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 ناصر صبحی
رییس شورا از جمله منتقدان عملکرد شهردار
است .البته او همیشه در پایان انتقادهایش به موارد
عملکرد مثبت شهردار نیز اشاره میکند .به سرانجام
نرسیدنبرخی ازپروژههایناتمام،تعللو کندیدرروند
اجرای پروژههای شهرداری و برخورد نامناسب شهرداربا
کارکنان و اربابرجوع 3،محوراصلی انتقادهای رییس
شورای شهررا تشکیل میدهند .امین صادقی دربرخی
موارد نکاتی را میگوید که تاکید دارد فعال رسانهای
نشوند
 مدتی قبل درشورا بحث طرح سوال کتبی
ازشهرداریمطرحشد .کاربه کجارسید؟
یکسریتذکراتطبقماده 83قانونتشکیالت
شورا ،به شهردارداده شده اما هنوزفرستاده نشده است.
فعال موضوع درحد همان سؤالهایی است که هرروز
درشورا تکرارمیشود و شهردارشفاهی پاسخ میدهد.
اگرتغییری درنحوه کارانجام نشود ،احتماال به سمت
طرح سوال برویم.
 اگرپاسخهای ایشانقانع کننده است،چرا
دوبارههمانمباحثمطرحمیشودواگرقانعکننده
نیست،چرااقدامیانجامنمیشود؟
گفتم که آن سوالها به صورت شفاهی است.
اگرمنوهمکاران احساس کنیمنیازاست،حتماطرح
سوالمیکنیم.
 بنبستماجرا کجاست کهبرخی ازاعضا از
پاسخهایآقایشهردارقانعنمیشوند؟
اول از همه بگویم که تا انتخابات خیلی زمان
باقی مانده؛ پس بحث انتخاباتی و پوپولیستی نیست.
ما نماینده مردم هستیم و قسم خوردیم برای مردم
کار کنیم .رسیدگی به یک سری از امورات شهر که از
قضا جزو وعدههای آقای شهرداردرزمان انتخابشان
بود ،همچنان باقی مانده .مهمترین وعده ایشان ،به
سرانجامرساندنپروژههاینیمهتمامبوداماجزترمینال
مسافربری که البته کار بزرگی است ،هیچکدام انجام
نشد.قراربودزیرگذرصنعتتعیینتکلیفشوداماهنوز
هیچ اتفاقینیفتادهویامواردیمثلسالنهمایشها،
باغ ایرانی ،میدان ترهبارو ....یک سری ازکارها نیزدرحال
انجام است اما کمکاری میشود .ما شرایط و مشکالت
امروزکشوررا درک میکنیم منتها حرف ما این است که
درپروژههایی که شروع کردید ،کمکاری و تعلل نکنید.
مردم ناراحت هستند و این ناراحتی را به ما میگویند.
 درجلسهشورا گفتیدتعدادی ازپیمانکاران
کاررا رها کرد هاند ،چرا؟
کار را رها نکردهاند بلکه بسیار تعلل دارند .فکر
میکنم اگر نظارت دقیق و قوی از سوی شهرداری
وجود داشته باشد ،این به همریختگیها ،تعللها و
کمکاریهایی که در برخی خیابانها میبینیم وجود

نخواهدداشت.معتقدمپیمانکاراگر
بداند در صورت انجام ندادن پروژه
به نحو احسن ،عواقبی در انتظارش
است ،هم کار بهتر پیش میرود و
هم مردم حالوت اجرای پروژهها را
میچشند.
 چراتعللمیکنند؟
شما فرض کنید به پیمانکار
میگویند کار فالن خیابان را در 4
ماه به سرانجام برسان و یک سقف
افزایش  25درصدی مبلغ قرارداد،
به دلیل نوسانات قیمت نیز برای
پیمانکارگذاشته میشود .حاال این
پیمانکارمیتواند در 2ماه اول کاررا
انجام دهد یا میتواند تا  4ماه کار
را ِکش بدهد .هیچ مشکلی برایش
ایجاد نمیشود .روی کار پیمانکار
نظارت دقیقی نیست .مثال آمدهاند
در یک خیابان ،مثل بلوار حمزه
سیدالشهدا مکیآباد ،جدول و
سیمان را خالی و حفاری کردهاند اما
نمیآیند کاررا انجامدهند.
 وقتی پیمانکار میتواند
کار را در  2ماه انجام دهد ،چرا
همان فرصت  2ماهه به او داده
نمیشود؟
این بحث حفظ فرمت
قرارداد است .آنها شرایط را در
نظرمیگیرند و بعد یک سقف زمانی
عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
میگذارند .ممکن است بشود کار4
ماهه را در 3ماه تمام کرد اما این مهلت را میدهند یکی دیگرازاعضا ،پیشنهادی داشت مبنی براینکه
چون مثال شاید برای پیمانکار اتفاق بدی رخ دهد یا پروژهها پیوست پیشرفت داشته باشند .این طرح
مشکل پیشبینی نشدهای رخ دهد .عدد درستی است بهکجارسید؟
به هیچکجا .هرزمان بودجه را تصویب میکنیم
و نمیشود پیمانکاررا مجبور کرد که کار 4ماهه را در
ازشهردارمیخواهیم کهبرنام هزمانبندیبهعالوهمکان
 2ماه انجام دهد.
 اینجاتناقضیوجوددارد .ازطرفیمیگوئید اجرای آن را درپیوست بودجه بیاورد اما این مسئله نیز
به طورمثال آن 4ماه قرارداد ،مهلت صحیح اجرای مانند خیلی دیگر ازمسایل مغفول مانده است .البته
قرارداداستوازطرفیمیگوییدپیمانکارکاررازودتر طرحی که من گفتم ،جزییتر از این بود .یعنی عالوه
برتعیین زمان اتمام پروژه ،پیوست میزان پیشرفت در
جمعکند.
هرچه پیمانکار زودتر کار را جمع کند به نفع هرهفته و هرماه نیزمشخص گردد و بعد به صورت
خودش است .مشکل ما مربوط به نظارت شهرداری گزارش هفتگی و ماهیانه ارایه شود تا مشخص گردد
است .در همین بلوار حمزه که صدای مردم و شورا را پروژه به میزان پیشبینی شده در پیوست پیشرفت
درآورده،یکپیمانکارعوضشده.یعنیکاریکپیمانکار داشتهیاخیرو اگرنداشته،مشکلهمانزمانمشخص
در آن دوره زمانی تمام شده و شهرداری یک پیمانکار و رفع شود.
 در غیاب نظارت شهرداری که شما از آن
دیگرآورده است .مشکل ازبرآورد اشتباهی بوده که روز
انتقادکردید،وظیفهشوراچهمیشود؟
اول انجام شده است.
منظور من از نظارت شهرداری ،نظارت جزیی
 در شورای قبل اگر اشتباه نکنم شما یا

 نکته اینجاست که در
مدتی که آقای سروشنیا شهردار
بودند ،همواره یکی از نقاط قوت
گفتوگو با رییس شورای شهر پیرامون انتقاد از مدیریت شهرداری
ایشان اززبان دیگران ازجمله اکثر
اعضای شورا ،بحث حل و فصل
مشکالت مالی و حقوقی پرسنل
بود و رفع مشکالتی که در ادوار
قبل پیرامون دیر و زود شدن
حقوقها وجود داشت .حاال چه
اتفاقی افتاده است که در شورا
گفتید یک هفته قبل و یک هفته
بعد ازپرداخت حقوق ،دل اعضای
شورا ازمیزانشکایتهایپرسنل
خون است؟
درپرداخت به موقع حقوقها
هیچ مشکلی نیست .من خاطرم
است درسنوات گذشته پیش آمده
بود که 3ماهحقوقندادهبودندو گاه
کاربه اعتصاب میکشید .انصافا در
ایندورهحقوقهاسروقتپرداخت
شدند .اماحقو قپرسنلشهرداریدو
بخش است :حقوق و اضافهکار .در
بحثحقوق که ثابت استمشکلی
نداریم ،میماند اضافهکار .اضافهکار
شهرداری به معنای اضافهکاری که
درگلگهر ،شرکتها یا ادارات دیگر
داده میشود ،نیست .این اضافهکار
درحقیقت یک ترمیم حقوق است.
قانونگذار به دلیل کم بودن میزان
حقوقپرسنلشهرداری گفتهسقف
ناخوب قلبی بین شهردار اضافهکاررا تقریبا اندازه حقوق درنظربگیرکه این دو با
است .یکسری ازآقایان هستند که بهعنوان ناظرمقیم ،شهرداری تاثیرداشته ،ارتباط
ِ
برسرپروژه حضورداشته باشند .من این نوع نظارت را و کارکنان شهرداری است .در واقع خیلی از کارمندان هم جمع شوند تا عدد قابل توجهی شود .حاال هرماه،
میگویم وگرنه نظارت کلی را که تمام اعضای شورای شهرداریازنحوهبرخوردایشانوهمچنینعملکردشان حداقل 20درصد کارکنانشهرداری؛یعنیبین 150تا200
شهر دارند؛ هم به شکل بازدید میدانی ،هم نظارت بر دربحث حقوق و مزایا شاکی هستند .شورا نیزبه این نفردربحث اضافهکاراعتراضدارند .اینگونههمنیست
قراردادها و هم درسایرمسایل مانند کمیسیونها از قضیه اعتراض دارد که چرا باید هر ماه یک ماجرایی که این 20درصد شامل یک رده باشند .ازمدیرتا کارگر
وجود داشته باشد .در ادارات دیگر ،کارکنان میدانند خدماتشهربینشانهست.
صفرتا انتهای ماجرا که شورا نماینده دارد.
 اعتراضشانبابتچیست؟
 اعضای شورا هم نظارت دارند اما کارانجام یک ماه کارمیکنند و فالن مبلغ حقوق میگیرند اما در
شهرداری هرماه یک سری ازکارکنان اعتراض دارند .ما از
نمیشود؟
میگویند اضافهکار ما در ماه قبل فالن مبلغ
نه اینکه کارانجام نشود ،بلکه تعلل وجود دارد .شهرداریخواستهایمکهموضوعمنابعانسانیاشراحل بوده اما این ماه ،فالن میزان کمتر شده است .قطعا
انصافا بخواهیم حساب کنیم ،در همهجای شهر یک و فصل کند .برخورد ذاتی هیچ فردی را نمیتوان عوض پاسخ شهرداری این است که ماه قبل بیشترکارکرده و
حرکتی شده و مثال چهار تا بار جدول خالی کردهاند .کرد .احتماال آقای شهردار یک سری روحیات و ذات اضافهکارش بیشترشده و این ماه کمترکارکرده و مبلغ
مطمئن باشید این کارها تمام میشود؛ نهایتا یک ماه خاص دارد که نمیشود آن را عوض کرد .انتظارداریم در اضاف هکارکمترشده است.تا اینجاحرفشهرداردرست
بیشتر .اما اصرارما این است که با حفظ کیفیت ،کار برخورد با اربابرجوع و منابع انسانیاش که قلب تپنده است اما به شرط اینکه به اضافهکار به عنوان همان
سریعترانجام شود تا مردم کمتراذیت شوند.
مجموعههستند،تدبیریبیندیشد.بایدآقایشهرداریک اضافه کاریا کاراضافه نگاه کنی اما اگربه عنوان ترمیم
 یکی ازموضوعاتی که شما مطرح کردید ،تجدید نظر در رفتارش با پرسنل و اربابرجوع داشته حقوق نگاه کنی ،میشود یک حقوق ثابت ماهیانه برای
برخوردنامناسبشهردارباکارکناناست.
باشد و ما بارها این نکته را گفتهایم اما شاید چون ذاتی کارکنان شهرداری درنظر گرفت .کارمند شهرداری به ما
به نظرم یکی ازمسایلی که دربرخی کمکاریهای است ،نمیشود کاری کرد.
میگوید دریافتی بین این برج و برج گذشتهاش ،نزدیک

ذات آقای شهردار را
نمیتوان عوض کرد

 800هزارتایکمیلیونتومانتفاوتداشته است.برخی
نیزبحثتبعیضرامطرحمیکنندومیگویندعدهایدر
شهرداریکمترکارمیکنندامابیشتراضافهکارمیگیرند.
 درجلسهشورانیزاگردرست گفتهباشم،شما
گفتید که کارمندی بهدلیل ابتال به کرونا ،حدود 20روز
درشورا نبوده اما 120ساعت اضافهکاررد شده است.
 120ساعت ،اضافهکار معمولی است .کارکنان
شهرداریتا 175ساعتمیتوانند اضافهکاربگیرند.
 چطورکسی کهنبوده ،اضافهکارگرفته؟
آن مورد کرونا را من نگفتم .من گفتم گاهی فرد
در شهرداری نیست اما اضافهکار 160ساعت یا باالتر
میگیرد .این یک واقعیت است .االن هم هست.
چرا؟
ُخبسلیقه استدیگر.

 تعدادچنین افرادیزیاد است؟
خیر.عدهایکهمغضوبعلیهمهستند،بیچارهاند
و  20یا  30ساعت اضافهکارمیگیرند .تعدادی هستند
که روال عادی یعنی بین  80تا  90ساعت اضافهکار را
میگیرند اما تعدادی هم هستند که محبوب علیهم
هستند که از 130تا 170ساعت را میگیرند.
 یعنیمهمنیستچقدرکارکنند؟
(سکوتمیکند).
 دوستداریدبیشترتوضیحبدهید؟
نه.فقط آنچهکههست ،این استکهمیگوییم
منابع انسانی به عنوان نیروی محرکه مجموعه باید یک
رضایتنسبی ازمدیریتداشتهباشند.
 اگر شهردار از شما بخواهد در مورد این
محبوبعلیهمهاومغضوبعلیهمهامدرکنشان
دهید،میتوانید؟
من گفتهام هر ماه ،اضافهکارهای کارکنان
شهرداری را برایم بفرستند و دانه به دانهشان را بررسی
میکنم.
 در دوران شهردای داوود قاسمی نیز این
بحث وجود داشت .ایشان گفتند اگر ما به تمام
کارکنان شهرداری اضافهکار فول بدهیم ،وقتی از
آنها کار اضافه بخواهیم انجام نمیدهند .زیرا
اضافهکاررا گرفتهاندوبایدرایگان کارکنند.
حرف ایشان کامال منطقی است اما حرف من
نیز چیز دیگری است .من میگویم یکی از جاهایی که
آقای شهردارمشکل دارد ،این بحث است و میگویم که
موضوع را مدیریت کن .من کاری ندارم که به چه افرادی
یاچقدرپرداختمیکنی.حتیبهشوخی گفتم گردن آن
شهردار ُخرد که 4تا محبوبعلیهم نداشته باشد .دردوره
قاسمی اگرکمبود،برایهمه کمبود.درحالحاضر،مابا
نوعدیگریازاعتراضروبهروهستیم.اینگونههمنیست
که اعتراضهامختصبهیکبخشباشد.ما امیدواریمبه
هرفردیبه اندازهتالشش اضافهکاربدهند.

در بازدید شهردار و اعضای شورای شهر از پروژههای عمرانی شهرداری سیرجان مطرح شد؛
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پنجشنبه هفته گذشته شهردار ،اعضای شورای شهر،
معاونان و مدیران عامل سازمانهای شهرداری ،شهرداران
منطقه یک و دو شهرداری و اصحاب رسانه از برخی پروژههای
عمران شهری که به طور همزمان توسط مجموعه شهرداری
سیرجان در مناطق مختلف شهر در حال اجرا است ،بازدید
کردند .پروژه تفریحی بلوار قائم ،محل جدید احداث جمعهبازار،
پایانه مسافربری بعثت ،محوطهسازی سایت مشاهیر ،پروژه
هدایت آبهای سطحی ،طرح جدولگذاری و آسفالت معابر
شهری و ...از جمله موارد بازدید این گروه بود.
در این بازدید رضا سروشنیا ،شهردار سیرجان گفت :با
توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور و شیوع بیماری کرونا
کارهای خوبی در مجموعه شهری سیرجان اتفاق افتاده است.
در این شرایط یکسری کارهای زیرسازی در شهر انجام شد و
شهرداری سیرجان توانستپروژههاییرااجراییکنددرحالیکه
که شهرداریهای شهرهای اقماری در حقوق و مزایای پرسنل
خود ماندهاند .اولویت ما تداوم برنامههای عمرانی و خدماتی برای
شهر و شهروندان است و در این رابطه از هیچ فرصتی غفلت
نخواهیم کرد .وی انجام این پروژهها را نتیجه تالش پرسنل
شهرداری ،حمایت اعضای شورای اسالمی شهر سیرجان
و همراهی شهروندان در پرداخت عوارض و همکاری آنان با
مسئوالن شهری دانست و گفت :ما توانستیم با قدرت پروژههای
عمرانی در دست اقدام خود را ادامه بدهیم .مهم کلیت این
کار است که در این شرایط اقتصادی در نقاط مختلف شهر
چه توسط شهرداری و چه پیمانکار کارهای زیرسازی زیادی
در حال انجام است .شهردار سیرجان ادامه داد :ای کاش
شهرداران قبل و بعد از من کارهای زیرساختی در سطح شهر
را جزو مشق شب خود بدانند ،تا روزی در هیچ نقطهای از شهر
کوچهی خاکی ،جدول تخریب شده و پیادهرو نامناسب وجود
نداشته باشد .سروشنیا افزود :در این سه سال که به عنوان
شهردار سیرجان بودهام هر ساله مبلغ قابل توجهی در بحث
زیرساختهای اولیه شهر مثل آسفالت ،جدولگذاری ،پیادهرو
و ...اختصاص دادهایم و هزینه هر یک از پروژهها کمتر از یک یا
دو میلیارد تومان نبوده است.
 به قسمتهای حاشیهای شهر هم توجه شود

تداوم برنامههای عمرانی و خدماتی برای شهر و شهروندان

امین صادقی ،رییس شورای شهر در این بازدید بیان کرد:
باید از زحمات و تالش مجموعه شهرداری و معاونت فنی و
عمرانی شهرداری تقدیر به عمل آید .این پیشرفتها اتفاق
خوبی است اما انتظار داریم همانگونه که مجموعه شهرداری
در تالش برای اجرایی این طرحها هستند ،به قسمتهای
حاشیهای شهر هم توجه داشته باشند .زیرا در آن قسمتها
پتانسیل و ظرفیتهای خوبی وجود دارد و باعث میشود که
رشد در تمام قسمتهای شهر به صورت عادالنه انجام شود.
 احداث پروژه تفریحی بلوار قائم
سروشنیا در بازدید از مکان تفریحی حاشیه بلوار قائم به
اقدامات شهرداران قبل از خود اشاره کرد و گفت :اگر تالش
و دوراندیشی شهرداران قبل در کاشت درختان در این مسیر
نبود ،شاید ما نمیتوانستیم کار را در این فضا و محیط سبز

آنطور که باید ادامه دهیم .فضای سبز نیز کاشت درختانی را در
این مسیر در دستور کار دارد که جایگزین درختان اکالیپتوس
خواهند شد .وی افزود :سرویس بهداشتی و نمازخانه در این
مسیر احداث شده و کافیشاپهایی برای خدمات در نظر گرفته
شده است که بیشک نتیجه تالش همکارانم در سازمانهای
شهرداری است .شهردار سیرجان ادامه داد :این مسیر تفریحی
در دو فاز به طول  3و نیم کیلومتر انجام شده است .یک فاز از
میدان نیروی دریایی تا تقاطع بلوار عباسپور و فاز دوم از تقاطع
عباسپور تا دانشگاه آزاد اسالمی در دست اقدام است.
 احداث مکانی دائمی جمعهبازار و نمایشگاههای
فصلی
شهردار در بازدید از محل جدید جمعهبازار واقع در بلوار
قائم توضیح داد :با توجه به نامناسب بودن مکان جمعهبازارهای

قبلی و اینکه مدام این مکان جابهجا میشد و دغدغهای برای
شهروندان بود ،به فکر جانمایی محل دائمی جمعهبازار و
نمایشگاههای دیگر بودیم .نهایتا این جایگاه دائمی آماده شده و
فقط حصارکشی آن باقی مانده است .سروشنیا گفت :مساحت
این مکان حدود  3هکتار است که  300الی  400غرفه در نظر
گرفته شده و قصد داریم این مکان عالوه بر جمعهبازار ،محل
دایمی برای نمایشگاههای فصلی نیز باشد .وی اضافه کرد :تا
کنون  3میلیارد تومان برای آسفالت ،جدولگذاری ،روشنایی و
سرویس بهداشتی در اینجا هزینه شده است.
رضا سروشنیا در بازدید از محوطهسازی و بهسازی محوطه
سایت هنرمند سیرجانی ،مرحوم جهانبخش صادقی گفت:
ساخت مجموعه مشاهیر را در دستور کار قرار دادیم و ابتدا
با مجموعه جهانبخش صادقی این کار را شروع کردیم که در

حال انجام است .وی هزینه محوطهسازی سایت مشاهیر را یک
میلیارد و  300میلیون تومان اعالم کرد.
 پروژه هدایت آبهای سطحی بلوار عباسپور و
بلواروالیت
مقصد بعدی شهردار و همراهان بازدید از محل هدایت
آبهای سطحی در بلوار والیت بود .سروشنیا بیان کرد :با
توجه به اینکه در فصل بارندگی مشکل هدایت آبهای سطحی
بلوار عباسپور و بلوار والیت را داشتیم ،اقدام به انجام پروژهی
جمعآوری و هدایت آبهای سطحی در این نقطه از شهر
کردیم .وی ادامه داد :برای این پروژه مبلغ  2میلیارد و 300
میلیون تومان هزینه شده است .در قسمتهایی که آب حجم
کم دارد به صورت چهارگوشه جدولگذاری و برای قسمتهایی
که حجم آب زیاد میشود به صورت ذوزنقه با عرض حدود 4

و نیم متر جدولگذاری شده است .این جدول به میدان امام
و به سمت بلوار خلیج فارس میرود و آب از سطح شهر به
بیرون هدایت میشود .تالش میکنیم تا دو ماه آینده و قبل از
فصل بارندگیها این پروژه را به نتیجه برسانیم تا مشکل آبهای
سطحی بلوار والیت و بلوار عباسپور برطرف شود .شهردار افزود:
کزاده
بعد از تکمیل این پروژه نیز مناطق مشتاق و فاز  3و  4مل 
در دستور کار است.
 بازدید از پایانه مسافربری بعثت سیرجان
پایانه مسافربری بعثت از دیگر پروژههایی بود که مورد بازدید
شهردار ،اعضای شورای شهر و دیگر بازدیدکنندگان قرار گرفت.
شهردار سیرجان در توضیح افتتاح نشدن این پایانه مسافربری
گفت :پایانه مسافربری از اواخر بهمن ماه سال  98آماده
بهرهبرداری است اما با توجه به بیماری کرونا افتتاح آن به تعویق
افتاده است .وی افزود :تاکنون  18میلیارد تومان برای ساخت
این پایانه هزینه شده است .این مجموعه در مساحت 3300
مترمربع زیربنا در دو طبقه و  7هکتار فضای محوطه شامل
فضاهای خدماتی ،کافیشاپها ،رستوران ،عرضه محصوالت
فرهنگی ،قسمت مدیریت و نگهبانی اجرا شده و در  10غرفه
ساخته شده است اما تا کنون فقط  4تعاونی از نحوهی واگذاری
این غرفهها استقبال کردهاند .وی هزینه ساخت این پایانه را 17
میلیارد تومان اعالم کرد.
شهردار و اعضای شورای شهر از برخی پروژههای
جدولگذاری و آسفالت برخی معابر شهری نیز بازدید
کردند از جمله :پروژه اتصال بخش غربی بلوار فاطمیه به
بلوار شهید زندینیا جهت شکستن بار ترافیکی شهر ،پروژه
جدولگذاری بلوار مالک اشتر حد فاصل تقاطع سیداحمد
خمینی تا انتهای بلوار مالک اشتر ،خیابان موسیبنجعفر(ع)،
خیابان حمزه سیدالشهدا مکیآباد ،شهرک طالقانی ،شهرک
اندیشه(انتهای بلوار شیخ فضلاهلل نوری) و شهرک صدف که
برای جدولگذاری شهرک صدف حدود یک میلیارد تومان و
آسفالت و زیرسازی آن حدود 3میلیارد تومان هزینه شده است.
در پایان این بازدیدها شهردار و اعضای شورای شهر اظهار
امیدواری کردند با وجود همه مشکالت اقتصادی پروژههای در
دست اقدام تمام شود و طرحهای عمرانی و خدماتی جدیدی
به منظور زیباسازی شهر و رفاه حال شهروندان به اجرا درآید.

