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گفتگو

 شماره 1172
 شنبه  21اردیبهشت 1398

گفتگو

گفتگو با رئیس کمیسیون عمران شورای شهر

تا زمانی که برنامه نداشته باشیم
وضع همین است
 شهرداری ،هم در ساختار مشکل دارد و هم در سطح  .باید این معایب شناسایی و برطرف شوند

بیژن ادبی

 آقای عسکری شما 2 ،دوره عضو
شورای شهر بودید .چه تفاوتی میان
شورای چهارم و پنجم میبینید؟
با س�لام و عرض تبریک برای فرارسیدن

ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات
و عبادات همگی .دور قبل اعضای ش��ورا
 11نفر بودند و به همین دلیل اختالفنظر
بین اعضای ش��ورا ،خیلی زی��اد بود .اما

نگارس�تان :چهارمین گردهمای��ی مدیران
و مس��ئولین  HSEش��رکتهای پیمانکار و
فعال در شرکت سنگآهن گهر زمین هفتهی
گذشته برگزار ش��د .در این گردهمایی سید
شجاعالدین گلسرخی مدیر ایمنی ،بهداشت
و محیطزیست ش��رکت سنگآهن گهرزمین
اهم اه��داف و برنامههای مدیریت  HSEاین
ش��رکت را در سال  98بدین شرح ارائه نمود:
 -۱افزای��ش میزان آگاهی و س��طح فرهنگ
کارکن��ان و پیمان��کاران  -۲افزای��ش میزان
مش��ارکت کارکنان  -۳ارتقاء سطح عملکرد
پیمان��کاران در زمین��هی  -۴ HSEکاهش
سطح ریسک در کلیهی فعالیتهای مجتمع
 -۵افزایش میزان آمادگی در مقابله با شرایط
اضطراری  -۶کاهش میزان بیماریهای ناشی
از کار  -۷افزای��ش میزان انطب��اق با الزامات
قانون��ی  -۸کاه��ش میزان ح��وادث کاری و
پیش��گیری از وقوع حوادث مشابه  -۹کاهش
حوادث ناشی از تخلّفات و تصادفات رانندگی
 -۱۰کاهش آالیندههای زیستمحیطی -۱۱
کاهش مصرف انرژی.
وی همچنی��ن تأکی��د کرد نح��وهی تعامل و
انتخ��اب پیمانکار در س��ال جدید بر اس��اس
ل  HSEپیمانکاران
الزامات و مفاد دستورالعم 
خواهد بود .گلس��رخی با اشاره به شعار اصلی
 HSEش��رکت گهرزمین با عنوان (صدمه به
هیچکس ،خسارت به هیچچیز) افزود :تدوین
تمام روشه��ا و دس��تورالعملهای ما مبتنی
بر ی��ک فعالیت زی��ر بنایی بهعن��وان ارزیابی
ریسک است .ریسکها در معدن بر سه سطح
(ش��دید ،متوس��ط و کم) تقس��یم میشوند و
طبق برنامهریزیها امیدواریم بتوانیم در جهت
کاهش این ریس��کها تا جای ممکن حرکت

| عکس :مجید شبستری |

روز ش�وراها را به تازگی پشت سر گذاش�تیم .از همان روز
در پی مصاحبه با رئیس یا یکی از اعضای ش�ورای ش�هر بودم که به
دالیلی هر بار عقب افتاد تا اینکه قرعه به نام محمد عس�کری ،عضو
تحصیل کرده ش�ورا افتاد .کسی که خود در همین دور برای یکسال
رئیس ش�ورای ش�هر بود و پ�س از تغییر در هیئت رئیس�ه ،تنها به
ریاس�ت کمیسیون عمران اکتفا کرد تا به قول خودش به درسش که
تحصیل در دکترای همین رشته است ،برسد.
ش�ورا و شهرداری دو نهادی هستند که بیشترین ارتباط را با زندگی
روزمره مردم دارند .به خصوص شهرداری که از تولد تا مرگ انسانها
با افراد س�روکار دارد .ش�هرداری میتواند بهترین ش�رایط را برای
زندگ�ی مردم فراهم کند و یا بدترین آن را برایش�ان رقم بزند ،این
بس�ته به نوع مدیریت و توانایی ش�هردارانی دارد که از سوی همین
ش�ورا بر س�ر کار میآیند .گفتگوی ما در حالی با این عضو ش�ورای
ش�هر انجام شد که همان ابتدا در پاس�خ به برخی انتقادات صراحت ًا
اشاره کرد که نمیخواهد با حرفهایش کسی را برنجاند و یا اصطالح ًا
نمیخواهد صحبتهایش به کسی بَربخورد.

اکنون در دور پنجم ،شورا  7نفره است و
به همین نسبت تصمیمگیریها راحتتر
است .دور پیش ،توافق در زمینه مصوبات،
بهس��ختی پیش میرفت ولی اکنون یک
مصوبه راحتتر صورت میگیرد البته در
هر دو دور ،تعهد خدمت وجود داشت اما
درمجموع به نظرم ،کم شدن اعضاء سبب
ش��ده که اختالفنظرها هم کمتر شود.
البته شورای  11نفره ،این ُحسن را داشت
که اعضایی داشت بعضاً تجربهیِ فعالیت
شورایی بیشتری داشتند.
شما در ش�روع این دوره شورا به
عنوان رئیس شورا انتخاب شدید اما
طولی نکشید که جای خودتان را به
آقای خواجویی دادید .چطور شد که
دیگر نخواستید رئیس شورای شهر
باشید؟
آق��ای خواجوی��ی ابتدا خ��ودش تمایل
نداش��ت کاندیدا ش��ود و گرنه او تجربه
بیشتری به نسبت بقیه اعضا داشت ولی
در سال دوم که موضوع ادامهتحصیل من
پیش آمد دیگر نامزد ریاست شورا نشدم
و همکاران از آقای خواجویی خواس��تند
که نامزد ش��ود که اینبار او قبول کرد و
با اکثریت آرا ،رئیس شورا شد.

شما در مجموع دو دورهای که در
ش�ورا بودید چند ش�هردار را تجربه
کردی�د و در ارزیاب�ی خودتان ،کدام
موفقتر در شهرداری ظاهرشدند؟
من در این مدت  3سرپرست و  2شهردار
را تجربه کردم .سرپرس��تها که طبیعتاً
موقت هس��تند و فرصتش��ان کوتاهتر و
اختیارات محدودتری دارند و لذا بیش��تر
به امور جاری و روزمره میپردازند .آنها
نمیخواهند در فعالیتهای بزرگتر و یا
مناقصهها و مزایدهها ،خودشان را درگیر
کنند .اما ش��هردارها با دید وس��یعتری
انتخاب میش��وند و باید برنامه  4س��اله
داش��ته باش��ند و آرامش خاطر و قدرت
تصمیمگیریِ بیشتری دارند .به هر حال
هرکدام معایب و َمحاسنی داشتهاند.
چه معایب و چه محاس�نی؟ مثال
میزنید؟
در بحث جذب درآمد ،آقای س��روشنیا
موفقت��ر بود البته ب��ا حمایت و پیگیری
مستمر نماینده شهر که توانست بودجه
مالی بیش��تری به همراه متمم بودجه به
دست بیاورد و  145میلیارد تومان بودجه
جذب ش��د و تعدادی خیابان آس��فالت
ش��د .ولی آقای قاسمی در بحث کارهای

زیربنای��ی و عمرانی موفقتر بود .ایش��ان
هم البته م��ورد حمایت نماینده بود ولی
ش��رایط اقتص��ادی فرق میک��رد .آقای
قاس��می دو تقاطع غیر همسطح شهید
فتحی و شهدای غواص را که در سه دهه
گذشته ،بس��یاری در این دو نقطه جان
خودشان را ازدس��تداده بودند ،توانست
بهس��رعت احداث کند و برخی اقدامات
عمران��ی دیگ��ر را انج��ام داد .این دو پل
مهمترین کا ِر ماندگار و بزرگترین اقدام
در ای��ن دو دوره حضور من بود .البته در

اواخر آن دوره ش��ورا ،نقدینگی کم شد و
تحصن کارکنان و مشکالت دیگری پیش
آمد.
شما مشکالت شهرداری را بیشتر
در چه چیز میبینید .مش�کالت در
سطح یا در ساختار؟
مشکالت بعضاً س��اختاریاند و بعضاً هم
در سطح و نوع مدیریت و برخوردها .حل
مشکالت س��اختاری برنامه میخواهد و
مقداری زمان میبرد اما حل مش��کالت
رفرمی ،دست خودمان است .باید در نیرو

تأکید بر شعار واحد  HSEگهرزمین در چهارمین گردهمایی ایمنی و بهداشت شرکتهای پیمانکار

صدمه به هیچکس ،خسارت به هیچچیز

کنیم .وی افزود :اگر این ریسکها کاهش پیدا
نکند به این معنی اس��ت که کارمان در یکجا
نقص دارد و باید نقص را پیدا و برطرف کنیم.
مدیر ایمنی ،بهداشت و محیطزیست گهرزمین
گف��ت :ما در ای��ن رابط��ه هدفگذاریهایی
کردهای��م ک��ه نتیجهاش کاه��ش قابلقبول
ریس��کها اس��ت .وی افزود با استقرار کامل
سیستمهای ایمنی ،بهداشت و محیطزیست
بر اس��اس اس��تاندارهای ایزو  ۴۵۰۰۱و ایزو
 ۱۴۰۰۱در ش��رکت گهرزمین و رعایت این

جناب آقایان

ستوان دوم حسن صفینژاد
ستوان دوم مصطفی جهانشاهی

از زحمات بیشائبه شما جهت پیگیری صادقانه پرونده سرقت وسایل
مغازه و رسیدن به اموال مسروقه کمال تشکر و قدردانی را دارم.

احمد بیگلری

الزامات شاهد کاهش چشمگیر حوادث ناشی
از ش��رایط ناایمن در مجتم��ع خواهیم بود.
مدیر ایمنی گهرزمی��ن بر تدوین یک برنامه
هدفمند و یکپارچه بر اس��اس اهداف ابالغی
این مدیریت تأکید و پیمان��کاران را از انجام
فعالیته��ای جزیرهای و پراکنده در زمینهی
 HSEب��ر ح��ذر داش��ت .وی در ادامه گفت
بای��د به این نکته هم اش��ارهکنم که مدیران
ما بهتنهایی نمیتوانند ریسکها را شناسایی
و ی��ا کاهشدهندهی آن باش��ند؛ این مهم با

سرکار خانم سیمین چراغیپور
کسب مقام قهرمانی پرس سینه پاورلیفتینگ کشور و راهیابی
به مس�ابقات جهانی گرجس�تان را به ش�ما و مش�اور ورزشی
گرانقدر آقای علی کشاورز تبریک عرض مینماییم.

شاگردتان؛ زهرا دستیار

مش��ارکت تکتک افرادی که در کارگاههای
مختلف مشغول به فعالیت هستند به دست
میآید.
مدی��ر ایمنی و بهداش��ت گهرزمین در رابطه
با ارزیابی عملکرد پیمانکاران ش��رکت در این
رابطه اظهار داشت ارزیابی عملکرد پیمانکاران
در  5مرحل��ه با بررس��ی 230ش��اخص مورد
بررس��ی قرارگرفت��ه که خوش��بختانه نتیجه
ارزیابیه��ا 20درص��د رش��د را در عملک��رد
پیمانکاران نش��ان میدهد .گلس��رخی افزود:

همچنی��ن در نظر داریم برنام��ه جامع ارتقاء
سالمت کارگران را تدوین کنیم که امیدواریم
تا پایان س��ال جاری به این مهم دس��تیابیم
چراکه موضوع حفظ و ارتقاء سالمت کارکنان
برای ما اهمیت بسیاری دارد.
مدیر واحد ایمنی و بهداشت شرکت سنگآهن
گهرزمین از دیگر افتخارات این واحد را حداقل
اتفاقات در مسیرهای ترددی شرکت بر اساس
آمار بهدس��تآمده سال گذش��ته اعالم کرد و
گفت :بهعنوانمثال سال گذشته در جادههای
استان  15میلیون تردد انجامشده که طی آن
بالغب��ر 500حادثهی فوتی و بی��ش از 5000
مص��دوم پیشآمده؛ ام��ا در جادههای داخلی
و یا خارجی منتهی به ش��رکت باوجود بالغبر
 8میلی��ون تردد هیچ حادث��ه منجر به فوت و
یا مصدومیت ش��دید نداشتیم که بسیار حائز
اهمیت اس��ت ،البته باید در امر ایمنس��ازی
جادهها بیش��تر کار ش��ود و خوشبختانه بحث
آس��فالت جادههای منتهی ب��ه گهرزمین در
دستور کار مسئوالن محترم شرکت قرار دارد.
در ادامه مهندس مهدی بهش��تی مشاور HSE
گهرزمین نیز که از س��خنرانان این جلس��ه بود
اینگون��ه گفت :درزمین��هی  HSEباید به این
نکته اش��راف داشته باش��یم که در نقطهای که
اکنون هس��تیم چه مس��یری را طی کردهایم و
برای رس��یدن به اهدافمان چه مسیری را قصد

انگیزه به وج��ود بیاوریم و با برخوردهای
مناس��ب او را ترغی��ب کنی��م ،کارش را
درس��ت انجام بدهد .نیروی��ی که انگیزه
نداش��ته باشد یا درست کار نمیکند و یا
میگذارد و میرود .ش��هرداری باید روی
مجموع��هاش اع��م از نیروی انس��انی یا
واحدهای مختلفش بیشتر نظارت داشته
باشد .افراد فاقد انگیزه باید تغییر کنند و
افراد مجرب که توانایی خودش��ان را قب ً
ال
ثاب��ت کردهان��د باید حمایت ش��وند .در
کنار هم��هی اینها باید حرمتها 

طی کردن داریم .وی افزود :در یک و نیم س��ال
گذشته بر اساس گزارشی که از یکی از دوستان
در ایمیدرو دریافت کردم ش��رکت س��نگآهن
گهرزمی��ن ج��زو مجموعههایی شناختهش��ده
که بیش��ترین توسعه و پیش��رفت را درزمینهی
عملکرد  HSEداش��ته است .عملکرد همکاران
بسیار مثبت است و اگرچه شاید چیزی که امروز
دربارهاش بحث میکنیم هنوز جای کار داش��ته
باشد اما روند ،روند مثبتی بوده است و برنامههای
پیش رو بس��یار مثبت هست .مش��اور ایمنی و
بهداش��ت این ش��رکت افزود :هدف اصلی ما در
این بحث کاهش ح��وادث ،کاهش بیماریهای
شغلی و کاهش آسیبهای زیستمحیطی است
که باید توجه ویژهای به آن داشته باشیم.
مهندس محمدی دیگر مش��اور ای��ن واحد نیز با
تأکید بر این نکته که باید نهتنها به افراد ش��اغل
در کارگاهه��ا آموزشهای الزم داده ش��ود ،بلکه
یک ش��خصی که جدیدالوروداست نیز باید قبل
از حتی داشتن یک روز کاری آموزشهای الزم را
ببیند .وی افزود :کاهش حوادث در هر کارگاه و هر
شرکتی نهتنها به نفع پیمانکار است بلکه منفعتش
برای شرکت نیز هست لذا پیمانکاران برای تنظیم
پالن  HSEباید بر تمام نکات دقت کنند چراکه
این پالنها پاشنه آشیل کار میباشند.
گفتن��ی اس��ت در پای��ان ای��ن نشس��ت از
واحدهای  HSEشرکتهای آسفالت طوس،
آرمانگهر ،آویژه صنعت ،نظمآوران ،پترو نیرو،
کاوشگران ،الوند ،محورگستر ،آبادگران و عصر
پویا بهعنوان ش��رکتهای برت��ر در زمینهی
 HSEتقدیر شد و به شرکتهایی که عملکرد
ضعیفی در این رابطه داشتند اخطار داده شد
ک��ه در صورت عدم توج��ه به این مهم امکان
قطع همکاری با آنها وجود دارد.

 در بحث جذب درآمد،
آقای سروشنیا موفقتر
بود ولی آقای قاسمی در
بحث کارهای زیربنایی و
عمرانی موفقتر بود .دو تا
پل روگذری که آن زمان
درست شد تا قبل از آن در
این محورها همیشه تلفات
داشتیم .کار شهرداری تنها
آسفالت نیست .ما مشکالت
بزرگتری مثل ترافیک داریم.
این دو پل مهمترین تصمیم
ماندگار در این دو دوره
شورای شهر بود
در بحث آس��فالت معابر و جدولکشی و
س��نگفرش تا حدودی خوب کار شده اما
ش��هر ما مشکالت اساسی تری دارد مثل
ترافی��ک و یا نبو ِد پارکین��گ طبقاتی و
برخی نیازهای عمرانی دیگر.
یکی از نمادهای پیشرفت و توسعه
در ش�هرها ایج�اد تقاطعه�ای غیر
همسطح است .شما به عنوان رئیس
کمیس�یون عمران چه توضیحی در
رابطه با کمبودهای موجود دارید؟
نه اینگونه نیس��ت .م��ا در زمینه تقاطع
غیرهمسطح پیش��رفتهایی داشتهایم و
از میان پنج نقط��ه حادثهخیز 2 ،تقاطع
غیر همس��طح یعنی میدان حضرت امام
در محیاش��هر و میدان مادر در بلوار امام
رضا را کارش��ناسها تأیید کردند و رأی
کمیس��یون ماده  5و ش��ورای ترافیک را

خواهر گرامی سیمین چراغیپور
کسب مقام قهرمانی پرس سینه پاورلیفتینگ کشوری و راهیابی شما به مسابقات جهانی را به شما و مشاور ورزشی
گرانقدر جناب آقای علی کشاورز تبریک عرض مینماییم .برایتان آرزوی موفقیت داریم.

مادر و خواهرها

جناب آقای محمد محمودآبادی
انتص�اب بجا و شایس�ته جنابعالی به س�مت سرپرس�ت فرمانداری
ویژه شهرستان س�یرجان را صمیمانه تبریک عرض نموده ،از درگاه
خداوند متعال توفیق روزافزون شما را خواستاریم.

بدینوسیله از زحمات بیدریغ و دلسوزانه جنابعالی در راستای پیشرفت
شهرس�تان س�یرجان در طول س�الهای خدمت در فرمانداری سیرجان
تقدی�ر و تش�کر مینماییم .امید اس�ت در ظ�ل توجهات اله�ی در همه
زمینهها پیروز و مؤید باشید.

شرکت کاروان بار سیرجان
شرکت بازرگانی مروارید سبز کویر
شرکت زرینگهر مهام سیرجان (حسام)

که علنی بودند .شورا ،نظارتی است و ما
ک نهاد اجرایی نیستیم .ما نمیتوانیم
ی 
خودمان وارد اجرا ش��ویم ولی سؤال و
پرسش میکنیم.
 تاکن�ون چندبار ش�هردار را در
صحن ش�ورا خواس�تهاید و س�ؤال
کردهاید؟
در ط��ول هرم��اه حداقل یک جلس��ه،
ش��هردار به صحن شورا دعوت میشود.
تمام اعضا ،نظرات و انتقاداتشان را در
خص��وص کمکاریها مط��رح میکنند
و ش��هردار هم در پاس��خ برخی مواقع
میگوی��د باید مش��اور بگیریم .جاهایی
مث��ل زیرگ��ذر صنع��ت هم ش��هردار
میگوی��د که باید حک��م قطعی دادگاه
ص��ادر ش��ود و تعیین تکلیف ش��ویم و
ب��دون آن نمیتوانم کارکنم .ش��هردار
توجیهاتی میآورد ام��ا واقعاً قابلقبول
نیستند.
 آقای عس�کری من فکر میکنم
عدم کارایی ش�هرداری برمیگردد
به نداش�تن نیروی ب�ا تجربه کافی.
چ�را برخ�ی نیروه�ای باتجرب�ه از
شهرداری به نهادهای دیگر رفتند؟
آخرین مورد آنهم شنیدیم همین
روزها ب�وده که مدیر آتشنش�انی
ش�هرداری ه�م اینج�ا را رها کرد
و رفت .چرا؟ بههرح�ال ،رفتن این
کارشناسان باسابقه ،آیا ُخسران به
سرمایه انسانی شهرداری محسوب
نمیشود.؟
بله .صحیح است .سیستم اداری ،سالها
روی ای��ن کارمن��دان س��رمایهگذاری
میکن��د تا آنه��ا تجربه کس��ب کنند.
برخی از آنان ممکن اس��ت ،دغدغههای
مالی داش��ته باشند .نمیش��ود دالیل را
بهصورت قطعی اعالم کرد .شاید هم فضا
بسته بوده و امکان همکاری نبوده است.

برخی هم خودشان درخواست مرخصی
بدون حقوق میدهند و بر اساس قانون
موافقت شده است .درهرصورت بیتردید
از این اتفاقات ،متضرر میشویم.
س�ال گذشته ،بحث
 در یکی ،دو
ِ
ف�روش تراک�م و تغیی�ر کاربریها
بهص�ورت بیس�ابقه مط�رح بوده،
شورای شهر آیا موافق فروش تراکم
و یا تغییر کاربری به این گستردگی
است.؟
دردور چهارم ،برخی از این درخواستهای
تغییر کاربری یا افزایش طبقات به شورا
میآمد و همکاران در کمیسیون عمران
نظ��ارت میکردند که این تغییر کاربری
صحیح است یا نه و مث ً
ال با  3تا  5طبقه
موافقت شود یا نه .بعدا ً گفته شد که این
رون��د ،خالف قانون اس��ت و هنگامیکه
پروندهای به کمیس��یون ماده  5میرود،
نباید ش��ورا دخالت کند .در حال حاضر،
این درخواستها مستق ً
ال به کمیته ف ّنی
ش��هرداریهای مناطق داده میش��ود و
در کمیته ف ّنی این درخواس��ت بررسی
میش��ود ت��ا ضوابط طرح رعایت ش��ده
باش��د .هر تغییری در م��وارد مذکور از
مسیر کمیسیون ماده  5اعمال میشود
نه شورا.
 آقای عس�کری این کمیسیون،
ی جدید و خلقالساعهای که
پدیده ِ
نیس�ت .چندی اس�ت که بر اساس
ضواب�ط قانون�ی فعالی�ت میکن�د،
بحث بر س�ر گس�تردگی این تغییر
کاربریها و زمینههای فس�ادآوری
اس�ت ک�ه در برخی کمیس�یونها
وجود دارد و بس�یاری از مسئولین
کش�وری نیز به ای�ن موارد اش�اره
داشتهاند.
کمیت��ه ف ّن��ی و ای��ن کمیس��یون ،کار
قانون��ی خ��ود را انجام میدهن��د با این

مهندس عباسلو مدیرعامل مجتمع جهان فوالد در مراسم گشایش خانه بومگردی در بلورد:

به زادگاهم ادای ِدینکردم

یک مدرسه قدیمی و مخروبه اکنون تبدیل به محیطی شاد و دل انگیز برای همگان شده است
نگارستان :هفته گذشته خانه بومگردی بلورد
که با همت مجتمع عظیم جهان فوالد بهطور
زیبایی بازس��ازی و قابل استفاده گردشگران و
عالقهمندان حوزه فرهنگ و آموزش ش��ده با
حضور مس��ئوالن شهرس��تان و استان افتتاح
ش��د .در این مراس��م که با وی��ژه برنامههای
فرهنگی و موس��یقی محلی همراه بود مشاور
مدیر کل آموزش و پرورش استان ،امام جمعه
شهرستان ،نماینده مردم و رئیس اداره آموزش
و پ��رورش س��یرجان هر ک��دام جداگانه طی
سخنانی خدمات مجتمع جهان فوالد بهعنوان
معین اقتصادی بلورد را س��تودند و از زحمات
مهندس عباس��لو مدیر عام��ل بهخصوص در
راهاندازی و تأس��یس خانه بومگ��ردی تقدیر
کردند .در این مراس��م مهندس علی عباس��لو
خود طی س��خنانی با بی��ان خاطراتی چند از
دوران تحصیلش در بلورد گفت :من  50سال
قب��ل در بلورد در مکتبخان��ه محلی آموختن
را ش��روع کردم و از کالس س��وم در مدرس��ه
قدیمی بلورد ادامه تحصیل دادم .من آنچه در
ابتدا آموختم از همینج��ا بود و اکنون پس از
 50سال خداوند توفیق داد که برگردم و ادای
دِینی به زادگاه ،مدرس��ه ،معلمان و همکاران
گذشتهمان در بلورد داشته باشم.

وی افزود :این یک وظیفه انس��انی و اجتماعی
بود و ش��رکت جه��ان فوالد به عن��وان معین
اقتص��ادی منطقه بل��ورد در ای��ن رابطه اقدام
به بازس��ازی مدرس��های کرد که طی سالیان
گذش��ته افراد زیادی در آن درس خواندهاند و
در س��الهای اخیر هم از آن بهعنوان خوابگاه
ش��بانهروزی دانشآموزان روس��تایی استفاده
میش��ده اما مدتهاست که با توجه به قدمت
زیاد مدرسه مخروبه و بالاستفاده مانده بود .وی
گف��ت :از این رو جهان فوالد پ��ا به پای انجام
فعالیته��ای دیگ��ر خود در بخ��ش صنعت و
معدن از انجام مس��ئولیتهای اجتماعی خود
غافل نماند و این مدرس��ه مخروبه را تبدیل به
مفرح و شاد برای استفاده همگان کرد.
محیطی ّ
مهندس علی عباس��لو اظهار کرد « :ما هر آنچه
ک��ه داریم از مدرس��ه و علم و آم��وزش داریم و
اکنون هر چه در زمینه تقویت و توسعه فضاهای
آموزشی هزینه کنیم کم است و جای کار در این
حوزه بس��یار زیاد است .مدیرعامل جهان فوالد
افزود :ما چه در بخش فرهنگ و آموزش و چه در
بخش صنعت و تولید کار کنیم به جامعه منفعت
رساندهایم کما اینکه راهاندازی یکی از بزرگترین
مجتمعهای فوالدی کش��ور در س��یرجان گام
بزرگ��ی در جهت تولید و اش��تغال اس��ت که با

حتی درخواست حضور کارشناسان را رد نمودند.
وی افزود :حتی درخواست کمک تصویری را هم
زیر بار نرفتند اما ما نا امید نش��دیم و از توانایی
و دانش��جوانان متخصص این شهرستان و سایر
نقاط که تجربه داش��تند استفاده کردیم و خدا
را شاکریم که توانستیم شمش فوالد را بهعنوان
یک هدیه و به عنوان ادای دین به همش��هریان
خوبمان تقدیم کنیم.

اراده و ایمان مهندس��ان و متخصصان ایرانی به
بهرهبرداری رس��یده و در واقع فعل خواستن را
صرف کردیم و کلمات نمیشود و نمیتوانیم را
دفن نمودیم و ثاب��ت کردیم اگر بخواهیم همه
چیز حتی با شرایط تحریم و محدودیتهایی که
دش��منان مملکت به ما تحمیل کردهاند شدنی

حجتاالسالموالمسلمینجنابآقایمحمدمحمودآبادی

جناب آقای دکتر مکیآبادی

شرکت بازرگانی مروارید سبز کویر
شرکت کاروان بار سیرجان
شرکت زرینگهر مهام سیرجان (حسام)

حفظ ش��ود .برخی مدیرانی که همکاری
نمیکنند دلیلی برای نگه داشتنش��ان
نیس��ت .باید عذرش��ان را خواس��ت .در
ش��هرداری بیش��ترین زحمتها را قشر
کارگری و فضای سبز متحمل میشوند.
اینه��ا باید حمای��ت و م��ورد ترغیب و
تش��ویق قرار گیرند .باید حقوق مادی و
معنوی این افراد رعایت شود.
پس گالیهمندیها بیشتر از ناحیه
کجاست؟
گالیهمندی بیش��تر از ناحی��ه نیروهای
اداری و بحث کم ش��دن اضافهکار است.
کارمن��دان ش��هرداری توق��ع دارند که
بهص��ورت روتی��ن ،اضاف��هکار بگیرند و
ش��هرداری هم میگوید بای��د این مبلغ
بهص��ورت واقع��ی ،معادل ب��ا کاری داده
شود که انجام میدهند .این پول از محل
عوارض ،ارزشافزوده و مقابله با آالیندگی
شهر جمعآوریشده و در حقیقت سرانه
همه محالت متعلق به همه مردم اس��ت.
البت��ه من از مس��ئوالن امر درخواس��ت
میکن��م که با توجه به گرانیها ،تدبیری
در این زمینه بیاندیشند تا کارمندان دچار
مضیقه نباشند.
ش�ما تأیی�د میکنید ک�ه برخی
نیروها حقوقشان کم شده و یا اضافه
کار نگرفتهاند؟
در بخ��ش خدماتیه��ا بله .م��ن بهطور
ماهیانه ،دو سه شب یکبار برای سرکشی
به نیروه��ای خدماتی حجم��ی میروم،
میبینم باوج��ود حقوق پایینی که دارند
ب��ا اینکه دو ماه از عی��د میگذرد ،هنوز
ِ
دریافت
حقوق اس��فند را نگرفتهان��د و از
«شبکاری» نیز برایشان خبری نیست.
اینه��ا جای تأس��ف دارد .وقتیکه 17یا
 18میلی��ارد برای تنظیف ب��ه پیمانکار
میدهی��م ،بای��د از او بخواهی��م حقوق
کارگران خدماتیشان دیگر تضییع نشود.

احتم�االً برخ�ی مش�کالت
برمیگردد به حجم نیروها و نداشتن
برنامه برای آنها .این را قبول دارید؟
کمیته س��اماندهی نیرو و منابع انس��انی
در دور گذش��ته قرار بود راهاندازی شود.
ول��ی تا این لحظه ،عم ً
ال اتفاق خاصی در
این زمینه روی نداده است .البته نیرویی
که از حداقل یک س��ال تا  20س��ال کار
کرده انصاف نیست که ما بهدنبال تعدیل
آنان برویم .ازنظر اخالقی در شرایط مالی
ام��روز جامعه صحیح نیس��ت .با حجمی
ش��دن نیروها هم مخالفی��م .هر چه هم
بوده ،از قبل اس��ت .در این  6سال اخیر،
نیرویی اضافه نش��د .اعضای شورا هم به
دنبال تزریق نیرو نبودند 160 .نفر تاکنون
بازنشسته شدند ،جایگزین هم نشدند که
باید از همین جوانها استفاده شود .باید
ب��رای آنها مس��ئولیت تعریف کنیم .در
رنگآمیزی عی��د  97از همین نیروهایی
ک��ه ی��ک روز اس��تراحت بودن��د ،برای
زیباسازی استفاده شد .همه اینها ،تدبیر
و مدیریت شهرداری را میطلبد.
ت های ش�ما من
 از البهالی صحب 
اینج�ور برداش�ت کردم ک�ه جذب
بودج�ه ای�ن دوره خوب ب�وده ولی
شهرداری بهتناسب بودجهای که در
اختیار داشته ،پیشرفتی در کارها به
خص�وص اقدامات عمرانی نداش�ته،
علت را در چه میدانید؟ مش�کالت
مدیریت�ی ،بیانگیزگ�ی در نیروها،
برنامهریزی و یا دالیل دیگر؟
ما چه از شهردار قبل و چه از شهردار فعلی
خواستیم برنامه مدونی را ارائه دهند و بر
اساس همان برنامه پیش بروند .تابهحال،
این برنامه زمانبندی که تا س��ال 1401
قرار بود ادامه داشته باشد ،به شورا نیامده
است .تا زمانی که شهرداری و شورا برنامه
نداشته باشند ،طبیعتاً وضع همین است.

هم گرفتند.
ای�ن ه�ا در ح�د نقش�ه و کاغذ
هستند .از اجرا که خبری نیست؟
از شهردار خواستهایم برای این دو تقاطع،
هر چه س��ریعتر مش��اور بگیرد و تعیین
تکلی��ف کن��د تا ب��ا توجه ب��ه بودجهای
که س��ال قبل محققشدهاس��ت ،حداقل
اح��داث یکی از ای��ن دو تقاطع ش��روع
ش��ود .اگر نقاط کور ترافیکی رفع ش��ود،
بزرگترین کار انجامش��ده است .باید به
دنبال سرمایهگذار برویم .مث ً
ال در مبحث
طرح س��اخت پارکینگ طبقاتی خیابان
ام��ام که ذکر کردم بای��د یک یا دوطبقه
را بهعن��وان تجاری بهعنوان تش��ویق در
زمینه درآمدزایی برای س��رمایهگذاری،
مجوز س��اخت بدهیم .ما عم�ل ً
ا  18ماه
فرصت داریم چون پنج ،ش��ش ماه آخر
که برای اعضای ش��ورا ص��رف تبلیغات
انتخاباتی میش��ود .البته امیدواریم مثل
سال گذشته ،امسال هم برای شهرداری
بودجه خوبی جذب ش��ود تا بیش��تر به
زیربنایی عمرانی برویم.
دنبال کارهای
ِ
جدیتری هم
طرحه�ای ناتم�ام ّ
داری�م .پایان�ه مس�افربری و بح�ث
میدان ترهبار...
پروژه پایانه  16 ،15سال است شروعشده
و فکر میکردیم که تمام شود اما با گرانی
یکباره ،کار متوقف ش��د و پیمانکار هم
تعطیل کرد؛ اما این مس��ائل برای امسال
دیگ��ر قابلپذیرش از ش��هردار نیس��ت.
ح��اال چه بخ��ش خصوص��ی کار کند و
چه ش��هرداری .پروژههای نیمهتمام باید
تکمیل شوند.
 پس ش�ورا در این میان ،نقشش
چیست .مگر شورا اهرمهای قانونی
برای بازخواست و نظارت ندارد؟
چ��را ما انتقاد داش��تیم .چ��ه در بحث
خصوصی و چه در اغلب جلس��ات شورا
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انتصاب شایس�تهی جنابعالی به س�مت سرپرس�ت فرمانداری ویژه شهرستان س�یرجان که نشأت گرفته از حس�ن تعهد ،کارآمدی و
شایس�تگیهای برجسته ش�ما میباشد را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده ،از درگاه خداوند بیهمتا عزت ،سربلندی و توفیقات
روزافزونتان را مسئلت داریم.

اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید شهرستان سیرجان

جنابآقایعلیاحمدیپور

ریاست محترم اداره آب و فاضالب روستایی

جنابآقایمحمدرضاوحدتی
معاون محترم اداره آب و فاضالب روستایی

از حس�ن تدبیر و تالش موفق ش�ما در پیشبرد طرح آبرس�انی و لولهگذاری به روستای کریمآباد کفه تشکر
و قدردانی مینماییم ،از درگاه خداوند تبارک و تعالی ،توفیق روز افزون شما سروران گرامی را خواستاریم.

اهالی روستای کریمآباد کفه و اعضاء شورا

است فقط الزمهی آن این است که با دید مثبت
حرکت کنیم و تفکر منفی را کنار بگذاریم .وی
افزود :ما در ش��رایطی به این موفقیت رسیدیم
که در مس��یر راه اندازی کارخانه فروش��ندگان
خارجی برای فروش تجهیزات خارجی حتی به ما
گارانتی را ندادند و مسئله تحریم را بهانه کردند و

◄هر ماه یک پروژه افتتاح میکنیم
مهندس مس��عود میرمحم��دی رئیس حوزه
مدی��ر عامل ش��رکت جهان ف��والد و مجری
طرحه��ای فرهنگ��ی اجتماعی این ش��رکت
در بل��ورد نی��ز ط��ی س��خنانی از همدلی و
هماهنگیه��ا در اجرای این ط��رح ها تقدیر
نم��ود و گفت :پ��س از آنکه ش��رکت جهان
ف��والد بهعن��وان معی��ن اقتص��ادی ش��هر و
بخش بلورد انتخاب ش��د با همت و پش��تکار
و پیگیری مس��ئوالن شرکت بخصوص جناب
مهندس عباسلو طرحهای فرهنگی ،آموزشی،
اش��تغالزایی و گردشگری متعددی درسطح
بخش شروع کردیم و بنا داریم با یاری خدا و
حمایت مدیرعامل محترم و همکاری مردم و
مسئوالن محلی انشاءا ...تا پایان امسال 12

5

حال میپذیرم که برای مردم ،ابهاماتی
وج��ود دارد و برخی از مصوبات ش��اید
در نظر آنها ش��بههناک باشد ولی واقعاً
هیچ مس��تندی در زمینه فس��اد علنی
وجود ندارد .اگر موارد مس��تندی دارند
میتوانند منعکس کنند.
در آخری�ن س�ؤال ،آخری�ن
تصمیم�ات کمیس�یون عم�ران ب�ا
مسئولیت شما چه بوده است؟
یکی از پیش��نهادهای اساس��ی این بود
که تمل��کات پیرامون زیرگ��ذر صنعت،
تعیی��ن تکلیف قانونی و حقوقی ش��ود.
کوچ��ه حف��اری عباس��ی نیز ب��ه علت
وجود مدرس��ه و خطرس��از بودن ،قطعاً
باید مورد رس��یدگی قرار گیرد .در بحث
کمیس��یون عمران ،امسال پیگیر برنامه
عمرانی با شرکت فاضالب و شرکتهای
زیرساخت مانند برق و گاز و آب هستیم
که حفاری دارند .در کارهای عمرانی هم
شورا در زمینه سنگفرش ،جدولگذاری
و آس��فالت ،ب��ر اس��اس مناط��ق ،باید
اولویتبن��دی کن��د و س��پس کار کند.
اینگونه نباش��د ک��ه اول کاری را انجام
دهد و بعد به دنبال مصوبهیِ شورا باشد.
در م�ورد طرح فاضلاب چطور.
حسابی مردم کالفه شدهاند..
بل��ه در مورد فاض�لاب هم م��ا مصوبه
داش��تیم ک��ه در بح��ث کندهکاریها،
بای��د تا آخ��ر اردیبهش��تماه لکهگیری
را انج��ام دهد .البته دالیلی مطرح ش��د
که پیمانکاران به عل��ت گرانی قیر ،کار
را تعطی��ل کردهاند .قرار ش��د امس��ال،
پیمانکا ِر کن��دهکاری و لکهگیری ،یکی
باش��د .در جلسهای که در فرمانداری در
خصوص کمیته حفاری داشتیم ،مصوب
کردیم و به ش��هرداری وق��ت دادیم که
تعدادی خیابانها را ظرف یکی دو هفته
آینده شروع به آسفالت کند.

پروژه (هر ماه یک پروژه) را افتتاح کنیم .وی
افزود :در حوزه فرهنگی و آموزش��ی عالوه بر
خانه بومگردی که افتتاح ش��د و یک مدرسه
دیگر که فعالیته��ای ف ّنی و حرفهای در آن
برنامهریزی ش��ده ،مر ّمت س��وله و کتابخانه
عمومی بلورد ،افتتاح مرکز آموزشی دارالقرآن
را نیز در ماه مبارک رمضان خواهیم داشت که
کار احداث آن به پایان رسیده است .در حوزه
میراث فرهنگی ،مر ّمت باغ س��نگی (س��رای
محب��ت درویش خ��ان ) ،مر ّمت و بازس��ازی
خانه حس��ین خان بچاقچی(شجاع السلطان)
را داری��م که در حال اجرا هس��تند .در حوزه
بهداش��ت و درم��ان (رونمای��ی از تجهیزات
پیشرفته دندانپزشکی ،دستگاه آزمایش خون
و بیوش��یمی در درمانگاه بل��ورد) ،همچنین
بهرهب��رداری از پنله��ای خورش��یدی در
روستای محمدآباد باشآبدان (به عنوان اولین
روس��تای انرژی پاک کشور) ،طرح توسعه و
گسترش صنایع دستی از جمله فرش و گلیم
و س��ایر طرحهای ف ّنی و اشتغالزایی دیگر را
در منطقه خواهیم داشت.
میرمحم��دی ادام��ه داد « :م��ن ب��ه عنوان
کوچکترین عضو خانواده جهان فوالد از مدیر
عامل محترم شرکت که از همه پیشنهادات
اس��تقبال و حمایت کردهاند صمیمانه تشکر
میکن��م و همینجا اع�لام میکنم هر اتفاق
خوبی که در بل��ورد در این زمینه افتاده نظر
مس��اعد آق��ای مهندس عباس��لو و همکاران
محت��رم م��ا در مجموعه جهان ف��والد بوده
است ضمن اینکه این را هم بیان کنم اجرای
این طرحها در بلورد میس��ر نمیشد مگر با
همکاری و همدلی مسئوالن محلی در بلورد
که باعث دلگرمی ما شدند.

روزها رفت و گذشت و در اندیشه باز آمدنت لحظهها طی شد و ُمرد و نگاهم هر روز باز هم با همه شوق
کوچهها را پایید مثل آنروز که میآمدی از دور ....دریغ! دل من در غم ،هجران تو ای احس�ان عزیز چه
بگویم چه کشید .آه یک سال گذشت .یک سال بی تو یک قرن گذشت.
بدینوسیله به اطالع کلیه دوستان ،اقوام ،آشنایان
و سروران گرامی میرساند مراسم اولین سالگرد
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