
گفتند  که  کردیم  مطرح  را  مسائلی  بود، 
خودتان تصمیم بگیرید.

موضوع بام کرمان بوده است؟
پروژه  کدام  که  بیاورم  اسم  نمی خواهم 
بود و چه مالحظاتی وجود داشت. اما ایشان 

دخالتی نکردند.
دکتر، چه  آقای  نیستند  نامحرم  که  مردم 
پروژه ای بوده که آن را نزد استاندار برده اید؟ 
هست  مسائلی  اما  نیستند  نامحرم  مردم 
مردم  کند.  ایجاد  حساسیتی  نمی خواهم  که 
را  نظرشان  هم  ما  و  داده اند  را  نظرشان 
می دانیم و سعی می کنیم همیشه با نظر مردم 
همراه باشیم. اگر زمانی الزم باشد موضوع را 
انجام  را  کار  این  بگذاریم  میان  در  مردم  با 

می دهیم.
دارید.  فرمانداری  با  خوبی  رابطۀ  گفتید 
دو  حال،  هر  به  چون  است؛  طبیعی  نظرم  به 
تا از برادران فرماندار جزو مدیران رده باالی 

شهرداری هستند.
این  به  فرمانداری  با  ما  خوب  رابطۀ  نه، 
با  من  رابطۀ  زمانی  اتفاقا  نیست.  دلیل 
فرماندار بسیار دوستانه و خوب است که دو 
برادر ایشان که االن در شهرداری مسئولیت 
نبودند  مسئولیت ها  این  در  هیچ کدام  دارند، 
سازمان  و  آتش نشانی  سازمان  مدیریت  و 
مهندس  حتی  بود.  دیگری  افراد  با  عمران 
دارد،  را  عمران  که مسئولیت سازمان  بابایی 
اصال در شهرداری کرمان هم نبوده اند. البته 
این را بگویم که انتصاب این دو مدیر با اتکا 
و  بوده  آن ها  خود  توانمندی  و  مدیریت  به 
هیچ  عنوان،  هیچ  به  فرد،  دو  این  مسئولیت 
فرماندار  بابایی  آقای  مسئولیت  با  ارتباطی 

کرمان ندارد. توانمندی خودشان بوده است.
پس شما موافق این دو انتصاب نبودید.

ما در این مسائل دخالت نمی کنیم. اتفاقا 
هر دو فرد بسیار توانمند هستند و در همین 
مدت کوتاه، می بینیم که در سازمان عمران 
با  بزرگواران  این  است.  شده  ایجاد  تحول 
آمده اند  سرکار  خودشان  شایستگی  و  لیاقت 

و انتصابات خوبی بوده است.
شاید  رفته،  دست  از  شورا  جایگاه  اینکه 
که  باشد  داشته  ربط  شهردار  عملکرد  به 
استاندار  مثال  ندارد.  بیرون  با  تعامالت خوبی 
از پروژه های شهری می رود ولی  بازدید  برای 
اینکه مثال  یا  ندارد  برنامه حضور  شهردار در 
می گویند آقای شعرباف شهرداری هستند که 
بیش تر در اتاق شان می نشینند و در را به روی 
برای  عاملی  نمی تواند  این ها  می بندند.  خود 
بابت، نقدی  این  از  بی توجهی به شورا باشد؟ 

به عملکرد شهردار ندارید؟
شورای  به  بی توجهی  که  کردم  عرض 
ندارم.  قبول  اصال  را  دیگران  طرف  از  شهر 
دربارۀ رابطۀ آقای شهردار با مدیران و دیگر 
دستگاه ها از خودشان بپرسید تا دقیقا توضیح 
دهند ولی گاهی بوده من در جلسه ای حضور 
اتفاق  این  مرتبه  دو  نبودند.  ایشان  و  داشتم 
چرا  که  بودم  ناراحت  هم  من خودم  و  افتاد 
دلیل  ندارد.  حضور  جلسه  آن  در  شهردار 
غیبت ایشان هم ماموریت شان به تهران بود. 
است.  بوده  این طور  دارم  اطالع  که  مورد  دو 
است؟  شهردار خوب  رفتار  آیا  بگوییم  اینکه 
خوب  ما  از  هیچ یک  رفتار  که  بگویم  باید 
نیست. همه ظرفیت زیادی برای رشد داریم 
تا رفتار خود را بهبود دهیم. شهردار هم قطعا 
همین است و تصور نمی کنم خودشان چنین 
بسیار  رفتارشان  که  باشند  داشته  ذهنیتی 
نداریم  تصوری  چنین  هم  ما  است.  عالی 
نیز  ما  خود  کمااینکه  دارند.  عالی  رفتار  که 
همین طور هستیم. همه برای رشد کردن جا 
داریم. از این منظر، حرف شما درست است 
ولی اینکه عمدی داشته باشد تا در جلسه ای 
جایگاه  برای  اهمیتی  یا  و  نکند  شرکت 

مسئوالن استان قائل نباشد اصال تصورم این 
مناطق  برخی  از  استاندار  به تازگی  نیست. 
کمیسیون  از  داشتند.  بازدید  شهر  تاریخی 
به  اما  گردشگری شورای شهر دعوت کردند 

بنده نگفته بودند تا بروم.
اتفاقا یکی از نقدها به شما همین است که 
به عنوان رئیس شورا حضور فعالی در برنامه ها 
می کند،  بازدید  شهر  از  استاندار  ندارید. 
بازدید  از شهر  میراث فرهنگی  وزیر  نیستید، 

می کند، نیستید.  
در جریان بازدید استاندار از کسانی دعوت 
شده بود، همه حضور داشتند اما به بنده اصال 

نگفته بودند. 
حضور  که  بود  نشده  دعوت  هم  شهردار 

نداشت؟
نمی دانم البته تصورم این است شهردار آن 
روز برای شرکت در جلسه ای به اصفهان رفته 
خودم  من  نداشت.  حضور  کرمان  در  و  بود 
اما آن روز کرمان بودم. ولی ایشان نخواسته 
بودند تا در آن بازدید باشم. هر زمان جلسه ای 
نباشد،  مرتبط  هم  خیلی  حتی  شود  برگزار 
دعوت  اگر  باشم.  داشته  حضور  دارم  عمد 

کنند، حتما می روم.
صحبتی که زیاد مطرح می شود این است 
که احتماال برخی اعضای شورا از جمله آقایان 
استعفا دهند.  بابایی و کمساری  و  امینی زاده 

صحت دارد؟
از خودشان بپرسید. با من تاکنون چیزی 

را در میان نگذاشتند.
این  است  ممکن  که  نشنیدید  شما  یعنی 

افراد استعفا بدهند؟
دکتر  و  بابایی  دکتر  و  امینی زاده  دکتر 
مجلس،  انتخابات  از  دوره ای  در  کمساری 
که  است  دلیل  این  به  شاید  بودند.  کاندیدا 
می شود  مطرح  آن ها  دربارۀ  مسائلی  چنین 
نشنیدم  افراد  این  از  از هیچ کدام  تاکنون  اما 
مجلس  به  و  کنند  کناره گیری  بخواهند  که 
بروند. من نشنیدم. اینکه پشت سرشان چنین 
حرف هایی زده شود، دربارۀ یکی، دو نفر دیگر 
از اعضا هم شاید چنین حرف هایی گفته شود 
و من هم شنیده ام اما خودشان چیزی به من 

نگفته اند. 
جدی  چه قدر  شهردار  استعفای  موضوع 

است؟
در حد شما اطالع دارم. شاید کم تر.

آقای  که  می شود  زده  حرف  این  از  مدام 
شعرباف به زودی از کرمان می رود.

به  شهردار  که  می افتد  اتفاق  گاهی 
مسافرت رفته ولی می گویند: حاال چه کسی 
را  مسائل  این  بشود؟  او  جانشین  است  قرار 
از بیرون می شنویم ولی چنین چیزی وجود 

ندارد.
قصد  اینکه  دربارۀ  شهردار  حاال،  تا  یعنی 

استعفا دارد با شما صحبتی نداشته است؟
ایشان  با  صحبتی  چنین  ما  نه  اصال. 

داشته ایم و نه ایشان با ما.
باال  را  استعفا  احتمال  آن قدر  گاهی 
عید  تا  شعرباف  آقای  می گویند  که  می دانند 

نوروِز پیش رو بیش تر شهردار کرمان نیست.
شنیده ام.  را  این  از  زودتر  تاریخ هایی  من 
دیگر  و  رفته اند  ایشان  که  می شنوم  گاهی 

شهردار نیستند.
تایید  را  حرف ها  این  از  هیچ یک  شما  و 
استعفا  موضوع  اصال  می گویید  و  نمی کنید 

مطرح نیست.
اصال مطرح نیست.

با توجه به عملکرد ایشان و فضایی که در 
احتمال  این  چقدر  دارد،  وجود  شهر  شورای 
وجود دارد که کار به استیضاح آقای شعرباف 
جدی  انتقادات  حال،  هر  به  چون  بکشد؟ 
از  بیرون  در  هم  ایشان  عملکرد  به  نسبت 

شورا و هم از سوی برخی اعضا وجود دارد.
نقد به معنای استیضاح نیست. هر زمانی 

آقای شهردار  و  اشکال در کار شهرداری  که 
ببینیم، بدون هیچ مالحظه ای آن را با ایشان 
است  و می گذاریم. درست  میان گذاشته  در 
به  ولی  دادیم  رای  شعرباف  آقای  به  ما  که 
این معنا نیست که با کسی عقد اخوت بسته 
تایید  را  اشتباه  و  درست  کار  هر  و  باشیم 
کنیم؛ اصال این طور نیست. قطعا اگر اشتباهی 
رخ بدهد تذکر می دهیم و راه درست را نشان 

می دهیم.
استعفا  نه  و  استیضاح  موضوع  نه  پس 
درباره اش  حاال  تا  و  نیست  جدی  هیچ کدام 

صحبتی در شورا نشده است.
به هیچ عنوان صحبتی نشده است.

استعفا  نه  و  استیضاح  نه  دکتر،  آقای  اما 
لزوما اتفاقات بدی نیستند و معنای شکست 
خودتان  خلوت  در  هیچ وقت  شما  نمی دهند. 
کردید  فکر  این  به  دوستان تان  محافل  در  یا 
و درباره اش صحبت کردید که اگر فرد دیگری 
جای آقای شعرباف باشد، اوضاع بهتر خواهد 

بود؟
به  تا  می کنم  شروع  خودم  از  شخصا 
رئوفی نژاد  دکتر  که  زمانی  برسم.  دیگران 
بنده را به عنوان مدیرکل اقتصادی استانداری 
بودند،  نداده  را  و هنوز حکمم  مطرح کردند 
استعفایم را نوشتم و متن آن این بود: برای 
صالح تر  فردی  باشد  باز  شما  دست  اینکه 
می کنم.  تقدیم  را  استعفایم  کنید  جایگزین 
به  را  استعفایم  به من حکم دادند  روزی که 
فنی  دانشکده  رئیس  که  زمانی  دادم.  ایشان 
شدم هم استعفایم را به دکتر گرامی رئیس 
دکتر  وقتی  دادم.  باهنر  دانشگاه شهید  وقت 
فدائی آمدند هم، استعفایم را دست شان دادم. 
هر دو نفر از دوستان قدیمی من هستند ولی 
فرد  زمان  هر  خود،  به جای  دوستی ها  گفتم 
کنید.  جایگزین  داشتید  سراغ  شایسته تری 
می کنم  عمل  این طور  خودم  دربارۀ  وقتی 
نظرم  هم،  دیگران  دربارۀ  که  باشید  مطمئن 
یک  تا  یعنی  االن  همین  اگر  است.  همین 
ثانیۀ دیگر فرد دیگری سراغ داشته باشم که 
می تواند  و  باشد  توانمندتر  فعلی  شهردار  از 
بهتر عمل کند؛ از شعرباف خواهم خواست تا 
استعفا کند، قبل از اینکه به استیضاح برسد.

و تا حاال به این گزینه نرسیدید.
کردیم  ارزیابی  را  گزینه   125 ما  خیر. 
افراد  از  برخی  رسیدیم.  شعرباف  آقای  به  تا 
توانمندی  برخی  دادند،  انصراف  خودشان 
نداشتند یا امکان حضور در کرمان نداشتند. 
به دالیل مختلف نشد و ایشان انتخاب شدند.
قابل  شعرباف  آقای  عملکرد  شما  نظر  از 

دفاع است؟
با امکانات موجود قابل دفاع است. اما شهر 
خیلی نیاز به کار دارد. هرچه کار کنیم، مثل 
نمی شود.  دیده  و  است  کاه  انبار  در  سوزن 
اجزای شهر  تا همۀ  زیادی می خواهد  درآمد 
سبز  فضای  و  خیابان ها  کنیم.  درست  را 
شهر  معابر  و  شهر  نمای  و  جدول گذاری  و 
که  دارد  اساسی  مشکالت  و  مسائل  همه 
رفع آن،  هزینه هایی کالن، شاید صدها برابر 
درآمدهای شهرداری در یک سال نیاز داشته 
باشد. بنابراین، با سرعت نمی شود کاری کرد 
مدت،  همین  در  اما  بیاید  چشم  به  زود  که 

کارهای خوبی انجام شده است.
مثال می زنید؟

یک بار در کوچه ای پیاده می رفتم، آن قدر 
چاله داشت که در خط مستقیم نمی توانستم 
باید البه الی چاله ها می رفتم.  حرکت کنم و 
و  کوچه ها  در  چاله ها  این  از  بسیاری 
خیابان ها  بسیاری  شد،  پر  شهر  خیابان های 
مناطق  در  خوبی  آسفالت  و  شده  آسفالت 

کم برخوردار انجام شده است.
به  نیاز  شهر  خیابان های  کردن  آسفالت 

تخصص و توانمندی خاصی ندارد و نمی تواند 
گویای قابلیت های ویژۀ یک شهردار باشد.

این طور که شما می گویید نیست.
ما در گذشته حتی نهضت آسفالت داشتیم 

ولی همچنان مشکل در شهر پابرجاست.
اتفاقی  ولی عمال  داشتیم  آسفالت  نهضت 
نیفتاد و کوچه ها و خیابان های خاکی فراوانی 
در  االن  ولی  داشت  وجود  شهر  حاشیۀ  در 
آسفالت  معابر  از  بسیاری  سال  یک  همین 
مترمربع  هزار   35 ماهانه  وقتی  است.  شده 
به  ماه  یک  عرض  در  ولی  می شد  آسفالت 
نیست؟  آیا جهش  این  رسیده؛  مترمربع   50
انجام این اقدامات هم به پول نیاز دارد و باید 
ایجاد شود و هم در بعضی موارد  هم درآمد 
صرفه جویی انجام گیرد و همۀ این ها مدیریت 
اینکه جلوی هزینه های اضافی را  می خواهد. 
به  و  می شود  کنده  پوستت  بگیری  بخواهی 
ولی در شهرداری  نیست  قابل حذف  راحتی 

کرمان این اتفاقات افتاده است.
است  ممکن  شده  ایجاد  هم  درآمدهایی 
است.  آمده  وجود  به  تغییر  ولی  باشد  اندک 
هزینه  مناسب  محل  در  را  درآمدها  اینکه 
کارهایی  گاهی  است.  مهم  خیلی  هم  کنیم 
می شود که توی چشم می آید، ولی همۀ مردم 

از آن بهره نمی برند. 
که  شده  کارهایی  درگیر  شهر  سال  چند 
هزینه های کالن داشته ولی همۀ مردم از آن 
منتفع نشده اند ولی برخی کارهایی که خیلی 
به چشم نمی آید همه از آن بهره می برند. با 
اولویت خرج کردن هم مهم است. نمی خواهم 
بگویم کارنشدنی انجام داده ایم. اگر هم قبال 
کسی نهضت آسفالت راه انداخته، خوب بوده 

است. 
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رئیس اتاق کرمان:
کرمان در همۀ شاخص های 

توسعۀ پایدار دچار مشکل است

با  کرمان  بازرگانی  اتاق  رئیس  اقتصاد:  گروه 
استان  در  آب  منابع  از  بی رویه  برداشت  به  اشاره 
کرمان و همچنین تکیه بر معادن، گفت: »معادن تا 
چند سال آینده تمام می شوند. ضمن این که یکی 
از مشکالت استان، مهاجرت نیروی متخصص است 

که ما را دچار مشکل خواهد کرد«.
کرد:  اضافه  طبیب زاده  سیدمهدی 
استان  »سرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی 
کرمان وضعیت خوبی دارد و شاخص سرمایه گذاری 
در استان را باال برده که این مزایا و معایبی دارد«.

وی ادامه داد: »مزایای سرمایه گذاری در معادن، 
محیط  تخریب  و  است  ثروت  تولید  و  اشتغال 
از  استان  از  ثروت  و  افزوده  ارزش  خروج  زیست، 
معایب تمرکز بر معادن است، ضمن این که تعادل 
به هم  پرداخت حقوق  لحاظ  به  را  استان   اشتغال 

زده اند«.
رئیس اتاق کرمان تاکید کرد: »باید راهکار این 
باشد که منابع حاصل از اقتصاد این حوزه در درون 
موضوع  این  بر  نیز  استاندار  و  شود  هزینه  استان 

تاکید دارد«.
در  آذرماه   10 وی  کرمان،  ایسنا  گزارش  به 
حضور  با  که  کرمان  استان  اداری  شورای  جلسه 
کرمان  استان  توسعه  از  حمایت  انجمن  اعضای 
برگزار شد، اظهار کرد: »علیرغم اینکه نمود ظاهری 
در کشور این است که کرمان استان توسعه یافته ای 
پایدار دچار  توسعۀ  اما در همۀ شاخص های  است 

مشکل است«.

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

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


