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شهر

پيامك300099004806 :

 سارا پورمختار
تعطیلی پروژههای عمرانی شهر آن هم به دلیل
کمبود بودجه ،برای شهرداری جز فروش زمینهای
تحت مالکیتش چارهای باقی نگذاشته است .بعد
از موافقت شورای شهر با فروش  72قطعه زمین
کزاده
اوقافی نوبت به  12قطعه زمین از اراضی مل 
رسید تا با درآمد حاصل از فروش آنها به صورت
مقطعی شهرداری از رکود درآید .فروش سرمایههای
شهرداری موافقان و مخالفانی دارد ،موافقانی که در
شرایطفعلیچارهایجزفروشزمینبرایشهرداری
نمیبینند و مخالفانی که شرایط ایجاد شده و بر باد
رفتنسرمایهشهرداریرانتیجهیبیدرایتیمدیرانی
م یدانند که طی سالها به فکر درآمد پایداری برای
شهردارینبودهاند.
 فروش زمین برای شهرداریها
درآمدپایدارایجادنمیکند
کم نیستند شهرداریهایی در سطح کشور که
خامفروشی زمین در آنها به طور کامل ممنوع شده
است .چرا که فروش زمین برای شهرداریها درآمد
پایدار ایجاد نمیکند بلکه آفتی جدی در رویکرد
درآمدزاییشهرداریهابهحسابمیآید.
یکیازراهکارهایاساسیوعملیاتیکسبدرآمد
پایدار ،مشارکت دادن سرمایهگذاران بخش خصوصی
توسازهای امالک و اراضی شهرداریها در
در ساخ 
راستای ایجاد مجموعههای خدماترسانی اعم از
تجاری ،اداری ،خدماتی ،آموزشی و تفریحی و پذیرایی
است تا از محل اجاره و برونسپاری بهرهبرداری این
مجموعهها بتوان شهر را با بودجه پایدار اداره کرد،
اما متاسفانه شهرداری سیرجان با تجربیاتی نظیر
پارک آبی دلفین ،باغصبا و کارخانه آجر دل خوشی
از مشارکت بخش خصوصی ندارد و ترجیح میدهد
راهکارهایسادهتروبیدردسرتریراانتخابکند.
 فروش زمینهای شهرداری در
دورههایمختلف
سرلشکر ایراننژاد که سابقه حضور در چهار دوره
شورایشهر را داشته است درباره فروش زمینهای
شهرداری در دورههای مختلف و شبهات پیرامون
آن گفت« :در تمام دورهها پیش میآمد که تعدادی
زمین به فروش برسد ،اما شبهاتی در رابطه با فروش
و واگذاری زمین در دوره شورای دوم و شهردار وقت
(سالهای 82و )83وجود داشت که هنوز هم سازمان
بازرسی پیگیر آن پروندههاست و در مهرماه سال 89
در نشریه سخنتازه مفصل در این باره توضیح دادم.
همچنین در دوره شورای سوم پروندههایی راجع به
فروش زمین وجود داشت» .وی در ادامه به فروش
زمین در نتیجه کمبود بودجه شهرداری اشاره کرد و
ادامه داد« :معموال هر وقت زمین برای فروش میگذارد

گزارش پاسارگاد به بهانه مصوبههای اخیر شورای شهر سیرجان

شهرداری زمینهایش را میفروشد

 رضا سروشنیا :درآمد حاصل از فروش زمینها صرف پروژههای عمرانی میشود
 حمیدرضا محمودآبادی :شهرداری با فروش زمینهایش ورشکسته محض است
 رحمتاهلل رضوی :مشکالت امروز شهرداری به ضعف و بیعرضگی شهرداران سابق برمیگردد
 علیاکبر نشاط :فروش زمین یکی از محلهای درآمد شهرداریهاست
یعنی بودجه کم است .حاال هر که شهردار باشد،
وقتی بودجه کم است و پروژههای عمرانی روی زمین
ماندهاند شهرداران دست به فروش زمین م یزنند».
سرلشکر فروش زمین در شرایطی که پروژههای
عمرانی در حال رکودند را تنها راه حل دانست و گفت«:
اگرچه زمین سرمایه شهرداری و مردم است و اگر
امکان نگ هداشتن زمین باشد و در آینده برای تعریف
پروژههای عام المنفعه و یا عمرانی مورد استفاده قرار
گیرد بهتر است ،اما گاهی ضرورت پیش میآید وقتی
پروژهایمثلپروژهترمینالمسافربریکهسالهامانده
است و اگر جمع و جورش نکنند مشکل ساز میشود،
چارهای جزفروش زمین و تامین اعتبار نیست » .وی
ابراز امیدواری کرد همواره فروش زمین فقط در مقابل
پروژههای عمرانی مد نظر قرار گیرد و فروش زمین
صرف هزینههای جاری و حقوقی و خدماتی نشود.
 کمیسیون امالک با فروش
زمینها مخالف بود
دکتررحمتاهللرضویمسئولکمیسیونامالک
شورای شهر با اصل قضیه فروش زمینهای شهرداری
کامال مخالف است و رسیدن به این نقطه را نتیجه
بیعرضهگی شهرداران سابق دانست و گفت «:خام
فروشی زمین در شهرداری اصال کار درستی نیست و
به شدت با این موضوع مخالف بودم اما هم کمیسیون
امالک و هم اعضای شورا تحت فشار زیادی بودند
چرا که تمام کارهای عمرانی شهرداری متوقف شده
بودند» .وی با تاکید بر مخالفت کمیسیون امالک با
فروش زمینهای شهرداری ادامه داد« :با این شرط که
درآمد حاصل از این کار صرف پروژههای عمرانی شود

پذیرفتیم که دلمان خوش باشد که اگر یک سرمایه
ای از دست رفته صرف یک کار عمرانی شده است،
البتهپایبندیبهاینشرطمنوطبهنظارتشوراست».
رضوی رسیدن به این نقطه در شهرداری را نتیجه
ضعف در سیستم مدیریت شهری دانست و ادامه
داد« :این حرف را چندین بار گفتهام که مدیر باید
هنر تولید سرمایه و جذب بخش خصوصی و درآمد
پایدار را داشته باشد .فروش زمین آخرین راهحل
است .اینکه هنر نیست که اصل سرمایه را بفروشند
و زندگی روزمره شهرداری را بگذرانند و در واقع این
مشکالت برمیگردد به سیستم مدیریت شهری و
ضعف و بیعرضگی شهرداران قبلی را میرساند که نه
برخوردشانبااربابرجوعدرستبودنهانگیزهایبرای
سرمایهگذاریداشتند».
 شاید امروز روز مبادای
شهرداری باشد
علیاکبر نشاط از مدیران و شهردار سالهای
دور سیرجان معتقد است شهرداری جز فروش،
کاری نمیتواند با زمینهایش انجام دهد ،وی در
ادامه گفت« :فروش زمین یکی از محلهای درآمد
شهرداریهاست و همه شهرداریها در مقاطعی
زمینهایشان را میفروشند .شاید امروز روز مبادای
شهرداری سیرجان باشد ،بههرحال شهرداری باید از
یک جایی هزینههایش را تامین کند و وقتی مردم
پول ندارند پروانه نمیگیرند ،جواز کسب نمیگیرند
شهرداریهممجبوراستزمینهایشرابفروشد».
 نتیجه فروش سرمایهها،
ورشکستگیشهرداریاست

حمیدرضا محمودآبادی معاون مالی اداری
شهرداری بندرعباس که در دوره شورای چهارم دو
بار نامش در بین کاندیداهای شهرداری شنیده شد
به شدت با فروش زمینهای شهرداری مخالف است:
«همانگونه که طال یک پشتوانه است ،ملک و زمین
پشتوانه مالی شهرداری است و چنانچه شهرداری
پشتوانههایش را به هر دلیلی بفروشد ورشکسته
محض است و این همان اتفاقی است که برای خیلی از
شهرداریهای کشور افتاده و بر اساس قانون بازرگانی
و تجارت ورشکسته اعالم شده اند» .محمودآبادی در
ادامه ضمن انتقاد از سیستم مالی شهرداری سیرجان
ادامه داد« :شهرداری حق ندارد زمین و سرمایههایش
را بفروشد و خرج هزینههای جاری و حقوق کارکنان
کند .وقتی این قید میآید که درآمد حاصل از فروش
زمین صرف پروژههای عمرانی شود یعنی 100درصد
باید خرج عمرانی شود .خیلی از درآمدهای شهرداری
صد در صد عمرانی هستند اما تا جایی که من در
سیستم شهرداری سیرجان دیدهام بیشتر درآمدهای
این شهرداری در جاری هزینه میشود برای مثال90
درصد از عوارض نوسازی در بودجه عمرانی قرار دارد
نباید در جاری هزینه شود ولی این اتفاق در شهرداری
سیرجان میافتد و در جاری هزینه میشود».
محمودآبادی در ادامه به قانون منع فروش برخی از
زمینها اشاره کرد« :یک سری از زمینها فروششان
ممنوع است مثل اراضی که تبصره  6ماده واحده
نحوه تعیین تکلیف اراضی واقع در طرحهای دولت و
شهرداریها است و از سوی مسکن و شهرسازی در
اختیار شهرداری قرار میگیرند قانون فروششان را

منع کرده است و هرچه که شهرداریها زمین از این
محلتحویلمیگیرندالزامابایدمعوضبهامالکیکه
در طرحهای تفضیلی قرار میگیرند داده شوند .دوم
زمینهایی هستند که شهرداری در اجرای ماده101
قانون شهرداریها عایدش میشوند .این زمینها به
عنوانفضاهایخدماتیتعریفشدهاندوالزامابایددر
فضاهایخدماتیمورداستفادهقرارگیرند».
 درآمد حاصل از فروش زمینها
خرجترمینالوزیرگذرمکیآبادمیشود
سرپرست شهرداری وضعیت مالی شهرداری را
در حال حاضر خیلی خوب عنوان کرد و فروش زمین
را صرفا به دلیل رکود پروژههای عمرانی برشمرد:
«با وصولی که از گلگهر داشتهایم تمام حقوقها و
معوقاتوهمچنینارزاقماهمبارکرمضانپرداخت
شده ،حتی حقوق این برج 4روز زودتر پرداخت شده
استوهیچمشکلیدراینزمینهنداریم».سروشنیا
در خصوص جزییات فروش زمینها گفت« :اولین
درخواست مربوط به فروش  72قطعه زمینهای
اوقافیبودکهباتوجهبهاینکهمتقاضیانبایدعالوهبر
شهرداری مبلغی را هم به اداره اوقاف بپردازند و مبلغ
نهایی زیاد میشدمقرون به صرفه نیست و زمینها
باید دوباره کارشناسی شوند .در نوبت بعد با فروش
 12قطعه از اراضی ملک زاده موافقت شد که باید
به تایید کمیته تطبیق فرمانداری برسد» .سرپرست
شهرداری دلیل فروش این اراضی را پروژههای عمرانی
دانست و ادامه داد« :فروش این اراضی به دلیل کمبود
بودجه برای هزینههای جاری نبوده بلکه بحث
پروژههای عمرانی است و درآمد حاصل از  12قطعه
کزاده را برای تملکات در پروژه پل صنعت
اراضی مل 
(زیرگذر مک یآباد) و ترمینال مسافربری مشخص
شده ،کار ترمینال مسافربری ادامه دارد اما تملکات
پل صنعت سنگین است و نیاز به  5میلیارد بودجه
دارد» .سروشنیا بهترین درآمد پایدار برای شهرداری
را پرداخت عوارض شهروندان دانست که متاسفانه تا
االن کسی از مدیران شهرداری پیگیری جدی در این
رابطه انجام نداده است .وی همچنین ازدیاد نیروها را
بار سنگینی بر دوش شهرداری برشمرد و گفت« :بر
اساس چارت وزارت کشور ،تعداد نیروهای شهرداری
سیرجان 400نفر مشخص شده است ولی متاسفانه
 3برابر چارت در شهرداری نیرو وجود دارد که راندمان
بسیار پایین و در حد صفر دارند» .وی با اشاره به اینکه
با سازمانهای شهرداری اتمام حجت کرده است،
گفت « :من با همه سازمانها شرط کردهام که باید به
سمتدرآمدزاییوپرداختحقوقنیروهایخودبروند
و بارشان را از روی دوش شهرداری مرکز بردارند» .وی
همچنینپیشبینیکرداگرایناتفاقنیفتدشهرداری
شکستمیخورد.

موافقت
استاندار با
درخواست
بازنشستگی
سیفاللهی

فاللهیمعاون
مهر :استاندارکرمانازموافقتبادرخواستبازنشستگیابوالقاسمسی 
هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان خبر داد .به گزارش روابط عمومی استانداری
کرمان ،شورای معاونان و مدیران ستادی استانداری کرمان پیش از ظهر یکشنبه برگزار و از
سوی استاندار کرمان از ابوالقاسم سیف اللهی تقدیر و آیت اللهی موسوی مدیرکل دفتر فنی
استانداری ،به عنوان سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمان منصوب
شد .علیرضا رزمحسینی استاندار کرمان در این جلسه تصریح کرد :از دست دادن همکاری
دلسوز همچون ابوالقاسم سیف اللهی برایم بسی سخت و دشوار است لذا با اصرار ایشان،
ضمن قدردانی از خدمات وی ،با درخواست بازنشستگی ایشان موافقت شد.

گزارشخبری
در جلسه شورای شهر مطرح شد

تشنگی درختان پارک گلگهر
 پاسارگاد« :به جای اینکه همکارانتان توی
ساختمان بنشینند بهتر است از سطح شهر بازدید داشته
باشند تا مشکالت شهر راببینند» این جملهایبودکه رییس
شورا در اعتراض به وضعیت نابسامان نظافت و خشک شدن
فضای سبز شهر خطاب به معاون خدمات شهر و مدیرعامل
سازمان فضای سبز شهرداری گفت .جلسه چهارشنبه هفته
گذشته شورای شهر ،به دلیل بازدید میدانی تعدادی از اعضا،
با بیش از یک ساعت تاخیر رسمیت یافت .جلسهای که با
انتقادهای زیاد از سوی اعضا شروع و طبق معمول توجیه
مسووالن مربوطه «کمبود بودجه و نیرو» عنوان شد .در
این جلسه اعضای شورا به مثالهای عینی اشاره کردند:
«در بسیاری از نقاط شهر زبالهها و نخالهها روی هم انباشته
شدهاند،وضعیتنظافتخیابانولیعصر،بلوارسردارجنگل،
بلوار قایم ،افتضاح است» «،از میدان امام علی به سمت میدان
نیروی دریایی وضعیت نامناسبی دارد و با توجه به اینکه
محل تردد مسافران است چهره زشتی دارد» .نسرین
امین یزاده از معاون خدمات شهری شهرداری خواست تا در
رابطه با قرارداد شرکت پیمانکار تنظیف و علت کمکاریها
توضیح دهد « :قرار بود شرکت پیمانکار عالوه بر تنظیف،
الیروبی جویها را هم انجام دهد که نه تنها این کار را انجام
نداده بلکه زبالههای حاصل را در گوشه خیابان انباشته
میکنند که با یک باد همه چیز به حالت عادی برمیگردد».
معاون خدمات شهری شهرداری در پاسخ به تمام انتقادات
گفت«:بودجه که محدود باشد کیفیت کار پایین میآید ،از
طرفی قرارداد دوطرفه است و وقتی ما به تعهداتمان عمل
نکردهایم و سر موقع صورت وضعیتها را پرداخت نکردهایم،
چه انتظاری از پیمانکار داریم؟» صادقی در توضیح بیشتر
قرارداد با پیمانکار افزود« :قرارداد با پیمانکار پایان مردادماه
تمام میشود ،و تا االن  6ماه است هیچ دریافتی نداشته با
این وجود ،حقوق همه کارگرانش را پرداخت کرده ،با این
حساب چطور فشار بیاوریم که الیروبی را هم انجام دهد؟
البته پیمانکار را ملزم کردیم تا زمانی که الیروبی انجام نشود
تسویه حساب نمیکنیم» .صادقی در ادامه به کمبود نیروی
انسانی در حوزه خدمات شهر اشاره کرد«:از طرفی تامین
نیروی کارگری تبدیل به معضل شده چرا که کسی با حقوق
اداره کار حاضر نیست جارو و الیروبی کند ،و ما با اداره کار
و فرمانداری اتمام حجت کردهایم که از شهرهای دیگر نیرو
تامین شود» وی در ادامه افزود« :طبق بررسی واحد طب کار

باالی  70نفر از مجموع  175نفر نیروهای خدمات شهری
صالحیت کار در این واحد را ندارند و به امراضی دچار شدهاند
که مسئولیتشان به گردن بنده است».
ایستگاهزبالهجابهجامیشود
در این جلسه بحث جابهجایی ایستگاه میانی زباله در
انتهای آباده مطرح شد که صادقی در توضیح آن گفت:
«طبق بخشنامه وزارت کشور ،هر ناحیه خدمات شهری
باید یک ایستگاه میانی داشته باشد که سیرجان باید  4تا
ایستگاه میانی داشته باشیم .چون قانون اجازه نمیدهد تمام
ماشینآالت حمل زباله تا سایت بروند و آلودگی پخش کند.
اگر چه در زمان احداث این ایستگاه این منطقه مسکونی
نبوده است و ساخت این ایستگاه کامال قانونی بوده اما بر
اساس پیگیریهایی اهالی منطقه ما پذیرفتیم ،منتظریم
دولت زمین در اختیار ما قرار دهد ،هزینههای جابهجایی
را تقبل میکنیم و این سایت را به خارج از شهر منتقل
میکنیم».
گاهی چارهای جز حذف درختان نداریم
بعد از بحث پیرامون مشکالت خدمات شهر نوبت به
فضای سبز رسید و اعضا شورا دلیل خشک شدن درختان
سطح شهر را جویا شدند .حسن باقری مدیرعامل سازمان
فضای سبز هم کمبود بودجه و کمبود نیروی انسانی را دلیل
اصلی ضعف در حوزه فضای سبز دانست و در پاسخ گفت:
«با بخش خصوصی و تیم متخصص و کارشناس از دانشگاه
باهنر برای شناسایی آفت درختان شهر و درمان و کنترل آنها
رایزنی کردهایم و قرارداد بستهایم و در بعضی موارد هم چاره
ای جز حذف درختان نداریم».
بیآبیدرختانپارکگلگهر
در پایان جلسه حمزه صادقی به وضعیت نامشخص
پارک گلگهر اشاره کرد« :خدا را خوش میآید درختان
پارکی که از بابت آن  2تا موتور پمپ آب گرفتهاند از
بیآبی خشک شوند ،و آب موتورپمپها را به گلگهر
منتقل کنند؟» مدیرعامل فضای سبز شهرداری ضمن تایید
حرفهای صادقی گفت« :سند این پارک به نام گلگهر است
که نه به شهرداری منتقل میکنند و نه خودشان کاری انجام
میدهند .مشکل اصلی این پارک هم آب است و تنها کمکی
که ما کردیم این بود که خارج از چارچوب ضوابطمان یک
تانکر آب در اختیارشان قرار دادیم که هر روز آبگیری شود و
درختان این پارک را آبیاری کند».

