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 ناصرصبحی
گفتوگوی با رضا سروشنیا شهردار سیرجان ،بر
دو محور کسری درآمد شهرداری و انتقادهای برخی از
اعضایشورا ازشهرداراستواربود.سروشنیابابت کسری
درآمد میگوید برنامه دارد .سروشنیا درمصاحبه خود،
ازکلمه قانون زیاد استفاده میکند .او میگوید که کارها
و تصمیماتش براساس قانون است اما برخی ازاعضای
شورا ازاو توقعات فراقانونی دارند.
 مطابق صورت وضعیت درآمد  5ماهه
شهرداری در سال  99حدود  20میلیارد تومان به
درآمدشهردارینسبتبهدوهفتهقبل اضافهشده
است .ایندرآمدچگونهبهدست آمده؟
در سال  ،99در کنار مشکالت اقتصادی ناشی
از تشدید تحریمها ،ویروس کرونا نیز اضافه شد .از
برخی جهات نمیشود به مردم در بحث مشارکتهای
مردمی و داشتن شهری پویا خیلی فشار وارد کرد.
شهرداریها هیچگونه کمکی را ازدولت نمیگیرند ،جز
بحث ارزشافزوده و حق آالیندگی که قانون مشخص
کرده است .خدا را شاکریم که به واسطه گلگهر ،حق
ارزشافزودهای وجود دارد .بخش قابلتوجهی از رقم
مورد اشاره شما ارزشافزوده گلگهر است .همچنین
مطابق یکسری توافقات ،ازطرف یکی ازمدیران یکی از
شرکتهایمعدن یوصنعتی،یکمورد کمک 3میلیارد
تومانی به شهرداری شده است .ما از اول شهریورماه،
افزایش قیمت قانونی دربرخی خدمات را دردستورکار
داریمومصوبهشورادرخصوصبخشودگیوتعرفههای
ساختمانی جهت اخذ پروانه تا پایان این ماه ،باعث شد
بسیاری ازمردمبهشهرداریمراجعه کنند.بخشعمدهای
نیزازاین موارد مربوط به پروانههای ساختمانی است .از
بودجه 462میلیاردتومانیشهرداریتاکنون 64،میلیارد
محققشده است.ماهیچگونهفروشزمینتا اینتاریخ
نداشتیم و عمده درآمد ناشی از همان ارزش افزوده و
عوارضمناطقبوده است.
قراربودهشهرداریتاپایان 5ماه اولسال191،
میلیارد تومان درآمد داشته باشد که یک سوم آن،
یعنی 33درصد این مبلغ محقق شده است .دلیل
ایناتفاقچیست؟
به دلیل آنکه نمیخواستیم فشاری بر مردم وارد
شود ،نتوانستیم برنامهای را که مدنظرمان بود به نتیجه
برسانیم.بهعنوانمثال،بحث ارزشمعامالتیوقیمت
منطقهای است که برای مردم سیرجان ازسالهای قبل
داریمحسابمیکنیم.
ممکناستبیشترتوضیحبدهید؟
شما زمانیکه برای اخذ پروانه به نظام مهندسی
مراجعه میکنید ،میبینید نقشههایتان مثال دربهترین
نقطهشهر50میلیونتومانمیشود.عوارضبیمهتامین
اجتماعی مثال  15میلیون تومان میشود و خالصه به
تناسب خدمات هر یک از این ادارات ،مبلغی گرفته
میشود اما عوارض شهرداری 5میلیون تومان میشود.
درحالیکهبسیاری ازخدماتشهری ازآسفالتتانظافت
یا روشنایی معابر برعهده شهرداری است اما عوارض
شهرداری ناچیز است .ما برای این موارد برنامه داریم و
البتهبستههایتشویقینظیرتقسیطوتخفیفرانیزدر
نظرگرفتیم ولی چشم امید شهرداری به دست مردمی
است که در شهر زندگی میکنند .بارها مثال زدم که
قبوضبرق ،آبیا گازهمیشهبهموقعپرداختمیشود
و اگر نشود ،قطع خواهد شد ولی در شهرداری چنین
مسایلی نبوده است .شاید اگربرنام ه جامع و کاملتری
وجود داشت و اطالعرسانی صورت میپذیرفت،
مشارکت مردم قویتر بود و خودشان نیز برای داشتن
شهری پویا ،مشتاقانه مشارکت میکردند ولی به همان
دلیلکروناومباحثاقتصادینتوانستیمبرنامههایخود
را عملی کنیم .توقع داریم ازابتدای شهریور ،با مدیریت
خوبمدیرانشهرداریمناطقومدیریتسرمایهگذاری
اتفاقات خوبی درشهربیفتد .ازسوی دیگرطرح جامع
را نیز داریم که برخی زمینها به شهر اضافه شدهاند و
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برخی اعضای شورا میخواهند ناحقی کنم

میتوانند از لحاظ سهم سرانه
شهرداری ،جزو درآمدها به حساب
بیایند.
آیاشهرداریبراساستصور
برداشته شدن تحریمها در سال
،99بودجهرابسته؟
خیر.زمانیکهسهم ارزشافزوده
و آالیندگی ما بیشتر شود ،طبیعتا
وضع بهتر خواهد بود .تصور کنید
که در یک خانواده ،افراد براساس
میزاندرآمدبرایهزینههابرنامهریزی
میکنند .بخشی ازچشم امید ما به
ارزشافزوده و عوارض آالیندگی
شرکتهای مختلف معدنی و
صنعتی ،منطقه ویژه و سایر ادارات
است .این موضوع مانند یک زنجیره
است .قطعا اگر برای این شرکتها
اتفاقات خوبی بیفتد و فروششان
بیشتر شود ،ما نیز میتوانیم درآمد
بیشتری داشته باشیم و اگر درآمد
ایشان خوب نباشد ،روی شهر نیز
تاثیردارد .به طورمثال چند پروژه در
بحثتوافقاتباشرکتهایمعدنی،
به دلیل وضع مالی آنها نیمهرها
ماندهاند که تمامشان خدماترسانی
به شهربود .البته ما حتی درشرایط بد
اقتصادی کاررا نخواباندیم و درچهار
سوی شهر کار در حال انجام است
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
اما قطعا اگر وضعیت مالی خوبی
 برنامه شما برای جبران کسری حدود 130
داشتیم،بهترمیتوانستیمبرنامهریزی
کنیم و دنبال برنامههای باالترو واالتری باشیم .شرایط میلیاردتومانیدر 5ماهه اولسالچیست؟
یکیازراهها،نحوهمحاسباتعوارضدرشهرداریهای
مردم سخت است و ما نمیتوانیم فشار بیاوریم .با
افرادی که میخواهند با بیقانونی دنبال درآمد باشند و مناطق است .ما روی این موضوع برنامهریزی جامع و
سرشهرداری بیکاله بماند مخالف هستیم و برای ایشان کاملی داریم .دربحث عوارض معوقه چندین سالهمان،
برنامه داریم .البته ما نمیخواهیم ازقوه قهریه استفاده با تیمهایی که در هیئت عالی سرمایهگذاری و درآمد
کنیم ولی مردم باید بدانند کسی که میخواهد درشهر تشکیل شده ،برنامههای خوبی داریم .باز هم میگویم
که نمیخواهیم بر روی مردم در این شرایط شمشیر
زندگی کند،بایدعوارضشهرنشینیرابپردازد.
 اگر ارزشافزوده و حق آالیندگی را در نظر ببندیم ولی به مشارکت ایشان برای داشتن شهری زیبا و
نگیریم ،درآمد شهرداری درحدی هست که بتواند سالم نیازداریم .بخش عمده مانورما جزدربحث ارزش
افزودهو آالیندگی،دربحثپالکهایی است که استفاده
شهررا اداره کند؟
در واقع خیر .در حالت کنونی اگر شرکتهای مسکونییاتجاریمیکنندکهقطعابرایشانبرنامهداریم.
گلگهر ،منطقه ویژه و برخی ادارات و نهادها نبودند ،زیبندهنیستبراییکمجموعه 250واحدیدر 12طبقه
نمیشد.شماحسابکنیدماهی 5میلیاردتومانحقوق با  70هزار متر زیربنا ،فقط  3میلیارد تومان پول پروانه
مجموعه شهرداری است که درسال  70میلیارد تومان بگیریم.قطعابایدسودیرا کهسازندهمیخورد،بهنسبت
میشود .غیرازشرکتهای پیمانکاروابسته به شهرداری خدماتی که شهرداری به شهرو مجموعه ارایه میکند،
که با آنها ،جمع حقوق بالغ برماهی  7میلیون تومان تقسیمکرد.
 از طرفی میگویید در این شرایط اقتصادی
میشود .در سال فقط  100میلیارد تومان هزینه جاری
داریم .مبلغ قابل توجهی برای  1100نیرو که درمجموعه نمیخواهید به مردم فشاری وارد کنید و ازسویی
شهرداری با حداقلها در حال کار هستند .برای شهری میگوییدبایدعوارضپرداختشود.
باید اشاره کنیم که دربرخی مناطق حاشیهنشین و
مثل سیرجان که ادعای استان شدن دارد ،بودجه 40
کمدرآمد،فشارنخواهیم آورد .البته ازحقبیتالمالهم
میلیاردتومانیواقعاناچیزاست.

نمیگذریمامابرنامههایینظیرتخفیفوتقسیطبرایشان
داریم.ولیبا اشخاصی کهدرمناطقخوبشهرهستندو
ازخدمات استفاده میکنند و مشخص است که درآمد
دارد،برابرقانونبرخوردخواهیم کرد.بیشترهدفماروی
مناطق خوب شهرو پالکهایی هستند که بدون پروانه
کسب و کار میکنند و حاضر به مشارکت در پرداخت
عوارضنیستند.
 رییس شورا بودجه سال  99را غیرعملیاتی
میداند.
این جمله پذیرفنی نیست .بودجه تقدیم شورا
شده و در کمیسیونهای مربوطه رفع ایراد و درنهایت
بررسی میشود که عملیاتی است یا خیر .بخشنامهای
درهیئت عالی سرمایهگذاری توسط وزارت کشوروضع
شده است و  60میلیارد از بودجه  462میلیارد تومانی
ما مربوط به این هیئت است .مانند؛ باغ ایرانی ،سالن
همایشها ،شهربازی ،پارکینگهای طبقاتی و ...از باقی
بودجه ،یعنی از 402میلیارد تومان ،بالغ بر 150میلیارد
تومان در سال ،حقوق پرسنل ،شرکتهای وابسته به
شهرداری و هزینههای جاری را میپردازیم .با کسر150
میلیارد تومان هزینههای جاری 250 ،میلیارد میماند
برای شهری با باالی  300هزار نفر جمعیت .آن هم با
آن شرایط ِبد عقب ماندن برخی ازپروژهها .ازسال ،94

از دیده نظر کن هان!
 رضا مسلمیزاده
هنوز از روز
خبرنگاردورنشدهایم
و هنوز بهان ه الزم
برای پرداختن به
موضوع اهمیت
خبر و آگاهیرسانی
بهقوتخویشباقی است.نباید ازماجرا آسان
گذشت و گذاشت تا فراموشی و روزمرگی ما
را از اهمیت شفافیت و خبررسانی دور کند.
شاید تکرارو ابرام برسریک موضوع راهی در
این سنگ خاره بگشاید و جویبار آگاهی روان

شود .مطبوعات پس ازمشروطه تا روزگارروی
کار آمدن رضاخان فرصت دوبارهای برای نفس
کشیدن داشتند اما رضاخان مطبوعات آزاد را
مانعتوسعهیآمرانهیخویشمیدانست.
«دوران او عصر پیشرفت و ترقی ایران
محسوب میشد و از روزنامهها بهعنوان
ابزارهای پیشرفت در این زمینه بهره میبرد اما
جلوی آزادی بیان نیزگرفته میشد و حکومت
طالب اخبار و مطالبی در نشریات بود که
تنها از پیشرفت کشور سخن گوید و منافع
حکومت را در نظر گیرد ».و چقدر این بهانه
آشناست؛ رسانهها درتحلیلهای قلدرمنشانه

ودیکتاتورمآبانهموجوداتیدستوپاگیرومانع
بهقلممیآیند.
در این دوره سانسور به صورت رسمی بر
عهده اداره شهربانی قرار گرفت« .گرداننده این
اداره ابوالقاسم شمیم مأمورسانسورشهربانی
بود که به روزنامههای آن روزسرکشی میکرد
و خبرها و مقالهها را میخواند و تا روی آن
نمینوشت «چاپ شود» و مهر «روا» نمیزد،
هیچ چاپخانه و حروفچینی حق چاپ آن را
نداشت».
آقای شمیم نه تنها شامهای قوی در
سانسور داشت که در شناسایی سانسورچی

فروش خانهباغ

بــاغ میــوه بــزرگ واقــع در منطقــه چهارگنبد(روســتای پــل پروســت) بــه همــراه یــک ســاختمان دو خوابــه
( 80متــری) بــه قیمــت کارشناســی بــه فــروش میرســد .بــاغ بــه مســاحت حــدود  ۱۰۰قصــب و در جــای
دنــج واقــع شــده اســت .دارای  ۲۰۰اصلــه انــواع درختــان میــوه از قبیــل :آلبالــو ،زردآلــو ،ســیب ،انجیــر،
انگــور ،گیــاس و گردو(درخــت گــردو  40ســال بــه بــاال) میباشــد.
۰۹۱۳۲ ۴ ۷ ۶ ۷۸ ۵

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای خرید یک دستگاه غلطک دو چرخ آهنی
(نوبت اول)

شـهرداری سـیرجان در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات(شـرح مختصر :خرید یک دسـتگاه غلطک
دو چـرخ آهنـی) بـه شـماره  2099005674000047را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی
دولـت برگـزار نمایـد .کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصه تـا ارایه پیشـنهاد مناقصهگران
و بازگشـایی پاکتهـا از طریق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت(سـتاد) بـه آدرسwww.setadiran.ir :
انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصهگـران در صـورت عدم عضویت قبلـی ،مراحل ثبتنام در سـایت مذکور و
دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/05/27میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسـناد مناقصه از سـایت :از تاریخ انتشـار اسـناد مناقصه تا سـاعت  18:00روز چهارشـنبه
تاریخ 1399/06/05
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :از تاریخ دریافت اسناد مناقصه تا ساعت  19:00روز شنبه تاریخ 1399/06/15
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  19:30روز یکشنبه تاریخ 1399/06/16
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

پرونده آسفالت باقی مانده و با عرض تاسف و شرمندگی
باید گفتهنوزبرخیمناطقخاکی است.در 5ماهه اول
سال هیچ کارشاخصی را شهرداری نتوانسته اجرا کند.
جدولگذاری ،سنگفرش ،آسفالت و نظایر آن ،مشق
شبمان است اما اگرهمین موارد را هم نمیتوانستیم
اجرا کنیم ،قراربود چه اتفاقی بیفتد و مردم باید چه کار
میکردند؟ البتهمابرنامههایخوبیرادربخشفرهنگیو
عمرانی برای امسال درنظرگرفتیم که امیدواریم تا پایان
سال انجام شوند .به قول آقایان شاید از این باب ایراد
باشد که ما باید بودجه را روی 200میلیارد میبستیم که
میدانستیم قطعا محقق میشود و جزوی از کارنامه
خوب ما باشد .من دو سال این کارنامه خوب را داشتم و
امسال میخواستم کارنامهام سیاه باشد ولی بتوانم طبق
فرمایش رهبری خدمات قابل شهودی را به مردم ارایه
کنم و جهش خدماتی نمود داشته باشد .اگر بودجه را
 200میلیاردیمیبستم،شایدبایدهرروزمیرفتم ازشورا
مصوبه میگرفتم یا دست به عصا کارمیکردم اما این
بهانه را از مجموعه شهرداری گرفتیم که هر ادعایی در
بحث پروژهها و خدمات داشته باشند ،دستشان باز
است و هرکاری را میتوانند انجام دهد.
 یکی از انتقادهای مطرح شده ازسوی برخی
از اعضای شورا ،برخورد نامناسب شما با پرسنل و

هم شامهاش خوب کار میکرد .هم او بود
که محرمعلیخان مشهور را کشف کرد و به
اداره تحت امر خویش آورد .پس از شهریور
 ۱۳۲۰و خروج رضا شاه از کشور و باز شدن
فضایسیاسیمطبوعاتنفسیدوبارهکشیدند.
محرمعلیخان در این روزها به بیکارترین
حقوقبگیر ایران تبدیل شده و منتظرماند تا
کودتای  28مرداد تا دوباره مجال خدمت
صادقانهاش به دیکتاتوربعدی را فراهم آورد:.
«هرچه را نمیفهمید سانسور میکرد و چون
هیچنمیفهمید،همهچیزراسانسورمیکرد...
فردی که وظیفه کنترل و سانسورمطبوعات
پیش ازانقالبرابرعهدهداشت ،ازنعمتسواد
و خواندن و نوشتن محروم بود ،بهگونهای که

اربابرجوعاست.
من این حق را به اعضای شورا
میدهم چون نماینده مردم هستند
و برخی ازایشان ،خودشان را مدیون
میدانند ولی این حرف را از من
بپذیرید؛ با توجه به کمبود وقتی که
دارم ،یک یا دوبار جهت راهگشایی
و ارایه توضیح به اربابرجوع وقت
میگذارم و دریغی ندارم .مواردی که
آقایان صادقی و اسفندیارپور اشاره
میکنند ،درچندین مرحله و حتی در
چند جلسه شورا توضیح دادم .برخی
از مسایل در حیطه اختیارات من
نیستکهآنهاراحلکنم.شایدیکی
از ایرادات من ،شفافیت و رکگویی
است .شاید اگرمردم را سرکاربگذارم
و بگویم حاال ببینیم فردا یا جلسه
بعدی یا درکمیته فنی چه میشود و
مستقیماوسریعانهنمیگفتم،مردم
هم خوششان میآمد .با اینکاردر
حقیقت وقت مردم را تلف کردیم.
من خدمت برخی از افراد این موارد
را توضیح دادم اما آنها مشکالتی
دارند و دنبال راهکارهستند .من در
چارچوب قانون پاسخگو هستم .در
دفترم بازاست .البته به دلیل شرایط
کرونا،گفتهاندجلسهنباشداماوقتیبا
نامهدرخواستمیآیند،سعیکردیم
به صورت مناسب و در اسرع وقت
پاسخگوباشیم.
 گفته میشود برخی ازپرسنل ازبرخورد شما
ناراضیهستندوگالیهدارند.
ما با جلسات مکرر و همچنین جلسات شورای
اداری که با دوستان میگذاریم ،مشکالت را به حداقل
میرسانیم .عمده نارضایتی برخی از کارکنان ،در مورد
اضافهکار است .من نمیتوانم برای کارمندی که کار
نمیکند ،اضافهکارکامل بدهم .آیا میشود کسی که از
صبحتاغروب کارمیکند 175،ساعت اضافهکاربگیردو
کسی هم که ازفالنجا سفارش میشود؟ شما برای من
دستاویزی فراهم کن تا به نفراول که واقعا کارمیکند،
 175ساعت اضافهکار بدهم تا به نفر دوم که سفارش
میشود اما نه کارو نه کارایی دارد 175،ساعت اضافهکار
بدهم .من قانون را اعمال میکنم و این موضوع باعث
نارضایتی شده .کدام کارمندی که در چارچوب قوانین
کارش را انجام میدهد ،ازمن ناراضی است؟ بله ،من با
برخی ازافرادی که بیقانونی کنند و مطالبه ناحق داشته
باشند ،صد درصد مخالفم .سیستم من قانون و تعریف
دارد .کارمند نباید ازمن راضی یا ناراضی باشد .من یک
سری وظایف در قبال کارمند دارم که حقوق و مزایایی
است که قانون تعریف کرده و من پرداخت میکنم.
زمانی فرد از من ناراضی است که حقوق عقبمانده

فردیدیگرمطالبروزنامهرابرای اومیخواند».
این جالد آزادی بیان برخالف تصوربسیار
خوشمشرب بوده است« :محرمعلیخان
در مطبوعات به نوعی با همه دوست شده
بود و به گونهای رفتار میکرد که همه وی را
دوست داشتند و تا وارد روزنامه میشد به
دلیل شخصیت جالبش همه میخندیدند...
زمانی که از دنیا رفت بسیاری از روزنامهها از
اخالق و خصوصیات شخصیتی وی نوشتند
که او اگرچه مأمورشهربانی و مسئول سانسور
در مطبوعات بود ،اما هنگام انجام وظیفه
خلق خوش و احترامی که به روزنامه نگاران
میگذاشت باعث میشد که آنان چندان جبهه
نگیرند ».شاید ازهمین رو خانوادهاش درآگهی

هایپرمارکت ساالر با موقعیت عالی همراه با
 10سال سابقه کاری به فروش میرسد.
(ملک استیجاری است)
آدرس :نبش چهارراه مهدیه
09132798818

فوت و ترحیمش نوشتند« :با نهایت تأسف و
تألم درگذشت همسرو دایی عزیزمان مرحوم
مغفورمحرمعلی زینعلی خدمتگزاربه جامعه
مطبوعات را به استحضارمنسوبین و آشنایان
و دوستان آن مرحوم میرسانیم ».و از پس
چنان تاریخی است که حسن دهباشی همین
ارشگر هافینگتون
چند روز پیش نوشت« :گز ِ
کنارچانه ،ازترامپمیپرسد:
پست،بادستیبر ِ
خستهنشدی اینقدر دروغ میگویی؟ و
عالیترینمقام آمریکا اکتفامیکندبهردشدن
از سئوال .من اما نشان شجاعت را تقدیم
مینمایمبهخبرنگارهموطنی کهبتواند ازمثال
فرماندارسلفچگان بپرسد :آیا باالی چشمتان
ابرو است؟»

داشته باشم .وقتی فرد ،بعد از ساعت اداری حتی یک
ساعت اضافه کار انجام نداده و من آمدهام در راستای
بسته کمکهای مالی 60،یا 70ساعت اضافهکاربرایش
تعریف کردم ،باید هم ناراضی باشد .من فکرمیکنم به
جای کلمه نارضایتی که رییس شورا گفته ،باید بگوییم
ناحقی .یعنی باید شهردارباید ناحقی کند تا برخی راضی
شوند امامنچنین اعتقادیندارم.
 رییس شورا گفتند مورد بوده که فردی
گاهیدرشهرداری نیست اما اضافهکارتقریبا کامل
میگیرد.
من جلوی شما قول میدهم اگر یک نفر از هر
بخشی که ایشان ادعامیکند،وجوددارد کهدرمجموعه
شهرداری نیست و اضافهکارمیگیرد ،اعالم کنند تا من
فیش حقوقیاش را به شما نشان بدهم .حتی یک مورد
هم بگویند ،کفایت میکند .صد درصد کذب است.
 درمدیریت شما ،محبوب علیهم و مغضوب
علیهموجوددارد؟
خدا را شاهد میگیرم که به تمام مجموعه شهرداری
به یک چشم نگاه میشود که چشم قانون است .نه با
کسی مشکل دارم و نه پدرکشتگی .رک بودن و قانونی
بودنمن است که امروزباعثشدهبرایبرخی ازدوستان
شبهه ایجاد شود .تاکید میکنم اگرموردی باشد ،گردن
من ازمو باریکتراست.
 در شورا گفته شد فردی بوده که به دلیل
ابتال به کرونا نزدیک به 20روزدرقرنطینه بوده و در
شهرداری حضورنداشته اما اضافهکارکامل گرفته
است.
تاکید میکنم اسم بدهید تا من فیش حقوقی را
خدمتتان بدهم و در نشریه چاپ کنید .دلیلی وجود
ندارد افرادی که درمجموعه کارمیکنند با افرادی که کار
نمیکنند،بهیکچشمدیدهشوند.
 یکی ازانتقادهای مطرح شده توسط برخی از
اعضای شورا ،کند بودن اجرای پروژههای شهرداری
است.
شهرداری یک روال قانونی دارد .اگرعضو یا ریاست
محترم شورا از روال قانونی اطالع ندارد ،دلیل بر کندی
مجموعه نیست .از زمانیکه شهرداری آگهی را منتشر
میکند و کارتوسط پیمانکاربرداشته میشود ،تا انتهای
طی شدن روال قانونی ،هرکدام یک فرجه زمانی دارند .به
طورمثالشماپیمانکارآسفالتخیابانولیعصرمیشوید
و  6ماه زمان دارید .این زمان را شهرداری وضع نکرده،
قانوندارد.حتیباتوجهبهشرایط اقتصادی ،اگرپیمانکار
وسط کار ،نتوانست کاررا انجام دهد ،قانون وجود دارد.
ما نمیتوانیم خالف قانون کاری را انجام دهیم .به طور
مثال پروژه دفع آبهای سطحی بلوار هجرت که یک
سال و نیم طول کشیده است .پیمانکار 70درصد کاررا
انجام داده ،حاال میگوید دیگرانجام نمیدهم .میگوید
هرکارمیخواهید انجام دهید و اصال ضمانتنامهام را
ضبط کنید .کاریک فرجه زمانی دارد .حاال در 3ماه باید
پیمانکارخلع شده و با پیمانکارجدید قرارداد بسته شود.
ُخب این  3ماه ،یک ماه درج آگهی طول میکشد و

شانس بیاوریم تا پیمانکاری درآگهی دوم مشارکت کند،
این میشود  5ماه .درشرایط فعلی گاه ناچاربه تجدید
مکررمناقصه هستیم .زیرا اگر ازنظرمالی میصرفید،
همان پیمانکاراول کاررا انجام میداد .قانون نمیگذارد
کاری را مطابق آنچه شورا میگوید انجام دهیم.
 ضبط ضمانتنامه پیمانکاری که کار را رها
کرده،جبرانخسارتهارامیکند؟
ازنظرمالی به نفع شهرداری و به ضررپیمانکاراست.
زیرا درمثالی که زدم ،پیمانکار 70درصد کاررا انجام داده
اما نه تنها درآمدی نصیبش نمیشود که ضمانتنامه
 300میلیونیاش هم به نفع شهرداری ضبط میشود .اما
عوارض تاخیردراجرای پروژه ،ایجاد مشکل برای عبورو
مرورمردم،نازیباشدنبصری،مشکالتزیستمحیطی
و ...خسارتهایی هستند که اصال نمیشود با وضعیت
مالیجبرانشکرد.
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