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 زهرا خواجویینژاد
استعفای رییس اداره پست در اواخر دیماه
باعث شد تا مشکالت اداره پست سیرجان بیشتر
نمایان شود .مهدی پرنیان رییس سابق اداره پست،
بارها درمصاحبههایش ازکمبود نیرو و حجم کاری
ادارهپستگفت؛اینکهمسئوالنشهری،شرکتهای
گلگهرو...به کمکپستبیایید،مادیگرنمیتوانیم
ادامه دهیم اما هیچ کدام ازفریادها به جایی نرسید
و درنهایت تنها راه باقیمانده برای او استعفا بود .از
ابتدای بهمنماه  1400علیرضا ِحسانی از اداره پست
بم به سیرجان آمد تا شاید بتواند پست را سروسامان
بدهد .به قول خودش با وعده حمایت به سیرجان
آمد اما هیچوقت فکرنمیکرد این همه مشکل در
این اداره وجود داشته باشد .او تاکید دارد حتما باید
مسئوالن استان و شهرستان حمایت کنند و نیروی
مورد نیازشان را تامین کنند وگرنه او نیز نمیتواند
شقالقمرکند.
درروزهای انتهای اسفند و در اوج روزهای کاری
توگو کردیم و حسانی از
اداره پست با او تلفنی گف 
مشکالت این اداره گفت .اینکه اگرمردم ازپست
گالیه دارند ،نیروهای پست هم از شرایط موجود
گالیهمندهستند.
چهبرنامهایبرایپستدارید آیامشکالت
پستکمترخواهدشدیاهمچنانادامهخواهد
داشت؟
در این روزهای آخر سال به خصوص در 10روز
آخر اسفند به شدت در فشار کاری قرار داریم .بنده
بعد از 13سال که رییس اداره پست بم بودم ،بنا
بر اتفاقاتی که در سیرجان افتاده بود ،قرار شد که
من
ازتجربیات ما هم در اینجا استفاده شود .حاال ِ
رییس ،دست تنها مطمئنا نمیتوانم کاری ازپیش
ببرم مگراینکه مدیریت پست استان بخواهند به ما
کمک کنند .این موضوع را به این لحاظ میگویم
که ما به شدت از لحاظ نیرو در مضیقه هستیم.
یعنی ورودی سه چهار برابری مرسوالت به پست
سیرجان را داریم .بعد از کرمان باالترین آمارورودی
پست مربوط به سیرجان است .رشد سه چهاربرابری
محصوالت پستی هیچ توازنی با تعداد نیرو و توان
مجموعه ندارد .برخی از نیروها به حدی خسته
شدهاند که سال آیند قصد دارند به دلیل فشارزیاد
روانی و جسمی ازمجموعهی پست جدا شوند و بر
سرشغلدیگریبروند.
 برای جلوگیری ازاین اتفاق قصد تزریق
نیروبهپستراندارید؟
با رایزنیهایی که انجام دادیم قرارشده تعدادی
نیروی پیمانکاری بهعنوان نیروی کمکی و نامهرسان
به ما اضافه شوند .اگراین تعداد نیرویی که مد نظر

توگوی پاسارگاد با علیرضا ِحسانی رییس جدید اداره پست سیرجان
گف 

ما هست اضافه شوند ،مطمئنا آن توازن
برقرارمیشودومرسولههایپستیبهموقع
به دست مردم میرسد و ازمراجعهی مردم
بهپستجلوگیریمیشود.
 با توجه به اینکه بستههای پستی
به موقع دست مردم نمیرسد هر روز
جمعیت زیادی برای پیگیری و گرفتن
بسته پستیشان به پست میآیند و
همینباعثگالیهآنهاشدهاست؟
متاسفانهپستسیرجانساختارمناسبی
ندارد .ساختمان پست باالی  40سال
قدمت دارد فکر کنید در  40سال پیش
جمعیتسیرجانچقدربودهوحجمنامهها
چقدر بوده ،پست چقدر عملیات داشته
و بر اساس آن چنین ساختمانی درست
شده است .اکثر مردم این روزها به خرید
اینترنتی روی آوردهاند و ارزانترین درگاهی
که میتواند یک بسته به دست مردم برسد،
پستاست.
 اینرادرمقایسهبا کجامیگویید؟
ما شرکتهای خصوصی پستی موازی
داریم مثل تیپاکس ،چاپار که بخشهای
خصوصی پست هستند و ساختاری جدا
دارند .آنها یک پسته پستی را شاید با دو
سه برابرقیمت ما جابهجا میکنند و به تبع
اکثر سفارشات از سمت مردم به پست
سوق داده میشوند و همین تقاضای زیاد
توازن را به هم ریخته است و با این تعداد
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
نیرو از پس کار بر نمیآییم .اگر بتوانیم و
مدیریتپست کرمانحمایت کندونیروبهماتزریق میگویم یک شرکت پستی در سطح کشور وجود
شود،مشکالتبرطرفمیشود .البتهباهمینوعده دارد که شعب متعدد دارد و یک شعبهاش هم در
هم بنده به سیرجان آمدم.
سیرجان است.شهرستانی که گردشمالیباالییدارد
من به عنوان یک فرد غیربومی که به سیرجان و برای همین مردمش سفارشات پستی باالیی هم
آمدم انتظاردارم که مسئوالن بنده را حمایت کنند .دارند و توقعشان هم این است به موقع بستهشان به
شخص ِحسانی نیست ،دستشان برسد .البته بحث ارسال مرسوالت درکل
اصال هم بحث حیثیت من
ِ
بلکه بحث حیثیت شهرستان است .من همیشه کشوریک گره کور است و به هرحال این مشکالت

با وعده حمایت به سیرجان آمدم

وجود دارد .ما نامهرسان داریم ساعت چهار و نیم
صبح به پست میآید و نامههایش را آماده میکند
و برای توزیع میبرد که بتواند تا ظهربرگردد و نامههای
عصرراببردولیبا اینحالجوابگوینیازمردمنیست.
درحال حاضرچه تعداد نیرودارید؟
درحال حاضر 12نفرنامهرسان داریم که همین
امسالهمتعدادیبازنشستهشدندکهجایگزینیبرای

«فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار»

جهت«انجام خدمات خاموش کنندههای دستی آتشنشانی»
«شماره -00-29خ»

شـرکت مجتمـع جهانفـوالد سـیرجان در نظـر دارد نسـبت بـه «انجـام خدمـات
خاموشکنندههـای دسـتی آتـش نشـانی» خـود از طریـق فراخـوان عمومـی اقـدام
نمایـد .لـذا از پیمانـکاران معتبـر کـه دارای گواهـی حداقـل رتبهبنـدی  5امـور
خدماتـی و تاسیسـات ،حداقـل دو سـال سـابقه کار مشـابه و انجـام تسـت اسـتاندارد
خاموشکنندههـای مذکـور دعـوت بـه عمـل میآید حداکثر تـا هفـت روز کاری از تاریخ
چـاپ ایـن آگهـی ،نامـه اعلام آمادگـی خود را بـه همـراه مدارک زیـر بـه آدرس ایمیل
 SJS.TENDER1400@ GMAIL.COMارسـال نماینـد.
اسناد و مدارک:
 -1درخواسـت رسـمی بـا ذکـر شـماره و موضـوع مناقصـه( اعلام آدرس ایمیـل ،شـماره
تمـاس تلفـن ثابـت و همـراه الزامـی اسـت).
 -2اساسـنامه و مـدارک ثبتـی( .شـماره ثبـت ،کـد اقتصادی و شناسـه ملـی ،گواهی ثبت،
گواهـی آخرین تغییـرات و )...
 -3رزومه ،سـوابق اجرا و نمونه قراردادها و توافقنامههای انجام شـده مرتبط با موضوع
مناقصـه( .قـرارداد و رزومه ارسـالی باید مربوط و مرتبط با موضوع مناقصه باشـد)
 -4مدارک و مستندات توان مالی (صورتهای مالی سه سال اخیر)
 -5گواهـی اعلام رضایـت کارفرمایـان قبلـی در خصـوص خدمـات مذکـور در موضـوع
مناقصـه.
 -6دریافـت ،تکمیـل و ارسـال فـرم خوداظهـاری تامینکننـدگان از سـایت اینترنتـی
 SJSCO.IRقسـمت خریـد و فـروش
شرایط شرکت در مناقصه:
 -1محـل انجـام پـروژه :شهرسـتان سـیرجان ،کیلومتـر  50جـاده شـیراز -جنـب شـرکت
معدنـی و صنعتـی گلگهـر شـرکت مجتمـع جهانفـوالد سـیرجان
 -2شـرکت مجتمـع جهانفـوالد سـیرجان در قبـول یـا رد هـر یـک از پیشـنهادات مختـار
میباشـد.
 -3جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـا شـماره  09136425752تمـاس حاصـل نماییـد.
(پاسـخگویی در سـاعات اداری)
 -4هزینه چاپ آگهی ،بر عهده برنده مناقصه میباشد.

واحد خرید خدمات مجتمع جهانفوالد سیرجان

استخدامنداشتیموبهجایشاننیرویپیمانکاریبه
ما دادند که پیمانکارهم آن کاری که ما توقع داریم
انجام نمیدهد؛ یعنی آن کیفیت را ندارد .درواقع
درد پست با این مُ سکنهای موقتی که بهش تزریق
میشودعالجنمیشود.بایدیکعالجواقعیبرایش
من حسانی به صورت موقت
در نظر گرفت .اینکه ِ
به اینجابیایموچندنیرویپیمانکاربگیرموپیمانکار

هم سر سال قراردادش تمام شود و هیچ
تعهدی نداشته باشد ،بعد ازمدتی میگذارد
و میرود و در نهایت هم بنده به عنوان
یک غیربومی میروم ولی باید یک حرکت
اساسی انجام شود .اینکه یک ساختمان
بزرگ و شیک طراحی و ساخته شود که این
در اولویت است .در وهله دوم هم نیروی
موردنیازپستتامینشود .البتهنیرویی که
پشتیبانی شود و بداند که آیندهای برایش
وجود دارد ،استخدامی برایش هست؛ نه به
عنوان نیروی پیمانکارموقت .من همیشه
این مثال را م یزنم میگویم شما توی یک
آرایشگاههم کهمیروید،قیچیوشانهباشد
اما اگرشخص آرایشگرنباشد،هیچخدمتی
در آن آرایشگاه انجام نمیشود .پست هم
همینجوراست؛هزارتاسیستموکامپیوتر
هم که در آن باشد ولی تا کارمند متعهد و
دلسوزنباشد ،متاسفانه همهی هزینههایی
که برای خرید آن تجهیزات شده بیارزش
خواهدبود.
 به نظرمیرسد اتوماسیون اداری
پست سیرجان هم کارایی ندارد .یعنی
خیلی از اوقات مشخص نیست یک
بسته االن توی پست هست یا نیست،
یاجزییاتآنمعلومنیست؟
بله درست است االن یکی از ایدههایی
که برای پست سیرجان داریم اینکه اگر
حمایتهای یک بخش خصوصی و
فرمانداری را داشته باشیم ،یک سالن
کوچک در انتهای همین مجموعه اضافه کنیم که
بتوانیم تمرکزی در قسمت نامهرسانیمان داشته
باشیم .االن توی پست یک مکان مشخص وجود
ندارد ،دو نفرتوی این اتاق هستند ،دو نفرتوی اتاق
پشتی و ...این متاسفانه مردم را سردرگم میکند و
ضریب جوابگویی را پایین میآورد .اگربتوانیم واحد
توزیعمرسوالتمانرادریکسالنمشخصمتمرکز

کنیم،نامهرسانهایمانبهراحتیمیتوانندبیایندبه
موقع مرسوالتشان را بردارند و بروند توزیع کنند و
درنبود نامهرسان هم میتوانیم افرادی را درآن سالن
مستقرکنیمکهبتوانندجوابگویمردمباشندوزمانی
بستهشانرارهگیریکردندومتوجهشدندبستهشان
امروزمثالبهسیرجانمیرسد،میتوانندمراجعهکنند
و به راحتی بستهشان را تحویل بگیرند و فرد راضی از
اداره بیرون میرود .اما اگر به مردم بگوییم تا ظهر
منتظرباشید تا نامهرسان بیاید و جوابگویتان باشد
مطمئنا مردم ناراحت ازدراداره پست بیرون میروند
و میشود اسباب نارضایتی مردم ازپست.
دراسفندحجمکاریتاننسبتبهماههای
دیگرسالچقدربیشتراست؟
در اسفندماه کارمان دو برابر میشود .چون
سفارشات پستی در نزدیکی عید به مراتب بیشتر
میشود.
 با توجه به حجم کاریو کمبود نیرویی که
دارید،نیروهامرخصیهمدارند؟
ما در حال حاضر برای تعطیالت عید برایشان
کشیک درنظر گرفتیم .یعنی درعید هرروزحدود
 7-6نفر از نیروها سر کار هستند .االن نیروی من
دو سال مرخصی نرفته است و همین موارد زمینه
نارضایتیشان را فراهم میکند .البته باز هم تاکید
میکنم این مشکل فقط مختص سیرجان نیست
و همهجای کشورمشکل دارند .یک نامهرسان اگر
بخواهد دو روز مرخصی برود ،روز سوم که میآید
باید کارهای دو روز قبلی هم که نبوده انجام دهد؛
چون ما نیروی جبرانی نداریم که به جایش بگذاریم
و بگوییم یک هفته با خیال راحت با خانواده به
مسافرت بروید .متاسفانه نیروی ما وقتی ازمرخصی
میآیدباحجمزیادی ازمرسوالتمواجهمیشود که
باید سریعا توزیع شود ،چون ممکن است در یک
بسته دارو یا شکستنی یا فاسدشدنی باشد و همه
اینها مشقتهای زیادی را برای ما به وجود میآورد.
بهنظرمیآیدقبلازآمدنتانفکرنمیکردید
پستسیرجاناینهمهمشکلداشتهباشد؟
شنیده بودم اما همیشه میگویند شنیدن
کی بود مانند دیدن .ما بعد از تعطیالت نوروز یک
سری جابهجاییها داریم که فکرمیکنم یک مقدار
اوضاع و احوال پست بهترمیشود .قصد داریم یک
برنامه میانمدت و بلندمدت برای مشکالت تعریف
کنیم .من هنوزخیلی ازخیابانهای سیرجان را اصال
نمیشناسمکهبتوانمتصمیمبگیرمکهکدامقسمت
شهررا به کدام نامهرسان بدهم .دربرنامه میانمدت
هم تسلط خودم به مجموعه بیشترمیشود و هم
همکارانرابهترمیشناسمتابتوانیمیکفضایکاری
بهتری ایجاد کنیم که رو به رشد باشد.

خريد ،نصب و راهاندازی يك عددمخزن مایع تبرید سیال اکسیژن
مایع -ظرفیت  20مترمکعب -فشار Mpa 1.8 و به همراه یک عدد
وپورایزر اکسیژن -دبی ورودی و خروجی  – NM^3 250فشار
bar 25 مجتمع جهانفوالد سیرجان

شـرکت مجتمع جهانفوالد سـیرجان در نظر دارد نسـبت به خريد ،نصب
و راهانـدازی يـك عـددمخـزن مایـع تبرید سـیال اکسـیژن مایـع -ظرفیت
 20مترمکعب -فشـار Mpa 1.8 و به همراه یک عددوپورایزر اکسـیژن-
دبـی ورودی و خروجـی  NM^3 250-فشـار bar 25 مجتمـع جهانفـوالد
سـیرجان اقـدام نمایـد؛ لـذا از تأمینکننـدگان معتبـر کـه دارای توانایـی
مناسـب و سـوابق و تجـارب مـورد قبول میباشـند ،دعوت به عمـل میآید،
حداکثـر یـک هفته از تاریخ چاپ آگهی نسـبت به اعالم آمادگـی خود اقدام
نماینـد .بدیهـی اسـت بعـد از تاریـخ فـوق بـه هیچ درخواسـتی ترتیـب اثر
داده نخواهد شـد.
لیسـت مشـخصات مخزن و وپورایزر اکسـیژن در سـایت اینترنتی مجتمع
جهانفوالد سـیرجان به آدرس  sjsco.irقسـمت مناقصات قرار داده شده
است.
مدارک الزم :
ارسـال نامـه اعلام آمادگـی ،رزومه شـرکت در خصـوص سـوابق اجراییـ
تـوان مالـی ـ تـوان تجهیزاتـی ـ تـوان فنـی و قراردادهـای در خصـوص
موضـوع مناقصـه تـا قبـل از پایـان تاریـخ اعلام شـده فـوق بـه آدرس
ایمیـل steel.abbaszade@gmail.com
تکمیـل فـرم خـود اظهـاری تامینکننـدگان و ارسـال بـه همـراه مسـتندات
مربوطه طبق چک لیسـت (دانلود از طریق سـایت sjsco.irدر بخش خرید
و فروش)
* ارائـه مـدارک و سـوابق هیچگونه حقـی را برای متقاضیـان ایجاد نخواهد
کرد *

واحد تدارکات و خرید شرکت مجتمع جهانفوالد سیرجان

