با بی اعتنایی و
غرور شهر

آباد نمی شود

عصر روز گذشته محمد معتمدی زاده دومین کاندیدایی بود که به صحن علنی شورا آمد .این چهرهی مردمی که سابقه
تصدی گری شهرداری هماشهر ،قائم مقام مالی اداری شهرداری سیرجان و مشاورشهردار را در کارنامه خود دارد با دارا
بودن چندین مدرک تحصیلی می باشد برنامه های خود را اعالم کرد وی که از نقاط قوت و ضعف شهرداری آگاه بوده و
به خوبی نیازهای فعلی سیرجان را در حوزه های عمرانی و فضای سبز و ...می شناسد عنوان کرد :برنامه های فرهنگی
و توسعه شهری از اهم برنامه های کاری بنده در شهرداری خواهد بود دارد وی ادامه داد :شهرداری موفق خواهد بود
که پاسخگوی مردم و اعضای شورا باشد با بی اعتنایی و غرور شهر آباد نمی شود  .بنده ایدهای زیادی برای پیشرفت و
تغییر وضعیت اسفناک فعلی شهر دارم که به لطف خدا ،همکاری و همیاری تمامی همکارانم در شهرداری ،مساعدت
اعضای محترم شورای شهر و مشارکت شهروندان محترم سیرجان اجرایی خواهند شد.

شهر
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نخستین برنامه خوانی کاندیدای شهردار در شورا
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صبح روز گذشته نسرین امینیزاده نخستین کاندیدایی بود که بر اساس نوبتدهی حروف الفبا برای ارائه برنامه به صحن علنی شورا آمد .این
چهرهی دانشگاهی که سابقه عضویت در شورای چهارم را نیز در کارنامه دارد ،ابتدا از لزوم تعریف یک شاخصه برای معرفی سیرجان در کشور و
بهره گرفت از آن در راستای منافع شهر گفت .فرهنگ غالب مازندران و شهرتش به کشتی یا معروف بودن تبریز به عنوان شهر بدون گدا از مثال
های امینی زاده بود و اینکه باید از زیاد بودن تعداد هیئت های مذهبی سیرجان به عنوان یک مزیت استفاده کرد و شهر را به این عنوان در کشور
جا انداخت .برنامه ریزی کالن برای سیرجان و توسعه متوازن از دیگر موارد مورد تاکید امینی زاده بود .وی تاکید داشت که تنها فقط روی آسفالت
متمرکز نخواهد شد و بخش فرهنگی،فضای سبز ،محیط زیست از اهمیت برابری برخوردار خواهند شد .ایجاد کمربند سبز سیرجان در ورودی
شیراز برای جلوگیری از ریزگردهای معدنی ضرورت دیگر در برنامه های امینی زاده بود.

در هیاهوی انتخاب شهردار برای سیرجان

حسام الدین اسالملو

خبر

شـورا درآستانه تصمیمی بزرگ

فیلم قدیمی صمد به مدرسه میرود و دیگر فیلمهای
مجموعهی سینمایی صمد را تقریبا همهی ما دیدهایم.
شخصیتهایی شبیه خود صمد یا عینا ...باقرزاده که
نماد جامعهی در حال توسعهی ما هستند .مردمی که
میان سنت و تجدد گیر افتادهاند و با نگاهی سادهانگارانه
و قدیمی در موقعیت استفاده از ابزاری نو یا نهادی جدید
قرار میگیرند و هم خود را در رنج و عذاب میاندازند و
هم دور و بریهایشان را .دور و بریهایی که بسته به
جایگاه فر ِد در موقعیت قرار گرفته میتواند از چند نفر تا
چندصدهزار نفر در نوسان باشد.
رنج و عذابی که نمیدانی باید به خاطرش گریه کنی یا
بخندی و در بیشتر مواقع میخندی درحالی که در درون
با مخلوطی از خشم و غم دست به گریبانی .خندهای که
شانه به شانهی رعشه و تیک عصبی میزند.
نهادی مثل شورای شهر به منظور خودگردان کردن امور
جاری زندگی شهری ایجاد شده است تا مردم یک شهر
خود تصمیمگیر امور خود برای حل مشکالت روزمرهشان
باشند .اما همین نهاد را وقتی در اختیار جامعهای بگذاری
که هنوز در عصر قبیله و عشیره مانده ،نتیجهاش چیزی
جز شورای شهر سیرجان نیست.
در نتیجه نهادی که باید برای یک شهر تصمیم بگیرد
تبدیل به جایی برای زورآزمایی طایفهای شده است و
افرادی عضو میشوند که وقتی با آنان همکالم میشوی
احساس میکنی اصال در این باغ نیستند و در دنیای
کوچک خودشان سیر و سلوک میکنند!
از وقتی که ویدیوی تبلیغاتی یکی از نامزدهای تصدی
کرسی شهرداری سیرجان را دیدهام به حال شهر و
مردمش خندیده و افسوس خوردهام .مگر میشود کسی
که یک دور دیگر هم تجربه عضویت در شورا را داشته

اهم وظایف شهردار

آبروی مومن دقیقا چه ربطی به شفافیت پیرامون نحوهی
پیشنهاد دادن گزینههای مدیریت بر شهرداری دارد؟
در نشست پرسش و پاسخ رییس شورای شهر با خبرنگاران
از حسن خدامی میپرسیم مالکهای شورا در رسیدن به
لیست پنج نفرهی نهایی شده چه بوده؟ او که پیش از این
نقش البی مسووالن عالی رتبه شهر را در موضوع انتخاب
شهردار منکر شده بود ،این بار نیز از یک سری مالکهای
کلی پیرامون آسفالت و تامین اعتبار و بودجه حرف زد که
انگار مد نظر شوراییان برای رسیدن به اسامی پیشنهادی
در پشت درهای بسته بوده است .مالکهایی که بررسی
آنها نیاز به غیرعلنی کردن جلسات تصمیمگیری نداشت.

گاهی «کمیک شدن موقعیت تراژیک» یکی از
واقعیاتهای روزمرهی زندگی ما انسانهاست .مضحک
شدن شرایط غمبار و در این موقعیت قرار گرفتن ،بارها در
صنعت پول ساز سینما نیز بهرهبرداری شده و حاال همین
موقعیت برای شورا و شهرداری سیرجان مصداق عینی
پیدا کرده است .میپرسید چگونه؟
صمد به شورا میرود

دم خروس و قسم حضرت عباس

عکس :سید محسن فروزنده

و حتا دورهای نایب رییس شورا بوده است ،این قدر از
مناسبات حاکم بر شورا و شهرداری پرت باشد و بیاید از
تهراننشینی و مدیریت سیرجان از تهران به عنوان وعده
به افکار عمومی مایه بگذارد؟! گو آنکه فلسفهی ایجاد
شوراها تمرکز زدایی بوده و آن وقت یک عضو شورا به
طمع پایتختنشینی قصد داشته مدیریت را دوباره دو
دستی تقدیم مرکز کند!
گرچه بعد از انتشار آن ویدیوی کذایی ،انگار توسط
اطرافیان تفهیم شده باشد .عصر روز دوشنبه حرفش را
پس گرفت و مدعی شد که منظورش ایجاد یک دفتر
نمایندگی برای گلیم سیرجان در تهران بوده است.

فرستادن پی نخود سیاه

با همهی این اوصاف جالب است بدانید عصر دوشنبه در
نشست رسانهای رییس شورای شهر سیرجان در حالی که
رییس شورا از انصراف قطعی ایشان برای شهردار شدن
خبر داد اما وی در میانهی نشست حضور پیدا کرد و
حرفهای متناقضی زد .مشارالیه ضمن انتقاد از فرایندی
که شورا برای رسیدن به فهرست نهایی پنج نفره طی
کرده است ،گفت« :من تا همین امروز صبح چهار تا رای
داشتم .من انصراف ندادم .گفتند باید انصراف بدهی».

لیکن توضیحی نمیدهد که چه کسانی او را مجبور به
انصراف کردهاند؟
با توجه به فیلم منتشرشده در خصوص اعالم کاندیداتوری
و ارائه برنامهی کذایی ،اگر شورا نامبرده را گزینهی
جدیئی فرض گرفته بوده که باید گفت اوضاع این شورا
خیلی خیط است .اوضاع خیطی که با انتشار فیلم تبلیغاتی
رونمایی شد اما پس از بازتابهای منفی از سوی افکار
عمومی ،موجب هوشیاری موقتی شورا و عقب نشینیاش
گشت .آیا واقعا این آقا به خیال داشتن  4رای در میان
شوراییان برای رسیدن به صندلی شهردار دورخیز برداشته
بود و یا اعضای شورا او را دست انداخته بودهاند؟
یا شاید هم برنامه این بوده که وی دو سر سوخت شود و او
را به طمع شهردار شدن به استعفا از عضویت شورا تشویق
کنند تا جا برای اعضای علی البدل باز شود .فقط باید در
جریان پشت پرده شورا باشیم تا بدانیم کدام یک از این
تحلیلها درست است.
نقش رییس شورا

رییس شورای شهر در واکنش به اینکه چرا شورا در
موضوع مهم انتخاب شهردار تالش دارد پنهانکاری کند،
آبروی مومن را بهانه میکند و مشخص هم نیست که

خبــر

خدامی مدعیست که انتخاب نهایی شهردار برای سیرجان
بسته به قوت و ضعف برنامهی پنج نفری است که به
عنوان گزینههای اصلی معرفی شدهاند .نسرین امینیزاده،
یو
محمدرضا خواجویی ،علی شهسواری ،علیاکبر کریم 
محمد معتمدیزاده گزینههای معرفی شده هستند .پنج
نفر که قرار است به ترتیب حروف الفبا در شورا برنامه ارائه
بدهند و شورا را قانع کنند .اما آیا شورا قرار است فقط به
برنامه رای بدهد یا مهم است که در پشت پرده نظر کدام
قدرتمند بر بقیهی صاحبان نفوذ در شورا بچربد؟
تا همین جای کار آشکار است که قرار گرفتن امینیزاده
با سابقهی دانشگاهی و عضو فعال سابق ستاد انتخاباتی
نماینده ،خواجویی با سابقهی مدیریت سوال برانگیزش در
اداره صمت و حضور همزمانش در سمتهای مدیریتی
معادن و و معتمدیزاده با کارنامه معاونت شهرداری
سیرجان و شهردار سابق یکی از شهرهای اقماری و رقیب
سرسخت نماینده فعلی در لیست شورا برای انتخاب
شهردار ،ناشی از غلبهی سیاستزدگی و سفارشپذیری
علنی شایستهساالری بوده است.
بر شورا و حذف کامل و
ِ
این یعنی که شورای ششم در همان ابتدای کارش یک
سکتهی نه چندان کشنده کرده .سکتهای خفیف که در
ادامهی عمر چهارسالهی این شورا موجب فلج شدن این
شوراست و گویی قرار است؛ مسیر رعایت اصل شور و
مشورت در راستای منافع جمعی یک شهر را با ویلچر
برود .در میان دو گزینهی دیگر هم غیربومی بودن
یکیشان و چهره نبودن آن دیگری موجب ناامیدیست
از اینکه شاید شورا بتواند این سکته را به سالمت رد بدهد.

اجرای تصمیات شورای شهر به عهدۀ ادارۀ شهرداری است که در راس آن
شهردار قرار دارد .شهردار ،عامل و مجری تصمیمات شورای شهر است و
بهوسیله شورای شهر انتخاب ،و در صورت تشکیل نشدن شورا ،توسط وزیر
کشور انتخاب میشود .انتخاب شهردار بهمدت  4سال و معرفی او به وزیر
کشور و همچنین عزل شهردار از اختیارات شورای شهر است .شهردار نباید
صاحب مؤسساتی باشد که تمام یا بخشی از نیازهای عمومی حوزۀ عمل
شهرداری را تامین میکند و همچنین شهردار در زمان تصدی شهرداری،
نباید عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل مؤسسات مذکور باشد.
وظایف عمرانی :همچون اعالم نظر در خصوص نقشه های تفکیکی ،الزام
به رعایت مقررات ملی ساختمان ،احداث خیابانها معابر میادین ،اعالم نظر
نسبت به طرح های جامع و هادی شهری ،الزام به پذیرش نقشه ساختمانی
از اعضاء سازمان نظام مهندسی.
وظایف خدماتی :تعیین محل هایی مخصوص تخلیه زباله (مخزن زباله)
نخاله فضوالت ساختمانی ،احداث آرامستان (قبرستان) ،ایجاد تاسیسات
عمومی ،نظافت و نگهداری و تسطیح معابر و مجاری آب ،پیشگیری از
حوادث ،پیشگیری از آلودگی محیط زیست ،نگهداری و تعمیر تونل های
شهری.
وظایف نظارتی و حفاظتی :نظارت بر کلیه ساختمان ها و سازه هایی
که در شهر احداث می شوند ،جلوگیری از بروز تخلفات ساختمانی ،حفظ
اموال و دارائی شهر ،اجراء آراء کمیسیون ماده  ،100صدور پروانه ساختمان،
اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری ،حفظ
فضای سبز.
وظایف رفاهی :جلوگیری از سد معابر عمومی ،احداث بناها و ساختمانهای
مورد نیاز شهر از قبیل سرویس های بهداشتی ،کشتارگاه ،بوستان ها پارک
ها انواع فضاهای سبز شهری.
مدیریت منابع :مدیریت منابعی همچون عوارض ساختمان ،بودجه
شهرداری ،ترتیب ممیزی و وصول آن ،عوارض شهرداری .و همچنین کمک
به بهره وری خدمات شهری و شهرداری ها.
توجه به منابع انسانی و تامین بودجه شهرداری
وظایف فعلی شهرداری ها در ایران
طبق ماده  55قانون شهرداری ها که مصوب سال  1344است ،وظایف
شهرداری به شرح زیر طبقه بندی شده اند :
طراحی و احداث باغ های عمومی ،خیابان ها ،کوچه ها ،میدان ها ،مجاری
آب و توسعه معابر ،طرح های احداث و توسعه شهری در شهرداری ها،
نظافت و نگاهداری و تسطیح معابر ،مجاری آب و فاضالب ،تأمین آب و
روشنائی ،نگهداری و نظافت شهری توسط پرسنل شهرداری ،نظارت بر امور
بهداشتی ساکنین شهر و همکاری با بهداری در اجرای واکسیناسیون.
ممانعت از تکدی گری و توسعه آموزش عمومی ،تاسیس مؤسسات فرهنگی
و بهداشتی و تعاونی همچون تاسیس بنگاه حمایت از مادران .تاسیس
نوانخانه ،پرورشگاه ،درمانگاه  ،بیمارستان ،شیرخوارگاه ،تیمارستان ،کتابخانه،
موزه ها و غیره.

همکار و دوست گرانقدر

جناب آاقی
حج
ّ
ت الل اسدی زیدآبادی

با نهایت تأسف ضایعه غمبار درگذشت برادر گرامیتان

زنده یاد
فرج اهلل اسدی زیدآبادی

را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت و تعزیت عرض مینمایم.
از خداوند متعال برای روح پاک آن مرحوم علو درجات و مغفرت الهی و برای
خانواده محترم صبر جمیل را آرزومندم.
بی شک رفتن عزیزترینها یادآور ناپایداری های دنیا و تعلقات آن برای همه
ماست و آنچه از برادر میماند ،تنها خاطره چشمان مهربان ،دستهای گشاده و
قلبی مملوء از مهری برادرانه است.

روحشان شاد و یادشان گرامی باد

امین اریان ژناد اپرزیی

