اﮐﺜـﺮ ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤـﺎم ﺷﻬـﺮ
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ
اﺳﺖ!
ﺧﺮداد ۱۴۰۱ ,۲۶

آذرﻗﻠﻢ :ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد
از ﺿﻌــﻒ ﻗــﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘــﺮرات ﺷﻬﺮﺳــﺎزی ﮔﻔــﺖ :در ﮔﺬﺷﺘــﻪ ﻣﻄــﺎﺑﻖ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮوژهای در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪ از اﯾﻦ رو ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﭘﺮوژه ﻫﻤﻮاره درﺻﺪد
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت و اﺗﻤﺎم آن ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺳﻠﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر،
ﺷﻬﺮداری دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدرهای ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
رﺳﯿﺪه ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺟﺪﯾﺪی اﺧﺬ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش آذرﻗﻠﻢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﺗﯽ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم و رﻫﺎ ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ
ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه و
ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﻫﺎی
دوﻟﺘﯽ اﺳﺖ.
وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﺮاﯾﯽ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ و ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮﺧﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﺑـﺰرگ در ﺳـﻄﺢ ﺷﻬـﺮ ﮔﻔـﺖ :اﺟـﺮا و اﺗﻤـﺎم ﭘﺮوژهﻫـﺎی ﮐﻼن ﺷﻬـﺮی از
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی
اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﺷﺎﻫﺪ آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی
ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ

و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم ﺛﺒﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮدﺟﻪ در اﯾﻦ
ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎره ﻣﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻋﺰﺗﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از ﺿﻌﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻓﺰود :در ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮوژهای در ﻣﺪت ﻣﻘﺮر ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ ،ﻣﺸﻤﻮل ﺟﺮﯾﻤﻪ ﻣﯽﺷﺪ از اﯾﻦ رو ﻣﺘﻮﻟﯿﺎن ﭘﺮوژه ﻫﻤﻮاره درﺻﺪد
ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت و اﺗﻤﺎم آن ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺳﻠﺐ اﯾﻦ اﺧﺘﯿﺎر،
ﺷﻬﺮداری دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﺎدرهای ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن ﺑﻪ اﺗﻤﺎم
رﺳﯿﺪه ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﯾﺎ ﻋﻮارض ﺟﺪﯾﺪی اﺧﺬ ﮐﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن
ﻧﻮﺳﺎزی و آن ﻫﻢ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﻋﺘﺒﺎر اوﻟﯿﻪ و دو ﺑﺎر ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻬﻠﺖ
ﭘﺮواﻧﻪ ،ﻣﺸﻤﻮل درﯾﺎﻓﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮی ﻋﻮارض ﻧﻮﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻫﻢ
ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﻮده و ﺗﻮان ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ ﻧﺪارد.
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮداری ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :اﻋﻤﺎل
ﺟﺮﯾﻤﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﻋﻮارض ﺑﺮای
ﺷﻬﺮداری ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﺑﺰار ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ ﭘﺮوژه
اﺳﺖ و در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺧﻼ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﺰﺗﯽ اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻣﻘﺮرات ﻓﻌﻠﯽ و وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺎزدارﻧﺪه ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ ،ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎی
ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم ،ﺣﺬف زواﺋﺪ ﺑﺼﺮی و زﯾﺒﺎﺳﺎزی ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

