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 یک شنبه  12 خرداد 1398  شماره 5036 

ادامه از صفحه 
جذب اعتبارات و انجام کارهاى زیباسازى: در این رابطه شهردار مسجد سلیمان 
مى گوید: آن که آنگونه که اسناد روایت مى نماید از سال 85 تا 96 کل اعتبارات 
شهردارى حدود 20 میلیارد تومان بوده و این درحالى است که به لطف دوستان و 
ارتباطات صمیمانه و رایزنى ها انجام شده و جلب نظر مساعد دوستان از سازمان 
کشورى، استاندارى و ... تنها در سال گذشته حدود 12 میلیارد تومان بودجه 
تخصصى و در سال جارى 23/5 میلیارد تومان است از محل اعتبارات جهت 
اجراى پروژه ها پول تزریق نمود که انشااهللا جهت اجراى پروژه و برنامه هاى 
زیبا سازى عملیات بدون وقفه ادامه یابد از سویى جهت روکش آسفالت خیابان 
ها و محالت به دلیل انجام حفارى ها توسط شرکت هاى گاز ، مخابرات، آب و ... 
باعث کندى روند کارى ما شده و با توجه به بیش از یک قرن قدمت شهرستان 
اجراى طرح فاضالب با توجه به موقعیت توپو گرافى یک حجم عظیم حفاریها 
در تمام مناطق و به صورت گسترده صورت پذیرفته که این خود به وجود 
آورنده مشکالتى براى اجراء و انجام پروژه ها در مناطق مختلف شهرى بوده .

مهندس شهام سلیمانى ضمن دفاع از عملکرد خویش و پرسنل تالشگر 
شهردارى مى گوید: با توجه به سابقه چهارده ماهه کارى خویش و تب و 
تاب آخرین ماه هاى سال و پرداخت حقوق پرسنل تمام سعى و تالشمان 
پرداخت حقوق این قشر تالشگر و بى ادعا و گمنام بوده و با توجه به 
معضالت موجود شهرى و نیاز به اجرا و انجام آسفالت مناطق مختلف 
اقداماتى بدین شرح صورت گرفته که شامل سه راهى منطقه سرمسجد 
تا چهاربیشه ، بلوار شهید بهنام محمدى تا نفتک ، حوالى منطقه ترمینال 
شهداى  قطعه  چهل  نمره  ها)  (سرکوره  موسوى  اسفندیار  شهید  کوى 
گمنام، چهارراه بهدارى کلگه، حوالى مسجد عالسوندها ، مرادآباد، حوالى 
دبیرستان سالور قدیم منطقه اسکاج و ... که در جهت زیباسازى و اجراى 
مبلمان شهرى براى اولین بار با هزینه اى بالغ بر چند صد میلیون تومان 
جهت خرید نصب گلدان ها ، ایجاد سکوهاى آرامش ، پایه هاى روشنایى و 
نصب تندیس مرد مبارز و شهید همیشه جاوید ایل بزرگ بختیارى شهید 
سردار اسعد بختیارى معروف به شیر على مردان در میدان پنج بنگله با 
حضور و شرکت صدها نفر از مهمانان عالیقدرى از شهرهاى اصفهان ، 
شهرکرد ، اهواز، شوشتر، دزفول، اللى، اندیکا و هفتکل ، اردل و ناغون و 
... که استقبال خوب اقشار مختلف پخش مستقیم از رسانه ملى استان و 
حضور و سخنرانى حجت االسالم امینى امام جمعه محترم شهرستان بر 
اهمیت و عظمت این رویداد به یادماندنى افزوده و قصد انجام و نصب 
تندیس بانوى بزرگ و شیر زن بختیارى بى بى مریم بختیارى را در یکى 
از میادین شهر داشته که انشااهللا این روند با ساخت و نصب دیگر مفاخر 

فرهنگى و ... در روند کارى ما قرار دارد.
 رکود نقدینگى مشکالت مهار سیالب تعامل و همفکرى:  شهام سلیمانى 
بدون وقفه و با تسلط کامل بر سواالت مطرح شده و جواب هاى صریح مى 
افزاید: انتخاب اینجانب به عنوان شهردار، در زمانى شکل گرفت که دالر 
قبال 3 هزار تومان بوده ولى آغازین کار ما با افزایش نرخ دالر به 13 هزار 
تومانى تمام جوانب کارى ما را تحت اشعاع قرار داده چرا که خرید از بازار 
فقط نقدینگى بوده  و بس و جهت تهیه وسایل و لوازم مورد نیاز بازار حاضر 
به دادن نسیه نمیباشد جهت قیر براى اجراى تعدادى از پروژه ها حساب 
هاى ما را به دلیل بدهى هاى کالن از دوران شهرداران گذشته مسدود 
نمودند قیمت یک تن قیر از در هر تناژ از یک میلیون و 800 هزار تومان به 
سه میلیون تومان رسیده) چه براى اجراى هر کار حفارى به زیرساختارهاى 
سیمانى از گذشته ها مى رسیم که بى محابا و غیرکارشناسانه فقط براى 
اجراى یک کار کوچک مقدار زیادى بتن ریخته که این عمل پیشرفت کار 
ما را به سختى مواجه نموده و در میان هفتاد و هفت شهرستان و شهر در 
استان اقدام به کسب رتبه پنجم از نظر کار و تالش و اقدامات عمرانى و 

پرداخت حقوق با توجه به اضافه حقوق و مزایا شدیم.
سیالب: علیرغم پیش بینى ها و هشدارهاى الزم به ساکنین حاشیه دره 
ها و به دلیل بارندگى هاى شدید فصلى در دى ماه سال گذشته در یک 
موقعیت بحرانى در هفت روز وارد عرصه پاکسازى معابر و خیابان ها در 
جهت پاکسازى آثار بارندگى شده و با توجه به قول و پرداخت مبلغ 3 
از آنجا که شهرستان داراى  میلیارد تومانى ما وارد عرصه کار شدیم و 

موقعیت تپه ماهور و شیار دره هاى فراوانى بوده بدیهى است بارندگیهاى 
شدید اخیر و با هجوم باران سیل آسا به دره هاى شهرى بوجود آورنده 
در  نقلیه  وسایل  عبور  کاره  نیمه  احداثى  پل  که  شده  مخرب  سیالبى 
مجاورت منطقه شهید داریوش محمدى در گذشته نه چندان دور به دلیل 
از دست دادن سازه خود تخریب گردید و احداث پل جدید در حال تکمیل 
شدن مى باشد و پل منطقه مال جونکى با تعیین پیمانکار در دست اقدام 
مى باشد و پل عابر پیاده در منطقه حادثه خیز شهرك ولیعصر با مهندس 
قباد ناصرى مدیرعامل شرکت بهره بردارى نفت و گاز مسجد سلیمان مهیا 

و با رفع مشکل برق مورد بهره بردارى قرار گرفت.
کاهش درآمدها و همفکرى و تعامل: مهندس سلیمانى در ادامه مى گوید: 
در بحث درآمدى شهردارى از آن جا که یکى از منابع درآمد شهردارى به 
وصول عوارض از ساخت و ساز بوده متاسفانه با توجه به وضعیت کنونى 
و افزایش مصالح ساختمانى ساخت و ساز به صورت چشمگیرى کاهش 
یافته و پارکینگ بزرگ هفده شهریور جهت یک کار چند منظوره در نظر 
گرفته شده و از آنجا که شهرستان داراى مناطق و جاذبه هاى گردشگرى 
بوده متأسفانه فاقد هتل و جذب گردشگر بوده چه کشور پهناور ایران از 
نظر شرایط آب و هوایى چهار فصل بوده و با دارا بودن قطب گردشگرى 
منطقه میتواند از درآمدهاى حاصله بهره برده چه ما در قبال آیندگان 
مسئولیت داشته و باید در قبال اجراى برنامه هاى عمرانى و رفاه مردم 
تالش و کوشش نموده که مشارکت عمومى یکى از اولویت ها بوده و نباید 
خط قرمز براى یکدیگر باشیم و باید هوایى طایفه گرى را کنار بگذاریم و 
براى پیشرفت و عمرانى و آسایش عمومى شهر نیاز به آرامش روحى داشته 
و چه بهتر از این که در کنار هم و با تعامل و یکدلى و با همفکرى در راه 

آبادانى شهر کوشاتر است از دیروز و بهتر از امروز باشیم .
از عملکرد  کلیددار منتخب پنجم شوراى اسالمى شهر در جهت دفاع 
خویش مى گوید: در طول اواخر سال هاى 96 و 97 و در زمان تصدى 
اینجانب حدود 53 پروژه جارى را شروع کرده که تعدادى از این پروژه ها 
ناتمام مانده و ما منکر اشکاالت موجود نبوده و منتقد پذیر مى باشیم ولى 
در جهت پیشرفت کارها و حضور در تمام صحنه ها ما شبکه بى سیم را 
در جهت رفع یکى از اشکاالت موجود راه اندازى نموده چه در آن واحد 
مى توان به تمام مسئولین و مهندسین شهردارى در هر موقعیتى دسترس 
یافت و با راه اندازى سیستم جامع انفورماتیک با زیرساخت هاى مدرن و 
ابزارآالت مجهز نموده ولى ذکر این نکته ضرورى است که جهت الیروبى 
دره عظیم از منطقه حسین قصاب با عبور از منطقه ریل وى چشمه على 
، دره گلگیرى، پنج بنگله، هشت بنگله و ... به طول چندین کیلومتر جهت 
جلوگیرى از وقوع سیالب و روان شدن آبهاى سیل آساى اخیر و عدم 
خسارات احتمالى به مردم و با توجه به ساخت و سازهاى بى رویه در 
حاشیه این دره ها با حضور نماینده محترم مجلس و اعضا محترم شوراى 
اسالمى به صورت شفاهى قول پرداخت مبلغ 2 میلیارد تومان را داده که 
در جهت اجراى این کار بزرگ و سنگین الزمه دعوت از پیمانکار قوى و قدر 
الزم االجرا بوده که با توافق ضمنى و بدون منصوب شورا و آنالیز کردن و 
توافق ضمنى و با توجه به فرمت کوتاه و فشارهاى وارده و با شروع مقدارى 
کار و بدون اخذ قرارداد به دلیل عدم پرداخت مطالبه پیمانکار از کار کنار 

کشید و اصرار در اخذ قرارداد داشته.
از سرى کارهاى انجام شده مى توان به نصب مجسمه سردار بزرگ بختیارى 
در پارك پنج تن بنگله ، تالش براى مبلمان شهرى جهت رفع محرومیت 
یکى از اولویت هاى ما بوده چه با اقدامات اخیر در جهت زیباسازى بلوار 
ورودى نصب گلدانها در اقصى نقاط مرکزیت سهر ، سکوى استراحت ، 
زیباسازى پارکها و نصب ساعت در میدان هشت بنگله و باعث بوجود آمدن 

انگیزه شور و نشاط در میان خانواده ها گردید.
مسئله طرح سوال و ابهامات موجود: شایع طرح سوال از سوى اعضاى 
محترم شوراى اسالمى شهر باعث به وجود آمدن ابهاماتى گردید که عده 
اى بدون اطالع از قوانین شورا طرح سوال را استیضاح یا برکنارى شهردار 
از سوى شوراى اسالمى دانسته در این رابطه شهردار شهرمان مى گوید: 
اصوال ذات شوراى شهر نظارتى است و نظارت بر عملکرد شهردار حق 
قانونى و مسلم اعضا محترم بوده و طرح سوال و جوابگویى از الزامات است 
که در زمان طرح سوال بنده به دلیل عدم حضور در صحنه مورد ماخذه 

قرار گرفته و جاى سوال اینکه آیا نباید در جواب طرح سوال طرف مورد 
پرسش حاضر باشد و حال اگر شهردار به هر دلیل در صحنه نبوده تا از 
خود دفاع نماید و آن را بموقعى دیگر موکول نمود چه به جاست دوستان 
عزیز شوراى اسالمى دست از این حرکت هاى پوپولیستى برداشته و اصوالً 
نیازى بطرح چنین سواالتى نبوده و مى توان در یک نشست دوستانه اقدام 
به طرح سواالت نموده و اگر دوستان شورا پا به پاى ما وارد صحنه شدند 
بهتر بوده و باید دست از حکایتها هاى ناگفته و غیر واقعانه برداشت چه بیان 
این گونه  مطالب نادرست و انعکاسى آن در  جامعه اى که نیاز به آرامش 
داشته دورى باید جست که از میان بیش از 90 سال مطرح شده ده مورد 
آن منطقى بوده و جالب اینکه نامه محرمانه قبل از اینکه به دست ما برسد 

به دست و سمع همگان رسیده بود؟
 طرح مطالعاتى آینده: آنچه که از قدیم تا کنون در مد نظر شهروندان 
بوده شهرستان از ابتدا ورودى یا انتهاى خروجى از دیرباز تغییراتى جز 
ساخت و ساز صورت نگرفته در عوض خیابان ها شلوغ و ترافیک سنگین بر 
اعصاب شهروندان پا گذاشته و بافت شهرستان طورى است که قرار دادن 
مرکزیت شهر در یک فرورفتگى جغرافیاى با احاطه شدن در میان تپه ها 
و کوه هاى زنجیروار قرار گرفته لذا تردد تمام وسایل نقلیه اعم از سبک و 
سنگین از یک مسیر و گذر با توجه به گسترش شهر در ساخت و سازهاى 
بى رویه و کثرت جمعیت بدیهى است توام با مشکالتى بوده که براى مردم 
در مقطع کنونى دشوار بوده لذا با شروع کار اینجانب به عنوان شهردار 
منتخب شوراى اسالمى که حقانه منتخبین مردم بوده یک سرى اقدامات 
و مطالعات را به همراه تیم کارشناسان مربوطه مورد مطالعه قرار داده که 
احداث بلوار غربى و شرقى 2 و 3 را در مسیر گذر از کنار شهر ارزیابى 
نموده و از آنجا که طرح از هزینه   باالیى برخوردار بوده و با احداث چندین 
پل در مسیر و دسترسى شدن بلوار دوم شرقى به بلوار غربى امیدواریم با 
احداث این بلوارها یکى از شاخص هاى توسعه مسجد سلیمان. جهت برون 
رفت از بن بست و محرومیت نجات یابد که اجراى این و گذر از کنار شهر 
ضمن دسترسى به مرکزیت شهر بر رونق پربار اقتصاد منطقه خواهد افزود.
 اجراییات: گالیه هاى مردمى از احداث دکه هاى متعدد و اقدام به فروش 
بعضى از اقالم دور از عرف وظیفه مربوطه و رشد کاسبان سیار و ایجاد 
سد معبر و جلوگیرى از تردد عامه مردم و نارضایتى از عوامل اجرائیات 
شهردارى بیشتر حجم سواالت را از شهردار شهرمان داشته که در این 
رابطه اظهار شهردار جالب و شنیدنى است چه وى در این مورد مى گوید 
انجام قانونى مامورین با متخلفین و تعرض بعضى از کاسبان به حریم عابران 
پیاده و بعضاً شاهد برخوردهاى فیزیکى خاطیان با مامورین بوده که بعضا 
شعار و تهدید و قمه کشیدن این دسته از افراد بر روى مامورین را شاهد 
بوده که این رفتار ناهماهنگ نماى شهرى را مامورین و عدم امنیت جانى 
مامورین اجرائیات در فشارهاى جانبى اجراى خدمات را براى آنان سخت و 
دشوار نموده که اینجانب با نشست هاى دوستانه و تزریق آرامش به روحیه 
مامورین آنان را به صبر و بردبارى و ... دعوت نمود ولى از نظر قانونى محکم 

و قانونى از مامورین حمایت نموده.
 آرامستان ها: تکمیل شدن آرامستان منطقه پرجمعیت نفتون بر آن گردید 
که بعضا شاهد چندطبقه شدن قبور مردگان و بعضا افرادى از روى اجبار 
در فضاى تنگناهاى میان قبور اقدام به خاکسپارى مردگان خویش نمایند 
در منطقه آرامستان کلگه از سوى صاحبان اموات جهت دفن مردگان 
خویش اقدام به پر کردن دره ها و احداث دیوار سنگى و یا کندن کوه 
هاى سر سخت را جهت تسطیح و خاکسپارى مردگان را شاهد هستیم 
و قبرستان قدیمى و بزرگ چهاربیشه یا بهشت زهرا (س) امروزه  تکمیل 
شده و دفن اموات در میان فضاى تنگ سایر قبور صورت مى پذیرد از 
سویى بعضیا در گذشته با دفن یکى از بستگان با کشیدن حصارهاى آهنین 
اقدام به تصاحب زمین نموده که در خرداد ماه سال گذشته در حالى که 
تنها چندین ماه از آغازین کارى ما گذشته بود با توجه و تکیه بر این امر 
و ضرورت جایگزین شدن قبرستان جدید با فرم و تهیه نقشه مهندسى 
جلساتى با فرماندارى ، شرکت بهره بردارى نفت و گاز شهرستان به مراحلى 
رسیده و منابع طبیعى روى دو قطعه زمین مورد نظر مطالعه نموده که 
متاسفانه با معارضین بحث داشته که منطقه زمینى بعد از شرکت صنعتى 
به سمت دوراهى اللى مورد نظر واقع شده شرکت نفت در جهت تسطیح 

دیوار حائل قول همکارى داده و با پرسنل واحد آرامستانها نیز جلساتى 
داشته که نظرات آنان با ما همخوانى دارد .

معاونین انتصابى: شهردار سلیمانى پیرامون این موضوع مى گوید ما امروزه 
در این مکان و با حضور بیش از بیست خبرنگار از نشریات کشورى، استانى، 
و سایت ها و دنیاى مجازى،  با سلیقه هاى نگارش نشسته و به صورت 
شفاف گفتگو نموده و انعکاس این نشست دوستانه بستگى به ذوق و سلیقه 
توان خبرنگاران داشته ولى آنچه پیرامون این گونه شایعات امروزه به گوش 
از  انتخاب مشاورین و معاونین نزدیک را مى توان  باید بگویم  مى رسد. 
میان افراد شایسته و کاردان انتخاب نموده و این بدان معنا نبود که افراد 
متخصص، مهندس و کاردان و فنى در این شهرستان نبوده بلکه در طى 
این مدت یک سال با شناخت و پى بردن بر توانایى بسیارى از پرسنل 
شهردارى بارها تقاضاى همکارى و قبول مسئولیت را با آنان پیشنهاد داده 
که هر کدام نبوغى و بنا بر دالیلى عدم قبولیت نموده و انتصاب معاونین 
حق قانونى شهردار بوده و بعد از شروع آغازین تا جا افتادن و شناخت چند 
معاون را که از همکاران بوده جهت مشاورت برگزیده و بسیارى از کارهاى 
اداره را به صالح خود مدیران دانستم مگر کارهاى شکایتى و حراستى لذا 
مدیران و پرسنل شهردارى از توانمندى هاى خاص برخوردار بوده و من 
از این انتخاب خرسندم و از این انتخابات درون پیکر شهردارى حمایت 

مى نمائیم .
از حاشیه ها بپرهیزیم: مهندس سلیمانى در پایان مى گوید متاسفانه پخش 
هرگونه شایعات همیشه قبل از اینکه رنگ واقعیت داشته باشد اثر سوء و 
زیان بخش خود را بر جامعه مى گذارد که این گونه حرکات ،رفتار، کردار 
شایسته مردمان خوب ، نجیب ، مهربان و محروم شهرستان نبوده چه 
متأسفانه با نگاهى کوتاه به گذشته ها در خواهیم یافت پخش هر شایعه 
اثر ضرر و زیان خود را قبل از تایید یا تکذیب گذاشته که مسجد سلیمان 
همیشه قربانى اینگونه شایعات بوده و آنچه که باعث دلخورى ما گردید 
بعضى از دوستان شورایى به دلیل عدم آشنایى با قوانین شورا و نداشتن 
سوابق و دیگر موارد متاسفانه با احساس بزرگ بینى سواالتى را طرح نموده 
که بر خالف قوانین شورایى بوده و در جهت شفاف سازى و اعتقاد به انجام 
کار سالم و با توجه به اعتماد کامل به معاونین باز هم در راستاى شفافیت 

گفتم که بدون دستور من کارى انجام ندهند.
 شهردار مسجدسلیمان مى افزاید: انتقاد خوب و سازنده است درصورتى که 
آزاردهنده نباشد و باید در جهت پیشرفت شهرستان باید تحکیم و اخوت 
جایگزین نفاق و تفرقه باشد دست هاى ما براى پذیرش همگان در جهت 
همیارى و همفکرى پیشرفت شهرستان باز است چرا که شهرستان متعلق 
به فرد خاص نیست و همگان ملزم به رعایت آرامش و احساس قبولیت 
مسئولیت در جهت پیشرفت و عمران و آبادانى این شهر بوده و باید بر این 
باور باشیم دوران سخت براى مسجدسلیمان سپرى شده و از فرصت هاى 
خوب طالیى باید نهایت بهره را براى شهر بود که در این راستا وظیفه 
خود مى دانم از حمایت ها و رهنمودهاى حجت االسالم امینى امام جمعه 
مهندس على عسگر ظاهرى نماینده دلسوز و تالشگر مردم در سنگر مسجد 
مجلس شوراى اسالمى، مهندس حاجتى معاونت استاندارى که هر کدام 
به نوعى ما را در پیشرفت اهداف و اهداف کارى یارى و مساعدت نمودند 
قدردانى صمیمانه دارم و در این فرصت طالیى به دست آمده و به صورت 
تیمى مى توان بر روند. سرعت کارها افزود و مشارکت بهتر از کار انفرادى 
مى باشد که جهت برنامه هاى عمرانى تنها در سال جارى و با گذشت دو 
ماه سال 98 بیش از 38 میلیارد تومان جذب شده که در این راستا نقش 
شوراى اسالمى قابل تغییر بوده و اگر کارى در کمال آرامش صورت گیرد 
از عموم شهروندان  بهره فراوانى را در پى داشته و شهردارى صمیمانه 
تقاضا مند است با حضور در صحنه و در صورت مشاهده هرگونه نارسایى 
و گالیت و شکایت از هر شخص یا مسئول هر واحدى آن را کتباً به ما 
اطالع داده تا در اسرع وقت و بى نهایت پیگیر مسئله تا رضایت شهروند 
خواهیم بود چه حرکات عوام فریبانه پوپولیستى و ژئوپولیستى تضعیف 
نظام جمهورى اسالمى میباشد چه وظیفه خود مى دانم از مدیران حمایت 
نمایم ولى بسیارى از کارها به صالح خود مدیران بر مى گردد و تک تک 
پرسنل جهت رضایتمندى عموم شهروندان على رغم تنگناهاى موجود با 

جدیت در حال تالش مى باشند و ...


