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روزی برای شهرداریها و نگرانی مردم از عملکرد

مدیران
ناکارآمد شهری

گروه ش�هر :پنجش��نبه چهاردهم تیر
ب��ا خود دو نام را یدک میکش��ید .یکی
روز «قلم» و دیگری روز «شهرداریها»،
ش��اید بهتر از این مناس��بتی نباشد تا با
قلم خبرنگاری ،مهمترین س��ازمانهای
مدیریت ش��هری یا همان شهرداریها را
که مردم یک ش��هر تم��ام و کمال با آن
س��روکار دارند در بوته بررسی و نقد قرار
داد .بر اس��اس یک آمار تعداد شهرهای
ایران از  199ش��هر در س��ال  1335به
حدود یکهزار و چهارصد ش��هر کوچک
و بزرگ در حال حاضر رسیده که حداقل
ه��زار عدد از آنها نه اقتصاد مش��خصی
دارن��د ،نه محدودهی معی��ن و نه روابط
غی��ر قومی و پیچی��ده! گفته میش��ود
هسته اولیه شهرها در دوران معاصر زیر
نظر والیان اداره میش��ده اس��ت ،هسته
اولیه ی��ک محله قدیمی و بهصورت یک
سکونتگاه روس��تایی با بافت فشرده به
مساحت  10هکتار بوده است.
هرچند بعد از سنواتی شهر در جهتهایی
از بافت مرکزی گس��ترش پیدا میکنند
اما باز بهخاطر مدیریت اش��تباه و دخیل
نبودن چهرههای متخصص در امور شهر
و شهرسازی نه تنها رو به پیشرفت نرفته
بلکه بر مش��کالت ش��هرها نی��ز افزوده
ش��ده اس��ت .چیزی که االن به عینه در
بسیاری ش��هرها و از جمله در سیرجان
کام ً
ال مش��هود اس��ت .این ضعف نه تنها
در ابعاد شهرس��ازی ک��ه در بخشهای
دیگر نیز به وضوح دیده میشود .اینگونه
شهرها بهلحاظ مدیریتی بهویژه در امور
مالی با مشکالت زیادی روبرو میباشند
که مشکل اصلی شهرهای کوچک است.

ش��هر کوچک ،با گرایشهای شهری ،در
دل خود ،س��ادگی روستا را دارند و غالباً
از مناس��بتهای اقتص��ادی و اجتماعی
روس��تایی برخوردارن��د ،این ش��هرها با
ماهیتی ویژه ،دارای مشکالت خاص خود
(از جمله منابع مال��ی ناپایدار) مدیریت
این ش��هرها بهشدت وابس��ته به بودجه
دولت و ی��ا صنایع اطراف اس��ت.پس از
اجرای قان��ون خودکفایی ش��هرداریها
که ش��هرداریها باید بیشتر هزینههای
ش��هری را خودش��ان قبول کنن��د ،این
قانون به ضرر ش��هرداریهای شهرهای
کوچکت��ر تم��ام ش��ده و چ��ون منابع
درآم��دی ش��هرداریها در این ش��هرها
ناپای��دار و یا ب��ه دلیل ضع��ف عملکرد
نابسامان ،کم است بنابراین برای جبران
هزینههای خود وابس��تگی ش��دیدی به
وزارت کش��ور یا معادن و صنایع اطراف
خ��ود دارند تا ش��اید بتوانند ضعف خود
را در این بخشها ،ع��ادتوار با تکیه به
این منابع جبران کنند .در ش��هرهایی با
این ش��رایط ش��اید یکی از کلیدیترین
ضعفه��ا نبودن مدیران ش��هری کاربلد
اس��ت تا سایه این ضعف بهطور گسترده
بر یک شهر گسترانده شود .در کنار این
البت��ه نبود امکانات و تس��هیالت کافی،
بی��کاری زیاد ،از بی��ن رفتن فرصتهای
متنوع ش��غلی و کم اعتمادیها مزید بر
علت ش��ده تا مشکالت ش��هری بیش از
پیش به وضوح دیده شود.
در این میان س��یرجان بهعنوان شهری
متوس��ط ب��ا منابع متع��دد و بخشهای
پ��ر س��رمایهای مثل صنع��ت و معدن،
کش��اورزی ،پتانس��یلهای دانش��گاهی،
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نارضایتی مردم از عملکرد شهرداران در این سال ها خود گواه این ادعاست.
بد نیست سری به نقطه نظرات مردم حداقل در ستون پیامکهای مردمی
نشریات زد یا سرکی به شهرک های حاشیه شهر کشید تا متوجه شویم قریب
به اتفاق مردم از نحوه اداره شهر ،خدمات دهی ناقص ،کمکاری ها وتبعیض ها
شکایت دارند و افسوس فرصت هایی را میخورند که از شهرشان
در این سالها گرفته شده است
زیرس��اختهای ریل��ی ،فرودگاه��ی و
جادهای و از همه مهمتر وجود زمینههای
بازرگان��ی ،تج��ارت و س��رمایهگذاری
چنانچه از رشد شهرس��ازی قابل قبولی
برخ��وردار نباش��د باید ریش��ه آن را در
نداش��تن تخص��ص و توانای��ی علمی و
مدیریتی مدیران ش��هریاش دانست که
با انتخاب شوراهای شهر که خود نیز در
این باب زمین��های و تخصصی ندارند از
سر تصادف و اتفاق بر صندلی نشستهاند
ک��ه برای آنها از همان ابتدا بزرگ بوده
است.
نارضایتی م��ردم از عملکرده��ا در این
س��الها خ��ود گ��واه محکم��ی ب��ر این
ادعاست .بد نیست سری به نقطه نظرات
م��ردم حداق��ل در س��تون پیامکهای

مردمی رسانههای محلی زد یا سرکی به
شهرکهای حاشیه شهر کشید تا متوجه
ش��ویم قریب بهاتفاق مردم از نحوه اداره
ش��هر ،خدم��ات ده��ی ،ک��م کاریها،
تبعیضها و نارس��اییها شکایت دارند و
افس��وس فرصتهایی را میخورند که با
وجود مدیران ناکارآمد از آنها و شهرشان
در این سالها گرفته شده است .مردمی
ک��ه حت��ی از ابتداییترین نیاز ش��هری
یعنی یک آس��فالت درس��ت بیبهرهاند.
یک نگاه گذرا به ده س��ال گذشته شورا
و ش��هرداری ،بیانگر خیلی نکات تأسف
انگیز اس��ت .از رقابت بر س��ر ش��هردار
ش��دن اعضاء ،تا دعواه��ا و درگیریها و
جنجالهای درون گروه��ی .از گماردن
س��کان ش��هر به مدیرانی ک��ه معموالً با

عقب��ه سیاس��ی خ��ود بهدنبال تس��ویه
حساب شخصی و سیاس��ی میرفتند تا
افرادی که پستهای اینچنینی را برای
س��کوی پرش میخواهند نه خدمت به
ش��هروندانی ک��ه در غ��م فرصتهای از
دس��ت رفته و آرزوهای برباد رفتهشان
روز میگذرانن��د و اکن��ون نی��ز هی��چ
تحرکی در شهر نمیبینند .برای توصیف
وضعی��ت کنونی ش��هرداری یک جمله
از اعضای ش��ورای ش��هر کافی است که
گفته ب��ود وقتی ش��هرداری توان خرید
یکدستگاه پیشسرد کن ناقابل را برای
کش��تارگاهش ندارد تا سالمتی مردم را
تضمی��ن کند چه انتظ��ار دیگری از آن
در اج��رای پ��روژه و کار و خدمات دیگر
میتوان داشت.

جناب آقای سید مسعود گالبی

با نهایت تاسف ضایعه درگذشت همسر مکرمه تان را حضور
شما و خانواده گرانقدرتان تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند
متعال شادی روح آن مرحومه و صبر و سالمت بازماندگان معزز
را مسئلت می نمائیم.

ش��ورای ش��هر بار دیگر صحنه انتقاد از ش��هرداری ش��د .در
جلس��های که عصر چهارشنبه با حضور اعضای شورای شهر
و ش��هردار برگزار ش��د ،در این نشست مش��کالتی که حفر
کانالها و ُکندی ترمیم آنها برای مردم ایجاد کرده از سوی
اعضاء مطرح ش��د و خواستار نظارت بیشتر شهرداری بر این
امر ش��دند .در این نشست اس��فندیارپور عضو شورای شهر با
اشاره به نارضایتیهای ش��هروندان در این رابطه گفت :برای
پروژه فاض�لاب  ۱۲تیم حفاری فعالیت میکنند در حالیکه
برای ترمیم آس��فالت فقط  ۲تیم مشغول هستند و این هیچ
تناسبی با هم ندارد!.
طاهره جهانش��اهی دیگر عضو ش��ورا نیز با تأیید مش��کالت
مذکور به موضوع غیر بهداش��تی بودن کش��تار در کشتارگاه
اش��اره کرد و از ش��هردار پرس��ید بحث خرید پیش سردکن
برای کش��تارگاه که ب��ا توجه به خطر بیماریه��ا از نیازهای
اولیه اس��ت و مدتهاست که در دس��تور کار قرار گرفته به
کجا کشیده و چرا خریداری نمیشود .او گفت :اهمیت خرید
پیشس��رد کن حتی مهمتر از آس��فالت و هر پروژه عمرانی
اس��ت چون با جان و س�لامت ش��هروندان س��رو کار دارد و
ش��هرداری باید در اقدامی فوری پیش س��ردکن را خریداری
کند و نباید بهدلیل باال رفتن قیمت پیش س��رد کن ماجرا را
به حال خود رها کنیم .در این جلسه که رئیس اداره آموزش
و پرورش نیز حضور داشت ،دغدغه های آموزشی شهروندان
از سوی وی مطرح شد.
محیاپور با اش��اره بهشرایط خاص سیرجان گفت :ما هر ساله
شاهد افزایش  ۲هزار نفری دانشآموزان در سطح شهرستان
خیرین مدرسهساز نبودند
هستیم و اگر مدارس غیر دولتی و ّ
مجبور به س��ه ش��یفته کردن مدارس بودیم .وی از شهردار
و اعضای ش��ورای ش��هر خواس��ت تا با همکاری با آموزش و
پرورش نس��بت بهواگ��ذاری قطعه زمینی ب��رای احداث یک
مدرسه دولتی در محدوده شهر موافقت شود.
شهردار سیرجان بهعنوان آخرین سخنران جلسه شورای شهر
با بیان مش��کالت شهرداری گفت :در موضوع واگذاری زمین
به آموزش و پرورش برای احداث مدرس��ه و رفع مش��کالت
آموزشی ش��هر با مصوبه شورای شهر موافقیم در صورتی که
راهکار قانونی آن دیده شود .وی در مورد خرید پیشسردکن
نیز گفت :متأس��فانه نوسانات بازار مانع خرید پیش سرد کن
ش��ده و در مذاکرات جدیدی که با طرف قرارداد داش��تهایم
نرخ جدیدی اعالم ش��ده و در صورتی که طی دو هفته پول
پیش سرد کن آماده شود میتوانیم برای خرید پیشسردکن
امیدوار باشیم.

جناب سرهنگ اسماعیل جهانشاهی

از زحمات بی ش�ائبه جنابعالی در دوران ریاست پلیس راه
شهرستان س�یرجان تقدیر و تش�کر نموده ،انتصاب شما
را به ریاس�ت دایره راه های فرعی و روس�تایی پلیس راه
استان کرمان تبریک عرض می نمایم.

احسان یزدی
دبیر سرویس حوادث نگارستان

خانواده حاج محمدحسین یونسی

برشکاری ورق با دستگاه cnc

انتقاد از شهردار
در جلسه شورای شهر

برشکاری انواع ورق تا ابعاد  ۱۲*۳متر از ضخامت

 ۲تا  ۱۰۰میلیمتر با دستگاه  cncبرش تمام اتوماتیک در کارگاه شرکت نگین صنعت سیرجان
با بهترین کیفیت،

نازلترین قیمت و در کوتاهترین زمان ،تهیه نقشه های برش طبق نظر مشتری
شهرک صنعتی شماره،۱خیابان پنجم،شرکت نگین صنعت سیرجان تلفن ۴۲۳۴۰۳۷۴-۵
 ۰۹۱۳۳۴۵۰۷۲۸-۰۹۱۳۱۷۹۹۶۶۵ستوده نیا

ر و ز قل���م
روز بزرگداشت فرهنگ و هنر است ،روز قلم
روزی اس�ت که بار دیگ�ر ارزش های علمی،
فرهنگی و هنری کشورمان را به خاطر آورده
اس�ت .این روز بزرگ را به اساتید فرهیخته
و جامع�ه ی اهل قلم که وجودش�ان موجب
توس�عه و پیشرفت فرهنگ و هنر این مرز و
بوم است ،تبریک عرض می نمایم.

رضا سروش نیا -شهردار سیرجان

