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نگاهی به مدیریت شهری

صاحبان شهر و تأمینکنندگان منابع مالی
آن».
در یک نگاه کلی اهداف مدیریت شــهری
عبارتند از :برنامهریزی برای ارایه خدمات
شهری مورد نیاز شــهروندان برابر قوانین
و مقررات کشــور ،تالش و سیاستگذاری
برای بهبود شــرایط زندگی و کسب و کار،
اصناف گونان جمعیت شــهری ،توجه به
افراد و اقشــار کم درآمد ،ایجــاد و فراهم
ســاختن زیرساختهای توســعه ،تشویق
مردم بهویژه صاحبان حرفه و سرمایه برای
سرمایهگذاری درون شهری ،نظارت بر روند
توســعه پایدار و تأمین حقــوق آیندگان،
حفاظت از تمام جنبههــای محیط کالبد
شــهری ،آموزش فرهنگ شهرنشینی در
قالب شــهر ما خانه ماست ،توسعه و توزیع
عادالنه فضاهای فرهنگی و بناهای ورزشی
و تعامل بــا تمام نهادهای اجتماعی که در

از اسکوچیچ مغضوب
تا مربی محبوب ایرانیها

برای او
که در
تیم ملی
دلبری
میکند

تیم ملــی فوتبال ایــران در مرحله
انتخابی جام جهانی با  3گل از ســد

امور اداره شهر دخیلاند.
مدیریت شهری در ایران طبق برخی اصول
فصل هفتم قانون اساســی به شــوراهای
برآمــده از صنــدوق رأی و در نهایــت به
شهرداران منتخب شورا و مورد تأیید دولت

واگذار شده و این دوگانگی در روند کاری،
مشکلساز است و بحث ف ّنی میطلبد که
از توان نویســنده خارج اســت اما از باب
آسیبشناسی شــهری به سه نکته تعیین
کننده ولی تغافل اشاره میکند.

تجربه نشان میدهد مردم نسبت به اهمیت شوراها التفات الزم را ندارند و
ورود پول به عرصه انتخابات فلسفه شورا و دموکراسی و انتخاب اصلح را به حاشیه
رانده است .نکته دیگر اینکه شوراها بر خالف فلسفه وجودی خود  ،به جای نهاد
مدنی و اجتماعی در بسیاری از موارد به کلوپ سیاسی تبدیل شدهاند و در این ماجرا
نمایندگان دولت ،مجلس،احزاب و نهادهای مذهبی گرچه انکار میکنند در حالی که
هرکدام به صورت آشکار و پنهان نقش و نقشه دارند .نکته بعدی هم همین میوه تلخ
سیاستزدگی شوراهاست که میتواند مدیریت شهری را از وجود مدیران الیق
محروم کند و حاصل شوم آن ،ضرر و زیان مردمی است که بار هزینه شورا و شهرداری و
مدیریت شهری را باشانههای نحیف بهدوش میکشند.

عــراق «چغر و بَد بدن» گذشــت تا
تنها تیم شــشامتیــازی گروه اول
ایــن رقابتها باشــد .برخالف بازی
با ســوریه که باید بــا ذرهبین در پی
یافتن بهتریــن بازیکن میبودیم ،در
ایــن دیدار انتخــاب برترین بازیکن
کار دشواری است .شاید خیلیها به
واسطه گل و پاس گل مهدی طارمی،
او را ب ه راحتی بهترین بازیکن زمین
بدانند ،با ایــن حال نمیتوان از کنار
بازی خوب امید نورافکن ،ســماجت
ســعید عزتاللهی ،هوشــیاری زوج
خط دفاعی ،دوندگی بیامان نوراللهی
و امیــری ،فضاســازیهای بینظیر
ســردار آزمون و البته جهانبخش که
در همین ابتدای بازی با ضربه ســر
دیدنی عراقیها را مات کرد گذشت.

ُحسن شهرت سیاستمداران
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محسن جالل پور *

همه این مــوارد در کنــار همدیگر
دلیلی برای یکی از «یکطرفهترین»
بازیهــای تاریخ تیم ملــی ایران در
تقابل با عراق است .واقعیت این است
که میشود درباره بازیکنان تیم ملی
و حضورشــان در دیــدار برابر عراق
و تأثیرگذاریشــان ،صفحهها سیاه
کرد ،اما موردی که کمتر دیده شده،
عملکرد دراگان اســکوچیچ اســت.
ســرمربی کروات ایران در شرایطی
موفق شده دومین پیروزی یکطرفه
تاریخ فوتبال ایران برابر عراق را رقم
بزنــد که هنوز هم بســیاری با دیده
تردیــد دربــاره تواناییهایش حرف
میزنند .البته شــاید این دســته از
کارشناسان و عدهای از ناکارشناسان
حق داشته باشند و عیار واقعی دراگان

نکتــه اول این که :تجربه نشــان میدهد
مردم نسبت به اهمیت شوراها التفات الزم
را ندارنــد و ورود پول بــه عرصه انتخابات
فلسفه شــورا و دموکراسی و انتخاب اصلح
را به حاشیه رانده است.
نکتــه دوم انتخابــات شــوراها و مدیریت
شهری بر خالف فلســفه وجودی خود ،به
جای نهاد مدنی و اجتماعی در بسیاری از
موارد به کلوپ سیاسی تبدیل شدهاند و در
این ماجرا نمایندگان دولت ،مجلس ،احزاب
و نهادهای مذهبی گرچــه انکار میکنند
ولی هرکدام به صورت آشکار و پنهان نقش
و نقشه دارند.
نکتــه بعــدی هــم همیــن میــوه تلخ
سیاســتزدگی شوراهاســت که میتواند
مدیریت شــهری را از وجود مدیران الیق
محروم کند و حاصل شوم آن ،ضرر و زیان
مردمی است که بار هزینه شورا و شهرداری
و مدیریت شــهری را با شــانههای نحیف
بهدوش میکشند.
البته نیت نهادهای مداخلهگر در مدیریت
شــهری خیر اســت اما اولویــت هر کدام
متفاوت اســت و این تفاوت مانع از تفاهم
و تأمین منافع مردم است.

را در صعود بیدردسر تیم ملی به جام
جهانی بدانند ،ولــی اصل ماجرا این
است که دراگان نتوانسته و احتماالً در
آیندهای نزدیک هم همچنان نتواند
خودش را ثابت کند! دلیل این مورد
را بایــد در اتفاقهــای بهمن 1398
جست؛ جایی که او بهعنوان سرمربی
تیم ملی انتخاب شد اما مصادف شد
با پدیدآمدن صفاتی بــرای او؛ یکی
میگفت که کار کا ِر داللهاســت و
دیگری هم پای آقازادهها را به میان
میکشید و آن یکی از دست داشتن
مافیا در انتخاب او میگفت و الخ....
اما حاال دراگان کاری کرده که بسیاری
از مربیان قبل از او حتی خوابش را هم
نمیدیدند؛ او با تیم ملی ایران ،عراق
را بعد از  11ســال در دیداری رسمی

شکست داد ،برای اولینبار در تاریخ،
بحریــن را در خاک خــودش مقهور
تیــم ایران کرد و با  9پیروزی متوالی
بهترین شروع تاریخ یک مربی در تیم
ملی ایران را نمایش داده است...
اکنون تیم ملی با او شــانس زیادی
برای رســیدن به جام جهانی پیدا
کرده و حاال رفتهرفته بازیکنانی که
از کنار اسکوچیچ قرارگرفتن طفره
میرفتند ،عکسهای دو و چندنفره
با او میاندازند .شــاید عیار دراگان
تا زمــان صعود تیم ملــی به جام
جهانی مشــخص نشود ،ولی هرچه
که هست ،مربیای که شایعه شده
بود در حریم آقازادهها و مافیاست،
فع ً
ال مشغول دلبری از فوتبال ایران
است /.شرق

ریختن نخالههای ساختمانی در سطح شهر ممنوع است /با متخلفین برخورد میشود

طرح ضربتی جمعآوری نخالههای ساختمانی
 شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف ،پس از ثبت شماره پالک خودرو با شماره  137تماس و موضوع را اطالع دهند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سیرجان از اجرای طرح
ضربتی جمع آوری نخالههای ســاختمانی با هدف پاکسازی محالت
خبر داد.
به گزارش امور رســانه مدیریت ارتباطات شــهرداری سیرجان ،علی
رضایی مدیرعامل سازمان مدیریت پســماند در گفتگو با واحد خبر
شــهرداری بیان داشت :سازمان مدیریت پســماند شهرداری مجری
این طرح هستند .وی گفت :مصالح و ضایعات ساختمانی ،نمونه بارز
ســد معبر و آلودگی زیستمحیطی اســت و در این طرح ،ضایعات و
نخالههای ساختمانی ،جمعآوری و به مکانی در خارج از شهر منتقل
میشوند .علی رضایی با بیان اینکه ایجاد سد معبر و آلودگی مهمترین

مسأله مهمی بهنام اقتصاد و

در اوقات فوق  ،جانب احتیاط را رعایت کنید

به بهانه تغییر و تحوالت شهرداری

امــروزه شــهرها به
دلیــل ایفــای نقش
چندگانهی اجتماعی،
اقتصــادی ،فرهنگی و سیاســی از اهمیت
زیــادی برخوردارند و لذا متناظر با رشــد
شهرنشــینی ،توجه به مدیریت شهری نیز
در کانون توجه بشر قرار گرفته بطوریکه
در همین راســتا رشته علمی تحت عنوان
«مدیریت شهری» در دانشگاههای جهان و
از جمله ایران تأسیس شده است.
شــالودههای مدیریت شــهری عبارتند از
«بر عهده گرفتن نقشــی فعال در توسعه،
مدیریت و هماهنگسازی منابع و دستیابی
به اهداف توســعه شــهری» .سازمان ملل
متحد نیــز برای ارتقا مدیریت شــهری و
اعتالی دموکراسی بر این اولویتها تأکید
دارد« :اداره شــهر با مشارکت شهروندان،
گردش آزاد اطالعــات به عنوان پیش نیاز
مشارکت ،شــفافیت در زیر مجموعههای
مدیریت شهری ،شفافیت گردش مالی در
تمام ســطوح و ضوابط اخالقی برای روابط
مدیریت شــهری با شــهروندان به عنوان

یادداشت آخر

عامل اجرای طرح ضربتی جمعآوری نخالههای ســاختمانی اســت،
اظهار داشت :یکی از مشکالت شهر سیرجان عدم همکاری برخی از
همشهریان برای جمع آوری نخالههای ساختمانی است که در طرح
یاد شده شــهرداری با اقدامی ضربتی و فوری ،نخالههای ساختمانی
سطح شهر ،حاشیه خیابانها و معابر و مکانهای غیرمجاز را جمعآوری
میکند .به گفته مدیر عامل ســازمان مدیریت پســماند شهرداری،
نخالههای ساختمانی ،عامل بر هم زدن زیبایی شهر و فضای دیداری
اســت و به رغم تالشهای شــهرداری در این زمینه ،به دلیل تخلف
بعضی از شــهروندان ،این معضل همچنان باقی است که امید میرود
با راهاندازی کارگروه ســاماندهی نخالههای شهری ،بخش عمدهای از

مشکالت موجود برطرف شــود .رضایی تصریح کرد :شهروندان برای
ساماندهی و جمعآوری نخالههای ساختمانی خود با سازمان مدیریت
پسماند شــهرداری هماهنگی و همکاری نمایند .برپايه اين گزارش
از آنجــا که این نخالهها به مرور زمــان و در زمینهای خالی تخلیه
میشوند به صورت دپو و پراکنده در سطح شهر موجب بروز نازیبایی
شدهاند .در همین راســتا با برنامهریزیهای صورت گرفته و ابالغ به
همه مناطق طی این طرح کلیه نخالههای ســاختمانی سطح مناطق
جمعآوری خواهند شد .الزم بهذكر است در خصوص روند اجرای طرح
ضربتی در برخی مناطق ســطح شهر به دلیل حجم کار ،عملیات به
اتمام رسیده و در برخی دیگر از مناطق کماکان در حال اجرا میباشد.

دولتهــا که عوض میشــوند بــرای فعاالن
اقتصادی این ســؤال پیش میآید که دولت
جدید چــه راه و روشــی را در این حوزه که
با سرنوشــت و زندگی مردم گره خورده در پیش خواهد گرفت.؟
...وقتی وزیری تغییر میکند یا رئیس ســازمانی عوض میشــود،
عامالن اقتصاد کنجکاو میشوند که از برنامهها و جهتگیریهای
او آگاه باشــند چرا که اطمینان دارند برنامههــای وزیر و رئیس
جدید مستقیم و غیرمستقیم روی کسب و کار و زندگیشان تأثیر
میگذارد .در اقتصاد قاعدهای به نام «حسن شهرت سیاستمداران»
مطرح اســت که میگوید«:سیاســتمدار به هر صفتی که شهرت
داشته باشد ،انتظارات جامعه حول آن شکل خواهدگرفت».
فعاالن اقتصادی به تجربه آموختهاند که هر سیاستمداری سکان
قدرت را در دســت بگیرد ،اقتصاد و جامعه را به سمت ترجیحات
و اولویتهــای مورد نظر خود میبرد .اغلب گرایشها و ترجیحات
سیاستمداران جایی ثبت نشده اما گفتارها ،رفتارها ،ترجیحات و
منشهای سیاســتمداران در ذهنیت مردم ذخیره شده و شهرت
آنهاســت که انتظارات آیندهی جامعه را شکل میدهد .به طور
ویژه ،انتظارات تورمی وابســته به جهتگیــری ،عملکرد و درجه
استقالل بانک مرکزی است .چنانچه انتظار فعاالن بازارها نسبت به
این ویژگیها تغییر کند ،نوسان قیمت داراییها هم دور از انتظار
نیست .اقتصاددانان دو کانال اثرگذاری شناسایی کردهاند:
◄ اول ،زمانیکــه رئیــس جمهــوری در انتخــاب رئیــسکل
بانکمرکــزی معیارهای اقتصادی را کنــار میگذارد و مالحظات
سیاسی را پُر رنگ میکند.
◄ دوم ،اگر برداشــت بازارها این باشد که سیاست رئیس جدید
بانک مرکزی درباره تورم از رئیس پیشــین متفاوت اســت ،قطعاً
انتظارات آنها نیز تغییر خواهد کرد.
متأســفانه به نظر میرســد مجموعه افرادی کــه در این دولت
مســوولیت وزارتخانههــای اقتصادی را بر عهــده گرفتهاند ،به
«هدایت نقدینگی» اعتقاد دارند .هدایت نقدینگی یا عباراتی نظیر
آن در اقتصاد ایران اسم رمز سیاستمدارانی است که به نقدینگی
به عنوان فرصت و ابزاری برای حل مسائل کشور نگاه میکنند.
از آنجا که در گذشــته خروجی چنین تفکراتی ،رشد نقدینگی و
افزایش شــدید تورم بوده ،از همین حاال انتظارات تورمی در حال
شکلگیری اســت .همان طور که اشاره شــد ،یکی از مهمترین
الزامات اثرگذاری سیاســتهای اقتصادی ،اعتبار سیاســتمداران
نزد آحاد اقتصادی اســت .اگر سیاســتگذاران اقتصادی و مقامات
به برنامههای ضدتورمی شهرت داشته باشند ،سیاستهای اعالمی
آنها برای کنترل تورم نیز نزد عامالن اقتصادی اعتبار بیشــتری
پیــدا خواهد کرد .بنابراین جا دارد از رئیس جمهوری محترم این
مطالبه را داشته باشیم که در تعیین رئیسکل بانک مرکزی دقت
الزم را داشته باشند چرا که این مجموعه نقش تعیین کنندهای در
مسیر اقتصاد کشور خواهد داشت.
*رییس سابق اتاق بازرگانی استان

وی گفت :طبق تعرفه مورد تصویب شورای اسالمی شهر سیرجان در
صورت مشاهده چنین مسئلهای ،فرد یا افراد خاطی مشمول جریمه
نقدی خواهند شد.
وی افزود :رهاسازی نخاله ساختمانی در محوطه بیرونی ساختمانهای
مســکونی و تجاری (پیادهرو ،جــوی آب و خیابان) خالف مقررات و
حقوق شهروندی میباشد.
وی اظهار کرد :این کار در سطح شهر باعث به خطر انداختن بهداشت
محیط و نازیبایی منظر شــهری میشود .وی تصریح کرد :شهروندان
میتوانند در صورت مشاهده چنین تخلفی ،پس از ثبت شماره پالک
خودرو با شــماره  137تماس و موضوع را اطــاع دهند .مدیرعامل
سازمان مدیریت پسماند شهرداری با اشاره به اینکه مردم باید نسبت
به محیطزیست و فضای اطراف خود حساس و مسئولیتپذیر باشند،
خاطرنشان کرد :خودروهای حمل پسماند ساختمانی مجاز به تخلیه
ضایعات در زمینهای خالی داخل یا خارج شهر نیستند و چند نقطه
از شهر جهت تخلیه نخاله ساختمانی تعبیه شده است که به شرح ذیل
اعالم میگردد -1:مرکز تخلیه خاک و نخاله در شــهرک صنعتی بعد
از پل هوایی محل دپوی نخاله -2 ،مرکز تخلیه خاک و نخاله واقع در
کیلومتر  13جاده شــیراز سمت راست .شایان ذکر است هر دو محل
مجاز تخلیه نخاله داراي تابلو راهنما ميباشند.

آگهي مناقصه عمومي تجدید شده شماره/1400/30ع
شرکت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد" طراحی ،ساخت واجرای سرسره خشک در مجموعه دهکده گردشگری" خود را واقع در کیلومتر  20جاده سیرجان -شیراز از طريق برگزاري
مناقصه عمومي به پیمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.لذا متقاضیان می توانندجهت اخذ اسناد مناقصه به آدرس الكترونیكي WWW.GEG.IRمراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمین
کنندگان از بخش مناقصه و مزايده دانلود نمايند.مهلت تحويل پاکات ساعت  9الي 14روزيكشنبه مــورخ1400/07/04در محــل دفترکمیسیون معـامالت مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد.

ضمن ًا بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روزشنبه مورخ  1400/06/27مقرر شده است.شرکت معدني و صنعتي گل گهر در رد يا قبول هر يك از پیشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت
مختار ميباشد.

كمیسیون معامالت شركت معدني وصنعتي گل گهر

