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گفتگو

 شماره 1141
 شنبه  17شهریور 1397

گفتگو

گفتگو با محمداسماعیل خواجوئی رئیس جدید شورای شهر:

با پایان شورا برای همیشه کنار می روم
نگارستان

بیژن ادبی
◄ بهعن�وان اولی�ن س�ؤال عل�ت
جدایی ش�ما از اصناف چه بود؟ چه
ش�د که این قانون مطرح شد و چرا
تاکنون به آن عمل نمیشد؟
بر اس��اس قانون جدید مجل��س اعضای
ش��ورای شهر نمیتوانس��تند همزمان در

ش��ورای اصناف هم باشند .این قانون اول
خرداد کلیاتش رد ش��د و بعد که تصویب
شد من باید یکجا را انتخاب میکردم که
شورا را انتخاب کردم.
◄ اطلاع دارید که در کش�ور چه
تع�داد افراد مش�مول ای�ن قانون
شدند؟
بله حدودا ً در کش��ور  250نفر هردو جا

عضو بودند که در شمول این قانون قرار
گرفتند.
◄ از چه زمان�ی وارد کار اصناف و
مسئولیت آن شدید؟
از س��ه ده��ه قبل عضو ب��ودم و پس از
ش��هادت شهید حمید صادقیان با آرای
اعض��اء این مس��ئولیت به م��ن محول
شد .حدود  28س��ال درمجموع رئیس

یعقوب نژاد
آدم خوبی بود اما
چون غیربومی بود
به او رای ندادم

سرکارخانم نادیا امجدی

جمعی ازپرسنل ،اساتید و دانشجویان دانشگاه شایان

سرکارخانم نادیا امجدی
مادرعزیز و همسرگرامی

انتخاب شایسته شما به عنوان تعاونگر برتر ملی که نشان از شایستگی
وتالش خستگی ناپذیرتان می باشد را تبریک می گوییم ،انشااهلل سالمت
باشید و شاهد موفقیت های روزافزون شما عزیزگرانمایه باشیم.

دینا و دکترشایان

سرکارخانم نادیا امجدی
موسس محترم مجتمع آموزشی ربکا
انتخاب شایسته شما به عنوان تعاونگر برتر ملی که نشان از لیاقت وتالشهای
مجدانه شما استاد عزیز می باشد را به شما و همه همکاران عزیز جامعه مهارتی
تبریک گفته ،از ایزد منان سالمتی وموفقیت روزافزونتان راخواستاریم.

خانم جهانشاهی ،مدیر و مربیان آموزشگاه ربکا

کسی ش��هردار میشد که در شهرداری
کارکرده باشد.
◄ خ�ب اینکه نقض غرض اس�ت.
توجیه خوبی نیس�ت .مگر هر س�ه
گزینهای که نامزد جایگاه ش�هردار
بودند ،کارمند شهرداری نبودند؟
چرا هر سه نامزد شهرداری از کارکنان
ش��هرداری بودند ولی خود اعضا گفتند
که سروش نیا شهردار بشود .هر سه نفر
خوب بودند.
◄ خوب بودن این اش�خاص بحث
جداگانهای است ولی مهم این است
ک�ه به ق�ول خودت�ان ،از میان این
جمع خوب�ان ،به آقای س�روش نیا
رأی دادید .چرا؟

انتخاب شایسته سرکارخانم به عنوان تعاونگر برتر ملی که نشان از لیاقت

وشایستگی شما بزرگوار دارد را به شما و خانواده اصناف کشور تبریک
گفته ،انشااهلل مانند همیشه موفقیت های بیشتری کسب نمایید.

هیئت رئیسه اتاق اصناف سیرجان

نادیا امجدی
موسس محترم
مجتمع زیبایی و آموزشی ربکا
انتخ�اب شایس�ته ش�ما ب�ه عنوان
تعاونگ�ر برترملی ودریاف�ت لوح ،تندیس وجای�زه ملی که
نش�انه شایس�تگی ش�ما بزرگوارمی باش�د را به همکاران و
دوس�تان س�یرجانی تبریک می گوییم ،انشااهلل درپناه حق
همیشه سالمت وموفق باشید.

مجموعه زیبایی لیانا -موسایی پور

سرکارخانم

نادیا امجدی
انتخ�اب شایس�ته س�رکارخانم ب�ه
عن�وان تعاونگر برتر ملی که نش�ان
از لیاقت وتالش�های ارزش�مند شما
بزرگوارمی باش�د را همراه با دریافت
ل�وح ،تندی�س وجای�زه برترملی از
وزارت تع�اون کار و رفاه اجتماعی به ش�ما وهم اس�تانیهای
محت�رم تبری�ک گفت�ه ،آرزو داریم مانند همیش�ه ش�اهد
موفقیت های بیشتر شما باشیم.

جمعی ازهمکاران وکادراداری
اتحادیه آرایشگران زنانه

سرکارخانم نادیا امجدی

محمداسماعیل خواجویی

ناصر رئیسی زاده
اتحادیه صنف لوازم یدکی اتومبیل

محمداسماعیل خواجویی

انتخاب جنابعالی به س�مت ریاست شورای اسالمی شهر
س�یرجان را تبری�ک و تهنیت عرض نم�وده ،از خداوند
متعال برای شما آرزوی موفقیت داریم.

اتحادیه صنف خدمات رایانه

اتحادیه و شرکت های تعاونی تولید روستایی سیرجان

جناب آقای

محمد آذرنگ

سرکارخانم

نادیا امجدی
موسس محترم مجتمع
آموزشی ربکا

انتخاب شایسته حضرتعالی بعنوان
تعاونگر برترملی و دریافت لوح
تندیس و جایزه ملی که نشانه شایستگی شما همکارگرامی
میباشد را به جامعه مهارتی کشور تبریک میگوییم ،انشااهلل
درپناه ایزدمنان سالمت وموفق وپایدارباشید.

ریاست محترم زندان سیرجان
انتصاب شایسته حضرتعالی ،موجب مسرت

دوستان گردید ،امید است با پشتکار و درایت
شما ،آینده ای بهتر و روشن برای مددجویان

و خانواده هایشان رقم بزنید.

هیئت مدیره و انجمن صنفی آموزشگاههای
آزاد فنی وحرفه ای سیرجان

دکتر اکبر پورمرادیان برفه

جناب آقای مهندس محسن زیدآبادی
شهردار عزیز و پرتالش شهر زیدآباد

اندیشه وتالش خدمت گزاران صدیق عمران وآبادانی ایران اسالمی هیچ گاه از یادها نخواهد رفت .اگر چه درشرایط سخت

و تنگناهای شدید منابع مالی ،پیش بینی می شد بسیاری از پروژه های عمرانی متوقف گردند ،اما خداوند را شاکریم که

انتخاب شایسته شما به عنوان تعاونگر برتر ملی و دریافت لوح ،تندیس و

با درایت ،تدابیر و اقدامات شجاعانه جنابعالی شاهد رشد و پیشرفت روزافزون در حوزه های مختلف عمرانی و خدماتی

جایزه ملی که نشان از لیاقت ،تالش وعزم راسخ شما بزرگوار می باشد را به

کارکنان شهرداری که برای اکثر کارکنان در برخی مواقع دست نیافتنی و جزء آرزوها شده بود ،ما پرسنل شهرداری را

همکاران و دوستان عزیز تبریک می گوییم انشااهلل سایه شما مستدام باد.

خدمتگزار بدرقه ی راهتان نماییم و دست های مهربانتان را به گرمی فشرده و بوسه ی سپاس بر پیشانی اخالصتان هدیه

اعضای هییت مدیره اتحادیه آرایشگران زنانه

درسطح شهر زیدآباد بوده ایم و در کنار این خدمات ارزنده ،تالش و همت شما در پرداخت به موقع حقوق ،مزایا و بیمه

بر آن داشت تا دعای خیرمان را به پاس الطاف بی دریغ و تالش و مدیریت عالمانه و خردمندانه ی جنابعالی در این نهاد

نماییم .برای شما سرور گرامی و اعضاء محترم شورای اسالمی شهر زیدآباد هم به پاس حسن انتخاب چنین فردی الیق

و خداشناس و هم به عنوان همراه همیشگی ایشان در مسیر پر مشقت عمران و آبادانی و در جهت خدمت رسانی به مردم شریف و عزیز شهر زیدآباد سالمت،

موفقیت ،کامیابی و سعادت از درگاه باعظمت پروردگار متعال آرزومندیم.

داوود قاسمی
پذیرفت
که در موضوع
زیرگذر اشتباه
کرده است.

انتخ�اب جنابعال�ی به س�مت ریاس�ت ش�ورای
اس�المی ش�هر س�یرجان را تبری�ک و تهنی�ت
عرض نموده ،از خداوند متعال برای ش�ما آرزوی
موفقیت داریم.

انتخاب جنابعالی به س�مت ریاست شورای اسالمی شهر
س�یرجان را تبری�ک و تهنیت عرض نم�وده ،از خداوند
متعال برای شما آرزوی موفقیت داریم.

جناب آقای

خروج�ی اقدام�ات ش�هردار را هم
میت�وان بررس�ی کرد .اص ً
ال ش�ما،
کارنامه آقای سروش نیا را با اسالف
خودش یعنی ش�هرداران گذش�ته،
مقایسه کنید؛ مث ً
ال اقدامات سروش
نی�ا در قیاس با عملک�رد و کارنامه
قاسمی یا حسنپور ارزیابی شود...
بل��ه در زمان ش��هردارهای گذش��ته،
بهخص��وص در زم��ان ش��هرداری
حس��نپور ،وضع مالی مردم بهتر بود
و مردم هم��کاری میکردند تا طرحها
اجرا شوند .آقای حسنپور هم روحیه
خاصی داش��ت .نمیش��ود هرکسی را
با حس��نپور مقایس��ه کرد .واقعاً آدم
خودکار و پیگیری بود و کاری نداشت
که اآلن شب اس��ت یا روز .او اول کار
را انج��ام میداد ،بعد مصوبه ش��ورا را
میگرفت .همینطور ک��ه در مجلس
هم با همه متفاوت اس��ت .س��ال 94
در همان دوران ش��ورای چهارم ،س��ه
پروژه را قاس��می همزمان شروع کرد.
باسفهرجان و شهدای غواص و زیرگذر
مکیآباد که کشته میدادند .من گفتم
به این پروژه زیرگذر مکیآباد دس��ت

نزن اما قاس��می گفت که مصوبه شورا
ش��ده و باید انجام دهم .از کرمان هم
آمدند و گفتند که شهر نیاز به زیرگذر
ندارد و این کمربندی باید جمع شود.
وقتیکه جمع شود ،چراغ راهنمایی و
رانندگی برایش کافی است و همهچیز
حل میش��ود .آن موقع ،موافقت نشد.
با هم��ه کمبوده��ا ،پل باس��فهرجان
و ش��هدای غ��واص تم��ام ش��د و کار
مثبت قاس��می ،همین ب��ود .خط اول
زیرگذر مکی آباد که تمام ش��د امالک
مردم ک��ه در طرح بودند و س��ند هم
نداش��تند .مشکالتی درس��ت کرد که
البته قبل��ش باید حل میش��د .طرح
زیرگذر مکیآباد ،نپخته بود و قاسمی
هم پذیرفت که اش��تباه کرده اس��ت.
اص ً
ال نباید س��اخته میشد .کمربندی
باید یک بلوار درونش��هری و کامیون
ممن��وع ش��ود .پایانه حمل مس��افر،
زمان آق��ای مهندس کریمی ش��روع
ش��د و هنوز هم تمام نشده .پیمانکار
بهمح��ض آنک��ه مصوب��ه میگیرد و
خرید مصالح میکند تا مصوبه اجرایی
بشود همه قیمتها چند برابر میشود.
یکزم��ان  300تا  400میلیون تومان
ب��رای تکمیل��ش نی��از داش��ت ،اآلن
هزینهها حدود یک میلیارد اس��ت .در
این نوس��ان بازار ،اوضاع طوری ش��ده
که پیم��انکاری که مث ً
ال ش��هرداری
از او 50 ،میلی��ون توم��ان وثیقه دارد؛
میگوید که وثیقهام را هم نمیخواهم
و برای��م صرفه ن��دارد و رها میکند و
میرود.
◄ بس�یاری میگوین�د ک�ه مانند
ش�ورای س�وم ک�ه ب�ه جنج�ال و
درگیری مشهور بود ،شورای پنجم
هم ناکارآمد است .خودتان نظرتان
چیست؟
به اعتقاد من اعضای شورا همگی واقعاً
موفق هستند .جز یک نفر که به دنبال
کار شورایی نیست .همش هم میگوید
که آقای شهردار مغرض است که گفتن
این جمله اص ً
ال صحیح نیست .در جلسه
رسمی ،اعضا باید خیلی با احترام نسبت
به هم برخورد کنند .محسن اسدی در
دور قبل از من گاهی انتقاد میکرد ،اما
حتی اس��م کوچک مرا به کار نمیبرد و

با احترام کامل نقد میکرد.
◄ ماجرای زمین کارگاهی شما که
دریکی از نش�ریات بهعنوان تخلف
از آن یاد شد چیست؟
من قبل از انق�لاب وضع مالی خوبی
داش��تم .زمی��ن مذک��ور را ه��م آن
زم��ان خری��دم و ساختوس��از انجام
دادم .آنزم��ان گفتند خارج از ش��هر
اس��ت .اینجا ت��ا قبل از اح��داث بلوار
شهید عباس��پور ،خیابانی بنبستی به
اس��م عماد بود و اینج��ا از کوه ،برای
مکیآب��اد س��نگ میآوردن��د .زمین
کارگاه من س��ند و پایان کار هم دارد.
کمیس��یون ماده  100ه��م در حالی
مرا جریمه کرد که ساختوس��از قبل
از نقش��ه جام��ع ش��هری و کال خارج
از ش��هر محس��وب میش��د .بهدروغ
ای��ن روزها برخی گفتند س��ند ندارد.
مگر کس��ی که عضو ش��ورا میشود،
باید فقیر باش��د؟ در دوره دوم ش��ورا،
فردی بود که برخالف ظاهرش بعدها
کارهای دیگری مرتکب شد .راجع به
همین زمین ،فیلمی درست کرده بود
و در فرمانداری نش��انم دادند که فرد
معت��ادی در بلوار عباس��پور میگفت
خواجوی��ی ای��ن زمی��ن را تص��رف
کرده اس��ت .بعدش ه��م عذرخواهی
کردند .ام��روز هم عدهای مدام همین
حرفه��ای دروغ را تک��رار میکنند.
در خصوص این ش��ایعات با دادستان
همصحبت کردم .انتقاد باید در حوزه
ش��هر باش��د و ن��ه درزمین��ه زندگی
ش��خصی .خدا من و آن آق��ا را به راه
راست هدایت کند.
◄ و صحبت پایانیتان اگر دارید...
من همیشه با نیت خیر کارکردهام .چه
در اصناف و چه در ش��ورا .ولی هر کس
که خواست رئیس بشود سیبل میشود.
بای��د جواب همه را بدهد و هرروز بیاید
و جلس��ه برود .یک عضو معمولی شورا
در برابر حجم کار رئیس ،مشکلی ندارد،
راح��ت میآید و م��یرود .این دوره که
تمام ش��د ،انش��اا ...برای همیش��ه کنار
میروم 35 .س��ال خدم��ت از اصناف تا
ش��ورا ،برایم بس اس��ت .آم��دهام برای
آخرین بار ،چهارتا کار مؤثر انجام بدهم
و برای همیشه بروم.

جناب آقای

محمداسماعیل خواجویی

نادیا امجـدی

سرکارخانم

س��روشنیا  12س��ال س��ابقه کاری
شهرداری و تحصیالت شهرسازی دارد.
بااینکه در دوره سرپرستی معموالً کسی
کار خاصی نمیکند ولی ایش��ان دنبال
کارهای اساس��ی رفت آنهم زمانی که
نیروه��ا در اعتصاب بودند و چندین ماه
حقوقشان پرداختنشده بود.
◄ ولی ش�نیدهها و برخی شواهد
عینی مانند مصاحبه خود ش�هردار
در اوای�ل سرپرس�تیاش ب�ا خو ِد
ی آن اس�ت که
م�ن ،نش�اندهنده ِ
تأمی�ن حق�وق معوقه کارگ�ران و
کارکنان بیشتر از تالش سرپرست
وقت ،حاصل پیگیری ش�خص آقای
حسنپور بود.

آن موق��ع اوایل سرپرس��تی هنوز آقای
حس��نپور ورود نکرده ب��ود .البته آقای
حسنپور ،واقعاً ش��خص دیگری است.
اآلن هم که پایش به سیرجان میرسد،
به کوچهها و خیابانها سر میزند.
◄ چ�را اینگونه ب�ا تمام وجود از
عملکرد ش�هردار دف�اع میکنید،
درحالیک�ه اغل�ب م�ردم کوچه و
خیاب�ان در زندگ�ی روزمرهش�ان
نارضایتیهایی دارند که هرازگاهی
بروز میدهند؟
ش��هرداری بای��د پول��ش را از م��ردم
تأمین کند .گلگهر هم در این زمینه،
وظیف��هاش را بهخوبی انجام نمیدهد.
شهرداری مثل س��یرجان ،هزار تومان

ه��م بودج��ه دولتی ه��م ن��دارد .هر
کس را با هر تحصیالتی از هر کش��ور
پیش��رفته دنیا هم بیاوری��د ،وضعیت
همی��ن اس��ت .در م��ورد همین طرح
فاض�لاب ،م��ن از دوره اول و از زمان
ش��هرداری یعقوبنژاد ،دنبالش بودم.
از س��ال  79در اس��تهبان ،فاض�لاب
اجرا میش��د .در دوره دوم ،به نماینده
وق��ت مجلس گفتن��د بودجه فاضالب
را درس��ت کنید .قول داد ولی نش��د.
اآلن درس��ته که مردم ناراحت هستند
ام��ا بعدا ً ب��ا اس��تحصال آب فاضالب
برخی مش��کالت آب شهر که حل شد
متوج��ه میش��وند .اآلن یک تیمی در
شهرداری هست که دارد کار میکند.

جناب آقای

سرکارخانم

مدیرمحترم مرکز علمی کاربردی شایان

انتخاب شایسته شما به عنوان تعاونگر برتر ملی که نشان از لیاقت و
شایستگیهای ویژه شما بزرگوار می باشد همراه با دریافت لوح ،تندیس وجایزه
برترملی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی را به شما و هم استانی های محترم
تبریک گفته ،آرزو داریم مانند همیشه موفقیت های بیشتری کسب نمایید.

| عکسها :مجید شبستری |

آنچه پیش روی شماس�ت گفتگوی همکار ما با محمد اس�ماعیل خواجویی رئیس ش�ورای شهر سیرجان است که
یک هفته پس از انتخاب او بهعنوان رئیس جدید ش�ورای ش�هر ،با او انجامگرفته است .نگارستان باوجود انتقاد از
عملکرد شورای پنجم امابا بازگشت مجدد خواجویی به رأس هرم شورای شهر دو نظر متفاوت دارد .از یک دیدگاه
مخالف این انتخاب اس�ت چراکه پویایی را در هر بخش و س�ازمان با ایجاد تنوع و تحول در آن میداند و از همین
منظر بود که س�ال گذش�ته از انتخاب رئیس جدید و جوانتری برای ش�ورای ش�هر در ابتدا استقبال کرد و وجود
عس�کری را در رأس ش�ورای شهر با داشتن یک دور تجربه عضویت در ش�ورا غنیمت دانست اما بهمرور او نشان
داد مرد اداره ش�ورای ش�هر نیست .حال دلیل آن ،چه اشتغال به تحصیل و یا شاغل بودن در امور اداری دانشگاه،
هر چه باش�د در یک سال گذشته هیچ نش�انی از تحرک و پویایی در شورای شهر ندیدیم .از چگونگی انتخابشان
در ش�هرداری تا برنامهریزیهای ناپخته و اختالفات ش�دید درونگروهی که ماحصل آن چیزی جز یأس و ناامیدی
مردم نیست؛ اما از نگاهی دیگر بهعنوان خیرالموجودین و کسی که تجربه چند دوره مدیریت شورای شهر را دارد
با این انتخاب موافق اس�ت کما اینکه خواجویی در میانه راه ش�ورای چهارم نیز که اختالس و اختالف بر آن س�ایه
انداخته بود ،نش�ان داد میتواند ش�ورای شهر را اداره و آرامش را به شورا برگرداند .نکتهای که دکتر نسرین امین
زاده و دکتر رضوی آن س�ال بر آن صحه گذاش�تند و دلیل رأی خود را برای ریاس�ت خواجویی تجربه باالی او در
اداره شورا اعالم کردند  .خواجویی در آن دوره پسازآنکه رئیس وقت شورای شهر سلب عضویت گردید ،بهعنوان
عضو علیالبدل وارد ش�ورا ش�د و بالفاصله از س�وی اکثریت یازده عضو شورای ش�هر که در میان آنها مدرس و
پزش�ک و دانشآموخته دانش�گاه نیز وجود داشت بهعنوان رئیس شورای شهر برگزیده شد .او حتی در اولین دور
شورا نایبرئیس بود و در شورای دوم نیز باوجود چند مدرس دانشگاه رئیس شورای شهر بود .موفقیت خواجویی
در بهدس�ت آوردن مدیریت ش�ورای ش�هر برای چند دور متوالی در حالی اس�ت که او همزمان در شورای اصناف
سیرجان نیز مسئولیت داشت .شاید این انتقاد منتقدین بهجا باشد که بپرسند چرا باوجود نیروهای دیگر در شهر
باید همیش�ه خواجویی در این پس�تهای حساس مسئولیت داشته باش�د اما از این واقعیت نیز نمیتوان دور شد
این منصبها انتخابی اس�ت و او همیش�ه این جسارت را داش�ته که خود را در معرض انتخاب مردم یا همکارانش
در ش�ورای ش�هر و یا اعضای اتحادیههای صنفی بگذارد و دیگران یا نگذاشته و یا کمتر گذاشته و موفق نشدهاند.
بههرروی امیدواریم ش�ورای فعلی ش�هر از حالت رکود و روزمرگی فعلی و اختالفات شخصی خارج و برای شهر و
شهرداری نظارت و برنامهریزی بهتری داشته باشد.

شورای اصناف بودم.
◄ برگردیم به بحثهای ش�ورای
ش�هر .ش�ما از ش�ورای اول ت�ا
اکنونک�ه ش�ورای پنجم اس�ت در
دورههایی که حضور داش�تید غالب ًا
رئیس شورای شهر بودید .خودتان
تمایل داش�تید که همیش�ه رئیس
باشید؟
نه هیچک��س از اول ورودش فکر نمیکند
که میخواه��د یا میتواند رئیس بش��ود.
رئیس بودن ،مایه افتخار نیست ،او هم مثل
بقیه فق��ط یک رأی دارد .رئیس ش��ورای
شهر فقط یک هماهنگکننده است.
◄ برای رئیس شورا شدن تابهحال
رایزنی و البیگری هم داش�تهاید؟

فک�ر نمیکنم این موض�وع را انکار
کنید؟
بل��ه .گاه��ی ه��م خ��ودم و گاهی هم
همکاران هم در شورا رایزنی داشتهاند.
◄ شما اولین دور شورا نایبرئیس
بودی�د و در دومی�ن دوره رئی�س
ش�دید .چه انگیزهای باعث شد به
این سمتوسو بروید؟
در اولین دوره رئیس شورای اول آقای
ده یادگاری بود که آدم خیلی درستی
بود و من ادعایی نداشتم .در دور دوم
م��ن باالترین آرا یعن��ی  21هزار رأی
داش��تم و با نفر بع��دی  10000رأی
اختالف داش��تم .دلیلش هم این بود
ک��ه م��ردم و اصناف از م��ن حمایت
کردند ...در آن دوره من با پیش��نهاد
برخی اعضا کاندیدای ریاس��ت ش��ورا
ش��دم و هر  4س��ال هم رئیس شورا
ماندم.
◄ در دور اول ش�ما به ش�هرداری
یعقوبنژاد رأی دادید یا کاندیدای
دیگری؟
ن��ه؛ من به آق��ای قاس��می رأی دادم.
یعق��وبن��ژاد  4رأی آورد و  3رأی هم
قاسمی داش��ت که باالخره یعقوبنژاد
شهردار شد.
◄ دلیل مخالفت شما با او چه بود؟
به هر صورت غیربومی بود .پایه امکانات
ش��هر را خیل��ی قبل ترآقای س��عیدی
ریخت��ه بود ،یعقوبن��ژاد در مدتی که
ش��هردار بود کار خاصی انجام نداد .پل
دفاع مقدس را شروع کرد ولی در وسط
راه آن را ره��ا ک��رد .او البته آدم خوبی
ب��ود اما من به ش��هردار بوم��ی اعتقاد
داشتم.
◄ بعد از اینکه منتقد یعقوبنژاد
ش�دید ،دنب�ال چ�ه کس�انی برای
تصدی این مسئولیت رفتید؟

 25نف��ر از اف��راد در ش��ورای دوم
برای ش��هرداری نامزد بودند .ازجمله
مهن��دس نوربخ��ش مدیرعامل وقت
گل گهر ،مهندس بختیاری مدیرکل
وق��ت راه و تراب��ری ک��ه اول قب��ول
ک��رد و بعد نیامد .س��ردارحاج باقری
فرمان��ده تیپ هم از گزینهها بود ولی
ابتدا قبول کرد بیای��د آخرش نیامد.
بعد از آنها به س��راغ آقای حسنپور
رفتیم که آن زمان مش��اور اس��تاندار
ب��ود .م��ن و بقیه اعض��ا او را از زمان
جنگ میشناختیم.
◄ ش�ما در دور س�وم ش�ورا
حدنصاب آرا را بهدس�ت نیاوردید
ِ
بخ�ت
درحالیک�ه گفت�ه میش�د
رایآوری داش�تید .چ�ی ش�د آن
زمان؟
تخریب ها و شایعات شروع شد و روزهای
آخر برخ��ی گفتند خواجوی��ی انصراف
داده و جاهایی هم با خط قرمز کش��یده
بودند که خواجویی نیست درست زمانی
که دیگر وقت تکذیب نبود.
◄ ش�ورای پنجم ،به نظر شورای
موفق�ی نیس�ت .خ�ود م�ن هم در
تحلیلی انتقادی که در نگارس�تان
ب�ه ن�ام «معجون�ی از مچگی�ری و
انفع�ال» نوش�تم ،بقیه رس�انههای
ش�هر و عم�وم م�ردم همنظ�ر
مس�اعدی ندارند .یکی از دالیلش
ه�م این اس�ت ک�ه ش�هردار قوی
انتخ�اب نکردید و تاکنون هیچ کار
زیرساختی هم انجامنشده است.
ش��هردار ،جوان اس��ت و میخواهد کار
کن��د .حاال ممکن اس��ت ی��ک نفر هم
باش��د که دنبال انتقاد و حاش��یه است
و ی��ک خواس��تههایی دارد و دنبال کار
خاصی بود که به نتیجه نرس��یده .خب
اص ً
ال چهکس��ی باید شهردار شود؟ باید

دوره چهارم ه��م گفتم که  70درصد
کارمندان شهرداری کار نمیکنند که
عدهای ناراحت شدند ولی بررسی شد
و دیدند درس��ت اس��ت و شهرداری با
همی��ن  30درص��د حرک��ت میکند.
باید ش��ورا با ش��هردار هماهنگ باشد.
اگر ش��ورا یکطرف ،شهردار هم طرف
دیگر باشد ،هیچچیز درست نمیشود.
خیل��ی کارهایی انجامش��ده که مردم
نمیدانند و شهردار تا حاال  70تا پروژه
آس��فالت انجام داده است .آمارها باید
به مردم گفته شود؛ مث ً
ال پارک مسافر،
بلوار فاطمیه که دارد تمام میش��ود و
بلوار س��ید جمال هم که انجام ش��د.
ش��هردار با این وضعیت ب��د دارد کار
میکند .نماینده هم کمکحال هست.
یادتان هس��ت که ش��هرداری  4ماهه
حق��وق نم��یداد .ش��هرداری بیش از
هزار نیرو دارد .بیشترین بودجه صرف
هزینههای جاری مثل همین پرداخت
حقوق میشود .قرار بوده بودجه 100
میلیارد باشد ولی  60میلیارد آن فقط
محقق شده و  45میلیاردش هم صرف
حقوق و دست مزد میشود .شهرداری
با  15میلیارد چ��هکار میتواند بکند.
نباید توقع بیجا داشت.
◄ یعن�ی ب�ه نظ�ر ش�ما عملکرد
شهردار ایرادی ندارد؟
ن��ه اتفاقاً مثبت اس��ت .ش��ما بگویید،
کجای کارش مش��کل دارد؟ مردم اآلن
ناراض��ی هس��تند چونک��ه میگویند
شهر رادارند خراب میکنند .میگویند
چ��را کانالها پُر نش��د ه و به خاطر آن،
گردوغبار و ترافیک در ش��هر زیاد شده
است .در خیابان ولیعصر آمدند که لوله
را درس��ت کنیم .بع��د گفتند فاضالب
ش��هری هم درست ش��ود .تا آمدند که
نقشه تهیه کنند ،بهگونهای شد که اآلن
همزمان ،سه پروژه بهسرعت دارد انجام
میش��ود اما هرجایی کندهاند ،باید 20
روز صبر کنند تا نشس��ت بکند .انشاا...
م��ردم در آین��ده میبینند ک��ه چهکار
خوبی و زیبایی انجامشده.
◄ درمجم�وع ،بخش عم�دهای از
انتق�ادات م�ردم هم نهتنه�ا بیراه
نیست که به نظر میرسد این نقدها
بهجا محس�وب میش�ود .رزومه و
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پرسنل و کارکنان شهرداری زیدآباد

خیابان  17شهریورجنوبی ،نرسیده به خیابان ابوریحان42268678 -
ضمن تقدیر و تشکر از کلیه سرورانی که در مراسم
تشییع ،تدفین و خاکبندان عزیز از دست رفته

کربالیی
محمد آغنده

ش�رکت نم�وده اند ب�ه اس�تحضار می
رس�انیم مراس�م چهل�م آن عزی�ز روز
پنجش�نبه  ، 97/6/22مصادف با س�وم
محرم در جوار آرامگاه ابدیش ،بهش�ت
زهرای ایزدآباد برگزار می گردد ،حضور شما را ارج می نهیم.

خانواده

آگهی مزایده اموال غیرمنقول نوبت دوم

احتراما نظر به اینکه در پرونده کالس�ه  962331بایگانی اجرای احکام ش�وراها براس�اس
صدور اجراییه محکوم علیه محکوم به پرداخت مبلغ  75000000ریال اصل خواسته و مبلغ
 5726050ریال نیم عشر دولت ( با توجه به اینکه مبلغ فوق بر اساس خسارت تاخیر تادیه
 114521050ریال می باشد) در حق محکوم له مجتبی زیدآبادی نژاد گردیده که پالک ثبتی
ش�ماره  5453فرعی از  6518اصلی بخش  37ناحیه به مس�احت  263متر و  8مترمربع
مالک حمداهلل حاج ابراهیمی مالک ش�ش دانگ عرصه و اعیان دارای س�ند مالکیت اصلی
که محکوم له تقاضای فروش فوق را از طریق اجرای احکام ش�وراها نموده اند که توس�ط
کارش�ناس رسمی دادگستری بازدید و پالک فوق واقع است در محمودآباد اراضی بهرامی
(تعاونی انصار) متعلق به حمداهلل حاج ابراهیمی به مبلغ  263080000ریال ارزیابی و تعیین
قیمت گردیده و مال معرفی ش�ده در روز دوش�نبه به تاریخ  1397/7/2س�اعت  11ظهر از
طریق مزایده در محل اجرای احکام شوراها به فروش می رسد و برنده مزایده کسی است
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 10 .درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس از برنده اخذ
تا در صورت انصراف پس از کس�ر هزینه های اجرایی مابقی به حس�اب درآمدهای دولت
واریز می گردد .متقاضیان می توانند پیشنهادهای خویش را به انضمام فیش  10درصد مبلغ
پیشنهادی که واریز به شماره حساب  2171293825007سپرده دادگستری نزد بانک ملی
گردد داخل پاکت دربسته حداکثر تا قبل از زمان برگزاری مزایده از طریق پست سفارشی
به این اجرا ارس�ال و یا تحویل دفتر اجرای احکام ش�وراها نمایند و روی پاکت قید نمایند
مربوط به مزایده مورخه دوشنبه  1397/7/2می باشد و در صورت برنده شدن و انصراف 10
درصد واریزی به نفع دولت ضبط می شود.

مدیر دفتر اجرای احکام شوراهای حل اختالف سیرجان -عباسلو

جناب آقای

عبدالحمید خدابخش

مصیبت وارده ما را نیز اندوهگین ساخت ،اما چه می شود کرد که در برابر تقدیر حضرت
پروردگار چارهای جز تسلیم و رضا نیست .خداوند متعال قرین رحمتش فرماید.

مدیرعامل و مدیران شرکت صنایع گلدیران

