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 پاسارگاد
بحث بر سر نوع عملکرد نمایندگیهای
تحویل خودرو و نحوه ارایه خدمات آنها به
مراجعهکنندگان بسیار زیاد است .یکی از این
نمایندگیها که ارباب رجوع از آن گالیههای
بسیاری داشته و این گالیهها به دفتر نشریه
منعکس شده ،یکی نمایندگیهای سایپا است.
 اداره صنعت ،معدن و تجارت باید وارد
عملشود
آقای نسبتاً جوانی که دوست ندارد فامیلش
ذکر شود در خصوص برخوردهای نادرست
نمایندگی با مراجعهکنندگان میگوید :برخوردها
اص ً
ال خوب نیست و معطلی خیلی زیاد است .مثال
اگر باتری ماشین شما خراب شود و به نمایندگی
مراجعه کنید اول که میگویند این مورد زیر نظر
شرکت نیست و نمیشود به آن رسیدگی کرد .اگر
طرف خیلی پیگیر باشد میگویند برو چند روز
دیگر بیا تا فکری برایت بکنیم .در واقع شما را سر
میدوانند .وی اضافه میکند :یعنی اگر شما کارمند
یک اداره باشید یا در شرکت گلگهر کار کنید باید
حداقل  ۱۰روز از کار و زندگی خودتان بزنید و به
این نمایندگی بیایید تا کارتان انجام شود .او به نحوه
برخورد ناصحیح با مراجعهکنندگان اشاره میکند
و میگوید :با زبان نرم گاهی آدم را میپیچانند و
گاهی هم با عصبانیت برخورد میکنند .امروز که
من مراجعه کردم یک خانم هم مراجعه کرده بود
برای رفع مشکل ماشینش ،برخوردی که با من
داشتند به مراتب بهتر بود ولی با آن خانم اص ً
ال
برخورد خوبی نداشتند .مشتری را اذیت میکنند
و خدمات ارایه نمیدهند .خیلی از ضمانتها
و خدمات را هم شرکت قبول نمیکند .در واقع
بعضیها را با زبان نرم ،برخی را با عصبانیت ،برخی
را با جواب ندادن و پیچاندن اذیت میکنند؛ یک
پروسهای دارند به نام دواندن و خسته کردن.
از او میپرسم آیا بعد از این همه رفت و آمد،
 نجمه محمودآبادی
«تم تولد :میکیموس» این را شمسی در
کارت دعوت تولد دخترش نوشته است« :همهی
دوستانم زنگ زدن و ابراز احساسات کردن که چه
تم باحالی! منم از اینکه تم تولد اینقدر مورد توجه
مهمانانم قرار گرفته بود خیلی خوشحال بودم».
شمسی ادامه میدهد« :چند ماه بود که درگیر تولد
دخترم بودم .میخواستم یک تولد بهیادماندنی در
دوازدهمین سال تولدش برگزار کنم و روی همه
را کم کنم .رفته بودم بندر و پارچه برای خودم و
دخترم خریده بودم و چند وقتی بود که یک پایم
در خیاطی بود و یک پایم در خرازیها تا لباس
میکیموس برای خودم و دخترم آماده شد .خیاط
برای مزد دوخت از خودم  250هزار تومان گرفت
و برای دخترم  200هزار تومن .برایمان تل گوش
میکیموس هم درست کرد و گفت که پول درست
کردن تلها را نمیگیرد».
 50نفر میهمان جشن تولد روشنا دختر
شمسی بودند« :کیکی سفارش دادم که برای
 50نفر کافی باشد .برای شام هم کباب ،ساالد
ماکارونی ،ساالد الویه ،تهچین مرغ ،کشک و
بادمجان ،پیتزا و انواع فینگرفود را تهیه کردم.
میوه هم پرتقال ،نارنگی ،کیوی ،موز و سیب
درختی بود .پنج رقم دسر داشتم .به اضافهی انواع
نوشابهها ،دوغ و دلستر .ساالد ،سبزی ،ماست و
انواعترشیها».
شمسی ادامه میدهد« :حدود 5میلیون تومن
خرج مراسم تولد دخترم شد اما از نتیجهی کار
راضی بودم .حسابی ترکونده بودم .مطمئن بودم

کار شما را به خوبی انجام میدهند؟
پاسخ میدهد :ابتدا که اص ً
ال قبول
نمیکنند .باید آنقدر پیله بشوید و
اصرار کنید تا کارت را قبول کنند.
بعد هم معموالً سه تا چهار ماه طول
میکشد تا به درخواستت رسیدگی
کنند .آنقدر پروسه را طوالنی میکنند
که آدم ترجیح میدهد خودش کارش
را در جای دیگری انجام دهد و وقت
و هزینهاش را در این نمایندگی تلف
نکند .وی اضافه میکند :البته این
برخورد نادرست تنها در مورد من
مصداق ندارد؛ اگر شما به صورت
نامحسوس در این مرکز حضور
داشته باشید متوجه میشوید همه
مراجعهکنندگان از خدماتی که این
مرکز ارایه میدهد ناراضی هستند .اداره
تومعدن باید وارد میدان شود و به
صنع 
وضعیت این نمایندگی رسیدگی کند
که این اداره هم تمرکزش را گذاشته
روی بازرسی از صنوف مثل مغازهها
و ...مسئول این نمایندگی موقعیت و
برش خوبی در شهر دارد و به واسطه
آن چنین برخوردی با مشتری انجام
میدهد که مسئوالن مربوطه باید این
وضعیت را پیگیری و نارضایتی مردم را
برطرفکنند.
 8ماه است ماشینم را تحویل
ندادهاند
خانمی در تماس با پاسارگاد از رفتار بد
نمایندگی سایپا گالیه کرد و گفت 8 :ماه است
از موعد تحویل ماشین ثبتنامیام گذشته
است ،هر بار که به سایپا میروم جواب درستی
نمیدهد ،تا اینکه هفته گذشته که مراجعه کردم
و اعتراض کردم کارمند سایپا در جوابم گفت :اصال
دهن همه از تعجب وا میمونه .خیلی خوشحال
بودم .با دخترم رفته بودیم آرایشگاه 450 .هزار
تومن هزینهی خودم شد و  200هزار تومن
هزینهی دخترم .که اضافه شد بر  5میلیون.
خوشحال برگشتیم خانه .وقتی رسیدیم بعضی
از مهمانها مثل خواهرهای خودم و شوهرم آمده
بودند .خیلی عصبانی شدم وقتی از در تو رفتم.
هیچ کدام تم را رعایت نکرده بودند و هر کی هر
چی دلش خواسته بود ،پوشیده بود .اعتراض کردم
و عصبانیم را نشان دادم .گفتم دستتون درد
نکنه چقدر مایه گذاشتین .چقدر تم را رعایت
کردین .همه از دستم دلخور شدند و گفتند که
نمیتونستند برای یک شب اینقدر هزینه کنند
اون هم برای لباسی که کاربردی نداشت .خدایی
راست میگفتن اما من اون لحظه فقط به تم
فکر میکردم و عکسهایی که میخواستم برای
صفحه اینستا بگیرم .دلخور رفتم توی اتاقم.
داشتم گریه میشدم که مادرم اومد و نصیحتم
کرد این بچه بازیا چیه ،خب نمیتونستند لباس
میکیموس بدوزند .چرا طلبکاری؟ حاال اونا هم
برای بچههاشون تولد گرفتن تو تم تولد را رعایت
نکن .این به اون در».
شمسی از اتاقش بیرون میآید اما دلخور و
ناراحت است .مهمانهایش هم دلخور میشوند:
«کمکم همهی مهمانها از راه رسیدن .باورتون
نمیشه حتی یک نفر هم تم را رعایت نکرده بود.
اینقدر دلخور و ناراحت شده بودم که به هر کی
میرسیدم به جای احوالپرسی گله میکردم چرا
تم را رعایت نکرده است؟ هر کس عذر و بهانهای

گزارشی از نحوه ارایه خدمات در یکی از نمایندگیهای سایپا؛

دواندن و خسته کردن

نمیخواهیم تحویل دهیم برو هر کار میخواهی
بکن ،اصال خواب دیدی خیر باشد ،واقعا در این
شهر مسئولی پیدا نمیشود به این نمایندگی
نظارت داشته باشد
 رسیدگی به شکایات خدمات پس از
فروش و تحویل خودرو در حیطه ماست

رییس اداره صنعت ،معدن و تجارت از ارایه
شکایت در خصوص نحوه برخورد ناصحیح
نمایندگی شرکت سایپا به اداره صنعت ،معدن
و تجارت ابراز بیاطالعی میکند و میگوید :آن
چیزی که ما بررسی میکنیم خدمات پس از
فروش و تحویل خودرو است .در مورد تحویل

خودرو شکایتهایی از سوی شهروندان داشتیم
اما در مورد نوع برخورد موردی نبوده .اگر افرادی
هستند که به شما مراجعه کردهاند به آنها اطالع
بدهید که شرایط خود را به گوش ما برسانند.
قسمتی که مربوط به خدمات پس از فروش است
را پیگیری خواهیم کرد و گالیه مردم در مورد نوع

نگاهی به پدیده رواج «تمتولد»

یداشتند و
میآورد .بعضیها هم دست از رو برم 
بهم میگفتن چقدر پرتوقعی ،واقعا انتظار داشتی
تم را رعایت کنیم؟»
مهمانی در میان دلخوری و ناراحتی شمسی
و مهمانهایش شروع میشود« :تولد دخترم زهر
جان خودم و روشنا شد .اونقدر درباره تم و رعایت
کردن آن با روشنا حرف زده بودم که بچهی بیچاره

حسابی خورد توی ذوقاش .با این همه مادرم به
شاد کردن مهمانی کمک کرد و رفت وسط
حسابی رقصید و همه را وادار کرد که برقصند و
مهمانی تا حدودی حال و هوایش عوض شد .اما
حال خودم خیلی گرفته شده بود».
شمسی بلند میشود و شروع به قدم زدن
میکند.بااینکهماههاازتولددخترشگذشتهاست

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحلهای :انجام عملیات تنظیف و رفت و روب معابر،

جمعآوری زباله ،جمعآوری پسماندهای ساختمانی و الیروبی انهار و لولهها و کانالهای
هدایت آبهای سطحی در محدوده منطقه دو شهرداری سیرجان (نوبت دوم)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :انجام عملیات تنظیف
و رفـت و روب معابـر ،جمـعآوری زبالـه ،جمـعآوری پسـماندهای سـاختمانی و الیروبـی انهـار و
لولههـا و کانالهـای هدایـت آبهـای سـطحی در محـدوده منطقـه دو شـهرداری سـیرجان) بـه
شـماره  2098005674000089را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار
نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصه تا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران
و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت(سـتاد) بـه آدرس:
 www.setadiran.irانجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عدم عضویت
قبلـی ،مراحـل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافت گواهـی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت
در مناقصـه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  1398/09/25میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :سـاعت  18:00روز سهشـنبه تاریـخ
1398 /10 /03
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزشنبه تاریخ 1398/10/14
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز یکشنبه تاریخ 1398/10/15
اطالعات تماس دسـتگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر در خصوص اسـناد مناقصه
و ارایـه پاکتها
الـف :آدرس :سـیرجان -میـدان انقلاب -شـهرداری مرکـزی -امـور قراردادهـا .تلفـن:
034 - 41325077
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

اما واضح است که فکر کردن به مهمانی اعصابش
را بهم ریخته است .مدتی بعد مینشیند و ادامه
میدهد«:مردممعرفتندارند.اصالهمهیکمشت
آدم حسودند .موقع کادو دادن که رسید همه از
تویکیفهایشاننفرییهسکهپارسیاندرآوردند
و هدیه دادند .به قدرت خدا کاشکی یکی یک کادو
دخترونهخریدهبودکهروشناخوشحالبشه.بچهام

برخورد پرسنل نمایندگی سایپا را هم
به استان منعکس میکنیم .البته این
مورد از طریق اداره اماکن هم قابل
پیگیری است .من هم از استان در
خصوص شکایتهای واصله استعالم
میگیرم و پیگیر آن خواهم بود .از او
میپرسم آیا از این نمایندگی بازدید
هم داشتید؟ پاسخ میدهد :من به
تازگی این پست را تحویل گرفتم و در
این مدت بازدیدی نداشتهام ،شکایتی
هم مطرح نشده؛ اما قبل از آن حتماً
همکارانبازدیدداشتهاند.
دو روز بعد مجددا با خواجویی
تماس میگیرم تا بپرسم نتیجه
استعالم از کرمان چه شد؟ پاسخ
میدهد :با کرمان صحبت کردم.
قسمتی که مربوط به خدمات پس
از فروش و تحویل خودرو است در
حیطه کار ماست اما نوع برخورد
با مراجعهکنندگان را باید بروند از
دادگستریپیگیریکنند.
از او میپرسم شما مدتی در کرمان
مشغول بودهاید ،آیا در این مدت
شکایتی از سیرجان به دست شما
نرسیده؟ میگوید :من در کرمان در
قسمت معاونت بازرگانی فعال بودم اما
مواردی که مدنظر شماست در معاونت
بازرسی و نزد آقای میرزایی بررسی
میشود .بهتر است با او صحبت کنید.
 عدم تمایل مسئوالن مربوطه برای
پاسخگویی
میرزایی معاونت بازرسی اداره صنعت ،معدن
و تجارت استان ترجیح میدهد سکوت کند و در
خصوص شکایتهایی که به این مرکز از نمایندگی
سایپایسیرجانرسیدهاستصحبتینداشتهباشد.
خیلی ناراحت شد .درگوشش گفتم ناراحت نباش
فردا میریم طالفروشی همهی سکههای پارسیان
را میفروشم و میبرمت بازار هر چی که خواستی
واست میخرم .بهتر که کادو نیاوردن .حاال همهی
کادوها را به سلیقهی خودت میخری .آن شب بچه
را راضی کردم تا صبح شود و برویم بازار».
تولد روشنا تمام میشود« :هر چی بود خوردند
هر چی هم که اضافه شد بردند برای شوهراشون.
اگر نرسیده بودم برای شوهر بیچارهی خودم یک
لقمه غذا هم نمیرسید .چه اداهایی! خب بخورید،
بردنتوندیگهچیه؟»
روز بعد شمسی و روشنا میروند یکی از
طالفروشیهای خیابان امام« :شوهرم گفت حیفه،
سکهها را بفروش و به جاش برای روشنا نیمست
یا النگو بخر .خودم هرچی که روشنا بخواد واسش
میخرم .فکر کنید تمام سکههای پارسیان روی
هم چند شدند؟  1میلیون و  750هزار تومن.
باورتون میشه .یعنی به طور میانگین نفری 70
هزار تومن کادو آورده بودند».
دهن شمسی خشک است .مرتب آب
میخورد .چیزی از روژ لب قرمزی که به لبهایش
مالیده است باقی نمانده .چشمانش را گشاد
میکند و ادامه میدهد« :خاک تو سرم با این همه
خرجی که کردم .حیف از اون همه تدارک .حیف
از اون همه زحمت».
شمسی میگوید«:حدود  24نفر دختر و
پسر بچه و  26نفر هم مامان بچهها و دوستان
خودم دعوت بودند .برای اینکه آخر شب بچهها
بادکنکهای هلیومی را با خود به خانه ببرند به

رییس دفتر بازرسی فرمانداری هم در پاسخ به این
سوال که آیا اخیرا بازدیدی از این نمایندگی و بررسی
شکایات واصله داشتهاید ،میگوید :در سال جاری
خیر،اماسالگذشتهبازدیدهاییداشتیم.امسالهم
اگرشکایتیمطرحشودپیگیریمیکنیم.
 شکایت وجود داشت و به استان ارجاع
میدادیم
رییس سابق اداره صنعت ،معدن و تجارت
سیرجان در این خصوص میگوید :شکایتهای
زیادی داشتیم که عمده آنها مربوط به تحویل
خودرو و برخورد نادرست با مراجعهکننده بود .این
شکایتها را تنظیم میکردیم و به قسمت بازرسی
استان میفرستادیم تا آنها را بررسی کنند .موارد
متعددی بود که ما پیگیر نتایج آنها از استان
بودیم ،قطعا ریاست جدید نیز این پیگیریها را
برای احقاق حقوق مشتری ادامه خواهد داد.
 شرکت االن قطعات ندارد
نمایندگی سایپا در سیرجان در خصوص
خدماتی که به مراجعهکنندگان ارایه میدهد،
میگوید :ما به مراجعهکنندگان خدمات گارانتی
ارایه میدهیم .میگویم نحوه برخوردتان با
مراجعهکنندگان به چه صورت است؟ آیا بین
مراجعهکنندگان شما گالیههایی از نوع برخورد
شما با او وجود داشته؟ میگوید :این طبیعی است.
شرکتاالنقطعاتندارد،تحریماست،مشکلدارد،
معلوم است که مردم باید ناراضی باشند .میگویم
عالوهبرشرکتمادر،آیاازپرسنلوبرخوردنیروهای
شما کسی گالیهمند بوده؟ میگوید :نه ،دیگر ربطی
به آن ندارد و خداحافظی میکند.
شاید برخوردهای نادرست در سطح جامعه ما
با اربابرجوع تبدیل به یک روال عادی شده باشد.
شرکت سایپا یا هر مرکز دیگری که باشد فرقی
نمیکند ،مهم این است که به ارباب رجوع احترام
گذاشته شود و درخواست او در سریعترین زمان
ممکن انجام شود.
تعدادشان بادکنک سفارش دادم ،هر بادکنک 13
هزار تومن .مجموعا  312هزار تومن .کاسههای
بزرگ هم برای پفیال و پفک خریدم دانهای 3500
تومن .برای هر دو نفری یک کاسه که مجموعا
شد  87500تومن .کاله هم برای بچهها خریدم
دانهای  4000تومن که  24تایش شد  96هزار
تومن .ظروف و لیوان یکبار مصرف هم خریدم
که  20تایش میشد  12هزار تومن و چون
برای کیک و میوه جدا جدا خریدم و برای شام
هم جدا حدود  120هزار تومان .سرتون رو درد
نیارم خالصه با سفره ،کارد ،چنگال و قاشق یکبار
مصرف حدود  700هزار تومن فقط پول لوازم یک
بار مصرف و دور ریختنی دادم».
شمسی درباره اینکه چرا از ظروف خودش
برای پذیرایی از مهمانها استفاده نکرده است و
ظروف یکبار مصرف را به کار برده است میگوید:
«بعد از اون همه کار کردن و بدو بدو کردن دیگه
جونی نداشتم که بخوام وایسم پای ظرفشویی و
ظرف بشورم .همهی ظرفهای یکبار مصرف را
راحت جمع میکنی و میریزی توی کیسه زباله و
میذاری دم در .به همین راحتی».
شمسی خرید ظروف یک بار مصرف را خرج
یداند و معتقد است« :برای حفظ جون
اضافه نم 
خود آدم باید گاهی یکسری از خرجها را انجام
داد .حاال توی این همه بریز و بپاش کی به هزینهی
ظرف یکبار مصرف فکر میکند .مهمانها باید
شعور داشته باشند و بفهمند طرف چقدر خرج
کرده و کادوهایی بیارند که حداقل خرج آدم از
توش دربیاد».

«آگهیمناقصهعملیاتباغی«تسطیحباغاتبهوسیلهگریدر،هرسوپاشکنیدرختانپسته
در واحدهای تحت پوشش» (نوبت دوم) و «حفر کانال جهت تغذیه» (نوبت اول)

شــرکت کشــاورزی ســیرجانبنیاد در نظــر دارد عملیــات باغــی شــامل تســطیح باغــات بــه
وســیله گریــدر در ســطح حــدود  60هکتــار ،هــرس باغــات پســته در ســطح حــدود  480هکتــار
و پاشــکنی درختــان پســته بــه متــراژ حــدود  350/000متــر حفــر کانــال بــه متــراژ 750/000
متــر در باغــات پســته خــود واقــع در واحدهــای سبزدشــت ،مافــون ،دشــت زر و قــدس انــار را از
طریــق مزایــده عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد .لــذا از کلیــه افــراد حقیقــی
و حقوقــی کــه توانایــی انجــام عملیــات مذکــور را دارنــد ،جهــت همــکاری دعــوت به عمــل میآید.
جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ بــرگ شــرایط شــرکت در مناقصــه بــه آدرس:
ســیرجان -بلــوار ســیدجمالالدین اســدآبادی -شــرکت کشــاورزی ســیرجانبنیاد
مراجعــه و یــا بــا شــماره  09131787825مدیــر تولیــد شــرکت تمــاس و یــا بــه ســایت
 www.pistachio-tooka.irرجــوع نماییــد.
زمان برگزاری مناقصه  98/10/11راس ساعت  11صبح

شرکت کشاورزی سیرجانبنیاد

آگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی تجــاری گهــر ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  620و شناســه ملــی  10860519754به اســتناد صورتجلســه مجمع
عمومــی فوقالعــاده مــورخ  1397/06/13تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد:
 - 1محــل شــرکت بــه آدرس اســتان کرمــان  -شهرســتان ســیرجان  -بخــش مرکزی
 شــهر ســیرجان -محلــه کــوی فرهنگیــان -خیابــان فرمانــداری -بلــوار پیــروزی-پــاک  -15طبقــه همکــف -کــد پســتی  7816956614تغییــر یافــت و مــاده
مربوطــه بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات
غیــر تجــاری ســیرجان ()700273

آگهــی تغییــرات شــرکت پانیــا صنعــت پوشــش ســیرجان شــرکت ســهامی خــاص بــه
شــماره ثبــت  3916و شناســه ملــی  14005367343بــه اســتناد صورتجلســه
مجمــع عمومــی فوقالعــاده مــورخ 1397/12/02
 شــرکت مذکــور در تاریــخ فــوق منحــل اعــام گردیــد و خانــم حمیــده محمــودیدهشــتران شــماره ملــی 3149559952بــه ســمت مدیــر تصفیــه انتخــاب گردیــد.
نشــانی محــل تصفیــه ســیرجان -منطقــه ویــژه اقتصــادی -بلــوار ســردار کــد پســتی
 7815996153میباشــد.
ادارهکل ثبــت اســناد و امــاک اســتان کرمــان مرجــع ثبــت شــرکتها و موسســات غیــر
تجاری ســیرجان ()700270

