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اختالف و مجادله بر سر زمینهای واگذاری
مرکز آموزش دریایی در بلوار چمران

| عکس :مجید شبستری |

پایانکار
نمیدهند

سامانه سیماک ،صدور پروانه را محدود و
سازمان مسکن و شهرسازی طرح شکایت کرده است

مریم کاظمی

س��ازمان مسکن و شهرس��ازی به
ماجرا ن��ه تنها جلو ص��دور پروانه
س��اخت و س��از و ی��ا پای��ان کار
گرفته میش��ود بلکه این س��ازمان
با طرح ش��کایت در مراجع قانونی،
این واگذاریه��ا را خالف مقررات
دانسته است؛ اما آنچه در این میان
بیش��تر از هم��ه به چش��م میآید
بالتکلیفی مردمی است که با خرید
قطعات زمین و انجام برخی ساخت
و س��ازها اکنون با مش��کل مواجه
شدهاند.
یک��ی از همی��ن ش��هروندان ب��ه
نگارس��تان گفت :من هرچه داشتم
فروختم و تمام س��رمایهام را اینجا
آوردم و خان��ه س��اختم ام��ا حاال
که تم��ام ش��ده پروانه پای��ان کار
نمیدهن��د .ه��ر کجا ه��م میروم
جواب س��ر ب��اال میش��نوم و هیچ
ش��خصی قب��ول نمیکند ای��راد از
ط��رف کار خ��ودش اس��ت .خانم
دیگری در تماس با نشریه میگفت:
دو س��ال پی��ش اینجا ی��ک قطعه
زمین خریدیم و اکنون حدود یک
س��ال است آن را س��اخته و ساکن
ش��دهایم .حاال به جای آس��فالت و
خالص شدن از گردوخاک و یا گِل
و الی در بارندگیها ،با اصل مجوز و
پایان کار روبرو هستیم و وضعمان
نامشخص اس��ت .آقای دیگری که
زمین را برای درس��ت کردن خانه
ب��رای فرزندان��ش خری��ده تا چند

هفته گذشته به هنگام تهیه گزارش
مربوط به بحث آسفالت خیابانها و
مشکالت جنبی آن برای شهروندان
(که در شماره پیشین چاپ شد) به
موضوعی برخوردیم که برای عدهی
زیادی از شهروندانی که در حاشیه
بلوار چمران مش��غول ساختوساز
هس��تند به یک معضل تبدیل شده
اس��ت .این هفته بیشتر در اینباره
تحقی��ق کردی��م و در گفتگ��و ب��ا
طرفهای درگیر ،موضوع را بیشتر
بررس��ی کردیم .داستان از این قرار
است که در ابتدای سال 88در پی
درخواست کارمندان نیروی دریای
از س��وی فرماندهان و مس��ئوالن
مرک��ز آم��وزش دریای��ی ب��ا نظر
مقامات باالت ِر این نیرو ،بالغ بر644
قطعه مسکونی 216 ،قطعه تجاری،
و تع��دادی فضاه��ای آموزش��ی،
فرهنگ��ی ،خدمات��ی ،مذهب��ی و
غی��ره از مح��ل زمینه��ای مازاد
نی��روی دریایی در ابع��اد کوچک،
ب��ه کارمندان و بازنشس��تگان این
نی��رو به قیمت کارشناس��ی واگذار
میش��ود .در ابتدای امر با توجه به
طی مراح��ل قانونی در آن زمان از
سوی شرکت تعاونی مسکن نداجا،
شهرداری به دارندگان این قطعات
پروانه ساخت و ساز میدهد اما در
ادامه ابت��دای س��الجاری با ورود

جناب آقای

حاج حسین
نجف آبادی پور
انتخاب شايس�ته جنابعالی را به عنوان رئيس اتاق
بازرگان�ی صناي�ع ،معادن و كش�اورزی س�يرجان
تبريک عرض نموده ،موفقيت و بهروزی روزافزونتان
را آرزومنديم.

بيمه پارسيان  -الهام اشکذری

واح��د آپارتمانی بس��ازد میگوید:
متأس��فانه ه��ر چه به ش��هرداری
مراجعه میکنم میگویند سامانه را
بستهاند و نمیتوانیم پروانه ساخت
و س��از صادر کنیم .خب اگر اجازه
واگ��ذاری و فروش نداش��تند پس
چ��را فروختند؟ یک��ی از صاحبان
یک بنگاه امالک که در محل ،دفتر
مش��اور امالک دارد میگوید :البته
مردم به س��اخت و س��از مش��غول
هس��تند و خیل��ی برایش��ان مهم
نیس��ت .آنه��ا که مجوز س��اخت
دارند میس��ازند ،خری��د و فروش
هم ش��اید کم��ی میزان��ش تغییر
کرده باش��د ولی ک��م و بیش خانه
برای خرید و فروش به بنگاه سپرده
میش��ود .این بنگاه دار که البته با
ن��گاه معاملهگری ب��ه موضوع نگاه
میکرد گفت :مش��کلی نیس��ت و
خریداران و فروش��ندگان همچنان

ب��رای خری��د و ف��روش مراجع��ه
میکنند ،چون یکی دو تا واحد که
نیست و مردم میدانند که باالخره
به ضررش��ان تمام نمیشود و آخر
درستش میکنند!
◄ ش�هردار منطق�ه ی�ک چه
گفت؟
ش��هردار منطقه  1سیرجان در این
رابط��ه به نگارس��تان گف��ت :برای
این اراض��ی در مرحلهی اول پروانه
س��اخت کلی صادر شد سپس هر
مالکی که از طرف ش��رکت تعاونی
نداجا معرفی میش��د پروانه ساخت
جداگانه 120متری بر اساس ضوابط
شهرسازی در 3طبقه با پیلوت و زیر
زمی��ن تعلّق میگرف��ت و تک تک
افراد معرفی ش��ده از طرف شرکت
تعاون��ی پروانه س��اخت گرفتند تا
اینکه پای مس��کن و شهرسازی به

میان آمد و اعالم کردند واگذاریها
طبق قانون بر اساس بخشنامههای
موج��ود بای��د از طریق ای��ن اداره
ص��ورت میگرف��ت .همچنین اداره
مسکن و شهرسازی با ابالغ نامهای
به دفتر پیشخوان ،دسترسی ما را به
سامانه سیماک (سامانه صدور پروانه
س��اخت و ساز) محدود کرد .محمد
افصحی در پاس��خ اینکه آیا از طرف
مراج��ع قانون��ی برای ش��ما ابالغی
ص��ورت گرفته یا خی��ر گفت :هنوز
حک��م قضایی برای ما ابالغ نش��ده
و برهمین اس��اس جلوی ساخت و
س��از را نگرفتهایم و افرادی که قب ً
ال
پروانه ساخت گرفتهاند (حدود 70تا
 80درصد قطع��ات) با همان پروانه
به س��اخت و س��از ادام��ه میدهند
ولی دیگر به دلیل عدم دسترس��ی
به س��امانه س��یماک اجازه تمدید
پروانه ،پروانه جدی��د و یا پایان کار

را نداریم و منتظریم ببینیم وضعیت
به چه صورت خواهد شد.
◄ طرح شکایت کردهایم
ریی��س مس��کن و شهرس��ازی
شهرس��تان که یک ط��رف ماجرا و
ش��اکی این پرونده است در اینباره
به ما گفت :براس��اس ماده ۱۰قانون
زمین شهری از تاریخ تصویب قانون
اراضی ش��هری مصوب سال ،1366
کلی��ه زمینه��ای م��ازاد متعلق به
وزارتخانهه��ا و نیروه��ای مس��لّح و
مؤسس��ات دولتی ،بانکه��ا و دیگر
سازمانهای وابسته به دولت و کلیه
بنیادها و نهاده��ا در اختیار وزارت
مس��کن و شهرس��ازی ق��رارگیرد
و مراکز ن��ام برده مؤظف هس��تند
زمینهای مازاد خ��ود را در اختیار
وزارت مس��کن و شهرس��ازی قرار
دهن��د و در این مورد ه��م تعاونی

 شهروندان :با وجود خرید زمین مسکونی و انجام ساخت و ساز با پروانه شهرداری ،اکنون میگویند با توجه به
شکایت سازمان مسکن و شهرسازی نمیتوانیم مجوز پایان کار بدهیم
 اداره مسکن شهرسازی :طبق قانون واگذاری اراضی برای ساخت و ساز با این سازمان است در حالیکه ما در این واگذاری
هیچ نقشی نداشتهایم و واگذاریها هم خالف مقررات است
 شهردار منطقه  :1ما ابتدا به افرادی که از سوی شرکت تعاونی نداجا معرفی میشدند بر اساس ضوابط شهرداری پروانه ساخت
میدادیم اما از زمانی که پای سازمان مسکن و شهرسازی به ماجرا باز شد جلوی صدور پروانه گرفته شده است
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حاج حمید
شهسواری

انتخ�اب جنابعال�ی ب�ه عن�وان رياس�ت هيأت
پهلوان�ی و زورخان�های شهرس�تان س�يرجان
را صميمان�ه تبريک ع�رض نم�وده ،موفقيت و
بهروزی روزافزونتان را آرزومنديم.
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مسکن نیروی دریایی ،بدون در نظر
گرفتن این م��ادهی قانونی و بدون
اعالم عدم نیاز زمینهای مذکور به
ما اق��دام به تغییر کاربری از نظامی
به مسکونی کرده و قطعات را واگذار
کردهان��د که خالف این بخش��نامه
اس��ت .جواد زینلی اف��زود :چندی
پیش در جلس��های ک��ه در همین
رابطه در فرمانداری داش��تیم از این
شرکت درخواس��ت کردیم مدارک
خ��ود را به ما ارس��ال کنن��د که تا
این لحظ��ه هیچ مدرک��ی دریافت
نکردهایم .وی افزود :قابل ذکراس��ت
که در واگ��ذاری این قطعه زمینها
حتی حری��م امنیتی منطقه نظامی
نیز رعایت نش��ده؛ و اگر اعالم عدم
نیاز به ما انجام میشد و این زمینها
در اختیار انبوهسازان قرار میگرفت
و از طریق انبوهسازی مشکل مسکن
بس��یاری نیز مرتفع میشد .رییس
اداره مس��کن و شهرس��ازی افزود:
امسال طی ش��کایتی که در مراجع
قانون��ی مطرح کردی��م فع ً
ال جلوی
اخذ و تمدید پروانه س��اخت گرفته
ش��ده و منتظر رأی نهای��ی دادگاه
هس��تیم .وی افزود :ول��ی باید این
نکته را ه��م عنوان کنم که به هیچ
عنوان راضی به ضرر مردم نیس��تیم
ام��ا ارگانه��ا و س��ازمانهایی که
اینگونه زمینها را واگذار میکنند
باید پاسخگوی مردم و حقوق دولت
در این رابطه باشند.
◄ واگذاریها قانونی است
درحالیک��ه ب��ه هن��گام تکمی��ل
این گ��زارش موفق به کس��ب نظر
مس��ئوالن تعاون��ی مس��کن نداجا
نش��دیم اما برخ��ی صاحب��ان این
قطعات مس��کونی ک��ه از کارکنان
نداج��ا بودن��د اظه��ار میداش��تند
«ای��ن واگذاریها مش��کل ندارد و
نمیدانی��م ح��اال بع��د از حدود10
س��ال از واگذاری زمینه��ا چرا به
یکباره این مس��ائل مطرح میشود
و تکلیف اف��رادی مثل ما یا افرادی
ک��ه پس از خری��د و فروش صاحب
این قطعات شدهاند چه میشود در
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حالیکه بس��یاری افراد همان اوایل
پروانه س��اخت گرفتهاند ».به گفته
یکی از این افراد که بیش��تر از بقیه
خودش را مطلع از ماجرا میدانست
«قطعه زمی��ن  27هکتاری مذکور
در س��ال  81در کمیسیون ماده 5
تغییر کاربری یافته و طرح تفکیکی
آن نیز پس از ابالغ مصوبه رهاسازی
زمین در سال  89تأیید و به تصویب
این کمیس��یون رسید و جهت اجرا
به ش��هرداری ابالغ گردید .از طرفی
مجوز آزاد س��ازی زمین این پایگاه
نیز پ��س از تکمیل پرونده و رعایت
ضوابط و مقررات جهت اخذ مصوبه
در س��تاد نیروهای مس��لّح مطرح و
موضوع به تایید رسیده است ».این
گزارش را در حالی به پایان میبریم
که حق پاس��خگویی برای ش��رکت
تعاونی مس��کن نداجا محفوظ است
و این نشریه آماده ارائه چاپ جوابیه
برای هرکدام از سازمانهای درگیر
موضوع میباشد.
◄ ◄ تکمل�ه :موض��وع اراضی
مرکزآماد و پش��تیبانی دریایی پس
از نزدی��ک به یک دهه از واگذاری و
انجام برخی ساخت و سازها در حالی
به دس��تاندازهای اداری و سازمانی
ب��ر میخ��ورد که دو س��ال قبل در
س��ال  96نی��ز در موردی مش��ابه،
موض��وع واگ��ذاری برخ��ی اراضی
م��ازاد دانش��گاهی که در س��ال83
به کارکنان و اس��اتید دانش��گاهی
واگذار ش��ده بودند ب��ا وجود تغییر
کارب��ری و طی مراحل اداری و اخذ
پروانه ساخت و س��از و حتی انجام
خرید و فروش بر روی این واحدها،
 13س��ال بعد (در س��ال  )96دچار
دستانداز شد و گفته شد واگذاری
این اراضی برای ساخت ساز خالف
مق��ررات بوده اس��ت .موضوعی که
هنوز مش��کل آن حل نشده و اقتضا
میکند اینگونه سازمانها و مراکز
دولتی و اداری هماهنگی بیش��تری
در تصمیمات خود به عمل آورند تا
برای م��ردم بیخبر از همه جا مثل
دو مورد باال دردسر درست نشود

مناقصه احداث ساختمان اداري كاركنان

شركت توسعه ،عمران و مدرييت م طنقه گلگهر

شركت توسعه ،عمران و مديريت منطقه گلگهر در نظر دارد احداث ساختمان اداري
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