
علیرضا  که  بود  گذشته  سال  مردادماه 
نادری با 10 رای به عنوان رئیس شورای شهر 
کرمان انتخاب شد. یک سال بعد اما، برخی 
داشتند،  او  عملکرد  به  انتقاداتی  که  اعضا 
خواهان تغییر در ریاست شورا بودند. نتیجه 
اگرچه باز هم به نفع نادری و رای دهندگان به 
او بود اما کاهش آراء رئیس شورا از 10 رای 
در سال اول به شش رای در سال دوم حکایت 
از مناسبات جدید در شورایی داشت که هر 
11 عضو آن از جناح اصولگرا و 9 نفرشان از 

یک لیست انتخاباتی به اسم میثاق هستند.
دیگر،  اما  رئیسه  هیات  انتخابات  از  پس 
شورای  عمومی  مجالس  و  محافل  در  الاقل 
شهر انتقادی نسبت به نادری از سوی دیگر 
نشست  در  جز  نشد  مطرح  شورا  اعضای 
از  اعضا،  برخی  که  گذشته  هفتۀ  عمومی 
به  بی توجهی  و  شورا  رفتۀ  دست  از  جایگاه 
البته بی آنکه نحوۀ مدیریت  این نهاد گفتند؛ 

نادری را عامل آن بدانند.
ادامه  در  که  گفت وگویی  در  نادری 
منکر  پرسش هایم  به  پاسخ  در  می خوانید، 
و  می شود  شورا  رفتۀ  دست  از  جایگاه 
قبول  را  ادعا  این  اصال  که  می کند  تصریح 
خود  خوب  روابط  از  همچنین،  او  ندارد. 
و  شورا  با  مرتبط  دستگاه های  همۀ  با 
سالۀ  یک  کارنامۀ  از  و  می گوید  شهرداری 
سعیدشعرباف تبریزی شهردار کرمان که خود 
او نیز جزو حامیانش در شورا بوده است، دفاع 

می کند.
اول  بخش  می خوانید،  ادامه  در  آنچه 
روز  و  دادم  انجام  نادری  با  که  گفت وگویی 
در  شد.  منتشر  کرمان«  »فردای  در  گذشته 
به  که  دشواری هایی  از  نادری  دوم،  بخش 
عنوان رئیس شورا پیش رویش است و برخی 
مسائل دیگر می گوید که در روزهای آینده در 

فردای کرمان منتشر خواهم کرد.
آقای دکتر، اجازه دهید از اتفاقات جلسۀ 
شروع  گذشته  هفتۀ  در  عمومی  شورای 
نهادهای  داشتند  اعضا گالیه  برخی  که  کنیم 
می کنند.  بی توجهی  شورا  نظرات  به  بیرونی، 
ماجرا چیست و چرا شورا به چنین وضعیتی 

دچار شده است؟
بگویم  بخواهیم  که  نیست  خاصی  مسئلۀ 
است؟  شده  دچار  وضعیت  این  به  شورا  چرا 
در  است.  متفاوت  اداره  یک  با  شورا  ساختار 
هستند  رئیس  مطیع  همه  کارکنان  اداره، 
به  هرچه  و  می زند  رئیس  را  آخر  حرف  و 
مصلحت عامۀ مردم باشد را رئیس اداره بیان 
می کند اما در همۀ شوراها افراد تک تک رای 
خود و نظر خاص خود را دارند و ممکن است 
نظر یک عضو با نظر سایر اعضا متفاوت باشد 
ممکن  دوستان  باشد.  داشته  هم خوانی  یا 
بیان  را  آن  و  باشد  داشته  خاصی  نظر  است 
کنند و وقتی بیان می کنند، شاید سایر اعضا 
اولیۀ  نظر  از  عضو  آن  که  بگویند  را  مسائلی 
همین  شورا  اخیر  جلسۀ  در  برگردد.  خود 
اتفاق افتاد و یکی از دوستان مسائلی را مطرح 
کرد و گفت که چرا به نظر شورا بی توجهی 
می شود؛ این، نظر شخص ایشان است و نظر 
معتقدند  هم  اعضا  برخی  نیست.  شورا  کل 
توجه  مورد  شورا  نظرات  و  نیست  این طور 
قرار می گیرد. در برخی از موارد ممکن است 
دستگاه های بیرونی حرف هایی را بزنند که در 

در حیطۀ  و  است  اختیارات خودشان  حیطۀ 
اختیارات شورا نیست. گاهی این مسائل پیش 
می آید و حل شدنی است و چیزی نیست که 

به شکل اشکال آن را ببینیم.
اعتقاد  اعضا  از  نفر  چهار  حدود  البته 
حتی  و  دارد  وجود  بی توجهی  این  داشتند 
بسیار  بی توجهی  این  که  گفت  تقوی  دکتر 
دردناک است و آقای کمساری هم نظری داد 
که انگار طعنه ای هم در آن نهفته بود؛ ایشان 
جای  به  شورا  به  بی توجهی  ریشۀ  که  گفت 
اعضا  آیا  بدانم  برمی گردد. می خواهم  دیگری 
احیانا انتقادی به شما و عملکردتان به عنوان 

رئیس شورا ندارند؟
خودشان  از  باشند،  داشته  انتقادی  اگر 

بپرسید تا آن را بگویند.
خصوص  این  در  چیزی  شما  خود  به 
که  نخواسته اند  و  نکرده اند  انتقاد  و  نگفته اند 

تعامالت شورا با بیرون را گسترش دهید؟
من  اجرایی،  تجربۀ  نظر  از  ببینید، 
منظورم  هستم.  شورا  در  فرد  باتجربه ترین 
مدیریتی  سابقۀ  اما  نیست  خود  از  تعریف 
سال  اردیبهشت ماه  از  دارم.  طوالنی  خیلی 
و  سرد  که  افرادی  دارم.  مدیریت  سابقۀ   59
گرم روزگار را بیش تر چشیده اند، شاید بهتر 
بتوانند تشخیص بدهند که اگر کسی از بیرون 
کاری می کند و ارتباطی با شورا دارد از روی 
انجام  دارد  را  خودش  وظیفۀ  یا  است  غرض 
می دهد. گاهی برخی دستگاه ها وظیفۀ عادی 
ممکن  اما  می دهند  انجام  دارند  را  خودشان 
نباشد؛  یا  باشد  سازگار  من  سلیقۀ  با  است 
کنم  مجبور  یا  متقاعد  را  دیگران  نمی توانم 
که الزاما طبق سلیقۀ من رفتار کنند. در این 
بنده  به خود  انتقادی  دوستان  اگر  خصوص، 
داشته باشند اشکالی ندارد. من مبرا از خطا 
نیستم. با وجود تجربه ای که دارم و می دانم 
که چگونه باید با سایر نهادها در تعامل باشم، 
داشته  دیگری  نظر  دوستان  است  ممکن 
باشند و یا به من نقد داشته باشند. می توانید 

از خود این دوستان در این باره بپرسید.
نسبت  انتقاد  شاید  که  می گویم  این  برای 
جریان  در  که  باشد  داشته  وجود  شما  به 
انتخابات هیات رئیسه سال دوم، اعضایی که 
گزینۀ دیگری جز شما را برای ریاست انتخاب 
داشتند  که  اظهاراتی  در جریان  بودند،  کرده 
می گفتند  و  کردند  اشاره  موضوع  همین  به 
آن طور که انتظار می رود انسجام درونی شورا 
اتفاق نیفتاده و تعامل شورا چه با شهرداری و 
براین  است.  نبوده  خوب  نهادها،  سایر  با  چه 
این  احتمال وجود دارد که شاید  این  اساس، 
وجود  همچنان  شما  خود  به  نسبت  انتقادات 

داشته باشد.
اینکه چرا فرد دیگری برای ریاست شورا 
ایشان  از خود  را  در مقابل بنده کاندیدا شد 
انتقاداتی  و  دادند  رای  که  کسانی  و  بپرسید 
نباشد.  یا  باشد  به جا  است  ممکن  که  دارند؛ 
درونی شورا  انسجام  به  انتقاد  دربارۀ  مطلبی 
که  گفته ام  هم  شورا  جلسۀ  در  کنم.  عرض 
زمانی  مانند  باشم  اداره  رئیس  من  اگر 
رئیس  و  فرماندار  و  اقتصادی  مدیرکل  که 
دانشکده بودم، در این مسئولیت ها، مجموعه 
کند. سابقۀ  اطاعت  رئیس  تصمیمات  از  باید 
اینکه آیا من می توانم انسجام درونی سازمان 
دوران ها  این  در  باید  را  نه؟  یا  کنم  ایجاد  را 
جست وجو کرد که آیا موفق بودم یا نبودم؟ 
در شورای شهر، از روز اول که به عنوان رئیس 
انتخاب شدم، عرض کردم در درون شورا 11 
تک رای وجود دارد و رئیس شورا نهایتا یک 

هماهنگ کننده است و فرمانده نیست. از این 
رو، وظیفه و جایگاه خودم را می دانم و از این 
حد تخطی نمی کنم. من نباید نظر خود را به 
دیگران القا یا وادارشان کنم نظر مرا بپذیرند. 
11 نفر در شورا هستند و هریک، نظر و رای 
خود را دارند که در نهایت تصمیم می گیرند. 
اگر قرار باشد 10 نفر دنباله رو رئیس باشند، 
در  که  دارم  تعمد  رای.  و  فکر   11 نمی شود 

شورا فرمانده نباشم.
شهر،  شورای  دورۀ  این  اعضای  از  نفر   9
از  بعد  هستید.  میثاق  انتخاباتی  لیست  از 
انتخاب  به خصوص در جریان  به شورا،  ورود 
شاید  گسست.  هم  از  لیست  این  شهردار، 
اعضا انتظار دارند شما این لیست را منسجم 

نگه می داشتید. این طور نیست؟
نه. در این صورت باز هم دنباله روی اتفاق 
می افتاد که من به شدت از آن پرهیز می کنم. 
ما با آن دو عضو شورا هم که در این لیست 
نبودند، از نظر فکری هیچ در تعارض نیستیم 
و کامال با هم دوست هستیم و مشکلی با هم 
نداریم که بگوییم دو نفر متفاوت هستند ولی 
رای  که  کسانی  دارد.  را  خود  رای  هرکسی 
مثبت به شهردار دادند مالحظاتی برای خود 

داشتند و دیگران هم دالیل خود را داشتند.
اما از همان زمان انتخاب شهردار، آرای 6 
ـ 5 در شورای شهر ادامه یافته و در انتخاب 
رئیس در سال دوم شورا هم خود را بروز داد. 
اگر این مسئله قرار باشد ناشی از پیروی از 

یک نفر باشد خطاست.
را  رای   11 با  شهردار  انتخاب  مثال  یعنی 

پیروی از یک نفر می دانید؟
خیر. می گویم اگر یک نفر بخواهد طوری 
رفتار کند که رای دیگران را با خود هم رای 
این  به  من  خطاست.  و  کردن  پیروی  کند 
هر  در  باشد  قرار  اگر  دارم.  نقد  هم   6 به   5
تصمیم گیری این وضعیت باشد، خوب نیست.

حاال که این طور شده است.
شرایط  این  تصمیم گیری ها  همۀ  در  نه. 
 6 به   5 رای  که  بوده  مواردی  است.  نبوده 
اتفاق افتاده ولی اعضای این دو دسته، ثابت 

نبوده است.
انتخاب  یعنی  مهم،  رای گیری  دو  در  اما 
این  دوم  سال  در  شورا  رئیس  و  شهردار 

وضعیت وجود داشت.
رئیس شورا در سال اول 10 رای آورد. من 
خودم اصال به خودم رای ندادم. خیلی تمایلی 
برای رئیس شدن نداشتم و می گفتم دیگران 
بیایند ولی جز این دو مورد، وقتی )در سال 
بدون  نفر  یک  به  متحد  نفر   10 شورا(  اول 
بعد  و  رای می دهند  کاندیدا شود  فرد  اینکه 
و مثل  تبدیل می شوند  به 6  به دو دستۀ 5 
سوال  جای  می کنند؛  عمل  شهردار  انتخاب 
اشتباه می کنند  دارند  نفر  یا آن شش  است. 
دارند  شاید  نکرده  خدای  نفر  پنج  آن  یا 
اشتباه می  کنند و شاید موضوع پیروی کردن 
مختارند  افراد  حال،  هر  به  اما  باشد.  مطرح 
نکته  این  کنند.  عمل  سلیقۀ خود شان  طبق 
شورا  مصوبات  دیگر  در  که  کنم  یادآوری  را 
رای 5 به 6 نداریم. که مهم هم، همین است 
تا در ادارۀ شهر هرکسی رای خود را داشته 
دیگران  با  تعامل شورا  از  باشد. در سوال تان 
هم گفتید که شاید اعضا به این موضوع نقد 
از لحاظ تعامل  باید بگویم که  داشته باشند. 
با دیگران، رابطۀ من با تمام دستگاه ها بسیار 
خوب است. در استان کرمان حداقل از سال 
عنوان  به  که   77 سال  از  و  کرده ام  کار   60

آمدم  کرمان  به  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
با  بودم  استانداری  اقتصادی  مدیرکل  بعد  و 
دوستانه ای  رابطۀ  استان  مدیران  از  بسیاری 
داشتم و دارم. الزم نیست هر روز مدیران من 
را ببینند و با آن ها چانه بزنم تا بگویند رابطۀ 
خوبی وجود دارد. از روز اول که به شورا آمدم 

رابطۀ خوبی با همۀ مدیران استان داشته ام.
رابطۀ شخصی تان؟

کاری  رابطۀ  نداریم.  که  شخصی  رابطۀ 
منظورم است. ممکن است دوست هم باشیم 
ولی از لحاظ کاری رابطۀ خوبی با همه دارم.

دارد  شورا  به  که  نمی پذیرید  شما  پس 
بی توجهی می شود.

به  که  ندارم  تصوری  چنین  اصال  نه. 
استانداری،  با  ما  می شود.  بی  توجهی  شورا 
برخی  و  سپاه  و  جمعه  امام  فرمانداری، 
داریم.  خوبی  ارتباط  دیگر  دستگاه های 
انطباق  هیات  واسطۀ  به  ما  ارتباطات  عمدۀ 
با فرمانداری است و ارتباط خیلی خوبی بین 
ما وجود دارد. گاهی هیات انطباق به مصوبات 
به جاست  ایرادات  ایراد می گیرد، برخی  شورا 
و برخی اوقات با توضیحات ما حل می شود و 
گاهی هم کار به هیات حل اختالف می رسد 
عمدۀ  می شود.  تشکیل  استانداری  در  که 
این هیات حل  اختالفات دربارۀ مصوبات در 
اشتباه  که  می پذیریم  ما  گاهی  و  می شود 
کرده ایم. تصورم این نیست کسی دارد عمدا 
در کار شورا کارشکنی می کند ولی دوستان 

ممکن است نظر دیگری داشته باشند.
رابطۀ  استانداری  با  که  داشتید  اشاره   
آقای  استانداری  دوران  در  دارید.  خوبی 
مخالفت  علنا  شورا  اعضای  برخی  زینی وند 
خود را با ایشان اعالم می کردند. بعد که دکتر 
تنگاتنگی  رابطۀ  می رفت  تصور  آمد  فداکار 
برقرار  شهرداری  و  شورا  و  استانداری  بین 
است  حداقلی  می بینیم  که  چیزی  اما  شود. 
ندارد.  وجود  تعارضی  الاقل  گفت  می توان  و 

رابطه تان با استاندار چطور است؟
بودند،  استاندار  زینی وند  دکتر  که  زمانی 
نمایندۀ عالی دولت بودند، صرف نظر از سلیقۀ 
داریم  وظیفه  ما  دیگر،  افراد  و  من  شخصی 
داشته  مناسبی  رفتار  دولت  عالی  نمایندۀ  با 
عنوان  هیچ  به  بنده  زمان،  همان  در  باشیم. 
ولی امر  ما  الگوی  نداشتم.  نامناسبی  رفتار 
است، می بینیم گاهی رئیس جمهوری انتخاب 
او  کارهای  از  بسیاری  است  ممکن  که  شده 
اما  باشد،  نداشته  ولی امر همخوانی  با سلیقۀ 
حمایت  ایشان  باشد،  سرکار  بر  که  زمانی  تا 
می کنند تا بتواند کار مردم را انجام دهد. مهم 
کار مردم است. با دکتر فداکار از وقتی آمدند، 
رابطۀ خیلی خوبی داشتیم. هر زمان مشکلی 
رسیدیم  ایشان  خدمت  وقتی  داشته،  وجود 
حمایت کردند و هیچ جا ندیدم ساز دیگری 
بزنند یا علیه ما کاری بکنند و یا با ما همراه 
نباشند. هرجا صحبت منطقی بوده، پذیرفتند 

و کمک هم کرده اند.
دربارۀ  تاکنون  توصیه  ای  هیچ  استاندار 
و  شورا  به  شهر  در  پروژه هایی  یا  پروژه 

شهرداری داشته است؟
نه. ایشان دخالتی در کار نمی کنند. اصل 

هم بر عدم تداخل است.
برخی  است؟  نبوده  هم  توصیه  حد  در 

استانداران از این کارها می کنند.
طرف  از  تاکنون  هم  توصیه  حتی  نه. 
ایشان نبوده است. بارها بوده که دربارۀ برخی 
مسائل برای ایشان توضیح داده ایم و گفته اند 
هر تصمیمی خودتان بگیرید، برای ما محترم 

است.
مثال دربارۀ چه موضوعی؟

نکنم  ایجاد  حساسیت  و  نیاورم  اسم  اگر 
بهتر است. آخرین موردی که خدمت ایشان 
شهر  مهم  پروژه های  از  یکی  دربارۀ  رسیدم، 
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رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از 
توسعه استان کرمان:

رقابت های تخریبی مانع توسعۀ 
کرمان می شود

انجمن حمایت  گروه جامعه: رئیس هیات مدیره 
از توسعه استان کرمان با اشاره به ظرفیت های استان 
این  وجود  گفت:  »با  مختلف،  حوزه های  در  کرمان 
استان  به  را  بزرگی  ظرفیت ها می توانیم سرمایه های 

جذب کنیم«.
کرمان  توسعۀ  »در  کرد:  تاکید  باهنر  محمدرضا 
با  امر  این  زیرا  باشیم  داشته  تخریبی  رقابت  نباید 
وجود تمامی ظرفیت ها، در روند توسعۀ استان اخالل 

ایجاد می کند«.
نشست  در  آذرماه   10 وی  ایرنا،  گزارش  به 
تخریبی  »رقابت  افزود:  کرمان  استان  اداری  شورای 
با استان های مجاور نداریم اما این که سنگ آهن برای 
تکمیل زنجیره به دیگر استان ها حمل شود و دوباره 

به استان کرمان بیاید، پذیرفتنی نیست«.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره 
راستا  همین  در  نیز  کرمان  توسعه  انجمن  اینکه  به 
راه اندازی شده است، اظهار کرد: »کرمانی های مقیم 
تهران که در بخش های مختلف کشور موثر بودند در 
این انجمن گرد یکدیگر جمع شدند تا برای کمک به 

توسعۀ استان هم صدا شوند«.
توسعه  از  حمایت  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
ذیل  تخصصی  »کمیسیون های  گفت:  کرمان  استان 
این انجمن در حوزه های مختلف از جمله زیربنایی، 
صنعت، گردشگری، کشاورزی، پارک علم و فناوری و 
آب راه اندازی و با فعالیت آن ها گام هایی برای توسعۀ 

استان برداشته شده است«.
مستقل  اقتصادی  »فعالیت های  شد:  یادآور  وی 
کرمان  توسعه  از  انجمن حمایت  در  را  بنگاه داری  و 
ممنوع کردیم و از هر ظرفیتی از جمله قدرت نفوذ 
استفاده  کریمان  دیار  توسعۀ  برای  استان  امکانات  و 

می کنیم«.
باهنر ادامه داد: »استان کرمان بزرگ ترین معادن 
این  و  دارد  را  خاورمیانه  زغال سنگ  و  مس  آهن، 
سال  تا  فوالد  کیلوگرم  یک  حتی  که  حالی ست  در 
1۳۸0 در این استان تولید نمی شد اما اکنون دانشگاه 
آستانۀ  در  و  پایه گذاری شده  استان  این  در  هایتک 
تولید 10 میلیون تن فوالد در استان کرمان هستیم«.

حوزۀ  در  کرمان  استان  این که  بیان  با  وی 
درصد   11 از  »بیش  گفت:  ندارد،  تعادل  مقیاس ها 
مساحت، سه ونیم درصد جمعیت و چهار درصد آب و 
کشاورزی کشور در استان کرمان است و این استان 
به لحاظ جمعیت شناسی به شدت می تواند مهاجرپذیر 
باشد زیرا امکانات زیرزمینی، طبیعی و نیروی انسانی 

خوبی در اختیار دارد«.
باهنر با اشاره به اینکه باید از این موقعیت استان 
استان های  کمک  به  حتی  و  کنیم  استفاده  کرمان 
همجوار برویم، ادامه داد: »مدعی هستم اگر گل گهر 
استان  بگذارید می توانیم ۲  اختیارمان  در  را  و مس 
پرواز  توسعه  در  را  بلوچستان  و  سیستان  و  کرمان 

دهیم«.
وی یادآور شد: »با وجود این ظرفیت ها می توانیم 

سرمایه های بزرگی را به استان جذب کنیم«.
دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین افزود: »فعالیت 
با 50 نفر آغاز شد  از توسعه کرمان  انجمن حمایت 
 600 حضور  با  انجمن  این  عمومی  مجمع  امسال  و 
نفر برگزار شد و ثروتمندترین ثروت ما منابع انسانی 

فعال، پویا و صاحب ایده است«.
وی همچنین با اشاره به راه اندازی سایت انجمن 
حمایت از توسعه کرمان بیان کرد: »سه شهر زیارتی 
مشهور در کشور داریم که کرمان باید ضمیمۀ قانونی 
استان  این  و  کند  کسب  زیارتی  گردشگری  برای 
زیارتی  عنوان چهارمین شهر گردشگری  به  بایستی 

کشور به ثبت برسد«. 

در گفت و گو با علیرضا نادری رئیس شورای شهر کرمان عنوان شد خبر

استعفا یا استیضاح شهردار مطرح نیست
 نمی خواهم در شورا فرمانده باشم         بی توجهی به شورای شهر را اصال قبول ندارم

اسما پورزنگی آبادی 


