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 ناصرصبحی
بعدازظهر روز یکشنبه سرمایهگذاران
بخش خصوصی شهربازی با پاسارگاد تماس
میگیرند .زمانی که به شهربازی میرسیم
 3نفر از ایشان آنجا هستند و میگویند:
«تعداد معترضان حدود  40نفر است اما
به درخواست شهرداری و شورا دو نفر را به
عنوان نماینده انتخاب کردهایم تا سخنگوی
باقی باشند ».در همان ابتدای مسیر با
امین صادقی؛ نایبرییس شورا و مصطفی
اسفندیارپور؛ رییس کمیسیون عمران روبهرو
میشویم که گویا برای افتتاح پروژه پیاد هراه
گلیم در جوار شهربازی حاضر شدهاند.
سرمایهگذاران معترض دغدغههای خود را
با اعضای شورا درمیان میگذارند و این دو
عضو شورا تالش میکنند معترضان را قانع
سازند و وعده میدهند که از حقوق قانونی
ایشان حمایت خواهند کرد .از امین صادقی
میپرسم آیا شهرداری میخواهد شهربازی
را تعطیل کند؟ یکی از کارمندان شهرداری
مداخله کرده و سعی میکند مانع مصاحبه
شود .او میگوید« :هیچکس نمیخواهد
شهربازی را تعطیل کند .چرا حاشیهسازی
میکنی؟» نمایندگان معترضان میگویند:
«خود شهردار به ما گفت ».حرفی که باعث
میشود چند لحظه همه سکوت کنند و
کارمند شهرداری دور شود .از معترضان
میپرسیم چرا شهردارچنین تصمیمی گرفته
است؟ میگویند« :شهردار گفته سر و صدای
شما مزاحم همسایهها است اما ما از تک
تک ایشان امضا گرفتهایم که هیچ اعتراضی
ندارند .مردم میخواهند این شهربازی باقی
بماند چون دسترسی به آن ساده و ایمن
است».
معترضان میگویند که سالهای سال
روال شهرداری تمدید قرارداد سالیانه بوده
است اما ناگهان شهردارفعلی مخالفت کرده
و گفته باید مزایده برگزار شود .شهردار به
ما میگوید تمدید قرارداد شما در سالیان
گذشته تخلف بوده است اما حرف ما این
است که اگر تخلف بوده ،افرادی که در
سالیان پیش قرارداد ما را تمدید میکردهاند،
مسئوالن وقت سازمان سیما و منظر
شهرداری بودهاند .اگر تخلف بوده ،ایشان
هم تخلف کردهاند ،پس چرا در دوره شهردار
فعلی یکی از ایشان معاون شهردار هم شده
است؟» معترضان برگهای تبلیغاتی را به ما

نشان میدهند که شهرداری منتشر
کرده و حاوی معرفی فرصتهای
سیرجان
در
سرمایهگذاری
است .ذیل یکی از بندها عنوان
سرمایهگذاری در ساخت رستوران،
فست فود و ...در محل شهربازی
قدیم ذکر شده است .معترضان
این بند را سومین دلیل نیت شهردار
برای تعطیلی شهربازی عنوان میکنند
و میگویند« :درحالیکه رهبر و
رییسجمهور به مسئوالن توصیه
میکنند که ازسرمایهگذاران حمایت
کنند ،شهردار برخالف آن عمل
میکند و سرمایهگذاران را فراری
میدهد .ما روز اول ماشین و خانه
خود را فروختیم و با خرید دستگاه
در شهربازی سرمایهگذاری کردیم.
اگر روز اول میگفتند قراردادهای
شما یک سال اعتبار دارد و سال
دیگر باید در مزایده شرکت کنید،
شاید اصال سرمایهگذاری نمیکردیم.
قرارداد ما توسط کمیسیون
معامالت و سازمان سیما و منظر
هرساله تمدید میشده است .آنها
به ما اطمینان دادند که قراردادها
خواهد
هرساله بدون مزایده تمدید
عکس :امین ارجمند | پاسارگاد
شد .فقط دستگاههای متعلق به
اعتراض صاحبان دستگاههای شهربازی به تمدیدنشدن قرارداد دستگاهها:
شهرداری مزایده داشت .با اعتماد
به شهرداری ما رفتیم و دستگاههای
جدیدی آوردیم و به پول امروز بین
 5تا  6میلیارد تومان سرمایهگذاری
کردیم .حاال باید این دستگاهها را
به قیمت آهنپاره بفروشیم .برای
هر دستگاه فونداسیون ریخته شده
و مقدار زیادی هزینه شده است.
هر دستگاه فونداسیون مخصوص به خود را بیکار کند .شهرداری دارد همه ما را نابود وجود ندارد اما شهرداری قرارداد را تمدید هستند و معترضان میتوانند به ایشان
را دارد که امکان گذاشتن دستگاه دیگری میکند .در همه شهرها از کسب و کارها نمیکند .به همین دلیل ما حتی نتوانستیم مراجعه کنند .حکم دستگاه قضایی برای
در آن نیست .تمام این هزینهها به اعتبار حمایت میکنند اما اینجا برعکس است .تاییدیه هرساله استاندارد را بگیریم .شهرداری ما الزماالجراست ».علیاکبر کریمیپور
حرف مسئوالن شهرداری انجام شد اما حاال در این مدت به دلیل نبود دیوار و سیستم وظیفه دارد امکانات تفریحی را گسترش درخواست تمدید قرارداد ایشان را «کاری
غیرقانونی» توصیف کرده و میگوید:
حرفشان عوض شده است .جابهجایی امنیتی ،دزدها بارها به وسایل ما دستبرد دهد نه اینکه کاهش دهد».
 شهردارسیرجان :مالک من عمل به «نباید فردی از ما انتظار انجام کاری فراتر
این وسایل برای ما هزینههای زیادی دارد ،زدند و هیچکس نیز پاسخگو نیست».
از قانون را داشته باشد .بنده جز آییننامه
درحالیکه دو سال تعطیل بودیم و هیچ معترضان میگویند« :شهربازی در همین قانون است
شاهبیت پاسخ شهردار به سؤالهای ما معامالت شهرداریها ،نمیتوانم قدمی
درآمدی نداشتیم .ما حدود  40نفر هستیم .روزها که نزدیک عید است و مردم نیاز به
هر دستگاه نیز  2تا  3نفر اشتغالزایی داشته تفریح دارند و از طرفی مسافران به سیرجان را میتوان در جمالت زیر خالصه کرد« :من بردارم ».کریمیپور در پاسخ به این سؤال
است .یعنی حدود  120نفر مشغول به کار میآید باز شود .براساس مصوبه ستاد مجری قانون هستم و هرگز کار غیرقانونی که آیا تمدید قرارداد در سالیان پیش
شد ه بودند اما شهرداری میخواهد هم کرونای شهرستان در شرایط نارنجی ،به دلیل نمیکنم .اگر کارمن غیرقانونی است ،مراجع تخلف بوده است ،میگوید« :من در مورد
سرمایهگذار را فراری دهد و هم این عده روباز بودن شهربازی مشکلی برای افتتاح قضایی بهترین و عادالنهترین تصمیمگیرنده گذشته اظهارنظر نمیکنم .بنده در حال

حاضر شهردار سیرجان هستم و
حرف من این است که کارها باید
در چارچوب قانون باشد ».از شهردار
میپرسیم موضع شما در مورد
شهربازی فعلی چیست؟ او میگوید:
«بُعد اول ماجرا این است که من
میخواهم در سیرجان شهربازی
ایمن وجود داشته باشد و برای
شهروندان آسایش به همراه بیاورد
تا اتفاقی نیفتد که من سرافکنده
شوم .بُعد دیگر ماجرا نیز این است
که من خارج از چارچوب قانونی نه
قراردادی را تمدید خواهم کرد و نه
واگذار خواهم کرد .واگذاری فقط
باید درچارچوب آییننامه معامالت
شهرداریها باشد ».از شهردار
میپرسیم نظر شما مبنی بر ادامه
کار شهربازی فعلی است یا خیر؟ او
پاسخ میدهد« :محل فعلی شهربازی
مورد اعتراض تعداد بسیار زیادی از
مردم است ،در مورد شهربازی برنامه
داریم و احداث شهربازی با مشارکت
بخش خصوصی در مکانی مناسب
که ایجاد مزاحمت نداشته باشد،
معضل ترافیکی ایجاد نکند ،سر
و صداهای آزاردهنده برای منازل
مسکونی اطراف نداشته باشد ،جزو
برنامههای قطعی ما است که تمام
این موارد باید با طی مراحل قانونی
همراه باشد .اما در خصوص تمدید
قرارداد دستگاهای فعلی ،من از
مراجع نظارتی میخواهم که بیایند
و بررسی کنند که چگونه تاکنون
قراردادها تمدید شده است؟ من
از معترضان میخواهم درخواست
خود را از چارچوب قانونی پیگیری کنند.
من این حرف را قبول نمیکنم که چون
چندین سال تمدید شده است ،من نیز باید
تمدید کنم .ما مجری قانون خود هستیم».
از شهردار میپرسیم صرفنظر از بحث
معترضان ،شهربازی هر ساله نزدیک عید
آغاز به کار میکرد .چرا پروسه قانونی مورد
اشاره را زودتر آغاز نکردید تا تکلیف شهربازی
روشن گردد؟ کریمیپور میگوید« :من
چهار ماه است که به عنوان شهردار انتخاب
شدم و این مدت زمان اندکی برای انجام
یک کار اساسی است ».میپرسیم برنامه

شهرداری میخواهد شهربازی را تعطیل کند
 شهردار سیرجان :قراردادها باید مطابق پروسه و روال قانونی باشد

شما مزایده گذاشتن دستگاههای شهربازی
است؟ پاسخ میدهد« :بله .متقاضیان باید
شرایط شرکت در مزایده را داشته باشند،
طبق روال باید مراحل اخذ گواهیهای
استاندارد را طی کنند تا دستگاههاشان
استاندارد باشد و خالصه تمام موارد قانونی
و الزامی باید لحاظ گردد .اینکه تعدادی از
دوستان معترض شدهاند ،چندین و چند
سال قراردادهاشان قانونی یا غیرقانونی
تمدید شده و حاال با فضاسازی بخواهند
من را مجبور کنند غیرقانونی قراردادشان
را تمدید کنم ،هرگز قبول نمیکنم ».جمله
معترضان را یادآور میشویم که مسئوالن
تمدید قراردادها مسئوالن وقت سازمان
سیما و منظر شهرداری بودهاند .آیا ایشان
مرتکب تخلف شدهاند؟ شهردار پاسخ
میدهد« :خیر .همیشه باالترین مسئول
در دستگاه یا سازمان موردنظر باید پاسخگو
باشد ».میپرسیم یعنی شهرداران وقت؟ و
او پاسخ میدهد« :اگر من امروز دستور
تمدید قراردادها را بدهم ،مسئول مربوطه
این کار را انجام خواهد داد اما آیا میتوان
گفت که وی متخلف است؟ حرف من این
است مراجع قضایی بهترین تصمیمگیرنده
هستند .معترضان بروند و طرح دعوا کنند.
ما نیز دفاعیه خود را ارایه میدهیم .زیرا
مراجع قضایی از ما مستندات میخواهند.
ما نمیخواهیم حقی از سازمان شهرداری یا
معترضان پایمال شود ».به شهردارمیگوییم
آیا با فرض طی شدن پروسه قانونی مورد
اشاره جنابعالی ،موافق ادامه کار شهربازی
هستید؟ او دو بارتاکید میکند« :من تا زمان
تمدید قرارداد اجازه فعالیت نمیدهم».
میپرسیم پس منظور شما تعطیل کردن
شهربازی نیست ،فقط میخواهید پروسه
قانونی طی شود؟ و پاسخ میدهد« :بله.
دقیقا باید پروسه قانونی طی شود ».میپرسیم
پس ماجرای دعوت شما از سرمایهگذاران
جهت احداث رستوران ،فستفود و غیره در
محل شهربازی فعلی به معنای برچیده شدن
شهربازی نیست؟ کریمیپور پاسخ میدهد:
«بحث انتقال شهربازی از محل فعلی حتما
در برنامه ماست که البته زمانبر است .من
نیامدهام کارهایی انجام دهم که آیندگان
متحمل عوارض آن شوند .هرزمانی که سیر
مراحل قانونی ،مطالعاتی و اصولی طی شود،
این کار انجام خواهد شد».

