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شایدجرقه اینگفتوگورابایددرمصاحبه اواخرسالگذشته
باشهبازحسنپورجستوجوکرد.نمایندهسیرجاندرآنمصاحبه
و سایرجلسات و سخنرانیها بارها بدون نام بردن ازشرکتهای
بزرگیدرسیرجانسخنگفتکهواردمسئولیت اجتماعیدرقبال
شهرستاننشدند.محوردومنیزنتیجهگفتوگویپاسارگادبارییس
بهزیستیومشکالت اینحوزهبود کهنگارندهرابه ایننتیجهرساند
که شاید اگرفعالیت اجتماعی شرکتهای موجود درسیرجان به
طورتخصصیتعریفشوندومثالیکمعینخاصبرایبهزیستی
تعریفشود،بهتربتوانشهررابهسویتوسعههمهجانبهبرد.
در گفتوگو با عباسپور آشکارا به مشکل بسته بودن دست
مدیراندولتیبرایاجبارشرکتهابهحضوردربحثمسئولیتهای
اجتماعیبرمیخوریم.شرکتهایمتمولی که ازتماممواهب این
شهرستانبهرهمندهستند اماهیچنقشخاصیجزایجاد اشتغال
ندارند و چه بسا آسیبهای اجتماعیشان نیز قابل توجه باشد.
شرکتهایی که جز یک مورد ،نه نماینده سیرجان و نه معاون
فرماندارحاضربهنامبردن ازایشاننیستندتاحداقلبتوانبارفشار
افکارعمومی را به سمت چنین شرکتهایی برد .این شرکتها
پشت توجه شدید مردم به گلگهر پنهان شدهاند و بدون تاثیر
مستقیم و مثبت درپیشرفت شهرستان ،به حیات خویش ادامه
میدهند.
 اگرموافق هستید بحث را با موضوع معینهای
اقتصادیشهرستانشروعکنیم.
ماحداقل 21معینداریم کههمه الزامادرحوزهفعالیت کاری
خود معین نشدهاند بلکه درنقاط مختلف استان بنا برمسئولیت
اجتماعی کمک میکنند .معینها عالوه بر حمایت در بخش
سرمایهگذاری در حوزه مدیریت نیز کمک میکنند .گهرروش،
نظمآورانوجهانفوالد،معینهایبخشزیدآباد ،گلستانوبلورد
شدند.
 آقای حسنپور بارها در سخنان یا مصاحبههای
خود ازشرکتهایی گفته که درسیرجان حضوردارند اما به
مسئولیتهایاجتماعیخودعملنمیکنند.
من دولتی
اما
باشید
شاید شما یک شرکت با توان مالی باال
ِ
نمیتوانم شما را مجبورکنم و بگویم وظیفه داری تا معین فالن
بخشبشوی.زیراهرشرکتیمالیاتش،حقوقمالکانهاش(درمورد
شرکتهای معدنی) ،عوارضش ،حقوق و بیمه کارکنان خود و ...را
میپردازند.بهعبارتدیگراینگونهنیستکهازانجاموظایفقانونی
اینشرکتهاصرفنظرشدهباشدتادرمقابل،بیایندومسئولیتیرا
بهعهده بگیرند .بحث معین اقتصادی یک انتظاربود تا شرکتها
بیایند و به بخش دولتی کمک کنند .اگربه طورمثال فرض کنیم
زیرسازی و آسفالت یک کیلومترمعادل یک میلیارد تومان باشد،
اعتبارات دولتی به راحتی کفاف مقدار زیاد مورد نیاز آسفالت را
نمیدهداماشرکتهایمعینیاتحتعنوانمسئولیتاجتماعی
ورود و کمک میکنند .به طورمثال گلگهردربحث شهرنور10
میلیارد تومان کمک کرده است .شاید شهرداری هم میتوانست
پول بگذارد اما کمک گلگهربنیه مالی شهرداری را تقویت کرد
تا بتواند درعمران بخش دیگری ازشهرسرمایه بگذارد .البته ما
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قبولداریمعالوهبرشرکتهایی کهدربحثمعین اقتصادی
یامسئولیت اجتماعیورودداشتهاند.شرکتهایدیگرینیز
بودهاند که میتوانستند مسئولیت حوزه اقتصادی بخشی از
شهررابرعهدهبگیرد .ازسویما اعالمشده اماخودشانتمایل
نداشتند.مانیزنمیتوانستیممجبورشانکنیم.
 اما ما در بحث جذب اعتبارات دولتی تاوان
حضورشرکتهایبزرگدرسیرجانرامیدهیم.مدیران
باالدستی گفت هاند کاهش اعتبارات را با کمک گرفتن از
شرکتهاجبرانکنید.
این بحث دو بخش دارد .در بحث اعتبارات دولتی،
به طور مثال شاخص اختصاص اعتبارات دولتی در بحث
شوپرورش ،تعداد دانشآموزو سرانه فضای آموزشی
آموز 
استُ .خبسرانهفضای آموزشیما ازمیانگین کشوریباالتر
است و عدد بزرگی به ما اختصاص نمییابد و یا نرخ بیکاری
ما به نسبت سایرشهرستانهای استان بهتراست و درنتیجه
سازمان مدیریت و برنامهریزی وقتی اعتبارات تملک دارایی را
اعالم کند ،اعتبار اختصاص یافته ما را پایینترمیبیند .این
موضوع بر مبنای اطالعات کشوری از میزان بیکاری است.
بنابراین بخشی از حرف شما را میپذیرم که از این حیث
ما اعتبارات دولتی کمتری میگیریم .بحث دیگر اعتبارات
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
مناطق محروم است که براساس شاخصهای محرومیت،
ازحوزه نفت اعتبارمیگیرند .سیرجان ازاین اعتبارات عدد خاصی اعتباراختصاصیافتهمطابقجمعیتواقعیانجامشود.
 شرکتهایی وجود دارند که زیرتمرکزتوقعات مردم
را نمیگیرد .برای سال  1400اعتبارسیرجان ازحوزه نفت دربحث
مناطق محروم یک میلیارد و 100میلیون برای بخش کوچکی در ازگلگهرپنهانشدهاندودرعین گرفتنخدمات ازشهرستان
حوزهبلورد است.طبیعتا اگرمناطقمحرومشهرستانبیشتربود ،و ایجاد هزینه ،به حیطه عمل به مسئولیت اجتماعی ورود
اعتباراتبیشتریدریافتمیکردیم.بنابراینطبقحرفشمامازیان نداشتهاند.
تمامشرکتها اعم ازمنطقه گلگهریادرشهرکهایصنعتی
توسعهیافتگی را درکنارمنطقه گلگهرمیدهیم .دربحث دوم،
جمعیت سیرجان طبق سرشماری سال 95حدود 324هزارنفر یا منطقه ویژه حق و حقوقی را که قانون گفته میپردازند اما در
است اما من بهعنوان معاون برنامهریزی فرمانداری میگویم حوزه هیچجای قانون درمورد مسئولیت اجتماعی چیزی گفته نشده
جمعیتی خدمات ما بیش ازاین عدد است .حاال ما اعتباری که بر است که مثال نگفته وظیفه دارند درتهیه دستگاههای پزشکی یا
مبنای324هزارنفراستوبااحتسابشاخصهایتوسعهیافتگی آسفالت ورود کنند .بحث معین اقتصادی ابتکاراستانداروقت و
بهما اختصاصمیبایدرابایدتوزیعکنیم.یعنی اعتبار ِاتکمترشده براساسدعوتبود.
 منظورمصرفانجاممسئولیتاجتماعیاست.
را باید بین جمعیت بیشترشده توزیع کنیم .بنابراین با مشکل
اینبحثدرقانونپیشبینینشدهوجزووظایفنیست.
بیشتری مواجه میشویم .انتظارما ازشرکتهای منطقه معدنی
 بلهولیبهعنوانیکاصلپذیرفتهشدهدردنیاومبتنی
گلگهر این است که  22هزار نفر در این مجموعه کار میکنند
و اگربُعد خانواررا  3و نیم تا  4نفردرنظربگیریم ،به عدد  70تا برمسئولیتاجتماعیشرکتهادرقبالمنطقهایاستکهاز
 90هزارنفرمیرسیم که شامل کارکنان خود منطقه هستند که از خدمات،ثروتوامکاناتآنبهرهمیبرند.
اجازه دهید اینگونه بگویم که آیا من میتوانم به عنوان یک
شهرستان سیرجان درحوزه شهری و سایرحوزهها براساس وظیفه
ماخدماتمیگیرند.تمام این افرادسیرجانینیستند امامقیم این مدیردولتی به یک شرکت دستوردهم که درحوزه مسئولیتهای
شهرستانهستند.نکتهاینجاستکهسرشماریتماماینافراددر اجتماعیوتهیهامکاناتپزشکیبهدانشکدهکمککنید؟ ُخباین
سیرجان نبوده است و درنتیجه شهرداری نیزدرگرفتن مالیات بر کارقانونی نیست .ما فقط میتوانم دعوت به مشارکت کنیم .ما
ارزش افزوده متضررمیشود .متاسفانه بسیاری ازافراد درهنگام دستشانراهممیبوسیمودعوتمیکنیمبهحوزههایعمومی
سرشماری به مناطق خودشان میروند اما بعد از آن بازمیگردند .شهرستان کمک کنند امانمیتوانیمبه اصلیامادهقانونی استناد
درنتیجه به دلیل کمشدن افراد درهمگام سرشماری ،اعتبارات ومجبورشانکنیم.
 اما با کمک افکار عمومی میتوانید اقدام کنید.
کمتری نصیب شهرستان میشود که باید برای جمعیت بیشتری
هزینه گردد و سیرجانیها متضررمیشوند .توقع ما این است که حداقلش این است شرکتهایی را که از منافع شهرستان
افراد ساکن درسیرجان هنگام سرشماری حضورداشته باشند تا بهرهمیبرد اماحاضربه کمکبهشهرستاننیستند،به افکار
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ازهمه دعوتکردیم؛ برخی نیامدند

عمومیمعرفیکنید.
تاکیدمیکنممامجریقانونهستیمنهواضع آن.
 آیا اگرمن به عنوان نماینده افکارعمومی و براساس
قانون دسترسی آزاد به اطالعات از شما درخواست کنم،
حاضربهاعالماسامیاینشرکتهاهستید؟
خیر.ببینیدماهیچوقتبهشاننگفتهایمبیاییدکمککنید.
 یعنی مشکل ازفرمانداری بوده که از این شرکتها
درخواستنکرده؟
خیر.منظورازنخواستهایم ،این است کهفرمانداریبهصورت
تک به تک ازشرکتها نخواسته .ما دعوت عمومی کردیم .آنها
حقوقدولتیراطبققانونپرداختمیکنند.بودجهدولت ازمحل
مالیاتها ،درآمدهای شرکتهای دولتی ،فروش اموال دولتی،
فروش نفت و ...تامین میشود .ما از این شرکتها برای تامین
بودجهدولتمالیاتمیگیریمتافعالیتهایعمرانیدرشهرستان
انجام دهیم ،دیگر نمیتوانیم از این طرف هم یک رقم دیگر از
ایشان بگیریم .ما مالیات میگیریم چون ازمنابع دولت و کشور
استفاده میکنند و درعین حال ،ازآن مالیات برای تامین خدمات
برایعموم ازجمله همین شرکتها استفاده میکنیم؛ ازخدمات
زیرساختیتاتامینامنیتو...
 اما آن شرکت بزرگ ،انواع معایب از آلودگی هوا تا
خراب کردن زیرساختها به دلیل عبور و مرور زیاد ،نقش
دربرهم خوردن ترکیب جمعیتی و ایجاد برخی آسیبهای
اجتماعی و ...را برای شهرستان ایجاد میکند ولی در حیطه
مسئولیتاجتماعیورودپیدانمیکندآیاصحیحاست؟
درمثال شما هم طبق قانون نمیتوانیم مجبوربه مشارکت
کنیم اما ازنظر اخالقی انتظارمشارکت را داریم .درهمین مثال

شما ،آن شرکت بزرگ هزارمورد اشتغال ایجاد کرده است .اگر
اینعددرا ازجامعهحذف کنیم،چقدرمشکالتناشی ازبیکاریدر
جامعه ایجادمیشود؟گاهیسرمایهگذارینیازبهحمایتنیزدارد.
اگرتحتعنوانمسئولیتهای اجتماعییکسرمایهگذارراتحت
فشاربگذاریم ،برای جذب سرمایهگذاران بعدی با مشکل مواجه
میشویم .چرا در مناطق ویژه اقتصادی معافیت مالی گذاشته
میشود؟چونتبدیلبهمشوقسرمایهگذاریشودتاسرمایهگذار
تشویق به حضورشود .معافیت بیمهای یا چنین مسایلی نیزدر
قالب همان حمایت ازسرمایهگذاری و ایجاد مثال اشتغال است.
گاهی یک شرکت درظاهربزرگ با توجه به برنامههایی که دارند
هنوزبه رشد الزم نرسیدهاند و نیازبه حمایت داشته باشند اما در
کل حرف شما را قبول داریم .منتها من درقالب انتظارباید حرفم
را بگویم و نه درقالب اجبار اما شما ازجانب مردم ،فراتر از انتظار
را میگویید .زیرا مردم میگویند ما درحال آسیبدیدن هستیم.
درشهرستان قیمت مسکن ،اجارهبها و کاالهای اساسی مورد نیاز
مردم نسبت به سیارشهرستانها باالتر است .دربحث مسکن و
اجاره نه تنها با مرکزاستان برابری میکند که دربرخی جاها باالترنیز
هست.بنابراینمردموقتیمیبینندبخشیازگرانیهامعلولوجود
شرکتهایبزرگدرسیرجان است ،انتظاردارند اشتغال ایجادشده
توسط شرکتها سهم مردمی باشد که این افزایش قیمتها و
آسیبهاراتحملمیکنند.
 درست است که بخشی از مردم از مواهب حضور
شرکتهای بزرگ بهرهمند میگردند اما بخشدیگری بهرهای
ندارندوتنهامشمول آسیبهاهستند.بنابراینمادرحیطه
مسئولیتاجتماعیدوگونهشرکتداریم،شرکتهایخوب
که وارد این حیطه شدهاند و شرکتهای بد که اهمیتی برای

این شهرو مردمش قائل نیستند .شما گفتید نه آنها
پاپیشگذاشتهاندونهمسئوالنازآنهاخواستهاند.
خیر .دست ما برای گرفتن کمک به سمت ایشان دراز
است.
 اما گفتید درخواست کمک عمومی بوده و نه به
طورفردبهفردشرکتها.
تک به تک هم به شرکتهای بزرگ گفتهایم اما
حقوقشان در قبال قانون را پرداخت میکنند و در عین
حال درباال بردن شاخصهای شهرستان درحوزه آموزشی،
بهداشتی ،ورزشی ،نرخ اشتغال نقش داشتهاند ،هرچند در
نتیجهماسهم کمتری ازاعتباراتدولتیرامیگیریم.
 موضوع صحبت ما درمورد شرکتهایی است
کهدرافزایشاینشاخصهانقشینداشتهاند.
ببینید ،به طور مثال ما در حوزه خیرین مدرسهساز در
کشوراولهستیم کهشرکتهانیزدرآننقشداشتند.
 منظورشرکتهاییاستکهبودونبودشانهیچ
تاثیرمثبتیازمنظراجتماعینداشتهاند.
بله.قبولدارمکهممکن استشرکتهاییگردشمالی
باال و درعین حال آلودگی زیاد داشته باشند و با این وجود نه
جزوخیرینهستندونهمعین اقتصادی اما انتظارورودداریم
با این وجود همانها هم حق و حقوق دولتی را مطابق قانون
میپردازند.خواهشوالتماسهممیکنیمکهدرحیطهمسئولیت
اجتماعیواردشوندامانمیتوانیممجبورشکنیم.
 اگریکمغازهدارخرد،به آسفالتجلویمغازهاش که
جزو اموالعمومی است ،صدمه بزند ،چون مالیات میدهد
دیگربابت جبران تخریبوظیفهای ندارد؟ طبیعتا باید جبران
کندحاالیکشرکتبزرگچطور؟
ببینید،ممکناستناظرکوتاهیکند.شمابهعنوانمتصدی
یک واحد صنفی حق چنین رفتاری را ندارید و اگر انجام دهید،
قانونگذارباید شما را جریمه کند .تمام موارد اینچنینی به دلیل
آسیب رساندن ،در قانون دیده میشود و متناسب با آن حق و
حقوقتعیینمیگردد.
 اگرموافقهستیدبهسراغمحوردومگفتوگوبرویم.
چرا بهزیستی با داشتن بیش از 4هزار نفر معلول و تحت
سرپرست ،نباید معین اقتصادی مختص به خود را جهت
توانمندسازیداشتهباشد؟
در همین حوزه نیز اینگونه نیست که افراد نیازمند دیده
نشوند.شرکتهاییدربحث کمکهایمومنانهیاتوزیعسبد کاال
ورود داشتند .مرحله دوم بحث ،امسال شرکتگلگهردو تفاهم
نامه دیده است .دریک مورد ،با همکاری شبکه اجتماعی رسالت
درحوزه اشتغال برنامهای درنظردارد که  2هزارشغل برای 1400
ازطریق پرداخت تسهیالت قرضالحسنه با سود صفرتا 2درصد
تا سقف  100میلیون تومان و بازپرداخت  36ماهه ایجاد کند که
عمومی است .برای کمیته امداد و بهزیستی ،گلگهر و رسالت
گفتهاند شرایط بازپرداخت  5ساله باشد و اگر فردی نیاز داشت،
بیشترهم کمک شود .بنابراین این موارد تا آ نجا که طبق قانون
میتوانستیمحمایتکنیم،دیدهشدهاست.
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 اگرکارتخصصیشود،بهترنیست؟
ببینید ،شرکتهای فعلی که معین اقتصادی هستند و
در بحث مسئولیت اجتماعی دخیل شدهاند ،در بخشهای
گوناگونی کمک میکنند .ما مطالبات مردم را پیگیری کردهایم
که به تفاهمنامه و مصوبات گوناگونی منتهی شده هرچند نیازبه
پیگیری بیشترداریم .درعین حال بدانید که به طورمثال من به
آقایجعفری؛معاونوزیرصنعتپیشنهادجلسهدادهام کهبرنامه
سیرجان درسال 1401چیست؟ ایشان متولی تمام صنایع است.
درخواستکردهامباآقایفرمانداربهتهرانبرویمتابهایشانبگوییم
با وجود حق و حقوق دولتی پرداخت شده ،این برای شهرستان
سیرجان کافی نیست .این معادن برای ما تبعات دارند و شما لطفا
یکبرنامه 3سالهدیگربرایماجهت انجاممطالباتتعریف کنید
تا به طورمثال مانده مطالبات ازشرکتها تا پایان  1400به برنامه
جدیدمنتقلشوند.
 تکلیفسایرشرکتهاییکهمشارکتندارندچیست؟
اگرامسالنیزبرنامهموردقبولواقعشود،شایدروشدیگری
را تعریف کنیم .زیرا  3سال پیش ،این شرکتها حاضربه کمک
شدند اما برای برنامه جدید 3ساله ،قطعا دامنه شرکتها بیشتر
میشود.
 آیا به طورمثال امکان تعریف معین فرهنگی وجود
دارد؟
بله ،حتما .اما شرکتهایی که درحال حاضرمعین اقتصادی
هستند ،کار فرهنگی نیز انجام میدهند .به طور مثال ،در حوزه
مساجدیامیراثفرهنگیسهمدارند.یکسری کارها ،کارفرهنگی
استمثلبرگزارییکجشنوارهیاکنگرهشهدا،مراسمسردارشهید
سلیمانی کمک میکنند .دراین موارد اگرازامام جمعه بپرسید،
ایشاندقیقترتوضیحمیدهد.
ُ خب اگرکارمنسجمترشود ،بهترنیست؟ مثال یک
شرکت معین امورفرهنگی شود تا اگرشهربه یک سینما،
پالتویتئاتر،کتابخانهیامسائلاینچنیننیازدارد،مشخص
باشد کهبایدسراغ کدامشرکترفت؟
این تمرکزتاکنون هم بوده .مثال به شرکت ماهان ،پروژههای
حوزه آبیابهگهرزمین احداثدانشگاهپزشکی،میدکوحوزهراهها
و ...یعنی تمرکزشده است .گلگهرنیزبسیاروسیعترو درتمام
حوزهها ورود داشته .تقریبا در 79آیتم برای گلگهر پروژه دیده
شده ازتکمیل مصال تا مساجد ،مسجد اعظم ،گلزارشهدا ،صدا
و سیما و...
 اما دربخش فرهنگی که مثال زدید هم اکثرموارد،
مسایلمذهبیبودند.
خیر .مثال مرمت و احیای بازار سیرجان ،طرح جامع
مطالعاتی آثارتاریخی شهرستان ،تکمیل سایت گردشگری قلعه
سنگ ،راهاندازی مرکزسیرجانشناسی ،مرمت یخدانهای دوقلو
و ساماندهی محوطه که البته در برخی موارد ،دستگاه اجرایی
نتوانست اعتبار را جذب کند .متوجه منظور شما هستم که
میگویید اگرمعینی به طورتخصصی به بخش فرهنگ وارد شد،
این بخش را جامع و کاملترمیبیند .البته یادتان نرود شرط الزم
توسعهیافتگیدرتمامحوزهها،توسعهاقتصادیاست.

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید یک دستگاه لودر (نوبت اول)
شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (شـرح مختصـر :خرید یک دسـتگاه لـودر) به
شـماره  2000005674000071را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید .کلیه
مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارایـه پیشـنهاد مناقصهگران(حقوقـی) و بازگشـایی پاکتهـا از
طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) بـه آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شـد و الزم اسـت
مناقصهگـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضـای الکترونیکی را
جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ  1400/05/11میباشد.
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت :از تاریـخ انتشـار اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  18:00روز
سهشـنبه مـورخ 1400/05/19
مهلـت زمانـی ارائـه پیشـنهاد :از تاریـخ دریافـت اسـناد مناقصـه تـا سـاعت  19:00روز شـنبه مـورخ
1400 /05 /30
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  18:00روز یکشنبه مورخ 1400/05/31
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها
آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها شماره تماس034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021-41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

آگهي مزايده عمومي شماره /1400/4ز

شــركت معدنــي و صنعتــي گلگهــر (ســهامي عــام) در نظــر دارد «اقــام ضایعاتــی موجــود در
انبارهــای» مجتمــع خــود را از طريــق مزايــده عمومــي واگــذار نمايــد .لــذا كليــه متقاضيــان
ميتواننــد جهــت اخــذ اســناد مزايــده بــه وبســایت ایــن شــرکت بــه نشــانی www.geg.ir
بخــش مناقصــه و مزایــده مراجعــه و اســناد مذکــور را دریافــت نماينــد .مهلــت تحويــل پــاكات
ســاعت  9الي 14روز شــنبه مــــورخ  1400/5/23در محــــل دفتر كميسيون معـــامالت مجتمع و يا
دبیرخانــه دفتــر مرکــزی تهــران ميباشــد .ضمنـ ًا بازديــد از اقــام مربوطــه روز یکشــنبه مــورخ
 1400/5/17مقــرر شــده اســت .شــرکت معدنــی و صنعتــی گلگهــر در رد یــا قبــول هــر یــک از
پیشــنهادات بــدون نیــاز بــه ذکــر دلیــل و بــدون جبــران خســارت مختــار میباشــد.
كميسيون معامالت شركت معدني و صنعتي گلگهر

