هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی

گزارش شهرراز
از کمپ ترک اعتیاد سالمی

ارکستربازگشت
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میرگرد شهرراز با فعاالن شیرازی استارتآپ

استارتآپها بهبرندشدن
محصوالتشیرازکمکمیکنند
14

12

سرمقاله

معماری زندیه تجلی شکوه سادگی
خشایار ایرانمهر

شهرها در نقاط مختلف جهان به عنوان
مجموعههایی از عوامــل طبیعی ،اجتماعی و
محیطهای شناختهشــده و بهواســطه حضور
انســان ،دارای هویتی خاص و منحصربهفرد
میشــوند .در این میان توجه به تاریخ و لزوم
ادامه پیوستگی تاریخی میان گذشته ،اکنون و
آینده نقشــی حیاتی در بروز آن هویت خاص
ایفــا میکند .توجه به تاریخ و بازشناســی آن
در انســان حس تعلق خاطر به مکان به وجود
میآورد .تعلق خاطری که همچون یک مشوق،
شهروند را به پاسداری از میراث گذشتشگان فرا
میخواند.
در تاریخ سرزمین ما و در نیمههای قرن
یازدهم هجری قمری نام سلســلهای (زندیه)
به چشــم میخورد که باوجود عمر کوتاه خود
شــیوه از شهرســازی به تاریخ ایــران عرضه
کرد که دســتکم در دورههــای پیش از خود
منحصربهفرد بود .کریمخان زند ،ســرداری از
ســپاه نادر ،در دورهای از تاریخ زمام امور را به
دست گرفت که سایه پادشاهان مقتدر صفوی
هنوز بر ســر ایران سنگینی میکرد .اما چالش
بزرگ و اساســی زمانی برای او اتفاق افتاد که
بر تخت پادشــاهی و روبهروی مردم نشست و
باید تصویری از خود به عنوان پادشاهی مقتدر
در ذهن مردم ترســیم میکرد .مردمی که در
روزگاری نه چندان دور و در زمان پادشــاهان
صفوی و بعدهــا در دوره کوتاهی از حکومت
نادرشــاه افشار ،طعم زندگی در مملکتی امن و
باثبات را چشیده بودند .اما او به شیوهای کام ً
ال
شــخصی و شاید منحصربهفرد به این توقعات
پاســخ داد .کریمخان زند برخالف پادشاهان
و فاتحان گذشــته خود ،دغدغه جاودانهشدن
نداشت.
ادامه در صفحه 10

عکس :علی محمدی راد

محور زندیه پرونده «شهرراز» درباره میراث معماری و هنری زندیه در شیراز و تاثیر آن بر هویت شهر

شکوهسادگی

7

رو یداد شهر
گزارشهایی خبری تحلیلی از رویدادهای مهم هفته در شیراز

2

 140هزار هکتار از مناطق شهری در ایران را بافتهای فرسوده
و سکونتگاههای غیررسمی تشکیل میدهد و  19میلیون نفر
در این مناطق زندگی میکنند
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حضور استاندار فارس و شهردار شیراز

،،

در نشست برنامه ملی بازآفرینی شهری امید با حضور رئیسجمهور

تسریع نوسازیبافتهای
فرسودهشهری

شــهردار شــیراز همراه با اســتاندار فارس در
نشســت پیگیری روند اجرای برنامه ملی بازآفرینی
شــهری امید (نوســازی بافتهای فرسوده) که به
ریاســت حســن روحانی ،رییس جمهور با حضور
استانداران و شــهرداران کالنشهرهای کشور برگزار
شــد ،حضور یافت .در این جلسه تصمیمات مهمی
در جهت تسریع و توسعه طرح از جمله در ارتباط با
تسهیالت بانکی اتخاذ شد .براساس این تصمیمات تا
پایان سالجاری با درنظر گرفتن تسهیالت ویژهای
بیش از  100هزار واحد مســکونی در دل شــهرها
ســاخته و تحویل متقاضیان خواهد شد .به منظور
کاهش قیمت تمام شــده ایــن واحدها و همچنین
تشویق سازندگان تســهیالت بانکی با تخفیف 50
درصدی نرخ سود به آنها پرداخت میشود .درعین
حال به غیر از بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی

این بخش ســایر بانکهای کشــور نیــز میتوانند
پرداخت تسهیالت این طرح را آغاز کنند.
دولت یازدهم با اصالح طرح مسکن مهر که با
صرف بیش از  50هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور
طرحی دلخواه متقاضیان نیست ،ساخت واحدهای
مسکونی جدید را به دل شهرها آورد .براین اساس با
اجرای طرح نوسازی و بازآفرینی بافتهای فرسوده
شهری عالوه براینکه بافت فرسوده شهری بازسازی
میشود ،بســیاری از متقاضیان مسکن ارزان نیز به
جای اطراف شــهرها در درون شــهرها صاحبخانه
میشوند .طبق گزارشهای رسمی هماکنون 140
هزار هکتار از مناطق شــهری را بافتهای فرسوده،
تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی تشکیل میدهد
که  19میلیون نفر دراین مناطق زندگی میکنند.
ازســویی بر اســاس برنامه قرار بوده که سالی

 100هزار واحد در قالب برنامه بازآفرینی شــهری
ساخته شود اما رئیس جمهوری تأکید کرد سرعت
اجرای برنامه با استفاده از مؤلفههای تشویقی برای
ســازندگان افزایش یابد .یکی از بزرگترین بخشها
برای تولید اشتغال بخش مسکن است .معاون وزیر
راه و شهرســازی اجرای نوســازی بافت فرسوده را
یکی از برنامههای مهم در اشــتغالزایی عنوان کرد
که این برنامه میتواند  ٣٠٠هزار فرصت شــغلی در
ســال ایجاد کند به این ترتیب که در بخش ساخت
مســکن  250هزار شغل و در بخش ساخت روبناها
نیز  50هزار شغل ایجاد میشود .به گفته عشایری
اکنون ساخت یک میلیون مترمربع خدمات روبنایی
در بافتهای فرســوده در حال اجرا اســت که 50

هزار شــغل ایجاد کرده اســت .مدیرعامل شرکت
بازآفرینی شهری همچنین با اشاره به فرمان رئیس
جمهوری برای آغاز این برنامه از اواخر سال گذشته
گفت :در  4ماه گذشته ســاخت  40هزار واحد در
قالب برنامه شروع شــده است که از این تعداد 11
هزار واحد در زمینهای واگذارشده از سوی وزارت
راه و شهرسازی اســت 4 .هزار واحد در زمینهای
واگذاری از طرف شــهرداریها و  24هزار واحد نیز
در زمینهای مردم اســت .به گفته عشایری ،رئیس
جمهوری در جلســه روز گذشته بر این موضوع که
باید حاشیه شــهرها هم در کنار بافتهای فرسوده
داخل شهرها مورد توجه و اهمیت قرار گیرد ،تأکید
کرد.

شهردار شیراز
همراه با استاندار
فارس در نشست
پیگیری روند اجرای
برنامه ملی بازآفرینی
شهری امید (نوسازی
بافتهای فرسوده)
که به ریاست حسن
روحانی ،برگزار شد،
حضور یافت .در این
جلسه تصمیمات
مهمی در جهت
تسریع و توسعه
طرح اتخاذ شد

،،

طرح جامع نورپردازی شیراز
اجرایی میشود

توسعه نگاه عالمانه به زکات
مد نظر باشد

مشتريمداري اساس همه اقدامات
در توليد است

منطقه  5نیازمند طرح
ساماندهی حریم

شهردار شیراز از اجرای طرح
جامع نورپردازی شــهر شــیراز با
هــدف بازآفرینی هویت شــهری،
توســعه کارآمد اقتصادی ،تقویت
حیات مدنی و ســرزندگی شــبانه
شهر خبر داد .حیدر اسکندرپور با
اشاره به اینکه شبهای شیراز ،روشن نیست و زندگی شبانه
رونق چندانی ندارد؛ خبر داد که شهرداری در
در این شهر
ِ
حال تدوین طرح جامع نور شیراز است «تا بتوانیم تا پایان
زیبایی نمای شهری،
امســال با اجرای این طرح روشنایی،
ِ
امنیت شــبانه و سرزندگی را به شهر و شــهروندان هدیه
کنیم و عید  ،98نوروزی روشــن و نورانی برای شــهر رقم
بزنیم ».شهردار شیراز با بیان این مطلب که اصالح رویکرد
و تغییــر نگرش به شــهرداری از مهمترین اهداف مدیریت
شــهری اســت ،عنوان کرد :تحقق شــهر پایدار با رویکرد
عدالتمحــور نیازمند تعامل و همراهی همه دســتگاهها و
افراد تأثیرگذار در شــهر است .اسکندپور معتقد است امروز
شهرداری به یک ســازمان اجتماعی شهروندمحور تبدیل
شده که خواســتههای مردم به عنوان صاحبان اصلی شهر
پایه و اساس برنامههای آن را تشکیل میدهد؛ از همین رو
«پروژههای عمرانی ،فرهنگی و اجتماعی هم باید بر اساس
نیاز شهروندان تعریف شود».

نماینــد ه ولی فقیه در اســتان فارس و امام
جمعهی شیراز تاکید دارد که نگاه عالمانه و دقیق
در موضوع زکات باید توسع ه یابد .آیتاهلل لطفاهلل
دژکام چهارشنبه  ۲۷تیر در همایش زکات با اشاره
به آیه  ۴۰ســوره حج گفــت :خداوند میفرماید
كسانی هستند كه اگر ما به آنها حكومت دهیم
چند كار انجام میدهند و اینها مدافعان اســام هستند .امام جمعه شیراز
بــا بیان اینكه مــا زكات را به عنوان یك واجب درنظــر میگیریم كه وجوه
مختلفی دارد ،گفت :زمان مانند مســائل و مشكالت اجتماعی ماست كه هم
اكنون شكلها و وجوه مختلف دارد به عنوان مثال بحث مشكالت اقتصادی
را مطــرح میكنید آیا ایــن صرفاً وجهه اقتصــادی دارد؟ در تحلیلی كه ما
میكنیم میگوییم نگاه فرهنگی و آسیبشناسی اجتماعی و اقتصادی باید با
هم تلفیق شوند كه البته كمیته امداد این حركت را سالها پیش آغاز كرده
اســت .آیتاهلل دژكام افزود :امروز بحث زكات را باید با همین شــكل طرح
كنیم كه این یك نگاه صرفا معیشــتی نیست بلكه یك واجب الهی است كه
از نگاه عبادی آن كه زكات پرداخت میكند قصد قربت كند و تنها مســئله
انساندوستی مطرح نیست بلكه باید حس خدادوستانهای هم داشته باشیم
و برای خدا زكات پرداخت كنیم تا اثرش چیز دیگری شــود .آیتاهلل دژكام
تأكید كرد :شــرعاً مكلف هستیم هرچه بعد از كسب خرج و رسیدن به حد
نصاب اســت ،را اخذ كنیم و قبل از آن موظف نیستیم كه چیز بگیریم و اگر
همان چیزی كه قانون الهی است را اجرا كنیم مسلماً بركت به دنبال آن است
و این بركت به غیر از محاسبهای است كه در بحثهای ریاضی میآوریم.

اســتاندار فارس معتقد است که این استان
هماینک زیرساختهای الزم برای حضور شرکت
ســایپا و تولید خودروهای این شــرکت را دارد.
اسماعیل تبادار شامگاه چهارشنبه  27تیرماه در
آییــن رونمایی از رهام به عنوان خودروی جدید
شرکت ســایپا در هفدهمین نمایشگاه خودروی
شــیراز و در جمع خبرنگاران تصریح کرد :در بازدید از شــرکت ایران
خوردو در شیراز احســاس کردم که زیرساختهای الزم برای راهندازی
ســایر خطوط تولید مانند رنگآمیزی وجــود دارد .تبادار گفت :دنیای
اقتصاد ،دنیای مشــتریمداری است و باید برای اعتماد در ابعاد مختلف
چه نئاوری ،استاندرد کیفیت کار ،زمان پاسخگویی می تواند رضایت مردم
را فراهــم کند .وي با ابراز اميدواري از ارائه گزارش تشــريح ويژگيهاي
خودرو جديد محصول اين شــركت ،خواســتار انتقال اين اميدواري به
باوری عمومي برای مردم شد و افزود :انتظار است مطابق صنعت خودرو
دنيا ،نوآوريهاي صنعت خودرو داخلي افزايش يابد .اســتاندار فارس با
بيان اينكه كارشناسان ،متخصصين و توليد كنندگان آيتمهاي مختلف از
جمله زيبايي ،لذتبخشي ،ايمني ،استانداردسازي و ...را در توليد خودرو
مدنظر قرار دهند ،كيفيت و استانداردســازي خودرو را مهمترين مطالبه
عمومي عنوان كرد .تبادار كه متعقد اســت استانداردســازي و كيفيت
مطلوب خودرو از استقبال عمومي بااليي برخوردار است ،تاكيد كرد :در
مباحث استانداردسازي و نوسازي خودروها گلههاي فراواني وجود دارد،
و مشتريمداري اساس همه اقدامات در توليد است.

شــهردار منطقه  ۵شیراز با
اشــاره به اینکه این شــهرداری
بــا  22هزار هکتــار حریم دارای
بیشــترین حریــم شــهری در
محــدوده شــیراز اســت ،گفت:
حرائم یک تهدید جدی است اما
این تهدید میتواند با تعریف پروژههای ســرمایهگذاری،
به فرصت و موتور محرک توســعه شــهر شــیراز بهویژه
در این منطقه تبدیل شــود .به گفته مسعود طهماسبی
18روستا در حریم شهرداری منطقه  5وجود دارد که در
آنها ساختوسازهای غیرمجاز خارج از طرح هادی روستا
انجام شــده ،از همین رو نیاز به طرح ســاماندهی حریم
وجود دارد .طهماسبی با اشــاره به اینکه بودجه عمرانی
 15میلیارد تومانی شــهرداری منطقه  5در سال  ،97به
تشــریح پروژههای این منطقه پرداخت و گفت :ســرای
محله کوشــک میدان با هدف توانمندســازی محالت با
مساحتی بیش از هزار و سیصد متر مربع درحال ساخت
اســت و در هفته دولت به بهرهبرداری میرسد .شهردار
منطقه  ،5احداث بوستانهای بنیهاشمی ،معراج ،دولت
غربی ،تعریض و پیادهروســازی بولــوار قائم (عج) و بلوار
 45متری دولت را از دیگر پروژههای عمرانی این منطقه
برشمرد.

جزییات ماجرای ریزش کوه در یکی از خیابان های شیراز

ساختمان های در معرض خطر بلوار جمهوری تخلیه می شوند
ریزش ناگهانی کوه در نزدیکی منازل مسکونی بلوار جمهوری منجر به ترس و دلهره ساکنین
شد .ظهر روز سهشنبه  26تیرماه ،طی اطالعرسانی این حادثه به سامانه  125از سوی شهروندان،
نیروهای آتشنشــانی از چند ایستگاه بیدرنگ با هماهنگی ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی
شــیراز ،به خیابان کوهستان واقع در بلوار جمهوری اعزام شــدند .به گفته نامجو وصالی معاون
عملیات سازمان آتش نشانی ،در محل حادثه دو ساختمان نیمه ساخته در مجاورت دامنه کوه و
مســیر ریزش قرار داشتند که بر اثر این حادثه تخریب شده و هر لحظه امکان بروز حوادث دیگر
وجود داشت.
او در ادامه گفت :آتشنشــانان بیدرنگ پس از ایمنسازی کامل و جلوگیری از رفتوآمد
شهروندان ،با کمک نیروهای انتظامی و عوامل شهرداری ،ساکنان ساختمانان اطراف و در معرض
خطر را تخلیه کرده و به محلی امن انتقال دادند .معاون عملیات آتش نشــانی افزود :خوشبختانه
با تالش آتشنشــانان و عوامل امدادی در این حادثه به هیچیک از شــهروندان آسیبی نرسید و
نیروهای عملیاتی پس از ایمنسازی کامل ،خیابان را کام ً
ال مسدود و از تردد شهروندان جلوگیری
کردند .وصالی هشدار داد :شهروندان تا اطالع ثانوی از محل اعالم شده گذر نکنند.
فرماندار شیراز نیز چهارشنبه  ۲۷تیر با اشاره به بازدید انجام شده از محل وقوع حادثه ،گفت:
شهر شیراز حدود  ۴۰درصد کل جمعیت فارس را در خود جای داده و با توجه به جغرافیایی آن،
مستعد رخدادهای طبیعی نیز بوده است.
حیدر عالیشوندی با تصریح اینکه موضوع مدیریت بحران در شهر شیراز بسیار اهمیت دارد،
گفت :مدیریت بحران در کالنشــهری نظیر شیراز باید همیشه آماده باشد و در مواقع ضروری از
تمام امکانات و البته تفکرات مدیریتی بهره بگیرد .او گفت :امسال شاهد تعداد زیادی آتش سوزی

در کوهستانها و مناطق حفاظت شده و دیگر رخدادهای درونشهری بودیم که عمده دلیل آن
رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی افراد بوده است.
او در خصوص موضوع ریزش کوه در بلوار جمهوری شــیرازگفت :با توجه به بازدید میدانی
انجام شده در ساعت اولیه وقوع ،عدم رعایت اصول فنی و ایمنی توسط افراد در هنگام ساخت و
ساز کامال محسوس بود؛ ابتدا با هماهنگی ستاد مدیریت بحران استانداری نسبت به شناسایی و
مستندنگاری و ایمن سازی و ایجاد حریم حفاظتی اقدام شده است.
فرماندار شیراز با اشاره به بازدید انجام و نظرات کارشناسی مطرح شده ،گفت :گزارش مدیر
کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی در خصوص علل وقوع ارائه و نسبت به تسریع در عملیات

ایمنسازی و رفع خطر اهتمام الزم انجام شد و براساس دادستان محترم ،شعبه و قاضی ویژهای
در دادسرا برای بررسی موضوع و برخورد با متختلفان تشکیل میشود.
رئیس شــورای تامین شهرستان شــیراز گفت :شــهرداری را مکلف کردهایم که نسبت به
تخلیهی ســاختمانهای در معرض خطر و ایمنســازی محدوده اقدام کرده و برای جلوگیری از
گســترش حادثه ،آب و برق و گاز ساختمانهای در معرض خطر را قطع کند .معاون امور فنی و
عمرانی فرمانداری شیراز نیز با اشاره به انجام بازدید میدانی در ساعات ابتدای وقوع حادثه گفت:
هر گونه فعالیت و عملیات خاکی وســیع یا حساس نیازمند مطالعات ژئوتکنیکی و مورفولوژیکی
و زمین شناسی است.
فرهاد امیدوار افزود :قطعا برداشــت پنجه خــاک در مخروط افکنهها زمینه لغزش را فراهم
خواهد کرد؛ اگر الیههای زیرین مخروط افکنهها از خاکهای ریز دانه به خصوص شیست و مارن
بوده و دارای رطوبت هم باشــد این مخروط افکنهها تحت تاثیر وزن خود دچار لغزش شــده و با
توجه به برهم خوردن شــیب شیروانی میتواند خطر آفرین باشد .امیدوار یادآور شد :دلیل وقوع
این حادثه رعایت نشدن اصول فنی در اقدامات ساخت و ساز بوده است و طی روزهای آینده علل
نظارت نشدن بر روند ساخت و ساز را بررسی و نتایج را اطالعرسانی خواهیم کرد.
پس از این حادثه رئیس کمیســیون حقوق شــهروندی شورای شهر شــیراز هم از آخرین
وضعیــت این منطقه بازدید کرد .احمد تنوری گفت :به نظر میرســد در ارتباط با صدور پروانه
ســاختمانی در این منطقه دقت کافی به عمل نیامده اســت .به گفته تنوری ،عملکرد ناظران و
مجریان ســاختمانی هم در خصوص عمل به وظایفشــان باید مورد بررسی قرار گیرد تا چنانچه
قصور یا تقصیری داشته اند برخورد قانونی با آنان صورت گیرد.

صدا ی شهر
گزارشهایی درباره مدیریت شهری
و بررسی عملکرد مدیران و تصمیمسازان شهری

صداوسیما و ائمه جمعه نقش موثری در آموزش مردم
برای مصرف بهینه آب و برق دارند و باید آموزش ،تبلیغات و اطالعرسانی
در این زمینه را در دستور کار قرار دهند
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 40درصد مصرف
انرژی مربوط به
ساختمانهاست و حدود
یک میلیون مشترک برق
در شهر شیراز وجود
دارد .اگر در مصرف برق،
۱0درصد صرفهجویی
شـود ،میتوان مشکالت
مربوط به قطعی برق را
رفع کرد؛ به ویژه آنکه
میزان تولید نیروهای
غرقابی به دلیل کاهش
آب ذخیره پشت سدها،
کاهش یافته است

،،

،،

با حضور مدیران شهری مشکالت ناشی از قطع مکرر برق در اداره کالنشهر شیراز بررسی شد

قطعیبرقمدیریتنشود؛شبکهبرقخاموشمیشود

راهکارهای کاهش مصرف برق ساختمانهای شهرداری وهمچنین مشکالت به وجودآمده ناشی
از قطع برق چراغهای راهنمایی ،با حضور اعضای شــورا ،شــهردار شــیراز ،رییس پلیس راهور
شیراز ،شــهرداران ،معاونین و روسای سازمانهای شهرداری و مدیران شرکت توزیع نیروی برق
شیراز درشورای شهر شیراز بررسی شد .در این جلسه شهردار شیراز با اشاره به تولید برق توسط
نیروگاه خورشــیدی گفت :شرکت توزیع برق باید با شرکتها و سرمایهگذارانی که قصد تاسیس
نیروگاه خورشیدی و فروش برق را دارند همراهی کند و این سرمایه گذاران را به سوی شهرداری
بیاورد .حیدر اســکندرپور همچنین بر لزوم خاموشی سیستم روشنایی و سرمایشی شهرداری بعد
از ساعات اداری تاکید کرد و از پرداخت پاداش به مجموعههای شهرداری در صورت کاهش ۱۰
درصدی مصرف برق خبر داد.
  صداوسیما و ائمه جمعه درباره مصرف بهینه انرژی اطالعرسانی کنند
ســیداحمدرضا دســتغیب نیز در این جلســه گفــت :در بحث مصرف انــرژی و آب ،آموزش و
اطالعرســانی مناسب صورت نگرفته است .به گفته رئیس شورای شهر ،باید مصرف المپهای
پرمصرف در خانهها ،بیمارســتانها و اماکن عمومی را کنترل کنیم .دســتغیب با اشاره به لزوم
اطالعرسانی در سطح جامعه گفت :صداوسیما ،ائمه جمعه و جماعات ،جامعه روحانیت در مساجد
و آمــوزش و پرورش نقش موثری در آموزش به مــردم در جهت مصرف بهینه آب و برق دارند
و باید آموزش ،تبلیغات و اطالعرســانی در این زمینه را در دســتور کار قرار دهند .او همچنین با
اشــاره به ضرورت استفاده از سنسورها در در برخی راهروها ،پارکینگها و اماکن عمومی افزود:
باید روشنایی پارکها و چراغ راهنمایی رانندگی را با استفاده از سوالر و نیروگاههای خورشیدی
تأمین کنیم .دستغیب سپس با پیشنهاد کاهش  ۵۰درصدی المپها در شورای شهر وشهرداری،
افزود :به دلیل واردآمدن ضررهای سنگین مالی به کارخانهها در صورت قطع برق بدون اطالع،
در چهل و پنجمین جلســه علنی شــورای اسالمی شــهر شیراز الیحه
شــهرداری در خصوص شرکت در شانزدهمین اجالس شهرهای تاریخی
جهان که در شــهریورماه برگزار می شــود ،تصویب شد .هم اکنون ۱۱۵
شهر تاریخی از ۶۵کشور جهان عضو کنفرانس شهرهای تاریخی هستند و
شیراز میزبان دوره آینده این کنفرانس در سال  2020خواهد بود .همچنین
در این جلسه ،الیحه کاهش عوارض و بهای خدمات در سال  97تصویب
شد.
معاون مالی و اقتصادی شــهرداری شــیراز نیز با بیان اینکه تخفیف 24
درصدی عوارض و بهای خدمات در شــهر شــیراز تا آخــر تیرماه ادامه
خواهد داشت ،گفت :برابر الیحه مصوب فرودین ماه ،از ابتدای مرداد این
تخفیف با دو درصد کاهش به  22درصد خواهد رسید .مدت زمان تخفیف
عــوارض  22درصدی ،چهار ماه خواهد بود و پس از آن از ابتدای آذرماه
میزان تخفیف به  20درصد خواهد رســید .تخفیفی که به گفته هاشمپور
اظهار کرد :این تخفیف شامل جرایم کمیسیون ماده صد ،عوارض سالیانه
نوسازی ،عوارض ســالیانه خودرو ،عوارض سالیانه صنفی ،هزینه بهای
خدمات صدور پاسخ اســتعالم واگذاری امالک و حقوق تجاری نخواهد
بود.

طرح جامع شبکه آبهای سطحی
تدوین میشود

باید زمان قطع برق ،اطالعرسانی شود یا کارخانهها مشمول قطع برق نشوند.
 10درصد صرفهجویی کمبود برق را رفع میکند
رئیس کمیســیون عمران و حملونقل شورای شهر شیراز نیز گفت :مقرر شد کمیسیون عمران،
حمل و نقل و ترافیک شــورا در مدت یک هفته راهکارهای عملی صرفهجویی در مصرف برق
در ســاختمانها را در قالب دفترچهای تهیه و به شــهرداری ارســال کند تا اقدام فوری در این
خصوص توسط شــهرداری انجام شود .به گفته نواب قائدی کمیته  4نفره از نمایندگان معاونت
حمل و نقل و ترافیک شــهرداری ،پلیس راهور ،شرکت توزیع نیروی برق شیراز و اعضای شورا
با محوریت معاونت حمل و نقل ســریعا تشکیل میشــود و در خصوص جلوگیری از مشکالت
ناشــی از قطع برق در چراغهای راهنمایی و رانندگی در تقاطعات اصلی شــهر تصمیم گیری و
اقدام الزم صورت میگیرد.
  تخفیف عوارض در قبال تولید برق خورشیدی در ساختمانها
 ۴۰درصد مصرف انرژی مربوط به ساختمانهاســت و حدود یک میلیون مشترک در شهر شیراز
وجود دارد ،به گفته قائدی اگر در مصرف برق ۱۰ ،درصد صرفهجویی شــود ،میتوان مشکالت
مربوط به قطعی برق را رفع کرد؛ به ویژه آنکه میزان تولید نیروهای غرقابی به دلیل کاهش آب
ذخیره پشــت سدها ،کاهش یافته است و در سالهای گذشته نیز به دلیل تحریمها ،زیر ساخت
الزم فراهم نشــده است .به گفته قائدی ،اگر قطعی برق مدیریت نشود کل شبکه برق کشور به
خاموشی میرود .او با اشاره به حضور بیماران نیازمند اکسیژن در خانه گفت :باقطع برق جان این
بیماران در معرض خطر است که با بهینه مصرف کردن میتوانیم به این بیماران نیز کمک کنیم.
نایب رییس شــورای شهر شیراز نیز گفت :با یک همکاری همهجانبه شورای شهر ،شهرداری و

چراغ راهنمایی  ۲۲تقاطع به سیستم برق اضطراری مجهز میشود
در همین راستا معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری شیراز نیز از تجهیز  ۲۲تقاطع به سیستم
بــرق اضطراری ( )UPSبا هدف رفع خاموشــی چراغ های راهنمایی تقاطعــات و جلوگیری از
اختــال در تردد خودروها خبر داد .مجتبی زوربخش با اشــاره به قطعی برق طی چند روز اخیر
و خاموشــی چراغهای فرماندهی (راهنمایی) تقاطعات سطح شهر ،عنوان کرد :با تصویب کمیته
مدیریت انرژی شــهرداری شــیراز و هماهنگی پلیس راهور 22 ،تقاطع که دارای اهمیت باالیی
در شــبکه حمل و نقل درونشهری هستند تا پایان هفته آینده به سیستم برق اضطراری ()UPS
مجهز میشوند.
معاون حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه  64تقاطع شــهر شــیراز در اولویت تجهیز به برق
اضطراری هســتند ،تصریح کرد :بر اساس برنامه ریزی انجام شده پس از تجهیز  22تقاطع مهم
در محدوده مرکزی شــهر 42 ،تقاطع دیگر نیز با نظر پلیس راهور مشــخص و به سیستم برق
اضطراری مجهز خواهد شــد  .زوربخش لزوم صرفهجویــی در مصرف انرژی از جمله آب ،برق
و گاز در ادارات تابعــه را یکی دیگر از مصوبات این کمیته عنوان و تصریح کرد :دســتورالعمل
و الگوی مصرف همراه با سیاســتهای تشــویقی بــرای کاهش مصرف انــرژی در ادارات و
ســازمانهای زیرمجموعه تنظیم شده است که در صورت موفقیت حوزههای مختلف در اجرای
آن برابر ضوابط از آنها تقدیر میشود.

برداشتن پارازیت «خواسته بهحق» مردم شیراز است

  خرید ۴۰۰دستگاه اتوبوس با فروش اوراق مشارکت

عضو شــورای اسالمی شــهر شــیراز گفت :مشکالت
فاضالب ،آبهای ســطحی و جــدول آب خیرات محله
ابیوردی در کمیســیون سالمت ،محیط زیست و خدمات
شهری شورا بررسی شد .قاسم مقیمی گفت :در راستای
مهار سیالب و هدایت آبهای سطحی در محله ابیوردی،
در این کمیسیون مقرر شد معاونت فنی عمرانی شهرداری
شــیراز تا سه ماه آینده طرح جامع شبکه آبهای سطحی را تدوین و به شورا ارائه
کند .مقیمی با اشاره به اعالم آمادگی شرکت آبفا شهرستان شیراز مبنی بر اولویت
قراردادن تکمیل شبکه خط انتقال فاضالب شهری در محله ابیوردی گفت :یاوران
شورای محل باید ســاکنان را به خرید حق انشعاب فاضالب خانگی ترغیب کنند.
مقیمی بر آگاهساختن همشــهریان این محله نسبت به وضعیت جدول آب خیرات
تاکید کرد وگفت :این جدول آب سبب ایجاد مشکل زیستمحیطی و انواع بیماریها
میشــود ،زیرا مکان مناسبی برای میکروبهاست و باید مسدود شود .او از تشکیل
کارگروه تخصصی با محوریت معاونت فنی عمرانی شهرداری خبر داد و گفت :این
کارگروه با حضور اداره مهندســی آب ـ سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری
و شــهرداری منطقه یک تشکیل تا درمدت سه ماه الیحه مسدودکردن جدول آب
خیرات را تدوین کنند.

براساس توافق انجام شــده با ایرانخودرو۲۶ ،میلیارد از بدهی شهرداری
به صورت نقدی و مابقی ( 48میلیارد تومان) تا پایان سال جاری پرداخت
میشــود و شرکت ایرانخودرو همزمان با پرداخت  26میلیارد ،تمام 186
دستگاه اتوبوس را به شهرداری شیراز تحویل میدهد.
  تصویب طرح ساماندهی سرویسهای بهداشتی سطح شهر

در این جلسه همچنین طرح ساماندهی سرویسهای بهداشتی سطح شهر
و مناســب سازی آن جهت استفاده شــهروندان و گردشگران با اکثریت
آرا به تصویب اعضای شورای اســامی شهر شیراز رسید .بر این اساس
سرویسهای بهداشتی بیشتر و مناسبتری در اطراف مراکز شلوغ جمعیتی
و گردشگری تعبیه میشوند .بر اساس این طرح مقرر شد شهرداری شیراز
طی سه ماه طرح جامع سرویسهای بهداشتی شهر شیراز را تهیه و امکان
ســاخت ،واگذاری و نگهداری سرویسهای بهداشتی به بخش خصوصی
را بررسی و نتیجه را به شورا اعالم کند .سولماز دهقانی رئیس کمیسیون

آبهای سطحی ذخیرهسازی شود
رئیس کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شــورای اسالمی شــهر شــیراز از عامل و هم
اندیشی شورا و دانشــکده کشاورزی درخصوص
فرهنگســازی مصرف بهینه منابــع آب خبرداد.
لیال دودمان گفت :مقرر شــد کارگروه تخصصی
در راستای انتقال آبهای سطحی و جلوگیری از
سرعت انتقال آب به پایین دست و ممانعت از هرزروی روان
آبهای ناشی از بارندگی و استفاده جهت آبیاری فضای سبز
در فصول کمبارش در دو ماه آینده تشکیل شود .وی افزود :این
کارگروه تخصصی با محوریت ســازمان سیما منظر و فضای
سبز شهری شــهرداری و با حضور نمایندگان معاونت فنی و
عمرانی ،معاونت معماری و شهرســازی ،دانشکده کشاورزی،
شرکت آبفای شهرســتان شیراز و ســازمان نظام مهندسی
تشکیل و نتیجه در قالب دستورالعمل تدوین و جهت بررسی
به شورا ارائه میشود .لیال دودمان افزود :با توجه به بحران آب
نیاز به الگوسازی در زمینه جمعآوری نزوالت آسمانی جهت
ذخیرهسازی و آبیاری فضاهای ساخت فضای سبز به صورت
پایلوت ،احداث مخزن آبدســتی در فضای باز ساختمان در

،،

اداره برق مشکل چراغ راهنمایی رانندگی را برای همیشه رفع میشود .ابراهیم صبوری خواستار
ارائه طرحهای مشوق برای ساختمانهای در حال ساخت شد و گفت :انبوهسازان ،سقفها را به
یک نیروگاه خورشــیدی کوچک تبدیل میکنند تا به شبکه کمک کند و شهرداری میتواند در
قبال آن تخفیف عوارض در نظر بگیرد.

گزارشی از مصوبات چهلوپنجمین جلسه علنی شورای شهر شیراز

شــورای شهر شیراز همچنین الیحه انتشار اوراق مشارکت مالی اسالمی
جهت خرید  ۳۰۰اتوبوس تککابین ۵۰ ،دســتگاه اتوبوس دوکابین و ۵۰
اتوبــوس برقی را تصویب کرد .رئیس کمیســیون عمران ،حمل و نقل و
ترافیک شورای اسالمی با بیان این مطلب که نیمی از ناوگان اتوبوسرانی
شیراز فرسوده شده و نیاز به نوسازی دارد ،گفت :بر اساس این الیحه مبلغ
 270میلیارد تومان اوراق مشارکت توسط شهرداری شیراز منتشر میشود
که بازپرداخت  ۵۰درصد از اصل و ســود این اوراق ،توســط شهرداری و
مابقی ســود این اوراق توســط دولت و از محل تکالیف بودجه  ۹۷کشور
تضمین و پرداخت میشــود .نــواب قائدی در خصــوص اتوبوسهای
خریداری شده در سال گذشته نیز گفت :شهرداری شیراز به منظور تجهیز
ناوگان اتوبوسرانی ،اقدام به خرید  ۱۸۶اتوبوس از شرکت ایرانخودرو کرده
است که این اتوبوسها تا به امروز به دلیل بدهی  76میلیاردی شهرداری
شــیراز ،در پارکینگ ایران خودرو متوقف شــده است .به گفته قائدی اما

شهردار شیراز با اشاره
به تولید برق توسط
نیروگاه خورشیدی
گفت :شرکت توزیع
برق باید با شرکتها
و سرمایهگذارانی
که قصد تاسیس
نیروگاه خورشیدی و
فروش برق را دارند
همراهی کند و این
سرمایهگذاران را به
سوی شهرداری بیاورد

دست احداث شهرداری شیراز ،ساختمان دانشگاه
شیراز واقع در کوی ارم و ساختمان جدید االحداث
شرکت آبفا شهرستان شیراز به منظور بازچرخانی
آبهای خاکستری موجود برای آبیاری فضای سبز
در دستور کارقرار گرفت.
عضو شــورای اسالمی شــهر شــیرازگفت :به
منظور فرهنگســازی عمومی در جهت بهینهسازی مصرف
آب شرب ،شهرداری باید نســبت به تهیه الیحه ایجاد خانه
فرهنــگ آب درمدت یک ماه آینده اقــدام و نتیجه را برای
بررسی به شــورا ارائه دهد .دودمان گفت :در راستای استفاده
از پتانســیل و توانمندی های  NGOهــای فعال در عرصه
محیط زیست و فضای سبز و دانشجویان تحصیالت تکمیلی
دانشــکده کشاورزی شیراز به منظور فرهنگسازی و ترغیب
عموم شــهروندان به استفاده مناسب از آب شرب ،شهرداری
با محوریت معاونت فرهنگی اجتماعی نسبت به تنظیم تفاهم
نامه ســه جانبه بین شرکت آبفای شهرستان شیراز ،دانشکده
کشاورزی شیراز و معاونت فرهنگی اقدام و نتیجه تا یک ماه
اینده جهت بررسی به شورا ارائه شود.

گردشــگری شورای شهر شیراز در دفاع از این طرح در صحن شورا گفت:
وضعیت بهداشــتی یکی از مولفههای بسیار مهم توسعه یافتگی هر شهر
محسوب میشود و نقش عمدهای در رضایتمندی و یا عدم رضایتمندی
شهروندان و گردشگران آن شهر دارد.
  برداشتن پارازیت خواسته به حق مردم شیراز

عضو شــورای شهر شــیراز «برداشتن پارازیت شهر شــیراز» را یکی از
خواســتههای «به حق» مردم عنوان کرد .نوذر امامی رئیس کمیســیون
معماری و شهرســازی شورای شهر شــیراز در صحن علنی شورا با اشاره
به تشــکیل کمیتهای در اســتانداری برای بررســی میزان پارازیت ها و
تأثیرات آن بر ســامت شهروندان گفت :هنوز گزارشی در مورد وضعیت
پارازیتها ارائه نشده اســت و از دانشگاه علوم پزشکی و سازمان محیط
زیست میخواهم که گزارشهای مربوط به پارازیتها را به اطالع مردم
برساند .امامی با تشکر از وزیر ارتباطات به دلیل پیگیری نصب دستگاههای
اندازهگیری میزان امواج در سطح شهر شیراز گفت :با این اقدام اگر امواج
بر اساس استاندارد باشــد اندازه گیری میشود و در غیر اینصورت مردم
متوجه پارازیت میشوند.

موزه دفاع مقدس
جاذبه گردشگری شود

رئیس کمیســیون برنامه ،بودجــه ،امورحقوقی و امالک
بر شناسایی استانداردهای اســتقرار مکانهای فرهنگی،
مذهبی و ورزشــی در شیراز تاکید کرد .عبدالرزاق موسوی
در کمیسیون فرهنگی شورا گفت :هماندیشی در خصوص
موزه دفاع مقدس در دستور کار قرار گرفت .وی بر این باور
است که موزه دفاع مقدس میتواند سبب جذب گردشگران
ملی و خارجی قرار گیرد .موســوی با اشاره به حضور همه
اقــوام در دفاع مقدس گفت :باید به موزه جنبه ملی و عمومی دهیم و نباید محتوای
موزه یک بعدی باشــد .وی افزود :بررسی بخش فیزیکی موزه به کمیسیون برنامه،
بودجه ،امور حقوقی و امالک و کمیســیون شهرسازی ارجاع داده شد .عضو شورای
اسالمی شهر شیراز از تشــکیل کارگروه مشترک بین معاونت فرهنگی ،اجتماعی و
شــهرداری منطقه  ۲و بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس خبرداد و گفت:
مقرر شد درمدت یک ماه نتیجه حاصل برای بررسی به کمیسیون فرهنگی ارائه شود.
موسوی همچنین بر شناسایی اســتاندارد های استقرار فضاهای فرهنگی ،ورزشی و
مذهبی تاکید کرد و گفت :با این اقدام از ســلیقهای عمل کردن جلوگیری میشــود.
وی با اشاره به اهمیت رعایت اصول طرح تفصیلی شهر برای ساخت اماکن آموزشی،
فرهنگی ،مذهبی و ورزشی گفت :سازمان فرهنگی ،اجتماعی در راستای کمک به این
نهادها چارچوبی راتعیین کند تا در شورا به تصویب برسد .وی افزود :در امور شهر نباید
تبعیضی صورت گیرد و باید براساس طرح تفصیلی شهر نیازمندیهای شهر از قبیل
مدرسه ،حسینیه و مسجد مشخص شود.
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مهمترین ویژگیهایی که
در ساختارها باید ایجاد
شود ،تمرکز مدیریت
امور سرمایهگذاری است.
تسهیل و تسریع کارها
در این حوزه تنها از
طریق مدیریت متمرکز
صورت خواهد گرفت که
درون خود شهرداری
این مدیریت متمرکزدر
سازمان سرمایهگذاری
است .قطعاً برای جذب
سرمایهگذار به هماهنگی
با بقیه نهادهای شهرداری
نیاز است ،اما این کارنباید
وظیفه سرمایهگذار باشد؛
بلکه باید وظیفه سازمان
سرمایهگذاری باشد

،،

،،

به اعتقاد مدیریت شهری
جدید ،سرمایهگذاری یک
ضرورت است .برای آنکه
این موضوع اتفاق بیفتد،
دو کار عمده باید انجام
دهیم .اول آنکه فرصتها و
بستههای سرمایهگذاری را
تهیه کنیم و دوم هم اینکه
با بازاریابی ،فرصتها و
بستهها را به سرمایهگذار
ارائه و او را جذب کنیم

،،

،،

سینا بنیزمانی عضو شورای  شهر در گفتوگو با «شهرراز»  
از شیوههای درآمدزایی برای شهرداری شیراز میگوید

اجارهداریالگوی
کسب درآمد پایدار

حســین مالکی /در یک بعدازظهر تابســتانی رئیس کمیسیون اقتصادی و  سرمایهگذاری شورای شهر شیراز در دفتر شهرراز حضور یافت تا در گفتوگوی  ما شرکت کند .بنیزمانی در این
گفتوگو هم از اتفاقات مثبتی که در سازمان سرمایهگذاری رخ داده میگوید ،هم از نیاز شهر به تعریف درآمد پایدار برای شهرداری .سینا بنیزمانی معتقد است در سالهای گذشته روشهای تامین
مالی بیشتر به بودجه شهرداری متکی بود ،اما به خاطر رویکرد شورای پنجم و شهردار شیراز و همچنین شرایطی که اقتصاد کشور ایجاب میکند ،ما توجه بیشتری به سرمایهگذاری داریم و افزون
بر آنکه آن را یک روش تامین مالی میبینیم؛ بلکه به اعتقاد ما ســرمایهگذاری یک ضرورت اســت« .برای آنکه این موضوع اتفاق بیفتد ،دو کار عمده باید انجام دهیم .اول آنکه فرصتها و بستههای
ســرمایهگذاری را تهیه کنیم و دوم هم اینکه با بازاریابی ،فرصتها و بســتهها را به سرمایهگذار ارائه و او را جذب کنیم ».مشــروح گفتوگوی شهرراز با سینا بنیزمانی رئیس کمیسیون اقتصاد و
سرمایهگذاری شورای شهر شیراز را در ادامه بخوانید.
درجلســه علنی شورای شهر طرحی از کمیسیون
برنامه ،بودجه ،امور حقوقی و امالک شــورا در باره
اصالح کاهش عوارض و بهای خدمات برای سال
 97به تصویب رسید که شما در هنگام مطرحشدن
آن در صحن شــورا مطالبی را   شرح دادید  .اصل
مصوبه چه روندی داشــت و با اصالحیه فعلی چه
تفاوتی دارد؟

موضــوع مصوبه اصالح مصوبــه کاهش عوارض و
اصل مصوبــه هم فروردینماه امســال به منظور کاهش
عوارضی که در ســال  97به شهروندان تعلق میگیرد ،به
تصویب شــورا رســیده بود .با توجه به این که در مصوبه
فروردینمــاه ،عــوارض صنفی از شــمول این کاهشها
خارج شــده بود و درواقع مشوقی برای مودیان این بخش
نداشت ،به همین دلیل شــهرداری الیحهای تقدیم کرده
بود که عوارض صنفی هــم مانند مابقی عوارض موضوع
مصوبه شورا مشــمول آن مصوبه قرار گیرد که درجلسه
اخیرصحن هم بررسی شد و قبل از این که به صحن بیاید
در کمیســیون برنامه و بودجه ،امورحقوقی و امالک شورا
مورد بررسی قرار گرفته بود .هم کمیسیون برنامه و بودجه
و هــم درصحن علنی موافقت کردند که بعد از تائید هیأتِ
تخفیف ،مودیان عوارض صنفی نیز از این کاهش ها بهره
مند خواهند شد.

پیشبینی شما از تاثیرگذاری این مصوبه چیست؟

به نظر من قطع ًا استقبال میشود ،چون هدف اصلی
شهرداری و شــورا از کاهش عوارض صنفی این است که
مودیان و دارندگان واحدهای صنفی برای مشارکت بیشتر
در پرداخت عوارض تشویق شوند.
در ارزیابیهای شما برنامههای تشویقی مدیریت
شهری جدید چه تغییراتی را درنحوه برخورد مردم
با موضوع تأدیه عوارض شهرداری به وجود آورده
است؟

اتفاق ًا میزان مشــارکت مردم در پرداخت عوارض به
شهرداری شیراز در سال  96نسبت به سال قبل از آن بیشتر
شده بود و با وجود اینکه شاهد افزایش استقبال شهروندان
در این مورد بودیم ،اما به دلیل این که میخواستیم سطح
این مشارکت بیشتر شود و شــرایط بهتری برای مودیان
پیش بیاید ،چنین طرحی به تصویب شورای پنجم رسید.
آیا تفاوتی میان کســانی که سال گذشته عوارض
خود را پرداخت نکردهاند و با این تخفیفها تشویق
به پرداخت میشوند ،با کسانی که عوارض خود را
به موقع پرداخت میکنند وجود نخواهد داشت؟

موردی که ما تصویب کردیم برای عوارض سال 97
است .البته در صحن علنی از جانب یکی از اعضا پیشنهاد
شــد کسانی که سال 96و پیش از آن عوارض خود را هنوز
نپرداختهاند نیز مشمول تخفیف شوند تا آنها هم تشویق به
پرداخت عوارض خود شــوند ،اما بــه نظر من این عادالنه
نخواهد بود که آنها که عوارض خود در سال  97را پرداخت
میکنند ،با کســانی که ســالهای قبل عوارض ندادهاند،
درشرایط مساوی قرار گیرند و تخفیف بگیرند .از همین رو
این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت.
حد تخفیف و کاهش عوارض برای مودیان امسال
چه مقدار است؟

دقیقا مانند عوارض ســاختمانی اســت .درصدهایی
برای چهار ماهه اول ،دوم و ســوم سال در نظر گرفته شده
که بســته به مقدار پرداخت نقدی مودیان ،میزان کاهش
عوارض هم بیشتر خواهد بود.
در ســالیان اخیر یکی از شعارهای تیم اجرایی و
مدیریتی شهر ،جذب سرمایهگذار بوده است .این
امر تا امروز چهاندازه اتفاق افتاده است؟

ما جلسات کمیســیون اقتصاد و سرمایهگذاری را بر
شناســایی فرصتها و تهیهی بســتههای سرمایهگذاری

متمرکز کردهایم و توفیقاتی نیز حاصل شده است .در حال
حاضر چندین فرصت و بسته سرمایهگذاری عملی و دارای
توجیه باال در سازمان سرمایهگذاری وجود دارد که فراخوان
یکی از آنها چند روز قبل در روزنامهها منتشــر شد .این
جلسات را با تمامی ســازمانها و مناطق شهرداری ادامه
خواهیم داد و همزمان بازاریابی فرصتها را در دستور قرار
میدهیم.
اصوالً جذب سرمایهگذار نیازمند چه مکانیزمی در
ساختار بوروکراتیک و اداری شهر و استان است
و چه تعامل و هماهنگی میان نهادها و ارگانهای
مختلف را طلب میکند؟

این که جزیرهای عمل نشود .مهمترین ویژگیهایی
که در ســاختارها باید ایجاد شــود ،تمرکــز مدیریت امور
ســرمایهگذاری است .تسهیل و تسریع کارها در این حوزه
تنها از طریق مدیریــت متمرکز صورت خواهد گرفت که
درون خود شــهرداری این مدیریت متمرکزدر ســازمان
سرمایهگذاری اســت .قطع ًا برای جذب ســرمایهگذار به
هماهنگی با بقیه نهادهای شــهرداری نیاز اســت ،اما این
کارنباید وظیفه سرمایهگذار باشد؛ بلکه باید وظیفه سازمان
سرمایهگذاری باشــد .از همین رو ما این موضوع را دنبال
کردیم و در تکلیف بودجه  97آمده و پیشنویس ســازوکار

رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورای شهر در گفتوگو با «شهرراز» مطرح کرد:

شروط الزم برای کسب
درآمد پایدار شهرداریها،
اول توسعهی فناوری
اطالعات است و دوم
تسهیل شرایط کسب و
کار .در باز ه میانمدت هم با
توجه به فرصتها و امالک
موجود ،اجارهداری بهترین
روش برای شهرداری
شیراز است که ما آن را
پیشبینی کردیم و اکنون
معاونت مالی و اقتصادی
شهرداری با استفاده از نظر
مشاوران در حال تدوین
برنامه جدی و سازوکاری
در این حوزه است

،،

طرح تفصیلی مدیریت پسماند در شیراز اجرا میشود
بهعنوان رئیس کمیسیون ســامت ،محیطزیست و خدمات شهری
موضوع تولید برق از زباله در شرایط کنونی که کمبود این وجه از انرژی
در جامعه مطرحشده است ،بهعنوان کمکرسان اقتصاد شهری در شورا
چه بازتابی داشته است؟

پاسخ به این سؤال در دستور کار اول جلسه اخیر کمیسیون که عنوان آن در
رابطه با احداث کارخانه زبالهسوز توسط بخش خصوصی بود و همچنین اقداماتی
که شهرداری و سازمان پسماند دراینباره انجام میدهند ،میگنجد؛ زیرا بهزودی
فراخوان عمومی آخرین دســتاوردها و راهکارهای علمی جهان را ـ در رابطه با
اینکه پسماند باید سوزانده ،دفن و یا تفکیک و پردازش شود ـ با توجه به شرایط
کشور و شــهر و شهرداری شیراز بررسی میکنیم و تصمیم نهایی را کمیسیون
سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری در این زمینه خواهد گرفت.
حجم تولید زباله در شیراز باالست .فکر میکنید تولید برق از پسماند
در شــیراز به مرحلهای برسد که بتواند بخشی از نیاز شهر را پوشش
دهد؟

موضوع ایجاد کارخانه زبالهســوز همین هدف را دنبال میکند ،اما بحث
در قیمــت برق تولیدی اســت که چقدر باید باشــد تا بــرای بخش خصوصی
مقرونبهصرفه شود که بستگی به بســیاری از مسائل دارد .ازآنجاکه شهرداری
تولیــد برق از زبالــه را به بخش خصوصی واگذار میکند برای سوبســیدی که
میخواهد در این راســتا در نظر بگیرد ،منتظر فراخوان آینده و پیشنهادهایی که
ارائه میدهند ،خواهیم ماند تا بر اســاس آن تصمیمگیری کنیم .فع ً
ال در مرحله
تصمیم سازی هستیم.

دستور کار دوم کمیسیون هم در رابطه با طرح تفصیلی مدیریت پسماند بود.
با این توضیح که طرح جامع مدیریت پســماند قب ً
ال توسط وزارت کشور مصوب
و به شــورای عالی استانها ابالغ و در شورای شهر هم طرح جامع مصوب شده
اســت ،اما در زمینه طرح تفصیلی که برمبنای طرح جامع باشــد تاکنون کاری
صورت نگرفته بود که اکنون میتوانیم بگوییم مفتخریم که اولین شــهر در کل
کشور هســتیم که طرح تفصیلی مدیریت پسماند را اجرایی میکنیم .این طرح
را همکاران ما در دانشــگاه شیراز انجام دادهاند و گزارش نهایی آن در  13شرح
خدمات و  85بند تهیه شــده اســت که با پیگیریهای کمیسیون ،شهرداری و
زحمات مدیریت پســماند این طرح در کمیسیون مطرح و مقرر شد الیحه طرح
تفصیلی پسماند شهر شیراز حداکثر تا یک ماه آینده به کمیسیون ارجاع شود.
پس از وصول این الیحه به کمیســیون با همفکری مشــاوران و ناظران
و همه کســانی که دســتاندرکار این طرح بودهاند؛ مباحث اساسی مجدداً مورد
تبادلنظر خواهد گرفت که در صورت تصویب کمیسیون برای تصویب نهایی به
صحن علنی خواهد رفت؛ تا بتوان آن را اجرا کرد .از ویژگیهای طرح مذکور این
اســت که پسماند در شهر در شیراز از مبدأ تا مرحله بعد از دفن ،تفکیک خواهد
شــد .در مرحله دفن نیز موضوع شیرابههایی که در زمین نفوذ میکند بهمنظور
حفظ سالمت مردم موردنظر قرار خواهد گرفت تا سفرههای آب زیرزمینی آلوده
نشود و سالمت مردم به خطر نیفتد.
ازآنجاکه کمیسیون ســامت ،محیطزیست و خدمات شهری اخیرا ً
جلســاتی با مدیران دستگاههای خدماترســان شهر داشته است،
نظرتان درباره کاهش هزینههای شهرداری با تحقق مدیریت یکپارچه
شهری چیست؟

آنچه مســلم است ،ایجاد مدیریت یکپارچه شــهری ضمن جلوگیری از
موازی کاری و به هدر رفتن منابع انسانی و مالی در تحقق اهداف پیشبینیشده
که غالب ًا بهصورت چشمانداز در طرح و برنامهها به آن پرداخته میشود یاریرسان
خواهد بود و بهاینترتیب نیز از جزیرهای عمل کردن و گسستگی الیههای مورد
هدف برنامه جلوگیری میشود که در این حالت برنامهها جامعیت یافته و از ا ِتالف
منابع جلوگیری و بهتبع آن بهرهوری افزایش خواهد یافت.
با توجه به قطعی مقطعی برق در برخی از نقاط شــیراز در چند روز
اخیر ،آیا در تابســتان پیشرو آب و برق برای مشترکین نوبتبندی
خواهد شد؟

آنچه من پیگیری کردم و مســئوالن مرتبط نیز به آن اذعان داشتند آن
اســت که کاهش بارندگیها موجب کاهش ذخیرهسازی آب پشت سدها شده و
به دلیل آنکه بخشی از برق تولیدی کشور بهصورت برقآبی است و با رهاسازی
آب پشت سدها ،توربینها به حرکت درمیآیند و بخشی از برق مصرفی را کشور
نیــز همین توربینها تأمین میکنند .با ایــن مقدمه وقتی با کاهش بارندگی در
سال گذشته روبرو بودیم و در حال حاضر سدها نیز ذخیرهسازی مناسبی ندارند،
آب پشــت سدها بهشدت کاهشیافته و به دلیل برداشت بیشازاندازه از آبهای
زیرزمینی اکنون میبینیم که دچار پایین رفتن آب چاهها ،خشــک شدن قناتها
و فرونشست زمین و ایجاد فروچالهها هستیم .قطع ًا اگر با همین وضعیت مصرف
کنیم کشــورمان با قدمت چند هزارسالهاش دچار مشکل خواهد شد و در این راه
همت همگان را میطلبد تا آب را در بخشهای مختلف مدیریت کنند که ازجمله
آنان میتوان به کشاورزان ،صنعتگران و همه شهروندان اشاره کرد.
قطع ًا ما با مشکالتی چه درزمینه تأمین آب مصرفی و قابل شرب و چه در
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آن هم تهیه شده است که باید به کمیسیون سرمایهگذاری
فرستاده شود تا آنجا آن را تصویب کنیم و سپس شهرداری
هم آن را اجرا کند .اکنون ما سلسله جلساتی را در این زمینه
با شهرداری مناطق و سازمانها آغاز کردیم .که جلسه اول
با شــهرداری منطقه یک و جلســه دوم نیز با سازمان فاوا
برگزار شــده و به همین شکل با همه مناطق و سازمانها
نشستهایی جداگانه را در این زمینه ترتیب خواهیم داد.

پیشبینی و در تمام دورههای شهرداری هم از آن استفاده
شده است ،اما شورای پنجم و شهردار شیراز چندان با روش
ترک تشریفات موافق نیستند .از همینرو این روش در دوره
کنونی محدود شده و تنها در موارد معدود ضروری و خاص
مورد استفاده قرار میگیرد .با این حال ما در سامانه شفافیت
پیشبینی کردهایم که موارد ترک تشریفات هم علنی ،افشا
و منتشر شود تا مردم از آن باخبر شوند.

گفتید که قرار اســت این فرصتها و بستههای
ســرمایهگذاری به بخش خصوصی واگذار شود.
برای آنکه رقابت بین ســرمایهگذاران عادالنه و
شفاف باشــد ،چه اتفاقی باید بیفتد که در مدت
زمان کوتاه بتوان با ســرمایهگذار به توافق رسید
و پروژه به مرحله اجرا برسد؟

آیا شورای شــهر برنامهای برای ایجاد کمیتهای  

این که ما فرصتهای ســرمایه گــذاری را به مناقصه
میگذاریــم ،الزامی اســت کــه آئیننامــه معامالتی
شهرداری دارد .از این منظر این را میتوان خأل مقرراتی
دانست که در آن اسمی از سرمایهگذار برده نشده و در
این رابطه مطلق ًا ســکوت کرده است .به همین منظور
ما مجبوریم چارچوب ســرمایهگذاری را به یک معامله
ماننــد خرید و پیمانــکاری تغییر دهیم تــا کار در آن
چارچوب انجام گیرد .زیرا در هیچکجای دنیا مذاکرات
ســرمایهگذاری منجر به مناقصه نمیشود .از این بابت
مناقصه روش خوبی نیســت ،اما تنها راهی اســت که
مقررات ما اجازه داده اســت و طبق آئیننامه معامالتی
شهرداری فرصتها طی فراخوانی در روزنامهها منتشر
می شود و طبع ًا هرکه پیشنهاد بهتری داشته باشد با او
قرارداد منعقد میشود.
اما برای آنکه شفافیت بیشــتری تأمین شود ،حدود
یک ماه پیش طرحی را در شــورا نوشــتم با عنوان «طرح
ایجاد ســامانه شــفافیت» که چند نفر از اعضای شورا هم
آن را امضا کردند و پس از اعالم وصول به دو کمیســیون
ســرمایهگذاری و برنامهوبودجه ارجاع شد که تاکنون نیز
به جمعبندیهای خوبی رســیدهایم .در آن طرح مواردی
را شهرداری ملزم اســت که در سامانه شفافیت درج کند.
این طرح در شــهرداری هم که بررسی شد موارد بیشتری
بر آن افزوده شــد و کارشناســان برنامهریــزی هم به آن
کمک کردند؛ از همین رو آن طرح اکنون تبدیل به طرحی
جامع و پخته شــده است و میتوانیم آن را به صحن علنی
بازگردانیم .در صورت تصویب این طرح ،شــهرداری هم
ملزم خواهد شد که آن را اجرا کند .هرچند که خوشبختانه
شهرداری هم در این راستا بسیار خوب عمل میکند و خود
آقای شهردار هم به همکاران خود در زمینه شفافیت تاکید
کردهاند .ســازمان فاوا هم سایتی آزمایشی را در این زمینه
طراحی کرده است که پس از تصویب اینکه چه مواردی در
آن باید قرار گیرد ،سایت مذکور فعالیت رسمی خود را آغاز
خواهد کرد .یکی از موارد مدنظر شورا برای شفافسازی در
این سایت مواردی است که به عنوان بسته سرمایهگذاری
اعالم میشــود و همه آگهیهای مناقصه و فروش در آن
متمرکز میشود.
شهردارشیراز در زمینه موضوع هایی مانند پرهیز
از ترک تشــریفات تاکید بسیاری داشته است که
این موضوع هم به عنوان یکی از مکانیســمهای
شفافسازی میتواند اثرگذار باشد.

اگرچه ترک تشریفات در آئیننامه معامالتی شهرداری
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حاال اما اگرچه تعداد بستههای سرمایهگذاری نسب به
آن زمان کمتر شــده است ،اما دیگر همه آنها دارای توجیه
اقتصادی عملی و منطقی اســت .از همین رو حاال تمرکز
سازمان سرمایهگذاری شهرداری بیشتر بر بازاریابی متمرکز
شده است؛ هرچند که همزمان نیز بستهها و فرصتهایی
دیگر را اضافه خواهد کرد.
نتیجه ملموس بازاریابی این فرصتها و بستهها
چه بوده است؟

چندی پیش فراخوان جذب سرمایهگذار برای یکی از
جهت بهرهگیری از ســرمایهگذاری و  تخصص
استان فارســیهای خارج از استان و کشور دارد؟   این فرصتها ـ که فرصت خوبی هم هست ـ در روزنامه
با این چشــمانداز که معاونت مالی شهرداری هم منتشر و با سرمایهگذار هم در این زمینه مذاکره شد .سپس
عضو این کمیته باشد؟
وارد مناقصه خواهیم شد و قرارداد را منعقد خواهیم کرد.
واقعیت آن است که در سالیان گذشته برنامهای جدی
برای جذب سرمایهگذار وجود نداشته است و اغلب اینگونه
یکی از راهکارهای رونــق اقتصادی و ایجاد
بوده که شهرداری شیراز برخی پروژهها را تعریف میکند تا
اشــتغال در ایران و همچنین یکــی از منابع
درآمدی شهرداریها ـ دســتکم در نیمقرن
اهداف و وظایفی مانند جمعآوری پسماند ،ایجاد پارکها،
اخیر ـ رونق بخشــی ساختوساز مسکن بوده
خیابانکشی و برگزاری برنامههای فرهنگی و رویدادها را
است .با توجه به اینکه هماکنون فضای عمومی
به اجــرا در آورد .انجام این وظایف و اهداف نیاز به تأمین
اقتصاد کشور در دوران رکود به سر میبرد ،به
مالی دارد و آســانترین راه این تأمین مالی هم استفاده از
نظر شما آیا ساختوساز و معامالت مسکن در
بودجه شهرداری است .اما روش دیگر تامین مالی ،استفاده
شیراز هم در رکود به سر میبرد؟ و آیا در شرایط
از ســرمایه بخش خصوصی است که ما در شهرداری این
کنونی امکان فعالسازی دوباره ساختوساز در
روش را ســرمایهگذاری نامگذاری کردهایم .هدف هم این
شــیراز وجود دارد؟  اصوالً آیا سرمایهگذاری
است که سرمایه بخش خصوصی را به پروژههای شهری
بر بخش مســکن ،در بلندمدت امری منطقی و
وارد کنیم؛ پروژههایی که ممکن اســت پــروژه عمرانی،
بهسود شهر است؟
رویداد و ...باشد.
بله .در حال حاضر شــرایط رکودی بر بازار مســکن
در سالهای گذشته روشهای تامین مالی بیشتر به
بودجه شــهرداری متکی بود ،اما به خاطر رویکرد شورای حاکم اســت .البته افزایش اخیر نرخ ارز سبب شده بخشی
پنجم و شهردار شیراز و همچنین شرایطی که اقتصاد کشور از نقدینگی سرگردان به این بازار سرازیر شود و تحرکی را
ایجاب میکند ،ما توجه بیشتری به سرمایهگذاری داریم و شاهد بودهایم .شهرداری هم از جهت افزایش درآمد و هم
افزون بر آنکه آن را یک روش تامین مالی میبینیم؛ بلکه از جهت وظیفه خود به رونق بازار مسکن کمک کرده است.
به اعتقاد ما ســرمایهگذاری یک ضرورت است .برای آنکه مقرراتی نظیر تخفیف و تقسیط عوارض و همچنین تشکیل
باشــگاه مودیان دائم و خوشحساب که همگی با الیحه
این موضوع اتفاق بیفتد ،دو کار عمده باید انجام دهیم.
اول آنکه فرصتها و بســتههای سرمایهگذاری را شــهرداری در شورا مصوب شــدهاند در این جهات است.
تهیه کنیم و دوم هم اینکه با بازاریابی ،فرصتها و بستهها برای فعالکردن بازار مســکن در شیراز اقدامات متعددی
را به سرمایهگذار ارائه و او را جذب کنیم .در این مدتی که الزم اســت و آنچه که در اختیار شــهرداری و شوراست،
از عمر شورای شهر پنجم میگذرد ،ما روی تهیه فرصتها مشابه با مواردی است که بیان کردم .بخش دیگر در حوزه
و بستههای سرمایه گذاری تمرکز کردیم که چگونه فرصت مجلس و بخش مهمی هم وابســته به متغیرهای اقتصاد
را تشخیص دهیم و چطور بسته را تهیه کنیم و اکنون ساز کالن کشور است.
البتــه این را هم بگویم که قاعدتــ ًا در یک اقتصاد
مان سرمایهگذاری شهرداری توانسته چند فرصت جذاب و
منطقی را آماده کند .از همین رو در آخرین جلســهای که توسعهیافته ،مســکن کاالی مصرفی اســت و به عنوان
با ســازمان سرمایهگذاری داشتیم ،از این سازمان خواستیم ابزاری برای سرمایهگذاری اســتفاده نمیشود .با اینکه با
که تمرکز خود را روی بازاریابی بســتههای سرمایهگذاری این چشــمانداز فاصله داریم ،اما به سود شهر این است که
ســرمایهگذاری در بخشهای مولدتــر و پایدارتر خصوص ًا
بگذارد.
گردشگری ،خدمات و صنعت صورت گیرد.
یعنی بســتهها و فرصت تعریف شده و اکنون در
پی سرمایهگذار هستید؟

اینگونه نیست که بگوییم فرصتها و بستهها تعریف
شده و حاال باید دنبال سرمایهگذاری برویم؛ بستهها مرتب
تعریف میشوند .منظور من این است که تا پیش از این اگر
یک سرمایهگذار میآمد و میگفت من آماده سرمایهگذاری
هستم و شــما به من یک فرصت دارای توجیه اقتصادی
بدهید تا به آن ســمت بروم؛ با آنکه تعداد زیادی بسته به
عنوان بستههای سرمایهگذاری داشتیم ،اما اغلب محاسبات
آنها دقیق و عملی نبود.

به نظر شــما در شــرایط کنونی و بــا توجه به
داشتههای شهر ،شهرداری شیراز از چه راههایی
میتواند در بازه زمانی متناسب و کوتاه ،به سمت
کسب درآمدهای پایدار حرکت کند؟

درآمد پایدار بحث داغ این روزهای شهرداریهاست.
شــاید این نظر کمتر مطرح شده باشد ،اما از منظر کالن و
با رویکرد مبنایی که به موضوع نگاه کنیم ،شــروط الزم
برای کسب درآمد پایدار شهرداریها ،اول توسعهی فناوری
اطالعات است و دوم تســهیل شرایط کسب و کار .بدون
پیشــرفت جدی در این دو حوزه ،صحبت از درآمد پایدار با

درصد باال از درآمدهای شــهرداری به شوخی شبیه است.
توسع ه فنآوری اطالعات ،الزم ه شناسایی درآمدهای پایدار
اســت که عمدت ًا از کسبوکارها ناشــی میشود و در این
راستا تسهیل شرایط کســب و کار جهت افزایش تعداد و
درآمد کســب و کارها ضروری اســت که در کالن قضیه
باید این موارد را پیگیری کنیم .در باز ه میانمدت ،با توجه
بــه فرصتها و امالک موجود ،اجــارهداری بهترین روش
برای شــهرداری شیراز است که ما آن را پیشبینی کردیم
و اکنون معاونت مالی و اقتصادی شــهرداری با استفاده از
نظر مشاوران در حال تدوین برنامهی جدی و سازو کاری
در این حوزه است.
میدانیم که براســاس یک اصل جــواب داده
تجاری ،سرمایهگذاران ساختوساز در تمام دنیا
در زمینه مســکونی و تجاری فعالیت میکنند ،اما
مدیریت شهری دغدغه عمران شهری را هم دارد
که از این زاویه به نظر میرســد سرمایهگذاری
که باید به سمت عمران شــهری برود؛ کمرنگ
دیده می شــود .برای آنکه حضور سرمایهگذار در
برنامههای عمرانی شهر پررنگتر شود ،چه باید
کرد؟

واقعیت آن است که نظام حقوقی کشورما این زمینه
را دارد که سرمایهگذار میتواند در زمینه عمرانی شهر ورود
کند .مث ً
ال به روش بیاوتی بزرگراه احداث میشود و سپس
خود سرمایهگذار با احداث جایگاه عوارضی و کسب درآمد
از این طریق اقدام به بازگشت سرمایه و سود خود میکند.
این درنظام حقوقی کشور است ،اما ما مقرراتی نداریم که به
شهرداری در بخش حملونقل شهری اجازه دهد در قرارداد
با بخش خصوصی یک پروژه شــهری مانند پل یا بزرگراه
ایجاد کند و با اخذ عوارض سرمایه خود را باز گرداند .برای
همین ســرمایهگذاری در اینگونه مــوارد در ایران ممکن
نیســت .اما در زمینههاییمانند پارک یا شهربازی چنین
ممنوعیتهایی وجود ندارد.
یکی از دغدغههای شهردار شیراز ،توجه بیشتر
به بافت تاریخی شهر است و به نظر میرسد که
سرمایهگذاران خوبی در زمینههایی مانند رستوران
و اقامتگاه ســنتی از این حوزه استقبال کردهاند.
تعبیری که مهندس اسکندرپور دارد آن است که
هرچه نبض اقتصاد شــهر به مرکز شهر نزدیکتر
باشد ،شــهر ســرزندهتر خواهد بود .درحالی که
یک زمان نبض اقتصاد شــهر بازاروکیل بود و بعد
رفتهرفته به سمت غرب شهر پیش رفته است .آیا
در مجموعه سازمان سرمایهگذاری به این موضوع
فکر شــده که در کدام نقطه جغرافیایی شــهر
سرمایهگذار میتواند ســودآوری بیشتری داشته
باشد تا اتفاقات بهتری رقم زده شود؟

آن اتفاقی که در عید نوروز امســال افتاد و موفقیتی
که شــهرداری در این زمینه داشــت این بود که زندگی را
دقیق ًا به مرکز شــهر آورد .شما درست میگویید که امروز
شیراز و فضاهای شهری به سمت شمالغرب میرود؛ آن
هــم به صورت فردی و نه جمعی .اما وقتی این اتفاق به
مرکز شهر آورده میشود ،تبدیل به حرکتی جمعی میشود
و ســرمایه اجتماعی ما را افزایــش میدهد .موضوعی که
بســیار اهمیت دارد و من فکر میکنم بزرگترین کاری که
شهرداری در عید نوروز انجام داد نیز همین موضوع بود.

،،

در یک اقتصاد
توسعهیافته ،مسکن
کاالی مصرفی است و
به عنوان ابزاری برای
سرمایهگذاری استفاده
نمیشود .با اینکه با
این چشمانداز فاصله
داریم ،اما به سود شهر
است که سرمایهگذاری
در بخشهای مولدتر
و پایدارتر خصوصاً
گردشگری ،خدمات و
صنعت صورت گیرد

،،

،،

برای آنکه شفافیت
بیشتری در قراردادهای
شهری تأمین شود،
حدود یک ماه پیش
طرحی را در شورا نوشتم
با عنوان «طرح ایجاد
سامانه شفافیت» .در
آن طرح شهرداری
ملزم است مواردی
را در سامانه شفافیت
درج کند .این طرح در
شهرداری هم که بررسی
شد موارد بیشتری بر آن
افزوده شد و کارشناسان
برنامهریزی هم به آن
کمک کردند؛ از همین
رو آن طرح اکنون تبدیل
به طرحی جامع و پخته
شده است

زمینه تأمین برق مواجه هســتیم و البته با همکاری و همیاری یکدیگر باصرفه
جویی و درست مصرف کردن میتوانیم امسال نیز بر این مشکل فائق آییم.

،،

با توجه به افزایش کمســابقه دما و بهتبع آن افزایش مصرف انرژی،
چه طرحها و راهکارهایی برای کاهش مصرف انرژی همزمان با آسایش
شهروندان ،در ادارات و منازل مسکونی میتوان تعریف و اجرا کرد؟

به نظر میرســد ادارات و دستگاههای دولتی میتوانند با برنامهریزی ،کار
خود را یک ســاعت زودتر آغاز کنند و بر همین ترتیب نیز یک ساعت زودتر به
کار خود پایــان دهند ،چراکه طبیعت ًا صبحهنگام ما بــا هوای خنکتری روبرو
هســتیم درنتیجه کاهش مصرف انرژی را شــاهد خواهیم بود .ضمن آنکه باید
بهگونهای اقدام کرد تا هنگام ترک محل کار ،وســایل خنککننده از مدار خارج
و در طول روز هم بهجای اســتفاده از المپ و نور مصنوعی از نور طبیعی برای
تأمین روشنایی محیط و محل کار استفاده شود.

در سالهای اخیر مناطق حاشیهنشین شامل جنوب و شرق شیراز در
فصل تابستان با نوبتبندی آب مواجه شدهاند .دلیل آن چیست و چرا
برای مناطق غربی این مشکل کمتر ایجادشده است؟ چه راهکارهای
کوتاهمدت و میانمــدت برای رفع یا کاهش قطعــی آب در مناطق
کمبرخوردار پیشنهاد میکنید؟

در ســالهای اخیر به خاطر خشکســالیهای پیاپی تمام نقاط کشور و
ازجمله شهر شیراز دچار بحران کمآبی شدهاند و این پدیده تنها مختص منطقه
خاصی نیســت و تمام مناطق شهری و روستایی در حال حاضر دستبهگریبان
این مشکل هستند .امروز ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند مدیریت صحیح و
حسابشدهای هستیم که از تمام ظرفیتها بتوان استفاده کرد .از آب خاکستری
گرفته تا پســابهای تصفیهشده برای اســتفاده در عرصه فضای سبز ،افزایش
راندمان آب مصرفی در کشاورزی ،قرار دادن محصوالت جایگزین تا بهرهگیری
از روشهــای نوین آبیاری؛ بهگونهای که ضمــن افزایش تولید محصوالت به
کاهش مصرف آب برسیم.
در فصول تابســتان با افزایش دما ،شــاهد افزایش آتشسوزی

،،

جنگلها و مراتع اطراف شــیراز نظیر بمو ،پاسارگاد و ...بودهایم .چه
اقداماتی برای پیشگیری یا کاهش این آتشسوزیها باید انجام شود؟

آنچه مشخص است بهترین راه پیشگیری در جهت کاهش آتشسوزیها
آگاهسازی شهروندان است که عدم مسئولیتپذیری آنان موجب اثرات مخرب بر
مراتع و مناطق طبیعی خواهد شد.
همچنیــن آمــوزش جوامــع محلی همجوار ایــن مناطق و نیــز فراهم

ن که در هنگام
کردن وســایل اطفاء حریق در مناطق با همکاری ســتاد بحرا 
نیــاز در اختیــار آنان قرار دهنــد میتواند اثــرات ویژهای را به همراه داشــته
باشــد .امروز ما میبینیم که بابهای جدید در حوزه نذر و وقف بازشده است
و یکی از این نذورات در عرصه محیطزیســت اســت که بهاینترتیب میتوان
امیدوار بود از این طریق مشــکالت و کاســتیهای حوزه محیطزیست کاهش
یابد.

شیراز اولین شهر در
کشور است که طرح
تفصیلی مدیریت پسماند
را اجرایی میکند .ویژگی
این طرح آن است که
پسماند در شیراز از مبدأ
تا مرحله بعد از دفن،
تفکیک خواهد شد .در
مرحله دفن نیز موضوع
شیرابههایی که در زمین
نفوذ میکند بهمنظور حفظ
سالمت مردم موردنظر
قرار خواهد گرفت تا
سفرههای آب زیرزمینی
آلوده نشود و سالمت
مردم به خطر نیفتد

،،

گفت و گوی ویژه
گفت و گو با خادمان حرم شاهچراغ

(ع)

6

هرکجا که باشم چهارشنبه باید خودم رو برسونم
به حرم...
چهارشنبه بهنوعی مهمترین روز هفته برای منه...
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روایت «شهرراز» از مریم حجازی و مرضیه احمدی ،دو خادم افتخاری حرم شاهچراغ

(ع)

عکس :اشکان پردل

راویان معنویت
احسان اکبرپور /خیابان تازه پلک گشوده .حرم خلوت نیست .عدهای به زیارت و تماشای ضریح مشغولاند؛ به زمزمه و نیایش .عدهای دیگر اما در تکاپو هستند؛ خدام حرم حضرات شاهچراغ (ع) .هم زنان و هم مردان ،آهسته در حیاط
صحن قدم میزنند و منتظرند تا زائری ،از آنها راهنمایی و کمک بخواهد .بسیاری از خادمان حرم ،جزو خدّ ام افتخاری هستند؛ مثل مریم حجازی و مرضیه احمدی که بیش از  6سال است خادم حرماند .حجازی میگوید از سالها پیش از
ســال  90میخواسته خادم حرم باشد؛ تا آنکه «در آن سال یک دوره مصاحبه برای گرفتن خدام افتخاری برگزار شد و من در مصاحبه شرکت کردم ».مصاحبهاش موفقیتآمیز بود و مدتی بعد به او خبر دادند بهعنوان خادم افتخاری حرم
احمدبن موسی (ع) برگزیده شده .از آن روز ،هر چهارشنبه دستکم چهارساعت میآید به حرم ،به خدمت زائران؛ گاهی هم با بچههایش« .بچههایم اغلب به من سر میزنند .پسر کوچکم هم خیلی وقتها با من میاد حرم».

چهارشنبهها روز تجدید دیدار

،،

مریم حجازی و مرضیه
احمدی هفتسال است
که خادم افتخاری
حرم حضرت
شاهچراغ (ع) هستند؛
اما حتی یکلحظه به
ذهنشان نرسیده که
روزی بیاید و آنها خادم
حرم نباشند« .حتی
نمیتونیم یک روز به
این فکر کنیم که دیگه
خادم حضرت نباشیم؛
حتی فکر کردن به اون
یک غم بزرگ روی
دلمون میگذاره».

،،

مرضیــه احمدی هم یکی از خدام افتخاری حرم شــاهچراغ (ع) اســت؛
ازجمله جوانترین آنها« .هروقت به حرم میآمدم ،همیشه کمک میکردم ،مهر
جابهجا میکردم ،فرش جارو میکردم ...همیشه دوست داشتم خادم حرم باشم».
خانوادهاش هم مذهبی هســتند و میگوید با خوشحالی و رضایت خانواده خادم
شده .حتی با آنکه معلم روستایی در کازرون است و در مرودشت هم دانشجوی
دکتراست ،در این  6سال همیشه بهموقع به شیفت خدمتاش رسیده« .هرکجا
که باشم چهارشنبه باید خودم رو برسونم به حرم ...چهارشنبه بهنوعی مهمترین
روز هفتــه برای منه »...میگوید حتی وقتهایی که روزهای چهارشــنبه باید
سر کار باشــد ،مرخصی میگیرد« .حتی کالسهای روزهای چهارشنبه رو در
دانشگاه برنمیدارم ».چهارشنبه باید حتما حرم باشد« .وقتی همکارهام میپرسن
چهارشنبهها کجا هستم ،با حالتی فخرفروشانه بهشون میگم خادم حرم حضرت
شاهچراغ (ع) هستم».
راهنمای زائران

شیفت خدمت خادمان حرم حضرت شاهچراغ (ع) هفتهای  4ساعت است؛
هرچند اوقاتی که برنامههای فوقالعادهای باشــد ،ساعات بیشتری را میمانند.
اما خادم حــرم دقیق ًا چهکار میکند؟ مریم حجازی میگوید وظیفه آنها خدمت
به زنان زائر اســت« .راهنماییشون میکنیم ،یا به سوالهاشون درباره حضرت
شاهچراغ (ع) ،برادر حضرت ،وضعیت حرم و ...جواب میدیم ».در حرم شاهچراغ
گروهی از خ ّدام هســتند به نام خدام سفیران امین والیت ،که در بیرون حرم و
اغلب هم به طور فشــرده برنامههای فرهنگی مرتبط با حرم را انجام میدهند.
برنامههــای متنوعی دارنــد؛ مث ً
ال به عیادت بیماران در بیمارســتان و به دیدار
ل دادهاند
زندانیان میروند .خدام زن حرم نیز گروهی به نام «سفیران نور» تشکی 
و به بیمارستانها سر میزنند ،به مردم بستههای تبرکی حرم شاهچراغ (ع) اهدا
میکنند و. ...
رویای خدمت به حرم امام رضا (ع)

،،

ماه رمضان و برخی
اوقات دیگر ،خدام
بهناگزیر مجبورند زمانی
بیش از آنچه شیفت
خدمتشان است ،در
حرم بمانند .مث ً
ال در در
ایام ماه رمضان ،هم به
دلیل شلوغی حرم و هم
بهخاطر اعطای بستههای
تبرکی ،خدام معموالً
دو شیفت میمانند.
«اما هیچوقت خسته
نمیشیم ،حتی هرچقدر
بیشتر اینجا میمونیم،
احساس آرامش بیشتری
پیدا میکنیم».

،،

حرفزدنشــان شمرده است و لحنشــان آرام« .مشهد رفتهاید؟» گل از
گلشــان میشکفد« .بله ،خدا توفیق داد و چندباری به زیارت امام رضا (ع)
رفتهایم« ».وسوسه نشــدهاید که خادم حرم امام رضا (ع) شوید؟» لبخندی
مینشیند روی صورتشان« .بارها وسوسه شدیم ،اما چون شرایط رفتوآمد
سخت است ،فع ً
ال امکانپذیر نیست ».با این حال هروقت میروند زیارت امام
رضا (ع) ،منتظر نمیمانند .خودشان مهر و کتابها را مرتب میکنند ،از خدام
مشهدی اجازه میگیرند تا فرشها را جارو بزنند...

انتظارات از خودمان باال رفته

خدمت به حرم شــاهچراغ انتظارشــان را باال برده؛ از خودشان« .بعضی
وقتها کاری رو انجام میدم و بعد به خودم میگم آیا این در شأن من به عنوان
خادم حرم حضرت شاهچراغ (ع) هست؟» مریم حجازی میگوید خادمی حرم
احمدبن موســی ،روی تجربیات او هم تاثیرات زیادی گذاشــته است« .تجربه
حرفزدن بــا زائران گاهی خیلی روی ما تاثیر میگــذاره .االن انتظارات ما از
خودمــون خیلی باال رفته؛ چون افتخار میکنیم که خادم احمدبن موســی (ع)
هستیم».
راویان خاطرات حرم

اگر روزی بخواهند از تاریخچه و پیشینه حرمها و بقعهها مستندی بسازند،
بخش مهمــی از تاریخ این زیارتگاهها و مکانهای مقدس را تاریخ شــفاهی
خادمان حرم تشکیل میدهد؛ همانها که مدام در ارتباط رودررو با مردم هستند
و شــاهدان اتفاقات و خاطرات فراوانی هســتند .مث ً
ال مریم حجازی میگوید
بارها پیش آمده جوانهایی که از ظاهرشــان احساس کرده خیلی هم مذهبی
نیستن ،نزد او آمدهاند و درباره شاهچراغ (ع) پرسیدهاند ،از شخصیت او و فضایل
اخالقیاش« .یک روز دو گردشــگر خارجی رو دیدم که وارد حرم شدند و کنار
ضریح رســیدند .چند دقیقهای کنار ضریح آقا بودند ،اما به محض خارجشدن،
یکدفعه یکی از گردشگران شــروع کرد بلندبلند گریهکردن »...هنوز از ب ه یاد
آوردنش صدایش میلرزد« .معلوم بود دلش شکســته بود ...معنویت حرم حتی
روی او که مســلمان نبود اثر گذاشــته بود ».مرضیه احمدی هم معتقد است
معنویت حرم تنها شامل مسلمانها نمیشود« .هرکسی که بیاد در سایه حضرت
احمدبن موسی ،این تاثیر روی او گذاشته میشه».
دستخالی از حرم بیرون نرفت

همکارشــان که کنار دستشان نشســته ،وقتی این پرسش را میشنود،
نمیتوانــد آن خاطره را نگوید .خاطرهای که هنوز هم که یادش میآید ،حیرت
میکند« .یادم است یک شب ،زنی جوان آمد و از حرمبان خواست که یک شاخه
گل از گلهای طبیعی که روی ســر ضریح حضرت است به او بدهد .حرمبان
گفت دستام نمیرسد که برای شما از آنجا گل بیاورم ،و اجازهاش را هم ندارم.
آن زن چیزی نگفت و همانجا نشست پایین ضریح حضرت .طولی نکشید که
ناگهان دیدم یکی از کبوترهای حرم آمد و نشســت روی ضریح ،با پنجههایش
چند شاخه گل را برداشت و انداخت پایین .آن زن لبخندی زد و شاخههای گل
را برداشت .به ما گفت :من میدانستم که دستخالی از حرم بیرون نمیروم .ما

حیرت کرده بودیم و این خاطره هیچوقت از ذهن من خارج نمیشود».
ارادت مردم به اهلبیت باعث افتخار است

بهتریــن خاطره برای مریم حجازی خادم افتخاری حرم شــاهچراغ (ع)،
اســتقبال باشکوه مردم از زیارت احمدبن موسی است« .یادم است سال گذشته
عصر تاســوعا در حرم بودم و دیدم چه جمعیت بزرگی به حرم آمده بودند.دیدم
با وجود هجمههایی که به اعتقادات و دین ما وارد میشــود ،اما الحمدهلل مردم
آنقدر به اهلبیت اعتقاد و ارادت دارند که با این عالقه به حرم میآیند ».برقی
در نگاهش هســت ،وقتی میگوید اســتقبال زیاد مردم از حرم باعث افتخار ما
میشود.
خسته نمیشوند

ماه رمضان و برخی اوقــات دیگر ،خدام بهناگزیر مجبورند زمانی بیش از
آنچه شــیفت خدمتشان است ،در حرم بمانند .مث ً
ال در در ایام ماه رمضان ،هم
به دلیل شــلوغی حرم و هم بهخاطر اعطای بســتههای تبرکی ،خدام معموالً
دو شــیفت میمانند« .اما هیچوقت خسته نمیشیم ،حتی هرچقدر بیشتر اینجا
میمونیم ،احســاس آرامش بیشــتری پیدا میکنیم ».زنان خادم حرم احمدبن
موسی (ع) ،رابطهای نزدیک و دوستانه با یکدیگر دارند .مرضیه احمدی میگوید
آنها در شــبکههای اجتماعی گروه تشکیل دادهاند و به طور مرتب و پیوسته با
یکدیگر در تماس هســتند« .مرتب احوال همدیگه رو میپرسیم ،از برنامههای
حــرم به هم خبر میدیم .یه زمانهایی هم خارج از حرم ،دورهمیهایی داریم و
با هم وقت میگذرونیم».
شیفته خدمت به شاهچراغ

مریم حجازی حاال هفتســال اســت که خادم افتخــاری حرم حضرت
شــاهچراغ (ع) اســت؛ اما حتی یکلحظه به ذهنش نرسیده که روزی بیاید و
او خادم حرم نباشــد« .حتی نمیتونم یک روز به این فکر کنم که دیگه خادم
حضرت نباشــم؛ حتی فکر کردن به اون یک غــم بزرگ روی دلم میگذاره».
مرضیه حجازی هم که از ســال  91خادم حرم است ،میگوید «تا هرزمان که
آقا عنایت کند میمانم».
آنقدر شــیفته خدمت در حرم است که در طول هفته که سر کار است یا
دانشگاه ،هفته را میشمارد تا چهارشنبه برسد.
چنان به خدمت حرم شاهچراغ عالقه دارند که حتی در زمانهایی غیر از
شیفت هم که با دوستان و خانواده میآیند به حرم ،خادمی حضرت را فراموش
نمیکنند.

پروندههفته
معماری زندیه در نمای بیرونی ساده
و در نمای درونی زیبا و متنوع است

یکی از بزرگترین عناصر هویتساز معماری
دوره زندیه در یک کالم
سادگی برون و غنای درون است
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پرونده هفته
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،،

کریمخان زند باور داشت
که باوجود سادهزیستی،
انسان نیازمند یک گنج
درونی از سواد ،فهم،
شعور و درک است .در
معماری زندیه این تفکر
کریمخان زند بهشدت
نمود پیدا میکند .یکی
از بزرگترین عناصر
هویتساز معماری دوره
زندیه سادگی برون و غنای
درون است .بهعنوانمثال
در نمای ارگ کریمخان یک
آجرچینی ساده اتفاق افتاده
و تنها زیبایی ،نحوه چیدن
آجرهاست

،،

،،

زندیه مجموعهسازی
هوشمندانهای انجام داده
است .به این صورت که ابتدا
محل قرارگیری هرکدام از
عناصر مکانیابی میشوند
(دوری و نزدیکی مسجد،
آبانبار ،ارگ ،حمام نسبت
به یکدیگر) تا بعدها ساخته
شوند .درواقع بهیکبار
طراحی میشوند اما بهتدریج
و در طول زمان ساخته
میشوند .چون مکانیابی
درست و هوشمندانهای
انجامگرفته این مجموعه
تبدیل به مجموعهای
منسجم شده است

،،

،،

کریمخان شهر را گسترش
داد و با تغییر مسیر رودخانه
خشک دو محله جدید
به محالت شیراز اضافه
کرد .دو محله به نامهای
محله موردستان برای
اعیان و شاهزادگان زند
و دیگری محلهای به نام
سید ذوالفقار برای مردم
عادی .ازسویی چون در
آن زمان شیراز گود و تل
(پستیوبلندی) زیاد داشته،
کریمخان زند دستور
میدهد شیراز را مسطح
کنند تا مردم راحت بتوانند
در شهر تردد کنند

،،

روزی که وکیلالرعایا تصمیم گرفت آرمانشهرش را بر گذشتهای باشکوه و براساس سادهزیستی و خدمت به خلق بنا کند ،به آیندگان خود امیدوار بود که این میراث
دبیر پرونده
خشایار ایرانمهر ارزشمند را ارج نهند و پاسداری کنند .اما چگونه میتوان میراثدار مکانهای ارزشمند بهجامانده از تاریخ بود؟ مهندس حسین فهیمیزاده کارشناس ارشد معماری و طراحی
شــهری از هندوستان و استاد دانشگاه که سابقه همکاری در پروژه طرح تفضیلی بافت تاریخی شــیراز را دارد ،در گفتوگو با «شهرراز» از هویتسازی زندیه برای شیراز
میگوید .او که خود ارائهکننده طرحهای محور زند باریک ،طرح نوســازی مرمت شهری گذر سنگسیاه ،میدان جلوخان مسجد مشیر ،طرح احیای بازارچه حاج زینل و بازارچه ارامنه بوده،
معتقد است بافت تاریخی شیراز مستعد آن است که به مجموعهای شاخص در سطح منطقه بدل شود .مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید.

گفتوگوی «شهرراز» با مهندس حسین فهیمیزاده کارشناس ارشد معماری و طراحی شهری

سادگی برون و غنای درون
هویت معماری دوره زندیه است

تعریف هویت از منظر معماری و شهرسازی

در معماری و شهرســازی هویت آن چیزی است
کــه مردم جامعه میبینند و به ذهن میســپارند و به
یادآوردن آن موجب وحدت ملــی و ایجاد غرور ملی
میشــود .عناصری که باعث وحدت عمومی میشوند
را «عناصــر هویتبخش» و کیفیتهای نهفته در آن
را «هویــت» مینامند .مث ً
ال باغهای شــیراز عناصر
هویتبخشاند ،و سرسبزی و خرمی این باغها هویت
شــهر شــیراز اســت .این هویت منحصربهفرد سبب
میشود که مردم این خطه با یکدیگر پیوند بخورند و
از این پیوند یک وحدت ،شادمانی و غرور ملی حاصل
شود.
نسبت غرور ملی با هویت ملی

ما در طول تاریخمان همیشه به دنبال ویژگیها
و عناصری بودهایم که باعث به وجود آمدن این غرور
شده اســت .درواقع این ویژگیها هویت ماست .مث ً
ال
میگویند شــیرازیها مردم مهماننوازی هستند .این
مهماننوازی (ویژگی) جزئی از هویت ماست .میگویند
روزی که کورش حکومت را تشکیل داد روزی بود که
تمام شــهرهای بزرگ زمانه خود از شوش ،هگمتانه و
بابل را در اختیار داشت؛ اما چرا کورش در هیچکدام از
شــهرهای آباد زمانه خودش سکنی نگرفت؟ چرا رنج
ساختوسازهای جدید را به جان خرید تا چیزی به نام
بنای پارسی بسازد؟ او چیزی به نام «بنای پارسی» به
وجود آورد .بنابراین میتوانیم بگوییم این هویت طلبی
همواره در تاریخ ایران بوده است.
زندیه و بازسازی هویت ازدسترفته ایرانی

مثلی در معماری هســت که میگوید «هر آنچه
در معماری رخ میدهد ،بازتاب و پاســخی اســت به
رویدادهای ماقبل خود ».کریمخان زند زمانی حکومت
را در دســت میگیرد که چند شکست بزرگ تاریخی
بهویژه شکســت صفویه از افغانها اتفاق افتاده است.
البته من درجایی نخواندهام که در دوره زندیه دستگاه
فکری و فلسفی منسجمی بهقصد هویتسازی وجود
داشته ،اما دقیق ًا میتوانیم از اقدامات انجامشده بفهمیم
کــه آنها تالش میکننــد در مقیــاس ملی عناصر
هویتساز به وجود آورند و به این عناصر ویژگیهایی
بدهند که درنهایت باعث به وجود آمدن هویت شــود.
در یک دوره تاریخی کوتاه در زمان افشــاریه ،نادرشاه
ســعی دربازســازی آن هویت و عظمت ازدسترفته
میکند و کریمخان ســعی میکند ادامهدهنده این راه
باشد.
بهطورکلــی تفکر زندیه تفکری اســتقاللطلب
بوده و ســعی در کم کردن وابستگی خود به نیروهای
اســتعماری (پرتغال و اســپانیا) میکرده است .از این

نظــر و با توجه به یکسانســازی (جزئیــات واحد در شود.
از طرفی ساخت میدانهای بزرگ شهری که از
ســتونها ،آجرکاریها ،مقیاس رفیــع و بلند) که در
ساختوســازهای شــیراز ،کرمان و تهران انجامشده ،دوره صفویه آغازشده در این دوره با مقیاسی کوچکتر،
میتــوان نتیجه گرفت که محلیســازی در دســتور نظم کمتر و سادگی بیشــتر ادامه پیدا میکند .زندیه
کار نبوده اســت .این ساختوســازها را که در قالب مجموعهسازی هوشمندانهای انجام داده است .به این
مجموعهسازی نهتنها در شیراز که در شهرهای دیگر صــورت که ابتدا محل قرارگیــری هرکدام از عناصر
اتفاق افتاد ،میتوان نوعی بیانیه سیاســی هم در نظر مکانیابی میشوند (دوری و نزدیکی مسجد ،آبانبار،
گرفت« .ساختوســازهایی باهدف ماندگاری در طول ارگ ،حمام نســبت به یکدیگر) تا بعدها ساخته شوند.
قرنها تا عاملی باشــد برای غرور ملی و به دنبال آن درواقع بهیکبار طراحی میشــوند امــا بهتدریج و در
طول زمان ساخته میشــوند .چون مکانیابی درست
وحدت ملی».
و هوشــمندانهای انجامگرفته این مجموعه تبدیل به
هویتسازی به شیوه کریمخان زند
مجموعهای منسجم شده است.
قبــ ً
ا گفتم که ما در شــهر یک ســری عناصر
ضرورت حفــظ بناهای تاریخــی و لزوم
هویتســاز مثل مســجد ،بازار و  ...داریم؛ اما صرف
پیوستگی تاریخی در دوره زندیه
ســاخت یک بازار هویت به وجــود نخواهد آمد .آنچه
اساســ ًا در هر دوره تا ضرورت چیزی احســاس
باعث هویتسازی میشود ،چگونه ساختن و کیفیت و
ویژگی بناها هستند .کریمخان زند انسان سادهزیستی نشود جامعه و حکومت به آن واکنشی نشان نمیدهند.
بود .او همیشه باور داشت که باوجود این سادهزیستی ،در دوران زندیه تاریخ را نــه در بناهای پیش از خود،
انســان نیازمند یک گنج درونی از سواد ،فهم ،شعور و که بیشتر در تکریم شخصیتهای بزرگ مثل سعدی
درک است .او انســانی را موفق میدانسته که سربار و حافــظ میدیدند .از قــرن  6و  7هجری قمری تا
جامعهاش نباشد .در معماری زندیه این تفکر کریمخان اواخر قاجار ـ حتی اوایل پهلوی ـ تحولی اساســی در
زند بهشــدت نمود پیدا میکند .یکــی از بزرگترین گونهشناسی الگوهای معماری ،مواد و نقوش نمیبینیم
عناصر هویتســاز معمــاری دوره زندیه در یککالم و همــه این عناصر تقریب ًا همانهایی هســتند که در
ســادگی برون و غنای درون اســت .بهعنوانمثال در دوران پیش از خــود بودهاند .چون چیــز جدیدی به
نمای ارگ کریمخان یک آجرچینی ساده اتفاق افتاده وجود نیامده و بناها تقریب ًا شــبیه بناهای قبل از خود
اســت و تنها چیزی که باعث بــه وجود آمدن زیبایی هستند بنابراین هیچ ضرورتی در حفظ بناهای گذشته
میشود نحوه چیدن آجرهاســت .از بیرون هیچگونه احساس نمیشــود .البته که بناهای مهم صفوی (به
درختی نمیبینید ولی لحظهای که در باز میشــود و دلیــل آنکه پر از تزیینات و کاشــیکاری و گنبدهای
درون آن بــاغ قرار میگیریــد؛ آب ،گل ،گیاه ،ایوان ،زیباســت) و یا بناهایی مثل بنای گنبد سلطانیه ،میل
کاشــی ســنگبری ،گچبری و حجاری درون ارگ را کابوس ،منارعلــی و یا دیگر بناهــای باارزش حفظ
میبینید و متوجه میشوید که درون بسیار غنی است .میشوند؛ اما بافت مسکونی (خانههای حیاط مرکزی)
چون به لحاظ تیپولوژی تحول آنچنانی در آنها اتفاق
شهرسازی و مسأله توسعه شهر
نیفتاده ضرورتی هم برای حفظش احساس نمیشود.
در دوره صفویــه دو اتفاق مهم در شهرســازی
جایــگاه و نقش مردم (مــردم واری) در
رخ میدهد .یکی ســاخت میدانهای بزرگ شــهری
ساختوسازهای زندیه
بهعنوان یک فضای نوین شــهری و دیگری ساخت
کریمخان شهر را گســترش داد و با تغییر مسیر
محورهــای چهاربــاغ .این را باید اضافــه کنم تأکید
چهارباغها بر روی نقش فضای شــهری و سبزینگی رودخانه خشــک دو محله جدید به محالت شــیراز
و درواقع نوعی پارک بودن اســت .معروف اســت که اضافه کرد .دو محله به نامهای محله موردستان برای
وســعت شــیراز در دوره صفویه به دلیــل امنیتی که اعیان و شاهزادگان زند و دیگری محلهای به نام سید
در کشــور حاکم بوده است بیشتر از شــیراز در دوره ذوالفقار برای مردم عــادی .او همچنین در منطقهای
زندیه اســت .به این دلیل حصار نقش خود را از دست حوالی دروازه اصفهان چند راســته در جهت شرقی و
میدهد و بافت مســکونی خارج از حصار شهر متراکم غربی به بازار قدیمی شــهر اضافه کرد .برای مردمی
و پراکنده میشود .در دوره زندیه و بعد از فتنه افغانها که ســاکن این دو محله بودند و نمیخواستند از بازار
به دلیل فقدان امنیت ،دوباره بافت مسکونی به درون رد شــوند ،دو کوچه و یا بهاصطــاح دو کنارگذر در
حصار شهر برمیگردد .بهاصطالح تراکم باال میرود و کنار بازار ایجاد میکند تــا آنها بتوانند برای عبور و
مساحت کم میشود تا آن درونگرایی و امنیت محقق مرور از این دو گذر اســتفاده کنند؛ اما کار دیگری که

کریمخان با توجه به نیازهای مردم انجام داد این است
که چون در آن زمان شــیراز گود و تل (پستیوبلندی)
زیاد داشــته ،کریمخان زند دســتور میدهد شیراز را
مسطح کنند تا مردم راحت بتوانند در شهر تردد کنند.
او همچنین امنیــت و آرامش را از طریق تعیین
کالنتــر و داروغه بــه جریان زندگــی روزمره مردم
بازمیگردانــد ،در زمینه بهســازی بافت فرســوده،
بهســازیهای محیطی مثل دفع آبهای ســطحی،
از بین بردن آبگیرها (جاهایی که بهواســطه کثیفی
بیماریهای مختلف شیوع پیدا میکرده) بسیار تالش
میکند ،محیط شهری و قناتها را ساماندهی میکند
و بهطورکلی ،کارهای بســیار زیادی را باهدف تأمین
آسایش و آرامش فکر مردم انجام میدهد .کریمخان
زند واقع ًا لقب وکیلالرعایا را در عمل تحقق میبخشد.
بافت تاریخی میتواند ثروت تولید کند

در ســال  1373که بحث بازســازی شــهری
و توریســم دوباره مطرح میشــود ،وزیر مســکن و
شهرســازی وقت آقــای کازرونی ،یک جمله بســیار
هوشــمندانه بیان کــرد و گفت :بافتهــای تاریخی
ما مثل چــاه نفتاند و میتوانند ثــروت تولید کنند.
بعضیها از این حرف برداشت اشتباهی کردند و گفتند
که منظور او این است که بافتهای تاریخی ما که در
مرکز شهرها هستند ،پایینترین قیمت زمین را دارند،
بخریم ،تخریب کنیم ،آپارتمان بســازیم و سودش را
ببریــم .بعضیهای دیگر گفتند منظور این اســت که
مرمت کنید توریست بیاورید و از آن طریق درآمدزایی
کنید .در شــیراز ابتدا آقای میرمیــران طرحی به نام
«طرح تفضیلــی و طرح ویژه محدوده بافت زندیه» و
بعدها شهریار ایزدی طرح دیگری تهیه کرد که اجرای
طــرح زیرگذر زند که باعث برطرف کردن گسســت
کالبدی در منطقه تاریخی شد؛ ازجمله همین طرحها
بود.
همه ایــن طرحها به خاطر اینکه به ســرانجام
نرســیدند و نیمــهکاره رها شــدند ،نتوانســتهاند اثر
صددرصــدی خود را بگذراند .مث ً
ال زیرگذر زدهشــده،
اما شبکههای پیرامونیاش ساخته نشد ،پیادهروسازی
انجامشده ،اما هنوز ماشین میآید و یا پارکینگهایی
که در این طرح پیشبینیشــده اســت هنوز ساخته
نشــدهاند .چنانچه ایــن کارها اتفاق بیفتــد میتواند
مجموعه زندیــه و بهطورکلی بافت تاریخی شــیراز
بهعنوان یک مجموعه منحصربهفرد مورداستفاده قرار
بگیرد .از همین رو به نظر من بافت تاریخی شــیراز با
آنکه در دورههایی ،ضربههــای جبرانناپذیری را هم
با اقدامات غیراصولی و غیرکارشناســی خورده است،
هنوز میتواند تبدیل به مجموعهای شاخص در سطح
منطقه شود.

ذرهبین
1

بهطورکلی تفکر زندیه تفکری استقاللطلب بوده است .از این نظر و با توجه به یکسانسازی (جزئیات واحد در ستونها ،آجرکاریها ،مقیاس رفیع و بلند) که در ساختوسازهای
شیراز ،کرمان و تهران انجامشده ،میتوان نتیجه گرفت که محلیسازی در دستور کار نبوده است .این ساختوسازها را که در قالب مجموعهسازی نهتنها در شیراز که در شهرهای دیگر
اتفاق افتاد ،میتوان نوعی بیانیه سیاسی هم در نظر گرفت« .ساختوسازهایی باهدف ماندگاری در طول قرنها تا عاملی باشد برای غرور ملی و به دنبال آن وحدت ملی».
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شنبه  30تیر  7/97ذیالقعده /1439سال چهاردهم/شماره260

SAT 21 July 2018/Thirteenth Year /No.260

معاون اداره کل میراث فرهنگی فارس در گفتوگو با «شهرراز»:

سعید میرسعیدی

حریم بصری زندیه مشکل منظر دارد
،،

عدم تدوین منشور
مداخالت در آثار تاریخی
یکی از مشکالت مهم
سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری است و با آنکه
مدیران زیادی هم وعده
تدوین آن را دادهاند ،هنوز
این اتفاق رخ نداده است.
نصیری میگوید اگر امروز
هم تصمیمگیریهایی
انجام میگیرد یا دخالتی در
موضوع مرمت و احیای آثار
باستانی صورت میگیرد،
براساس تفسیرهای
گوناگون از منشورهای
بینالمللی است

عبدالرضــا نصیری معــاون اداره کل
میراثفرهنگی اســتان فارس در گفتوگو
با «شــهرراز» در پاســخ به پرسش درباره
دســتورالعملها و ضوابط مداخالت کالبدی
که در آثار تاریخی انجام میشود ،میگوید:
واقعیت آن اســت که عدم تدوین منشــور
مداخالت در آثار تاریخی یکی از مشکالت
مهم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
اســت و با آنکه مدیران زیــادی هم وعده
تدویــن آن را دادهاند ،هنــوز این اتفاق رخ
نداده اســت .نصیری میگوید اگر امروز هم
تصمیمگیریهایی انجام میگیرد یا دخالتی
در موضــوع مرمت و احیای آثار باســتانی
صــورت میگیرد ،براســاس تفســیرهای
گوناگون از منشــورهای بینالمللی اســت.
اما چرا این منشور هنوز تدوین نشده است؟
«چون ســخت اســت ».با این حال معاون
اداره کل میراثفرهنگــی اســتان فــارس
میگوید ضرورت دوین منشــور مداخالت
کالبدی بهشدت احســاس میشود ،چراکه
در حــال حاضر اتفاق بســیار بــدی درباره
این موضوع در حال رخدادن است و در هر

نقطهای از کشــور ،مداخالت به یک شکل
و ســلیقه انجام میشــود« .برخی استانها
حساســیت بیشــتری دارند و برخی کمتر،
برخی مدیران تمرکزشان بر تزئینات است،
برخی به ســازه توجه میکننــد و ...به یک
معنا ،نوعی آشــفتگی در تصمیمات مربوط
به مداخــات کالبدی در آثار تاریخی وجود
دارد».
اما در شــیراز مداخالت کالبدی از چه
نوعی اســت؟ عبدالرضا نصیــری میگوید
اقداماتــی که در این حوزه صورت میگیرد،
مداخالتی است که در کتابها و منشورهای
علمــی هم از آنها ســخن به میــان آمده
اســت« .اقداماتی مانند نوسازی ،بهسازی،
دوبارهسازی ،مرمت ،بازسازی و ». ...معاون
اداره کل میراث فرهنگی فارس میگوید در
هر استان براســاس تفکر مدیران ،نگاهی
متفاوت به این موضوع وجود دارد و معمو ً
ال
به یکی از این موارد متمرکز میشود« .مث ً
ال
امروز در برخی اســتانها توجه به نوسازی
زیاد شده اســت ،درحالی که باید همه این
انواع مداخالت براساس شرایط ،حساسیت،

دوره اثر ،وضعیت کالبد و ...انتخاب شود؛ اما
متاسفانه اینگونه نیست».
او دربــاره نقــض حریم زندیــه نیز
میگویــد :معمــو ً
ال در اغلب نقاط کشــور
مواردی در نقض حریم صــورت میگیرد.
با این حال نصیــری میگوید :نقض حریم
زندیه ازســوی یک هتل دســتکم روی
کاغذ مصداق نقض حریم نیســت« ،اما این
موضوع یک تصمیمگیری اشتباه بوده است؛
چراکه در حریم بصری زندیه مشکل منظر
به وجود آورده است.
به این خاطر که زمانی شــهرداری و
کمیســیون ماده  ،5محلی را که دستباال
اجازه  8طبقه ساختوســاز داشته ،رفتهرفته
مجوزی فراتــر و در چندمرحله تا ارتفاعی
باالتــر دادهانــد ».نصیری دربــاره بحث
خارجشدن میراث زندیه از فهرست یونسکو
نیز میگوید :فعــ ً
ا قرارگرفتن میراث زندیه
در فهرســت پیشــنهادی ایران به یونسکو
منتفی شده اســت؛ چون انتخاب این محور
با توجه به مشــکالتی که برایش به وجود
آمده ،ریسک دارد.

،،

،،

فع ً
ال قرارگرفتن میراث
زندیه در فهرست
پیشنهادی ایران به
یونسکو منتفی شده است؛
چون انتخاب این محور
با توجه به مشکالتی که
برایش به وجود آمده،
ریسک دارد

،،
گفتوگو با مهندس شایق مسئول مبلمان شهری شهرداری منطقه  8شیراز

،،

مبلمان مقابل بازاروکیل
نخستین پیادهراه شیراز و
نخستین فضای پویا و زنده
بافت تارخی شیراز است.
در این محور تردد معلوالن،
سالمندان ،وسایل نقلیه
و ...مورد توجه مسئوالن و
مدیران مبلمان شهری قرار
داشته است .به عنوان مثال
امنیت عابر پیاده و تفکیک
استفاده از فضای پیادهراه
مورد تأکید بوده است و
هماکنون آتشنشانی و
اورژانس هم فضای مانور
و حضور کامل در این محل
را دارند

،،

مبلمانمقابلبازاروکیل
نمونهای موفق از فضای شهری است
مهنــدس شــایق در گفتوگــو با
«شــهرراز» درباره امکانســنجی نصب
مبلمان شــهری در محور زندیه میگوید:
طراحی این مبلمان چند رویکرد داشــته
اســت ،ابتدا به نیــاز شــهروندان توجه
کردهایم ،سپس توانایی مالی تأمین سازه
را در نظــر گرفتهایم و ســپس به بحث
نگهداری آنها پرداختهایم .به گفته شایق،
پیش از اجرای هر مبلمان شــهری ،تمام
نقشهها از قبل تهیه میشود و کارشناسان
مربوطه در کمیســیونهای مختلف آن را
بررســی و تأیید میکننــد« .گاه اما ما به
فراخور نیاز شهروندان نیز اقدام به نصب و
تعبیه مبلمان شهری میکنیم .مث ً
ال گاهی
شهروندان با شــهرداری تماس میگیرند
و میگوینــد در یک مســیر عابــر پیاده،
سالمندان زیادی در حال آمدوشد هستند
و اگر امــکان دارد چنــد صندلی در این
مسیر تعبیه شــود .چنین درخواستهایی
از سوی شــهروندان برای ما بسیار مهم

اســت و بالفاصله آنهــا را بهلحاظ علمی
و نیازســنجی بررســی میکنیم و نسبت
به برآوردهکردن خواســته شهروندان در
صــورت برخوردار بودن از شــرایط الزم
اقدام میکنیم ».اما بحث مبلمان شهری
همیشه مربوط به صندلی و نیمکت نیست،
گاه ممکن اســت نصب تابلوی راهنمای
گردشــگری یا ایجاد یک رمپ باشد ،گاه
نیز حتی میتواند مربوط به حذف مبلمان
باشد؛ مث ً
ال ممکن است یک تیر چراغبرق
یا صندلی در مسیر عبور عابران قرار داشته
باشد و باید حذف شود.
مهندس شایق در ادامه به وجود یک
کیوسک اطالعات گردشگری مقابل ارگ
کریمخانی و ثبــت آن در کتاب راهنمای
گردشــگری اشــاره میکند و میگوید:
شــهر ما از لحاظ مبلمــا ن کمبودهایی
دارد ،اما رفتهرفته به ســمت تأمین نیازها
و خواستههای شــهروندان درباره مبلمان
شــهری و کیفیــت آن پیــش میرویم.

او ســپس به مبلمان مقابل بازار اشــاره
میکند ،مبلمانی که با وجود محدودیتها
در طراحی ،برآورد رفتوآمد عابران پیاده
و تأمین امنیت بــازار و عابران میگوید:
ایــن محل نخســتین پیادهراه شــیراز و
نخســتین فضای پویا و زنده بافت تارخی
شــیراز است .در این محور تردد معلوالن،
سالمندان ،وســایل نقلیه و ...مورد توجه
مســئوالن و مدیــران مبلمان شــهری
قرار داشته اســت .به عنوان مثال امنیت
عابــر پیاده و تفکیک اســتفاده از فضای
پیادهراه مورد تأکید بوده است و هماکنون
آتشنشانی و اورژانس هم فضای مانور و
حضور کامل در این محل را دارند .به گفته
شــایق این تفکیک بهگونهای انجام شده
که هم ایمنی بازار مورد توجه قرار گیرد و
هم ایمنی و آسایش عابران پیاده« .محل
قرارگیری صندلی در مبلمان شهری بسیار
مهم و حساس است و باید به همه موارد
درباره آن توجه کرد».

اینجا آرامگاه فرزند وکیل است

شــاهزاده زند اینجا خفته اســت؛ در حصاری فلزی ،زیر مرمر سفیدی
منقش به سروی بلند ،وســط یک پیادهراه خاکی .آرامگاه محمدرحیمخان،
پســر «وکیلالرعایا» از دو قرن پیش همینجــا بود؛ در ضلع جنوبی صحن
حضرت علیبنحمزه(ع) ،امامزادهای در شــمال شیراز .رحیمخان در جوانی
از بیماری مرد و روی قبرش نوشــتند« :صد حیف ز خســرو جوانبخت».
بنای باشــکوهی که گور شاهزاده زند را در پناهإ خود داشت ،با آمدن شاهان
قاجاری مهجور و مخروب شــد تا سالها بعد که هنرستانی همانجا ساختند
و مرمر ســفید قبــر در یکی از کالسها جای گرفت .بعدها هنرســتان هم
به کل ویران شــد و سایهای بر ســر گور رحیمخان نماند .امروز این روزگار
شــاهزاده خفته جوانبخت دودمان زندیه است :قبر در پیادهرو است و سنگ
مرغوبش زیر باران و باد فرسوده شده ،شعرهایی که بیشتر از ٢٠٠سال پیش
روی آن نقش شدند ،محو میشود و تنها پناه گور ،یک چارچوب فلزی سبز
ساده است.
شاید در نگاه اول اهمیت این سنگ گور به چشم نیاید اما واقعیت این
است که به دالیل مختلف واجد اهمیت و ارزش فراوانی است .اینجا آرامگاه
محمدرحیمخان ،پسر کریمخان زند وکیلالرعایا پادشاه خوشنام ایران است.
این پســر جوان در روزگار پادشاهی پدر و اوج شــکوفایی شیراز به عنوان
پایتخت ایران ،در هجده سالگی بر اثر بیماری درگذشت.
ســنگ گور او در واقع باقیماندهای از بنایی زیباست که در آن روزگار
پدر برای پســر جوان ساخته بود و توصیفاتی از آن در منابع تاریخی موجود
اســت .هر چند بنای آرامگاه را گذر زمان ویــران کرده و در محل تغییرات
فراوان اتفاق افتاده اســت اما محل سنگ و گور دست نخورده مانده است.
ســنگ از مرمر مرغوب تبریز ســاخته شــده و ابیات زیر در وصف و مرثیه
محمدرحیمخان بر روی آن حک شــده اســت« :هو حــی الذی الیموت.
صدهزار افغان ز بیداد فلک /از جفای دهر و از جور زمان /کز سپهر سروری
تابان مهی /برد چون شمع شبستان جهان .../چشم و چراغ روزگار/قرهالعین
وکیل جم نشــان /خون فشاند از الله زین ماتم زمین/اشک بارید از کواکب
آسمان  /از پی تاریخ پاسخ بازگفت /نوجوان شهزادهای رفت از جهان ».شعر
دیگری نیز روی سنگ دیده میشــود که مصرع آخر آن حاوی ماده تاریخ
ســال  ١١٩١مقارن با درگذشت محمدرحیمخان است« :صد حیف ز خسرو
جوان بخت /نیکو خلف وکیل دوران /شهزاده رحیمخان که افشاند /بر وصل
عــروس ملک دامان /در خورد چو این جهــان نبودش /گردید در آن جهان
جهانبان /از عالم پیر چون جوان رفت /وز پیر و جوان برآمد افغان /مشهور
نگاشت بهر تاریخ /افسوس ز خسرو جوانان».
شــرح واقعه مرگ محمدرحیمخان زند در تواریخ دوره زندیه مســتور
اســت و اینطور برمیآید که عموم مردم بسیار متأثر و عزادار شدند و مرگ
نابهنگام جوانی رشــید و محبوب که سایه شاهزادگی بر سر و امید آیندهای
درخشــان در پیش روی داشت برای همگان بسیار گران بود اما بعدها بازی
روزگار چنین رقم خورد که پســران دیگر وکیل نیز ســرانجام تلخی یافتند
و شاید محمدرحیمخان خوشبختترینشــان بود که عمرش به روزگار پس
از پدر و جنگهای خانوادگی و کور شــدنها و اســیر شدنها نرسید .او در
بهترین و زیباترین روزهای شــیراز و سلســله زندیه ،دوسال پیش از مرگ
پدر از دنیا رفت.
نقش و نامی در تاریخ از او دیده نمیشود؛ چرا که بسیار جوانتر از آن
بود که نقشی سیاسی داشته باشــد اما در منابع دوره زندیه به مناسبتهای
مختلف از او و به خصوص واقعه مرگش یاد شده است.
اما واقعه مرگ او هر چند در منابع دیگر نیز مورد اشــاره بوده اســت
اما کتاب گلشــن مراد مفصال در شرح وقایع ســال  ١١٩١ه.ق به «حدوث
سانحه جانسوز ارتحال شاهزاده مغفرت نشان محمد رحیمخان» اشاره دارد
و با وصفی پر ســوز و گداز به تفصیل از واقعه بیماری مرگ او نوشته است:
«در روز یکشنبه چهاردهم جمادیاالول این سال پر مالل تازه نهال حدیقه
دولت و اقبال و بهین ثمره شــجره ریاض ســلطنت و اجالل یعنی شاهزاده
فرخ لقای نوجوان و برنای ماه ســیمای روشن روان محمدرحیم خان فرزند
وســطی پادشاه گیتی ســتان که هجده ســاله و در میان جوانان بدری در
وسطهاله بود از احتراق سموم جانسوز حادثه بیماری رو به پژمردگی نهاد»...
به نوشته مولف این کتاب کریم خان طبیبان حاذق از جمله میرزا محمدنصر
و میرزا ابوتراب را بر او گماشــت اما فایده نکرد و شخص کریم خان که بر
بســتر پسر حاضر شــده بود «هر چه بیشــتر از او احوال میپرسیدند ،کمتر
جواب میشنیدند».
مولف در ادامه واقعه مرگ محمدرحیم خان را اینچنین شرح داده است:
«روز دوشنبه بیست و دویم شهر مذکور ...آثار و عالمات موت از بشره احوال
او ظاهر گشــت و کار اطبا از معالجه و مداوا درگذشــت ».در ادامه مولف از
سوگواری و عزاداری بزرگان و امرا و لشکریان و عموم مردم یاد کرده است
و مینویســد که کریم خان را «سلسله صبر و قرار از هم گسست و از مسند
ســلطنت و شهریاری برخاســته بر خاک تعزیه و سوگواری نشست ».او در
صفحــات بعدی حتی مرگ وکیل درســال  ١١٩٣ه.ق را در اثر غم و اندوه
ناشــی از این اتفاق میداند .در آن هنگام او را در بنایی بسیار زیبا در خارج
شــهر شیراز آن روز و در کنار امامزاده شــاه میرحمزه به خاک سپردند .این
بنا ســتونهای مرمر و ســقف و بارگاهی زیبا داشته و تا سالها بسیار مورد
توجه مردم بوده است.
کاپیتان فرانکلین ســیاح انگلیسی که در سال١٧٨٦میالدی وحدود ده
سال پس از مرگ محمدرحیم خان از شیراز بازدید کرده است شرحی از این
آرامگاه و وضع آن دارد« :در فاصله یک چهارم مایلی شــمال دروازه شــاه
میرزاحمزه بنای بزرگ هشت ضلعی وجود دارد که آرامگاه محمد رحیم خان
پســر دوم وکیل کریمخان میباشــد ...مقبره هشت پا طول و سه پا عرض
دارد که در وسط آن یک سنگ قبر از مرمر تبریز که بطرز ماهرانهای صیقل
داده شده است مشاهده میشــود که روی آنرا پارچه زربفتی پوشانده است.
روی ســنگ و بر کنارههای آن جمالتی به زبان فارسی و به خط نستعلیق
بسیار زیبا حجاری شده است .اتاق دارای گنبد و قبهای بسیار زیباست و روی
دیوارها نقاشی های جالب توجهی به رنگ آبی و طالیی به تقلید از کارهای
چینی کشیدهاند ».قابل تصور است که این آرامگاه تا سال١٢٠٦ه.ق و تسلط
قاجاریه بر شــیراز دایر بوده و به شــیوه آن روزگار متولی و قاری و مواجب
دیوانی و احتماال موقوفاتی داشته است ،اما با تصرف شیراز به دست قاجاریه
هرچند تخریب نشــد اما چون بسیاری از بناها و آثار دوره زندیه کمکم مورد
بیتوجهی و فراموشی قرار گرفت.
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نگاهی به تزئینات بناهای زندیه
و رمزگشایی از نمادهای آنها

معماری زندیه در نمای بیرونی ساده و در نمای درونی زیبا و متنوع است .به همین سبب استفاده از تزئینات بیشتر معطوف به درون بناها و جز به ضرورت ،کمتر در نمای بیرونی نمود پیدا
کرده است .در این دوره تزئینات آجرکاری اغلب ساده و هندسی ،کاشیکاریها عمدتاً معطوف به اشکال گیاهی ،آهکبری در باالترین درجه زیبایی ،مهارت در اجرا ،و حجاریها نیز بیشتر انتزاعی
و نمادین هستند .در مقاله پیشرو ضمن معرفی برخی شیوههای تزئینات ،سعی در رمزگشایی از نمادها و نشانههای نقوش بهکاررفته در آنها شده است.

معماری زندیه تجلی شکوه سادگی
خشایار ایرانمهر

ادامه از صفحه یک

با آنکــه او را بیســواد میخوانند ،اما
همگان ذوق ،قریحه و هوش او در شهرسازی
را تحســین میکنند و به اتفــاق ،او را مردی
کاردان و خوشفکــر مینامند .او همواره خود
را خدمتگزار مردم و به قول خودش «وکیل»
آنان مینامید.
به ســبب امنیت و اقتداری که در زمانه
کریمخان بر ایران حکمفرما شــد ،شکوفایی
اقتصادی و در نهایت رونق هنرهای مختلف
اتفاق افتــاد .اتفاق مبارکی که پای هنرمندان
بنام را در عرصههای مختلف هنر به پایتخت
آنزمان گشود.
خطاطــی ،نگارگــری و نقاشــی در
ادامه سنتهای گذشــته جانی تازه گرفت،
خاتــمکاری و شیشــهگری و مینــاکاری
پررونق شــد و معمــاری در قالبی نو عرضه
شــد .معماری در دســتان کریمخان زند نه
ابزاری برای به رخ کشــیدن اقتدار خود ،که
دســتآویزی بود برای بازســازی و مرمت
هویت ایرانی.
او روحش را به کالبد معماری و ساخت
و ســازهایش دمید .به همین سبب در زمانه
او شکلی از معماری پدیدار شد که ساده بود
و درونگــرا ،مقتدر بود و باشــکوه .اقتدار و
شــکوهی در معماری که برآمده از ساختن
کاخها و بناهای چشمنواز نبود؛ بلکه از سادگی
برمیآمد.

[

حجاری
ّ
بســیاری اســتفاده از قطعات بدون مالت ،کتیبهها و ازارههای سنگی ،نقشدار و مشبک حجاریشده در
بخشهای مختلف بناهای زندیه را متأثر از معماری هخامنشــی دوران میدانند .اســتفاده از ســنگ به شکل
مربع ،مســتطیل و عناصر راستگوشــه با هندسه ساده و روشــن از خصوصیات کاربرد سنگ در تزئینات این
دوره است .نقشمایههای این حجاریهااغلب نقشمایههای «لچک و ترنج» است .ترنج معروف زندی که از
پرکاربردترین نقوش در ازاره بناهای این دوره است ،به دلیل شباهت به دم ماهی و تکرار آن در چهار جهت به
«ترنج چهار ماهی» معروف است .این ترنج نمادی از آب ،آبادانی ،طراوت و مظهر فراوانی بوده است.

نقاشی دیواری
بیشــترین و کاملترین نقاشی
دیواریهای دوره زندیه در اتاقهای
ارگ کریمخان و شاهنشــین شمالی
مانند عمــارت کالهفرنگی اســت.
دیوارنگاری بــه عنوان بخش عمده
تزئینــات در بناهــای منســوب به
حکومــت (ارگ ،دیوانخانه ،عمارت
کالهفرنگــی باغ نظر ،کوشــک باغ
جهاننما و عمارت هفتتنان) ،بیشتر
در ایوانهای اصلی ،فضاهای داخلی،
تاالرها و اتاقها ،در بدنه و سقفها
با پسزمینه رنگ ِک ِرمی روشــن و
به صــورت قاببندیهای منظم و
تکرارشونده به کاررفته است .نقوش
دیــواری شــامل نقوش هندســی،
گیاهی (مثل نقش گلــدان گلدار با
تأثیر از هنر اروپایــی ،نقوش گل و
بوته ،نقــوش گل و مرغ) ،و تصاویر
انســانی ـ حیوانــی بــا موضوعات
باستانی ـ اساطیری است .اغلب این
دیوارنگارهها ،برخالف نقاشــیهای
پیش از خود ،عمدت ًا فضایی ســاکن،
بیانــی آرام و بیدغدغــه دارنــد و
انسانها را در شرایط آسایش نشان
میدهد کــه این مســأله برآمده از
آرامش و امنیتی اســت که در دوره
کریمخــان زند بر ایــران حکمفرما
بوده است.

آجرکاری
آجر به عنوان مصالح غالب در ساختمان و نمای بناهای دوره زندیه ،بیانکننده سادگی ،و نوعی زمینیبودن
است .نقوش بهکار رفته در نماهای آجری ،اغلب نقوش و طرحهای هندسی و سادهای است که عالیترین نمونه
آنها را میتوان در نمای بیرونی ارگ کریمخان به خصوص در قسمت برجها مشاهده کرد .ردپای این نقوش را که
بر پایه تقسیمات هندسی تکرار شونده هستند ،میتوان در بسیاری از هنرهای دستی و تولیدات محلی (عشایری
و اقوام لر و ترک) مانند گبه ،گلیم و ...مشاهده کرد.

[

سرمقاله

آهکبری
آهکبری از دوره صفویه رایج شــد،
اما نمونه برجسته آن مربوط به دوره زندیه
بهویژه در حمام وکیل شــیراز است .این بنا
در سطوح داخلی سربینه ،میاندر ،گرمخانه،
خلوتگاه و هشــتی ورودی دارای تزئینات
زیبــای آهکبری اســت .آهکبری حمام
وکیل به آقاصادق و میرزا لطفعلی منسوب
است .در تزئینات آهکبری مربوط به دوره
قاجــار در حمام وکیل شــیراز صحنههایی
از داستان قربانیشــدن حضرت اسماعیل
(ع) به دســت حضرت ابراهیم (ع) ،معراج
حضرت محمد (ص) ،یوســف و برادرانش،
ســلطان سنجر و پیرزن ،شیرین و فرهاد ،و
بیژن و منیژه دیده میشــود .نقوش حیوانی
و پرندگان نیز در تزئینات آهکبری جایگاه
ویژهای دارند .این نقوش معمو ً
ال به صورت
آهو و پرندگانی چون قناری و طاووس ،گاه
به صورت انتزاعی و گاه به صورت واقعی بر
در و دیوار و داخل کادربندیهای سربینهها
دیده میشوند .نقش شیر نیز که معمو ً
ال در
متن اصلی و وســط قاب بریده شده است،
در مجموعــه نقوش حیوانــی در تزئینات
آهکبری حمامها دیده میشود.

11

پرونده هفته

[ [ [

شنبه  30تیر  7/97ذیالقعده /1439سال چهاردهم/شماره260

SAT 21 July 2018/Thirteenth Year /No.260

،،

نقوش گل و بوته
گلهــا از متنوعترین نقوش تزئینــی دیوارنگارههای زندیه در شــیراز
محسوب میشــود .این گلها بیشــتر از نوع گلهای زنبق ،میخک ،نرگس،
نیلوفر ،آالله و شــقایق از زوایای مختلف و در حالتهای باز ،نیمهباز و بســته
معمولی اســت .نقوش گل و بوته در نقاشی دیواری دوران زندیه به دو صورت
کلی دارد .دســته اول که به تکگل معروفاند ،تکشاخههای سادهای هستند
که با یک یا چند گل محدود آراسته شدهاند .دسته دوم از این نوع نقش را نیز
میتوان در شــکل شاخهای مملو از گلها و برگها تصور کرد که به صورتی
منظم و با گردش حلزونی در ســطوح گسترده میشود و معمو ً
ال تمامی فضای
قاب را پر میکند .نقوش موسوم به گلدانی و یا گل و گلدان که شامل بوتهای
از گلهای رنگارنگ در یک گلدان میشــود ،نمونه دیگری از انواع نقوش گل
و بوتهاند.

[

در دوره زندیه
تزئینات آجرکاری
اغلب ساده
و هندسی،
کاشیکاریها عمدتاً
معطوف به اشکال
گیاهی ،آهکبری
در باالترین درجه
زیبایی ،مهارت در
اجرا ،و حجاریها
نیز بیشتر انتزاعی و
نمادین هستند

،،

،،

[

نقش گل و مرغ
حضور چشــمگیر پرندگان در میان گل و بوتههای منقوش بر دیوارهای ابنیه
زندیه این بحث را مطرح ســاخته است که استفاده از نقش گل و پرنده درتزئینات
نقاشی دیواری ،برای نخستین بار در این دوره مرسوم شده است.
ایــن پرندگان گاه با بالهای باز و در حال پروازند و گاه با بالهای بســته بر
شــاخهای نشســتهاند؛ برخی دانه یا پروانهای به منقار دارند و گاه با منقار گشوده
در حال آواز خواندناند .قمری ،بلبل ،سینهســرخ ،شــاهین و شانهبهســر از انواع
ایــن پرندگاناند .معمو ً
ال هریک از این پرنــدگان در دیوارنگارهای زندیه با رنگ
مخصوص خود از دیگری متمایز شــده است .برای مثال شاهینها اغلب به رنگ
نخودی همراه با خالهای تیره ،سینهسرخها به رنگ قرمز ،قمریها با سایه تیرهای
که برگردنشان نقش بسته قابل تشخیص هستند و شانهبهسرها با کاکل روی سر
و نوع آرایش پرهایشان شناخته میشوند.
نقش گل و پرنده در نقاشی دیواری دوره زندیه میتواند شامل دو دسته کلی
و نسبت ًا متمایز باشد .یکی درختچههایی که از پایین کادر روییدهاند و شاخهایشان
درمیان یکدیگر پیچیده و پرندگانی متنوع میان شاخسار آن قرار گرفتهاند .دیگری
گلهای پیچیده درهم و مشــابه نقوش گل و بوته که با نقش پرنده همراه شــده
است .ترکیب و همنشینی رنگهای پرمایه ،گرم و درخشان (قرمزو طالیی) و تأللؤ
نور از خصوصیات این نقشمایههاست.

تصاویر انسانی
شــامل دو دسته تصاویر با موضوعات درباری و روایتی از دیوانهای حکومتی و جشنها همانند
تصاویر عمارت کالهفرنگی و دســته دیگر با موضوعات تاریخی ـ اســطورهای با دو شیوه واقعگرایی و
انتزاعنگاری و بر پایه قصهها و حکایتهای اســاطیری است .این تصاویر تنها در قسمت فضای داخلی
بناهای حکومتی مورد استفاده قرار میگرفته است.

[

اغلب دیوارنگارهها،
برخالف نقاشیهای
پیش از خود ،عمدتاً
فضایی ساکن ،بیانی
آرام و بیدغدغه
دارند و انسانها را
در شرایط آسایش
نشان میدهد که
این مسأله برآمده از
آرامش و امنیتی است
که در دوره کریمخان
زند بر ایران حکمفرما
بوده است

،،

بررسی برخی نمادها و نشانهها در تزئینات دوره زندیه
نقش سرو
سرو نشانی از ســرزندگی و جوانی و
سرسبزی اســت .نقش درخت در تزئینات
اســامی بیشــتر به صورت درخت ســرو
طراحــی میشــود .در خصــوص درخت
سروی که به شــکل بوته درآمده ،تفاسیر
متعددی وجــود دارد ،از آن جمله میتوان
به معانی چــون مظهر رازآمیزی ،شــعله
آتش ،تمثیل شکل بادام یا گالبی ،تجسمی
توسعهیافته از گیاهی هندی که از همانجا
نیز به ایران راه یافته ،اشاره داشت .هرچند
براســاس شواهد به دست آمده ،این اعتقاد

هم پابرجاست که تا سده دوازدهم قمری،
سرو مظهر و نماد خرمی جاویدان و درخت
زندگی بوده است.
نقش مرغ
در تزئینــات گاهــی نقــوش مــرغ
(پرنــدگان) در صورتــی واقعگرایانه و گاه
به صورت نمادین بهکار گرفته میشــوند.
در وجه نمادین نقش مرغ یا مرغ بهشــتی
همان نقش طاووس است .جالل و شکوه،
جاهطلبــی ،جاودانگی و غــرور مفاهیمی
هســتند که از نمــاد طاووس نــر میآید.

طــاووس از دیدگاه اخــاق و عرفان نماد
رسیدن به تکامل و مطلق خوبیهاست.
درخت
تزئین معمــاری بناها با نقش درخت،
گل و بوته با یک عقیده بسیار کهن درباره
قداســت رســتنیها و گیاهان در زندگی
انسان ارتباط دارد .درخت در پنداشت مردم
جوامع قدیم ،مظهر حیات ،باروری و قدرت
بوده اســت .درخت یا هر گیاه کهنســال
دیگــر ،نماد بالندگــی ،و زندگــی روزانه
اســت .گاهی هم درخت ،رمز جاودانگی و

بیمرگی به شــمار رفته است .در فرهنگ
اسالمی درخت نمادی از نور و نیروی الهی،
دانش و خردورزی دانســته شده است .در
نتیجه همواره به عنوان تجســدی از اصل
خیر مورد احترام بوده است.
شمسه (خورشید)
نمــاد الوهیت و نور وحدانیت اســت.
هنرمنــدان مســلمان در بســیاری از آثار
خــود ،مفهوم (کثــرت در وحدت و وحدت
در کثــرت) را به صورت شمســه نشــان
دادهاند.
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نقاشی دیواری عصر زندیه در شیراز ،مجله هنرهای زیبا ،دوره
 ،22شماره  ،1ص 43-52
شادابفر ،مریم؛ موســویتبار ،نجمه ( ،)1393بررسی
تزئینات آهکبری در حمامهای شاخص دوره صفویه ،زندیه
و قاجار ،مجله جلوه هنر ،شماره  ،12ص 78-63
شایستهفرد ،مهناز( ،)1389تزئینات کاشیکاری نمای
بیرونی مــوزه پارس شــیراز ،کتاب ماه هنر ،شــماره ،147
ص37-32

جا معه
گزارشی اجتماعی از شهر

12

فردی که با تمام مرارتها به پاکی میرسد
اگر توسط خانواده و جامعه پذیرفته نشود
دوباره به چرخه اعتیاد برمیگردد

شنبه  30تیر  7/97ذیالقعده /1439سال چهاردهم/شماره260

SAT 21 July 2018/Thirteenth Year /No.260

آفتاب در قائمترین حالتش به زمین میتابد .از محوطه بزرگ و ســیمانی میگذریم .تعدادی وســایل ورزشی وســط محوطه قرارگرفته و زیر هرم آفتاب داغ ،خطوط آنها معوج به نظر میرسند .گروهی ترانه میخوانند و صدایشان از پشت درهای بسته اردوگاه به
گوش میرسد .بهمحض وارد شدن به سالن دهها سر تراشیده به سمتمان برمیگردد .چهره بعضی از مردها تکیده و رنگپریده است .در حال اجرای سرود خیره نگاهمان میکنند؛ اما با تذکر رهبر گروه ،دوباره تمام حواسشان صرف ادای کلمات و تنظیم صدا با آهنگ
مریم افشاری میشود .تن صدایشان باالتر میرود و نتها دوباره زیر سقف تاب میخورند« .سبز سبزم ریشهدارم /در زمستان هم بهارم /شور و عشق و شادیم را /از خدایم هدیه دارم»...
آنســوتر ،پشــت میزی چند مرد بارنگ و قلم در حال تصویرآفرینی هستند .چشمم ناخودآگاه روی نقاشیهایشــان میلغزد .تصویر زنی را میبینم که به موهایش گل آویخته و توی تمام نقاشیها بهطور یکدست میخندد .یاد شعری میافتم که میگوید :در زندگی هر
مردی مخدری هست به نام زن ...زنی که دوستش دارد و نبودنش ،دوریاش ،قهرش خماری میآورد و تنها همان یک زن است که میشود به خاطرش پشت پا زد به تمام وابستگیها.

گزارش میدانی «شهرراز» از کمپ ترک اعتیاد سالمی و روند بهبودیافتگی مبتالیان به اعتیاد

ارکست ِر بازگشت

[ [
در حال حاضر حدود  250مددجو
اینجا هستند 3.روانشناس
و  3مددکار در ساعات اداری در
این مرکز حضور دارند .پزشک و
مسئول فنی هم  4ساعت در روز
اینجا هستند و به مشکالت جسمی و
نیازهای دارویی مددجویان رسیدگی
میکنند .روانپزشک هم هفتهای
یک روز میآید تا آنها را در این
مسیر سبز همراهی کند

[ [

هنر باعث میشود فرد کمتر دچار لغزش شود

چشــمهای درشــت و عمیقی دارد .زمانی جایــی خواندم که
هرچقدر رنجهای یک انســان بیشــتر از حد تصورش شود چشمها
ژرفتر و عمیقتر میشود .با پشمهای رنگی روی نمد نقش انداخته
و حاال با زه مخصوص نمدمالی دارد پشــمها را مثل الک روی نمد
میپاشــد .پشــمهای نرم شــیریرنگ ،مثل تکههای ترد خیال از
هم میپاشــند و روی نقشهای رنگی را میپوشــانند .اسمش اکبر
است .بچه خیابان آستانه( ،گود موتوا) هست و سالهاست نمدمالی
میکند .با لهجه غلیظ شــیرازی میگویــد :پدر و پدربزرگم نمدمال
بودند .میراثی هم که برای من گذاشتند همین هنر هست.
نمدمالی یکی از هنرهای اصیل و ســنتی استان فارس است.
اکبر توی سالمی مربی کارگاه نمدمالی است اما بیرون ازاینجا هیچ
محل کســب ثابتی ندارد .میگوید :قرار شــده فنی حرفهای مکانی
برای کار و آموزش در اختیارم بگذارد .میدانم نمدمالی کار بســیار
ســختی اســت و زور بازوی زیادی میخواهد .میپرســم نمدمالی
سختتر اســت یا ترک کردن مواد مخدر؟ میگوید :سختی ترک،
کمتر از نمدمالی هست؛ اما پاک ماندن خیلی مشکلتر است .وقتی
وسوســه مصرف در من زیاد میشود ســاعتها خودم را با نمدمالی
مشــغول میکنم تا دوباره آرام شــوم .به نظر من شخصی که ترک
میکند باید ســرگرم کارهای هنری شود .چون داشتن شوقوذوق و
هنر باعث میشود فرد کمتر دچار لغزش شود.
***
وقت ناهار فرامیرســد و مددجویان دســتهجمعی به ســمت
ســالنهای غذاخوری میروند .یکی از اعضای جوان گروه سرود در
حال عبور از راهرو بلندبلند میخواند« :کاش وقتی آرزویی میکنیم/
مرغ آمین هم ازآنجا بگذرد»...

[ [

شیراز؛ محیطی امن برای آسیبدیدگان اجتماعی

اینجا کمپ ترک اعتیاد ســامی اســت کــه در ضلع جنوب
شــرقی شــیراز در انتهای بلوار والیت ،واقعشــده است .فاصلهاش
تا مراکز جمعیتی شــهر ،بیشــتر از پنج دقیقه نیست 400 .تخت در
اینجا تعبیهشده اســت .تختهایی که هرکدام برای سه ماه متعلق
به انســانی میشود که آمده اســت تا با ترک اعتیاد ،فاصلهاش را با
آدمهــای اطراف و حتی خودش کمتر کنــد .اغلب آدمهای اینجا را
بچههای اداره پیشــگیری و ساماندهی آسیبهای اجتماعی از توی
خیابانهای شیراز شناسایی کرده و گروهی توسط مراجع قضایی به
این مرکز معرفیشــدهاند .اینجا میتوان از تمام شــهرها و استانها
نشــانهای یافت .زبان کردی ،پوست آفتابســوخته جنوبی و لهجه
مردی که بینی عقابیاش مرا یاد دیار بلوچســتان میاندازد نشانهای
بر این است که شیراز به محیطی امن برای آسیب دیدگان اجتماعی
تبدیلشده است.
فاطمه رشــیدی ،مدیــر مرکز ترک اعتیاد ســامی اســت.
همینطور که توی ســالنها راه میرویــم میگوید :در حال حاضر
حــدود  250مددجــو اینجا هســتند 3 .روانشــناس و  3مددکار در
ســاعات اداری در این مرکز حضور دارند .پزشــک و مســئول فنی
هم  4ســاعت در روز اینجا هستند و به مشکالت جسمی و نیازهای
دارویی مددجویان رســیدگی میکنند .روانپزشک هم هفتهای یک
روز میآید تا آنها را در این مســیر سبز همراهی کند .افرادی که به
اینجا میآیند .در طول ســه ماه بهطور رایگان درمان و در این مدت
از خدمات روانشناسی و پزشکی نیز برخوردار میشوند؛ اما مهمترین
مشکل این است که این افراد بیرون ازاینجا نیازمند حمایت خانواده
و اجتماع هستند.
تختها با مالفههای تمیز و مرتب نشــاندهنده نظم حاکم بر
اینجاســت .بوی تند مواد ضدعفونی از تمام سرامیکها برمیخیزد.
از گوشــه تختی پتویی آویخته شده اســت .درحالیکه پتو را مرتب
میکند میگوید :درمان یک پروسه سهماهه مشخص است و هزینه
آن رایگان است .ما در بخشی که مربوط به پاکسازی و مداوا میشود

میگیرند 12 .سال پلکیدن البهالی زبالهها و برای یک وعده مواد،
کارمــان را انجام میدهیم؛ اما درمان کامــل ،زمانی اتفاق میافتد
هزار خفت و دربهدری کشــیدن ،چیز سادهای نیست 12 .سال زمان
که چرخه آن درســت و کامل باشــد؛ اما مهمترین مسئله بیرون از
کمی نیست 12 .سال بهاندازه ای است که پسربچه نوزادی بهاندازه
اینجاســت .فردی که با تمام مرارتها به پاکی میرســد اگر توسط
بلوغ یک مرد قد میکشد و پشت لبش کرکهای طالیی میروید.
خانواده و جامعه پذیرفته نشود دوباره به چرخه اعتیاد برمیگردد.
اکبر هــم مثل بقیه مردهــا زمانی برای خــودش خانوادهای
صدای سرود دســتهجمعی زیر سقف آسایشگاه تاب میخورد:
داشــته ،زنی و نوزادی ،حاال تنها چیزی کــه از خانوادهاش میداند
«هرچه هستم هرچه باشم /چشمهام پاکم زاللم»...
این اســت که پسرش  12ساله شــده .با اندوه میگوید :اگر روزی
تــوی راهروها قدم میزنیم .روی در یکی از خوابگاهها اتیکت
روزگاری از کنار هم بگذریم همدیگر را نمی
گروه ســبز نصبشــده اســت .مددجویان
شناسیم و تمام اینها تاوانی است که من به
ایــن بخش پیراهنهای ســبز یکدســتی
پای اعتیاد دادم .اکبر پس از پاکی توی مرکز
پوشــیدهاند« .برای کســانی که بــه اینجا
برای کسانی که
مانــده و کارگاه خیاطــی را اداره میکند .هر
میآیند ســختترین روزهــا ،روزهای اول
به اینجا میآیند
دوره تعدادی کارآموز میگیرد و از معلم بودن
اســت .در روزهای آخر هم آنچنان بیقرار
خودش حسابی ذوق میکند.
رفتن میشوند که بهزحمت میشود آرامشان
سختترین روزها،
آخرین جملهاش مو به تنم سیخ میکند.
کرد».
روزهای اول است.
میگوید :از بیرون رفتن از دهکده سالمی ،از
این جمله را لیال خســروی روانشناس
در روزهای آخر هم
اینکه توی شهر قدم بزنم و ناگهان آدمی را
مرکز سالمی میگوید .او از چرخه درمان و
ببینم که شــاید خاطره دور مشــترکی با من
صبر و تحملی که بهبودیافتگان از خودشان
آنچنان بیقرار رفتن
دارد .از اینکــه بوی مواد را از پشــت دیوار
نشــان میدهد ســخن میگوید و آنها را
میشوند که بهزحمت
خانهای حس کنم ،از لغزش ،از ســریدن ،از
جــزو مهربانترین و احساســیترین افراد
معتاد و متروکه شــدن میترسم .ماندهام که
جامعه میداند« .برخی از این آدمها باتجربه
میشود آرامشان کرد
پاک بمانم .حتی اگر الزم باشد تا پایان عمرم
مصــرف چند موادی به ســامی میآیند و
پشت همین دیوارها میمانم.
پس از طــی دوره درمان ،تنهــا با مصرف
متادون به جامعه برمیگردند؛ اما دراینبین عدهای نیز بهقصد نجات
سختترین قسمت ،بیرون رفتن از اینجاست
و رســتگاری حقیقی آمدهاند .اینها جزو گروه سبز هستند .گروهی
بــا وجود تمام بیقراریهــا برای رفتن و نمانــدن ،بعضی از
که بدون هیچ دارویی و بدون متادون رنج خماری و اســتخواندرد
بهبودیافتههــا تمایل به ماندن در ســامی دارنــد .آنها بیرون از
را بــه جان میخرنــد تا پاک بودن حقیقی را به جســم و روح خود
این دیوارها نه ســقفی دارند ،نه کسی چشمانتظارشان مانده است.
ارزانی کنند».
«سختترین قسمت پاک شدن بیرون رفتن ازاینجا ست .پشت این
من آینه عبرت هستم
دیوارها ما هیچچیزی نداریم .آنها هم که هنوز چیزهایی برای زنده
طبقه باال کارگاههای فنی قــرار دارند .از طرف اداره کل فنی
ماندن دارنــد کار ندارند ».نگاهش میکنــم .دندانهایش زودتر از
حرفهای اینجا میآینــد و بهطور رایگان به بچهها آموزش میدهند
هر عضو بدنش به تاراج رفته اما لبخند زردش هنوز قشــنگ است.
و در پایان هــر دوره امتحان گرفته و به قبولشــدهها مدرک فنی
اسمش حسن و اهل نیریز است .میگوید جوشکار بودم .اینجا هم
حرفهای میدهند .این کار آموختنها و مدرک میتواند موقع بیرون
قالیبافی یاد گرفتهام .مدرک فنی حرفهای به من دادند و گفتند روی
رفتن حسابی به دردشان بخورد .پشت میز برش ایستاده و با صابون
مدرک وام اشــتغال میدهند؛ اما به نظرتان کســی میآید وام من
خیاطی روی پارچه فاستونی گرانقیمتی خط میکشد .تیغهی برش
سابقهدار تازه ترک کرده را ضمانت کند؟
با ناله کشــداری از روی خطوط پارچه میگذرد و البهالی ویژ ویژ
یکی دیگر از بین جمعیت داد میزند 70« :روز است که اینجا
چرخخیاطیها گم میشــود 12« .ســال بهطور مداوم کارتنخواب
هستم .اگر بیرون ازاینجا کاری داشته باشم میتوانم دنبال زندگیام
بودم .عکس روزی که منو دســتگیر کــردن و آوردن اینجا رو نگه
بروم .ولی بیکاری دوباره مرا به همینجا برمیگرداند».
داشــتم تا هر وقت وسوســه مصرف مواد میاد سراغم نگاش کنم و
اعتمادبهنفس چیزی نیســت که با یــک دوره درمان دارویی
یادم بمونه چی بودم و چی شدم».
بازگــردد .این آدمها مانند پروانهای هســتند که با بالهای خیس و
اسمش اکبر اســت .جوان  35ساله ای است که پنجاهساله به
آســیبپذیر از پیله بیرون آمدهاند ،نه قدرت پرواز دارند و نه جهانی
نظر میرســد .واهمهای ندارد که عکســش توی روزنامهها بیافتد.
آشــنا چشمبهراهش نشسته اســت .برخی از این افراد تا پایان عمر
میگوید من آینه عبرت حقیقی هستم .عکسم را بیندازید تا بعضیها
نیازمند مشاوره و رفتاردرمانی هستند و اینجاست که ضرورت ایجاد
درس بگیرند .راهی را که ما رفتیم نباید کسی تجربه کند .ما همان
مراکز صیانت پس از بهبود بهخوبی احســاس میشود .خوشبختانه
پایان هســتیم 12 .ســال زیر باران خیس شــدن و شبهای بلند
استان فارس خیران زیادی دارد .انسانهای شریفی که برای ساختن
زمســتان را تا صبح لرزیدن 12.سال گرسنگی کشیدن ،شپش زدن
جامعــهای زیباتر و واالتر کارهای قشــنگ و مانــدگاری میکنند.
زخمهایی که توی گرمای تابســتان بو
و تماشا کردن
بیشــک حضور خیران در عرصه کارآفرینی و جذب بهبودیافتگان
در عرصــه تولید ،میتواند نویدبخش جامعهای ســالمتر و پویاتر
بــوده و رضای خلق و خالق

را یکجا نصیبشان نماید.

درمان یک پروسه سهماهه مشخص
است و هزینه آن رایگان است .ما
در بخشی که مربوط به پاکسازی
و مداوا میشود کارمان را انجام
میدهیم؛ اما درمان کامل ،زمانی
اتفاق میافتد که چرخه آن درست
و کامل باشد؛ اما مهمترین مسئله
بیرون از اینجاست .فردی که با تمام
مرارتها به پاکی میرسد اگر توسط
خانواده و جامعه پذیرفته نشود
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گفتوگوی شهرراز ،با رئیس اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی؛

پیشگیری بهتر از ساماندهی است
در دل بافت تاریخی شیراز قدم میزنم ،هر دیوار پر از راز و فرهنگ ،خانههای قدیمی پر از داستان غیرت و مردانگی ،زنان چراغ خانهها ،هیاهوی بازی کودکان در کوچهپسکوچه و خانههای تودرتو،
ویدا نوروزی اما حاال برخی دیوارها فروریخته و مأمن خاموشی زنان شده و صدای شادی کودکان جای خود را به کار داده است .همیشه گفتهاند پیشگیری بهتر از درمان است اما امروز پای صحبت یوسف آفرینی رئیس
اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری که نشستیم متوجه شدیم پیشگیری نهتنها بهتر از درمان؛ بلکه بهتر از ساماندهی نیز هست.

با توجه بــه اینکه این حوزه سالهاســت
نسبت به جمعآوری و ساماندهی آسیبهای
اجتماعی سطح شــهر اقدام میکند ،دریک
نگاه کلی ،این حوزه شهرداری برای کنترل و
کاهش آسیبهای اجتماعی چه میکند؟

اداره پیشــگیری و ســاماندهی آســیب دیدگان
اجتماعــی خط مقــدم و خاکریزی بــرای رویارویی با
آســیبهای اجتماعی اســت .این حــوزه در دو بخش
پیشــگیری و ساماندهی فعالیت میکند؛ اما متأسفانه در
بخش پیشــگیری تاکنون اقدام اثرگذار و نتیجه بخشی
انجامنشــده اســت .به همین دلیل آمار روزانه آســیب
دیدگان بسیار ناخوشایند است؛ اما هماکنون کارگروهی
برای این منظور تشکیلشــده اســت تا از سنین پایین
آمــوزش مهارتهای اجتماعی را آغاز کنیم .بیشــترین
میزان پیشگیری مؤثر در سطح مقدماتی و در مواجهه با
انسانهای سالم اتفاق میافتد اما مراحل پیشگیری باید
همزمان انجام شود تا سطح آسیب ،برای آسیب دیدگان
گســترش پیدا نکند .وظیفه دیگر این حوزه ساماندهی
معتــادان ،کــودکان کار ،متکدیــان و  ...اســت .طبق
قانــون ،متکدی و کودکان کار در اولویت هســتند؛ اما
برای حفظ سالمت و امنیت جامعه ،جمعآوری معتادین
متجاهری که برای شــهروندان مزاحمت ایجاد میکنند
نیز بهطورجدی توسط این اداره پیگیری میشوند.
هنــگام ســاماندهی متکدیــان و معتادان
متجاهر عملکرد شما چگونه است؟

مهمترین مسئلهای که برای ما اهمیت دارد حفظ
کرامت انسانی اشخاص اســت .خط قرمز من دوری از
هرگونه خشــونت و اقتدار است .سعی میکنیم رویکرد
فرهنگی ،جایگزیــن رویکرد قهری شــود؛ چون نگاه
فرهنگی تأثیرگذارتر از برخوردهای خشــن و اعمال زور
و فشار است.
آیا جز برنامههای پیشــگیری و جمعآوری و
ساماندهی ،برای حفظ و صیانت از آسیبدیده
اجتماعی اقدامی صورت میگیرد؟

در حوزه صیانت از آسیب دیدگان اجتماعی تا امروز
آنطور که باید کار نشــده است .زمانی که افراد از بستر
آسیب جداشده و دوباره به سطح جامعه بازمیگردند عدم
پشتیبانی خانواده و پذیرش نشدن از سوی جامعه احتمال
بازگشــت آنها به بستر آسیبزا را افزایش میدهد .این
اداره با راهاندازی مرکز سادا نهایت تالش خود را به کار
میگیرد تا بــا صیانت از فرد بهبودیافته او را برای ورود
به جامعه آماده کنــد .همچنین با برگزاری کالسهای
هنــری ،مثل منبت و خاتم برای فرد بهبودیافته ســعی
میکنیم عالوه بر حرفهآموزی بخشــی از آســیبهای
روحی او را ترمیم کنیم .من معتقدم فردی که نسبت به
خــودش اعتمادبهنفس دارد کمتر در معرض لغزش قرار
میگیرد؛ بنابراین صیانت پــس از درمان مؤلفه مهمی
برای کاهش آسیبهای اجتماعی است.
گفتید سادا! ســادا مخفف چیست؟ چگونه
جایی اســت؟ در این مرکز چــه خدماتی در
اختیار آسیب دیدگان قرار میگیرد؟

سادا مخفف (ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی)
است که بهعنوان بانک اطالعاتی متکدیان مورداستفاده
قرار میگیرد .سامانه سادا یک نرمافزار بومی است که در

شیراز و به همت شهرداری این کالنشهر ساختهشده و
به لینک وزارت کشور مرتبط شده است .این سامانه پس
از شیراز در  7کالنشهر کشور مورداستفاده قرار خواهد
گرفت .مرکز ســادا نیز بهعنــوان اولین مرکز صیانت از
آســیب دیدگان اجتماعی ابتدای ســال جاری در شهر
شــیراز افتتاح شــد .این مرکز جهت نگهداری از آسیب
دیــدگان پس از طی روند بهبودی در نظر گرفتهشــده
است .تا مراحل ورود فرد بهبودیافته را به جامعه تسهیل
کند.
اســتقبال افراد آســیبدیده از کالسهای
هنری چگونه اســت؟ کار هنری به سلیقه و
استعداد بســتگی دارد .آیا شخصی که دوره
ســختی را برای بهبودی پشت سر گذاشته
عالقه و انگیزهای برای شرکت در کالسهای
هنری را دارد؟

بــا برگزاری دورههای آموزش رشــتههای هنری
دو هــدف را دنبال میکنیــم .هنر باعــث ایجاد لذت
و آرامش در روح انســان میشــود .تماشای آثار هنری
میتواند بخشــی از احســاس نیاز فرد بهبودیافته را به
آرامش و تعالــی روح ،جبران کند .دومین دلیل افزایش
شــأن اجتماعی و ایجاد محل کســب درآمد برای فرد
بهبودیافته است .درواقع هر چیزی که شأن و شخصیت
آســیبدیدگان را افزایش دهد ،باعث میشود که آنها
بهتر از خودشان صیانت کنند؛ و این امر امکان لغزش را
در آینده بهشدت کاهش میدهد.
فکــر میکنید با چــه رویدادهایی میتوان
آسیبهای اجتماعی را به حداقل رساند؟

ثابتشــده در جوامعی که مردم در کنار یکدیگر از
تجربههای مشترک هنری ،حظ اجتماعی میبرند نسبت
به آسیبهای اجتماعی مقاومتر هستند؛ بنابراین اجرای
موسیقی ،ساخت سالن آمفیتئاتر ،خانههای گردشگری،
مراکز تفریحی و گردشگری مثل کافیشاپ ،کافه هنر،
رســتوران ،اقامتگاههای بوم گردی و تاریخی و اجرای
تئاتــر و برنامههــای خیابانی میتوانــد روح تازهای به
محالت آسیبپذیر بدمد و بخش عمدهای از آسیبهای
اجتماعی را کاهش دهد.
همچنین شهر شــیراز به دلیل عدم وجود برخورد
قاطع با این افراد شــهر پذیرندهای برای آســیبهای
اجتماعی اســت .پس باید فضای شهری را برای حضور
اینگونه افراد با برخورد جدی ناامن کنیم.

مراحــل ورود و خروج افراد بــه این اداره
چگونه است؟

افراد پس از جمعآوری به لحاظ امنیتی بررسیشده
و وسایل خطرآفرین همچون چاقو و مواد از آنها گرفته
میشود .سپس در اتاق تشخیص هویت ،از طریق عنبیه
و ثبت اثرانگشــت شناسایی میشوند .الزم به ذکر است
گاهــی افرادی چون معتادان و کــودکان کار بهصورت
داوطلبانه برای کســب کمک به مــا مراجعه میکنند.
قانون به ما این اجازه را میدهد که افراد جمعآوریشده
به مدت  24ســاعت یعنی تا زمان تعیین تکلیف ،در این
محل نگهداری شــوند؛ اما به دلیل نداشــتن امکانات و
خدمات اســتاندارد سعی میکنیم این زمان به حداکثر 6
ساعت کاهش پیدا کند.
ســپس افراد با توجه به نوع مشــکل و آسیبها
دستهبندیشده و به کمپ ترک اعتیاد ،مراکز بهزیستی
یا مراکز درمانی ارجاع میشوند.
آمار ورود آسیبدیدگان به این حوزه روزانه
به چه صورت است؟

با توجه به نیروهــا و امکاناتی که در اختیار داریم
بهطــور میانگین روزانه  50نفر ،بــه این مرکز میآیند.
اگر ســایر ارگانهــای مرتبط همکاری بیشــتری با ما
داشــتند یا ظرفیت کمپها و مراکز نگهداری بیشتری
بود بهتر میتوانستیم خدمات موردنیاز را در اختیار آسیب
دیدگان قرار دهیم .به نظر من برونسپاری برخی کارها
و همکاری با مراکز ترک اعتیاد خصوصی باعث میشود
در امر ساماندهی بیشتر و کارآمدتر فعالیت کنیم.

آیا برای زنان آسیبدیده هم فضای خاصی
در نظر گرفتهشده است؟

شــهرداری شــیراز بــرای نگهــداری از زنــان
آسیبدیده ،کمپ ماده  16را در دهکده سالمی ،ساخته
و مجهز نموده اســت .درواقع زیرساخت اولیه نگهداری
از بانــوان معتاد آماده و در اختیار بهزیســتی قرارگرفته
است؛ اما تاکنون از ســوی بهزیستی برای بهرهبرداری
از مرکز اقدامی انجامنشــده است .به نظر میرسد تنها
ارگانی که تاکنون نقش خود را در کاهش آســیبهای
اجتماعی بهطور کامل ایفا کرده ،شــهرداری اســت؛ اما
برای تغییر در آمار آسیبها ،حضور شهرداری بهتنهایی
کافی نیســت .رفع این موضوع مهم اجتماعی ،نیازمند
همدلی ،همراهی و همکاری نهادهای اجرایی ،خدمات
رســان و حتی نهادهای مدنی است تا در کنار همفکر و
عمل کنند.

چرا ایران در معرض آســیبهای اجتماعی
است؟ چاره کار چیست؟

کشور ما به دلیل داشتن مرزهای طوالنی مشترک
با افغانســتان و پاکســتان ،در زمره کشورهای پرخطر
و آســیبپذیر دنیا قرارگرفته اســت .به دلیل کشــت و
تولید مــواد مخدر در این کشــورها و هجوم مهاجرین
پاکســتانی و افغانســتانی زمینه آســیبهای اجتماعی
زیادی در ایران به وجود آمده اســت .پس باید با تمام
توان برای صیانت از جامعه ،عدم اجازه ورود آســیب به
کشــور و درنهایت ،ســاماندهی آنها تالش کنیم تا به
جامعهای مطلوب برسیم .خوشبختانه مدیران شهرداری
با دغدغههای اجتماعی آشــنا هســتند و شهردار شیراز
نگاهی انســانمحور به مســائل دارد؛ بنابراین میتوان
طرحهایی که در جلســات متعدد در حوزه پیشگیری و
ســاماندهی آسیبهای اجتماعی ارائهشــده را از حالت
تئوری خارج کرد چراکه کارکنــان این حوزه همهروزه
با آســیبهای اجتماعی روبهرو هســتند .از مهمترین
اقدامات در بخشهای پیشــگیری و ساماندهی ،آشنایی
عموم مردم با وظایف این حوزه است که با اطالعرسانی
و فرهنگسازی میتوان به این مهم دستیافت .هرچه
تعامل مردم با اداره پیشــگیری و ساماندهی آسیبهای
اجتماعی بیشتر شود موفقیت ما در زمینه کاهش آمارها
بیشتر میشود.

چارت سازمانی و شــرح وظایف کارکنان
شاغل و خودروهای مورداستفاده در این حوزه
به چه صورت است؟

این اداره تنها  35نفر نیــرو دارد که در دو بخش
اداری و اجرایی مشــغول به کار هستند .نیروهای اداری
از ســاعت  7صبح الی  14مشغول به فعالیت هستند اما
نیروهای اجرایی در گروههــای هفت نفره در دو نوبت
 7صبــح تا  14و  14تــا  24و بعض ًا بعد از نیمهشــب
مشغول به کار هستند.متأســفانه تعداد کارمندان بخش
اجرایی اداره ما حتی برای پوشــش یک محله نیز کافی
نیستند.برای کالنشهری به وسعت شیراز و با توجه به
اینکه آســیبهای اجتماعی تنوع و کثرت زیادی دارند
نیازمنــد افزایــش نیروها حداقل تا پنج برابر احســاس
میشود .همچنین خودروهای مورداستفاده در این حوزه
بسیار فرسوده و ناکارآمد هســتند و با توجه به عدم در
اختیار داشــتن بودجه دغدغههای مالی و اداری بســیار
زیادی داریم .ما برای داشــتن نیروی چاالکتر نیازمند
خودروهای پیشرفته و امکانات مناسب هستیم .از سوی
دیگر کارمندان این اداره به دلیل شغل حساسی که دارند
در معرض خطر آســیبهای فیزیکی و روانی هســتند.
معرفی شــغل آنها بهعنوان مشاغل سخت میبایست
در دســتور کار قرار بگیرد و من نیز با جدیت این مسئله
را پیگیری میکنم.
با این حال ما معتقدیم باید در جامعه حساســیت
ایجــاد کرد تا خانوادهها با چشــمان بازتــر و با دقت و
دانش بیشــتری از فرزندان و اعضــای خود نگهداری
کنند.
فرد آسیبدیده بر اســاس نوع زندگی اجتماعی
که به او تحمیلشده گرفتار چنین وضعیتی شده و نباید
با نگاه قهرآمیز با آنها برخورد شــود .باید اقتدار داشته
باشــیم اما این اقتدار باید همراه با حفظ کرامت انسانی
باشد مهمترین خط قرمز من اعمال خشونت است.

،،

سادا مخفف (ساماندهی
آسیب دیدگان اجتماعی)
است که بهعنوان بانک
اطالعاتی متکدیان
مورداستفاده قرار میگیرد.
سامانه سادا یک نرمافزار
بومی است که در شیراز
و به همت شهرداری این
کالنشهر ساختهشده و
جهت نگهداری از آسیب
دیدگان پس از طی روند
بهبودی در نظر گرفتهشده
است تا مراحل ورود فرد
بهبودیافته را به جامعه
تسهیل کند

،،

،،

مهمترین مسئلهای که در
هنگام ساماندهی معتادان
متجاهر برای ما اهمیت
دارد حفظ کرامت انسانی
اشخاص است .خط
قرمز ما دوری از هرگونه
خشونت و اقتدار است.
سعی میکنیم رویکرد
فرهنگی ،جایگزین
رویکرد قهری شود؛ چون
نگاه فرهنگی تأثیرگذارتر
از برخوردهای خشن و
اعمال زور و فشار است

،،

،،

ما با برگزاری دورههای
آموزش رشتههای هنری
دو هدف را دنبال میکنیم.
هنر باعث ایجاد لذت و
آرامش در روح انسان
میشود .تماشای آثار
هنری میتواند بخشی
از احساس نیاز فرد
بهبودیافته را به آرامش
و تعالی روح ،جبران کند.
دومین دلیل افزایش شأن
اجتماعی و ایجاد محل
کسب درآمد برای فرد
بهبودیافته است

،،

گپوگفت شهری

میزگردی با حضور شهروندان و کارشناسان درباره شهر
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،،

سه واژه اشتغال،
کارآفرینی و نو
ارزشآفرینی در
این بخش وجود
دارد که باعث شده
استارتآپ و فعالیت
آن را تحتالشعاع
خود درآورد .اشتغال
و کارآفرینی هرکدام
تعاریف خود را دارند ،اما
نو ارزشآفرینی در این
بخش باعث شده که
استارتآپ ها تا حدودی
متمایز از دیگر شغلها و
حرفهها فعالیت کنند

،،

،،

بیشتر کسبه شیراز
دست رد به سینه
فعالیتهای خود در
فضاهای آنالین و
اینترنتی میزنند.
درنتیجه افراد قدیمی و
سنتی ما خیلی سخت
به این تغییرات اعتماد
میکنند ،در حالی که
نسل جوان روی خوشی
نسبت به این تغییرات
نشان دادهاند

،،

،،
اگر  10درصد هزینهای
که در بخش تبلیغات
نرمافزار سروش خرج
شد ،صرف بخش
اصلی نرمافزار شده
بود ،شاهد موفقیت
بیشتر این پیامرسان
بودیم .بازرگانی یکی از
بخشهای مهمی است
که در کشور مغفول
مانده و مسائلی مانند
نبودن ساختار فناورانه و
زیرساختهای مناسب
سبب شده مشکالتی در
این بخش به وجود بیاید

،،
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این روزها بازار استارتآپها داغ است و هرکسی که ایدهای دارد شروع به راهاندازی یک استارتآپ میکند .اما آیا باوجوداین حجم از ایدهها و استارتآپ ها همهی آنها موفق خواهند
محمدرضا طاهری بود؟ بیشتر این استارتآپ ها در چه زمینههایی هستند؟ حدود  4/2درصد از مردم هیچ استارتآپی ندارند و  27/2درصد از استارتآپ ها کمتر از  6ماه دوام میآورند و معموالً بیشتر میزان ماندگاری
استارتآپ ها بین  6تا  1سال است که شامل  32/4درصد از استارتآپ هاست و 28/2درصد بین  1تا  3سال دوام میآورند و فقط 8درصد از استارتآپ ها عمر بیشتر از  3سال دارند  .بیشترین
آماری که باعث توســعه کســبوکار میشود ،زیرساخت فیزیکی و پویایی بازار داخلی است .این در  حالی است که در کشورهای توسعهیافته مثل آمریکا زیرساخت فیزیکی و هنجارهای فرهنگی و اجتماعی نقش
پررنگتری در شکلگیری استارتآپ ها دارند .آلمان نیز روی برنامههای کارآفرینی دولت سرمایهگذاری کرده و در ترکیه نیز این بستر با آموزش در مدارس درحالتوسعه است .در شهرراز موضوع این هفته برنامه
گپ و گفت شهری با موضوع استارتآپها را با سه تن از فعالین این حوزه جواد سلیمی رئیس کمیسوین پژوهش ،آموزش و توسعه فرهنگ آیتی سازمان نصر فارس ،سعید جعفری طراح و برنامهنویس فعال در
حوزه استارتآپ و علیرضا برزگر مشاور کسبوکارهای اینترنتی برگزار کردیم و در این میزگرد سعی کردیم چگونگی وضعیت فعالیت استارتآپها در شیراز و استان فارس را بررسی کنیم.

میزگرد «شهرراز» با فعاالن شیرازی استارتآپ درباره کسبوکارهای نوین

استارتآپها به برندشدن
محصوالت شیراز کمک میکنند
اگــر گذری به کارهایی که مردم در قدیم انجام میدادند و از طریق
آن ارتزاق میکردند داشته باشــیم متوجه میشویم که بیشتر کارها
بهصورت یدی انجام میشــد اما رفتهرفته بعد از گذشــت سالها
و با پیشــرفت تکنولوژی ما شاهد شــکلگیری شغلها و حرفههای
استارتآپی هســتیم .چنددقیقهای را در مورد شکلگیری استارتآپ
ها بیان کنید.

جواد سلیمی :استارتآپ ر نمیتوان بهعنوان یک شغل حساب کرد چراکه
اســتارتآپ میتواند یک اقدامی در مسیر ایجاد و راهاندازی شغل و کسبوکار
باشد .استارتآپ ها توانستهاند در موضوعاتی مانند فعالیت در اکوسیستم مردم
نقش پررنگی داشته باشــند .در جهت ایجاد شغل اینترنتی برنامههایی دیگری
هم وجود دارند که در کنار اســتارتآپ ها فعالیت میکنند .اســپیناف از دیگر
برنامههایی است که توانسته در کنار استارتآپ فعالیت مؤثری در بخش ایجاد
و راهاندازی کسبوکار داشته باشد.
با تعاریف ارائهشــده متوجه میشویم که استارتآپ ایدهای برای برطرف
کردن مشــکالت ،با راهاندازی یک ســازمان و بهکارگیری افراد توانمند است.
این افراد در مرحله نخســت یک محصول اولیه آزمایشــی را تولید میکنند و
بعدازاینکه اعتبار برای تولید واقعی محصول تخمین زده شــد ،ســرمایهگذاران
میتوانند با پیگیری این پروژه محصول موردنظر را در ســطح محلی ،استانی،
ملی و بینالمللی تولید کنند و در اختیار جامعه قرار دهند.
با توجه به اینکه چند ســالی اســت که از فعالیت استارتآپ ها در
ایران میگذرد ارزیابی شــما از موفقیت این نوع کسبوکار در کشور
ایران چگونه است؟

علیرضا برزگر :در شــرایط فعلی که مشکالت اقتصادی در تمام بخشها
دامنه کشــور را گرفته است باعث شده که استارتآپ ها دچار یک حباب بسیار
بزرگ شــوند و افراد بهمحض اینکه ایدهای درون ذهنشان به وجود میآید به
فکر راهاندازی یک استارتآپ میافتند اما پس از مدتی به دالیل متعدد ایده و
اســتارتآپ آنها با شکست مواجه میشود .حتی در بسیاری از کشورهای دنیا
بیشتر شغلهای استارتآپی بعد از گذشت چند ماه یا چند روز ،به دالیل مختلفی
با شکست مواجه میشونداما استارتآپ ها در ایران توانستهاند رشد قابلتوجهی
داشــته باشند ،البته حباب اســتارتآپی-بر اثر فرهنگ جامعه -موضوع مهمی
اســت که در این بخش باید موردتوجه قرار بگیرد .مثبت شــدن نگاه دولت در
بخش اســتارتآپ ها نوید مهمی برای فعالیت این حرفه در سطح جامعه است.
صحبت کردن از اســتارتآپ ها در سخنرانیها توسط مسئولین ،امیدواری این
بخش را افزایش میدهد.

ازآنجاکه چند ســالی از عمر فعالیت استارتآپ ها میگذرد به نظر
شما مردم تا چه اندازه توانســتهاند با فعالیتهای استارتآپی آشنا
شوند؟

ســعید جعفری :عموم مردم جامعه آشنایی زیادی با واژه استارتآپ ندارند
بنابراین تعداد کمی از مردم با اســتارتآپ و فعالیتهای آنها آشــنا هســتند.
کمتر از پنج سال است که دانشــجویان و افرادی که مستقیم یا غیرمستقیم با
فعالیتهای استارتآپی سروکار دارند ،تازه در حال طی کردن مرحله شناخت و
آشــنایی با استارتآپ ها و فعالیتهای آنها در جامعه هستند .بسیاری از افراد
مخصوص ًا قدیمیترها در برابر اتفاقات جدید و تکنولوژی گارد میگیرند که این
مقاومت باعث شــده اســتارتآپ نتواند یک واژه آشنا و عمومی در میان مردم
باشد .با توجه به اینکه عموم مردم جامعه نیازی به استارتآپ ها ندارند بنابراین
آگاهی بخشــی و اطالعرسانی دلیل محکمی برای فراگیر نشدن استارتآپ به
شــمار نمیآید و تنها گذشــت زمان میتواند در معرفی استارتآپ به مردم و
جامعه کمک کند.
از آنجا که اســتارتآپ ها در بسیاری از کشورهای دنیا تا چند سال
اول فعالیتشــان نتوانستند موفق باشند به نظر شما چه اقداماتی باید
توســط مســئولین و فعالین این بخش انجام شود تا استارتآپ در
ایران با شکست مواجه نشود؟

سلیمی :سه واژه اشتغال ،کارآفرینی و نو ارزشآفرینی در این بخش وجود
دارد که باعث شــده استارتآپ و فعالیت آن را تحتالشــعاع خود درآورد .دو
واژه اشــتغال و کارآفرینی هرکدام تعاریف منحصر به فرد خود را دارند اما واژه
نو ارزشآفرینی در این بخش باعث شــده که استارتآپ ها تا حدودی متمایز
از دیگر شــغلها و حرفهها فعالیت کنند .در ماهها و ســالهای گذشــته کسی
که مایل بود برای رفتن از نقطهای به دیگر نقطه شــهر از تاکســی اســتفاده
کند ،از گزینههایی مانند تاکســیتلفنی و تاکسیهای عمومی استفاده میکرد
اکنون جایگزینی تاکسیهای اینترنتی -که مردم میتوانند با نصب کردن یک
نرمافزار بر روی گوشــیهای همراه خود کــه فرایندهای مختلفی مانند نیاز به
اینترنت نقطه عطفی در این بخش محســوب میشود -یک نو ارزشآفرینی در
این بخش به شمار میآید که این نو ارزشآفرینی بهعنوان اساسیترین بخش
در استارتآپ ها به شــمار میآید .این نو ارزشآفرینی باعث ایجاد کارآفرینی
و اشتغال شده است.
اگرچه بعضی از اســتارتآپ ها مانند اسنپ در ابتدا با سه نفر نیروی کار
فعالیت خود را در کشور آغاز کردند اما در حال حاضر تعداد نیروهایی که در این

شــرکت کار میکنند به بیش از سیصد نفر رسیده است .نباید فراموش کرد که
در شرایط فعلی پایه و اساس تمام دولتها بر این سه ویژگی معطوفشده است.
مشخص شدن متولی اصلی در بخش استارتآپ ها به فعالین این عرصه کمک
میکند تا زمینه پیشرفت و رسیدن به اهداف استارتآپ ها تسریع شود؛ متولیان
و مبادی تخصصی فناوری ارتباطات باید بهطور واضح مشخص شوند و در ادامه
با تشکیل کارگروههای تخصصی و تدوین سندهای راهبردی ،اقداماتی را انجام
دهند که استارتآپ ها مسیر فعالیت خودشان را آغاز کنند.
از آنجا که فعالیت اصناف بهصورت سنتی انجام میشود و روی  کار
آمدن فروشــگاههای آنالین و بهروز هم نتوانستهاند آنطور که باید
موفق عمل کنند .به نظر شما چه اقداماتی باید انجام داد تا شغلهای
سنتی و قدیمی بتوانند در کنار تکنولوژیهای روز فعالیت کنند .آیا به
نظر شما اصناف ســنتی میتوانند در کنار تکنولوژی به فعالیت خود
ادامه دهند؟

برزگــر :از آنجا که بیشــتر مردم در مقابل کارهای نوین و اســتارتآپی
مقاومت میکنند ،اگر اصناف و مشــاغل سنتی ما خواستار بهروز شدن و وقف
دادن خود با دنیای بیرون هســتند ،بیشــک باید از این گارد دست بکشند و با
تکنولوژی هماهنگ شوند .بهعنوانمثال تعدادی از راننده تاکسیهای معمولی،
از روی کار آمدن تاکســیهای اینترنتی مانند اســنپ و تپ سی شاکی بودند.
تــرس از یادگیری در میان رانندههای ســنتی و افرادی کــه با تکنولوژی روز
آشــنا نیستند ،باعث شده این افراد از شغلهای استارتآپی استقبال نکنند .گارد
درونی میان این افراد وجود دارد که اجازه نمیدهد به شــغلهای استارتآپی و
نوین رو بیاورند.
اگر ما خواســتار فعالیت و گســتردگی اســتارتآپ ها در جامعه و مردم
هســتیم ،در ابتدا باید اقداماتی انجام دهیم که گارد مردم در مقابل استارتآپ
ها و مشــاغل اســتارتآپی باز شــود .آموزش مهمترین رکن در این بخش به
شمار میآید و باعث میشــود این شغلها بتوانند به پیشرفت نسبی دست پیدا
کنند .مغازهداران و افرادی که در اصناف مشغول به فعالیت هستند ،میتوانند با
وصل کردن اپلیکیشــنی با تکنولوژی فعالیتهای خود را در بخش استارتآپ
ها ادامه دهند.
از آنجا که در حال حاضر شاهد فعالیت بعضی از فروشگاهها بهصورت
آنالین و اینترنتی هستیم .ارزیابی شما از فعالیت فروشگاههای آنالین
و اینترنتی چیست؟

جعفــری :فروشــگاههای اینترنتی ســابقهی چندانی در ایــران ندارند.
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ذرهبین
سعید جعفری

علیرضا برزگر

بــا یــک بررســی از فعالیــت
فروشگاههای آنالین و اینترنتی در
سطح شهر شیراز میبینیم که این
فروشــگاهها توانستهاند پیشرفت
قابلتوجهی در جهت ارائه خدمات
به مردم داشته باشند

فروشــگاه آمازون یکی از فروشــگاههای بزرگ آنالین محسوب
میشود .فروشــگاههایی دیجیتالی مانند دیجیکاال هم با توجه به
فعالیتهای گستردهای که در این بخش انجام داده است ،بسیاری
از افراد فعالیت شرکتها و فروشگاههای اینترنتی را در کشور ایران
به دودسته قبل و بعد از دیجیکاال تقسیمبندی میکنند .باال بردن
و افزایش ضریب اعتماد مردم توســط فروشگاه دیجی کاال باعث
شد که تحول مناسبی در بخش فروشگاههای اینترنتی ایجاد شود.
اجنــاس الکترونیکی از حساســیت زیــادی برخوردارند اما
میبینیم دیجی کاال توانسته بهصورت کامل اعتماد مردم را نسبت
به خود جلــب کند و مردم بهراحتی این اجناس را از این ســایت
خریداری میکنند .در حال حاضر افرادی که یک فروشگاه اینترنتی
را راهاندازی میکنند ،همواره فعالیت خود را بر پایه کسب رضایت
مردم و مشتری قرار میدهند .فروشگاههای مجازی و اینترنتی اگر
خواســتار ادامه فعالیت هستند ،باید یک سری اصول و روشهایی
را رعایت کنند؛ بنابراین با یک بررســی از فعالیت فروشــگاههای
آنالین و اینترنتی در سطح شهر شیراز میبینیم که این فروشگاهها
توانستهاند پیشــرفت قابلتوجهی در جهت ارائه خدمات به مردم
داشته باشند.
فروشــگاههای آنالین با رعایت کردن یک سری تعهدات و
موارد اخالقی در سالهای گذشته پیشرفت مناسبی کسب کردهاند.
عموما مردم نســبت به تغییرات روی خوشــی ندارند و بهسختی
تغییراتی را در شــغل و حرفه خود ایجاد میکنند .طبق تجربهای
که در ســالهای گذشته از تغییر نگرش مردم و بازاریان نسبت به
فروشــگاههای آنالین دارم بیشتر کســبه شیراز دست رد به سینه
فعالیتهــای خود در فضاهای آنالین و اینترنتی میزنند .درنتیجه
افراد قدیمی و ســنتی ما خیلی ســخت به این تغییــرات اعتماد
میکنند و این در حالی است که نسل جوان روی خوشی نسبت به
این تغییرات نشان دادهاند.
در یک برههای از زمان ما شاهد فعالیت خوبی در بخش
فروشــگاههای مجازی و ارائه خدمات به مردم از طریق
فضای تلگرام بودیم اما با مســدود شدن تلگرام بسیاری
از کســبوکارها به تعطیلی انجامید .به نظر شما مسدود
شدن تلگرام چقدر اقتصاد ما را متضرر کرد؟

برزگر :پایه و اســاس فعالیت و فروش یک سری از افراد و
فروشگاههای اینترنتی در تلگرام بود درنتیجه مسدود شدن تلگرام
باعث شد که خسارت سنگینی به آنها وارد شود .این در حالی است
که فروش در تلگرام برای بعضی از افراد خیلی بیشتر از فروش در
فضاهایی مانند ســایتها و وبسایتها بود .متأسفانه هیچکدام از
نرمافزارهای داخلی بعد از مســدود شدن تلگرام نتوانستند فعالیت
خود را مانند تلگرام ادامه دهند .بعد از مســدود شدن تلگرام مردم
دیگر تمایلی به استفاده از این فضا در بخش اقتصاد نشان ندادند.
در حال حاضر افرادی که قصد دارند از تلگرام استفاده کنند ،نسبت
به گذشته باید یک مرحله بیشتر پشت سر بگذارند .نباید فراموش
کنیم که فعالیت در دنیای دیجیتال بهگونهای است که یک اشتباه

اگر اصناف و مشــاغل سنتی ما
خواستار بهروز شدن و وفقدادن
خود با دنیای بیرون هســتند،
بیشــک باید از این گارد دست
بکشند و با تکنولوژی هماهنگ
شوند

جواد سلیمی
اســتارتآپ ها بعــد از مدتی
میتوانند به یک بیزینس تبدیل
شوند .یک اســتارتآپ موفق
میتوانــد در بخش اشــتغال و
کارآفرینی خدمات ویژهای را به
شهروندان ارائه دهد

باعث میشود مردم نسبت به آن بیاعتماد شوند به آن پشت کنند.
اگــر بخواهیم دراینبــاره مثالی را در رابطه با شــبکههای
اجتماعی عنوان کنیم متوجه میشــویم که مردم در این مدتی که
از عمر شــبکههای اجتماعی میگذرد خیلــی راحت به بعضی از
شبکههای اجتماعی پشت کردند و به یک فضای دیگری مراجعه
کردند .تنوعطلبی و کمکاری نرمافزار از مهمترین دالیلی است که
باعث میشود مردم به این فضاها پشت کنند.
حرفهایی از گوشه و کنار ،مبنی بر فیلتر شدن اینستاگرام
شــنیده میشود و از آن جا که تبلیغات زیادی در این فضا
انجام میشــود ،به نظر شــما فیلترینگ اینستاگرام چه
ضربهای به بخش اقتصاد وارد میکند؟

ســلیمی :با یک ارزیابــی از دیگر کشــورهای دنیا متوجه
میشــوید که یک ســری اولویتها برای فضای مجازی در نظر
گرفتهاند .در بعضی از کشورها بخشهایی را بهعنوان اولویت برای
خود برمیشــمارند و اســتارتآپ ارتباط قوی با اقتصاد و تجارت
دارد .در کشــور ما در مرحله نخســت یک دید فرهنگی بر روی
فضای مجازی و اســتارتآپ ها وجود دارد .در این رهگذر شــاید
هزینههایی در این فضا ایجاد شــود .ارائه نامناســب سرویس از
ســوی نرمافزارهایی مانند سروش باعث شد توسعه تکنولوژی در
مقطعی از زمان متوقف شود اگر  10درصد هزینهای که در بخش
تبلیغات نرمافزار ســروش خرج شــد ،صرف بخش اصلی نرمافزار
شده بود ،شاهد موفقیت بیشتر این پیامرسان بودیم .بازرگانی یکی
از بخشهای مهمی است که در کشور مغفول مانده است ،درنتیجه
مسائلی مانند نبودن ساختار فناورانه و زیرساختهای مناسب باعث
شده که مشکالتی در این بخش به وجود بیاید.
فعــاالن فضای مجازی و بیشــتر افــراد جامعه بههیچوجه
موافق فیلتر شــدن فضاهایی مانند اینستاگرام و تلگرام نیستند و
ما همواره بر این باوریم که با یک ساختاردهی مناسبی میتوانیم،
تغییرات مناســبی را در این بخش ایجاد کنیم؛ اما هر کشوری در
بعــد اقتصادی و فرهنگی اقدام به فیلتر کردن بعضی از برنامهها و
فضاهای مجازی میکنند؛ بهطوریکه در یک کشوری مانند چین
که از اقتصاد باالیی برخوردار است مرورگر گوگل فیلتر است.
وضعیت استارتآپ ها و نحوه فعالیت آنها را در شهری
مانند شیراز چگونه ارزیابی میکنید؟

جعفری :اســتارتآپ ها در شهرهایی مانند شیراز از وضعیت
مناســب و مطلوبی برخوردار نیســتند با یک ارزیابی از وضعیت
اســتارتآپ ها در شهرهای دیگر کشــور بهجز تهران متوجه
میشویم که فعالیت اســتارتآپ ها امروزه به عوامل زیادی
بستگی دارد
و این در حالی اســت که بعضی از کالنشــهرها مانند
تهــران به دلیل تراکــم جمعیتی ،آگاهی مردم و شــهروندان
که دارد ،کار کردن در فضای آن آســان و راحت اســت؛ اما در
شهرهایی مانند شــیراز میبینیم که تنها یک استارتآپ توانسته

موفق عمل کند و با یک ارزیابی از این وضعیت میبینیم که هیچ
تناسبی میان ورودی و خروجی در این بخش در شیراز وجود ندارد.
در حال حاضر وضعیت اســتارتآپ ها در شــیراز خوب نیست و
استارتآپ های شیراز نتوانستهاند در سطح کشور معرفی شوند و
استارتآپ ها در شــهرهایی مانند تبریز و اصفهان بهمراتب بهتر
از شیراز است
محصوالت زیادی در فارس و شــیراز تولید میشوند که
در کشور و دنیا به دلیل نداشتن تبلیغات مناسب نتوانستند
معرفی شوند .نقش استارتآپ ها را در این بخش چگونه
ارزیابی میکنید؟

برزگر :برای اینکه بتوانیم محصوالت فارس و شــیراز را در
ســطح کشــوری و جهانی معرفی کنیم ،در گام نخست باید یک
ســری از اســتانداردها رعایت کرد و نباید از این نکته غافل شد
که ما ضعفهــای زیادی در این بخش داریم .زمانی که یک فرد
محصولی را در شیراز و اســتان تولید میکند و نتوانسته آن را در
کشــور معرفی کند ،بیشــک این محصول از یک برند نامناسب
رنج میبرد.
این در حالی است که بســیاری از مردم ما با واژه برندینگ
آشــنایی کامــل ندارنــد و در گام بعد بســیاری از مســئولین و
دســتاندرکاران به این موضوع مهــم اعتقادی ندارند .وجود یک
کارشناس در بخش برندینگ و این تبلیغات میتواند کمک شایانی
را در این بخش به محصوالت داخل استان و شهر شیراز کند.
محدود بودن دید مســئوالن باعث شده که نتوانیم در این
بخش موفق عمل کنیم .محصوالت فارس و شیراز فعالیت خود را
در بخش برندینگ تنها به یک پیج اینستاگرامی و یک وبسایت
خالصه کردهاند و تولیدکنندگان هنوز با طرح وبسایت در جهت
معرفی برند محصوالت فارس آشــنایی ندارند .به دلیل نداشــتن
برندینگ و نداشتن تبلیغات مناسب نتوانستیم موفق عمل کنیم.
اســتارتآپ هــا زمانــی میتواننــد بــه برنــد شــدن
محصوالت اســتان و شــهر شــیراز کمــک کنند کــه در ابتدا
آشــنایی کامل از وضعیت داشــته باشــند .با دیــد واقعگرایانه
بــه ایــن موضوع میبینیــم که تعریفــی که در حــال حاضر از
اســتارتآپ وجــود دارد خیلــی نمیتواند به ایــن بخش کمک
کند.
استارتآپ ها چه نقشی در اقتصاد شهری دارند:

ســلیمی :با توجه به اینکه بیزنسها نقش مؤثرتری در
اقتصاد شــهری دارند بنابراین استارتآپ ها باید
چند مرحله را پشــت ســر بگذارند تــا به یک
درآمدزایی برســند .درنتیجه اســتارتآپ ها بعد
از مدتی میتوانند به یک بیزینس تبدیل شــوند.
یک اســتارتآپ موفق میتواند در بخش اشتغال
و کارآفرینی خدمات ویژهای را به شــهروندان ارائه
دهد.

1
استارتآپ ایدهای برای برطرف کردن
مشــکالت ،با راهاندازی یک ســازمان و
بهکارگیری افراد توانمند اســت .این افراد
در مرحله نخســت یک محصــول اولیه
آزمایشــی را تولید میکنند و بعدازاینکه
اعتبار بــرای تولید واقعی محصول تخمین
زده شد ،سرمایهگذاران میتوانند با پیگیری
این پروژه محصول موردنظر را در ســطح
محلی ،استانی ،ملی و بینالمللی تولید کنند
و در اختیار جامعه قرار دهند

2
پایه و اساس فعالیت و فروش یک سری
از افراد و فروشگاههای اینترنتی در تلگرام
بود درنتیجه مسدود شدن تلگرام باعث شد
که خسارت سنگینی به آنها وارد شود .در
حالی که فروش در تلگرام برای بعضی از
افراد خیلی بیشــتر از فروش در فضاهایی
مانند سایتها و وبسایتها بود .متأسفانه
هیچکدام از نرمافزارهــای داخلی بعد از
مسدود شدن تلگرام نتوانستند فعالیت خود
را مانند تلگرام ادامه دهند .بعد از مسدود
شدن تلگرام مردم دیگر تمایلی به استفاده
از این فضا در بخش اقتصاد نشان ندادند

3
استارتآپ ها در شهرهایی مانند شیراز
از وضعیت مناســب و مطلوبــی برخوردار
نیستند بعضی از کالنشــهرها مانند تهران
به دلیــل تراکم جمعیتــی ،آگاهی مردم و
شــهروندان که دارد ،کار کردن در فضای
آن آسان و راحت اســت؛ اما در شهرهایی
مانند شیراز میبینیم که تنها یک استارتآپ
توانســته موفق عمل کند و با یک ارزیابی
از ایــن وضعیت میبینیم که هیچ تناســبی
میان ورودی و خروجــی در این بخش در
شیراز وجود ندارد .در حال حاضر وضعیت
اســتارتآپ ها در شــیراز خوب نیست و
استارتآپ های شیراز نتوانستهاند در سطح
کشور معرفی شوند
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زمین انسانها

هرروز یک کیسه نایلونی کمتر مصرف کنیم

مهشــید مظلوم /امروز بشــر به همهچیز نگاه یکبار مصرف دارد؛ از
ظرف غذا گرفته تا دوربین عکاسی .این نوع نگاه ،خسارتهای فراوانی برای
ســیاره ما در پی داشته است ،شاید روزگاری فرا برسد که زمین نتواند همه
نیازهای ما را برآورده کند و ما در تأمین خواســتههایمان ناکام بمانیم یا در
انبوه زبالهها غرق شویم ،زبالههایی همچون کیسههای پالستیکی که نسلها
و نسلها طول میکشد تا تجزیه شوند و در دل زمین فرو روند.
امروز دیگر دیدن زبالههای پالســتیک به تصویــری ثابت در زندگی
ما بدل شده باشد ،کیســههایی که در مراکز خرید و خانهها دستبهدست
میشوند و اجناس ریزودرشت در آن جای میگیرند ،اما با نگاهی به آمارها
شاید کمی دستهایمان برای گرفتن کیسههای پالستیکی بلرزد ،آماری که
میگوید روزانه در شهر شیراز از هزار و صد تن پسماندی که تولید میشود،
بیش از  90تن آن ،نایلون و نایلکس اســت و تنها اگر هر شهروند شیرازی
خود را موظف کند در روز فقط یک کیســه نایلونی کمتر اســتفاده کند ،با
فرض اینکه وزن هر کیســه نایلونی  10گرم باشــد ،در سال از تبدیلشدن
بیش از  6میلیون کیلوگرم کیســه پالستیکی به زباله جلوگیری میشود6 .
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   شیراز در  سفرنامهها

میلیون کیلوگرم کیسه پالستیکی عدد کمی نیست ،صفرهایش هوش از سر
میبرد و میتوان ساعتها راجع به زیانهای آن برای زمین و محیطزیست
صحبت کرد ،اما به قول سعدی شــیرازی «به عمل کار برآید به سخندانی
نیست».
برخی از طرفداران محیطزیســت بر این باورنــد که تاکنون زمین در
برابر زیادهخواهیهای بشــر ،بیشازاندازه سخاوتمندانه رفتار کرده و همین
موضوع باعث شده است که بشر حدومرزی برای مصرف منابع و تولید زباله
قائل نشــود .گویا با این ســرعت مصرف ،داریم با سیارهمان به شکل سیاره
یکبارمصــرف برخورد و گمان میکنیم پس از پایان منابع زمین ،میتوانیم
بهرهبرداری از زمین دیگر را آغاز کنیم ،چه تصور پوچی!
پویش «نه به کیسههای نایلونی» راه افتاده است و بیلبوردهایش چشم
شــهروندان را در سطح شــهر به خود میدوزد ،پویشــی که اگر خودمان،
فرزندانمان و ســرزمینمان را دوســت داریم حاال وقتش اســت که به آن
بپیوندیــم و با خود عهــد ببندیم که روزی تنها یک کیســه نایلونی کمتر
مصرف کنیم ،حاال نوبت عمل است...

قاب شهر

عکس :علی محمدیراد

تاورنیه به چاههایی در شیراز توجه داشته است
که آب مردم را تامین میکردهاند.
«از چــاه عجیبی که در شــیراز اســت و من
چندیــن بار آن را دیدهام نبایســتی ناگفته بگذارم.
مردم محل به مــن اطمینان دادند که آب این چاه
به مدت پانزدهسال باال میآید و در طی پانزدهسال
دیگر پایین مــیرود ،یعنی آب تــا دهانه چاه باال
میآید و بعد تا کف چاه فرومینشیند».
البتــه او هیــچ توضیحــی نمیدهــد چرا از
باالآمدن آب چاه نگران بوده و تاکید میکند مردم
محل به او اطمینان دادهاند و خیلی ســریع از این
موضوع میگذرد.
ویژگی چاهــی دیگر کــه در نزدیکی مقبره
ســعدی قرار داشــته ،تاورنیه را باز هم شگفتزده
میکند.
«چاه چهارگوشــی هست که در سنگ سخت
کنده شده است ،چاهی بســیار عمیق که 12 ،10
پا عرض دارد و امروز انبوهی کبوتر در آن آشــیانه
دارد».

پرسه در شهر

نیمروز گرم
تابستان بود

بقعه

فراغتی و گوشه چمنی

فرزاد صدری /شیراز شهر عشق و عرفان
و پاکان است .شیراز شــهر باغ و راغ و گل و
چمن اســت .شیراز شــهر مردمان قانع و آرام
و صبــور و خوشگرد و خوشخوراک اســت
اســت .سفرنامهنویســان ایرانگرد از روزگار
صفویه تاکنــون درکنار توصیف همه خوبیها
و زیباییهای شــیراز از مردمانش نیز ســخن
گفتهاند .ســعدی شاعر بزرگ این دیار بارها از
صحــرا و باغ و راغ گفته اســت و در  ۵۶غزل
چمن را وصف کرده است و  ۸۳بار واژه باغ را
به کار برده است« .خیمه بیرون بر که فراشان
باد /فرش دیبا در چمن گســتردهاند» .و دیگر
شاعر بزرگ این دیار حافظ نیز  ۶۷بار از چمن
و  ۴۴بار از باغ سخن گفته است« .تو یار زیرک
و از باده کهن دومنی /فراغتی و کتابی و گوشه
چمنی».
بوسحاق اطعمه شاعر طناز شیرازی قرن
نهم که دیوانش مملو از تجربههای گشتوگذار
و خورد و خوراک اســت نیز سروده است« :یا
رفتهام به سعدی و در آستان شیخ /با نان گرم
و ارده و خرما نشستهام» .با روایت این شاعران
گویی شــیرازیان قرون  ۷و  ۸و  ۹با شیرازیان
قرن  ۲۱تفاوتی نداشتهاند و با همه دغدغههای
زندگی چون فرصت دریابند سفره را در چمنی
بگشــایند .خیابان باشد یا بولوار ،پارک باشد یا
زیارتگاه ،شــیرازی باید بیرون از خانه بیاساید!
صخــرهای و آبی و چاهی بهانه ای اســت تا
محفل فامیلی به دل طبیعت بچسبند.
بــدون تردید شــیراز یکــی از بهترین
شهرهای ایران است برای تفریح و گذران یک
عصر خوش آب و هوا در شهری که مردمانش
از گذشــته تا امروز در فرهنگ شفاهی ایران
به خوش گذرانــی و مهماننوازی معروفاند.
عصرهای تابســتان کمتر شیرازی را میتوانید
پیــدا کنید کــه در خانه بماند و بــا خانواده و

اقوام به باغ و بوســتانهای سرسبزش و نیز
غذاخوریهای سنتی و فرنگیاش سری نزند.
اگر در این روزهای گرم ســال مهمان شــهر
زیبای شیراز هستید ،از تفرجگاههای آنجا غافل
نشوید و در کنار دوســتان شیرازی در گوشه
چمنی خوش بگذرانید.
کجا بگردیم؟
غیر از شهربازی و مجتمع معروف خلیج
فارس ،میتوانید برای تفریح به سراغ باغها و
بوستانهای شــهر بروید .در شهر شیراز برای
تفریح و گشــتوگذار انتخابهــای فراوانی
دارید .بیشــتر شیرازی ها ترجیح می دهند که
یک عصر خنک مردادماهی را در بوستانهای
سرسبز و خوش آبوهوا بگذرانند .پیشنهاد من
مکانهای زیر است:
بولوار چمران :شاید منحصربهفردترین
بولــوار در ایران باشــد .یکــی از دو مکانها
پرطرفدار شــیرازیها برای تفریح اســت .در
فصل تابســتان هیچ عصر و شبی را خالی از
شــهروندانی که برای تفریح به آنجا رفتهاند،
نمیگذرانــد .چمنهای حاشــیه ایــن بولوار
حدفاصل چهارراه زرگری تا بیمارستان چمران
همیشه مملو از خانواده ها و جوانانی است که
این بولــوار را برای تفریح انتخــاب کردهاند.
صرف کاهو ترشــی در بولوار چمران تبدیل به
یک عادت برای شیرازیها شده است.
پیست اســکیت بیمارستان امآرآی:

در حاشــیه این بولوار یکی از مهمترین دالیل
انتخــاب این مکان برای تفریــح و ورزش به
ویژه برای کودکان و نوجوانان است .در بولوار
چمران رســتورانها و فســتفودهای زیادی
وجود دارد که مهمترین آنها رستوران لبنانی
است .شهرت این رستوران افزون بر غذاهای
لبنانی ،صبحانه ارزانقیمتی است که با کیفیت

مطلــوب ارائه میدهد و فضای باز رســتوران
توام با آالچیقهایی که به طرز زیبایی طراحی
شده اســت .صبحانه این رســتوران را برخی
ارزانترین صبحانه در دنیا میدانند .آشسبزی
معروف شیرازیها ،کره و پنیر ،عسل و مربا و
نیمرو همراه با شربت آب پرتقال و چای و نان
بربری و ســنگک طعم خوب یک صبحانه را
در ذهن شــما ماندگار میکند .وجود باغ رویا
در بلــوار چمران نیز به طرفدران این بلوار زیبا
اضافه کرده اســت که البته معمو ًال جشــنها
و پذیراییهــا در آن صورت مــی گیرد .هتل
 ۱۵طبقه چمــران نیز مکانی مناســب برای
گردشــگران داخلی و خارجی اســت .استخر
و رســتوران این هتل نیز در میان شیرازیها
طرفداران بسیار دارد .شیرازی ها جشن عروسی
خود را با عبور ماشــین عروس در این بولوار و
فیلمبــرداری از نما های زیبای آن تکمیل می
کنند .شلوغ ترین روزهای این بولوار پنج شنبه
شبها و عصرهای جمعه است.
شــهر بازی :اگر بچه کوچــک دارید،
شــیراز شــهربازی هم دارد .پارک آزادی در
میدان آزادی یا به قول شــیرازیها فلکه گاز،
یــک پارک کوچــک و جمعوجور اســت،که
وســایلی مثل چرخ و فلک و ماشینهای برقی
دارد .اما لوناپارک شناختهترین شهربازی شیراز
است که در نزدیکی دروازه قرآن و بعد از میدان
ابوالکالم قرار دارد و از ســاعت  17:30عصر
تا  ۱۱شــب باز است .دو شهربازی سرپوشیده
در مجتمعهای خلیج فارس و ســتاره فارس
نیــز بازیهای مدرن را به کودکان و نوجوانان
و حتی بزرگســاالن ارائه میدهند .پیشــنهاد
میکنم سالن بولینگ و سینمای  ۴بعدی این
مکانها را از دست ندهید .مجتمع خرید زیتون
در خیابان مشــیر فاطمی در چهارراه پارامونت
نیز عالوه بر اینکه مرکز تجاری تفریحی خوبی
محسوب میشود ،یک ســالن بیلیارد معروف
دارد که استفاده از آن لحظات خوشی را برای
شما رقم میزند.
از فالوده نگذرید :اصو ًال نمیتوان در
شیراز گشــت و تفریح کرد ،اما فالوده شیرازی
نخورد .این خوردنی خوشمزه را در همه فالوده
بستنیهای شیراز میتوان پیدا کرد ،اما پیشنهاد
من فالوهفروشی جوانمردی در خیابان فردوسی،
فالودهفروشــی پائیزان و کلبه در بلوار گلستان
و فالودهفروشــیهای جنب آرامگاه ســعدی
است.

آرامگاه خواجوی کرمانی
شیراز شهره است به شــاعران شیرینسخناش :سعدی و حافظ؛
دو غول زیبای غزل که عاشــقانهترین نوع شعر فارسی را به واالترین
نهایت شــعری و زبانی رســاندند؛ از اینرو هر که به شیراز میآید؛ به
زیارت ســنگ مرمر خواجــهی اهلراز و قبهی فیــروزهای خداوندگار
سخن پارسی میرود ،اما شیراز مدفن یکی دیگر از شهیرترین شاعران
کالسیک فارســی نیز هســت :خواجو جمالالدین ابوعطاء محمود بن
محمود کرمانی معروف به خواجوی کرمانی ،بزرگترین شــاعر کرمان
که دســت روزگار او را که همعصر خواج ه حافظ شــیراز بود؛ به شهر
شاعران غزل رهسپار کرد و چندی بعد در سنه  753ه.ق در  63سالگی
بدرود حیات گفت.
آرامگاه خواجوی کرمانی در شــمال شیراز اســت ،در دامنه کوه
صبوی و در ابتدای جاده شیراز ـ اصفهان ،در تنگ اهللاکبر .آرامگاهاش
مشرف بر دروازه قرآن است و همجوار آب رکنی (چشمه رکناباد).
همانند چه بسیار عشاق شع و شور غزل ،خواجو
هم در جوانی به عشق شیراز و دیدار بزرگاناش،
از زادگاه (کرمــان) دل کند و به دیار ســعدی و
حافظ رهسپار شــد .میگویند همشینی و
گفتوگو با بزرگان شیراز به ویژه خواجهی
اهل راز ،او را چنان شــیفته کرده بود که تا
پایــان عمر در میعادگاه غزل ماند و پس از
مرگ نیز بنا به خواست خویش در شیراز به
خاک سپرده شد .خواجو به سال  689ه.ق
در کرمان ،زاده و در جوانی وارد شــیراز
شــد .همانند مرادش سعدی عزم سفر
کرد و پس از شــیراز بــه اصفهان،
تبریز ،خوزستان ،بصره ،بغداد و شام
شورمندی
رفت و در روزگار امید و
ِ
شیراز و در عهد حکمرانی «شاه
ابواســحاق اینجو» ( 743ـ 754
هـ.ق) به شــیراز بازگشــت و
همچون حافظ ،مورد لطف این
پادشاه قرار گرفت .خواجو دستی
چیره در شــعر داشت؛ تا بدانجا
کــه گویند حافظ ســبک ادبی
خود را برابر ســبک او میداند:
«اســتاد سخن ســعدی است
نزد همه کســی اما /دارد غزل
حافظ طرز ســخن خواجو» .از
خواجــو  ۱۳اثر برجای مانده که
مهمترین آن ،دیوان اشعار اوست.
خواجو در سال  ۷۵۳هـ.ق به سن
 63سالگی در شیراز وفات یافت
و او را در کــوه غربی تنگ اهلل
اکبر به خاک سپردند« .تن
خواجــوی کرمانــی به

شیراز /به تنگ افتاده است اهلل اکبر»
محل آرامگاه خواجو در محوطهای بدون ســقف است ،در وسط
صفه آن ســنگ مزاری اســت محدب و دارای برآمدگی .روی سنگ
کتیبهای نیســت و تنها باالی آن به خط ثلث نبشــته شده« :کل من
علیها فــان و یبقی وجه ربک ذوالجالل و االکــرام» .در باال و پایین
مزار نیز دو ســتون سنگی کوتاه هســت؛ براساس آنچه رسم آن زمان
بوده .کمی باالتر از مقبره خواجو ،ســه غار هست که گویند یکی محل
عبادت و ریاضت زهاد و مشــایخ بــوده و خواجو نیز مدتی در آن جا به
عبادت مشغول بوده اســت .غار دیگر که در دهانه آن طاقی ضربی از
نوع طاق کجاوه ای از ســنگ و آجر زده شده ،محل دفن خواجه عماد
الدین محمود ،وزیر معروف شاه شیخ ابواسحاق اینجو است .در کنار این
غار نقش برجسته ای از جنگ رستم و شیر دیده می شود که به دستور
حسینعلی میرزا فرمانفرمای فارس در سال  ۱۲۱۸هجری قمری ساخته
شده است .در کنار آن نیز نقش برجسته ناتمامی از فتحعلی شاه قاجار و
دو تن از پسرانش به چشم می خورد .در دو طرف این نقش برجسته دو
نیم ستون به سبک ستون های دوره زندیه در درون کوه کار شده است.
در ســال  ۱۳۷۰به همت دانشــکده ادبیات دانشگاه
کرمان ،کنگره بزرگداشــت خواجو در کرمان برگزار شد و
مراســم اختتامیه این کنگره در شیراز انجام شد .با همین
انگیزه به همت شــهرداری شیراز و اســتانداری فارس،
آرامگاه خواجو مرمت و بازســازی شــده که شــامل
بازســازی کف و بدنه و ایجاد یک سری دیواره های
عمودی با مصالح ســنگ است .هم چنین مجسمه
ای از ســر و صورت خواجه از سنگ تراشیده شده،
در ایــن مکان قرار گرفته اســت .بنــای آرامگاه
خواجوی کرمانی به شــماره  ۹۱۶در فهرست آثار
تاریخی به ثبت رســیده اســت .در پیشــانی این
اتاق دو غزل از غزلیات خواجو به خط نســتعلیق
بر روی کاشیهای آنجا نوشــته شدهاست با این
مطلــع« :دوش میکردم ســؤال از جان که آن
جانانــه کو؟ گفت :بگذر زان بت پیمان شــکن
پیمانه کو؟» ،و دیگری به مطلع «صبحدم دل
را مقیم خلوت جان یافتم /از نسیم صبح بوی
زلف جانان یافتم» .مزار خواجــو در حوالی
زیبــای غزل ،و
مدفن دو غول
دو؛ «زیارتگه
همانند آن
رندان جهان
است».

