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 پاسارگاد
سال  1398است لیستی از اهالی نیازمند شهر
زیدآباد جهت دریافت زمین از بنیاد مسکن تهیه
میشود .در سال  1390شایعاتی به گوش میرسد
که برخی از این زمینها نصیب افرادی شده که با
برخی ازاعضای شورا یا مدیران شهرداری نسبت دارند.
بعید نیست که دربین وابستگان یک مدیرنیزفرد
نیازمندواجدشرایطیوجودداشتهباشد .اماهیچیک
ِ
از اعضای شورای شهر زیدآباد حاضر به اظهارنظر در
این مورد نمیشوند .برخی از آنها از اصل ماجرای
واگذاری زمین اظهار بیاطالعی میکنند و تماس
را خاتمه میدهند و برخی دیگر ضمن تاکید بر
بیخبری ،به رییس شورا حواله میدهند .رییس شورا
نیز موضوع را به بنیاد ارجاع میدهد .در این میان
تنها یکی ازاعضا برسالمت خود پایمیفشارد« :من
نبودم»ودربارهبقیههم اظهاربیاطالعیمیکند.یکی
دیگرازاعضای شورا که درتماس اول جواب تلفن را
نداده ،به شرط برده نشدن نامش ،حرفهایی را با صد
اما و شاید و اگرمطرح میکند.
یکمنبعموثق
«وقتی از ما اسامی را خواستند ،در لیست اولیه
تقریبا 105نفربودند .ما سعی کردیم دربین این105
نفر ،افرادی کهبیشترنیازمندهستند،جزو اولویتها
باشند .چند جلسه نیزدراین رابطه درشورا برگزارشد.
درنهایت لیست به بنیاد ارسال شد و بنیاد براساس
هرچه که هست( ،نفوذ باشد یا نباشد ،نمیدانم) به
حدود  30نفرزمین داده است .گمان کنم  70درصد
اسامی که بنیاد اعالم کرده ،ازهمان لیست ما باشد
و حدود  30درصد هم ازبیرون لیست؛ اما نمیدانم
این  30درصد از کجا یا برچه اساسی وارد لیست
شدهاند ».وی درمورد شایعه واگذاری زمین به برخی
از اعضای شورا ،نزدیکان ایشان یا نزدیکان مدیران
شهرداری میگوید« :من به عنوان یک عضو شورا
از چنین موضوعی بیاطالع هستم .اگر هم چنین
موضوعی صحت داشته باشد ،ازهمان ناحیه (بنیاد)
آب خورده است .چون در لیستی که شورا آماده
کرد و حداقل تا جایی که من شاهد بودم ،براساس
اولویتنیازمندیبود.ماچندجلسهرویموضوعکار
کردیم و حتی با رییس شورا و سایر اعضا به توافق
رسیدیم که به خصوص روی اسم 20نفراول لیست
کهتصورمیکردیمقطعاصاحبزمینمیشوند،کار
و پژوهش کنیم تا مستحقترین افراد باشند .بعد از
آن نیزدیگرمن درجریان نیستم که درشورا یا بنیاد
اتفاقجدیدی افتادهیاخیر».
وی همچنان در پاسخ به سوالها ،روی لیست
تهیه شده درحضورتمام اعضای شورا تاکید میکند

ماجرای مبهم واگذاری زمین درزیدآباد

فهرست محرمانه
و میگوید« :شاید نفراتی که زمین
گرفتهاند در لیست ما هم نباشند یا
شاید فردی رفته باشد و چانه برادرش
یا یکی از اقوامش را زده باشد .من
اطالعی ندارم .حتی ممکن است یکی
از اقوام آقای ایکس که در شهرداری
یا شورا است ،در لیست و در اولویت
مثالهفتادیاهشتادمباشد .اگرچنین
بوده نیزما به چشم شهروند به او نگاه
کردهایم اما اگر چنین فردی رفته در
بنیاد و به جای نفر دهم زمین گرفته
دیگرمننمیدانم.بهنظرمیآید 30نفر
مثال  10نفری را اولویت اولی دادند و
بقیه را از اولویتهای  80و  90دادند.
غیرازاینهابهنظرمیآیدتعداددیگری
را بنیاد زمین داده است و ما از اسامی
اینها خبرنداریم و این لیست را باید
بنیاد رو کند که به چه کسی زمین داده
است».
محسن سالجقه؛ رییس جدید
بنیاد مسکن که در سال  98این
مسئولیت را نداشته اما تاکید دارد
که مسئولیت واگذاری با بنیاد است و
شورا هیچ نقشی ندارد .او از سالمت
واگذاری زمین دربنیاد دفاع میکند و
محسن سالجقه؛ رییس جدید بنیاد مسکن  /عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
حتی میگوید جلوی یکی دو نفری از
 درسال 98دقیقا چه اتفاقی افتاده است؟
تعدادی ازهمکاران حوزه عمران روستایی برگزارشد.
اعضا را که قصد دخالت داشتند ،گرفته است.
درسال 98فقط پروندههایی که دربنیاد مسکن
 اگرفرد واجد شرایطی اسمش ارسال شده
 شنیدهایم شورای شهر اسامی متقاضیان
باشد و دراینجا پرونده نداشته باشد و درخواست بوده مورد پایش و بررسی قرارگرفته است
دریافتزمینرابهبنیادمسکنداده است
وسال 99دوستانشورایکپیشنهادهایی
در بحث واگذاری زمین شوراها هیچ گونه ندادهباشدجزوآنقرعهکشیمحسوبنمیشود؟
نخیراینجا ما تمام تالشمان این است با رعایت دادند
لوتصرفی نداشتند ،صرفا در حد مشارکت
دخ 
بلهیکپیشنهادهاییدادند .البتهشوراهانه،فقط
و تاییدیه بومی و ساکن بودن متقاضیان بوده ترتیبوتقاضاهاییکهدربنیادمسکنموجودبودهاز
شورای شهر زیدآباد .یکی دو نفر از اعضای شورا یک
است .افرادی که تقاضای زمین و مسکن داشتند ،بینشان با این روند کارانجام شود.
آیااعضاییازشورایشهربرایمعرفیافرادی لیستی را تهیه کرده بودند و مستقیم به امورواگذاری
تقاضاهایشان را به بنیادمسکن ارایه کردند و
مراجعه کردهبودند کهبهمحض اطالعبندهجلویش
بنیادمسکندرمرحلهی اولموردپایشعمومیقرار کهنیازمندهستندبهشمامراجعهنکردند؟
سال قبل لیستی را به همکاران دادند ولی بنده به گرفته شد و همکاران از این کار منع شدند و هیچ
داده و در مرحلهی بعد شوراها را فرا خوانده و افراد
بومی و ساکن را شناسایی کردند و اطالعات تکمیلی محض اینکهمتوجه اینقضیهشدمجلوی این اقدام گونه خدماتی دراین خصوص ارایه نشد.
 مالکهای بنیاد به جز نامنویسی و ترتیب
را در اختیار بنیادمسکن قرار دادند و بعد از تایید در گرفتهشدومنع کردیم که این کارانجامنشودوصرفا
نهایت قرعهکشی با حضور اعضای شورا ،نماینده تقاضاهایی که دربنیادمسکن هست مورد پایش و نوبتچیست؟
اول اینکه فرد باید بومی باشد 5 ،سال سابقه
فرماندار ،اداره حراست بنیادمسکن و خود بنده و بررسی قرارمی گیرد

سکونت داشته باشد ،فاقد زمین و مسکن باشد،
خانواده ایثارگران و شهدا ،خانوادههای تحت پوشش
کمیتهامدادوبهزیستیواشخاصیکهبخشیازمنزل
مسکونی آنها در اجرای طرحهای هادی یا عمرانی
روستا تملک شده باشد ،نسبت به دیگران اولویت
دارند .قانونگذار به افراد بومی و ساکنی که به تایید
شورای اسالمی سابقهی سکونت بیشتری نسبت به
دیگران دارند ،متقاضیانی که محل اشتغال آنها در
روستایموردنظرباشداولویتهایینسبتبهدیگران
داده است.
پسدست بنیادمسکندرانتخاب بازاست
ومیتواند کسی کهچندتا ازاین گزینههاراداشته
باشد در اولویت قرار دهد .یعنی مثال هم بومی
باشدوهمتحتپوششکمیتهامداد؟

بله .همین جوری است .ضمن
اینکه ارادهی دولت و ارادهی اعضای
شورای زمین و مسکن شهرستان بر
تعیینتکلیفافرادیکهتحتپوشش
بهزیستیوکمیتهامدادهستند،بیشتر
است.
 طبق شایعاتی که وجود دارد
افرادی صاحب زمین در این ماجرا
شدند که بهطورمثال خودشان جزو
شورای شهر یا وابستگان اعضای
شورایشهروشهرداریهستند
ببینید ،میتواند این چنین باشد.
شما االن بحث قرابت را فرمودید،
فقط نباید با همکاران بنیادمسکن
این قرابت را داشته باشند .قرابت
با دیگران هیچ منع قانونی ندارد.
استعالمات الزم ازبنیادمسکن و راه
وشهرسازی کهفرمجیم است گرفته
میشود و داللت بر این دارد که این
فرد فاقد زمین و مسکن است.
استعالمی که گرفته میشود هم به
نام هم خود فرد و هم همسر فرد
گرفتهمیشود.
 اگرزمین را به نام یکی ازاقوام
نزدیک زده باشد ،چطور؟ آیا سابقه
همدرنظرگرفتهمیشود؟اینکهفرد
پیش از این زمین داشته ولی در ایام تخصیص
زمیننداشتهباشد؟
ببینیداگرفردخریدوفروشکردهباشددرسیستم
جامع امالک و مستغالت اداره راه و شهرسازی قابل
رصد است .فرم جیم هم که ما میگیریم به همین
دلیل است .مگر اینکه زمینی باشد که سابقه ثبتی
نداشته و به صورت دستی خرید و فروش شده باشد
و ازطریق دولت قابل رهگیری نباشد.
 آیا ممکن است فردی که خودش عضو
شوراست که تحت پوشش کمیته باشد و شامل
اینطرحهمباشد؟
تا جایی درذهنم هست چنین موردی نداشتیم.
اگرموردخاصیهستبفرماییدمنبررسیمیکنم.
 پس براساس مالکهایی که فرمودید

بنیادمسکن بر اساس قانون و صرفا با نقش
پیشنهادیشورایشهر...
ببینیدهیچگونهپیشنهادینیست.شورافقطفرم
مکرررا تایید کرده است
فرممکرریعنیچه؟
فرم یک مکرر یعنی خود فرد متقاضی اعتراف
میکند که خودش و افراد تحت سرپرستیاش فاقد
خانه یا ملک مسکونی است و در نهایت در ذیل
همینبندهمصحتگفتاراینمتقاضیدرخصوص
دریافتزمینومسکنموردتاییدشوراقرارمیگیرد.
 با توجه به اینکه زمان فعل این جمله حال
استپسشاملگذشتهنمیشود؟
بله .در حال حاضر این است ولی ما استعالم
فرم جیم را از اداره راه و شهرسازی در مناطق شهری
میگیریم.
 فرم جیم چه شرایطی را پوشش می دهد؟
هرگونه خرید یا فروش و هرگونه واگذاری دولتی
یا گرفتن تسهیالت دولتی و هرگونه خرید و فروشی
انجام شده باشد و یا سند ثبتی به نامش باشد
مشخصمیشود.
یعنیهرموقع انجامدادهباشد؟
بله ازبعد ازانقالب تاکنون مشخص میشود.
 آیا تالش شده که اعمال نفوذ شود؟
بله طبیعی است تالش میکنند ولی ما باید قوی
باشیموضوابطمانرارعایت کنیم.
 تابهحال شده نتوانسته باشید ضوابط را
رعایتکنید؟
معموال موارد خاص را ازتهران مجوزمیگیریم.
اگر فردی بومی و ساکن نباشد یا از افراد محروم
جامعهنباشندودرقالب اینضوابطنمیخواند،پس
ازطرح درشورای زمین و مسکن و اخذ مجوزازبنیاد
مسکن استان و عندالزوم ازبنیادمسکن کشور این
مجوزبرایشان گرفتهمیشود.
باالترینمقامی کهدرادارهشما اعمالنفوذ
کرده چه کسی بوده است؟
توی اداره ما؟ من متوجه نمیشوم.
مثال یک مقام مسئولدرشهرستاندراداره
شما اعمالنفوذ کندبهنفعیکشخص؟
اینچنیننمیشودعنوانکرد.بندهوظیفهشرعی
اخالقی و تکلیفم بر این است که این امانت را به
افراد نیازمند واقعی بدهم .امکان دارد مورد نیازمندی
هم از چشم من در برود و یکی از مسئوالن آن را به
من گوشزد کند.
ممکناستلیستاسامیدریافتکنندگان
زمین را به ما بدهید؟
خیر ،اینلیستمحرمانهست.

گزارشی از توزیع بستههای اهدایی به نیازمندان بخش گلستان
طبــق فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی
بــر رزمایــش مومنانــه و کمــک بــه نیازمنــدان در
مــاه مبــارک رمضــان ،شــرکت نظــمآوران صنعــت و
معــدن گلگهــر در راســتای عمــل بــه مســئولیتهای
اجتماعــی بــا دســتور مدیرعامــل محتــرم ،رزمایــش
گســترده توزیــع بســته حمایتــی غذایــی بــرای

مواســات و همدلــی و کمــک مومنانــه بــه نیازمنــدان
و فقــرا در مــاه مبــارک رمضــان در بخــش گلســتان
انجــام داده اســت.
بــه گــزارش روابطعمومــی شــرکت نظــمآوران
صنعــت و معــدن گلگهــر؛ بعــد از شناســایی افــراد و
خانوادههــای نیازمنــد بخــش گلســتان 500 ،بســته کــه

حــاوی اقــام خوراکی(شــکر ،برنــج ،رب گوجهفرنگــی،
روغــن ،ماکارونــی) بــه ارزش دو میلیــارد ریــال ،بیــن
ایــن خانوادههــا توزیــع شــد.
الزم بــه ذکــر اســت شــرکت نظــمآوران صنعــت و
معــدن گلگهــر معیــن اقتصــادی بخش گلســتان اســت
و همــواره حامــی نیازمنــدان ایــن بخــش میباشــد

مهندس میعاد ایراننژاد

دکتر رقیه شهریاریپور

هم کاران رگامی جناب آاقیان

ـر
انتصــاب شایســته جنابعالــی بــه عنــوان مدیـ

ـت
انتصــاب شایســته شــما بــه عنــوان ریاسـ
ـیرجان را
ـد سـ
ـور واحـ
ـام نـ
ـگاه پیـ
دانشـ
تبریــک عــرض میکنیــم .از خداونــد منــان
برایتــان موفقیــت روزافــزون آرزومندیــم.

ـان را خدمــت شــما تســلیت عــرض
ـر گرامیتـ
درگذشــت خواهـ

جناب آقای

روابطعمومــی و حــوزه مدیرعامــل
شــرکت توســعه آهــن و فــوالد گلگهــر را

تبریــک عــرض میکنیــم .موفقیــت و ســربلندی
شــما آرزوی مــا اســت.
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دکتر محمدجواد ،اهدی و مهدی رفیدونی

نمــوده ،از خداونــد بــزرگ بــرای آن مرحومــه غفــران و رحمــت
الهــی و بــرای بازمانــدگان صبــر و اجــر مســئلت داریــم.

