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پيامك300099004806 :
 گروه شهر
ابوذرزینلی دراولین جلسهای که به عنوان رییس
شورا در آخرین سال شورای پنجم انتخاب شد ،به
شهردار اولتیماتومی  45روزه داد .درموعد مقرردر
شورا بحثی پیش آمد و شهردار جلسه را ترک کرد.
هفته پیش رییس شورا با همراهی امین صادقی
دیگر عضو منتقد شورا طرح سؤال از شهردار را با
 72سوال کتبی کلید زدند و درصورت قانع نشدن با
پاسخهای شهردارراه استیضاح را درپیش میگیرند.
ابوذر زینلی منکر اقدامات مثبت شهردار به
خصوص دربحث آسفالت نیست و معتقد است:
«طرح سؤال به این معنی نیست که تمام عملکرد
شهردار صددرصد منفی است که اگر اینگونه
برداشته شود بی تقوایی و بی ایمانی است .همین
االن اعالم میکنم که در بحث آسفالت خیلی
زحمت کشیدند و کار انجام دادهاند و در این سه
سال و نیم به اندازه  8یا  9سال دوره های قبلی کار
انجام شده است».
اگر چه پیگیر بودیم که با هر دو عضو منتقد
توگو کنیم اما امین صادقی نپذیرفت
شورا گف 
توگو را به «زمانی بعد از مشخص شدن
و گف 
وضعیت شهردار» موکول کرد ولی ابوذر زینلی با
روی گشاده پذیرفت.
 چه شد که تصمیم به طرح سوال از
شهردارگرفتید؟
پیرو تذکرات قبلی ،چه کتبی و چه شفاهی
و عدم اقدام مناسب از سمت شهردار ،وظیفه
ذاتیمان بود که به سمت طرح سؤال برویم و
شهردار باید در شورا حضور پیدا کند و پاسخ دهد،
اگر قانع شدیم که هیچ ،اگر نه بحث استیضاح
مطرحمیشود.
 همه سؤاالتی که پیش از این داشتید
کامالبیجوابماندهاند؟
جواب که داده شده اما قانعکننده نبوده است.
 آیا بقیه اعضای شورا با طرح سؤال موافق
بودند؟
این را باید از خودشان بپرسید من و آقای
صادقی به این نتیجه رسیدیم که باید طرح سوال
انجام شود.
 آیا بقیه اعضا ازموضوع طرح سوال مطلع
بودند؟
بله آنها را جریان گذاشتیم که ما به دنبال طرح
سوالهستیم.
 شما و آقای صادقی سؤاالت را به صورت
مشترکطرح کردید؟
در اکثرسؤاالت مشترک و همعقیده بودیم اما
سواالتی هم بودند که من بالشخصه طرح کردم و
سواالتی را هم آقای صادقی.
 از چه زمانی تصمیم به طرح سوال از
شهردارگرفتید؟
در اولین جلسه بعد از انتخاب هیئترییسه که
به عنوان رییس شورا انتخاب شدم یک التیماتوم
 ۴۵روزه به شهردار دادم .در جلسهای هم بحثی
پیش آمد که شهردارجلسه شورا را ترک کرد بعد از
آن به طرح سؤال از ایشان مصرشدیم.
طرح سؤال به این معنی نیست که تمام
عملکرد شهردار صددرصد منفی است که اگر
اینگونه برداشته شود بیتقوایی و بیایمانی است.
همین االن اعالم میکنم که در بحث آسفالت
خیلی زحمت کشیدند و کار انجام دادهاند و در این
سه سال نیم به اندازه  8یا  9سال دورههای قبلی
کار انجام شده است .اما انتظار ما چیز دیگری بود،
من به عنوان عضو شورا توقع داشتم االن دو تا
تقاطع غیرهمسطح  ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی
داشته باشند یا اینکه از افتتاح باغ ایرانی یک سال

گفتوگو با ابوذر زینلی رییس شورای شهر سیرجان
پیرامون سوال از شهردار :

در انتخاب شهردار
رایم سفید بود
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گذشتهباشد.
 بارها اتفاق افتاده که اعضای شورا از
عملکرد شهردارو مجموعه شهرداری تقدیرکرده
است ،مثال دراردیبهشتماه ،درفاصله چند ماه
این حجم از نارضایتی ایجاد شده که شما را به
طرح  72سوال وا داشته است؟
اگر از عملکرد شهردار تقدیر میکنیم دلیل
نمیشود که از وظیفه ذاتی و نظارتی خود غافل
شویم .ممکن است ظرف دو روز اتفاقی بیفتد که
مجبوربه طرح سوال شویم.
در اردیبهشتماه هم شهردار برای تبریک روز
شورا در جلسه حضور داشتند و تقدیر از شهردار
باعث نمیشود بحث طرح سؤال برای همیشه
مسکوتبماند.
 چرا نارضایتی از عملکرد شهردار از زمان
شروع دوره ریاست شما پررنگ شده است؟
من از اول به این ایشان رای ندادم و رایم سفید
بود .قبل از انتخابات هیئترییسه هم با دوستان
صحبت کردم که اگر رییس شوم اهل مماشات
نیستم .چون به عنوان رییس شورا باید گزارش
عملکردی از دوره یکساله ریاستم داشته باشم و
به دنبال احقاق جایگاه واقعی شورا هستم .شهردار
موظف است با شورا همکاری و همراهی کند نه
اینکهشورادنبالهروشهردارباشد.مجموعهشهرداری
ازشهردار ،معاونان ،مدیرعامل سازمانها و کارکنان
باید خودشان را با شورا هماهنگ کنند.
 باید درجایگاه رییس شورا قرارمی گرفتید
تا به گفته خودتان به دنبال احقاق جایگاه شورا
باشید و به عنوان عضو شورا این امرمیسرنبود؟
عضو شورا هم میتواند .کاری به بقیه همکاران

ندارم و حداقل از طرف بنده این موضوع تازگی
ندارد و من از همان اول نسبت به عملکرد شهردار
انتقاداتی داشته و دارم.
 فرمودید که به شهردار رای ندادید ،آیا به
اختالفنظرهایسیاسیبرمیگردد؟
اختالف نظر سیاسی با شهردار ندارم .چون
شهردار ً
اصال فرد سیاسی و منتسب به جناح یا
فرد خاصی نیست و در کارهای سیاسی خودش را
دخالت نمیدهد .ما دو نفری که از ایشان سوال
داریم ،یکی من هستم که بنده را به عنوان یکی از
نیروهای آقای حسینی میشناسند و دیگری آقای
صادقی که رییس ستاد آقای حسنپوربودهاند.
من به آقای سروشنیا رای ندادم چرا که
نمیتوانستم ایشان را به عنوان شهردار بپذیرم
ممکن است ایشان میتوانستند فرماندار خیلی
خوبی باشند .حتی بقیه افرادی را هم که کاندیدا
شده بودند ،نمیتوانستم بهعنوان شهردارقبول کنم
به همین دلیل رایم سفید بود.
 شما به دنبال فرد خاصی بودید و گزینهای
رامعرفینکردید؟
معتقد بودم که دوستان با هم همکاری کنند و
فردی را ازتهران یا اصفهان بیاوریم.
 هنوزهم برهمین عقیده هستید؟
با این فرصت  9ماههای که وجود دارد بعید
میدانم کسی با فاکتورهایی که مدنظر دارم قبول
کند.
 یکی از دالیل طرح سوال از شهردار را
«نارضایتی عمومی شهروندان» عنوان کردهاید.
آیا میزان رضایتمندی بر اساس یک نظرسنجی
است؟
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بر اساس تحقیقات میدانی که خودمان انجام
دادیم .اربابرجوعی که به شهردارمراجعه میکنند،
وقتی برمیگردند یا موفق نشدهاند وقت مالقات
بگیرند یا اینکه اجازه ورود به اتاق شهردار به ایشان
داده نشده است .صرف برگزاری جلسات مالقات
عمومی شهروندان با شهردار مالک نیست بلکه
نحوه برخورد و خروجی این مالقاتها مهم است.
در شورا هم همیشه اعضا با شهروندان مالقات
عمومیدارند.
 بارها دیده شده شهروندانی هم که به شورا
مراجعه میکنند ،ناراضی هستند پس باید گفته

 نیم نگاه

 به عنوان رییس شورا باید گزارش
عملکردی از دوره یکساله ریاستم
داشته باشم و به دنبال احقاق جایگاه
واقعی شورا هستم
 توقع داشتم االن دو تا تقاطع
غیرهمسطح  ۴۰درصد پیشرفت فیزیکی
داشته باشند
شود که نارضایتی عمومی از شورا هم وجود
دارد؟
به عنوان مثال یکی ازمعیارها صفحات فضای
مجازی ،هرچند قابل قبول نیستند .کامنتهای که
گذاشتهمیشود درصد رضایت ونارضایتی ازشهردار
چقدراست؟
 اگر بخواهیم به کامنتها در فضای
مجازی رجوع کنیم میزان رضایت از شورا و
اعضای شورا هم پایین است و برخی کاربران از
رایی که دادهاند پشیمانند .در مورد طرح سوال
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از شهردار اکثر کامنتها با این مظنون هستند
که ازآنجایی نزدیک انتخابات شوراهاست آقای
زینلی و صادقی شوی تبلیغاتی راه انداخته و به
دنبال جذب رای هستند.
قبول دارم که مردم نه فقط از شهرداری که از
اکثر سازمانها و دستگاهها ناراضی هستند .بارها
شده اربابرجوع با سر و صدا در شورا حضور پیدا
کرده ،با سعه صدر گذاشتیم حرفش زده هرچند
کاری برایش انجام ندادیم ولی مطمئنا حرفش را زده
و تخلیه شده است.
دررابطه با بحث شوی تبلیغاتی هم باید بگویم
اگر به عملکرد بنده را در سالهای گذشته توجه
کنید متوجه میشوید که اینجوری نبوده و انتقادات
مختص این چند ماهی که ریاست شورا را برعهده
دارم ،نیست .حتی مدتی قبل با  ۴رای موافق اخطار
کتبی به شهرداردادیم.
 عالوه بر نارضایتی شهروندان« ،نارضایتی
کارکنان شهرداری» را هم به عنوان یکی از
سواالت مطرح کردهاید .این نارضایتی در چه
زمینههاییاست؟
کارکنان شهرداری ازنظراقتصادی ،مالی و تکریم
ناراضیهستند.
 در دورههای قبل همیشه پرداختها با
تاخیرهای یکی دو ماهه بوده و منجربه نارضایتی
و اعتصاب میشد اما در این دوره چنین موردی
نبوده است؟
چرا همیشه وضعیت را با نقطه منفی قیاس
میکنیم به جای نقطه مثبت و باالتر .نقطه مثبتش
این که شهردار و معاونینشان در این شرایط
خاص بیشتر به فکر معیشت کارکنانشان باشند.
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اضافهکارهمیشه تمام و کمال و بدون تبعیض به
همه پرداخت میشده است ،ممکن است معوق
میشده ولی پرداخت میشده است.
اسمش اضافه کار است اما از آنجایی که پایه
حقوق کارکنان شهرداری پایین است اضافهکارجزو
شاکله آن بسته میشده و به عنوان کمک در نظر
گرفتهمیشود.
 آیا اینکه به همه اضافهکار یکسان تعلق
بگیرد ناحقی نیست؟ اینکه بین کسی که اضافه
کار انجام میدهد و کسی که انجام نمیدهد
فرقینباشد؟
پس نباید در شرایط بد و وضعیت فعلی توقع
داشته باشیم کارمند شهرداری با این حقوق،
شقالقمرکند ،چون انگیزهای وجود ندارد.
 راهکاربهتری برای این موضوع که حقی از
کسی ضایع نشود وجود ندارد؟
دوستان درگذشته و ازاول دنبال راهکارنبودند.
یک درجه پایینترازپیدا کردن راهکار ،این بوده که
بخشی از کاستیها را با پرداخت اضافهکار جبران
کنند و همیشه هم همین بوده است .فارغ از
بحث اضافهکارها موضوع تامین مسکن کارکنان
شهرداری است که باید با تاسیس یک شرکت
تعاونی مسکن کارکنان این موضوع را حل کنند اما
دوستان آنقدربیمعرفت بودند که وقتی دربازنگری
طرح جامع شهری همه شرکتها و تعاونیها به
فکر مسکن برای کارکنانشان بودند ،شهرداری به
عنوان یکی از متولیان امر به فکر نبوده است که
زمینی را برای این موضوع درنظربگیرد.
 در رابطه با بازنگری طرح جامع بارها
مطرح شد که هر کدام از اعضای شورا نظر و

تخفیف

پیشنهادی دارند کتبا ارایه دهند که لحاظ شود،
آیا بهترنبود همان زمان موضوع تعاونی مسکن
کارکنان شهرداری را به عنوان دغدغه خودتان و
شورا مطرح کنید تا اینکه االن به عنوان سوال
بخواهیدبپرسید؟
یکی دو باردرجلسات شورا گفتیم اما دوستان
گوش ندادند.
 به صورت کتبی هم ارایه دادید؟
یادم نیست کتبی بوده یا شفاهی چون زمانش
مربوط به خیلی وقت پیش است .بحث طرح جامع
مجزا و مفصل است و در آخرنظرشورا نپرسیدند.
 در بحث عملی نشدن برنامههای وعده
داده شده از سوی شهردار منظورتان چه
موضوعاتیاست؟
شهرداردرروزاعالم برنامه چندین وعده داده که
عملی نشدهاند .ایشان فردی از بیرون از مجموعه
شهرداری نبودند که از موضوعات بیاطالع باشند.
برای مثال قضیه پل صنعت (زیرگذر مکیآباد) ،آن
روزوعده دادند به سرانجام میرسد اما تا االن هنوز
کاری انجام نشده است .ایشان نسبت به تکمیل پل
صنعت وعده دادهاند ،یا براساس علم و آگاهی این
وعده را دادهاند یا جهت رای گرفتن .اگر با علم و
آگاهی بوده پس چرا اجرا نشده ،اگر برای رای بوده
قطعا کسانی از اعضای شورا بودهاند که به خاطر
همین وعده شهرداربه ایشان رای دادهاند و این حق
برای آنها ایجاد میشود که رأیشان را پس بگیرند.
 در توضیحات شما درباره طرح سؤال
از شهردار آمده است «نداشتن تعامل با
مجموعههای معدنی و تالش ناکافی جهت اخذ
مطالباتشهرداری» آیامجموعههاوشرکتهای
معدنی مطالبات شهرداری پرداخت نکردهاند و
بدهیدارند؟
مردم از شهر سیرجان ،شهری که بزرگترین
معدن سنگآهن خاورمیانه در آن قرار دارد،
توقعات بیشتری دارند و میطلبد که شهردار با
مسئوالنشهروبامجتمعهایمعدنیتعاملیبرقرار
کند که بتواند سرمایهای چه درقالب مشارکت و چه
درقالب کمک از آنها بگیرد.
 اخیرا تفاهمنامه سرمایهگذاری بین
شرکتهای معدنی و شهرداری امضا شد برای
مجموعه مشاهیر ،مجموعه آبی دلفین یا باغ
ایرانی امضا شد .اینها از نظر شما قابل قبول
نیست؟
اینها برای شهرسیرجان خیلی ناچیزه.
 توقع شما بیش ازمطالبات حق آالیندگی
و ارزش افزوده که قانون مشخص کرده است؟
ً
واقعا تکلیف این شرکتهای معدنی در
حق شهر سیرجان همین قدر بوده؟ نباید سطح
توقعات را در حد سالن همایشها و باغ ایرانی
پایین بیاوریم .هر چند که از آقای محیاپور
مدیرعامل توسعه آهن تقدیرو تشکرمیکنم که
همینقدرهمتداشتند.
شهرداری سیرجان به کل کارکنان گلگهر
خدمات میدهد و گلگهر بیش از آن چیزی که
قانون تعیین کرده خدمات میگیرد .اگرجایگاه ما
در آن حد بود که اصال اجازه نمیدادیم از این حق
آالیندگی چیزی به بقیه استان برسد چرا که جوانان
این شهرخاک و خل معدن را میخورند و آسفالت
شهرداری زیر چرخ ماشینهای سنگین و سبک
این معدن ازبین میرود .قرارنیست توقعمان در
حد همان حق آالیندگی باشد و به قانون بسنده
کنیم .قانون دست مدیرعامل شرکتها را باز
گذاشته که در راستای مسئولیتهای اجتماعی
کارهایی برای شهر انجام دهند و این بستگی به
جربزه و رایزنیهای مسئول شهری دارد.
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