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 گروه شهر
انتخاب شهردار سیرجان طی روزهای گذشته
جنجالهای بسیاری را در فضای رسانهای شهر
ن که سه عضو شورا رای سفید
ایجاد کرده بود .ای 
داده بودند و افرادی که با کارنامههای قوی برای
کاندیداتوری شهردار سیرجان داوطلب شده
بودند نتوانستند ازفیلترشوراییان باال بیایند ،افکار
عمومی را به این سمت متوجه کرده بود که شاید
اعضای شورا برای انتخاب شهردار برنامه دیگری
دارند .تا اینکه سرانجام صبح شنبه  ۲۰شهریور
ماه در یک جلسه غیرعلنی مجدداً بین همان ۵
کاندیدای نهایی رأیگیری انجام شد و دکتر علی
کریمی با هفت رأی توانست سکان شهرداری
سیرجان را در دست بگیرد .حسن خدامی رییس
شورای شهر سیرجان در گفتوگویی با پاسارگاد
از برخی اما و اگرهای انتخاب شهردار صحبت
میکند.
 چه شد که بعد از کنارهگیری دکتر
کریمی ،دوباره این فرد ازسوی شورا بهعنوان
شهردارانتخابشد؟
چیزی در خصوص استعفای آقای کریمی به
دست من نرسیده بود .با او صحبت کردم و گفتم
من انصراف شما را قبول ندارم چون باید ً
کتبا
ً
صرفا
به رییس شورا نامه مینوشتند اما استعفا
در فضای مجازی منتشر شده بود .آقای کریمی
تصمیم به ارسال کتبی داشت ولی من قبول
نکردم و گفتم کمی صبرکند .اعضای شورا هم در
جلسه قبل نتوانسته بودند به نتیجه قطعی برسند
و درحال بررسی بیشتربودند.
 س ه نفری که رأی سفید دادند موجب
ابطال انتخاب شهردار شدند .دلیل کارشان
چه بود؟
افرادی که رای سفید دادند به این دلیل این
اقدام را انجام دادند که نتوانسته بودند به نتیجهای
قطعی برسند .در جلس ه دوم نظر اعضا بر این
شد که دوباره آن  ۵نفر نهایی را ب ه عنوان کاندیدا
معرفی کنند و رأیگیری بین آنها انجام شود۴ .
نفر از کاندیداها اعالم انصراف کردند و درنهایت
آقای کریمی با  ۷رای انتخاب شد.
 چرا رأی سفید دادند؟ این سه نفر چه
کسانیبودند؟
قانون این حق را به عضو شورا داده که رای
ن که رای خود را
بدهد و هر عضو شورا برای ای 
اعالم کند باید به یقین برسد و بررسی کند .گاهی
اوقات صحبتهایی میشود و عضو شورا نیاز به
تحقیق بیشتر دارد .این حقش است که بررسی
کند و به نتیجه برسد .شاید در موضوعی دچار
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دفاع ازجلسات غیرعلنی
ابهام است .ممکن است حرف دیگری هم باشد.
اما آنچه االن مطرح است اعضای شورا ابهام
داشتند و رأی سفید دادند و در جلسهی آخر رفع
ابهام شد.
 آیا فقط ابهام بود یا برنامه دیگری
داشتهاند برای انتخاب شهردار که رأی سفید
دادند؟ اسامی را هم اعالم نکردید؟
چیزی که خودشان گفتند مسئله ابهام بود.
میتوانید از خودشان هم سوال کنید .در جلسه
همه اعضا با هم صحبت کردند و دالیلی مطرح
شد در این جلسه سهساعته و دوستان پسازرفع
ابهام حاضر شدند رای بدهند .اسامی را نمیتوانم
اعالم کنم .اجازه ندارم رای اشخاص را مطرح کنم.
اما اعضا این حق را دارند و باید بهیقین برسند
و بعد رای بدهند .گاهی اوقات فرد تصمیمش
را گرفته اما کسی یک صحبتی میکند یا یک
گزارشی میرسد و نظر فرد برمیگردد .جلس ه روز
شنبه جلسهای طوالنی بود و بسیاری از ابهامات
برطرف شد و فکر میکنم دکتر کریمی اولین
شهرداری است که با رأی تمام اعضای شورا
انتخابشد.
 بسیاری از مردم انتخاب دکتر کریمی را
نتیجه قدرت رسانهو مطالبه مردمی میدانند.
چقدربا این گفتهموافقید؟
پخش مستقیم برنامههای ۵کاندید نهایی کار
بسیار خوبی بود که مردم هم استقبال کردند.
کاندیداها برنامه خود را علنی عنوان کردند .هرچند
که این کار در بسیاری از شهرها اصال انجامنشد.
بسیاری از شهرها درعرض دو سه روز برنامشان را
بستند و شهرداررا انتخاب کردند اما درسیرجان در
یک پروسه یکماهه از بین  ۵۰کاندیدا با بررسی
دقیق به  ۵کاندیدا رسیدیم .اینطور نبود که
بیتفاوت از کنار موضوع عبور کنیم .مردم این
امکان را داشتند در جریان برنامههای کاندیداها
قرار بگیرند ۵ .نفر هم با بررسی کامل شهر ،یک
برنامه جامع ارایه داده بودند .بازخورد ارایه این پنج
کاندیدا را میتوانید ازمردم بپرسید.
 پس موافقید که انتخاب دکتر کریمی
نتیجهمطالبهمردمیبوده؟
ما نماینده مردم هستیم .وقتی مردم برنامهها
را میبینند نظر میدهند و نظر مردم برای ما مهم
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است .درست است که عضو شورا مستقل است
اما ازتکتک افراد جامعه میتواند مشورت بگیرد.
در رای عضو شورا چند مسئله دخیل است .یک
مسئله ارایه برنامه کاندیداها است .یک بحث
هم سابقه کاندیداها و توان مدیریتی آنهاست.
ما کاندیداهای پرسابقهای داشتیم اما ً
مثال فرد
بازنشست میشد و نمیتوانست در خدمت
شهرداری باشد .همه این مسایل مهم است.
 در دوره قبل که سه رای سفید داده
شد هم این برنامهها بررسی شده بود و کسی
انتخاب نشد .بعد از آن بود که موج مطالبات
مردمی به راه افتاد.
ممکن بود عضوی از شورا هنوز دچار ابهام
بوده باشد .درخواستهای مردمی هم یکی
از مالکهای انتخاب و مسئله مهمی است.
ما نماینده مردم هستیم .اینطور نیست به
درخواستهای مردم بیتوجه باشیم .اما ازطرف
دیگرموارد دیگری هم هست که عضو شورا باید

بررسی کند و به نتیجه برسد .مجموع این موارد
باعث میشود که عضو شورا به یک کاندیدا رای
بدهد یا نه .حاال ممکن است درمورد یک شخص
چیزهایی را مطرح کنند .آن را باید خود شخص
جواب دهد .من کلیات را میتوانم بیان کنم.
اینکه چرا یک عضو رای سفید داده و بعد رأی
خود را عوض کرده باید خودشان جواب دهند .در
مجلس هم موارد زیادی داشتیم که نماینده رای
سفید داده ولی وقتی وزیر از برنامههایش گفته
رای نماینده عوض شده .نکت ه دیگرکه خیلی مهم
است وقتی ما میخواهیم چه درمورد یک کاندیدا
یا چه در مورد یک عضو شورا صحبت کنیم باید
وقتی بهیقین رسیدیم این صحبت را انجام دهیم.
گاهی اوقات حرفهایی در مورد بعضی اعضای
شورا مطرح میشود؛ شاید بعضی از این حرفها
ً
واقعا
واقعیت نداشته باشد .دل اعضای شورا
برای شهر میسوزد و دالیلی که در جلسه مطرح
میکردند نشاندهنده ابهام بود و میخواستند

ن جهت دفاع میکنم ازبعضی
مطمئن شوند .ازای 
اعضای شورا که میخواستند حقیقت برای آنها
روشن شود و رأیی که میدهند رای سالم ی باشد.
بعضی افراد هم ممکن است بگویند پشتپرده
چیزهایی بوده .فردای قیامت باید جواب بدهیم.
ازمردم خواهش میکنم از این حرفها خودداری
کنند.
یزاده همیشه تا مرحله
 آقای معتمد 
نهایی باال میآید ولی انتخاب نمیشود .دلیل
آن چیست؟ آیا سیاسیبازی درکاراست؟
دفعههای قبلی که ما نبودیم .ولی این دفعه
کاندیداها برنامه دادند و مردم هم در جریان قرار
یزاده از دوستان ماست و
گرفتند .آقای معتمد 
همیشه از همکاری او در شهرداری استفادهشده
و از این به بعد هم استفاده میشود .بعد از یک
جلسه سهساعته که داشتیم من با او تماس گرفتم
و او از من خواست که انصرافش را اعالم کنم.
اینکه چرا درمرحله اول رای آورد ،بنا بود ازبین ۵

نفر کاندیدا دو نفررا انتخاب کنیم و هرعضو شورا
به دو نفر رای میداد ،طبیعی است که هر کاندیدا
رای باالیی بیاورد .ولی در مرحله آخر و انتخاب
نهایی فقط به یک نفر رای داده میشود .مثال من
درجلسه قبل به  ۳نفررای داده بودم ولی درمرحله
آخرباید فقط یک نفررا انتخاب میکردم .خب این
باعث میشود آمارهرفرد تغییرکند.
 یعنی نتیجه این انتخاب را سیاسی
نمیدانید؟
در مورد خودم میتوانم بگویم سیاسی رای
نمیدهم .اعضای دیگر هم بهنظرم نگاه سیاسی
نداشتند .میتوانید ازخودشان سوال کنید.
 امامجمعه در خطبههای روز جمعه
از روند انتخاب شهردار گالیهمند بودند .این
صحبتها چه تأثیری درروند انتخاب داشت؟
امامجمعه ،فرماندار ،نماینده ،دادستان و سایر
مسئوالن هر انتقادی که از ما داشته باشند ما با
جانو دل میپذیریم .امامجمعه توصیه کردند
هرچه سریعتر شهردار انتخاب شود .همان روز
جمعه هم بیکارنبودیم .هم قبل ازنمازجمعه با
مسئوالن صحبت و مشورت کردیم و هم عصر
و شام جمعه با کلیه مسئوالن صحبت و رایزنی
انجام شد و پاسخها و دالیلی که ارایه شد منجر
شد که جلسه صبح شنبه برگزارو شهردار انتخاب
شود .سابقه انتخاب شهردار در شوراهای قبل را
که نگاه کنید ،مسئله اطالعرسانی این دوره خیلی
مهم است .همینکه برنامههای کاندیداها بهطور
مستقیم پخش میشود خیلی موثر است .این
سبب شد مردم فکر کنند اختالفاتی در شورا
پیشآمده .درحالیکه در ادوار قبل حتی سه
ماه طول میکشید انتخاب شهردار .این دوره
فقط روزهای آخر کمی چالشی شد .هر عضو
شورا به هرحال نظر میدهد ،دفاع میکند،
مخالفت میکند ،این حقش است .بعضیها
هم نتوانستند ازفیلترهایی که شورا داشت عبور
کنند و به مرحله نهایی برسند .ما طبق یک برنامه
مدون جلو آمدیم و من از آن راضی هستم .در
روزهای آخرهم بعضی دوستان به نتیجه نرسیده
بودند که رأی قطعی بدهند اما اینکه با هفت
رأی شهردار انتخاب شود یک نکته مثبتی است.
چرا که موافقت و پشتیبانی تمام اعضای شورا را

دارد و مقبولیت عمومی دربین مردم دارد بهخاطر
پخش مستقیم برنامههایش فرصتی فراه م شده
تا آقای کریمی بیاید و درسیرجان و در کوتاهترین
ت به مشکالت شهراقدام کند.
زمان نسب 
 جریانهای سیاسی خارج ازشورا چقدر
درمسئله انتخابشهردارنقشداشتند؟
اینکه بگوییم این جریانها نظر نمیدهند
درست نیست .قطعا نظر دارند .هر نظام سیاسی
یک نظری دارد .نظرات را منتقل کردند و ما هم
شنیدیم .حتی منتقل هم نمیکردند بنده هرموقع
هر کدام را میدیدم از آنها نظرمیخواستم .شاید
از نظر سیاسی با برخی افراد اختالفسلیقه داشته
باشم ولی نظر همه آنها بهعنوان یک کارشناس
گاهی برای من راهگشاست .من حتی از مسئوالن
همنظر گرفتهام .برخی مشورت کردند و نظر کلی
دادند ،برخی هم ندادند .درمورد خودم اگربخواهم
بگویم ،من ازمشورت جریانهای مختلف سیاسی
خیلی استفاده کردم .آقای کریمی کسی است
که مورد قبول تمام گروههای سیاسی بود و این
مقبولیت نکته بسیار مهمی است .چرا که قرار
نیست تنش داشته باشند و با افراد مقابله کند و
میتواند بهخوبی درشهرداری مشکالت را حل کند.
 چند باردرصحبتهایتان اشاره کردید
که برنامههای  ۵کاندیدای نهایی بهصورت
علنی و با حضور خبرنگاران پخش شد و
مردم هم در جریان قرار گرفتند .اما جلسات
رأیگیری بهصورت غیرعلنی برگزارشد .این دو
مسئله مغایر هم هستند .آیا نباید به اصل
شفافیت استنادوعملمیکردید؟
درجلسهغیرعلنیعضو شورا آزادانهترمیتواند
رأی دهد .در اینگونه موارد ما تابع نظر اکثریت
اعضا هستیم .اگر اکثریت به این نتیجه برسند
که جلسه غیرعلنی باشد موافقت میشود
درحالیکه ممکن است نظر شخصی من این
باشد که جلسه غیرعلنی برگزارنشود .رییس شورا
با رییس یک اداره فرق میکند .رییس یک اداره
میتواند حکم کند اما رییس شورا برآیند نظر
اعضای شورا را اجرا میکند حتی اگر مخالف
نظر شخصی خودش باشد .وقتی اکثریت اعضا
موافق جلسه غیرعلنی هستند باید اعمال شود.
دربقیه موارد هم بهنظر اکثریت استناد میشود.
دلیل شخصی اعضا برای برگزاری جلسه غیرعلنی
را نمیدانم میتوانید ازخودشان بپرسید .شاید در
جلسه رأیگیری مباحث خصوصی افراد مطرح
شود یا برخوردهایی صورت بگیرد .گرچه جلسه
میتوانست علنی هم برگزارشود .ولی نظراکثریت
مهم بود و اجرایی شد.

سرپرست شهرداری سیرجان بیان کرد:

فعالیتهای عمرانی شهرداری در سطح شهر ادامه دارد


امیرمحمــد عســکری سرپرســت
شــهرداری ســیرجان از ادامــه رونــد
فعالیتهــای عمرانــی بــا جدیــت
هرچــه بیشــتر در مــاه جــاری خبــر داد.
وی تصریــح کــرد :متاســفانه بــه
دلیــل شــرایط ناشــی از بحــران کرونــا،
در برخــی امــور بــا مشــکالت بســیاری
مواجــه هســتیم امــا همــواره در
یکمــاه اخیــر ســعی و تالشمــان بــر
ایــن بــوده تــا بتوانیــم بــا کار و فعالیــت
جهــادی رونــد کار را ادامــه دهیــم و
نگذاریــم ایــن مشــکالت خللــی بــر
رونــد فعالیتهــای شــهرداری در ســطح
شــهر و خدمــت بــه مــردم ایجــاد کنــد.
سرپرســت شــهرداری ســیرجان رفــع
مشــکالت شــهری را مهــم برشــمرد و
بــر پیگیــری مســائل و معضــات شــهری
تاکیــد کــرد و گفــت :در تــاش هســتیم
بــا ایجــاد انگیــزه در تمــام بخشهــا و
رفــع نیازهــا و ایجــاد زیرســاختها،
کمــک کنیــم شــهرمان بــه صــورت
اصولــی در تمامــی بخشهــا توســعه
پیــدا کنــد هرچنــد ممکــن اســت در
ایــن مدتزمــان کوتــاه بــا مشــکالتی
روبــرو شــویم؛ امــا کار و فعالیــت جهادی

امیرمحمد عسکری :فعالیتهای جهادی شهرداری در پهنه مشارکت مردمی امکانپذیر است

و خدمــت بــه مــردم هرگــز نمیگــذارد
کاســتیها و مشــکالت مانــع از ادامــه
خدمــت صادقانــه مــا و همکارانمــان
بــه مــردم ســیرجان شــود.
سرپرســت شــهرداری ســیرجان
بــا بیــان اینکــه بــا برنامهریــزی
یکبعــدی نمیتوانیــم هــدف نهایــی
بــرای ایجــاد آســایش و آرامــش فراهــم
کنیــم ،بیــان کــرد :همــواره بایــد بــه
مســایل اجتماعــی ،فرهنگــی و روابــط
شــهروندی توجــه کــرد؛ البتــه ایــن
موضــوع بــه معنــای فرامــوش کــردن
اجــرای پروژههــای شــهری و انجــام
فعالیتهایــی کــه شــهر از نظــر
ســاختاری و ســازهای بــه آن نیــاز دارد،
نیســت.
امیرمحمــد عســکری در خصــوص
اجــرای پروژههــا و طرحهــای عمرانــی
و توزیــع عادالنــه عمــران شــهری را از
مهمتریــن برنامههــای قــرار گرفتــه
در دســتور کار شــهرداری برشــمرد و
یــادآور شــد:
از جملــه اقدامــات انجــام شــده طــی
نیمــه مــرداد مــاه تــا شــهریور مــاه
جــاری میتــوان بــه طرحهایــی ذیــل

بــا هــدف بهســازی و زیباســازی محیــط
و رســیدن بــه اســتاندارد مطلــوب
شــهری اشــاره کــرد:
 احــداث فــاز دوم مصــای بهشــترضــا(ع)
 -اجــرای جدولگــذاری خیابــان

قــدس جنوبــی و خیابــان میرزارضــا و
خیابــان بروجــردی
 اجــرای طــرح موزاییکفــرشخیابــان هــای شــهید میرزایــی -شــهید
عزتآبــادی و دیگــر مســیرهای در
دســتور کار

اجــرای
پــروژه هدایــت
آبهــای ســطحی
در خیابــان هــا
و مســیرهای در
دســتور کار
 اجــرای طــرحجدولگــذاری و
آســفالت بلــوار
هجــرت (تقاطــع
بلــوار قاآنــی تــا
خیابــان وحیــد)،
اجــرای
طــرح آســفالت
خیابــان جوانــه
و خیابــان جنــب
پــارک خیابــان
الدن واقــع در
شــهرک ســمنگان
و آســفالت بلــوار مالــک اشــتر
 اجــرا و بهســازی  6زمیــن چمــنمصنوعــی فوتبــال در محــات کــم
برخــوردار
 اجــرای طــرح ضربتــی پاکســازی وتنظیــف معابــر شــهری

 اجــرای عملیــات احــداث پــارکنیــکان واقــع در شــهرک ثــاراهلل
 اجــرای عملیــات احــداث ســولهبازیافــت و تفکیــک زبالــه

عســکری ضمــن قدردانــی از صبــر و
شــکیبایی شــهروندان نســبت بــه همکاری
در اجــرای پروژههــای عمرانــی ســطح
شــهر ،از همــکاران خــدوم شــهرداری نیــز
در پیشــبرد برنامههــای عمرانــی شــهر
تقدیــر و تشــکر کــرد و افــزود :یکــی
از اهــداف شــهرداری توســعه و عمــران
شــهری و جلــب رضایــت شــهروندان
اســت .دســتیابی بــه ایــن اهــداف میســر
نیســت مگــر بــا همــکاری شــهروندان و
تــاش و همــکاری متقابــل مجموعــهی
شــهرداری ســیرجان.
وی ادامــه داد :فعالیتهــای جهــادی
شــهرداری در پهنــه مشــارکت مردمــی
امکانپذیــر اســت .امیــدوارم بــا تــاش
مجموعــه شــهرداری و همکاری شــهروندان
بتوانیــم در جهــت داشــتن شــهری آبــاد و
زیبــا در پیشــبرد اهــداف تعییــن شــده و
رفــاه هرچــه بیشــتر شــهروندان عزیــز
ســیرجانی و رضایتمنــدی آنــان موفــق
عمــل کنیــم.

