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شهر

پيامك300099004806 :

دستهای پشت پرده ،رای به «شهردار» شدن چه کسی میدهند؟

لطفا من را «شهردار» کنید!

 حوزه «عمرانی» شهرداری یکی از ضعیفترین زیرمجموعههای شهرداری سیرجان درطی
سالهای اخیر بوده است ،انتخاب حسن زیدآبادی معاونت فنی و عمرانی شهرداری در لیست
نهایی شورای پنجم برای انتخاب شهردار چه توجیه منطقی دارد؟
 شهرداری سیرجان هنوز خود را از زیر سایه سنگین اختالس بیرون نکشیده است و این
موضوع بر همه امورات این نهاد تاثیر منفی گذاشته است
 چرا باید این همه «آدم اشتباهی» را یکجا جمع کرد و آنها را برای انتخاب
چنین پست مهمی نامزد کرد؟
 ابوذر خواجویینسب
چهارشنبه هفته
جاری ،موعد نهایی
انتخاب شهردار جدید
سیرجان از سوی
شورای پنجم است تا از
بینمصطفیبروجردی،
ابوالفضل جعفرقلیخانی ،سیدرضا حسینی ،رضا
خالقی ،حسن زیدآبادی ،رضا سروشنیا و محمد
معتمدی زاده ،یک نفر از آنها سکاندار شهرداری
شود .این اولین و مهمترین آزمون شورای پنجم
است که هنوز نتوانسته است خود را از زیر سایه
سنگینحواشیانتخاباتدراردیبهشتماهامسال
بیرونبکشد.
«در همیشه به روی یک پاشنه
نمیچرخد» این ضرب المثلی
است آشنا که هدف از آوردن آن در
محاورات روزانه ایرانیها ،اشاره به این موضوع دارد
که اوضاع دائم به یک حال نمیماند .وقتی مردم با
توسل به مکانیسم انتخابات ،رای به حضور برخی
چهرههایجدیددرشورایشهرمیدهند،یعنیاز
عملکردشورایقبلیراضینبودهاندوارادهکردهاند
تا در به روی یک پاشنه دیگر بچرخد! با وجود این،
استراتژی شورای پنجم در معرفی شهردار جدید
سیرجان ،چندان توفیری با نحوه عمل شوراهای
قبلی ندارد .گویی شورای پنجم قصد دارد از روز
اول در همان راهی طی مسیرکند که پیش از این
شورای چهارم با قدم گذاشتن در آن به ناکجاآباد
رسیده بود! کاش شورای جدید برای جلوگیری
از اتفاقات تلخ شورای چهارم ،افق تازهای برای
انتخاب شهردار سیرجان ترسیم میکردند و در
راستای همان سبک و سیاق شکست خورده
حرکت نمیکردند .واقعیت این است که هیچ
فرمول کهنهای ،نتیجه تازه از خودش بروز نخواهد
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داد .راههای قدیمی را دوباره طی کردن نتیجهاش
تکرار انتخاب شهردارانی است که میراثی غیر از
بیتدبیری،اختالسو. .برایشهرباقینگذاشتند.
شورای پنجم در آغاز پروسه انتخاب
شهردار جدید و در معرفی نامزدها ،از
لیستی  12نفره رونمایی کرد که در
نهایت شگفتی نام افرادی در این لیست به چشم
میخورد که سابقه مدیریتی روشنی نداشتند و
بعید است حتی عرضه اداره یک روستای کوچک
را هم داشته باشند! هنوز هم برای افکار عمومی
شهر مشخص نیست که این افراد به قاعده کدام
منطق و بر پایه چه دلیلی توانست هاند نامزد شهردار
شدن شهری در قدوقوارههای سیرجان شوند؟!
مگر میشود این همه «آدم اشتباهی» را یکجا
جمع کرد و آنها را برای انتخاب چنین پست
مهمی نامزد کرد؟ وقتی فردی را الیق تکیه
زدن بر صندلی «شهردار» میبینیم ،یعنی اذعان
کردهایم که فرد موردنظر به لحاظ تخصص و
دیگر شاخصههایی که در آییننامههای وزارت
کشور آمده است ،توانایی شهردار شدن را دارد.
نگاهی به دو لیست ابتدایی و نهایی شورای پنجم
نشان میدهد که مالک انتخاب اکثر این افراد نه
بر اساس «تخصص» و «توانمندی» که بر پایه
اشتهای گروههای سیاسی برای به دست گرفتن
مناصبکلیدیشهربودهاست.
شورای شهر سیرجان در همه
ادوار خود و در قضیه انتخاب شهردار
بیش از هر عامل دیگری ،تحت تاثیر
«البی»ها و فشارهای سیاسی بوده است .یعنی
بهنوعیهمیشهکسانیسکاندارشهرداریشدهاند
که البی قویتری داشت هاند .این یعنی معرفی یک
لیست بلندباال و دریافت برنامه از نامزدها بیشتر
یک نمایش ساختگی و توهینآمیز برای گمراه
کردن افکار عمومی است و در انتها نامی از گلدان
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شیشهای شورا بیرون
میآید که دستهای
پشت پرده از او حمایت
بیشتری کرده باشند.
در همه این سالها
نیز شورانشینان هیچ
نسخهای برای درمان
این درد نپیچیدهاند و چند صباحی بعد با پشیمان
گشتن از انتخاب خود ،کاسه چه کنم چه کنم
نیز به دست گرفت هاند .از آن سو هم برای تبرئه
کردن خود در مقابل مردم و برای توجیه نقصها
و کاستی های موجود ،سعی کردهاند معجونی از
دلیل و فلسفه درست کنند و به مردم بخورانند تا
شایدکسیمتوجهاشتباهاتآنهادربزنگاهانتخاب
شهردارنشود.
حکایت قدرت البیها و دستهای
پشت پرده در انتخاب شهرداران،
مختص شهر سیرجان نیست .حتی
شورای کالنشهرهایی مثل تهران نیز در پروسه
نفسگیرانتخابشهردارهموارهتسلیمفشارهای
بیرونی بودهاند .موضوعی که سبب شد تا شورای
هاوافزایش
پنجمپایتختبرایتعدیلقدرتالبی 
شفافیت در انتخاب شهردار جدید ،طرحی نو
دراندازد تا شاید بتواند فرد اصلحتری را روانه
ساختمان بهشت تهران کند .در واقع شورای شهر
تهران سعی کرد تا این بار کاندیداها را نه صرفا بر
اساس سوابق که بر پایه ارائه برنامههایی با اهداف و
تعهدات«سنجشپذیر»موردارزیابیقراردهند.
در این طرح کاندیداها باید اولویتبندی خود
از مهمترین مسائل شهر را طرح میکردند و وضع
موجود در هر حوزه را با اعداد و ارقام مستند شرح
م یدادند و سپس هدفی سنجشپذیر و عملی را
نسبت به وضع موجود ارائه م یدادند .همچنین
در این طرح مهم بود که راهکار کلی دستیابی
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به اهداف ارائه شده نیز شرح داده شود .در پیش
گرفتن چنین پروسهای از سوی شهرداری
سیرجان مضاف بر اینکه قدرت البیها را کاهش
م یداد،کمکمیکردتااصلیترینکارکردشورای
شهر یعنی اصل «نظارت» نیز محقق شود .زیرا
تنها زمانی که برنامهها دارای اهدافی زمانمند
و سنجشپذیر باشند ،شورای شهر میتواند در
بازههایزمانیتعیینشدهمیزانپیشرفتبرنامهو
دستیابی به اهداف را ارزیابی کند و از طریق بر امور
شهردارینظارتداشتهباشد.
تاکید بر برنامههای سنجشپذیر
میتواند یک آسیب معمول در
فرآیندهای انتخاب شهردار را هم
تعدیل کند و آنهم البیگریها و بده بستانهای
پنهانی است که شفافیت فرآیند انتخاب را
خدش هدار میکند ،ارائه برنامهها از سوی کاندیداها
و در دسترس قرار دادن آنها برای عموم شهروندان،
بهاعضایشوراکمکمیکندتاهزینهانتخابشان
را در نهایت نه بر اساس رای و نظری شخصی،
بلکه بر اساس برنامهای عینی و سنجشپذیر
پرداخت کنند و از این طریق همراهی شهروندان
حساس به فرآیند انتخاب را تاحد زیادی از آن
خود کنند .متاسفانه شورای شهر سیرجان همان
گونه که گفته شد نه تنها تمایلی به استفاده از این
فرمولها در انتخاب شهردار جدید نداشته است،
بلکهبامعرفیبرخیافرادکهانتقادفراوانیبهحوزه
کاری آنها وارد است به صورت آشکار انگشت
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در چشم مردم کرده است! برای مثال وقتی که
حوزه «عمرانی» شهرداری یکی از ضعیفترین
زیرمجموعههای شهرداری سیرجان درطی
سالهای اخیر بوده است ،انتخاب حسن زیدآبادی
معاونت فنی و عمرانی شهرداری در لیست نهایی
شورای پنجم برای انتخاب شهردار چه توجیه
منطقی دارد؟ نکند مردم مو میبینند و اعضای
شورای شهر پیچش مو که هر هفت نفر آنها رای
به حضور زیدآبادی در لیست نهایی دادهاند؟ فارغ
از این ،اوضاع نامناسب مدیریت شهری در ماههای
اخیر که وضعیت تاسف بار خیابان امام در مرکز
شهر مشت نمونه خروار آن است ،گواهی میدهد
کهرضاسروشنیاسرپرستفعلیشهرداری،هنوز
در حد و اندازههای تکیه زدن بر صندلی شهرداری
نیست .برخی از نامزدها هم چندان شناخته شده
نیستند و به هندوانه سربستهای میمانند که
نمیشود به صرف ارائه یک برنامه چند صفحهای،
ریسککردومسئولیتیکیازمهمتریننهادهای
شهری را به عهده آنها گذاشت.
بهگواهبسیاریازکارشناسان،تجربه
پنج دوره شوراها در ایران نشان داده
است که این نهاد در کاهش فساد اداری
و مالی در شهرداریها ،چهره قابل قبولی از خود
نشانندادهاندوازهمینرو،گاهیتوصیهبهانتخاب
شهردار «پاکدست» میشود .اما توجه به این نکته
ضروری است که هیچکس در هیچ مقامی از ابتدا
به اصطالح دستش کج نبوده است ،بلکه افراد با
قرار گرفتن در موقعیتهایی که ساختار سازمانی
و سیستم نظارتی مناسب ندارند ،رفتهرفته دچار
فسادمیشوند.بنابراین،پاکدستترینفردهماگر
در راس یک سیستم فاسد که فساد در آن شکل
سیستماتیک هم یافته است ،قرار گیرد ،الجرم
نهتنها قادر به کاهش فساد نیست بلکه خود این
مدیر پاکدست هم دچار سقوط اخالقی میشود.
البته این به مفهوم گماردن افرادی که سابقه فساد
مدیریتی دارند بر مسند شهرداری نیست ،بلکه
بدانمفهوماستکهپاکدستیرابایدواردسیستم
کرد و نه اینکه آن را در سطح شخصی متوقف
ساخت .شهرداری سیرجان هنوز خود را از زیر
سایه سنگین اختالس بیرون نکشیده است و این
موضوعبرهمهاموراتایننهادتاثیرمنفیگذاشته
است.شورایپنجممسوولیتسنگینیدرانتخاب
شهردار جدید دارد و باید به این فهم برسد که شهر
سیرجانباتوجهبهمعضالتیکهدارد،شهرداریرا
میخواهدکه عالوهبر تخصصو پاکدستی خود
را «مدیر شهر» بداند و نه «مدیر شهرداری» و یا
مهره«گروههایسیاسی».
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بیماریهای
داخلی
مهمترین عامل
مرگ و میر در
کرمان

 مهر :مدیرعامل بهشت زهرا (س) کرمان گفت :بیشترین علت مرگ
و میر در کرمان طی مرداد ماه مربوط به بیماریهای داخلی با  ۷۵نفر بوده
است .محمدرضا نارویی اظهار کرد :در مردادماه امسال برای  ۱۶۹نفر مجوز
فوت صادر شده است که از این تعداد  ۹۰نفر مرد ۶۵ ،نفر زن و مابقی کودک
بودهاند .وی اظهار داشت :بیشترین آمار فوت با  ۹۸نفر مربوط به افراد باالی ۶۰
سال بوده است .مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) شهرداری کرمان تصریح
کرد :بیشترین علت مرگ و میر به ترتیب مربوط به بیماریهای داخلی با ۷۵
نفر و بیماریهای قلبی با  ۵۲نفر بوده است.

گزارشخبری
شورایشهر برنامههای کاندیداهای شهرداری را بررسی میکند

چهارشنبه شهردار سیرجان مشخص میشود

 مصطفی بروجردی :با نهضت آسفالت که بدون کارشناسی همه خیابانها
باید آسفالت شوند مخالفم چرا که  اینکار چسباندن پول روی زمین است
 پاسارگاد
روز چهارشنبه هفته گذشته شورای پنجم دو میهمان
غیربومی داشت .مصطفی بروجردی و سیدرضا حسینی دو
کاندیدای پشت شهرداری بودند که در نخستین جلسه
دفاعیه ،برنامههایشان را ارایه و توضیحاتی پیرامون آن دادند.
بروجردی ایستاده به دفاع از برنامههایش پرداخت .او
اولویت اصلیاش را رساندن سیرجان به اشل کشوری عنوان
کرد« :تمرکز را بر روی پروژههای نیمه کاره قرار میدهم
چرا که باید اول شهرداری چه در زمینه پروژهها و چه در
زمینه بدهیها به نقطه صفر برسد ».مشاور حمل و نقل
شورای شهر تهران در ادامه از اولویتهایی همچون توجه
ویژه به استفاده از دوچرخه و اتوبوس اشاره کرد« :استفاده از
دوچرخه یکی از اولویتهای بنده است و چنانچه به عنوان
شهردار انتخاب شوم خودم از دوچرخه استفاده میکنم و
پرسنل شهرداری را به این کار ترغیب خواهم کرد» .وی در
ادامه از تعامل بین شورا و شهرداری سخن گفت « :به دنبال
شورای پرسشگر و شهردار پاسخگو هستم و اگر شهردار شوم
در هر موضوعی به شورا پاسخ خواهم داد و تالش میکنم در
شهرداری اعتمادسازی کنم» .بروجردی در بحث بودجه هم
قول داد در سال  97بودجه را بین  5تا  10درصد افزایش
دهد .این کاندیدای غیر بومی در بحث معضل آسفالت راهکار
پیشگیری از تخریب آسفالت ،بازسازی آسفالت را ارایه داد.
محمدرضا عربگویینی یکی از مخالفان برنامه مصطفی
بروجردی بود« :کلیات را گفتید ،بیشتر به رویا شبیه بود و
با واقعیت خیلی فاصله دارید .طرح استفاده از دوچرخه
سالهاست در پایتخت مطرح شده اما موفق نبوده شما چطور
میخواهید در یک بازه زمانی چهارساله آن را در سیرجان
اجرا کنید؟ از طرفی در بحث آسفالت به پیشگیری جهت
جلوگیری از تخریب آسفالت اشاره کردید ،اما واقعیت شهر
سیرجان این است که وضعیت آسفالت سیرجان اسفناک
است .شما از تخریب چه چیزی میخواهید پیشگیری کنید؟
بهتر بود برای وضعیت آسفالت برنامه بهتری ارایه م یدادید».
مصطفی بروجردی در پاسخ به سواالت و انتقادات عضو
شورا گفت« :در بحث دوچرخه اگر نخواهیم از یک جا شروع
کنیم هیچ وقت این کار انجام نمیشود ،من همان بخش
خصوصی که طرح اجاره دوچرخه را در یکی از مناطق تهران

به صورت پایلوت اجرا کرده به سیرجان میآورم ،با سپردن
کار به بخش خصوصی این کار قابل اجرا است خصوصا در
مجموعه داخلی شهر سیرجان» .وی در ادامه افزود« :در
حوزه آسفالت تاکید کردم که نگهداری پیشگیرانه برای
خیابانهایی که به تازگی آسفالت شدهاند در اولویت است.
من با آسفالت غیرکارشناسی موافق نیستم ،با آسفالتی که
شناسایی شود که چرا خراب شده و دلیل آن پیدا شود موافقم،
بعضی خیابانها نیاز به زیرسازی دارند ،ولی با نهضت آسفالت
کهبدونکارشناسیهمهخیابانهابایدآسفالتشوندمخالفم
چرا که اینکار چسباندن پول روی زمین است».
در ادامه نوبت به کاندیدای دیگر پست شهرداری رسید.خود
را سیدرضا خطاب کرد و ارایه برنامهاش شبیه خطابه خوانی بود.
بیشتر از اینکه از برنامهها و اهدافی که برای سیرجان دارد حرف
بزند از کارهایی که در قلعه گنج انجام داده گفت« :شهرداری
قلعه گنج را با اعتبار یک میلیارد و خوردهای تحویل گرفتم ،اما
 30میلیارد به باال کار کردم ،که حتی استانداری مرا خواست و
گفتند شما بر اساس بودجه جلو نرفتهای ،که در جواب گفتم
کار کردن که جرم نیست» .حسینی در ادامه به ساخت میدان
غدیر قلعهگنج اشاره کرد« :با وجود تمام مخالفتهای دولتی
و محلی ،به مدت دو سال شب و روز برای ساخت بزرگترین
میدان جهان اسالم در حوزه مذهبی و با موضوعیت غدیر کوه
را شکافتیم و ساختیم اما در سیرجان شما که به دارالحسین
معروف است یک المان با این موضوع در شهر دیده نمیشود».
مصطفی اسفندیارپور در انتقاد از شیوه ارایه برنامه
شهردار سابق قلعهگنج گفت« :ما هر چه شنیدیم درباره
قلعهگنج توضیح دادید و درباره مشکالت شهری سیرجان
چیزی را مطرح نکردید ،یکی از مشکالت اصلی سیرجان
آسفالت است برای این موضوع چه برنامهای دارید؟»
سیدرضا حسینی در پاسخ گفت« :تا جایی که من اطالع
دارم در سیرجان 2کارخانه آسفالت وجود دارد ،ماشینآالت
هم که دارید ،شن خدا هم که فراوان است ،مهندس هم که
زیاد است پس چرا کار نشود؟ شب و روز باید کار شود».
قرار است دوشنبه و سهشنبه این هفته سایر
کاندیداهای شهرداری برنامههای خود را ارایه دهند و در
نهایت در جلسه علنی روز چهارشنبه شورایشهر تکلیف
شهردار سیرجان مشخص شود.

