هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی
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میزگرد «شهرراز» درباره بررسی نشاط اجتماعی در شهر

رویدادهایجمعی

روایت «شهرراز» از خیابان دهنادی
با کتابفروشیها ،نظامیدوزیها و فروشگاههای شکارش

همبستگیاجتماعیراافزایشمیدهد

همجواری کتاب و پوتین و اسلحه
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پرونده تحلیلی «شهرراز» درباره چگونگی راهاندازی خطوط تراموا در شیراز
سرمقاله

تراموا و احیای بازار سنتی شیراز
حیدر اسکندرپور (شهردار شیراز)

آن روز که کریمخانزند ،در دیوانخانه
قدیم تهران بار عام داد و خود را وکیلالرعایا
خواند ،نمیدانســت که نطفه شیراز نوین در
حال شکلگیری اســت .وقتی که او حاکم
ایرانزمین شد و شــیراز برای باری دیگر به
مرکزیت درآمد ،شــالوده حرکت شهر تا چند
قرن دیگر پی ریخته شد؛ این البته از اهمیت
پایخــت در تاریخ سیاســی و اجتماعی یک
کشور است .پایتخت کریمخانی ،سازههایی
میخواست در وزن مرکز کشوری پهناور .آن
ساختهها ،شیرازی تازه را استخوانبندی کرد
و شکل داد .از اهمیت این اتفاق همین بس
که مرکز مدیریت شهری که البته آن دوره به
فراخور مدیریت کشور بوده ،همچنان محور
مدیریت شهری است و «شهرداری» همسایه
«ارگ کریمخانی».
دوران کریمخــان زنــد ،البتــه بــه
خوشنامی اما بر تقدیر روزگار گذشــت ،اما
آنچه در دوره حکومت او بنا شد ،ماندگار ماند.
مرکزیت فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی شیراز
در محوریت «زند» رشــد و روزبهروز توسعه
یافت .در میان آنچه در این دوره بنا شد ،بازار
وکیل نقشی کلیدی دارد .بازارها نقش همیشه
مهمی در فرهنگ و ســنت ایرانی داشتهاند؛
بازارها نه تنها محل خرید ،که مرکزی حیاتی
برای تعامل و گفتوگو در طول تاریخ بودهاند.
محل شــکلگیری «شبکههای اجتماعی»؛
هم محور اقتصادی و هم مراودات اجتماعی.
مردم در بازارها از حال هم آگاه میشــدند،
در مســیر خبر قرار میگرفتند و همبستگی
اجتماعیشان را تقویت میکردند.
بازار وکیل در این میان ،نمونهای ممتاز
در طول تاریخ شــیراز پرشکوه است .شهر،
از قدیــم بر محور این بازار شــکل گرفت و
اینگونه توانست اندکاندک گامهای توسعه
شهری را بردارد .خیابانهای منتهی به بازار،
سالیان ســال ،نبض تپنده شیراز ،این چشم
و چراغ جنوب ایــران زمین بودهاند .میتوان
جریان ســیال زندگی را ،زندگی ما ،پدران و
پدربزرگهای مــا را در خیابانهای اطراف
عمــارت کریمخانی «ورق زد» و به تماشــا
نشست .مرکز و محوری که پس از چند قرن،
همچنان با وجود همه فرایندهای توسعه شهر
ـ که به گمان من گاه نامتوازن و بی ضابطه
بــوده ـ همچنان اصیل اســت و در کوران
روزگار ایســتاده .محور «زند» چــه از زاویه
تاریخی و فرهنگی که ریشه در تاریخ این دیار
دارد ،و چــه از زاویه اجتماعی و اقتصادی که
ریشه در بناهای استراتژیکی چون بازار دارد؛
قلب شیراز است .قلبی که شاید چون گذشته
بــه اصالح عامیانه «در بورس» نباشــد ،اما
فراموش نباید کرد که ُکند شدن قلب میتواند
تمام حرکت یک شهر را کمرمق و کمرونق
کرده و از حرکتش بیندازد.
ادامه در صفحه 10

عکس :علی محمدیراد

تراموا   میآید

شیراز  مسافرقطارتوسعه   میشود
مطالعات ایجاد تراموا در شیراز امسال پایان مییابد
عملیات اجرایی ایجاد تراموا در شیراز طی هجده ماه آینده آغاز میشود
برآورد هزینه اولیه برای اجرای طرح تراموا در محور عرفان به طول  28کیلومتر ،حدود  350میلیون پوند است
با صرف هزینه ساالنه حدود  600میلیارد تومان ،تراموای محور عرفان در سال  1403راهاندازی میشود
7

رویداد شهر
گزارشهایی خبری تحلیلی از رویدادهای مهم هفته در شیراز

2

سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز
چند برنامه کالن  ۹ماهه را ـ از تیرماه تا اسفندماه ـ با محوریت
«جریانسازی اجتماعی» طراحی کرده است
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برنامههای فراغتی  9ماهه شهرداری برای شیرازیها آغاز شد

جریانسازیاجتماعیبامحوریتجامعهشناسیوهنر
،،

،،

در این بسته
برنامه فراغتی ،ذائقهها،
ظرفیتها و نیازمندیهای
گروهها و خردهفرهنگهای
مختلف به رسمیت شناخته
شده و برنامههایی
متمایز برای
هرکدام در نظر
گرفته شده است

چهار گروه کودکان،
نوجوانان ،جوانان و زنان
در اولویت قرار دارند
و از نظر محتوایی نیز
تمامی برنامهها به شکل
بینامتنی و با محوریت
سه حوزه جامعهشناسی،
مردمشناسی و هنر
پیشبینی شده است

،،

،،

رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز گفت :تابستان امسال برای شهروندان
شیرازی به تابستانی پربار با برنامههای متنوع تبدیل میشود .ابراهیم گشتاسبیراد با اشاره به اینکه این
سازمان چند برنامه کالن  ۹ماهه ـ از تیرماه تا اسفندماه ـ با محوریت «جریانسازی اجتماعی» طراحی
کرده اســت ،خبر داده که در تابســتان مجموعه برنامههایی متنوع در حوزههای فرهنگی ،اجتماعی،
تفریحات سالم و گردشگری در انتظار شهروندان خواهد بود .به گفته گشتاسبی تمامی مراکز وابسته به
این سازمان شامل فرهنگسراها ،سراهای محله ،مراکز صیانت از خانواده ،دارالقرآنها ،باغهای خانواده و
سالنهای ورزشی هرکدام به فراخور شرح وظائف و گروه مخاطبان خود برنامههایی فرهنگی ،تفریحی
را برای خانوادهها اجرا خواهند کرد .به گفته او ،در بسته برنامه فراغتی معاونت اجتماعی و مشارکتهای
مردمی ،ذائقهها ،ظرفیتها و نیازمندیهای گروهها و خردهفرهنگهای مختلف به رســمیت شناخته
شده و برنامههایی متمایز برای هرکدام در نظر گرفته شده است.
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شــهرداری شیراز با بیان اینکه تمامی این سلسله
برنامهها دارای دو مرحله رویداد محلهای و شــهری و در یک مورد رویداد آسیایی هستند ،گفته است:
چهــار گروه کودکان ،نوجوانان ،جوانــان و زنان در اولویت قرار دارنــد و از نظر محتوایی نیز تمامی
برنامهها به شــکل بینامتنی و با محوریت سه حوزه جامعهشناسی ،مردمشناسی و هنر پیشبینی شده

است .گشتاســبیراد اولین ابررویداد نشاط اجتماعی را هم «المپیاد جوانان شهر» خوانده که همزمان
با ایام تابســتان آغاز میشــود و به مدت  ۹ماه ادامه خواهد یافت .او همچنین خبر داده که نخستین
المپیاد آسیایی بازیهای فکری اسفندماه امسال اجرا خواهد شد ،و نخستین تورنمنت بیننسلی بازی
ای بومی و محلی نیز بین ســه نسل کودک ،والدین و پدربزرگ و مادربزرگ در ایام تابستان آغاز می
شود و به مدت  ۹ماه ادامه خواهد یافت.
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز سلسله برنامههای شبخند شیراز،
ویژه برنامههای شهربانو ،ویژه برنامه اتوبوس سالمت اجتماعی ،سلسله برنامههای پاتوق فرهنگی و
کافه نقد ،ویژه برنامه طرح توسعه و تسهیلگری اجتماعی محلی ،استقرار و ارایه خدمات دایمی ویژه
 ۱۲محله حاشیهنشین ،سینمای روباز محالت ،ویژه برنامههای کارناوال احیای مردمشناختی محالت
و خردهفرهنگهــا ،اجرای ویژه برنامههای مناســبتی در ایام مختلف و در قالب کارناوالها ،پاتوقها،
تریبون آزاد ،تورنمنت ،تئاتر و نمایش ،پخش و نقد فیلم ،نشست و دروهمی ،کارگاه ،جشن ،تور تفریحی
پرورشــی ،بازدید ،دیدار و گفتگو ،خدمات ســیار اجتماعی و دهها قالب نوین دیگر که دارای مضامین
بینامتنی هستند را از جمله این برنامه ها برشمرد.
گشتاســبی راد در خصوص برنامههای فراغتی حوزه فرهنگی ،هنری و ورزشی این سازمان نیز

شهردار شیراز:

مسیر فرایندهای مالی شهرداری اصالح میشود

شهردار شــیراز در نشست با سرپرست و معاونان بانک شهر
که با امضای تفاهمنامه برای تأمین اعتبارات موردنیاز پروژههای
عمرانی همراه بود ،از ســرعت گرفتن روند
تکمیل پروژههای نیمهتمام شیراز خبر داد.
به گفته حیدر اسکندرپور با تعامل شهرداری
و بانکشهر ،زمینه تأمین اعتبار برای اتمام
 9پروژه عمرانی تا پایان ســال  97فراهم
میشود و شاهد بازگشــت سرمایه پس از
تکمیل پروژهها خواهیم بود.
اسکندرپور با اشاره به تالش مجموعه
شــهرداری برای ایجاد منابــع درآمدی و
تأمیــن اعتبــارات الزم برای عبــوردادن
پروژههای عمرانی از شــرایط نابهســامان
اقتصــادی ،گفت :تغییر مســیر فرایندهای
مالی شهرداری با هدف حذف زمینههای فساد مالی و اداری آغاز

شده است .شــهردار شیراز با اشــاره به توافق شهرداری شیراز و
بانک شهر برای همکاری های عمرانی و اقتصادی اظهار داشت:
طبــق این توافق ،شــرکتهای وابســته
بــه بانکشــهر در پروژههــای عمرانی و
زیرساختی شــهرداری شــیراز مشارکت
و ســرمایهگذاری میکنند؛ در این راســتا
طرحهای جدیــد اقتصادی در شــیراز از
جمله ساخت تراموا و خط سه قطار شهری
با مشــارکت بانکشهر و بخش خصوصی
اجرا میشود.
شــهردار شــیراز ،هوشمندســازی
ترافیک و راهانــدازی تراموا را دو موضوع
مورد تأکید شــهرداری در حوزه حملونقل
عمومی برشمرد و گفت :با همکاری بخش
خصوصی شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه خواهیم بود.

عنوان کرد :در ایام تابســتان  ۲۴فرهنگسرا در حوزههای مختلف ،برنامههای ویژه آموزشی را تدارک
دیده و همهروزه به جز ایام تعطیل ،از ساعت  ۷صبح تا  ۱۹:۳۰و در دوازده فرهنگسرا نیز از ساعت ۷
صبح تا  ۲۱پذیرای عموم شهروندان هستند .با این احتساب هر فرهنگسرا دوازده ساعت در روز و در
مجموع  ۲۸۸ســاعت در روز افتخار خدمترسانی به شهروندان را خواهد داشت و همچنین ۱۵۰رشته
آموزشی در زمینههای هنری ،ورزشی ،مذهبی و علمی در فرهنگسراها دایر خواهد بود.
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شــیراز هم چنین خبر فعالیت  ۱۹خانه
شــهروند کوچولو و آغاز به کار طرح ســینما در  ۱۴فرهنگســرا را داد و ابراز امیدواری کرد که با این
برنامهها ،بتوان تابســتانی خاطرهانگیز را برای شــهروندان رقم زد .گشتاسبیراد به فعالیت  ۲۳سالن
ورزشــی در رشــتههای مختلف تربیت بدنی و  ۱۷ســالن اجتماعات جهت اجرای ویژه برنامههای
فرهنگی و هنری اشــاره کرد و افزود :برآنیم با بهرهگیری از فرصت و ظرفیت پنج نگارخانه سازمان،
پذیرای برپایی نمایشــگاههای فرهنگی ،هنری هنرمندان شهرمان در ایام تابستان باشیم .او با اشاره
به ظرفیتهای خوب کتابخوانی ســازمان و برخــورداری از  ۱۵کتابخانه با بیش از  ۱۱۳هزار و ۳۳۰
جلد کتاب ،بیان کرد :تالش خواهیم کرد در حوزه کتابخوانی در این ایام برنامههایی ارزشــمند و قابل
توجه عملیاتی شود.

استاندار فارس:

اشتغال اولویت نخست کشور است

اســتاندار فارس معتقد اســت کاهش نرخ بیکاری یک شاخص
بهشــمار میرود و به معنای نبود بیکار و رفع مشــکل اشتغال نیست.
اسماعیل تبادار اشــتغال را «اولویت نخست»
کشــور میداند و معتقد اســت سرمایهگذاری
یکی از راهحلهای ایجاد اشــتغال است« .در
ســال گذشــته یک میلیون و  ۲۰۰هزار دالر
ســرمایه جذب و رتبه نخست کشور را کسب
کردهایــم ».تبادار با بیان اینکــه تقلیل نرخ
بیکاری به معنای نبود بیکاری در استان فارس
نیســت ،تصریح کرد :نرخ بیــکاری از ۱۶.۸
درصد بــه  ۱۱.۴درصد در ســال  ۹۵و ۱۰.۸
درصد در سال  ۹۶کاهش یافته و نرخ صادرات
نيز افزایشــی  ۲۵درصدی در سال  ۹۶داشته
است .تبادار ادامه داد :نمایندگي کشتیرانی نيز
مقدماتش فراهم شــده و فعالیت خود را به زودی آغاز میکند و فضای

کانتینری برای صادرات هوایی محقق شــده اســت .استاندار فارس به
پروژه هاي بزرگ در دســت اجراي استان اشــاره و عنوان كرد :بیش
از  ۳۰۰کیلومتر آزادراه و  ۵بزرگراه در دســتور
کار قرار داریم که با کمک بخش خصوصی در
حال اجرا اســت .تبادار حمل و نقل عمومی را
مهمترین موضوع در کنار زیرساختهای اعالم
کرد و افزود :بدون فراهمکردن زیرساختها در
حوزههای مختلف نمیتوان موفق شــد و این
نیازمند کمک دولت اســت .وي تصريح كرد:
حمل و نقل عمومی مهمترین موضوع در کنار
زیرســاختهای ما است و بدون فراهم کردن
زیرســاختها در حوزه های مختلف نمیتوان
موفق شــد و این نیازمند کمک دولت است.
تبادار معتقد است با توجه به شرایط استان باید
مشکل آب و نگاه صرفهجویانه را در دستور کار قرار دهيم.

خیابان غذا در شیراز راهاندازی میشود

راهاندازی تاکسی اینترنتی و اتوبوس بیآرتی در شیراز

احداث کمربندی جدید شیراز

آغاز مرحله دوم مرمت دروازه قرآن

معاون خدمات شهری
شهرداری شیراز خبر داده که
بــهزودی یکی از خیابانهای
شــیراز بــه «خیابــان غذا»
تبدیل میشود تا بارفروشان
و دستفروشــان در آنجــا
ســاماندهی شــده و تحت
نظارت سازمانهای متولی فعالیت کنند .محمد حسنپور
با اشــاره به اینکه طراحی توسعه میدان مرکزی میوه و
ترهبار فعلی به اتمام رســیده و تا یک ماه آینده مراحل
اجرایی توسعه آن کلید میخورد ،خبر داده که در زمینی
 500هکتاری متعلق به شــهرداری (جنب منطقه ویژه
اقتصادی) ۴۰۰ ،هکتار به ساماندهی مشاغل اختصاص
داده میشود .به گفته معاون خدمات شهری شهرداری
شــیراز توســعه میدان مرکزی میوه و ترهبــار فعلی،
ایجاد میدان میوه و ترهبار جدید و ســاماندهی مشاغل
و فراوردههای کشــاورزی ســبب تحول در ســازمان
ساماندهی مشاغل شــهری و فرآورده های کشاورزی
خواهد شد.

رییس ســازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری
شــیراز از «تصویب» طرح راهاندازی تاکســی اینترنتی در
شورای شهر شــیراز و «راهاندازی» آن تا یکماه آینده خبر
داد .به گفته حمیدرضا ناصری در ســال گذشــته« ،دو هزار
و  »100راننده تاکســی در شیراز از شــغل خود استعفا داده
و تاکسیهای خود را اســقاط کردهاند .او تعداد تاکسیهای
شــیراز را  12هزار دســتگاه خوانده و گفته در سال گذشته
نوســازی هزار و  100دســتگاه تاکسی در شهر انجام شده اســت .ناصری از اهدای
دو حلقه الســتیک رایگان به رانندگان تاکســی تا پایان امســال خبر داده و درباره
دوهزار راننده تاکســی که در سه سال گذشته نتوانستهاند بیمه شوند نیز گفته است :با
رایزنیهایی که در ســطح کالن انجام شده مقرر شده «تا سه ماه آینده» این مشکل
حل شــود .رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مســافر درونشهری شیراز همچنین
گفته اســت 500 :اتوبوس از هزار دســتگاه اتوبوس موجود در سیســتم حمل و نقل
عمومی شهر شیراز بیش از  10سال عمر دارند و باید از رده خارج شوند .او از ضرورت
«راهاندازی خطوط بیآرتی» در شــیراز نیز سخن گفته و خبر داده که «امسال حداقل
یک خط از این نوع در این شــهر ایجاد میشود ».ناصری با اشاره به اینکه امسال به
هر دســتگاه اتوبوس در شــیراز  30میلیون تومان یارانه تعلق میگیرد ،گفته است :به
دنبال تعریف یک سیستم الکترونیک و مکانیزه برای حل مشکل تعیین کورس تاکسی
با کمک پارک علم و فناوری فارس هستیم.

معــاون فنــی و عمرانی شــهردار شــیراز از بهســازی و
استانداردسازی محور کمربندی جنوبی شیراز حدفاصل پلیسراه
شــیراز ـ اصفهان تا پلیسراه شیراز ـ پلفســا خبر داد .به گفته
حسین آرگیو آزادراه شــیراز ـ اصفهان اواخر سال جاری یا اوایل
ســال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید و عملیات اجرایی احداث
بزرگراه  20کیلومتری شمالی از بزرگراه محالتی تا آزادراه نیز به
زودی آغاز خواهد شــد .آرگیو همچنین خبــر داده که در اجرای
پروژهها هیچ درختی قطع نمیشــود؛ بلکه با رعایت اصول فنی اقدام به جابهجایی میشود.
معاون فنی و عمرانی شــهردار شــیراز با بیان اینکه  500پروژه ریز و درشــت در تمام نقاط
مختلف شــهر در حال اجرا اســت ،گفت :این پروژهها بر اســاس برنامه زمانبندی شده در
مناســبتهای مختلف مورد بهرهبرداری قرار میگیرند و پیش بینی میشود تا پایان سال به
میزان هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی شــهرداری افتتاح شــود .آرگیو سپس از پروژههای
انسانمحور در شهر شــیراز گفت؛ پروژههایی مانند محور پیادهراه عرفان (از دروازه قرآن تا
حرم مطهر شاهچراغ (ع) و نهایت ًا تا قبرستان دارالسالم) ،بازآفرینی و ساماندهی محور زندیه
به صورت پیادهراه ،تبدیل محوطههای اطــراف اماکن تاریخی به محوطههای پیادهراهی و
تبدیل خیابان حافظیه به طور کامل به پیادهراه .او سپس از افتتاح فاز اول تقاطع غیر همسطح
رودکی خبر داد و افزود :شفافسازی در تمام قراردادهای عمرانی مورد توجه ما قرار دارد و در
همین راســتا تمام قراردادهای منعقد شده در پایگاه اطالعرسانی معاونت عمرانی شهرداری
شیراز قابل مشاهده است.

رییس ســازمان سیما،
منظر و فضای ســبز شهری
شــهرداری شــیراز از اجرای
مرحله دوم طرح مرمت بنای
تاریخــی دوازه قرآن شــیراز
خبــر داد .جهانبخش میرزاوند
با اشــاره به اینکه مرمت این
بنای تاریخی از ســال  94آغاز شده است ،افزود :باتوجه
به قدمت و اصالت بنا ،فاز اول مرمت این دروازه تاریخی
شــامل مرمت بیرونی و مقاومســازی زیر نظر مستقیم
کارسناســان اداره کل میــراث فرهنگی ،صنایع دســتی
و گردشــگری انجام گرفته اســت .رئیس سازمان سیما،
منظر و فضای ســبز شهری شهرداری شیراز اضافه کرد:
مرمت بیرونی بنا با تثبیت ســازه و محکمسازی پایههای
آن انجام شده و استفاده از مصالح و حتی رنگآمیزی آن
هــم مطابق طرح تاییدی صورت گرفته اســت .به گفته
میرزاوند ،مرور زمان و شرایط آبوهوایی موجب میشود
کــه رنگ بناها تغییر کند و به طور حتم رنگ اولیه بنا نیز
روشن بوده است.

صدای شهر

باید شعر این شهر جور دیگری سروده شود
تا جهان ،شیراز را یک شعرشهر زیبا
و پر افتخار بشناسد

گزارشهایی درباره مدیریت شهری
و بررسی عملکرد مدیران و تصمیمسازان شهری
شنبه  23تیر  30/97شوال /1439سال چهاردهم/شماره259
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مروری بر ادبیات گفتاری شهردار شیراز

قرار نیست زحمت
و تالش مسئوالن
پیشین را نادیده
بگیریم ،اما قرار است
قصه شیراز را از یک
زاویه دیگر روایت کنیم
تا بخشهایی که در
سایه ماندهاند ،رنگ
و نور بیشتری
بگیرند

شهروندیاشهرنشین
مسأله این است
توسعه شــهری یک مبحث پیچیده
اســت؛ پیچیــده و ســخت! فاکتورهای
بســیاری در تحقق توســعهیافتگی شهر
یــا عقبماندنــش از جریان پرســرعت و
فرناز مرادپور روبهجلــوی دنیای امــروزی نقش دارند و
میان تمامی این فاکتورها شــبکه درهمتنیــدهای از ارتباط
و اثرگــذاری متقابل وجود دارد .شــهرها فراتر از آنکه محل
سکونت تجمعات عظیم انسانی باشند ،بستر مراودات مدنی
و رویدادهــای اجتماعی تلقی میشــوند و نیازمند توســعه
همهجانبه ،یکدست و به عبارت دیگر توسعه متوازن هستند.
اگر شــهر را به عنوان یک موجود زنده پذیرفته باشیم
که نفس میکشد و پابهپای مردمانش بزرگ میشود ،دیگر
نمیتوان تنها جســم را دید و روح را منکر شــد؛ آنجا که بر
تعالی روح انســانی همراه و همگام با رشد جسم و تن تأکید
میکنیم ،قطع ًا کالبد شــهر را نیز نیازمند روحی دیدهایم که
بتواند ورای ظاهر سخت بیرونی ،از پیچوخم جسم بتنی عبور
کند ،در قالب فرهنگ و هنر ،ســرزندگی و نشــاط ،امنیت و
ایمنی و حس خوب زندگی شکل بگیرد و در خاطره مشترک
شهروندان خوش بنشیند .آن وقت است که شهر همان چیزی
میشود که شهردار شیراز آن را «انسان محور» میخواند.
تغییر گفتمان مدیریت شهری به انسانمحوری

«پروژههــای عمرانی حس خوب زندگی را در شــهر
جاری کنند»« ،شیراز مثل شیراز باشد»« ،گفتوگو و تعامل،
محور پروژههای شهری باشــد»« ،نظام محلهمحوری احیا
شــود»« ،با حفظ و باز زندهســازی خاطرات مشترک ،تعلق
خاطر شــهروندان افزایش یابد»« ،فرصــت قدمزدن برای
شهروندان ایجاد شود» «بافت تاریخی شیراز ،ثروت عمومی
تولید کند» و . ...اینها هرکدام اگرچه یک جملهاند ،اما کنار
هم که بنشینند ،میشوند ادبیات کاری شهردار جدید که نه
تنها در کالم او جاری اســت؛ بلکه در منطق کاری خانواده
بزرگ شــهرداری هم رخنه کرده است تا شاید آنگونه که
خودش میگوید «یکجور تغییر برای بهترشــدن حال شهر
و شهروندان» را رقم بزند.
مهندسی یعنی نگاه همهجانبهی دقیق و ظریف

مهندس حیدر اســکندرپور آبانماه  96با شعار «شهر
انســان» محور سکان مدیریت شهری شــیراز را در دست
گرفت و امروز که  9ماه از آغاز به کار رســمیاش میگذرد،
اندیشهاش را برای چشمانداز آینده شهر در قالب جملههایی
بیان می کند که شــعرگونه ،با لطافت روح بشــر بیشــتر
همخوانی دارد تا نگاه خشــک و زمخت مهندســی! هرچند
معتقد است مهندسی یعنی نگاه دقیق ،ظریف و حسابشده
به تمام جوانب یک کار و البته که مهندســی با این تعریف،
شرط الزم توسعه متوازن شهری است.
قصه شیراز را جور دیگر روایت میکنیم

پای صحبت شهردار که بنشینی ،ساعتها حرف برای
گفتن دارد« .قرار نیست زحمت و تالش مسئوالن پیشین را
نادیده بگیریم ،اما قرار است قصه شیراز را از یک زاویه دیگر
روایت کنیم تا بخشهایی که در ســایه ماندهاند ،رنگ و نور
بیشتری بگیرند ».اسکندرپور شیراز را ترکیبی از ارزشهای
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مختلف میداند و میگوید :این شــهر در هر زمینهای حرف
برای گفتن دارد؛ از حکمت و فلسفه ،تا شعر و ادبیات و حتی
مذهب و عرفان! از باغهای رویایی تا بناهایی به قدمت تاریخ
و تمدنی چندهزارساله!

،،

جاذبههای جدید گردشگری تعریف میکنیم

گردشگری و سرمایهگذاری را دو ناجی رونق اقتصادی
شهر شیراز و اشتغال جوانان میداند و معتقد است «آنگونه
که باید و شــاید از ظرفیتها اســتفاده نکردهایم ».شهردار
شــیراز میگوید :درست است که جاذبههای زیادی در شیراز
وجود دارد ،اما تنها تکیه بر فروش بلیت برای بازدید این آثار،
نمیتواند گردشگری این شهر را رونق بدهد .باید جاذبههای
جدیــدی را در چارچوب ویژگیهای منحصربهفرد شــیراز
تعریف کنیم که دیگران را برای سفر به این شهر تشویق کند.

،،

اقتصاد رویدادمحور پای گردشــگر را به شیراز
باز میکند

حیــدر اســکندرپور تا کنــون دهها بار بــر «اقتصاد
رویدادمحــور» تأکیــد کرده اســت« .منظــورم برگزاری
رویدادهــای موضوعی در فصلها و مناســبتهای مختلف
اســت؛ رویدادهایی که مخاطبان خاص داشــته باشد .مث ً
ال
جشــنوارهها ومســابقات ملی و بینالمللــی در زمینههای
فرهنگی ،هنری ،ادبی که فســتیوال معماری گذر قوام و باغ
جهاننما نمونههای کوچک آنهاست ».معتقد است اینگونه
برنامهها مخاطبــان و عالقهمندان خاص خودش را دارد که
برگزاریشان میتواند پای آنها را به شیراز باز کند و این خود
فرصتی ایجاد میکند برای اقامت در هتلها ،دیدن جاذبهها،
خرید از بازارها و کنش و واکنشهای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی .شهردار شیراز معتقد است حتی نشاط و سرزندگی
مردم شــیراز هم میتواند یک جاذبه باشــد؛ بهویژه در این
روزهای ســخت اقتصادی که زندگی گاهی روی خوشــش
را نشــانمان نمیدهد« .چهارفصل شیراز بهانههای متعددی
برای رویدادهای مختلف و متناسب با موضوعات روز شهری
و توانمندی اقشار مختلف شهروندانش دارند».
عمران واقعی شــهر؛ ایجاد حس خوب زندگی
است

حیدر اســکندرپور به توسعه عمرانی شــهر شیراز در
ســالهای اخیر اشــاره میکند و میگوید :پل خوب است،
زیرگذر و روگذر و خیابان ،همه از ضرورتهای شهرســازی
مدرن محسوب میشود؛ اما در کنار آن باید به نکاتی همچون
پیشــینه و برند شــیراز ،روحیه مردم این شهر و داشتههای
منحصربهفردش نیز توجه میشد؛ چراکه از نظر من «مادامی
کــه پروژهها حس خــوب زندگی را در میــان مردم جاری
نکنند ،عمران و آبادانی واقعی انجام نشده است هرچند قطع ًا
نمیتوان منکر توســعه ظاهری شهر بود ،اما شهر ترکیبی از
مدنیت و اخالق است و بهزعم من اخالق بر مدنیت ارجحیت
دارد».
شیراز شهر بتن نیست؛ شهر گل است

از همین اســت که تأکید میکند «قرار نیســت همه
شــهرها از یک الگو تبعیــت کنند! اگر تهــران و اصفهان

و شــهرهای دیگــر به فراخــور جمعیت و ســبک زندگی
شهروندانشــان باید مدرن و بتنی ساخته شــوند ،شیراز اما
شــهر گل و باغ و زیبایی و گردشــگری است که نباید این
ویژگیها را از آن گرفت .کدام یک از شــهرهای کشور 45
جاذبه گردشــگری را در کنار افتخارات شعر و ادب و حکمت
و فلســفه یکجا دارد و در عین حال هر گوشهاش ،باغی با
الگوی ایرانی ـ اســامی وجود داشته باشد؟ برای همین هم
معتقدم شــیراز باید مثل شیراز باشد! و مردمش باید در روند
پرســرعت مدرنیته و شهرنشینی ،فرصت قدمزدن ،گفتگو و
تعامل داشته باشند».
محلهمحوری راهکار حل مسائل اجتماعی

ســکاندار مدیریت شهری شــیراز در ادامه به برخی
آسیبهای اجتماعی شیراز نیز اشاره میکند و میگوید :البته
که شیراز هم مثل بســیاری از کالنشهرهای دیگر کشور با
مســائل اجتماعی و فرهنگی از جمله حاشیهنشــینی ،بافت
فرســوده ،آســیبهای اجتماعی و روانی در برخی محالت،
کمبود اتوبوسهای ناوگان شــهری و ...دســتوپنجه نرم
میکند ،اما بخش زیادی از همین مشکالت هم با همراهی،
همدلی و انســجام همه دســتگاهها و نهادهــای اجرایی،
خدماترســان و حتــی امنیتی و مهمتر از همه مشــارکت
مردم برطرف میشــود .در این راســتا باز زندهسازی نظام
محلهمحوری و توجه به رشــد و تقویت محــات در ابعاد
مختلف شهری ،اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و گردشگری
گامی مهم و اثربخش است که باید به آن پرداخت.
شهروند؛ مشارکت و تعلق خاطر به شهر دارد

حیدر اسکندرپور به اینجا که میرسد بر کلیدواژه «حس
تعلق شهروندی» تأکید ویژه میکند تا بگوید «شهروند بودن
از نگاه من با شهرنشینبودن متفاوت است .یک فرد میتواند
در قلب شیراز زندگی کند ،اما دغدغهمند این شهر نباشد؛ از
طرفی کسی هم میتواند به لحاظ جغرافیایی خیلی دور ،اما به
واسطه تعلق فکری و قلبی به شهرش خیلی نزدیک باشد».

شهردار «مشــارکت» را فصل تمایز شهروند و شهرنشین و
مصداق «احساس تعلق» میداند و اضافه میکند :در بسیاری
از کشورهای پیشــرفته ،شهروندان در دو زمینه توسعه شهر
و رفع مســائل و آسیبها و نواقص ،مشــارکت فعال دارند.
این مشــارکت مرهون آموزش نظاممند فرهنگ شهروندی
و صدالبته ایجاد انگیزه در بین شــهروندان اســت که اگر با
حس تعلق نیز گره بخــورد ،نتیجهاش قطع ًا اعتالی جایگاه
شهر خواهد بود.
امیدواریم به بهترشدن شرایط شهر

از زمان تحقق این اندیشــهها که میپرســم ،شهردار
میگویــد :کار فرهنگی و تغییر زیرســاختی نیــاز به زمان
دارد .در ماههــای شــروع کار ،تأکیــد برنامهریزیمان را بر
تکمیل گام به گام پروژههای نیمهتمام و سروســامان دادن
به مطالبات پیمانکاران قرار دادیم؛ اگرچه همراســتا با آن در
برخی حوزههای غیرعمرانی هم ورود کردهایم ،اما به روزهای
پیشرو امیدواریم و ایمان داریم با کمی تحمل ســختی ،از
پس بهتر کردن شرایط شهر برمیآییم .اسکندرپور میگوید:
همانگونه که نوروز  97چهره متفاوتی از زیباییهای شــهر
نشان دادیم ،اگر تنها چند کار انجام دهیم اما اصولی ،منطقی
و منطبق بر نیازهای روز شــیراز ،اثربخشی بیشتر و رضایت
عمیقتر شهروندان را فراهم کردهایم.
شیراز یک شعرشهر زیباست

شــیراز در نگاه شــهردار جدید یک شهر جانسخت
بیعاطفه نیســت؛ بلکــه وجودی لطیف اســت با ترکیبی
موزون از زیباییهای دلنشــین و فرصتهای چشمنواز که
عمران ،معماری و طراحی شــهریاش هم شعرگونه باشد.
شیراز شعری است که قافیه و ردیفش بهجاست و مردمانش
حتی در کنار رودخانه خشــک ،اســتعارهای از دریای وسیع
مهربانی و ســرزندگیاند .از این رو باید شــعر این شهر جور
دیگری سروده شــود تا جهان شیراز را یک شعرشهر زیبا و
پر افتخار بشناسد.

ذرهبین
1

قرار نیست همه شهرها از یک الگو تبعیت کنند! اگر تهران و اصفهان و شهرهای دیگر
به فراخور جمعیت و سبک زندگی شهروندانشان باید مدرن و بتنی ساخته شوند ،شیراز اما
شهر گل و باغ و زیبایی و گردشگری است که نباید این ویژگیها را از آن گرفت .کدام یک
از شهرهای کشور  45جاذبه گردشگری را در کنار افتخارات شعر و ادب و حکمت و فلسفه
یکجا دارد و در عین حال هر گوشهاش ،باغی با الگوی ایرانی ـ اسالمی وجود داشته باشد؟
برای همین هم معتقدم شیراز باید مثل شیراز باشد! و مردمش باید در روند پرسرعت مدرنیته
و شهرنشینی ،فرصت قدمزدن ،گفتگو و تعامل داشته باشند

مادامی که پروژهها
حس خوب زندگی را در
میان مردم جاری نکنند،
عمران و آبادانی واقعی
انجام نشده است
هرچند قطعاً نمیتوان
منکر توسعه ظاهری شهر
بود ،اما شهر ترکیبی
از مدنیت و اخالق است
و بهزعم من اخالق بر
مدنیت ارجحیت دارد

،،

،،

مشارکت فصل تمایز
شهروند و شهرنشین و
مصداق «احساس تعلق»
است .مشارکت مرهون
آموزش نظاممند فرهنگ
شهروندی و صدالبته ایجاد
انگیزه در بین شهروندان
است که اگر با حس تعلق
نیز گره بخورد ،نتیجهاش
قطعاً اعتالی جایگاه شهر
خواهد بود

،،

4

صدای شهر
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،،

با برنامهریزی و اجرای
رویدادهای ورزشی
میتوانیم زمینه معرفی
سایر فرصتهای
گردشگری را به صورت
میدانی و عینی فراهم کنیم
و به معرفی ظرفیتهای
فرهنگی نیز بپردازیم .در
توسعه صنعت ورزش با
هدف جلب مشارکت بومی،
محلی و بینالمللی باید از
ظرفیتهای مختلف شهر،
حداکثر بهرهبرداری صورت
پذیرد

،،

،،

حجم زبالهای که روزانه
در شیراز تولید میشود،
میتواند تقریباً  30مگاوات
برق تولید کند و دو تا سه
میلیارد تومان درآمد روزانه
پایدار را برای شهرداری
به همراه داشته باشد.
مث ً
ال شهرداری میتواند با
فروش آن به شرکت توزیع
برق شیراز ،برق مصرفی
خود را از این شرکت تأمین
کند

،،

،،

قرار است طرح جمعآوری
زبالههای عفونی از مطبها،
درمانگاهها و بیمارستانها
به صورت ساماندهیشده
از طریق مدیریت پسماند
شهرداری با کمک دانشگاه
علوم پزشکی و سازمان
نظام پزشکی به صورت
متمرکز انجام و زبالههای
عفونی از زبالههای خانگی
تفکیکشود

،،

SAT 14 July 2018/Thirteenth Year /No.259

در روزهایی که متغیرهای اقتصادی بر آسمان رویدادهای روزمره اشخاص حقیقی و حقوقی کشور سایه انداخته است ،بخش مهمی از درآمدهای شهرداریها که به فعالیتهای
حسین مالکی ساختوساز تکیه دارد ،بهسبب توقف محسوس ساختمانسازیها در حال ورود به ساعت صفر است .برهمین مبنا برنامهریزان و مدیران امور شهری راههای کارآمدتر دیگری را برای
کســب درآمد رصد میکنند .در شــیراز هم با توجه به بسترهای موجود از سوی مدیریت شهری اتفاقاتی در حال انجام است تا بتوان از پسماندهایی که ناچیز شمرده میشوند ،برق تولید کرد .این
انرژی در شرایط و وضعیت کنونی که کمبود برق در کشور به هشداری جدی و روزانه تبدیل شده است ،ضمن اینکه میتواند باری از دوش دستگاههای مسئول بردارد ،درآمد قابلاعتنایی را نصیب
شهرداری شیراز خواهد کرد و از همه مهمتر با سوزاندن زباله ،دیگر موضوعی مانند دفن پسماند منتفی خواهد شد .به این ترتیب شیرابهای از زبالهها در زمین نفوذ نخواهد کرد تا آن را به آلودگی
بکشاند .در شماره این هفته «شهرراز» با قاسم مقیمی و سیروس پاک فطرت دو عضو شورای پنجم در باره این موضوع و مباحث دیگر به گفتوگو نشستهایم.

قاسم مقیمی عضو شورای شهر شیراز در مصاحبه با شهرراز خبر داد

راهکارهایمدیریتشهری
برای افزایش منابع آب و برق

با توجه به این که اخیرا ً در شــورا موضوع احداث
کارخانههای زبالهســوز با ســرمایهگذاری بخش
خصوصی مطرح شــده اســت که امــکان تولید
برق از این روش را هم پیش میکشــد ،مدیریت
شهری شیراز برای ســرمایهگذاریهای جدید در
حوزه انرژیهای نــو و تجدیدپذیر چه برنامهها و
راهکارهایی را در دست دارد؟

امروز دنیا درحال گذار به ســمت تولید انرژی از پسماند
اســت و در ایران هم کالنشــهرهایی مانند تبریز و مشهد به
این ســمت میروند .این روش میتواند درآمــد پایدار خوبی
برای شــهرداری داشته باشد .خوشــبختانه بهتازگی به اتفاق
همکارانمان در شهرداری شیراز از پروژههای شهری مشهد و
تبریز بازدیدی انجام دادیم که قرار است پروپوزال آن آماده و به
صحن شورا ارائه شود؛ و من اطمینان دارم که هماکران من در
شــورای شهر به این طرح رأی میدهند و تصویب خواهد شد.
زیرا حجم زبالهای که روزانه در شــیراز تولید میشود ،میتواند
تقریبــ ًا  30مگاوات برق تولید کند و دو تا ســه میلیارد درآمد
پایدار را برای شهرداری رقم بزند .ما اگر بخواهیم انواع زباله را
از مبدأ تفکیک کنیم بازهم به نفع شهر است.
میزان برقی که از زبالهسوزی در شیراز به دست
خواهد آمد ،چه وسعتی را پوشش خواهد داد؟

بــا توجه به این که ما اکنون روزانه  400تن زباله را دفن
میکنیم ،بابت هر 500متر 14 ،تا  15مگاوات برق تولید خواهد
شد .اگر بخواهیم از هزار تن زباله شیراز برق تولید کنیم ،حدود
 30مگاوات میشــود که این مقدار را اگر شهرداری خریداری
کند ،برق مصرفی خــود را از این راه میتواند به راحتی تامین
کند؛ به این معنا که شهرداری می تواند با فروش آن به شرکت
توزیع برق شیراز ،برق مصرفی خود را از این شرکت تأمین کند.
آیا تعرفــه دولتی خریداری ایــن وجه از انرژی
برای ســایر دســتگاههای تولیدکننده برق مانند
شهرداریها اقتصادی و مقرونبهصرفه است؟

در حــال حاضــر برق حاصــل از پســماند  370تومان

خریداری میشود .البته بهای قبلی  500تومان بود که کاهش
پیدا کرده بود به  400تومان .برق سوالر اما  450تومان است و
برق سیاچپی را هم دولت به طور مستقیم  108تومان میخرد.
این قیمت از نظر من قیمت خوبی است و ما میتوانیم نیاز خود
را از آن تامین کنیم.
چرا شهرداری نمیتواند بدون واسطه از این برق
استفاده کند و باید ابتدا آن را به شرکت توزیع برق
بدهد؟

یکی دو هفته آینده برگزار خواهد شــد .در پــی این توافقات
طرح جمــعآوری زبالههای عفونی از مطبهــا ،درمانگاهها و
بیمارســتانها به صــورت ساماندهیشــده از طریق مدیریت
پســماند شهرداری با کمک دانشــگاه علوم پزشکی و سازمان
نظام پزشــکی به صورت متمرکز انجام میشــود و زبالههای
عفونی از زبالههای خانگی تفکیک میشوند.
نظر شما درباره نوبتبندی برق در شهر ،بهویژه
در فصل تابستان چیســت؟ آیا راهکاری مناسب
برای صرفهجویی و توزیع عادالنه انرژی است؟

کاری که باید انجام گیرد آن اســت که باید پســت برق
در نزدیکی ســایت پسماند برمشور وجود داشته باشد که در آن
مرکز تولید شــود و به آن پست انتقال یابد تا وارد شبکه شود و
سپس توزیع شــود .ما میتوانیم هر مگاواتی را که وارد شبکه
میشــود ،بفروشیم و شهرداری میتواند این برق را به شرکت
توزیع برق ارائه کنــد و از این طریق هزینه برق مصرفی خود
را تهاتر کند.

تنها راه صرفه جویی در مصرف برق برای ما این است که
برق نوبتبندی شــود؛ چراکه هنوز بسیاری از فناوریهایی که
در ساختوسازها به کار میرود ،بهروز نیست و سبب هدررفت
انرژی میشــود که باید در این زمینه نیز به ســمتی برویم که
مصرف انرژی کمتر شــود .اما در شــرایط کنونی با توجه به
افزایش دما باید راهی یافت تا مصرف انرژی کاهش یابد.

برنامههای دیگری هم در شهرداری برای تأمین
انرژیهای تجدیدپذیر وجود دارد؟

تعداد و گستره پارکها فضاهای سبز شهری در
حال حاضر چقدر است؟

برنامههای بســیاری در بحث پســماند در شــهرداری
وجــود دارد .مثل تفکیک زبالههای ســاختمانی که مواد اولیه
ساختوسازها با این روش بازتولید میشود ،چراکه مصالح اولیه
مانند شن و ماسه را میتوان از این طریق تولید کرد.
یکی از مباحث موجود در شهر ،مسأله ازبینبردن
زبالههای عفونی اســت .در ایــن زمینه مدیریت
شهری چه راهکاری اندیشیده است؟

اغلب بیمارســتانهای شیراز ،سایت زبالهسوز دارند .یک
زبالهسوز هم در ســایت برمشور قرار دارد که زبالههای عفونی
را در آن میســوزانند .در جلســهای که به زودی شهرداری و
شورای شهر با سازمان نظامپزشــکی و دانشگاه علومپزشکی
ترتیب خواهند داد ،قرار اســت در زمینــه ازبینبردن زبالههای
عفونی توافقاتی صورت گیرد؛ البته جلسه مقدماتی در این راستا
برگزار شده اما جلســه نهایی در حال هماهنگی است و ظرف

در این زمینه میتوان به پارکهای شهر شیراز و مجموعه
باغاتی شامل قصردشت ،چوگیا و باغ رزها که در مجموع 1482
هکتار را شامل میشود ،اشاره کرد .مساحت آنها بهتفکیک در
ســال  95از این قرار بوده است :باغات قصردشت  792هکتار،
چوگیا  224هکتار ،و باغ رزها  468هکتار بوده است .تعداد کل
پارکهای شــیراز نیز در سال  269 ،95پارک شامل  32پارک
منطقهای 52 ،پارک ناحیهای 64 ،پارک محلهای و 120پارک
همســایهای بوده است .فضای پارکها هم سه میلیون و 361
هزار و  100متر مربع بوده که یک میلیون و  942هزار و 300
متر آن درختکاری ،درختچه و مدرسهسازی شده است.
چندی اســت برای صرفهجویــی در مصرف آب
موضوع تبدیل کولرهای آبی شهروندان به کولرهای
گازی با کمک دولت مطرح میشود ،آیا به نظر شما
چنین کاری امکانپذیر است؟

از آنجا که در حال حاضر از نظر منابع آبی دچار مشــکل
هســتیم و تمام منابــع آب زیرزمینی ما کاهش یافته اســت،
ضرورت دارد که راهحلهایی برای مصرف کمتر آب اندیشیده
شــود .ما  22قنات در شمالغرب شیراز داشتیم که امروز تعداد
آنها به چهار قنات رسیده است و همین چهار قناتها هم دچار
کاهش آب شدهاند .زمانی خروجی آب آنجا  38هزار و  87لیتر
درثانیه بوده که امروز به تنها  200لیتر در ثانیه رســیده است.
چاههای متعلق به فضای سبز شهرداری هم 111حلقه بوده که
چهار مورد آن خشک شد و یکی را هم به مالکان دادهایم ،چند
حلقه چاه نیز دچار کمآبی شــده بود و ما امروز حدود 100حلقه
چاه داریم .ازســویی عمق چاههای ما به  300متررسیده است.
از همیــن رو و از آنجا که کولرهای آبــی مصرف آب باالیی
دارند ،بســیار مقرونبهصرفه اســت که این قبیل دستگاهها را
کنــار بگذاریم و کولــر گازی را جایگزین آن کنیم .با توجه به
بحران آب ،ما باید به ســمتی برویم که از منابع آب زیرزمینی
و شــرب کمتر استفاده کنیم؛ چراکه امروز همه استفادههای ما
از آب آشامیدنی است.
اشــاره کردید که تعداد چاههای متعلق به فضای
سبز شهرداری از  111حلقه به  100حلقه کاهش
یافته است ،دلیلش چه بوده است؟

چاههــای تحت اختیار ســازمان ســیما ،منظر و فضای
سبز شهری شــهرداری شیراز در ســال  ،90تعداد  109حلقه
با آبدهی ســه هزار و  843لیتر بر ثانیه و درســال  ،95تعداد
چاهها 111حلقه بوده که 9حلقه آن خشــک شد ،یک حلقه به
مالک آن واگذار شــد و یک حلقه هــم قابل اندازهگیری نبود.
مجموع آبدهی چاهها از تعداد 100حلقه چاه باقیمانده 1950
لیتر بر ثانیه بوده که نشان میدهد با کاهش آبدهی به میزان
 49درصد در پنج سال گذشــته مواجه شدهایم .البته بهتازگی
تعداد چهــار حلقه جدید به عنوان چاههای جایگزین حلقههای
خشکشده ،حفر شده است.
ازسویی میزان آبدهی چشــمه جوشک در شمالغرب
شــیراز به سمت قصرقمشه در ســال  1380تقریب ًا  85لیتر بر
ثانیه بود که در ســال  95این چشمه خشک شد .تعداد قناتها

سیروس پاکفطرت عضو شورای شهر شیراز در گفتوگو با «شهرراز» عنوان کرد:

درآمدهایپایدارنهفته
در پسماند و رودخانه خشک
شــما چندی پیش از ضرورت توســعه گردشگری ورزشی در
شــیراز گفتید .در تعریف شما از این نوع گردشگری ،چه نقشی
برای مدیریت شهری در نظر گرفته میشود؟

امروز با توجه به ســاختار فرهنگی و شهری کالنشهرمان ،باید به صورت
کام ً
ال برنامهریزیشــده بر روی گردشگری سرمایهگذاری کنیم .البته در شیراز
به لطف وجود زیر ســاختارهای موجود و فراهمشده امکان گردشگری مذهب،
تاریخی ،درمانی و ورزشی وجود دارد .زیرساختهایی از قبیل ساخت ورزشگاهها
و توســعه ورزش قهرمانی و بهویژه ورزش همگانی با دهها رشته مفرح و مورد
اقبال خانوادهها ،زنان و جوانان امکان ســرمایهگذاری در گردشگری ورزشی و
بهرهبردن از آن در جهت رویکرد اقتصاد پایدار شــهری را فراهم کرده است .از
طرفی ما به شهرداری به عنوان متولی مدیریت اجرایی شهر و به شورا به عنوان
مدیریت برنامهریزی و نهاد نظارتی شــهر نگاه میکنیم که این دو در کنار هم
مدیریت یکپارچه شهر را به عهده دارند و باید در امر ورزش و گردشگری ورزشی
نیز به عنوان موضوعی مهم توجه کنند .به عنوان مثال با ارتقای زیرســاختها،

زمینه پویایی گردشگری ورزشی را فراهم کنند تا شهر ،شهروندان و شهرداری
از منافع مالی ،اجتماعی و ...آن بهرهمند شــوند .از اینرو شهرداری در راستای
ارتقای سالمت اجتماع با فراهمسازی بستر در زمینه گردشگری ورزشی ،افزون
بر تحریک الیههای مختلف اجتماع به امر ورزش ،میتواند ســرمایهگذارهای
فروانی را جهت اخذ پروانه با این رویکرد ترغیب کند.

مانند کشــتی و نمود پهلوانی ،یک برند در عرصه ملی و حتی بینالمللی است
و هرنوع کمک به نامآوران شــهرمان ،میتواند این برند شهری را تقویت کند
و ســایر نامها و برندها را نیز تقویت کند .اگرچه مدیریت شهری بارها به کمک
تیمهای ورزشی شهرمان آمده است ،اما همانگونه که در پرسش اول نیز اشاره
کردم ،مجموعه مدیریت شهری میتواند از مساعدتهای گوناگون از قبیل در
اختیار قراردادن فضا و ورزشــگاه ،امکانات و حمایتهای معنوی و اقتصادی به
تیمهای ورزشــی در کلیه ســطوح کمک کند و از این طریق ،زنجیره اقتصاد
شهری پویا و فعالتر شود.

بله .داشتن یک یا چند تیم ورزشی موفق میتواند سرمایهگذارها را به این
باشــگاهها جذب کند تا از برند ایجادشده در جهت تبلیغ محصول خود استفاده
کنند و از ســوی دیگر با پرداخت عوارض تبلیغات به شهرداری ،رونق اقتصادی
برای شهر به همراه آورند .البته شهر شیراز بهواسطه شهروندانش و ویژگیهای
مختلف تاریخی ،مذهبی ،ادبی و ورزشی ،وجود قهرمانان در عرصههای مختلف

برگزاری رویدادهای ورزشــی در شیراز ،چگونه میتواند سبب
توسعه گردشگری شود؟

آیا کمک مجموعه مدیریت شهری به تیمهای ورزشی ،میتواند
کارساز باشد و با موفقیت باشگاههای ورزشی ،به اقتصاد شهر هم
کمک خواهد شد؟

از آنجا که توســعه برگزاری رویدادهای ورزشی در مناطق دارای ظرفیت
گردشگری ،یک راهبرد اساسی جهت جذب گردشگران ملی و بینالمللی است،
شــیراز بهسبب داشــتن ظرفیتهای قابلاعتنا و تأمین سالیق گردشگران اگر
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،،

میتوان رودخانه خشک
را به محیطی مفرح ،پویا و
کارآمد تفریحی ،ورزشی
و اجتماعی تبدیل کرد و
اقتصاد پایدار حول آن
شکل داد .مث ً
ال میتوان با
اصالح بستر رودخانه و
ایجاد آبگیرهای مصنوعی،
فضای تفریح از جمله
ماهیگیری ،قایقسواری،
مسابقات قایقرانی و...
را ایجاد کرد تا عالوه بر
جذب گردشگر ،سبب رونق
اقتصادی نیز شود
عکس :رضا قادری

،،

درغرب شــهر نیز  22رشته بوده است و آبدهی آنها در سال
 1370تقریب ًا ســه هزار و  82لیتر بر ثانیه (یا  266هزار و 280
متر مکعب در روز) بود که در ســال  95بــه تنها  246لیتر بر
ثانیه رسید ،یعنی  21هزار و 250مترمکعب آبدهی آن کاهش
یافت .به عبارت دیگر ،در  25ســال گذشته آبدهی قناتهای
شمالغرب شیراز 99 ،درصد کاهش یافت.
نسخه پیشنهادی شــما برای برونرفت از این
معضل چیست؟

ابتدا بگذارید مقدمــهای را برایتان بازگو کنم .با اجرای
طرح زهکشــی از مجاورت تصفیهخانه شــماره یک تا تقاطع
کویزهــرا و بلوار دالوران بســیج (فلکه خاتون) توســط آب
منطقهای فارس ،از ســال  86به میزان  300لیتر در ثانیه آب ـ
حدود  25هزار و 900متر مکعب آب ـ از شــهر خارج میش د و
بهرهبرداری الزم از آن تحت بازچرخانی فضای ســبز و تغذیه
دشت شــیراز صورت نمیپذیرفت .پساب خروجی تصفیهخانه
شماره یک نیز در حدود  700لیتر در ثانیه یا  6480متر مکعب
در روز بــود کــه در خصوص ارتقای کیفیــت آن در واگذاری
جهت حفظ کیفیت و توسعه فضای سبز شهری اقدامی صورت
نگرفته است.
اما درحــال حاضر  400هکتار از ســایت فضای ســبز
برمشــور جهت احداث فضای ســبز زیتونکاری شده است و
نسبت به احداث ایســتگاه پمپاژ در نزدیکی خروجی زهکشی
آب منطقهای و فاضالب تصفیهشــده شــرکت آبفا اقداماتی
صورت گرفته است .ازسویی احداث حدود  17کیلومتر خط لوله
جهت انتقال پساب تصفیهشــده به سایت برمشور نیز در حال
انجام است که نیاز به تفاهمنامه واگذاری آب زهکشی یا پساب

تصفیهشده با آب منطقهای دارد.
از سویی مســاحت ارتفاعات واگذارشده شهرداری حدود
 13هزار هکتار اســت که در  11قســمت از ارتفاعات شــامل
دراک ،نــور ،معراج ،دهشــیخ ،باباکوهی ،گلســتان ،کیانآباد ،
قندیلی ،انجیره ،بامســبز ،برفروش در مساحت دو هزار و 722
هکتار ،اقداماتی جهت اجرای فضای ســبز صورت گرفته یا در
حال انجام و توســعه است .به هرحال به منظور حفظ آبهای
زیر زمینی ،سایت زهکشی شــماره یک را متوقف کردهایم تا
خروجی آن را به سمت شــیراز بازگردانیم .همچنین به دنبال
این هســتیم که چند تصفیهخانه محلی در شیراز ایجاد شود ـ
که همین امسال کار آن شروع میشود ـ تا بتوانیم منابع آبی را
کمتر مصرف کنیم و ذخیره آب داشته باشیم.
اشــاره کردید به موضوع زهکشــی در شــیراز
که آب را به خارج شــهر هدایت میکند و موجب
پایینآمــدن دبــی آب زیرزمینی میشــود .چرا
اینگونه شده است؟

حدود  15سال پیش که طرح جمعآوری آبهای سطحی
به عمق  40متر در شــیراز اجرا شد ،سطح آب زیرزمینی بسیار
باال بود ،بهویژه در جنوبشــرق شــیراز که این طرح آبهای
بیش از  40متــر عمق زمین را زهکشــی میکرد؛ بهطوری
که در شــمال غرب شیراز که روزی عمق آب زیرزمینی به 40
متر میرســید ،اما امروز به بیش از  300متر رســیده است .اما
در شــمال شرق شیراز به سبب خاک آهکی امکان فرونشست
و فروچاله کمتر است.

چه راهکاری بــرای جلوگیری از این اتفاق وجود

در مســیر توســعه پایدار و صحیح قرار گیرد ،میتواند رشــد باالیی در جذب
گردشــگران داشته باشد .در این فرایند ابتدا با برنامهریزی و اجرای رویدادهای
ورزشی میتوانیم زمینه معرفی سایر فرصتهای گردشگری را به صورت میدانی
و عینــی فراهم کنیم و به معرفی ظرفیتهای فرهنگی نیز بپردازیم .شــواهد
تجربی و علمی نشــان میدهد رشد و توسعه شهری همواره زمانی رخ میدهد
که تمام پارامترهای مربوطه با هم رشد کند .به عنوان مثال اگر توسعه خدمات
با نگاه عدالتمحور اجرا نشود ،به یقین یک سیستم ناموفق پیادهسازی میشود.
از همینرو در توســعه صنعت ورزش با هدف جلب مشــارکت بومی ،محلی و
بینالمللی باید از ظرفیتهای مختلف شهر ،حداکثر بهرهبرداری صورت پذیرد.
باشگاهداری چگونه میتواند سبب رونق اقتصادی شود؟

یکی از شاخصههای ورزشهای حرفهای جذب تماشگر است که میتواند
فضای نشاط و سالمت جامعه را ارتقا بخشد .از سوی دیگر حمایت از مؤلفههای
مســئولیتهای اجتماعی یک امر نوظهور در قرن  21است که تعداد زیادی از
بنگاههای اقتصادی یا ســازمانهای خدماتی بهخوبی آن را درک کرده و به آن
پیوســتهاند .اگر به سوابق باشــگاهداریها نگاه کنیم ،میبینیم به عنوان مثال
زمانی که خودروی پیکان میخواهد در ایران بازارســازی کند ،ابتدا به ســراع
تشکیل تیم ورزشــی میرود ،چراکه مدیران تبلیغات آن به خوبی میدانند که
مســیر اعتمادسازی از طریق امکان ارتباط ورزشــی عمومی چه تأثیراتی دارد.
به لحاظ اقتصادی هم مبادی ورودی درآمد در باشــگاهداریها نشــان میدهد
که این صنعت اگر در مسیر حرفهای گام بردارد ،میتواند ساالنه صدها میلیون
دالر درآمدزایی کند.
بخشی ازرودخانه خشــک در منطقه هفت شهرداری قرار دارد
که شما ناظر شورا در آن منطقه هستید .فکر می کنید ساماندهی
و اجرای برنامهها و رویدادهای ورزشــی ـ هنری دربســتر این
رودخانه تا چه اندازه در جلب نظر گردشــگران داخلی و خارجی

دارد؟

مــا نباید شــیراز را از جذب آبهای ســطحی که حق
شهر اســت ،محروم کنیم و در همین راســتا نیز نباید دریاچه
نمک خشــک شود ،زیرا خشــکی این دریاچه زمینهساز پدیده
ریزگردهای نمکی خواهد شد .از سوی دیگر اگر بخواهیم این
آبها از شیراز خارج و جذب زمین نشوند ،منابع زیرزمینی خود
را از دســت خواهیم داد .اکنون نیز که به ســبب آسفالتها و
تکنولوژیهای جدید ساختوساز ،آب به سرعت وارد کانالها
و از شهر خارج میشــود ،باید زمینهای را فراهم کنیم که آب
بیشتری در سفرههای زیرزمینی جذب شود.
از منظر شما آن زمینهها کدام است؟

از بابــت قناتها باید بگویم اگــر در تنگ قرهپیری که
تامینکننده آب قناتهای شیراز است ،چند آببند ایجاد کنیم،
قطع ًا چشمهها و قناتها دوباره زنده و آب در سطح شهر جاری
میشود .اما اگر طرح زهکشی شماره یک و دو همینگونه ادامه
پیدا کند ،مشکلآفرین خواهد بود .زیرا خروجی طرح زهکشی
شماره یک 300 ،لیتر بر ثانیه است ـ که به طور تقریبی روزانه
دریاچهای به طــول و عرض  300متر و به عمق یک متر آب
از شــهر را در بر میگیرد ـ که بیش از دوبرابر آب تصفیهخانه
شــیراز است .ازسویی ما هنوز آب خام فاضالب شیراز که هنوز
برای آن تصفیهخانهای نداریم و به سمت دریاچه نمک و دشت
سروستان در جریان است .ما باید راهکاری برای جذب آبهای
ســطحی بیابیم و نباید شــهر را از آن محروم کنیم؛ زیرا سبب
خطر فرونشســت زمین که از زلزله هم مخربتر است ،خواهد
شــد .حال آنکه بعد از وقوع زلزله میتوان منقطه آســیبدیده
را ســاخت ،اما یک فرونشســت یا فروچالگی در یک نقطه از

در راستای کمک به اقتصاد شهر و کسب درآمد برای شهرداری
میتواند موثرباشد؟ درباره طرح های مطالعاتی ،برنامهها ،اهداف و
شیوه اجرای ساماندهی فرهنگی رودخانه خشک و تاثیر برگزاری
رویدادهای منظم هفتگی ،ماهانه و ...برتوسعه گردشگری شهری
و افزایش نشاط اجتماعی ،همینطور زمان تحقق و دستگاههایی
که باید همکاری کنند ،بگوئید.

زمانی این بستر طبیعی شهرمان را که از نعمتهای خدادادی است ،خرمدره
مینامیدنــد .امروز هم باید آن را در جهت ارتقای منظر شــهری و اکولوژیک
شهرمان احیا کرد و از آن در پویایی شهری و اقتصاد شهری بهره برد .در منطقه
 ،7قســمتی از حاشیه جنوبی این رودشهر تبدیل به مسیر دوچرخهسواری شده
است که در برنامههای من بهعنوان ناظر شورا در منطقه نگاه ارتقای آن با توجه
به قرارگیری در مدخل ورودی شــهر ،به محیطی کارآمدتر برای شهروندان و
همچنین در جهت جذب گردشگر شهری وجود دارد؛ به این معنا که میتواند این
رودشهر را به محیطی مفرح ،پویا و کارآمد تفریحی ،ورزشی و اجتماعی تبدیل
کند و در پی آن نیز اقتصاد پایدار حول آن شکل دهد .ازسویی با توجه به اینکه
این بخش از رودخانه در مناطق حاشــیهای شهر قرار گرفته ،میتوان با اصالح
بســتر رودخانه و ایجاد آبگیرهای مصنوعی ،فضای تفریح از جمله ماهیگیری،
قایقسواری ،مســابقات قایقرانی و ...را ایجاد کرد تا عالوه بر جذب گردشگر،
سبب رونق اقتصادی نیز شود.
برخی عقیده دارند که ســرمایهگذاری باید از ساخت و فروش
مجتمعهای تجاری بهویژه در مرکز شهرها ،به سمت پروژههایی
مانند مدیریت پسماندهای شهری سوق داده شود .به عنوان ناظر
شــورا در سازمان مدیریت پســماند در این زمینه چه دیدگاهی
دارید؟

شــهر دارای موجودیتی پیچیده و ابعاد گوناگون است و ایجاد بستر برای
توسعه منابع پایدار مالی موضوعی مهم است .بدیهی است ساختوساز و واگذاری

شــیراز ،آن را به شهر ســوخته تبدیل میکند؛ چراکه هرکجا
این اتفاق بیفتد دیگر نمیتوان در آن ساختوسازی انجام داد.
این فرونشســت بیشــتر کدام نقطه از شیراز را
تهدید میکند؟

اگر این روند ادامه یابد ،این خطر در مرکز و جنوب شهر
شیراز احساس میشود .
چه شواهدی برای چنین خطری وجود دارد؟

مدرســان دانشــگاه در اینباره در حــال انجام کارهای
تحقیقاتی هســتند و ما هم به عنوان نماینده مردم مســأله را
گوشزد میکنیم .البته طرح زهکشی اکنون متوقف شده و دیگر
نباید آبهای سطحی از شهر خارجشود؛ بلکه باید دوباره وارد
مدار استفاده برای فضای سبز شهری شود.
با توجه به این که اشــاره کردید طرح زهکشی
متوقف شــده ،آیا این امکان وجود دارد که آبهای
سطحی به سفرههای زیرزمینی شهر بازگردد؟

در نقاطی که ریل قطار شهری کشیده میشود ،این نیاز
وجود دارد که حفاری مترو انجام شــود و کار زهکشی هم در
آن مناطق درحال انجام اســت تا عملیات مترو به انجام برسد.
اما ما میتوانیم همین آب را به نقاط دیگری از ســطح شــهر
برگردانیم تا در فضای ســبز دوباره استفاده شود .در آن صورت
هم پروژههای ملزوم شــهری به تحقق میرسد و هم این که
آب سطحی دوباره به چرخه درون شهر جذب میشود .در آن
زمان میتوانیم چاههایی را که برای استفاده آب شرب استفاده
میشوند ،از مدار خارج کنیم.

به شکل فعلی نمیتواند درآمدی پایدار و ادامهدار برای شهرداری باشد .از همین
رو شهرداریها باید به دنبال منابع مالی مستمر باشند تا بتوانند هزینههای گزاف
شهری را تأمین کنند .یکی از این منابع پایدار ،هزینههای خدمات شهری است.
در یک کالنشــهر همچون شــیراز ،روزانه صدها میلیون تومان بابت مدیریت
پسماندها بهصورت مستقیم و چندین برابر بهصورت غیرمستقیم در محیطزیست
هزینه میشود .از همین رو تنها کنترل این هزینهها و ایجاد فضاهای درآمدی
از ظرفیتهای بالقوه میتواند شــرایط منابع مالی پایداری را ایجاد کند .امروزه
تجربیات در عرصه بینالمللی نیز به ما میآموزد که باید اقتصاد پایدار شهری را
در ابعــاد گوناگون ببینیم و از منابع پایدار درآمدی و کاهش و مدیریت هزینهها
بهره ببریم .یکی از این مســایل شــهری که میتواند ضمن کاهش هزینه ،به
درآمدی پایدار نیز تبدیل شــود ،موضوع پســماند است که در صورت مدیریت
صحیح؛ از تهدید به فرصت تبدیل خواهد شد.
اما یکی از نکات کلیدی که نباید در تهیه بستههای سرمایهگذاری فراموش
شــود ،محدودیتهای عملیاتی اســت .به عنوان مثال در موضوع تولید انرژی
از پســماند ،مواردی مانند خرید تضمینی انــرژی از طرف دولت ،تضمینهای
بانکی الزم و انرژی حرارتی مناسب زباله در شرایط مختلف ،شهرداریها را در
تنگنا قرار میدهد .یا در موضوع تفکیک پسماندهای عمرانی ،وجود پروژههای
نوظهور ،هزینه مشخص و درآمد نامشــخص ،خرید تضمینی محصوالت و...
شرایط تهیه بستههای سرمایهگذاری را به چالش میکشد .اما باید بدانیم در تمام
کشورهای توسعهیافته به حفظ محیطزیست به عنوان سرمایهای نگاه میشود
که اگر از دست برود نمیتوان جایگزینی برای آن یافت؛ از همین رو این هزینه
در قبال کنترل و حذف خطرات زیستمحیطی نظیر پسماندها توجیه اقتصادی
مییابد .به همین خاطر ما با همراهی کارشناســان و مشــاوران دانشگاهی و
اجرایی ،و با حضور مستمر و فعال در جلسات کمیسیونهای مربوطه و همچنین
نشســتهای سازمان پســماند ،برای تعریف این چالش شهری و تبدیل آن به
فرصتی بیبدیل تالش میکنیم .هرچند پیش از این نیز شیراز در این زمینه در
کشور پیشتاز بوده است و تولید کمپوست از گذشته شاهدی بر این مدعاست.

،،

تعداد قناتها درغرب شهر
 22رشته بوده است و
آبدهی آنها در سال 1370
تقریباً سه هزار و  82لیتر
بر ثانیه بود که در سال 95
به تنها  246لیتر بر ثانیه
رسید .به عبارت دیگر ،در
 25سال گذشته آبدهی
قناتهای شمالغرب
شیراز 99 ،درصد کاهش
یافت

،،

،،

اگر در تنگ قرهپیری که
تامینکننده آب قناتهای
شیراز است ،چند آببند
ایجاد کنیم ،قطعاً چشمهها
و قناتها دوباره زنده و
آب در سطح شهر جاری
میشود .اما اگر طرح
زهکشی شماره یک و دو
همینگونه ادامه پیدا کند،
مشکلآفرین خواهد بود.
خروجی طرح زهکشی
شماره یک 300 ،لیتر
بر ثانیه است که به طور
تقریبی روزانه دریاچهای به
طول و عرض  300متر و
عمق یک متر آب از شهر را
در بر میگیرد

،،
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،،

شهرداری شیراز
در حال ساخت یک
دیتاسنتر شهری
پیشرفته است که عالوه
بر ادارات و سازمانهای
شهری میتواند به
استانهای جنوب کشور
نیز خدماترسانی
کند .ساخت مکان
موردنیاز برای استقرار
این دیتاسنتر تا پایان
مهرماه به اتمام
میرسد و این دیتاسنتر
تا پایان سال جاری به
مرحله اجرایی میرسد

،،

،،

در راستای ایجاد شهر
هوشمند ،در نخستین
اقدام اپلیکیشنهای
سمت شهروند ،نقشه
هوشمند ،اپلیکیشن
پرداخت آنالین عوارض
خودرو ،اتوماسیون
اداری و پیشنیازهای
ایجاد دولت همراه به
شهروندان شیرازی
ارائه میشود

،،

SAT 14 July 2018/Thirteenth Year /No.259

رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز:

شهرهوشمند
بامدیریتیکپارچهشهریمحققمیشود
شــهرراز  /رئیس ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز،
ضمن مقایســه حدود و اختیارات شهرداری شیراز با سایر شهرهای هوشمند جهان
نظیر مســکو گفت :تا زمانی که مدیریت واحد یکپارچه شــهری اجرا نشــود ایجاد
شهر هوشمند و اســتقرار یک دیتاســنتر مرجع و مرکزی که به تمام سیستمهای
بزرگ شــهری دسترسی دارد غیرممکن است .ســعید حیدری تصریح کرد :باوجود
تمام مشــکالت و محدودیتهای موجود ،شــهرداری شــیراز در حال ساخت یک
دیتاسنتر شهری پیشرفته است که عالوه بر ادارات و سازمانهای شهری میتواند به
استانهای جنوب کشور نیز خدماترسانی کند.
وی یادآور شد :ساخت مکان موردنیاز برای استقرار این دیتاسنتر تا پایان مهرماه
به اتمام میرســد و این دیتاســنتر تا پایان ســال جاری به مرحله اجرایی میرسد.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز خاطرنشان کرد :ما تنها
کالنشهری هســتیم که طرح جامع فناوری اطالعات و ارتباطات  5ساله هوشمند
سازی را به کمک دانشگاه تدوین و در دوره چهارم شورای اسالمی شهر به تصویب
رساندهایم.
ســعید حیدری در حاشیه جلسه تبادل اطالعات ســازمان فناوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری با کارشناسان روسی فعال در حوزه  ITخاطرنشان کرد :در اولین
سال این طرح ،مشغول مطالعه و بررسی بودیم و طی  4سال اخیر به اجرای روشها
پرداختیم و بر اساس برنامه زمانبندی؛ تاکنون  79درصد پیشرفت فیزیکی داشتهایم
که این عدد تا پایان ســال جاری به  100درصد خواهد رســید و زمانی که طرح به
پایان رســید آن را برای پنج سال دوم مورد بازنگری قرار میدهیم .وی با اشاره به
دالیل نشست و هماندیشی با کارشناسان روسی گفت :در عصر حاضر IT ،یک بحث
بینالمللی و جهانی اســت که با جدیت در تمام کشورهای پیشرفته دنبال میشود.
ما نیز برای کســب اطالعات و مراودات فناوری ،نیازمند تعامل با ســایر شهرهای
هوشمند جهان هســتیم و باید پس از دریافت مشاوره و کسب تجربه؛ اطالعات را
بومیسازی و اجرایی کنیم.
رئیس ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری شیراز توضیح داد :در
راســتای ایجاد شهر هوشــمند ،در اولین اقدام اپلیکیشنهای سمت شهروند ،نقشه
هوشمند ،اپلیکیشن پرداخت آنالین عوارض خودرو ،اتوماسیون اداری و پیشنیازهای
ایجاد دولت همراه را به شــهروندان شــیرازی ارائه میکنیم .حیدری ادامه داد :در
حال حاضر نیز در حال ســاخت یک اپلیکیشن برای ثبت شکایات و درخواستهای
مردمی هســتیم که در آن قابلیت ارســال عکس ،ثبت مستندات ،درج مشخصات
شــخصی شهروند ،ثبت لوکیشــن محل موردنظر و دریافت بازخورد ،طی یک بازه
زمانی مشخصشده است.
حیدری یادآور شــد :در طرح جامع  5ســاله متوجه شدیم که ازنظر زیرساختی
ضعیف هستیم و برای رفع این ضعف ،شبکه داخلی فیبر نوری را داخل ساختمانهای

شهرداری اجرا کردیم .همچنین طراحی دیتاسنتر مرکزی به پایان رسیده و ساختمان
آن  70درصد پیشــرفت فیزیکی داشته اســت و در ابتدای مرحله ساخت دیتاسنتر
هســتیم .وی با اشاره به نیازها و مشکالتی که در حوزه نقشهبرداری هوایی موجود
است گفت :زمانی برای تهیه عکس هوایی از مناطق شهری و تبدیل آن بهعکس
نقشههای شــهری ،نیازمند هماهنگی با سازمان نقشه بودیم و پس از صرف زمان
طوالنی ،مکاتبات ،پیگیریها و هزینههای بســیار ،نقشــهای که به ما تحویل داده
میشــد به خاطر ویرایش و حذف نقاط نظامــی و محرمانه تا حد زیادی مخدوش
محسوب میشد.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات افزود :به دلیل مشکالت ویرایش،
مجبور بودیم طی یک قرارداد دیگر این عکسها را به شــرکت دیگری واگذار کرده
تا به نقشــه تبدیل شود اما حاال کارکنان ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات با
اســتفاده از هواپیماهای برد کوتــاه از مناطق موردنیاز عکس تهیهکرده و این کار با
کیفیت باالتر و قیمت بســیار پایینتری انجام میشود و هزینههای میلیاردی تهیه
نقشه کاهش پیداکرده است.
وی ایجاد هرگونه زیرســاخت در بخش  ITرا نوعی ســرمایهگذاری بلندمدت
دانست و گفت :زمانی برای پرداخت عوارض خودرو فقط  8گیشه در مناطق مختلف
شــهرداری وجود داشت و در حال حاضر با توسعه و افزایش زیرساختها 130 ،دفتر
پستی به ارائه خدمات میپردازند که این موضوع باعث افزایش پرداخت عوارض شده
است و در نظر داریم اپلیکیشنی به مردم معرفی کنیم که شهروند بتواند عوارض خود
را بهوسیله تلفن همراه از خانه یا محل کار نیز بپردازد.
حیدری با بیان اینکه کنترل زمان و بحث ســامت اداری یکی از مهمترین
موضوعاتی اســت که شهردار شــیراز با جدیت خواستار رسیدگی به آن است گفت:
ایجاد پنجره واحد شهری یکی از ملزومات شهر هوشمند هست که نیازمند تعامالت
گسترده تمام سازمانها و ارگانهای شیراز در حوزه  ITاست .وی با بیان این مطلب
که بودجه سال جاری ســازمان فاوا  23میلیارد تومان بوده است ،درحالیکه بودجه
سازمان فاوا در شهر مسکو  800میلیون دالر است گفت :برای ساخت شهر هوشمند،
صدها میلیارد تومان هزینه الزم اســت اما با توجه به اینکه ایجاد ساختاری به این
قدرتمندی سطح کیفیت زندگی شهروندان را باالبرده و موجب بازگشت هزینهها در
بلندمدت میشــود ،میتوان حوزه ITرا به یکی از درآمدزاترین حوزههای شهرداری
تبدیل کرد .حیدری توضیح داد :برای ایجاد زیر ساختارهای شهر هوشمند ،همکاری
با نخبگان ،اســاتید و دانشــگاههای بومی ،حمایت از اســتارتاپ ها و شرکتهای
دانشبنیان بومی و استقبال از سرمایهگذاران بسیار ضروری است.
در این نشســت که با حضور معاون برنامهریزی و توسعه منابع انسانی ،صفری
مشاور شهردار شیراز و حیدری رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات با رئیس
هیئت و مدیرعامل شــرکت فناوری اطالعات و تکنولــوژی تکال و مدیرکل پروژه

کاهش 24درصدی تعرفههای ریالی عوارض صدور پروانههای ساختمانی تنها تا پایان تیرماه

چراغ سبز شهرداری شیراز به فعاالن صنعت ساختمان

سرپرســت معاونت مالی و اقتصادی شــهرداری شــیراز با پیشبینی روزهای پرتراکم در تیرماه ،از کاهش  24درصدی تعرفههای ریالی عوارض صدور
پروانههای ساختمانی باهدف رونقبخشی به صنعت ساختمان خبر داد .صاحبنظران حوزه ساختمان معتقدند سال جدید در حالی آغازشده است که نشانههای
جدیدی از رونق صنعت ساختمان و تحرکات بازار ساختوساز ازجمله افزایش حجم تقاضاها برای خرید زمین مشاهده میشود و این انتظار وجود دارد که رکود
ســاختمانی بهروزهای پایانی خود نزدیک شــده و حداکثر در نیمه دوم سال جاری ،تیراژ ساختوساز ،شیب مثبت به خود بگیرد .ازاینرو پیشبینیها حاکی از
این است که مدیریت شهری بتواند با اعمال سیاستهای حمایتی و راهکارهای تشویقی در روند تسریع این پیامد گام برداشته و ضمن تالش برای برونرفت
از چالشهای اقتصادی شهر ،زمینه تحرک و پویایی مجدد بازار ساختمان را فراهم نماید.
اینها بخشی از سخنان عالیترین مقام اقتصادی شهرداری شیراز در خصوص پیشبینی شرایط حاکم بر بازار ساختمان در سال پیش رو است .هاشمپور
که معتقد است صنعت ساختمان از مهمترین صنایع مولد و پیشران اقتصادی کشور محسوب میشود ،میافزاید :اراده جدی برای بهبود شرایط اقتصادی شهر و
عبور از تنگناهای مالی در تیم جدید مدیریت شهری شیراز و اعضای محترم شورای اسالمی شهر وجود دارد تا با اصالح فرآیندها و اعمال سیاستهای محرک
و تشویقی در جهت بازآفرینی شاخصههای اقتصادی شهر و رونق بخشی به سرمایهگذاری در حوزه ساختمان گام بردارند.
سرپرســت معاونت مالی و اقتصادی شــهرداری شیراز ،راهکار بازگشت بازار ساختمان به مسیر رونق غیر تورمی و پویایی در سرمایهگذاری را ،بازنگری،
تدوین و اصالح سیاستهای حمایتی میداند و در این خصوص اعتقاد دارد :با اعمال سیاستهایی که شهرداری در راستای تحرک بخشی به حوزه ساختمان
موفق به انجام آن گردد ،میتوان امیدوار بود بخش قابلتوجهی از نقدینگی انباشتهشده در نظام بانکی کشور به سمت بازار مسکن هدایت و با افزایش حجم
معامالت و سطح تقاضا نیز بهمرورزمان ،رونق به صنعت ساختمان بازگردد.
وی در این خصوص به تصویب الیحه کاهش تعرفههای ریالی عوارض صدور پروانههای ساختمانی (کاهش عوارض ساختمانی) بهعنوان یک سیاست
برانگیزاننده اشــاره میکند و میافزاید :در ماده واحده این الیحه آمده اســت «بهمنظور اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی جهت پویایی ساختوسازهای
شهری و ارائه تسهیالت الزم در این خصوص مقرر گردید چنانچه کلیه مودیان نسبت به پرداخت کل بدهی خود تا پایان تیرماه سال جاری اقدام نمایند مشمول
کاهش  24درصدی عوارض ساختمانی خواهند شد».
هاشــمپور در پاسخ به این سؤال که با اجرای مصوبه کاهش عوارض صدور پروانههای ساختمانی چه اهدافی را دنبال میکنید به گزارش توجیهی این
مصوبه که دو هدف «اعمال راهکاری تشویقی در جهت احیای صنعت ساختمان» و همچنین «افزایش حجم خدمترسانی به شهروندان» را موردتوجه قرار
میدهد اشاره و میافزاید :تحقق اهداف کالن این سیاست ،بهنوعی بهرهمندی از یکسود مشارکتی برد ـ برد را برای سازندگان ،سرمایهگذاران و فعاالن صنعت
ساختمان از یکسو و رونق اقتصادی شهر شیراز از سوی دیگر به ارمغان خواهد آورد تا از این طریق با افزایش منابع درآمدی پایدار ،شهرداری بتواند از طریق
تزریق نقدینگی و انجام برنامهریزیهای بهینه و متناسب با نیاز شهر ،ضمن دستیابی به شاخصههای رفاه اجتماعی و گسترش مؤلفههای توسعهیافتگی شیراز،
به گسترش زیرساختهای عمرانی ـ خدماتی و اجرای طرحهای توسعهای همت گمارد.
کاهش عوارض و بهای خدمات امالک مودیان بهاستثناء جرائم کمیسیون ماده صد ،عوارض ساالنه نوسازی ،خودرو ،صنفی ،هزینه بهای خدمات صدور
پاسخ استعالم واگذاری امالک و حقوقی تجاری ،هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری حوزه استحفاظی باغات قصرالدشت در سال  1397به شرح ذیل

هوشمند سازی شهر مسکو برگزار شد طرف روسی مذاکرات پیرامون فرایند هوشمند
سازی شهر مسکو به ارائه توضیحاتی پرداختند.
مدیر پروژه هوشــمند ســازی شــهر مســکو ،افزایش کیفیت زندگی بر ای
شــهروندان ،حداکثر تأثیرگذاری برنامهها ،ایجاد زیرساخت فناوری قوی و دسترسی
آسان شهروندان از پرتابلهای شهر هوشمند را جزو مزایای این طرح دانست و گفت:
در حال حاضر تمام درمانگاهها ،بیمارستانها ،سیستم آموزشوپرورش و مسکن در
شهر مسکو تحت این وبگاه هوشــمند فعالیت کرده و عالوه بر آن خدمات دارایی،
خدمات اجتماعی ،خدمات همهپرسی ،تدارکات الکترونیک ،دريافت خدمات شهری
و شخصی نظیر مجوز پارکینگ ،دریافت پاســپورت ،دریافت شناسنامه ،ثبتنام در
مؤسسات آموزشــی ،دریافت نوبت ویزیت پزشــک و بلیت مراکز تفریحی و بیش
از  200نوع خدمات گوناگون شــهری ز طریق اپلیکیشــن و پرتابل وبسایت شهر
هوشمند در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
دیمیتری کاراندین ،ابر وایفای سرتاسری شهر مسکو را یکی از پیشنیازهای
اجرای شهر هوشمند دانست و تصریح کرد :در حال حاضر  2هزار سازمان دولتی به
دیتاسنترهای بزرگ و مرکزی شهرداری مسکو متصل هستند که با احتساب کاهش
هزینههای کاغذ و بروکراسی اداری ،سالیانه بیش از  10میلیون یورو در هزینههای
جاری صرفهجویی میشود.
وی ،مســکو را دارای یکی از بزرگترین سیســتمهای دوربینی دنیا دانست و
گفت در حال حاضر  160هزار دوربین تمام نقاط شــهری و اســتراتژیک مسکو را
پوشــش میدهند و در حالی خدمات آنها به شهرداری ارائه میشود که شهرداری
هیچیــک از آنها را نخریده و تنها بهصورت اجــارهای در اختیار دارد که در صورت
عدم کیفیت تصویری ،خاموشــی یا خرابی هر یک از دوربینها ،میبایست مالکان
دوربینها جرائم و خساراتی را به شهرداری مسکو بپردازند.
مدیر پروژه هوشمند سازی شهر مسکو ،محل نگهداری دیتاسنترهای بزرگ را
در ساختمان شهرداری دانست و تصریح کرد :بیش از  10هزار کارمند شهرداری به
اطالعات این دیتاسنتر دسترسی ویژه و تعریفشده دارند .دیمیتری کاراندین ،اهمیت
این دوربینها را تا حدی دانســت که ساالنه بیش از  70درصد پروندههای قضایی
با کمک این دوربینها پیگیری و  50هزار جریمه برای سیســتم حملونقل متخلف
صادر میشود که رقم بسیار بزرگی در درآمد شهرداری مسکو محسوب میشود.
در ادامه این گفتگو که در ســالن اجتماعات ســازمان فنــاوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری شیراز جریان داشت .دکتر ابراهیمی ،معاون برنامهریزی و توسعه
ســرمایه انسانی شهرداری شیراز ،دکتر صفری مشاور شهردار و دکتر حیدری رئیس
ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات از اعضای تیم مسکو سؤاالتی پرسیده و در
زمینه پیشنیازها و زیرساختهای ایجاد چنین سیستم هوشمندی در شیراز به تبادل
اطالعات پرداختند.

است :گفتنی است بنابر اعالم روابط عمومی معاونت مالی و اقتصادی شهرداری شیراز ،کلیه مودیان میتوانند بهمنظور پرداخت عوارض پروانههای ساختمانی
و بهرهمندی از بیشــترین تخفیف ســال جاری با رقم  24درصد کسر از تعرفهی صدور پروانهی ساختمانی تا پایان تیرماه به مناطق یازدهگانه شهرداری شیراز
مراجعه و یا برای کسب اطالعات بیشتر با سامانه  137تماس حاصل نمایند.
ردیف

درصد پرداخت

درصد کاهش نسبت به میزان پرداختی

درصد کاهش نسبت به میزان

درصد کاهش نسبت به میزان پرداختی

نقدی

از تاریخ مصوب تا پایان تیرماه 97

پرداختی در چهارماهه دوم سال 79

در چهارماهه سوم سال 79

1

%100

%24

%22

%20

2

حداقل %70

%20

%17

%15

3

حداقل %50

%12

%10

%8

برنامه میز خدمت شهرداری شیراز

جمعه  29تیرماه  ،97سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز میزبان «میز خدمت» خواهد بود

قابل توجه
شهروندان شیرازی

همزمان با تغییر ساعات ادارات شهرستان شیراز و جهت رفاه حال شهروندان عزیز
از روز چهارشنبه  20تیر ماه ساعت شروع فعالیت ناوگان اتوبوسرانی از ساعت  5:30است

اداره ارتباطات و آموزش
سازمان حمل و نقل مسافر
شهرداری شیراز

متروی شیراز از چهارشنبه  ۲۰تیرماه  ۹۷تا پایان مرداد ماه ،هرروز صبح ساعت  ۵:۵۰از ایستگاه احسان و ساعت  ۵:۵۵از ایستگاه شهید دستغیب حرکت می کند

پرونده ویژه
بررسی چگونگی راهاندازی تراموا در شیراز

اجرای تراموا نیازمند ایجاد زیرساختهای اولیه
و جابهجایی تاسیسات شهری زیرزمینی
در مسیر عبور آن است
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پرونده تحلیلی «شهرراز» درباره چگونگی راهاندازی خطوط تراموا در شیراز

تراموا   میآید

شیراز  مسافرقطارتوسعه   میشود
مطالعات ایجاد تراموا در شیراز امسال پایان مییابد
عملیات اجرایی ایجاد تراموا در شیراز طی هجده ماه آینده آغاز میشود

به همراه پیشنهاد عملیاتی «شهرراز» برای اجرای تراموا در «محور عرفان»

برآورد هزینه اولیه برای اجرای طرح تراموا در محور عرفان به طول  28کیلومتر ،حدود  350میلیون پوند است
با صرف هزینه ساالنه حدود  600میلیارد تومان ،تراموای محور عرفان در سال  1403راهاندازی میشود

[

[

شــیراز این روزها رویایی در ســر دارد ،رویایی به نام تراموا .رویایی که شاید به خاطر اتصال دیرهنگام به شبکه حملونقل ریلی کشور و طوالنیشدن روند ساخت خط یک قطار شهری کمی دور از ذهن
شهروندان باشد ،اما حاال قرار است این رویا با عزم جزم مجموعه مدیریت شهری رنگ واقعیت به خود بگیرد .براساس اصلی معروف در صنعت حمل ونقل جهانی اگر  5دالر برای ساخت تراموا هزینه کنید،
در همان شــرایط باید  20دالر برای ســاخت مترو در آن مسیر هزینه کنید و بدین سبب ،در شرایط مالی کنونی نگاه همه مدیران شهری کالنشهرهای کشور به سمت توسعه سامانههای سبک همانند تراموا
دبیر پرونده
دوخته شده است ،اما هنوز هیچ شهری در ایران ،تجربه استفاده از این وسیله حملونقل عمومی را که در اروپا از قرن نوزدهم شروع به فعالیت کرده است ،ندارد .حاال پرسش این است که آیا شیراز میتواند
مهشید السادات مظلوم
نخستین شهر ایران باشد که تراموا در خیابانهای آن راه خود را از بین خودروها و عابران باز کند و شهروندان و گردشگران سوار بر آن به قلب تاریخی شهر سفر کنند؟ «شهرراز» در این شماره پروندهای با
حضور حیدر اسکندرپور شهردار شیراز ،مجتبی زوربخش معاون حملونقل و ترافیک ،محمدعلی علویانمهر مدیر کنترل ترافیک و گزارشی از حضور تراموا در خیابانهای شهرهای تاریخی دنیا دارد تا از ضرورتها و مزایای ایجاد
تراموا در شیراز بگوید و با نگاهی تحلیلی راه را برای عبور تراموا هموار کند.

عکس ها :علی محمدی راد
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معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز در گفتوگو با «شهرراز» خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی تراموا تا هجده ماه آینده
متخصصــان مدیریت شــهری جهان بر ایــن باورند که
حملونقل ریلی باید مبنای توسعه شهرها باشد؛ توسعهای پایدار
و دوستدار محیطزیست .از این رو ،این روزها در کالنشهرهای
مختلف ایران از شــیراز تا تبریز ،تراموا یا قطار سبک شهری به
عنوان یکی از مدهای حملونقلی که میتواند کارکرد مطلوبی
در توســعه ناوگان حملونقل عمومی داشته باشد ،مطرح شده
است.
در شــیراز که بــا چالشهایی همانند ترافیک در هســته
مرکزی شهر ،عرض ثابت معابر در بافت تاریخی فرهنگی ،تردد
خودروهای شخصی بهویژه تکسرنشــینها ،حضور چشمگیر
مســافران در مقاطعی از ســال همانند عید نــوروز در مناطق
گردشگری و تاریخی شــهر و ...روبهروست؛ افزایش مطلوبیت
و سطح خدماترسانی سیســتمهای حملونقل عمومی بهویژه
سیستمهای نوین امری دشوار اما الزامی است .از این رو احداث
تراموا میتواند تاثیری بهســزا در کاهش ترافیک و مشــکالت
ناشــی از آن داشــته باشــد و افزون بر آن ،به عنوان جاذبهای
گردشگرپذیر در هســته مرکزی و عاملی برای رونق دوباره به
بافت میانی شهر شیراز فعالیت کند .به گفته معاون حملونقل و
ترافیک شهرداری شیراز مطالعات ایجاد تراموا در این کالنشهر
تا پایان سال  97اتمام مییابد و عملیات اجرایی آن طی هجده
ماه آینده آغاز خواهد شد .مشروح گفتوگوی شهرراز با مجتبی
زوربخش معاون حملونقل و ترافیک را در ادامه بخوانید.
با توجه به تاکید مجموعه مدیریت شهری بر ایجاد
ترامــوا ،هماکنون این طرح در چــه مرحلهای قرار
دارد؟

در حال حاضر مطالعات امکانسنجی ،نیازسنجی و بررسی
مشــکالت اجرایی سیســتمهای حملونقل عمومی همچون

تراموا ،خطوط  ،BRTخطوط ویژه و ...در حال انجام است .این
مطالعات منطبق بر طرح جامع دانشــگاه شیراز برای مطالعات
حملونقل و ترافیک شهری شیراز و مطالعات دانشگاه صنعتی
شریف و مطالعات پیشین مشاوران این حوزه است .البته جزئیات
طرح گســترش مدهای حملونقل نوین و انتخاب مناسبترین
وســیله حملونقل عمومی برای شهر شــیراز در مرحله بعد از
مطالعات مشــخص میشــود .البته تاکیــد مجموعه مدیریت
شــهری و حوزه حملونقل بر راهاندازی تراموا اســت ،اما سایر
مدهای حملونقل عمومی نیز امکانســنجی میشود و پس از
اتمام مطالعات و مشخصشــدن خروجی نهایی میتوان نتیجه
گرفت که کدام وسیله مناســبترین مد حملونقل برای ایجاد
و گسترش در شــهر شیراز اســت .یکی از رویکردهای اصلی
ما فراهمســازی تسهیالت الزم برای ســهولت دسترسی همه
شهروندان به امکانات شهری است ،از همین رو به دنبال ایجاد
سطح دسترسی مناسب و آسان برای تمام گروههای شهروندان
و مســافران هستیم و ســعی کردهایم که مطالعات انجام شده
بیشــتر بر مدهای حملونقلی همســطح زمین متمرکز باشد تا
افزون بر جابهجایی مسافران ،سبب جذابیت و تنوع در سفرهای
درونشهری نیز شود.
پیشنهاد شــما ایجاد تراموا و سایر سیستمهای
حملونقلی در چه محدودهای از شهر شیراز است؟

به صورت کلی تاکید و تمرکز ما بر گســترش سیستمهای
حملونقل عمومی در مناطق کمتر برخوردار به صورت سیستم
اتوبوسرانی کارا و ســریع و در کنار آن سیستمهای پیادهراهها،
دوچرخهسواری و غیرموتوری و سیستم تراموا در هسته مرکزی
شــیراز (منطقه تاریخی فرهنگی) اســت .عالوه بر این در حال
برنامهریــزی برای ایجاد دو خــط  BRTدر محورهای میدان

احســان ـ پایانه اســتقالل (باســکول نادر) و پل معالی آباد ـ
ایستگاه راهآهن هستیم.

سیســتمهای نوین حملونقل عمومی و تراموا دســت یابیم تا
بتوانیم سرویسدهی مطلوبی را به شهروندان داشته باشیم.

آیا زمانبندی دقیقــی برای اتمام مطالعات و آغاز
عملیات اجرایی تراموا در نظر گرفته شده است؟

در زمینه تامین قطعات برای ایجاد تراموا چهطور؟
آیا با توجه به نوســانات ارزی و مسائل بینالمللی
تمام وابســتگی ما در این زمینه به خارج از کشور
است؟

مطالعات ایجاد تراموا در ســال  97پایان مییابد و عملیات
اجرایی آن طی هجده ماه آینده آغاز میشــود ،البته مولفههایی
همچون انتخاب پیمانــکار دارایصالحیــت ،خرید تجهیزات
موردنیاز ،جابجایی تاسیسات شهری و ...بر روند عملیات اجرایی
تاثیر میگذارند .بــه عنوان مثال اجرای ترامــوا نیازمند ایجاد
زیرساختهای اولیه و جابهجایی تاسیسات شهری زیرزمینی در
مســیر عبور آن به علت وزنی که بر ســطح زمین وارد میکند،
است .از این رو نمیتوان زمان دقیقی را برای آغاز بهرهبرداری
از این مد حملونقلی اعالم کرد.
با توجه به تجربه ســایر کشورها در ایجاد تراموا
و اینکه تراموا هنوز در هیچیک از شــهرهای ایران
ایجاد نشده ،عالوه بر مطالعات مشاوران داخلی آیا
از تجارب سایر کشــورها برای رسیدن به نتیجهای
مطلوب و سیستمی کارآمد استفاده خواهید کرد؟

بله .ما عالوه بر استفاده از مطالعات مشاوران داخلی و طرح
جامع ،از تجارب موفق سایر کشورها نیز استفاده خواهیم کرد .به
عنوان مثال طی رایزنیهایی که با شهردار شهر «درسدن» ـ که
از جمله شهرهای موفق اروپا در توسعه تراموا است ـ داشتهایم،
مقرر شد متخصصان این حوزه به شیراز بیایند و تجارب خود را
در اختیار ما بگذارند .بنابراین تمرکز ما بر این است که با تلفیق
تجارب موفق شهرهای دنیا و انجام مطالعات دقیق و آکادمیک
بــه مدلی جامع و کارآمد در حوزه ایجاد و توســعه اســتفاده از

طبق مطالعات و تحقیقات انجام شــده بخشــی از فناوری
ایجاد تراموا در کشــور وجود دارد و میتوان در راستای حمایت
از تولیدات ملی از ظرفیت و توان ســازندگان داخلی نیز استفاده
کرد.

برای توسعه سیســتمهای حملونقل نظیر تراموا،
نیازها و نظرات شــهروندان نیز سنجیده میشود؟
چون توجه به شــهروندان و خواستههای آنها یکی
از مولفههــای تاثیرگذار بر مقبولیت سیســتمهای
حملونقل عمومی و کارایی آن است.

تالش مجموعه مدیریت شــهری و حــوزه حملونقل بر
خدمترسانی مناســب و رضایتبخش سیســتمهای مختلف
حملونقل عمومی است تا شاهد تردد کمتر خودروهای شخصی
و نظمبخشی بیشــتر به ترافیک بهویژه در هسته مرکزی شهر
باشــیم .از این رو احداث تراموا ،خطــوط  ،BRTخطوط ویژه
و ...همگی در راســتای افزایش رضایت شــهروندان از سیستم
حملونقل عمومی و ترغیب آنها به استفاده از این وسایل است.
همچنین با توجه به رویکرد انســانمحوری مجموعه مدیریت
شهری ،افزون بر توسعه سیستمهای حملونقل عمومی درحال
فراهمســازی زمینههای توسعه سیستمهای انسانمحور و پاک
همچون پیادهراهها و خطوط دوچرخهسواری هستیم.
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پیشنهاد عملیاتی «شهرراز» برای اجرای تراموا در کالنشهر شیراز؛ محور عرفان

دروازهقرآن  -حافظیه با تراموا

[

برآورد هزین ه اولیه برای اجرای طرح تراموا در محور عرفان به طول  28کیلومتر ،حدود  350میلیون پوند است
با صرف هزین ه ساالنه حدود  600میلیارد تومان ،تراموای محور عرفان در سال  1403راهاندازی میشود

2ـ توجیه اقتصادی ایجاد تراموا در شیراز

تراموا که امــروزه با عنوان «سیســتم
محمدعلیعلویانمهر* حملونقل ریلی سبک شــهری» یا  LRTشناخته
میشود ،نوعی سیســتم ریلی روسطحی و مکمل
خطوط مترو است .ســهولت و سرعت اجرا ،اســتفاده از انرژی
الکتریکی ،عدم نیاز به تونل ،امکان بازدید جاذبههای شــهر حین
سفرهای شهری و ...از دالیل استفاده از تراموا است.

[ [

هماکنون بیش از دو میلیون و پانصد هزار سفر درونشهری روزانه در شیراز صورت میپذیرد که نشاندهنده ضریب سفر درونشهری بیش
از  1/68نســبت ب ه کل جمعیت شــیراز است .از این تعداد  600هزار ســفر با ناوگان اتوبوس ،یکمیلیون و دویست هزار سفر با ناوگان تاکسی و
مابقی با سایر مدهای حملونقلی انجام میشود .عالوه بر این شهر شیراز در مقاطع خاص ملی و مذهبی همانند عید نوروز ،دهه کرامت و  ...شاهد
حضور یک تا دو میلیون گردشگر در فاصله کوتاه زمانی است .بر این اساس پیشبینی میشود اگر احداث تراموا با جاذبههای ویژه خود در دست
اجرا قرار گیرد ،نقش مؤثری در بهبود وضعیت حملونقل عمومی شــیراز ایفا کند .با توجه به شــرایط کنونی اقتصاد شهری ،تراموا میتواند گزینه
مقرونبهصرفهای برای توسعه حملونقل عمومی باشد .در نمودارهای زیر بر اساس مطالعات بینالمللی صورت گرفته در این زمینه هزینهی ساخت
قطار سبک شهری یا تراموا نسبت به ناوگان اتوبوس آورده شده است.

1ـ   بهترین گزینه :محور عرفان

هزینههای تأمین
تراموا به ازای سفرهای
انجامشده
منودار فوق بر اساس مطالعات
علمی بیناملللی صورت
پذیرفته نشان میدهد که
هزینه ابتدای اجرای طرح
تراموا نسبت به اجرای خطوط
سرانی به ازای هر سفر
اتوبو 
درونشهری چقدر باالست اما
با مرور زمان کاهش شدیدی
را در صورت راهاندازی تراموا
سرانی
نسبت به خطوط اتوبو 
شاهد خواهیم بود.

3ـ  مدتزمان و هزینه اجرای تراموا در کالنشهر شیراز

پیشبینی مدتزمان اجرای تراموا در کالنشهر شیراز

شــرکتهای معتبری در دنیا هماکنون در حال کاربر روی
این نوع ناوگان انبوه بر هســتند که میتوانند بر اساس دادههای
آماری همچون طول مسیر اجرای طرح تراموا ،مشخصات معبر
(طول و عرض معبر) و نــوع خدمات فنی طرح موردنیاز ،هزینه
و مدتزمــان اجرای پــروژه را تخمین و ارائه دهند .بر اســاس
بررسیهای تخصصی صورت پذیرفته با شرکتهای بینالمللی
بزرگی که در این زمینه فعالیت دارند ،برآورد هزینهی اولیه برای
اجرای طرح تراموا کالنشــهر شیراز برای محور عرفان به طول
 28کیلومتر ،حدود  350میلیون پوند (معادل  3500میلیارد تومان
و حدود  1.15صدم بودجه فعلی یک ســال شهرداری کالنشهر
شــیراز) خواهد بود که این عدد بر اساس هفت محور تخصصی
پیشبینی میگردد و تا پایان سال  2024میتواند تا  425میلیون
پوند (معادل  4250میلیارد تومان) افزایش یابد .این بررســیها
نشان میدهد که اگر شــهرداری کالنشهر شیراز بودجه فعلی
یک سال خود را در طی  7سال (ساالنه حدود  600میلیارد تومان)
صرف امور زیربنایی و حملونقل مدرنی مانند تراموا کند ،میتواند
در پایان  7ســال ،گامهای بلندی را در جهت پیشرفت و توسعه
شهری بردارد.

تخمین هزینه اجرای تراموا در شیراز از سال  2018تا 2024

[

[

این منودار نشان میدهد
هزینه عملیاتی کردن طرح و
نگهداری نسبت به تعداد سفر
انجامشده در طول زمان برای
تراموا نسبتاً مقداری ثابت
دارد و این در حالی است
که برای خطوط اتوبوسرانی
بهمرور افزایشی است.

[

با توجه به عرض معابر در محدوده مرکزی شــیراز که بیشــتر جاذبههای گردشگری و تجاری در آن
محدوده مســتقر اســت ،اســتفاده از یک مد جدید حملونقل عمومی همچون تراموا که قابلیت جابهجایی
مسافرین با سرعت متوسط حدود  40تا  60کیلومتر در ساعت را دارد و میتواند در کنار معابر اصلی جدید و
بدون ایجاد هزینه برای توسعه خطوط قطار شهری ( )subwayدر کنار ناوگان حملونقل عمومی شیراز بیاید.
اگر این اتفاق در دســتور کار مدیران کشور و اســتان قرار گیرد ،ما شاهد تحول در حوزه حمل نقل شهری
خواهیم بود .با توجه به اینکه محور عرفان شــامل مکانهای اصلی گردشگری شیراز و عبور از خیابانهای
اصلی و نسبت ًا پرترافیک است ،شاید بهترین گزینه بر اساس مطالعات این محور حدود  28کیلومتری باشد.

هزینههای اجرای تراموا
در مقابل اتوبوس به
ازای سفرهای انجامشده

* (مدیر کنترل ترافیک شهرداری شیراز)
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سرمقاله

تراموا و احیای بازار سنتی شیراز

گزارشی از روند شکلگیری و توسعه تراموا در جهان

حیدر اسکندرپور (شهردار شیراز)

ادامه از صفحه یک

دغدغــه مــن و همکارانم در شــهرداری شــیراز ،در جوار ارگ
کریمخانی و بر اساس پیمانی که با شهرم بستهام این است که اصالت،
هویت و بافت تاریخی این دیار را حفظ و مراقبت کنیم .تالش میکنیم
ریشــههای این شهر را ،استخوانبندی اولیه آن ،قلبی را که این سالها
رنجور و نگران شــده است ،حفظ و احیا کنیم .گمان میکنم در این راه
حفظ و توجه به محور «زند» سیاستی کلیدی باشد .محور زند خط واصل
بازارهای کلیدی این شهر اســت؛ خیابان زند بهویژه حد فاصل میدان
امام حسین (ع) تا شهرداری ،ســالها بازار موردعالقه مردم شهر بوده
است .انشعابهای این محور از بال شرقی و غربی در خیابانهایی مانند
مشیر فاطمی ،قاآنی ،پیروزی تا محوری که از خیابان مالصدرا آغاز می
شــود و بعد از چهارراه خیرات به ســه راه احمدی میرسد و ادامه پیدا
میکند؛ همه و همه به نوعی محور و مرکز اقتصادی چندین دهه شهر
اســت .پرقدمتترین مراکز خرید به شکل امروزی آن« ،پاساژها» ،در
این محورها قرار دارد و چندین مرکز خرید اختصاصی .همه در محدوده
بازار وکیل .بازاری که چنانکه ذکرش رفت ،عالوه بر مراودات اقتصادی
مستعد برقراری تعامالتی فرهنگی و اجتماعی است .البته در نگاه اول
این زاویه دید محل بحث اســت .آیا تمرکز بر محور قدیمی شــهر ،بار
ترافیکــی را بر منطقه تحمیل نمیکند؟ بله ،اما معتقدم مدیریت کارآمد
شــهری باید به جای رهاکردن مسأله ،آن را حل کند .شایسته آن است
که دنبال راهی جایگزین گشت .گمان من این است که ترافیک خودرو
در این محور قابل مهار اســت و با نگاه احیای مسیر سنتی بازار شیراز،
میتوان این بخش حیاتی شــهر را رنگ و جالیی دیگر داد .اتفاقی که
شایسته تکرار است و میتواند یک وجه اجتماعی موثر در حفظ هبستگی
اجتماعی داشته باشد .راهکاری که در این حوزه درصدد مطالعه و اجرای
آن با یاری اعضای محترم شورای شهر هستیم ،کنترل ترافیک با یک
ابزار قدیمی اما کارآمد و بیحاشیه است؛ «تراموا».
راه اندازی تراموا ـ واگن برقی ـ راهکاری چندسویه است .وسیله
ارتباطی ویژه که به جاذبه توریستی ،آن هم در دل منطقه توریستپذیر
شیراز بدل میشــود .این وســیله همچنین راهکاری برای رفع تنش
ترافیکی فعلی است؛ البته و بســیار مهم اینکه این دو ،زمانی بیشتر به
چشم میخورد که به پاکبودن تراموا در حوزه سوخت با توجه به اهمیت
بافت محل بحث اشاره کرد .فراموش نکنیم راهاندازی نخستین ترامواها
و ســاخت بازار وکیل به فاصله کمــی از هم صورت گرفته و هر دو ،به
فاصله دو ،ســه دهه عمری برابر دارند .شــاید اگر مسیر تکنولوژی در
ایران ،سریعتر طی میشد چهبسا از دو قرن پیش مسافران مسیر بافت
فرهنگی ،اقتصادی شیراز از تراموا استفاده میکردند .اکنون ما در انتظار
برنامهریزی طرحی تازه هستیم؛ طرحی که بار دیگر بازار مرکزی شیراز را
از حاشیهها و ساقهها به ریشه ،مرکز ،و هسته اولیه شکلگیری شهر امروز
باز میگرداند .تراموا ،هم وســیله ارتباطی است و هم ابزاری برای جذب
گردشگر؛ هم فال است و هم تماشا .در این راه استفاده از تجربیات سایر
کشورها ،به ویژه همسایههای غربی میتواند راهگشا باشد.
بافت منطقه و بافتهای پیرامونی آن ثروتی برای شهر است که
بهرهبرداری از آن نیازمند طرحهای خالقانه و ویژه است .گمان میکنم
تاریخی شیراز آماده است و امیدوارم مجموعه
بسترها برای احیای بافت
ِ
مدیریت شهری با اجماع بر طرحی ویژه امکان ایجاد تحولی پایدار را در
شــیراز فراهم کند .تحولی که بدونتردید شیرا ِز خواستنی ما را یک گام
به جلو میبرد .با حراست و تقویت ریشههاست که درخت امکان رشد و
حیات مییابد؛ شاخهسارانش به بار ،و گل مینشیند و بوی بهارش ،مثل
بهار ارنجهای ســعدیه ،میپیچد و به دل مینشیند .ریشههای شیراز را
دریابیم و قدر بدانیم.

باز شدن پای تراموا به قلب تاریخی شیراز
حملونقل نهتنها در شــیراز ،بلکه در همه شــهرهای بزرگ
و پرتردد دنیا ازجمله مســائل بنیادی برای مدیریت شهری است.
اینکه چندین میلیون ســفر در خیابانهای یک شــهر با استفاده
از خودروی شخصی یا سیســتمهای مختلف حملونقل عمومی
بدون مشــکل صورت گیرد ،کاری بزرگ است ،کاری که نیازمند
برنامهریزیهــای دقیــق و بهرهگیری از الگوهای موفق ســایر
کشــورها است .شهردار شیراز نیز بارها بر لزوم استفاده از سیستم
حملونقل ترامــوا تأکید کــرده و درصدد اســتفاده از تجربیات
شهرهایی همچون پراگ (پایتخت کشور چک) و درسدن (یکی از
شهرهای کشور آلمان) است.

قاره سبز است که سالهاســت از سیستم تراموا استفاده میکند.
تراموا درســدن در سال  ۱۸۷۲تأسیسشــده که دارای  ۱۲خط،
 ۲۵۹ایستگاه و  ۱۳۲٫۷کیلومتر طول است .و نقاط مختلف شهر
را به قلب تاریخی آن وصل میکنــد .در میان راهنمای تورهای
گردشگری درسدن نیز به مسافران پیشنهاد میشود برای بازدید از
کاخ زوینگر ،اپرای تاریخی ،موزه تاریخی «گنبد بزرگ» ،کلیسای
«بانوی ما» و ایوان برولشــه معروف به «بالکن اروپا» از تراموای
قدیمی شــهر اســتفاده کنند .ازاینرو تراموای درســدن میتواند
الگویی برای تراموای شیراز باشد و گردشگران را در قلب تاریخی
این شهر به دیدن مجموعه زندیه ،خانههای تاریخی و حرم مطهر
شاهچراغ (ع) ببرد.

چندی پیش حیدر اســکندرپور در نشستی با سفیر جمهوری
چک در ایران و نایبرئیس اتاق بازرگانی این کشــور به شــیراز،
با اشــاره به استفاده شهر پراگ از سیســتمهای نوین حملونقل
عمومی و ترامــوا عنوان کرد که «تاکنون توجه و تمرکز مدیریت
شــهری شــیراز به احداث مترو معطوف بوده اســت اما به نظر
میرسد سیســتم تراموا میتواند راهحل مناسبتری برای کاهش
ترافیک در محدوده مرکزی شــهر باشــد .ازاینرو با توجه به نیاز
فعلی شــیراز ،در این زمینه میتواند همکاریهایی بین شهرداری
دو شــهر شکل بگیرد؛ در همین راستا شــهرداری شیراز آمادگی
دارد هیأت هایی از کارشناســانش را به این شــهر اعزام کند تا از
تجربههای شــهرداری پراگ اســتفاده کنند .طرح مطالعات جامع
حملونقل شــیراز انجامشده است اما تمایل داریم انجام مطالعات
اولیه راهاندازی تراموا را به یک شــرکت مطالعاتی در کشورهای
توسعهیافته واگذار کنیم».
اگر بخواهیم نگاهی دقیق پراگ داشته باشیم ،باید گفت که
یکی از گزینهها برای گشتوگذار در این شهر تاریخی استفاده از
«تراموا» است و حتی نیز ترامواهای بهجامانده از دوره کمونیست
شوروی از جاذبههای تاریخی این شهر به شمار میروند .تراموای
پراگ در ســال  1875با اسبهایی که واگنها را میکشیدند وارد
شبکه حملونقل کشور چک شد .کمتر از  25سال دیگر و در سال
 1891نیز ترامواهای برقی جای اسبها را گرفتند .امروز تراموای
پراگ با  ۵۰۰کیلومتر و  30خط مســیر منطقه وســیعی را تحت
پوشــش خود قرار میدهد و در حدود  ۳۰۰میلیون نفر را در سال
جابهجا میکند .تراموا روزانه ،از ساعت  ۴:۳۰صبح تا نیمهشب و در
فواصل  ۸تا  ۱۰دقیقهای ( ۸تا  ۱۵دقیقه در تعطیالت آخر هفته) به
فعالیت میپردازد .تراموا شبانه نیز از ساعت  ۰۰:۳۰تا  ۴:۳۰بامداد
در فواصل  ۴۰دقیقهای کار میکند .شــیراز و پراگ ازنظر داشتن
بافت تاریخی در محدوده مرکزی شــهر و گردشگر پذیر بودن با
یکدیگر مشــابهت دارند ،ازاینرو ترامــوای پراگ میتواند الگوی
موفقی برای شهر شیراز باشد.
همچنین در حاشیه امضای تفاهمنامه همکاری بین شهرداری
شــیراز و درسدن آلمان ،اسکندرپور تأکید کرد که بر اساس تجربه
موفق شــهر درســدن آلمان در زمینه سیستم حملونقل عمومی
همانند تراموا در آینده همکاریهایی میان این دو شهر آغاز خواهد
شــد .درســدن نیز همانند پراگ یکی دیگر از شهرهای تاریخی

تراموا در مقایســه با ســایر سیستمهای حملونقل
عمومی

تجربههای جهانی در راه جهان شهر شیراز

حاال که مدیریت شــهری شیراز کمر همت بسته تا تراموا در
خیابانهای شــهر راه خود را از میــان عابران و خودروها باز کند.
الزم است نگاهی به مزایای این سیستم حملونقلی در برابر سایر
وســایل حملونقل بیاندازیم تا بیشازپیش متوجه شویم که چرا
مدیران شــهری بر لزوم ایجاد تراموا تأکید میکنند ،تا جایی که
چندی پیش پیشنهادی از سوی دفتر حملونقل ریلی درونشهری
سازمان شــهرداریها و دهیاریهای کشــور مبنی بر راهاندازی
تراموا در مسیر اتوبوسهای تندرو مطرح شد.
طبــق تحقیقــات انجامشــده امــروزه حــدود ۶۳درصد از
سیستمهای حملونقل ریلی در جهان ،به تراموا اختصاصیافتهاند.
یــک واگن تراموا میتواند در عرض  ۱۰ثانیه به تعداد مســافران
اتوبوس ،مســافر پیاده یا سوار کند .اتوبوسهای تندرو یا BRT
بیش از  ۲۷۰۰نفر را در ســاعت جابهجــا میکنند اما تراموا بیش
از  ۴۵۰۰نفر را در ســاعت جابهجا میکند ،بنابراین اگرچه هزینه
احداث ترامــوا تقریب ًا ســه برابر هزینه احــداث خطوط اتوبوس
سریعالسیر اســت ولی میتواند حدود دو برابر مسافر را نسبت به
اتوبوسهای تندرو جابهجــا کند .از طرفی عمر مفید  BRTبین
۷تا  ۱۰سال بوده درحالیکه عمر مفید تراموا باالی  ۳۰سال است.
همچنین هر رام تراموا میتواند حداقل  ۳۰۰نفر را جابهجا کند که
در مقایســه با اتوبوس تعداد باالیی است .برای راهاندازی هر یک
کیلومتر خط مترو چیزی در حدود ٢٥٠میلیارد تومان نیاز اســت،
درحالیکــه تراموا اینهمه ریختوپاش ندارد و هر کیلومتر آن در
گرانترین حالت کمتر از ٥٠میلیارد تومان هزینه دارد.
بــرای تراموا میتــوان مزایای گوناگونی همچون نداشــتن
آلودگــی هوایی و صوتی ،قدرت جابجایی زیاد مســافر و نزدیکی
ایستگاههای آن به یکدیگر برشــمردند .همچنین تراموا به دلیل
حرکت در ســطح نیاز به تهویه اضافی ماننــد آنچه در تونلهای
مترو نیاز اســت ،نــدارد و این امر باعــث صرفهجویی در مصرف
سوخت میشود .برای بســیاری از مسافران سهولت دسترسی به
ایستگاههای تراموا ،یکی از عوامل محبوبیت آن به شمار میرود.
این ایســتگاهها چون در خیابان هستند و مانند ایستگاههای مترو
نیاز به عبور از پلهبرقی و رفتن به دل زمین ندارند ،مورد اســتقبال
قرار میگیرند.

بنابراین میتوان نتیجه گرفــت که تراموا میتواند راهکاری
ارزان ،ســریع ،پاک برای نجات قلب تاریخی فرهنگی شــیراز از
ترافیک و آلودگی باشــد و در بلندمدت نیز آثار مثبتی بر افزایش
کیفیــت نــاوگان حملونقل عمومــی و بهبود کیفیت زیســت
شهروندان میگذارد.
تراموا میتواند یک جاذبه گردشگری باشد

خطوط متــرو در زیرزمین ،مشــکالت تــردد و ترافیک را
برطرف میکند اما نقشــی در بهبود منظر شــهری ایفا نمیکنند،
درصورتیکــه تراموا یک جاذبــه بصری برای شــهر به ارمغان
میآورد و اگر مســافران بخواهند از مناظر مسیر لذت ببرند ،تراموا
پیشنهاد مناسبی است .تراموا زیبایی شهر را دوچندان میکند و در
شهرهای گردشــگرپذیر میتواند بهعنوان جاذبه گردشگری مورد
اســتفاده قرار گیرد ،به همین علت اغلب شهرهایی که میخواهند
پا در عرصه رقابت تنگاتنگ جذب گردشگر بگذارند ،ایجاد تراموا
را در دســتور کار خود قرار دادهاند .همچنین معمو ً
ال فضای عبور
و مرور در بافت تاریخی شــهرها محدود است و اکثرا ً خیابانهایی
باریک هستند و نمیتوان آنها را تعریض کرد .در چنین شرایطی
یــک خط تردد عمومی ،که کمترین فضا را اشــغال و از ســوی
دیگر بیشترین مســافر و گردشگر را جابجا کند ،میتواند راهگشا
باشــد .عالوه بر این ایجاد تراموا برای آن دســته از گردشگران
سالخورده یا معلولی که نمیتوانند فواصل مختلف را برای رسیدن
بــه جاذبههای گردشــگری و تاریخی طی کننــد ،میتواند حائز
اهمیت باشد.
تراموا ،از گذشته تا به امروز

قطارها از زمان ورود به زندگی بشر ،شاهد تحوالت بیشماری
بودهاند .از ابداع قطارهای بخار تا ورود قطارهای ســبک شــهری و
قطارهای سریعالسیر به زندگی شهرنشینان ،کمتر از  200سال گذشته
است اما شاید آنچه تغییر چندانی نکرده ،عالقه مسافران به سفر روی
ریلهای آهنی باشد .شکلگیری ترامواها که قطارهای سبک شهری
به شمار میروند ،به اوایل قرن نوزدهم میالدی برمیگردد .زمانی که
ساکنان ولز در سال  1807میالدی برای اولین بار سوار بر واگنهای
سبکی شدند که اسبها آنها را میکشیدند .هرچند که  70سال بعد
این نیروی بخار بود که جایگزین توان اســبها برای حمل انســان
شد و در ســال  1877واگنهای بخار وارد چرخه حملونقل شدند.
فاصلــه میان ظهور واگنهای بخار تا واگنهــای برقی چندان زیاد
نبود .در ســال  1929واگنهای برقی بســیار بزرگ با  106صندلی
جایگزین واگنهای بخار شــدند .هرچند به نظر میرســد ریلهای
تراموا در آمریکا پیش از اروپا توسعه یافتند .چراکه آسفالت خیابانها
در شــهرهای آمریکا برای حرکت اســبها چندان مناســب نبود.
درحالیکه اروپا اســتفاده از این وسیله نقلیه را از دو قرن پیش آغاز
کرده اما هنوز خیابانهای هیچکدام از شــهرهای ایران رنگ تراموا
را به خود ندیدهاند .اما حاال با شــروع انجام مطالعات تراموا در شیراز
و رایزنی با شــهرهای مختلف و پیشرو دنیا در این زمینه ،بسترهای
ایجاد آن فراهمشــده اســت و این رویا رنگ واقعیت به خود خواهد
گرفت.

پرونده ویژه
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تراموای ملبورن :ملبورن بزرگترین شــبکه تراموای جهان را دارد .شــبکه تراموای
ملبورن  250کیلومتر خط ریلی و تعداد  1781ایســتگاه دارد و جزو طوالنیترین شــبکه ریلی
دنیا به شمار میرود .شبکه تراموای ملبورن در سال  1884با واگنهایی که توسط اسب کشیده
میشــدند ،کار خود را شروع کرد .این شــبکه بعدها با تراموای کابلی و تراموای برقی در سال
 1940جایگزین شد.

تراموای بوداپست :تراموای بوداپست که در سال  1866وارد چرخه حملونقل
این شــهر شد مانند سایر کشــورها متکی به اسب بود .در ســال  1877تراموای بخار و
بالفاصله بعد نیز تراوای برقی وارد کار شــدند .پسازآن همزمان ترامواهای اســب ،بخار
و برقی باهم فعالیت میکردند .تا اینکه در ســال  1900استفاده از ترامواهای بخار و در
ســال  1928نیز استفاده از ترامواهای اسب بهتدریج منسوخ شد و عرصه برای تاختوتاز
ترامواهای برقی فراهم شد.

نگاهیبهبهترین
ترامواهایجهان

تراموای بلکپول
انگلیــس :بلکپول
شــهری در شمال غربی
انگلیس با تنها  142هزار
جمعیت اســت .تراموای
این شــهر نیز تنها یک
خط به طول  18کیلومتر
و  37ایســتگاه دارد؛ اما
آنچه تراموای این شهر
را منحصرب هفرد م 
یسازد
عــاوه بــر نخســتین
تراموای برقــی بریتانیا،
این اســت کــه یکی از
معــدود مکانهایی در
دنیاســت که ترامواهای
دوطبقه دارد.

تراموای پراگ :ترامــوای تاریخی پراگ با  ۵۰۰کیلومتر و  30خط مســیر
منطقه وســیعی را تحت پوشــش خود قرار میدهد و در حدود  ۳۰۰میلیون نفر را در
سال جابهجا میکند و از الگوهای موفق تراموا در جهان محسوب میشود.

ت
راموای آمستردام:
دوچر
خه
و
ترا
موا
معمولترین
وسـ
ـیل
ه
ها
ی
حم
ل
و
نقــل در
آمسـ
ـتردام به شمار میروند.
شــب
که تراموای این شــهر
15
خـ
ـط و  500ایســتگاه
دا
رد؛
بن
ابر
ایــن اگر حوصله
رکا
ب
ز
دن
ندا
ریــد ،ترامــوا
بهتر
ین وســیله برای گشت
زدن
در
ش
هر
اس
ت .تراموای
آم
سـ
ـتر
دام
در
ســ
ال
1875
شـ
ـر
وع به کارکرده و برقی
شدن
آن نیز به سال 1900

ی
گر
بازم دد.

لیســبون نیــز مانند سایر کشورهای جهان فعالیت
تراموای لیسبون :شبکه تراموای
سال بعد و در سال  1901نخستین تراموای برقی
خود را با اسب و در سال  1873آغاز کرد28 .
خط که همگی برقی هستند ،تشکیلشده است .از
شــروع به کارکرد و امروزه این شــبکه از 5
مشهورترین آنهاست که خود یک جاذبه توریستی
میان این  5خط ،تراموای شماره  28یکی از
شهر تاریخی و برخی جاهای دیدنی آن م یچرخد.
نیز به شمار میرود .تراموای شماره  28در

تراموای سانفرانسیسکو :واگنهای کابلی
یکی از شناختهشــدهترین ویژگیهای شــبکه تراموای
سانفرانسیسکو هستند .این واگنها در سال  1873وارد
شهر شــدند تا به ساکنان برای جابجایی در بخشهای
مختلف شــهر کمک کنند .تعداد اندکــی از واگنهای
کابلی که از آن روزها باقیمانده امروز چهره یادگارهای
تاریخی به خود گرفتهاند.

تراموای وین :شــبکه تراموای وین با  180کیلومتر ریل و بیش از 1000
ایستگاه یکی از بزرگترین ترامواهای جهان است .این سیستم همچنین بیشترین
ایســتگاهها در اروپا و دومین در جهان پس از ملبورن اســت .باید بدانید که عصر
تراموا در وین درواقع در ســال  1865با واگنهایی آغاز شــد که اسبها آنها را
میکشیدند.

تراموای هنگکنگ:
شــبکه تراموای هنگکنگ
که از ســال  1904شروع به
کارکرده  120ایســتگاه و 6
خــط دارد .شــبکه تراموای
هن 
گکنگ یکــی از معدود
سیســتمهایی اســت کــه
واگنهــای دوطبقــه دارد.
تراموای افسانهای هنگکنگ
با نام Peak Tram funicular
در ســال  1888ساختهشده
و یکــی از تجربههــای
منحصربهفــرد ســفر در این
شهر است.

نهای اسبرو
ـبکه تراموای ژنو در ســال  1862با واگ 
تراموای ژنو :شـ
تراموای ژنو اگر ســریعترین تراموای اروپا
کار خــود را آغاز کرد .از همیــن رو
های اروپا به شمار میرود .این شبکه تا سال
نباشــد اما یکی از نخســتین تراموا
سبز بود .خطوط تراموای ژنو امروز از  4خط
 1920بزرگترین تراموای این قاره
خاطر راحتی و روان بودن زبانزد کرده است.
تشکیلشدهاند که نام آنها را به

معماری و شهرسازی
تحلیل و بررسی معماری و هویت شهری

12

توسعه پایدار یعنی انسانها محیطزیست طبیعی
را با کیفیتی باالتر از آنچه در دسترسشان است
به دست نسل آینده بسپارند
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گزارش تحلیلی «شهرراز» درباره توسعه پایدار ،اقتصاد شهری

وعدالتاجتماعی

شهرپایدار
باعدالتاجتماعی
ایجادمیشود

مدیران شهری در نقاط مختلف جهان ،از دههها قبل همگام با برنامه جهانی توسعه پایدار ،سعی در بازنگری برنامهها و روشهای مدیریتی خود بر اساس توسعه پایدار کردهاند .اصول و مبانی توسعه پایدار پاسخی
خشایار ایرانمهر
است به دغدغه مشترک و جهانی شهرها ،ازاینرو الگوی شهر پایدار میتواند در شکلهای مختلف و بیشماری بسته به تاریخ منطقه ،فرهنگ ،پایهی اقتصادی ،اقلیم و محیط و سیاست نمود پیدا کند .در مقیاس محلی توجه
به نقش و اهمیت حکومت محلی و مشارکت شهروندان در اتخاذ و اجرای تصمیمات دو عامل مهم در نیل به توسعه پایدار است.
توسعه پایدار چیست؟

وقوع انقالب صنعتی و به دنبال آن مدرن شــدن شــهرها ،باعث بروز مشــکالت جدیدی در
حوزههای مختلف انســانی و زیستمحیطی شد .مشکالتی نظیر رشد بیرویه جمعیت؛ آلودگی هوا،
فقر ،کمبود فضاهای آموزشــی و بهداشتی و از بین رفتن مناظر طبیعی .در پی این جریانات موضوع
پایداری در قالب توســعه پایدار ( )sustainable developmentدر ســال  1978میالدی از
طریق گزارش موســوم به گزارش «برانت لند» تحت عنوان «آینده مشترک ما» توسط کمیسیون
جهانی محیطزیســت و توسعه مطرح شد .طبق تعریف این کمیسیون ،توسعه پایدار یعنی توسعهای
که نیازهای نســل حاضر را برآورده میکند ،بی آنکه توانایی نسلهای آینده را برای رفع نیازهای
خود به مخاطره میاندازد .اینگرید لمن نیز توســعه پایدار را چنین تعریف میکند؛ فرآیند اصالح و
بهبود اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر فناوری که همراه با عدالت اجتماعی باشد ،به طریقی
که اکوسیستم را آلوده و منابع طبیعی را تخریب نکند.
در مفاد بیانه ریو پیرامون محیطزیســت و توســعه در ســال  1992آمده اســت؛ برخورداری
انســانها از حیات ســالم و پربار و هماهنگ با طبیعت ،توسعه و پیشرفت ضمن توجه به نسلهای
کنونی و آینده ،کاهش نابرابری در اســتانداردهای زندگی ،از میان برداشتن فقر ،محافظت و احیای
روحیه مشــارکت جهانی توســط کشــورها ،کاهش الگوهای تولید و مصرف ناپایدار ،ارتقاء سطح
آگاهیهای علمی از طریق تبادل دانش و فناوری و افزایش توان نیل به توســعه پایدار بهوســیله
افزایش رشــد ،توزیع و انتقال فناوری اعــم از فناوریهای جدید و ابتکاری ،وضع قوانین کارآمد در
زمینه محیطزیست.
پیتر هال در تعریف توسعه پایدار آن را شکلی از توسعه امروزی میداند که توان توسعه مداوم
شــهرها و جوامع شهری نسلهای آینده را تضمین کند .در تعریف اتحادیه حفاظت جهانی در سال
 1991آمده اســت؛ ارتقای کیفیت زندگی انســانی در عین توجه به ظرفیتهای اکوسیســتمهای
حمایتکنندهای که در آنها زندگی میکنیم .با نظر به تعاریف ذکرشــده؛ میتوان نتیجه گرفت که

محیطزیســت ،اقتصاد و مسائل اجتماعی سه معقوله اصلی در بحث توسعه پایدارند .این سه معقوله
در ارتباط و پیوستگی منطقی با یکدیگر پیش میروند.
 .1پایداری زیستمحیطی
پایداری ذات ًا به معنای ثبات در طول زمان اســت .توسعه پایدار بر این اصل تأکید میکند که
انســانهای امروزی محیطزیســت طبیعی را اصالحشــده و با کیفیاتی بهمراتب باالتر از آنچه در
دسترسشــان است به دست نسل آینده بســپارند .حفاظت منابع طبیعی ،آب ،خاک و هوا (حفاظت
کمی و کیفی) ،اســتفاده از منابع تجدید پذیر ،کاهش آلودگیها در ســطوح مختلف زیستمحیطی،
توجه به ظرفیتهای زیستمحیطی شهری و اصالح و بهبود کیفیت آنها ازجمله راهبردهای کالن
توسعه پایدار در مسائل زیستمحیطیاند.
 .2پایداری اقتصادی
در بحث توســعه اقتصادی ،توجه به ظرفیتهای محلی اقتصــادی و توزیع عادالنه ثروت از
شــاخصههای مهم به شــمار میآیند .یک اقتصاد منطقهای پایدار باید حول سه اصل متمرکز شود.
اول اینکه یک اقتصاد احیاکننده باشد؛ یعنی اقتصادی که به احیا خسارت اجتماعی و زیستمحیطی
گذشته پرداخته و از بروز مسائل جدید جلوگیری کند .دوم اینکه اقتصادی باشد انسانگرا یعنی بتواند
نیازهای واقعی انســان را تأمین کرده و کار معنیداری در مقابل دســتمزد معقول برای مردم تأمین
کند .ســوم اینکه باید اقتصادی محلی باشــد ،یعنی بر مالکیت محلی ،کنترل محلی ،سرمایهگذاری
محلی تأکید داشته باشد .سیاستهای توسعه اقتصادی باید حتیالمقدور از صنایعی حمایت کنند که
ریشه در شهر و منطقه موردنظر دارند.
 .3توسعه اجتماعی

پایــداری اجتماعی در عدالــت اجتماعی نمود پیدا میکند .فرصتهــای برابر اجتماعی برای
همه شــهروندان شهرهای عدالتمحور از طریق؛ دسترسی به امکانات حملونقل مطلوب و کارآمد،
برخورداری از امکانات برابر بهداشتی و آموزشی و برخورداری از فرصتهای کار و اشتغال متناسب
با ظرفیتهای بومی نمود پیدا میکند .بروکمن هایک میگوید :توسعه باید در قالب عدالت اجتماعی
باشــد .به عبارتی باید اطمینان حاصل شود که تمامی افراد جامعه از حداقل سطح خدمات بهرهمند
باشــند .دیوید هاروی جامعهشناس معتقد اســت که جامعه باید برای کاهش خطرهای اجتماعی در
نواحی پرخطر مخارج بیشــتری تقبل کند .بروکمن میگوید :توســعه باید در قالب عدالت اجتماعی
باشــد .به عبارتی باید اطمینان حاصل شود که تمامی افراد جامعه از حداقل سطح خدمات بهرهمند
باشند.
ســوزان اس .فاینستاین دســتیابی به شهر عدالتمحور را هدف مناســب شهرسازی قلمداد
میکند .او معیارهای اصلی شــهر عدالتمحور را برابری ،مردمســاالری و تنوع تعریف میکند .در
بحث شــهر عدالتمحور معطوف به برابری او معتقد اســت که در واحدهای مســکونی که برای
اســتفاده کم درامدها احداث میشوند باید همیشه در زمره ذخایر مسکن ارزانقیمت باقی بمانند ،ابر
پروژهها باید موردبررســی موشــکافانه قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که منافع مستقیمی را در
قالب اشتغالزایی ،افزایش امکانات رفاهی عمومی و ارائه حداقل دستمزد عاید کمدرامدها میکنند،
کرایههای حملونقل درونشهری باید بسیار پایین نگهداشته شوند؛ زیرا افراد کمدرآمد بینهایت به
حملونقل عمومی وابسته هستند.
در اصول معطوف به مردمساالری او میگوید برنامههای توسعه شهری در بافت موجود باید با
مشاوره با جمعیت هدف تهیه شود و یا در بحث اصول معطوف به تنوع ،نباید جوامع محلی جدیدی
ایجاد شوند که موجب جدایی گزینی اجتماعی شود ،ضوابط پهنهبندی نباید برای مقاصد تبعیضآمیز
به کار گرفته شــوند ،بلکه باید باعث تقویت همهشــمولی گردند .مرزهای بخشهای مختلف شهر
باید نفوذپذیر باشند و در پایان فضاهای عمومی فراوان و متنوع باید در دسترس عموم قرار گیرند.

  بوگوتا ،شهری پایدار در قلب آمریکای جنوبی
شهر بوگوتا پایتخت کلمبیا نمونه شهری است که در روزگاری نهچندان دور با مشکالت
عدیدهای دســتبهگریبان بوده ،اما توانســته با برنامهریزی صحیــح ،کارآمد در کنار حضور
مدیران الیق و کاردان در یک بازه سیساله ،به یکی از ده شهر پیشرو در زمینه اجرای اصول
توسعه پایدار در جهان تبدیل شود .در دهه هشتاد میالدی شهر بوگوتا ،پایتخت کلمبیا شاهد
هجوم بیسابقه مهاجرانی از شــهرهای مختلف کلمبیا بود .مهاجرانی که از ناامنی ،نداشتن
امنیت جانی و فســاد گسترده بهواســطه وجود کارتل های مواد مخدر در شهرشان به تنگ
آمده و به دنبال زندگی بهتر به پایتخت ســرازیر شده بودند .در آن زمان شهر بوگوتا ظرفیت
و زیرســاخت کافی برای پذیرش این تعداد جمعیت را نداشــت و درنتیجه بحران در سطوح
مختلف شهری نمایان شد .کمبود وسایل نقلیه عمومی ،کمبود مسکن ،بیکاری و بزهکاری،
آمار باالی مرگومیر ناشــی از آلودگی آب ،هوا و تصادفات شــهری منجر به نارضایتیهای
مدنی از جانب اهالی قدیمیتر شهر شد.
اما در ســال  1995و در اوج این بحرانها که به نظر غیرقابلحل میرسیدند ،آنتاناس
ماکوس شــهردار بوگوتا به همراه تنی چند از سیاســتمداران کلمبیایی ،برنامهای راهبردی
برمبنای توســعه پایدار در پیش گرفتند .شــهردار جدید ابتدا و پیش از هر برنامه عمرانی و
اجرایی شــتابزده ،تالشهایش را روی حل مسائل اجتماعی شهری و فرهنگی شهروندان
متمرکز کرد .در این برنامه که بر اســاس مشارکت شهروندان تدوین و برنامهریزیشده بود،
شهروند سرمایه اصلی یک شهر و موتور محرک پیش برنده تحوالت شهر در نظر گرفته شد.
نقش شهروندان در این برنامه از استفادهکننده صرف خدمات شهری به عنصر اصلی و
تأثیرگذار از شــهری پویا و پایدار تغییر کرد .شهروندی که با آموزشهای صحیح در سطوح
مختلف ،اســتفاده از وسایل حملونقل عمومی را به اتومبیل شــخصی ترجیح میدهند ،از
دوچرخه برای جابجایی در شهر اســتفاده میکند و درنهایت حافظ محیطزیست و پاکیزگی
شهر است.
در  10ســال ابتدایی برنامههایی نظیر حفظ ،مدیریت و توسعه فضاهای سبز ،راهاندازی

سیستم حملونقل سریع یا (  )BRTمدیریت و سازماندهی دفع زباله ،اعمال محدودیتهایی
در زمینه عبور و مرور وســایل نقلیه در روزهای بدون اتومبیل و احداث پیاده راهها و برخ 
ی
دیگر برنامهها در زمینه عدالت اجتماعی انجام شد .از بزرگترین دستاوردهای مهم  10ساله
نخســت میتوان به کاهش آمار باالی جرم و جنایت که روزگاری به  70درصد میرســید
اشــاره کرد .افزایش مالیات بر بنزین ،استفاده از وســایل پایه گازسوز و الکتریکی ،استفاده
از انرژیهای تجدید پذیر مثل زمینگرمایی ،باد ،برقآبی ،انرژی خورشــیدی ،ایجاد بســتر
مناســب برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی ازجمله برنامههایی که در دورههای بعد اجرا
و تا امروز ادامه دارند.
بوگوتا شهر پیاده محور

احداث مســیرهای متعدد دوچرخهســواری در کنار بزرگراهها و خیابانهای اصلی شهر
و تبلیغات گســترده در جهت ترغیب شهروندان به اســتفاده از دوچرخه از برنامههای موفق
شــهری در بوگوتاست .احداث بیش از سیصد کیلومتر مسیر دوچرخه راه در کمتر از ده سال
عالوه بر کاهش آلودگی هوا در این شــهر وجه دیگری از مشــارکت شهروند برای کاهش
موضوع شکاف طبقاتی هم داشت .درواقع دوچرخه وسیلهای است که تمام اقشار جامعه قادر
به خریدش هســتند .در روزهای یکشنبه حدود صدوبیست کیلومتر از خیابانهای صلی شهر
برای مدت هفت ساعت بسته میشد تا تمام مردم شهر با هر طبقه اجتماعی برای مدت هفت
ساعت در کنار یکدیگر دوچرخهسواری کنند.
سیستم حملونقل در بوگوتا

حملونقل در شــهرهای پایدار باید روی چند اصل کلیدی زیر اســتوار باشــد :تأمین
دسترسی از طریق نزدیک کردن فعالیتها و کاربریهای مختلط ،وارونه کردن سلسلهمراتب
کنون حملونقل و کاهش تقاضا .طراحی سیســتم نوآورانه حملونقل بوگوتا که روزگاری در
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مفهوم خانه

،،

پایداری اجتماعی
در عدالت اجتماعی نمود
پیدا میکند .فرصتهای
برابر اجتماعی برای همه
شهروندان شهرهای
عدالتمحور از طریق؛
دسترسی به امکانات
حملونقل مطلوب
و کارآمد ،برخورداری از
امکانات برابر بهداشتی
و آموزشی و برخورداری
از فرصتهای کار و
اشتغال متناسب با
ظرفیتهای بومی نمود
پیدا میکند

،،

،،

شهر بوگوتا پایتخت
کلمبیا نمونه شهری است
که در روزگاری نهچندان
دور با مشکالت عدیدهای
دستبهگریبان بوده ،اما
توانسته با برنامهریزی
صحیح ،کارآمد در کنار
حضور مدیران الیق
و کاردان در یک بازه
سیساله ،به یکی از 10
شهر پیشرو در زمینه
اجرای اصول توسعه
پایدار در جهان تبدیل
شود

،،

دســت گروههای تبهــکاری و در خدمت حمل مواد
مخدر بود ،بعدها به الگویی کارآمد برای شــهرهای
مهم جهان تبدیل شــد .تأکید اولیه این سیســتم بر
پوشــش سراســر خطوط حمل نقل در نقاط مختلف
و دورافتاده شــهر است .در این برنامه مسیرها به دو
دسته خطوط اصلی و فرعی تقسیم میشوند .خطوط
فرعی وظیفه انتقال مسافران از مناطق مختلف شهر
را به شــاهراههای اصلی بر عهــده دارند و از آنجا
مســافران با استفاده از خطوط اصلی به مرکز شهر و
در اصطالح عمق شهر میرسند .امروزه این سیستم
کارآمد با استفاده از اتوبوسهایی با سوخت پاک ،در
خدمت کاهش آلودگی هوا قرارگرفته است.
فضای سبز در بوگوتا

در دهههــای گذشــته در شــهر بوگوتا فضای
کافی برای انجام فعالیتهای همگانی وجود نداشت.
پارکهای عمومی و باشــگاهها روزگاری در اختیار
عده قلیلی از ثروتمنــدان و مافیای زیرزمینی بودند؛
اما رفتهرفته با تدوین برنامهها و قوانین گســترده و
جامع این فضاهای مهم و حیاتی در دســترس عموم
قرار گرفتند .حفظ باغهای موجود ،توســعه و ساخت
پارکها ،احداث باغ گیاهشناســی و کاشــت بیش از
یکمیلیــون درخــت ازجمله این برنامههــا بود .در
بوگوتــا نهتنها درختی قطع نمیشــود و باغی از بین
نمیرود ،بلکه از ســال  2008تاکنون بیش از هفتاد
هکتار فضای سبز به شهر اضافهشده است؛ تا امروزه

بوگوتا سبزترین شــهر آمریکای جنوبی با بیشترین
سرانه فضای سبز باشد .برنامههای منظم و بلندمدتی
که از دههها قبل در این شــهر توســط شهرداران و
مدیران مختلف پیاده شده ،نشاندهنده این موضوع
اســت که برای داشتن شهری پایدار و مدرن داشتن
منابع هنگفت مالــی در درجه دوم اهمیت قرار دارد.
درواقع عامل اصلی شــناخت بستر موجود با تکیهبر
کمک و همیاری تکتک شهروندان است.
برخی از طرحها و برنامههای توسعه پایدار
شهری ،اجراشده در نقاط مختلف جهان:

 .1برنامهریزی شهری
شامل طراحی شبکه راهها بهصورت مدنظر قرار
دادن مســیر حملونقل عمومی در ارجحیت و خرد
کردن ترافیک در مسیرهای یکطرفه ،طراحی شبکه
راهها بهصورت متحدالمرکز باهدف امکان گسترش
آسان با توسعه شهر ،دسترســی همه شهروندان به
فضاهای سبز ،طراحی ایستگاههای اتوبوس باهدف
راحتی ،امنیــت و صرفهجویی در زمــان کاربران با
درنظرگرفتن معلولیت.
 .2اقتصاد سبز
شــامل راهاندازی کســبوکارهای مربوط به
حملونقل ســبز ،حمایت از کشاورزان محلی ،مراکز
خریــد مواد غذایی محلی و دستفروشــان ،افزایش
آگاهیهای جمعی نســبت به مــواد غذایی محلی و

ســبز ،اجرای طرحهای حمایت از صاحبان اغذیهی
محلــی باری تبلیــغ و فروش محصــوالت خود در
پارکها ،ساحلها و. ...
 .3دسترسی به طبیعت
شــامل حصــول اطمینان از واقعشــدن محل
زندگی هر یک از شــهروندان در  5دقیقهای پارک،
مسیر و یا فضای سبز ،سیاست حفظ درختان موجود
شهر ،افزایش طراحیهای سبز.
 .4حملونقل
شــامل اســتفاده از سیســتم  ،BRTکاهش
هزینههــای بلیــت اتوبوس در روزهــای آخر هفته
باهدف تشویق شــهروندان به استفاده از حملونقل
عمومی ،افزایش خطوط پیادهروی و دوچرخهسواری،
افزایش ایمنــی پیادهروهــا ،ســرمایهگذاری روی
زیرســاختهای حملونقل عمومــی و اتومبیلهای
الکتریکــی ،پارکینگ رایگان برای ماشــینهایی با
تولید کم کربن.
 .5مسکن
شامل فروش حق مســکن به توسعهدهندگان
و ساخت مســاکن اجتماعی برای نیازمندان ،امکان
شکلدهی بنا با توجه به نیازهای خانواده ،عدم تکرار
یک بنا با مدل و طراحی یکســان بهعنوان مســکن
اجتماعی.

واژه حریم به معنی پیرامون ،گرداگرد
خانه و مکانی اســت که حمایت و دفاع از
آن واجب باشــد .حریم مرز ایجاد میکند
و هالهای را به وجــود میآورد که مانع از
تجاوز دیگران میشود.
موضوع حریــم و محرمیت از دیرباز
در تفکر و معماری رواج داشــته اســت و
این موضوع در معمــاری ایرانی منجر به
درونگرا بودن بناها شده است.
با نگاهی بــه معماری هخامنشــی
در کاخهــای تخت جمشــید و شــوش
درمییابیــم که توجه بــه موضوع حریم
خصوصــی ســابقهای چند هزارســاله در
جغرافیا و فرهنگ ســرزمین ما دارد .این
درونگرایــی در خانه ایرانــی در تضادی
معنادار بین درون و بیرون خانه نمود عینی
پیدا میکند .نمای بیرون خانههای ایرانی
اغلب ساده و بدون تزیین است و هیچگونه
ارتباط بصری مستقیم بین فضاهای داخل
با فضای شهری بیرون وجود ندارد.
با گذر از سردر ورودی (فضایی عقب
نشسته با سکویی برای نشستن و تزئینات
کم در قسمت سقف) وارد هشتی (فضایی
نیمهتاریک با نقش تقســیمکننده فضای
ورودی) میشــویم و بعد از گذر از داالنی
تاریک به درون خانه میرســیم ،جایی که
پر از رنگ و نور و تزیین است.
این تضاد را میتوان در اکثر معماری
بناهای ایــران دید .درواقــع این تضاد از
اصل محرمیت و به تعبیری اصل دوگانگی
نشــأت میگیرد .این دوگانگی (خودی و
غیرخودی) فضای معمــاری خانه ایرانی
را به دو بخش اندرونــی (فضای خودی)
و بیرونی (فضای غیرخودی) تقسیم کرده
اســت .اندرونی مــکان اعضای درجهیک
خانواده ،بهویژه زنان ،محســوب میشود،
درحالیکه بیرونی محل آمدوشد مهمانان
و افــراد خــارج از خانه اســت .عالوه بر
فرهنگ و مسائل اخالقی ،عوامل دیگری
باعث پررنگتر شــدن ایــن درونگرایی
میشوند.
به دلیــل قرارگیری بخش اعظمی از
ایران در منطقه گرم و خشک ،اقلیم نقش
تعیینکنندهای در شــکل خانهها داشــته
اســت .حیاط مرکزی بهعنوان ســازمان
دهنده اصلی فضاهای درونی و به ســبب
نقش تعیینکننــدهاش در تعدیل آبوهوا،
بهواســطه وجود درخت و آب ،باعث شده
که بازشوها و پنجرههای فضاهای مختلف
تنها به ســمت این قسمت بازشوند؛ و یا از
طرفی دیگر وجود دیوارهای بلند بیرونی به
دلیل سایه انداختن این دیوارها روی معابر
و گذر در فصل تابستان بوده است.
از دالیل دیگر میــل به درونگرایی
در معمــاری ایران این اســت که به دلیل
قرار گرفتن ایــران در موقعیت جغرافیایی
و اســتراتژیک خاص ،این ســرزمین در
روزگاران مختلــف همواره مــورد هجوم
اقــوام مختلفی بوده که این موضوع منجر
بــه دامن زدن بــه موضــوع محرمیت و
دور نگاهداشــتن زندگی خصوصی از دید
بیگانگان بوده است.

گپوگفت شهر ی
میزگردی درباره فضاها و رویدادهای شهری

14

در شیراز فضاهای تعاملی
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،،

نمیتوان حضور زنان را
به عنوان نیمی از جامعه
نادیده گرفت و آنها را از
اجتماع حذف کرد ،افزایش
نقشآفرینی و مشارکت
زنان در جامعه نیازمند
احساس امنیتی است که
ارگانهای دولتی میتوانند
برای آنهاایجاد کنند؛
افزایش تعداد و فعالیت
سمنها و انجیاو ها در این
بخش تأثیر زیادی میتواند
داشته باشد
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نشــاط اجتماعی آثار و پیامدهای فراوانی بر زندگی شهروندان و جامعه دارد .تعلق اجتماعی ،همبســتگی اجتماعی ،مسئولیتپذیری اجتماعی ،وفاق اجتماعی ،ارتقای شاخصهای
محمدرضا طاهری ســامت روانی و اجتماعی ،افزایش رضایت از زندگی یا رضایت شــغلی ،پویایی اجتماعی ،کاهش هزینههای مردم ،افزایش امید در جامعه ،زندگی متعادل و باثبات ،ارتقای کیفیت زندگی،
افزایش خالقیت و نوآوری ،کاهش آسیبهای اجتماعی (بهویژه در جوانان) ازجمله این پیامدهاست .برای شادبودن باید مؤلفه امید به زندگی را افزایش داد ،چون امید به زندگی و شادبودن
سبب کاهش آسیبهای اجتماعی ازجمله اعتیاد و خودکشی میشود؛ پس برای افزایش امید به زندگی باید به دوران جوانی ،نوجوانی و دغدغههای این نسل بها و ارزش دهیم؛ اما اینکه چگونه بتوان نشاط
اجتماعی را در کالنشــهری مانند شــیراز ایجاد کرد ،بهانهای بود که با سولماز دهقانی ،رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسالمی شهر شــیراز ،فرانک دالوند ،دانشجوی جامعهشناسی و علیرضا رفیعی
دانشجوی فلسفه سر یک میز ،گرد هم جمع شویم و چند دقیقهای را به گفتوگو بپردازیم .جمعی که معتقدند وجود فضاهای جمعی برای ایجاد نشاط اجتماعی یک ضرورت است .از سویی دیگر آنها بر این
باورند که نسل دهه هفتاد و هشتاد با مشکالتی مواجه است و انشقاقهایی در این بخش وجود دارد که باعث بروز مشکالتی برای آنها میشود .مشروح میزگرد شهرراز را در ادامه میخوانید.

میزگرد «شهرراز» درباره بررسی نشاط اجتماعی از طریق گسترش فضاهای عمومی در شهر

رویدادهای جمعی ،همبستگی اجتماعی را افزایش میدهد
شهرراز :با توجه به اینکه برگزاری بعضی
از رویدادهای جمعی مانند تماشای مسابقات
فوتبال در یــک مکان عمومی میتواند نقش
بهســزایی در روحیه مردم و نشاط اجتماعی
داشته باشــد ،راهکار شــما برای برگزاری
مداوم اینچنین برنامههایی چیست؟

،،

،،

در حال حاضر نسل چهارم
جامعه با یک مشکل اساسی
در بخش انتقال خواستهها
مواجه است و ما نمیتوانیم
نیازمان را به صورت آزادانه
به مسئوالن انتقال دهیم.
نسل دهه هفتاد و هشتاد با
مشکالت و تعارضهایی
مواجه است و انشقاقهایی
در این بخش وجود دارد که
باعث بروز مشکالتی برای
آنها میشود

سولماز دهقانی
فراهمکردن زیرساختهای مناسب
در جهت برگــزاری رویدادهایی
مانند تماشای مسابقات ورزشی در
مکانهای عمومی ازجمله کارهایی
است که شورا و شهرداری باید به
آن ورود کنند و در جهت تجهیز
آنها پیگیریهــای الزم را انجام
دهند

،،

شــهرراز :به نظر شما برگزاری رویدادهای
جمعی چه تأثیری در همبســتگیهای گروه
اجتماعی دارد؟

علیرضا رفیعی

،،

پیادهرو عرفان ،راهاندازی
محور زندیه ،باغات
قصرالدشت از مهمترین
برنامههایی است که در دستور
کار شورای پنجم قرار دارد .از
آنجا که رویدادها در مشارکت
شهری و شهروندان بیتأثیر
نیست ،بنابراین شورای
پنجم برنامههایی را در این
بخش انجام داده است که
بتوانیم با برنامههایی مانند
سمپوزیومهای مجسمهسازی
تحوالت شگرفی را در این
بخش ایجاد کنیم

،،

سولماز دهقانی :فراهمکردن زیرساختهای مناسب
در جهت برگزاری رویدادهایی مانند تماشــای مسابقات
ورزشی در مکانهای عمومی ازجمله کارهایی است که
شورا و شهرداری باید به آن ورود کنند و در جهت تجهیز
آنها پیگیریهای الزم را انجام دهند .با یک بررسی از
مکانها و میدانهای شــهر شیراز متوجه میشویم که
در شــهر یک میدان و مکانی که بتواند جمعیت زیادی
از مــردم را دور یکدیگــر جمع کند و بــه تبع آن مردم
به تماشای مســابقات و ...بپردازند؛ وجود ندارد و با یک
ارزیابی میبینیم که کمبود اینچنین فضاهایی در شیراز
به صورت واضح مشهود است .به نظر من در این راستا
شهرداری شــیراز میتواند یک ســری از میدانگاهها و
مکانهایی را ایجــاد و راهاندازی کند تا مردم بتوانند در
تمام مراســمات و گردهماییها گرد هم جمع شوند و به
فعالیتهــای جمعی و گروهی بپردازند .اتفاق مناســبی
چندی پیش در شورای اسالمی شهر تهران اتفاق افتاد
و مصوبهای با موضوع «مکانیابی بعضی از نقاط شــهر
برای اعتراضات و گردهماییها» پیگیری شــد که جای
اینچنین مصوبههایی در شیراز خالی است که امیدواریم
این مصوبه در شورای شیراز مطرح شود .اگر به صورت
کلی بــه این موضــوع بپردازیم متوجه میشــویم که
ضرورت ایجاد و راهانــدازی میدانها و هماهنگها در
جهت رویدادهای مختلف در سطح شهر شیراز احساس
میشود.

ابتدا باید زیرســاختهای فرهنگی
جامعه آماده شود؛ چراکه جامعهای را
که از کمبود زیرساختهای فرهنگی
رنج میبــرد ،نمیتــوان به صورت
ظاهری به ســمت توســعهیافتگی
اجتماعی هدایت کنیم

فرانک دالوند
افزایش نقشآفرینی و مشــارکت
زنان در جامعه نیازمند احســاس
امنیتی است که ارگانهای دولتی
میتوانند بــرای آنهاایجاد کنند؛
از طرفی دیگر افزایش ســمنها و
انجیاو ها هم میتواند تأثیر زیادی
در افزایش مشارکت جمعی داشته
باشد

علیرضا رفیعی :فرهنــگ پدیدهای آمرانه ،طولی و
دولتی نیست که شهرداری و سازمانهای دولتی بتوانند
به طور مستقیم به آن ورود و برای آن برنامهریزی کنند،
بلکه شــهرداری و نمایندگان مردم در شــورا میتوانند
با تقویت انجیاو ها به صورت مســتقل و غیرمستقل
باعث ایجاد نشاط و شادی و همبستگی و از همه مهمتر
فرهنگسازی مردم و جامعه شوند .با این حال گرد هم
آمــدن مردم در کنار یکدیگر به بهانه تماشــای فوتبال
در بعضــی از مراکز شــیراز یک اتفــاق خوب و مهمی
بود که شهرداری شــیراز بانی آن شد ،هرچند باید این
واقعیت را بپذیریم که تماشــای فوتبــال در مکانهای
عمومی شــهر نتوانســت چندان تأثیر بزرگی بر جامعه
بگذارد؛ هرچندکه این حرکت را میتوان به عنوان یک
قدم کوچک در جهت برنامههای بزرگ مغتنم شــمرد.
به نظرم ارگانهایی مانند شــهرداری که خواستار ورود
به برگزاریچنین رویدادهایی هســتند ،باید در مرحله
نخست زیرســاختهای فرهنگی جامعه را آماده کنند؛
چراکه جامعهای را که از کمبود زیرساختهای فرهنگی
رنــج میبرد ،نمیتــوان به صورت ظاهری به ســمت
توسعهیافتگی اجتماعی هدایت کنیم.
شــهرراز :معموالً نقش زنان در رویدادهای
جمعی کمرنگ اســت ،آیا شــما نیز چنین
تجربههایی داشتید؟ به نظر شما زنان چگونه
میتوانند نقشآفرینی خود را در مشارکتهای
اجتماعی گســترش دهند؟ پیشنهاد شما در
رابطه با افزایش مشارکت اجتماعی در میان
اقشار جامعه چیست؟

فرانــک دالوند :زنان بعضی مواقــع در رویدادهای
اجتماعــی نقش کمرنگی دارند ،امــا در بعضی مکانها
توانســتهاند حضور حداکثری داشته باشند .به طور مثال

تعداد زنان در تماشــای جمعی بازیهای اخیر تیم ملی
ایران در مکانهای فرهنگی بهمراتب بیشــتر از مردان
بــود .با این حال زنان به دلیــل برخی محدودیتها ،از
تشــکلهای فرهنگی ـ دانشجویی و انجیاو ها بیشتر
اســتقبال میکنند .از همین منظر است که به نظر من
حمایــت از حضور زنان در این دو بخش ،میتواند باعث
شــود که حضور زنان در فعالیتهای جمعی و اجتماعی
افزایش پیداکند .افزایش نقشآفرینی و مشارکت زنان در
جامعه نیازمند احساس امنیتی است که ارگانهای دولتی
میتوانند برای آنهاایجاد کنند؛ از طرفی دیگر افزایش
ســمنها و انجیاو ها هم در ایــن بخش تأثیر زیادی
میتواند داشته باشد.
شهرراز :خانم دهقانی شما به عنوان نماینده
مردم در شــورای اسالمی شــهر شیراز چه
طرحها و پیشنهادهایی برای برگزاری چنین
رویدادهایی در سطح شهر دارید؟

دهقانــی :من ابتدا به این موضوع اشــاره کنم که
منظــورم از تعیین مکانهایی برای تجمعات مردم ،نگاه
آمرانه نبود؛ چراکه شهرداری و نهادهای دولتی نمیتوانند
به صــورت آمرانه به رویدادهایی جمعی ورود پیدا کنند.
اما در گذشته در بعضی از میدانهای قدیم شیراز محلی
برای اجتماعات مــردم وجود داشــته و در حال حاضر
میدانهایی که در شهر شیراز هستند پاسخگوی جمعیت
و اجتماعات مردمی نیستند .نبود فضایی مناسب در جهت
برگزاری کنسرتهای روباز در شهر شیراز از مشکالتی
اســت که همواره باید به آن فکر کرد .تماشای فوتبال
به صورت دســتهجمعی در پارک آزادی شیراز میتواند
یک نقطه آغاز برای ادامه چنین رویدادهایی باشد .برای
برگزاری چنین رویدادهایی در مرحله نخست باید فضا را
برای تمام اقشار جامعه فراهم کنیم .زمانی که خانوادهها
در مکانهــای عمومی حضور پیدا میکنند باعث ایجاد
فضای امنی میشود که زنان و کودکان بتوانند با خیالی
آسود ه در چنین مکانهایی حضور پیدا کنند .فضای تک
جنســیتی و حضور تعداد زیادی از یک جنسیت در یک
مکان نمیتواند احســاس مطلوب و امنیت را در زنان به
وجود آورد .ازسویی بعضی رویدادهای فرهنگی و هنری
وجــود دارند که این برنامهها قابلیت و ظرفیت واگذاری
به انجیاو ها را دارند؛ اگر بخواهیم مثالی در این رابطه
عنوان کنیم متوجه میشــویم که برگزاری مســابقات
معماری روبــهروی باغ عفیفآباد یکــی از رویدادهای
مناسب در این بخش به شمار میآید که فضای مناسبی
را برای مردم و شهروندان رقم زده بودند.
شــهرراز :به نظر شــما با در نظر گرفتن
محدودیتها چگونــه میتوانیم به نیازهای
شهروندان پاسخ دهیم؟ شما به عنوان نسل
چهارم جامعه چه نیازهایی دارید؟

رفیعی :در حال حاضر نســل چهارم جامعه با یک
مشکل اساســی در بخش انتقال خواستهها مواجه است
و ما نمیتوانیم نیازمان را به صورت آزادانه به مسئوالن
انتقال دهیم .نســل دهه هفتاد و هشتاد با مشکالت و
تعارضهایی مواجه اســت و انشقاقهایی در این بخش
وجود دارد که باعث بروز مشکالتی برای آنها میشود.
نسل جدید از لحاظ مادی با یک مشکالتی مواجه است
که باید فکری به حال آن شود .در حال حاضر مشکالت
معنوی در نوجوانان بسیار زیاد است و مسئوالن نتوانستند
در بخش انتقال مباحث معنوی به نوجوانان موفق عمل
کنند.
شــهرراز :نظام آموزشــی تا چه اندازه در
گسست میان نسل جوان با حاکمیت جامعه
نقش داشــته اســت؟ در حال حاضر فضای
محیطهایی مانند دانشــگاه را چطور ارزیابی
میکنید؟

دالوند :سیستم آموزشی مدارس از مهمترین عوامل
ایجاد شــکاف میان نسل نوجوان با جامعه است؛ چراکه
نظام آموزشی کشور یک ســری ایدههایی را به دانش
آموزان انتقال میدهد و به تبع آن دانشآموزان هم باید از
آن پیروی کنند .اما با ورود دانش آموزان به دانشگاه فرد
با تغییراتی مواجه میشــود و فضای دانشگاه تا حدودی
فضا را بــرای فرد آزاد میکند .دانشــگاه فضایی برای
دستیابی و تغییرات درون افراد میشود و دانشجویان در
فضای دانشگاه از یک دستگی بیرون میآیند.
شهرراز :رویدادهای اجتماعی تا چه اندازه
در همبستگیهای اجتماعی ،نشاط و همدلی
اجتماعی تاثیر دارد؟ طرح و برنامههای شما
دراینباره چیست؟

دهقانی :تأثیر نشاط اجتماعی در جامعه کام ً
ال بدیهی
و روشــن است و این مهم به عنوان یک اصل بر کسی
پوشیده نیســت؛ چراکه زمانی که رویداد اتفاق میافتد
باعث میشــود که تعداد زیادی مــردم در کنار یکدیگر
جمع شوند و با خوشحالی هم خوشحال و با ناراحتی هم
اندوهگین شــوند .تداوم این امر میتواند در ادامه باعث
اتحاد و انســجام میان افراد جامعه شود .این شادیهای
اخیر نیز در شرایطی اتفاق افتاد که نوسانات ارزی و رکود
اقتصادی در جامعه باعث شده بود که مردم با مشکالت و
اضطراب به زندگی خود ادامه دهند؛ درنتیجه پخش این
مسابقات باعث شد که افراد چند ساعت و یکهفتهای از
این هیاهوها دور باشند و با فراموش کردن این مسائل به
زندگی خود بپردازند .در شیراز فضاهای تعاملی که مردم
بتوانند با یکدیگر به گفتوگو بپردازند کم است و با یک
بررسی از محالت شیراز میبینیم که در این مکانها به
دلیل مهیا نکردن فضاهایی شاد برای تمام اقشار جامعه
نتوانســتیم موفق عمل کنیم .و با توجــه به اینکه در
سالهای اخیر روستاهای زیادی به شهر شیراز پیوستند؛
اما در برخی از نقاط شــهر مکانهایی برای گردهمایی
مردم وجود ندارد ،از همیــنرو عدم راهاندازی فضاهای
مناســب در محالت یکی از ایرادات جدی به مدیریت
شهری در شیراز محسوب میشود .این موضوع تا جایی
پیشروی کرده است که ما در برخی نقاط شهر هم شاهد
جذاب نبودن فضاها هســتیم .پارکهای احداثشده در
سطح شهر این توانایی را ندارند که مردم را به سمت خود
جذب کنند و مردم بتوانند در این فضاها به اســتراحت،
مطالعه و  ...بپردازند .شــورای پنجم اما در جهت ایجاد
نشاط اجتماعی در تالش است تا با فراهم کردن فضاها،
محورهای پیادهروی و ...را احداث کند؛ چراکه مشارکت
از مهمترین نکاتی اســت که مدیریت شهری باید توجه
ویژهای به آن داشــته باشــد .پیادهرو عرفان ،راهاندازی
محور زندیه ،باغات قصرالدشت از مهمترین برنامههایی
اســت که در دستور کار شورای پنجم قرار دارد .از آنجا
که رویدادها در مشــارکت شهری و شهروندان بیتأثیر
نیســت ،بنابراین شــورای پنجم برنامههایی را در این
بخش انجام داده اســت که بتوانیم با برنامههایی مانند
سمپوزیومهای مجسمهسازی تحوالت بزرگی را در این
بخش ایجاد کنیم.
شــهرراز :فضــای عمومی که گسســت
جنسیتی در آن تعریفنشده است ،باید دارای
چه ویژگیهایی باشد که مورد استقبال جوانان
قرار گیرد؟

رفیعی :به عنوان مثال یک فســتیوال خیابانی در
شهریور ســال گذشته در خیابان عفیفآباد شیراز برگزار
شد که اتفاق مناسبی بود و در بسیاری از بخشها حاوی
پیامهای مهمی بود .من یادم اســت سن بیشتر افرادی
که در این فستیوال حضور داشتند کمتر از  25سال بود.
به نظر من مادامی کــه امنیت اخالقی جامعه از طریق
و راههای مختلف دچار صدمه نشــود و آســیب نبیند،
محدودیتهای موجود جامعه میتواند کمتر شود.

کوچه پس کوچه
گزارشی از خیابان دهنادی

دهنادی در دوره قاجار
به کوچه گلشن معروف بود که در انتها
به گود سرحدیها ختم میشد
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عکس :علی محمدی راد

،،

در سال  ۱۳۰۳خورشیدی،
خیابان زند درختکاری
و باغچهبندی شد و تا
فلک ه استانداری پیش
رفت .همان سالها بود
که خیابان دهنادی جان
گرفت و به یکی از مراکز
تجاری مهم شیراز تبدیل
شد .قب ً
ال تجارتخانه بزرگ
آقای رعنایی اینجا بود و با
کمپانیهای بزرگ کلکته،
چین و بمبئی تجارت چای
انجام میداد

،،

روایت «شهرراز» از خیابان دهنادی؛ با کتابفروشیها ،نظامیدوزیها و فروشگاههای شکارش

همجواری کتاب و پوتین و اسلحه
تمام شیرازیها خیابان دهنادی را میشناسند.
ویژگی منحصربهفرد این خیابان کوچک ،وجود اصناف
گوناگون در یک وســعت محدود جغرافیایی اســت.
مریم افشاری ویترین مغازههای این راسته ناهماهنگی مشهودی با
یکدیگر دارند و هرکدام گروه خاصی از شهروندان را
باشــخصیتها ،نیازها و سالیق متفاوت به سمت خود جذب میکند.
فصل امتحانات که فرامیرســد دانشجوهای زیادی را میتوانی اینجا
ببینی که دربهدر به دنبال کتابهای امتحانی هستند و از مغازهای به
مغازه دیگر پاس داده میشوند .یادم هست یکبار خودم مجبور شدم
بابت کتاب نیمه پارهای که از زیر دست دهها دانشجوی دیگر گذشته
بود ،به اندازه دو برابر نسخه تازه منتشرشدهاش در پایتخت پول بدهم.
کتابهایی که به قیمت کاغذ باطله خریده میشوند

مغازه یک دهنه کوچک و بســیار سادهای است  .هفت ،هشت پله
میخورد و پایین میرود .از درودیوار اینجا کتاب میبارد .کتابهایی که
شاید نظیرشان هیچ کجای شیراز پیدا نشود .بچههای اداره آدرس اینجا
را به من دادهاند.کسی پشت پیشــخوان نیست .کتری چای روی چراغ
والور قدیمی قلقل میکنــد و عطر چای و بوی کاغذ کاهی کتابها و
نم سرداب ،نوستالژی بچگی را توی ذهنم میسازد .با انگشتهای بلندم
کمی البهالی کتابها پرســه میزنم .چشمم از روی منطقالطیر عطار
بال میگیرد و کنار حاشیههای طالیی رنگ رباعیات خیام فرود میآید.
دمی با خیام همنفس میشــوم« :از آمدن و رفتن ما ســودی کو /وز تار
وجــود عمر ما پودی کو /در چنبر چرخ جان چندین پاکان /میســوزد و
خاک میشود دودی کو».
کتاب کهنه و خاک گرفته خیام را بهزحمت سرجایش قرار میدهم..
«بــاغ آلبالو»ی چخوف از کنار خیام و درســت میافتــد روبروی ایوان
مخوف« .گوژپشت نتردام» با چهرهای غمگین و خاک گرفته از البهالی
ردیف دوم قفســهها نگاهم میکند و نگاهم میخ میشــود روی پشت
جلد کتاب «مردی که همیشــه میخندد» .صدای تکسرفهای از پشت
سرم میشنوم .ســر برمیگردانم و چشم در چشم میشوم با مردی که
میخندد .مرد همانطور که میخندد به فرم ســرمهای رنگی که به تن
دارم نگاه میکند و میپرســد :کتاب دانشگاهی میخواهی؟ به نظر 60
ســاله میرسد .پوست صورتش شبیه همین کتابهاست .با هزار چین و
شــکن و تاخوردگی ،اما چشمهایش را انگار از کهربا ساختهاند .نمیدانم
تــوی نگاهش گیرکردهام یــا لبخندش« .این روزها مردم به شــکل
فیزیکی الی هیچ کتابــی را باز نمیکنند؛ اما حجم زیادی از اطالعات
جابجا میشود.خدا آخر و عاقبت همه ما را به خیر کند».
این را که میگوید به ســراغ قوریاش میرود و برای خودش چای
میریزد« .میتوانی بین اینها کتابت را پیدا کنی؟» گوشــهای از مغازه
روی باســکول کهنهای کتابها مثل تلی از زباله رویهم آوار شدهاند.
دست میبرم به ســمت آنها که صدایش از انتهای مغازه بلند میشود:
آنها فروشــی نیستند .باید اول دســتهبندی و تفکیک شوند .میپرسم
کیلویی میخرید؟ «کیلویی هزار تومان میخریم .قیمت روزنامه باطله،
اص ً
ال معلوم نیســت از میان آنها چه چیزهایی پیدا میشود .یکبار یک
کتاب قدیمی خطی از البهالی یک گونی کتاب کهنه دبســتانی بیرون
آمد .نشد صاحبش را پیدا کنیم ».از قفسه کتابهای دوهزارتومانی چند
جلــد کتاب گلچین میکنم و بیرون میآیم .بعضی از این کتابها نایاب
شدهاند ولی انگار کتابفروش کهنهکار نمیداند ،یا برایش مهم نیست.
سربازهایی که دنبال چرخکار و رفوگر خوب هستند

صدای ســنگین پوتین چند سرباز روی ســنگفرش خیابان شنیده
میشــود .از چند مغازه نظامی دوزی که توی مسیرشــان هست سراغ
چیزی را میگیرند و رد میشوند.
«قب ً
ال ســربازها میآمدند و هر شش ماه لباس فرم نو میخریدند،
اما حاال فقط دنبال چرخکار و رفوگر خوب هستند ».سالهاست که اینجا
مغازه نظامی دوزی دارد .پشت چرخخیاطی نشسته و پاچه یک شلوار سبز
ارتشی را کوتاه میکند.
میگویــد :خیابان دهنادی تنهــا بورس لباس نظامی در اســتان
فارس هســت .بعضی وقتها میآیند و برای تمام کارکنان یک پادگان
ســفارش عمده میدهند و گاهی خود افراد بهطور شخصی دنبال پوتین
و سردوشــی و کاله و لباس میگردند .این روزها تقریب ًا هرکسی میآید
یا دنبال تعویض ســایز و جنس پوتینش هســت یا پتویش را گمکرده و
جایگزین میخواهد بگیرد.
به قــول او همه جور نظامی اینجا میآیــد .از طرز راه رفتن و تن
صدایشــان میتواند درجههای سردوشی نظامیها را حدس بزند .نگاهم
روی کالههای راهنمایی رانندگی ثابت میشــود .میپرســم اینها هم
فروشــی هســتند؟ ممکن نیست کســی از اینها سوءاســتفاده بکند؟
«هرکســی چیزی بخواهد و ما داشــته باشیم میفروشــیم .نیازی به
معرفینامه و کارت شناســایی نیست .اینکه بعد با این وسایل و لباسها
چهکار میکنند به ما ربطی ندارد».
دهنادی؛ خیابانی 100ساله

«در سال  ۱۳۰۳خورشیدی ،خیابان زند درختکاری و باغچهبندی
شد و تا فلکه استانداری پیش رفت .همان سالها بود که خیابان دهنادی
جــان گرفت و به یکی از مراکز تجاری مهم شــیراز تبدیل شــد .قب ً
ال
تجارتخانه بزرگ آقای رعنایی اینجا بود و با کمپانیهای بزرگ کلکته،
چین و بمبئی تجارت چای انجام میداد ».اتوبخار را با فشار روی شلوار
طوســی رنگی مردانه فشار میدهد .حجم داغ بخار توی دکان میپیچد
و بوی الیاف و پارچه توی هوا پخش میشــود .عباس آزادی بیشــتر از
 30سال اســت که اینجا خشکشویی دارد و قبل از او هم پدرش اینجا
بوده است.
طی سالهای بیشماری که سه نسل از آزادیها اینجا کاروکاسبی
داشتهاند اکثر مغازهها بارها و بارها تغییر کاربری دادهاند و آرامآرام تبدیل
به سه صنف شغلی مختلف و نامرتبط شدهاند .آزادی میگوید :سالهای
اول که به دهنادی آمدم ،از اینجا تا شــاهزاده قاسم پنج خشکشویی،
بهطرف ســتاد چهار تا و در خیابان ولیعصر ســه خشکشــویی در حال
کار بودند که با خشکشــویی مــا که توی دهنادی بود ســیزده واحد
خشکشــویی فعال میشــد .حجم کار به حدی بود که از صبح تا شب
یکسره مشتری داشــتیم و با اینکه دستمزد کارمان خیلی کمتر بود اما
درآمدمان عالی بود.
حاال به یمن پارچههای بشــوروبپوش و لباسهای جین و اسپرت،
فقط ســه خشکشــویی فعال مانده و به دلیل درآمد کم و زحمت زیاد
کاربری بقیه خشکشــوییها تغییر کرده اســت« .دهنــادی یکی از
قدیمیترین خیابانهای شــیراز اســت .اگر به کتاب شیراز قدیم نگاهی
بیاندازید عکســی از خیابان دهنادی هســت که نشان میدهد در سال
 1331نیز کتابفروشــیها اینجا بودهاند ».این را یکی از مشــتریهای
قدیمی مغازه آزادی میگوید.
پیرمرد دستتوی جیبش میکند و هنگام حسابوکتاب با صاحب
مغــازه تعارف کرده و رو به مــن میگوید :اگر شناســنامه دهنادی را
بخوانیــم ،تاریخش برمیگردد به دهه اول این قــرن ،اما قبل از آن در

دوره قاجار به کوچه گلشــن معروف بود که در انتها به گود ســرحدیها
ختم میشــد .آنهایی هم که چهارتا پیراهن بیشتر از من پاره کردهاند
میگویند زمانی که این منطقه حاشــیه شهر شیراز بود و آبگیری با نام
حوض قارچین داشت و عشــایر برای اقامت در سرحد میآمدند و چند
ماهی اینجا ماندگار میشدند.
تابستانها حال فروشگاههای شکار بهتر است

«باید شــانهات را بدهی عقب ،نود درجــه دور خودت بچرخی بعد
پرتابــش کنی ».مرد این را میگوید .همســر جوانش قالب را توی هوا
چرخانــد و قالب توی هوا میچرخد و البهالی تور ماهیگیری که ســر
در ورودی مغازه آویزان شــده بود گیر میکند .فروشــنده ســرش را از
مغازه بیرون میآورد .نگاهی به زوج جوان میاندازد و درحالیکه سرش
را با عصبانیت تکان میدهد به ســراغ مشــتریهای دیگر برمیگردد.
توی مغازهی وســایل شــکار ،سه جوان ایســتادهاند و هرکدام سرگرم
امتحان کردن چیزی هست .یکی با چراغقوه ور میرود .دیگری دوربین
دوچشمی شکار را دســت گرفته و توی کوچه را نگاه میکند و دیگری
دارد کیســهخوابی را که بازکرده با هزار مشــقت لوله میکند« .تابستان
هوا گرم اســت و مردم به ســمت تفریحات آبی گرایش بیشتری دارند
به همین دلیل وســایل ماهیگیری و جلیقه نجــات ،جزو پرفروشترین
جنسهای ما هستند».
رضا بیســت ســال اســت که اینجا مغازه شــکار دارد .نگاهی به
زنوشوهری که بیرون مغازهاش هنوز درگیر بیرون آوردن قالب هستند
میاندازد و با کنایه میگوید :بعضیها حتی طریقه استفاده از این وسایل
را نمیدانند ،اما عالقهمند به داشــتن یک لنســر یا تور پرتابی هستند.
اما بیشــترین بخش فروش ما تجهیزات کمپینگ و شکار و کوهنوردی
هست .شکار برای بعضیها تبدیل به یک عشق عمیق و اعتیادوار شده
اســت و برخالف تصور بعضیها ،شکارچیها آدمهای خشن و بیرحمی
نیســتند .من با وجود شــغلام ،طرفدار محیطزیســت و مخالف شکار
حیوانات هستم .بیشتر اینهایی هم که میآیند اینجا و تجهیزات کوه و
شکار میخرند ،قصد کشــتن گوزن و خرس و پلنگ را ندارند .میخندد
و ادامــه میدهد :حتی اگر چنیــن ارادهای کنند این گروه از حیوانات در
مناطق صعبالعبور دور از دســترس یا حفاظتشــدهای هستند که صید
آنها بهسادگی امکانپذیر نیست .پس نهایت شکار این افراد فقط در حد
شکار کبوتر و کبک و بچه ماهی است.
زن و شوهر جوان با خنده و شــلوغکاری وارد مغازه میشوند .این
بار قالب ماهیگیری پشــت یقه پیراهن مرد گیرکرده اســت و تالش
زن بــرای خارج کردنش بیهوده بوده اســت .رضا جلــو میرود و رو به
زن میگوید :خانم شــما قصد دارید چند بار دیگر این بنده خدا را به دام
بیاندازید؟ و صدای خنده زیر سقف مغازه میپیچد.
***
مسیر خیابان دهنادی را قدم میزنم .طول این خیابان بیشتر از 50
متر نیســت و عرضش بهزحمت  10متر میشود .قب ً
ال سنگفرش شده و
باغچه مثلثی قشــنگی که درونش روییده ،نشاندهنده این است که در
روزگاری نهچندان دور ،قرار بوده این کوچه یک پیاده راه شــهری مدرن
باشد .اما ماشینهایی که در دو سمت این خیابان پارک کردهاند و صدای
بــوق و ترافیکی که لحظهای این کوچه را تــرک نمیکند تمام قول و
قرارهای شهری را زیر پا گذاشته اســت .اینجا میدانگاه کوچکی است
که سمفونی عجیبی دارد .هر ویترینی برای خودش ساز و نوایی متفاوت
دارد .فارغ از کاســبان و عابران و ماشــینها ،اینجا تنها جایی است که
کتاب و اسلحه و پوتین ،همسایگی دیرپا و عمیقی دارند.

،،

طول این خیابان بیشتر
از  50متر نیست و
عرضش بهزحمت  10متر
میشود .اینجا میدانگاه
کوچکی است که سمفونی
عجیبی دارد .هر ویترینی
برای خودش ساز و
نوایی متفاوت دارد .فارغ
از کاسبان و عابران و
ماشینها ،اینجا تنها جایی
است که کتاب و اسلحه و
پوتین ،همسایگی دیرپا و
عمیقی دارند.

،،

،،

ویژگی منحصربهفرد این
خیابان کوچک ،وجود
اصناف گوناگون در یک
وسعت محدود جغرافیایی
است .ویترین مغازههای
این راسته ناهماهنگی
مشهودی با یکدیگر
دارند و هرکدام گروه
خاصی از شهروندان را
باشخصیتها ،نیازها و
سالیق متفاوت به سمت
خود جذب میکند

،،

صفحهآخر
صفحهآخر
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شیراز در سفرنامهها

شکایت از ویرانی باغات زیبا
تاورنیه شیراز را شهری حاصلخیز میداند.
از همان آغاز ورود ،دیوارهای شــهر شیراز توجه
تاورنیــه را به خــود جلب میکند «شــهر هیچ
زیبا نیست و بیشــتر چون نیمهخرابهای به نظر
میرسد.
ســابق بر این ،حصاری خشتی داشته ،اما
همه تقریبا فروریخته و توجهی به بازســازی آن
نشــده است ».به نظر او عالقه ایرانیان بیشتر به
ساختوسازهای جدید است و به بناهای قدیمی
و بازسازی آنها توجهی ندارند.
«خانهها نیز از خشت و گل و پوشیده از گچ
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رویداد /لیگ فوتبال پرشین

ایجاد همدلی در لیگ دوستی

لیگ پرشــین ،لیگ فوتبال محالت حاشــیهی کشور برای
چهارمین ســال متوالی در حال برگزاری است .بازیهای مقدماتی
جنوب کشور از بیستم تا بیســتودوم تیرماه با حضور تیمهایی از
شهرهای کرمان ،اصفهان ،بوشهر و شیراز با میزبانی جمعیت امام
علی (ع) شــیراز برگزار شــد .این لیگ همهساله با شعار «صلح و
دوستی» ،رقابتهایی را در سه سطح نونهاالن ،نوجوانان و جوانان
برگزار میکند .جمعیت امام علی (ع) از ســال  1385با راهاندازی
باشگاه پرشــین ،تیمهای فوتبال در محالت حاشیهای راهاندازی
کرد و همچنان در آنها فعالیت و حضور مســتمر دارد .اکنون این
باشــگاه دارای  55تیم فوتبال در محلههای مختلف حاشیه کشور
است.
ورزش به عنوان فعالیتی نشــاطبخش و مهیج ،تأثیر ویژهای
در شادی ذهنی و جمعی کودکان دارد .شرایط سخت کار کودکان

و فشــار محرومیتها موجب میشــود که مسئلهی تفریح به یک
نیاز اصلی تبدیل شــود .همچنین فعالیت ورزشی گروهی به ایجاد
اندیشهی هماهنگی و صلح در ذهن کودکان میانجامد.
با این نگاه جمعیت امام علی (ع) شیراز از سال  1385دو تیم
در ردههای نونهاالن و نوجوانان تشــکیل داد .تیم فوتبال پرشین
شــیراز ،با حضور در سه مرحله لیگ کشوری حضور داشت و سال
گذشته با صعود به عنوان نخستین تیم از مرحلهی مقدماتی جنوب
کشور در مســابقات کشــوری حضور پیدا کرد و موفق به کسب
مقام سوم شد.
امسال نیز جمعیت امام علی (ع) شیراز در دو رده نوجوانان و
جوانان در این مســابقات شرکت کرده است .در این لیگ کودکان
از قومیتها و ملیتهای مختلف در کنار هم قرار میگیرند .هدف
اصلی ایجاد همدلی و بستری پرنشاط برای کودکان است .در این
مسیر استعدادیابی نیز از آنها شکل میگیرد تا تواناییهای نادیده
گرفته شدهی آنها امکان بروز و رشد پیدا کند.

کتابکده
نبش کوچه  14قصردشــت ،نرســیده
به ســینما ســعدی ،در فضایی نسبت ًا بزرگ
بــا طبقههای پــر از کتاب ـ انــواع کتاب ـ
محمدمهدی زرسنج مثنوی میخواند .داماد
مرحوم محمدحسن فالحی است؛ بنیانگذار
کتابفروشــی برادر که از همان سال  62که
تابلویش را بر ســر در کتابفروشی گذاشت؛
شــیوهای متفاوت از کتابفروشی در پیش
گرفت .میگوید« :از همانزمان برنامهی ما
امانت کتاب و اهدای کتاب بود».
در کتابفروشی برادر قیمت هر کتابی را
که بخواهید ،به عنوان امانت نزد کتابفروشی
میگذاریــد ،بعد از دو یا ســه هفته (و برای
کتابهای دانشــگاهی دو تا سه ماه) ،کتاب
را برمیگردانیــد و کل وجــه امانتی را پس
میگیرید.
«مرحــوم فالحــی همیشــه توصیه
میکرد حتــی وقتی جلد یا شــیرازه کتابی
خراب میشــود ،هیچ گلــهای نکنید و هیچ
وجهی بابــت آن از مردم نگیرید»؛ از همین
هم هســت کــه «بســیاری از کتابهای

اســت به محض آنکه این خشتها نم برداشت
خانهها دیگر تاب مقاومت ندارند.
جز مدرســهای که امامقلیخــان بنا کرد
و چند مســجد ،ســاختمان آجری وجود ندارد».
پس از آن که به باغی در شــیراز اشاره میکند
ـ احتمــا ًال باغ ارم ـ از نگهــداری نکردن چنین
باغی زیبا شکایت میکند و مینویسد« :ایرانیان،
بیشتر دوست دارند که ساختمانی جدید بسازند و
نه اینکه عمارت کهنهای را بازسازی کنند.
از ایــن جهت ،با مضایقه از مختصر تعمیر،
میگذارند تا عمارت خراب شود».

کتابفروشیبرادر

کتابفروشــی که به امانــت رفتهاند ،چندین
بار تعمیر و حتی با نســخهای جدید عوض
شــدهاند ،اما هیچگونه هزینهای بابت آن از
مردم نگرفتهایم» .زرســنج میگوید در ابتدا
شاید تعداد کتابهای کتابفروشی برادر کمتر
از هزار نسخه بود ،اما امروز بیش از 10هزار
جلد کتاب در این کتابفروشــی هســت که
معمو ًال همیشــه حدود 5هزار جلد از آنها در
«خانههای مردم» است .شهرت کتابفروشی
برادر هرسال بیشتر شد« ،هرچه زمان پیش
رفت ،این برنامه موفقتر شــد و مردم بیشتر
به هم خبر میدادنــد» .پس حتی امروز که
تکنولوژی بخش مهمــی از زندگی روزمره
مــردم را دربرگرفته ،به طور میانگین ماهانه
بیــش از  1500نفــر از کتابفروشــی برادر
کتاب به امانت میگیرند« .حتی نســبت به
سالهای گذشته بیشــتر هم شده .شاید به
امانت کتاب در این کتابفروشی
خاطر اینکه
ِ

هیــچ هزینهای نــدارد» و از ســوی دیگر
«هنوز هم هســتند کسانی که دوست دارند
کتاب کاغــذی را لمس کننــد و بخوانند».
جــز برنامه امانت کتاب ،کتابفروشــی برادر
برنامه اهدای کتاب بــه کتابخانهها و مراکز
فرهنگی در روستاها و مناطق محروم را هم
انجــام میدهد و حتی «یادم اســت مرحوم
فالحی مدتی قبل از درگذشــتش میگفت
دوســت دارم خودم کتاب ببرم د ِر خانه مردم
و بهشــان بدهم تا دیگر نیازی نباشد اینجا
بیایند و کتاب بگیرند».
محمدمهــدی زرســنج کــه بعــد از
درگذشت پدرهمسرش مدیریت کتابفروشی
برادر را بر عهده داشــته ،میگوید بیشترین
مراجعان کتابفروشی زنان هستند و بیشترین
کتابهایی که مردم به امانت میبرند ،رمان
اســت ،خودش اما بیشتر کتابهای عرفانی
را ترجیح میدهد« ،بههرحال کمترین تأثیر

در کتابخوانــی را رمــان دارد؛ درحالــی که
کتابهای عرفانی ســطر به ســطرش نکته
اســت ».با این حال «ما از این قضیه بسیار
اســتقبال میکنیم .وقتی یــک خانم کتاب
میخواند و روحیهاش عوض میشود و حال
بهتری پیدا میکنند ،این حال خوب او تأثیر
بیشتری در خانوادهاش میگذارد و حال همه
را خوب میکند.
مثل کسی اســت که به خودش عطر
میزند و بقیه هم مشام جانشان از آن بوی
خوش عطرآگین میشــود ».از همین است
کــه با آنکه بخش زیادی از حجم مراجعه به
کتابفروشی برادر برای امانت کتاب است و نه
خرید ،زرسنج میگوید همیشه به فکر افزایش
تعداد کتابهای امانتی هستند و کتابها را از
نظر تعداد ک ّمی و تعدد عناوین مرتب افزایش
دادهاند« .افرادی هم هستند که وقتی کار ما
را میبینند ،میگوینــد می خواهیم به اینجا
کتاب اهدا کنیم ،ما هم آن کتابها را به نام
خودشان در کتابخانه میگذاریم تا مشخص
باشد که آنها اهداکنندهی کتاب بودهاند».

زیارتگاه
شاید از آنرو شیراز را مهد فرهنگ ایرانزمین خواندهاند
که حتی بناهای مذهبی و بقعههای متبرک آن هم بخشــی
از میراث فرهنگی و گردشــگری است؛ مشهورتریناش هم
حرم مطهر شــاهچراغ (ع) و ســیدا عالءالدین حســین و سید
تاجالدین غریب .در شــیراز اما بقعهای دیگر هم هســت که
در زیبایی و ذوق هنرمندانهی آرامگاه و حیاطاش همین بس
که در کاشــیکاری و خطاطی و معماری ،جلوهفروش است:
آرامگاه علی بن حمزه ،که متعلق به «شــاه میرعلی بن حمزه
بن موسی کاظم» است و در جوار خیابان حافظ و چسبیده به
رودخانه خشک قرار گرفتهاست.
تاریخنویسان نوشتهاند علی بن حمزه در اثر فشار خلفای
عباسی در سال  ۲۲۰هجری به شیراز عزیمت کرد و در غاری
که بعداً باباکوهی برای اعتــکاف خود برگزید ،روی از نظرها
پوشــاند .روزها هیزم فراهم میکرد و گاهی به دروازه استخر
میآورد و از فــروش آن آذوقه خردیه بــرای خانواده به غار
میبــرد .روزی مأمورین خلیفــه او را از خالی که بر صورت
داشت شــناختند و گردنش زدند و آن ســر متبرک به بغداد
فرستادند و جسد را در محل فعلی (باالی پل دروازه اصفهان)
دفــن کردند .بعدها عضدالدوله دیلمی بــر آن مقبره ،بقعهای
ســاخت و دختر سید شریف زید بن اسود را نیز به زنی گرفت
و چون زید مرحوم شــد ،او را در نزدیکی علی بن حمزه دفن
کردند که اکنون این مقبره دســت در شیب جنوبی پل دروازه
اصفهان در ســمت غربی خیابان قرار گرفته .زید بن اســود
به هشــت واسطه نسباش به امام حســن بن علی مرتضی
میرســد .بنا به روایتهای تاریخی ،آرامــگاه علیبن حمزه
در دورههــاى تیمورى ،صفویه ،زندیــه ،در تاریخ ۱۲۷۴ه.ق

آرامگاهعلیابنحمزه

و در زمان ناصرالدین شــاه قاجار ،به همت طهماســب میرزا
(مؤیدالدوله) تعمیر شــده و در دوره کنونی نیز مکرراً بازسازى
و تعمیر شــده است .این آرامگاه از معدود بناهای بهجامانده از
عهد دیلمیان در شــهر شیراز است و گنبد آن چنان ماهرانه و
ظریف بنا شده که در نوع خود بی نظیراست.
مقبره امامزاده سیدامیرعلی بن حمزه(ع) در محلی معروف
به «مشــهد منور امامزاده شهید» در نزدیکی دروازه اصفهان،
انتهای خیابان دروازه قرآن شــهر شیراز واقع شده که داراى
صحن و حرم بزرگ و زیبایى مشــتمل بر صحن و حرم وسیع
اســت .حیاط بیرونی ساختمان وســعتى نزدیک به سه برابر
بنای داخلی دارد ،به صورت حیاطى کشــیده در سمت جنوب
ساختمان واقع شده اســت .ورودى و بخشهاى خدماتى در
جهت دیگر حیاط قرار دارند .در ورودی بقعه شاه میر علی بن
حمزه اگر چه کهنه و فرســوده مینماید ،اما از نظر کندهکاری

نمونهای از ذوق و هنر مردم شیراز است .پس از عبور از دهلیز
در محلی که وارد صحن میشــوی ،بر باالی درگاه ،ســنگ
سرخ رنگی نصب شده که کتیبهای زیبا به خط ابراهیم سلطان
فرزند شاهرخ تیموری بر آن نقر شده.
فضــاى داخلی مجموعه نیز خود از دو بخش تشــکیل
شــده است ،اول فضاى چلیپایى شــکل (چهارصفه) مرکزى
اســت که قسمت اصلى بنا محســوب مىشود و دوم ،اتاقها
و ایوانهاى کوچکى کــه ورود به فضاى اصلى از داخل آنها
صــورت مىگیرد .بناهاى دیگرى کــه در طرف دیگر صحن
ساخته شــدهاند ،جدیدالتأسیس هســتند .فضاى اصلى بنای
بقعه امامزاده آیینهکارى شــده اســت .دربهاى منبت کاری و
پنجرههاى گره چینى شــده نفیس ،بخش دیگرى از تزئینات
مجموعه محســوب مىشوند .بر روى مرقد مطهر ضریحى از
چوب ،خاتم و فوالد قــرار دارد .در باالى دهلیز ورودى حرم
قطعه ســنگى ســرخ فام نصب گردیده و بر آن به خط ثلث
شیوا و به خط ابراهیم سلطان فرزند شاهرخ تیمورى جمالتى
نوشته شده است.
از آثار ویژهی این بنا کتیبه ســنگی به طول ســه متر
به خط ابراهیم ســلطان فرزند شاهرخ تیموری است که هنوز
از عصر دیلیمان بر جا مانده اســت .در اطراف بنا در گذشــته
قبرســتانی وســیع قرار داشــته که در حال حاضر معاصر به
هنرستان صنعتى و باغ ملى تبدیل شده است .تولیت موقوفات
آستان حضرت علی بن حمزه به عهده اوالدان ذکور حمزوی
اصفهان شیراز افتاد ،حتم ًا
عابدی است .اگر گذارتان به دروازه
ِ
به زیارت آرامگاه علیابنحمزه بروید؛ هم دیدار یار است و هم
ّ
حظ بصری از هنرهای اسالمی ـ ایرانی.

اگر در این روزهای تابستانی بخواهید کمی
از گرما ،هوای آلوده و پر سروصدای فضای شهری
دور شــوید و مقداری به ورزش و سالمتی روح و
جسمتان اهمیت دهید ،شاید یکی از بهترین نقاط
شــراز برای پیادهروی ،دوچرخهســواری و ورزش
صبحگاهی کوچهباغهایش باشــد .برای رفتن به
یکــی از این کوچههای سرســبز و خوشآبوهوا
میتوانید از بلوار فرهنگشــهر وارد فرعی کسایی
شــوید و بعد از ورود به یکی از کوچههای آن به
این بهشت درون شــهر دست یابید .هرچه جلوتر
میرویــد ،رفتهرفته از همهمه و شــلوغی فضای
شهری دور شــده و وارد دنیای دیگری میشوید،
چشــمهایتان بهجــای دیــدن ســنگ و آجر ،با
درختانی ســر به فلک کشــیده و طبیعتی سرسبز
مواجه میشــود؛ و بهجای شنیدن صدای آمدوشد
ماشینها ،پرندگان برایتان آواز میخوانند.
شــاید برایتان کمی اغراقآمیز و باورنکردنی
باشــد ،اما حقیقت دارد .در هنگام قدمزدن در این
کوچهها ،دیوارهایی که با کاهگل و شــاخ و برگ
درختان پوشــیده شدهاند ،حسی نوستالژی به شما
القا میکند و نســیم خنکی که مــیوزد ،در این
گرمای طاقتفرســا ،حالتــان را دگرگون میکند؛
من که آن را به کولر گازی طبیعی تشبیه میکنم.
در مسیر کوچهها که حرکت میکنید ،بیشتر
درختان تنومند گردو به چشم میخورد و اگر کمی
چشمان تیزبینی داشته باشید سنجابها را در حال
پریــدن و جســتوخیز
بر روی آنهــا میبینید.
گویی در شــهر نیستید و
وارد جنگل شدهاید .البته
باغدارها زیاد دل خوشی
از این کوچولوهای بامزه
ندارنــد .ایــن کوچهها
مهمانهــای دیگــری
هم دارند و آن ســگها
هســتند که به تعداد زیاد
دیده میشوند .اما نترسید
کاری به شما ندارند ،آرام
و ســربهزیرند و تنهــا از

شما تمنای غذا میکنند .من سعی میکنم همیشه
چیزی برای خوردنشــان با خود به همراه داشــته
باشم .گویی چشم انتظارند و بهمحض دیدنم دمی
تکان میدهند و به ســویم میآیند .هر روز صبح
در مســیر چوپانی همراه با گلهاش در حال حرکت
هست که با دیدن این منظره آن حس روستایی و
آرامش خارج شهر بیشتر تقویت میشود.
قصردشــت به جویهای پــر آبش معروف
اســت؛ پس میتوانید در مسیر پایی به آب زده و
خودتــان را به خنکی و صــدای آرامشبخش آب
بسپارید تا کمی از استرسها و تنشهای درونتان
بکاهید.
در ایــن روزها که تمام ایــران با بحران آب
روبهروست ،قصردشــت هم از این قضیه مستثنا
نیســت .چندی پیش در مسیر از یکی از باغداران
دربار ه وضعیت آب پرســیدم و در جواب گفت :با
چاههای عمیق دویستمتری که در اطراف باغات
زده شــده ،هر پنجاه روز یک بار سهمیه آب برای
آبیــاری دارند ،هرچند معلوم نیســت این آبهای
زیرزمینی تا چه زمانی جوابگوی این باغات باشند.
شاید در مسیر تنها چیزی که کمی آزاردهنده باشد،
زبالههایی اســت که در گوشه و کنار راه به چشم
میخورنــد .اگر میخواهیم ایــن باغها به خاطره
تبدیل نشوند ،قدرشان را بدانیم و برای حیاتشان
از آنها مراقبت کنیــم؛ چراکه این باغات ریههای
تنفسی شهر هستند؛ تنها امکان نفسکشیدن ما.

نبض شهر
فرناز مرادپــور /بعضــی وقتها پای
روزگار آدم بدجــور میلنگد؛ مثــ ً
ا وقتهایی که
کودکانههایــت در کوچهپسکوچههــای تنــگ،
البهالی چیزهایی گم میشــود که پسماندههای
زندگی ســخت و پیچیده شهرنشــینی اســت و
ِ
تو مجبور میشــوی در عبور روزهــای کودکی،
شــادیهایت را جای دیگر و جور دیگری جستجو
کنی.
و مــن دلم برای تــو میتپد که شــهروند
کوچک این شــهر بزرگ هستی که با همه زشتی
و زیباییهایش ،عزیز اســت و نمیشود دوستش
نداشت و البته که نمیشود دوستت نداشت.
کاش کــودکان کار ،کارشــان چیز دیگری
بود؛ درسخواندن ،شــادیکردن ،نفسنفسزدن
از گرگمبههــوای دمغروب تــوی کوچههای امن

محلههای روشــن و ســرزنده ،ذوقکردن برای
رسیدن تابستان و دوپوستهکردن توپ پالستیکی
سفید و صورتی و لذت شیرین و خنک بستنیهای
عروسکی که از گرما آب شدهاند و انگار دلقکهایی
که خنده روی صورتشان ماسیده باشد ،وا رفتهاند.
کاش بــرای این کــودکان کار ،کاری کنیم
کارســتان ،تا رهگذر خیابان عشــق شوند در این
شهر عاشــقپرور؛ نه پرســهزن کوچههای مبهم
بیسرانجامی.
«دلی به ظلمت شــب دارم /غمی به وسعت
شــهر /در آن ،هزار چراغ از هزار خانه دور /فروغ
فســفری یادهای گمشــده را /به عابران خیابان
عشق میبخشــند /و /عابران ،همه در زیر چشم
پنجرهها /به حســرت از شــب تاریــک خویش
میگذرند»...

