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شهرراز
استاندار فارس در دیدار رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور
با فعاالن بخش گردشــگری فارس ،با بیان اینکــه آثار تاریخی و
فرهنگی فــارس درآمدهایی دارد که نباید این درآمدها از اســتان
خارج شود گفت :عواید حاصل از اماکن گردشگری فارس باید برای
فراهمکردن زیرساختهای گردشگری در همین استان خرج شود.
تبادار با بیان اینکه بافت تاریخی و فرهنگی شیراز یک سرمایه ملی
است ،گفت :تا به امروز برای حفظ و مرمت بافت تاریخی کارهایی
صــورت گرفته ،اما این اقدامات کافی نیســت و باید در یک برنامه
چندساله این بافت تاریخی احیا شود .وی افزود :ظرفیتهای استان
فارس بر کسی پوشیده نیست و ما باید برای بهرهمندی حداکثری از
این ظرفیتها راهکاری سریع ارائه دهیم.
برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی اقتصاد شــهر
شیراز را متحول میکند

دیدار رئیس سازمان میراثفرهنگی کشور با استاندار فارس و شهردار شیراز

شــهردار شــیراز نیز در این نشست با اشــاره به ظرفیتهای
فرهنگــی و اقلیمی شــیراز گفت :شــیراز میتوانــد یک مقصد
گردشــگری ملی باشــد .حیدر اسکندرپور یادآور شــد :میتوان با
برگزاری رویدادهای ملی و بینالمللی اقتصاد شهر شیراز را متحول
کرد .به باور اسکندرپور ،شاید در سایر شهرهای کشور به دلیل برخی
محدودیتها و مسائل دیگر این امکان وجود نداشته باشد ،اما توجه
به اقتصاد رویدادمحور در شیراز میتواند فضای شهر را متحول کند.
وی افزود :در زمینه برگزاری رویدادهای هنری ،فرهنگی مذاکراتی
با وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی داشــتهایم و پیشنهاد میکنم
تفاهمنامهای نیز با سازمان میراثفرهنگی و گردشگری داشته باشیم
که بر اساس آن ،با همکاری میان این دو ارگان و شهرداری شیراز،
بتوانیم با برگزاری چندین رویداد بینالمللی در حوزه گردشــگری و
فرهنگی فرصتی ایجاد کنیم که اقتصاد گردشگری و اقتصاد هنری
بخشی از شهر شیراز کامال متحول شود .وی تأکید کرد :در شرایط
فعلی با هزینه بسیار کم میتوان در شهر شیراز شغلهای پایدار در
بخش گردشگری ایجاد کرد.

حوزه آژانسهای مســافرتی در زمینه بــاال رفتن قیمت بلیتهای
هواپیما گفت :رئیسجمهور همین امروز برای حل مشــکل افزایش
قیمت بلیتهای هواپیما به وزیر صنعت دستور دادند.
علیاصفر مونســان در نشســت با فعاالن بخش گردشگری
اســتان فارس با بیان اینکه «کشور در شرایط ویژهای بهسر میبرد
که به جنگ اقتصادی تعبیر میشود گفت :عبور از این شرایط نیازمند
یک عزم ملی و همکاری تمام نهادهاســت و می بایســت فعاالن
بخش صنعت ،کشاورزی و گردشگری دست در دست هم داده تا به
سالمت از این شرایط سخت عبور کنیم.

مصیب امیری ،مدیرکل میراث فرهنگی اســتان فارس نیز در
این جلسه با بیان اینکه تا  5سال پیش  62واحد اقامتی شامل هتل و
هتل آپارتمان در استان فارس وجود داشت که امسال این رقم به 87
واحد رسیده است ،اظهار داشت :در حال حاضر  222آژانس مسافرتی
در استان فارس فعال است و  1400راهنمای تور به صورت رسمی
در این استان فعالیت دارند.
وی با بیان اینکه در حوزه ســرمایهگذاری  117پروژه سرمایه
گذاری در اســتان فارس وجود دارد ،گفت :همزمان با هفته دولت
 22طرح گردشــگری که اغلب آنها اقامتگاه بومگردی است افتتاح
میشوند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به نگرانی فعاالن

معاون رییس جمهور تأکید کرد :در مقایسه با سایر بخشهای
اقتصادی ،صنعت گردشــگری فشار کمتری را متحمل شده است و
همین موضوع مسئولیت این بخش را بیشتر کرده است.
وی با تصریح بــه اینکه «افزایش قیمــت دالر یک فرصت
برای بخش گردشــگری اســت زیرا قیمت پکیجهــای ما را برای
توریستهای خارجی ارزانتر کرده است» ،افزود :بخش گردشگری
میتواند محرک خوبی برای اقتصاد کشــور باشــد ،سال گذشته در
صنعت گردشــگری  4درصد رشد مثبت داشــتیم و در  4ماهه اول
امسال نیز گردشگران ورودی کشور  38درصد رشد داشتهاند هرچند
که در بخش گردشــگران اروپایی با کاهش روبهرو بودهایم .رئیس

افتتاح  22طرح گردشگری همزمان با هفته دولت

رویدادهایفرهنگیاقتصادشیرازرامتحولمیکند
دستور بازسازی دو خانه تاریخی تخریبشده به عامالن آن صادر شد

مدیرکل جدید آموزش و پرورش فارس:

خوش بین هستم

آییــن معارفه مدیرکل آمــوزش و پرورش فارس
پس از گذشــت پنج ماه از تودیع مدیرکل پیشــین آن،
پنجشــنبه اول شهریورماه برگزار شد ،آیینی که سکاندار
جدیــد این اداره کل در ســخنانی گفــت که به گره
گشایی از مشکالت خوش بین هستم .در این مراسم
که با حضور معاون وزیر آمــوزش و پرورش ،معاون
سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری فارس و برخی
نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسالمی و دیگر مقامات استانی برگزار
شد ،از زحمات حمیدرضا آذری تقدیر شد و علی عسکر نجفی به عنوان مدیرکل
جدید معرفی شــد .مدیرکل جدید آموزش و پرورش فارسدر این مراسم گفت:
امروز آموزش و پرورش فارس به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی استان با 65
هزار نیروی شــاغل60 ،هزار نیروی بازنشسته 9000 ،واحد آموزشی و بیش از
40هزار کالس درس در گستره ای پهناور ،مانند ایرانی کوچک است.
نجفی خود را یک معلم ،مدیر ،معاون مدرســه و کارشناس اداره آموزش
و پرورش شهرســتان و مدیر آموزش و پرورش عشــایر دانست که به سنگینی
مســئولیت ها آگاه است .وی ابراز داشــت :آموزش و پرورش دچار مشکالت
عدیده ای است و به عنوان یک انسان خوش بین معتقدم میتوان با خرد جمعی
و تشریک مساعی برای کاهش مصائب تالش کرد و باید راهکارهای برون رفت
از مشــکالت را در کنار کاهش تمرکز در آموزش و پرورش و تفویض اختیار به
مدیران اجرایی میانی یافت.
وی بر استفاده از ظرفیت جوانان تاکید کرد و عنوان داشت :تجربه استفاده
از جوانان در آموزش و پرورش عشایری نتایجی بسیار مطلوب در پی داشته است
و باید از ظرفیت بانوان که بیش از نیمی از جمعیت آموزش و پرورش هســتند،
بهــره گیریم .نجفی عمل به ســند تحول بنیادین آمــوزش و پرورش را امری
ضروری دانست و ابراز داشت :تمام توان آموزش و پرورش بدون توجه به حاشیه
ها و با تکیه بر اصل شایسته ساالری باید مورد توجه قرار گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود :آموزش و پرورش نهادی اجتماعی
اســت و صحنه هنرمندی همه آحاد مردم است و متعلق به قوم و گروه خاصی
نیست؛ همچنین باید از توان بخش خصوصی بهره گرفت.

در شــرایط موجود ،صنعت گردشگری فشار کمتری
متحمل شده است

مدالآوری برادران کشتیگیر
شیرازی در بازیهای آسیایی

دو برادر شــیرازی در رقابتهای کشتی فرنگی بازیهای
آســیایی  2018جاکارتــا ،در دو وزن  77و  67کیلوگرم ،برای
تیم ملی کشــتی فرنگی ایران یک مدال طال و یک مدال برنز
به ارمغان آوردند .ابتدا روز سهشــنبه محمدرضا گرایی موفق شد
در وزن  67کیلو گرم مدال برنز را کســب کند .روز چهارشنبه اما
محمدعلی گرایی در وزن  77کیلوگرم به مدال طال دست یافت.
او در مرحله نهایی ،آگژول محموداف دارنده مدال طالی آسیا از
قرقیزســتان را با نتیجه هفت بر سه شکست داد و مدال طال را
بــر گردن آویخت .به این ترتیب ،محمدعلی گرایی به ســومین
ورزشکار شیرازی تبدیل شد که نشان طالی رقابتهای آسیایی
را برای اســتان فارس در تاریخ حضور ورزشــکاران این استان
در این رقابتها مهم کســب میکند .شــریف دلآرام نخستین
ورزشکار فارس بود که در هفتمین دوره بازیهای آسیایی 1974
تهران در رشــته بوکس مدال طال گرفت و سپس امید نوروزی
در شــانزدهمین دوره این بازیها که در گوانژو چین برگزارشد،
مدال طالی رشــته کشتی فرنگی را کســب کرد .در این دوره
اما از اســتان فارس یازده ورزشکار در رقابتهای جاکارتا حضور
دارند .ورزشکاران ایرانی در دوره پیشین این بازیها که در شهر
اینچئون کره جنوبی برگزار شد ،با حضور  276ورزشکار در
 22رشته با کسب 21
نشان طال 18 ،نقره
و 18برنــز به مقام
پنجم آســیا دست
یافتند.

ســازمان میراث فرهنگی کشور با اعالم اینکه بستههای حمایتی از
بخش گردشگری در حال تدوین است ،ادامه داد :درخواست فعاالن
گردشــگری برای استمهال وامها پیگیری میشود و از اداره مالیات
درخواســت میشود که در این شــرایط بر فعاالن اقتصادی بهویژه
بخش گردشگری فشار غیرمنطقی وارد نکند .وی خاطرنشان کرد :بر
اساس دستور معاون اول رییس جمهور؛ هیچ ارگان دولتی حق ندارد
واحد اقامتی داشــته باشد و برای کارکنان خود تورهای گردشگری
و مســافرتی برگزار کند .معاون رییس جمهور با اشــاره به وضعیت
مطلوب صنایع دستی یادآوری کرد :در سال گذشته از مبادی رسمی
کشــور  281میلیون دالر صنایع دستی و از محل صادرات چمدانی
نیز  250میلیون دالر صادر شــده و در بازار داخلی نیز فروش صنایع
دستی  1400میلیارد تومان بوده است ،همچنین در دوماهه اول سال،
فروش صنایع دســتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته  16درصد
افزایش یافته است.
وی با بیان این که طرح تجاریســازی صنایع دستی از سال
گذشــته آغاز شده و بهدنبال ارتقای بستهبندی ،برندسازی و یافتن
بازارهای جدید برای این محصوالت هستیم ،گفت :برای کمک به
هنرمندان کشــور فروش صنایع دســتی غیرایرانی در بازارچه های
دایر شده در اماکن گردشگری ممنوع شده است و با فعاالن بخش
مسکن و انبوهسازان نیز جلساتی برگزار شده که در معماری خانهها
از صنایعدستی استفاده شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به نگرانی فعاالن
حوزه آژانسهای مســافرتی در زمینه بــاال رفتن قیمت بلیطهای
هواپیما ،گفت :رئیسجمهور همین امروز برای حل مشکل افزایش
قیمت بلیطهای هواپیما به وزیر صنعت دستور دادند.
مونســان با ابراز اینکه در هر سال تنها قادر به ثبت یک اثر در
عرصه جهانی هستیم گفت :محور زندیه از شاخص های ثبت ملی
برخوردار اســت اما بزرگترین مشکل این محور برای ثبت جهانی
ساختوساز یک هتل در حریم ان است که باید با مذاکره این مشکل
به شکلی حل شود که سرمایهگذار متضرر نشده و ثبت جهانی این
محور نیز محقق شود.
رئیس سازمان میراث فرهنگی کشــور با اظهار اینکه قرارداد
اجرای نورپردازی 3بعدی در تختجمشــید با طرف اتریشی بسته
شده اســت ،افزود :بهدنبال این هستیم که هتلی را که در نزدیکی
تختجمشــید در اختیار ارتش اســت تملک و برای توسعه اقتصاد
گردشــگری تختجمشید آن را بازســازی و در اختیار گردشگران
قرار دهیم .وی بافت تاریخی شــیراز را یکی از پتانسیل های مهم
بخش گردشگری دانست و تصریح نمود :طی چند روز گذشته طرح
تفصیلی بافت تاریخی شــیراز ابالغ شده و طرح توسعه حرم مطهر
شــاهچراغ (ع) نیز به طور جدی مورد پیگیری قرار گرفته اســت.
همچنین دســتور بازسازی  2خانه تاریخی تخریب شده به عامالن
آن صادر شده است.

خدمات ایران به پناهندگان ارزشمند است

رئیس دفترکمیساریای سازمان مللمتحد در امور پناهندگان در دیدار با مدیرکل ا مور
اتباع و مهاجرین خارجی اســتانداری فارس در شــیراز از خدمات ارزنده جمهموری اسالمی
ایران به پناهندگان در طول ســالیان طوالنی تشکر کرد .وی با اشاره به چهار حوزه فعالیت
کمیســاریای ســازمان ملل متحد در امور پناهندگان ادامه داد :این حوزهها شامل آموزش،
بهداشــت و درمان ،معیشــت و توانمندسازی پناهندگان است .الکســاندر کیشارا ادامه داد:
کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان تالش افزون تری برای جذب بیشتر منابع مالی
توسط کشورهای حامی پناهندگان و مشارکت بیشتر جامعه بین المللی در ارایه این خدمات
به پناهدگان خواهد داشت.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در این دیدار گفت :کمیساریای
سازمان ملل باید با ارائه راهکارهای نوین و پایدار زمینه بازگشت داوطلبانه پناهندگان به کشور
خود را فراهم کند .غالمرضا مهرجو افزود :ملت و دولت ایران براســاس آموزههای دینی و
حس نوعدوستی در طول سه دهه اخیر پذیرای جمعیت گسترده پناهندگان از کشور افغانستان
بودهاند و خدماتی فراتر از تعهدات بینالمللی به پناهندگان ارائه کردهاند که موجب هزینههای
اقتصادی و اجتماعی فراوانی شده است .وی ادامه داد :کمیساریای سازمان مللمتحد با جذب
بیشــتر منابع مالی بینالمللی تمرکز فعالیتهای خود را در حوزه بهداشت ،درمان و آموزش
پناهندگان ساکن استان فارس قرار دهد .او فارس همچنین با اشاره به مشکالت موجود در
مهمانشهر شهید بهشتی سروستان که پناهندگان آسیبپذیر در آن ساکن هستند ،از رئیس
دفتر کمیساریای سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شیراز درخواست کرد برای تجهیز
و رفع مشکالت محل اســکان پناهندگان و آسفالت معابر این مهمانشهر اقدامات مؤثری
صورت گیرد .مهرجو ادامه داد :هر هزینهای که در این میهمانشهر صورت بگیرد ،پناهندگان
آسیبپذیر ساکن از آن منتفع میشوند .در ادامه این دیدار اجرای پروژههای مشترک 2018
در حوزه های معیشت،بهداشت و آموزش پناهندگان مورد بررسی قرار گرفت.

منبرها با دنیا پیوند بخورند
نماینده ولیفقیه در استان
فارس بــا تاکید بر نقش منبر
عنوان کرد :منبرهای امروزی
بایــد با دنیا پیونــد بخورند و
جهانی شوند .آیتاهلل لطفاهلل
دژکام در ســومین نشســت
حقوقبشــر آمریکا از منظر مقام معظم رهبری که
در شیراز برگزار شد ،با بیان اینکه در رابطه با حقوق
بشر نباید دفاعکننده باشیم ،بلکه باید حمله کنیم و
دشمن را از میدان بیرون برانیم ،گفت :امروز جانشین
امام راحل میگوید «نترسید شما پیروز میشوید»،
اما برخی دست و دلشان میلرزد .نماینده ولی فقیه
در استان فارس عنوان کرد :آمریکا در ناحیه سیاسی،
نظامی ،اجتماعی و حقوق بشر یک تفکر ایجاد کرده
اســت که بر اساس آن مرکز قدرت است ،اما با گذر
زمان مشخص شده است که این سیطره آمریکایی
در حال افو ل است؛ درحالی که خود ما هنوز باورمان
نمیشود .امام جمعه شــیراز بیان داشت :در مقابل
قدرت رو به افول آمریکا ،ما در حال ظهور هستیم،
اما به تناســب وضعیت دنیا در عرصه اطالعرسانی
هنوز بسیار عقبیم.
نماینده ولی فقیه در استان فارس رسانههای
آمریکایــی را طبل توخالی خوانــد و گفت :آمریکا
در جنگ اقتصادی نیز به فرموده رهبری شکســت
خواهد خورد و شما باید مدعی حقوق بشر از آمریکا
باشید تا این شکســتها مقدمه سقوط این کشور
شود.

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

همزمان با هفت ه دولت  ۲۴پروژه عمرانی ،فرهنگی و اجتماعی
با اعتبار  160میلیارد تومان افتتاح میشود
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افتتاح ۲۴پروژه شهرداری
ه دولت
همزمان با هفت 

معاون فنی و عمرانی شهرداری شــیراز گفت :همزمان با هفت ه
دولــت  ۲۴پروژه عمرانی ،فرهنگی و اجتماعــی با اعتبار  160میلیارد
تومان افتتاح میشود .حسین آرگیو با بیان اینکه همزمان با هفت ه دولت
عملیات اجرایی  ۲پروژ ه بزرگراهی با اعتباری بالغ بر  200میلیارد تومان
در شــیراز آغاز خواهد شــد ،افزود :عملیات اجرایی بزرگراه گلبهار در
توسع ه جنوب شیراز و یک بزرگراه در امتداد بزرگراه حسینی الهاشمی
به ســمت آزادراه اصفهان به شیراز هفتهی دولت شروع میشود .وی

خاطرنشان ساخت :پل اصلی تقاطع غیرهمسطح شهید رودکی نیز در
این ایام به بهرهبرداری میرسد و نقط ه تالقی بزرگراه کمربندی به بلوار
ایمان که در زمان اجرای پروژه و قبل از آن به یک گره ترافیکی تبدیل
شده بود ،بازگشایی می شود.
آرگیــو با بیان اینکه عملیات اجرایی در فــاز بعدی این پروژه تا
تکمیل آن و بقیه پروژه در راستای تکمیل رینگ شهری ادامه مییابد،
گفت :دیگر پروژههای آماده بهرهبرداری در این ایام شامل بهبود فضای

شهری ،پیاده روسازی ،آسفالت معابر اصلی و فرعی ،اصالح طرحهای
هندســی ،احداث بوســتان زیبای جوان ،احداث پل هوایی عابرپیاده،
احداث نمازخانه ،اجرای شبکه های برق ،آب و تاسیسات در بوستان ها
و برخی پروژه های حوزه خدمات شهری است.
معاون فنی و عمرانی شهردار شــیراز با اشاره به تاکید مدیریت
شــهری بر حمل و نقل ایمن و پاک در راستای توجه ویژه به مسایل
زیســت محیطی از افتتاح دو ایستگاه غدیر و فرصت شیرازی در مسیر

راهاندازی نخستین محله هنرمندان در شیراز
سرپرست اداره بازآفرینی محالت شهری شهرداری
شــیراز از ایجاد محله هنرمندان شــیراز خبر داد و گفت:
این طرح امکانسنجی شــده و برنامه فیزیکی و کاربری
زمین آن نیز مشخص شده است .احیای بافت و بازآفرینی
محله سنگ سیاه شیراز با رویکردی فرهنگی در دستورکار
شهرداری قرار گرفته است .نسترن نژداغی ،سرپرست اداره
بازآفرینی محالت شهری شهرداری پروژه محله هنرمندان را یکی از
پروژههایی دانست که زنده کردن و باز زندهسازی این بافت تاریخی را
به ارمغان خواهد آورد .رویکرد محله محوری شهرداری در اجرای این
پروژه نیز به قوت باقی است ،به طوری که محله هنرمندان محلهای
با تمام مولفههای یک محله خود بســنده خواهد بود که به ساکنین
هنرمنداش تمامی خدمات روزمره را ارائه خواهد کرد .محله هنرمندان
شــیراز عالوه بر کاربری مســکونی ،موزه ،کافیشاپها و گالریها،
هفت هنر اصلی را در خود جای خواهد داد و معماری سنتی آن گذری
در تونل تاریخ خواهد بود .نژداغی گفت :مســاحت هســته اولیه این
پروژه حدود  7هزار متر اســت و تا  12هزار متر قابلیت گسترش دارد

که حدود  2هزار متر آن متعلق به شهرداری و بقیه مالکیت
شخصی دارد .حفظ خانه های میراثی واقع شده در این طرح
در دستور کار برنامهریزان شهرداری است و خانههای فاقد
ارزش میراثی با الگوی معماری ســنتی بافت تاریخی شهر
ساخته خواهد شد .این طرح با تاکید بر رویداد محوری اجرا
خواهد شد .سرپرست اداره بازآفرینی محالت شهری با اشاره
به این هدف ،سرمایه مورد نیاز این طرح را  140میلیارد تومان برآورد
کرد که تملک خانههــا و زمینهایی با مالکیت خصوصی ،طراحی و
ساخت فضاها را در بر میگیرد.
محله هنرمندان مشــخصا بــرای ســکونت و فعالیت هنری
هنرمندان طراحی می شــود که در هفت هنر اصلــی فعالیت دارند.
نژداغی ســرمایهگذار بخش خصوصی یا ســرمایهگذاری مشارکتی
جمعی از هنرمندان را به عنوان دو گزینه برای تامین اعتبار این پروژه
نام برد .ســرمایهگذاری هنرمندان در ســاخت محله هنرمندان مورد
استقبال مجموعه سازمان ارشاد قرار گرفته است و مدیرکل فرهنگ و
ارشاد فارس به دنبال عملی کردن این ایده خواهد بود.

در هفته اول شهریورماه

مدیران شهرداری از طریق سامانه۱۳۷
پاسخگویشهروندانهستند

مدیران مجموعه شهرداری شیراز در طول هفته اول شهریورماه ،همه روزه از ساعت  10تا  11از طریق سامانه  137شهرداری پاسخگوی
همشهریان هستند.
ســامانه ارتباط مردمی شهرداری شیراز ( )137با هدف دریافت دیدگاهها ،انتقادات ،پیشنهادها و درخواست های شهروندان در خصوص
بهبود مدیریت شــهری همچنین برای ارتباط بیشتر شهروندان با مدیران شهرداری ،ماهیانه میزبان شهرداران مناطق ،روسای سازمان های
شــهرداری و  ...اســت .به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری شــیراز ،طی هفته آینده در روز شنبه  3شهریورماه دکتر
بذرافشان ،یکشنبه 4شهریورماه مهندس مهرجهانیان شهردار منطقه  ،4دوشنبه  5شهریورماه مهندس طهماسبی شهردار منطقه  ،5سه شنبه
 6شــهریورماه مهندس سروی شهردار منطقه  ،6چهارشنبه  7شــهریورماه مهندس مسعودی شهردار منطقه  7ضمن حضور در سامانه 137
شهرداری شیراز ،شنونده و پاسخگوی مشکالت شهروندان خواهند بود.

خط یک قطار شهری به ارزش بیش از  100میلیارد تومان نیز خبر داد
 .آرگیو اظهار کرد :طی یک ســال گذشته با همدلی شورا و شهرداری
و مدیریت خوب مهندس اســکندرپور در دو بره ه زمانی دههی فجر
ســال قبل و اردیبهشت امسال شــاهد افتتاح و آغاز عملیات اجرایی
پروژههایی بودیم؛ حال آنکه محدودیتهای مالی نیز مشهود بوده است
اما تنگناهای مالی و موانعی که نوسانات اقتصادی ایجاد کرده و میکند
موجب ُکندی در اجرای پروژهها نشده است.

پسماندهای حاصل از ذبح دام
در عید قربان به صورت بهداشتی جمعآوری شد
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز ضمن تبریک عید سعید
قربان و همچنین قدردانی از شــهروندانی که در این عید در  16ایســتگاه در
نظر گرفته شــده توسط سازمان ساماندهی مشــاغل شهری و فرآورده های
کشــاورزی ،اقدام به قربانی نمودند گفت :با توجه بــه وجود خطرات باالی
پســماندهای حاصل از ذبح دام ،عدم جمع آوری صحیح آنها می تواند عالوه
بر ایجاد بوی نامطبوع ،جلب حشــرات و حیوانات موذی باعث آلودگی محیط
زیست و همچنین شیوع بیماری ها شود ،بنابراین سازمان مدیریت پسماند با
نصب  30عدد مخزن  660لیتری و در نظر گرفتن دو دســتگاه خودرو جمع
آوری پسماند ویژه مجهز به بی ســیم عالوه بر خودروهای موجود ،اقدام به
جمع آوری منظم و انتقال این پســماندها به سایت مهندسی و دفن بهداشتی
پسماند نمود .خوشبخت ادامه داد :مشــارکت شهروندان در استفاده از محل
های مورد تایید توســط سازمان ساماندهی مشــاغل شهری و فرآورده های
کشــاورزی سبب می شود پسماند های مربوطه به درستی جمع آوری شود و
از انتقال آلودگی ها به خصوص آلودگی های بیولوژیکی جلوگیری شــود .به

گزارش امور ارتباطات وآموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماند خوشبخت
در پایان گفت :عالوه بر حضور و نظارت مدیران و کارشناســان ،استقرار 14
دســتگاه تانکر و  60پاکبان مجهز به تجهیزات حفاظت فردی در دو شیفت
در این ایســتگاه ها برای شستشو و جمع آوری پسماند از جمله تمهیدات این
سازمان برای حفظ نظافت و پاکیزگی شهر در این عید سعید بوده است.

ﺗﺎرﻳﺦ

روز

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ

ﺳﻤﺖ

ﺳﺎﻋﺖ

97/6/3

ﺷﻨﺒﻪ

آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺑﺬراﻓﺸﺎن

ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ 3

 10ﺗﺎ 11

97/6/4

ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ

آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻬﺮﺟﻬﺎﻧﻴﺎن

ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ 4

 10ﺗﺎ 11

97/6/5

دوﺷﻨﺒﻪ

آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ

ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ 5

 10ﺗﺎ 11

97/6/6

ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ

آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﺳﺮوي

ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ 6

 10ﺗﺎ 11

97/6/7

ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ

آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺴﻌﻮدي

ﺷﻬﺮدار ﻣﻨﻄﻘﻪ 7

 10ﺗﺎ 11

اظهارنظر هفته:
رئیس سازمان میراث فرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری
کشور :ساخت «هتل آسمان» با
«ارتفاع بیش از حد تعیینشده»
در حریم ارگ کریمخان زند،
«بزرگترین مانع»
بر سر راه ثبت جهانی محور
زندیه است
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خبر الحاق
قریبالوقوع 185
دستگاه اتوبوس جدید
به ناوگان اتوبوسرانی
شیراز در زمان کنونی
میتواند وضعیت
آمدوشد شهروندان را
متحول سازد ،چراکه
حدود یکپنجم از
اتوبوسهای شهری را
نو میکند

،،

،،

امسال طی چندین
جلسه با باغداران
قصردشت ،شهرداری
حدود  250هکتار
از باغات مردم را با
تانکر آبرسانی کرد؛
اگرچه این در وظایف
شهرداری نبود اما در
قالب حفظ سرمایه
ملی وظیفه داشتیم
پیگیری کنیم

،،

،،

فضای سبز
شیراز یک مشکل
ساختاری دارد که
زیرساختهای آن
بهدرستی فراهم
نشده و باید بهصورت
یک پروژه کالن دیده
شود که بهعنوان
پروژه منطقهای آن
را اجرا کنیم .در
کنار این موضوع
تصفیهخانههای لوکال
هم در دستور کار
بوده است

،،

در پنجــاه و یکمین جلســه
علنی شــورای پنجم افزون بر لوایح
و طرحهای متعدد ارائهشده از سوی
حسین مالکی شهرداری و اعضای شورا و تجلیل از
نمایندگان جامعه پزشکی شیراز ،یک نوید مسرتبخش
از سوی رئیس کمیسیون عمران و حملونقل بازگو شد
که بنا به گفته نواب قائدی با درایت شــهردار شیراز به
ثمر نشسته است.
خبر خــوش الحــاق قریبالوقوع  185دســتگاه
اتوبــوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی شــیراز در زمان
کنونی میتواند بهتقریب وضعیت آمدوشد شهروندان را
متحول ســازد ،چراکه حدود یکپنجــم از اتوبوسهای
شهری را نو میکند.
نــواب قائدی پیشازایــن در گفتوگو با خبرنگار
شهرراز با اشاره به پیگیریهای شهردار شیراز درزمینهی
الحاق هرچــه زودتــر اتوبوسهای جدید بــه ناوگان
اتوبوسرانی شــیراز یادآور میشود :حیدر اسکندرپور در
مذاکراتی که با معاون عمرانی وزارت کشــور داشتهاند،
قولهای مساعدی بابت تأمین نقدینگی برای خودروهای
مذکــور و پرداخــت آن بدهی از این بابت به شــرکت
ایرانخودرو دیزل و تحویل سریعتر اتوبوس گرفته است.
رئیس کمیســیون عمران و حملونقل شورا اما در
جلســه علنی  51گفتههای پیشین خود را با خبر خوشی
در این رابطه پیوند میزند و میگوید :با درایت شــهردار
شــیراز طی توافقنامهای بهزودی  185اتوبوس جدید به
شهرداری شیراز تحویل داده خواهد شد.
این عضو شــورا درباره چگونگی اســتفاده از این
اتوبوسها در ســطح شــهر نیز قب ً
ال یادآور شــده بود:
برنامهریزی برای تقسیم این اتوبوسها در مناطق شهر
در دو بخش نوســازی و توسعه انجام میشود .در بخش
نوسازی این کار برمبنای میزان عمر اتوبوس و اینکه در
کدام خطوط کار میکنند ،انجام میشود و باالوپائین شهر
و شمال شهر و جنوب شهر ندارد و بر اساس عمری که
برای فرسودگی ناوگان معینشده ،آن اتوبوس تعویض و
بخشــی از اتوبوسهای نو نیز به توسعه ناوگان مربوط
میشود .همچنین طبق طرحی به نام ساماندهی خطوط
اتوبوسرانی ،بهگونهای که اتوبوسها تغذیهکننده خطوط
مترو باشند ،ناوگان اتوبوسهای ما منطبق با خطوط ریلی
شــهر شیراز خواهد شد که در راســتای این امر بخشی
از اتوبوسهــای جدید در جهت توســعه ناوگان مذکور
مورداستفاده قرار میگیرد تا مردم بتوانند بهصورت مکمل
از خدمات مترو هــم بهره گیرند و همچنین با ورود این
اتوبوسها خطوط جدیدی تعریف میشود تا شهروندان
را از شهرکهای اقماری به ایستگاههای مترو بیاورند که
ساکنان این نقاط هم بتوانند از خطوط مترو استفاده کنند.
قائدی که معتقد اســت با توجه به رویکرد شورای
پنجم به نگاه انســانمحوری در مدیریت شهری و لزوم
توســعه زیرســاختهای حملونقلی موردنیاز و تقویت
سیستم حملونقل همگانی ،این کمیسیون طی یک سال
گذشته ،عمده تالش خود را در این راستا متمرکز ساخته
و در بودجه سال  ۹۷نیز به این مهم توجه ویژهای داشته
است ،اظهار میدارد :عالوه بر پیگیری و نظارت بر انجام
پروژههــای نیمهتمام و اولویــتدار ،پروژههای جدیدی
نیز در دســتور کار قرارگرفته اســت تا با توسعه متعادل
و متوازن اماکن و فضاهای خدماتی در ســطح شــهر،
مدیریت ترافیک در معابر شهری و گسترش سیستمهای
حملونقل همگانی ،امکان ارائه خدمات ایمن ،آســان و
باکیفیت برای شهروندان فراهم شود.
وی تأکید میکند :در جهت ســاماندهی سیستم
حملونقل همگانی نیاز جدی به اصالح و یا تدوین برخی
دستورالعملها و آییننامهها احساس میشد که در ابتدا
به این امر پرداختهشده اســت و انتظار میرود با اجرای
کامل آنها و توسعه ناوگان و نیز تحقق سیستم یکپارچه
حملونقل همگانی ،تأثیــرات مثبتی درزمینهی کیفیت
خدمات و افزایش مطلوبیت آن را شاهد باشیم.
رئیس کمیســیون عمران ،حملونقل شورا یادآور
میشود :علیرغم تصمیمات و اقدامات مناسب و هرچند
مقطعی در برخی موارد عمرانی و حملونقلی ،اما اقدامات
جامع ،اصولی و علمی در جهت حل مشکالت ترافیکی
و توسعه زیرساختهای شهری ،نیازمند تحقق مطالعات
جامع حملونقل بهعنوان نقشه راه است.

آنچه که شهردار شــیراز در جلسه علنی
بازگو کرد

پس از تجلیل از پزشــکان به مناسبت روز پزشک
توسط شهردار و اعضای شورا ،مهندس اسکندرپور طی
سخنانی در اشاره به مطالب مطرحشده در پارلمان محلی
راجع به حوزه فضای ســبز شهری میگوید :زمانی که
فضای ســبز شیراز را با سایر شــهرها مقایسه میکنیم
باید اطالعاتی داشــته باشیم .مث ً
ال حدود  10سال پیش
شهرداری مشهد برنامه بســیار منسجمی را اجرا و کل
شبکه آب فضای سبز را از شبکه آب شهر جدا میکند و
با ایجاد یک شبکه مستقل  46چاه را درزمینهی آبیاری
فضای سبز شــهری به هم متصل میسازد که بهوسیله
این چاهها از ســاعت هفت شــب تا هفت صبح فضای
سبز شهری آبیاری میشود .هرکدام از این چاهها اگر با
مشکل روبهرو شود ،از بقیه چاهها آن را جبران میکنند.
وی میافزاید :اما در شیراز  142چاه داریم منتهی
هرکدام مســتقل عمــل میکنند و امــکان اینکه این
مجموعه در خدمت کل فضای سبز شهر قرار گیرد وجود
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ندارد و برای این کار زیرساخت آن باید بهعنوان یک پروژه
عظیم فراهم و تعریف شود تا کار را به سرانجام برسانیم.
ما در تابستان سال جاری با مشکل آب روبهرو بودیم.
بعد از سالها خشکسالی پیدرپی امسال را نیز خشکسالی
داشتیم و به همین ســبب یک ماه پیش چاه آبیاری میدان
دانشجو که سالها فضای سبز داشته به دلیل بیآبی خشک
شد و ما آب را از جای دیگری با تانکر برای آن نقطه حمل
کردیم.
مهندس اســکندرپور یادآوری میکنــد :آب باغات
قصردشــت از چندین قنات تأمین میشد اما بعضی از این
قناتها اکنون دیگر در دسترس نیستند؛ یعنی یا شبکه آنها
دچار مشکل شــده یا آبی دیگر وجود ندارد که جاری شود.
امسال طی چندین جلسه با باغداران قصردشت ،شهرداری
حدود  250هکتار از باغات مردم را با تانکر آبرســانی کرد؛
اگرچــه این در وظایف شــهرداری نبود امــا در قالب حفظ
سرمایه ملی وظیفه داشتیم پی گیری کنیم.
شهردار شیراز میافزاید :اگرچه به دلیل خشکسالی در
تأمین آب با مشکل جدی روبرو بودیم اما این مورد با تالش
همکاران ما در این بخش با اســتفاده از چاههای آبی که در
نقاط مختلف شهر داشــتیم و حتی آبی که از زهکش قطار
شهری اســتفاده کردیم ،مشکل مدیریت شد و در آن نقطه
توانستیم بخشهایی از کمبود آب را جبران کنیم.
وی تأکیــد میکنــد :من بحــث را اینگونه خالصه
کنم که فضای سبز شــیراز یک مشکل ساختاری دارد که
زیرساختهای آن بهدرســتی فراهم نشده و باید بهصورت
یک پروژه کالن دیده شود که بهعنوان پروژه منطقهای آن
را اجرا کنیم .در کنار این بحث تصفیهخانههای لوکال هم در
دستور کار بوده که یک مورد آن را به دلیل آنکه زمان برای
ما مهــم بود تصمیم گرفتیم که این تصفیهخانه را با تزریق
مالی سریع ًا به اجرا درآوریم.
اسکندر پور با اشــاره به مشکالتی در حوزه سازمان
فضای سبز خاطرنشان میکند :از سنوات گذشته یک مشکل
ساختاری وجود دارد و آن این است که ما بهصورت حجمی
فضای ســبز را به بخش خصوصی واگــذار کردیم .نیروی
انســانی را هم در قالب بخش خصوصی تأمین میکنیم .ما
ناظر بر فضای سبز شهری را از طریق نیرویی که از طریق
شرکت پیمانکا ِر بخش خصوصی انتخابشده برای نظارت
بر پیمانها انتخاب میکنیم و مشخص است که این روش
درستی نیست .این کار در سالیان گذشته انجامشده و اکنون
نیــز به دلیل اینکه برای پیمانهایــی که انجام دادیم باید
جذب نیرو کنیم باید نیرو جذب یا اینکه بهطورکلی سیستم
را اصالح کنیم .یعنی ما شرکتی بهعنوان عامل چهارم برای
جــذب و آموزش نیرو تعریف کنیم؛ بهگونهای که هیچگونه
ارتباطی با بخش خصوصی پیدا نکند مث ً
ال شرکت شهرراز که
متعلق به شهرداری است که میتوانیم اینگونه نیروها را در
آنجا داشته باشیم تا ببینیم مشکل کجاست؟
تأکید اسکندرپور

شهردار شیراز در ادامه تأکید میکند :با توجه به اینکه
نهادهای نظارتی شــهرداری مانند بازرسی ،حراست و هم
بازرســان ویژهای که خود معین کردهام ،گزارشهای خود
را از ســطح مناطق اعالم میکنند ،خواهش من این است
که اعضای شورای شهر گزارشهایی درباره عملکرد یا سوء
عملکرد ســازمانها و مســائل اینچنینی باید به نهادهای
نظارتی در شــورا ارائه شــود تا بتواند در صحن شورا یا در
نهادهای دیگر مطرح شــود .خود دوستان در جریان هستند
که آبروی انسانها و حرمت آنها باید محترم شمرده شود و
مواردی که باید بررسی و از مسیرهای قانونی پی گیری شود.
میخواهم در اینجا اعالم کنم مشکالت فضای سبز به دلیل
مسائل خشکسالی است .البته بنده در جلساتی که با معاون
خدمات شهری و سازمان سیما و منظر داشتم تأکید کردهام
که کارها باید با دقت بیشتری پی گیری شود .برای سالمت

همکاران معتقدم که ایــن مدیران با تالش الزم مهمترین
اهداف موردنظر شورا را در دستور کار خود میگذارند و آرزو
میکنم که همه همکاران پس از پایان دوره ســربلند بیرون
بیایند تا مردم قضاوت درستی از کارهای ما داشته باشند.
وی خاطرنشــان میکند :در بحث فضای ســبز در
تابستان مشکل داشــتیم که مربوط به آب بود .بخشهایی
از آن جبران شده که امیدواریم در شهریور تصویر بهتری از
کارهای خود در فضای سبز به اجرا بگذارند .و شما در سال
جدید بتوانید شفافتر به مردم پاسخگو باشید .و برای شروع
ســال دوم شورا نیز تبریک میگویم که با دست پرتری هم
شما و هم ما در خدمت مردم باشیم.
اســکندرپور در جریان این جلســه همچنین تأکید
میکند :ایماندارم تمامی مدیرانی که در سمتهای مختلف
منصوب کردهام ،دقت و پاک دســتی را بهعنوان دو مؤلفه
مهم موفقیت ،سرلوحه کار خود قرار میدهند.
دســتغیب :از گزارش کامل و خوب شهردار
ممنونم

رئیس شورای اسالمی شــهر شیراز هم در پایان این
بخش از سخنان شهردار میگوید :از گزارش کامل و خوب
شهردار شیراز ممنونم .یقین ًا وظیفه مهم شورای شهر نظارت
بر شــهرداری و سازمانهای تابع شــهرداری است .این را
قانون مشخص و تکلیف کرده و همه اعضای شورای شهر
در راستای وظیفه قانونی خود حتم ًا تالش و کوشش خواهند
کرد.
لوایح و طرحهای جلسه علنی

اولین الیحه یکفوریتی شــهرداری در این جلســه
اصــاح مصوبــه مــورخ  96/11/28در خصــوص اوراق
بســتانکاری پرداخت مطالبات بســتانکاران و پیمانکاران
شهرداری بود که بنا به توضیح منشی شورا شهرداری شیراز
در راستای تأمین مالی پروژههای شهری و بهمنظور پرداخت
مطالبات پیمانکاران حقیقی و حقوقی پروژههای عمرانی از
طریق اعطای کارت بستانکاری بهجای پرداخت نقدی این
الیحه اصالحی را با قید یکفوریت بنا به مستندات قانونی
پیشنهاد میکند که یکفوریت آن به رأی گذاشته و تصویب
شد اصالح مصوبه اعالم وصول و ارجاع به کمیسیون برنامه
بودجه ارجاع شود.
خرید اتوبــوس ویژه معلــوالن ،جانبازان و
ایثارگران

به دســتور رئیس شــورا الیحه دیگری از شهرداری
شیراز در خصوص اجازه خرید و تجهیز یک دستگاه اتوبوس
نو ویژه معلولین ،جانبازان و ایثارگران توســط شــهرداری
موردبحث و تبادلنظر قرار گرفت و به تصویب میرسد.
در ایــن رابطه نواب قائــدی در توضیحاتی بیان کند.
نــواب قائدی این الیحه در کمیســیون حملونقل شــورا
موردبررســی قرار گرفت و با توجه بــه نیازی که معلوالن
و ایثارگران در جهت حملونقــل هنگام برگزاری اردوها و
گردهماییها دارند ،از ردیــف  3030900001این اجازه به
شهردار دادهشده که این اتوبوس را خریداری کند.
که درنهایت پس از مباحث انجامشــده اعضای شورا
موافقــت کردند این اتوبــوس ویژه معلــوالن ،جانبازان و
ایثارگران توسط شهرداری خریداری شود.
سپس الیحه دیگری در خصوص فروش پالکهای
متعلق به شــهرداری که بهصورت بســته ســرمایهگذاری
تعریفشــده و پس از گذشــت دو ســال از تصویب طرح
ســرمایهگذاری تاکنون تعیین تکلیف نشــده است ،مطرح
شد که رئیس کمیسیون ســرمایهگذاری دراینباره توضیح
میدهد :سابق ًا شــورا مصوباتی درباره سرمایهگذاری بخش
خصوصی در برخی امالک شــهرداری داشته است که پیرو
مصوبه شورا ،شهرداری نسبت به اعالم فراخوان اقدام کرد و
مدتزمان زیادی از این فراخوان هم گذشته است اما در این
مناقصه هیچ سرمایهگذاری شرکت نکرده و منجر به انعقاد
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قرارداد نشده است.
ســینا بنی زمانی میافزاید :اکنون امالک باقیمانده
اما طبق مصوبه شورا شهرداری بالتکلیف مانده و الیحهای
برای این در کمیسیون مطرح شد که موافقت شد شهرداری
این قبیل زمینهها را به ســه شرط بازنگری کند  -1اینکه
حداقل دو ســال از مصوبه شــورا در خصوص این بســته
سرمایهگذاری گذشته باشــد .دوم اینکه طی این دو سال
فراخوان جذب سرمایهگذار منتشرشده باشد و علیرغم انتشار
آگهی فراخوان ســرمایهگذاری شــرکت نکرده و قراردادی
منعقد نشــده باشد .شرط سوم آن است که آن مصوبه شورا
و بسته موجود را در شورای سازمان سرمایهگذاری ببرند که
متشــکل از چندین معاون شــهردار و مدیرکل و ناظر شورا
است ،در این بسته تغییرات را اعمال کنند...
پــس از مباحث مخالفــان و موافقــان و رأیگیری
انجامشده ،رئیس شورا اعالم میکند :اعضای شورا موافقت
کردند کــه الیحه مذکور برای ویرایــش و آخرین نظرات
اصالحی به کمیسیون سرمایهگذاری شورا ارجاع داده شود.
همچنین در این جلســه بر اساس رأی اعضای شورا
موضــوع ارائه طــرح مدیریت و نگهــداری مجموعهها و
باغهای تاریخی شــهرداری شــیراز برای بررسی بیشتر به
کمیسیونهای گردشگری و حقوقی فرستاده شد.
آئیننامه ساماندهی دکلها آماده ارائه به شورا

در جریان بررسی پیشنهاد ارائه الیحه ساماندهی دکلها
و ایستگاههای مخابراتی سطح شهر پس از توضیحات علی
ناصری رئیس کمیســیون سالمت ،محیطزیست و خدمات
شــهری شورا مبنی بر اینکه ظرف یک ماه آینده الیحهای
در خصوص ضوابط احداث دکلهــای مخابراتی با در نظر
گرفتن مسائل فنی و سالمتمحور با رعایت استانداردهای
مختلف توسط شهرداری شــیراز تدوین و جهت بررسی به
کمیســیون سالمت و نهایت ًا به صحن ارائه شود و همچنین
تبصرهای بهمنظور جلوگیری از بههمریختگی سیما و منظر
شهری و آســیبهای احتمالی تا زمان ارائه الیحه از سوی
شهرداری به شورا از صدور هرگونه مجوز احداث تجهیزات
مخابراتی در سطح شــهر توسط شهرداری جلوگیری شود،
معاون خدمات شهری شهرداری خاطرنشان میکند:
در رابطه با دکلها شــهرداری تابــه امروز آئیننامه
خاصی وجود نداشت .درصد قابلتوجهی از مردم در مناطق
مختلف موضوع مشکل آنتن دهی را مطرح میکنند و برخی
نیز مشــکل ذهنیتی ایجادشــده که دکلها مضراتی دارد.
اکنون یکی از ایراداتی که حتی شــخص وزیر ارتباطات به
ما میگیرد این است که در سال  97توسط شهرداری شیراز
فقط یک مجوز احداث یک دکل دادهشده است.
محمد حســنپور اعالم میکند :آئیننامه ساماندهی
دکلها در شهرداری تدوینشده و میتواند در جلسه آینده به
شــورا ارائه شود .ئشهردارشیراز هم بابیان اینکه توضیحات
محمد حسنپور کامل بود ،یادآوری میکند :آئیننامهای که
ما داریم تهیه میکنیم ناظر بر مسائل شکلی میشود .آنچه
شورا نگران است مســائل زیستمحیطی است که شرکت
مخابرات و اپراتورهای مخابراتی مکلف به رعایت آن هستند.
به هر ترتیب اپراتورها اســتداللهای قانونی دارند که موارد
رعایت شده ما درباره جا و محل نصب حتم ًا حساسیت الزم
را داریم .اما شهروندان شیرازی درباره آنتندهی ضعیف تلفن
همراه هم مشکالتی را مطرح میکنند.
در ادامه این بحث قائدی درخواســت میکند که این
پیشنهاد از دســتور کار شورا خارج و پس از بررسی سازمان
فاوا دوباره به شــورا بازگردد .اما این دستور کار به تصویب
اعضای شورا میرسد.
تعطیلی شورا از  8تا  17شهریور

پس از بررســی چند دســتور کار دیگر اعضای شورا
نسبت به تعطیلی جلســات پارلمان شهری شیراز از هشتم
تا هفدهم شهریور رأیگیری میکنند که تصویب میشود.
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یکی از مهمترین

ضرورتهای
ما بهویژه در

کالنشهرها ،مدیریت

یکپارچه شهری است

مهدی حاجتی در گفتوگو با «شهرراز» از کارنامه یکساله شورای شهر پنجم میگوید

که باید تمام ادارات و

برخوردقانونی

ارگانهای مربوط به

زندگی مردم در یک

باتخریبکنندگانخانههایتاریخی

مدیریت جامع به نام

شهرداری و شورای
شهر جمع شوند

اگر جامعه ایــن امانت را به ما تفویض کرد که مطالبات آنان را پی
گیــری کنیم ،احتما ًال صالحیت قضاوت را هم خــود مردم دارند ممکن
است چندان منطقی نباشد که به قضاوت خودمان بپردازیم؛ اما شاید شبیه
گزارش را به مردم ارائه دادن بد نباشد تا به این قضاوت کمک کند .یکی
از مسائلی که شهرداری از آن رنج میبرد و منجر شده بود که شهروندان را
ناراضی نگه دارد ،نبود یک سیستم منسجم خدماترسانی در نظام خدماتی
شــهرداری بود و در مواقعی گلوگاههایی ســر راه خدماتی که بهصورت
پراکنده انجام میگرفت ،بود که شهروندان را ماهها پشت در نگه میداشت
و هنوز هم البته تقریب ًا و بهطور صددرصدی حلنشده است.
راهاندازی سامانه شفافســازی شهرداری شیراز که این
روزها در بین اخبار به گوش میرســد تا چه حد میتواند به
رفع مشکالتی که اشاره کردید ،بیانجامد؟

ما داریم همه خدماتی را که شهرداری ارائه میکرده است بهصورت
سیستمی در سامانهای تحت عنوان «سامانه شفافسازی» قرار میدهیم
زیرا بزرگترین مسئله در شهرداری هرز رفت سرمایهها چه به دلیل عدم
مدیریت یا نظام برآوردی و محاسباتی و چه به دالیلی که گاهی در جامعه
آن را مبناهای فســاد در جامعه میدیدند ،بوده است .برای کنترل اینها
سامانههایی را راهاندازی کردیم که بارگذاری تمام اطالعاتی که کمک به
شفاف بودن همه عملکرد مالی شــهرداری که هنوز بر آن ننشسته ولی
بــهزودی اتفاق خواهد افتاد را در برمیگیرد؛ که شــامل همه مناقصهها،
مزایدهها و امثال آن میشــود و یک سری مجراها در شهرداری که قب ً
ال
رانتی شده بود و البته متولی و متهم خاصی نداشته اما سیستم شهرداری
باوجود گردش سرمایه باال که تصمیمات آن میتوانسته ثروت آنی تولید
کند ،این گلوگاهها را به وجود آورده بود و ما به این وسیله همین مجراها
را هم داریم سیستمی میکنیم.
باید بگویم که در این رابطه بودجهریزی شــهرداری دارد عملیاتی
میشــود که در این رابطه رئیس برنامهوبودجه ،حقوقی و امالک شــورا
میتوانــد جامعتر و کاملتر توضیح دهد .در مورد عهد با مردم و شــعار

آیا محتویات ســامانه شــفافیت شــهرداری برای همه
شــهروندان قابلرؤیت و بازبینی اســت یا مشاهده اسناد
موجود در آن نیاز به مجوزهای خاص دارد؟

همه مــردم میتوانند ببینند و هر اطالعاتی کــه بخواهند در آنجا
دســتهبندی و بارگذاری شده؛ اما تا دو سه ماه آینده همه اطالعات را اگر
کسی بخواهد باید دو سه ماه دیگر صبر کند به دلیل اینکه ما طبق قانون
محرمانگی اطالعات شــخصی محدودیتهای قانونی وجود دارد که باید
هر مستنداتی که بخواهد در آن آپلود شود باید از محدودیتهای قانونی از
آن خارج شود؛ مث ً
ال نشانی یک فرد را ما اجازه نداریم که بارگذاری کنیم.
اینها از درون قراردادها به دلیل اینکه اطالعات شخصی و شماره تلفن
افراد در آن اســت باید خارج شود که این موضوع کمی زمان میبرد .این
اجازه را به ما بدهند قول میدهیم که به تعهد خود وفا کنیم.
شورای شهر در بعد نظارتی و در تصویب لوایح و طرحها تا
چه اندازه توانسته موفق عمل کند؟ آیا کمیت و کیفیت طرحها
و لوایح مطرحشده در کمیسیونها و تصویبشده در صحن
شورا ،متناســب با انتظارات مردم و خود اعضای شورا بوده
است؟

وقتی ما وارد شدیم سیلی از لوایح از جنس ذائقه شورای قبل بود که
ما موج اینها را تقریب ًا از ســر رد کردیم و برخی را رد کردیم و نگذاشتیم
کــه به صحن بیاید و بعضی از لوایح را هم اینجا مدیریت کردیم البته نه

سازمان عمران شیراز
توان اجرای پروژههای بزرگ را دارد

[

من با ســاخت تنگ سرخ مخالفم؛ البته نه به اجتهاد شخصی بلکه
به استناد مشورتهایی از کارشناسان این حوزه که درواقع منفعت عمومی
را درنظر گرفتهاند .ما دوستانی هم داریم که میروند و استناد میکنند به
کارشناســانی که نظر کارشناســی آنان به سمتوسویی متمایل شده که
مقاصد و منافع فردی و جریان خاصی را دنبال میکند .آن نظرات را من

نقلقول هفته

[ [

رییس کمیسیون عمران ،حمل و نقل و
ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز از آخرین
وضعیت پروژه های عمرانی شهرداری منطقه
نه بازدید و در جریــان امور قرار گرفت .نواب
قائدی در این بازدید از تمرکز
امــور عمرانــی در معاونــت
عمرانی شــهرداری شــیراز
انتقاد کرد و گفت :شهداران
مناطق بایــد حداقل اختیار
در مورد پــروژه های عمرانی
کوچک را داشته باشند تا بر
اساس مصالح عمومی منطقه
نســبت به زمانبندی اجرای
آنهــا اقدام کننــد .وی ادامه
داد :شهرداران مناطق مختلف شهرداری شیراز
پروژههای عمرانی شاخص را برای هر منطقه
معرفی و تعیین کنند تا شورای شهر و مدیریت
ارشد شهرداری با وسواس بیشتری این پروژه
ها را دنبال کنند .قائدی بر لزوم اطالع رسانی

یکــی از نگرانیهای مهم امروز مردم ،دغدغه نســبت به
محیطزیست است موضوع ســاخت سد تنگ سرخ نیز که
در شورای پنجم شــیراز موافقان و مخالفانی دارد ،از منظر
برخی کارشناسان محیطزیست ،شهر شیراز را با سه مسئله
زیستمحیطی مواجه میکند .یکی قرار داشتن محل موردنظر
برای احداث ســد روی گسل زلزله (طبق گفته رئیس مرکز
زمینشناسی و اکتشافات معدنی منطقه جنوب کشور) ،دیگر
نگرانی نسبت به اشــتباهبودن احداث سد در منطقهی گرم
و خشک شیراز و از ســوی دیگر این کارشناسان معتقدند
که در صورت تخریب سد ،خطر بسیار بزرگی ساکنان شهر
شــیراز را تهدید میکند ،به ما بگویید شما چه دیدگاهی در
این زمینه دارید؟

به شــهروندان در اجرای پروژههای عمرانی به
منظور کاســتن از نارضایتــی ها تأکید کرد و
گفــت :در برخی موارد بنا به دالیل مختلف از
جمله محدویتهای امکانات شهرداری مجبور
میشــود پروژههای عمرانی
را در ســاعات پایانــی روز و
شبها اجرا کند و الزم است
پیش از اجرا به شــهروندان
اطالع رســانی شــود .قائدی
از ظرفیــت ســازمان عمران
شهرداری شیراز تجلیل کرد
و گفــت :ســازمان عمران را
نبایــد درگیر پروژههای خرد
عمرانی کرد بلکــه باید این
ســازمان را به عنوان ر قیب پیمانکاران بزرگ
عمرانی کشــور مطرح کنیــم .وی ادامه داد:
ســازمان عمران شهرداری شــیراز ظرفیت و
تجربه اجرای پروژههــای عمرانی کالن را در
شیراز و استان فارس دارد.

رئیس شورای شهر:

دولت مصدق و تالش او برای
ملیشدن صنعتنفت ،نماد بارز
وطندوستی
و حب به ایران است

کارشناســی نمیدانم و نظرات کارشناسان نهادهای مدنی مستقل برای
امثال من که باید به سمت منفعت عمومی تصمیم بگیرم ،سند محسوب
میشود و همگی مخالف این موضوع هستند .در بین آنان از اکولوژیست تا
خاک شناسان ،کارشناسان آب و آبخیزداری تا همه متخصصانی که با علم
سدســازی مرتبط هستند ،وجود دارند که مادر این رابطه با آنها صحبت
کردیم .همه اکولوژیســتهای شهری هم با دلیل و مدرک و برهانهای
قوی ،ســاخت این سد را خطرناک میدانند و رد میکنند .ما نیز هم نظر
با آنان در این رابطه مخالفیم .یک نمونه کوچک آن را مثال بزنیم .جنس
رانشــی که در بلوار جمهوری اتفاق افتاد دلیل آن جنس خاکی است که
همجنس با خاک پروژه سد تنگ سرخ است.
شورا و شــهرداری باید چه رویکردی در قبال این مسئله
اتخاذ کنند؟

ما بودجه این پروژه را از ردیفهای بودجهای شهرداری خارج کردیم.
ولی درنهایت به دلیل اینکه پروژه ملی بود ،دوستان موافق اصرار کردند
بودجه پادار بماند که بعداً قرار شــد تغییر و تحول بودجهای صورت بگیرد
و اگر قرار شــود تغییر و تحولی مبنی برساخت اتفاق بیفتد ،باید به صحن
بیاید و مصوبه شورا را بگیرد و بر این اساس شهرداری اجازه اقدام نهادی
در این خصوص ندارد.
شما همواره نسبت به تخریب خانههای تاریخی در منطقه
بافت تاریخی شیراز حساسیت ویژهای نشان دادهاید .به ما
بگوئید آخرین تصمیمی که در کمیسیون اصل  90مجلس و
وزارت را ه و شهرســازی دراینباره گرفته شد ،چه بود و در
صورت تکرار این تخریبها ،آیا با متخلفان برخورد قانونی
صورت خواهد گرفت؟

درباره تصمیمات کمیسیون اصل  90مجلس من یک گزارش کاملی
را به شــورا دادم که بر همین مبنا اگر موضوع تخریب خانههای تاریخی
تکرار شود با متخلفان برخورد خواهد شــد .پروندههای متخلفان هم در
مراجع قضایی باز اســت و مجوز احداث عین به عین بناهای تخریبشده
هم در شــورای تأمین گرفته و صادرشده و میراث فرهنگی موظف شده
اســت در دو هفته آینده اجرا و ســاخت عین به عین دو بنای مذکور را
آغاز کند.

تجهیز ماشینآالت آتشنشانی
در اولویت قرار گیرد

رئیس کمیســیون ســامت ،محیط
زیست و خدمات شــهری شورای اسالمی
شــهر شــیراز بــر تجهیز
ماشــینآالت آتشنشانی
تاکیــد کــرد .چهــل و
چهارمیــن کمیســیون
ســامت ،محیط زیســت
و خدمات شــهری شو ای
اســامی شهر شــیراز ،به
بررســی مجدد اساس نامه
شــرکت تهیــه ،تامین و
نگهداری ماشــین االت شــهرداری شیراز
پرداخت.
علــی ناصــری گفت :کلیــات این
اساســنامه پس از بررســی کارشناسی در
این کمیســیون تصویب شــد .وی افزود:

موافقت شورا با الیحه ساماندهی دکل و ایستگاه مخابراتی در سطح شهر

در این کمیســیون مقرر شد جزییات ۶۶
مادهی اساسنامه نیز در کارگروه تخصصی
با حضــور معاونت خدمات
شهری و سازمانهای ذیربط
شهرداری بررسی و نتیجه
به کمیســیون ارائه شود.
رییس کمیسیون سالمت،
محیط زیســت و خدمات
شــهری شــورای اسالمی
شــهر شــیراز با یاداوری
اقدامــات موثر ســازمان
موتــوری در حادثه برمشــور بــر تجهیز
ماشــین االت اتش نشــانی تاکید کرد و
گفت :به منظور کنترل وضعیت در مواقع
بحران باید خرید باالبرهای با ارتفاع بیش
از  ۵۰متر در اولویت قرار گیرد.

[

درمجموع برآیند شورای پنجم شهر شیراز را در یک سالی
که از عمر آن میگذرد ،چگونه میبینید؟ اعضای شــورا تا
چه اندازه به منشور لیست امید ،عهد خود با اصالحطلبان و
وعدههای خود به مردم پایبند بودهاند؟

انسانمحوری شورای پنجم هم باید این نوید را داد که در برنامه پنجساله
ســوم این برنامه به خوانش جامعهای که به ما اعتماد کرده است بهویژه
در حوزه فرهنگی نزدیکتر خواهد بود و به ســمت تأمین زیرساختهای
فرهنگی بیشتر خواهیم رفت .در راستای شهر انسانمحور که شعار ما بوده
اســت و بهنوعی برای ما اهمیت دارد ،کاری که ما انجام دادیم این است
که از آن نگاه بتنی در حال فاصله گرفتن هستیم و داریم به سمت تأمین
زیرساختهای خدمات حملونقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و
شبیه اینها میرویم؛ و به باور خودمان آنقدرها از تعهدهایی که به جامعه
داده بودیم دور نیســتیم اما مسئله ما این است که در یک بحران عمیق
مالی شهرداری را تحویل گرفتیم و هر تصمیمی از لیست تصمیماتی که
گرفتیم مالی است.

اینکه اشتباه بوده بلکه با فهم جامعهای که به ما اعتماد کرده بود فاصله
داشــت و بنابراین ما مجبور بودیم نزدیک بــه طبقهای که ما را حمایت
کرده تحلیل و تفســیر و سیاست ورزی کنیم؛ اما امروز لوایح و طرحهایی
که به صحن آمده در راســتای تعهداتی است که به مردم دادیم و اثرات
این تعهدات در آینده خود را بیشــتر نشان خواهد داد و چیزی که قضاوت
را در ایــن میان زودهنگام میکند این اســت که جامعه توقع دارد با یک
تغییر مدیریتی آنی ،ششماهه یا یکساله اثر آن تغییر را ببیند اما در نظام
مدیریتی وضعیت تغییرات اینچنین نیست و ممکن است یکی دو سال بعد
از عمر ما در شوراهای بعدی نمود پیدا کند تا اثر خود را نشان دهد و این
خصلت برنامهریزی بلندمدت چه شهری و چه غیرشهری است که معمو ًال
بازده دیرهنگام دارد .حاال ما در روزهایی رسیدیم که بحرانهایی که قب ً
ال
به خاطر اختالل در برنامهریزی مستعد به وجود آمدن بوده ،خود را نشان
داده اســت نه اینکه ما متولی به وجود آمدن این بحرانها باشیم .ما در
حال تالش برای حلوفصل بحرانهای به وجود آمده هستیم که بخشی
از آنها کوتاهمدت و برخی اعظمی بلندمدت خواهد شد.

،،

طرح کمیســیون ســامت محیط زیســت و خدمات شهری شورای اسالمی در خصوص ارایه الیحه ساماندهی دکلها و ایســتگاههای مخابراتی در سطح شهر توسط شهرداری با اکثریت ارا موافقت شد .به گزارش روابط عمومی و اموربینالملل شورای اسالمی شهر شیراز،
دکتر «علی ناصری» گفت :به منظور ســاماندهی و صدور مجوز احداث پایهی دکل و ایســتگاههای مخابراتی مرتبط ،مقرر شــد شــهرداری ضمن در نظر گرفتن موضوعات و مسائل فنی و ســامت محور ،الیحه مربوطه که موجب ایجاد ضابطه های معین و مشخص با رعایت
اســتاندارد های الزم در ابعاد مختلف به شــهروندان می شــود را در مدت یکماه اینده تدوین و جهت بررســی به شورا ارائه کند .وی افزود  :به منظور جلوگیری از بهم ریختگی سیما و منظر شهری و اسیبهای احتمالی تازمان ارائه الیحه از سوی شهرداری و تصویب در صحن
شــورا ،شــهرداری از صدور هرگونه مجوز احداث تجهیزات مخابراتی در ســطح شهر خودداری کند.تصویب طرح کمیسیون سالمت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی شهر شیرازطرح کمیسیون سالمت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسالمی در خصوص
ارایه الیحه ساماندهی دکلها و ایستگاههای مخابراتی در سطح شهر توسط شهرداری با اکثریت ارا موافقت شد.

گفت و گوی ویژه
دیدار با یک آزاده
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در شرایط اسارت مهمترین کار آزادگان« ،مقابله»
با شرایط تحمیلی دشمن است

شنبه  3شهریور  13/97ذیالحجه /1439سال چهاردهم/شماره265

SAT 18 August 2018/Fourteenth Year /No.264

احسان اکبرپور
دانشــجوی حقوق در دانشگاه تهران بود که در عملیات هویزه اسیر شد،
در جاده آبادان ـ نوشــهر؛ در زمستان ســال  10 .59سال را در اردوگاه
اسرای موصل گذراند؛  10ســالی که نخستین مواجهه او و همرزمانش
بود با مقوله اسارت« .ما هیچوقت پیشبینی نمیکردیم که ممکن است
اســیر شویم؛ شیوه مواجهه با اسارت برایمان مفهومی نداشت ،و ما هم
آمــوزش ،ذهنیت یا تجربهای از آن نداشــتیم ».پس ناگهان با واقعیتی
روبهرو شدند به نام اســارت« .وارد فضایی شدیم که هیچچیزی درباره
آن نمیدانســتیم ».حاال باید در آن فضا همهچیز را تجربه میکردند؛ با
آزمون و خطا« .خود ما به این رســیدیم کــه باید چکار کنیم ...چون به
ما گفته نشــده بود اگر اسیر شدید در مقابل نقشههای دشمن باید چکار
کنید .باید همهچیز را از صفر آغــاز میکردیم ».یک زندگی جدید آغاز
میشود؛ و در این تجبه جدید «لحظهلحظه اضطراب و نگرانی را در خود
میبینی .تصور کنید در اتاقی زندگی میکنید که دشــمنت کنارت است،
در حیاطی برای هواخوری میروید که دشــمنت هم هســت ،و دشمن
لحظهلحظه شــما را به لحاظ فیزیکی و روانی کنترل میکند ».پس او و
همرزمانش در آسایشگاهی ساکن شدند که پشت پنجرههایش سربازان
عراقی مســلح بودند« ،حتی وقتی میخواهید با دوستتان صحبت کنید،
او شما را کنترل میکند».

روایت «شهرراز» از روزهای اسارت سیدعبدالرزاق موسوی ،آزاده سرافراز؛ که امروز یکی از اعضای شورای شهر شیراز است

آموزگاران مقاومت و آزادگی

ایام دفاع

عبدالرزاق موســوی ابتدا ترجیح میدهد از شــرایط آن روزهای آغازین
بگویــد؛ از روزهــای حمله ارتش بعث عراق به خــاک وطن« .عراق با
کمکها و تحریکهای کشــورهای دیگر به کشــور ما حمله کرد ،در
ماههای اول بعد از پیروزی انقالب بودیم و بخشی از ساختارهای نظامی
تغییر پیدا کرده بود؛ ایران آمادگی نداشــت .به یکباره عراق در تمامی
نوار  1800کیلومتری مرزی به کشور حمله کرد ،اما دولت و مردم برای
دفاع از کشور تالش کردند ...همه عناصر ملی ما در این دفاع هشتساله
(و به تعبیر من  10ســاله) دخیل بودند؛ هرکســی برای خودش نقشی
تعریــف کرده بود و ســرانجامش نیز پیروزی بــود ».مثل همه آنها که
آن روزهــا را تجربه کردهاند؛ آن روزهای ســخت را ،برای او هم آزادی
خرمشهر «یک نقطه عطف» در دوران جنگ بود .چراکه «آنها که در آن
عرصه بودند و امکانات فیزیکی و تجهیزات را میدیدند ،میدانستند که
آزادکردن خرمشهر چه امر دشواری بود ».هرچند آن روزها او در اردوگاه
موصل بود؛ در اسارت دشمن .اســارتی که «با ضربوشتم و آزارواذیت
آغاز شد ،از همان ابتدای اسارت».
دوران اسارت

زیاد دلش نمیخواهد از جرئیات آن ســال و ماهها بگوید؛ پشــت چهره
آرامش همان آرامشــی هســت که در کالمش هم هست« .بعد از آنکه
گروه ما به پشــت جبهه منتقل شد ،ما را به ســاختمان وزارت دفاع در
بغــداد بردند .آنجا در اتاقی  12نفره 40 ،نفر جا گرفتند ...دســتکم 10
مجروح در بین ما بود ،تغذیهای وجود نداشــت ،امکان بیرونرفتن وجود
نداشــت ،بعد از  24ساعت امکان غذاخوردن پیدا کردیم ...سرویسهای
بهداشــتی تا زانو در لجن بود ».سپس از ساختمان وزارت دفاع در بغداد
منتقل میشوند به اردوگاه اسرا در موصل؛ در سرمای زمستان« .در حین
جابهجایی ،همه بچهها بیمار شــدند .بعضیها در قطار لباسهایشــان
را آتش میزدند تا گرم شــوند ».سپس میرســند به اردوگاه؛ دشمن با
ضربوشتم از آنها اســتقبال کرد و بعد ،آنها را نگه داشت در بیخبری.
«هیچ اطالعی از دنیای بیرون نداشــتیم ».تازه ســهماه بعد از اســارت
خانوادهاش از طریق صلیبسرخ از اسارتش مطلع میشوند« .وقتی وارد
اردوگاه شــدیم ،حدود  300نفر پیش از ما در آسایشــگاه بودند ».یادش
هست در بدو ورود ،یک ســرگروهبان عراقی عمداً بحث درباره قرارداد
 1975الجزایر را که بین ایران و عراق تنظیم شــده بود ،باز میکند« .در
جمــع ما یکنفر بلند شــد و درباره قرارداد صحبــت کرد و گفت طبق
قرارداد حق با ماســت .فورا آن ســرگروهبان گفت آن ایرانی را از جمع
ببرند بیرون ،یک نفر اعتراض کرد و گفت او را کجا میبرید ،او را هم از
جمع خارج کردند ».تا پایان اسارات از آن دو نفر هیچ خبری نشد؛ «هنوز
هم خبری از سرنوشتشان نداریم».
آن روزهای نخست

عبدالرزاق موســوی جزو نخستین گروهها از اسرای ایرانی بود .روزهای
نخســت اسارت بسیار ســخت بود« .یکی از دوستان ما در اردوگاه رفته
بود کنار دیوار و دســتش به ســیم خاردار گرفته بود .او را آوردند جلوی
چشم بچهها ،بنزین و گازوئیل روی پایش ریختند و کبریت زدند .نهایت ًا
تعــدادی از بچههــا رفتند به کمک او ،که آنها را هــم کتک زدند ».در
طول مصاحبه بارها تأکید میکند که نمیخواهد از این خاطرات تعریف
کنــد ،اما واقعیت آن بود که «هر لحظه مرگ را در جلوی چشــمانمان
میدیدیم ،دشمن هر لحظه مراقب ما بود و هیچ ارتباطی با دنیای خارج
نداشتیم ».محدودیتها به لحاظ تغذیه ،بهداشت و درمان در اوج است و
آزادگان ایرانی باید در این فضا یک زندگی جدید آغاز کنند «که پایانش
هم معلوم نیست».
درس مقاومت

عراقیها برای آنکه در این فضا بتوانند در کنار عملیات نظامی ،تبلیغات
خود را هم سامان دهند ،رفتارشان با اسرا نیز برایشان بسیار تعیینکننده
بود« .آنها میتوانســتند تبلیغ کنند که ما اســرای ایرانی را هم شکست
دادیم و مقاومتشــان را شکســتیم ...شکســتن مقاومت اسرای ما در
زندانهای عراق ،یک پیام تبلیغاتی بزرگ برای رژیم سیاســی و نظامی
عراق بود؛ چراکه آنها میتوانســتند با استفاده از این موضوع ،سربازان و
نیروهای نظامی خود را تقویت کنند و ادعا کنند مقاومت سربازان ایرانی
اینگونه اســت و میتوان آنها را شکســت داد ،چون اســرا نمونهای از

نیروهای نظامی ایران هستند ».از این لحاظ فشار بر آنها هم جسمی بود
هم روانی؛ و به لحاظ تغذیه نیز شــدیدترین شرایط را لحاظ کرده بودند.
«در هر شــبانهروز یک نوبت غذا میدادند ،آن هم تنها به اندازه 12 ،10
قاشق غذا ».کتک و شــکنجه هم معمو ًال هست« .به لحاظ روحی هم
دائم ًا میگفتند :پایان زندگی شــما همینجاست ،دست شما به جایی بند
نیست و ما پیروز خواهیم شد ».دشــمن شرایط بسیار سنگینی را برای
آنها مهیا کرده ،اما چیزهایی هست که آنها نمیدانند.
شیوهی مقاومت

در این شرایط اســت که مهمترین کار آزادگان ،میشــود «مقابله» با
این شــرایط« .ما باید راهی پیدا میکردیم که تــا آنجا که امکان دارد
سالمت جسمیمان حفظ شود ،سالمت روحی جمع نیز بسیار مهم بود،
نباید مجموعه بهلحاظ روحی دچار مشــکل میشد .مورد سوم نیز حفظ
ارزشهایی بود که مجموعه اســرا به آن پایبند بودند و هویت ملی ما را
معرفی میکرد »،که «ما ملتی هستیم که برای خودمان تاریخی داریم،
توان دفاع از خود را داریم و در زندانهای عراق هم مقاومت خود را ادامه
خواهیم داد ».برای این منظور باید «ســازماندهی» کنند .تکرار میکند
که هیچ تجربهای از این شــرایط نداشتهاند و این ،نخستین مواجههشان
بوده اســت .پس اولین کاری که انجام میدهند آن است که برای حل
مشکالتشان به «قرآن کریم» رجوع کنند« .قرآن در دسترس نداشتیم،
اما یادم اســت یک قرآن برگبرگ در اردوگاه بود که برگها در دست
دوستان ردوبدل میشد و آن را حفظ میکردند».
آرامش قلبها

قرآن را مهمترین دلیل ایمانشان میداند ،ایمان یک گروه دوهزار نفری
از اســرای ایرانــی در اردوگاه موصل« .قرآن خیلی بــه ما کمک کرد،
کالم وحی بود و راه را نشــان میداد ،به ما آرامش میداد ».در آن فضا
تالش میکنند همدیگر را تقویت کنند برای مقاومت« .تصمیم گرفتیم
تشــکیالتی برای خودمان ایجاد کنیم ،به دور از چشم عراقیها ».پس
گروهی تشکیل شد از باتجربهترها؛ گروهی که فعالیتهای آسایشگاهها
را ساماندهی میکند .عبدالرزاق جزو هسته اولیه گروه است ،بعد یکی از
ســه مسئول ارشد اردوگاه میشود و مسئول بخش ورزشی کل اردوگاه.
«ورزشهای رزمی ما مخفی بود ،اما آموزش تکواندو ،کاراته و کشــتی
را داشتیم».
فعالیتهای فرهنگی ،آموزشی و ورزشی

بهتدریج فعالیتهای فرهنگی ،ورزشــی و آموزشــی را سامان میدهند.
«معتقد بودیم باالخره جنگ تمام میشود و ما برمیگردیم ...میخواستیم
وقتی برمیگردیم به کشور ،انســانهای موثری باشیم ».میگوید آنجا
یک فرهنگ جدید را از اسارت تعریف کردند .نخستین جرقه ساماندهی
مقاومت در ماه مبارک رمضان شــکل میگیرد« .عراقیها اعالم کردند
اگر کســی روزه بگیرد ،او را تبعید میکنند .اما دســتآخر آنهایی را که
میخواســتند روزه بگیرند به سه آسایشــگاه منتقل کردند و اتفاق ًا این
عمل آنها ،فرصتــی گرانبها برای ما ایجاد کرد ».حدود  140 ،130نفر
هستند که به سه آسایشــگاه منتقل میشوند ،و این اتفاق یک فرصت
اولیه ســازماندهی را برایشان ایجاد میکند« .اول اداره آسایشگاهها را
ساماندهی کردیم ،از این ســه آسایشگاه نیز هر آسایشگاه یک مسئول
داخلی و یک تیم فرهنگی ،ورزشی و خدماتی داشت ».خدماتیها نظافت
آسایشــگاه را برنامهریزی میکردند ،گــروه فرهنگی برنامههای مربوط
بــه دعاخوانی و قرآنخوانی را ســامان میداد و گروه آموزشــی نیز به

آنها که ســواد نداشتند ،ســواد آموزش میداد ،و آنها را که تحصیلشان
نیمهکاره مانده بود ،آموزش میداد تا از زمان مدرسه عقب نمانند .گروه
ورزشــی هم برای حفظ سالمتی بچهها برنامهریزی میکرد« .عراقیها
اما هیچچیزی از این موارد را نمیدانستند و همهچیز کام ً
ال مخفی بود».
گسترش فعالیتها

عبدالرزاق مسئول یکی از آسایشگاهها بود ،با دونفر دیگر جلساتی برگزار
میکرد و اهداف را دنبال میکردند .بعداً به تدریج این فعالیتها گسترش
پیدا کرد و آنها برای همه دو هزار نفر اسرای اردوگاه برنامههای ورزشی،
آموزشی و فرهنگی را گســترش دادند« .اما چگونه روحیه اسرا را حفظ
میکردد و دلگرمی میدادید؟» بی لحظهای مکث میگوید :آنجا روحیه
ایثار و ازخودگذشتگی در اوج خودش بود .کسی به خودش فکر نمیکرد
و همه به دیگری فکر میکردند؛ «همین پیوند و صمیمیت بین مجموعه
ما را مصون میکرد ».اما فعالیتهاشــان چگونه بود؟ «مث ً
ال به مناسبت
دهه فجر مســابقات ورزشــی برگزار میکردیم .بعدها که صلیب سرخ
از اردوگاه بازدیــد میکرد ،کتابهای درســی و کتاب زبانهای خارجی
میآورد و هرکس که زبان خارجی بلد بود ،به دیگران آموزش میداد».
میگویــد تعداد قابلتوجهی از آزادگان در همــان اردوگاه ،به زبانهای
خارجی مســلط شدند؛ چراکه دیگر با ســاماندهی فعالیتهای آموزشی،
فرهنگی و ورزشــی ،بخش زیادی از اوقات فراغــت آزدگان به همین
فعالیتها اختصاص مییافت« .آنقدر بچهها در امر آموزش فعال بودند
که وقتی به ایران بازگشــتیم ،براســاس مصوبه شــورای عالی آموزش
بچههایی که مث ً
ال تا پنجم دبســتان درس خوانده بودند ،اعالم آمادگی
میکردند برای امتحانات ســوم دبیرستان ،امتحان میدادند و با نمرات
باال قبول میشــدند ».بســیاری از همان بچهها امروز از اعضای هیأت
علمی دانشگاهها و متخصصان در حوزههای مختلف هستند.
فعالیتهای مخفی

حاال دیگر چهارسال از زمان اسارت گذشته و فعالیتها کام ً
ال ساماندهی
شــده است .مراسم قرائت دعای توســل ،کمیل و ندبه بهصورت مرتب
و البته مخفیانه برگزار میشــود« .در اردوگاه حــدود  200نفر نگهبان
داشتیم ،خو ِد ســازماندهی نگهبانها یک تشکیالت داشت .آنچه بعد از
چهارسال به آن رســیدیم ،یک مجموعه دوهزار نفری بود که مدیریت
میشد ،در حوزههای مختلف فعالیت داشت و دشمن هم خبر نداشت .در
این ایام آزدگان گروه نمایش دارند و تئاتر برگزار میکنند .به مناســبت
دهه فجر مســابقات علمی برگزار میکنند و در کالسهای ورزشــی،
آمادگی بدنیشــان را افزایش میدهند« .من در کتاب شیمی طرز تهیه
اکســیژن از پرمنگنات پتاسیم را خوانده بودم ،اما در اردوگاه موصل بود
که در جریان یک مسابقه علمی طرز تهیه اکسیژن از پرمنگنات پتاسیم
را بــه صورت عملی آزمایش کردم ».اما این ایمان به آینده و آزادی که
به این همبســتگی جمعی انجامیده بود ،از کجا میآمد؟ «از قرآن .قرآن
مجموعه را نگه داشت .قرآن میفرماید «از رحمت خدا ناامید نشوید ».و
این یک درس بود برای ما».
رادیو یعنی خبر از بیرون

آنکه در حبس و اســارت اســت ،گاه بیش از آنکه از خود حبس رنجش
ببنیــد ،از بیخبری و بیاطالعی از بیرون در عذاب اســت ،از بیخبری
از اوضاع کشــور و خانواده؛ بهویژه در ایام جنگ .آزادهها اما چه چارهای
برای این بیخبری میاندیشند؟
«در اردوگاه روزنامههــای عراقــی را برای ما میآوردنــد که به زبان

انگلیســی و عربی بود ،اما ما از البــهالی خبرهایی که از موفقیتهای
خودشــان مینوشــتند ،خط جنگ را دنبال میکردیم ».چگونه؟ «مث ً
ال
خبــر میدادند که نیروهــای ایرانی را از جزیره مجنــون خارج کردیم.
ما میدانســتیم که ایــن منطقه در اختیار خود عراق بــوده و وقتی آنها
میگوینــد ایرانیها را از این منطقه خارج کردیم ،متوجه میشــدیم که
ایران آنجا را گرفته بوده ».از ســویی اســرای جدیــد هم که میآمدند
برایشان از کشور و جنگ خبر میآوردند.
جز اینها اما آزادگان موصل ،دو تجربه گرانبها از یک فرســتنده مستقیم
خبر داشتند :رادیو« .ما در دو مرحله رادیو داشتیم .در مرحله نخست یکی
از ســربازان شــیعه عراقی یک رادیو به یکی از بچهها داده بود و از آن
رادیو روزانه یکبار اخبار شــنیده میشد و سینهبهسینه به بچهها منتقل
میشــد ،اما اطالعات درباره اینکه رادیو دســت چه کسی بود ،محرمانه
بــود ».بعداً اما در جابهجایی از آن اردوگاه ،رادیو از دســت میرود« .در
آن اردوگاه جدید رادیو نداشــتیم تا آنکه یک روز توانستیم یک رادیو از
سربازان عراقی به دســت بیاوریم ».در اردوگاه موصل طبقه اول محل
اسکان اســرا بود و در طبقه دوم هم سربازان عراقی بودند« .یک سرباز
عراقی بود که رادیویش را لبه پنجره میگذاشت .یک گروه از بچهها دو،
سه ماه وقت گذاشتند و تغییر شیفت آن سرباز را رصد کردند؛ تا آنکه در
فرصت مناســب و به وقت جابهجایی شیفتها ،دو ،سه نفر به هم قالب
دادند ،باال رفتند و با یک چوب رادیو را پایین انداختند ،یک نفر هم رادیو
را گرفت ».بعداً عراقیها بارها آسایشگاه راگشتند ،اما نتوانستند رادیو را
پیدا کنند« .رادیو را زیر زمین پنهان کرده بودیم».
رادیو حاال مطمئنترین منبع خبر بود ،هر شــبانهروز یکبار ساعت 12
شــب خبر میگرفتند و سینهبهســینه به دیگران متتقل میکردند .رادیو
آنقدر اهمیت داشت که برای آن  140نفر نگهبان ساماندهی شده بود.
از رادیو معمو ًال جز اخبار روزانه ،خطبههای نماز جمعه را هم میشنیدند
و معمو ًال هم ســیدعبدالرزاق مضمون و متن خطبهها را برای ســاکنان
اردوگاه منتقــل میکرد .جــز خبر و خطبه امــا آزادگان یکبار از رادیو
برای کاری دیگر هم بهره میگیرند« :شهرآورد پرسپولیس و استقالل».
لبخندی مینشیند روی صورتش« .بچهها خیلی فوتبالی بودند ،یک بار
من گزارش یک مســابقه فوتبال پرسپولیس و استقالل را گرفتم و برای
بچهها خواندم ».گزارشها را هم روی مشماهای پنبه مینوشتند و بعداً
میشستند؛ مشــما به مثابه کاغذ یکبار مصرف .و این رفیق سخنگو تا
پایان زمان اسارت ،نزد آزادگان اردوگاه میماند« .بعد از آزادی مجموعه
اسرا آن رادیو را به ایران آوردند و فکر میکنم االن در تهران باشد».
آزادی

روزهــا و هفتهها میگذرد؛ جنــگ به خاتمه میرســد و در  29تیرماه
 1366قطعنامه  598امضا میشود« .بعد از قرارداد  598فضا آرامتر شد؛
دستکم از فشارهای جســمی کاسته شد ».سه سال بعد نیز آزادگان از
اردوگاه اســارت دشمن آزاد میشــوند؛ عبدالرزاق اما نه« .من در دادگاه
نظامی بغداد به  15ســال حبس بعد از اسارت محکوم شدم ...بههرحال
سالها در اردوگاه مسئول بودم ».پس با آنکه شماره کارتش  819بود و
باید به عنوان اولین سری از اسرا آزاد میشد ،به همراه دو همبندش سه
ماه بعد از آزادی اســرا همچنان در اردوگاه ماندند و حتی آنها را به جمع
اســرای کویتی بردند؛ اما سرانجام در نیمه مهرماه  ،1369سیدعبدالرزاق
موسوی درست  10سال پس از اسارت ،آزاد میشود« .لحظه آزادی قطع ًا
جزو زیباترین و شیرینترین لحظات زندگی من بود».
ارتباط صمیمی با همبندان آزاده

حدود ســهدهه پس از آزادی ،عبدالرزاق هنــوز با همبندیهای اردوگاه
موصل ارتباطی بســیار صمیمی دارد و میگوید حتی گرایش سیاســی
هیــچ جایگاهی در رفاقت آنها ندارد« .ارزشهای آن  10ســال آنقدر
قوی هســت که گرایش سیاسی تاثیری در آن ندارد ».او اما امروز یکی
از سیزده عضو شورای شهر شــیراز است؛ از لیست اصالحطلب امید به
صحن شــورا راه یافته و امروز درست یکســال پس از حیات شورای
پنجم ،یکی از اعضای مؤثر شورای شهر شیراز است« .خیلی از آزادگان
به من گفتند نباید وارد سیاســت شــوی ،خانوادهام هــم کام ً
ال مخالف
بودنــد ».اما «امــروز اگر من روی برخی مواضع و اصول میایســتم و
حساسیت نشان میدهم ،بخشی زیادی از آن متأثر از همان دوران است.
از آن روزهــا در خاطرم مانده که عدالت را ولو آنکه به ضررمان باشــد،
باید رعایت کنیم .هیچچیزی مهمتر از رعایت حقوق مردم نیست ،بخش
زیادی از اینها از آن دوران میآید».
امروز؛ و تجربه آن روزها

از همین اســت که «مــن میدانم دســتکم در اردوگاههای عراق چه
هزینــهای برای این انقالب داده شــد ،تعداد زیادی از دوســتان من در
اردوگاه زیر شــکنجه و فشار ،شــهید و جانباز شدند ،و آسیبهای جدی
دیدنــد .من در اردوگاه بخش کوچکــی از هزینههایی را که برای حفظ
این انقالب داده شــد ،به چشم دیدهام و این روی من تأثیر میگذارد تا
برای دفاع از مردم و نظام حساس باشم ».از همینروست شاید که امروز
هم احســاس میکند «آن روحیه و آن تعهد» میتواند مشکالت کشور
و ســازمانهای دولتی و غیردولتی را حل کند؛ «آن سالمت اخالقی و
مالی ،آن امانتداری»؛ و «تنها با آن روحیه میتوان با فســاد و تبعیض و
فقر مبارزه کرد ».چراکه «اوج ازخودگذشــتگی را آنجا دیدم ».همانجا
که پنجســالش را با سیدآزادگان حجتاالسالم والمسلمین سیدعلیاکبر
ابوترابیفرد همبند بود.
همو که «یک الگوی بهتمام معنا انســاانی و اخالقی بود که من مانند او
را در زندگیام ندیدهام ...نوع رفتارش آنگونه بود که حتی عراقیها هم
در عین آنکه اذیتش میکردند به او احترام میگذاشتند ».سید عبدالرزاق
موسوی از پس تجربه گرانبها و بسیار سخت آن روزهاست که میگوید:
امروز هم میتوانیم از آن اســتفاده کنیم« .تجربه اینکه یک پیرمرد 60
ساله بدون کاغذ و قلم سواد یاد گرفت».

پروندههفته
دیوارنگاری در سطح شیراز
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در ســالهای اخیر دیوارنگاری باهدف بهینهســازی
فضای بصــری گاه بهصورت نقــوش انتزاعی و گاه
در ارتباط با محیط اطراف شکل گرفته است
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دلرباییبادیوارهایشهر

عکس ها :علی محمدی راد
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،،

از دوران انسان اولیه
تصاویر خلقشده بر دیوار
غارهای «آلتامیرا» در
شمال اسپانیا« ،السکو»
در جنوب فرانسه و آثار
باستانی ایران بهنوعی
روایتگری انسان از
محیط خویش بوده است.
آنچه بهعنوان نقاشی
دیواری ایران ،در این
دوره شناخته میشود،
طراحیهای باقیمانده بر
دیوار غارهای
لرستان است
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نگاهی به دیوارنگاری ،از گذشته تا به امروز

،،

،،

در دوره صفوی نقاشی
دیواری عالوه بر نقوش
تزئینی با مضامینی
همچون رزم و بزم حیاتی
مجدد یافت و عالوه بر
کاخها این هنر به خانه
ثروتمندان نیز راه یافت.
دیوارنگاری بقاع متبرکه و
قهوهخانهها در این دوره
رابطهای نزدیک با آمال
و عالیق ملی و اعتقادات
مذهبی و فرهنگی الیههای
میانی جامعه داشت

،،

،،

در شهر شیراز سیر
تحول دیوارنگاری
گسست بسیاری دارد.
عدم وجود شورای هنری
متخصص و متعهد جهت
بررسی همهجانبه آثار
هنری و ارائه راهکار و
سیاستهای کلی در این
خصوص سبب شده که
هنرهای شهری و بهویژه
نقاشی دیواری کارکردی
صرفاً تزئینی پیدا کند
و از محتوا و عمق کافی
برخوردار نباشد

،،

شقایق روشن ـ قدسیه اکبری
دبیران پرونده

رأی قطعی داد .ازجمله این فرضیات ارتباط میان آیینهای
مذهبی و مســئله شــکار اســت .پس از یکجانشینی و
شــکلگیری حیات اجتماعی نقاشــی دیواری با مضامین
آئینی ـ حکومتی از قبیل تصویر پادشــاهان و نیز اشکال
رازگونه در نیایشهای آئینی ،زینتبخش کاخها شد .دیوار
کاخها و معابد آشــوری ،هخامنشی ،اشکانی و ساسانی در
فاصله زمانی به نســبت طوالنی جلوهگاه هنر درباری به
شکل نقاشــی دیواری بوده و در برخی موارد جای خود را
به حکاکی داده است.

بررسی سابقه نقاشــی دیواری منوط به شناختن نخستین
نشــانههای ظهــور و بروز آن در طول تاریخ اســت .این
خاســتگاه در هر دوره بنا به شــرایط و مقتضیات رنگ و
بوی متفاوتی به خود گرفته اســت .آنچه با بررسی تاریخ
دیوارنگاری بر ما آشــکار میشــود این است که این هنر
همچون دیگر هنرهــا باید بازتابی از شــرایط فرهنگی،
اجتماعی ،سیاســی و مذهبی روز جامعه باشد .دیوارنگاری
در تاریــخ هنر ایران و دیگر کشــورها کارکردی متفاوت
دیوارنگاری در دوره اشکانیان و هخامنشیان
با آنچه در مذاق امروزی ســت ،داشــته اســت .بهنوعی
بهطورکلی نقاشــی در ایران از دوره اشــکانیان رواج پیدا
دیوارنگاری در هنر گذشــته را میتوان «روایتگریهای
کرد و بــه دنبال آن نقاشــی روی دیوارهــا تحت تأثیر
دیواری» نامید که نقش دین ،مذهب و هنر در آن نمایان
ارتبــاط با دنیای غرب خصوص ًا تمدن یونان و رم بهعنوان
است.
تزیینــات رونق گرفت .از نمونه نقاشــی دیواریهای این
دوره میتوان به نقوش کوه خواجه در سیســتان اشــاره
پیشینه دیوارنگاری در ایران
کرد .تصاویر این نقاشــیهای دیواری شامل صحنههای
از دوران انســان اولیه تصاویر خلقشده بر دیوار غارهای
نخجیرگاه ،نقشمایههای متقارن فرشــتگان و سواران و
«آلتامیرا» در شمال اســپانیا« ،السکو» در جنوب فرانسه
نیز عناصر پرکننده فضا چون درخت و پیچک اســت .در
و آثار باســتانی ایران بهنوعی روایتگری انسان از محیط
دوره هخامنشــیان نیز دیوارنگاری بهصورت حجاری و با
خویش بوده اســت .آنچه بهعنوان نقاشی دیواری ایران،
مضامین آئینی و مراســم حکومتی در کاخها و همچنین
در این دوره شناخته میشــود ،طراحیهای باقیمانده بر
مقبره شاهان به تصویر در آمد.
دیوار غارهای لرســتان اســت .عمده نقوش بهکاررفته در
این نقاشــیها ،نقوش حیوانی است که با خطوطی نرم و
دیوارنگاری در ایران بعد از اسالم
سیال تصویر شدهاند .در مورد علل تصویر کردن اینگونه
با ورود اســام به ایران و حکمرانی خلفای مســلمان بر
اشکال بر دیوار غارها توسط انسانهای غارنشین فرضیات
این سرزمین ،نقاشــی دیواری بهعنوان زیرمجموعهای از
متعددی وجود دارد که نمیتوان در مورد صحت هیچکدام
نقاشــی مورد محدودیتهایی قرار گرفــت .حیات مجدد

با شــروع جنگ تحمیلی نقاشــی دیواری همچون سایر
هنرها همســو با نگرش دفاع مقدس قرار گرفت .نقاشی
دیــواری در طول دوران دفاع مقــدس بهطور خودجوش
و یا با حمایت ســازمان تبلیغات اسالمی بهوسیله نقاشان
با مفاهیم ایثار و شــهادتطلبی بهصورت نمادین تصویر
میشد .در سالهای اخیر دیوارنگاری باهدف بهینهسازی
فضای بصری گاه بهصورت نقوش انتزاعی و گاه در ارتباط
با محیط اطراف شکل گرفت.

نقاشــی دیواری تا زمان صفویه به طول انجامید و در این
مدت نقاشــی راه خود را در کنار ادبیات در کتابها ادامه
داد .در دوره صفوی نقاشی دیواری عالوه بر نقوش تزئینی
با مضامینی همچون رزم و بزم حیاتی مجدد یافت و عالوه
بر کاخها این هنر به خانه ثروتمندان نیز راه یافت .میناس
یکی از نقاشان نامدار این دوره بود که نقوشاش بر دیوار
خانه فرماندار وقت جلفا نقشبســت .در دوره قاجار نقاشی
بیش از قبل تحت تأثیر ارتباطات خارجی مورد تحول قرار
گرفت .نقاشــیهای موجود در «کاخ گلســتان» گواه این
دیوارنگاری در شیراز
مدعا است .دیوارنگاری بقاع متبرکه و قهوهخانهها در این
دوره رابطهای نزدیک با آمــال و عالیق ملی و اعتقادات در شــهر شیراز ســیر تحول دیوارنگاری گسست بسیاری
دارد .بهنحویکه گاه در یک خیابان با فاصله بســیار کم
مذهبی و فرهنگی الیههای میانی جامعه داشت.
نقوش غیرمرتبط تصویر شدهاند که کارکرد نقاشی دیواری
دیوارنگاری در قرن چهاردهم
بهعنوان هنری در ارتباط با بســتر را زیر ســؤال میبرد.
بــه لحــاظ تکنیک برای نخســتین بار بهطور وســیع از عدم وجود شورای هنری متخصص و متعهد جهت بررسی
رنگروغن برای نقاشــی دیوارها استفاده شد .این نقاشی همهجانبه آثار هنری و ارائه راهکار و سیاســتهای کلی
همزمــان با جنبش مشــروطیت موردتوجه قــرار گرفت .در این خصوص ســبب شده که هنرهای شهری و بهویژه
ســقوط قاجار و به حکومت رســیدن رضاخان مصادف با نقاشی دیواری کارکردی صرف ًا تزئینی پیدا کند و از محتوا
گســترش مصرفگرایی و تبلیغات تجاری در جهت منافع و عمــق کافی برخوردار نباشــد .این در حالی اســت که
سرمایهداری شــد .در این دوران نقاشی دیواری در قالب کشــورهای پیشــرفته برنامه مدونی با عنوان هنر شهری
ابزاری جهت ترغیب مردم به اســتفاده از کاالهای لوکس از طریــق نهادهای هنــری مرتبط با شــهرداری تدوین
مورداســتفاده قرار گرفت و همچنین نقاشــی دیواری از کردهاند که یکپارچگی و تناســب با بستر از اصول اساسی
فضای بســته کاخها به خیابان و اجتماع کشــیده شــد و این سیاســتها به شــمار میرود .امید است سازمانهای
به آنچه امروزه به نام نقاشــی دیواری شــناخته میشود متولی امر دیدگاه جامعتری در این خصوص اتخاذ نمایند
نزدیکتر شد.
تا هنرهای شــهری در شیراز ابزاری جهت ارتقای کیفیت
بصری منظر شــهری و حتی جذب مخاطب و گردشــگر
دیوارنگاری بعد از انقالب اسالمی
هنری باشد.
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بررسی
دیوارنگاری
معاصر
شیراز
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همواره تالش انســانها برای آراســتن ،کمال
بخشــیدن و زیباسازی محیط بوده است .ارتقای
کیفــی محیــط در عالیتریــن مرتبــه مدیون
هنرهای شــهری اســت .به دیدگاه دکتر محمد
بهشــتی ،کیفیت گردنبندی نیست که بر گردن
شــهر آویزان شــود؛ بلکه جزئی از آن اســت.
ازاینرو بومی که به وســعت شــهر و با بودجه
شــهروندان در اختیار اهالی هنــر قرار میگیرد،
رسالت ســنگینی را برای آنها متصور میشود.
هنرهــای شــهری و بهویژه دیوارنــگاری که
بهمنظور بازپیرایی و تلطیف منظر شــهری بکار
میرود؛ در سالهای اخیر افتوخیزهای بسیاری
را تجربه کرده است؛ بهنحویکه با گشتی ساده
در ســطح شهر شــیراز با آثاری قوی و ماندگار
و از ســوی دیگر فاقد ارزشهای هنری مواجه
میشویم.
علیرغــم پیشــرفتهای اخیر هنــوز رویکرد
یکپارچه و مشــخصی در ایــن خصوص اتخاذ
نشــده اســت .بهنحویکه غایت اصلی هنر که
گاه میتواند دردهای جامعه را به تصویر کشــاند
و گاه بــا حفظ ارزشهای اصیــل ایرانی باعث
ایجاد نشــاط و سرزندگی در شــهر گردد نادیده
گرفتهشــده است .در این مقاله سعی کردیم چند
رویکرد مختلف بکار گرفتهشــده در ســالهای
اخیر را موردنقد و بررسی قرار دهیم .به این امید
که دیوارنگاری بهعنوان زیرشاخهای از هنرهای
شــهری موردتوجه جــدی قرارگرفته و از ظهور
کارهای بیمحتوا در شهر جلوگیری و به حقوق
بصری شهروندان احترام گذاشته شود.
 .1منظره نگاری

این رویکرد که معمو ً
ال در مناطق بااهمیت کمتر
و بهمنظور شــاداب ســازی فضا طراحی و اجرا
میشــود ،عمدت ًا از تصاویــر طبیعت بهره گرفته
و از کیفیت طراحــی و اجرای مطلوبی برخوردار
نیســت .ایــن آثار با همــکاری آرتیــزان ها و
بهاصطالح هنرمندان کپی کار صورت میپذیرد.
در این رویکرد ساختار بر محتوا ارجحیت داشته
و بهســرعت به سمتوسوی کپی ضعیف از آثار
هنرمنــدان صاحبنــام تنزل یافته اســت .این
رویکرد در شــیراز باوجود باغات و مناظر طبیعی
میتواند بهنوعــی ادامهدهنده بصری این مناظر
باشد.

.2دیوارنگاری نقاشیخط

دیوارنوشتهها غالب ًا بهواســطه ساختار نوشتاری
مســتقیم ًا پیام را به مخاطــب منتقل میکنند.
این رویکرد در دیوارنگارههای شــیراز عمدت ًا از
ترکیب اشعار حافظ و ســعدی با نقوش تزئینی
تشکیلشــده است .بکار گیری اشــعار شاعران
نامدار شــیراز بهمنظور بازیادآوری آنها در ذهن
شهروندان اقدامی پسندیده است اما تکنیک اجرا
ال خطاطی ست بایستی کام ً
که معمو ً
ال به اصول
و قواعد این هنــر پایبند بوده و از ارزش هنری
آن نکاهد .بهرهگیری از هنر خطاطان بنام شیراز
در اجرای ایــن آثار به غنای هنری آن افزوده و
همچنین زیباییهای آن را ترویج میکند.
.3رویکرد تزئینی و دکوراتیو

در ایــن رویکــرد معمــو ً
ال از نقاشــی ایرانی،
نقــوش انتزاعی و منظره باهــدف تزئین فضای
موردنظر اســتفاده میشود .اســتفاده از تکنیک
موزاییــککاری و چیدمــان قطعات ســرامیک
نیــز در ایــن دوره به همین منظور اســت .این
تکنیک معمــو ً
ال با نقوش انتزاعی مزین شــده
اســت و بیشــتر در زیر پلها بهمنظور پوشش
دیوارهایــی کــه در معرض آلودگــی محیطی
ناشــی از تردد اتومبیل قرار دارند ،اجرا میشود.
استفاده از هنرهای اصیل ایرانی علیالخصوص
صنایعدســتی فارس نظیر فرش و خاتم بهشرط
تکنیک اجرای مناســب و سعی در حفظ اصالت
اثر میتواند انتخاب مناسبی بهمنظور گسترش و
ترویج این هنرها باشد.
 .4رویکرد بهینهسازی فضای بصری

ایــن دیوارنگارههــا معمو ً
ال به آثــاری اطالق
میشود که فضاهای مختلف شهری را به لحاظ
بصــری و در ارتباط با معمــاری بهطور خاص
موردمطالعــه قرار میدهند .در ایــن رویکرد با
عمــق دادن به دیوارهایی که بنبســت بصری
ایجاد کرده؛ وســعت دیــد را افزایــش داده و
عمدت ًا بهضرورت یکی شــدن با محیط به شیوه
رئالیستی (واقعگرایانه) و بهصورت سهبعدی اجرا
میگردند .این آثار عالوه بر ایجاد هماهنگی در
محیط میتواند حاوی پیام نیز باشد .این رویکرد
علیرغم کارآمدی ،کمتر مورداستفاده صحیح در
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دیوارنگاریهای سطح شــیراز قرارگرفته است.
درحالیکــه در اضافه کردن بعد ســوم همگام
با معماری به نماهای ســیمانی ســاختمانهای
بلندمرتبه میتواند منظر دیداری شــهر را بهبود
بخشــد و مجالی برای خیالپردازی شهروندان
فراهم آورد.
 .5دیوارنگاری تبلیغی

ای دیوارنگاریهــا که با تصاویــر و رنگهای
شــلوغ بیشتر توسط صاحبان مشاغل و با اهداف
تبلیغاتی اجرا میگــردد؛ تأثیر مخرب قابلتأملی
بر منظر بصری شــهر دارد .جالبتوجه است این
طرحها عمومــ ًا بدون اخذ مجوز از شــهرداری
صورت میپذیرد .سازوکار جلوگیری ازایندست
اقدامات بسیار ســاده بوده و کافی ست اهمیت
یکپارچگی منظر شهر در همه ابعاد حائز اهمیت
قرار گیرد.
مدیریــت شــهری متولی اصلــی ارتقای کیفی
عرصههای عمومی شــهر اســت .هنر شهری
عالوه بر ارتقای منظر دیداری شــهر و ساختن
ســلیقه جامعه بازتابی از دغدغههای آن جامعه
نیز هســت .رسالت هنر همیشه نوازش و تلطیف
روح انســان نیســت و گاه بــه هــدف به فکر
فروبــردن مخاطب به کار گرفته میشــود .هنر
میتواند با درک شــرایط موجود جامعه دســت
روی کموکاستیها بگذارد و ذهن مخاطب را به
سمتوسوی خاصی هدایت کند .آنچه از مدیریت
شهری امروز شیراز انتظار میرود اتخاذ رویکرد
مناســب در خصوص هنرهای شهری بهمنظور
ایجاد ســرزندگی و پویایــی و همچنین بازتاب
شرایط سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و
مذهبی روز جامعه اســت .قطع ًا تشکیل شورای
هنری مجرب و متعهــد میتواند جایگاه هنری
شــیراز را ارتقا بخشــیده و نقش آن را بهعنوان
شــهر جاذب گردشــگر هنری به تثبیت رساند.
شیراز شــهر شناختهشدهای در عرصه فرهنگ و
ادب اســت که میتواند با تکیهبر پیشینه خود و
با نگاه بــه آینده اتصال خوبــی بین فرهنگ و
هنر گذشــته و امروز برقرار ســازد؛ اما این مهم
مســتلزم ورود هنرمندان واقعی به این عرصه و
جلوگیــری از به نمایش درآمــدن آثار ضعیف و
بیمحتوا توسط هنرمند نماهاست.

،،

از دوران انسان اولیه
تصاویر خلقشده بر دیوار
غارهای «آلتامیرا» در
شمال اسپانیا« ،السکو»
در جنوب فرانسه و آثار
باستانی ایران بهنوعی
روایتگری انسان از
محیط خویش بوده است.
آنچه بهعنوان نقاشی
دیواری ایران ،در این
دوره شناخته میشود،
طراحیهای باقیمانده بر
دیوار غارهای
لرستان است

،،
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پرونده هفته

SAT 18 August 2018/Fourteenth Year /No.264

میزگرد «شهرراز» با رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی شهرداری و رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر شیراز

شورای هنری شیراز تشکیل شود
دغدغه مــا در این پرونده ،دربــاره دیوارنگاری
هنری است .ازسویی به نظر میرسد با توجه به شرایط
احتماالً ســختی که در حوزه گردشگری با آن مواجه
خواهیم بود ،پروژههای زیباسازی میتواند در صورت
اجرا با کیفیت باال ،به بخشی از بستههای گردشگری
هنری در شــهر بدل شــود .از همینرو میتوان این
انتظار را داشــت که ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شــهرداری شیراز و کمیسیونهای فرهنگی،
اجتماعی ،و گردشــگری و زیارت شــورای شهر به
عنوان ارگانهای سیاستگذار ،بهعنوان سیاستگذار
یک شــورای هنری تشکیل دهند و بخش زیباسازی
سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری
نیز به عنوان مجــری آثار حجمی و دیوارنگاریهای
شاخص و ارزشمند را در شهر طراحی و اجرا کند .در
این میزگرد که با حضور ابراهیم گشتاسبیراد رئیس
ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شــهرداری
شیراز و سولماز دهقانی رئیس کمیسیون گردشگری
و زیارت شــورای شهر شــیراز برگزار شد ،به تحلیل
موضوع گردشــگری هنری با درنظرداشت اهمیت و
جایگاه زیباسازی شهری و دیوارنگاری بهعنوان یکی
از شــاخصههای زیباســازی پرداختیم .مشروح این
میزگرد را در ادامه بخوانید.
شــهرراز :پرونده ما درباره گردشگری هنری و
هنرهای شــهری ،و نقش آن بر گردشگری شهری
است .در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان مبحثی
وجود دارد به نام هنرهای عمومی (هنر در شهر)،
که مدیران شهری با برنامهریزیهایی مشخص آن
را در حوزههای مختلــف هنری مدیریت کردهاند.
حتــی مث ً
ال شــهرداری تهران بخشــی دارد بهنام
گالریشهرها (موزهشهرها) ،که دیوارنگاریهایی را
در ســطح شهر برای مردمی که به موزه نمیروند،
طراحی میکنــد که دیوارنگاری بهمثابه یک موزه

ابراهیم گشتاسبیراد
ما باید تغییراتی در شیوه ارائه خدمات
گردشگری انجام دهیم تا درآمدزایی از
این منابع گردشگری را افزایش دهیم.
مثال ً میتوان به آژانسهای گردشگری
آموزش تورگردانی داد
برای شــهروندان هم سطح هنری شــهروندان را
ارتقــا دهد و هم در راســتای حقــوق بصری آنها
گام بردارد .در شــیراز نیز پیشتر اتفاقاتی جسته
و گریخته در حــوزه دیوارنگاری رخ داده که البته
هنوز چندان منسجم و هدفمند نیست .معموالً هم
آثاری بهعنوان دیوارنگاری خلق شــده که ممکن
اســت در باور مردم ،تنها «زیبا» باشد ،حال آنکه
نه انســجام و یکپارچگی در سطح شهر دارد ،و نه
ارزش بصــری چندانی دارد و چیزی را به شــهر
اضافــه میکند .حال آنکه در جهان گردشــگری
هنــری زیرمجموعه بخشهای فرهنگی اســت و
یکی از شاخههای آن گردشــگری هنری ،میراث

سولماز دهقانی
یکی از بخشهای مهم درباره شهر
خالق ادبی آن است که المانهای
شهری با هویت شهر سنخیت داشته
باشند .ما باید اهداف مشخصی را برای
دیوارنگاریهای شهر مشخص کنیم
و گردشــگری عالیق ویژه است .موضوع مهمی که
وجود دارد ،آن اســت که مسئوالنی که برای هنر
تصمیم میگیرند ،شورای هنر یک شهر هستند که
اگرچه از مجموعهای از هنرمندان تشکیل میشود،
اما شهرداریها در آن مجری هستند؛ به این دلیل
که شهر را گردشگرپذیر کنند .پرسش ما این است
که مشکالت حوزه گردشــگری هنری کجاست؟
چرا شیراز با این همه هنرمند ،شیراز هنوز جایگاه
گردشگری هنری مناسبی ندارد؟
ابراهیم گشتاســبیراد :ابتدا این را بگویم که
تا آنجــا که من خبــر دارم ،قرار اســت بهزودی
فســتیوالی در شیراز برگزار شــود و پنج هنرمند

مشــهور دیوارنــگار از کشــورهای مختلف جهان
ازجمله یکی از هنرمندان مشــهور ایرانی (مهدی
قدیانلو) ،به شــیراز بیایند .براســاس این برنامه
حــدود چهل هنرمنــد نیز با هریــک از این پنج
هنرمند همــکاری میکنند .این پنج هنرمند پنج
نقطه از شهر شیراز را انتخاب کردهاند که در آنجا
دیوارنگاری انجام دهند که به نظر من این موضوع،
یک اتفاق خوب برای شهر شیراز خواهد بود.
ســولماز دهقانی :به نظــر من ما ابتــدا باید
سازمانها و معاونتهای مرتبط در مدیریت شهری
را با یکدیگر هماهنگ کنیم ،ســپس با سازمانها
و ارگانهای دیگر مانند میراثفرهنگی ،ارشــاد و
فرهنگ اسالمی و ...هماهنگ شویم .شعار شورای
پنجم گردشــگری و فرهنگی بود ،و این دو مقوله
برای مدیریت شــهری بســیار مهم است ،اما من
یک معتقدم این موضوع که ســازمان زیباســازی
ذیل ســازمان ســیما ،منظر و فضای ســبز قرار
دارد ،یک اشــکال اســت ،چراکه مقوله زیباسازی
در مقولــه هنر جــای میگیرد و فضای ســبز به
یک رشته غیرمرتبط با زیباسازی مرتبط است .از
همین رو شــاید نخستین مشکلی که به ذهن من
میرسد آن اســت که این دو سازمان در یکدیگر
ادغام شــدهاند .مسأله دوم آن است که تا آنجا که
خبر دارم ،تا پیش از این کمتر پیش آمده بود که
هنرمندان به سازمان ســیما ،منظر و فضای سبز
برای همکاری دعوت شــوند و آثــار هنری از آنها
برای ارتقای کیفیت زیباسازی شهر استفاده شود.
شــاید از همین رو بوده که مث ً
ال در بخشهایی از
شهر شیراز ،المانهای حجمی از یک پنگوئن کار
میشد ،در حالی که هیچ دلیل ارتباطی بین شیراز
و این المان حجمی وجود نداشــت .با توجه به این
نکتــه ،به نظر من باید از هنرمندان شــهر دعوت

،،

قرار است بهزودی
فستیوالی در شیراز برگزار
شود و پنج هنرمند مشهور
دیوارنگار از کشورهای
مختلف جهان ازجمله یکی
از هنرمندان مشهور ایرانی
(مهدی قدیانلو) ،به شیراز
بیایند .این پنج هنرمند
هرکدام با تیمی چهلنفره
از هنرمندان ،در پنج نقطه
از شهر شیراز دیوارنگاری
انجام میدهند
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شود و با توجه به هویت فرهنگی و تاریخی شیراز ،از
هنر و تخصص آنها در شهر استفاده شود .باید منظر
شــهر از چنین آثاری بهرهمند شود تا شهر خودش
تبدیل به موزه شــود؛ حتی شکل و رنگ تیربرق و
ستون و ...نیز بهگونهای انتخاب شود که برای شهر
جذابیت ایجاد کند .در این حالت است که هنگامی
که یک گردشــگر به شهر سفر میکند و چیدمانها
و طرحها و شــکلها را میبیند ،میتواند آنها را در
صفحات شــخصی خود تبلیغ کند و سبب شود که
گردشــگران دیگری نیز به شــهر سفر کنند .گاهی
هم دیده میشــود که آشفتگی بصری جذابیت را از
شــهر میگیرد ،نقاطی در شهر هست که المانها و
حتی تابلوهای آنجا مناســب بافت و منطقه شهری
نیســت .مث ً
ال در چهارراه زند که بافتی نیمهسنتی
است ،تابلوهایی نصب شدهاند که هیچ همخوانی با
این منطقه از شهر ندارد.
شــهرراز :میدانیم که ســازمان زیباسازی تا
شش ســال پیش ،قبل از آنکه در سازمان فضای سبز
ادغام شــود ،کاری مســتقل و خالقانــه انجام میداد.
مث ً
ال المان «مادر و کــودک» مربوط به همان دورهای
اســت که زیباسازی یک ســازمان کوچک اما مستقل
بود و اقدامــات معنادار انجام مــیداد .با این حال در
دوره قبل مدیریت شــهری ،شهرداران منطقه یا رئیس
ســازمان زیباســازی ناچار بودند برای هزینهکرد یک
المان حجمی به شــورای شهر پاسخ دهند و حتی این
اســتقالل را برای طراحی و اجرای یک المان حجمی
نداشتند.
دهقانی :به نظرم هر چیز را باید در بستر زمانی
خودش بررسی کرد .امروز ما اگر کار خوبی از سازمان
ســیما ،منظر و فضای سبز در بحث المانهای حجمی
ببینیم ،از ســازمان تشــکر میکنیم و بودجه بیشتری
هم بــه آن اختصاص میدهیم تــا کارهای بهتری هم
انجام شود .رویکرد شورای پنجم با شورای پیشین یکی
نیست و شورا امروز نگاهی فرهنگی دارد.
شهرراز :شــاید به همین دلیــل است که ما از
بخش سیاســتگذار مدیریت شــهری (شورای شهر)
انتظار داریم که تأکید بیشــتری بر زیباســازی داشته
باشد.
دهقانی :در این زمینه ما با برخی محدودیتها
مواجهیم .به عنوان مثال ما ســال گذشته یک مصوبه
در بخش خدمات شــهری گذارندیم و مصوب شد که
یک هفتســین در ابعاد بســیار بزرگ ساخته شود و
شــهرداری از نیمه اســفندماه تا اردیبهشتماه چنین
سازهای را در کوه دراک نصب کند .اما این مصوبه اجرا
نشد ،چون گفته شد بودجهای برای آن وجود ندارد.
ابراهیم گشتاســبیراد :واقعیت آن است که
تاکنون اقدامات خوبی هم در ســطح شهر اتفاق افتاده
اســت .من نگاه نمیکنم به اینکه چه کســی مسئول
بوده اســت ،به عملکرد توجــه میکنم .به عنوان مثال
یکــی از اقدامات خوبی که صــورت گرفته ،در منطقه
باغات قصردشــت بوده اســت .مث ً
ال در خیابان ایمان
شــمالی دیوارها را کاهگلی کرده و برایشــان پرچین
درست کردهاند و ســپس این دیوارها نورپردازی شده
است .ازســویی امسال سازمان ســیما ،منظر و فضای
سبز با شرایط سخت و بســیار استثنایی مواجه شد و
آن نیز ،موضوع خشکسالی و خشکشدن درختان بود.
درختانی که هرکدام از آنها ســالها ریشــه دوانده در
خاک این شهر.
دهقانــی :نمیتوان انکار کرد که مشــکالت و
محدودیتها باالست ،اما توقعات از تیم مدیریت شهری
باالست و ما هم انتظار داریم که اتفاقات خوبی در حوزه
شهری رقم بخورد.
گشتاســبی :ما هم معتقدیم اگر کار مطالعاتی
مناســبی صورت بگیرد ،کارها بهتر انجام میگیرد .به
عنوان مثال من احســاس میکنم امروز در بافت قدیم
رشــد و پیشــرفت خوبی صورت گرفته است .به نظرم
حساســیتهای ویژه شورای شهر و شــهردار منطقه
بافت ،امروز بســیار بیشتر شــده است .مث ً
ال حاال دیگر
اگــر به خانهای تاریخی تعرض شــود ،صدای مدیریت
شهری و اعضای شورا بلند میشود و در فضای مجازی
نیــز روی آن بحــث صــورت میگیرد .همیــن مثال

پرونده هفته

نشان میدهد که امروز حساســیت مناسبی روی این
موضوعات وجود دارد .اقدامات مثبتی هم انجام شــده
اســت ،مث ً
ال نورپردازی سرتاسر ارگ کریمخانی اتفاقی
خوب بود.
شهرراز :به بحث شورای هنر برگردیم .امروز به
عنوان مثال شورای هنر لندن برای تمام اتفاقات هنری
در شهر لندن تصمیم میگیرد .در این شورا نیز افزون
بر هنرمندان ،تمامی گالــریداران و موزهداران حضور
دارند .آیا میتوان چنین شــورایی را در شــهری مانند
شیراز نیز برقرار ساخت؟
دهقانــی :موضوع این اســت کــه در همین
شــهر لندن تعداد کارکنان شهرداری بسیار کم است،
یعنی شــهرداری مجموعهای چابک است و کارها نیز
برونسپاری انجام میشود؛ سپس از تخصص هنرمندان
نیز استفاده میشود.
شهرراز :مــا مدیریت شهری را بهعنوان ارگانی
سیاســتگذار میبینیم ،و معتقدیم بحــث فرهنگی،
گردشگری و زیباسازی نیز بحثی مرتبط با گردشگری
شهری است.
گشتاســبی :به نظر من بخشی از اقداماتی که
در دورههای پیشین در شهرداری انجام شده ،براساس
نیازمندیها نبوده؛ بلکه براســاس برخی کپیکاریها
بوده اســت .از سویی واقعیت آن است که متأسفانه در
شوراهای پیشین ،به هنرمندان روی خوش نشان داده
نمیشــد .به عنوان مثال آیا اص ً
ال امکان داشت که در
زمان شــوراهای قبل ،هنرمندی مانند پرویز تناولی به
شــیراز دعوت شود؟ یا درباره ابوتراب خسروی صحبت
شود؟ امروز اما شورای شهر و مدیریت شهری میخواهد
هنرمندان را به مشــارکت در شهر دعوت کند .شما به
گردشگری هنری اشاره کردید ،اما در فضاهای داخلی
ما ،گردشگری هنری کمتر جا دارد .ازسویی به نظر من
گردشگری هنری نسبت به انواع دیگر گردشگری برای
شــهرهای ما کمتر درآمد کسب میکند .حتی معموالً
گردشگر داخلی نیز درآمد زیادی نصیب شهر نمیکند.
امــا ما بایــد تغییراتی در شــیوه ارائــه خدمات
گردشــگری انجام دهیــم تا درآمدزایــی از این منابع
گردشــگری رار افزایش دهیم .بهعنوان مثال من یادم
است مجموعه گردشگری نارنجستان قوام در سال 92
حدود  150میلیون تومان درآمد سالیانه داشت ،اما ما
تغییراتی در آن شیوه ایجاد کردیم .ابتدا با تورگردانها
صحبت کردیم و توانســتیم در ســال  95بیش از 36
هزار گردشــگر خارجی جذب آنجا کنیــم که همین
موضــوع تنها  720میلیون تومان از طریق خرید بلیت
نصیــب این مجموعه کرد ،درحالی که ما  330میلیون
تومان نیز از محل فروش بلیت گردشگر داخلی درآمد
داشــتیم .ما حتی از غرفههای فرهنگی ،هنری در آنجا
درآمد کسب کردیم و درآمدمان در سال  95به چیزی
حدود یک میلیارد و  750میلیون تومان افزایش یافت.
این درآمد در ســال  96به بیــش از  2میلیارد تومان
هم رسید ،چون ما در کنار آن مجموعه ،یک رستوران
هم افتتــاح کردیم .بــه زودی نیز طرحهایــی مانند
مکتبخانه ،حمام ســنتی و ...قرار اســت برای ارتقای
شرایط گردشگری این مجموعه افزوده شوند.
ما همچنین بــرای بافت تاریخــی نیز طرحهای
زیــادی در نظر داریــم ،مث ً
ال تصور کنیــد ما در بافت
مســابقات اســکیت برگزار کنیم و از آن فیلمبرداری
کنیــم و در فضای مجــازی پخش کنیــم .یک مثال
برایتان بزنم .مدتی پیش از ما درخواست شد که برای
برگزاری یک مسابقه پارکور در بلوار چمران کمک مالی
کوچکی کنیم .من به آنها گفتم ما این مبلغ را به شما
میدهیم ،به شــرط آنکه این مسابقات را به جای بلوار
چمران در محوطه بیرونی ارگ کریمخان انجام دهید،
چرا که من میخواســتم ارگ را در این ماجرا برجسته
کنم .نتیجه آن شــد که هزار نفر بیش از تعداد کسانی
که روی صندلیها نشسته بودند ،به صورت ایستاده این
مســابقات را تماشــا کردند .یادم است حتی یک خانم
گردشــگر چینی یک ،دو ســاعت از این مسابقه فیلم
میگرفت ،فیلمی که در پسزمینهاش ارگ کریمخانی
حضور داشــت .پس ما اینگونه بــرای ارگ یک جاذبه
افزونتر ایجاد کردیم .به نظرم ما هنوز از بافت قدیم به
صورت سنتی استفاده میکنیم؛ حال آنکه ما میتوانیم

ذره بین
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در حال حاضر هدف و چشماندازی برای دیوارنگاریهایمان نداریم .ما باید اهداف مشخصی را
برای دیوارنگاریهای شهر مشخص کنیم که ما میخواهیم شهر را به کدام سمت پیش ببرد .ازسویی ما
میبینیم که طرحهایی مشابه در دیوارهای مختلف شهر وجود دارد که ممکن است هیچ ارتباطی هم به
منطقه شهری نداشته باشد

،،

این موضوع که سازمان
زیباسازی ذیل سازمان
سیما ،منظر و فضای
سبز قرار دارد ،یک
اشکال است ،چراکه
مقوله زیباسازی در مقوله
هنر جای میگیرد و
فضای سبز به یک رشته
غیرمرتبط با زیباسازی
مرتبط است

،،

،،
خانههای خالی را با مشارکت صاحبخانهها به فضاهای
گردشگری تبدیل کنیم ،نورپردازی کنیم و هنگامی که
فضا امن شد ،ســرمایهگذار را دعوت کنیم تا در بافت
سرمایهگذاری کند .ســپس میتوانیم فضاسازی کنیم
و با اقداماتی اینگونه ،از ظرفیت بافت اســتفاده کنیم.
در این صورت است که گردشــگر بیشتری هم جذب
بافت میشود.

کنیم.
گشتاســبی :امروز اداره گردشــگری سازمان
فرهنگی اجتماعی شــهرداری این ارتباط را با تورهای
گردشگری برقرار کرده است .مث ً
ال ما در دارالسالم برای
پهلوانان یک بزرگداشــت برگزار کردیــم و میتوانیم
چنین رویدادی را در ســطح ملی بــرای آنجا تعریف
کنیم.

شهرراز :اگــر بخواهیم بحث درباره گردشگری
هنــری و دیوارنگاری را ادامه دهیــم ،میتوانم به این
پرسش اشــاره کنم .در گردشگری شهری ،هر شهروند
که از خانه خارج میشــود ،میتواند روز خود را به یک
تور گردشگری تبدیل کند .به این معنا که ما باید برای
شهروندان هم یک تور داخلی تعریف کنیم .البته برای
تعریف این تور ،بســتههای تعریفی اهمیت بســیاری
دارد .آقای گشتاســبی اشــاره خوبی کردنــد ،وقتی
خدمات گردشگری نارنجستان قوام کاملتر شد ،درآمد
مجموعه هم چندبرابر شــد .با توجــه به این موارد ،به
نظر شما تا چهاندازه آثار هنری کنونی شیراز در بخش
زیباسازی ،در بستههای گردشگری تورهای آژانسهای
گردشــگری وجود دارد؟ آیا اص ً
ال چنین چیزی تعریف
شــده اســت؟ مث ً
ال آیا تورها را به منطقه کلبه میبرند
تا به آنها نشــان دهند که مجســمه آنجا را ابوالحسن
صدیقی ساخته اســت؟ مجسمهای که بسیار ارزشمند
است.
گشتاسبی :زمانی همه مردم بلیتهای هواپیما
و اتوبــوس را از آژانسها خریــداری میکردند ،امروز
اما اغلب مردم بلیــت را از طریق اینترنت میخرند؛ از
همینرو به نظر میرســد باید بــرای آژانسها وظایف
جدیدی تعریف شود .مث ً
ال سازمانهای گردشگری باید
به اعضای این اصناف آموزش تورگردانی بدهند .گاهی
ما حتی یک محله را هــم میتوانیم مهم جلوه دهیم.
مث ً
ال محله دزک هزارســال عمر دارد ،ما میتوانیم یک
بزرگداشــت برای محله دزک بگیریم تا مردم محله را
بهتر بشناسند.
دهقانی :در حوزه بافت تاریخی تورهای زیادی
فعال شدهاند .در حوزه هنرهای مدرن هم باید از تورها
بخواهیــم .حتی ما باید تورهــای ادبی را هم بازتعریف

شــهرراز :گردشــگر هنری کســی است که
ســایق هنری خاصی دارد .ما امروز در شیراز هنرهای
حجمی قابلتوجهی داریم ،این در حالی اســت که ما
در بســتههای گردشگری شــهری ،گردشگری هنری
نداریم...
دهقانی :من هم بر این بــاورم که ما امروز در
فضای شهری به حجمهای هنری بیشتری نیاز داریم،
وگرنه من امروز هیچکدام از دیوارنگاریهای شهر را در
آن اندازهای نمیبینم که بخواهد در بســته گردشگری
هنری قرار بگیرد.
گشتاســبی :همین امروز ما بــه دنبال احیای
خانه مکتب شیراز هســتیم ،اما برای برخی پروژههای
بزرگ محدودیتهای منابع وجود دارد .مث ً
ال آلوار آلتو
کــه یکــی از بزرگترین معماران جهان اســت ،قبل از
انقالب اســامی یک موزه بزرگ و استاندار را در شیراز
طراحی کرده که محل آن موزه قب ً
ال تپه تلویزیون بوده
اســت .طراحی این موزه امروز هست و دانشگاه شیراز
هــم در جایی دیگر حدود پنج هزار متر زمین برای آن
اختصاص داده ،اما متاســفانه اعتباری برای ساخت آن
نیست.
دهقانی :بــه نظرم ما در حــال حاضر هدف و
چشــماندازی برای دیوارنگاریهایمان نداریم .یکی از
بخشهای مهم درباره شــهر خالق ادبی آن اســت که
المانهای شهری با هویت شهر سنخیت داشته باشند.
ما باید اهداف مشــخصی را برای دیوارنگاریهای شهر
مشــخص کنیم که مــا میخواهیم شــهر را به کدام
سمت پیش ببرد .ازســویی ما میبینیم که طرحهایی
مشابه در دیوارهای مختلف شهر وجود دارد که ممکن
اســت هیچ ارتباطی هم به منطقه شــهری نداشــته
باشد.

2
احساس میکنم امروز در بافت قدیم رشد و پیشرفت خوبی صورت گرفته است .به نظرم حساسیتهای
ویژه شورای شهر و شهردار منطقه بافت ،امروز بسیار بیشتر شده است .مث ً
ال حاال دیگر اگر به خانهای تاریخی
تعرض شود ،صدای مدیریت شهری و اعضای شورا بلند میشود و در فضای مجازی نیز روی آن بحث صورت
میگیرد .همین مثال نشان میدهد که امروز حساسیت مناسبی روی این موضوعات وجود دارد

باید از هنرمندان شهر
دعوت شود و با توجه به
هویت فرهنگی و تاریخی
شیراز ،از هنر و تخصص
آنها در شهر استفاده
شود .باید منظر شهر از
چنین آثاری بهرهمند شود
تا شهر خودش تبدیل به
موزه شود؛ حتی شکل و
رنگ تیربرق و ستون و...
نیز بهگونهای انتخاب شود
که برای شهر جذابیت
ایجاد کند

،،

،،

بخشی از اقداماتی که
در دورههای پیشین در
شهرداری انجام شده،
براساس نیازمندیها
نبوده؛ بلکه براساس
برخی کپیکاریها بوده
است .واقعیت آن است
که در شوراهای پیشین،
به هنرمندان روی خوش
نشان داده نمیشد .به
عنوان مثال آیا اص ً
ال
امکان داشت که در زمان
شوراهای قبل ،هنرمندی
مانند پرویز تناولی به
شیراز دعوت شود؟ یا
درباره ابوتراب خسروی
صحبت شود؟

،،
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هنردیوارنگاری
در سراسر جهان

نیویورک سیتی ،نیویورک

هنرمنــدان آثار زیادی در این شــهر خلق کردند ،آنقدر زیاد اســت که
نمیتوان از تماشــای تکتک آنها لذت برد .به علت تعداد زیادشان فقط
به بهترینها میشود بســنده کرد .بروکلین و بوشوک کالکتیو از بهترین
منطقههایی است که نقاشیهای جذاب و رنگارنگ اش چشمها را نوازش
میکند .اگر در دیدن این شــهر به دنبال شاهکارهای منحصربهفرد بودید
در بووری قدم بزنید و چشــمانتان را به نقاشیهای پرمعنا بدوزید تا شاید
از معنا و مفهوم آن چیزی متوجه شوید.

[

آثار هنری چیچا که در دنیا مشــهور اســت در شــهر لیما است .لیما شهری
است که اتفاقهای سیاسی و اجتماعیاش بر روی دیوارهای شهر رنگآمیزی
شده ،نقاشــی دیواری و نقاشــیهای خیابانی آن بازگوکننده سرنوشت کشور
اســت .البته خیلی از این نقاشــیها در سال  2015از بین رفتهاند اما هنوز این
شهر خانهی آثار منحصربهفرد گرافیتی است که گردشگران زیادی را مجذوب
دنیــای رنگارنگ میکند .به پرو بروید ،لیما را از نزدیک ببینید که دیوارهایش
تاریخ و سرنوشت کشورش را به نمایش گذاشته است.

[

لسآنجلس ،آمریکا

لسآنجلس شــهری است که با هر قدم با صحنهای جذاب از هنر خیابانی و هنر گرافیتی مواجه
میشــوید .مجموعه گالری روباز شــاندر من بر روی دیوارهای همین شهر نمایان است1600 .
نقاشــی دیواری دارد که فضایی جذابی در شــهر به وجود آورده و تماشاگران را از اینهمه هنر
و رنگ به وجد میآورد .دیوار بزرگی که نوازش دســتهای بســیاری از هنرمندان این شهر بر
روی آن به چشــم میخورد و دنیایی متفاوت از ذهنهایی متفاوت را در دل رنگارنگ نقاشــیها
جایداده ،قابلمشاهده است.

[

دیترویت ،میشیگان

شــهر دیترویت ،به یکی از قطبهای هنری و به یک شــهر پویــا درزمینهی هنرهای خیابانی

تبدیلشــده است .بهخصوص در شرق بازار و رودخانه  Grandاکثر آثار به وجود آمده در این
شهر با مجوز انجامشده و رشد زیادی به معماری و فرهنگ این منطقه کرده است.

آلمان ،برلین :نقاشی ها تاریخ را روی دیوار برلین حکایت می کنند

[

پرو ،لیما

[

[

[

نقاشیهای دیواری که گردشگر جذب میکنند
ازجمله جاذبههای گردشــگری شــهرهای مهم دنیا مانند
میامــی ،دیترویــت ،لسآنجلس ،برلین و پرو نقاشــیهای
دیواری آن است .نقاشیهای دیواری در این شهرها ،به یک
جاذبه گردشگری تبدیلشدهاند.

[

بســیاری از نقاشان هر زحمتی را به جان میخرند تا کارهایشان دیده شود ،اما هنرمند خیابانی برزیلی ،ادواردو
کبری ،چنین مشکلی ندارد؛ چراکه جدیدترین کار او ،بزرگترین نقاشی جهان است .کبری که هنرمند پرکاری
اســت ،در آخرین کار خود دیوارهای جانبی کارخانــهی کاکائوی  Show Cacauدر یکی از بزرگراههای
اصلی سائوپائولو را بهعنوان بوم کار خود انتخاب کرده است .این کار باالتنهی رنگارنگ یک مرد بومی را نشان
میدهد که در یک قایق مشغول پارو زدن در ورودی از شکالت است.
این نقاشی میان محصوالت شکالتی داخل ساختمان و سنتهای کشاورزان پرورشدهندهی کاکائو در مناطق
دورافتــادهی آمازون پیوند برقرار میکند .کبری قبل از این کار هم رکورددار گینس برای بزرگترین نقاشــی
دیواری خلقشــده با اسپری در ریو دوژانیرو بود و کار اخیرش با مساحتی بالغبر  ۵۷۰۰مترمربع حتی بزرگتر
از آن اســت ،هنرمند میگوید« :مردم میتوانند از بزرگراه عبور کنند و حتی اگر سرعتشــان  ۱۰۰کیلومتر در
ســاعت هم باشد ،هنوز قادرند پیام روی دیوار را ببینند .نقاشی ،یکی از کارگران مزارع کاکائو را در حال حمل
میوهی کاکائو در قایقش نمایش میدهد.
من همچنین رودخانه را به رودی کام ً
ال شــکلگرفته از شکالت تغییر دادهام .این بزرگترین کار دیواری من
اســت .این نقاشی دیواری بیش از هر چیز ،تالشی برای نشان دادن چیزی از کارگران و ادای احترام به آنها
بوده است ».هنگامیکه یک ساختمان بزرگ دفتر طراحی شما باشد ،خلق اثر هنری کمی متفاوت است .کبری
میگوید با ده طرح متفاوت برای این دیوار کارش را آغاز کرده که همگی بر اساس صحنههایی از مناطق غنی
از کاکائوی آمازون بوده است .هنگامیکه درنهایت یک طرح انتخاب شد ،او به باالبرهایی برای ایستادن تیم
اجرای کار نیاز داشــته اســت که از  ۸صبح تا  ۶بعدازظهر برای بیش از دو ماه با وی همکاری کردهاند .برای
اجرای کار آنها از  ۴۰۰۰عدد قوطی اسپری و  ۱۰۸۰لیتر رنگ جال استفاده کردهاند.

تعریف گرافیتی
گرافیتی ،هنری است که در قرن معاصر در چهارگوشه دنیا عالقهمندان زیادی را به خود جذب کرده است .این جنبش هنری از دهه  70در نیویورک باهدف انتقال پیامهای
اجتماعی یا سیاســی متولد و بهســرعت در دنیا فراگیر شد .بسیاری از هنرمندان ،تخیل و استعداد خود را با کشیدن نقاشی بر روی دیوار مهار میکنند .هنرمندانی مثل ژان
میشل باسکیت یا کیت هرینگ هنرمندان معروف این عرصه هستند.
دیوارنگاری یا گرافیتی به تصویر کردن نقشها ،اشــکال ،حرفها ،نشــانهها ،نمادها ،الگوها و کلمهها بر روی دیوارها یا هر مکان عمومی که بتوان از آن بهعنوان مکانی
برای نوشتن ،نقاشی ،کندهکاری و خطکشی کردن استفاده کرد ،گفته میشود .دیوار نگاشتهها ،هرگونه عالمتگذاریای بهحساب میآیند که میتوانند در شکلهای نوشتن
ســاده حرفها تا نقاشیهای استادانه ظاهر شوند .دیوارنوشتهها از دوران باستان بهعنوانمثال یونان باستان ،امپراتوریهای روم ،چین و ایران وجود داشتهاند .دیوارنگاری
را میتوان در طبقهبندی مدرن ،بهمثابهی هنر عمومی تعبیر کرد.

[

[

سائوپائولو ،برزیل:اجرای بزرگترین نقاشی دیواری جهان
توسط هنرمند برزیلی

تعریف دیوارنگاری
در تعریف دیوارنگاری یا همان نقاشی و هنرهای دیواری دیگر میگویند هنری است عمومی که در ارتباط با فضا ،معماری و شهروند قرار میگیرد .دیوارنگاریها میتوانند
دلبســتگی ایجاد کنند ،میتوانند خاطرههای جدیدی را برای ســاکنان از دنیای فراموششــده در پس همه گذشــتهها رقم بزنند .این کارکرد اجتماعی دیوارنگاری شاید
مهمترین کارکرد آن باشد که قطع ًا تأثیرات آن در درازمدت شناخته خواهد شد.
در همین راستا مهمترین امری که تصمیمگیرندگان و طراحان دیوارنگاری در خصوص طرحها به آن توجه میکنند توجه به مخاطبان این هنر بوده است .چراکه مخاطبان
دیوارنگاریهــای شــهری مخاطبان تخصصی آثار هنری نیســتند .پس این هنر هم باید بتواند نظر مخاطب عام را به خود جلــب کند و هم در تأیید نظر مخاطب خاص
توفیق داشته باشد.

[

[
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دیوار برلین پس از پایان جنگ جهانی دوم در ســال  ۱۹۶۱ســاخته شــد و به مدت  ۲۸سال شهر برلین را به دو قسمت شــرقی و غربی تقسیم و از هم جدا کرد .دیوار برلین نماد جنگ سرد است .پس از

پایان تقسیمبندی کشورها به بلوک و شرق و غرب و اتمام جنگ سرد این دیوار نیز فروپاشید؛ اما هنرمندان با کشیدن نقاشی دیواری یا گرافیتی بر روی آن ،این دیوار را به یکی از بزرگترین گالریهای
دنیا تبدیل کردند که ساالنه بیش از  ۳میلیون بازدیدکننده دارد .بر روی این دیوار گرافیتیهای هنرمندانی از سراسر دنیا ازجمله نقاشان ایران کانی علوی و کسری علوی نقش بسته است .در اواسط دهه
هشــتاد میالدی بســیاری از نقاشان شروع به نقاشی بر سطح غربی مشــهورترین دیوار جهان بعد از دیوار چین یعنی دیوار مرزی برلین کردند .این دیوار بتونی سه متر و شصت سانتیمتر ارتفاع داشت و
ســفیدرنگ بود و البته نقاشــی کشــیدن بر سمت شرقی آن ممنوع .هنرمندانی چون تری نوار و کیت هرینگ با خود اندیشیدند که بزرگترین بوم جهان است و نباید فرصت نقاشی کردن بر روی آن را از
دســت بدهند .بهاینترتیب در طی ســالیان متمادی بسیاری از نقاشان مشهور و گمنام بر روی دیوار برلین نقاشی کردند .از نقاشیهای دیواری برلین اص ً
ال محافظت نمیشد و دوباره روی نقاشیهای آن
آثار جدیدی خلق میشد .پس از سقوط دیوار در سال  1989میالدی قسمت عمدهای از آن تخریب شد و نقاشی روی سطوح باقیمانده شرقیان قدری مشکل شد.
در حال حاضر هنوز هنرمندانی هستند که بدون اجازه رسمی بر دیوار برلین نقاشی میکنند؛ اما هیچکس دیگر اجازه نقاشی بر روی آثار قبلی را ندارد و از آنها مانند موزهای زیبا برای آیندگان محافظت
میشود .نو آر  120نقاش را که  20سال پیش روی این دیوار نقاشی کشیده بودند ،از  21کشور مختلف پیدا و از آنها دعوت کرد به آلمان بیایند و نقاشیهایشان را بازسازی کنند .بعضی از این نقاشها
از این برنامه استقبال کردند .جرارد الهر ،تصویرگر کتابهای کودکان که حاال  70سال دارد ،اولین نقاشی بود که کار بازسازی را شروع کرد .او درحالیکه نقاشی «برلین زیر آسمان آفتابی» را بازسازی
میکرد ،ترسی را به یاد میآورد که سال  1990تجربه کرده ،زمانی که همین نقاشی را روی دیوار میکشیده ،درست جایی که چند ماه پیش از آن ،سربازان مسلح نگهبانی میدادند؛ اما خیلی از نقاشها
هم از این برنامه اســتقبال نکردند .یکی از آنها دیمیتری روبل نقاش روس اســت .نقاشی مشهور او از روبوسی آریش هانکر و همتای او در اتحاد جماهیر شوروی یعنی برژنف تا سالها روی تیشرتها
لیوانها و پوسترها در همه جای اروپا دیده میشد؛ اما روبل حاضر نیست دوباره همان نقاشی را بکشد و معتقد است این نقاشی دیگر آن کار قبلی نمیشود.

[
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دیوار حائل ،غزه :مقاومت در آثار مشهورترین هنرمند ناشناس دنیا

[
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بنکســی در فوریهی  ۲۰۱۵اثری به نام «امسال را سالی کن که مقصدی جدید کشف میکنی» دربارهی سفرش به نوار غزه منتشر کرد .بنکسی
طی ســفرش به غزه چند اثر هنری بر روی دیوار حائل خلق کرده بود که یکی از آنها گربهای بود روی خرابههای خانهای که اســرائیل ویرانش
کرده بود و دیگری چند کودک که تاببازی میکنند و تابها از یک برج دیدبانی آویزاناند .در نقاشــی دیواری جدید بنکسی در مناطق محصور
در ســال  ۲۰۱۶شــاهد کودک فلسطینی هستیم که در فضایی با آسمان آبی مشغول آوردن یک ظرف آب از دریاست .هنوز هویت واقعی بنکسی
آشکارنشده اما بسیاری از آثار نقاشی گرافیتی وی که بر درودیوار خیابانها از لندن تا غزه و با مضامین انتقادی سیاسی وی را به معروفیتی جهانی
رسانده است .ادعا میشود که بنکسی نقاش بریتانیایی متولد دهه هفتاد میالدی در شهر بریستول انگلستان باشد.

[ [
رم ،ایتالیا

ســن لورنز ،یکــی از محلههای
معروف شــهر رم است که تعالی
هنر خیابانی و نقاشــی ایتالیایی
را در خود جایداده اســت .آلیس
پســکینی و  Hogreازجملــه
هنرمندانی هستند که نامشان در
این منطقه جاودانه شده است.

[

 ،Wynwood Wallsیک محله هنری در شهر میامی در ایالت فلوریدای آمریکاست
که از سال  2009درحالتوسعه است و امروزه بیش از  1000اثر هنری بروی
دیوارهای این محله خودنمایی میکند.

نقاشیهای دیواری فریبنده شهر کبک

[

[

[

[

میامی ،فلوریدا

نقاشــیهای دیواری شــهر کبک کانادا که تاریخچهی شهر و ســاکنان آن را به تصویر میکشند ،بین ســالهای  ۱۹۹۹تا  ۲۰۰۸بهمنظور
گرامیداشــت تاریخ چهارصدســالهی این شهر ،اجرا شــدهاند .گرچه این آثار تقریب ًا جدید هســتند ،به یکی از میراث هنری و فرهنگی شهر
تبدیلشدهاند.
نقاشــی  La Fresque des Québécoisاولین نقاشــی دیواری بود که در ســال  ۱۹۹۹تکمیل شد .این نقاشی در کنار کاخ سلطنتی روی دیوار
 Soumande Houseدر خیابان نتردام واقعشــده اســت .این نقاشی  ۴۲۰مترمربعی با به تصویر کشــیدن شخصیتهای کلیدی شهر ازجمله
ساموئل دو شامپلن (کاشف فرانسوی و بنیانگذار شهر کبک) ،ماری گویار ،لرد دوفرین و فلیکس لکلر به تاریخ این شهر ادای احترام میکند.
تعدادی از بناهای تاریخی و جاذبههای معماری شــهر نیز در این نقاشــی به تصویر کشیده شــدهاند؛ بناهایی ازجمله خانههای تاریخی کاخ
ســلطنتی ،پلکانهایی که بخشهای باالیی و پایینی شــهر را به هم متصل میکنند ،دیوار اطراف شهر قدیم کبک و عناصر فرهنگی چون
نشانهای مخصوص و کارناوال زمستانی کبک .درنهایت این نقاشیها نمایانگر زندگی اجتماعات فرهنگی مختلف ساکن در این شهر هستند
که از میان آنها سرخپوستان ،ساکنان بریتانیایی و فرانسوی و مهاجران ایرلندی را میتوان نام برد.

[

ملبورن ،استرالیا

هنر در شــهر ملبــورن از اهمیت باالیی برخوردار اســت.
شهردار این شهر اســترالیایی در قسمتهای مختلف این
شــهر به هنرمندان و نقاشــان اجازه داده است تا بهترین
طرحهای بر روی برخی از دیوارهای این شــهر بکشــند.
این امر ســبب شــده تا در برخی از مناطــق ملبورن که
مجوز نقاشی دیواری دادهشــده ،جذابیت ویژهای پیدا کند
و گردشــگران زیادی را به سمت خود جذب نماید .عالوه
براین جالب است بدانید که در این شهر تورهایی وجود دارد
که شما را به قســمتهای مختلف شهر برده و درباره این
آثار اطالعاتی را در اختیارتان قرار میدهند.
محله  Hosier Laneکه آثــار هنری دیواری زیادی را از
ســال  2000در خود جایداده اســت ،یکی از جاذبههای
گردشگری شــهر ملبورن اســت .بر دیوارهای این محله
داســتانهای مصور و زندگی در دنیــای تخیلی به تصویر
کشیده شده است.
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معرفی هنرمند دیوارنگاری مهدی قدیانلو

تصویرسازیآرمانشهریاست
که حال مردم را خوب کند

«به نظر من یک نقاشــی دیواری عالوه بر ارائه یک مفهوم خاص
به مخاطبان جدیتر ،برای مخاطبان دیگر نیز با ایجاد یک چرایی
در ذهن آنها میتواند ســبب برداشــتن گامهای تازهای شــود که
خــود یک گفتوگو و کنــکاش را در آنها به دنبال دارد و ســبب
فرهنگسازی میشــود ».مهدی قدیانلو متولد  1360و از نقاشان
معاصر تحصیلکرده در دانشــگاه تهران است .نقاش سورئالیستی
که طرحهای او به دیوارهای بیروح پایتخت زندگی بخشیده است.
او نقش آرزوهای خویش ،تهران ســبز ،آسمان آبی و مردمی را که
به دور از تشویش و اضطرابهای روزمره خوشحالاند و میچرخند،
بر دیوارهای شــهر به تصویر میکشــد .به گفته خودش هدف او
«تصویرسازی آرمانشهری اســت که حال مردم را خوب کند ،نه
به عنوان یک درمان؛ بلکه به عنوان یک ُمســکِ ن ».از همین است
که تصاویر اتومبیلهای معلق ،ساختمانهای چینخورده و کودکان
در حال پرواز ،مجال خیالپردازی را به شــهروندانی میدهد که در
فرصتی کوتاه نظارهگر آنها هستند.
ردپای زندگی عشایری

خودش در گفتوگویی دربــاره زندگی و کارش میگوید« :من در
روســتا بزرگ شدم ،پدرم کشــاورز بود ،مادرم و مادربزرگم فرش،
جاجیــم و گلیــم میبافتند .آنها عشــایری بودند که بعــد از تولد
بچههایشــان ،همانجا ساکن شــده بودند ،و به همین خاطر هنوز
ردپای زندگی عشــایری در آنها بود .مــن از کودکی با کالفهای
نــخ ،فرش ،رنــگ ،جاجیم و لباسهای گلگلی خانمهای مســن
آنجا آشــنا شده بودم و عالقه زیادی به آنها داشتم ،ولی ترجمهاش
نمیتوانستم بکنم».
فرم آثار

در آثار دیوارنگاری قدیانلو هرم مخاطب ،معماری و تکنیک حرف
اول را میزند .دلیل موفقیت نقاشــیدیواریهای او این است که از
دل مــردم بر آمده و زبان بصری دارد کــه در تهران کمتر تجربه
شــده است .چیزی که نقاشــیهای او را دلنشین و متمایز میکند،
همنشــینی خوب آنها با محیط و معماری اطراف است طوری که
آن را به عنوان جزئــی از بنا میپنداریم ،نه وصلهای که تنها جنبه
تزئینی داشته باشد.
موزهای بر دیوارهای تهران

امروز صد نقاشیدیواری او بر ســطح دیوارهای شهر ،تهران را به
یک موزه شهر تبدیل کرده است و باعث جذب توریستهایی شده
که در مقابل آن عکس میگیرند .بازخورد جهانی کارهای او سبب
شد از کشورهایی چون انگلیس و آمریکا از او برای پروژههای هنر
شــهری دعوت به عمل آید .قدیانلو از طرف موسسه Street
 Artبه لندن دعوت شــد و به گفته خــودش اولین تجربه جدی
خودش را در آنجا به نمایش گذاشت.
تلفیق سورئال و کانسپچوال

قدیانلو درباره ســبک کاریاش میگوید :کارهای من ،مشــخصا
ســوررئال خالص نیســتند و کارهای خود را تلفیقی بین سوررئال،
کانســپچوال و مینیمال میدانم« .من مثل سایر نقاشیهای دیگر
سعی در انتقال یک پیام مشخص را نداشتم ،من سعی کردم اتوپیایی
را کــه در ذهنم بود ،تصور کنم و فکر هــم میکنم مخاطبهای
مختلف بتوانند برداشتهای متفاوتی از اثر داشته باشند».
نقاشیدیواری بر دیوار ساختمان کندی در امریکا

نقاشــی دیــواری او در امریکا ،نقاشــی بر روی دیوار ســاختمان

حملونقل رز کندی است .ساختمان حملونقل رز کندی در منطقه
گرینوی بوستون آمریکا هرساله در فصل پاییز دیوار این ساختمان
را برای نقاشــی به یک هنرمند ســفارش میدهد .در سال  95این
دیوار در اختیــار مهدی قدیانلو هنرمند جوان ایرانی قرار گرفت تا
اثر خود را بــر روی این دیوار خلق کند .این اثر که «فضای امید»
نام دارد در نهایت توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
این اثر قدیانلو در بوســتون ،محیطی بسته با انسانهایی منتظر
را نشــان میدهد که بادکنکی از سقف این چهارچوب روزنی برای

بیرون رفتن پیدا کرده است.
ایــن اثر موضــوع تخیل انســان معاصر با رؤیاســازی در جهت
زندگــی بهتر را ترســیم کرده اســت .قدیانلو کــه تاکنون آثار
بســیاری در شــهرهای مختلف ایــران و حتی اروپــا ارائه کرده،
در آثــارش بیشــتر مضامیــن تخیلــی را بــا خطوطی ســاده و
هندســی ارائه میکنــد .او در بوســتون نیز به همین شــکل به
ارائــه اثر پرداختــه و اثری سورئالیســتی را به نمایش گذاشــته
است.

گپ وگفت شهری
بررسی بازار لوازم خانگی

یخچالی که دو ماه پیش
با قیمت  9میلیون و  800هزار تومان به مردم فروخته میشد،
در حال حاضر به  16میلیون تومان رسیده است
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میزگرد «شهرراز» درباره وضعیت بازار لوازم خانگی در شیراز در هفتههای اخیر

لوازم خانگی در شوک ارزی
این روزها بازار لوازمخانگی در وضعیت خوبی قرار ندارد .صحبتها با فروشــندگان لوازمخانگی نشــان میدهد بیشتر آنها از وضع نابسامان قیمتها ،تغییر لحظهای آن و همچنین کاهش  ۷۰درصدی فروش خود
ناراضی هســتند .بازار لوازمخانگی از آن جمله بازارهایی اســت که در سالهای اخیر با کاهش تقاضا مواجه بوده و به گفته دســتاندرکاران این بازار در چهار ،پنج سال گذشته این رکود مشهود بوده است؛ هرچند به گفته
محمدرضا طاهری
فروشندگان این شرایط تا حدودی کمتر شده اما همچنان پابرجاست .آخرین بررسیها از بازار نشان میدهد که بهغیراز افزایش  5تا  ۱۲درصدی قیمتها ،فروشندگان همچنان از راکد بودن بازار گالیه دارند .وقتی از آنها
میپرسیم که باوجود کاهش تقاضا ،چرا قیمتها را افزایش دادهاید؟ میگویند وقتی دالر گران میشود ،لوازمخانگی هم طبیعی است که گران شود.
در همین راســتا باهدف جویا شدن وضعیت بازار لوازمخانگی در شــیراز با وفا حاجوندی ،مغازهدار و فروشنده لوازمخانگی در شیراز و جمشید اسدزاده نایبرئیس اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی شیراز سر یک میزگرد هم آمدیم و
دقایقی را به گفتوگو پرداختیم.
با توجه به اینکه نابســامانی در نرخ ارز و دالر
بسیاری از اجناس را در بازار تحتالشعاع خود
درآورده اســت .وضعیت این افزایش قیمت در
محصوالت لوازمخانگی چگونه است؟

وفا حاج وندی :با یک بررسی از وضعیت بازار لوازمخانگی
در شــیراز متوجه میشــویم که حدود دو مــاه (از زمانی
که نرخ ارز و دالر دچار نوســان شــده) اســت که بازار
لوازمخانگی در شیراز با افت شــدیدی مواجه شده است
و این نابسامانیها در بازار شیراز تا جایی پیش روی کرده
است که در این مدت قیمت بسیاری از اجناس با افزایش
 100 ،50و  150درصدی مواجه شــده اســت که در این
برهه مقطع نرخ اجناس فاقد گارانتی افزایش چشمگیری
داشتهاند.
در حــال حاضر کاالهــای لوازمخانگی در بازار شــیراز
بهســختی پیدا میشــود و این امر باعث شده که افراد و
مغازهداران قیمت اجناس را بهصورت دلخواه و با میل خود
در اختیار مردم قرار دهند .بهعنوانمثال قیمت محصوالتی
مانند یخچال که دو مــاه پیش باقیمت  9میلیون و 800
هزار تومان به مردم فروخته میشد در حال حاضر به 16
میلیون تومان رسیده است.
با یک گذری در بازار محصوالت لوازمخانگی در شــیراز
میبینید که این افزایش قیمت شــامل تمامی اجناس و
محصوالت لوازمخانگی شده است و تنها شامل اجناس و
محصوالت خارجی نشــده است و محصوالت ایرانی هم
تحتالشعاع خود درآورده است؛ بهطوریکه یخچالهای
ایرانــی که در ماههای گذشــته باقیمتی بالغبر  700هزار
تومان در اختیار مردم قرار میگرفت اکنون با  100درصد
افزایش به یکمیلیون و چهارصد هزار تومان رسیده است.
ازآنجاکه مغازهداران در ســالهای گذشته از
اجناس ارزانتر یا بهاصطالح ته لنجی خریداری
میکردند آیا در حــال حاضر در بازار امروز این
اجناس در بازار شیراز وجود دارد؟

اســدزاده :در حال حاضر ایــن افزایش قیمت به اجناس
ته لنجی هم رســیده است بهطوریکه این نوع اجناس با
افزایش  60الی  70درصدی مواجه شده است.
با توجه به تأثیراتی که افزایش نرخ دالر و ارز
بر روی قطعات و مواد اولیه دارد آیا این شرایط
بر روی واگذاری اجناس توســط شرکتها به
مغازهداران تأثیری داشته است؟

اســد زاده :در حال حاضــر کارخانههایی که محصوالت
ایرانی تولید میکنند به دلیل اینکه وضعیت نرخ ارز برای

،،

در حال حاضر اجناس
ایرانی در بازار وجود
ندارند که مردم بخواهند
از آنها حمایت کنند.
کارخانههای تولیدکننده
لوازمخانگی ایرانی
محصوالت خود را وارد
بازار نمیکنند تا مردم
بتوانند از آنها استفاده
کنند .مغازهداران شیراز
هم محصوالت خود را از
مغازهها و فروشگاههای
دیگر تهیه میکنند و
میفروشند

،،

تأمین قطعهها و وسایل اولیه آنها مشخص نیست اجناس
خود را به بهانههایی متفاوت مانند تعطیالت تابستانه وارد
بــازار نمیکنند؛ امــا طبق صحبتهایی که مســئوالن
کارخانهها و شــرکتها در چند روز گذشته انجام دادهاند
همواره اذعان داشتهاند که قصد دارند قیمت اجناسشان را
بین  10الی  30درصد افزایش دهند .بهعنوانمثال در حال
حاضر شــرکتهایی مانند بوتان از افزایش  30درصدی
قیمــت اجناس خود خبر دادهانــد .قیمت یک آبگرمکن
دیــواری که در اردیبهشــتماه  500هــزار تومان بود با
احتساب این افزایش به یکمیلیون تومان میرسد.
با توجه به اینکه قیمت لوازمخانگی بین ماههای فروردین
و اردیبهشت ســال جاری با افزایش  20درصدی مواجه
شد بنابراین در حال حاضر دوباره شرکتهای لوازمخانگی
اعــام کردهاند که قصد دارند قیمت اجناس خود را تا 30
درصد افزایش دهند.
شــرکتهای ایرانی درگذشــته اجناس خود را بهصورت
اقســاطی و چکــی در اختیار مغازهداران قــرار میدادند؛
اما در حال حاضر به دلیل نوســانات بــازار ارز اجناس را
فقط بهصورت نقــدی در اختیار مغازهداران قرار میدهند.
اجناســی مانند اجاقگاز که درگذشته بهصورت اقساطی
در اختیار مغــازهداران قرار میگرفت ،در حال حاضر فقط
بهصورت نقدی میتوان خریداری کرد.
افزایش قیمت محصوالتــی مانند آهنآالت و مواد اولیه
محصوالت لوازمخانگی تأثیر چشــمگیری بر روی قیمت
اجناس داشــته اســت این در حالی اســت که بعضی از
شــرکتها مانند سامســونگ و آل جی به دلیل نوسانات
پیشآمده در بازار دالر حاضر نیســتند اجناس خود را وارد
در حال حاضر چه قشری از مردم از محصوالت
بازار کنند .تنها شــرکتهایی مانند بــوش اجناس خود
لوازمخانگی استقبال میکنند؟
را وارد بــازار میکننــد که با یک بررســی از قیمتهای
محصوالت این شرکت متوجه میشویم که قیمت اجناس حاج وندی :در شــرایط فعلی مغازهدارانی فروش بیشتری
این شــرکت از اوایل ســال جاری تاکنون با افزایش  60دارنــد که اجناس خــود را بهصورت اقســاطی در اختیار
مــردم قرار میدهند و به دلیــل اینکه قدرت خرید مردم
درصدی مواجه بوده است.
با توجه به اینکه شعار سال جدید بر حمایت و کاهشیافته است کمتر از اجناس بهصورت نقدی استقبال
تولید از کاالهای ایرانی تأکید دارد به نظر شما میکنند .افرادی که از وضعیت مالی مناســب و مطلوبی
این شــعار چقدر توانسته در بخش محصوالت برخوردارند بهراحتی خرید خود را انجام میدهند اما افراد
لوازمخانگی موفق عمل کند؟
قشر متوســط به پایین بهناچار از اجناس قسطی استقبال
حاج ونــدی :در حال حاضــر اجناس ایرانــی در بازار میکنند .امروزه بیشتر افرادی که قصد تهیه جهیزیه دارند
وجود ندارند کــه مردم بخواهند از آنهــا حمایت کنند .از محصوالت لوازمخانگی استقبال میکنند.
اگر بخواهید میزان فروشــتان را با سالهای
کارخانههای تولیدکننــده لوازمخانگی ایرانی محصوالت
گذشته مقایسه کنید ،آیا این شرایط را مطلوب
خود را وارد بازار نمیکنند تا مردم بتوانند از آنها استفاده
ارزیابی میکنید؟
کنند .در شــرایط فعلی شــرکتها محصوالت خود را در

اختیار مغازهداران قرار نمیدهند .مغازهداران شــیراز برای
اینکــه بتوانند جنــس در اختیار مردم و مشــتریان قرار
دهند از مغازهها و فروشــگاههای دیگــر تهیه میکنند و
میفروشند .بعضی از شرکتها مانند آل جی و سامسونگ
در جهــت جلوگیری از احتکار اجناس شــرایطی را برای
فروش اجناس خود گذاشتهاند .این شرکتها اجناس خود
را با دریافت کارت ملی در اختیار مردم و مشــتریان قرار
میدهند.
با توجه به اینکه بعضی از محصوالت لوازمخانگی دارای
گارانتی و بخش دیگر آنها بدون گارانتی هستند بنابراین
تأمیــن اجناس و محصوالت دارای گارانتی بهســختی و
بهندرت انجام میشــود و نباید فراموش کرد که در حال
حاضــر مردم بیشــتر از اجناس بدون گارانتی اســتقبال
میکنند.
اسدزاده :ندادن تخفیف توســط شرکتهای لوازمخانگی
به نمایندگیها از دیگر مشــکالتی است که مغازهداران و
فروشــندگان لوازمخانگی با آن مواجهاند .در شرایط فعلی
تخفیف قیمت محصوالت لوازمخانگی توســط شرکتها
از بین رفته اســت و نرخ محصوالت ایرانی افزایش بسیار
چشمگیری داشته اســت بهطوریکه در حال حاضر بازار
لوازمخانگی به تســخیر اجناس بیکیفیــت تولید تبریز
درآمده اســت .اجناســی مانند یخچالفریزر و اجاقگاز
که در کارگاههای شــهر تبریز تولید میشدند از استاندارد
بسیار پایینی برخوردارند که متأسفانه در حال حاضر بازار
لوازمخانگی را به دســت گرفتهاند؛ و مردم به دلیل اینکه
از وضعیت مطلوب اقتصادی برخوردار نیستند بهناچار این
اجناس را خریداری میکنند.

حاج وندی :با یک ارزیابــی از میزان فروش محصوالت
لوازمخانگی ســال جاری نســبت به مدت مشــابه سال
گذشــته میبینیم که فروش لوازمخانگی در شیراز با افت
 70درصدی مواجه بوده اســت و این در حالی اســت که
نسبت به ســال  94افت  100درصدی در بخش فروش
لوازمخانگی در شیراز داشتهایم.
بیشــک این افزایش قیمتها باعث شده که
قدرت خریــد مردم در بخش خرید محصوالت
لوازمخانگی کاهش یابد .در حال حاضر مردم از
کدام اجناس و محصوالت لوازمخانگی استقبال
میکنند؟

اســدزاده :در شرایط فعلی بیشــتر افرادی که قصد تهیه
جهیزیــه دارند از بازار لوازمخانگی در شــیراز اســتقبال
میکنند .آنها با توجه به میزان نقدینگی که دارند اجناس
موجود در بازار را خریداری میکنند .میزان استقبال مردم
از اجناس و محصــوالت لوازمخانگی خارجی بهشــدت
کاهشیافتــه اســت .افزایش قیمتهــا در محصوالت
لوازمخانگی بهقــدری بر روی قدرت خریــد مردم تأثیر
داشــته اســت که مردم تا مجبور نشوند یک محصول را
خریداری نمیکنند.
حاج وندی :مردم همواره مایلاند اجناس خوب و باکیفیت
باال خریداری کنند اما شــرایط اقتصادی و قیمت اجناس
باعث شــده که آنها از محصوالتــی باکیفیت پایینتر و
ایرانی استقبال کنند .با یک ارزیابی از محصوالت ایرانی
که در بازار لوازمخانگی شیراز وجود دارد متوجه میشویم
کــه اجناس و محصوالت لوازمخانگــی ایرانی از کیفیت
پایینی برخوردارند و این در حالی است که قیمت بسیاری
از محصوالت افزایش  100درصدی داشته است.
شرکتها و فروشــگاههایی که شما از آنها
اجناس موردنظرتــان را خریــداری میکنید
محصوالت لوازمخانگی را با دالر چه قیمتی در
اختیار شما قرار میدهند؟

اسدزاده :شرایط بازار بهگونهای شده است که شرکتهای
لوازمخانگی بــه دلیل اینکه مدرکی در اختیار مشــتری
قرار ندهند تا بهتبع آن مشــتری از قیمتهای بازار مطلع
نشــود از ارائه فاکتــور به ما خــودداری میکنند .امروزه
فعالیت شرکتها به نحوی شــده است که آنها اجناس
و محصوالت خود را به واســطهها سپردهاند و واسطهها
اجناس آنها را در بازار میفروشند .نباید فراموش کرد تا
زمانی که نرخ ارز و دالر در بازار تثبیت نشــود آرامش به
بازار بازنمیگردد.

،،

بازار لوازمخانگی در
شیراز در دو ماه اخیر
با افت شدیدی مواجه
شده است و این
نابسامانیها در بازار
شیراز تا جایی پیش
روی کرده است که
در این مدت قیمت
بسیاری از اجناس با
افزایش  100 ،50و
 150درصدی مواجه
شده است

،،
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صفحهآخر
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گردی
کتاب
تابستانه کتاب آغاز شد
نهمین

نهمین تابستانه کتاب
آغاز شد

نهمین دوره طرح های اعطای یارانه نشر از طریق
کتابفروشــی ها با عنوان «تابســتانه کتاب»۹۷
آغاز شــد و تا هفته آینده ادامه دارد .اجرای طرح
تابســتانه کتاب که به طور میانگین تا  ۲۵درصد
تخفیف خرید را شــامل می شــود توسط وزارت
فرهنگ و ارشاد اســامی با همکاری خانه کتاب
آغاز شد .بر اساس این طرح که از ۳۱مرداد جاری
تا  ۸شــهریور ادامــه دارد ،عالقهمندان به کتاب
میتوانند با مراجعه به کتابفروشــی های پیوسته
به طرح یادشــده از تخفیف بهره مند شوند؛ سقف
خرید برای هر شخص با کدملی ۱۰۰ ،هزار تومان
است.
از ســویی ،همزمان با برگزاری نهمین دوره طرح
های اعطای یارانه نشــر از طریق کتابفروشی ها
با عنوان «تابســتانه کتاب »۹۷مســابقه عکاسی
با موضوع «کتابفروشــی محبوب مــن» برگزار
خواهد شد .موسسه خانه کتاب به مناسبت اجرای
طرح تابســتانه کتاب با هدف شناسایی و معرفی
کتابفروشی های محبوب از نگاه خریداران کتاب
در طرح تابســتانه کتاب سراســر کشــور از تمام
عالقمندان به کتــاب و کتابخوانی دعوت کرد در
مسابقه عکاســی با موضوع «کتابفروشی محبوب
من» شرکت کنند.
بر این اســاس ،عالقمندان می توانند همزمان با
اجرای طرح تابستانه کتاب با حضور در کتابفروشی
های عضو این طرح در سراســر کشور ،حداکثر ۳
عکس خالقانه از کتابفروشی محبوب خود گرفته
و برای شــرکت در این مسابقه ارسال کنند .برای
شرکت در این مسابقه کافی است در طول برگزاری
طرح تا  ۸شهریور به آدرس http://tabestaneh.
 ketab.irبخش مســابقه «کتابفروشی محبوب
مــن» مراجعه و نســبت به تکمیــل اطالعات و
بارگذاری عکس های خود اقدام کنند.
پس از بررســی آثار ارســالی از ســوی داوران،
 ۴۰عکس ارســالی را به مناســبت چهلمین سال
پیروزی انقالب اسالمی انتخاب و به صاحبان این
آثار جوایزی اهدا می کند .همچنین ،موسسه خانه
کتاب بعد از پایان مســابقه ،کتابفروشی های برتر
از نگاه مخاطبان را معرفی خواهد کرد.

نگاهی به مجموعه شعر «فیدوس» سرودهی دریا لیراوی

شعر پژواکی از روزگار است

ه تحلیلی
هفتهنام 
فرهنگی و اجتماعی
صاحبامتیاز :شهرداری شیراز
رئیس شورای سیاستگذاری:
حیدر اسکندرپور

SAT 18 August 2018/Thirteenth Year /No.264

سیروس رومی
دریا لیراوی در فیدوس راوی پژواک تصویری شاعرانه
از جامعه و روزگارش اســت .او در خود حســی از نیاز
بــه آگاهی جامعــه میبیند و وســیلهی ارتباطی او با
مخاطبش شــعر اســت ،به دلیل همین نیــاز درونی،
فیدوس را به عنوان نام کتاب گزینش میکند .فیدوس
دستگاهی است که «سوت» بلندی تولید میکند و در
گذشــته در کارخانهها ،زمان آغاز و پایان کار کارگران
را اعالم میکرده اســت .پس فیدوس آگاهکننده است،
جارچیای اســت تا ما را به خــود بخواند و آگاه کند؛ و
در این کتاب ،کارخانه جایش را به اجتماع داده و شعر،
نقش فیدوس را به عهده گرفته است.
لیراوی بع ِد انتشــار دو کتاب شــعر ،به شیوهای خاص
از زبان و بیان شــعری دســت یافته که حرکتی رو به
کمال دارد .ساختار شــعرش به خودش تعلق دارد و او
نمیخواهد مانند دیگران بســراید .او آگاهانه حرفها و
واژههــا و حتی فعل را به ضرورت بیان حذف میکند و
مخاطب هم در خوانش نخســت ممکن است به بهت
و گیجی برســد و کمبودی در نوشتار آشنای شعر حس
کند ،اما در بازخوانی مجدد به مفهوم درونی شــعر پی
میبرد و چهبسا که در همان خواندن نخستین به درک
مفهوم دست یابد« .شالقی بر تن درخت /باد ،باد ،باد/
دنیای کوچه /،آشفته اســت /هنوز نیامدهای /و پنجره
را /،پر کردهای( ».ص )14
گاه شــعر لیروای سمتوســویی انتزاعی و تجریدی از
جهت چینــش واژگانی به خود میگیــرد ،اما افراط و
زیادهگویی ندارد .مفاهیم ،خود را به نمایش میگذارند و

شعری اجتماعی را نهادینه و حسی فوقالعاده را در شعر
منتشــر میکند« .لحن خشک پرنده /نهیب شب /دود
غلیظ روز /کاتب کور دیار /خط میکشــد /با نفسهای
تند هراس /و سادگیها /جنگل را به مه نشانده /حال،
گریه /چقدر گریه /تا بشوید این همه آوار را؟».
***
«اقیانوس /خســته از جریانهــا /و معصومیت /قایقی
از ضجههــای بیآغوش» .در کتاب فیدوس به ســه
تم برمیخوریم :شــعرهای اجتماعی ،شعرهای تغزلی،
و شــعرهای اجتماعی ـ تغزلی .شعرهای اجتماعی گاه
بــه جنگ ،گاه بــه جامعهی شــهری و گاه به هویت
ازدســترفتهی جامعه میپردازد .جنــگ برای لیراوی
مهم اســت و چند شــعر او ،دیروز و امــرو ِز جنگ را
فریاد میزند و خوانندهی شعرش را به تفکر وامیدارد.
«سکوت کائنات /چشــمهای دربهدر /آغوش کوهها/
سربازه ای گمشده» (ص .)53
***
دریا لیراوی در شــعرهای اجتماعی که به شهروندان و
حقوق شهروندی و رفتارشان نگاه دارد ،عصیان جوانان
را با واژه نقش میزند .شــاعر در نیمی از شعرهایش با
خو ِد خودش روبهرو میشــود و نیمی دیگر با مردم .او
بیشــتر به درون خود پناه میبرد و با این ترفند شعر را
ارجاع میدهد به جامعه؛ یکی بــه مثابه کلیت اجتما ِع
زخمخورده« .من از من میپرســد» (ص « ،)12کولی
در نهان» (ص « ،)22مرور میشــود تنهایی ».در کل
نگاه شاعر در شــعرهای اجتماعی و حتی تغزلی ،بیانی
شادمانه نیســت و به همین دلیل بسامد باالی واژگان
منفــی فضایی کدر و بغرنج را در شــعر او القا میکند.
واژههایــی چون زخــم ،فاصله ،فروریختــن ،پرتگاه،
ســکوت ،میلههای ســرد ،فقر ،غبار ،تن شــب ،گیج،
دلتنگــی ،واهمه ،انفجار ،جیغ ،جهنــم ،بغض ،تنهایی

و.»....
عاشقانههای این دفتر به نسبت کوتاهتر از دیگر شعرها
هســتند ،اما گویاتر .برخورد شــاعر با عشــق هرچند
ویژگیهای زبانــی لیراوی را دارد ،اما خوشــخوان و
زودفهم است .عشق برای او تقدیر است و در این تقدیر
میخواهد باران شــود تا عشق سروسان ببالد ،با آگاهی
از اینکه باران و آب در عشق حلول میکنند و دستآخر
آبی نیســت؛ و هرچه هست عشق است .به قول بایزید
«به صحرا شدم /عشق باریده بود /و زمین تَر شده بود/
چنان که پای به گل فرو شود /به عشق فرو میشد».
«سهم من /آبشدن اســت /کاش /دانهها با باد نرفته
باشند».
*
«برای تکرارت /واهمهای نیســت /عشق /تنومندتر از
تقدیر است».
*
«از کدام غزل چکیدهای؟ /که پابرهنه میدوم در تقدیر/
قانون ،بیهوده اســت /وقتی عشق سکوت میکند .».و
گاه شعرهای اجتماعی به سمتوسویی عاطفی و تغزلی
کشیده میشوند ،مانند «طلوع ،ص « ،»56مرا میبرد،
ص « ،»42چشم اتاق ،ص « ، »36پرتگاه ،ص  »9و...
لیراوی نخست یک انسان است و از این دیدگاه ،جهان
اطراف خود را مینگرد و طبیعی است که واکنش نشان
دهد ،اما او زنی اســت شاعر و نمیتواند حس زنانهاش
شاعربودن زن ،تفاوتهایی
را مخفی کند .شعر زنانه و
ِ
در نوع نگرش به پیرامون و روابط انســانی ـ اجتماعی
است.
از ایــن منظر لیراوی کلنگر اســت و خود را محدود
در حس زنانهاش نمیکند و به همین ســبب منظرگاه
زنانهاش در پشــت نگاه انسانی او فراتر ازحوزهی زنانه
است و اگر از زن میگوید ،زن بخشی از اجتماع است و

قاب شهر

عکس :علی محمدیراد

وقتی از زن میگوید تافتهای جدا نمیبافد .شعر خودش
را با انگیزهها و دیدنهای آن روابط به شــاعر تحمیل
میکند.
دریا لیراوی در فیدوس در ســه شــعر مستقیم ًا به زن
اشــاره دارد .از جمله شــعر «زن» (ص  )11و «من از
من» (ص .)25
شــعر زن شــعری چندالیه اســت و میتوان آن را به
چندبخش تقســیم کرد .بخش اول تصویر زنی است یا
زنانی با ایجاز بســیار در تابلویــی رنگارنگ« .رژ آبی/
الک زرد /خندههای برهنه ،بلند ».فریاد زنی اســت از
نوع اعتراض .شــاعر اما خودش را جای آنان و قضاوت
را کنــار میگــذارد .او تنها تصویــر میکند حالتها و
رفتارهــای برخی زنان جوان را« .شــاید آواز بخوانم/
چتــری برای باران /شــاید /کفشهایــم را بیاویزم از
درخت /از خیابان /در جشن پرندگان».
شیراز در
سفرنامهها
در سفرنامه
شیراز

دیدار تاگور و دینشاه
ایرانی از شیراز

«به قرار اطالع واصله از شیراز هنگام ورود دکتر
تاگور و دینشاه ایرانی و همراهان ایشان به شیراز
پذیرایی گرم و باشکوهی از طرف بلدیه شیراز و
ماموریــن مربوطه از میهمانان تازه وارد به عمل
آمده است.عمارت مقبره سعدی جهت ورود آنها
تزئیــن و عصر روز  ۲۸جــاری از دکتر تاگور و
دینشاه ایرانی وهمراهان ایشان دعوت و پذیرایی
مفصل عمل آمده.در مجلس ضیافت مذکور نطق
هایــی از طرف مامورین مربوطه ایراد و از جانب
میهمانان محترم جواب هایی داده شد و پذیرایی
صمیمانــه و مهمان نوازی دولت و ملت ایران را
یاد و تشکر نمودند.از طرف بلدیه شهر یک جلد
کتاب سعدی خطی تذهیب شده به دکتر تاگور و
یک جعبه خاتم طالکوب نیز به دینشــاه به رسم
هدیه و یادگار تقدیمشان گردیده است».
[دینشــاه ایرانی ،مترجم و نویسنده هندی و زاده
شــده در شهر بمبئی اســت.وی از پارسیان هند
و از پیشــوایان مشــهور زرتشــتیان بمبئی بود.
عصر چهارشــنبه 31 ،فروردیــن ماه 13 ،۱۳۱۱
ذیحجه الحرام  ،۱۳۵۰اطالعات-ســال ششم-
شماره]۱۵۸۸

کارگاه

داستانسرایی
اکبر چمن نژادیان
ارســطو ،داســتان را اصلیترین بخش نمایشــنامه
میداند .در این مقاله به کالبدشــکافی باطن داستان
خواهیم پرداخت :آنچه نویســنده باید داشــته باشد تا
بتواند داســتانی بنویســد که بر دل مخاطب بنشیند؛
مصالحی از کلمهها و جملهها که نویسنده با در اختیار
داشتن آنها ،ساختمانی زیبا میسازد تا شخصیتهای
ســاکن آن ،با بازگوکــردن رخدادهــای زندگی خود
داستانی بسازند که خریداری داشته باشد .این مقالهی
آموزشی ،با زبانی ســاده به شش رکن داستاننویسی
پرداخته است.
اندیشــه :اندیشه ،ســرمایهی اصلی داستانسرایی
است و درحقیقت ،حکم روح را در این فن دارد .هرقدر
این روح بزرگتر و تواناتر باشد ،ارزش نویسنده و مقام
و منزلت آثارش بیشــتر است .احساسات پاک و لطیف
نیز همردیف اندیشه ،از عناصر مهم اما فرعی این کار
به شــمار میآید .حضرت حافظ ،که خود در همه فن
استاد است فرموده« :با عقل و فهم و دانش دا ِد سخن
توان داد» .اندیشــه ،محصول عقــل و فهم و دانش
اســت که اگر تجربه را هم به آن بیفزاییم ،به درجهی
کمال میرسد .اندیشه هرچند موهبتی خدادادی است،
میشود آن را پرورش داد .حشرونشر با مردم ،مراقبت
از اندیشــههای خود و مطالعــه و کنجکاوی ،عواملی
هستند که اندیشه و تفکر را پرورش و ترقی میدهند.

عقل و خرد ،درختی است که میوهی آن اندیشه و فکر
نام دارد و آنقدر باارزش اســت که پیامبرخاتم فرموده
است :یکساعت تفکر ،از عبادت دو جهان بهتر است.
ذوق :ذوق موهبتی غیبی و خدادای اســت ،داشتنی
اســت و نه گرفتنی .ذوق همان چیزی است که استاد
ســخن ،حافظ ،میفرماید« :قبول خاطر و لطف سخن
خداداد است» .درسی نیســت که بهآسانی و با کمک
کتاب و درس و اســتاد یا دود چــراغ بتوان آموخت.
درعینحــال ،مانند بســیاری از چیزهای دیگر در دنیا
فاسدشدنی است و در صورت انحراف ،بیمار میشود.
دانش« :تا جهان بود از ســر آدم فراز /کس نبود از
راه دانش بینیاز /دانش اندر دل چراغ روشــن است/

وز همه بد بر تن تو جوشــن اســت» .برخالف عقل
و فهم که فطری اســت ،دانش امری اکتســابی است
و هرکس در کســب آن تالش بیشتری کند ،بهرهی
بیشتری خواهد برد .حال اگر آن فرد داستانسرا باشد،
داستانش به دل خواهد نشست.
تصور و خیال :این نیروی فرخنــده ،مانند عقل و
خــرد موهبتی خدادادی اســت و یکی از ارکان اصلی
داستانســرایی به شــمار میآید .برعکس دیگر قوا و
استعدادهای انسانی ،این نیرو در کودکان بیشتر است و
هرچه بزرگترمیشوند ،این قدرت و قوا نیز ضعیفتر
میشود .ژان ژاک روســو ،حکیم مشهور گفته است:
نیــروی تصور و خیال ،خاصیتی اســت که بدون آن،

نه کســی شاعر میشود ،نه فیلسوف ،نه صاحبنظر و
نه حتی موجودی عاقل و اصو ً
ال چنین وجودی را آدم
نیز نمیتوان خواند .تصــور و خیال ،جایگزین تجربه
است و میتوان با آن موجوداتی خلق کرد که حتی از
موجودات طبیعی هم زندهتر و جاندارتر باشند.
موضوع :موضوع ،حکم اســتخوانبندی داســتان را
دارد .همچنین میشــود موضوع را به بذر و نویسنده
را به دهقان شــبیه دانست .دهقان باید بذر را بپسندد
و برگزینــد و بیازماید؛ زمین کشــتزار را آماده کند تا
بذر به محصول برســد .برای یافتــن موضوع ،نیاز به
سیروســلوک و گشــتوگذار در ورای دنیا نیســت یا
بهقولمعــروف ،رفتــن بــه راه دور نمیخواهد .اخبار
روزنامهها و اتفاقهای روزمرهی اقتصادی ،فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی بهخودیخود سرشار از موضوعهای
متنوع هستند.
نگارش و تحریر :مقصود از نگارش ،همان انشــا
و طرز نوشــتن داستان اســت .نگارش عبارت است
از بیــان معانــی و نکتهها و مطالبی کــه برای بیان
موضوعــی انتخــاب کردهایم و در ذهــن پروردهایم.
نــگارش ،درحقیقت حکم معماری و نقشــهبرداری و
ساختن عمارت داستانسرایی است .نتیجه آنکه برای
نگارش متن دراماتیک یا نمایشنامه ،یادگیری شیوهها
و زیروبمهای داستانســرایی الزم اســت .با در نظر
گرفتن شش رکن گفتهشده در کنار دستورهای ادبی
و نگارشی ،میشود نمایشنامهی ایدهآلی ارائه کرد.

