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پيامك300099004806 :
 ناصرصبحی
یکی از نکات مثبتی که حامیان شهردار در مورد
عملکرداومطرحمیکنند،بحثافزایشبودجهشهرداری
و تحقق آن دردوران مدیریت او بود .با این وجود ،فقط
نیمی ازبودجه امسال شهرداری که درسال گذشته بسته
شد،محققشدو اینموضوعموجبطرح انتقادهایی از
شهردارشد.امینصادقی،رییسکمیسیونبودجهشورای
شهرمعتقد است؛ یکی ازبزرگترین مشکالت شهرداری
دربستنبودجه،روندمعکوس آن است.صادقیتوضیح
میدهد کهروشصحیح این است کهشهرداریبراساس
درآمدهایش ،هزینهها را تعریف کند اما درحال حاضر،
شهرداری براساس هزینههایش ،درآمد خود را پیشبینی
میکند.
صادقی درحاشیه مصاحبه ،مثالی نیزدراین مورد
م یزند که اگرآن را تکمیل کنیم ،چنین نتیجهای حاصل
میشود؛ او شهرداری را با «یک خانواده مقایسه میکند که
انتهایهرسال،هزینههایسالبعدخودرابرآوردمیکنند
که به طور مثال فالن مبلغ برای اجاره ،فالن مقدار برای
خورد و خوراک ،فالن میزان برای پوشاک و ...نیاز دارند».
اما عمال وقتی سال شروع میشود و میبینند که به طور
مثال پیشبینیهایشان درمورد درآمدها اشتباه بوده ،به
تدریج ناچارمیشوند برخی ازموارد را حذف کنند و مثال
هزینه بخشی ازپوشاک را بابت تامین غذا صرف کنند و
ای ن همان موضوعی است که اصطالحا از آن به عنوان
اصالحیهبودجهبهدلیل کسریبودجهیادمیشود.
همانطورکه اشارهشد،تاکنونتنهانیمی ازبودجه
 462میلیارد تومانی پیشبینی شده امسال محقق شده
اما خبررسیده که شهرداری برای سال آینده رقم را به 500
میلیارد تومان رسانده است .این موضوع ،دلیلی بود تا با
رییسکمیسیونبودجهشورامصاحبهایانجامدهیم.
باتوجهبه اینکه کمتراز 15روزبهپایانسال
مانده،چرافقطنیمیازبودجهمحققشد؟
بودجه سال  99با مبلغ  462میلیارد تومان در
سال گذشته پیشبینی شد و به تصویب شورای شهر
رسید .البته من مخالف بودجه بودم و رای مخالف دادم.
بارها درجلسات شورا و کمیسیون به سایردوستان اعالم
کردم این بودجهعملیاتی نیست و نبود .برای بودجه462
میلیارد تومان درنظرگرفتند که متاسفانه تا سه یا چهار
روزپیش ،تمام پولی که به شهرداری آمده  226میلیارد
و  700میلیون تومان بوده است .از آن  226میلیارد50 ،
میلیارد تومان آن مبلغی است که به اصطالح از اعمال
ماده 101یعنی بحث تفکیک زمینها و سرانهای که مردم
میدهند،گیرشهرداریآمدهاست.بنابرایناگر 50میلیارد
را از  226میلیارد کم کنیم ،به رقمی در حدود  170تا
 180میلیارد میرسیم .یعنی میخواهم بگویم ازبودجه
پیشبینیشده نزدیک به 49درصد محقق شده که شاید
تا امروزبه 50درصد رسیده باشد .آنچه که درپیشبینی

بودجه امسال در سال پیش مشخص بود،
شرایط خاص امسال بود .در حقیقت یکی
از دالیل مخالفت با بودجه  462میلیاردی،
بحث منحصربهفرد بودن سال کرونایی بود.
قطعا در چنین سالی ،میزان درآمدهایی که
به شهرداری وارد میشدند ،ک مرنگ بوده و
دربرخی موارد به صفرمیرسیدند .ما باید این
نکته را میپذیرفتیم اما متاسفانه شهرداری
اصرارداشت میتوانیم این بودجه را محقق
کنیموراههایتحققبودجهراداریم.متاسفانه
این اتفاقنیفتادو ما به دلیل کسریبودجهبه
سمتاصالحیهبودجهحرکتکردیم.
 بودجه امسال را در اواخربهمن
سالگذشتهبستید؟
خیر .اتفاقا بررسی بودجه تا پایان سال
طول کشید .ما همیشه بودجه را تا 15اسفند
تحویل میدادیم اما بودجه سال گذشته به
دلیل انتخابات مجلس و کرونا تا آخر سال
طولکشید.
 با توجه به اینکه آنزمان هنوز
امیدواریوجودداشتکهکرونادرامسال
کنترلشود،شماچگونهتوانستیدحدس
بزنید که این اتفاق نخواهد افتاد و کرونا عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
رویبودجهشهرداریتاثیرمیگذارد؟
ببینید ،کرونا چیزی نبود که بیاید و برود .حتی حاال دیگرازدالیلمخالفتمنبابودجهپیشنهادیشهرداری،
همنخواهدرفت.شایدسال آیندهوضعبدترباشد.خیلی بحث تحریم بود .ما تحت شدیدترین تحریمها بودیم.
واضح بود .علم و دانش میگفت کرونا تا چند سال در حاال گویا اندکی فتیله تحریم پایینتر کشیده شده اما
میان مردم وجود خواهد داشت .ازطرفی اگریادتان باشد ،آن زمان ما در اوج تحریم بودیمُ .خب بخش عمدهای از
همانزمان یکسری محدودیتها اعمال شد .من آن درآمد شهرداری از گلگهر و سایر صنایع و معادن بود.
زمان رییس شورای شهر بودم .در مورد این موارد خیلی قطعا درتحریم ،فروش سنگآهن ،فوالد و ...تحت تاثیر
مطالعه و تحقیق میکردم .حتی همانزمان اعالم کردم قرارمیگیرد و بالطبع درصدی که بهعنوان ارزش افزوده یا
این روزها خواهد گذشت ولی عواقب و تبعات اقتصادی حق آالیندگیتوسط ادارهمالیات ازصنایع گرفتهمیشدو
کروناتامدتهاباقیخواهدماند.بنابراینپرواضحبود که بهشهرداریپرداختمیشد،نیزتحتتاثیرقرارمیگرفت.
به مشکل برخواهیم خورد .بخش عمدهای ازدرآمدهای درواقع با توجه به اینکه محلهای ورود پول به شهرداری
شهرداریشاملعوارض ،ازجملهعوارضصنفیهستند ،مشخصهستندبنابراینبرایمنموضوعتحتتاثیرقرار
بخش دیگری شامل کمیسیون ماده  100و  77هستند گرفتندرآمدهایشهرداریقابلحدسبود.
شمااینمواردرابااعضایکمیسیونبودجه
طاند.ستاد کرونا
که اینمسایلدقیقاباشرایط کرونامرتب 
همان زمان آمد و صنفها را درجهبندی کرد و به طور درمیان گذاشتید ،استدالل آنهاچهبود؟
با توجه به پیشنهادها و تاکیدی که مجموعه
مثال میگفت گروه یک و دو میتوانند فعالیت کنند اما
سایرگروهها نمیتوانند .حاال درسایرگروهها به طورمثال شهرداری بر جذب بودجه داشت که حتی میگفتند نه
ما تاالرها ،رستورانها یا آرایشگاهها را داشتیم .ای ن افراد ،تنها 462میلیارد که 700میلیارد بودجه جذب میکنیم،
کسانی بودند که هم به شهرداری عوارض میپرداختند اعضای شورا پذیرفتند .البته این  462میلیارد طی یک
و هم یکسری مبالغ قانونی را به حساب شهرداری واریز فرآیند و چکشکاری به این رقم رسید .مثال ،500 ،370
میکردند .قطعا درشرایط تعطیلی ،چنین پرداختهایی  400ودرنهایتروی 462میلیاردتومانبهنتیجهرسیدند.
وجود نداشت و مطمئن باشید سال دیگرنیزهمینگونه منتها چون بودجه را شهرداری مینویسد و شورا فقط
خواهد بود .بنابراین آنچه که ما به عنوان درآمد روی آن چکشکاری میکند و همچنین با توجه به قول مساعد و
حساب میکنیم ،دقیق نخواهد بود .ضمن اینکه یکی راهکارهای مالی ارایه شده توسط شهرداری ،اعضای شورا

برادرجــان؛ غبــار زمــان ناتوانتــر از آن
اســت کــه چهــرهی زیبایــت ،صــدای دلنــوازت،
لبخندهــای دلنشــینت را برایمــان کمرنــگ
کنــد .در نبــودت عطــر گلهــای بــاغ زندگانیت،
خانــواده و فرزندانــت ،روشــنیبخش روزهــای
دلتنگــی ماســت.

رییسکمیسیون بودجه شورا درگفتوگو با پاسارگاد

روند بودجه
درشهرداری اشتباه است

به بودجه 462میلیاردی رای مثبت دادند.
 شنیدهام بودجه امسال روی رقمی حدود
 500میلیاردبستهشدهاست
بودجهای که روز اول شهرداری به شورا فرستاد،
 572میلیارد تومان است .در بررسیهای کمیسیون
بودجه ،نتیجه این شد که این عدد ،واقعی نیست و
یک عدد موهوم است .استدالل شهرداری این بود که
ما براساس سه ماهه آخر سال  98بعالوه  9ماهه آخر
سال  99را با هم جمع و در  26درصد ضرب کردیم.
این  26درصد ،میانگین نرخ رشد پنج ساله اخیر است.
اینگونه عدد بودجه به دست آمده است اما نکته این
است که حتی با چنین فرمولی نیز به عدد بودجه اعالم
شده نمیرسیدند و عدد واقعی خیلی کمتربود .خالصه
کمیسیون بودجه به این نتیجه رسید که اینعدد ،واقعی
نیست و بودجه را پس فرستاد .شهرداری مجددا بودجه
را چکشکاری کرد ،مبالغی را ازبرخی هزینهها کسر کرد
و امروزبودجه 500میلیارد تومانی را به شورا آورده است.
 اینبودجه ازنظرشوراقابلقبول است؟
هنوزدرحال بررسی است.
 براساس چه محاسباتی شهرداری به این
نتیجه رسیده که بودجه  500میلیون تومانی سال
آینده را که میتواند بیش ازدو برابربودجه به دست
آمدهتاکنونرامحققکند؟

خانواده محترم

ناظری

بــا نهایــت تاســف درگذشــت شــادروان
حاجاحمدعلــی ناظــری را بــه شــما تســلیت
عــرض میکنیــم .خداونــد روح آن عزیــز از
دســت رفتــه را قریــن رحمــت و مغفــرت فرمایــد.

هفتهنامه پاسارگاد
 ۲۲اسفند  99دومین سالگرد عروج ملکوتی برادر عزیزم

حاج علیآقا ستودهنیا
را گرامی میداریم.

برادرت داوود

کارت هوشمند رانندگان به نام همتاهلل
حیدرینسب فرزند هیبتاهلل به شماره ملی
 3070483283و شماره هوشمند 3040763
مفقود گردیده است.
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محبوبترین اتوبار
حمل اثاثیه منزل و مبلمان و کاالی تجاری و غیره
درونشهری و تمامی نقاط کشور با کادری مجرب
شبانه روزی

بدون تعطیلی

سیرجان ،شهرک اندیشه ،خیابان اندیشه

مینویسد.مثالدرآمدناشیازعوارضعمومی
را  350میلیارد تومان ،درآمدهای ناشی از
عوارض اختصاصی شهرداری را  11میلیارد و
 400میلیون تومان و ...تعریف کرده است.
جمع کل درآمدهایش شده  466میلیارد
تومان .بعد آمده و در مباحثی مثل منابع
حاصل از واگذاری دارایی و سرمایه و34 ...
میلیاردتومان اضافه کرده کهجمع کلبشود
 500میلیارد تومان .یعنی اگرآن درآمدی که
پیشبینی شده  466میلیارد میشود ،مثال
 467میلیارد میشد ،دربخش منابع ،به جای
 34میلیارد،مینوشت 33میلیاردتومانکه
جمع درآمد در هر صورت بشود همان 500
میلیارد تومان .زیرا اول هزینه را دیده و بعد
دنبال درآمد رفته و بنابراین درآمد واقعی را
نمیتواندپیشبینیکند.
 به نظر شما عمده اشکال
شهرداری درپیشبینی بودجه سال قبل
چهبود؟
بخشی عدم تحقق بودجه به دلیل
پیشبینی ناصحیح و بخشی دیگر نیز به
اعتقاد من عدم تخصیص درست بودجه به
قسمتهایمختلفبود.
به عنوان رییس کمسیون بودجه
هفتهای دو یا سه نامه دارم که فالن میزان ازفالن ردیف
بودجه را کم کنید زیرا شهرداری میخواهد  10تومان به
فالنجا اضافه کند.
 کدام موارد از بودجه پیشبینی شده
شهرداریبرایسالبعدمحققنخواهندشد؟
شهرداری به صورت ریز ،درآمدهای آن350میلیارد
تومان را به ما اعالم کرده است .به طورمثال درموضوع
مالیاتبرارزشافزوده گفتهاند؛ ما  250میلیارد تومان
درآمد پیشبینی میکنیم .مجموعه کمیسیون بودجه و
شورایشهرروی اعدادبزرگقطعابحثوبررسیخواهیم
کرد و هر جا را که حس کنیم درآمد محقق نخواهد
شد ،اصالح میکنیم .مثال یکی از درآمدهای ما بحث
کمیسیون ماده 100است .شهرداری که توان و نیرو ندارد
توسازهایغیرمجازرابگیرد،مجبوراست
کهجلویساخ 
پرونده را به کمیسیون ماده  100ببرد اما با توجه به وضع
اقتصادی امروزمردم که پول ندارند و تحتفشارهستند،
شاید اولویت اول بسیاری از مردم پرداخت عوارض
شهرداری نباشد .درحال حاضردرآمد کمیسیون ماده100
را 25میلیاردتومانبرآورد کردهاند .احتماال اینعدد،دقیق
نیست.شایدخیلیبتواننددرآمدبیاورند 15،میلیاردتومان
باشد .وقتی امسال میبینی درآمد به اندازه اینعدد نشده،
طبیعتاسالبعدهمچنیناتفاقینخواهدافتاد.
بااحتمالبازگشتآمریکابهبرجامو کاهش

 09907354880ـ  09132452983ـ 03442238918

با بیمه معتبر
باالی  15سال

محمود سلطانی

قالـی محـلی سیرجان
دسـت دوم
شما را خریـداریـم
09917665969

آگهی مزایده

بنیــاد خیریــه فاطمیــه(س) ســیرجان در نظــر دارد  8ســهم آب از  96ســهم
قنــات نصرآبــاد واقــع در بلــورد و حــدود یــک هکتــار زمیــن را بــا قیمــت پایــه
اجــاره ســالیانه  28/000/000تومــان بــه مزایــده واگــذار نمایــد .لــذا متقاضیــان
ـت اداری  1400/01/06پیشــنهاد خــود را بــه دفتــر بنیــاد
ـان وقـ
ـا پایـ
میتواننــد تـ
خیریــه فاطمیــه(س) ســیرجان واقــع در بلــوار ســیدجمالالدین اســدآبادی ،جنــب
دانشــکده علومپزشــکی ارائــه نماینــد.
بنیاد خیریه فاطمیه(س) سیرجان

شهرداری در یک سری از منابع و پیشبینیهای
درآمدی خود موفق نبود .به عنوان مثال ،شهرداری
میگفت من دراعمال ماده  101قانون شهرداری یا همان
سهم سرانه ،اگربتوانم روی دو پرونده این ماده رو اعمال
کنم ،بودجهام محقق میشود .اما این اتفاق نیفتاد.حاال
شهرداری میگوید احتماال میتوانم این موضوع را برای
سالبعدمحققکنم.
 براساسچهشواهدی؟
ُخب آن یک پرونده است که درحال پیش رفتن

است .امسال به نتیجه نرسیده اما سال دیگر شاید به
نتیجهبرسد.
 این دو پرونده چه میزان برای شهرداری
درآمدخواهندداشت؟
احتماال درآمد باالیی دارد که همچنان روی آن
حسابمیکنند.یکمشکلی کهدربحثدرآمدشهرداری
وجود دارد و نکته کلیدی داستان است ،این است که
شهردارینمیآید اولدرآمدهایشراپیشبینی کندوبعد
هزینهراببندد.متاسفانهشهرداریدرروندیمعکوس ،اول
هزینهها را مشخص میکند و بعد براساس آن ،درآمد را
پیشبینی میکند .مثال میگوید من امسال حقوق باید
بدهم ،دو تقاطع همسطح میخواهم احداث کنم،
آسفالت و سنگفرش باید اجرا کنم و ...که مثال میشود
 500میلیارد تومان .بعد مینشیند و درآمد 500میلیاردی

تحریمهاکهنتایجمثبتیرویاقتصاددارند،میتوانیم
اینگونهاستنباطکنیمکهشهرداریسیرجانامیدوار
استدرآمدشرکتهابیشترشودو ازطرفیبا ارزانتر
توسازها،
شدن مصالح ساختمانی و افزایش ساخ 
درآمدهایشبیشترشود؟
ببینید،سیرجانشهرخاصی استوبههمیندلیل
این نکات را نیز باید در گوشه کار ببینیم .زیرا ما هم از
صنایع و معادن و هم از مردم عوارض میگیریم .شاید
یک شهرستان با موقعیت متفاوت به چنین مسایلی
کالن ملی و بینالمللی
توجه نکند اما قطعا ما به بحث ِ
نیمنگاهی داریم که اگررونق اقتصادی اتفاق بیفتد ،حتما
بهدرآمدهایشهرداریهانیزکمکمیشود اما اعتقادمن
این است که همچنان در بحث عوارضی که مردم باید
پرداخت کنند و بخش عمدهای ازداستان بودجه است،
اتفاق خاصی نمیافتد .زیرا عوارض کرونا و یا تحریمها بر
کسب و کار و به طور کل بر اقتصاد مردم ،هنوز تازه در
حالنشاندادنخود استو آن گشایشموردنظر،شاید
اتفاق بیفتد اما به نظرم عامه مردم ثمر آن را حداقل در
سال 1400نخواهنددید.
شهرداری از باال گرفتن دست خود در پیشبینی
درآمدها چه سودی میبرد؟ من بارها به آقای شهردار و
تیمشان گفتهامچراوقتیمیدانیدبودجهایرا کهبیش از
 300میلیاردمحققنمیشود،روی 400میلیاردبستهایدتا
بارهااصالحیهبخورد.
ازسال گذشتهتا امسالوباتوجهبهمسایل
رخداده ،آیاشهرداریتوانستهبرایخوددرآمدپایدار
تعریفکند؟
خیر .یکی ازبزرگترین مشکالتی که همیشه در
شهرداریها وجود داشته ،همین است که دنبال درآمد
پایدارنبودهاند .ما چند سال است داد م یزنیم میتوانیم
ازپتانسیلی به نام گلگهربرای ایجاد درآمد پایداراستفاده
کنیم که این موضوع بعدها شما را از نیاز به عوارض
تومعدن بینیازکند .این معادن
همین گلگهرو صنع 
شاید  20یا  30سال دیگر تمام شوند و دیگر پرداخت
عوارضی در کار نباشد .شهرداری برای آن روز و برای اداره
شهربزرگی مانند سیرجان و ارایه خدمات ،چه فکری کرده
است؟شهرداریبایددنبالدرآمدپایدارباشد .البتهبهطور
مثال در بحث احداث کارخانه بازیافت زباله ،یکسری
اقداماتی انجام شده و برای بودجه سال بعد نیز در این
مورد پیشبینیهایی شده است که میتواند منجر به
کسب درآمد پایدارشود یا شهرداری دنبال این است که
درمسایل مرتبط با صنعت و ...سهامدارشود .همانطور
که در پروژه فاضالب ،شهرداری  5درصد سهم دارد و
این خود ،نوعی درآمد پایداراست .متاسفانه آنچنان که
شهرداری باید و شاید درسنوات گذشته به سمت جذب
درآمدهایپایدارو آماده کردنزیرساختهایدراینمورد
میرفت،نرفتهاست.

آگهی مزایده (نوبت اول)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد نســبت بــه فــروش تعــدادی از زمینهــای مســکونی
خــود واقــع در اراضــی موصــوف بــه ملـکزده (فــاز ســوم) از پــاک ثبتــی  5087بــا قیمــت
پایــه کارشناســی از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده بــا بهرهگیــری از ســامانه
تــدارکات الکترونیکــی بــه نشــانی ( )setadiran.irو بــا شــماره مزایــده  2099005674000006بــه
فــروش برســاند.
تاریخ انتشار آگهی1399/12/18 :
مهلت دریافت اسناد مزایده 1399/12/18 :الی  1400/01/14ساعت 14:00
مهلت ارسال پیشنهاد 1399/12/18 :الی  1400/01/15ساعت 14:00
تاریخ بازدید 1399/12/19 :الی 1400/01/15
تاریخ بازگشایی 1400/01/16 :ساعت 18:00
تاریخ اعالم به برنده 1400/01/17 :ساعت 10:00
شرایط مزایده:
 -1ســپرده شــرکت در مزایــده (پنــج درصــد قیمــت پایــه) بابــت هــر قطعــه بایســتی بــه صــورت واریــز بــه
حســاب  3100003361004بانــک ملــی شــعبه مقــداد ســیرجان و یــا بــه صــورت ارائــه ضمانتنامه بانکی
معتبر باشــد.
 -2در صورتیکــه نفــرات اول تــا ســوم حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نباشــند ،ســپرده آنهــا به ترتیــب به نفع
شــهرداری ضبــط خواهد شــد.
 -3دیگر شرایط در اسناد مزایده ذکر گردیده است.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی میباشد:
 -1برگــزاری مزایــده صرفــا از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت میباشــد و کلیــه مراحل فرآیند
مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده (ودیعــه) ،ارســال قیمــت و اطــاع از وضعیــت برنــده بــودن
مزایدهگــران محتــرم از ایــن طریــق امکانپذیــر میباشــد.
 -2کلیــه اطالعــات امالک و مســتغالت شــامل مشــخصات ،شــرایط و نحــوه واگذاری در اســناد مزایــده موجود
میباشــد.
 -3عالقهمنــدان بــه شــرکت در مزایــده میبایســت جهــت ثبتنــام و دریافــت گواهــی الکترونیکی(توکــن)
بــا شــمارههای ذیــل تمــاس حاصــل نماینــد .مرکــز پشــتیبانی و راهبــردی ســامانه021 – 41934 :
اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبتنام ســایر اســتانها در ســایت ســامانه ( )www.setadiran.irبخــش «ثبتنام/
پروفایــل مزایدهگــر» موجود اســت.
شماره قطعه

مساحت(متر مربع)

قیمت پایه (ریال)
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