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 ناصرصبحی
قرار گفتوگوی ما با رییس شورای شهر در ابتدا
پیرامون عملکرد یکساله شورا بود .با این وجود ازآنجا
که کاوش دقیق چنین موضوعی ،نیازبه گفتوگو با تک
تک مسئوالن کمیسیونهای مختلف شورا نیز دارد،
ناخواسته بحث به سمت بررسی عملکرد کلی شورای
پنجمکشیدهشد.
ابوذرزینلی در این گفتوگو به عملکرد شورا نمره
قبولی میدهد .او متعقد است شورای پنجم تا 70درصد
موفق بوده و  30درصد باقی نیزبیش از آنکه به عملکرد
اعضا ارتباط داشته باشد ،ناشی از اجرایی نشدن دقیق و
صحیح نقش شوراها دراداره شهراست .او منتقد شورای
شهری است که امروزه درمیان مردم به شورای شهرداری
مشهورشده و میگوید همانطورکه ازاسم شورای شهر
برمیآید ،اینشورابایدبتوانددرتمام امورشهریورود کند.
زینلی،نحوه اینورودرا اظهارنظروهمکاریمعرفیمیکند
و تلویحا میگوید آنچه که امروزازآن به عنوان همکاری
نام برده میشود ،سایهای ک مرنگ ازنقش شورا است.
رییسشورایشهرسیرجانتصریحدارد کهجایگاه
امروز شورا محدود شده اما معتقد است اعضای شورا
توان احیای جایگاه واقعی این نهاد مردمی و مدنی را
دارند .بخشی از این احیا نیزوظیفه مردم است که او در
گوشهای ازاین گفتوگو درقالب انتقاد ازآرای طایفهای،
محلهای و لیستی مطرح میکند .زینلی نه تنها میپذیرد
که چنین شکلی ازرایدهی ،موجب افول شورا ازجایگاه
واقعیخودمیگردد کهباصراحت ازنقشرایهایمحلی
و طایفهای درشکلدهی به تحرکات اعضای شورا سخن
میگویدوحتیخودرامثالم یزند.زینلیهمچنانمنتقد
رضاسروشنیا است اما اذعاندارد کهسروشنیاتوانسته
مدیریتموفقترینسبتبه اسالفخویش ارایهدهد.
 بهعنوان اولینسوالمیخواستمنظرشما
رادرموردعملکرد یک ساله شورا بدانم .آیا شورا نمره
قبولیگرفتهاست؟
اگربخواهمنسبیبگویم 70،درصد ازعملکردشورا
راضی هستم و 30درصد نیز ،ازنظرخودم ناراضی هستم.
درعین حال معتقدم  80تا  90درصد انتقادهایی که به
شورامیشود،بجاوقابلقبولهستندو گاهینیزمواردی
وجود دارد که تخریب با انتقاد ترکیب شده و قاعدتا و
عرفانمیتوانیمقبولکنیم اماتاکیدمیکنم اکثرانتقادها
صحیحهستندومابا آغوشبازازآنها استقبالمیکنیم.
 گفتید  70درصد از عملکرد شورا راضی
هستید.شاخصهایاین70درصدچههستند؟
شاید شاخصه اصلی این دوره شورا نسبت به
دورههای قبل ،همدلی بین اعضا است .باالخره اختالف
نظر وجود دارد ولی در نهایت مجموعه شورا دنبال این
هستند که تا جایی که توان دارند برای پیشرفت و آبادانی
شهر تالش و کوشش کنند؛ یعنی در حد بضاعتشان.
باالخره فاصله سیرجان فعلی با مدینه فاضلهای که مد
نظرمردم و ماست ،زیاد است .اعضای شورا به دنبال این
هستند که حداقل یک قدم شهررا به آن مدینه فاضلهای
که درشأن مردم سیرجان است ،نزدیکترکنند.
 شمامعتقدیدنقاطقوتشورایفعلیبیش
ازدورههای قبل بوده است؟
ببینید ،باالخره با توجه به بحث جوانگرایی که در
اینشورا اتفاق افتادوباتوجهبه اینکهحاصلجوانگرایی
حرکت به سمت پویایی و پیشرفت است ،قطعا با
صراحت و با اعداد و ارقام میتوانم از عملکرد شورای
فعلی دفاع کنم .البته آنچه که اتفاق افتاده باب میل ما
و راضیکننده نیست اما بدون آنکه نیازی به قضاوت ما یا
دوستان دورههای پیشین شورا باشد ،افراد بیطرف بیایند
ودرتمامشاخصها اعم ازفرهنگی ،اجتماعی،عمرانیو...
قضاوتکنند.
عملکرد شهرداری را باید درچند شاخص ازجمله
فرهنگی ،اجتماعی ،عمرانی و ...بررسی کرد .البته در هر
یک ازاین مباحث مسئله باید به صورت ریزبررسی شود.
مثالدربخشعمرانی،یکمبحث آسفالتیافضایسبز

گفتوگو با رییس شورای شهرسیرجان

است .ازتمام اصحابرسانهخواهشمیکنم
بدون تعصب بیایند و آمار را بررسی کنند.
شاید یکی از ضعفهای این دوره دوستان
ما درشهرداری همین نکته بود که هیچوقت
از اصحاب رسانه دعوت نکردند تا در جریان
 قرار نیست به خودمان هم دروغ بگوییم ،از خودم شروع میکنم؛ پیگیرکار یک خیابان بودم ،فقط به خاطر رأی
عملکرد قرارگیرند .شاید به صورت مصاحبه،
 آمارها نشان میدهد عملکرد شورا و شهرداری در این دوره بهتر از ادوار قبل بوده است
گفتوگوهایی انجامشدهباشد اماهیچوقت
شهرداری نشست خبری برگزارنکرد تا آماررا به
 متاسفانهگاهی دوستان مسئول ،تعامل را با دستوراشتباه میگیرند
صورت مکتوب ارایه دهد .اگراصحاب رسانه
بخواهند ،تمام موارد به صورت مکتوب نیز
در اختیار اصحاب رسانه قرار گیرد تا اذهان
عمومیروشنشود.
 شما برای مقایسه بین ادوار
شورا،بهعملکردشهرداریاستنادمیکنید
و از دیگر سو ،از منتقدان جدی عملکرد
آقای شهردار هستید .این دو چگونه در
کنارهمقرارمیگیرند؟
ببینید ،اینکه من منتقدم و حتی از
شهردار طرح سوال کردم ،دلیل نمیشود
که بگویم عملکرد این دوره شورا و شهرداری
نسبتبهقبلضعیفتراست.اماباعملکردی
که من میخواستم نیز فاصله زیادی وجود
دارد.
یعنیمعتقدیدعملکردشهرداری
در این دوره قابل دفاعتر از دورههای
پیشیناست؟
بله .فاصله زیادی وجود دارد .البته این
ایدهآل شخص من نیست بلکه ایدهآل مردم
است.
 خب اگرمعتقدید ایدهآل شما،
ایدهآل مردم است اما سایر اعضا چنین عکس:امین ارجمند | پاسارگاد
دیدگاهی نداشتند؛ درحالیکه آنها نیز
سری همکاریها آنهم درحد جزیی صورت میگیرد.
بحثشاخصتورمرانبایدفراموش کنید.بهطورمثال آن کدامشاخصهابوده؟
نمایندهمردمبودند.آیاایدهآلهامتفاوتبود؟
 مسئوالن شهربه شورا صرفا به عنوان یک
بیشتر در مورد کلیات شورا است .آنچه که در
بله .ایدهآلهای اشخاص با یکدیگر تفاوت دارد .موقع قیمت هرتن قیر 400تا  500هزارتومان بود ولی
حتی شاید من و آقای صادقی که طرح سوال کردیم ،اکنونرسیدهبه 6تا 7میلیونتومان.قیمتهرتنقیر 10قانون اساسی پیرامون شوراها مد نظربوده با آنچه عمال نهادتشریفاتینگاهمیکنند.یعنیدراینحد کهشورا
اعالم موافقت کند تا شهرداری کاری را که مسئوالن
ایدههامانبایکدیگرمتفاوتبود.دوستاندیگرنیزممکن برابرشده،درحالیکهبودجه 5یا 6برابرشده است.بنابراین اجرا میشود ،تفاوت زیادی دارد.
 سخنتان ناظر به عملکرد شورای شهر شهریخواستهاندانجامدهد.
است راضی و قانع شده باشند و شاید ایشان درست اتفاق خاصی نیفتاده و تورم ،افزایش درآمد را تحتالشاع
متاسفانه گاهی دوستان بحث تعامل را با بحث
سیرجاناستیاتمامکشور؟
قرارداده است.
بگویند.
تمام کشور .هرچند موضوع بحث ما طبیعتا دستوری به قول شما ،اشتباه میگیرند .شورا یک پارلمان
 پس مدیریت آقای سروشنیا ،حداقل در
 آیامیشودچنیننتیجه گرفت که اعضایی
شورای شهرسیرجان است .به طورمثال درقانون اساسی محلیونهادمدنی است.شورانهادیمشرفبرسایرادارات
مانند آقایان خواجویی و عسکری که در دورههای بحثمالیخوببوده است؟
علیرغم انتقادهایی که به آقای سروشنیا دارم ،اینگونه دیده شده که شوراها حق اظهارنظر در تمام و نهادهای شهری و روستایی است اما دوستان شورا نیزبه
پیشین حضور داشتند ،در مقایسه به این نتیجه
باالخرهایشانتوانستهاینبحثرامدیریتکند.انتقادهای مسایل اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی را دارند .ایننتیجهرسیدهاند کهتبدیلبهشورایشهرداریشدهاند.
رسیدهاندکهعملکردایندورهشهرداریبهتربوده؟
بله ،ممکن است .آنچه که مربوط به من است ،من به ایشان در بحث عمرانی ،مدیریت بر شهرداری و ...اما آیا این شورا ،همان شورای قانون اساسی است یا فقط بله ،به طور مثال فالن اداره میخواهد فالن کار را انجام
این است کهسیرجانراباتوجهبهپتانسیلو گردشمالی است اما انسان باید هم نیمه خالی و هم نیمه پرلیوان را شورای شهرداری است؟ به طورمثال من دریکی ،دو مورد دهدوبدونهیچگونه اطالعاتعمومینسبتبهجایگاه
سالیانه بیش ازدهها هزارمیلیارد تومان ،الیق خوبترین ببیند.بههرحال امسال،سالعجیبوغریبیبود .ازطرفی از این مباحث اظهاراتی داشتم که برخی دوستان به من و کارشورا ،توقع دارد به گفته شما ازجایگاه تحکم و امری
و بهترینها میبینم و درحال حاضرفاصله زیادی با وضع کرونا و ازطرف دیگرتحریمها و تورم تاثیرزیادی داشتند .تذکر دادند .پاسخ من این بود که من بر اساس قانون آن کارانجام شود.
شهرداری نیزبه دلیل تعامالت و ارتباطاتی که با آن
مطلوب داریم .به همین دلیل است که وقتی آقای وقتی میبینید بسیاری از شهرداریها در بحث حقوق عمل میکنم زیرا اینجا شورای شهر است ،نه شورای
ادارات یا نهادها دارد ،به شکلی غیرمستقیم شورا را تحت
دانشمندمیآید و انتقادی به شهر ،مجموعه مدیران شهر ماهیانه کارمندان خود گیر کردهاند اما اینکه شهرداری شهرداری.
فشارمیگذارد یا اگردقیقتربگویم ،تالش میکند شورا را
 تذکرازداخل شورا یا بیرون شورا؟
وشهرداریدارد،خواستهیاناخواستهمورد استقبالمردم سیرجان باالخره توانسته حقوق پرسنل را به موقع بپردازد
بیرون شورا .تذکر دوستان برای ما خیلی مهم قانع کند زیرا معتقد است درصورت عدم موافقت شورا
وچهارتا کارعمرانی انجامدهد،هرچند ازنظرما اینمقدار
قرارمیگیرد .باید حقیقت را دید و با واقعیت کنارآمد.
نیست .ما باید وظیفه قانونی خودمان را انجام دهیم .ما با درخواست فالن اداره ،ارتباط و تعامالت بین شهرداری و
 در مقایسه آمارها بین دورههای مختلف راضیکنندهنیست اماقابلقبول است.
 در مورد بخش مثبت علکرد شورا ،یکی از موظف هستیم درچارچوب قانون عمل کنیم .اگرخارج اداره مورد نظربرهم میخورد.
شهرداری دردو یا سه سال مدیریت آقای سروشنیا
بیشترهماندیدگاهتعاملیاست.بهطورمثالبرای
برشهرداری ،گشایشهای زیادی رخ داد اما به طور شاخصها را همدلی عنوان کردید .سایرشاخصها ازقانون عمل کردیم ،آنوقت حق با دوستان است .آن
 30درصدی که گفتم ناراضی هستم ،ازباب این قضیه و آسفالتفالنخیابان،بایدتیرهایبرقجابهجاشود.قانون
مثالدودوره آقایقاسمیشهرداریبا کمبودبودجه کدامند؟
مهمترین شاخص همان همدلی و همگرایی کلیاتشوراهاست که ازوظیفهذاتیوقانونیخودفاصله گفته ادارهبرقباید این کاررا انجامدهدوشهرداریمجبور
روبهرو بود .آیا دربررسی آمارها این مسایل مدنظر
است برای سریعترانجام شدن کارخود ،با اداره برق تعامل
است .مورد بعدی جوانگرایی و نتایج آن است که اشاره گرفتهومنحصراتبدیلبهشورایشهرداریشدهاند.
قرارمیگیرند؟
ُ خب قانون جدا از حق اظهارنظر ،حق کند و بگوید من هزینه را تقبل میکنم و شما فقط بیا و
علت آنکه میگویم این دوره شورا و شهرداری کردم .همچنین اتفاق نظرداشتن اعضا درمورد شورایی
نسبتبهدورهقبلتفاوتهاییدارد،شایدهمینمسائل کار کردن به جای تفکر انحصاری و فردی ،یکی دیگر از قانونگذاری یا دخالت را نیز در این مباحث داده بخش فنی را انجام بده .این تعامل است .شهرداری برای
این قضیه به سراغ شورا یا کمیسیونهای مربوطه میآید
است؟
باشد .اگربررسی کنیم ،آنچنان تفاوتی وجود ندارد .بله ،شاخصهای این دوره شورا نسبت به دورههای قبل بود.
حق دخالت ندارد .همین شورای به اصطالح و قطعا رایزنی صورت میگیرد که این رایزنی در راستای
 با توجه به اینکه شما در دورههای قبلی
ارقام مالی افزایش داشتند اما باید این مسئله را با تورم نیز
شهرداری ،حق دخالت در شهرداری را نیز ندارد .فقط تعامل و مسئلهای مفید است .اینکه بگوییم شورا را
سنجید.پیشبینی امسالما ازبودجهتقریبا 460میلیارد حضورنداشتید،چطوربهایننتیجهرسیدید؟
به اذعان دوستانی که دردورههای قبل شورا بودند و یک شهردار انتخاب میکند و  4تا مصوبه دارد .دربحث تحت فشارمیگذارند ،خیر .شورا هفت عضو دارد که هر
تومان بود اما تاکنون 225میلیارد تومان آن محقق شده
است؛یعنیتقریباکمتراز 50درصد.باالخرهکسریبودجه درجلساتمکررا گفتهاند که اینشورا،یکشورایهمدل شاخصهای دیده شده توسط قانون ،حق دخالت ندارد هفتتایشانمستقلهستند.یکعضوشورابایدآنقدر
آنهم با این شدت ،باید جایی خودش را نشان دهد اما وهمسودرراستایپیشبرد اهدافشوراوشهرداری است .اما حق اظهارنظرو کمک دارد؛ چه کمک مادی ،چه فکری جسور باشد که نخواهد حق انتخاب خود را به عنوان
 اشاره داشتید که به میزان  30درصد نیزاز و چه موارد دیگر .البته در حال حاضر نیز این اتفاقات باالترین امتیازیکنهادمدنیبهدیگریواگذارکند.
میبینید کهخداراشکر ،این اتفاقنمیافتد.درست است
 شما معتقدید با وجود محدود شدن شورا
که یکی ،دوسال قبل بودجه تحقق پیدا کرد اما باز هم عملکرد شورا ناراضی هستید .این میزان بر اساس میافتد اما در چارچوب مدنظر قانون نیست .فقط یک

جذب رای درکارهای ما نقش دارد

بهامورشهرداری،اعضایشورااینتوانایی
را دارند که این نهاد مدنی و مردمی را به
جایگاه واقعی خود برسانند و ازاین حالت
خارجشود؟
قطعا .در مورد احیای جایگاه شورا،
معتقدم حرمت امامزاده را خادم امامزاده نگه
میدارد .جایگاه و منزلت شورا را اعضا باید
حفظ کنند .به نظرمن عضو شورا باید بیش
ازدیگران دلسوزجایگاهش باشد .وقتی من
شأن و منزلت شورا را حفظ نکردم ،نباید توقع
داشته باشم آنکه بیرون شورا است ،شأن را
حفظکند.
 تمام ادوارشورا ،شائبههایی در
مورد بحث استفاده برخی اعضای شورا
از جایگاهشان برای کسب رای و پیشبرد
اهداف شخصی وجود داشته .ازطرفی در
سیرجان،انتخاباتشورها،براساسمحله
و طایفه است و نگاه مردم هنوز آنقدر
گستردهنشدهکهکلیتشهررابایکمحله
وطایفهتاختنزنند.آیاچنینمسئلهایدر
مورد اینشورانیزوجودداشت؟
برای کسب رای؟
 بله.
قطعااینگونهاست.
 اطالع موثقدارید؟
بله.
امانمیخواهیدافشاکنید؟
من درمورد خودم افشا میکنم.
یعنیچگونه؟
ُخب باالخره برخی کارهایم شاید...

ببینید،قرارنیستکهخودمانبهخودمانهم
دروغ بگوییم .جامعه وقتی اصالح میشود و
به بلوغ الزم سیاسی و فرهنگی میرسد که فرد اصالح را
از خودش شروع کند .من از خودم شروع میکنم .من
پیگیریکخیابانبودم،فقطبهخاطررای.
 ازقبل قول داده بودید؟
من ایام انتخاباتقولیندادم.بعد ازرای آوردنقول
دادم .در ایام انتخابات من هیچ قولی ندادم .اگر فردی
چنین ادعایی دارد ،بیاید و بگوید .اما بعد از آوردن رای،
چنین قولی دادم و کار را انجام دادم .در خیابانی که نه
محله من بود و نه زادگاهم .البته کمی چاشنی اعتقادات
مذهبی هم در این مسئله برایم وجود داشت و دنبال
کار رفتم اما پس زمینه ذهنی من ،بحث رای بود .من
نمیخواهم درمورد تمام اعضای شورا چنین حرفی بزنم.
چون میشود مانند حرف آن بنده خدا که گفته بود؛
«مسئوالنسیرجان،داریدچهغلطیمیکنید؟»بنابرایندر
مورد همه اعضا حرف نم یزنم .اکثراعضا ،البته نه درمورد
تمامکارهایشان،اماموردیکهشماگفتیدقطعادربرخی
کارهایشانوجوددارد.
 با توجه به بحث رای دادن در سیرجان بر
اساس محله و طایفه ،به نظرمیآید چنین انتخابی
طبیعیاست؟
بله،طبیعی است.چونطبیعی استبایدبگوییم؛
قرارنیست ریا کنیم .فرد روی صندلی شورا نشسته ،اگر
نخواهد بیاید که هیچ اما اگر نیت آمدن برای دور بعد
را داشته باشی ،قطعا دربرخی ازتصمیمات ،با صراحت
میگویم که بدون تردید دربرخی تصمیمات ،جذب رای،
ملکه ذهنت میشود .حاال این بحث ،درصد دارد .مثال
ممکن استبرایمندر 90درصدتصمیماتچنینباشد
و برای دیگری در 10درصد.
 اعضاچنینذهنیتیدارندیامردم آنهارابه
اینسمتمیکشانند؟
شاید بشود گفت جامعه هنوزبه آن بلوغ سیاسی
کافی نرسیده است .در شهرهای کوچک میگوییم
طایفهایودرشهرهایبزرگمیگوییملیستی.فرقلیست
باطایفهچیست؟

 بهنظرمنچندانفرقیندارند.
بله .فرقی ندارند .شما کورکورانه به یک لیست رای
میدهی .اگربخواهی رای واقعی بدهی ،میروی تحقیق
میکنیوبهطورمثالچهارنفرفردمناسبدراینلیست،
سه نفر در آن یکی لیست و الی آخر پیدا میکنی .این
رای واقعی است .در کشورهای پیشرفته این اتفاقات
میافتد .در آنجا میبینی شهردار ،کلید شهررا دردست
دارد .آنجا فرمانداریا رؤسای ادارات کارهای نیستند .حتی
نماینده شهرهم کارهای نیست و میرود درمجلس دنبال
قانون و قانونگذاری .همه کاره شهرداراست .آنجاست
که شورا به جایگاه واقعی که دین ما گفته و قانونگذار
وضع کرده میرسد اما در کشور ما به جایگاه واقعی
نرسیده است .بنابراین بحث طایفه و قبیله پیش میآید.
این واقعیت است .هیچوقت هم این واقعیات از بین
نمیرود .شاید درمقطعی اززمان به دلیل یا دالیلی ،رای
دادنبراساسشناختو آگاهیتبدیلبهمطالبهشود اما
دوبارهقطعابحثطایفهگرایی،محلهگراییولیستگرایی
غلبه خواهد کرد .درچنین شرایطی کاری نمیشود کرد.
من خودم میگویم یک پیشزمینه رای من ،طایفهام
بود .باالخره منتسب به یک طایفه و ایل بودم .واقعیت
است و قابل کتمان نیست .راهی نیز وجود ندارد جز
اینکهتمامجامعهبهبلوغسیاسیوفرهنگیبرسند کهبر
اساسشاخصهایی کهشایدما اصالجزو آ نشاخصها
نباشیم،بروندورایبدهند.
 درزمانمدیریتآقایداودقاسمیشائبهای
ایجاد شده بود که برخی مجموعههای صنعتی ،به
نوعی درآمدها یا مطالبات شهرداری را گروگان گرفته
بودند تا برخی درخواستهایشان انجام شود و در
راستای منافع خودشان تاثیراتی بگذارند و تغییراتی
ایجاد کنند.درایندورهشوراچنین اتفاقی افتاده؟
خیر .دربحث درآمدهای شهرداری ،بخشی که
بحث ارزش افزوده است که درقالب تجمیععوارض
از سوی مرکز استان بر اساس یکسری شاخصها از
جمله؛ جمعیت ،میزان مجاورت و نزدیکی و ...توزیع
میشود .این دیگر دست هیچ مجموعه صنعتی و
معدنییاشخصوشرکتنیست.تاکنونموردی که
گفتید اتفاق نیفتاده و انشاهلل ازاین به بعد هم اتفاق
نیفتد.دراینجا الزم استبابتیکمورد ازمدیرعامل
جوان و بومی شرکت صنعتی و معدنی گلگهرتقدیر
و تشکر کنم .برای آنکه بدانید بومی بودن یک
مدیرعامل و دیدگاهها تا چه حد میتواند متفاوت
باشد .دراولین دیداری که به اتفاق اعضای شورا با آقای
ایمانعتیقیداشتیم،بهدستورایشانمقررشدتاقبل
ازروزپانزدهم ماه جاری ،گلگهرتمام بدهیهایی که
توسازهایی که صورت گرفته
درقالب عوارض ساخ 
به شهرداری دارد و در دوران مدیرعامالن سابق از
پرداخت این بدهیها خودداری شده و کاربه شکایت
نیز کشیده شد بود ،پرداخت شود .این مبلغ ،حدود
 15میلیاردتومان استوجادارد ازآقایعتیقیتقدیر
و تشکر کنم .خوشبختانه مطالبه مردم درخصوص
قرار گرفتن یک مدیر بومی در رأس شرکت گلگهر
برآورده شده و حاال مطالبه عمومی بعدی ،همان
بحث مشارکت این شرکت برای عمران و آبادانی شهر
درراستای وظایف اجتماع ی است .ما دست یاری به
سمت ایشان درازمیکنیم و ازایشان برای سنگ تمام
گذاشتندرعمرانوآبادیسیرجانکمکمیخواهیم.
امیدورایمبتوانیمباکمکیکدیگرسیرجانرابهجایگاه
شایستهای که الیق مردمش است برسانیم و دیگر
چنین نباشد که فردی بیاید و انتقادهایی را طرح کند
که با استقبال مردم روبهرو شود .استقبال مردم از
این انتقادهایعنیقطعاواقعیتهاییدراین انتقادها
وجود داشته است .درنهایت ازمردم شهربابت تمام
کاستیهایی که به دلیل کمکاریهای شخص من
وجود دارد ،پوزش میخواهم .امیدوارم بتوانیم در
مدت باقی مانده مثمر ثمر باشیم اما خدا را شاهد
میگیرم که هرچه دربضاعتمان بوده ،انجام دادهایم.
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