هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی
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سرمقاله

رویدادهای فرهنگی
زمینهساز رونق گردشگری در شیراز
محمدحسن گلبن حقیقی

گفتوگوی «شهرراز» با رئیس شورای اسالمی شهر شیراز درباره طرح بازآفرینی محور زند

بازگشتبهقلبشهر
محیطهای پرترافیک شهر را به محیطهای پیادهمحور و شهروندمحور تبدیل میکنیم

از فلکه نمازی تا دروازه سعدی ،حملونقل عمومی با تراموا خواهد بود

قرار است تراموا از بازار وکیل بگذرد و به اقتصاد این بازار هم کمک کند

[

ادامه در صفحه 7

[

شــیراز میان دو تمــدن بــزرگ ایرانزمین ـ
هخامنشان و ساســانیان ـ زاده شد؛ هرچند با توجه به
کاوشهای جدید صورتگرفته در شیراز ،باستانشناسان
تمدنی هفتهزارساله برای این شهر متصور شدهاند .شیراز
داشتهها و ظرفیتهای گوناگون فرهنگی و تاریخی دارد.
به عنوان مثال صاحب دو دوره مکتب نقاشی ـ در دوره
ایلخانیان و زندیه ـ اســت؛ درحالی که اغلب شهرهای
باستانی مانند بغداد تنها یک دوره مکتب هنری داشتهاند.
ازسویی «گلومرغ» شیراز شهرت جهانی دارد ،مکتب
فلسفه نیز از شــیراز زاده شد و مالصدرا و مدرسه خان
نمادهای مکتب فلسفه ایران هستند .شیراز در علم نجوم
و پزشــکی نیز قطبالدین شیرازی را دارد و در معماری
هم معماران بزرگی چــون قوامالدین بناهای معماری
مشهور این شهر را بنیان نهادهاند .در شیراز کاشیکاری
و نقاشــی کاشی صاحب جایگاه است و در مکتب شعر
نیز ســعدی و حافظ بزرگترین ســرآمدان شعر فارس
هســتند .در مکتب کتابآرایی شیراز سرآمد ایران بوده،
در عرفان و تصوف هم بزرگانی چون شــیخروزبهان را
داشــتهایم و در صنایعدستی شیراز صاحب بیش از صد
هنر اســت .به نظر من شیراز چهارراه تمدن ایران بوده
و دیدگاههای متنوعی در آن ظهور کردهاند .شاید وجود
همین سلیقهها و ذائقههای متنوع بوده که مردم شیراز
نیز ذهن و روح بازتری داشــتهاند .دیگر از آن ،باغهای
شیراز شهره جهانی دارند و مجموعه باغهای قصردشت
همواره جاذبه گردشگری این شهر بوده است.

شهردار شیراز در نشست با فعاالن فضای مجازی اعالم کرد

قراردادهای شهرداری
باید منتشر شود
4

گفتگوی «شهرراز» با دکتر علی اسدپور
ی شیراز
درباره هویت زیستمحیط 

امکان رخدادهای شهری
در ساختار شیراز تعریف نشده است

* عکس :حسین امینی

10

گفتوگوی«شهرراز»
با نسرین شیخی کاریکاتوریست جوان شیرازی

فرم از ناخودآگاهم میآید
14

رویداد شهر
گزارشهایی خبری تحلیلی از رویدادهای مهم هفته در شیراز

2

طی دو سال آینده
تمام رینگهای پیرامونی شیراز
استانداردسازی ،روانسازی و زیباسازی میشود

شنبه  2تیر  9/97شوال /1439سال چهاردهم/شماره256

SAT 23 June 2018/Thirteenth Year /No.256

شهروندان شیرازی در پارک آزادی و بوستان مادر به تماشای بازیهای تیمملی نشستند

رویدادهایجمعیهمبستگیاجتماعیراافزایشمیدهد
،،

پخش بازیهای تیم ملی
در جام جهانی در فضاهای
عمومی نظیر پارکها
«ظرفیتی برای افزایش
شور و نشاط ،همبستگی
اجتماعی و امید در جامعه»
است .فضاهای متعددی
در مناطق مختلف شیراز
وجود دارد که ظرفیتی
مناسب برای تبدیل
شدن به فضای عمومی و
اجتماعی است

پس از تجربه موفق
پخش بازیهای
جامجهانی در بوستان
آزادی ،بازیهای تیم
ملی ایران در این
رقابت ها در بوستان
 ۵۰هکتاری مادر نیز
پخش شد

،،

آمادگی فارس و کشور قطر
برای گسترش روابط اقتصادی

هفته گذشته سفیر قطر در ایران در
دیدار با اســتاندار فارس در شیراز خبر داد
که تمــام زمینهها و امکانات برای همکاری
و همافزایــی مطلوب بیــن طرفین فراهم
است .اســتاندار فارس هم در این دیدار با
اعالم آمادگی این اســتان برای گســترش
تعامــل و همکاریهای هر چه بیشــتر با
کشــور قطر ،اعالم کرد که 10درصد مواد
غذایی ایران در فارس تولید میشود و 50
درصد از تنوع صنایعدســتی کشور نیز به
این اســتان تعلق دارد .اسماعیل تبادار به
ظرفیتهــای فارس در صنایــع مختلف از
جمله ســیمان ،سنگهای تزئینی ،آهک و
گچ هم اشــاره کرد و گفت :اســتان فارس

به لحاظ موقعیت جغرافیایی فاصله اندکی
با قطــر دارد و روزانــه پروازهای متعددی
از ســه فرودگاه بین المللی این اســتان به
قطر انجام می شــود و همین امر می تواند
نقش موثری در گسترش روابط بازرگانی با
قطر ایفا کند .اســتاندار فــارس با تاکید بر
همکاری این استان در بخشهای مختلف
با قطر تأکید کرد که برای تحقق این اتفاق،
تمام ملزومات آن را فراهم میک نیم .مث ً
ال
«اســتان فارس به لحاظ نزدیکی به دوحه
(پایتخت قطر) در تمــام حوزهها از جمله
گردشــگری و اســکان در هتلهــا ،آماده
همکاری با قطر برای میزبانی از رقابتهای
جام جهانی فوتبال در سال  2022است».

سهیم شدن شهروندان شیرازی
در نامگذاری معابر

کتابخوانها شهروندانی آگاه هستند
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی
استانداری فارس اعتقاد دارد که همه دستگاهها
و مســئوالن بهویژه متولیان عرص ه فعالیتهای
فرهنگی در برابر ســران ه پاییــن مطالعه و لزوم
ارتقای آن مســئولاند  .هادی پژوهشجهرمی
سهشــنبه  29خرداد در نخستین جلسه انجمن
کتابخانههای عمومی اســتان فارس در ســال
 ،97تقویت حوزههای فرهنــگ و کتابخوانی را
بر «رفتار شــهروندی» تأثیرگذار خوانده و گفته
اســت :اگر مردم یک شــهر یا منطقه کتابخوان
باشــند ،آگاهیهای آنها به عنوان شــهروندان
مطلع ،در اداره امور شــهری نیز کمک میکند.
پژوهش البته از «فاصلــه»ای که ابزارهای نوین
ارتباطــی میان نوجوانــان و جوانــان با کتاب
انداخته ،اطالع دارد و از همین رو تأکید داشــته
که باید رابطــه مردم با کتــاب را تقویت کنیم
و ایــن مســئله میتواند از آمــوزش و پرورش،

بهزیســتی و مدارس و مهدکودک شــروع شود.
معاون اجتماعی اســتانداری فــارس همچنین
اشــاره کرده که اداره کل کتابخانههای عمومی
به تنهایــی نمیتواند پاســخگوی پایین بودن
ســرانه مطالعــه و حل مشــکالت در این حوزه
باشــد و فرمانداران هم باید وضعیت کتابخوانی
و کتابخانههــای عمومی را گزارش دهند .هادی
پژوهش سپس ایجاد کتابخانه در شهرهای بدون
کتابخانه اســتان را یک «ضرورت» خوانده و به
ادارات دولتی پیشــنهاد کرده که ساختمانهای
موجود و بالاستفاده خود را به کتابخانه اختصاص
دهند .معاون سیاســی امنیتی استانداری فارس
با تأکید بر اخــذ اعتبارات کتابخانههای عمومی
از شــهرداریها ،خواســتار برگزاری جلســهای
فوری با حضور مدیران کل فرهنگی و ســازمان
راهوشهرســازی اســتان برای تعییــن کتابخانه
مرکزی شیراز شده است.

ب ه تازگی شهرداری شیراز اعالم کرد که با راهاندازی سامانهای در فضای مجازی،
امکان مشارکت شهروندان در نامگذاری معابر فراهم شده است .بر این اساس شهرداری
سامانهای با عنوان «منام» را با هدف دریافت نظرات شهروندان در خصوص نامگذاری،
خیابانها ،معابر ،فضاهای عمومی و  ...راه اندازی کرده و از این پس تمام شــهروندان
این امکان را خواهند داشت که با مراجعه به نشانی  / http://monam.shiraz.irاطالعات
خواســته شــده را در محل های معین وارد کنند؛ پس از آن کدی برای شماره تلفن
همراه اعالمی ارسال می شود که با فعال سازی کد مورد نظر ،هر شهروند می تواند نظر
خود در خصوص نامگذاری معابر ،فضاهای عمومی ،کوچه ها و  ...اعالم کند .شهرداری
شــیراز اعالم کرده که این اقدام در راستای احترام به نظرات شهروندان در نامگذاری
خیابان ،کوچه ،پارک ها و سایر فضاهای عمومی شهری ،اجرایی کرده است.

م میلیون تُن گندم
نی 
از کشاورزان فارس خریداری شد

مدیر عامل شــرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ســه کشــور گفت :از نیمه دوم
فروردین 97که خرید تضمینی گندم از کشاورزان فارس آغاز شد تاکنون بیش از  500هزار
تن گندم از بهره برداران خریداری شــده است .لطیف رستاد قیمت هرکیلو گندم معمولی
خریداری شده  1300تومان و گندم دوروم را نیز  1330تومان اعالم کرده است .به گفته
رستاد ،کار خرید گندم نواحی جنوبی استان به پایان رسیده و هم اینک خرید گندم نواحی
مرکزی و همچنین مرودشت و زرقان آغاز شده است .رستاد همچنین خبر داده که تاکنون
 22هزار تن دانه کلزا به قیمت هر کیلوگرم  2873تومان از کشاورزان استان خریداری شده
که تاکنون وجوه  72درصد از کلزا و  40درصد از گندم خریداری شده از کشاورزان به آنها
پرداخت شده است .مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه سه کشور ،با اشاره
بــه فعالیت  80مرکز خرید گندم و کلزا در فارس قول داده که «وجوه محصول خریداری
شده از کشاورزان در  2مرحله و حداکثر ظرف مدت  2ماه به آنها پرداخت می شود».

وضعیت حرم سیدتاجالدین غریب
نگرانکننده است

پل شرقی تقاطع غیرهمسطح جوادیه
بازگشایی شد

 12کارگاه تولید ماده مخدر شیشه
در شیراز منهدم شد

سردیس و تندیس مشاهیر
شیراز ساخته میشود

رییــس شــورای
اســامی شــهر شــیراز
خواســتار رســیدگی به
وضعیــت نظافــت ،راه
دسترسی و امنیت اطراف
حرم سیدتاج الدین غریب
شد .سید احمدرضا دستغیب در بازدید از طرح های
در دست اجرای حرم ســیدتاج الدین غریب(ع) با
تاکید بر دسترسی آسان زائران به حرم مطهر افزود:
طرحی از قبل آماده شده که بخشی را حرم تملک
کرده و بخشــی را باید شهرداری کمک کند تا این
دسترسی به حرم ،از بلوار اصلی انجام شود .دستغیب
وضعیت بهداشت اطراف حرم سید تاجالدین غریب
را «بهشدت نگرانکننده» خواند و خواستار «تأمین
امنیت محل» شــد .دستغیب با اشــاره به مصوبه
گذشــته طرح بهسازی دروازه کازرون ،خبر داد که
شهرداری پیگیر انجام این طرح خواهد شد و شورا
نیز کمکهای الزم را ارایه خواهد کرد.

پل شرقی تقاطع غیرهمسطح جوادیه بازگشایی
شد .در آئین بازگشایی این پل ،معاون فنی و عمرانی
شهرداری شیراز با اشاره به در دست اجرا بودن «۵۰۰
پروژه در ســطح شهر شیراز با اعتباری بالغ بر هزار و
 ۴۰۰میلیــارد تومان» ،گفــت ۴۵۰ :میلیارد تومان
به  ۱۸پروژه بزرگمقیاس در زمینههای پلســازی،
اجرای پارک ،فضاهای شهری ،پیادهراهسازی اختصاص دارد.
آرگیو در این مراسم افزود :در اسناد باالدستی چهار رینگ اصلی برای
شهر شیراز پیشبینی شده است که نیاز است این رینگها احداث و به هم
متصل شــوند ،اما در رینگهای داخلی شــهر نیازی به اجرای تقاطعهای
غیرهمسطح نیســت و میتوان با اصالح هندســی معابر ،دوربرگردانها و
جانمایی صحیح چراغهای چندزمانه مشکالت ترافیکی را مرتفع کرد.
معاون فنی و عمرانی شــهرداری شیراز ســرعت اجرای طرحها را بر
اساس برنامه زمانبندی «منظم و دقیق» دانست و افزود :شهردار شیراز به
صورت روزانه تمام پروژه ها را رصد و موانع موجود بر مســیر اجرای آنها را
مرتفع میکند و با همکاری شهردار ،شورا و شهروندان «طی دو سال آینده
تمام رینگهای پیرامونی شــهر را استانداردسازی ،روانسازی و زیباسازی
میکنیم».

 26ژوئن (پنجم تیرماه) هرسال را به نام روز جهانی
مبارزه با مواد مخدر نامیدهاند .همهساله در هفته منتهی
به این روز در کشور ،برنامهها ،همایشها و فعالیتهایی در
راستای شعار ستاد مواد مخدر یعنی «اقدامات پیشگیرانه
در راستای کاهش تقاضا» برگزار میشود .در استان فارس
نیز از هفته نخســت تیرماه برنامههایی برگزار میشــود،
برنامههایی که به گفته دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان فارس،
امســال «رویکردی فرهنگی» دارد .محمدرضا ابراهیمی که خبر میدهد در سال
گذشــته بیش از  900تن مواد مخدر در فارس کشف شــده است ،میگوید :در
سالهای گذشته اقدامات مهمی در ضربهزدن به شبکههای اقتصادی قاچاقچیان
مواد مخدر انجام دادهایم .هرچند که به گفته او ،موادمخدر بیشــترین ضربه را به
جوانهای کشــور زده اســت و از ابتدای انقالب اسالمی تاکنون ،بیش از 53هزار
جوان و نوجوان بر اثر استفاده مستقیم مواد مخدر جان خود را از دست دادهاند.
محمدرضا ابراهیمی همچنین خبر می دهد که در سال گذشته  12کارگاه
تولید ماده مخدر شیشه در شیراز منهدم شده است و با طرح جمع آوری معتادان
متجاهر در نوروز  ،97میران جرایم  31درصد کاهش یافت .به گفته ابراهیمی در
شیراز ماده مخدر تریاک همچنان بیشترین مصرف را در میان معتادان دارد و پس
از آن هم هروئین ،شییشه و گل از دیگر مواد مخدر پرمصرف هستند.

رئیــس کمیســیون
فرهنگی اجتماعی و ورزشی
شورای اسالمی شهر شیراز
گفت :ســردیس و تندیس
مشــاهیر شــهر ســاخته
می شــود .لیال دودمان در
این کمیسیون گفت :در بودجه سال ۹۷ردیفی را به
عنوان تکلیف بودجه قرار دادیم و مقرر شد شهرداری
به منظور معرفی مشــاهیر ادبی ،هنــری ،علمی و
فرهنگی نسبت به ساخت تندیس و سرتندیس هایی
اقدام کند .به گفته دودمان ،مکان یابی این تندیسها
با همکاری سازمان فرهنگی و سازمان سیما ،منظر
و فضای سبز شهری صورت میگیرد و سپس طرح
به منظور مسابق ه ملی به فراخوان گذاشته میشود.
لیال دودمان معتقد اســت المانهای شــهری باید
متناسب با ضرورت جامعه و همچنین زیبایی شهری
بــه صورت انتزاعی و مفهومی باشــد و چه بهتر که
به سمت فضای مدرن در این قسمت حرکت کنیم.

صدای شهر
گزارشهایی درباره مدیریت شهری
و بررسی عملکرد مدیران و تصمیمسازان شهری

یک شورایار خوب میتواند با افزایش سطح آگاهی
اهالی محله نسبت به عملکرد شهرداری،
تعامل سازندهای بین مردم و مدیران شهری ایجاد کند
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گزارش «شهرراز» از تور شهروندی بازدید از پروژههای عمرانی شهرداری شیراز

فرمهای نظرسنجی و

رضایت سنجی نبود.

این شهروندان حاال

بهتر از قبل میدانستند
که در آغاز ساخت

و اجرای یک پروژه

عمرانی چه مشکالت و

موانعی وجود دارد .آنها
ارزش کار کارگران را

درک میکردند و بهتر
از همسایگان خود

دارد ،پایههایی به طول ســی متــر نیز در زمین
بهکاررفته که خیلی از مردم عادی از روند این کار
بیاطالع هستند.
بعد از بازدید میدانی از پروژه ســه ســطحی
امیرکبیر ،مســافران تور شــهروندی دوباره سوار
بــر ونهــای گردشــگری شــدند .صحبتها در
ماشین ادامه داشــت .بزرگترها با شگفتی راجع
به پایههای بزرگی که در زیر این پروژه غولآســا
وجود داشــت باهم بحــث میکردند و دخترهای
نوجوان در حالی که از گرما و سر و صدای کارگاه
و خاکهای نشســته بر روی کفشهایشان گالیه
میکردند ،میخواســتند به خانه برگشته یا توی
مســیر پیاده شوند .دوباره شــورایار محله بود که
مثل یک معلم خبره ،بحث را در دســت گرفت و
گروه را متقاعد کرد که به پروژه بعدی سر بزنند.
محل بعدی بازدید ،پروژه پل ایمان شمالی به
سمت امیرکبیر بود.
برخالف نوجوانهای ناخشــنود ،بزرگترها
و بچههای خردســال با سرعت از ماشینها پیاده
شدند و به سمت محوطه کارگاهی رفتند .در این
بازدید فرصتی فراهم شــد که بازدیدکنندگان از
پلههای تعبیهشــده باال رفته و پــروژه را از باال و
زاویــه دیگری ببینند .اینجا بــود که دوربینها و
موبایلها به کار افتادند و سلفی گرفتن با کالههای
ایمنی و بکگراند خاص کارگاهی و ارتفاع شــروع
شد .دخترها دست از غرولند برداشته و انگار وارد
ماجراجویی تازهای شــده بودند .بعد از این بازدید
صحبتهای داخل ون ســمت و ســیاقی دیگری
گرفت .بحث بر ســر مبادله عکسها و اعالم تعداد
الیکها به موضوع جالبی برای گفتگوی نوجوانها
تبدیل شد.
در این میان بــاز هم بزرگترهــا بودند که
درباره محاســن اجرای پل ایمان به جاده بوشهر
حرف میزدند و شــورایار محله ،هنوز مطلعترین
شــخص داخل ون بود که اطالعاتش را در اختیار
بقیه گذاشته و با خشنودی جواب همه را میداد.
خورشید درست وســط آسمان قرارگرفته بود که
به المان ورودی شــیراز در جاده بوشهر رسیدیم.
بــرای اولین بار دخترها زودتر از همه از ون پیاده
شــده و لبخند به لب از پلهها بــاال رفتند .اینجا
دلانگیزترین بخش پایانی برای یک تور شهروندی

بود.
نه شخصی از گرما شکایت کرد نه پلهها باعث
آزار میانساالن شــدند .باغچهها و گلهای روییده
بر باالی پل و منظره جالب و چشمانداز فوقالعاده
آنجا لبخنــد رضایت را روی لب همه مســافران
نشانده بود.
دیگر نیازی به توزیع فرمهای نظرســنجی و
رضایت ســنجی نبود .لبخنــد رضایت را بهخوبی
میشــد در چهــره اهالــی منطقه  4دیــد .این
شــهروندان حاال بهتــر از بقیه میدانســتند که
در آغاز ســاخت و اجرای یک پــروژه عمرانی چه
مشکالت و موانعی وجود دارد.

آنهــا درک میکردنــد کــه کار کردن یک
کارگــر شــریف در دمای بــاالی  45در البهالی
داربستها و میلگردهای داغ ،در چالههای تاریک
یا ارتفاع باال ،چقدر ســخت و دشوار است و بهتر
از همسایگان خود میدانستند که هر پل بهاندازه
پایههایــی کــه روی زمیــن دارد دارای پایههای
مشــابهی داخل زمین اســت .اینجا بــود که من
فهمیدم یک شــورایار خــوب و آگاه بهتر از هر و
تورلیدر و معلمی میتواند یک گروه گردشگری راه
انداخته و با افزایش سطح آگاهی اهالی یک محله
نسبت به عملکرد شهرداری ،تعامل سازندهای بین
مردم و مدیران شهری ایجاد کند.

میدانستند که هر پل
بهاندازه پایههایی که

روی زمین دارد دارای

پایههای مشابهی داخل

زمین است

،،

[

[

،،

دیگر نیازی به توزیع

* عکس ها :علی صادقی  /شهرراز

دو دســتگاه ماشــین ون
شــهرداری پشت باغ جنت توقف
کرده و منتظر مســافران بودند.
مشــتاق بودم که مسافران اولین
مریم افشاری تور شــهروندی در ســال  97را
از نزدیک ببینم .با خودم شــرط
بســته بودم که فقط پیرمردها و بازنشستهها که
اوقات فراغت بیشتری دارند از این برنامه استقبال
میکنند .کمکم مســافران تور از راه رسیدند15 .
دختر نوجــوان ،چند بانوی خانهدار ،ســه چهار
کودک خردسال سه پسر دبیرستانی و  6-5آقای
میانسال و یک بانوی مداح ،ترکیب تیم اولین تور
شــهروندی ما در ســال  97بودند .تا اینجای کار
تمام معادالت ذهنی من بههمریخته بود .چشــم
دخترخانمهای نوجوان از شوق میدرخشید ،حال
و هوای یک گروه را داشــتند که عازم یک اردوی
دبیرستانی خارج از شهر است.
در اولیــن لحظههــای حرکــت ،خشخش
پاکتهای چیپــس و پفک با زمزمهها ،حرفها و
خندهها قاطی شد و بوی ترد چیپس و پفکنمکی
در فضــای ون پیچید .ســر چهــارراه باغ جنت
مینیبوس به سمت امیرکبیر پیچد .مسافران که
از پنجره بیرون را نگاه میکردند یکصدا گفتند:
آقا چرا از این مسیر میروید؟ راننده از توی آینه
عقب ماشین به جمعیت نگاه کرد و بلند گفت :تا
پروژه امیرکبیر رحمــت ،پانصد متر فاصلهداریم.
دختر جوانی از تــه مینیبوس داد زد :پروژه چی
چی؟ آقا مگه قرار نبود بریم شیرازگردی ،حافظ،
سعدی ،ارم و دلگشا را ببینیم .چند دختر دیگر با
او همصدا شدند و حرفش را تکرار کردند.
اینجا بود که متوجه شــدم یک ســوءتفاهم
کوچولــو باعث شــده این خانمهای جــوان با ما
همسفر شــوند .گویا معلم کالس قرآن آنها سه
روز پیش بهجای واژه تور شــهروندی از واژه تور
شــیراز گردی اســتفاده کرده و حاال نقشههای
شیرین دخترها برای داشتن یک روز خاطرهانگیز
در نقــاط دیدنــی شــیراز ،نقــش برآب شــده
بود.
با شنیدن این سخنان ،آقای رنجبر که شورایار
محله بود و برای اولین بار کار اطالعرســانی را به
عهده خانمهای محله گذاشته بود حسابی شوکه
شــد اما با مهارت رشته کالم را به دست گرفت و
گفت :دیدن پلها و پروژهها یکی از قســمتهای
شیراز گردی هست و ما بعد از این بازدید به سراغ
جاهای بهتر هم میرویم .چند خانم مســنتر هم
حرفهای او را تأیید کردند و ســکوت تلخ ناشی
از بی رضایتی در ون شــهرداری حاکم شــد .به
فاصله پنج دقیقه ســکوت ،کارگاه عمرانی پروژه
امیرکبیر -باهنر ،با همه عظمت و بزرگیاش پیش
روی ما قرار گرفت .غرش ماشــینهای راهسازی
و تلقوتلوق میلگردهــا و فریاد کارگرها که ناچار
بودنــد بلندبلند حرف بزنند و صــدای ابزارآالت،
حــال و هوای متفاوتی به وجــود آورده بود که با
زندگی روزمره ما فاصله زیادی داشت.
چند  ،مدیر پروژه و شــورایار همسفرمان به
ترتیب شــروع به صحبت از مشخصات این پروژه
کردند .حس مالکیتی که در صدای شــورایار بود
برایم جالب بــود ،میگفت :این پروژه بزرگ توی
منطقه ما هست؛ و باعث افتخار منطقه  4خواهد
شد .بچههای ما باید بدانند طول و عرض و حتی
قیمت تمامشــده این پروژه چقدر است و خطاب
به نوجوانها ادامه داد :شما باید همهچیز را بدانید
و به بقیه هم بگویید.
پــروژه چند متــر آنطرفتر داشــت راجع
به مشــکالت تأسیســاتی که هنگام کار داشتند،
از مشــکل تملک مسیر و ســختی کار گذاشتن
شــمعها و پایه و فونداســیون میگفت و توضیح
میداد هر پل هر چه قدر بلندتر باشد باید پایهها
و شمعهایی که در زمین کار گذاشته میشوند نیز
بلندتر و عمیقتر باشــد تا استحکام الزم به وجود
بیاید .مث ً
ال برای همین پروژه که ســی متر ارتفاع

معادالتی که جابهجا شد

منوچهر زارع ،مسئول امور شهروندی شهرداری شیراز درباره تورهای شهروندی گفت :برگزاری تورهای شهروندی بهترین راه برای ایجاد آگاهی مستقیم شهروندان با فعالیت شهرداری بهخصوص در مورد پروژههای عمرانی است .مردم باید

بدانند عوارضی که پرداخت میکنند کجا و چگونه به مصرف میرسد .این تورها به شکل هفتگی برگزارشده و شرکت در آن برای عموم آزاد است .در اولین روز برگزاری تور شهروندی در سال  97بیش از  40نفر از شهروندان منطقه  4شهرداری شیراز،

از پروژههای تقاطع غیر همسطح امیرکبیر -باهنر ،پروژه رودکی و المان ورودی شهر شیراز در جاده بوشهر بازدید کردند .شهروندانی که عالقهمند به حضور در این بازدیدها هستند ،میتوانند با مراجعه به سایت شهرداری شیراز ،تماس با شورایار

ی تورها مطلع شده و در صورت تمایل برای حضور در آنها ثبتنام کنند
محله خود ،یا تماس با سامانه  137نسبت به برنام ه 
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شفافسازی از ضایع شدن
حق شهروندان جلوگیری
میکند .از این رو مقرر شده
تمامی قراردادها و آگهیهای
مناقصه در پرتال شهرداری
اعالم شود .انجام امور از
طريق استعالمبها و ترک
تشريفات نیز
ممنوع اعالم شده است

،،
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مطمئنیم آن روزهاي دور که کارگر چاپخانهاي در چين ،شادي اولين تجربه چاپ را پس از اختراع کاغذ ،مزهمزه ميکرد ،يا وقتي کارگر ديگري در آلمان خانههاي گراور را کنار هم ميچيد تا مهمترين رويداد
فرناز مرادپور مهشید مظلوم جهــان را تيتر يک روزنامهاي کند که خيليها بيصبرانه منتظر توزيعاش بودند ،به ذهن هيچکدامشــان خطور نميکرد که قرنها بعد ،بدون نياز به کاغذ و جوهر ،مهمترين يا حتي بياهميتترين رويداد جهان
در کســري از ثانيه در گسترهاي به وسعت دنيا تيتر ميشود .روزنامهها خبرهاي کاغذي را به مخاطبین دنياي واقعي ميرساندند ،بعدتر ،راديو و تلويزيون ساخته شد و خبرها از جعبههاي جادو بيرون ميآمدند.
پس از آن سايتها و خبرگزاريها اخبار را مفصلتر و مشروحتر ،از فيبرهاي نوري عبور دادند و در دنياي اينترنت پخش کردند و امروز آدمهاي مجازي شده عصر ارتباطات ،تيترها را مختصر و مفيد از دنياي مجازي ميبينند و ميخوانند.
اين روزها ســرعت ســبقت رسانههاي مجازي ،رسانههاي ديگر را کمي به حاشيه رانده است .فضاي مجازي ،امروز ،واقعيتر از هر فضاي ديگري میان روزمره هاي زندگي مردم جاري است و به نظر ميرسد چشمبستن بر آن و ناديدهگرفتن
حضور پررنگ و اثرگذارش ،غيرممکنتر از هميشه است.
ما نيز همســو با جريان روبهتوســعه جهان ارتباطات ،نه تنها رســانههاي مجازي شهرمان را ناديده نگرفتيم؛ بلکه به مشارکتجويي و نقش فعال آنها در بهبود مديريت شهري اميد بســتيم تا از چشم تيزبين ،گوش شنوا ،انديشه پويا و فکر
مصلحتانديش اين رسانههاي جمعي براي بهتر شدن اوضاع شهر ،خدماترساني سريعتر به شهروندان ،رفع نواقص ريزودرشت شهر و حتي اطالعرساني بهتر و بيشتر اقدامات و فعاليتهاي دردستانجام ،بهره ببريم.
در اين راســتا ،هفته گذشــته شهردار شيراز ،با جمعي از فعاالن رســانههاي فضاي مجازي و جوانهاي بلندپرواز و ايدهآلگرا ديدار کرد .حيدر اسکندرپور در اين جلسه دوونيمســاعته ،صميمانه پاي صحبت آنها نشست و صادق و صريح به
سؤالهايشان پاسخ داد.

شهردار شیراز در نشست با فعاالن فضای مجازی اعالم کرد

قراردادهای شهرداری باید منتشر شود

شیراز نیاز به این همه بتن و آجر و سیمان نداشت ،برند شیراز گل و زیبایی و باغ است

،،

برنامههایی در دست بررسی
و اجرا داریم که به دنبال آنها
میتوانیم پاسخ استعالمها
را در کمتر از یک روز به
ارباب رجوع ارائه دهیم .این
شفافسازی و تسهیل و
تسریع در امور ،دست دالالن
را از حوزه شهرسازی قطع
میکند

،،

،،

امروز در شهرهای تاریخی
و بزرگ دنیا
بافت هسته مرکزی شهر
حفظ شده است
و پلها و تقاطعات
به منظور کاهش ترافیک
در رینگهای پیرامونی
شهرها ایجاد شد هاند

،،

رسانه ،اطالعات واقعي را به جامعه منتقل کند

،،

شیراز نیاز به این همه
بتن و آجر و سیمان نداشت،
میتوانستیم کمی لطیفتر به
شهر شیراز
که برند اصلی آن
گل و زیبایی و باغ است،
نگاه کنیم

،،

شهردار شيراز در این نشست سخنانش را با يادآوري جايگاه رسانهها
آغاز ميکند .حيدر اســکندرپور ارتباط دوســويه مديريت شهري ،جامعه
و رســانهها را يــک «امتياز» ميداند و معتقد اســت مديراني که به نبض
جامعه و وجدان عمومي توجه ندارند ،ســر زير برف کردهاند و امروز يکي
از اشــکاالت نظام مديريتي کشور هم همين عدم توجه به وجدان عمومي
جامعه است.
او از رسانهها به عنوان «پل ميان شهروندان و مسئوالن» ياد ميکند
و ميگويد رســانهها بايد واقعيتها را از متــن جامعه دريافت و اطالعات
واقعي را به متن جامعه منعکس کنند؛ چون رسانه نيز مثل هر ابزار ديگري
ميتواند در خدمت نيات مختلف قرار بگيرد و با ارائه اطالعات غلط منجر به
فضاسازيهاي منفي شود .اسکندرپور با اشاره به برخي مطالب منتشرشده
در فضاي مجازي ،بر اســتفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان پيش از
انتشار مطالب تأکيد دارد و ميگويد :در کنار دستاندرکاران فضاي مجازي
بايد کارشناســان متخصصي حضور داشته باشــند تا اخبار و اطالعات به
صورت درست و دقيق در اختيار شهروندان قرار بگيرد.
با شفافسازي ،دست دالالن را از حوزه شهرسازي قطع ميکنيم

«شــفافيت» يکي از مهمترين کليدواژههاي شــهردار جديد شــيراز
است .اين را بارها در برنامههاي مختلف اعالم کرده و می گوید :شهرداري
به عنوان بزرگترين مجموعه خدماترســان شــهري ،بايد به يک ويترين

شيشــهاي تبديل شــود و فعاليت تمام حوزهها بايد در نهايت شفافيت و
صداقت در برابر چشــم شهروندان انجام شود .اسکندرپور ادامه میدهد :به
شفافسازي در شهرداري اعتقاد دارم چون شفافسازي از ضايع شدن حق
شهروندان جلوگيري ميکند .از اين رو مقرر شده است تمامي قراردادها و
آگهيهاي مناقصه در پورتال شــهرداري اعالم شود .در همين راستا انجام
امور از طريق استعالمبها و ترک تشريفات را نیز ممنوع اعالم کردهام.
از نگاه شــهردار شــيراز ،شفافيت در شــهرداري با حوزه شهرسازي
پيوندي ناگسســتني دارد؛ چراکه شهرســازي گلوگاه شــهرداري است و
اهميت اين حوزه و برخوردهاي غيرشــفاف و سليقهاي برخي مديران ،فضا
را براي حضور دالالن فراهم کرده اســت .اسکندرپور با بيان اين مطلب که
85درصد مراجعات مردم به شــهرداري ،جهت تقاضاي اســتعالم بهاست،
ميگويد :عمده نارضايتي مردم از شــهرداري ناشــي از طوالني بودن روند
صدور پاســخ استعالمها اســت؛ اما ما برنامههايي در دست بررسي و اجرا
داريم که به دنبال آن ميتوانيم پاسخ استعالمها را در کمتر از يک روز به
ارباب رجوع ارائه دهيم .اين شفافسازي و تسهيل امور ،دست دالالن را از
حوزه شهرسازي قطع ميکند.
پروژههاي عمراني شهر از دوربينهاي دفتر کار ،رصد ميشود

با صحبتهاي صريح و صميمانه شهردار حاال يخ جلسه باز شده است
و فعــاالن فضاي مجازي نظرات و انتقادات خود را راحتتر بيان ميکنند و
در پاسخ نيز جوابهايي صريح و صادقانه ميشنوند .جوابهايي با رويکرد

علمي همراه با اخالقمداري و رعايت انصاف؛ صفتهايي که ميتواند الگوي
فعاليت رســانهاي و اطالعرساني باشد .روند پيشرفت پروژههاي عمراني از
جمله دغدغههاي فعاالن فضاي مجازي در نشســت صميمانه با شــهردار
شيراز بود .اسکندرپور به آنها و شهروندان شيرازي اطمينان خاطر ميدهد
که «اهتمام مجموعه شــهرداري شــيراز بر تکميــل پروژههاي نيمهتمام
عمراني اســت» و خودش نيز به عنوان ســکاندار مديريت شهري ،روزانه
روند پيشــرفت  18پروژه بزرگ مقياس را از طريق دوربينهاي نصبشده
در محل پروژهها رصد ميکند.
تملک امالک مورد مسیر پروژههای عمرانی باید پیش از شروع ،انجام
میشد

وي تاکيــد ميکند :طي ماههاي اخير رونــد تکميل اکثر پروژههاي
شهرداري شيراز سرعت گرفته است .به عنوان مثال عمليات ساخت تقاطع
سه سطحي اميرکبير ـ مطهري ـ رحمت در سال  93آغاز و تا آبان  96به
حدود  32درصد پيشــرفت فيزيکي داشته است ،اما امروز با گذشت هفت
ماه از شــروع دوران جديد مديريت شهري ميزان پيشرفت پروژه با حدود
 21درصد افزايش به حدود  53درصد رســيده است .شهردار شيراز تملک
امالک مورد مسير را يکي از مهمترين عوامل کاهش سرعت اجراي برخی
از پروژههاي عمراني همچون تقاطع غيرهمسطح ميدان قصردشت و ادامه
کوهسار مهدي (عج) دانسته و ميگويد :بايد پيش از شروع عمليات عمراني
پروژهها ،امالک مورد مســير تملک ميشد تا در روند تکميل پروژه خللي

5

SAT 23 June 2018/Thirteenth Year /No.256

شنبه  2تیر  9/97شوال /1439سال چهاردهم/شماره256

وارد نشــود ،اما امروز ما ماندهايم بــا پروژههاي بزرگ که ادامه آن ها منوط به
تملک های چند میلیارد تومانی اســت .برای مثال پل جوادیه با بیست و یک
یلیارد تومان هزینه احداث شــده در حالی که تملک های مربوط به آن رقمی
در حدود یکصد و بیست میلیارد تومان است.
شيراز اين همه بتن و پل نميخواست

حيدر اســکندرپور با بيان اينکه در ســال  96نســبت به سال  92ميزان
صدور پروانههاي ســاختماني ،به يکسوم تقليل يافته است ،خطاب به فعاالن
فضاي مجازي گفت :اطمينان دارم با تکيه بر توان نيروهاي شهرداري ،همدلي
شــهروندان و همراهي رســانهها از اين شرايط ســخت که گريبانگير تمامي
کالنشهرها اســت ،عبور ميکنيم .وي با بيان اينکه پروژههاي عمراني به علت
برنامهريزي اشــتباه ،ميزان رضايتمندي شــهروندان را افزايش نداده اســت،
ميگويد :تالش شــهرداران سابق شــيراز قابل احترام است ،اما در شهرسازي
ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد .امروز در شهرهاي تاريخي و بزرگ دنيا ،بافت
هسته مرکزي شهر حفظ شده است و پلها و تقاطعها به منظور کاهش ترافيک
در رينگهاي پيراموني شــهرها ايجاد شدهاند .اگرچه ما توسعه زيرساختها و
تکميل رينگهاي پيراموني شــهر شــيراز را قبول داريم و در اين راستا تالش
هم ميکنيم ،اما معتقديم شيراز نياز به اين همه بتن و آجر و سيمان نداشت،
ميتوانستيم کمي لطيفتر به شهر شيراز که برند اصلي آن گل و زيبايي و باغ
است ،نگاه کنيم.
به هيچ قيمتي زير بار تغيير کاربري باغات گروه يک نميرويم

شهردار شــيراز همچنين در اين نشست پاسخگوي دغدغه فعاالن فضاي
مجازي در خصوص حفظ مجموعه باغات قصردشــت و فضاي سبز شيراز بود؛
دغدغهاي که خود را در عکسها و متنهاي بهاشــتراک گذاشته در اينستاگرام
و ساير شبکههاي اجتماعي نشان ميدهد .به عنوان مثال محمد اسدالهی يکي
از فعاالن فضاي مجازي حاضر در اين نشست ميگويد :اگر باغات شيراز تخريب
شــود ،شيراز با شــهرهاي ديگر تفاوتي نخواهد داشت .او از شهردار ميخواهد
که قدرتمندانه در مقابل تخريب باغات بايســتد .اسکندرپور اما با لحني صريح
و قاطع حرفی ميزند که انگار خيال همه را راحت کند :باغ هاي قصردشــت،
ناموس شــهرداري هســتند و به هيچ قيمتي زير بار تغيير کاربري باغات گروه
يک نميرويم!
وی با تشریح گروه بندیهای پنجگانه باغات قصردشت میگوید سیاست
گذار اصلی باغات قصردشت شورای عالی شهرسازی و معماری است و هرگونه
تغییر در نحوه برخورد با این باغ ها ،منوط به تصمیمگیری این شورا به عنوان
نهاد باالدستی است؛ همچنین تغییرات جزیی در باغات (به استثنای گروه یک
که هرگونه ســاخت و ساز در آنها ممنوع است) بر اساس رأی کمیسیون ماده
 5شورای عالی شهرسازی و معماری صورت میگیرد؛ طبق قانون شورای عالی
معماری و شهرسازی میتوان باغات گروه پنج را که عمدتاً باغات کمبازده واقع
در حاشیه کوه دراک هســتند ،تغییر کاربری داد و از محل سهم خدمات آن،
باغات گروه یک را تملک و حفظ کرد.
شهردار شیراز با ذکر مثالی گروهبندی باغات را برای فعاالن فضای مجازی
تبیین میکند و میگوید طبق قانون شورای عالی معماری و شهرسازی باغات
چمران جزو باغات گروه یک محســوب نمیشود اما شهرداری برای پاسداشت
ریههای تنفســی شیراز درصدد است که آنها را تملک کند و به عنوان بوستان
و فضای سبز عمومی در اختیار شهروندان قرار دهد.
اســکندرپور اين نويد را هم به شهروندان و فعاالن فضاي مجازي ميدهد
که اگر باغي مشــجر جزو باغات گروه پنج قرار داشته باشد ،شهرداري با تغيير
کاربري آن موافقت نميکند .در اين جلســه قرار شد نقشه گروههاي پنجگانه
مجموعه باغات قصردشت نيز در اختيار رسانهها و شهروندان قرار بگيرد تا آنها
نيز آگاهانه در راه حفظ باغات و اطالعرسانيهاي مرتبط با آن قدم بگذارند.
قانون شوراي عالي شهرسازي ميتواند تغيير کند

شهردار شيراز معتقد اســت که قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري
ميتواند تغيير کند و متناسب با شــرايط روز راهکارهاي بهتري براي حفظ و
صيانت از مجموعه باغات قصردشــت تصويــب کند و انتفاع اقتصادي باغدار را
نيز در نظر بگيرد تا او هم با مجموعه شــهرداري براي حفظ اين پهنه سبز ،با
انگيزه همقدم شود .همچنين در اين نشست اسکندرپور از احداث يک باغ 10
هکتاري منطبق با معماري اصيل ايراني ،در بلوار اميرکبير خبر داد.

شيراز فرصت قدم زدن ندارد

امين آلشــمس یکی دیگر از فعاالن فضاي مجازي بر توسعه گردشگري
و ايجاد پيادهراهها در شــهر شيراز تأکيد دارد .اسکندرپور نيز هم عقيده با او،
باور دارد که شــيراز فرصت قدمزدن ندارد! بايــد پيادهراهها را افزايش دهيم و
براي مــردم فرصت و فضاي راه رفتن ،تعامل و گفتوگو را ايجاد کنيم؛ که در
اين راســتا شــهرداري بنا دارد محور عرفــان را (از دروازه قرآن تا حرم مطهر
شــاهچراغ (ع) احداث کند .وي اضافه ميکند ،هماکنــون اين پروژه در مرحله
انجام مطالعات ترافيکي ،اقتصادي و انساني است تا با پشتوانه غني مطالعاتي و
علمي و طرحي کارآمد اجرا شــود و بر توسعه گردشگري و پيادهمحوري تأثير
مثبت بگذارد.
با اقتصاد رويدادمحور ميتوان شيراز را متحول کرد

شــهردار شــيراز تأکيد مي کند که با اقتصاد رويداد محور مي توان شهر
شيراز و اقتصاد آن را متحول کرد و مي گويد :با برگزاري رويدادها در ماههاي
مختلف ســال همچون  15مهرماه تا  15آبان ماه که به عنوان بهار دوم شيراز
شناخته ميشــود ،ميتوان رويدادهاي گردشگرپذير را تعريف کرد تا شهر در
تمام فصول سال زنده باشد و اقتصاد آن پويا شود.
وي يادآور ميشود که پشتوانه فرهنگي شيراز ميتواند ظرفيت اقتصادي
مناســبي براي اين کالنشهر ايجاد کند چون معتقديم که امروز شيراز نيازمند
توجه بيشــتر به ظرفيتهاي جديد اجتماعي ،اقتصادي و گردشــگري است.
اســکندرپور بار ديگر اين باور خود را که «شيراز بايد شبيه شيراز باشد» تکرار
ميکند و ميگويد :شــيراز ترکيب منحصر به فردي از مذهب ،تاريخ ،فرهنگ،
ادبيات و فلســفه دارد که تنها مختص همين شــهر است و بايد به آن نگاهي
ويژه داشت.
امسال  7محور گردشگري در بافت تاريخي احيا ميشود

بافت تاريخي يکي ديگر از محورهاي صحبت شــهردار شــيراز با فعاالن
فضاي مجازي بود .در ادامه سخنان شهردار در اين زمينه ،محمد امین شرافتي
دليل راهاندازي صفحهاش در اينســتاگرام را آشــنا کردن شــيرازيها با بافت
تاريخي و بهبود وضعيت آن ميداند و مهيار قدوســي که مرمتگر و از فعاالن
فضاي مجازي است ميگويد :باور دارم که بافت تاريخي شيراز با داشتن حدود
 12هزار اثر تاريخي ثبت شــده و ثبت نشــده حتي از بافــت تاريخي يزد نيز
غنيتر اســت ،اما اين ثروت غني نيازمند نگاه تخصصي براي بهســازي و احيا
است.
اســکندپور براي پاســخ به اين دغدغه ها عنوان مــي کند که مديريت
جديد شــهر شيراز بافت تاريخي فرهنگي را ثروت شهروندان مي داند و از اين
رو بايد با تغيير رويکرد به آن نگاهي ويژه داشــت .شــهردار شيراز خاطرنشان
ســاخت :امسال  7محور گردشــگري را در بافت تاريخي احيا ميکنيم که اين
به معناي ايجاد  7فرصت جديد گردشــگري براي شيراز است .امروز اقتصاد در
بافت تاريخي فرهنگي متحول شــده اســت و اين تحول ميتواند به کل شهر
تسري يابد.
وي با يادآوري روزهاي دلنشــين بهاري شــيراز خاطرنشــان ميکند با
اقدامات انجام شــده ،همچون نورپردازي ،گلکاري و زيباســازي بافت تاریخی،
فرهنگی شــهروندان را در عيد نوروز با اين محدوده ارزشــمند دوباره آشــتي
داديم و شــاهد رضايتمندي ،اســتقبال و حضور آنها در بافت بوديم .در يک
کالم توانستيم در ايام نوروز دوباره حس خوب زندگي را در شيراز ايجاد کنيم
و معتقدم که ميتوان اين حس خوب را در تمام طول ســال در رگهاي شهر
جاري کرد .حس خوب زندگي با بتني کردن شــهر به وجود نميآيد؛ بلکه بايد
اين حس خوب را با احترام به شــهروندان ،زيباســازي سيما و منظر شهري،
تقويت خاطرات دستهجمعي و برگزاري رويدادهاي شهري به دستآورد.
ســاعت از نيمههاي روز گذشته اســت و صداي اذان در گوش اتاق را پر
ميکند .نشســت صميمانه شهردار شــيراز با فعاالن فضاي مجازي در دقايق
پايانياش میگذراند .اســکندرپور رو به فعاالن جوان فضاي مجازي ميگويد:
براي مديريت بهتر شهر ،از توان ،تخصص و انديشه نخبگان و گروههاي مختلف
شهروندان در حوزههاي متعدد شهرسازي ،معماري ،رسانه ،هنرمندان ،فعاالن
فرهنگي و گردشــگري و ...بهره خواهيم برد .اين نشســتهاي تخصصي ادامه
خواهد داشت و با همدلي و همراهي رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسي
در مسير ساخت شيرازي شبيه شيراز با تکيه بر ويژگيهاي يگانهاش ،گامهاي
استواري برميداريم.

ذرهبین
مدیرانی کــه از نبض جامعه بیخبرند،
سر زیر برف کردهاند

شفافســازی و تســهیل امور ،دست
دالالن را از حوزه شهرسازی قطع میکند

نیمه مهر تا نیمه آبانماه بهار دوم شیراز
اســت و میتواند فرصتی برای برگزاری
رویدادهای گردشگرپذیر باشد

شــیراز فرصت قدم زدن ندارد! باید
پیادهراهها را افزایش دهیم و برای مردم
فرصت و فضای راهرفتن ،تعامل و گفتوگو
ایجاد کنیم

باغ های قصردشت ناموس شهرداری
هستند؛ به هیچ قیمتی زیر بار تغییر کاربری
باغات گروه یک نمیرویم

امسال  ۷محور گردشگری را در بافت
تاریخی احیا میکنیم که این به معنای ایجاد
 ۷فرصت جدید گردشگری برای شیراز
است
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* عکس ها :اشکان پردل

طبق قانون شورای عالی
معماری و شهرسازی باغات
چمران جزو باغات گروه
یک محسوب نمیشود ،اما
شهرداری برای پاسداشت
ریههای تنفسی شیراز درصدد
است که آنها را تملک کند و به
عنوان بوستان و فضای سبز
عمومی در اختیار شهروندان
قرار دهد

پرونده ویژه
گزارشهایی تحلیلی درباره رویدادهای شهری
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 99پل ساختهشده و در حال اجرا
در شیراز داریم و برای بعضی از آنها صدها میلیاردتومان
هزینه شده است

شنبه  2تیر  9/97شوال /1439سال چهاردهم/شماره256

SAT 23 June 2018/Thirteenth Year /No.256

گفتوگوی «شهرراز» با رئیس شورای اسالمی شهر شیراز درباره رویدادهای فرهنگی

و طرحهای مدیریت شهری در بازآفرینی محورهای زند و پارامونت

بازگشتبهقلبشهر
محیطهای پرترافیک شهر را به محیطهای پیادهمحور و شهروندمحور تبدیل میکنیم

از فلکه نمازی تا دروازه سعدی ،حملونقل عمومی با تراموا خواهد بود

قرار است تراموا از بازار وکیل هم بگذرد و بهنوعی به اقتصاد این بازار هم کمک کند

شــهرراز /شــیراز را شــهر منحصربهفرد در برخوردار بودن از ظرفیتهای تاریخی ،فرهنگی و جغرافیایی میداند و میگوید نتوانستهایم از این ظرفیتها استفاده کنیم .سیداحمدرضا دســتغیب منتقد صریحاللهجه پلسازیهای بیحسابوکتاب در سالهای اخیر در شیراز است:
«آمدند و شــیراز را محاصره کردند بین پل و بتن و ســیمان .آن هم درحالی که عم ً
ال تغییر خاصی در ترافیک شــهر ایجاد نشــد ،و سیماومنظر شهری هم از بین رفت ».نابودشــدن دو میدان زیبا و منحصربهفرد «ولیعصر» و «معلم» را شاهد مثالی میآورد بر نقد تفکر پلسازی مدیران
ســابق؛ آنها که  22ســال از دنیا عقب بودند و در روزگاری که شــعار حملونقل درونشهری «آهسته راندن» بهجای «سرعت» است ،تنها به تقدم ماشین بر انسان و سرعت بیشتر میاندیشــیدند .آن هم با هزینههای گزاف« .ما امروز  99پل ساختهشده و در حال اجرا در شیراز داریم
و برای بعضی از آنها صدها میلیاردتومان هزینه کردهایم؛ درحالی که به جای یک پل کمتر ،میتوانســتیم رویدادهای فاخر فرهنگی برگزار کنیم ،هنرمندان و فرهنگوران شــیراز را تقویت کنیم ،آثارشــان را بخریم و موزه درست کنیم ».شاید از همین هم هست که امروز راهبرد مدیریت
شــهری شــیراز از «ماشینمحوری» به «انسانمحوری» تغییر کرده است و دستغیب نیز طرحهای بازآفرینی محورهای زند و پارامونت را یکی از نمونههای این راهبرد میخواند .به گفته رئیس شورا طرح بازآفرینی محور زند (از فلکه نمازی تا فلکه شهرداری) آغاز شده و بازآفرینی سه
محور دیگر (از پارامونت تا پل غدیر ،از پارامونت تا قصردشــت ،و از فلکه گاز تا فلکه فرودگاه) نیز در دســتور کار شورای شهر و شهرداری شیراز اســت .احمدرضا دستغیب چنین طرحهایی را نیاز امروز شهر میداند ،چراکه معتقد است امروز فضاهای شهری حس تعلق به شهر را به
شــهروندان نمیدهد و مردم هم دیگر از زندگی در شــهر لذت نمیبرند« .از همینرو تالش میکنیم که محیطهای پرترافیک شــهر را به محیطهای پیادهمحور و شهروندمحور بدل کنیم ».مشروح گفتوگوی شــهرراز با سیداحمدرضا دستغیب رئیس شورای اسالمی شهر شیراز را در
ادامه بخوانید.

،،

طرح بازآفرینی محور زند
(از فلکه نمازی تا فلکه
شهرداری) آغاز شده
و بازآفرینی
سه محور دیگر
(از پارامونت تا پل
غدیر ،از پارامونت تا
قصردشت ،و از فلکه گاز
تا فلکه فرودگاه)
نیز در دستور کار شورای
شهر و شهرداری
شیراز است.
تالش میکنیم
محیطهای پرترافیک
شهر را به محیطهای
پیادهمحور و
شهروندمحور
تبدیل کنیم

،،

،،

گذشتگان آمدند و
شیراز را محاصره
کردند بین پل و بتن
و سیمان ،درحالی که
عم ً
ال تغییر خاصی در
ترافیک شهر ایجاد
نشد ،و سیماومنظر
شهری هم از بین
رفت؛ آن هم با
هزینههای
بسیار گزاف

،،

شــیراز شــهری اســت با پیشــینه تاریخی و فرهنگی ،و تعداد
قابلتوجهی از مراکز گردشگری در این شهر قرار دارند .به نظر شما
با توجه به این داشــتهها و ظرفیتها ،آیا مــا میتوانیم رویدادهایی
فرهنگی در شــیراز تعریف کنیم که هویت فرهنگی شــهر را حفظ و
به اقتصاد شهر کمک کند؟ رویدادهایی که مشابهش را در جشنواره
فرهنگی لیورپول ،جشــنوارههای ســینمایی کن ،ونیــز ،برلین و...
دیدهایم و بدل به بخش مهمی از اقتصاد شهر شده است.

شــیراز از منظرهای مختلف شهری قابلتوجه است :ابتدا میتوان
به هویت تاریخی شهر اشــاره کرد ـ که با کشفیات اخیر مشخص شد
بیش از 7هزارســال سابقه دارد ـ شــیراز ازسویی شهر شعر ،هنر ،ادب
و فرهنگ اســت ،مکانهای زیارتی و گردشگری دارد ،آبوهوایش در
پاکی و لطافت هوا کمنظیر اســت ،و مردمی خونگرم ،نجیب و فرهنگی
دارد .هرکدام از این عوامل اگر در هر شهری از جهان بود ،آن شهر بدل
به پایتخت گردشگری جهان میشد ،اما متأسفانه ما نتوانستهایم از این
ظرفیتها استفاده کنیم.
درحالی که ورود گردشــگر ســبب تقویت و رونق اقتصاد شهری
خواهد شــد و اقتصاد شهرداری هم رونق خواهد یافت .من معتقدم در
ســالهای گذشــته در پیگیری مواردی مانند پایتخت فرهنگی ایران،
شــهر خالق ادبی ایران و ،...در شیراز کوتاهی شده است .شاید به این
دلیل که در 8سال قبل از دولت آقای روحانی ،اصوالً اعتقادی به اینکه
شیراز شــهر ادبی باشد ،وجود نداشــت؛ از همینرو بخشی از جایگاه
شیراز بهعنوان شهری فرهنگی آسیب دید.
برای ایام نوروز  ،97شــورای شــهر برنامههایی را مصوب کرد و
شــهرداری هم مکلف به اجرای آنها شد .برنامههایی مانند گلآرایی
و سبزهآرایی در سطح شــهر و برگزاری رویدادهای شاد فرهنگی،
موســیقی خیابانی و . ...نوروز امسال شــاید اولینبار در سالهای
گذشته بود که مردم شــاد بودند .حتی در نظرسنجی شهرداری هم
87درصد شــهروندان از اجرای برنامهها راضی بودند .این نشــان
میدهد شیراز پتانسیل برگزاری چنین برنامههایی را دارد و مردم هم
خواهان چنین رویدادهایی هستند.

شعار شورای پنجم شیراز «مردممحوری» است ،اما ما برای همین
شــعار هم برنامهای مدون نداریــم؛ راهبرد داریم ،امــا برنامه نداریم،
همانگونه که برای بخش فرهنگی شــیراز برنامهای مدون وجود ندارد.
اگر وین اتریش پایتخت موســیقی جهان است ،بهدلیل برخورداربودن
از برنامه مدون و جامع اســت .دلیل فقدان برنامه در شیراز اما آن است
که در ســالیان گذشته ،به تنها چیزی که توجه نشد ،فرهنگ بود .نکته
دیگری که باید به آن توجه کرد آن اســت که شهرداری تنها متصدی
فرهنگ شهروندی نیست ،و ســازمانهایی مانند صداوسیما ،تبلیغات
اسالمی ،آموزشوپرورش ،نهاد روحانیت و ...نیز متولی فرهنگ هستند،
اما این دستگاهها و نهادها هرکدام بهصورت جزیرهای عمل میکنند ،و
نتیجه هم آن میشــود که اتفاق خاصی در حوزه فرهنگ در شیراز رخ
نمیدهد .از این منظر ،به نظر من هماهنگی میان دستگاههای مختلف
در بخش فرهنگی نیز کمرنگ است.
بهتازگی براســاس یک پژوهش مشــخص شــده که شهرهای
هدف گردشــگران خارجی ،اغلب اصفهان و شیراز است ،اما به طور
میانگین آنها در صورت اقامت یکهفتهای در این دوشــهر 5 ،شب
را در اصفهان میمانند و تنها دوشــب در شیراز هستند؛ حال آنکه به
نظر میرسد داشــتههای تاریخی ،فرهنگی و حتی جغرافیایی شیراز
بیش از اصفهان است .ازسویی واضح است که برگزاری فستیوالها
و رویدادهای ملی و جهانی در شیراز سبب افزایش سرمایه اجتماعی

و همبستگی اجتماعی در میان شــهروندان خواهد شد .به نظر شما
برای برگزاری رویدادهای فرهنگی فاخر ،چه نوع برنامههایی ،و با چه
د تدوین شود؟
رویکرد و راهبردی بای 

شیراز نیازمند برنامههای فرهنگی بلندمدت است ،شیراز تنها شهر
ایران اســت که شهروندانش پتانســیل بیدارماندن تا صبح را دارند ،اما
ما از این پتانسیل چه اســتفادهای کردهایم و چه درآمدی کسب شده
اســت؟ حتی مغازهها در سطح شــهر باید ابتدای شب تعطیل شوند،
درصورتی که مردم دســتکم تا نیمههای شــب در خیابانهای شهر
هستند و این حضور و شبگردی برای شهر شیراز یک فرصت است.
ما میدانیم که در دهههای پیشــین و حتی امروز اقتصاد اول شیراز
کشاورزی و مشاغل خدماتی بوده و هست ،اما مدتهاست مدیریت
اســتان و مدیران کل ،تصمیمگیران و مدیــران اجرایی بر اهمیت
صنعت گردشگری و سرمایهگذاری همهجانبه برای رشد و رونق این
صنعت تأکید میکنند؛ درحالی که تا بسترهای گردشگری مهیا نباشد
و برنامههایی برای برگزاری رویدادها و فستیوالهای ملی و بینالمللی
تعریف و اجرایی نشود ،ورود و جذب گردشگر افزایش نخواهد یافت.

امیــدوارم صحبتهای مدیــران در زمینه جذب گردشــگر ،تنها
حرفدرمانی نباشــد؛ چون همه دولتها این شعار را دادهاند و از جذب
ســرمایهگذار و گردشــگر خارجی گفتهاند .درحالی کــه برای جذب
گردشگر باید بسترهای مناسب وجود داشته باشد ،اما چنین بستری در
شیراز وجود ندارد و امکانات مطلوب رفاهی ،خدماتی و حملونقل برای
گردشگران فراهم نیست.
با توجه به صحبتهای شــما که گفتید شورا برنامه مدون فرهنگی
ندارد ،به نظرم در نخســتین گام باید مرکز پژوهشهای شــورای
شهر تقویت شــود تا براساس نیازســنجیها ،بتواند برنامهریزی
کند .درحالی که به نظر میرســد این مرکز امروز کمرنگ اســت و
کمیسیونها فعالتر هستند.

مرکز پژوهشهای شورا نهاد بسیار مهمی است ،اما قب ً
ال یک ایراد
قانونی وجود داشــت و ما به تازگی آن ایراد قانونی را برطرف کردهایم،
اعضای مرکز انتخاب شــدهاند و بهزودی نیز مرکز پژوهشهای شورای
اســامی شهر شیراز راهاندازی خواهد شد .البته توجه داشته باشید که
مرکز پژوهشها مستق ً
ال برنامه نمیدهد ،بلکه نسبت به طرحها و لوایح
اظهارنظر کارشناسی میکند.
طبق آماری که ما از معاونت شهرســازی شهرداری شیراز داریم،
هزینه ســاختن پلهای شیراز در سالهای گذشــته حدود 1200
میلیارد تومان بوده است؛ درحالی که شاید با یکدرصد هزینه یک پل
میتوانستیم تعداد قابلتوجهی رویداد در شیراز تعریف و اجرا کنیم.

واقعیت آن اســت که ما باید کمکاریهای ســالهای گذشــته را
جبران کنیم .اتفاقی که در ســالیان گذشــته در شیراز رخ داده ،توجه
ویژه به ســاختن پلها بوده است؛ پلهایی که بهطور رسمی اعالم شده
تنها دودرصد از ترافیک شــیراز را کاهش دادهاند ،آن هم با هزینههای
بسیار گزاف .ما امروز  99پل ساختهشده و در حال اجرا در شیراز داریم
و برای بعضی از آنها صدها میلیاردتومان هزینه شده است؛ درحالی که
به جای یک پل کمتر ،میتوانســتیم رویدادهای فاخر فرهنگی برگزار
کنیم ،هنرمندان و فرهنگوران شیراز را تقویت کنیم ،آثارشان را بخریم
و موزه درست کنیم ،اما گذشتگان آمدند و شیراز را محاصره کردند بین
پل و بتن و ســیمان .آن هم درحالی که عم ً
ال تغییر خاصی در ترافیک
شهر ایجاد نشد ،و سیماومنظر شهری هم از بین رفت.
مث ً
ال میدان ولیعصــر میدانی تاریخــی و منحصربهفرد بود ،فلکه

معلم میدانی بســیار زیبا بود ،این میدانها را برای ســاختن پل از بین
ماشین
بردند .حال آنکه خیابان عریض و پل بزرگ ،نشــاندهنده تقدم
ِ
بیشتر و سرعت بیشتر است و ســبب آلودگی بیشتر و دورشدن مردم
از یکدیگر میشــود .تا ســال  ،1996شــعار دنیا در بخش حملونقل
شهری «ســرعت» بود ،امروز اما شعار دنیا «آهستهرفتن» است؛ چون
در آهســتهحرکتکردن ما اطــراف را میبینیم ،صحبــت میکنیم و
آرامش داریم .ازسویی آنچه که امروز تهدیدی برای شیراز و بسیاری از
کالنشهرهاست ،دورشدن مردم از یکدیگر است.
در گذشته ،شهرها محلهمحور بودند و همه نیازمندیهای هر محله
هم در آنجا وجود داشــت .امروز شهرهای اروپایی نیز محلهای ساخته
میشــود و مردم مجبور نیســتند به خاطر مدرسه و بهداشت ،نیازمند
رفتن به مرکز شهر باشند .ما نیز امروز باید به شکلی مدیریت شهری را
انجام دهیم که همه نیازهای مردم در محلهها برآورده شــود .پس باید
محلهمحور و در محلهها نیز گفتوگومحور باشیم .این گفتوگومحوری
امنیت ،رفاه ،نشاط و آرامش شهر را تأمین میکند.
در جلســه اخیرتان با امیران ارتش ،شما و شهردار شیراز با تغییر
کاربری در فضای ســبز پادگانها (بعد از خروج پادگانها از شهر)
بهشدت مخالفت کردید .دلیل مخالفتتان چه بود؟

بحــث خروج پادگانها از شــهر ،هم قانون مجلس و هم دســتور
اکیــد مقام معظم رهبری اســت ،و ما به طور جدی بــه دنبال خروج
پادگانها از شهر هستیم .اما بههیچوجه اجازه نمیدهیم در محل فعلی
پادگانها ،ســاختمانهای بلند ،تجاری و ...جایگزین فضای سبز شود؛
بلکــه محل پادگانها باید به صورت پــارک و مکان تفریحی در اختیار
مردم قرار بگیرد ،که امیدواریم این اتفاق به زودی رخ دهد .ازسویی ما
در محورهای اصلی شــیراز مثل محور زند ،اجازه ساخت ملک تجاری
با تراکــم تجاری باال را نمیدهیم؛ چراکه خیابــان زند باید یک محور
تفریحی و گردشگری باشد.
از محــور خیابان زند گفتید .کمی دربــاره جزئیات طرح بازآفرینی
محور زندیه بگویید.

ما در بودجه ســال  97شــهرداری شــیراز ،برای طرح بازآفرینی
محور زنــد ردیف اعتباری اختصاص دادهایم و هســته اولیه این طرح
نیز تشکیل شــده است .در این طرح از فلکه نمازی تا فلکه شهرداری،
 20مکان را برای تبدیلشــدن به فضای ســبز عمومی و پارک و موزه
مشخص کردهایم و درحال مذاکره با مالکان آنها هستیم.
ازســویی از محل فلکه امام حسین (ع) (ســتاد) تا خیابان خیام،
حدود 50هزار متر مربع را شناســایی کردهایم و امیدواریم که تا پایان
سال  ،97این محور تبدیل به یک پارک بزرگ عمومی برای شهروندان
شــود .در ادامه این برنامه ،طرحی داریم کــه از فلکه نمازی تا دروازه
ســعدی ،حملونقل عمومی را به صورت تراموا داشته باشیم .قرار است
ایــن تراموا از بازار وکیل هم بگذرد و بهنوعــی به اقتصاد این بازار هم
کمک کند .ازســویی بازآفرینی خیابان لطفعلیخان زند از پارامونت تا
پل غدیر ،از پارامونت تا قصردشت ،و از فلکه گاز تا فلکه فرودگاه نیز در
دستور کار شورای شهر و شهرداری شیراز است.
مــا بازآفرینی محور زند را آغاز کردهایم و ســه محور دیگر را هم
در دســتور کار داریم؛ اســتاندار فارس نیز از این طرحها بهطور جدی
حمایت کرده اســت .مدیریت شهری شــیراز معتقد است امروز مردم
نیاز دارند که فضاهای شهری بازتر و پاکتر باشد ،چراکه امروز مردم از
زندگی در شــهر لذت نمیبرند و فضاهای شهری حس تعلق به شهر را
به شهروندان نمیدهد .از همینرو تالش میکنیم محیطهای پرترافیک
شهر را به محیطهای پیادهمحور و شهروندمحور تبدیل کنیم.
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سرمقاله

جاذبه های گردشگری یک مقصد
تنها بــه ویژگی های محیــط طبیعی،
ابنیه ،صنایع دستی و تصاویر آن خالصه
نمیشود .در واقع رویدادهایی که در یک
مقصد گردشگری رخ می دهند خود می
توانند به عنوان منبع مهمی برای جذب
گردشگران تلقی شوند .این موضوع تا آن
حد اهمیت می یابد که ممکن است یک
مکان جاذبه های خاص و مطرح دیگری
نیز برای عرضه در ســطحی گسترده تر
نداشــته باشــد لیکن تدارک و برگزاری
ســبک رویداد بزرگ و دارای اهمیت به
جذب طیف گســترده ای از گردشگران
بیانجامد.
جذب بازدیدکنندگان و گردشگران
به ســوی یک منطقه ،جلب گردشگران
به یک منطقه در ایام غیر اوج مســافر،
جلب رسانه ها به یک منطقه ،اعتباردهی
و مطــرح نمــودن آن ،ایجــاد تحرک
اقتصادی ،اجتماعی و روحیه بخشــی به
مردم یک منطقه ،تشویق گردشگران به
تکرار بازدیــد از یک محل و جلب منابع
برای تجدید حیات اقتصادی ،اجتماعی،
فرهنگی یــا حتی سیاســی یک مقصد
گردشــگری کــه از دوران خــود فاصله
گرفته است.
ســال های پایانی قرن بیســتم و
آغاز هزاره ســوم میــادی را در صنعت
گردشگری می توان عصر رویدادها خواند.
مقاصد گردشــگری به منظــور تقویت
داشته ها و گســترش بازار پیش روی و
مخاطبان خود به برگــزاری رویدادها با
تنوعی شــگرف از نظــر موضوع و تعداد
روی آورده انــد اگرچه میــان رویدادها
مشابهت هایی وجود دارد اما در واقع هر
رویداد و قصه ای منحصر به فرد است که
از جنبــه های گوناگون با دیگر رویدادها
متفاوت است ،البته وجوه اشتراک میان
رویدادها سبب می شود که امکان تبادل
تجربه ها میان آنها فراهم گردد .در عین
حال هر بار که رویدادی برگزار میشــود
برگزار کنندگان باید آن را چنان اداره و
برگزار نمایند گویی که نخســتین باری
اســت که این رویداد در جریان اســت
و نیز هــر بار که رویــدادی برگزار می
شــود باید چنان آن را برگزار کرد گویی
که این آخرین باری اســت کــه برگزار
میشود.
برگزاری یک رویداد درست همانند
اجرای یک پروژه متعارف اســت و همه
آنچــه را مدیــران در مدیریت طرحها و
پروژه ها آموختــه اند در نظر می گیرند
با حساســیی به مراتب باالتر به واسطه

ماهیت صنعــت گردشــگری باید بکار
بندند.
شــیراز با دار بودن پیشــینه تاریخ
منحصر به فرد میراث فرهنگی  ،مذهبی
آئینــی و ادبی علمی و ورزشــی غنی ،
پتانســیل های طبیعی بیشمار به مانند
بستر حاصلخیز شــعور و سجود پرورش
دهنده مشــاهیر بیشــماری بر بلندای
عرفان ،هنر  ،فرهنگ و شعور بوده است
که بر جمعیــت فرزندان خود نه تنها در
کشــور بلکه در جهان سربلند و سرافراز
اســت ولیکــن درکنار این ثــروت غنی
فرهنگــی ،تاریخی و مذهبی رویدادهای
منطقــه ای ،ملی و بیــن المللی دریچه
ای تازه به روی توســعه اقتصاد و عمران
شهری می گشاید که شاید بهره برداری
حداکثری زمان در گرو اندیشــه و همت
بلند مســئولین و صاحبان اندیشــه این
شهر بهشتی باشد.
شــیراز با دار بودن مشاهیر ،مراکز
زیارتــی و گردشــگری بی بدیــل آثار
مختلف از دوره هــای مختلف تاریخی،
ســبک ها و مکاتب خاص و ویژه هنریو
منابع بی انتهای ادبیات ،فرهنگ و شعر
و شعور نیازمند ایجاد جاذبه های مکمل
گردشــگری خاص و هدفمند در حوزه
رویدادی است که می توان گفت تاکنون
بهره چندانی از آن نبرده است.
حوزه ســازمان فرهنگی اجتماعی و
ورزشی شهرداری شــیراز در کنار انجام
وظایف ذاتی خود در حوزه های مختلف
فرهنگی ،مذهبی ،ورزشی و گردشگری با
حمایت مادی و معنوی منتخبین مردم
در شــورای اسالمی کالن شــهر شیراز،
تالش مضاعفــی در زمینه شناســایی،
شــکل دهی ،برنامه ریــزی و برگزاری
رویدادهای در خور فرهنگی  ،گردشگری
را آغــاز نموده و ادامه می دهد که نتایج
مطلــوب و گســترده ای را در ســطوح
مختلف استانی ،ملی و حتی بین المللی
ذکر شده نشاط و شــادابی شهروندان و
خاطبان خود را به دنبال دارد که یکی از
اهداف عالیه مدیریت شهری ،مسئولین،
دســت اندرکاران و صاحب نظران حوزه
های اجتماعی و فرهنگی است در همین
راســتا رویدادهای مختلف و متنوعی در
دســتور کار و تقویم گردشگری شهری
شــیراز قرار گرفته اســت که جشنواره
نوروزی ،جشــنواره های نکوداشت روز و
هفته شیراز ،بزرگداشــت مشاهیر و نام
آوران عرصــه فرهنگ ،هنر و ادب تقلید
سعدی و حافظ ،هفته های فرهنگی ملی
و بین المللی ،جشــنواره های تأثیر و آوا

رویدادهای فرهنگی
زمینهساز رونق گردشگری در شیراز
محمدحسن گلبن حقیقی (هنرمند تجسمی)

ادامه از صفحه یک

رئیسسازمانفرهنگیاجتماعیشهرداریشیرازخبرداد

برگزاری  10رویداد گردشگری در سال 97
و نواها و  ...از جمله این موارد اســت .در ســال  97بیش از 10
رویداد جدید متنوع در حوزه های مختلف در تقویم رویدادهای
گردشــگری شیراز پیش بینی گردیده اســت که دبیرخانه های
برخی از این رویدادها بواسطه لزوم حمایت ،هماهنگی ،مساعدت
و همکاری سایر ارگان ها و نهادهای اجرایی و سیاستگزار شهری
تشکیل گردیده و بر اساس دستورالعمل ابالغی فعالیت های خود

را آغاز نموده اند.
امید است با اتکا به یاری خدا ،تالش پرسنل مجموعه خدوم
شهرداری شیراز ،هماهنگی مدیران و مسئولین شهری و استانی،
برگــزاری با کیفیت این رویدادها ،بــرگ زرین دیگری بر اثبات
خدمتگزاری مجموعه شهرداری به شهروندان فهیم و گردشگران
باذوق شیراز  ،این بهشت ایران باشد.

در بخش مذهبی نیــز امامزادههای واجب
التعظیم در شیراز هستند و مساجدی مانند مسجد
جامع ،مسجد نصیرالملک و مسجد وکیل در جهان
شــناخته شــدهاند .از این منظر ،شیراز مجموعه
فراوانــی از جاذبههای گردشــگری ،فرهنگی و
مذهبی دارد که میتواند گردشــگران را روزهای
بیشتری در این شهر نگه دارد؛ بهویژه آنکه معمو ً
ال
گردشگران هم شــیراز را با خاطره خوش ترک
میکنند .همه این داشتهها و ظرفیتهای بالقوه
میتواند در اقتصاد رویدادمحور به کار شیراز آید.
شهرداری شیراز نیز بهعنوان محور و متولی شهر
میتواند جایگاهی ویژه در شــکلگیری اقتصاد
رویدادمحور داشته باشد.
شیراز مرکز مهم هنرهای اسالمی در ایران
اســت و چیزی از شکوه اصفهان در دوره صفویه
کم ندارد .از همین منظــر به نظرم ما میتوانیم
در شــیراز رویدادهای هنر اسالمی برگزار کنیم،
چراکه گردشگران نیز عالقهمند هستند هنر دوره
اسالمی و ایرانی را ببینند و با آن آشنا شوند .این
ظرفیت برای ما اشــتغالزایی فراوانی به همراه
خواهد داشــت .به عنوان مثال بافت قدیم شیراز
مجموعهای بزرگ است که هنوز مورد توجه کافی
قرار نگرفته است ،اما اگر ما به اهالی بافت قدیم
امکانات و تســهیالت بیشتری ارائه کنیم و خود
اهالی در خانههایشان سرمایهگذاری انجام دهند،
هم اشتغالزایی خوبی برای مردم ایجاد خواهد شد
و هم به وســیله خود اهالی این محالت قدیمی،
بافت قدیم حفظ خواهد شد.
اگر در شیراز رویدادها و فستیوالهای بزرگ
فرهنگی برگزار شــود کمــک بزرگی به تحول
اقتصادی شیراز خواهد شد .چراکه شیراز پاکترین
آبوهوا را در میان کالنشــهرهای کشور دارد و
این مزیت یکی از پتانســیلها برای میزبانی از
جشنوارهها و رویدادهای ملی و بینالمللی است.
امروز یکی از بزرگترین مشکالت کشور ما،
پایینبودن میزان نشاط اجتماعی در میان شهروندان
است .شادمانی شهروندان پس از پیروزی تیم ملی
فوتبال در جامجهانی (در برابر مراکش) نشاندهنده
نیاز مردم به شادی جمعی بود.
بــه نظر من اگــر در شــیراز رویدادها و
فســتیوالهای فرهنگی با همــکاری و تعامل
استانداری ،شــهرداری ،اداره کل فرهنگوارشاد
و دیگــر نهادهــا و ارگانهــای شــهر برگزار
شــود ،ابتدا سبب افزایش نشــاط و همبستگی
اجتماعی شــهروندان شــیرازی خواهد شــد و
ســپس افزایش ورود گردشگر به شــیراز را به
دنبال خواهد داشــت .البته باید توجه داشت که
در شــیراز مکانهای فرهنگی محدود اســت و
باید رویدادهای فرهنگی در همه مناطق شــهر
برگزار شــود و نباید میان جنوب و شــمال شهر
تفاوتی در کیفیت و کمیت بهرهمندی شهروندان
از رویدادهــای هنری و فرهنگی وجود داشــته
باشد.

در هفته اول تیرماه

مدیران شهرداری از طریق سامانه۱۳۷
پاسخگویشهروندانهستند
مدیران مجموعه شــهرداری شــیراز در طول هفته اول تیر ماه ،همه روزه از ســاعت  10تا  11از
طریق سامانه  137شهرداری پاسخگوی همشهریان هستند.
ســامانه ارتباط مردمی شهرداری شیراز ( )137با هدف دریافت دیدگاهها ،انتقادات ،پیشنهادها و
درخواســت های شهروندان در خصوص بهبود مدیریت شهری همچنین برای ارتباط بیشتر شهروندان
با مدیران شهرداری ،ماهیانه میزبان شهرداران مناطق ،روسای سازمان های شهرداری و  ...است.
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری شــیراز ،طی هفته آینده ،در روز شنبه
 2تیرماه اکبری شــهردار منطقه  ،2یکشــنبه  3تیرماه دکتر بذرافشان شهردار منطقه  ،3سه شنبه 5
تیرماه اسماعیلی شهردار منطقه یک ،چهارشنبه  6تیرماه سروی شهردار منطقه  6و پنجشنبه هفتم
تیرماه مسعودی شهردار منطقه  7ضمن حضور در سامانه  137شهرداری شیراز ،شنونده و پاسخگوی
مشکالت شهروندان خواهند بود.

برنامه میز خدمت شهرداری شیراز

جمعه  ۸تیرماه  ،۹۷دو ساعت پیش از نماز پرشکوه جمعه ،مدیران شهرداری منطقه  ۴پشت «میز خدمت»
در حرم مطهر شاهچراغ(ع) شنونده و پاسخگوی شهروندان هستند
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بر کسی پوشیده نیست که شیراز دارای ظرفیتهای پنهان و آشکاری است که هرکدام از آنها میتواند برندی برای یک شهر تلقی شود .این گنجینه برندها اما تا پیش از این در جستوجوی کاشفی باقی مانده بود مگرکه به دست صاحبذوقی بیرون کشیده
محصولی دریافت عوارض ،به درآمدهای پایدار
حسین مالکی شــود و بر تارک این شــهر ماندگار بیش از پیش جلوهگری کند .عقل میگوید این جلوهگری اما از آن جهت قابلاعتنا خواهد بود که در نوبتهای مختلف به رنگ رویدادی درآید تا اقتصاد مدیریت شــهری را از حالت تک
ِ
رویدادمحور تغییر دهد« .اقتصاد رویدادمحور» امروز میتواند به برگ برنده و پیشبرندهای در دســتان مدیریت شــهری شیراز تبدیل شود و هر لحظه پهنههای مســتعد رونق این دیار را به شوروشوقی آکنده از کارآمدی رونق بخشد .رویدادهای شهری اما به فراوانی
میتوانند تکثیر و بازیابی شوند .در هر کرشمه این شهر موازی با تاریخ ایرانزمین میتوان نمودی از عروج یک رویداد منتهی به آمال شهروندان منتظر را به عینه مشاهده کرد و برای آن بستری از واقعیت فراهم آورد .شهردار شیراز با طرح موضوع اقتصاد رویداد محور ،دقیقاً به هدف
زده اســت ،زیرا با واکاوی پرونده تاریخی اقتصاد مدیریت شــهری این دیار میتوان فهمید که کاربرد چنین راهکاری ،همان حلقه مفقودهای است که شهر ما بیهیچتعارفی به آن شدیدا ً نیازدارد .گفتوگوهای «شهرراز» با اعضای شورای شهر درباره استراتژی جدید مدیریت شهری
شیراز ،بخشی از این راهکار را عینیتر نشان میدهد .گفتوگوهایی با سولماز دهقانی رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت ،سینا بنیزمانی رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری و مهدی حاجتی نایبرئیس کمیسیون برنام ه و بودجه شورای اسالمی شهر شیراز.

رئیس کمیسیونگردشگریشورایشهرازنیازمندیهایاقتصاد رویدادمحوردرشیرازمیگوید

[

برندسازی شیراز با کسب عنوان شهر ّ
خلق ادبی

میتوان شیراز را به عنوان
«شهر ّ
خلق ادبی» برند
کرد و برای مثال جایزه
ادبی فاخری در سطح
بینالمللی برای شهر
شیراز تعریف کرد تا

همهساله یا هر دوسال

یکبار این جایزه به آثار

داستانی پرفروش در دنیا
تعلق گیرد ،یا بهترین اثر

با توجه به ظرفیتهای پیداوپنهان شــیراز در
زمینههای فرهنگی ،مذهبی و گردشگری ،چگونه
میتوان اقتصاد رویدادمحور را برای این شــهر
تعریف کرد؟

شهر شــیراز با همه ظرفیتهای گردشگری که
دارد ،تنها ایام خاصی از ســال را پذیرای بیشــترین
تعــداد مســافران اســت و در دیگــر زمانها ورود
مســافران به شهر کم و بهاصطالح  low seasonاست.
مسأله دیگری که شهر شــیراز در سالهای اخیر با
آن مواجه شــده ،خشکســالی و بارشهای کم است
که ســبب شده این شــهر در اغلب روزهای پاییز و
زمستان از هوای مطلوبی برای گردشگران برخوردار
باشــد؛ در نتیجه فرصتی به وجود آمده تا بتوانیم از
این ظرفیتها اســتفاده کنیــم و  high seasonرا به
بهار و اوایل پاییز محدود نکنیم .برای ورود مسافران
به شــیراز در این ایام نیازمند برنامهریزی هستیم،
در تمام کشــورهای دنیا هم برنامه تورها براســاس
رویدادهای کشــور مقصد تنظیم میشود و هرساله
این برنامهها در همان زمان معین به اجرا درمیآیند.
پس مــا هم بــا ایجاد تقویــم رویدادهــا و اجرای
برنامههای مشــخص و قطعی در هر سال میتوانیم
با تبلیغات شایســته و مناســب در سطح ملی و بینا
لمللی اقتصاد گردشگری را رونق ببخشیم.
به نظر شما اقتصاد رویدادمحور چه ملزومات و
پیشنیازهایی دارد و چگونه میتوان این شرایط
را در شیراز مهیا کرد؟

و نویسنده ادبیات کودک

[

تقدیر شود

اقتصاد رویــداد حور قطعــاً ملزوماتی دارد که
متأسفانه در شیراز یا این ملزومات را نداریم ،یا آنکه
بسیار ضعیف است .مانند هماهنگی میان بخشهای
مختلف دخیل در امر گردشگری ،هماهنگی متولیان
برگــزاری رویدادهــا ،تعریف رویدادهــای جدید و

تقویــت رویدادهــای پیشــین ،تبلیغات مناســب ،است.
اســتفاده از توان و فکر «انجیاو»ها و تشــکلهای
مردمنهاد در برگزاری رویدادها ،تشــکیل دبیرخانه
رویدادها و تدوین تقویــم رویدادهای ملی ،مذهبی
هفتــه آینده آقــای مســتکین رئیس بخش
و بینالمللــی ،تقویــت و افزایش زیرســاختهای فرهنگــی کمیتــه یونســکو در ایــران ـ که بحث
گردشــگری ،ایجاد فضاهای جدیــد جهت برگزاری شــهرهای ّ
خلق مربوط به اوســت ـ برای انتخاب
رویدادها و ،...که اینها از جمله مواردی هســتند که هیأترئیســه انجمــن دوســتداران حافــظ بــه
بایــد در بحث اقتصاد رویدادمحــور مورد توجه قرار شــیراز ســفر میکند .امیدوارم در جلســهای که
بــا او خواهیــم داشــت ،مقدمات ایــن کار فراهم
گیرند.
شود.
کوششها برای انتخاب شیراز به عنوان شهر
ّ
خلق ادبی در چه مرحلهای قرار دارد؟

به نظر شــما کــدام رویدادهــای فرهنگی را
میتوان برای شــیراز تعریف کرد که هم ســبب
رونق گردشــگری و تحول اقتصادی شود و هم
مثل جشنواره فیلم کن ـ بهویژه با توجه به حضور
سعدی و حافظ و مالصدرا و دیگر شخصیتهای
بلندمرتبه فرهنگی در این شــهر ـ بتوان آن را به
نام شیراز ثبت کرد؟

بــا توجه به این که طی ســالهای اخیر بارها
کاندیداتوری شــهر شــیراز به عنوان «شهر ّ
خلق
ادبــی» مطرح شــده ـ اما متأســفانه در حد حرف
باقی مانده و اقدام جدی در این راســتا انجام نگرفته
اســت ـ میتوان شــیراز را در این حوزه برند کرد و
برای مثال جایزه ادبی فاخری در ســطح بینالمللی
برای شــهر شــیراز تعریف کرد تا همهســاله یا هر
دوســال یکبار این جایزه به آثار داستانی پرفروش
در دنیــا تعلق گیــرد ،یــا بهترین اثر و نویســنده
ادبیات کودک تقدیر شــود .ناگفته نماند که شیراز
در بحــث ادبیــات کودک پیشــتاز بوده و هســت.
انتخاب شــهر شــیراز به عنوان شــهر خالق ادبی
میتواند در جذب گردشــگر بســیار موثر باشد؛ چرا
که اصوالً ایده شــهرهای خالق بــرای توجه ویژه به
شــهرهای دارای پتانسیل گردشــگری مطرح شده

برگزاری رویدادهــای فرهنگی مذهبی و ،...تا
چه اندازه به افزایش برندینگ شیراز در جهان به
عنوان شهری فرهنگی کمک میکند؟

رویدادهایی ،حس شخصیتی که به شهروندان انتقال
مییابد و حس تعلقی که آنها نســبت به شــهر پیدا
تاثیر زیــادی دارد ،اما در برگــزاری رویدادها میکنند ،بســیار با ارزش است .این رویدادها بهویژه
باید به امکانات و داشــتههای خود بنگریم .در حوزه فرصتی است برای شکوفایی و پیشرفت جوانان شهر.
فرهنگی و مذهبی ،شیراز ظرفیت برندشدن را دارد،
اما باید آن را تقویت کرد و اگر به صورت تخصصیتر
اقتصاد رویدادمحور در وهله نخســت منجر به
کار کنیم ،برندســازی بهتــری کردهایم .ما در حوزه
افزایش تعداد گردشگران داخلی و خارجی خواهد
ادبیات و صنایعدســتی حرف برای گفتن داریم ،در
شد .در زمینه گردشگری شیراز چه نیازمندیها و
حوزه آدابورسوم ،اقوام ،غذاهای محلی ،و همچنین
کاستیهای زیربنایی دارد؟
در حوزه  ITمیتوانیم حرفهایی برای گفتن داشته
اشاره کردم که در حوزه زیرساختها ضعفهای
باشیم؛ بهشرط آنکه از این داشتهها حمایت شود.
زیادی داریم؛ از سیستم حملونقل شهری گرفته تا
مراکز اقامتی ،بازارها ،آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی،
آیا برگزاری رویدادهای فرهنگی در شــیراز ،در و ناهماهنگیهایی که وجود دارد .بارها مشاهده شده
افزایش نشاط اجتماعی شهروندان شیرازی هم در ایامی که ضرورت ندارد و بخشــنامه هم نشــده،
تاثیری دارد؟
بازار یا بخشــی از فضاهای گردشگری تعطیل بوده
قطعاً پیش از آنکه گردشــگران از این رویدادها اســت که این موضوع باعث دلخوری گردشــگران
اســتفاده کنند ،جنبوجوش و فضای تحرکی که با داخلی و خارجی شده است .ازسویی در این زمینهها
برگزاری هر رویداد در شــهر به وجــود میآید ،در اطالعرســانی ضعیــف و تبلیغات مناســب انجام
روحیه شهروندان تاثیر بهسزایی دارد و باعث افزایش نمیشود و هنوز بسیاری از آثار و ابنیه تاریخی برای
نشاط اجتماعی می شود .ازسویی با برگزاری چنین گردشگران ناشناخته است.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورا تاکید کرد

ایــده اقتصاد رویدادمحور در مدیریت شــهری
شیراز توسط شورای پنجم و شهردار منتخب مطرح
شــد .برای پاســخ به اینکه این ایده چگونه میتواند
باعث تحول اقتصادی در شــیراز شود ،اجازه بدهید
تحول اقتصادی را بهتر تعریف کنیم .وقتی میگوییم
تحول اقتصادی در شــهر ،شــاید بهترین ترجمه آن
به زبان شــاخصهای اقتصادی GDP ،شهر یا تولید
ناخالص شهر باشد .شیراز وقتی روی تحول اقتصادی
را خواهــد دید که الگوی افزایش  GDPخود را تغییر
دهد.
الگوی کنونی بر دو مبنا اســتوار اســت :اول،
تولیــدات کشــاورزی و صنایع تبدیلــی آن و دوم،
صنعت ســاختمان .بر عکس آنچه که ادعا میشود،
گردشــگری در تولید شهر شــیراز جایگاه ممتازی
ندارد .میخواهم اینگونه جمعبندی کنم که تحول
اقتصــادی با تحول در  GDPشــهر ممکن اســت و
ظرفیت شــهر شــیراز برای افزایش  GDPدر حوزه

گردشگری نهفته است .در پارادایم مدیریتی شورای
پنجم و شــهردار منتخب شــورا ،حوزه گردشگری
را با تعریــف و برپایی رویدادهــای باکیفیت ملی و
بینالمللی میتــوان فعال کرد .ایــن رویدادها باید
منطبق با ابعاد هویتی شیراز باشند.

سرمایهگذاری برای مرتفعکردن نیازهای گردشگران
میشود .نیازهای گردشگران از تنوع باالیی برخوردار
اســت .مثل حمــل و نقل ،اســکان و خــوراک که
ســرمایهگذارای در تمامی ایــن حوزهها موضوعیت
مییابند.

اقتصــاد رویدادمحور را چگونه میتوان بهلحاظ
نظری و عملی برای شهری با مختصات ،ویژگیها
و داشتههای شیراز تعریف کرد؟

اقتصاد رویدادمحور چه الزامات و پیشنیازهایی
دارد و چه همکاریهای بیندستگاهی را میطلبد؟

شــیراز در حوزههای مختلف حرف برای گفتن
دارد و اگر ابعاد هویتی آن به درستی برندینگ شوند،
برای مردم جهان جذاب هستند.
مذهــب ،فرهنگ ،تاریخ ،طبیعــت و هنر ابعاد
هویتی شیراز را تشکیل میدهند و میتوان متناسب
با هــر کدام ،رویدادهایی در تراز بینالمللی تعریف و
برگزار کرد.
آیا برگزاری رویدادهــای فرهنگی مذهبی و،...
میتواند راهکاری برای افزایش ســرمایهگذاری
در فارس ،مثال برای ساخت هتلها ،مراکز تفریحی
و ...باشد؟

رابط ه ســرمایهگذاری و رویداد بــا رابطه میان
عرضــه و تقاضــا متناظــر اســت .ســرمایهگذاری
در جایــی اتفاق میافتــد که خدمــات و کاالهای
تولیدشــده توســط ســرمایهگذار دارای مشــتری
بیشــتری باشــند .مث ً
ال در جایی برای ساخت هتل
ســرمایهگذاری میشود که مســافران زیادی داشته
باشد.
رویدادها باعث افزایش حضور گردشــگران در
شیراز خواهند شد و این موضوع باعث افزایش حجم

رویداد ،خاصیت سیال و تعاملی دارد .رویداد با
اقشار مختلف سر و کار دارد و چون عمدتاً در فضای
عمومی برگزار میشود ،دستگاههای متعددی در آن
دخیل هســتند .شورا و شهرداری وقتی میتوانند در
تقویت اقتصاد شیراز از طریق برگزاری رویداد موفق
باشــند که بتوانند هماهنگی بین دستگاهی کافی را
ایجاد کنند.
آیا تاکنون طرحی برای اقتصاد رویدادمحور در
کمیسیون اقتصادی مطرح شــده است؟ شورای
شهر درباره این طرح چه دیدگاهی دارد؟

اقتصــاد رویداد محور در کمیســیون اقتصاد و
ســرمایهگذاری به بحث گذاشته شده و همانطور که
گفتم از مواردی است که برای توسعه اقتصاد شهر بر
آن تأکید کردهایم.
همچنین مطابق احکام تکلیف بودجه سال ،97
سازمان ســرمایهگذاری مکلف است برخی رویدادها
را با مشــارکت بخش خصوصی و استفاده از سرمایه
خصوصی تعریف و تأمین مالی کند .وقتی میتوانیم
ادعا کنیم در تأمین مالی و برگزاری رویدادها موفق
بودهایــم که محیط را بــرای ورود ســرمایه بخش
خصوصی به این حوزه تسهیل کرده باشیم.

شیراز وقتی روی تحول
اقتصادی را خواهد

دید که الگوی افزایش
( GDPتولید ناخالص
شهر) خود را تغییر

دهد .الگوی کنونی بر
دو مبنا استوار است:

اول ،تولیدات کشاورزی
و صنایع تبدیلی آن و

دوم ،صنعت ساختمان.

ظرفیت شهر شیراز برای
افزایش  GDPدر حوزه
گردشگری نهفته است

[

اقتصاد رویدادمحور چگونه میتواند سبب رونق
و حتی تحول اقتصادی در شیراز شود؟

[

ضرورت برگزاری رویدادهایی در تراز بینالمللی
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مهدی حاجتی عضو شورای شهر شیراز اقتصاد رویدادمحور را برگ برنده مدیریت شهری میداند

جایگزینیبرایشهرفروشی
وآیندهفروشی

،،

ما در شهری زندگی
میکنیم که شهروندانش
عالقه دارند با هر بهانه
و موضوعی دور هم جمع
شوند و به آن رویداد رونق
دهند .شاید این خصلت
در هر شهری وجود
نداشته باشد ،اینها همه
سرمایههای نهفته این
شهر است که بهرهمندی
از آنها نیاز به برنامهریزی
دارد

،،

،،

بهزودی مسیر حرکت
اتوبوسهای شهری
شیراز تغییر خواهد کرد
و دیگر در جهت حرکت
قطار شهری نخواهد بود
و عمود بر مسیر خطوط
مترو صورت خواهد
گرفت .این اقدام موجب
می شود شهروندانی که
به دلیل عدم توازن در
توزیع عدالت ازجابهجایی
ارزانقیمت بینصیب
ماندهاند ،به بخشی از
حقوق خود برسند

،،

نظر شــما در باره اجرای اقتصاد رویداد محور که
بهتازگی مورد تاکید شهردار شــیراز قرار گرفته،
چیست؟

اقتصاد رویــداد محــور میتواند مبنــای تمام
رویدادهای شــهری باشد و این برگ برندهای با تغییر
رویه اقتصادی مبتنی بر ساختوســاز ،شهرفروشی و
آیندهفروشــی ،به اقتصاد رویدادمحور خواهد بود .بر
این مبنا شهرداری میتواند رویدادهایی را برگزار کند
و در این راســتا ،نهادهــا و همچنین گروههای بخش
خصوصی هم میتوانند ســهم خــود را در این فرایند
رویدادمحور به شهرداری پرداخت کنند.
فکر میکنید چرا اجرای این استراتژی اقتصادی
در شهر شیراز ضروری به نظر میرسد؟

واقعیت آن است که شهر شیرازبه دالیل اقلیمی
و جغرافیایی شهری نیســت که قابلیت صنعتیشدن
داشته باشــد و در حوزه اشتغال برای رونق اقتصادی
و اجتماعی ،هــر ابداع و خالقیتــی در آن قابل اجرا
نیست .شــهرهایی مانند شــیراز دارای ماهیت سبز
هستند و تمام داشتههای آنها از نظر ذهنی در عقبه
تاریخی و فرهنگی موجود به دســت میآید .مث ً
ال به
جشنواره ســینمایی در شــهر کوچکی مانند «کن»
در فرانســه توجه کنید که چه میزان ســرمایه به آن
شــهر تزریق میکند و چگونه اقتصاد شــهر را نجات
میدهــد .از همین هم هســت که بالفاصلــه بعد از
اختتامیه جشــنواره ،تیمهای برگزاری برای جشنواره
ســال بعد آماده میشــوند .تجربه کن نشان میدهد
که میتوانیم شهر شــیراز را هم به سمت رویدادهای
اینچنینی ببریم .بهویژه در حــوزه فرهنگی ،هنری،
ادبی و موسیقی ،و ازســویی نیز رویدادهای مذهبی،
ما میتوانیم با خالقیت و ایدهپردازی از مردم کشــور
خودمان و دیگر کشورهای جهان میزبانی کنیم.
این رویدادها میتواند در تقویم شهر نوشته شود
تا بتواند حتی سبب رونق هتلها در روزهای کمرونق
شود و ازسوی دیگر ســبب رونق بازار هم شود .البته
همه این ها بســته به این است که در چه مقاطعی از
سال این نمودا ِر رونق دچار افت میشود تا ما بتوانیم
در آن مقاطع رویدادهایی را تعریف کنیم .خوشبختانه
آبوهوای شیراز به گونهای است که جز یکی ،دو ماه
در بقیه ماههای سال مشــکلی برای تعریف رویدادها
وجود ندارد .برگزیدن اســتراتژی اقتصاد رویدادمحور
میتواند نخســتین گام شهرداری شــیراز برای رفتن
به ســمت کســب درآمدهای پایدار شهری مبتنی بر
رویدادها باشد.
آیا نمایش بازیهای جامجهانی فوتبال در پارک
آزادی را هم میتوان در جهت ایجاد نوعی رویداد

قلمداد کــرد و آن را در جنبههای دیگر هم تعمیم
داد؟

اگرچه از نظر من تجربه اخیر شــهرداری شیراز
در پخش مسابقات جامجهانی فوتبال در پارک آزادی
یک شــبهرویداد اســت ،اما باز هم میبینید که این
مسابقات چقدر ظرفیت دارد برای گرد هم جمعکردن
مردمــان این شــهر .ما وقتی از ایــن رویداد صحبت
میکنیم ،وجه انســانمحوری آن چنان اهمیت دارد
که می تواند خود را به سرعت بازتولید و تقویت کند.
نشــانههای آن نیز همین اشتیاق و استقبالی است که
ا از این نوع پخش فوتبال شــد .این نشان میدهد که
ما در شــهری زندگی میکنیم که شهروندانش عالقه
دارند با هر بهانه و موضوعی دور هم جمع شــوند و به
آن رویداد رونق دهند .شاید این خصلت در هر شهری
وجود نداشته باشد ،اینها همه سرمایههای نهفته این
شــهر اســت که بهرهمندی از آنها نیاز به برنامهریزی
دارد و امیــدوارم با توجه به این کــه مطالعات جامع
شهر شیراز هم انجام شــده ،به نظریات کارشناسی و
راهکارهای کارشناســان حوزه اقتصاد شهری توجه و
آن راهوروش پیش گرفته شــود .زیرا راه و روشهای
کلیشهای ،سردرگم و تحت هجمههای بیرونی ،بدون
نقشه راه مشخص و شفافی بوده است ،در صورتی که
همهچیز این رویداد مشــخص است .امیدوارم در یک
مقطع تقویمی مناســب با رویدادهای تاریخی شــهر
شیراز بتوانیم میزبانی ادبی دنیا را در این شهر داشته
باشیم.
اخیــرا ً گروهی از کاربران شــبکههای اجتماعی
نقــدی مطرح کردهاند که بلوار چمران با داشــتن
از چندین مرکز درمانی ،مکان مناســبی برای ابراز
احساسات شهروندان شــیرازی نیست؛ چراکه از
منظر آنها ایجاد ترافیک و بستهماندن راه ،رسیدن
بیماران اورژانسی به بیمارستانهای این بلوار را با
مشــکل جدی روبهرو میکند .به نظر شما جانمایی
یک مکان معین برای شــادی شــهروندان شیراز
(مانند شادی خیابانی پس از پیروزی تیمملی ایران
در اولین مســابقهاش در جام جهانی فوتبال) که
تبعاتی برای بیماران ایجاد نکند ،راهکاری قابلقبول
است؟

باور من این اســت که هدایــت جمعیت در این
گونه رویدادها به ســمت بخشــی از زیرساختهای
شــهری ،چندان امکانپذیر نیست .برخی شادیهای
جمعــی در مکانهایی مانند همین بلوار چمران ـ که
مردم به آن حس نوستالوژیک دارند ـ شکل میگیرد.
پس به نظرم احتمال کمــی وجود دارد که حتی اگر
مکانهــای خاصی برای شــادیهای جمعی یا حتی
مطالبــات اجتماعی و ...تعریف شــود ،مورد پذیرش
مردم واقع شــود .علت این عدم پذیرش هم کاراکتر
و هویتی است که هر مکانی در شهر دارد .این عوامل
سبب میشــود که نتوان بهشکل آمرانه به شهروندان
گفــت که «بروید در فالنجا شــادی کنید ».اگر هم
ایرادی در این زمینه وجود دارد ،از آنجاست که وقتی
میدانیم بلوار چمران از یکســو قرار است دو عرصه
شهری دو ســوی باغها را به هم وصل کند و از سوی
دیگر یک محور شــریانی اســت ،اما ما در این محور
شریانی ،مجوز ساخت بیمارستان میدهیم.
البته به نظر من بخشــی از آن ایرادی ندارد ،اما
موضوع این اســت که وقتی در ذائقه شــهر جا افتاده
که بلوار چمران محل تجمعات شهروندان است ،اجازه
راهاندازی بیمارســتان تروما داده میشود .بیمارستان
تروما (شــهید رجایی) هم با بیمارســتان ام.آر.آی و
اردیبهشت متفاوت اســت .تفاوتش آنجاست که آنها
بیمارستان موردی هستند که هر شهروندی میتواند
تصمیم بگیرد به آنجا مراجعه کند یا بیمارستانی دیگر،
اما بیمارستان تروما ،بیمارستان اورژانسی است و تمام
مجروحان و مصدومان اتفاقــات و تصادفات رانندگی
اســتان باید به آنجا اعزام شوند .یعنی اورژانسیترین
مکان شــهر که باید سریعترین دسترسی به آن وجود
داشته باشد ،در بلواری قرار داده شده که بر اثر برخی
تجمعات شــهری ،آمدوشد در آن مختل میشود .این
در حالی اســت که بیمارســتان شــهید رجایی عمر
زیادی ندارد و زمانی ساخته شده که تمام برنامهریزان
شــهری حتی مدیران درمانی هم میدانستند کارکرد
آن چیســت؛ با این حال یک مرکز درمانی بهشــدت
اســتراتژیک را در بلواری ســاختند که در مواقعی از
سال ،دسترســی به آن مختل میشــود .به نظر من
محدودیتهایی که در گذشته برای برخی شادیهای

جمعی وجود داشــته ،ســبب شــده که نوعی حس
بیاعتمادی شــکل بگیرد و همیــن حس هم تعیین
محلی در شــهر برای برگزاری تجمعات یا شادیهای
جمعی را به پروسهای زمانبر بدل خواهد کرد.
از آنجا کــه اجرای طرح اقتصــاد رویدادمحور
میتواند ورود گردشــگران به شــهر را به شکل
قابلتوجهی افزایش دهد ،به نظر شــما به عنوان
یکی از اعضای کمیســیون عمــران ،و حملونقل
شورا ،آیا زیرساختها ،سازهها و وسایل حملونقل
عمومی برای تبدیل شــیراز به شهری گردشگری،
مهیا و بسنده است؟

رانــت و ثــروت ناشــی از ساختوســاز را هیچ
صنعت دیگری تولید نکرده اســت ،و این مســأله از
یکسو شــهر را از نظام تفصیلی مسلط بر آن ،خارج
ســاخته و ازدیگرسو نیز خدمات شــهری را مختل و
ناقصالخلقه کرده اســت .قطعاً رویدادهای ما میتواند
در مرکز شــهر رخ دهد ،اما به دلیل آن که برجسازان
نقش کاتالیزور تولید ثــروت را برای زمینهای باالی
شهر داشــتهاند ،نه تنها شهر را به آن سمت میبرند،
حتی خدمــات حملونقل عمومی را هم به آن ســو
میکشــانند .مثال میزنم :اولین پلها در آن منطقه
ساخته شد تا دسترسی شهروندان آن طبقه اجتماعی
را به مرکز شــهر بیشتر کند .قطار شهری یا مترو هم
باز به همان قســمت کشیده شد و اینها تبعات همان
نظــام رانتی و پولی نظام شهرســازی ما بوده که این
اتفاقات را پشت سر هم دامن زده است .این در حالی
بوده که که ما باید دسترســی تمام پهنههای شهری
را از مناطق مختلف به منظور اســتفاده از حملونقل
ارزان و عمومی به ســمت مرکز شــهر میبردیم ،اما
متأســفانه دچار کجفهمی شدیم و حملونقل عمومی
را به یک منطقه شــهری اختصاص دادیم که به لحاظ
نسبی در یک رفاه متوسط به سرمیبرد .از سوی دیگر
باقیمانده سرمایههای شهر را صرف افزایش خودروها
کردیم کــه نوعی نقض غرض بود و افزایش ســرعت
نظــام ترافیکی ما را مختل کرد و به ســرانجامی هم
نرســید .پس ثروتهای شــهری در جایی هزینه شد
که در راستای کمک به طبقات پاییندست اجتماعی
و همچنیــن تســهیل رفتوآمد همه مردم شــهر به
صورت عادالنه و یکدســت نبــود .این اخالل در نظام
برنامهریزی شهری در حوزه حملونقل و ترافیک بود
که ناقص الخلقه به سمت دیگری رفت .در صورتی که
آن 24/5کیلومتری که ما مترو ســاختیم میتوانست
ســه خط هشــت کیلومتری باشد و ســه پهنه تردد
جمعیتــی را جابهجــا کند و به مرکز شــهر بیاورد تا
نیازی نباشــد در آن مناطق پلســازی کنیم؛ زیرا ما
متولی ایــن موضوع بودهایم کــه حملونقل عمومی
ارزان برای همه شــهروندان ارائه دهیم؛ نه حملونقل
با وسیله شــخصی گرانقیمت در حوزه ملی .به همین
دلیل ما درحال رفتن به این ســمت هســتیم که این
طراحیها تغییراتی داشــته باشــد و بهزودی مســیر
حرکت اتوبوسهای شــهری شیراز تغییر خواهد کرد
و دیگــر در جهت حرکت قطار شــهری نخواهد بود و
عمود بر مســیر خطوط مترو صــورت خواهد گرفت.
این اقدام موجب می شــود شــهروندانی که به دلیل
عدم توازن در توزیــع عدالت ازجابهجایی ارزانقیمت
بینصیب ماندهاند ،به بخشی از حقوق خود برسند.
به نظر شــما حملونقل عمومی چــه بهرهای از
گردشــگری دارد و در صورت برگزاری رویدادهای
فرهنگی ،مذهبی و ...تعداد گردشگران چه تغییری
خواهد کرد؟

خط دو قطار شهری ما در مسیری قرار میگیرد
که محور گردشــگری اســت و جایی که خط یک و
دو موازی میشــوند ،پهنه گردشگری ما شامل بافت
تاریخــی و بناهــای فرهنگی در ضلع شمالشــرق
را پوشــش میدهد و عم ً
ال به این دسترســی کمک
میکند.
ما امیدوایم تا پایان ســال  98و یا سال  99خط
دو قطار شهری شیراز افتتاح شود ،این افتتاح به نظر
من حتی موثرتر از خط یک خواهد بود و خواهیم دید
که میزان تردد جمعیتی در خط دو بیشتر از خط یک
خواهد شــد .یک دلیل آن هم تفاوت سطح اجتماعی
محلههای شــهری اســت که این خطوط را پوشش
میدهند .از این منظر بعــد از بهرهبرداری از خط دو
متوجه خواهیم شــد که طراحی حملونقل عمومی تا
چهاندازه میتواند بر حوزه گردشگری موثر باشد.

به نظر شــما چــه تمهیدات ترافیکــی باید در
مناطق بافــت تاریخی و جاذبههای گردشــگری
مانند سنگســیاه ،بازار وکیل و مکانهای محبوبی
مثل حافظیه اندیشــید تا هم دسترسی گردشگران
به آنها تسهیل شــود و هم بار ترافیکی و آلودگی
صوتی کاهش یابد؟

ما در  150سال اخیر مدام خود را در آینه تمامقد
غرب و کشــورهای غربی برانــداز کردیم ،اما اتفاقاً در
جاهایــی ایــن کار را انجام دادیم کــه هیج ضرورتی
نداشــته اســت ،درحالی که در نظــام برنامهریزی و
توسعه زیرساختهای شــهری باید به تجربیات غرب
مینگریســتیم و آنها را اجرا میکردیم .شــهر شیراز
هم مثل تمام بالد تاریخــی جهان میتواند خالی از
خودروی شــخصی شود .سیاستگذاری شهر هم باید
به سمتی برود که پهنه مرکزی آن از خودرو شخصی
خالی شــود و امکان تردد در مرکز شهر تنها با وسایل
حملونقل عمومی بهروز و استاندارد ممکن باشد .زیرا
این قسمت اگر قرار اســت محل تردد جمعیتی شهر
باشد ،نیازمند هوای ســالمتری است .به همین دلیل
ضروری اســت که مرکزیت شهری به سمتی برود که
شهرهای تاریخی دنیا طی کردهاند و از سرگذراندهاند؛
و آن نیز خالیکردن مرکز شهر از خودروهای شخصی
است.
بــه نظر شــما مهمترین نیاز امــروز حملونقل
عمومی در شیراز چیست و تاکنون چه اقداماتی در
راستای بهبود آن انجام شده است؟

به یــک دلیل حیاتی و مهم ،امــروز به نظر من
تعویض ناوگان فرســوده مهمترین نیاز شهر در حوزه
حملونقل عمومی اســت .شما زمانی میتوانید مردم
را بــه اســتفاده از حملونقل عمومــی متقاعد کنید
که به آنان یک ســری امکانات باکیفیت بدهید .زیرا
نمیتوانید به شــهروند بگوئید «اجازه بیرونآمدن با
خودروی شــخصی را به شــما نمیدهم و مجبوری با
اتوبوس فرســوده بدون کولر یا بخاری ما تردد کنی!»
به همین دلیل اولویت ضروری این اســت که ناوگان
حملونقل عمومی به ویژه اتوبوسهای ما در پروسهای
دو ،ســه ساله نوســازی شــود و پس از این نوسازی
میتوانیم به سمت سیاســتهای آمرانهای برویم که
از ورود و خروج خودروهای شخصی به مرکزیت شهر
ممانعت کند.
بــرای اتوبوسهایی کــه در دوره قبل مدیریت
شهرداری قراردادشان بسته شد و هنوز وارد چرخه
حملونقل عمومی شیراز نشده ،چه اتفاقی افتاد؟

آن قرارداد اینگونه بود که بخشــی از اتوبوسها
را خریداری کننــد و مبلغ بخش بعدی را واریز کنند
و ســپس تحویل بگیرند؛ قرار بــوده که اتوبوسها در
چندین نوبت تحویل گرفته شود.
امــا آنها بــه هــر دلیلــی ـ از جمله مســائل
انتخاباتــی ـ عجلــه کردند و بخشــی از خودروها را
بــدون پرداخت مطالبــات آوردند و بــه دلیل اینکه
مطالبــات شــرکت ایرانخــودرو دیزل ـ بــه عنوان
طرف قرارداد ـ پرداخت نشــده بود و از ســوی دیگر
برای شــهرداری به دلیل حجم ســنگین مالی امکان
پرداخت یکباره آن مبلغ وجود نداشت و نتوانست آن
را پرداخــت کند ،این اتوبوسها ماههاســت در پایانه
اتوبوســرانی است و شــرکت ایرانخودرو دیزل اجازه
شــمارهگذاری به آنها نــداده و در حال خاکخوردن
هســتند .مــا منتظریم مشــکالت مالی شــهرداری
رفع شــود تا بتوانیــم مطالبات شــرکت ایرانخودرو
دیــزل را بدهیم و اجازه شــمارهگذاری اتوبوسها را
بگیریم.
اغلب اتوبوسهایی که به نمایش گذاشــته شد،
خودروهایی اســت که متعلق به شرکت ایران خودرو
دیزل بود و شــهرداری نمیتوانست آنگونه آنها را به
نمایش بگذارد .مدیریت قبل تنها هزینه تعداد اندکی
از آنها را پرداخت کردند و مابقی هنوز مانده باقی مانده
است.
پیشبینی میکنید چه زمانی امکان رفع مشــکل
ایــن اتوبوسها و ورود آنها بــه چرخه حملونقل
عمومی شیراز به وجود میآید؟

ما ردیف مربوط به این اتوبوسها ـ و نه هیچ پل
یا ســازه عمرانی دیگــر ـ را در اولویت بودجه و جزو
ردیفهایی گذاشــتیم که به شرط تحقق بودجه قرار
است تأمین مالی شود.

معماری و شهرسازی
تحلیل و بررسی معماری و هویت شهری
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راهبرد برونرفت از اقدامات و مداخالت
بخشینگرانه ،موقتی و ناقص ،تنها میتواند از طریق
و یا ذیل عنوان «منظر فرهنگی» میسر شود
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،،

اگر به ساختار هندسی
و محورهای تاریخی
توسعه شهر شیراز از
دوره آلبویه تا اواخر
دوره قاجار توجه کنیم،
همواره یک محور عمودی
ثابت و محورهای افقی
موازی باهم در دورههای
تاریخی گوناگون در
آن دیده میشود .این
ساختار کالن نوعی
توسعه متوازن را به شکل
تودهای در پی داشته و با
مرزهای رودخانهخشک یا
همان خرمدره از شمال
محدود میشده است

،،

،،

گسترش شهر به سمت
غرب با توجه به جهت
وزش بادهای غالب ،اگر
با رشد بلندمرتبهسازی
به همین نحو پیش رود،
میتواند در سالهای
ی هوا در
آتی بر آلودگ 
بخشهای میانی و
مرکزی شهر تأثیرات
نامطلوبی داشته باشد .اما
از اینها مهمتر ،ازبینرفتن
سفرههای آب زیرزمینی،
قناتها و شبکه انتقال
آب به شهر است که یا
از میان رفته ،و یا در حال
نابودی هستند

،،

،،

مردم با اینکه این
روزها در رودخانه آبی
نمیبینند ،اما تصویر
ذهنی آنها از رودخانه
بدون آب نیست.
خشکبودن ،بخشی
از ماهیت و هویت این
رودخانه است .این
پارادوکس جذابیت
بینظیری است برای
شیراز که میتوان از آن
بهره برد

،،

گفتگوی «شهرراز» با دکتر علی اسدپور درباره هویت زیستمحیطی و ظرفیتهای نادیده شیراز

امکانرخدادهایشهری
در ساختار شیراز تعریف نشده است
محیطزیست مفهومی برآمده از دنیای مدرن است .محیطزیست یعنی مجموعهعوامل طبیعی مثل رودخانه ،کوه ،درخت و ...که بر زندگی انسان ،محیط شده است .در این تعریف ،انسان و طبیعت با هم نوعی
خشایار ایرانمهر
همنشینی مسالمتآمیز دارند ،طبیعت ظرفیتهایش را در اختیار انسان قرار میدهد و انسان به اندازه نیازش از آن برداشت میکند.
همچنین انســان نه فقط یک مصرفکننده؛ بلکه پاســدار و نگهبان طبیعت است .پرسشهای اصلی در این گفتوگو به کالبدشکافی محیطزیست شیراز میپردازد؛ اینکه هویت زیستمحیطی شیراز چیست؟ و آیا این هویت زیست
را آبوهوای گرموخشک و کوههای اطراف آن تعریف میکنند؟ و دیگر اینکه ،فعالیتهای انسانی تا چهاندازه میتواند به بستر محیطی که شیراز در آن واقع است ،هویت ببخشد؟ برای پاسخ به این پرسشها به سراغ علی اسدپور
دکترای معماری منظر ،استادیار دانشگاه هنر شیراز ،و مولف و مترجم چندین کتاب و مقاله در زمینه معماری منظر رفتیم تا برایمان از هویت زیستمحیطی شیراز و ظرفیتهای نادیده آن سخن بگوید.

فرم و ســاختار شهرسازی شیراز تا چه اندازه منطبق بر ویژگیهای
آبوهوایی و جغرافیایی آن است؟ منظورم خیابانکشیها ،دفع آبهای
سطحی ،عرض معابر ،استفاده از شیب و ...است .مسیر گسترش شیراز
چطور؟ آیا مسیر درستی دارد؟

به طور کلی اگر به ســاختار هندســی و محورهای تاریخی توسعه
شــهر شیراز از دوره آلبویه تا اواخر دوره قاجار توجه کنیم ،همواره یک
محــور عمودی ثابت و محورهای افقی موازی باهم در دورههای تاریخی
گوناگــون در آن دیده میشــود .منظور از محور عمــودی در حقیقت
محوری است که از تنگ اهللاکبر و دروازه قرآن به سمت دروازه اصفهان
میرود و پس از آن از بازارها و کاروانسراهای درونشهری گذشته و در
ادامه مسیر خود با عبور از دیگر خرده فضاهای تجاری به سمت دروازه
شاهداعیاهلل میرفته است .این ساختار کالن نوعی توسعه متوازن را به
شــکل تودهای در پی داشته است و با مرزهای رودخانهخشک یا همان
خرمدره از شــمال محدود میشده اســت .نظام منظرین جلگه شیراز
نیز در مقیاس کالن در توســعه و فرم تاریخی شــیراز مؤثر بوده است.
رشتهکوههای شمال غربی شــیراز مانند باباکوهی و کوههای جنوبی و
غربــی آن بهویژه کــوه دراک همگی موانعی برای توســعه بودند .البته
نقش آنها به عنوان مانع فیزیکی در گذشــته چندان مطرح نبوده و این
رودخانه خشک است که مانع کلیدی برای توسعه شهر به سمت شمال
بوده اســت .اگر این تصویر را در کنار شــیب طبیعی زمین به ســمت
درپاچه مهارلو یا نمک قرار دهیم ،اقلیمی منحصربهفرد تولید میشــده
که اختالف دمای آن از شــمال غرب به جنوب شرق میتوانست حتی

بیش از  10درجه ســانتیگراد هم باشــد .چنین شرایطی شکلگیری
باغهای قصردشت و دیگر باغهای تاریخی شهر همچون ارم ،عفیفآباد،
ابوالفتحخانی ،نشاط ،صفا و مانند آن را ممکن میساخت .به این ترتیب
باغها به مانع دیگری در توســعه کالبدی شهر به سمت شمالغرب که
بســیار هم جذاب و خوشآبوهوا بودند ،تبدیل شدند که این مورد در
گذشته بیشتر اثرگذار بود.
اگر از این مقدمــه کوتاه به عنوان پایــه صبحتهایمان بگذریم،
در جواب به پرســش شــما باید گفت که جبر طبیعی و موانع فیزیکی
تا همین 25ســال پیش مانع از توســعه شتابان شــهر به سمت شمال
غرب میشــد ،اما همان جذابیتها و برتریهایی که اشاره شد ،بر این
محدودیتها غلبه کردهاند .بههرحال گســترش شهر به سمت غرب با
توجه به جهت وزش بادهای غالب اگر با رشد بلندمرتبهسازی به همین
نحو پیش رود ،میتواند در ســالهای آتی بر آلودگی هوا در بخشهای
میانی و مرکزی شــهر تأثیرات نامطلوبی داشته باشد .اما از اینها مهمتر،
ازبینرفتن سفرههای آب زیرزمینی ،قناتها و شبکه انتقال آب به شهر
است که یا از میان رفته ،و یا در حال نابودی هستند .نهر اعظم ،چشمه
جوشک و قناتهای متعددی که میتوان در نقشههای هوایی نیز جای
آنها را هنوز در محدوده قصرقمشــه هم دید ،امکان ادامه حیات باغها و
فضاهای سبز درونشهری و عمومی را غیرممکن خواهد کرد .به عبارت
دیگر انتقال ثقل جمعیت به مناطق شمالی و غربی شهر ،بدون توجه به
زیرســاخت اکولوژیکی میتواند نه تنها معضل تأمین آبشرب را در پی
داشــته باشد؛ بلکه میتواند به دلیل پوشیدهشدن بخش مهمی از سطح

بیرونی زمین توســط بناها و مسیرهای عبوری متعدد ،با کاهش جذب
آب از ســطح خاک امکان تنفس تاریخی نواحی یادشده را نیز از میان
بردارد .به نظر میرســد که باید در حدود توســعه شهر به نفع مردم و
شهروندان ،تجدید نظر صورت گیرد.
آیا به اندازه کافی از ظرفیتهای زیستمحیطی شیراز مثل پارک ملی
بمو ،دریاچه نمک ،کوه دراک ،باباکوهی استفاده شده است؟ و پرسش
دیگر اینکه اصوالً شهرسازان تا چهاندازه اجازه مداخله و بهرهبرداری
از طبیعت به نفع نیازهای انسانی را دارند؟

به نظرم دو موضوع اینجا مهم هســتند .در وهله نخست ما نگاه و
تعریف درســتی از ظرفیتهای منظرین شیراز نداریم .نگاه ما به منظر
نوعی نگاه اکولوژیکی صرف بوده اســت .ولی بوم و بومشناسی تنها یک
جنبه بســیار کوچک از مفهوم منظر هســتند .منظر اساساً امری کیفی
است .منظر طبق تعریفی ،حاصل ادارک ما از محیط و محدود به دانش
و آگاهی از مکان اســت .بدون اینکه بخواهم وارد مباحث نظری شــوم
باید تنها به همین موضوع اشــاره کنم که منظر حاصل ارتباط اســت و
ارتباط ما با هم و با شــهر با تمام اجزای عینی و ذهنی آن به خاطرات
انباشتهای بدل میشود که ما را با گذشته ،حال و آینده پیوند میدهد.
از اینها که بگذریم منظر شــیراز دارای چندین شخصیت کلیدی است.
منظر کالن تاریخی شــیراز از حدود  200سال پیش تا کنون با دروازه
قرآن ،درختان و باغهای پیرامون آن و ساختار هندسی کوهها و رودخانه
خشــک درآمیخته اســت .مجموعه باباکوهی و چاه مرتضیعلی نیز در
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قنات ابداع نبوغآمیز ایرانیان

باشــید ،بیدرنگ به این موضوع پی میبرید که اساســاً شهرهای ما با
رودخانه و منظر رودخانه کار نمیکردند .رودخانههای دائمی و مهم در
فالت ایران تقریباً نادرند ،اما شــهرهای ما از نظر طراحی با رودخانه در
دیالکتیک نبودند .در شوشــتر رود کارون توسط بند میزان به دوشاخه
گرگر و شــطیط بخش میشــد و از آنها ،شاهکار آسیابهای آبی را که
ثبت جهان نیز شــده میســاختند ،اما در ساخت کالبدی شهر شوشتر
این جریان آبی بیشــتر حکم نوعی پدافند غیرعامل را داشت که سدی
در برابــر مهاجمان خود بود .به طور کلی رودخانهها یا از درون شــهر
نمیگذرند و یا اگر بر اثر توســعه شهر در محدوده آن قرار گیرند نوعی
انفصال خطی هســتند و باید برای برگرداندن پیوستگی از دست رفته
کاری میکردند .رودخانه خشــک در شیراز هم همین جایگاه را داشته
اســت .البته بیشتر این رودخانه یک مســیل بوده است که به دریاچه
مهارلو میریخته است .به نظرم فقدان تجربه تاریخی طراحی با رودخانه
در گذشته به هر علتی که باشد کار ما را دشوار کرده است .تداوم همین
نگاه را میتوان در مداخالت انجام شــده در بستر و حریم این رودخانه
دید .حتی نیمه شمالغربی رودخانه خشک هم که ویژگیهای منظرین
بیشتری دارد ،در گفتگو با شهر نیست .نمیتوان به خوبی آن را دید ،به
بستر سنگی آن نمیتوان رسید و اساساً غریبهای در شهر است.
چند ســال پیش هنرهای اجرایی و هنرهای محیطی در بستر این
رودخانه توسط هنرمندان و دانشــجویان توجه را به جان این رودخانه
معطوف کرد .جالب اســت بدانید که در پژوهشــی میدانی که چندین
ســال پیش انجام داده بودم ،دریافتم که مردم بــا اینکه این روزها در
رودخانــه آبی نمیبیننــد ،اما تصویر ذهنی آنهــا از رودخانه بدون آب
نیست .خشــکبودن ،بخشی از ماهیت و هویت این رودخانه است .این
پارادوکس جذابیت بینظیری اســت برای شیراز که میتوان از آن بهره
برد .منظر در نواحی خشک مؤلفههای خودش را دارد و حتماً نباید همه
چیز ســبز باشد .پایههای این پل شرایطی برای خلق گرافیتیها شده و
دیواره سنگی آن بخشی از کاراکتر رودخانه است.
آیا باغها (باغمحورها) و باغشهرها ،همانگونه که در دوران صفویه و
زندیه ،و بعدها در دوره پهلوی اول پایه و مبنای توسعه شهری شیراز
بودند؛ امروزه همچنان میتوانند راهحلی برای هویتبخشی و احتماالً
حل معضالت شهری باشند؟ مانند معضالت آبوهوایی مثل گردوغبار،
ترافیک ،شهر ،پیادهراه و...

همین محدوده هســتند .اگــر همه اینها را «منظــر فرهنگی» ببینیم
تمام تصویر پیش چشــم ما به کل عوض خواهد شد .این محدوده دیگر
شــماری درخت و کوه و چند بنای نهچنــدان تاریخی یا حتی تاریخی
نیســتند؛ بلکه از نظر فرهنگی بخشی از خاطرات گذشته ،حال و آینده
مردم هستند .حافظ به مصلی و جعفرآباد اشاره دارد ،نامی از خواجوی
کرمانی هم در این محدوده هســت .ویلیــام اوزلی در خاطرات خود از
شــیراز در ابتدای روزگار قاجاریان به صدای آواز پســران جوانی اشاره
دارد که به همراه نغمه پرندگان از باغات این محدوده به گوش میرسید
پس «منظر صوتی» هم داشــته اســت .باغ نو ،که بعدها بخشی از آن
به هتلپارک ســعدی بدل شــد نیز در همین محدوده است .قربانگاه و
چهارطاقی آن با چند درخت که در محدوده مدرســه فردوســی امروز
قرار داشــته ،محلی برای قربانیکردندر عید ســعید قربان بوده است.
شــما در شرح روزگار حسینعلیمیزا فرمانفرما والی فارس و در تصاویر
و عکسهای موجود میخوانید و میبینید که همین محدوده از شــهر
مکانی برای پیشباز رفتن و خیر مقدم گفتن به بزرگان ،اشراف و اعیان
پیش از ورود ایشــان به شهر بوده است .فقط عناصر تاریخی هم در این
محدوده نیستند .نخستین کارخانه نخریسی شیراز ،سیلو ،خیابان نفت
و حتی مرکز اســناد و کتابخانه ملی ایران شعبه فارس نیز همگی تدام
میراث تاریخی ،طبیعی و حتی «میراث صنعتی» شــهر هستند .پس تا
اینجا به نظرم مشخص شد که راهبرد برونرفت از اقدامات و مداخالت
بخشــینگرانه ،موقتی و ناقص تنها میتوانــد از طریق و یا ذیل عنوان
«منظر فرهنگی» میسر شود.
اما نکته دوم ،بخشــی از کوه دراک دارای ســاختاری است که در
متون قاجاری به کوه « استســقاء» شهره بوده است .شبیه مردی است
که به پشــت خوابیده و از شدت طلب آب و نوشیدن آن شکمی برآمده
دارد .این کوه از کریدورهای بصری مهمی از شــهر دیده میشود ،مانند

چمران ،بخشهایی از قصردشــت و به طرز حیــرتآوری از باالی پل
شــهیدان شــیخی که چندی پیش به اتمام رســیده است .با این حال
مداخالت انجامشــده برای ســاختن مجموعهای به عنوان پارک دراک
و یا مســیرهای گردشگری شــهری دیگری همچون پیادهراه سالمت و
یــا پارک امامزاده قندیلی و دیگر نمونههــا هر یک به طریقی نهتنها از
مفهوم پیادهروی و ســامتی دوره میافتند؛ بلکه مشــاهده سادهای در
نمونههای جهانی آن نشــان میدهد کــه در هیججا منظر طبیعی کوه
را در عرضهایی به این وســعت برای تسطیح مسیر پیاده روی تخریب
نمیکننــد .هدف از حضــور در منظر طبیعی ،بایــد تجربه امر طبیعی
باشــد .امر طبیعی و یادگیری منتج از نظام طبیعت با چنین حجم بی
بازگشــتی از مداخالت فیزیکی در سطح کوهها امکانپذیر نخواهد بود.
البته این موضوع به این معنا نیســت که باید به حال خود رها شــوند.
همواره حد مشخصی از دگرگونی در منظرهای طبیعی برای حضورپذیر
کردن مردم الزم است ،اما چه الزامی وجود دارد که با خودرو تا باالترین
نقطه از کوه رفت و در آنجا هم زیر یک ســقف نشست؟ یا اساساً وجود
درخت نخل در ارتفاعاتی که به طور طبیعی سردســیر هســتند بر چه
مبنای بومشناختی قابل فهم است؟ این تجربه را میتوان جای دیگری
نیز داشت .ما از محیط میآموزیم و امکان دسترسی سریع و راحتی که
به مجموعهای از کوهها در شــیراز وجود دارد فرصت خوبی برای تجربه
شــهر و آنتیتز آن طبیعت است .به نظرم موضوع بسیار ساده است ،اما
نباید سادهانگار بود و سطحی با آن روبرو شد.
نحوه برخورد با رودخانه خشــک از گذشته تا به امروز چگونه بوده
است؟ منظروم آن اســت که رودخانه خشک معضل است یا ظرفیتی
بالقوه؟ و با رودخانه خشک چه باید کرد؟

در کل اگر نگاهی به نقشــه شهرهای ایران در روزگار قاجار داشته

بخشی از پاسخ این پرسش را به نحوی در سواالت پیشین میتوان
دید .به نظرم موضوع دوره پهلوی و سیاســتهای توسعه شیراز در این
دوره هنوز ناگفتههای فراوانی دارد .در پرســش شــما اصالح درست و
آگاهانهای وجود داشــت« .باغها به عنوان مبنایی برای توسعه» تعبیر
دقیقی است .نه تنها شیراز؛ بلکه بسیاری از شهرهای حاشیه کویر ایران
مانند نائین ،زواره و اردستان هم بر مبنای باغ توسعه یافتند .در حقیقت
زیرســاختارهای توســعه در فالت ایران برپایه قنات (آب) و حلقههای
تودرتویی به نام زمینهای کشاورزی ،باغات و خود شهر یا روستا تعریف
میشــدند .توسعه اصفهان در روزگار صفوی نیز بر مبنای ساخت محور
چهار باغ و باغات پیرامون آن ممکن شــد .تجربه مشابهی نیز در شیراز
روزگار صفوی وجود دارد که پرداختن به آن خارج از بحث ماست .اما ما
در دوره پهلوی اول با نگرش دیگری مواجه هستیم .سیاستهای تعریض
معابر ،قانون خیابانکشی و تالش برای مدرنیزاسیون آمرانه که سرعت و
تغییر را ســرلوحه اقدامات عمرانی داشت ،به باغها توجه چندانی نکرد.
با این حال هدف اصلی آن نوع سیاســت توســعه شهری تخریب بافت
قدیمی نبود؛ هرچند پیامدهای آن در نهایت بخشهایی از بافت قدیمی
را نیز در شــیراز و دیگر شــهرها از میان برد .نخستین الگوهای توسعه
مســکونی در بافت میانی شیراز ،محدوده مشــیر نو ،خیابان فردوسی
و نظایــر آن نوعی خانهبــاغ بودند .یعنی حد فاصل یــک باغ بزرگ و
یک خانه درونشهری .این الگو اتفاقاً مفصل خردمندانهای برای توسعه
شــهر به بیرون از حصار تاریخی خود بود که کار هم کرد .چون مفهوم
حومه مدرن در شــهر آن روزگار ایرانی وجود نداشت ،اینها یک الگوی
واسط شدند که هم دســتی در شهر داشتند و هم به دلیل رهاشدن از
تنگی فضاهای موجود در شــهر ،میتوانســتند به راحتی نفس بکشند.
نمونهای مانند باغ منشیباشــی در خیابان فردوســی نمونه بزرگتر و
اعیانتری از همین الگو است .البته بافتها و الگوهای دیگری هم بودند.
خانهباغهایی با وسعتهای مختلف که بسته به جایگاه اجتماعی و توان
مالی صاحب خود شکل و وسعتی متفاوت داشتند.
از هر تجربه تاریخی و حتی معاصــر باید راهی برای آینده یافت،

قنــات نبوغآمیزترین ابــداع ایرانیان
باســتان بــرای تأمیــن آب در مناطــق
کویری بوده اســت .قنات اثباتکننده این
ادعاســت که ایرانیان به اندازه زیادی آگاه
بــه ظرفیتهــای طبیعی محل ســکونت
خود بودنــد .آنها طبیعت و محیطزیســت
زندگیشان را به خوبی میشناختند ،نسبت
بــه ظرفیتهای بالقــوهاش آگاه بودند و با
استفاده از تکنیکهایی کام ً
ال ابداعی قنات
را بهوجودآوردند .قناتی که نقش کلیدی در
شــکلگیری تمدن در منطقه فالت ایران
داشت .حال اما این سؤال مطرح میشود که
ایرانیان باســتان ،بیش از دوهزارسال پیش
که بســیاری از تکنولوژیهای امروزی هم
در دســترس نبود ،چگونه محل قرارگیری
ســفرههای پر آب را تشــخیص میدادند؟
و با چه امکانات و تمهیداتی ســاعتها در
زیرزمین ،کانالهایی بــه طول دهها و گاه
صدها کیلومتر حفر میکردند؟ به راســتی
دانش گذشــته چگونه بوده که حتی انسان
امروز ،با دیدن دستساخته گذشتگان از آن
همه دانش و نبوغ شگفتزده میشود.
امروزه کشــف و اثبات پرســشهای
علمی از طریــق تحلیل ،آزمایش و به طور
کلــی از طریق مشــاهده شــیء از بیرون
صــورت میگیــرد .در واقع پرســشها با
اســتفاده از تکنیک مشــاهدهگری و دیدن
پاســخ داده میشوند .بشــر تا چیزی را به
دیده نبیند ،تشــریح نکنــد و برای اثباتش
دلیل کافی نیــاورد ،آن را باور نمیکند .در
این جنس دانش انسان و طبیعت دو مقوله
مجزا از یکدیگرند ،محیط طبیعی پدیدهای
کام ً
ال ناشناخته اســت و انسان در مقابلش
ایستاده و باید کشفش کند.
در دنیــای قدیم اما جنــس دانش و
نوع نگاه بــه طبیعت کامــ ً
ا متفاوت بود.
در گذشــته ،بهویژه در مشرقزمین ،انسان
و طبیعــت در کنار یکدیگــر بودند؛ نه در
برابر هم .انســان با زندگــی در طبیعت با
آن احســاس یگانگی میکرده و آن را مادر
مینامیده اســت .گویی انســان طبیعت را
حس میکرده ،صدایش را میشنیده و با آن
به گفتوگو مینشسته .در این علم غریزی،
طبیعت با دادن نشانههایی انسان را از وجود
ظرفیتهایش آگاه میکنــد و خودش نیز
پرســشهای او را پاسخ میدهد .به عنوان
مثــال ایرانیان محل دقیق ســفرههای آب
زیرزمینی را از طریق توجه به نوع پوشــش
گیاهی ،جنس و رنگ خاک و وجود جانوران
و حشــرات آن منطقه تشــخیص میدادند
و در نهایــت با کمترین آســیب ممکن به
طبیعت و بیآنکه طبیعت را از مسیر طبیعی
خود منحــرف کنند ،از دل زمین آب بیرون
میآوردند .این دانش ،انســان را مجهز به
نبوغــی میکرد که قادرش میســاخت در
خشــکترین و کمآبترین مناطق جهان،
آبــادی به وجود آورد .بــا همین رویکرد به
طبیعت ،انســان میتوانست در دل کویری
خشــک و بیآبوعلف ،بهشتی کوچک به
نام باغ ایرانی بهوجود آورد.
آیا وقت آن نرسیده تا از گذشتگانمان
احترام به طبیعت را بیاموزیم و با نگاه آنها به
معضالت امروزمان بنگریم؟ زمان آن نیست
که به جای ســاختن پلهــا ،عریضکردن
غیراســتاندارد خیابانها ،تراشیدن کوهها و
از بین بردن درختان و محیططبیعی ،کمی
مکــث کنیم و پیش از انجــام هرکاری به
صدای طبیعت گوش دهیم؟

چکیده
منظر حاصل ارتباط است و ارتباط ما با هم و با شهر با تمام اجزای عینی و ذهنی آن به خاطرات
انباشتهای بدل میشود که ما را با گذشته ،حال و آینده پیوند میدهد
هدف از حضور در منظر طبیعی ،باید تجربه امر طبیعی باشد .امر طبیعی و یادگیری منتج از نظام
طبیعت با چنین حجم بی بازگشتی از مداخالت فیزیکی در سطح کوهها امکانپذیر نخواهد بود
ما از محیط میآموزیم و امکان دسترســی سریع و راحتی که به مجموعهای از کوهها در شیراز
وجود دارد فرصت خوبی برای تجربه شهر و آنتیتز آن طبیعت است

ما از فضای باز تنها صفت باز و بیســقف بودن را نمیخواهیــم ،در واقع باید امکان رخدادهای
شهری ،فرهنگی ،اجتماعی و هنری را هم دید .و این فضاهای باز نباید در یک یا چند ناحیه تجمیع شوند
احیای سامانه قناتهای شهر تنها راهکار پایدار در حفظ توان الکولوژیکی شهر است .آب قنات
نه برای شرب ،بلکه برای آبیاری باغات ،پارکها و حفظ حیات فضاهای باز شهری بسیار مفید است
طراحی مناسب بازشوها ،انتخاب درست مصالح و رنگبندی صحیح آنها باید برای کاهش نیاز
به آب برای خنکسازی بناها مورد توجه قرار گیرد
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امــا به نظرم الزامی به ایــن وجود ندارد که خالقیــت را کنار بگذاریم
و تکــرار کنیم .آنچه از تجربه تاریخی شــیراز میتوان در این خصوص
یافت ،تالش برای ایجاد الگوهای عرصهبندی ،ساخت و تولید فضای باز
و بســته متناسب موقعیت ،اقتصاد و شــخصیت هر بخش از شهر است.
قوانین و آییننامههایی که برای همه بخشهای شــهر ضوابط یکسانی
دارند نمیتوانند در راســتایی آینده روشن شهر باشند .آنچه در مثال و
توضیح باال اشــاره کردم ،یک نتیجه کلیتر دارد و آن هم این است که
فضای باز و نحوه ســاماندهی به آن محور توســعه است ،نه فضای بسته
و الگوی تولید آن؛ چراکه شــهر با فضای باز ساخته میشود ،زیرا ظرف
رخداد شهر است.
در گذشته حیاط خانهها ،ســازماندهنده اصلی فضای داخلی و یکی
از راهحلهای عمده و اساسی در تنظیم شرایط محیطی محل سکونت
در شــیراز بوده است .در واقع نوعی اقلیم خرد که در آنجا فعالیتهای
جمعی خانه هم اتفاق میافتاده است .حال که حیاطها به مرور درحال از
بین رفتنند ،چگونه می توان نقش حیاط را در فضای شهری بازآفرینی
کرد؟ آیا اص ً
ال چنین ضرورتی نیاز است؟

ســبک زندگی نه تنها در ایران ،بلکه در جهان عوض شــده است.
دگرگونیها حتی در سالهای اخیر سریعتر هم بوده است .شما با دیدن
فیلمی از  5ســال پیش به راحتی متوجه میشوید که این فیلم به امروز
تعلق ندارد .خانه یک ســامانه بوده و هســت .به لحاظ جامعهشناختی،
شــهر به نوعی حاصل استقرار ساختار اجتماعی در مکان است .خانه نیز
چنین اســت .وقتی نظام حقوقی ،عرفــی ،فرهنگی و اقتصادی حاکم بر
خانواده تغییر میکند ،بیتردید ســاختار فضایی آن نیز ثابت نمیماند.
با این پیشفرض ،حیاطهای داخلــی خصوصی بهندرت میتوانند از نو
به همان شــیوه پیشــین بازتولید شوند .بام ســبز ،بالکنهای عریض و
حتی پاســیوها و نورگیرها پاســخهای معمارانهای هستند برای جبران
این موضوع ،اما باید پذیرفت که نقشها عوض شدهاند .در واقع با تغییر
شــکل باید به تغییــر محتوا هم ایمان آورد ،در غیــر این صورت نوعی
هجویه و هزل خواهیم داشت.
اما بخش دوم پرسش شــما جذابتر است .به طور بنیادینی میان
مدرنیته و فضای باز شــهری پیوند وجود دارد .شفافیت ،سیالیت ،روانی
اطالعات از یک سو به ســوی دیگر و مضامینی از این دست ،زندگی را
از دیوارهای ســنتی خانه به بیرون برده اســت .این موضوع در مفهوم
حریم خصوصی و فضای شــخصی هم دیده میشــود .امروزه مرزهای
این دو بســیار کوچکتر و شــکنندهتر شــدهاند .چیزی که به نظرم در
ساختار شــهرهای امروز ما نادیده گرفته شده ،مفهوم فضای باز شهری
به معنای واقعی اســت .ما از فضای باز تنها صفت باز و بیسقف بودن را

نمیخواهیم ،در واقع باید امکان رخدادهای شهری ،فرهنگی ،اجتماعی
و هنری را هم دید .و این فضاهای باز نباید در یک یا چند ناحیه تجمیع
شوند .پراکندگی مناسبی مورد نیاز است تا بتوان ضمن توجه به سیالیت
شــهروندان حق هر یک از آنها به عنوان یک شهرنشین هم دیده شود.
ایــن فضاهای تهی بــا مردم و حضور آنها پر خواهند شــد .و نتیجه آن
«سرمایه اجتماعی شهر» اســت که مهمترین سرمایه برای بازآفرینی و
توسعه شهری است.
نمیتوان از محیطزیست صحبت کرد و حرفی از برنامه توسعه پایدار
به میان نیاورد .میدانیم توســعه پایدار تعریف جدیدی از رابطه انسان
و طبیعت ارائه کرده اســت رابطهای دوســویه ،برپایه تعامل و احترام
به طبیعــت .آیا میتوان بین این تعریف ،و جنــس برخورد معماری و
شهرسازی گذشته شیراز با طبیعت و محیطزیست تشابهی قائل بود؟

زمزمههای مفهوم توســعه پایدار از دهه  1970شــروع شد تا در
نهایــت در  1987توســط براندتلنــد و در گزارش کمیســیون جهانی
محیطزیســت و توســعه مقیاسی جهانی و رســمی یافت .سهگانههای
محیطی ،اقتصادی و اجتماعی آن همگی ناظر بر شــیوهای از توســعه
بودند که ظرفیت نســلهای آتی را برای توسعه محفوظ بدارد و یا حتی
ن را در شــرایطی بهتر از امــروز به آنها بســپارد .از نظر کلی این
زمیــ 
موضوع تجربه بشــر تا پیش از انقالب صنعتی بود ،اما آنچه این سند و
رویکردهــای پس از آن را مهم مینماید این اســت که اقدامی آگاهانه،
مســئوالنه و روشمند است .جوامع سنتی در کل در تعادل اکلوژیکی با
محیط خود به سر میبردند.
شــیراز هم مستثنی نبوده است .اما پرســش اینجاست که چرا با
وجود اینکه موضوع توســعه پایدار دســتکم  3تا  4دهه مطرح اســت
و در ایــران نیز همواره موضــوع مورد بحثی بوده اســت ،اما نتایج آن
رضایتبخش نیســت .یکی از دالیل مهم به نظرم ،تعریفی اســت که از
توسعه داریم.
توسعه را با گسترش یکی فرضکردن نادرست است.
توســعه شهر با گسترش شهر یکی شده اســت .به همین ترتیب
توســعه اقتصادی و اجتماعی هــم وجه کالبدی و عینی یافته اســت.
فرهنگ و امور اجتماعی موضوعاتی کیفی هستند.
امــر کیفی را چگونه میتواند گســترش داد؟ مث ً
ال چگونه میتوان
کیفیت فضای حافظیه یا سعدیه را گسترش داد؟ بسیاری از کشورهای
توســعهیافته شهرهای کوچکی دارند و یا دستکم تمام شهرهای آنها با
جمعیتهای میلیونی برپا نشــده است .دلیلی برای این کار وجود ندارد.
وجود مگاســیتیها حتی اگر الزم هم باشد ،برای همه کشورها ضرورت
ندارد .ساختارهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ما چند ملیتی نیست

و انباشت سرمایه در شهرهای ما و جابهجایی آن نیز آن مقیاس را ندارد،
کمی و
اما ما به فکر ساخت کالنشهرها هستیم .چون اساساً توسعه را امر ّ
با گسترش و بزرگی برابر میدانیم .این مشکل اصلی است.

انتقال ثقل جمعیت به
مناطق شمالی و غربی
شهر ،بدون توجه به
زیرساخت اکولوژیکی
میتواند نه تنها معضل
تأمین آبشرب را در پی
داشته باشد؛ بلکه میتواند
به دلیل پوشیدهشدن
بخش مهمی از سطح
بیرونی زمین توسط بناها
و مسیرهای عبوری متعدد،
با کاهش جذب آب از
سطح خاک امکان تنفس
تاریخی نواحی یادشده را
نیز از میان بردارد

،،

امروزه شیراز در معرض پدیده خشکسالی و پیامدهای حاصل از آن است،
دانششهرسازی،تاچهاندازهمیتواندبهکاهشاثراتمخربکمآبیکمک
کند؟

خشکســالی پدیدهای چندوجهی اســت و حتی چند مقیاس هم
دارد .شــرایط آبوهوایی امروز ســرزمین ما جزئــی از دگرگونیهای
جهانی اقلیمی هم هســت .اما در مقیاس محلــی هم کارهایی میتوان
انجــام داد .برخی از آنها خارج از وظایف معماران و شهرســازان اســت
و دیگــر متخصصــان را باید بــه یاری گرفــت .به نظرم بایــد هر چه
ســریعتر جلوی گسترش شهر گرفته شــود .هرچند رشد شهرنشینی و
جذابیتهای شیراز در جنوب کشور و بسیاری دالیل ریز و درشت دیگر
باعث شــده که شیراز بهویژه در دو دهه گذشــته به شدت مهاجرپذیر
باشــد ،اما برای اســکان جمعیت باید برنامه کندتر و منطقیتر دیگری
یافت.
راهکارهایی هم وجود دارند که جای آن در این مختصر نیســت.
کار مهم دیگر که البته ممکن است در دراز مدت به نتیجه برسد احیای
سامانه قناتهای شهر است.
پیرو پرســش پیشین شــما ،این تنها راهکار پایدار در حفظ توان
الکولوژیکی شهر است .آب قنات نه برای شرب ،بلکه برای آبیاری باغات،
پارکها و حفظ حیات همان فضاهای باز شــهری که از آن یاد کردیم؛
بســیار مفید است .باید پیامدهای ناشی از زهکشــیهای انجام شده را
در اقدامات عمرانی کالن به حداقل رســاند .مدیریت کاشت درختان و
گونههای مناســب باید جایگزین برنامههای کنونی شوند و مشوقهای
عمومی برای حذف چمنها و کاشت گیاهان کم آبخواه باید در دستور
کار مدیران و شهروندان قرار گیرد.
موضوع مهم دیگر «ســایه» اســت .طراحی مناســب بازشــوها،
انتخــاب درســت مصالح و رنگبنــدی صحیح آنها بایــد برای کاهش
نیاز به آب برای خنکســازی بناها مورد توجــه قرار گیرد .اما فراموش
نکنیم که این معضل تنها در خشکســالی نیســت .مصــرف انرژی در
ایران بیشــتر از استاندارد جهانی اســت و این مصرف به تولید نیز ختم
نمیشود.
پــس پیش از هر چیــز آموزش واقعــی و اثر بخش الزم اســت.
بــه نظرم معماران و شهرســازان تنهــا میتوانند عوارض این مشــکل
را کمــی تســکین دهند ،امــا کار جــدی باید در حوزههــای دیگری
انجام گیرد.

،،

نه تنها شیراز ،بلکه
بسیاری از شهرهای
حاشیه کویر ایران مانند
نائین ،زواره و اردستان
هم بر مبنای باغ توسعه
یافتند .در حقیقت
زیرساختارهای توسعه
در فالت ایران برپایه
قنات (آب) و حلقههای
تودرتویی به نام زمینهای
کشاورزی ،باغات و خود
شهر یا روستا تعریف
میشدند

،،

2

ذرهبین
1

منظر شیراز دارای چندین شخصیت کلیدی است .منظر کالن تاریخی شیراز از حدود
 200ســال پیش تا کنون با دروازه قرآن ،درختان و باغهای پیرامون آن و ساختار هندسی
کوهها و رودخان ه خشــک درآمیخته است .مجموعه باباکوهی و چاه مرتضیعلی نیز در
همین محدوده هســتند .اگر همه اینها را «منظر فرهنگی» ببینیم تمام تصویر پیش چشم ما
به کل عوض خواهد شــد .این محدوده دیگر شماری درخت و کوه و چند بنای نهچندان
تاریخی یا حتی تاریخی نیســتند؛ بلکه از نظر فرهنگی بخشی از خاطرات گذشته ،حال و
آینده مردم هستند

مداخالت انجامشــده برای ســاختن مجموعهای به عنوان پارک دراک و یا مسیرهای گردشگری شهری دیگری همچون
پیادهراه سالمت و یا پارک امامزاده قندیلی و دیگر نمونهها هر یک به طریقی نهتنها از مفهوم پیادهروی و سالمتی دوره میافتند؛
بلکه مشاهده سادهای در نمونههای جهانی آن نشان میدهد که در هیججا منظر طبیعی کوه را در عرضهایی به این وسعت برای
تسطیح مسیر پیاده روی تخریب نمیکنند .هدف از حضور در منظر طبیعی ،باید تجربه امر طبیعی باشد .امر طبیعی و یادگیری منتج
از نظام طبیعت ،با چنین حجم بی بازگشتی از مداخالت فیزیکی در سطح کوهها امکانپذیر نخواهد بود

3
چیزی که در ساختار شهرهای امروز ما نادیده گرفته شده ،مفهوم فضای باز شهری به معنای واقعی است .ما از فضای باز تنها
صفت باز و بیسقف بودن را نمیخواهیم ،در واقع باید امکان رخدادهای شهری ،فرهنگی ،اجتماعی و هنری را هم دید ،و این
فضاهای باز نباید در یک یا چند ناحیه تجمیع شوند .پراکندگی مناسبی مورد نیاز است تا بتوان ضمن توجه به سیالیت شهروندان
حق هر یک از آنها به عنوان یک شهرنشین هم دیده شود .این فضاهای تهی با مردم و حضور آنها پر خواهند شد .و نتیجه آن
«سرمایه اجتماعی شهر» است که مهمترین سرمایه برای بازآفرینی و توسعه شهری است

گپوگفتشهری
میزگردی با حضور شهروندان و کارشناسان درباره شهر

سهم درآمد فروشگاههای آنالین فارس
در برابر فروشگاههای مجازی کشور  2درصد است
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آسیبشناسی اصناف در میزگرد «شهرراز» به مناسبت یکم تیرماه روز اصناف ،با حضور معاون اتاق اصناف و نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل شیراز

اصناف شیراز بهروز نیستند
این روزها دیگر هر خانه و مغازهای از بنگاههای امالک گرفته تا خردهفروشــیها به اینترنت دسترســی دارند .اینترنتی که جدا از ســرگرمکنندگی ،ابزاری برای کارها و مشاغلی نیز شده است .وقتی اینطور باشد
محمدرضا طاهری طبیعتاً مشاغل هم بهتبعیت از پیشرفت این تکنولوژیها رشد میکنند و تغییر شکل میدهند.
اکنون اتحادیهها و اصناف تا حدودی با مشکالتی مواجه شدهاند و گسترش فضای ارتباطات و توسعه تکنولوژی اصناف را تحتالشعاع خود درآورده است .بهمنظور بررسی وضعیت اتحادیهها و فعالیت اتاقهای اصناف
از گذشته تاکنون ،با خسرو فروغان معاون اتاق اصناف و جواد رزمی نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران اتومبیل شیراز ،سر یک میز گرد هم آمدیم تا به مناسبت یکم تیرماه روز ملی اصناف ،به آسیبشناسی اصناف شیراز بپردازیم.
تحت تأثیر قرار گرفتن فعالیت اصناف به دســت دســتگاههای نظارتی ،بومی نبودن بیشتر فروشگاههای آنالین و مجازی اســتان ،عدم همراهی و ارتباط صنفهای قدیمی و سنتی با تکنولوژی روز و ضعف نظارتی اتاق اصناف در بازار و
اتحادیه از نکات مهمی بود که آنها در این میزگرد به آن اشاره داشتند .مشروح میزگرد شهرراز در ادامه میخوانید:
بــا توجه به اینکه فعالیت اصنــاف به زمانهای قبل
برمیگردد و این قشــر در همه دولتها نقشآفرین
بودهانــد ،ارزیابی شــما از وضعیت فعلــی اصناف و
فعالیتهای این بخش چیست؟

فروغان :با یک بررســی از قدمت اصناف و فعالیت
این بخش متوجه میشویم که این قشر فعالیت اقتصادی
و نقشآفرینی در مســائل سیاسی داشتند و توانستند در
بسیاری از موارد تأثیرگذار باشند؛ اما امروزه دستگاههای
مختلفی وجود دارند که بر رفتار این قشر نظارت میکنند
و بخشی از تصمیمگیریهای اصناف توسط دستگاههای
مختلف انجام میشود .بنابراین هماکنون فعالیت اصناف
تحتتأثیر دســتگاههای نظارتی انجام میشــود و اتاق
اصنــاف بهعنوان یــک پارلمان بخــش خصوصی کامل
نمیتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
شــهرراز :در حال حاضر شــاهد فعالیت فضاهای
ارتباطی و فضای مجازی مانند استارتآپهای زیاد و
متعددی هستیم که تا حدودی فضای اقتصادی بازار و
مغازه را تحت تأثیر خود درآورده است .به نظر شما این
فضاها تا چه اندازه چه تاثیری میتوانند در بهروز شدن
اصناف شیراز داشته باشند؟

فروغان :حاکمبــودن تفکر ســنتی در پیکره اتاق
اصناف و اتحادیهها از مشــکالتی اســت که تشکلهای
صنفی و اتــاق اصناف با آن دســتوپنجه نرم میکنند.
امروزه کسبوکارها به سمت آنالین و استارتآپ حرکت
میکننــد ،اما اتحادیه و اتاق اصناف با این موضوع فاصله
دارند و اصناف فارس نتوانسته در بخش نوآوری و ارتباط
با سایر دستگاهها تعامل مناسبی را برقرار کند.
بر اســاس آمار بیشترین سهمی که کسبه از دست
دادهاند مربوط به فروشگاههای آنالین بوده و تنها درصد
کمی مربوط به فروشــگاههای زنجیرهای اســت .ارزش
استارتآپهایی که در ایران حال فعالیت هستند ،بالغبر
هزار و  300میلیارد تومان است .اگر فروشگاهها و مغازهها
در سطح شهر فعالیت خود را بهصورت سنتی ادامه دهند،
بیشــک در آیندهای نهچندان دور به بنبست میخورند
که به نظر من همسو شدن این واحدها با کسبوکارهای
نویــن و بهکارگیری تکنولوژی میتواند گرهگشــای این
بخش باشد.
در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد واحدهای مجازی
و آنالین در اختیار نیست .تعداد کمی از این واحدها دارای
پروانه هستند و تعداد زیادی بدون اخذ پروانه کسب و با
اخذ نشــان اعتماد مشــغول به فعالیتاند .بهگونهای که
در حال حاضر فعالیت بیشــتر مغازههــا بهصورت نیمه
مجــازی انجام میشــود و این واحدهــا از طریق تلفن،
راهاندازی و پیجویی کردنهای اینســتاگرامی و سایت
فعالیت میکنند .بیشتر فروشــگاههای آنالین و مجازی
که در اســتان فعالیت میکنند متعلق به خارج از استان
اســت .سهم درآمد فروشــگاههای آنالین فارس در برابر
فروشگاههای مجازی کشــور  2درصد است و  98درصد
پولهایــی که مردم فارس برای خرید به فروشــگاههای
آنالین میپردازند به خارج از استان تعلق دارد.
رزمــی :اگر بخواهیم اصناف و اتحادیههای فارس را
در بخش تکنولوژی ارزیابی و بررســی کنیم و ببینیم که
اتحادیههای فارس تا چه اندازه توانستهاند با تکنولوژیهای
روز و فضای مجازی همگام باشــند؛ میبینیم که اصناف
قدیمی که بهصورت سنتی در حال فعالیت هستند هنوز
نتوانستهاند خود را با تکنولوژیهای روز همراه کنند و از
تکنولوژی روز عقب ماندهاند .در بخش بعد با یک نگاهی
به صنفهایی که پایه و اســاس فعالیت خود را بر اساس
فضای مجازی و اینترنتی آغاز کردند متوجهشویم ،بازهم
نتوانستهاند زیادی موفق باشند .با توجه به مشکالتی که
در بخــش اصناف وجود دارد و مقــررات این بخش دائم
در حال تغییر اســت ،اکثر ایــن صنفهای اینترنتی هم
نمیتوانند آنطور که بایدوشــاید فعالیت کنند .بهعنوان
مثال بیشتر کسبوکارهایی که در فضای مجازی فعالیت
میکننــد ،عمده فعالیت مجــازی آنها در بخش تلگرام
انجام میشد که مسدود شدن تلگرام باعث شد تمام این

واحدها ضرر کنند.
شــهرراز :نقش اصناف در اقتصاد کشور بر هیچکس
پوشیده نیست .با توجه به گردش مالی باالی اصناف
در اقتصاد کشــور ،وضعیت فعلی اصناف در جامعه را
چگونه ارزیابی میکنید؟

فروغــان :با یک ارزیابی از اصناف و نقشــی که این
بخش توانسته در اقتصاد کشور ایفا کند متوجه میشویم
که اصناف دارای بیشترین تداول سرمایه است و بیشترین
جریان پولی در بخش اصناف و اتحادیهها در گردش است.
اصناف بهعنوان سیبل اول اقتصاد به شمار میآیند و در
این راستا تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان ،محصولشان
را باید از طریق اصناف و اتحادیهها به فروش برســانند و
اصناف بهعنوان تجمیع تولیدکنندگان و واردکنندگان به
شــمار میآیند .از آنجا که تولیدیها بهعنوان بخشی از
اصناف پتانسیلهایی را در بخش صادرات دارند درنتیجه
اصناف توانستهاند بیشترین کمیت را در بخش تشکلهای
خصوصی داشته باشند و بیش از  3میلیون واحد صنفی
در کشور و حدود  170هزار واحد صنفی در استان فارس
وجود دارد.
پویا کــردن اقتصاد و اســتحکام بخشــیدن نظام
جمهــوری اســامی و ایجــاد رضایتمندی همــواره از
موضوعاتی اســت که اصنــاف باید امروزه بــه آن توجه
ویژهای داشته باشند .در ابتدا باید یک مدیریت منسجم
در بخش هیئت عالی نظارت وجود داشته باشد تا بهتبع
آن بتواند مصوباتی برای حوزه اصناف داشته باشند و در
ادامــه اصناف بتوانند به یک پویایی قابلتوجهی دســت
یابند .دولتمردان از اوایل انقالب فعالیت اقتصادی خود
را بر روی کارخانهها و صنایع بزرگ مانند خودروســازی
معطوف کردنــد و همواره کمکهای اقتصــادی با نگاه
حمایت از تولید صنایع بزرگ بود و سوبسیدها به چند تا
از کارخانههایی مانند فوالد تعلق میگرفت .درنتیجه این
نگاه و توجه باعث شــد که صنایع و تولیدهای کوچک و
متوسط مورد بیمهری قرار بگیرد و امروزه این واحدها با
مشکالت عدیدهای دستوپنجه نرم میکنند.
شهرراز :به نظر شما محصوالت و صنایع ما تا چه حد
توانستهاند در بخش اقتصاد موفق عمل کنند؟

فروغــان :امروزه بــه دلیل اینکه بخــش کمی از
محصوالت بهطور کامل تولید ایران هســتند ،وابستگی
محصــوالت ما به خارج و بیرون زیاد و شــدید اســت و
بخشی از این واحدها از صفر تا صد یک محصول را تولید
میکنند .این وابستگی ســبب میشود که نظام صنفی،

واحدهای کوچک و متوســط ما دچار زیان شــوند .نگاه
واردات محور و تکمحصولی درون کشــور از مشکالت و
مصائب دیگری است که باعث شده اقتصاد ایران متضرر
شود .توجه به نفت و درآمدهای نفتی به بیش از  30سال
قبل از انقالب برمیگردد که این امر باعث میشود اقتصاد
کشور با لطمههای جبرانناپذیری روبرو شود.
شهرراز :یکی دیگر از مشــکالت در بخش اقتصاد
و بازار شــیراز موضوع عرضه و تقاضا اســت که این
موضوع تا حد زیادی اقتصاد اســتان و شهر شیراز را
تحتالشعاع خود درآورده است.

فروغــان :در حال حاضر اصنــاف بین یک دوراهی
گیرکرده اســت و توجه به رقابتپذیری از نکاتی اســت
کــه همواره باید در نظر گرفت ،درنتیجه در این بخش به
دنبال رقابت آزاد هستیم و از ایجاد هرگونه کسبوکاری
جلوگیری نمیکنیم .قانون جدید برداشتن حریم صنفی
در سال  92باعث شــد که اتحادیهها به تمام افرادی که
برای راهاندازی مغازه به آنها رجوع میکنند ،پروانه کسب
و مجوز فعالیت دریافت کنند.
تعداد واحدهای صنفی ایجادشــده بیش از ظرفیت
اصناف اســت و این موضوع باعث شــده که بسیاری از
مغــازهداران در جهت بقا و حفظ خــود در بازار رقابتی،
یک ســری تخلفات صنفی ایجاد کنند .ازآنجا که اتاق
اصنــاف نیرو و بازرسهای زیادی نــدارد ،این تخلفات تا
حدودی باعث بههمریختگی سیســتم اتاق اصناف شده
است.
رزمی :عرضه و تقاضا در مسائل مختلف باهم تفاوت
دارد .بخش عرضه از عدم نظــارت دقیق رنج میبرد .در
برههای از زمان ما شاهد بلوکه شدن بعضی از محصوالت
مانند خودرو در بازار هستیم .به دلیل نظارت ضعیفی که
در بخــش عرضه وجود دارد و بهتبع آن قیمتها افزایش
پیدا میکنند؛ در ادامه شــاهد یک هرجومــرج در بازار
میشــویم .دولت باید در جهت کنترل بازار تمام تالش
خود را در بخش نظارت بازار بکند .کســبوکارهایی هم
که بهصورت فیزیکی در شــهر فعالیت میکنند با مسائل
و مشکالت عدیدهای مانند تجاری شدن تمام واحدها در
کنار خیابانهای شیراز ،دستوپنجه نرم میکنند .مجوز
تجاری باید بر اســاس سرانه در اختیار مالکان قرار گیرد.
این امر باعث افزایش مغازهها در شهر میشود و این تعدد
واحدهای تجاری با جمعیت شهری همخوانی ندارد.
شــهرراز :آقای فروغان با توجه به سابقه طوالنی و
فعالیت شــما در اتاق بازرگانی به نظر شما در بخش

برندسازی تا چه اندازه توانستهایم موفق عمل کنیم؟

فروغان :عدم برندسازی نیز یکی دیگر از مشکالت
صنفها اســت که دعوی حقوقی زیادی داشــته است.
بهطوریکه بســیاری از واحدهای صنفی بعضاً  40سال
برای شناخته شــدن برند خود تالش کردهاند ،اما فردی
دیگر با ثبــت همان برند ،افراد را مجبــور کرده تا برای
برندی که خود تالش کردهاند هزینههای گزافی پرداخت
کنند .پس باید با تعریف بستههای مختلف برای صنفها
نسبت به تغییر نگرش سنتی مدیریت واحدهای صنفی
اقدام کنیم.
شهرراز :امروزه به دلیل شرایط اقتصادی نامطلوب در
بخش اشتغال شاهد هجوم سیلی از افراد تحصیلکرده
در بازار و راهاندازی مغازه هســتیم .به نظر شما این
افراد تا چه اندازه توانستهاند در بازار موفق عمل کنند؟

رزمــی :تحصیل در تمام مقاطــع و کارها میتواند
تأثیرات مناســبی را بر روی کار داشته باشد؛ اما ذکر این
نکته ضروری اســت که این موفقیت مســتلزم این نکته
اســت که رشته تحصیلی باید با حرفه فرد ارتباط داشته
باشــد .در بسیاری از کشورها کارخانههای بزرگ ـ مانند
شــرکت بنز در آلمان ـ برای اینکه افــراد تحصیلکرده
بتوانند در کنار تحصیل با کار ـ بهصورت عملی ـ آشــنا
شوند و در زمان مناسب و بعد از فارغالتحصیلی وارد بازار
کار شــوند؛ اقدام به جذب دانشجو میکنند .عدم ارتباط
میان رشته تحصیلی و شغل نمیتواند جوابگوی مناسبی
در بخش کار باشد.
در حال حاضر در شیراز درصد پایینی از مغازهداران
شیراز مدرک تحصیلیشان با شغل انتخابی آنها ارتباط
دارد و بیشتر افرادی که از گذشته تاکنون در بازار فعالیت
میکنند مدرک دیپلم دارند .در چند سال اخیر به دلیل
شرایط نامطلوبی که در بخش اقتصادی و اشتغال به وجود
آمده؛ جوانان بهناچار به مغــازهداری رو میآورند و البته
افرادی در این بخش موفــق بودهاند که بهصورت ارثی و
بهواسطه اجداد و پدران خود وارد بازار میشوند.
فروغان :صــدور و ارائــه مجوز به افــراد متقاضی
در زمانی میتواند مفید باشــد که کشــور از یک شرایط
اقتصــادی ایده آل برخوردار باشــد چراکه فرد متقاضی
با یک بررســی از بازار اقدام بــه راهاندازی مغازه میکند؛
اما ســاختار اقتصادی مناســب در جامعه وجود ندارد و
برای فارغالتحصیالن دانشــگاه شغلی تعریف نشدهاست.
درنتیجه راهاندازی مغازه برای بســیاری از افراد میتواند
یک شــغلی باشد که در ســریعترین زمان ممکن اتفاق
بیفتد.

،،

امروزه کسبوکارها به
سمت آنالین و استارتآپ
حرکت میکنند ،اما
اتحادیه و اتاق اصناف با
این موضوع فاصله دارند
و اصناف فارس نتوانسته
در بخش نوآوری و
ارتباط با سایر دستگاهها
تعامل مناسبی را برقرار
کند .اصناف قدیمی که
بهصورت سنتی در حال
فعالیت هستند هنوز
نتوانستهاند خود را با
تکنولوژیهای روز همراه
کنند و از تکنولوژی روز
عقب ماندهاند

،،

،،

بیش از  3میلیون واحد
صنفی در کشور و حدود
 170هزار واحد صنفی
در استان فارس وجود
دارد .تعداد واحدهای
صنفی ایجادشده بیش
از ظرفیت اصناف است
و بسیاری از مغازهداران
در جهت بقا و حفظ خود
در بازار رقابتی ،تخلفات
صنفی مرتکب شوند .این
تخلفات تا حدودی سبب
بههمریختگی سیستم
اتاق اصناف شده است

،،

جوابیه
در گــزارش صفحــه  11شــماره 255
هفتهنامه شــهرراز در تاریــخ  27خرداد
 ،97با دبیر جمعیت امام علی(ع) شــیراز
گفت و گویی انجام شده بود که اصالحیه
مطلب به شرح زیر است.
«جمعیت امام علی (ع) شیراز در  ۴سال
گذشته ،به بررسی شرایط بیش از ۱۰۰۰
کودک کار در سطح شهر شیراز پرداخته
است.
طبق بررســی ها ،میتوان عنوان کرد که
بیش از ۹۰درصــد کــودکان کار ،اتباع
افغانســتان هســتند .رایج ترین شغل ها
در میان این کــودکان ،تکدی گری ،گل
فروشی و فال فروشی است.
متاسفانه اکثریت این کودکان شناسایی
شده ،فاقد اوراق هویتی معتبر هستند».

کتابکوچه

نگاهی تازه به ادبیات ،هنر و فرهنگ در شیراز
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آثارم بازنمایی از شخصیت خود من است
پس پشت
و هیچ ابایی ندارم از اینکه شخصیتم را از ِ
اثرم مشاهده کنند
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بیش از آنکه در ایران و شهرش شیراز او را بشناسند ،در جشنوارهها و نمایشگاههای اروپایی و آمریکایی جایزه گرفته و قدر دیده .نسرین شیخی با آنکه 29ساله است ،سالهاست اما که سبگ خاص خودش را در کاریکاتور آفریده؛ سبکی کوالژمانند که مهمترین
احسان اکبرپور ویژگیاش خطوطی اســت که در پس هر چهره نمایان اســت .همه آثار شیخی طرحهایی از مشاهیر ادبیات ،موسیقی ،هنر و سیاســت در ایران و جهان هستند و او با سبک ویژه خود ،طرحهایی فروید و وودی آلن و محمدعلی کلی ،نیما و شجریان و سیمین ،پوتین
و ماندال و مرکل ،و بســیاری از مشــاهیر دیگر کشیده و نمایشگاههای زیادی را هم در گالریهای معتبر جهان برپا کرده اســت؛ آخرینش نمایشگاهی بود در شهر میامی ایالت فلوریدای آمریکا که در اکتبر (مهرماه) سال گذشته میزبان آثار مشهور او شد .گفتوگوی
شکستن فرم کلیشه در ذهنی خالق شکل گرفته و فرم آفریده .بهتازگی هم کتابی از آثار شیخی به نام «چهرههای
پس
ِ
شــهرراز با نســرین شیخی که حاال نزدیک به یکسالی اســت که در آمریکا اقامت دارد؛ درباره سبک کار او و نحوه اجرای آنهاست؛ سبکی یگانه و حرفهای که از ِ
کاغذی» منتشر شده که درواقع شامل کاریکاتورهایی است که او بهوسیله کاغذ خلق کرده .مشروح گفتوگوی شهرراز با نسرین شیخی را در ادامه بخوانید.

محمود دولت آبادی
به نظرم طرح محمود
دولتآبادی بهترین
کاراکتری است که از او
خلق کردهام .راستش
نمیدانم چرا از برخی
شخصیتها تنها یک
طرح میزنم ،اما برخی
دیگر هیچوقت برایم تمام
نمیشوند و میتوانم حتی
یک نمایشگاه برای آن
کاراکتر بزنم

گفتوگوی «شهرراز» با نسرین شیخی کاریکاتوریست جوان شیرازی

نسرین شیخی

فرم از ناخودآگاهم میآید

کاریکاتورهای شما نوعی کالژ از هنرهای مختلف مانند نقاشی،
تصویرسازی و گرافیک اســت که با ابزارهای مورداستفاده در
کالژها مثل پارچه و روزنامه خلق شده است .ایدهپردازی خلق
هر اثر که امضای شخصی شما و کاراکتر خلقشده را با هم دارد،
چه پروسهای را در شما به عنوان خالق اثر طی میکند؟

پیــشاز هرچیز من درباره کاراکتــری که انتخاب میکنم،
تحقیــق میکنم ،آثار و زندگینامهاش و نظــر دیگران درباره او
را میخوانم .درواقع زمان زیادی از این پروســه را صرف مطالعه
درباره آن شخصیت میکنم و دستآخر از فیلتر شخصی خودم
او را تحلیل و برداشــت خود را لحاظ میکنم .زمانی هم که قرار
اســت به اجرای کار بپردازم ،همه مــواد و ابزار الزم در خدمت
موضوع اســت .مث ً
ال در خلــق وودیآلن مــن از عینک خودم
اســتفاده کردم ،درباره او خیلی مطالعه کردم و اتودهای زیادی
زدم ،یک روز برگشتم خانه و عینکم روی میز بود ،در آن لحظه
احســاس کردم وودیآلن را زیر عینکم میبینم و آن طرح از او
را کشــیدم .البته درست اســت که اغلب آثار من کالژ است ،اما
همیشه متریال (ابزار) در خدمت اثر است و زمانهایی هم هست
که اص ً
ال کالژی در کار نیست .مثل کاریکاتور جک نیکلسون که

احساس میکردم اکسپرســیو و بیان احساسات با خطوط است
که میتواند کاراکتر جوک ِر جک نیکلسون را بازنمایی کند.
درست اســت که تکنیک من بیشتر کالژ است ،اما امضای
اغلب آثارم به خطوطی اســت که در آنهاســت .اگر شما خطوط
تصویــری را در کارهای من دنبال کنید ،متوجه میشــوید که
نکته مشــترک همه کارها همان خطوط اســت که برخی مواقع
هم خیلی حسی است (مثل جوهرهایی که پاشیده شده ،خطوط
بداههای که گاه از کادر بیرون میزند)؛ گاه حتی من با دســت
چپ خطوط را میکشم .از همین است که احساس میکنم فر ِم
خطــوط از ناخوآگاه من برمیآید ،و به همین خاطر هم هســت
که آثارم قابل کپی کردن نیســت ،چون فرمی است که باید در
حالتهایی خاص از من خلق شــده باشد؛ مواقعی که ناخودآگاه
من رها باشــد و بتوانم خطوط را آزادانه و باجســارت بکشــم.
زمانهایی هم هســت کــه کالژ پارچه و کاغذ بــه کاریکاتورها
پیوسته است.
اشــاره کردید که بخش مهمی از پروس ه خلق کاریکاتورهای
شما به مطالعه دربار ه شخصیتها اختصاص مییابد .چهرههای

ذرهبین
1

هرکجا حرف از محدودیتی باشد که با ایدههایم موافق نباشد ،نمیتوانم آن کاریکاتور را بکشم .از همین
اســت که گاهی پارهشدن کاغذ ،پاشیدهشــدن رنگ ،یا اغراق بیش از اندازه در برخی کارهایم ،میتواند یک
بازنمایی از اعتراض به محدودیت باشد .این اکسپرسیوی است که در فرم هنر ایجاد میشود ،و حتی میتوا ن آن
را اعتراضی عمیقتر دانست

متفاوتی در آثار شما هســتند ،آنگال مرکل ،شجریان ،سیمین
بهبهانی ،محمدعلی کلی و . ...پرسش من این است که آیا در
اجتماعی
جمعی و نقش
ایدهپردازی هر شخصیت ،به اثربخشی
ِ
ِ
او بر زمان ه هم توجه دارید؟

من از آبراهام لینکلن چهار طرح زدم و هر چهار طرح را هم
دوست داشتم ،یا از ســاموئل بکت  10طرح زدم که یکی از آن
طرحها در جشــنواره ایتالیا جایزه ویژهی هیاتداوران را گرفت.
هنوز هم میتوانم درباره بکت طرح بزنم ،چون نمایشــنامههای
او آنقــدر به من ایده داده که حتــی میتوانم یک پروژه دربار ه
بکت کار کنم .من قب ً
ال از محمدعلی کلی یک طرح کار کردهام،
اما امروز میتوانم طرحهــای دیگری با اتود و اغراقهایی جدید
کار کنم .گاهی هم هســت که احساس میکنم برخی کاراکترها
با همان یک اتودی که از آنها زدهام ،برایم تمام شــدهاند و دیگر
نمیتوانم طرح دیگــری از آنها بزنم .مث ً
ال به نظرم طرح محمود
دولتآبــادی بهترین کاراکتری اســت که از او خلــق کردهام.
راستش نمیدانم چرا از برخی شخصیتها تنها یک طرح میزنم،
اما برخی دیگر هیچوقت برایم تمام نمیشــوند و میتوانم حتی
یک نمایشــگاه برای آن کاراکتر بزنــم .احتماالً بهخاطر عالقهی

شخصیام به کاراکترهاســت .اما این نکته هم هست که آنهایی
که مرا بیشتر به چالش میکشند ،طرحهای بیشتری را در ذهنم
ایجاد میکنند؛ و احتماالً این هم برمیگردد به همان اثربخشی
و نقش اجتماعی کاراکترها که شما اشاره کردید.
سوژههای شما اغلب از مشاهیر هنر ،ادبیات و سیاست هستند،
این آثار نیــز در ژانر و گونهای از کاریکاتور اســت که مقابل
کاریکاتور ژورنالیستی قرار میگیرد .واضح است که آگاهانه به
سراغ کاریکاتور ژورنالیستی نرفتهاید ،اما آیا این انتخاب شما،
انتخابی محافظهکارانه نبوده است؟

کاریکاتور را اغلب یک هنر ژورنالیستی پستمدرن میدانند
که صنعت چاپ هم به ابــداع آن کمک فراوانی کرد .کاریکاتور
تا امروز هم در همه جهان همینگونه ادامه پیدا کرده اســت ،اما
روی دیگر کاریکاتور ،طرحهای نمایشگاهی است؛ هرچندکه پایه
و اساس آن نیز همان کاریکاتور ژورنالیستی است که همه آن را
با وجه سیاســی و اجتماعیبودنش میشناسند .از سویی اساس
کاریکاتور نقد اســت ،در ایران هم کاریکاتور بیشتر در روزنامهها
که رســانهای سیاسی هستند کار میشود .من اما کاریکاتور را از

اســاس کاریکاتور نقد است ،من اما کاریکاتور را از بعدی دیگر دنبال کردم .من تمام داشتههایی را که تاریخ هنر
کاریکاتور به ما معرفی کرده ،مطالعه کردم ،سپس آگاهانه آنها را کنار گذاشتم و تصمیم گرفتم از بعدی دیگر به کاریکاتور
نگاه کنم .سبکی هم که انتخاب کردم ،سبکی کام ً
ال شخصی و حسی بود .پس تکنیکم آزاد و رها بود و سوژهها نیز همه
به انتخاب خودم بود

استاد بهمن عبدی همیشه به من میگوید اغراق در کارهای تو بسیار زیاد است ،اما با این حال با دیدن هرکدام از
کاریکاتورها میتوانیم سوژه را بشناسیم .مثال در اثر فروید ،چهره او را کام ً
ال خراب کردهام ،به این صورت که فرمی از
چهرهی واقعیاش را نمیبینید؛ بلکه بینی آینه است ،لبش دوخته شده و چشمها هم دو کاغذ است ،اما روح شخصیت
فروید در کار هست و میتوان او را شناخت
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محمدرضا شجریان

پیشاز هرچیز من درباره
کاراکتری که انتخاب
میکنم ،تحقیق میکنم،
آثار و زندگینامهاش و
نظر دیگران درباره او را
میخوانم .درواقع زمان
زیادی از این پروسه
را صرف مطالعه درباره
آن شخصیت میکنم و
دستآخر از فیلتر شخصی
خودم او را تحلیل و
برداشت خود را لحاظ
میکنم .زمانی هم که
قرار است به اجرای کار
بپردازم ،همه مواد و ابزار
الزم در خدمت موضوع
است

حتی در کارهای سفارشی
مثل همین طرح استاد
شجریان ،تالش اصلی من
آن است که تا میتوانم
درباره آن شخصیت
بخوانم ،مطالعه کنم و
ارتباط حسی با او برقرار
کنم .سبکی که من کار
میکنم ،بیشتر هنری
است ،تا اجتماعی

بعدی دیگر دنبال کردم ،و شــاید به همین خاطر
هــم بود که کارهایم در جشــنوارهها جایزه گرفت
و دیده شــد .من تمام داشتههایی را که تاریخ هنر
کاریکاتور به ما معرفی کرده ،مطالعه کردم ،سپس
آگاهانــه آنها را کنار گذاشــتم و تصمیم گرفتم از
بعدی دیگر به کاریکاتور نگاه کنم .ســبکی هم که
انتخاب کردم ،ســبکی کام ً
ال شخصی و حسی بود.
پس تکنیکم آزاد و رها بود و ســوژهها نیز همه به
انتخاب خودم بود.
از ســویی هیچگاه به سراغ نشــریات نرفتم؛
چراکه طبق شــناختی که در این سالها از سلیق ه
نشــریات پیدا کردهام ،متوجه شدهام که آنها اغلب
کارهــای دیجیتالــی و یکنواخت را میپســندند،
کارهایی که اغراقهای کالســیک ســاده دارد و ـ
خیلی صریح میگویم ـ هرکســی میتواند آنها را
بکشد .چون کافی اســت شما طراحی ساده چهره
را بلد باشــید ،بینی را بزرگ ،چشــم را کوچک و
بــدن را کوچک کنید تا یک کاریکاتور خلق کنید.
این اما چیزی اســت که من با آن مشــکل دارم و
معتقدم کاریکاتور میتواند بســیار خالقانهتر باشد.
پــس در طرحهایم اغلــب کاری به بینی ســوژه
ندارم و بــه جای آن با متــن کار کنم ،گاهی هم
همه اجزای چهره را حذف میکنم (مثل کاریکاتور
نلســون ماندال که پیراهنی روی گِل چســباندهام،
چون میخواســتم ماندالیی را به تصویر بکشم که
بهخاطر رنگ پوســتش میجنگید ـ رنگ پوستش
همان رنگ خاک است ـ او از خاک آمد و با مرگش
دوباره به خاک برگشت .برای اجرای چنین طرحی
هیچچیزی بهتر از خاک رس نمیتوانســت منظور
مرا در آن کالژ برســاند ).البته نشریات هم معموالً
کارهای مرا نمیپســندند ،اما شــاید یکدهه بعد
سلیقهشــان تغییر کنــد و کاریکاتورهای مرا هم
بپســندند .البته امروز استقبال از این سبک نسبت
به  10سال پیش بیشتر شده و خود شما سال 95

طرح استاد محمدرضا شجریان را سفارش دادید و
آن را در نشریه سابقتان کار کردید .در سال 2013
هم نیویورکتایمز یکی از طرحهای مرا چاپ کرد.
این موضوع شاید نشــانهای خوب برای من باشد،
چون ســبکی تازه را در کاریکاتــور پی ریختهام و
احســاس میکنم میتوانم این سلیقه هنری را به
جامعه معرفی کنم .اطمینان دارم زمانش که برسد،
اتفاقهای بهتری هم خواهد افتاد.

،،

تفکر پستمدرنیســتی بر نگاه شما به هنر تا
چه اندازه اثرگذار بوده؟ چون نشــانههای پست
مدرنیسم را در آثارتان بهوضوح میبینیم.

باز هم حسی است؛ چون آنچه که از شخصیت
خودم شناختهام ،شخصیتی پستمدرن است .من
گاهی موسیقی سنتی ایرانی گوش میدهم ،گاهی
متال و راک .پیش از آنکه به این ســبک برســم،
اول شخصیت خودم را شناختم ،و سپس براساس
خودآگاه و ناخودآگاهم دســت به خلق اثر زدم .از
همین است که احساس میکنم آثارم تاریخمصرف
نــدارد و مخاطبهایــم هربار نکتهای تــازه را در
آثــارم پیدا میکنند .درواقع اغلــب آثارم از ظرف
ژورنالیسم فراتر رفته است .یادم است سال گذشته
در نمایشــگاهی که در موزه آبانبار شیراز برگزار
کردم ،تعدادی توریست آلمانی کارهایم را خریدند
و بعدهــا به من گفتند کــه آن طرحها را بر دیوار
خانهشان زدهاند .اتفاقی که معموالً برای کاریکاتور
رخ نمیدهــد ،چون کاریکاتور معموالً با اغراقهای
کالسیک کشــیده میشود و تاریخمصرف دارد ،در
چنــد ثانیه پیام را به مخاطــب القا میکند و تمام
میشــود .اما من همیشه به دنبال ارائه کاری بودم
که تاریخمصرف نداشــته باشد و مخطاب بتواند از
ترکیببنــدی و فرمش بعد از چند دیدار هم لذت
ببرد.
یکــی از تعاریفی که بــرای کاریکاتور عنوان

میکنند« ،نشانهگیری لبخند و شلیک به اندیشه
مخاطب» اســت .در این فرایند نشــانهگیری
تا شــلیک ،تاثیر نظام اجتماعی و سیاســی در
انتخاب سوژه و خلق ابژه نهایی ،چه اولویتها و
تفاوتهایی برای شما رقم میزند؟

تا حدودی تاثیر دارد ،اما بیشتر وابسته است
به روحیات شــخصیام .مث ً
ال من بــه فوتبال هیچ
عالقــهای ندارم و اگر اتفاقــی فوتبالی بیفتد برایم
اهمیتی ندارد ،اما خبر درگذشــت ماندال مرا وادار
کرد به ســراغ او بروم .حتی در کارهای سفارشــی
هم تالش اصلی من آن است که تا میتوانم درباره
آن شــخصیت بخوانم ،مطالعه کنم و ارتباط حسی
با او برقرار کنم .سبکی که من کار میکنم ،بیشتر
هنری است ،تا اجتماعی.
اما کاریکاتور چه بخواهیم و چه نخواهیم ،هنری
اعتراضی است...

درست است ،اما هنری عامهپسند است.

آیا سانســور (به هر شکلش که میتواند شامل
خودسانسوری شود) ،آنگونه که برخی میگویند
سبب افزایش خالقیت در کارتونیست میشود ،یا
برعکس؟

من با این دیــدگاه مخالفم ،مثل این میماند
که شــما یکسوم از یک فیلم مشــهور وودیآلن
را سانســور کنید .در این شــرایط کسی که خالق
اثر اســت ،باید از هنر بیشــتری برخوردار باشد تا
بتواند بــا محدودیت همچنان پیامــش را منتقل
کند ،اما چارچوب من این نیســت و هرکجا حرف
از محدودیتی باشــد که با ایدههایم موافق نباشد،
نمیتوانم آن کاریکاتور را بکشــم .از همین اســت
که گاه پارهشدن کاغذ ،پاشیدهشدن رنگ یا اغراق
بیش از انــدازه در برخی کارهایــم ،میتواند یک

نلسون ماندال
میخواستم ماندالیی را به تصویر
بکشم که بهخاطر رنگ پوستش
میجنگید ـ رنگ پوستش همان
رنگ خاک است ـ او از خاک
آمد و با مرگش دوباره به خاک
برگشت .برای اجرای چنین طرحی
هیچچیزی بهتر از خاک رس
نمیتوانست منظور مرا در این
کالژ برساند

بازنمایی از اعتراض به محدودیت باشد.
درواقع اعتراضی است که خودش را در فرم اثر
بازنمایی میکند.

دقیقاً ،و این اکسپرســیوی اســت که در فرم
ن آن را اعتراضی
هنر ایجاد میشود ،و حتی میتوا 
عمیقتر دانســت .اصوالً آثارم دقیقــاً بازنمایی از
شخصیت خود من است و یک روانشناس میتواند
خیلی دقیق لحظاتی که من اثری را خلق کردهام،
بررســی کند تا به شــخصیت خودم در آن لحظه
برسد .دلیلش آن است که اصول اغراق در کار من
کالســیک و کپیشده نیست ،و هیچ ابایی ندارم از
پس پشت اثرم مشاهده کنند.
اینکه شخصیتم را از ِ
براین اســاس آیا آثار شما یک واکنش درونی
نسبت به امر بیرونی اســت؟ منظورم آن است
که یک کنش برآمده از یک اندیشه ،بیتوجه به
حاالت روحی آن لحظهی مولف نیست؟

آثــارم از دو حــس مــوازی برمیآید :منطق
و احســاس .من دو ســال گرافیک و چهار ســال
نقاشــی خواندهام و تاریخ هنر و فلسفه هنر ایران
و غرب را کام ً
ال میدانم و از آن آگاهم .اما وقتی از
احساسم اثر میپذیرم ،آن منطق را با آگاهی کامل
میشکنم ،هرچند که برقرارکردن تعادل میان این
دو حس متضاد ،امری دشــوار است .استاد بهمن
عبدی همیشه به من میگوید اغراق در کارهای تو
بسیار زیاد است ،اما با این حال با دیدن هرکدام از
کاریکاتورها میتوانیم سوژه را بشناسیم .مثال در اثر
فروید من چهــره او را کام ً
ال خراب کردهام ،به این
صورت که فرمی از چهرهی واقعیاش را نمیبینید؛
بلکه بینی آینه است ،لبش دوخته شده و چشمها
هم دو کاغذ است ،اما روح شخصیت فروید در کار
هست و میتوان او را شناخت.

،،

کاریکاتور معموالً با
اغراقهای کالسیک
کشیده میشود و
تاریخمصرف دارد ،در
چند ثانیه پیام را به
مخاطب القا میکند و تمام
میشود .اما من همیشه
به دنبال ارائه کاری بودم
که تاریخمصرف نداشته
باشد و مخطاب بتواند از
ترکیببندی و فرمش بعد
از چند دیدار هم لذت ببرد

،،

،،

تکنیک من بیشتر کالژ
است ،اما امضای اغلب
آثارم به خطوطی است که
در آنهاست و برخی مواقع
هم خیلی حسی است.
فرم
احساس میکنم ِ
خطوط از ناخوآگاه من
برمیآید ،و به همین خاطر
هم هست که آثارم قابل
کپی کردن نیست ،چون
فرمی است که باید در
حالتهایی خاص از من
خلق شده باشد؛ مواقعی
که ناخودآگاه من رها باشد
و بتوانم خطوط را آزادانه و
باجسارت بکشم

،،

صفحهآخر
صفحهآخر
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بعضی آدم ها قاعده بازی را بلدند.
می دانند کجا و چطور زیر و رو بکشند.
این ها همیشه خودشان را برنده می دانند؛
حتی اگر بازنده باشند.
بعضی ها هم هســتند که با اخالص وارد
زمین بازی می شوند.
پیش از ورود ،خاک زمین را می بوســند و
به پیشانی می گذارند.
انگار صداقت در رگ هایشــان جاریست.
انگار می داننــد که باید تمام تاب و توانشــان
را تــوی پاهایشــان جمع کنند تــا بدوند و گل
بزنند.
توپشان اگر گل شد خوشحال می شوند و
از شادی دیگران کلی ذوق می کنند.
ایــن آدم هــا گل هم کــه نزننــد ،گل
کاشــته اند! بازیکنان موفقی هستند چون صادق

ه تحلیلی
هفتهنام 
فرهنگی و اجتماعی
صاحبامتیاز :شهرداری شیراز
رئیس شورای سیاستگذاری:
حیدر اسکندرپور
دبیر تحریریه :احسان اکبرپور
مشاوران :فرزاد صدری و امید صدیق
مدیر هنری :دانیال طهماسبی نژاد
دبیران
شهرداری :فرناز مرادپور و مهشید مظلوم
شورا :حسین مالکی
گپوگفت شهری :محمدرضا طاهری
محله :مریم افشاری
معماری و شهرسازی :خشایار ایرانمهر

بوده اند؛ مردانه تالش کــرده اند و جوانمردانه
بازی!
این ها می توانند توی تمام بازی هایشان
کاپ اخــاق و اخــاص و صداقــت
و معرفــت را ببرنــد؛ حتــی اگــر بازنــده
باشند!
مردان تیم ملی ،این روزها از همین دست
آدم ها هستند؛ صادق و خالص و بی ریا به زمین
مــی روند ،جانانه بازی مــی کنند و گل هم اگر
نمی زنند ،گل می کارند!
دم همه شان گرم .تنشان سالمت.
حرفم اما این اســت که کاش ما هم توی
زمین زندگی از همین دست بازیکن ها باشیم.
کارت زرد هــم اگر گرفتیم حواســمان را
جمع و جورتر کنیم .اما در نهایت کاپ اخالق و
مردانگی را روی سرمان باال ببریم.

طریق آشنایی

ویراستار :یگانه مددی
صفحهآرا :آزاده شیرالی
عکاس :اشکان پردل
آدرس :شیراز بلوار زند ،خیابان دهنادی،
اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شهرداری
شیراز
ایمیلshahreraaz97 @gmail.com :
تلفن07132229821 :
چاپخانه :چاپ هنر سرزمین سبز
ناظر چاپ :امیر سوری

یادداشت
حمید روستا /چطور میتوان پذیرفت
در این تیم ملی که قرار اســت نماینده هشــتاد
میلیون ایرانی باشــد ،حتی یک شــیرازی هم
حضور نداشــته باشــد؟ برای من به عنوان یک
فوتبالی دوآتشــه ،مزه ناب فوتبال در ســال 88
از بین رفت؛ همان سالی که برق به عنوان نماد
ورزش شــیراز و فارس با مدیریت رسول فالح
از صدر جدول لیگبرتر به لیگ آزادگان ســقوط
کرد .بعد از برق ،تیم دوم شــیراز ســقوط کرد و
قصه فوتبال در شــهری که زادگاه باشگاهداری
حرفهای بود به لطف مدیران توانمندش به پایان
رسید .حال در آستانه جام جهانی فوتبال هستیم
و ناچاریم تیمی را دنبال کنیم که هیچ ســفیری

نبض شهر

تلخ و شیرین جامجهانی برای یک شیرازی

از شــهرمان در آن نیست .این جای خالی را اگر
خوب دنبال کنیم دقیق ًا به همین روزهای سقوط
میرســیم؛ از زمانــی که چراغ برق و سپاســی
کمسو شــد ،شیراز هم سهیمهاش در تیم ملی و
بزرگترین ضیافت فوتبالی جهان را از دست داد.
علیرضا قشــقاییان نخستین نماینده شیراز
در جام جهانی بود .او با پیراهن شماره  11یکی
از مردان حشــمت مهاجرانی در جام جهانی 78
آرژانتین بود .افشــین پیروانی که فوتبال خود را
از برق آغاز کرد 20 ،ســال بعد یکی از بازیکنان
تیم حماسی حاضر در جام جهانی  98فرانسه بود.
مهرزاد معدنچی و ستار زارع (در فاصله چند روز
تا شروع مســابقات در اردوی تیم ملی مصدوم

شــد) نیز جوانترین بازیکنــان تیم ملی در جام
جهانی  2006آلمان بودند ،اما در دو جام جهانی
اخیر سهم شیراز صفر بوده است.
لذت بردن از شیرینی این جام و این حضور
من شیرازی بســیار سخت است .افسوس
برای ِ
میخورم که چرا هیچ فوتبالیســتی از شیراز در
لشکر کیروش بزرگ حاضر نیست .اگر مدیران
سیاســی و ورزشــی فارس ،کاردانتر و الیقتر
بودنــد ،حتم ًا ما هم در این تیــم که مقتدرترین
و حرفهایترین تیم تاریخ فوتبال ایران اســت،
دستکم یک نماینده داشتیم.
حال باید دل خوش کنیم به اینکه هرچند
مسعود شــجاعی هیچگاه در شیراز فوتبال بازی

نکرده اســت ،اما در شناسنامه او در مقابل محل
تولد نوشته شده است« :شیراز»؛ و یا دل خوش
کنیم به اینکه محمدرشــید مظاهری ،حدود 10
سال پیش ،در تیم جوانان سپاسی حضور داشته
است.
بــا اینکه هیچ همتی در میان مســئوالن
ارشــد اســتان برای احیای برق یــا حمایت از
سپاسی دیده نمیشــود ،اما من امیدوارم روزی
دوباره شاهد درخشش تیمهای شیرازی در سطح
اول فوتبال ایران باشــم تا دوباره طعم شــیرین
فوتبال را حس کنــم و از حضور یک نماینده از
فوتبال شــهرم در جام جهانی فوتبال لذت ببرم.
تا جام جهانی بعدی چهار سال فرصت هست.

شیرازنامه

عارف عســکری /حیاط را آبپاشــی کرده بودم
و عطــر خوش خاک ،فضا را شــاعرانه کرده بود .داشــتم
گلدانهای شمعدانی لبهی حوض را آب میدادم که ناگهان
دقالباب کرد .تا پیچ امینالدوله را دور بزنم و به در
کســی ّ
برســم ،چند بار دیگر در را کوفتند .گفتم« :کیه؟» صدایی
مردانــه ،اما لطیف و دلکــش و آرام گفت« :من مرغکی پر
بستهام /زان در قفس بنشستهام» گفتم« :اسم شریفتون؟»
گفت« :بنده را نام خویشــتن نبود /هرچــه ما را لقب نهند
آنیم» هنــوز در را کامل باز نکرده بودم کــه دیدم بیقرار
و سراســیمه جلو آمد و نفسنفسزنــان گفت« :هرچه کند
ز شــاهدی /کس نکنــد مالمتش!» من که حســابی گیج
شــده بودم گفتم« :کی؟! چی؟!» گفت« :آنکه هالک من
همیخواهد و من سالمتش» گفتم« :بهبه!!! باد آمد
و بوی عنبر آورد! جناب سعدی شیرازی!!! خیلی
خوش آمدید! غافلگیرم کردید .فکر نمیکردم
قابل بدونید و شخص ًا تشریف بیارید».
آمده بود نسخهای نایاب از هزلیاتش
را ،که ناشــران از کلیاتــش حذف کرده
بودند ،برایم بیاورد .دعوتش کردم بیاید تو
و اضافه کردم« :چه میشود اگر ساعتی را
بد بگذرانیــد؟» همینطور که پیش میآمد
ادامــه داد« :میوه نمیدهد به کس /باغ تفرج
اســت و بس!» گفتم« :فدای سرتون! بفرمایید
اونجا روی اون تخت بنشینید .خودم میوه میارم
براتون!» چشمش به درخت سیب ته باغچه افتاد
و ادامه داد« :جز به نظر نمیرســد سیب درخت
قامتش» از البــهالی حرفهایش دســتگیرم
شد که معشــوقهاش بیوفایی پیشــه کرده یا
به هر دلیلی ،ســعدی را قال گذاشــته و رفته.
ســعدی هم در فراقش ســخت پریشانحال و
اندوهگین شده .وقت را مناسب دیدم که سری
به آشــپزخانه بزنم .زود رفتم و هندوانهای قاچ
زدم و شربت آلبالویی بهجای برفاب آوردم
گذاشتم روی تخت گوشهی

یک روز به شیدایی...
حیاط ،که زیر داربســت تاک گذاشــته بودیم تا عصرهای
تابســتان را دلنشینتر و گواراتر کند .از جناب سعدی دعوت
کردم بنشیند و به بالشت تکیه بزند .کمی از شربت نوشید و
خیره به جایی دور در آســمان گفت« :کاش که در قیامتش
بار دگر بدیدمی /کانچه گناه او بود من بکشم غرامتش»
از کوره دررفتم و گفتم« :شــما حالتــون خوبه واقع ًا؟!
خوبه که خودتــون همون اول کار گفتین که
طرف ،خواستا ِر به هالکت رسوندن شما
بوده؛ تازه بعدشم شــما رو اینجوری
زارونــزار رها کــرده و رفته! اونوقت
شــما باز میخواهید گنــاه اونو هم به
گردن بگیرید؟!» با لبخندی از سر تسلیم
و رضــا گفت« :من ایــن بیداد بر
خــود میپســندم» گفتــم:
«آخه چرا؟» گفت« :عیب
شــیریندهنان نیست که
خــون میریزنــد /جرم
صاحبنظران است که
دل میبندنــد» گفتم:
«جســارت نباشــهها،
این عین دیوونگیه که
تا این حــد به یک آدم
بیوفا ،وفــادار بمونید!
اصــ ً
ا با عقــل جور در
نمیاد!» آخرین جرعهی
شــربتش را سرکشید و
گفت« :به راه عقل برفتند
سعدیا بســیار /که ره به
عالم دیوانگان ندانستند»
گفتم« :ای بابا! اینهمه
دلبــر مهپیکر ســیمینبر
توی این شــهر شراب و
شهد و ّ
شکر هست؛ چرا گیر

دادین به این بیوفای ُپر دردسر؟!» با نگاهی عاقلاندرسفیه
گفت« :ما کجاییم در این بحر تفکر ،تو کجایی؟!» با نگاهی
سفیهاندرعاقل گفتم« :دقیق ًا کجایی؟!» و از آنجا که سریال
شهرزاد را هنوز ندیده بود ،متوجه شوخی من نشد و با جدیت
تمام گفت« :فکرم به همه جهان بگردید /وز گوشــهی صبر
بهترم نیست»
وقتی دیدم به قول خودش « َدم گرم من در آهن سرد
وی اثــر نمیکند» ،بحث را عوض کــردم و گفتم« :جناب
ســعدی! من در کتاب گلستان شما بسیار دیدم که از حسود،
بد گفتهاید .میخواهم جســارت کنم و از شــما بپرســم آیا
تابهحال ،خودتون هم به کســی حســادت کردهاید؟» بُرش
نازکی از هندوانه را با چنگال برداشــت و تا جلوی دهانش
آورد و نگهداشــت .بعد بــا لبخندی ملیح گفــت« :کاکو!
من تقریب ًا توی همهی کتابهایم در خوارداشــت حســود،
قلمفرســایی کردم؛ اما در پاســخ به سؤال شــما باید بگم:
هرگز حســد نبــردم بر منصبی و مالیّ /ال بــر آنکه دارد با
دلبــری وصالی» من که از ایــن همه صدق و صفا و مهر و
وفا در ســخن و کالم و رفتار و مرام ســعدی لذت میبردم
گفتــم« :باز هم از ماجرای آن یار بیوفایتان برایم بگویید!»
نگاهی به آسمان در حال تاریکشــدن انداخت؛ بلند شد و
لب تخت نشســت؛ کفشهایش را پوشید و با همان لبخند
مشــهورش ،که در پرترهی او در کتابهای ادبیات فارسی
دبیرســتان دیدهاید گفت« :به تو حاصلــی ندارد غم روزگار
گفتن /که شبی نخفته باشی به درازنای سالی» با آنکه به یاد
ن ترم افتادم ،چیزی نگفتم
شبزندهداریهای امتحانات پایا 
و به رســم ادب ،با او بلند شدم و او را تا دم در بدرقه کردم.
چون صبح فردا عازم سفری طوالنی بود ،اصرار نکردم برای
صرف شــام بماند .فقط گفتم« :حــاال که میروید بیتی هم
خطاب بــه آن یار بیوفا بخوانید تا اینجا بنویســم؛ که اگر
روزی این متن به دســتش رســید بخواند و دســت از آزار
شــما بردارد!» چشــمان خوشباورش از برق شادی و امید،
«خرم آن روز که باز
درخشــید و این بیت را خوانــد و رفتّ :
آیی و ســعدی گوید /آمدی؟ وه که چه مشــتاق و پریشان
بودم».

فاطمه قاســمیپور /آشــنایی با
تازهها ،همیشــه انسان را به خود فرامیخواند.
رویارویی بــا پدیدههای تــازه ،لذتی در جان
انســان مینشاند که انگار قطعهای از جهان را
در وجود خودش پیدا کرده اســت .آشنایی با
عنصری از عناصر طبیعت و جهان ،کسی که
پیش از این نمیشناخته ،مکانی که هیچوقت
آنجا نرفته ،موسیقی و کالمی متفاوت و هزار
آشنایی دیگر.
اما کدام آشــنایی «ژرفتر» اســت؟ یا
کدام آشنایی پیوندی عمیق و ریشهدار با جان
انسان برقرار میکند؟ به گمان من ،آشنایی با
انسان ،ژرفترین نوع آشنایی است .هر انسان،
جهانی تازه اســت با اندیشههایی دیگرگونه و
واژگانی که مختص خو ِد اوســت .همکالمی،
از سر تفاوت یا اشتراک ،شیرین است؛ به قدر
تازگی و ناشناختگیاش.
جهان اندیشــگانی انســانها با کالم و
رفتارشــان آشکار میشــود .هرقدر این کالم
و رفتار آشــناتر باشــد ،همکالمی هم بیشتر
میشــود .جســتوجو برای یافتن راهی که
مســیر آشــنایی را نشــان بدهد ،کار سختی
نیســت؛ پیداکردن یک نشــانه و بعد« ،خود
راه بگویدت که چون باید رفت ».این نشــانه
برای هرکس ،چیزی اســت؛ سفر ،طبیعت یا
کالم .کالم اما شاید عمیقترین آشنایی را رقم
بزند .با واژههاســت که دنیای درون آدمها را
میشناسیم و دنیای درونمان را میشناسانیم.
ایــن واژهها باید از جایی برآمده باشــند؛ مث ً
ال
خواندنیها و شــنیدنیها .افکار ما به اندازهی
دانســتههایمان ارزشــمند هســتند و بخش
زیادی از این دانســتهها ،با خواندن به دست
میآیند.

قاب شهر

اینکه پلومر آشنایی را بهعنوان نخستین
شــادی خواندن برمیشــمارد ،من را به تأمل
بیشــتر در معنای آشنایی برانگیخت :نزدیکی،
انــس ،الفــت و ضربالمثلی کــه میگوید:
ی اســت ».انس و الفت،
«آشــنایی ،روشــنای 
معناهایــی نزدیــک بــه آمیختگــی دارند و
آمیختگی ،خو ِد یکیشــدن اســت .پیداکردن
کســانی که اهل خواندن هستند ،از لذتهای
شیرینی است که آشــنایی با کتاب به ارمغان
میآورد .لذتی که حرف میآورد و حرفهایی
که یکیشدن ،بهترین ارمغانشان است .تجربه
شــنیدن حرفهای تازه ،انســانهای تازه و
فضاهای تازه ،همه از نزدیکی با خواندن است.
اینکه آشــنایی ،روشــنایی است را شاید
بتوان به روشنایی فکر و اندیشه تعمیم داد که
از آمیختگی روح با ضمیری تازه نصیب انسان
میشود .هر اندیشــه تازه ،راهی روشن برای
دیدن و شنیدن دنیاهای تازه است .این اندیشه
تازه را کتاب بهتر از هر چیز یا هرکس دیگری
به انســان میبخشد .با خواندن هر کتاب ،هم
اندیشــهها و جهان فکری نویســنده برایمان
روشن میشــود و هم اندیشههای آشنایی که
به واسطهی آن کتاب ،یافتیم.
میالن کوندرا میگوید رمان برایش چون
سفرهای است که پهن میشود تا مخاطب ،هر
گوشهای که خواست کنارش بنشیند و طعمی
را بچشد.
کوندرا این حــرف را درباره رمان گفته،
اما این حرف دربــاره هر کتابی میتواند گفته
شود .هر بخشی و هر تکهای از کتاب ،طعمی
متفاوت و نو دارد تــا با خواندنش ،روحی تازه
در خواننده بدمــد و دنیایی از کلمه به رویش
بگشاید.
عکس :علی محمدیراد

