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مصاحبه با شهردار نجفشهر پیرامون حواشی اخیر

االن فقط به عنوان یک ناظر اینجا نشستهام

امکانات بیمارستان را به منزل بیمار میبریم

 من اعتقاد دارم گزارشات به بازرسی از پیکره شهرداری بودهاند .از نیروهایی که خودم سرکار آوردم
 متاسفانه اینکه میگویند پیمانکاران خاصی تمام پروژهها را انجام میدهند درست است

 ناصر صبحی
مدتی قبل باخبر شدیم کارکنان سازمان بازرسی
در شهرداری نجفشهر مستقر شدهاند .حضور
سازمان بازرسی ،به دلیل گزارشهای ارسالی از سوی
عدهای مبنی بر وجود تخلفات گسترده در شهرداری
نجفشهر بود .پاسارگاد نیز توسط برخی منابع که
مدعی وقوع تخلفات بودند ،در جریان پارهای از
مسایل قرار گرفت .همین موضوع کافی بود تا برای
یافتن حقیقت به نجفشهر برویم .در گام اول به سراغ
بازرس سازمان بازرسی رفتیم که در یکی از اتاقهای
شهرداریمستقربود.اماویباتاکیدبرقوانین،مودبانه
درخواست مصاحبه را رد و پاسارگاد را به مسئوالن
باالدستی خود ارجاع داد .در گام دوم به سراغ علی
نجفآبادیپور؛ شهردار نجفشهر رفتیم .نجفآبادی
طیمصاحبهبارهابانشاندادننقشههوایینجفشهر
پیش از شهردار شدن خود و نقشه هوایی این شهر تا
سال ،1395عملکرد خود را نافذ و مثبت ارزیابی کرد.
به قول خود ،صریح سخن گفت ،معتقد بود جز موارد
اداری ،بعید است سازمان بازرسی موردی از تخلف را
بیاید،هممدافعحضورسازمانبازرسیبودوهمگالیه
داشت.
 شما در شهرداری چه تعداد نیرو دارید؟
کل نیروی رسمی با قراردادیهایی که داریم27 ،
نفر است 100 .نفر هم نیروی خدماتی داریم.
بودجهامسالشماچقدراست؟
 ۱۵میلیارد برای امسال بسته شده است.
 حضور سازمان بازرسی در شهرداری
نجفشهربهچهدلیلاست؟
شاید فکر کنید نمایشی حرف میزنم اما به نظرم
کاش سازمان بازرسی هر ساله به همه شهرداریها
میرفت .چون در این  ۷سالی که من شهردار بودم،
چندین مرحله از بازرسی آمدند و این واقعیت است که
هر دفعه روند کار من بهتر شده است .نمیگویم نقاط
ضعف نداشتیم اما با وجود بازرسی این نقاط ضعف
برداشته شده است .با این حجم کاری در مجموعه،
شاید بعضی جاها اشتباهاتی توی کار اداری ،سیستم
حقوقی و سایر بخشها بوده اما الحمداهلل ۴۰روز است

که بازرسی اینجاست و دارند بررسی میکنند .ما هم
تا االن در خدمتشان هستیم و هر نوع پروندهای که
خواستند در اختیارشان گذاشتیم 1200 .یا 1300
پرونده را ،از همان سال  ۱۳۹۲که من شهردار بودم،
خواستند و بررسی کردند؛ در همه زمینهها ،چه
عمرانی ،چه فرهنگی و چه زمینههای دیگر اما فعال
چیزخاصیبهمانگفتند.میگویندبعضیازروالکارها
اشتباهاستوبایدتصحیحشودیابودجهبایددرمسیر
خودش خرج شود.
 مگر بودجه در مسیر خودش خرج
نمیشد؟
باالخره اگر بخواهیم کار جهادی انجام دهیم ،یک
ایراداتی هم وجود دارد .باید بعضی از قوانین را که در
سیستم بروکراسی وجود دارد ،از سر راهمان برداریم.
اگر بخواهیم کال سیستم بروکراسی را در مجموعه
شهرداری نجفشهر اجرا کنیم ،کارهای عمرانیمان
یک مقدار کندتر میشوند .این دو نقشه را نگاه کنید.
اولی قبل از حضور من در شهرداری است و دومی بعد
ازحضورمن.ببینیدچقدرنجفشهربزرگشده.قبال
تمام معابرش خاکی بود اما حاال آسفالت شده است.
با همین عمران و آبادانی جمعیت نجفشهر را از 6
هزار به  25هزار نفر رساندیم .روزی که بنده به عنوان
شهردارانتخابشدم،درجهشهردارینجفشهر ۴بود
اما االن با همین ارتقای بودجه و کارهای عمرانی به
 ۶رسیده است .در استان هیچ شهری چنین ارتقایی
نداشتهاست.
 شما گفتید طی مدتی که شما شهردار
بودید،بازرسهادوباربهشهرداریآمدند.
ک بار آقای
بزاده بود و ی 
بله یکبار آقای عر 
ضیاءالدینیآمدند.
 و گفتید جز مواردی نقض در سیستم
اداری چیز خاصی وجود نداشت؛ پس چرا
بازرسان فعلی تمام پروندهها از سال  1392را
دوبارهخواستهاندتابررسیکنند؟
این بازرسان از سازمان بازرسی کل کشور در
شهرداری مستقر هستند اما قبلیها موردی بودند.
یک نفر از شهرداری شکایت میکرد و میگفت مثال

این زمین توی طرح بوده و به من معوض نمیدهند.
آنها هم میآمدند و میگفتند پرونده فالنی را بدهید
تابررسیکنیم.
 ما شنیدیم یکسری نیروها اصال در
شهرداریحضورندارنداماحقوقمیگیرند.
نه ،ما از اینها اصال نداریم .فقط سه نفر هستند
که یکیشان توی میراث کار میکند .چون ما در
نجفشهر تنها ادارهای که نداریم ،میراث است .گفتند
باید نمایندهای بگذاریم و ما یک نفر را آنجا گذاشتیم.
حقوق هم نمیدهیم .نیروی رسمی ما نیست ،نیروی
شرکتی است .یکی دیگر هم در کمیسیون ماده ۹۹
است که میگویند حقوق ندهید و بگویید برگردد
همینجا سر کار .یک نفر هم که نماینده شهرداری
است و در بخشداری کار میکند .آبدارچی است که
گفتیماورابرگردانند.دیگرکسخاصینیست.حقوق
این افراد را شرکت میدهد.
 شنیدیم تعدادی از نیروهای شهرداری
برکنارشدند.
نه ،کسی برکنار نشده .پستها جابجا شدند .االن
میگویند چون کارپرداز ما نیروی شرکتی است ،باید
تغییرکندونیرویرسمیبهجایشبیاید.فقطهمان
سه نفر که گفتم ،گفتند تا موقعی که داخل مجموعه
شهرداریبیایند،حقوقنگیرند.
روابطعمومیشهرداریهمجابهجاشده؟
میگویند باید نیروی رسمی باشد .پستهای
کلیدیمثلکارپردازی،روابطعمومی،امورمالی،انبارو
ماننداینهابایدازنیروهایرسمیباشند.
 این قانون شهرداری است یا دستور
سازمانبازرسی؟
میگویند وقتی نیروها رسمی باشند ،اگر تخلفی
انجام داده باشند ،میشود آنها را به تخلفات اداری
بفرستی .م
شماازاینقانوناطالعنداشتید؟
مجبور بودیم .شهرهای کوچکی مثل نجفشهر،
نوپا هستند و نیروی رسمی ندارند .ما فقط 27
نیروی رسمی داریم که همهشان مهندس عمران و
شهرسازیهستند.مجبورهستیمدرسیستمازنیروی

شرکتیهماستفادهکنیم.
 یکی دیگر از شایعات ،استفاده عدهای از
امکانات شهرداری برای کارهای شخصی است.
اینموضوعراتاییدمیکنید؟
چنین اتفاقی نیفتاده و وجود ندارد .گاهی شورا
برای انجام ماموریت ماشین میخواهد که ما در
یگذاریم .شهرداری فقط ۳ماشین دارد؛
اختیارشان م 
دو تا سواری و یک وانت.
 مدتی قبل خبر تصادف رییس
شورایشهر نجفشهر با خودروی شهرداری
منتشرشد.
بله حدود  ۲ماه پیش بود .من ارومیه بودم.
ایشان با آقای نصیرزاده در تهران قرار داشتند .با
ماشین شهرداری و رانندگی آقای حجت نجفآبادی
میخواستند بروند فرودگاه کرمان که دچار حادثه
شدند .تنها اشتباه ایشان این بود که به جای آوردن
ماشینبهپارکینگشهرداری،درپارکینگخصوصی
گذاشتند که زودتر درست شود .قبول هم دارد و گفته
با هزینه شخصی خودش درست میکند اما متاسفانه
فعال ماشین در توقیف یکی از نهادهای امنیتی است.
 منظور شما از آقای نصیرزاده ،همان
رییسکمیتهلیگکشتیاست؟
بله .هماهنگ کرده بودند که با معاون سازمان
تربیتبدنی برای مذاکره در مورد تیم فوتسال بانوان
که در دسته یک است ،صحبت کنند .نامهاش هم در
دادگستریاست.
 ببخشید اما من متوجه نشدم ماجرا
چیست.ممکناستدوبارهتوضیحدهید؟
رییس شورا با توجه به رفاقتی که با آقای نصیرزاده
داشت،بهایشانگفترایزنیکنیدتاتیمفوتسالبانوان
شهردارینجفشهرباتوجهبهاینکهدراستانوکشور
مقام آورده ،برود به لیگ دسته یک .آقای نصیرزاده هم
با معاون وزیر هماهنگ کرده بود تا روز شنبه با رییس
شورا مالقات داشته باشد .البته این حرفهایی است
که به من زدهاند.
پسازماشینشهرداریاستفادهشخصی
نشده؟

اگر کسی گناهکار باشد باید جوابگوی گناهش
باشد اما حضرت محمد دیده را ندیده گرفت .البته ما
چیزیندیدیم.مادنبالاینکارهستیم؛من،اطالعات
سپاه ،دادگستری ،ماشینی تصادف کرده .باالخره باید
یک نفر بیاید و شاکی شود که من توی این ماشین

 نیم نگاه

 با این حجم کاری در مجموعه ،شاید
بعضی جاها اشتباهاتی توی کار اداری،
سیستم حقوقی و سایر بخشها بوده
اما الحمداهلل  ۴۰روز است که بازرسی
اینجاست و دارند بررسی میکنند

بودم .وقتی چیزی اصال وجود نداشته باشد ،من چه
کارمیتوانمبکنم؟
 برای ما تنها نکتهای که مهم است ،این
است که ایشان از ماشین شهرداری استفاده
شخصیکردهیاخیر؟
در قانون آمده که اعضای شورا میتوانند با استفاده
از امکانات شهرداری به دنبال حل مشکالت شهر
باشند .حاال من ماموریت را مینویسم .اگر فرد نرود
گناه به گردن خودش است .تجسس همین است که
بگویی من تشخیص دادهام تو میخواستی استفاده
شخصی بکنی .هر روز چند تصادف در ایران میشود؟
مگر همان روزی که این ماشین تصادف کرد ،ماشین
پلیس راه در جاده کهنشهر چپ نکرد؟ ماشینهای
همه ،ماشین سپاه و بسیج در این جامعه چپ
میشوند.آیادرشهرداریسیرجانهیچماشینیچپ
نشده؟ حاال وقتی من میگویم شما که در ماموریت
تالمال
ماشین را چپ کردهای ،باید جوابگوی اموال بی 
و افکار عمومی باشی و آنها میگویند که ما خودمان
حاضر هستیم ماشین را تعمیر کنیم یا به جایش
ماشین بخریم ،من چه میتوانم بگویم؟ وقتی طرف
میگوید حاضرم هر چه حقوق از شهرداری و شورا
گرفتمرابرگردانم،چهمیتوانمبگویم؟
 از نظر فنی ،ایشان در تصادف ماشین
مقصربودهاست؟
نه .میگویند اکسل ماشین در رفت.

 ایشان که داشته به ماموریت میرفته،
مقصر هم نبوده ،پس چرا باید هزینهها را به
عهدهبگیرد؟
با اوضاع و احوالی که وجود داشت ،ما از او خواستیم
تالمال هزینه کند اما در
که نگذارد در این قضیه بی 
تالمال هزینه کند .به هر حال
اصل ،خدایی باید بی 
ایشانهمعضوشورایشهربودهومیخواستهمشکل
مردم را حل کند.
 ایشان برگه ماموریتشان را همان روز
تسلیمشهرداریکردند؟
من آن روز ارومیه بودم .اینجا ثبت شده بود و دو
یا سه روز بعد من امضا و ثبت کردم .تاریخ ماموریت
روز پنجشنبه ،سی و یکم بود( .تصادف ساعتی پس از
نیمهشبشنبهاتفاقافتاد)
 گویا ایشان از شورا استعفا داده است؟
از ریاست شورا استعفا داده اما هنوز عضو شورا
است .در متن استعفا هم نوشته به دلیل مشکالت
روحی و روانی استعفا میدهم..
 پس اطالعات ما اشتباه بوده است؟
یدانم که متاسفانه رایزنیهایی شده است.
من م 
یالبدل شورا دنبال این قضایا هستند.
اعضای عل 
یالبدل برای برکناری
اینها را بدانید که اعضای عل 
عضو شورا رایزنی میکنند .به خدا قسم تمام اینها
با غرض است .ببینید در این نامه که به دست من
رسیده چه نوشتهاند .نوشتهاند که فالنی از نیروهای
شرکتیشهرداریاست،چگونهمدیرعاملباشگاههم
میتواندباشد؟نوشتهاندایشاندرزمینههایفرهنگی
هم فعالیت دارند اما متاسفانه بر خالف قوانین شورا،
با وجود پروندههای قضایی که در دادگاه دارد ،در
یدانم این نامهها
شورای شهر فعالیت میکند .من م 
را چه کسانی مینویسند .متاسفانه  ۷۰درصد این
یدانیم .اینها
قضایا سیاسی است .ما همه چیز را م 
گناه است .من میگویم اگر فرد مومنی کار خطایی
هم انجام داد ،باید او را راهنمایی کنیم تا دیگر این
کار را نکند.
 رییسشوراسهجا کارمیکند؟یعنیهم
نیرویشرکتیشهرداریاست،همعضوشوراو

در پی سفر رایزنان اقتصادی  15کشور جهان به سیرجان صورت گرفت؛

هممدیرعاملباشگاه؟
باشگاههنوزثبتنشدهاست.
ایشانهیچگونهقراردادپیمانکاریهمبا
شهرداریدارد؟
خیر .در مورد وضعیت ایشان ما چند بار استعالم
کردیم آیا ایشان که نیروی شرکتی شهرداری هست،
میتواند همزمان عضو شورا باشد؟ گفتند بله .پارسال
 ۱۱نفر از همین کارمندان شهرداری کاندید شورای
شهر بودند .اگر قانون ایراد دارد ،مسئوالن بگویند که
هیچ فردی از نیروهای شهرداری حق کاندیدا شدن
برای شورا را ندارد .به نظر من باید این قانونها را اصالح
کنند .خودشان میگویند اگر کارمند شهرداری در
سمت مدیریتی نباشد ،میتواند کاندید شورای شهر
شود .از آن طرف اینها رای میآورند و بعد میگویند
چرا اینها از دو جا حقوق میگیرند؟ خودشان دارند راه
تخلف را درست میکنند .البته ایشان نیروی شرکتی
هستند.یعنیجزونیروهایحجمیهستند.
 ولی اگر قرار باشد ایشان مدیرعامل
باشگاهشود،بایدعضورسمیشهرداریباشد.
باشگاه را ثبت ندادهاند .گفتند شهرهای زیر ۵۰
هزار نفر جمعیت نمیتوانند باشگاه فرهنگی ورزشی
داشته باشند .ایشان عضو کمیسیون فرهنگی و
ورزشی شهرداری و شورا هستند .کارهای فرهنگی
یدادند.
شهر را انجام م 
 بازگردیم سر بحث سازمان بازرسی .در
موردپیمانکارانشهردارینجفشهر،مسایلی
عنوان میشود .به طور مثال پیمانکاران خاصی
کهتمامقراردادهاراانجاممیدهند.
متاسفانه این وجود دارد .اگر بودجهها به موقع
میآمد و مطمئن بودی که بودجه محقق میشود،
میرفتیمسامانهستادولیاولینحرفیکهپیمانکاران
غیربومیمیزنند،پیشپرداختاست.براییکپروژه
یک میلیارد تومانی ،مبلغ کالنی را باید به عنوان
پیشپرداخت بدهیم تا کارگاه بزنند و تجهیز کنند.
اما در مناقصات محدود ،پیمانکاران بومی خاطرشان
جمع است و کار را انجام میدهند چون همدیگر را
یدانند اگر دیر و زود شود ،سوخت و
میشناسیم و م 
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رایزنان و سفیران اقتصادی از  15کشور
مختلف(اتریش ،بلژیک ،روسیه ،دانمارک،
بالروس ،قرقیزستان ،پاکستان ،تاجیکستان،
افغانستان ،عراق ،قزاقستان ،آفریقای جنوبی،
کره شمالی ،ونزوئال و گرجستان) به استان
کرمان سفر کردند تا با ظرفیتهای استان
خصوصا شهرستان سیرجان و شرایط و
ظرفیتهای باالی این شهرستان اعم از معدنی
و صنعتی ،صادراتی ،فرهنگی و گردشگری در
تولید(سنگ آهن ،فوالد ،پسته ،فرش ،صنایع
دستی و گردشگری) آشنا شوند.
میهمانان خارجی روز چهارشنبه هشتم آبان
ماه در روستای دارستان(روستای جهانی گلیم)
در جشنواره گلیم و پسته شرکت کردند .آنها در
ادامه سفر به سیرجان به همراه مسئوالن استانی
صبح روز پنجشنبه به منطقه معدنی و صنعتی
گلگهر رفتند و از نزدیک با ظرفیتهای معدنی
و صنعتی سیرجان آشنا شدند .سفیران اقتصادی
از کارخانههای مختلف منطقه معدنی و صنعتی گل
گهر بازدید کردند.
در بازدید از منطقه گلگهر دکتر غالمرضا
انصاری معاون دیپلماسی و اقتصادی وزارت امور
خارجه گفت« :یکی از کارهای بارز سیرجان
معدن گلگهر است و در نگهداری معادن خوب
عمل شده است .معدن گلگهر در پیشرفتهای
صنعتی شهرستان سیرجان و کشور تاثیر
چشمگیری دارد ».وی با دیدن قسمتهای
مختلف منطقه معدنی و صنعتی گلگهر و آگاهی
از توان و ظرفیتهای تولیدی کارخانههای منطقه
بیان کرد« :اهداف بزرگ اقتصادی را در توسعه
کارخانههای صنعتی و معدنی شاهد بودیم و
برای صادرات محصوالت تولیدی به بازارهای
بینالمللی کمک میکنیم .وزارت امور خارجه نیز
تابع سیاستهای اقتصادی کشور کمک میکند
تا از خامفروشی جلوگیری شود» .وی ادامه داد:
«باید بتوانیم فعاالن اقتصادی را برای حضور در
بازارهای جهانی حمایت کنیم ».پس از بازدید
از ظرفیتهای مختلف اقتصادی سیرجان ،دکتر
انصاری معتقد بود که شهرستان سیرجان میتواند
در بازاهای جهانی کاالی مختلفی را عرضه کند.
وی گفت« :امیدواریم پل ارتباطی بین این منطقه
با سراسر دنیا ایجاد شود و شاهد افزایش صادرات
از این منطقه باشیم».

در این بازدید ،شهباز حسنپور نماینده
مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای
اسالمی ،اظهار کرد« :شهرستان سیرجان در
همهی بخشها رشد همه جانبهای داشته است.
خوشبختانه سیرجان از بزرگترین ذخیره سنگ
آهن برخوردار است .در چند سال اخیر در منطقه
گلگهر سعی شده است به جای خامفروشی،
تولید بیشتری صورت گیرد و این یک تحول
صنعتی در منطقه است که در زمان تحریم و
فشارهای اقتصادی قابل توجه است».
مسئوالن استان و شهرستان نیز در برنامه
بازدید سفیران از شرکت معدنی و صنعتی گلگهر
حضور داشتند .مسئوالن با اشاره به توانمندیهای
منطقه ،آماده بودن شرایط برای جذب سرمایههای
خارجی را مورد تاکید قرار دادند .به گفته مقامات
استانی ،شرایط سرمایهگذاری مطمئن در همه
بخشهای اقتصادی استان کرمان و شهرستان
سیرجان فراهم و تمام زیرساختها برای همکاری
با طرفهای خارجی آماده است.
محمد محمودآبادی سرپرست فرمانداری
ویژه سیرجان نیز در مورد بازدید رایزنان اقتصادی
کشورهای مختلف ،صحبتهایی کرد و اظهار
داشت« :این شهرستان دارای ارزشمندترین ذخایر
معدنی و همچنین صنایع دستی و گردشگری
است که به این سفرا و رایزنان اقتصادی جهان
اعالم شد ».وی سفر سفیران و رایزنان اقتصادی
به شهرستان را خوب و ارزشمند توصیف کرد و
گفت« :در این سفر ما موفق شدیم ذخایر معدنی
و تولیدات صنعتی خود را به همراه گلیم و پسته،
بیشتر به جهان معرفی کنیم ».محمودآبادی
ادامه داد« :باب سرمایهگذاری مطمئن در همه
بخشهای اقتصادی در استان کرمان و شهرستان
سیرجان باز و تمامی زیرساختها هم آماده شده
است».
اظهارات سفرای خارجی از سفر به سیرجان
و برداشت آنها از این شهر جالب و قابل توجه
بود .راب مک ایر ،سفیر انگلیس در تهران پس از
سفر به سیرجان و بازدید از ظرفیتهای مختلف
اقتصادی و گردشگری این شهرستان در توییت
خود نوشت« :شهر بسیار جذاب سیرجان؛ نه تنها
برداشت شگفتانگیز پسته و خانه گلیم بلکه
بزرگترین معدن سنگ آهن در خاورمیانه نیز در
همینجا است .از میزبانان سیرجانی نهایت سپاس
و قدردانی را دارم».

سوز ندارد .البته یک سالی است که ما منوال را اینطور
گذاشتهایم که هر کسی که در مناقصات برنده شد،
متعلق به هر جای کشور که باشد کار را بدهیم و هیچ
مشکلیهمنداریم.
 سامانه ستاد هم همین کار را کرده است.
بله اما این سامانه ایراداتی دارد .مثال طرف توی
سامانهثبتناممیکندوبرندهمیشوداماهیچضمانتی
وجود ندارد که کار را انجام دهد .میگویم حاال که برنده
شدی بیا و کار را انجام بده اما میگوید آمار گرفتم
و نمیصرفد .چون ضمانت اجرایی وجود ندارد هیچ
کاریهمنمیتوانیمانجامدهیم.
پیشازراهاندازیسامانهستاد،شهرداری
چهتعدادپیمانکارداشت؟
االن نزدیک به ۲۰یا ۳۰تا پیمانکار داریم که دارند
کار میکنند .اما آن موقعها حجم کار باال نبود .بودجه
شهرداری زیاد نبود و کار زیادی هم انجام نمیشد.
 آیا ترک تشریفات برای انجام مناقصات
زیاددارید؟
تا حاال نداشتیم .حتی مناقصات محدود هم در
چارچوب قانون برگزار شده و هیچ درخواستی برای
ترک تشریفات نداشتیم .در مورد مناقصاتی هم که
زیر مبلغ مناقصه محدود بوده از طریق استعالم عمل
کردیم.
 یکی از شایعاتی که ما شنیدهایم در مورد
زمینها است .آیا موردی بوده که در دادن
معوض ،زمین باارزشی را زیر قیمت قانونی داده
باشید؟
اصال چنین چیزی وجود ندارد .تمام این موارد
با نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام شده و
زمینهای معوضمان را حتا گرانتر از قیمت بازار
دادهایم .در مزایدهای که اخیرا انجام دادیم ،قیمت
کارشناسی ۱۷۰میلیون تومان بود و قیمت پایه۱۵۶
میلیون تومان .یک شرکتی در این مزایده با ۱۵۰
میلیون تومان برنده شد .با حراست صحبت کردم و
گفتم احساس میکنم در این قضیه تبانی شده است.
گفتم باید دوباره مزایده را تمدید کنیم .باید حتما سه
نفر کارشناس رسمی دادگستری ،کارشناسی و امضا
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کنند .کارشناسان رسمی زمینها را  ۱۸۶میلیون
تومان قیمتگذاری کردند اما من زمینها را در مزایده
 ۲۸۰میلیونتومانفروختم.
 پس باالتر از قیمت کارشناسی
فروختهاید؟
به خاطر کسب درآمد برای شهرداری بود که فردا
نگویند زمین را زیر قیمت فروختیم .دنبال بودجه
شهرداری بودم و نمیخواستم کاسبی بیفتد دست
امالکیها که این کارها را انجام دهند.
 پس در تهاترها سعی کردید ارزش
زمینهابرابرباشد؟
ما اصال سعی کردیم تهاتر انجام ندهیم .در
سالهایی که من مسئولیت داشتم ،تهاتر خیلی کم
انجام شده است .اگر هم بوده ،هر دو زمین با نظر
کارشناسرسمیدادگستریارزشگذاریشدهاست.
 راههای کسب درآمد شهرداری
نجفشهر،جزبحثعوارضچیست؟
فروش اموال غیرمنقول مثل زمین در مواردی که
بودجه کم میآوریم .همچنین از طریق ارزش افزوده و
صدور پروانه ساختمانی که خیلی هم زیاد است.
فروشتراکموپارکینگچطور؟
چنین چیزهایی در نجف شهر نداریم .در طرح

 نیم نگاه

 حدود  ۲ماه پیش بود .رییسشورا با
آقای نصیرزاده در تهران قرار داشتند.
با ماشین شهرداری میخواستند بروند
فرودگاه کرمان که دچار حادثه شدند.
تنها اشتباه ایشان این بود که به جای
آوردن ماشین به پارکینگ شهرداری ،در
پارکینگ خصوصی گذاشتند

جامع نجف شهر ،تراکم چهار طبقه روی پیلوت
است و کسی هم بیش از این نیاز ندارد .درخواستی
هم نداشتیم که کسی بخواهد ۵یا ۶طبقه بسازد که
بخواهیمتراکمبفروشیم.فروشپارکینگهمنداریم.
 بسیار پر استرس به نظرمیرسید .چرا؟
من از کودکی عادت داشتم مرتب پاهایم را تکان
بدهم.بههمیندلیلفکرمیکنیداسترسدارم.
 روند وقایع بیرونی نقشی در این ماجرا
ندارد؟
نه ولی روند کار ...من دیروز از انبار ،برای خودم
خودکار خواستم .انباردار دچار لکنت شده بود .دیگر
آن روحیه را نداری وقتی انباردار بابت یک خودکار
میگوید بگذار از بازرسی سؤال کنم .یا مثال به امالک
میگویم این نامه را بزن تا کار مردم راه بیفتد اما

میگویدبگذارازبازرسیسؤالکنم.میگویمفالنکار
را کنید ،میگویند بگذار از بازرسی سؤال کنیم .شما
باشید چه کار میکنید؟ االن فقط انگار به عنوان یک
ناظر اینجا نشستم اما سعی میکنم به بچهها روحیه
بدهم .طرف تا حاال زیر صورتجلسات را امضا میکرده
اما حاال میگوید میشود یک نفر دیگر امضا کند؟
خُ باینهاهمهاسترسهاییهستندکهواردمیشود.
فکر کنید االن در یک لحظه به شما میگویند روابط
عمومی و کارپرداز را بردار .آیا نباید هیچ حق گزینشی
برای من وجود داشته باشد که با چه کسانی کار کنم؟
چون فالنی و فالنی در مجموعه نجفشهر با یکدیگر
مشکل دارند ،من باید تمام سیستم مدیریتی خودم را
تغییربدهم؟شماباشیدچکارمیکنید؟پسخودتان
همحکمبزنیدوبگوییدفالنیوفالنیباشندیانباشند.
 این دستورات را سازمان بازرسی به شما
میدهد؟
حاال دیگر با نیت مشورتی دارد میگوید که مثال
فالنیباشدبهتراست.
 شما احساس میکنید دستوری پشت
اینمشورتپنهانشده؟
نه ،چنین احساسی ندارم .آنها میخواهند یک نفر
کارمندرسمیمسئولیتداشتهباشدکهبتوانندپاسخ

بگیرند که مثال چرا این وسیله را گران خریدهای؟
بخواهی حساب کنی ،حق هم دارند اما در شهرهای
کوچکی مثل نجفشهر نیروهای رسمی و متخصص
وجود ندارند .چند سال است که در کشور استخدام
نداشتیم .من که نمیتوانم خودم نیرو استخدام کنم.
این نیروها یک زمانی در سال  ۱۳۶۷استخدام شدند
و االن دیگر برخی از آنها پیر و از کار افتاده هستند.
منچطورازچنیننیروهاییکاربخواهم؟ازمیانتمام
کسانی که نیروی رسمی شهرداری شدند ،شاید سه
نفرشانتحصیلکردهباشند.باقییابیسوادهستندیا
زیردیپلم.همینهامیشودکهآدماسترسمیگیرد.
بهدرستکارینیروهایتاناعتماددارید؟
به نظرم در همین ماجرای نظارت سازمان بازرسی
بهترمیفهمیمکهچهکسیخوباستوچهکسینه.
 شما معتقد هستید حضور سازمان
بازرسی در شهرداری نجف شهر بهدلیل
گزارشاتیهستکهبهایشانارسالشدهوشما
اینافرادرامیشناسید؟
من اعتقاد دارم از پیکره شهرداری بودهاند .از
نیروهایی که خودم سرکار آوردم(.با خنده) حتما در
انتهای مصاحبهتان بنویسید خودم کردم که لعنت بر
خودم باد.

 ....ادامه مطلب از صفحه 3
 شده مردم به همین دالیل با مامورانتان
زد و خورد داشته باشند؟
بله .ماه گذشته درگیری داشتیم ،البته درگیری
فردینبودولیشیشههایآمبوالنسراشکستهبودند.
در حالت کلی هم درگیری داشتیم که همه را از طریق
مراجع قضایی پیگیری کردیم .تکنیسین فوریتی که
در شرایط بحرانی و ناامن کار میکند قرار نیست
توهین بشنود و اگر برخوردی صورت گیرد در صحنه
کاری به فرد نداریم و بیمارشان را منتقل میکنیم ولی
از طریق مراجع قضایی پیگیری میکنیم .مسئوالن
قضایی هم تاکید دارند که این موارد را گزارش دهیم
و تا االن به خوبی همکاری کردند .ما دوست نداریم
کسی آسیب ببیند ولی این وظیفه ماست افرادی را
که برای آسایش مردم کار میکنند مورد حمایت قرار
دهیم تا برای کارشان انگیزه داشته باشند.
 از ابتدای سال چند ماموریت داشتید؟
متوسط  ۵۰تا  ۵۵مورد ماموریت منجر به
اعزام در روز داریم که در ساعات اوج تقاضا مث ً
ال از
 4عصر تا پایان شب ماموریتهای همزمان پیش
میآید .متوسط  ۱۵۰۰مورد در ماه و بیش از  ۱۰هزار
ماموریت از ابتدای سال داشتیم که توسط سیستم
اتوماسیون برای ما قابل ثبت و مشاهده است.
 و چندمورد منجر به فوت شدند؟
در شش ماهه نخست امسال 24 ،مورد در
صحنه و  22مورد را هم به بیمارستان رساندیم ولی
فوتشدندمتاسفانه.
 مهمترین عامل اصلی فوت این افراد
چیست؟
چندین عامل نقش دارند اما عامل اصلی
اشتباهات فردی در سوانح رانندگی است که باید
در این زمینهها فرهنگسازی شود .امسال متاسفانه
حوادث منجر به فوت در سیرجان نسبت به سال
گذشتهخیلیبیشترشدهبود.درسامانههماشتباهات
فردی مثل سبقت و سرعت غیرمجاز بسیار تاثیر گذار
است.
 درموارداعزامیخودکشیهمداشتید؟
چهتعداد؟
بله .داشتیم ولی اجازه بدهید آمار خودکشی را
بهشماندهیم.اینکهبگوییمچندنفرخودکشیکردند
شاید کمک زیادی نکند .بهتر است به جای آن روی
مسایل روانشناختی کار کنیم مخصوص نوجوانان.

در بزرگساالن بیشتر در خانمها خودکشی صورت
ق بیشتر است .باید
میگیرد اما در آقایان موارد موف 
دالیل این اقدام ریشهیابی شود و خانوادهها به جوانان
بها بدهند .روی مسایل روانی مردم باید کار کرد .اگر
موردی مربوط خودکشی ناموفق پیش بیاید بالفاصله
توروان معاونت بهداشتی
طرف را به واحد بهداش 
ارجاع میدهیم تا فرد و خانوادهاش تحت مشاوره قرار
بگیرند و این اتفاقات دیگر تکرار نشود.
 از ابتدای امسال چند نوزاد در
آمبوالنساورژانسمتولدشدند؟
دو مورد
 اگر تلفن  ۱۱۵یک زمان قطع شود برای
اینکه مردم به شما دسترسی داشته باشند چه
میکنید؟
از اردیبهشت سال جاری سیستم ارتباطی ما به
فیبر نوری منتقل شد و ارتباط آنالوگ مرکز قطع و به
ارتباط دیجیتال تبدیل شد .قبال فقط خط تلفن بود اما
االن هم تحت تاثیر خطوط برق هستیم و اینترنت .در
زمینه برق ،بیمارستان قدیم امام رضا موتور برق دارد.
اورژانس هم  UPSدارد که در صورت قطعی برق این
دو بالفاصله برق مورد نیاز را تامین میکنند .قطعی
آنچنانی نداریم ،مگر قطعی داخل سیستم باشد
که اگر هم باشد بالفاصله UPSها و موتوربرق فعال
میشوند .ماه گذشته یکی دو قطعی داشتیم .خیلی
اوقات ممکن است فیبر نوری در منطقه جواب ندهد.
سیستم ما کام ً
ال دیجیتال است و تماسها پایدارتر
شدهاند و قطعی نسبت به قبل خیلی کمتر شده .با
تلفن مستقیم خود با آتشنشانی ،پلیس و هاللاحمر
هماهنگ هستیم و همشهریان گرامی در صورت
قطع تلفن اورژانس  ۱۱۵با واحدهای آتشنشانی،
پلیس و هاللاحمر تماس بگیرند .این سه ارگان پیام
همشهریان را به ما منتقل می کنند و بالفاصله اقدام
میکنیم .مکاتبهای با مخابرات استان داشتیم قول
مساعد دادند که طی یکی دو هفته آینده سیستمهای
آنالوگ ما را فعال کنند که اگر زمانی سیستم دیجیتال
قطع شد بتوانیم با تلفن پاسخگوی مردم باشیم.
 پیش آمده که خودتان با اورژانس تماس
بگیرید و از آن کمک بخواهید؟
برای خودم خیر اما مواردی بوده که در مسافرت
بودم و افرادی که در مسیر دچار سانحه شدند با
اورژانس تماس گرفتم که برای کمک به آنها اقدام
کنند.

سرمایهگذاران و صاحبان نیروگاههای خورشیدی با سود بیشتری مواجه خواهند شد

افزایش  30درصدی نرخ خرید برق نیروگاههای خورشیدی

نرخ خرید تضمینی تولید برق

توسط نیروگاههای خورشیدی تا  30درصد
افزایش خواهد داشت .این قانون به تازگی
توسط وزارت نیرو اجرایی شده است.
قانونی که موجب خوشحالی سرمایهگذاران
نیروگاههای خورشیدی شده و خبر خوبی
است برای کسانی که قصد راهاندازی این
نیروگاهها را دارند.
پس از اعالم وزارت نیرو در خصوص راهاندازی
نیروگاههای خورشیدی و استفاده از انرژی
خورشیدی برای تولید برق ،نیروگاههای زیادی
توسط افراد و بخش خصوصی راهاندازی شد تا
عالوه بر همیاری دولت در بحث تولید برق ،باعث
رونق کسب و کار و ایجاد درآمدزایی برای آنان
باشد .در این بین نیاز به شرکتهایی که بتوانند
در این زمینه به سرمایهگذاران مشاوره دهند و در
پروسه راهاندازی نیروگاه خورشیدی فعالیت کنند،
احساس میشد« .شرکت مولد گستر شایان» به
مدیرعاملی رضا خراسانی یکی از همین شرکتها
است که از سال  1395در حوزه راهاندازی

نیروگاههای خورشیدی در سیرجان فعالیت
میکند« .شرکت مولد گستر شایان» تا کنون
فعالیتهای زیادی را در این زمینه در سیرجان
انجام داده است و بیش از  30نیروگاه خورشیدی
تحت نظارت وی راهاندازی و به مرحله تولید برق
رسیده است .رضا خراسانی مدیرعامل «شرکت
مولد گستر شایان» گفت :به زودی سرمایهگذاران
و صاحبان نیروگاههای خورشیدی با سود بیشتری
مواجه خواهند شد زیرا وزارت نیرو اعالم کرده
است که قانون افزایش  30درصدی نرخ خرید برق
نیروگاههای خورشیدی اجرایی شده است.
وی با توجه به بخشنامههای وزارت نیرو ،در
خصوص سرمایهگذاری و راهاندازی نیروگاههای
خورشیدی در سیرجان توضیحات مختصری ارایه
کرد.
 اشتغال و درآمدزایی
در سیرجان زمینههای کاری متنوعی برای
اشتغال وجود دارد .یکی از زمینههای اشتغال در
سیرجان که با استقبال خوب سرمایهگذاران روبرو
گردیده ،راهاندازی نیروگاه خورشیدی است که با

درآمد خوبی رو به افزایش است .سرمایهگذاران
با راهنمایی ما و تحت نظر اداره برق اقدام به
راهاندازی نیروگاه میکنند .تا کنون بیش از 30
نیروگاه توسط «شرکت مولد گستر شایان» در
سیرجان راهاندازی شده است.
 چه کسانی میتوانند سرمایهگذاری
کنند؟
مدیر عامل«شرکت مولد گستر شایان» گفت:

فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای پروژه فاز

اول مصالی نماز(سوله شامل :پیسازی سازه و سقف) بهشت رضا(ع) (نوبت دوم)

شــهرداری ســیرجان در نظــر دارد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر :تهیــه مصالــح و اجــرای
پــروژه فــاز اول مصــای نماز(ســوله شــامل :پیســازی ســازه و ســقف) بهشــت رضــا(ع) بــه شــماره
 2098005674000070را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل
برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از
طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت(ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد
شــد و الزم اســت مناقصهگــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و
دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/08/06میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روز سهشنبه تاریخ 1398/08/14
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزشنبه تاریخ 1398/08/25
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  15:00روز یکشنبه تاریخ 1398/08/26
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها .تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

سرمایهگذاری برای نیروگاههای خورشیدی در دو
بخش انجام میشود.
نیروگاههای خانگی :در زمینه نیروگاههای
خانگی همه کسانی که دارای انشعاب برق و
ت بام یا حیاط منزل باشند،
فضای مناسب در پش 
میتوانند این نیروگاه را نصب و کسب درآمد
کنند.
نیروگاههای صنعتی :مالکین ترمینالهای

پسته ،شرکتهای پسته ،موتورپمپهای
کشاورزی با موافقت سایر شرکا ،مدارس غیر
انتفاعی ،کارگاههای صنعتی در شهرکهای
صنعتی ،دامپروریها و کسانی که دارای برق
سه فاز برای مغازه یا کارگاه میباشند ،جزو
این دسته از سرمایهگذاران هستند .این گروه از
سرمایهگذاران میتوانند تا  100کیلووات نیروگاه
راهاندازی کنند.
 مزایای نیروگاه خورشیدی در سیرجان
به گفتهی خراسانی ،مهمترین پارامترهایی
که باعث جذب سرمایهگذاری در این بخش در
سیرجان گردیده است ،عبارتند از:
* قرار گرفتن سیرجان در ذوزنقهی طالیی
تابش خورشید ( 300روز مفید تابش خورشید
در سال)
* قرارداد خرید تضمینی  30ساله ،افزایش نرخ
خرید همراه با افزایش نرخ تورم
* افزایش  30درصدی پایه نرخ خرید از مهر
ماه 1398
* طول عمر باالی تجهیزات و گارانتی  10ساله

تجهیزات و خدمات پس از فروش (تا  30سال)
* نصب و راهاندازی آسان و سریع نیروگاه
* هزینه پایین تعمیرات و نگهداری تجهیزات
 حمایت بانکها از سرمایهگذاران
نیروگاهها
رضا خراسانی به پرداخت تسهیالت بانکی توسط
بانکها هم اشاره کرد.
براساس توافقنامه با بانکها  80درصد از هزینههای
خرید ،تجهیزات و راهاندازی نیروگاهها را بانکها
از طریق تسهیالت پرداخت مینمایند و از درآمد
نیروگاهها این اقساط به تدریج پرداخت میشود.
 ارتباط با «شرکت مولد گستر شایان»
سرمایهگذاران جهت کسب اطالعات بیشتر و
دریافت راهنمایی و مشاوره ،هر روزه به جز ایام
تعطیل از ساعت  8تا  14میتوانند به آدرس
شرکت واقع در خیابان رازی -روبروی بیمارستان
کاشانی سابق -طبقه فوقانی سیرجانتور مراجعه
نمایند و یا با شمارههای زیر تماس حاصل فرمایند.
شماره همراه09133457517 :
شماره تماس دفتر034 -42282835 :

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحلهای تهیه مصالح و اجرای محموطهسازی
مجموعه مشاهیر سیرجان(استاد جهانبخش صادقی) (نوبت اول)

ـر دارد تجدیــد مناقصــه عمومــی خدمات(شــرح مختصــر :تهیــه مصالــح و اجــرای
ـیرجان در نظـ
ـهرداری سـ
شـ
محموطهســازی مجموعه مشــاهیر سیرجان(اســتاد جهانبخش صادقــی) بــه شــماره 2098005674000079
را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد .کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت
اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصهگــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات
الکترونیکــی دولت(ســتاد) بــه آدرس www.setadiran.ir :انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصهگــران
در صــورت عــدم عضویــت قبلــی ،مراحــل ثبتنــام در ســایت مذکــور و دریافت گواهــی امضــای الکترونیکی را
جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1398/08/13میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  18:00روزچهارشنبه تاریخ 1398/08/23
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد :ساعت  19:00روزدوشنبه تاریخ 1398/09/04
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:40روز سهشنبه تاریخ 1398/09/05
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکتها
الف :آدرس :سیرجان -میدان انقالب -شهرداری مرکزی -امور قراردادها تلفن034 - 41325077 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبتنام  88969737و 85193768

مدیریت ارتباطات شهرداری سیرجان

