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 گروه جامعه« :مسئوالنوظایفخودرادرزمینه
زمین و مسکن انجام ندادهاند و بنده این دوره هم در دفترم
ثبتنامزمیندارم»اینسخنشهبازحسنپورنمایندهمردم
سیرجاندرنشستمطبوعاتیاشاست،اوهمچنینگفته
بود؛ «باید مسایل و مشکالت مردم در این شهر در زمینه
زمین حل شود .بنیاد مسکن در سه صفحه به من در این
رابطه جواب داده است اینکه چه تعداد زمین دارد ،چه تعداد
میخواهدواگذارکند،درکدامروستاهاقراراستاینزمینها
واگذار شود .بحث زمین به عنوان یک مشکل و معضل
اساسی در شهرستان سیرجان است .شاید باالترین وقت را
راجع به زمین گذاشتم چون اعتقادم این است که قیمت
زمینازسبدکاالیخانواربایدحذفشود.دولتمکلفاست
وضعیت مسکن مردم را مشخص کند ».حسنپور پس از
اتمامجلسهسهصفحهایراکهبنیادمسکنبهاودادهاستبه
خبرنگارانمیدهد.اینصفحاتجوابادارهکلبنیادمسکن
به درخواست حسنپور مبنی بر بررسی ظرفیت تملک و
واگذاری اراضی ملی واقع در محدوده طرح هادی روستاهای
شهرستان سیرجان است:که«پس از بازدید میدانی دفتر
امور زمین و دفتر امور مطالعات بنیاد مسکن از روستاهای
سیرجان مشخص شد حدود  4000تقاضای واقعی زمین
در روستاها وجود دارد .همچنین بیش از  3هزار تقاضا
مربوطبهمهاجرینوساکنینشهرسیرجانوشهرهایزیر
 25هزار نفر در خصوص واگذاری زمین در روستاهای واقع
در حریم شهر را دارند که به دلیل اتمام ظرفیت اراضی در
تملکبنیادمسکنفعالواگذاریزمینمجددمیسرنیست.
همچنین در شهرهای زیر 25هزارنفر هم ظرفیت زمین به
اتمامرسیدهوتامینزمینبرایباقیماندهمتقاضیانبایستی
توسطادارهراهوشهرسازیانجامشود.
همچنین در سال  97و  98در جهت حل مشکل
مسکن مردم تعداد  62واحد مسکونی در نجفشهر و
روستای اکبرآباد دیوانبیگی احداث و حدود  200واحد
جدید در نجفشهر  16واحد ،در اکبرآباد  133واحد ،در
جال لآباد  50واحد در سال  98در حال ساخت یا شروع
پروژهاست.
همچنین از  97/1/1تا  98 /3/20تعداد  798قطعه
زمین در  17روستا و شهر واگذار شده است ،و تاکنون در
سال  98برای  18روستا ظرفیت واگذاری آنها از طریق
الحاق به محدوده طرح ایجاد و تعداد  2010قطعه امکان
واگذاری زمین در این روستاها وجود دارد و در حال پیگیری
افزایش ظرفیت واگذاری  3088قطعه دیگر زمین در
روستاهاهستیم».
همهاینمواردباعثمیشودبهسراغمحسنخواجویی
رییس بنیاد مسکن برویم .او میگوید ظرفیت زمین در
روستاهای حاشیه سیرجان به دلیل داشتن متقاضی زیاد
تمام شده است اما در سایر روستاها همچنان واگذاری
زمین انجام میشود و برای امسال  1200قطعه زمین در
نظر گرفت هاند که تا االن 540قطعه زمین واگذار شده است.

 دربعضیازروستاهاظرفیتزمینتمامشده،
ت زمین در سیرجان چگونه
در حال حاضر وضعی 
است؟
مازمیندرروستاهایحاشیهیشهرنداریم.اطرافشهر
چون واگذاریها قبال انجام شده زمین نداریم .یک تعداد هم
کهزمینباقیماندهاستبهخاطرحساسیتیکهروستاهای
اطراف شهر دارند فقط به بومیها داده میشود .یعنی به
کسی در حاشیهشهر زمین میدهیم که در آن روستا
مستاجر باشد ،بومی روستا باشد .اما در بقیه روستاها زمین
داریم و سالی 1200تا  1300قطعه زمین واگذار میکنیم
و روند واگذاریمان هم ادامه دارد و اکثرا هم به بومیهای
روستادادهمیشود.
شمامیگوییددرحاشیهشهرزمیننداریداما
قشرضعیفیکهدرشهرزندگیمیکنندونمیتوانند
داخلشهرزمینبخرندبایدچکارکنند؟
ما در روستاهای حاشیهی شهر زمین نداریم اما در
حاشیه شهر ممکن است اداره راهوشهرسازی زمین داشته
باشد .مثل زمینهایی که به تعاونیهای انبوهساز در بلوار
والیت دارد میدهد .درواقع مشکل زمین و مسکن مردم
داخل شهر باید از طریق اداره راهوشهرسازی حل شود .اداره
راهوشهرسازیهمداردمرتبزمینمیدهد،ثبتناممیکند،
واممسکنمیدهد.
 روستاهای حاشیه سیرجان دقیقا شامل چه
روستاهاییمیشود؟
تآباد،
فآباد ،اکبرآباد ،حج 
جال لآباد ،فخرآباد ،شری 
باسفهرجان،سلیمانیهو..
 یعنیاینروستاهاظرفیتشانکاملپرشده
است؟
بله ظرفیتشان تکمیل شده است و آن باقیمانده
زمینی که در این روستاها داریم داریم مسکن میسازیم.
االن در اکبرآباد 200واحد مسکونی میسازیم .در واقع خانه
مسکونی میسازیم که داللبازی و خرید و فروش نشود.
چون طرف میخواهد زمین از ما بگیرد میگوییم ما زمین
را میدهیم و 50میلیون هم وام مسکن میدهیم و برایتان
میسازیم و تا مرحلهی سفتکاری میسازیم و داخلش را
خودتانتکمیلکنید.
 در سال 97چه تعداد زمین در روستاها واگذار
کردید؟
ما سال گذشته  700قطعه زمین واگذار و حدود 200
قطعه زمین هم عملیات ساخت آن را به صورت واحد
مسکونیآغازکردیم.
 واقعا ساخت واحدهای مسکونی جلوی
داللبازیهارامیگیرد؟
ما امیدواریم که این اتفاق بیفتد .سیرجان شهر
مهاجرپذیری است و همیشه متقاضی دارد و احتمال این
سوااستفادهوجوددارد.ماهمیکظرفیتیداریم.بنیادمسکن
کلرسالتشدرروستاهاوشهرهایزیر 25هزارنفرجمعیت

خانوادههای محترم شیبانی و احسانفر

بدینوســیله مصیبــت درگذشــت نابههنــگام و
تاسـفبار شــادروان مختــار احســانفر را بــه شــما و
بســتگان محتــرم تســلیت عــرض میکنیــم.

خانوادهکهنشهری

گفتوگوی پاسارگاد با رییس بنیاد مسکن سیرجان

دادن زمین به انتخابات ربطی ندارد
است.مادرجاهاییکهزمینداشتهباشیمواگذارمیکنیم.
بااینکهسالی 1200زمینمیدهیدبازهممردم
درروستاهامشکلزمینومسکندارند؟
ما تا جایی در توانمان بوده زمین واگذار کردیم.
روستاها هم یک ظرفیتی دارند .باالخره زمینی که در
روستا میخواهیم واگذار کنیم باید آب و برق داشته باشد،
نمیتوانیم یک زمین در بیابان را واگذار کنیم و بعد ادارات
آب و برق بگویند ما نمیتوانیم خدمات ارایه دهیم .برای
همین ما مجبوریم با مسئوالن این ادارات هم هماهنگ
باشیم.درصورتیزمینواگذارمیکنیمکهایناداراتبتوانند
زیرساختفراهمکنند.اینکهبخواهیدریکبیابان 5000تا
زمینواگذارکنیکارسختینیستمهمایناستکهاینها
بهمسکنتبدیلشوند.
 پس الحاق زمینها به طرح هادی در بعضی
از روستاها در راستای افزایش تعداد قطعات زمین
است؟
در روستاها هر ده سالی یک بار طرحشان بازنگری
میشود.دربازنگریهممیآیندنرخرشدراحسابمیکنند
میگویند مثال سال 85روستای فخرآباد جمعیتاش سه
هزار نفر بوده االن سال  95جمعیتاش شده  5هزار نفر،
بعدمیآیندنرخرشدراحسابمیکنندومیگویندمثالبه
این روستا طی ده سال  200خانوار اضافه شده است یعنی
 200تا زمین جدید .در بازنگری طرح روستا میآیند یک
تعداد زمین به روستا الحاق میکنند .این جور نیست که در
هرروستاییهرمقدارکهدلمانبخواهدزمیناضافهکنیم.
کدامروستاهانرخرشدشانزیادبودهکهزمین
الحاقکردید؟
روستاهای حاشیهشهر .مردم به خاطر گرانی زمین

در داخل شهر مجبور شدند به روستاهای حاشیهای مثل
فآباد ،فخرآباد ،جال لآباد،
تآباد ،باسفهرجان ،شری 
حج 
سلیمانیه و ..مهاجرت کنند و همین باعث کمبود زمین در
اینروستاهاشدهاست.
 جالب است ما همیشه مهاجرت معکوس از
روستا به شهر داریم که این موضوع در بسیاری از
روستاهامشهوداستاماشماازنرخرشددرروستاها
میگوییدکهبهنظرمیآیدتناقضداشتهباشد؟
ما اصال در سیرجان روستاهایی نداریم که به دلیل
مهاجرتخالیازسکنهشدهباشند.حتیدردورافتادهترین
روستاهاهمسکونتوجودداردوهرکجانگاهکنیدمیبینید
مردم دارند هجوم میآورند به روستاها چون سیرجان شهر
مهاجرپذیری بوده و قیمت زمین هم باالست .من خودم
روستاییسراغندارمخالیازسکنهشدهباشد.یعنیهرسال
 50تا روستا دارد آمارش میرود باالی 20خانوار و مجبوریم
زمینبرایشانتامینکنیم.
 اما زمانی از پاریز یا روستاهای سمت گلگهر
گزارش تهیه کردیم همه از افزایش مهاجرت نگران
بودندوحتیبعضیروستاهاخالیازسکنهشدهبود؟
اگر مهاجرت به شهر است پس مردم زمینها را برای
چهمیخواهند؟همینپاریزیکهمیگوییدتویشهرپاریز،
کران ،اسحا قآباد ،حس نآباد و . .ما متقاضی زمین داریم و
زمین هم به آنها واگذار شده است.
 خب این شاید به این دلیل باشد که بسیاری
دوستدارندیکخانهباغچهایدرروستایشانبرای
تابستانها داشته باشند و برای همین آمار جمعیت
روستاهادرتابستانبیشتراست؟
بینید زمینهای ما در روستاهای حاشیهای یکم ارزش

کلینیک درمان بیماریهای اعصاب و روان
اعتیاد ،خـدمات روانشنــاسی و مشـاوره

دکتـر بـهراد ضیـاءقزوینـی
متخصص اعصاب و روان از تهران

آدرس :چهارراه تختی -تختی  -6جنب آگاهی شب
4-10
تلفن42209165 - 42209795 :

آگهی استخدام نیروی شرکتی در دانشکده علوم پزشکی سیرجان
دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتیدرمانی ســیرجان در نظــر دارد بــه منظــور
تکمیــل نیروهــای مــورد نیــاز پایگاههــای اورژانــس پیشبیمارســتانی (اورژانــس )۱۱5
از بیــن دارنــدگان مــدرک تحصیلــی کاردانــی و یــا کارشناســی رشــته هــای فوریتهــای
پزشــکی ،پرســتاری و هوشــبری -تعــداد  ۸نفــر مــرد را بــه صــورت شــرکتی از طریــق
برگــزاری آزمــون و مصاحبــه بــه کار گیــرد .متقاضیــان میتواننــد جهــت دریافــت اطالعــات
بیشــتر بــه ســایت دانشــکده علــوم پزشــکی ســیرجان بــه نشــانی www.sirums.ac.ir
مراجعــه نماینــد.

روابطعمومی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

باالیی دارند ،اما در روستاهای دورافتاده که ارزش آنچنانی
ندارد که طرف بخواهد برود مثال در اسحا قآباد یا اسطور
بخواهدواحدیبسازدوکلیهزینهکند.
 آقای حسنپور در نشست مطبوعاتیشان
گفته است این دوره هم در دفترشان نامه معرفی
زمین به مردم میدهد .در دوره قبل این اتفاق افتاد و
مردمزیادیبهدفترایشانمراجعهکردندودرنهایت
پس از پایان دوره انتخابات و ایجاد حق برای مردم در
نهایتبهخیلیازافرادزمیندادهنشد،وبسیاریآن
راشویتبلیغاتیدانستند،ایناتفاقدرایندورههم
تکرارمیشود؟
انشاا . .این دوره اتفاق نمیافتد .بعد هم ما خودمان
شرایطی داریم .شرایط واگذاری زمین توسط بنیاد مسکن
این است در روستاهایی که میخواهیم زمین بدهیم اول
خانواده ایثارگران و شهدا ،بعد خانوادههای تحت پوشش
نهادهای حمایتی مثل کمیته و بهزیستی ،بعد متاهالن و
بومیهایروستا.اگرزمینیاضافهآمدبهمجردهاویاممکن
است در روستای کناری زمین نداشته باشیم به آنها هم
واگذارکنیم.آقاینمایندههماقشارآسیبپذیررابهمامعرفی
میکند ،به هر حال نماینده شهر است و مردم دردشان را
باید به همین مسئوالن بگویند .میروند دفتر ایشان تقاضا
میدهند و بعد تقاضاها برای ما ارسال میشود .ما وقتی
میرویم بازدید میکنیم آدمهای مستضعفی هستند ،آن
فردی که خانه و زمین از خودش دارد هیچوقت نمیآید
چنین تقاضا و دردسری برای خودش ایجاد کند .اکثرا از
اقشارآسیبپذیرهستند.ماکارخودمانراانجاممیدهیمو
امسال 1200قطعه زمین قصد داریم به مردم واگذار کنیم
و فکر نکنید این اتفاق بخاطر انتخابات بوده است بلکه یک

برنامهایدراستانتدوینکردیموبایدمرحلهبهمرحلهبااین
برنامه پیش برویم امروز که 5ماه از سال گذشته حدود540
تا زمین را قرعهکشی و واگذار کردیم .و مرتب هم بصورت
دو هفتهای یکبار معاون مدیرکل به شهرستان میآید و این
برنامه را باهم مرور میکنیم که اگر کاستی داریم و عقب
جلوییهستمشکلیپیشنیاید.
 از این نوع در خواستها فقط از طرف دفتر
نمایندهمیآیدازسویسایراداراتهمدارید؟
ازطرففرمانداریمیآید.گاهیافرادیکهواقعانیازمند
وخیلیمستاصلهستندرابهمامعرفیمیکنند.البتهاالن
دیگر نامه زدن به ما خیلی کم شده و از دفتر نماینده هم
که شما میگویید امروز بنشینید تو این اتاق ببینید چندتا
درخواستازسویدفترایشانمیآید.
 البته هنوز نزدیک انتخابات نشده است و
درخواستهاکمتراست.
فرقی نمیکند دادن زمین به انتخابات ربطی ندارد .اگر
قرار به نامهای باشد نماینده میخواهد کار مردم انجام شود،
ایشان هم به ما میگوید طبق ضوابط کار کنید و نمیگوید
آقای خواجویی شما وظیفهات است .میگوید این فرد را
ما معرفی کردیم اگر صالح م یدانید و شرایط و ضوابط و
مقرراتراداردبهشزمینبدهید.اگرشرایطرانداشتهباشد
ما طی نامهای به ایشان اعالم میکنیم این فرد بومی روستا
نیستواصالمانمیتوانیمزمینبهاوواگذارکنیم.
 چگونهدرخواستهایواقعیوغیرواقعیرااز
همتشخیصمیدهید؟
برنامهماندرروستاهایاطرافبهاینشکلاستکهاول
که شورا باید تایید کند تمام اسامی افرادی که میخواهند
داخل روستا زمین بگیرند را به ما معرفی میکنند و زمان
قرعهکشی هم شورا هست چون شورا همه افراد روستا را
میشناسد.جاهاییکهحساسیتشانباالستماخودمان
میرویمبازدیدمیدانی.
 بحثی در بنیاد مسکن همیشه وجود دارد
میگویند زمینهای خوب را کارمندان خودشان
برمیدارند و سپس قطعه قطعه میکنند و
میفروشند،چونازهمهچیزخبردارند؟
اینهاشایعاتاست.کارمندادارههممثلبقیهمتقاضیان
است ممکن است یک جایی زمین بگیرد اما اینکه زمین
مرغوبی بگیرد و زمینهای خوب را خودشان بردارند این
حرف صحت ندارد .قبال شاید بوده اما در این دو سه سال
که من آمدم سعی کردم مشکالت قبلی را برطرف کنیم.
حدود  20روز پیش سازمان بازرسی اینجا بودند و دیدند
واقعاچیزینیستکهبخواهیمپنهانکنیم.یکزمانیهم
اینادارهخیلیشلوغبود،داللبازیبودوهزارتامشکلدیگر
که انکار نمیکنم وجود داشت .مردم در صورت مشاهده
چنینمشکالتیبایدبهسازمانهاینظارتیبگویندوآنها
باید بیایند صحت و سقم ماجرا را تایید کنند .ممکن است
پشتسرمنهمهزارتاحرفبزنندتااثباتنکنند،نمیشود.

ما اینجا اربابرجوع میآید همین حرفها را به ما م یزند
میگوید شما فقط خودتان میخورید ،زمین برای خودتان
میخواهید و اعصاب ما را خرد میکند و میرود هزار تا
تهمتوتوهیندیگرهممیکندولیماتحملمیکنیم.
 میگفتنددرایندورهایکهبازرسانآمدندبه
تخلفاتی از سوی برخی از کارمندان اداره برخوردند،
اینموضوعصحتدارد؟
بازرسان یکماه پیش آمدند و کارمندانمان هم از یک
ماه پیش تا االن هیچکدام جابهجا نشدند نه کم شدند و نه
زیاد .سازمان بازرسی هم همینجوری کسی را بر نم یدارد
کهاگرتخلفیباشدمیفرستددادگاه.اینکهسازمانبازرسی
در ادارهای حضور پیدا کند به معنی تخلف نیست .سازمان
بازرسیهمکهاینجاآمدیکسریراهکاربهمادادکهکارمان
سریعتر انجام شود و مشکالت بین ادارها ی را حل کرد.
 شما میگویید داللبازی وجود ندارد اما در
بعضی از ادارات مثل بنیادمسکن ،را هوشهرسازی،
ثبت اسناد ،شهرداری افرادی خارج یا داخل اداره
تحتعنوانداللوجوددارند
این موارد قبال بوده است و االن در اداره ما چیزی به
عنوان دالل اصال نیست .ما لیست افراد را از شورا میگیریم
شورا و حتی گاهی بخشدار هم به ما نامه م یزند و با اینکه
شورا نامه داده در بعضی از روستاها خودمان بازدید میکنیم
و اینجور نیست که یک پروندهای از بیرون اداره داخل
پروندههای ما آمده باشد و پروندههایمان اضافه یا کم شده
باشد .االن هم داریم زمینهایمان را از افرادی که قبال آمدند
توسازنکردند،پسمیگیریم.اینهارا
زمینگرفتندوساخ 
طبق نظر سازمان بازرسی از یک ماه دیگر پس میگیریم.
به افراد نامه م یزنیم ،چون قبال خیلی از این زمینهایی که
واگذار شد زیرساختهایی مثل آب و برق نداشتند و مردم
برایساختبهانهمیآوردندامااالندیگرتمامزیرساختها
رافراهمکردیموبهافراداظهارنامهمیدهیم.
هرکسیکهزمینمیگیردتاچهمدتفرصت
داردزمینشرابسازد؟
حدود  42ماه فرصت دارد 18 ،ماه وقت دارند پروانه
توسازکنند.
بگیرند 24،ماههمساخ 
 اگر کسی در این مدت نسازد زمین را پس
گرفتیدپولفردراپسمیدهید؟
ما پول زمین را همان مقدار که گرفتیم ده درصدش را
کم میکنیم بقیه را پس میدهیم .اگر کسی وسع ساخت
زمینرانداشتهباشدما 40تا 55میلیونتومانواممیدهیم.
جدیدا برگههایی هم که به مردم میدهیم مینویسیم این
برگهصرفاجهتمعرفیبهبانکاستوحتیبرگواگذاری
هم به مردم نمیدهیم .روی برگ واگذاری هم نوشتیم
غیرقابل فروش اما متاسفانه مردم توجهی ندارند و خیلیها
هم میروند با همین برگها خرید و فروش میکنند و به
مشکلبرمیخورند.زورمانبهمردمبیشترازایننمیرسد.
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