مردم دغدغه دارند و دغدغه
درستیاست.بایدبدانندچهمیزانمبلغبایدبپردازند.
به همین دلیل از همهجا و حتی از کرمان هم
میروند و سوال میپرسند .البته بگویمکه بارگذاری
تا دهم شهریور بود و ما کارها را قبال انجام داده
بودیم .ازدوم تا بیستم اسفند ،ثبتنام سایت بود
و از بیست اسفند به خاطرکرونا ،وزارتخانه اعالم
کرد به صورت پیامکی و با فرستادنکد ملی اینکار
انجام شود و افراد میتوانستند بعدا بروند مدارک را
بارگذاریکنند .اینکاررا درخانه و یا درکافینت هم
میتوانسندانجامدهند.
 ولی اصرار داشتند در اداره این کارها را
انجامدهند؟
بله .متاسفانه اصرارداشتند رجوعکنند به اداره
تاقانعشوند.
 شنیدهایم ازطرف ستاد مقابله باکرونای
شهرستان بابت ازدحام صورت گرفته به شما
اخطارداده شده است.
اخطار که نیست .دوستان هم آمدهاند و

وضعیت را دیدهاند .من با فرماندارهم دراین مورد
صحبت کردم .خود دوستان آمدند و نتوانستند
جمعیت را متفرق کنند .با زورکه نمیشود مردم
را بیرونکرد .ما با مردم صحبت میکردیم اما وقتی
نمیرفتند،چهکارشانمیکردیم؟دوستانفرمانداری
وبهداشتآمدندادارهوبهایشانگفتمشماخودتان
مردم را قانعکنیدکه بروند بیرون اما نتوانستند .تنها
کاریکه میتوانستیم انجام دهیم این بودکه درها
و پنجرهها را بازبگذاریم و به مردم بگوییم ازپنجره
مراجعه کنند .حتی نوبت دادیم و از روی اسم،
لیست نوشتیم اما بازهم نتیجه نداد .مردم رعایت
نمیکردند .نمیشود و درست هم نیستکه با زور
رفتارکنیم .به عنوان رییس اداره چندین بارازمردم
خواهش کردم که بیرون بروید اما سودی نداشت.
چند تا بازرس بهداشت نیزآمدند و به ایشانگفتم
هرتصمیمیشمابگیرید،منآنراعملیاتیمیکنم.
 چهکارکردند؟
هیچی.مردمتکانهمنخوردند.
یعنیفایدهاینداشت؟
ابدا.اصالقبولنمیکردند.خودتانامتحانکنید
وببینیدآیامردمقبولمیکنند؟
بازرسانبهداشتبامردمحرفزدند؟
بله .به مردمگفتند این ازدحام برایتان خطردارد،

برویدامامردمقبولنمیکردند.مردمحرفینمیزدند
یا اعتراض نمیکردند اما قبول هم نمیکردند .فکر
میکردند نوبتشان ضایع میشود و به نفر بعدی
میرسد.
امکاننوبتدهیبهصورتدستیواعالم
زمانمراجعهوجودنداشت؟
اینکاررا انجام دادیم .تمام متقاضیان را لیست
کردیم وگفتیم فردا بیایید و مدارک را بدهید .البته
این شلوغی فقط روز اول بود .از روز دوم دیگر
شلوغی وجود نداشت .شلوغی روزاول نیزبه علت
این بود که چند ساعتی به دلیل جواب ندادن
سیستمها،کارتعطیل شد .وقتی حجمکارگسترده
شد و ما تمام سیستمها را واردکارکردیم ،اینترنت
اداره نیزپاسخ نمیداد.
پسشمامعتقدیدازابتداتاامروز،تنهادو
روزدراین اداره ازدحام جمعیت وجود داشت؟
فقطیکروز،آنهمروزبعدازتعطیالتتاسوعا
و عاشورا این اتفاق افتاد.
 پس فیلمها و عکسهاییکه هرروزاز
ازدحام مردم در این اداره منتشر میشد ،چه
بود؟
 5یا  10نفر میآمدند و میایستادند .برخی
مغرضانهمینویسند.
 پس معتقدید آنچه منتشر شده،
غرضورزانهبودهاست؟
بله .من خودم یک روز جمعه ،شخصا اینجا
بودم و دیدم آقای ...یک فیلم گرفته و در سایت
خبریاش گذاشته .تماس گرفتم و گفتم چرا
اراجیف مینویسید؟ بعد برداشت .نوشته بود ما
روبهروی اداره راه و شهرسازی هستیم ،االن هم
تونیم روز جمعه است و هیچکس
ساعت هش 
هم دراداره نیست و درها نیزبسته است .درحالیکه
ما به نگهبان گفته بودیم هرکه سیدی آورد ،شما
با مشخصات تحویل بگیر .اصال نیازی به حضور
فیزیکی نبود .مردم میآمدند ،سیدی را میدادند اما
نمیرفتند و میماندند .من ساعت 9دراداره مستقر
بودموبهفرمانداریهمزنگزدم.معاونفرماندارنیز
آمد و شرایط را دید .آقای فرماندارنیزازبرنامهریزی و
مدیریتخوبماتشکرکرد.
شنیدهایمممکناستبرکنارشوید.
من خودمکه خبرندارم .چهکسیگفته بود؟
 از چند نفر شنیدم که به دلیل عدم
مدیریتدرجلوگیریازازدحاممردم،فرمانداری
اخطار داده ،موضوع به کرمان کشیده شده و
احتمالبرکناریشماوجوددارد.
اصال چنین چیزی نیست .اتفاقا فرمانداربه من
زنگ زد و تشکرهمکرد.

یادداشت

میدهم خود را نوید سال ِ بهتر ...
 رضا مسلمیزاده
«پانزده کیلو ماهی
دادم تا گذاشت اینجا
ماهی و میگو بفروشم»
این حرف یک فروشنده
دورهگرد استکه درمیدان
یکی از شهرهای اقماری
سیرجان جمعهای که گذشت شنیدم .در روزگاری
که حساب و کتاب فساد و اختالس از دست
همه در رفته است ،نمیدانم چرا باید حقحساب
گرفتن مامور یک نهاد شهری چنین خونم را به
جوش بیاورد و یکی دو روز حالم را خراب کند؟
با خودم فکرکردمکه این فروشنده مگرچقدرگیرش
میآیدکه راضی میشود  15کیلو ماهی باج بدهد؟
همان هنگامی که این فروشنده دورهگرد از
باجخواهی مینالید ،خریدار دیگری که کنارمان
ایستاده بود ماجرای دیگری از باجخواهی یک
مامور خردهپای دیگر در ادارهای که منطقا وظیفه
نظارتی را دارد ،برایمان تعریف کرد .مامور مربوطه
تعدادی چراغ هالوژن را به مغازه الکتریکی []...
میبرد و ادعا میکند که این چراغها را از آنجا
خریده است و میخواهد آنها را پس بدهد .صاحب
مغازه به او میگوید اوال از این نوع چراغ هیچ
وقت نداشته است و آثار گچ روی این چراغها
نشان میدهد که مدتی کارکردهاند .مامور هویت
اداری خود را دستمایهی تهدید فروشنده میکند
و به او قول میدهد که اگر چراغها را نگیرد
همتش را درمسیربدبخت و بیچارهکردن صاحب

الکتریکی به کار بندد .اگرکه ارادهای در مسئوالن
برای مقابله با چنین رفتاری وجود داشته باشد،
نام و مشخصات این مامور سوءاستفادهکننده از
موقعیت شغلی خویش محفوظ و موجود است.
هر روز و در گوشهگوشه این شهر و کشور
نمونههایی از چنین رفتاری دیده و سپس
فراموش میشوند .عادت کردهایم اما از کی؟
رفتارآمیخته با فساد برخی صاحبان قدرت درتاریخ
طوالنی این دیار نقل نقاالن و حکایتنویسان
بوده است؛ خیلی پیش از آن که ما باشندگان این
سرزمین باشیم.گزمهها و داروغهچیها درروزگاری
چنان در باجخواهی از مردمان پیش رفته بودند
که آنان از افتادن به دست سارقان و گردنهبگیران
راضیتر بودند .البهالی خطوط را بخوان.
هر بارکه با جلوهای از فساد و باجخواهی و دزدی
و اختالس روبهرو میشویم ،دو خشم در جانمان
زبانه میکشد؛ یکی خشمی حاصل از یک درد که
گزمهگان را از عمق تاریخ به برخی مأموران نابکار
امروزی پیوند م یزند ،و دیگری جریانی از فساد و
تباهیکه اکبرطبری را ازپایتخت به مأموری دونپایه
درمغازهیالکتریکیخیابانولیعصرمتصلمیکند.
هرچند تاریخ و جغرافیای فساد ،خبرخوشی
را نوید نمیدهد ،اما بازگوکردن نمونههایی ازاجرای
قانون وکاهش فساد دردیگربالد جهانگویای این
نکته است که بشر میتواند راههایی عقلی و عملی
برای کنترل فساد بیابد .این راه البته دشوار است و
نیازمند پیش شرطهاییکه باید دربارهشان اندیشید
و سخنگفت.

خبر

دستگیری سارق ۱۷راس گوسفند
 پاسارگاد :فرمانده انتظامی سیرجان
از دستگيری یک نفر سارق احشام و کشف 17
راس گوسفند سرقتی در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ محمدرضا ایراننژاد در تشریح این خبرگفت:
در پي وقوع سرقت احشام در یکی از روستاهای
شهرستان ،شناسايی و دستگيری سارق يا سارقان به
صورت ويژه در دستورکار ماموران انتظامی قرارگرفت.
اين مقام انتظامی افزود :سرانجام با تالش شبانهروزي
مأموران پلیس آگاهی ،در اين رابطه یک متهم

شناسائی و در يك عمليات غافلگيرانه دستگير شد.
وی افزود :این متهم دربازجويیهای انجام شده به
سرقت 17راس گوسفند به ارزش  800میلیون ریال
از یکی از روستاهای شهرستان سیرجان اعتراف کرد.
فرمانده انتظامي شهرستان سیرجان با اشاره به معرفی
سارق به مراجع قضایی ازشهروندان خواست ضمن توجه
به هشدارهای پلیس درخصوص پیشگیری ازسرقت ،در
صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک مراتب را دراسرع
وقت ازطريق تلفن  110به پليس اطالع دهند.

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره /99/31ع

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «اصــاح بونکــر ورودی بــه
سنگشــکن خــط  4تولیــد کنســانتره و ایجــاد مســیرهای دسترســی ایمــن بــه جرثقیلهــای
ســقفی خطــوط  4و 5و 6و » 7خــود را از طريــق برگــزاري مناقصــه عمومــي بــه شــركت پيمانــكار واجــد
شــرايط واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه آدرس الكترونيكــي
 WWW.GEG.IRمراجعــه و اســناد مذکــور و دســتورالعمل ارزيابــي كيفــي و فنــي را بــه همــراه فــرم
پرسشــنامه ارزيابــي تامينكننــدگان از قســمت -مناقصــه و مزايــده دانلــود نماينــد .مهلت تحويل پاكات ســاعت
 9الــي  14روز شــنبه مــــورخ  99/07/05در محــــل دفتــر كميســيون معـــامالت مجتمــع و يــا دبیرخانه دفتر
مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنــا بازديــد از محــل اجــراي پــروژه روز شــنبه مــورخ  99/06/29بــراي متقاضيــان
الزامــي ميباشــد .الزم بــه ذكــر اســت شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر در قبــول و یــا رد هــر یــک یــا تمــام
پيشــنهادات واصلــه بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار ميباشــد.

مدیریت قراردادها و معامالت
شركت معدني و صنعتي گلگهر

