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کارکنان و بســیاری آیتمها که در الیحه
بودجهمان همیشــه دیده میشود .البته
برخی پیمانکاران که میخواهند باالترین
بازدهی و درآمد را داشته باشند ،متاسفانه
حقوق کمتری به قشر زحمتکش جامعه
میدادند که ما به این قضیه ورود کردیم و
االن حقوق حتی نیروی خدماتی ما معموالً
زیر  ۴و نیم میلیون تومان نیست .البته با
توجه به شــرایط اقتصادی کشور ،حق با
کارمندان است که این حقوقها ،جوابگوی
مسائل زندگیشان نیست که امیدوارم در
کل شرایط کشور بهتر شود.

گفتگو با مهندس رضا سروشنیا شهردار سیرجان
در روزهای پایانی شورای پنجم

| عکس :مجید شبستری |

از خوش شانستر ین
شهرداران سیرجان هستم

 70میلیارد تومان بدهی داشت با بسیاری حقوق های پرداخت نشده و
شهرداری70
 زمانی که من آمدم شهرداری
حساب هایی که پیمانکاران مسدود کرده بودند ،اما اآلن پس از پرداخت آن بدهی ها و خدمات پُر هزینه بعدی،
 70میلیارد تومان هم در حساب شهرداری پسانداز داریم و قرار است به زودی برخی پروژههای کالن عمرانی
السالم) به مناقصه گذاشته شوند
از جمله دو تقاطع غیرهمسطح در میدان کشتی و میدان امام علی (علیه ّ
و وابستگی سیاسی نظارهگر هستند ،نمره
و نظر بدهند.

بیژن ادبی
ایــن چهارمیــن یــا پنجمیــن بــار اســت کــه طــی
ســال هــای اخیــر بــا شــهردار ســیرجان گفتگــو مــی
کنــم  .رضــا ســروشنیا اگرچــه هیچــگاه کنفرانــس
مطبوعاتــی نداشــته اســت امــا از طریــق روابــط عمومــی ســازمانش بــا
رســانهها ارتبــاط و تعامــل خوبــی دارد .اینبــار در آخریــن روزهــای کاری
اش در ســاختمان خیابــان انقــاب بــه دفتــرش رفتــم و در گفتگویــی یــک
و نیــم ســاعته بــا وی کــه از طریــق روابــط عمومــی و بــا همــکاری آقــای
قلیــچ خانــی مدیــر ارتباطات شــهرداری هماهنگ شــد ســواالت مختلفی
در خصــوص شــورای پنجــم و ششــم و عملکــرد خــودش در ایــن دوره و
اینکــه آیــا بــاز هــم در ایــن ســاختمان خواهــد مانــد یــا خیــر پرســیدم .این
گفتگــو را کــه عصــر چهارشــنبه انجــام شــد بــا هــم مــی خوانیــم.
 آقای شهردار ،در روزهای پایانی
دوره پنجم شورای شهر قرار داریم.
چهار ســال از انتخاب شما به عنوان
شهردار ســیرجان توسط این شورا
میگذرد .با مرور عملکردتان در این
دوره شــما چه نمرهای به خودتان
میدهید؟
به نام خداو با تشــکر از شما و خوانندگان
عزیزتان ،در نیمه اول سال  96که آمدم،
مشکالت زیادی سر راه بود .شهرداری 70
تومان بــه ارزش آن زمان بدهی
میلیارد
ِ
داشــت و پولی در حساب شهرداری نبود.
حقــوق و معوقات عقبمانــده کارکنان
شهرداری ،مشکالت سیانجی و وضعیت

نامناســب آســفالت شــهر کــه موجب
نارضایتی مردم شــده بود با  700نیروی
شــرکتی مازاد و بالتکلیف که هر ساعت
معترض وضعیت خدمتی شــان بودند .از
نظر کارایی وضعیت خوبی شــهرداری در
ذهن مردم نداشــت .برخــی پیمانکارها
به حق یا ناحق ،حسابهای شهرداری را
مسدود کرده بودند .به هر صورت با اطالع
از این مشکالت آمدم و خدا کمک کرد و
مردم فهیم سیرجان هم همراهی کردند
و بخشی از بدهیها و معضالت مرتبط با
سیانجیها مرتفع گردید و توانستیم با
برخی اقدامات رضایت نسبی مردم را جلب
کنیم .باید مردمی که بدون ُحب و بغض

  معرفی:
معدنـی گلگهـر در
و
صنعتـی
شـرکت
سـرمایهگذاریِ
ِ
راسـتای توسـعهی ورزش حرفـهای در سـیرجان کـه
اوج آن در صعـود و حضـور تیم فوتبـال گلگهر
نقطـهی ِ
در لیگبرتـر فوتبـال ایـران و همچنین ارتقای چشـمگیر
زیرسـاختهای ورزشـی در سـیرجان بـوده ،علاوه بـر
تقویـت ارتبـاط جامعـهمحلـی بـا گلگهر ،سـبب شـده
ورزشـی
تـا سـیرجان تبدیل بـه یکـی از قطبهای فعال
ِ
کشـور شود.
پـس از آنکـه توسـعهی ورزش در شـرکت گلگهـر
کلیـد خـورد ،توجه به ردههـای پایه و کشـف و پرورش
اسـتعدادهای فوتبالی با استفاده از تجربیات کارشناسان
حرفـهای و کارآمـد جـزء اهداف و رسـالتهای باشـگاه
ورزشـی گلگهـر سـیرجان قـرار گرفـت .به
فرهنگـی-
ِ
امورفرهنگـی باشـگاه گلگهر
و
عمومـی
ط
رواب
گـزارش
ِ
سـیرجان ،ایـن باشـگاه در چشـمانداز جدیـد خـود و با
هـدف پشتوانهسـازی بـرای تیـم فوتبـال بزرگسـاالن و
همچنیـن حضـور فعـال در چرخـه شناسـایی ،پرورش
و شـکوفا سـاختن اسـتعدادهای فوتبالـی ،اقـدام بـه
راهانـدازی آکادمـی فوتبال با رویکـردی جدید ،متفاوت
و حرفـهای کـرده اسـت .همچنیـن این آکادمـی عالوه
بـر اهـداف ذکـر شـده ،مسـئولیت مدیریـت و راهبری
تیمهـای فوتبـال پایـه را نیز بر عهـده دارد.شـایان ذکر
اسـت بـا تغییـرات مدیریتـی در رأس شـرکت معدنی و
صنعتـی گلگهـر وهمچنیـن باشـگاه ورزشـی گلگهر
جدیتـر بـه حـوزهی
و در راسـتای نـگاه برنامهمحـور و ّ
مسـوولیتهای اجتماعـی و توسـعهی همهجانبـه و
پایـدار در حـوزهی ورزش ،ایجـاد یـک آکادمـی فوتبال
اسـتاندارد و سـاختارمند ،و بـا برخـورداری از تجربیـات
عملی عباس چمنیان سـرمربی سـابق تیم ملی
علمی و
ِ
نوجوانـان و مدرس کنفدراسـیون فوتبال آسـیا بهعنوان
مدیـر آکادمـی ،پررنگتر از گذشـته در حـال پیگیری و
تثبیت اسـت.
گفتنی اسـت ،آییـن افتتاحیهی آکادمـی فوتبال گلگهر،
صبـح روز پنجشـنبه و بـا حضـو ِر رئیـس فدراسـیون
صنعتـی
فوتبـال کشـور ،مدیرعامـل شـرکت معدنـی و
ِ
گلگهـر ،امام جمعـه ،نماینده مردم و فرماندار سـیرجان،
ورزشـی گلگهـر ،مدیرکل
مدیرعامـل باشـگاه فرهنگـی
ِ
ورزش و جوانان و تنی چند از مسـئوالن ورزشـی اسـتان،
پیشکسـوتان و مربیـان سـیرجان ،برگزار شـد.

اولین اقداماتی که کردید چه بود؟
بــه تدریج با همکاری همــکاران مان بر
مشــکالت فائق آمدیــم .برخی مطالبات
شــهرداری اخذ شد .آسفالت که خواست
عمومی شــده بود روی آن تمرکز کردیم.
آســفالت خیابان ها به تدریج شروع شد.
بعضی از اعضای شورا میگفتند آسفالت
خیابان بزرگ و طوالنی ولیعصر(عج) یکی
از دغدغههای اصلی شــهری و ساکنین و
کسبه محل است .واقعاً این خیابان لوکس
و اصلی ســیرجان ،وضعیت بســیار بدی
داشت که خدا راشــکر رفع و رجوع شد.
البته خیابانها و بلوارهای بسیاری آسفالت
شــدند و خیابانهای زیادی هم ماندهاند
نبَرشدن موضوع فاضالب
که بهدلیل زما 
شــهری عقب افتادهاند .چون در برخی از
خیابانها ،مســیرهای حفاری بهگونهای
بوده که دوبارهکاری شده و ما هم به همین
دلیل عقب ماندیم چون کارهای عمرانی
اینچنینی ،به هرحال مســائلی را ایجاد
میکند و هم اشــخاص و هم ادارات آب،
برق و گاز برای انجام دادن کارهایشــان
نیــاز به اخذ مجــوز دارند و مــا هم باید
مجوزها را صادر کنیم تا به اهدافشــان
برسند.
 بیشترین و مهمترین مشکالت

پیش روی شما در این دوره چه بود ؟
فکــر میکنم یکی از خوششــانسترین
شهرداران تاریخ شهرداری سیرجان از بدو
تشکیل تا به حال بودهام و یکی از بهترین
شوراها غیر از دور اول آن که بسیار خوب
بود ،شــورای پنجم بود که به نوبه خودم
از تکتک آنان تشــکر میکنم ،هرگاه هر
مصوبهای را برای تغییر مثبت در زندگی
مردم ارائه کردیم با وجود برخی اختالف
ســلیقه ها اما  ،با دی ِد باز برخورد کردند و
ِ
من شهردار گرفتند
واقعا بهانه را از
دست ِ
 .اگر ایراد در کار اجرای ما وجود داشــته
باشد ،من آن نقص و کمکاری را به گردن
میگیرم .من همینجا تشــکر میکنم از
شــوراییها که در امور شهر ،پیشگامتر از
من بودند و هر مصوبهای که نیاز داشتیم،
در اختیار می گذاشــتند .پس مشکلی در
این زمینه نبود اما مشکل واقعی ما ،شرایط
اقتصادی کشور بود که به یکباره ویروس
کرونا هم به آن اضافه شد و مصائب زیادی
بر سر مردم آوار کرد .همانطور که میدانید
شهرداری ،اصلیترین منبع مالیاش مردم
هستند و اصوال هزینه خدمات شهرداری
را مــردم پرداخت میکننــد .با اینحال
ما توانســتیم که بودجهای را که تعریف
میکردیم ،محقق بشود یا حداقل به اصل
مبلغ نزدیک شــود یا در مهرماه و آبانماه
به متمم بودجه خود را برسانیم و کسری
را جبران کنیم .در سال  1398این اتفاق
افتاد و مبلغی بیشتر از بودجه ما محقق

شد .سال گذشته نیز با وجود شیوع کرونا،
بخش اعظم بودجه محقق شد .با این حال
در شــرایط بد اقتصادی ســال  1400از
بودجه  500میلیارد تومانی در چهارماهه
اول سال ،تنها یکسوم بودجه محقق شد
و توقع داریم که با توجه به پتانسیلهای
شهر سیرجان و ساخت و سازهای متوالی
و تقاضاهای مــردم بتوانیم باقی آن را نیز
محقق کنیم.
 مهمترین یا شاخصترین کارکرد
شما از نظر خودتان در این مدت چه
بود؟
در این  4ســال چندین اتفاق خوب روی
داد .جابهجایی بهشت زهرا به بهشت رضا
الســام) و خواســته بهحق شورای
(علیه ّ
چهارم و پنجم و اهالی اطراف بهشت زهرا
که محقق شــد ،تبدیل و تعیین تکلیف
وضعیت خدمتی  700نفر نیروی انسانی
مجموعه شــهرداری که بــه یک معضل
چندین ســاله و الینحل تبدیل شده بود.
ترمینال مسافربری که نیمهکاره رها شده
بود به بهره برداری رسید .موضوع جابجایی
میدان ترهبار که یک طرح معطل مانده ی
 15ســاله بود با همکاری مسئوالن شهر
خوشــبختانه حل شــد .احیای بسیاری
پــارک ها و فضاها از جمله فضای ســبز
طوانی حاشــیه بلوار قائم طرح بزرگی بود
که اجرا شد و اآلن مردم دارند استفاده می
کنند  ،سایت جمعه بازار که انصافاً مملو از

اشکاالت و دغدغههای بهداشتی بود پیش
بینی و جابجا شــد و انشاءا ...بعد از اتمام
کرونا راهاندازی می شــود .طرح روشنایی
شــهر نور کلید خورد و  12میلیارد تومان
دوربینهای خریداریشده ظرف روزهای
آینده نصب خواهند شد ،بعد از ماجرایی
کــه در بــازار پیش آمد ،با نظر مســاعد
شــورای تأمین این دوربینهای نظارتی
تهیه و جانمایی شده اند .سایت سگهای
بالصاحب و ســاخت ســایت پسماند و
لندفیل که مبلــغ  10میلیارد قراردادش
را بســتیم از طرحهای ایــن دورهاند .در
خصوص دفع آبهای سطحی  3قرار داد
 4میلیارد تومانی داریم که امســال شاهد
 20درصــد آبگرفتگــی و  80درصد دفع
و مهار آبهای ســطحی باشیم و تا پایان
آبانماه به نتیجه خواهد رسید .مجهزترین
کارخانه آسفالت خریداری شده که برای
تولید آسفالت باکیفیت و پلیمری راهاندازی
میشود .کارخانهای که در کالنشهرها هم
کاربرد دارد.
 تکلیف کارخانــه آجر باالخره
روشن شد یا خیر .؟
بله این کارخانه که در محاکم قضایی توقیف
بود و به علت شــراکت با بخش خصوصی
کاری از دست ما ساخته نبود ولی موضوع
آن در این مدت پیگیری و مشــخص شد و
بزودی به مزایده گذاشته میشود تا بخش
خصوصی برای احیا و تأمین آجر شــهر و

آکادمی فوتبال گلگهر

پرورش استعدادها ،رویش باورها

اشتغالزایی در اینجا فعال شود.
شما جایی گفته بودید اعتقادی به
پلهای غیرهمسطح ندارید .توضیح
میدهید؟
من در بحث زیر گذر صنعت که بهخاطر
غیرکارشناسی تا اآلن به حال خودش رها
شده گفته بودم اگر احداث یکطرح باعث
گره ترافیکی در شــهر مانند پل صنعت
شود ،بســیار آثار بدتری دارد و نساختن
آن از ساختنش بهتر است .ازهمیندست
کارهــای غیرکارشناســی و غیراصولــی
جانمایی پارک بانــوان بود که با توجه به
مشــرف بودن به هتل مجاور ،باید جابجا
شــود .این دومورد ،پــارک بانوان و پارک
صنعت نشــان میدهد کــه اگر مدیریت
صحیح اعمال میشــد ،بخشــی از منابع
شهری ،اینگونه ازدست نمیرفت.
برای زیرگذر صنعت فکری کردید
یا نه؟
در رابطه با طرح زیرگذر صنعت عرض کنم
کار به مشاور سپرده شد و به زودی بهصورت
روباز و با اصالح هندسی راهاندازی خواهدشد.
حاال که بحث پلهای غیرهمسطح شد عرض
کنــم اوایل مردادماه تقاطع غیرهمســطح
السالم) جهت انتخاب
میدان امام علی(علیه ّ
پیمــانکار در یک پروژه دوســاله و در دو
سطح اختالفی جامه عمل پوشیده میشود.
این طرح تعیین اعتبار شده ،همچنین

فوتبـال و تیمهـای پایـه باشـگاه گلگهـر فراهـم کنـد.
امکانـات موجـود در آکادمـی فوتبـال گلگهـر :دو قطعه
زمیـن چمن طبیعی ،یـک قطعه زمین چمـن مصنوعی،
مجموعـه اسـتخرهای سرپوشـیده ،سـونا ،جکـوزی،
سـالنهای بدنسـازی و ماسـاژ ،سـالن بدنسـازی مجهـز
بـه دسـتگاههای تکنوجیـم ایتالیـا ،سـالن جلسـات و
کالسهـای تئـوری.
  معرفی مدیر آکادمی فوتبال گلگهر:
در حـال حاضر آکادمی فوتبال گلگهـر واقع در مجموعه
فرهنگی ورزشـی سـردار شـهید حاج قاسم سـلیمانی ،با
کادری کارشـناس ،مجـرب و حرفـهای فعالیت می کند.
مدیر آکادمی :عباس چمنیان
بخشی از سـوابق :سرمربی سابق تیمهای ملی نوجوانان و
جوانان ،دارای مدرک مربیگری  Aکنفدراسیون فوتبال آسیا
دارای مـدرک مربیگـری  Aبینالمللـی از کشـور آلمـان،
سـرمربی تیمهـای لیـگ برتر و لیـگ دسـته اول ،مدرس
الیت کنفدراسـیون فوتبال آسـیا

  اهداف:
آکادمـی فوتبـال گلگهـر در راسـتای شکوفاسـازیِ
سـازان
جوان فوتبـال و پرورش آینده
اسـتعدادهای نسـل
ِ
ِ
فوتبـال ایـران بـرای ورود به عرصـه حرفهای ایـن ورزش،
اهـداف زیـر را دنبـال میکنـد:
کـردن محیطـی آرام ،بـا نشـاط و امن برای
◄ .1فراهـم
ِ
توسـعه و پیشرفت
◄ .2تقویت و ارتقاء توانمندیهای فنی
◄ . 3پشتوانهسـازی بـرای تیمهـای مختلـف باشـگاه
گلگهـر ،باشـگاههای کشـور و تیمهـای ملّـی
◄ .4اسـتقرا ِر نظـام نظـارت ،ارزیابـی ،تحلیـل و ارائـه
راهـکار
◄ .5استقرا ِر نظام سالمت و پزشکی
◄ .6ایجـاد نگرشهـای جدیـد در زمینـه آکادمـی
فوتبـال و تیمهـای پایـه
◄ .7استقرا ِر نظام اقتصادی

 بیانیهی مأموریت:
پدیـد آوردن محیطـی کاملا مناسـب ،باکیفیـت ،امـن
و بـا نشـاط کـه بهواسـطهی آن ،اعضـای تیمهـای
پایـهی گلگهـر بتواننـد بـا بهرهگیـری از امکانـات فنـی
و فیزیکـی اسـتاندارد و حرفـهای ،بـه ارائـه داشـتهها و
ارتقـاء توانمندیهـای خـود پرداخته و ضمن لـذت بردن
از فوتبـال ،مـوارد مهـم و اساسـی همچـون؛ رهبـری،
مسـئولیتپذیری ،جوانمـردی را نیـز فـرا بگیرنـد.
 بیانیهی ارزش:
ورزشـی
آکادمـی و تیمهـای پایـهی باشـگاه فرهنگـی
ِ
گلگهـر ،متعهـد میشـود بـا تکیه بـر فرآیندهـای درون
اجتماعی
سـازمانی و عمـل به بخشـی از مسـوولیتهای
ِ
صنعتـی گلگهـر در حوزهی
مجموعـه بـزرگ معدنـی و
ِ
ورزش و در جهـت تبدیـل ب ه یکـی از آکادمیهای معتبر
ِ
فرهنـگ اصیل
و موفـق فوتبـال در کشـور ،هـم راسـتا با
اسالمی ایران و
شـهر سیرجان ،اسـتان کرمان و جمهوری
ِ

بـا محوریـت احترام و رعایت جوانمـردی ،در عرصه عمل،
«متحد» «مقتدر» «توانمند» «کارا» و «مفید» گام بردارد.
ارزشهایـی کـه بهطـور کلـی در سـرلوحهی امـورات
آکادمـی و تیمهـای پایـه باشـگاه گلگهـر قـرار دارد
را میتـوان بـه شـرح زیـر برشـمرد :موفقیـت /کار
علمـی /احتـرام و جوانمـردی /اعتمـاد بـه نفس/
مسـئولیتپذیری /سرسـختی و سختکوشـی/
نگـرش و رفتار حرفهای /اسـتمرار و تداوم /ارتباط
سـالم بـا دیگـران و دوسـتی /لـذت /شـادابی/
نشاط /سلامت جسـمانی و روانی /امنیت /اخالق
و تعهـد /وفـاداری /رازداری.
 امکانات:
آکادمـی فوتبـال گلگهـر یکـی از مجهزتریـن مـدارس
فوتبـال در جنـوب شـرق کشـور اسـت .ایـن آکادمـی
سـعی دارد تـا ایجـاد زیرسـاختها و امکانـات الزم،
فضـای مناسـبی را بـرای پـرورش بازیکنـان نسـل آینده

  فراخـوان تسـتگیری بـرای جـذب
بازیکنـان تیمهـای پایـه باشـگاه گلگهـر :
بـا شـروعبـهکار رسـمی آکادمـی فوتبال گلگهـر ،از
بازیکنـان مسـتعد و دارای توانمندیهـای الزم ،کـه
انتخابـی تیمهـای
متقاضـی شـرکت در تسـتهای
ِ
ِ
سـنی مختلـف باشـگاه فرهنگـی ورزشـی
ردههـای
ِ
گلگهـر سـیرجان ،دعـوت شـده تـا بـا مراجعـه بـه
سـایت رسـمی باشـگاه و یا از طریق سـایت اینترنتی
www.academy.golgoharhamyar.ir
فـرم تقاضـا را پـر کرده و نسـبت بـه ارسـال آن اقدام
نماینـد .گفتنـی اسـت پـس از بررسـیهای الزم ،از
افـراد واجـد شـرایط ،جهـت شـرکت در تسـتهای
ِ
سـاعت تسـتگیری)
تاریـخ روز و
ف ّنـی (بـا اعلام
ِ
تمامـی مراحـل
دعـوت بهعمـل میآیـد .همچنیـن
ِ
ً
کاملا رایـگان بـوده و
مربـوط بـه تسـتهای ف ّنـی
باشـگاه گلگهـر هیچگونـه وجهـی بابت حضـور افراد
مسـتعد کـه دارای قابلیتهـای الزم باشـند ،دریافـت
نمیکنـد .در ضمـن تأکیـد میشـود باشـگاه گلگهر
از پذیرفتـن افـرادی که بدون تکمیل فرم درخواسـت
و بـدون دعـوت باشـگاه در محل تسـتها حضور پیدا
کننـد ،معذور اسـت.

تقاطع غیرهمســطح میدان کشتی هم که
مجوزهایش اخذ شــده که از سمت کرمان
زیرگذر به ســمت بلوار ســیدجمالالدین
اســدآبادی میآید و از بلــوار قائم(عجل ا...
تعالی فرجه الشّ ــریف) به بلوار چمران و از
جاده کرمان به سمت بلوار قائم خواهد آمد و
یک پل عابر پیاده که  2کریدور فضای سبز
بلوار قائم و پیســت چمران را به هم وصل
میکند.
در بعضی مواردکارکنان شهرداری
از عدم تناسب حقوق شان نسبت به
تورم موجــود در جامعه گالیه دارند.
آیا برای رفاه بیشــتر پرسنل برنامه
مشخصی ندارید؟
ســطح پرداختهــای بســیاری از
شهرداریهای کشــور بهگونهای است که
ق کارکنانشــان ظاهرا ً کم است ولی
حقو 
با اینوجود از بسیاری ادارات همتراز باالتر
اســت .االن در شهرداری ما زیر  ۶میلیون
تومان حقوق نداریم .آقای ادبی شــما که
این ســوال را میپرسید ،حقوق خود شما
به عنوان یک کارمند گمانم زیر  ۴تومان
باشــد ،بســیاری کارمندان دیگر هم به
همین تناســب دریافتیهایی دارند ،این
در حالی اســت که بســیاری کارکنان ما
بر اساس ســابقه کار و رتبه حقوقیشان،
حداقل  ۸میلیون تومان حقوق میگیرند
و البته مزایای دیگری هم کارکنان دارند
مثل زمین ،ارزاق ،ســفر ،تخفیفات ویژه

 با توجه به رونــدی که در این
دوره طی کردید و مشــاهده نقاط
ضعف و قوت که برایتان تجربه شد
آیا اگر به عقب برگردین و در نقطه
قبلی بایستید باز هم نامزد شهرداری
میشوید؟
شــاید اگــر در آن موقعیت قــرار گیرم،
مجددا ً کاندیدا نشوم اما همینقدر بگویم
که خوش به حال «شــهردار»ی که بعد
برســرکار میآید .من بــرای این حرفم
دلیل دارم .پیشتر گفتم که شــهر را به
چه صورتی تحویــل گرفتم و االن در چه
شرایطی هســتیم .االن 70میلیارد تومان
عالوه بر حل کلیه مشکالت در حسابمان
داریم .روزی که آمدم بهخاطر  300میلیون
تومان حساب ما را مسدود کردند االن یک
پیمانکار نمیتوانید پیدا کنید که بگوید
هزار تومان از شهرداری طلبکار است.
 االن چه؟ بــا توجه به اتمام این
دوره و نزدیکی زمان شــروع بکار
شــورای ششــم باز هم کاندیدای
شهرداری می شوید؟
تصمیمی نــدارم و فکرم این اســت که
دوســتان آزاد باشــند و هر شهرداری که
فکر می کنند بهتر میتواند کار کند از هر
کجا خواستند بیاورند .من کارمند مجموعه
هســتم و هنوز  10سال تا اتمام سیسال
خدمت و بازنشستگیام در مجموعه وزارت
کشــور باقی مانده است .هر کجا که الزم
باشد میایستم و کار میکنم.
 چه شــناختی از اعضای شورای
جدید داریــد و نظرتــان راجع به
انتخابات اخیر شــورا که موجب شد
اکثریت اعضای فعلی در شــورای
جدید نباشند چیست؟
از شورای هفتنفره دور پنجم به هر دلیلی،
آقایــان خواجویی و عســکری از ادامه کار
منصرف شدند ،سهنفر از اشخاص منتخب
فعلی نیز کســانی هســتند که مجددا ً رای
آوردند .آقایان خدامی ،صادقی ،اسفندیارپور.
افتخارش برای من بود که مردم تشــخیص

بیسـت و پنجم تیرمـاه در کشـورمان روز تأمین اجتماعی
نامگـذاری شـده اسـت  .سـازمانی بزرگ و غیـر دولتی که
مسـتقل از دولت به کسـب درآمد می پـردازد و در مقابل،
خدمـات غیرقابـل انکاری به جامعه و مـردم ارائه می کند.
تقریبـا مـی تـوان گفـت اکثریـت جامعه تحت پوشـش و
یـا حداقـل بـا ایـن سـازمان مرتبطنـد .در تاریخچـه این
سـازمان آمـده کـه سـده هفدهم میلادی ،آغازگـر تاریخ
پرسـابقه نظـام تأمین اجتماعی محسـوب میشـود.
بـا شـروع این سـده ،مسـاله فقر و عـدم تأمیـن اقتصادی
افـراد ،ابعاد گسـتردهتری یافت .به همین دلیـل ،اقداماتی
از جانـب دولتهـای مختلـف در دنیا در حمایت از قشـر
کمدرآمـد شـاغالن صـورت پذیرفـت .امـا سـابقه تأمیـن
اجتماعـی در ایـران بـه تصویب اولیـن قانون اسـتخدامی
کشـوری در سـال  ۱۳۰۱بـاز میگـردد کـه طـی آن،
نظامـی بـرای بازنشسـتگی بـه وجود آمـد .در ایـن قانون،
سـه اصـل تأمیـن اجتماعـی کـه عبـارت بودنـد از فراهم
کـردن «حقـوق و تأمیـن خـاص» بـرای کسـانی که پس
از خدمـت ،توانایـی فعالیـت خـود را از دسـت میدهنـد،
«مقـرری خـاص» بـرای کسـانی کـه بـه علت حادثـهای،
علیـل و از کار افتـاده شـوند و «حمایـت کارفرمایـان» از
خانـواده هر مسـتخدم که فوت شـود ،به چشـم میخورد.
از آن زمـان بـه تدریـج ایـن سـازمان در جامعـه ی ایرانی
جـای خـود را بـاز کـرد تـا اینکـه در سـال  ،1353تقریباً
تمامـی امـور مربوط به بیمـه درمان و رفاه اقشـار مختلف
جامعـه را تحـت پوشـش خود قـرار داد.
در ایـن میـان ،تصویـب «قانـون تأمیـن اجتماعـی» در
تیرمـاه  ۱۳۵۴و تشـکیل «سـازمان تأمیـن اجتماعـی» را
میتـوان آغازگـر تحولـی نـو در نظـام تأمیـن اجتماعـی
کشـور دانسـت.
 تأمین اجتماعی پس از انقالب
سـازمان تأمیـن اجتماعـی امـا پـس از انقلاب اسلامی
حیـات دوبـاره ای یافـت و دسـتاوردهای زیـادی داشـته
اسـت .ایـن سـازمان در طول  ٤۲سـال حیـات جمهوری
اسلامی به پیشـرفت و بالندگی رسـیده و از نظر کمیت
و کیفیـت خدمات در شـرایط مطلوبی قرار گرفته اسـت.
در سـال های پـس از پیروزی انقالب اسلامی ،سـازمان
تأمیـن اجتماعـی بـا اسـتفاده از ظرفیـت هـای قانونـی،
پوشـش بیمـه اجتماعـی را به بیـش از  30گروه شـغلی
تسـری داده اسـت ،در همین راسـتا این سـازمان که در

میدادنــد و رصد میکردند .دیدید که آقای
خدامــی رأی اول شــهر بود .از مــردم به
خاطر حضور پررنگشان در انتخابات تشکر
میکنم .از مدیریت ارتباطات شــهرداری و
همکارانشان هم به خاطر عملکرد مثبتشان
در دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات
از نصب بنرها و تابلوها تا انتشــارکلیپ ها و
تهییج مردم تشکر میکنم که شور و شوق
حضور در انتخابات را به سهم و قدر خودمان
افزایش دادیم .من موفقیت اعضای قبلی را
در کســب رأی مجدد تبریک میگویم و به
اعضای جدید ،خانم جوانلری و آقایان جوان،
صادقی و کاظمی نیز تبریک گفته و آرزوی
موفقیت دارم .چه من باشــم و چه نباشــم
امیــدوارم با اعضای جدید با همدلی اعضای
قبلی که مجددا ً منتخب شــدهاند و تجاربی
دارنــد و هماهنگی با مجموعه شــهرداری
بتوانند انتظارات شهروندان را برآورده کنند و
رضایت خدا و مردم را بهدست آورند.
 هیچکــدام از اعضای شــورای
ششم تا حاال با شــما و یا به عکس
شما با آنها تماسی داشتهاید و اگر
داشتهاید آیا بحث کاندیداتوری شما
در این تماسها پیش آمده یا خیر؟
دوســتان لطف دارند اما شــاید مث ً
ال یک
شــهردار با تجربهتر از من پیدا شــود که
بتواند کمک کند و مشــکالت باقیمانده
را رفع کنــد ،من هم با تمام وجود کمک
می کنم .همانطور که گفتم من یکدهه
دیگر شــاغل هســتم و چنانچه احساس
نیاز شــود که بتوانم در شهرداری قدمی
بردارم ،حتماً دریغ نمیکنم .چون کارمند
مجموعه هستم .بدون اغراق و تعارف واقعاً
احساسم براین مبنا است که فارغ از خسته
شدن خودم ،شاید یک گزینهای که خیلی
قویتر از من باشد ،مشکالتی که شهر با
آنها دســت و پنجه نــرم میکند ،رفع و
رجوع کند من هم وظیفه دارم کمک کنم.
 در فضای مجازی و یا افواه عمومی
گفته شده دوســتان شما با اعضای
جدید شورای ششم برای ابقای شما
رایزنی داشته اند .خودتان این رایزنی
را تایید میکنید؟
اخیرا ً مضمون فرمایش مقام معظم رهبری
این بود که فضای مجازی بســتر مناسبی
اســت که میتوان به وسیله آن ،واقعیات
را به صــورت عینی شفافســازی کرد و
مسائل را صادقانه به اطالع مردم رساند ،اما
متاسفانه در برخی جاها از جمله سیرجان،
فضای مجازی به نحوی دیگر عمل میکند.
مث ً
ال شایعهای که اخیرا ً در فضای مجازی
پخش شد که نزدیکانم در حال البی کردن
برای شــهردار شــدن مجدد من هستند.
از هرکــس که چنین ادعــای کذبی دارد
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و احیای فضاهای سبز و اصالح پارکها در
بحث زیرساخت و روشنایی گامهای بلندی
برداشته شود و شهری در خور مردم فهیم
سیرجان درست شود.
  شاید اگر در آن موقعیت قرار گیرم ،مجددًا کاندیدا نشوم اما
همینقدر بگویم که خوش به حال «شهردار»ی که بعد برسرکار میآید.
من برای این حرفم دلیل دارم .پیشتر گفتم که شهر را به چه صورتی
تحویل گرفتم و االن در چه شرایطی هستیم .االن 70میلیارد تومان عالوه
بر حل کلیه مشکالت در حسابمان داریم .روزی که آمدم بهخاطر 300
میلیون تومان حساب ما را مسدود کردند االن یک پیمانکار نمیتوانید
پیدا کنید که بگوید هزار تومان از شهرداری طلبکار است.

  سطح پرداختهای بسیاری از شهرداریهای کشور بهگونهای
ق کارکنانشان ظاهرًا کم است ولی با اینوجود از بسیاری
است که حقو 
ن تومان
ادارات همتراز باالتر است .االن در شهرداری ما زیر  ۶میلیو 
حقوق نداریم .حقوق خود شما به عنوان یک کارمند گمانم زیر  ۴تومان
باشد ،بسیاری کارمندان دیگر هم به همین تناسب دریافتیهایی دارند،
این در حالی است که بسیاری کارکنان ما بر اساس سابقه کار و رتبه
حقوقیشان ،حداقل  ۸میلیون تومان حقوق میگیرند.

خواهــش میکنم که هرگونــه اطالعات
مستندی در این زمینه دارد ،ارائه کند .به
هیچ عنوان چنین چیزی در کار نیست و
تنهــا فکر و ذکر من در ایــن روزها ،اتمام
پروژههایی است که به دالیلی سالهاست
از زمان شــهرداران گذشته در مراحلی از
اجرا رها شــدهاند .البته عــرض کردم که
مردم ،قضاوتگر اصلی هســتند و عدهای
نمیتواننــد با غرضهای شــخصی ،ذهن
مردم را از واقعیات دور کنند و با کلیپهای
خالف واقع ،ذهن مردم را مشوش سازند.
 اگر مجددا ً به ســمت شهرداری
انتخاب شوید آیا به ترکیب مدیران
شهرداری دست خواهید زد یا خیر؟
قطعاً تغییراتی متناســب با شرایط داده
خواهد شد .باید در آن موقعیت قرار بگیرم
تا بنا به ضرورت تصمیم بگیرم.
 یکی از انتقادات به شــما این
بوده که تعدادی از مدیران قبلی را از
دست دادید و تالشی برای حفظ آنها
نکردید مثل آقایــان تورج صادقی،
حسن زیدآبادی ،محسن بهاالدینی،
بهروز نوبخت و  ...توضیح خود شما در
این رابطه چیست؟
بهتریــن قضاوت در خصــوص این افراد،
گفتگــو با خــود آنها اســت .شــرایط
مناســبی که در شــغل اینها االن وجود
دارد و گرایشــی که خودشان داشتند که

بــه مجموعههای جدید بروند ،خواســت
خودشان بود و هیچ اجباری از سمت من
نبود .اینکه من تالشــی برای نگهداشتن
آنها نداشتم دلیلش این بود که خودشان
به این نتیجه رســیده بودنــد که در آن
مجموعهها ،شرایط بهتری برایشان وجود
دارد .همهی اینها از دوستان و همکاران
من هستند و من از همهی آنها بهخاطر
فعالیت هــا و خدمات گذشتهشــان در
شهرداری تشکر میکنم .این را هم عرض
کنم که شــهرداری سیرجان خوشبختانه
اینقدر کادرسازی کرده که بتوانیم در هر
جا که الزم باشد جایگزین کنیم.
 کدام پروژه هــای نیمه تمام را
ضروری میدانید که تکمیل شوند؟
سیرجان از پتانســیل باالیی برای انجام
پروژه های جدید یــا تکمیل پروژه های
نیمه تمام قبلی برخوردار اســت .بسیاری
پروژهها را هم تعریف کردیم که به زودی
آگهی میشود و یا در مرحله عقد قرارداد
قرار دارند .مانند طرح احداث تقاطعهای
غیرهمســطح ،فضاهای جدید خدماتی،
سینماها و موارد دیگر .اینها هیچکدام در
حد حرف نیســت و آگهــی آن به زودی
به اطالع مردم خواهد رســید .امیدوارم
در زمینه تکمیل باغ ایرانی ،رفع نواقص و
بهرهبرداری مناسب از مجموعه آبی دلفین،
احداث ســالن همایشهای شــماره ،2
ساخت سینما و خیلی از پروژههای دیگر

 آقای شهردار با توجه به کاهش
ت ها
بارندگی و گرمای زیاد هوا و آف 
شاهد خشک شــدن تعداد زیادی
درخت به عنوان ســرمای ه شــهر
هستیم .چرا اقدام تأثیرگذاری در این
رابطه انجام نمی شود.
بله کرم خراط در ناروانها شیوع پیدا کرده
و هیچ درمانی جز قطع کردن ندارد و اینکه
میگویند درختها را خشک میکنیم ،دروغ
اســت .ما همان اکالیپتوسها را که هزاران
انتقاد به کاشــت آنها وجود داشت و بنا به
اعالم نظر کارشناسان با اقلیم ما همخوانی
نداشــتند ،حفظ کردیم .هیچ بشر عاقلی،
مغرضانه درختی را خشک نخواهد کرد .ما
 17موتورپمپ و قرارداد با تانکرهای آبرسان
داریم و اص ً
ال مشکلی در این زمینه نداریم.
شاید آبیاری چندروز تأخیر داشته باشد اما
هیچ درختی را خشک و از میان بر نمیدارم.
شهرداری اصوالً کارش توسعه فضای سبز و
کاشت درخت است نه بریدن درخت!.

 فکر میکنید با این مبلغ پروژه
تمام شود؟
با مصوبه خوبی که شــورای شــهر اخیرا
گذرانده مجددا ً اگر نیاز باشد ،منابع دیگری
را نیز تأمین میکنیم .المپ های اختصاص
یافته برای این امر مقداری مشکل داشتند
از ســازمان بازرسی سپاسگزارم که به این
پرونــده ورود کرد و مســائل را حل نمود.
چون در برخی آزمایشهایی که دانشــگاه
تهران به عنوان ارزیــاب و آزمایشکننده
میبایســت کارایی المپها را تأیید کند،
موفق نشدند و برای همین ،آنها را با مجوز
نهادهای نظارتی جریمه کردیم .شاید مردم
این کار را نپسندند اما این اقدامات کام ً
ال بر
طبق قانون است و سازمان بازرسی یک و
نیم میلیارد تومان به نفع شهرداری کار کرد
و بنابراین توانستیم این تعداد چراغ را نیز
از همین مسیر بخریم .برای تجهیز معابر
سطح شهر ،مصوبه جدید شورا موجب شد
تا بــرآورد  20میلیارد تومانی برای اینکار
داشــته باشیم .البته غیر از این مبالغی که
ذکر کردم با استفاده از منابع دیگر ،پیمانکار

 و حرف پایانیتان؟
من اعتــراف میکنم که گاهــی اوقات
نمیدانم چطور شهرداری را با  70میلیارد
تومان بدهی تحویل گرفتم ،عالوه بر این
هزاران مشکل گریبانگیر شهرداری بود،
از نارضایتیها و بدهیها تا حقوق کارگران
و نواقص زیرســاختی شهر .واقعاً با توکل
به خدا و همکاری مــردم ،نه تنها امروز
شرایط بهگونهای اســت که به جز روال
عادی امور ،هیچگونه بدهی به هیچ اداره
یا پیمانکاری نداریم و خدمات زیادی هم
انجام شده که تالش همکاران و همراهی
مردم بوده اســت .انشــاءا ...بــه موقع،
گزارش کامل و مبسوطی در یک مصاحبه
مطبوعاتی با حضور رســانهها از عملکرد
ایــن دوره با جدول و آمــار و ارقام ارائه
میکنم .معتقد هستم آنچه شده وظیفه
بوده و آنچه نشده ایراد از من مدیر است
که پوزش میخواهم .من معتقد هســتم
مردم ســیرجان مردم با اصالتی هستند
و باید به این مردم خوب در هر شــرایط
خدمت کرد.

 25تیرماه روز تأمین اجتماعی

سـال  ۱۳۵۶از جمعیت  ۳۵میلیونی کشـور یک میلیون
و  ۷۰۰هـزار بیمـه شـده اصلی و  ۶میلیـون و  ۷۰۰هزار
نفـر بیمـه شـده اصلی و تبعـی را تحت پوشـش خدمات
خـود داشـت بـا اسـتفاده از شـیوه هـای نویـن و متنوع
بیمـه پـردازی در حـال حاضـر حـدود  15میلیـون نفـر
بیمـه شـده اصلی و بیـش از  ۴۵میلیون نفـر از جمعیت
کشـور را تحـت پوشـش خدمـات بیمـه ای ،درمانـی و
مسـتمری بگیری خـود قرار داده اسـت.
البتـه بـا تمام این تلاش ها گفته می شـود هنوز جمعیتی
حـدود  6میلیـون نفـر از کارگـران زن و مرد جامعـه ایرانی
از هیـچ نـوع بیمـه اجتماعـی برخـوردار نیسـتند کـه باید
بـرای آن تدبیـری اندیشـیده شـود .یکی از درخشـانترین

گرفتیم تا  6میلیــارد تومان برای تعویض
المپها ،تیرها و دستکها و باقی موارد در
خیابانها هزینه کنیم 14 .میلیارد تومان
دیگر نیز به غیــر از آن  20میلیارد تومان
مصوبات اخیر ،هزینه در خصوص اصالح
و جابجایی شهر نور کردیم .در صورتی که
وظیفه ما نبوده است .در خصوص خیابان
ولیعصر و شریعتی مجبور بودیم تیرهای
فرسوده را هم تعویض کنیم که هم شبکه
بهروز میشود و هم سیمها به کابل تبدیل
گردد .که در زمینه هرس درختان و تأمین
امنیت و آرامش مردم نیز مؤثر است.

به پروژه روشــنایی شهر اشاره
کردید .با انتخاب سیرجان به عنوان
پایلوت شهر نور استارت این پروژه در
زمستان  99زده شد ولی پس از مدتی
ادامــه کار متوقف و ظاهرا ً دوباره راه
افتاده ،خودتان توضیح میدهید؟
بله در سفری که معاون وزیر کشور و معاون
سازمان همیاریهای شهرداریهای کشور
سال گذشته برای بازدید و افتتاح ترمینال
جدید به سیرجان داشتند ،مسئله مهمی را
گوشــزد کردند و آن قرار گرفتن سیرجان
به عنوان «پایلوت شــهر نور» بــود .از آن
مبلغی که تا ســقف  10میلیارد تومان در
نظر گرفتیم  8میلیــارد تومان آن را برای
خریداری و تهیه تجهیزات در اختیار اداره
برق بــرای نصب چراغ ها قــرار دادیم .تا
پایان همین ماه متعهد شدند که بر اساس
مسیرهایی که مشخص کردیم ،این المپها
را در سطح شهر سیرجان نصب کنند .بلوار
سیداحمدخمینی  ،بلوار سیدجمالالدین
اسدآبادی  ،بلوار نماز و بسیاری از مسیرهای
دیگر المپهای کممصرف الایدی نصب
و المپ های قبلی تعویض شدند .قرار شد
ســازمان دیگری یاریگر ما در این طرح
مشــارکتی باشــد .یعنی قرار بود عالوه بر
شهرداری ،گلگهر هم  10میلیارد تومان
اختصاص بدهد اما تنها نیمی از مبلغی که
متعهد شده بودند ،محقق شد.

گزارشی کوتاه از بزرگترین سازمان بیمه ای کشور

فعالیتهـای ایـن سـازمان کـه ایـن روزها با بسـیج تمامی
امکانـات خـود سـعی در فراگیرسـازی آن دارد توسـعه
خدمات غیرحضـوری و برقراری ارتبـاط انالین با مخاطبان
میلیونـی خـود اسـت .در ایـن راسـتا از سـال  ۱۳۹۹بـا
شـیوع ویـروس کرونا و محدود شـدن حضـور فیزیکی ،این
سـازمان با سـاماندهی و سـرعت بخشـیدن در پاسخگویی
موفـق بـه راه انـدازی سـامانه های خدمات غیـر حضوری و
ارتبـاط بـا مخاطبان در فضای مجازی شـده اسـت.متولیان
ایـن سـازمان با درک اهمیـت اقدامات فرهنگـی و ارتباطی
در چهـل و دومیـن سـالگرد فجر انقالب اسلامی پایه های
اجرایـی تأمیـن اجتماعـی الکترونیـک را از طریـق اجـرای
طـرح  ۳۰۷۰و خدمـات غیـر حضـوری ایجـاد کـرده و در
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صـدد توسـعه فراگیـر آن در جهت تقویت اصل سـه جانبه
گرایـی هسـتند .از سـوی دیگـر توسـعه تأمیـن اجتماعـی
بـه طـور قطـع در محاسـبات بیمـه ای بـه عنـوان یکـی از
مهمتریـن عوامل توسـعه زا مطرح شـده اسـت.
توجـه به مسـئولیت اجتماعـی این سـازمان و همراهی و
کمـک نهـاد دولـت بـرای گـذر از بزنگاههای خطـر تنها
خواسـتهای اسـت که مخاطبـان و متولیان این سـازمان
بـه طور مشـترک به آن اعتقـاد دارنـد و امیدوارند همراه
با میانسـال شـدن سـن انقلاب این سـازمان نیـز بتواند
بـا کمـک دولـت و شـرکای اجتماعی خـود کمـاکان در
صـدر مهمتریـن پناهـگاه هـا و مأمنـی مطمئـن بـرای
آیندهسـازان ایـن مـرز و بوم باشـد.

 تعداد نفرات تحت پوشش در استان
امـا در بررسـی خدمـات تأمیـن اجتماعـی در اسـتان
کرمـان دریافتیـم کـه ایـن سـازمان حـدود نیمـی
از جمعیـت اسـتان را تحـت پوشـش خود قـرار داده
اسـت .علـی حسـینی مدیـرکل تأمیـن اجتماعـی
اسـتان کرمـان در گفتوگـو بـا خبرنـگار تسـنیم بـا
اشـاره بـه اینکه سـازمان تأمیـن اجتماعی در اسـتان
کرمـان بیـش از یک میلیـون و  500هزار بیمه شـده
دارد اظهـار داشـت :در کنـار ایـن تعداد بالـغ بر 130
هـزار خانـوار مسـتمریبگیر تأمین اجتماعی هسـتند
کـه ماهانـه بیـش از  500میلیـارد تومـان مسـتمری
بـه آنهـا پرداخـت میشـود .وی بـا بیـان اینکـه بالغ
بـر  53هـزار و  200کارفرما در اسـتان کرمـان داریم
کـه بـه عنـوان کارگاه فعـال ماهانه لیسـت بیمه خود
را بـه تأمیـن اجتماعـی ارسـال میکنند گفـت350 :
هـزار نفـر در ایـن کارگاههـا مشـغول به کار هسـتند.
 در سیرجان
مشـتاق پورحاجبـی رییـس شـعبه تأمیـن اجتماعـی
سـیرجان نیـز تعـداد بیمـه شـدههای اصلـی را در
سـیرجان  80هـزار نفـر و تعـداد کل افـراد تحـت
پوشـش اعم بیمه شـده ،بازنشسـته ،مسـتمری بگیر و
سـایر افـراد تحت پوشـش را  238هزار نفـر اعالم کرد
کـه به نسـبت جمعیـت شهرسـتان رقم قابـل توجهی
اسـت .وی سـیرجان را پیشـتاز در خدمات الکترونیک
بـا حـذف دفترچه هـا دانسـت و گفـت :بـا راه اندازی
و بهـره بـرداری از سـامانه هـای الکترونیـک و حـذف
مراجعـات حضـوری گام مؤثـری در کاهش وقت مردم
و انجـام خدمـات بهتر برداشـته شـده اسـت.
پورحاجبـی گفـت :در چارچـوب تعامـل و همـکاری
سـازمانها بـا ایـن مجموعـه خوشـبختانه بسـیاری
افـراد ،کارگاههـا و شـرکتهای بزرگ بدهـی خود را
پرداختـه و تنهـا  150میلیارد تومـان مطالبات معوق
داریـم کـه به تدریـج وصـول میشـوند .وی در پایان
بـا تبریـک روز تأمیـن اجتماعـی از مدیـران سـازمان
در اسـتان ،همـکاران شـعبه سـیرجان و مسـئوالن
شهرسـتان تقدیـر کـرد و اظهـار امیـدواری نمـود در
یـک تعامـل گسـتردهتر بـا مـردم و مسـئوالن سـطح
خدمـات سـازمان وسـیعتر و تأثیـرات اجتماعـی آن
بیشترشود.

