 ایسنا :رئیس اتاق کرمان در نشست دادستان عمومی و انقالب مرکز استان
کرمان با فعاالن اقتصادی استان بیان کرد« :اوضاع صنعت استان خوب نیست و هر روز با
بحرانهاییدراینحوزهروبروهستیم».سیدمهدیطبیبزادهدرایننشستخاطرنشان
کرد« :فعاالن اقتصادی گرفتار بانکها ،سالها در عرصه تولید تالش کردهاند و اکنون به
مشکالتی برخوردند که ناراحت کننده و نگرانکننده است و دستگاه قضایی استان باید
در جریان آنچه بر این فعاالن میگذرد قرار گیرد» .وی ادامه داد «:استان کرمان برخالف
دارابودن بسیاری شاخصها و ظرفیتها ،فضای کسب و کار مناسبی ندارد ،درآمد سرانه
آن از متوسط کشور پایین تر است و سهم کمی در اقتصادی ملی دارد».

اوضاع
صنعت
استان خوب
نیست

کامبیزنامه

این روزهای کامبیز
 احمدرضا تخشید
نرسیده به میدان شهرداری
بودم که مورد تهاجم قرار گرفتم.
اول خیلی ترسیدم ولی بعد متوجه
شدم مهاجم کسی نیست به جز
کامبیز .او همانطور که یقهام را
محکم چسبیده بود و من را به سمت
خودش میکشید ،گفت :اغتشاشگر فریبخوردهی دشمن و
حرفهای دیگر که یادم نمانده .گفتم :چی شده کامبیز؟ این
حرفها چیه م یزنی .من را چه به اغتشاش .گفت :همین تو
و دوستانت هستید که میخواهید مردم را بکشید به خیابان
واغتشاشمیکنید.گفتم:کامبیزجان،منسال 88کهمسئله
سیاسی بود و از احمدینژاد هم خوشم نمیآمد ،یک بار در
تظاهرات شرکت نکردم حاال به خاطر تخممرغ بیام آشوب
بهپا کنم؟ کامبیز گفت :مسخره میکنی؟ بایدم مسخره کنی.
شکمت سیره .صدات از جای گرم میاد .االن خودم شنیدم آروغ
زدی .باید هم مردم بدبخت بیچاره و گشنه رو مسخره کنی.
االن آها یک آروغ دیگه زدی .گفتم :این حرفها چیه از خودت
درمیآری مرد حسابی؟ بله من خدا را شکر کمتر مشکل مالی
داشتم ولی فکر کنم کسی نباشه که بگوید وضع زندگی مردم
نباید خوب باشه ولی مگر همین چند وقته مردم گرسنه شدن
که همه حرف از معیشت م یزنن؟ کامبیز گفت :حداقل دورهی
قبل اومدن به مردم یارانه دادن و از این کارها کردن .گفتم :عزیز
من مشکل مملکت ما همین کارهاست .مورچه هم که عقل و
هوش آدمها رو نداره ،به فکر آیندهاش هست و یک خورده غذا
برای زمستان ذخیره میکنه ،اونوقت تو واقعا تعجب نمیکنی
کشوری مثل کشور عزیز ما که از همه طرف دشمن داره باید
کمی به فکر آیندهاش باشه .نباید هرچی درآمد داره رو خرج
روزمره کنه و به باد بده و بعد هم که به تحریم خورد مشکل پیدا
کنه؟ کامبیز گفت :باز هم که پای احمدینژاد رو داری پیش
میکشی .اگر یک خورده بهت فرصت بدم ،فکر کنم گناه این
اتفاقاتروهمبندازیگردنش.گفتم:کارازاینحرفهاگذشته.
هرچند تقصیر او هم هست ولی به نظر من همهی مسئوالن
کشور تقصیر داشتن شاید از همه هم بیشتر مجلس .گفت:
حاال که میبینی اون بنده خدا داره میشه مثل خودتون گیر
دادی به مجلس و این چیزها .گفتم :قربانت شوم ،من بیشتر از
ه ر چیزی در مورد مجلس مطلب نوشتم چون به نظرم مجلس
قوهای است که باید درجهای باال از تخصص و آگاهی رو داشته
باشه تا هم راه آینده کشور را هموار کنه و همه اگر یک فرد

عوامفریب قدرتی پیدا کرد زودتر از بقیه بفهمه و کنترلش کنه.
نه این که تحت تاثیر این و اون باشه و منافع ملت را به فنا بدهد.
کامبیز گفت :فکر کنم خوشحال شدی یقهات رو گرفتم .چون
مثل این که خیلی دلت میخواست حرف بزنی و همین طور
داری ریسمون و آسمون به هم میبافی .مرد حسابی من دارم
میگم تو و دوستانت اغتشاشگرین ،دستنشاندهاین ،دارین
کاریمیکنیدکهوضعاقتصادیمردمخراببشهبعدس روصدا
بدینواونوقتتوپایرییسجمهورقبلومجلسرومیکشی
وسط؟ گفتم :کامبیزجان اگر گذاشته بودی ادامه بدهم به این
روزها هم میرسیدم .چطور شده این چند وقته صداوسیما
از چپ و راست دولت رو میبره زیر سئوال؟ چرا هر هفته
سخنرانهاهرجورکهمیتونندولترومیکوبن؟چرامثالیک
حقوق نجومی که روی هم سی میلیارد هم نبوده اینقدر بزرگ
میشه که جای سه هزار میلیاردی رو که باال کشیدن میگیره؟
چرا با دولت جوری برخورد میکنن که انگار لشکریان یزید و
معاویه هستند و خودشون آخر دینداری و اعتقاد به اسالم؟ مگر
ما همه ایرانی و مسلمان نیستیم؟ مگر رییسجمهور را شورای
نگهبانتاییدنکرده؟کامبیزگفت:شایدهمبدترازاونهاییکه
میگن باشن .اگر نه چرا هنوز هیچی نشده آمریکا و انگلیس
و . .دارن حمایت میکنن و دلشون میخواد شلوغیها بیشتر
بشه؟ گفتم :میدونی اشتباه شما چیه؟ شما فکر میکنید اگر
یک عده بیان برعلیه دولت شعار بدن نشانه این است که میآن
به طرف شما ولی شما قبال امتحانتون رو دادین .مملکت رو با
دوازده درصد تورم گرفتین ،باالی چهل درصد تحویل دادین.
دشمن هم منتظره و سوءاستفاده میکنه و چهار تا جوون را
اغفال میکنه و جریان رو منحرف میکنه .همانطور که حاال
فداری
کرد .یک ساعت اول علیه روحانی شعار دادن بعد به طر 
و علیه هرکس که دوست داشتن .دشمن هم میگه مردم ایران
گرسنهان ،برای تخممرغ قیام کردن .اینطور آب به آسیاب
دشمن ریخته میشه .البته خداروشکر اکثریت مردم بیدارن و
کاری به این جناح و اون جناح ندارن و مملکتشون رو دوست
دارن و خودشون جلوی اغتشاش رو گرفتن .فقط بدیش اینه
که از همین کار مردم هم دوباره سوءاستفاده میشه و هرکس
میخواد بگه به خاطر جناح ما بود .کامبیز که دهانش باز مانده
بود ،گفت :عجب غلطی کردم یقهات رو گرفتم .اگر چند لحظه
دیگر صبر کنم به گمانم دستگیرم کنی .هنوز جملهاش را به
پایاننرساندهبرخالفهمیشهکهمنبایدپابهفرارمیگذاشتم
از دستم در رفت و در شلوغی پیادهرو گم شد و بقیهی
حرفهایمدردهانمماسید.
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شهر 3

پيامك300099004806 :

 ساراپورمختار
مصوبهاخیرشورایشهرکه«پرداختجریمه
راجایگزینحکمتخریبسازههایغیرقانونیکرده
است»حرفوحدیثهایزیادیرابههمراهداشته
است .تخلفاتی که هم مالکان در آن دخی لاند که
قانونرازیرپاگذاشت هاندوهمشهرداریکهجلوی
اینتخلفاترانگرفتهاست.طبققوانینجلوگیری
ازهرگونهساختوسازغیرمجازدرمحدودهشهرها
بهعهدهشهرداریهاست.ظاهراپلیسساختمانی
این ساختمانهای غیرقانونی و خالف ضوابط را
نادیدهگرفتهاست.
از بین تمام مسووالن و مدیران شهرداری
و پلیس ساختمانی تنها فرهاد افصحی
توگو
شهردار منطقه دو حاضر به گف 
میشود آن هم محتاطانه و محافظهکارانه.
 نظرتان راجع به مصوبه اخیر
شورای شهر مبنی بر اینکه حکم تخریب
ساختوسازهایخارجازضوابطوغیرقانونی
که کمیسیون ماده  100رای به تخریب آنها
داده با دریافت جریمه جایگزین شود،
چیست؟
مصوبه اخیر شورای شهر برای ساختمانهایی
که در کمیسیون ماده  100حکم به قلع و
جمعآوری آنها گرفته شده ،نیست .در سال 90
نامهای از وزارت مسکن و شهرسازی آمد مبنی
بر اینکه جرایمی که کمیسیونهای ماده 100
برای ساختوسازهای غیرمجاز صادر میکند به
نوعی تداخل در وظایف کمیسیون ماده  5دارد
توسازهای
و درخواست شد تا از جریمه ساخ 
خالف ضوابط جلوگیری شود .بعد از آن پروندهها
بهکمیسیونماده5رفتندتاچنانچهاینکمیسیون
از لحاظ طرح تفصیلی اضافه تراکم یا نوع کاربری
را تایید کند به استناد آن درکمیسیون ماده 100
جریمه شوند ،کمیسیون ماده  5زیر بار این قضیه
نرفت و گفت من روی پروندههایی رای میدهم که
در آنها تخلف انجام نگرفته باشد در غیر این صورت
برکارمتخلفانصحهمیگذارمبههمیندلیلیک
سری از پروندهها بالتکلیف ماندند .البته این بحث
درباره تخلفات چند طبقه مازاد بر طرح نبود.
 اما این مصوبه شامل همه سازههایی
میشود که در کمیسیون رای تخریب آنها
صادر شده است.
طبق مشورتی که با بنده شد چنین چیزی
مطرح نشد و فقط بحث تخلفات جزیی بود ،من
مخالف این موضوعم که طرف چند طبقه مازاد
خالف ضوابط بسازد .باید هم شهرداری و هم
شهروندانجلویاینقضیهایستادگیکنند.

گفتوگوی پاسارگاد با «فرهاد افصحی»
شهردار منطقه دو

جریمه ،مجوز 
ی
برای تخلفات بعدی
 درجامعه فرهنگی جا افتاده است که به یک سری از
متخلفان جایزه میدهیم و با این کار ،کسانی هم
که اهل خالف نیستند مشتاق و تشویق میشوند تا به
سمت خالف بروند
 در گذشته واحد پلیس ساختمان تبعیدگاه و تا حدودی
جنبه تنبیهی داشت

عکس :الله خواجویی | پاسارگاد

دلیلمخالفتتانچیست؟
چون مجوزی است برای تخلفات بعدی .وقتی
برای بخشیدن تخلفات زمان تعیین میکنیم که
کسانی که تا این تاریخ ،کمیسیون رای تخریب
برای آنها صادر کرده این یعنی 5سال دیگر هم این
مصوبه تکرار میشود پس مالکان تشویق میشوند
بهساختوسازهایغیرقانونیچراکهاطمینانپیدا
میکنندساختمانشانتخریبنمیشود.
 نقش پلیس ساختمان در این قضایا
بسیارکمرنگاستومیتوانگفتکهوظیفه
خود را به درستی انجام نداده است.
اهمیتپلیسساختمانبرایمدیرانهیچوقت
باال نبوده و تقریبا هیچ یک از مدیران شهرداری به
پلیس ساختمان به چشم یک واحد مهم و با ارزش
نگاه نکردند .ما نیروهای بسیار زحمتکشی در این
واحدداریمولیعمومانیروهایمتخصصینیستند.
برای ترمیم جایگاه پلیس ساختمان باید نیروهای
متخصص هم داشت برای مثال باید یک نفر
مهندس عمران باشد که پروانهها و نقشهها را چک
کندکهندارند.بدترینامکاناترابهپلیسساختمان
دادهاند؛ قبال با چهارتا ماشین فرسوده کار میکردند
االن با یکی یا دوتا .سالها دیدگاه این بود که واحد
پلیس ساختمان یک تبعیدگاه است و تا حدودی
جنبه تنبیهی داشت ،چون پلیس ساختمان
کار خیلی سختی است و عالوه بر سرما و گرما و

شرکت آب و فاضالب سیرجان مناقصه عمومی(1مرحلهای)  96/10/4/1م
 نــام دســتگاه مناقصهگــزار :شــرکت آب و فاضــابســیرجان
 -2موضــوع مناقصــه :قرائــت کنتــور ،توزیــع قبــوض ،وصول
مطالبــات جــاری و معوقــه آب بهــاء ،اپراتــوری مشــترکین و
پاســخگویی اربابرجــو ع شــهرهای ســیرجان ،نجفشــهر،
خواجوشــهر ،پاریــز ،بلــورد و هماشــهر ،پذیــرش و ارزیابــی
امــاک مشــترکین و متقاضیــان انشــعاب آب در ســیرجان و
توابــع.
 -3مهلــت و دریافــت اســناد مناقصــه :متقاضیــان شــرکت
در مناقصــه میتواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه
از تاریــخ درج آگهــی لغایــت ســاعت  13روز پنجشــنبه
مــورخ  1396/10/21بــا معرفینامــه معتبــر بــه نشــانی:
ســیرجان -میــدان امامحســین(ع) -خیابــان قــدس -شــرکت
آب و فاضــاب ســیرجان -دفتــر قراردادهــا مراجعــه نماینــد.
 -4مبلــغ بــرآورد و مــدت اجــرای کار7848201182 :
ریال(هفــت میلیــارد و هش ـتصد و چهــل و هشــت میلیــون
و دویســت و یــک هــزار و صــد و هشــتاد و دو ریــال) و 12
مــاه.
 -5محل تامین اعتبار :از محل اعتبارات داخلی شرکت.

 -6مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه :بــه میــزان
 393000000ریال(س ـیصد و نــود و ســه میلیــون ریــال)
و بــه یکــی از انــواع ذیــل مــی باشــد:
 ضمانتنامــه بانکــی و یــا واریــز نقــدی بــه حســاب شــماره 3295495520نــزد بانــک ملــت شــعبه میــدان آزادی بــه
نــام شــرکت آب و فاضــاب ســیرجان.
بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــا ،مشــروط ،مخــدوش ،فاقــد
ســپرده و ســپردههای مخــدوش یــا ســپردههای کمتــر
از میــزان مقــرر ،چــک شــخصی و نظایــر آن و همچنیــن
پیشــنهاداتی کــه بعــد از انقضــای مــدت مقــرر واصــل شــود،
مطلقــا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 -7مهلــت و محــل تحویــل پیشــنهادات :تــا ســاعت  14روز
یکشــنبه مــورخ  1396/11/01بــه دبیرخانــه ایــن شــرکت
بــه نشــانی مذکــور.
 -8زمــان و محــل گشــایش پیشــنهادات :ســاعت  11روز
دوشــنبه مــورخ  1396/11/02در محــل شــرکت آب و
فاضــاب ســیرجان.
 -9هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه میباشد.

دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب سیرجان

شیفتهای شبانه ،درگیری با مردم و پاسخگویی
چندین جا را هم دارید و همه طلبکارند.
 هنوز هم این دیدگاه وجود ارد؟
کمکم پلیس ساختمان شخصیت واقعیاش
را پیدا کرده و در بهترین حالت دوران تشکیل این
واحد است.
 این قسمت را قبول دارم که گفتید
به پلیس ساختمان توجه نشده یا امکانات
و نیروی متخصص ندارد .ولی همان نیروی
غیرمتخصصآیاتخلفاتیواضحوعینیمثال
ساخت 2طبقهغیرمجازراندیدهاست؟
مطمئنا دیده است .در کنار بقیه مدیرهای
شهری ،شهرداری هم مقصر است ولی سئوال
اینجاست کسانی که اقدام به ساختوسازهای
غیرقانونی آن هم به صورت انبوهسازی میکنند ،آیا
بار اولشان است که دارند ساختوساز میکنند؟
کدام یک از این انبوهسازان قبال یک طبقه مازاد
ساخته و جریمه شده که االن میخواهد  5طبقه
ط شهرداری؟ بله شهرداری هم
مازاد بسازد؟ چرا فق 
مقصراستامابقیهچی؟
درستاستهمهمالکانمتخلفهمبه
اندازهشهرداریدراینقضیهمقصرهستند.
یک زمان یک خانه همکف میسازید که
نهایت تخلفتان  20متر آن هم یک انباری است
ولی وقتی تخلف شما در حد  400متر است این

دیگرزیادهخواهیاست.وقتیشماقانونرام یدانید
چطور اینقدر خالف ساختید؟ من به شخصه به
عنوان کارمند چنین جراتی ندارم ،شاید قولی
بهشان داده باشند شاید هم نه .شاید یک ریسکی
را پذیرفته باشند اما با این طرحی که رفته شورا
قرار نیست کسی که  4تا  5طبقه خالف ساخته
مشکلشحلشود.
 اتفاقاهمینموضوعدرشورامطرحشد
و قرار است مشکل همه ساختمانهایی که
کمیسیونرایبهتخریبآنهادادهحلشود.
این را من خبر ندارم روز اولی که این قضیه
را به عنوان مشورت عنوان کردند به دنبال راهی
برای حل مشکل کسانی که تخلفات جزیی بودند
که کمیسیون ماده  100قادر به جریمه کردنشان
نیست،صحبتدرهمینحدبودونهبیشتر.
در شورا حتی مثال ساختمان معروف خیابان
 15خرداد هم زده شد.
به صورت کلی در جامعه ما فرهنگی جا افتاده
است که به یک سری از متخلفین جایزه میدهیم
مثال اینکه شهرداری اعالم میکند کسانی که
عوارض معوقه دارند اگر در سهماهه آخر سال
مراجعه و پرداخت کنند شامل تخفیف میشوند،
در حالی که طبق قانون ارزش افزوده ،افراد دارای
عوارض معوقه باید جریمه بپردازند .اگر قرار باشد به
متخلفانجایزهدادهشود،بهتخلفاتدامنم یزنیم

و کسانی هم که اهل خالف نیستند مشتاق و
تشویق میشوند تا به سمت خالف بروند که این
چیز خوبی نیست و امنیت روانی جامعه را به هم
میریزد.
 یکی از دالیلی که شهرداری
نمیخواهد تخریب انجام دهد این است که
میگویندتخریبتبعاتاجتماعیدارد؟
تخریبچهتبعاتاجتماعیدارد؟تخریببحث
فردی است و باید خانه یک نفر تخریب شود ،قرار
نیستنصفشهرتخریبشودکهتبعاتاجتماعی
داشته باشد! واقعا نم یدانم چرا چنین حرفی زده
شده جای تعجب دارد چرا که جرایم اگر منطقی
باشندبازدارندههستند.
 یک گمانهای وجود دارد که شهرداری
به این ساختوسازهای غیرقانونی به چشم
یکمنبعدرآمدینگاهمیکند.
این یک واقعیت است که شهرداری اوضاع
مالی بسامانی ندارد اما واقعیت امر این است که نرخ
محاسبه جرایم به گونهای است که مبلغ حاصل از
آن برای شهرداری مبلغ قابل توجهی نیست .اینکه
مثال بتوان  5میلیارد تومان از این راه دریافت کنیم
و پول در بیاوریم اصال اینجور نیست.
 در کمیسیون ماده 100نرخ جرایم برای
هرمترمربعچندتومانمحاسبهمیشود؟
طبق آخرین نرخ جرایم در کمیسیون ماده
 100به ازای هر مترمربع ساختوساز خارج از
ضوابط در زیرزمین و طبقه اول  40هزار تومان در
طبقه دوم و سوم 45هزار تومان و طبقه سوم به باال
 50هزار تومان است که با حداکثر ضریب  3برابر
محاسبه میشود ،پس با گرفتن این جرایم گرهای
ازکارشهراریبازنمیشود.
 ایننرخهابیشتربهنفعمتخلفاناست
و بقیه را هم به ساختوسازهای خارج از
ضوابطتشویقمیکند.
همیشه تخلف اگر حداکثر هم گرفته شود
برای مالک به صرفه است .برای مثال جریمه یک
آپارتمان که بدون پروانه ساخته شده باشد 50
میلیونتومانمیشود.
 آیاوجودتبانیبینپلیسساختمانیو
مجموعهشهرداریبامتخلفانراقبولدارید؟
احتمال همه چیز در همه جا وجود دارد .به
هرحال انسان به واسطه چندوجهی بودنش میل
به فساد هم دارد ولی در این قضیه و در رابطه با
این ساختوسازها و این که پولی رد و بدل شده
باشد ،بعید م یدانم .بعد از ورود سازمان بازرسی به
شهرداری کسانی که وسوسه میشدند و قرار بود
جاییبلغزندحواسشانراجمعکردند.
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