هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی

سومین نشست از نشستهای سعدیشناسی
خوان سعدی» برگزار شد
با عنوان «بر
ِ

اندیشهسعدی
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چکیدهفضیلتانسانیاست
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پرونده «شهرراز» درباره معضالت حاشیهنشینی در شیراز

چارهیحاشیهنشینیتقسیم
«متوازن و عادالنه» است
8

سرمقاله

تکمیل رینگ پیرامونی شیراز
نیاز امروز شهر
دکترمجتبیزوربخش

در آرایش شهرســازی یک شهر مطلوب،
شــهر باید حداقل دارای ســه رینگ ترافیکی
مرکزی ،میانی و پیرامونی باشــد و احداث این
رینگها کمک شــایانی به روانســازی جریان
ترافیک ،توزیــع ترافیک ،افزایش ایمنی تردد و
 ...میکند .رینگهای پیرامونی فصل مشترک و
محل اتصال راه های برونشهری و درون شهری
هســتند و وظیفه ایجاد ارتباط بین جادههای
برونشــهری و مسیرهای درون شــهری را بر
عهده دارد.
احداث رینــگ پیرامونی بــه علت اینکه
موجب عدم تداخل ترانزیت عبوری از شهرها با
راه های درون شهری ،افزایش سطح ایمنی عبور
و مرور و گذر ســریع خودروها از محدوده شهر
بدون اشغال سطح خیابانهای درون شهری می
شــود ،ضروری اســت .همچنین از سوی دیگر
شــهروندانی که قصد دارند شــهر را با سرعت
بیشــتر و به صورت ایمن و روان طی کنند نیز
میتوانند از رینگهای پیرامونی که دور تا دور
شهر را احاطه کرده ،بهره ببرند .بر همین اساس
تکمیل رینگ پیرامونی در کالنشــهر شیراز از
اهمیت باالتری نسبت به سایر رینگها برخوردار
اســت تا خودروهایی که قصد عبور از شیراز را
دارند در مسیری ایمن و بدون تداخل با ترافیک
درون شهری وارد رینگ پیرامونی شوند و پس از
گذر از حاشیه شهر از آن خارج شوند .همچنین
با توجه به رشــد طولی (شــرقی  -غربی) شهر
شیراز ،رینگ پیرامونی موجب دسترسی آسان
شــهروندان به نقاط مختلف شــهر می شود و
رانندگان از طریق رینگ پیرامونی میتوانند به
سهولت مسیر مدنظر خود را طی کنند.
ادامه در صفحه 7

عکس :علی محمدی راد

چند دلیل برای اثبات اینکه سرعت رشد پروژههای شهری «فوقالعاده» است

عملیات ممکن

پروژه تقاطع شهید رودکی با پیشرفت  65درصدی در هفتماه ،به بهرهبرداری رسید
6

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

2

تخلف پروژه هتل بلندمرتبه در خیابان رودکی شیراز
محرز است .مدیران شهرداری وقت که به این هتل پروانه ساخت
دادهاند ،پاسخگو باشند
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شاید در سال اول آغاز
فعالیت شورا این نیاز
احساس میشد که
اعضا باید با جایگاه
خود آشنا شوند ،اما با
آغاز سال دوم فعالیت
این نهاد ،انتظار این
است که شورا با
هدفگذاری مناسب،
برای بسیاری از
مشکالت شهر راه حل
اجرایی ارائه کند

نماینده ولی فقیه در استان فارس در صحن علنی شورای شهر تأکید کرد

هویتبخشیشیرازمورد
توجه قرار گیرد

،،

نماینده ولی فقیه در اســتان فارس و امام جمعه شــیراز در صحن
علنی شــورای شهر گفت :شیراز در هویتبخشی به کشور ،نقش مهمی
ایفا میکند و شورا و شهرداری باید به این مساله توجه جدی داشته باشند.
آیتاهلل لطفاهلل با بیان این که شــیراز هویت ایران محســوب میشود،
خاطرنشــان ساخت :ســازهها و معماری کنونی این شهر باید با ماهیت
ایرانی و اســامی همخوانی بیشتری داشته باشــد و الزم است شورا و
شهرداری این مساله را مورد توجه جدی قرار دهند .وی با تاکید بر اینکه
روح ایران در شیراز جاری است ،افزود :شیراز به عنوان نماد هویت ایرانی
و اسالمی مطرح است ،این امر نیاز به اثبات ندارد و کسی هم این موضوع
را انکار نمیکند ،اما در روند توسعه شیراز ،هویتبخشی به این شهر مورد

توجه کمتری قرار گرفته اســت .دژکام خاطرنشان کرد :ساختوسازها و
نوع طراحیهای امروز شهر ،با آنچه ماهیت شهر شیراز میدانیم؛ فاصله
گرفته است.
نماینده ولی فقیه در استان فارس با یادآوری اینکه شیراز از گذشته
به نام «شهر گنبدهای فیروزهای» شهره بوده ،افزود :مطابق با این هویت
و پیشــینه ،ساخت مسجد به عنوان پایگاهی اجتماعی و مذهبی در شهر
شیراز ضروری و الزم اســت و باید توسعه زیرساختهای فرهنگی این
شــهر با محوریت حرم مطهر شاهچراغ (ع) و متناسب با هویت شهری
شیراز مد نظر قرار گیرد .امام جمعه شیراز همچنین با اشاره به آغاز فعالیت
سال دوم شورای پنجم این شــهر،گفت :شورا یک نهاد اسالمی و نماد

ســفیر صربستان در تهران ،فیلمهای ایرانی و صربستانی را بازتاب دهنده زندگی ساده مردم
دانست و گفت :این موضوع ،بزرگترین وجه اشتراک فیلم های تولیدی در  2کشور است .دراگان
تودوروویچ که برای شــرکت در آیین اختتامیه هفته فیلم صربســتان به شــیراز سفر کرده است،
نخستین نقطه اشتراک فرهنگی ایران و صربستان را زبان عنوان کرد و گفت :در زبان صربی بیش
از  800واژه فارسی وجود دارد و از صد سال پیش داستان رستم و سهراب از حماسه فردوسی ،دیوان
حافظ ،بوستان و گلستان سعدی و رباعیات خیام به صربستانی ترجمه شده است و شرحهایی نیز در
این زمینه موجود است .او که خود ،عالقه بسیاری به فیلمهای ایرانی دارد و کارگردان محبوبش
عباس کیارســتمی است برگزاری هر ساله جشــنواره فیلمهای ایرانی را در بلگراد دلیل اشتراک
فرهنگی ایران و صربســتان در حوزه ســینما میداند و عنوان میکند :مردم صربستان فیلمهای
ایرانی را بسیار دوست دارند؛ درواقع باید بگویم نه تنها دوست دارند ،بلکه این فیلمها را میشناسند
و با کارگردانان ایرانی آشنا هستند.
ســفیر صربستان در ایران ،از جشنواره سینمایی بلگراد در  26سال پیش یاد میکند که یک
فیلم ایرانی در افتتاحیه آن اکران شــد و این موضوع در ذهن او به مثابه پل ارتباطی قوی این دو
کشور نقش بسته است .او که در سینماهای ایران به تماشای فیلمهای روی پرده مینشیند ،درباره
ال همه دیالوگها را متوجه نمیشــوم؛ همین
تجربــه دیدن فیلمهای ایرانی میگوید :با آنکه کام ً
که اتمســفر آشنایی را حس میکنم ،حس بسیاری از فیلمها میگیرم و این برای من مهم است.
تودوروویچ از موســیقی نیز باعنوان پایه دیگر فرهنگ مشــترک ایران و صربستان یاد میکند و

مطالبه رفاه خواستهای
بهحق است
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی
استانداری فارس با اشاره به شرایط کنونی
و هجمهی گستردهی اقتصادی دشمنان
به ایران اســامی ،هدف دشمن از این
هجمــه را بیاعتمادی و دلســرد کردن
مردم به نظام اسالمی و مسئوالن دانست.
هادی پژوهشجهرمی در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی شهرستان
بوانات با تصریح اینکه ناامیدی به معنای مرگ و تسلیم شدن است،
تاکید کرد :همه باید تالش کنیم که سختیهای موجود مرتفع شود و
این مرحله را مانند مراحل دشــوار پیشین پشت سر بگذاریم .پژوهش
با اشــاره به اینکه در ســالهای ابتدای پیروزی انقالب اسالمی در
روستاها هیچ نشانی از عمران و آبادانی نبود ،افزود :به دلیل پایمردی
و تالش مردم و تدابیر مسئوالن با توجه به نگاه عدالتمحور حاکم بر
نظام جمهوری اسالمی ،خدمات به دورافتاده ترین نقاط کشور رسیده
اســت .وی با بیان اینکه انســان به دلیل کمالطلب بودن ،به هیچ
سطحی از رفاه قانع نیســت ،گفت :امروزه در روستاها مردم تقاضای
اینترنت پرسرعت می کنند؛ در حالی که در گذشته ارایه خدماتی مانند
گازرسانی به روستاها به مخیله افراد خطور نمیکرد.
معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی اســتانداری فارس با تاکید
بر این که به رغم همه تبلیغات مســموم ،خدمــات قابل توجهی در
کشور صورت گرفته است ،افزود :به دلیل باال رفتن توقعات ،مطالبات
بیشــتری از نظام وجود دارد که البته مطالبه بهحقی اســت .پژوهش
تصریح کرد :اگر مردم مطالبه رفاه بیشــتری دارند و خواهان توسعه
بیشــتری هستند ،حق دارند و مسئوالن نمی توانند بایت خدماتی که
کردهاند منت بگذارند زیــرا به وظیفه خود عمل کردهاند .وی با بیان
این که یکی از دالیلی که انقالب اسالمی صورت گرفت این بود که
عدالت اجتماعی برای همه مردم محقق شــود ،افزود :مردم نیز باید
قدردان خدماتی که صورت گرفته است باشند و گذشتهها را فراموش
نکنند.

همفکری در جامعه است و شورای اسالمی شهر شیراز باید توانایی خود
را در رفع نیازهای شــهر به اثبات رساند .شاید در سال اول آغاز فعالیت
شورا این نیاز احساس میشد که اعضا باید با جایگاه خود آشنا شوند ،اما
با آغاز سال دوم فعالیت این نهاد ،انتظار این است که شورا با هدفگذاری
مناسب ،برای بسیاری از مشکالت شهر راه حل اجرایی ارائه کند.
آیتاهلل دژکام در بخش دیگری از ســخنان خود اظهار داشت :نیاز
به همدلی و همگرایی بین مسئوالن ،مردم و نخبگان سیاسی در شرایط
کنونی بیش از گذشته احســاس میشود .امروز در کشور همه دلسوزان
انقالب به این نتیجه رسیدهاند که اگر میخواهیم حرکت انقالبی تداوم
داشته باشــد ،باید گروههای مختلف سیاسی ،بیش از گذشته با یکدیگر

همه راهها از فرهنگ میگذرد

میافزاید :گروههای ایرانی بســیاری ساالنه در بلگراد به اجرای موسیقی میپردازند و این موضوع
نشاندهنده ارتباط فرهنگی قوی ایران و صربستان در همه شاخههای هنر است.

افتتاح کارخان ه آسفالت
و بتن منطق ه انرژیبر المرد

اولیــن کارخانــه تولید آســفالت و بتن
منطقه ویژه صنایع انــژی بر المرد با حضور
نماینــده ویژه هیات دولت و اســتاندار فارس
آغاز به کار کرد .همزمان با عید ســعید غدیر
خم و در آخرین روز از هفته دولت و با حضور
حجتاالسالم علوی وزیر اطالعات و نماینده
ویژه هیات دولت ،اســماعیل تبادار استاندار فارس و جمعی از مدیران
شهرســتان المرد اولین کارخانه آسفالت و بتن منطقه ویژه اقتصادی
صنایع انرژی بر المــرد آغاز به کار کرد .نماینده ویژه هیات دولت در
آیین آغاز به کار و بهره برداری از این پروژه گفت :خداوند می فرمایید
مســلمانان در زمینه مســائل اقتصادی و جاری مورد ازمایش هستید؛
یک روز درجنگ هشت ساله مقاومت کردیم و با پیروزی اجازه ندادیم
یک وجب خاک ما زیر چکمه های دشمن برود.
وی عنوان کرد :امتحان امروز ما امتحان اقتصادی اســت و 40
ســال اســت داریم این امتحان را پس می دهدیــم و اجازه نداده ایم
دســتگاه های اقتصادی کشور از کار بیفتد .وزیر اطالعات معتقد است
صبر و اســتقامت در مقابل دشمن و تقوا برای خودمان در داخل کشور
بهترین راه حل رســیدن به نتیجه است واین تنگناها اراده ما را سست
نمی کند و بن بســت در مقابل ما وجود ندارد .علوی خاطر نشان کرد:
در مقابل تحریم با اتکا به نوآوری های خود ،سرمایه های خود و اتکا
بــه حضور مردم و بخش خصوصی با رهنمودهای مقام معظم رهبری
(مدظله العالی) می توانیم از تمام دست انداز های دشمن عبور کنیم.
نماینده ویــژه هیات دولت گفت :این کارخانه تولید آســفالت و
بتن نتیجه همین اعتماد به ضرفیت داخلی است که باید حمایت شود.
اولین کارخانه تولید آســفالت و بتن منطقه ویژه صنایع انژی بر المرد
بــا بیش از  20میلیارد تومان اعتبار در مســاحتی  53هزار مترمربع و
ظرفیت  150هزار تن در ســال توسط شــرکت خصوصی آرشیکو و
مجموعه کارخانه تولیدی جهانبانی ساخته شده و برای  37نفر اشتغال
زایی کرده است.

همافزایی داشته باشــند .وی ادامه داد :تقابل بین مسئوالن ،امکانات و
تواناییهــای داخلی را به هدر میدهد و این امر در عرصه نبرد تمدنها
به زیان کشــور تمام میشود و جلوی شکوفایی تمدن ایرانی و اسالمی
را خواهد گرفت.
نماینده ولی فقیه در اســتان فارس ،تمدنسازی اسالمی را نتیجه
کارآمدکردن نهادهای درون کشــور دانست و اظهار کرد :کارآمدی شورا
در خرد جمعی متبلور خواهد شد و گرهگشایی این نهاد در حوزه مشکالت
شــهری فراتر از آسفالتکردن یک معبر است .آیت اهلل دژکام خطاب به
اعضای شــورای شهر شیراز تاکید کرد :از سیاسیکاری پرهیز و به مردم
خدمت کنید.

او همچنین عنوان میکند :همه شــاخههای هنر را پیگیری میکنم تا راهی برای برقراری
بیشتر روابط فرهنگی بجویم زیرا ارتباط فرهنگی زمینهساز روابط دوستانه است .موزه سینما مکان
مورد عالقه سفیر صربستان در ایران است و به گفته خودش گاهگاه نیز به تماشای نمایش مینشیند
و به کنســرت میرود .این دیپلمات صربســتانی برگزاری هفته فیلم صربستان در ایران را بسیار
بااهمیت توصیف میکند و میگوید :این اولین بار است که فیلمهای صربستان در سینماهای ایران
و برای مخاطب ایرانی نمایش داده میشود و چندی پیش نیز وزیر فرهنگ صربستان در مالقات با
توگو کردند و ما بسیار پیگیر
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درخصوص ساخت فیلمی مشترک گف 
این اتفاق هستیم و درحال حاضر همه جوانب را برای ساخت فیلم مشترک بررسی میکنیم .سفیر
صربســتان در ایران انتخاب سه شهر شــیراز ،تهران و تبریز را برای برگزاری نخستین هفته فیلم
صربستان در ایران انتخابی بهجا دانست و ابراز امیدواری کرد این رویداد در سالهای آینده در دیگر
شهرهای ایران نیز برگزار شود.
تودوروویچ در پاسخ به اینکه در آستانه روز جهانی صلح که مصادف با  30شهریور ماه است،
از ابــزار هنر چگونه میتوان برای برقراری صلح اســتفاده کرد ،میگوید :همه راهها از فرهنگ رد
میشود .اگر با کشــوری روابط فرهنگی داشته باشیم یعنی داریم اندکاندک میآموزیم که دیگر
مردمان چگونه زندگی میکنند ،چه چیزی را دوســت دارند و چه چیزی را دوســت ندارند و وقتی
فرهنگ کشوری را شناختیم ،صلح متولد میشود و هر چه بیشتر و بیشتر همدیگر را بشناسیم جنگ
نیز از میان میرود و هر مشکلی را میتوانیم حل کنیم.

آمادگی بخش خصوصی فارس
برای عبور از بحران اقتصادی

رئیــس اتاق بازرگانــی ،صنایــع ،معادن و
کشــاورزی فارس از آمادگی کامل این تشکل و
فعاالن بخــش خصوصی فارس برای همراهی در
عبــور از بحران اقتصادی خبــر داد .جمال رازقی
در جلســهای با حضور مدیرکل استاندارد فارس و
مدیر نظارت بر غذای علوم پزشــکی شیراز گفت:
در شرایط بحرانی امروز اقتصاد کشور باید به فکر واحدهای تولیدی استان
باشیم و این اتاق از همه توان کارشناسی و فنی بخش خصوصی در جهت
عبور از بحران اقتصادی استفاده میکند.
وی با بیان اینکه در این شرایط نیاز است دستگاه های اجرایی برای
حفظ و تســهیل روند تولید اقدامات فرادســتگاهی داشته باشند ،افزود :در
بسیاری از دستگاه های اجرایی استان ،مدیران حامی بخش تولید و صنعت
استان هستند اما بخش های دیگر و یا قوانین مانع تراشی می کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد :ســامت مردم
خط قرمز برای همه فعاالن اقتصادی و بخش دولتی اســت و انتظار داریم
دســتگاه های نظارتی و تصمیم گیر در بخش مواد غذایی با حفظ اصول،
از واحدهای تولیدی غذایی اســتان حمایت در جهت ادامه فعالیت داشــته
باشند.
رازقــی با توجــه به مســایل ارزی و افزایــش قیمت هــا در بازار
اظهارداشــت :توجه به بازار داخل و قدرت خرید مردم موضوع مهم امروز
جامعه اســت و باید شرایطی ایجاد شود که واحد تولیدی و مردم بتوانند از
کاالها استفاده کنند.
وی اضافه کرد :امروز بخش تولید در کشــور با مشــکالت جدی از
جمله تامین مواد اولیه روبرو اســت ضمن اینکه باید برای تامین مواد اولیه
واحدهای تولیدی از آبانماه جاری که تحریم ها علیه کشورمان اعمال می
شود ،چاره اندیشی شود.
رازقی ادامه داد :تالش بخــش خصوصی و اتاق بازرگانی برای رفع
مشــکالت و فعال نگه داشــتن واحدهای تولیدی استان است که در این
راستا حمایت سایر دستگاهها را طلب میکنیم.

تخلف پروژه هتل آسمان
«محرز» است
معــاون قضایی و پیشــگیری
از جرم دادگســتری اســتان فارس
گفت :برخی مشکالت کنونی شیراز
ناشی از تخلف مدیران شهرداری در
دورههایقبل است ،پروژههای هتل
بلند مرتبــه در خیابان رودکی و برج
های دو قلو از جمله این پروژههاست که تخلفات مدیران وقت
شــهری در آن محرز است .احمد رحمانیان با اشاره به پرونده
هتل گفت :در پرونده ساخت هتل در خیابان رودکی شیراز که
قانون برای آن ضابطه ام  6در نظر گرفته مجوز احداث هتلی
بلند مرتبه صادر شد ،سطح اشغال این هتل بیش از مقدار مجاز
و ارتفاع آن بیش از آنچه در طرح تفصیلی آمده و تخلف در آن
محرز است .وی اضافه کرد :مدیران شهرداری وقت که به این
هتل پروانه ساخت داده اند ،باید در این زمینه پاسخگو باشند،
وظیفه نهادهای نظارتی اســت که سهم و نقش هر کسی در
احداث مجوزهای غیر قانونی را بررسی کنند .این مقام قضایی
اظهار داشت :این طرح در حساس ترین نقطه شهر و در جایی
که اکنون می بینیم موضوع آســیب رساندن به فضای بصری
ارگ کریمخان و آثار باســتانی را دارد ساخته شده و آسیب آن
به مردم شیراز برمیگردد.
وی گفت :ضعف دســتگاه های نظارتــی در این موارد
آشکار است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد ،دستگاه قضایی
در ایــن موارد به وظیفه قانونی خود عمل کرده و بســیاری از
افرادی را که وابستگی های قوی هم داشتند به حبس و جریمه
محکوم کرده اســت .پیش از این معــاون رئیس جمهوری و
رئیس ســازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
گفت :ساخت هتل (آسمان) با ارتفاع بیش از حد تعیین شده در
حریم ارگ کریمخان زند بزرگترین مانع بر سر راه ثبت جهانی
محور زندیه است.

صدا ی شهر

امکان حضور بیشتر عابران پیاده
در خیابان عفیفآباد ،بر عملکرد اقتصادی
این معبر اثر مثبت خواهد گذاشت

گزارشهایی درباره مدیریت شهری
و بررسی عملکرد مدیران و تصمیمسازان شهری
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کلیات طرح پیادهراهسازی یکی از خیابان های شیراز

لونقل شورای شهر قرارگرفت
مورد تأیید کمیسیون عمران و حم 

خیابانعفیفآباد
پیادهراه میشود

کلیات طرح پیادهراهسازی خیابان عفیفآباد مورد تأیید
لونقل شورای اسالمی شهر شیراز
کمیســیون عمران و حم 
قرارگرفت .رئیس این کمیســیون این طرح را شامل دوخط
عبوری خودرو ،مســیر دوچرخهســواری ،دو مسیر عریض
پیادهروی با طراحی مبلمان شــهری متناســب و نیز حذف
پارک حاشــیهای خوانده که در آن ،مسیر عبوری خودرو با
طرح آرامسازی با سنگفرش ،سرعت عبوری خودرو به بیست
کیلومتر بر ساعت کاهش مییابد .نواب قائدی با اعالم این
خبر که انتخاب پیمانکار این طرح از طریق مناقص ه محدود

صورت میگیرد ،افزوده است :این طرح در ادامه و در اتصال
طــرح مقابل باغ عفیفآباد اســت و از طریــق آن میتوان
فضای بسیار مناســبی برای تعامالت فرهنگی ،اجتماعی و
اقتصادی برای شهروندان ایجاد کرد .به گفته قائدی امکان
حضور بیشــتر عابران پیاده در خیابان عفیفآباد ،بر عملکرد
اقتصادی این معبر اثر مثبت خواهد گذاشت .به گفته رئیس
کمیســیون حملونقل و ترافیک شورای شهر در این طرح
نحوهی دسترســی و رفتوآمدهای اهالی پیشبینی شده و
سعی میشــود با مدیریت و زمانبندی ساعات تخلیهبار و

نیز امکان دسترســی سیســتمهای حمل و نقل همگانی از
ایســتگاههای مترو و پارکینگهای مجــاور ،امکان حضور
وسایل نقلیه شخصی در این خیابان کمتر میشود.
بنا به اعالم نواب قائدی ،این طرح بخشــی از شبکه
مسیرهای ویژه دوچرخهسواری است که در ششماهه دوم
ســال عملیات اجرایی آن آغاز میشــود و بــا این اقدام در
راستای گسترش فرهنگ اســتفاده از حملونقل عمومی و

افزایش نرخ کرایه حملونقل عمومی درون شهری
با تصویب شــورای اسالمی شهر شیراز نرخ کرایه
جابهجایی مســافر در شــبکه حملونقل و مسافر شهر
شــیراز شــامل ناوگان اتوبوس ،مینیبوس ،تاکسی و
سرویس مدارس در ســال جاری افزایش یافت .بر این
اساس نرخ ســرویس مدارس و ناوگان تاکسیرانی ۱۵
درصد و نرخ ناوگان اتوبوســرانی براساس پیمایش و به
صورت متغیر برای خطوط مختلف افزایش یافت.
رییس ســازمان حمل و نقل مسافر درون شهری با اشاره به
نوســانات نرخ ارز و به تبع آن گران شــدن قطعات و لوازم یدکی
ناوگان حمل و نقل عمومی ،گفت :در حال حاضر شــیراز به نسبت
سایر کالنشــهرها همچون مشهد ،ارزان ترین شهر در زمینه حمل
و نقل عمومی اســت و افزایش نرخ باعث بهبود وضعیت معیشــت
رانندگان و مطلوب تر شدن خدمات رسانی به شهروندان می شود.

ناصری افزایــش کرایه ناوگان حمــل و نقل عمومی
را گامی در جهت توســعه کمی و کیفــی این ناوگان
دانســت و افزود :در حال حاضر با تعامل صورت گرفته،
 ۱۸۰دســتگاه اتوبوس با نرخ پیشــین و بدون پرداخت
هیچگونه خسارتی به ناوگان حمل و نقل عمومی شیراز
اضافه می شود.
وی محاســبه نرخ کرایه اتوبوس براساس پیمایش را اقدامی
در راستای توســعه عدالت اجتماعی دانست و گفت :تفاوت نرخ در
پرداخت کرایه نقدی و الکترونیکی منجر به تشــویق هر چه بیشتر
شــهروندان به اســتفاده از کارت بلیت الکترونیک و بهره مندی از
مزایای آن می شود .رییس سازمان حمل و نقل مسافر خاطرنشان
ســاخت :جهت رفاه حال شهروندان بســترهایی به منظور فروش
کارت بلیت الکترونیک در اتوبوس ها فراهم شده است.

انتخاب هیاترییسه کمیسیونهای شورای شهر

تنوری رئیس کمیسیون فرهنگی شورا شد
در جریــان برگــزاری انتخابات
هیات رییسه کمیســیونهای شوا در
ســال دوم ،در کمیســیون فرهنگی،
اجتماعی و فرهنگی شــورای اسالمی
شــهر شــیراز ،احمد تنوری به عنوان
رییس کمیسیون ،سیروس پاکفطرت
نایــب رییس کمیســیون و ســولماز
دهقانی به ســمت ســخنگوی کمیسیون منصوب شــدند .در این در کمیسیون
گردشــگری و زیارت ســولماز دهقانی به عنوان رییس و احمد تنوری به عنوان
نایب رییس انتخاب شدند .سید عبدالرزاق موسوی نیز به عنوان رییس کمیسیون
برنامه ،بودجه ،امورحقوقی و امالک ،مهدی حاجتی نایب رییس و سینا بنیزمانی
به عنوان سخنگوی کمیسیون منصوب شــدند .همچنین نواب قائدی به سمت
رییس کمیســیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک ،مهــدی حاجتی نائب رییس
کمیســیون و نوذر امامی به عنوان سخنگوی کمیســیون انتخاب شدند .در این
انتخابات نوذر امامی به عنوان رییس کمیســیون معماری و شهرســازی شورای
اســامی شهر شــیراز ،نواب قائدی نایب رییس کمیسیون و ابراهیم صبوری به
عنوان سخنگوی کمیسیون منصوب شدند.

حملونقل ســالم مانند پیادهروی و دوچرخهسواری درمیان
شهروندان ،گام مهمی برداشته میشود .به گفته قائدی ،این

طرح با تهیه برنامه زمانبندی مناسب و برنامهریزی درست
و نیز طی هماهنگی با سایر ارگانهای خدمترسان و نیروی
انتظامی در کمترین زمان و با حداقل وقف ه ممکن اجراخواهد
شــد تا مشکالت ناشی از آن در حین اجرا برای شهروندان
به حداقل رسد.

،،

احداث دو بوستان فرامنطقهای در منطقه شش
شــهردار منطقه شــش از احداث دو بوستان فرا
منطقــه ای در کوی وحدت و حاشــیه کمربندی خبر
داد .اصغر سروی خاطرنشان ساخت :پارک فرا منطقه
ای در اراضی دراک واقع در کوی وحدت به متراژچهل
هــزار مترمربع در حال احداث اســت کــه با توجه به
وضعیت خــاص توپوگرافی و ماهیــت تپه ماهور آن،
ایــن پارک با رویکردی متفاوت و با امکاناتی شــامل
مســیر پیادهروی و کوهراه ،مسیر دوچرخهســواری به طول 850
متر ،زمین ورزش همگانی به مساحت  400مترمربع ،پارکینگ به
مساحت  1200مترمربع ،سرویس بهداشتی ،نمازخانه ،مخزن آب
ثقلی جهت آبیاری و همچنین کاشــت انواع گیاهان بومی سازگار
با محیط در دســت اقدام خواهد بود .شهردار منطقه شش به دیگر
پروژه در حال احداث منطقه اشــاره کرد و گفــت :احداث پارک
حاشــیه ای کمربندی کوهنورد به متراژ پانــزده هزار مترمربع در

تجلیل از شهرداری شیراز به عنوان دستگاه برتر فارس

در بیســت و یکمین دوره جشــنواره شهید رجایی
که با هدف معرفی دســتگاههای اجرایی برتر و کارمندان
نمونه فارس برگزار شــد ،از شهرداری شــیراز تجلیل به
عمل آمد .در این جشنواره  32دستگاه برتر استان فارس و
کارمندان نمونه ادارات معرفی و تجلیل شدند .دستگاههای
برتر براساس شــاخصهای عمومی و اختصاصی ارزیابی
شــدهاند و پنج دستگاه اجرایی که در شاخصهای عمومی
و اختصاصی بیشــترین امتیاز را کســب کردهاند به عنوان
دســتگاههای برتر انتخاب شــدهاند .در بیست و یکمین
دوره جشــنواره شهید رجایی که به مناسبت هفته دولت و

طرح پیادهراهسازی
خیابان عفیفآباد
بخشی از شبکه
مسیرهای ویژه
دوچرخهسواری است
که در ششماهه دوم
سال عملیات اجرایی
آن آغاز میشود و
فرهنگ استفاده از
حملونقل عمومی
و حملونقل سالم
مانند پیادهروی و
دوچرخهسواری درمیان
شهروندان را افزایش
میدهد

همزمان با روز کارمند برگزار شــد از شــهرداری شیراز به
عنوان دســتگاهی که بیشترین ارتقای رتبه را در سال 96
نسبت به سال  95داشــته ،تجلیل شد .عالوه بر این پنج
دستگاه ،سه دستگاه برتر در شاخص عمومی ،سه دستگاه
برتر در شاخص اختصاصی ،سه دستگاه برتر که بیشترین
ارتقای امتیاز و  9دســتگاه که اقدامات برجســته داشتهاند
نیز به عنوان دســتگاههای برتر معرفی و تجلیل میشوند.
شــهرداری شــیراز ،اداره راهداری و حمل و نقل جادهای
و تبلیغات اســامی به عنوان سه دستگاهی که بیشترین
ارتقای رتبه را نسبت به سال گذشته داشته ،معرفی شدند.

راستای رفع نقاط بی دفاع شهری و کاهش آسیبهای
اجتماعی صورت خواهــد گرفت که به زودی به بهره
برداری برســد .ســروی با بیان اینکه ارتقای شادابی،
نشاط و افزایش تعامالت شــهروندان از اولویت های
اقدامات عمرانی شــهرداری منطقه شش است ،گفت:
توسعه و افزایش سرانه فضای سبز عمومی و تفریحی
در زندگی شــهری امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار

می باشد.
پارکهای شــهری دارای کارکردهای مختلفی هستند که می
توان به نقش مؤثر این پارکها در ارتقا شــرایط زیست محیطی به
عنوان ریه های تنفســی شهر و همچنین کاربری های شهری و
اجتماعی آن در گذران اوقات فراغت فردی و جمعی خانواده اشاره
کرد .همچنین پارکها در بهبود کیفیت زندگی و ســامت عمومی
جامعه نقش بسزایی را ایفا می کند.

برگزاری دومین جشنواره خرمرود در شیراز
دومین جشنواره خرم رود در شیراز
از هفته گذشــته در حال برگزاری است.
ابراهیم گشتاســبیراد در اینباره گفت:
دومین جشــنواره خرمرود با هدف ایجاد
فضای شور و نشــاط اجتماعی ،معرفی
فرصتهای گردشــگری شهری ،شیراز
شناســی ،تقویت فرهنگ شــهروندی
و معرفی برنامهها و دســتاوردهای شهرداری شــیراز برگزار میشود .رئیس سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شــهرداری شیراز افزود :دومین جشــنواره خرمرود ۷
تا  ۱۵شــهریورماه امســال هر روز از ســاعت  ۱۷تا  ۲۳در ابتدای بولوار چمران ،سد
نهر اعظم برگزار میشــود .معاون فرهنگی ،اجتماعی شــهردار شیراز گفت :نخستین
جشنواره خرمرود اردیبهشتماه  ۹۳در هفته بزرگداشت شیراز و با همکاری و همراهی
سازمانهای مختلف شهرداری برگزار شد.
در این جشــنواره برنامههایی ورزشی همچون والیبال ساحلی ،مسابقه پنالتی و
بسکتبال ،دارت و تیرو کمان ،بازیهای بومی ومحلی ،برپایی کمپ عشایری به همراه
معرفی آیینها و آداب رسوم ،غرفههای صنایع دستی و خوراکهای سنتی ،غرفههای
مشــاوره اجتماعی ،مسابقه بادبادکها ،مدرســه طبیعت ،جشنهای شبانه ،مسابقات
فرهنگی و شیراز شناسی برگزار میشود.

ناظر منطقه یک شهرداری اعالم کرد:

افزایش  34درصدی درآمد
حاصل از عوارض پروانه ساختمان
شهردار شیراز با حضور
در منزل محمدعلی
و محمدرضا گرایی
افتخارآفرینی این دو برادر
شیرازی را در مسابقات
کشتی بازیهای آسیایی
 ۲۰۱۸جاکارتا تبریک گفت

شــهرداری منطقه یک شیراز در ســالهای جاری علی رغم
رکــود اقتصادی و بحرانهای مالی با افزایش  34در صدی عوارض
پروانه ساختمان و موافقت اصولی نسبت به زمان مشابه چهار ماهه
اول سال  96بوده اســت .ناظر منطقه یک شهرداری شیراز با بیان
مطلب فوق افزود  :شیوه تعامل مدیریت منطقه و همراهی مجموعه
اجرایی ســبب شده است تا ساالنه قریب به 12در صد از کل بودجه
شــهرداری شیراز توسط منطقه یک تامین شود .قاسم مقیمی سهم
بودجه مصوب 4ماهه شــهرداری منطقه یک را 1150میلیارد ریال
اعالم کرد که نزدیک به  65در صد از این بودجه محقق شده است.
ناظر منطقه یک شــهرداری شــیراز ادامه داد :هرچند وصولی کلی
چهار ماهه ســال  96این منطقه 69 ،میلیارد تومان بوده اســت ،اما
این عدد در سال 97به  63/4میلیارد تومان رسیده که حدود  8درصد
کاهش داشته است.
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صدای شهر

،،

عضو شورای شهر شیراز در گفتوگو با شهرراز؛

اگر سیستم فاضالب
یکپارچه شود نه مشکل
آلودگی زیستمحیطی
شیراز از غرب تا
شرق شیراز را خواهیم
داشت و نه بوهای
مشمئزکنندهای را که
امروز در مناطقی در حد
غیرقابل قبولی احساس
میشود ،وجود
خواهد داشت

،،

،،

 880یاور شورا در محالت
مختلف شیراز
ساکن هستند و
راهکارهایی برای برونرفت
از مشکالت را از دل این
یاوران شورا انجام شده
است و ثابتشده آنجا که
مردم در تصمیم سازی ها
نقش دارند این نقش بسیار
میتواند پررنگتر شود

،،

باید بر اساس
خرد جمعی پیش رفت

با ورود به ســال دوم دوره پنجم شــوراها نگاهی به گذشته و بازخوانی کارهای انجامگرفته میتواند چراغی برای سه سال باقیمانده از این دوره شورا باشد .در این شماره دو
حسین مالکی نفر از اعضای شورای اسالمی شهر شیراز در گفتوگو با شهرراز گذشته ،حال و آینده را با نگاه شورایی خود مورد بازکاوی قراردادند و نقطه نظراتی را بازگو کردند .علی ناصری رئیس
کمیسیون خدمات شهری  ،محیط زیست و سالمت از رفع مشکالت شهری از طریق مثلث ارتباط یاوران شورا ،اعضای شورا و نمایندگان مجلس گفت و بر ضرورت مدیریت یکپارچه شهری تأکید
کرد .این عضو شورا باور دارد که باید بر اساس خرد جمعی جلوی یک سری موازی کاریها گرفته شود.

با ورود به دومین ســال کار شوراها در یک
نگاه کلی پارلمان شــهری شیراز را چگونه
میبینید؟

شــورای پنجم از یکم شهریور  96با مراسمی که
در حضور فرماندار و مســئولین رســم ًا کار خود را آغاز
کرد ،یک سری شــعارها مثل شفافسازی ،شهرداری
شیشهای استفاده از خرد جمعی ،بهرهگیری از نیروهای
مجرب متخصص و متعهد را سرلوحه کار خود قرارداد و
مردم هم اقبال خوبی نشان دادند ،اکنون که یک سال
از سال اول دوره پنجم گذاشته است ،هیئترئیسه سال
دوم هم شکل گرفت و درپی آن هستیم که هیئترئیسه
کمیسیونها هم شکل بگیرد .حسب اقدامی که شورای
مشــهد هم انجام داده یک مصوبه داخلی داریم که بر
اساس آن کســانی که وارد هیئترئیسه شورا میشوند
نمیتوانند ریاســت کمیســیونها را بر عهده داشــته
باشــند تا قدرت بهطور متوازن تقســیم شود در جهت
خدمتدهی به مردم نقش و ســهم داشته باشند .این
مصوبه داخلی از بسیاری جهات خوب است؛ زیرا قدرت
اگر دریک جا متمرکز شود میتواند شفافیت را کاهش
دهد.
آیا در این مصوبــه الزامی برای اجرا وجود
دارد؟

دنبال این هستیم که به اخالقیات پایبند باشیم و
آن را اجرا کنیم.

،،

راهکار نظارت بر
شهرداری و قسمتهای
مختلف شهرداری باید
در هیئترئیسه هر دوره
شورا تدوین و مشخص
شود که اعضا بتوانند
نظارت کنند و بهصورت
مشترک عالوه بر بعد
نظارتی تصمیمگیری هم
انجام دهند

،،
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علیرغم اعالم قبلی چرا جلســه یکشــنبه
چهارم شــهریور کمیســیون ســامت،
محیطزیست و خدمات شهری برگزار نشد؟

ما هفته قبل دســتور کار جلسه چهارم شهریور را
اعالم کردیم که دارای ســه دستور کار بود .دستور کار
اول ما مبنی بر انتخاب هیئترئیســه کمیسیون برای
سال دوم و دســتور کار دوم و سوم در رابطه با بحران
آب و مسائل و مشکالت آب بود و براین اساس افرادی
را از شهرداری دعوت کرده بودیم اما متوجه شدیم که
دکتر مقیمی به افریقای جنوبی سفرکرده است و برای
یکی از همکاران دیگر کمیسیون هم کاری در خارج از
شورا پیش آمد و با توجه به اینکه این دو حاضر نبودند
اعالم کردیم که جلســه کمیسیون عم ً
ال برگزار نشود
تا هیئترئیســه عم ً
ال شــکل بگیرد و بعد وارد دستور
کار شود.
شورای شــهر در ابعاد نظارتی در تصویب
لوایح و طرحها تا چه اندازه توانســته است
موفق باشد؟

ببینیــد .ما هــم صراحت قرانــی و هم صراحت
قانونی داریم که شــورا باید شورایی اداره شود .اگر به
این ســمت برود که شورا شــورایی اداره شود .قطع ًا از
مهمترین ابزار شــورا این است که نظارت وجود داشته
باشد و نظارت را هم ما به سه صورت میتوانیم داشته
باشــیم .شــورا نه لزوم ًا بهعنوان شورای شهرداری که
بهعنوان پارلمان محلی است بر اساس رأی مردم فهیم
شــیراز یک عضو شــورا میتواند با حضور در مناطق
مختلف شهرداری و سازمانها و محلههای شهر شیراز
معضالت و مشــکالت را بررسی کند و در جهت بهبود

وضعیت مردم گام بردارد.
دومین راهکار نظارت شــورا از طریق سازمانها
اســت .هر عضو شــورا میتواند بهعنوان ناظر دریک
کدام از ســازمانهای  12گانه شهرداری مثل سازمان
آتشنشانی و ســازمان فاوا و سازمان ســیما منظر و
فضای ســبز حضورداشته باشــد .پس وقتی عضوی از
شــورا در آن ســازمان عضویت دارد و هیئتمدیره آن
ســازمان مهمترین تصمیمــات را میگیرند این خود
در مدیریت کمک میکند و مســئله سوم که میتواند
بهصورت نظارتی انجام گیرد ،ناظرینی هســتند که ما
در مناطق شهرداری داریم و در آن منطقه بهطور ویژه
بر کارها نظــارت دارند و ابزارهای مهمی برای نظارت
هســتند .راهکار نظارت بر شــهرداری و قسمتهای
مختلف شــهرداری باید در هیئترئیسه هر دوره شورا
تدوین و مشخص شود که اعضا بتوانند نظارت کنند و
بهصورت مشــترک عالوه بر بعد نظارتی تصمیمگیری
هم انجام دهند .یک قســمت از این تصمیمگیریها،
تصمیم سازی اســت که با استفاده از نیروهای خدوم،
متخصص و شفاف بهعنوان مشاور میتوانند به اعضای
شورا کمک کنند.
در این یکســاله مطالبات شــهروندان با
چه مضرابی پی گیری شــد و فکر میکنید،
بهرهگیری از چه شیوههایی میتواند کیفیت
کار شورا در سال دوم را بهبود بخشد؟

به یاد داشــته باشــید که ما یک پارلمان محلی
و یک پارلمان ملی داریم .هنر این اســت که اعضای
پارلمان محلی نشســتهایی را با اعضای پارلمان ملی
داشته باشــند تا بتوانند آن مســائلی را که در پارلمان
محلــی وجود دارد به پارلمان ملــی منتقل کنند .مث ً
ال
یکــی از وظایفی که کمیســیون تلفیق و هماهنگی با
ادارات شورا دارد این است که بتواند ادارات و ارگانها
را بــدون مداخله در جهت جلوگیــری از موازی کاری
هماهنــگ کند تــا تصمیماتی که گرفته میشــود در
یک راســتا باشد که این هماهنگی میتواند هم در بعد
اقتصادی و هم در مدیریت یکپارچه شهری کمک کند.
واســط بین اعضای پارلمان محلی و مردم نیز یاوران
شــورا هســتند .در کالنشهر شــیراز  880یاور شورا
داریم که در محالت مختلف شــیراز ســاکن هستند و
با کمک آنها میتوانیم لحظهبهلحظه با مشــکالت و
پتانسیلهای محلهها آشــنا شویم و حتی راهکارهایی
برای برونرفت از مشــکالت را از دل این یاوران شورا
که با شــورا همکاری میکنند ،داشته باشیم .ثابتشده
آنجا که مردم در تصمیم ســازی هــا نقش دارند این
نقش بسیار میتواند پررنگتر شود .این ارتباط میتواند
بین یاوران شــورا و اعضای شــورا و نیز بین اعضای
شــورای شــهر با نمایندگان مردم در مجلس شورای
اسالمی باشد .یک سری کارها بازمیگردد به کارهایی
که در مجلس انجام میگیرد و یک ســری تصمیماتی
که در شورای شهر میتواند گرفته شود .تأکید میکنم
ضمن هماهنگی و همدلی با ادارات ارگانها و نهادهای
ذیربــط بدون مداخله در کار آنهــا بدون اینکه آن
قســمت دچار آسیبزایی شــود ،اگر این روند ،درست
شــکل بگیرد من معتقدم بســیاری از معضالت شهر
میتواند بهراحتی حل شود.

کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات
شهری شورا جلساتی را با دستگاههای دیگر
داشت و تصمیماتی هم در این زمینه گرفته
شد .تا چه حد این نشستها کارهای شهر
را به سمت منفعت شــهروندان پیش برده
است؟

در کمیسیون سالمت ما با دانشگاه علوم پزشکی،
سازمان بهزیستی و سازمانهای خدمات رسان از اداره
بــرق تا آبفا تعامل خوبی داریم زیــرا معتقدیم که باید
بر اســاس خرد جمعی پیش رفت و جلوی یک سری
موازی کاریها هم باید گرفته شود.
در بیان اهم فعالیتها و تصمیمات کمیسیون به
 55مورد ازجمله الزام احداث کانال مشترک تأسیسات
شــهری با همکاری و هماهنگی دستگاههای خدمات
رســان ،تصویب آییننامه مشارکت شهرداری در ارتقاء
نظام سالمت شهروندان ،تصویب طرح حمایت از مراکز
علم و فناوری ،مراکز رشــد و شرکتهای دانشبنیان،
تصویب دستورالعمل اعطای تسهیالت به جانباختگان
و معلولیــن ســازمان آتشنشــانی و خدمــات ایمنی
شهرداری ،الزام شهرداری به تدوین الیحه ساماندهی
دکلها و ایســتگاههای مخابراتی منطبق با استاندارد
تعریفشــده ،پی گیری انجام مطالعــات آبخیزداری
شهری و کوهســتانی رودخانه خشک و انجام مطالعه
بازنگری شــبکه آبهای سطحی با رویکرد منابع آب،
پیگیری احــداث تصفیهخانههای لوکال واقع در (قصر
قمشه  -قصردشــت  -آزادگان) جهت استفاده مجدد
از پســابهای خانگی در آبیاری فضای سبز شهری و
حفظ باغات  ،پیگیری تشــکیل کمیته هماهنگی امور
حفاری در سطح شهر بهمنظور ایجاد مدیریت یکپارچه،
هماهنگی با شــرکت آبفا شهرستان شــیراز بهمنظور
استحصال آب قابلاســتفاده جهت آبیاری فضای سبز
شهری از طریق آبهای خاکستری موجود در محدوده
و حریم شــرق و جنوب شیراز و پیگیری تعیین تکلیف
سهم مالکیت شهرداری در اراضی  400هکتاری واقع
در شرق شــیراز و ارائه طرح مناســب جهت ایجاد و
احیای فضای ســبز در اراضی مذکور میتوان اشــاره
کرد.
درزمینهی احداث کانال مشــترک خدمات
شهری شیراز چه اتفاقی افتاد؟

در کشورهای پیشرفته از سالهای قبلتر ،پیش
از احداث شهر اول زیرساختهای شهر را رقم میزدند
که در این راســتا کانال مشترکی برای عبور تأسیسات
شــهری احداث میشــود تــا از آن لولههــای گاز و
کابلهای برق و مخابرات و آب و غیره عبور داده شود
و اگر دچار مشــکل شوند بســیار راحت از آن کانالها
جاهای آســیبدیده را مرمت میکنند .در کشور ما به
دالیل بسیار این کار انجامنشده است .شما میبینید که
مث ً
ال اداره آبفا برای ترمیم ترکیدگی لوله ،آسفالت معابر
حفر میکند و شــهرداری هم به آســفالت آن قسمت
میپردازد بعد از مدتی مث ً
ال شرکت گاز آن نقطه را برای
تعبیه لولههای گاز حفاری میکند و دوباره شــهرداری
مجبور به آسفالت آن نقطه میشود و همینطور کارها
تکرار میشــود و هزینه تکرار ایــن کارها را هم مردم
میدهنــد .ما امیدواریم به ســمتی برویــم که کانال

مشــترک تأسیسات شــهری جا بیفتد .حاال در نقاطی
واقع ًا میبینیم ممکن اســت باوجود مشکالت ترافیکی
انجام این کار سخت باشد اما با پیشرفت فناوری امروزه
حتی این مسائل هم قابلحل است ولی در شهرکهای
جدید یــا مناطقی که امکان آن وجــود دارد ،این کار
امکانپذیر است .مث ً
ال در بازار وکیل شمالی برای حفظ
این بنای تاریخی این کار را انجام دادیم .در بازار وکیل
جنوبی هم این کانال مشترک تأسیسات شهری را دایر
میکنیم .در شهرکهای جدید اگر ابتدای کار ما سراغ
این زیرساخت برویم .مردم هزینههای دوباره و چندباره
را برای این کارهای موازی نخواهند داد.
کانــال تأسیســاتی کــه در بــازار وکیل
احداثشده چه ویژگیهایی دارد؟

نقشــه آن تهیهشــده و چندین جلســه با حضور
مسئولین بازدید کردیم و ازآنجاکه تأسیسات برق و گاز
این بازار تاریخی رهاشده ،بر اساس پالنی که طراحی
و تصویبشده بود کانال مشترک تأسیسات شهری در
کف بازار وکیل شــمالی انجام شد و بازار وکیل جنوبی
نیز در شرف انجام است.
باید یادآوری کنم که در انجام کانال مشــترک
تأسیسات شــهری بازار وکیل ،شهرداری ،آتشنشانی
نقش داشــته و میراث فرهنگی و دادگستری اداره آب،
برق و بسیاری دستگاهها همکاری کردهاند.
در قطار شــهری هم کانال مشــترک تأسیسات
شهری اجرا و بهصورت فیزیکی بهویژه در محور ارم تا
نمازی این انجامگرفته است.
وضعیت شــبکه فاضالب شــهری شیراز
اکنون در چه مرحلهای است؟

حدود سه هزار و دویست کیلومتر از شیراز و شهر
صدرا باید به فاضالب شــهری متصل شــود .دو هزار
کیلومتر آن انجامشــده و  1200کیلومتر آن باقیمانده
اســت .با احتساب شــهر صدرا بهشرط تأمین و تحقق
بودجه شرکت آبفا اعالم کرد ظرف چهار سال میتواند
ایــن  1200کیلومتر را انجام دهند .قســمتهایی در
مســیر نیاز بوده که شــهرداری در آنجا تملکهایی را
انجــام دهد .مثل مهدیآبادی که در منطقه  9اســت
که ماه گذشــت بهاتفاق معاون اقتصادی شــهردار و
شــهردار منطقه بازدید و موافقت خود را اعالم کردیم.
قرار شد فاضالب شــهری در قسمتی که متوقفشده
اســت ،انجام گیرد .آن قسمت اگر انجام شود فاضالب
قریب  150هــزار نفر به سیســتم یکپارچه فاضالب
شــهری میتواند بپیوندد .در شهر شیراز برای پیوستن
به شبکه فاضالب شــهری دریک قسمتهایی مانند
خانههای ســازمانی نیروی هوایی مشکل داریم و یک
قسمت از رودخانه چنار رادار که برخی کارخانهها پساب
خــود رامی ریختند و جلوگیری شــد و یک بخش هم
در خود فرودگاه که سیســتم فاضــاب فرودگاه تغییر
کرده اســت .ما معتقدیــم که اگر سیســتم فاضالب
یکپارچه شــود نه مشــکل آلودگی زیســتمحیطی
شــیراز از غرب تا شرق شــیراز را خواهیم داشت و نه
بوهای مشــمئزکنندهای را که امــروز در مناطقی در
حد غیرقابل قبولی احســاس میشــود ،وجود خواهد
داشت.
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رییس کمیسیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شورای شهر شیراز در گفت و گوی تفصیلی با «شهرراز» خبرداد

بازنگریدرخطوطحملونقلهمگانی
نواب قائدی رییس کمیســیون عمران ،حمل و نقل و ترافیک شــورای شهر شیراز درزمینهی رفع مشکالت حملونقل و ترافیک از کارهای سال گذشته و برنامههای آینده خبر داد و ضرورت
بازنگری در خطوط حملونقل همگانی را مطرح کرد .این عضو هیئترئیسه شورا از تصویب سامانه حملونقل معلولین شیراز و خرید پنج خودرو ون در این رابطه و همچنین توافق برای الحاق 185
اتوبوس جدید بهعنوان بهترین مصوبههای کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک یادکرد و درباره قطار شهری ،سی پی و سرویسهای مدرسه خبرهای جدیدی را با ما در میان نهاد.
در پــی انتخابات هیئترئیســه برای ســال دوم
شورای پنجم شیراز شما سخنگو عضو هیئترئیسه
شورا شــدید؛ اما صحبتهایی مبنی بر منع اعضای
هیئترئیسه شــورا در جایگاه ریاست کمیسیونها
مطرحشده است .آیا در آئیننامه شوراها چنین منعی
صراحتاً وجود دارد؟

ازنظر آئیننامه هیچ مشکلی وجود ندارد که کسی هم عضو
هیئترئیسه شورا و هم رئیس کمیسیون باشد .ازلحاظ قانونی هم
هیچ منافاتی با مصوبه هیئتوزیران ندارد.
آیا انتخابات کمیســیونها قبل از تعطیلی شورا -از
هشتم تا  17شهریور است -برگزار میشود؟

فکر میکنم انتخابات کمیســیونهای شورا هم تا ششم
شهریور به انجام میرســد .البته صبح چهارم شهریور انتخابات
کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورا به دلیل
سفر دکتر مقیمی به افریقا و غیبت برخی اعضای آن برگزار نشد.
بهعنوان رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل شورا
در یک ســال اول ،وقتی به پشت سر نگاه میکنید
خواستهها را تا چه حد تحققیافته میبینید؟

بــا توجه به دوران گذار و انتقــال از دوره چهارم به جدید
و تنگناهایی مالی که داشــتیم خودم فکــر میکنم که در حوزه
کمیسیون حملونقل موفق بودیم زیرا آن کارهایی که باید انجام
میدادیم ،انجام دادهایم .هرچند یک ســری طرحها و ایدههایی
داشــتیم که در کمیسیون هم مصوب و ســازوکار اجرایی آنها
آغازشده که امید است در دوره جدید بتوانیم پی گیری کنیم .ولی
درمجموع فکر میکنم که کار رضایتبخش بوده است.
مهمترین پروژههایی که در طول این یک سال در
برنامه داشتید چه بوده است؟

بحث سامانه حملونقل معلولین بود که مصوبه خرید پنج
دســتگاه ون برای معلولین را در برمیگیرد که در حال خرید این
تعداد خودرو هســتیم .دیگری خرید حدود  180دستگاه اتوبوس
جدید برای ناوگان حملونقل عمومی درونشــهری اســت که
تفاهمنامه آن هفته گذشته توســط شهردار شیراز با حضور خود
ما و مسئوالن ایرانخودرو به امضاء رسید و براین اساس بخشی
از مطالبات آنان را پرداختیم و بخشی را هم طی چند قسط طبق
توافقنامــه پرداخت میکنیم و اتوبوسها هم از شــهریورماه در
خدمت ناوگان اتوبوسرانی شــیراز هستند که این جزو بهترین
مصوبههای ما بود .همچنین برای ســامانه حملونقل همگانی
شیراز جهت افزایش کارکرد مترو مطلوبیت خطوط اتوبوسرانی
در حال انتخاب مشاور هســتند .البته قسمتی از کار را با تعریف
بخشی از خطوط اتوبوسرانی جدید انجام دادیم که مردم بتوانند
بهصورت مکمل از آن استفاده کنند ولی این یک طرح ساماندهی
همگانی اســت که همه خطوط موردبازنگری قرار میگیرد زیرا
بعضــی از خطوط واقع ًا مطلوبیتی بــرای رانندگان و مردم ندارند
و بعضی همپوشــانی زیــادی دارند که امیدواریــم در دوره دوم
کمیسیون عمران بتوانیم آن را به سرانجامی برسانیم تا مطلوبیت
همگانی داشته باشد.
در خصــوص پروژههــای عمرانی حملونقــل نیز آن
پروژههایی که وقفه مدیریتی افتاده بود ،اکنون دارای پیشرفت
بسیار خوبی اســت و در همین راستا در هفته دولت بخشی از
تقاطــع رودکی را افتتاح میکنیم و ســعی داریم در دهه فجر
امسال نیز تقاطع مطهری -امیرکبیر بهطور کامل گشایش یابد.
باید یادآوری کنم ،زیرگذر گلســتان را هم با پی گیری بســیار
حداقل توانســتیم بهطور موقت برای استفاده مردم بازگشایی
کنیم؛ اما پروژههایی که در دوره جدید شورا استارت زدیم بحث
تقاطع باهنر -کمربندی بوده که پیشــرفت بســیاری داشته و
خوب هم کار میشود و همچنین تقاطع مهدیه -امیرکبیر که
کار آن به نحو خوبی در حال انجام اســت و درمجموع حتی با
مشکالت و بدهکاریهایی که از دورههای قبل به پیمانکاران
داشتیم ،کار را رضایتبخش میبینم و امیدوارم بتوانیم آنها را
به سرانجام برسانیم و پروژههای جدیدی را تعریف کنیم .چند
پروژه هم از قبل در شــهر بوده که بسیار اولویت دارند ازجمله
بلوار مولوی که بخشی از آن بحث تملک دارد و در بخشی نیز
ســازمان عمران در حال کار است .دو سه هفته پیش با حضور
در منطقــه  7از این بلوار که از محورها و شــریانهای اصلی
اتصال ترافیک محور شرق به شمال شیراز (دروازه قران) است،
بازدید کردیم که باید گفت این بلوار جزو پروژههایی است که
به جد پیگیری میکنیم و امید که بتوانیم بخشی از تملک آن
را انجام دهیم.
چنــدی پیش دســتگاه حفاری خــط دو مترو به
چهارراه زندان رســید که بســیار مایه خرسندی
اســت ،فکر میکنید آیا زمان خاصی را بتوان برای
رسیدن دستگاه حفاری به انتهای فیزیک این پروژه
پیشبینی کرد و تحقق این موضوع به فراهم شدن

چه پیشزمینههایی نیاز دارد؟

ایــن طرح در دو فاز از میانرود تا میدان امام حســین (ع)
و فاز دوم از میدان آزادی تا کلبه اســت که ما امیدواریم بتوانیم
ظرف دو ســال آینده فاز اول خط دو مترو را تقدیم شــهروندان
کنیم؛ زیرا شــیراز محورهای معبرهای عرضی خوبی ندارد .ما از
شــرق به غرب را یک سری محور داریم که در کنار یکدیگر کار
میکنند .خط مترو هم از شــرق به غرب است ولی محور شمال
به جنوب ما این معضل را ندارد .باید یادآور شــد در بحث عدالت
اجتماعی برای شــهروندانی که در شــهرکهای جانبی ازجمله
شهرک میانرود ساکن هستند ،خط دو مترو عملکرد بسیار خوبی
در حــوزه حملونقل همگانی ما خواهد داشــت و ظرفیت آن را
بسیار باال میبرد.
با توجه به پیشرفت کار در خط دو قطار شهری آیا
درباره موانع ترافیکی اطراف محل ساخت ایستگاه
مترو در معابر مســیر ازجمله میدان عادلآباد فکری
شده است؟

قطار شــهری یک بحث زمانبر اســت .در خط دو مترو
داریــم بهگونهای کارمــی کنیم که مردم متوجه نمیشــوند در
زیرزمین چه فرایندی در حال اجراســت .ما ناگزیر هســتیم یک
ســری محدودیتهای ترافیکی برای کسبه و مردم ایجاد کنیم
اما اگر مقایسه شود خط دو میزان مزاحمتی که برای مردم داشته
نسبت به خط یک بسیار کمتر شده است ،بااینحال ناگزیر هستیم
در مکانهایی که کار انجامشــده بسیار سریع موانع را جمعآوری
کنیم تا مردم بتوانند عبور و مرور عادی خود را انجام دهند .بخشی
از مســائل نیز در این زمینه به دلیل مشکالت نقدینگی بعضی
پروژهها بوده است و ما تأکید کردهایم برخی پروژهها که نتوانستیم
واقع ًا پول را تهیه کنیم بهصورت مقطعی بولوار را باز کنیم .مث ًال در
فاز یک مترو تقاطع قصردشت بحث روگذر که منتفی شد اما در
موضوع زیرگذر آنجا به دلیل تملکها و زمانبر بودن ،کارگاهها را
جمع کردیم .در خط دو هم بهمحض اینکه کار ایستگاه را تمام
کنیم موانع ترافیکی آن را برداریم.

هســتند ،از داشتن مکانی برای توقف خودرو محروم کند .اکنون
طرح سی پی در این قضیه برای ساماندهی ترافیک کمک کرده
اســت اما ایراداتــی هم قطع ًا وجود دارد و ما پیگیر هســتیم که
مشــکالت قرارداد را حل کنیم؛ زیرا درآمد قانونی این طرح چه
صرف ســاخت پارکینگ شــود و یا اینکه با نگرش ما در جهت
مدیریت ترافیک همراه باشــد تا به سمت تأمین صرفه و صالح
مردم برود و هم آنکه درآمد حاصله در اختیار شــهر قرار گیرد و
صرف مدیریت حملونقل و ترافیک شهر شود.
بایــد این توضیح را داد که قرارداد ســیپی یک ســری
مشــکالت داشــته و یک کارگروهی تعیینشــده که بخشی از
مشکالت آن حلشــده اســت .امیدواریم که در ادامه کارگروه
مذکور مشــکالت قرارداد را حل کند و شهرداری هم از این کار
سود الزم را برای شهر داشته باشد.
میتوانید نحوه کار ،میــزان درآمد و مدت قرارداد
شهرداری و ایرادات طرح ســی پی که به آن گذرا
اشاره کردید ،بازگو کنید؟

در چرخهای که هســت باید منصفانه به طرح نگاه کنیم؛
زیرا نیم ســاعت اول طرح رایگان است و بیشتر مردم کار خود را
در همان نیم ساعت اول انجام میدهند و بهاینترتیب نمیتوان
ضرب و تقســیم کرد که اینقدر کار انجام و اینقدر پول گرفته
میشــود .با توجه به اینکه قرارداد قب ًال منعقدشــده و مدت آن
هفت سال است .باید این را اصالح کنیم و فرایند اصالحشده را
به مردم بگوییم زیرا اآلن ایرادات اساسی دارد هرچند طرف مقابل
هم آمده و بخشی از مطالبات شهرداری هم پرداختشده که بعد

ســازمان حملونقل مسافر داده میشــود .در این حوزه ما یک
سری مشکالتی را داریم .اکنون پیشنهادی در الیحه جدید برای
افزایش  15درصدی کرایه سرویس مدارس است؛ که شاید برای
مردم عادی مشــکل باشد اما برای راننده که فقط یک سرویس
مدرسه دارد و کارش این است که صبح دانشآموزان را به مدرسه
برســاند و بعدازظهر به خانه بازمیگرداند چندان سودی را عاید
نمیکند .ما پیگیر بودیم که نرخ کرایهها بر اســاس پیمایش به
کیلومتر و دوری و نزدیکی محل سکونت دانشآموزان با مدرسه
پرداخت شــود .البته این موضوع اکنون به آن شــکلی که باید
باشد ،نیست اما پیگیری میکنیم این کار انجام شود .واقع ًا بحث
سرویس مدارس یک همت جمعی میخواهد که آموزشوپرورش
و فرمانداری در این رابطه به ما کمک کند که ســاماندهی را به
نحو احسن انجام دهیم تا مشــکالتی برای دانشآموزان ایجاد
نشود.
در سالهای قبل اتفاق افتاده که تعداد بسیاری دانشآموز
را در یک خودرو سواری جا میدادند آن حالت تقریب ًا از بین رفته
اســت .هرچند ما پیگیر هستیم که در ســالهای آتی بتوانیم از
ونهایی اســتفاده کنیم که تعداد بیشتری دانشآموز را بتواند در
خود جای دهد زیرا در مناطق آپارتماننشین که تعداد دانشآموزان
ساکن در آن بیشتر است ،اینگونه خودروها هم برای ترافیک ما
بهتر است زیرا یک ون میتواند بهاندازه چهار پنج خودرو سرویس
دهد .هرچند مدارس کشورهای پیشرفته ،سرویسهای مختص
خود با آرم مدرســه را دارند و من امیدوارم بتوانیم به این سمت
برویم تا بهصورت آزمایشــی مجتمعهای آموزشی را با اینگونه
سرویسها پوشش دهیم که بتوانیم امنیت و استانداردهای ویژه

بهعنوان رئیس کمیسیون حملونقل و ترافیک شورا
نگرش شما نسبت به پدیده سیپی در سطح شهر
چیست؟

ســی پی یک ســری حســنها برای مــا دارد و برای
پارکینگهــای کنار خیابان چه در جهت ســاماندهی ترافیک و
چه اســتفاده مردم مواد قانونی آن موجود اســت .بهصراحت هم
در آئیننامههــای اجرایی هیئتوزیران به ما ابالغشــده اســت
بنابراین طرح ســی پی پشتوانه قانونی هم دارد .در این طرح هم
پیشبینیشــده مبلغ عایدی از این طرح ،بعد به خزانه شهرداری
واریز شــود تا برای ساخت پارکینگ مورداستفاده قرار گیرد .البته
یک ســری اشکاالتی در این زمینه وجود دارد که باید این درآمد
در جهت مدیریت ترافیک اختصاص یابد که پارکینگ ساختن هم
بخشی از این مدیریت را شامل میشود.
از جهتی دیگر ،توقفهای کوتاهمدتی که در ســطح شهر
رخ میدهد و مغازهداری که چندین ســال در آن خیابان فعالیت
اقتصادی میکند شاید لزومی نداشته باشد که حاشیه خیابان را با
پارک خودرواش اشغال و با این کار شهروندانی را که مشتری او

دستگاه اتوبوس جدید

برای ناوگان حملونقل

عمومی درونشهری

توسط شهردار شیراز
با حضور مسئوالن

ایرانخودرو به امضاء

رسید و اتوبوسها هم

از شهریورماه در خدمت
ناوگان اتوبوسرانی

شیراز قرار می گیرند

،،

،،

در هیچ جای دنیا مرسوم
نیست که برای سرویس

مدارس از خودروهای

سواری استفاده شود و

خودروهایی که در حال
استفاده هستند
هم عم ً
ال برای این کار
طراحی نشدهاند

در سال جدید با

برخی برایــن باورند که یکــی از راهکارهای حل
مسئله ترافیک ،افزایش تعداد پارکینگهای مکانیزه
در سطح شهر است .آیا مدیریت شهری این راهکار
را بهعنوان راهحل پذیرفته اســت و قصد دارد که با
همکاری بخش خصوصی ،پارکینگهای بیشتری در
سطح شهر ایجاد کند؟

ببینیــد تمام کارهایی که ما انجــام میدهیم چه تعریض
معابر یا احداث تقاطع و ســاخت پارکینگها در محدوده شهری
بهویژه در هســته مرکزی شــهر به معنی دعوت شهروندان به
حضور با خودروهای شــخصی به مرکز شهر و درنتیجه افرایش
ترافیک اســت که اساســ ًا این رویه رویکرد انســانمحوری و
توجه به شهروندان در شــورای پنجم شیراز را زیر سؤال میبرد
و موجب افزایش ترافیک میشــود .اگر دقت کرده باشید تقاطع
غیرهمسطحی که ســاخته میشــود اوایل مردم یک احساس
لذتــی میکنند و یا وقتی خیابان تعریــض مییابد یک رضایت
نسبی ایجاد میشود ولی مدتی بعد آن مطلوبیت خود را از دست
میدهــد و تا زمانی که نگاه ما به خودرو باشــد همین معضل را
خواهیم داشت و هرچه ما بخواهیم در مرکز شهر کاری کنیم که
مطلوبیت حملونقل باال برود و خودروهای شــخصی کمتر تردد
کنند ،الزم است که از احداث پارکینگ در این حوزه پرهیز کنیم و
پارکینگها را بیشتر در مبادی ورود به نقاط هستهای و پرترافیک
شهر داشته باشیم تا مردم بتوانند خودروهایشان را در آنجا پارک
کنند و ازآنجا با وســایل حملونقل عمومی به مرکز شهر بروند.
باید این را یادآوری کرد که اگر تمام شــهر را هم پارکینگ کنید
قطع ًا خودروها آن را پر میکنند و معتقدم که در این راســتا باید
نگاه مردم و مسئولین تغییر کند.

،،

خرید حدود 180

فراخوانی که میدهیم،

مدارس خودروهای

باکیفیت الزم را برای

نقلوانتقال دانشآموزان

شیرازی داشته باشند.

از رفع آن ایرادات بهصورت مقایسهای صحبت میکنیم که قب ًال
درآمد اینقدر بوده و اکنون این مقدار عاید شهرداری شده است.
آیا امسال برای ساماندهی سرویسهای مدارس،
طرحــی مدنظر داریــد؟ بهگونهای کــه هم امنیت
دانشآموزان کام ً
ال حفظ شود و هم گره ترافیکی در
مسیرهای منتهی به مدارس ایجاد نشود؟

امسال با تغییراتی که در حوزه وزارت کشور صورت گرفته،
آئیننامه جدیدی ارائهشــده که یک مقدار بر مشــکالت افزوده
اســت .پارسال و سالهای قبل سازمان دانشآموزی مجری کار
بود و یک سری زیرساختهایی هم مهیا شد که مردم راحت در
ســایت اینترنتی ثبتنام و پول پرداخت میکردند .اخیراً وزارت
کشــور تصمیم گرفته است که کار را از ســازمان دانشآموزی
بگیرد و تحویل انجمــن اولیاء و مربیان مدارس بدهد ولی ما در
پی این هســتیم که این مشــکل را به نحوی حل کنیم تا مردم
مشکالتشــان کمتر شــود .اکنون حدود  110هزار دانشآموز از
خدمات سرویس مدارس شــیراز استفاده میکنند .مسائلی مانند
کمبود راننده ،صالحیت کســانی که فرزندان خود را دست آنان
بســپاریم ،استاندارد بودن ســرویسها و نرخهایی که برای این
سرویسها در نظر گرفته میشود ،مسائلی است که در این زمینه
وجود دارد .با توجه به مشــکالت اقتصادی مردم یک مقدار خود
رانندگان هم درآمد کافی را در این رابطه ندارند .اگرچه امســال
نرسیدیم ولی قرار است فراخوانی برای جذب راننده داشته باشند
و یک سری سازوکارهایی را بگذارند که آموزشهای الزم توسط

دانشآموزان را در این روش داشته باشیم .در هیچ جای دنیا هم
مرسوم نیست که برای ســرویس مدارس از خودروهای سواری
استفاده شود و خودروهایی که در حال استفاده هستند هم عم ًال
برای این کار طراحی نشــدهاند اما مرسوم شده و انجام میگیرد
و اولیاء دانشآموزان هم ترجیح میدهند که از این ســرویسها
اســتفاده کنند .ما سعی میکنیم در ســال جدید با فراخوانی که
میدهیــم ،مدارس خودروهای باکیفیت الزم را برای نقلوانتقال
دانشآموزان شیرازی داشته باشند.

،،

گرما -دوســتان مجدداً در حال پی گیری هستند که طرح
شکیلتر و زیباتری داشته باشیم و تالش میکنیم سرپناه و
نوع نیمکتها بهتر شود و هرچند بسیاری از ایستگاههای ما
در حال بازسازی در فرمت جدید است اما باید یک بازنگری
اساسی در این زمینه صورت گیرد.
مســافران مترو از نبود برخی امکانات حتی
سرویس بهداشــتی در برخی پایانههای قطار
شــهری گله دارند ،درحالیکه در شهری مانند
تهران حتی اتاق نوزاد برای شیردهی مادران به
نوزادان طراحی و تعبیهشده است .آیا برای این
موضوع برنامهای دارید؟

یکــی از گالیههــا و شــکایات شــهروندان،
نامناسببودن سازه ایســتگاههای اتوبوس است.
ایستگاههای اتوبوس در سطح شهر ،نه در زمستان
و نه در تابســتان ،شهروندان را از ســرما و گرما
ببینیــد .البته اگــر بتوان چنیــن کاری کرد نهایت
حفظ نمیکنــد ،کوچک اســت و کمترین امکانات
رفاهی شــهروندان در زمان انتظار را ندارد .آیا برای مطلوب اســت اما مدت انتظار مردم در ایســتگاهها به آن
حدی نیســت که برای هر ایســتگاهی پیشبینی اتاقی با
ساماندهی فرم این سازهها برنامهای ندارید؟

طرحی که اکنون در ایستگاههای اتوبوس ما انجام میشود
قب ًال ســازمان زیباسازی طراحی کرده و به تصویب شورای شهر
قبلی رسیده و به سازمان حملونقل ابالغشده که دارند با آن تیپ
کار میکنند .خود من هم قبول دارم که واقع ًا مقایســه همیشه با
کار بهتر است .خیلی از کشورها ایستگاه اتوبوس مسقف و دارای
سیســتم گرمایش و سرمایش دارند .متأسفانه ما اینجا نتوانستیم
به آن ســمت برویم اما حداقل در سمت زیباسازی و ساماندهی
و اینکه آن کارکرد خوب را داشــته باشــند -گذشته از سرما و

چنین مشخصاتی شود .مدت انتظار ما در ایستگاههای قطار
شــهری  15دقیقه است در تالش هســتیم که با افزایش
ناوگان آن را به  10دقیقه کاهش دهیم؛ و  10دقیقه زمانی
نیست که در آن نیاز به چنین تجهیزاتی احساس شود .در
تهران هم اینگونه نیست فقط بعضی ایستگاهها که شرایط
مهیا بوده این کار را انجام دادند .باالخره خود ایستگاههای
مترو نیازهای اساســیتری دارند که الزم است خود ما به
آنها بپردازیم.

ویژه

تکمیل رینگ پیرامونی و توسعه جنوب کالنشهر شیراز
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به مناسبت هفته دولت  ۲۴پروژه عمرانی ،فرهنگی ،ورزشی و
خدماتی شهرداری شیراز افتتاح و عملیات اجرایی دو پروژه
بزرگراه گلبهار و کلنگ زنی پروژه اتصال بزرگراه حسینیالهاشمی
به آزادراه شیراز ـ اصفهان آغاز شد

شنبه  10شهریور  20/97ذیالحجه /1439سال چهاردهم/شماره266

SAT 1 Sep 2018/Fourteenth Year /No.266

یادداشت

رینگ های پیرامونی شیراز
آرش فرج زاده

،،

رویکرد مجموعه
مدیریت شهری
تکمیل پروژههای
نیمهتمام عمرانی
است و در این راستا
تا پایان سال آینده،
 ۱۸پروژه بزرگ
شهری به اتمام
خواهد رسید

،،

،،

بزرگراه گلبهار
اهمیت زیادی برای
شهر شیراز دارد،
چراکه در تکمیل
رینگ پیرامونی شهر
به ویژه در قسمت
جنوبی آن
نقش مهمی
ایفا میکند

،،

افتتاح  24پروژه شهرداری شیراز به ارزش  160میلیارد تومان

[

عملیاتممکن

پروژه تقاطع شهید رودکی با پیشرفت  65درصدی در هفتماه ،به بهرهبرداری رسید

به مناسبت هفته دولت  ۲۴پروژه عمرانی ،فرهنگی ،ورزشی و خدماتی شهرداری شیراز با اعتبار  ۱۶۰میلیارد تومان افتتاح و عملیات اجرایی دو پروژه بزرگراه گلبهار و کلنگ زنی پروژه اتصال بزرگراه حسینیالهاشمی به
آزادراه شــیراز ـ اصفهان با اعتبار  ۲۰۰میلیارد تومان آغاز شــد .در این مراســم که با حضور استاندار فارس ،شهردار شیراز ،اعضای شورای شهر و برخی از مدیران دستگاههای اجرایی همراه بود ،اسماعیل تبادار روبان افتتاح پل
شهیدرودکی را که در دو سال گذشته تنها  35درصد پیشرفت فیزیکی داشته و با پیشرفت  65درصدی پروژه در  7ماه اخیر به بهرهبرداری رسیده است ،برید.

اولویت مجموعه مدیریت شهری ،تکمیل پروژههای نیمهتمام
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شیراز براســاس طرح جامع حملونقل
که در ســال  1383توســط دانشگاه صنعتی
شریف برای این شهر تصویب شد ،و سپس در
طرح بازنگری طرح تفصیلی شیراز لحاظ شد،
دارای ســه رینگ به عنوان رینگهای داخلی
شــهر و رینگ پیرامونی اســت و با توجه به
اینکه شهر به سمت غرب کشیده شده است،
دو نیمحلقه هم به این سه رینگ اضافه شده
است .رینگ نخست شهر شــیراز یک رینگ
 45متری خدماتی اســت .منظور از خدماتی
آن است که در این رینگ مسیرها پیادهمحور
اســت ،اطرافش میتواند مراکز تجاری شکل
بگیرد ،چراغ قرمز دارد و تردد در آن با سرعت
پایین صورت میگیرد .از جمله این قسمتها
میتوان به بلوار ســیبویه اشــاره کرد که در
اطراف بافت میانی شهر شکل میگیرد .در این
رینگ هیچگونه تقاطع غیرهمســطح ساخته
نشــده و نباید هم ساخته شــود .به این علت
که ســیما و منظر شهری و ارزش شهر شیراز
در بافت میانی نباید با سازههای بزرگمقیاس
احاطه شود.رینگ دوم شهر شیراز یک رینگ
 60متری و شــریانی است و مسیرش از بلوار
جمهوری در شــمال به ســمت شرق (دروازه
قرآن) و ســپس بلوار سرداران است و از آنجا
به سمت جنوب (بلوار رحمت) میرود .پس از
آن از بلوار رحمت به ســمت غرب ادامه پیدا
میکند و به بلوار مطهری ،ستارخان ،چمران
و دوبــاره به بلوار جمهوری میرســد .در این
رینگ نباید چراغ قرمز وجود داشــته باشد و
ماشینها باید با حرکت کنند .به همین علت
اغلب تقاطعهای غیرهمســطحی که در شهر
ســاخته شده و در حال ساخت است ،بر روی
ایــن رینگ  60متری قرار دارد .رینگ ســوم
شیراز نیز کمربندی شیراز در جنوب است.
اما همانگونه که اشاره شد ،به علت آنکه
شهر شــیراز به سمت غرب حرکت پیدا کرده
و محــدوده خدماتی شــهرداری نیز تا گویم
ادامه یافتــه ،دو نیمحلقه با عنوان رینگهای
پیرامونی نیز به این حلقهها اضافه شده است.
یکی از آنها تونل ایمان است که از خیابانهای
ایمان شــمالی و جنوبی عبــور میکند و در
تقاطع شهید رودکی به رینگ اول کمربندی
اتصال پیــدا میکند .این نیمحلقه رینگ یک
و دو را به هم متصل میکند .نیمحلقه بعدی
شیراز نیز در مسیر حسینیالهاشمی و فاز سه
کوهسار مهدی قرار دارد.
(معاون شهرسازی و معماری
شهرداری شیراز)

اســتاندار فارس در مراســم افتتاح همزمان  ۲۴پروژه شهرداری شیراز با تاکید بر اینکه اولویت مجموعه مدیریت شهری باید تکمیل پروژههای نیمهتمام باشد ،افزود :شهرداری شیراز ضمن تکمیل این
پروژهها ،پروژههای جدیدی را آغاز کند تا رفاه بیشــتری برای شــهروندان ایجاد شــود .اسماعیل تبادار با تاکید بر اینکه توجه به کالنشهر شــیراز نیازمند نگاهی جامع است ،خاطرنشان ساخت :امروز شاهد
فراهم بودن زمینههای الزم برای عمران و آبادانی شهر شیراز هستیم ،اما راهی طوالنی با اهداف بلندمدت در زمینههای مختلف زیرساختی ،عمران ،رفاهی ،فرهنگی و ...در پیش داریم .وی با اشاره به آغاز
عملیات اجرایی بزرگراه گلبهار همزمان با هفته دولت گفت :این پروژه اهمیت زیادی برای شهر شیراز دارد چراکه در تکمیل رینگ پیرامونی شهر به ویژه در قسمت جنوبی آن نقش مهمی ایفا میکند.
تبادار تعامل شهرداری با اداره راه و شهرسازی برای تکمیل پروژه اتصال آزادراه شیراز ـ اصفهان به ورودی شیراز را الزامی دانست و افزود :با توجه به حجم باالی اعتبار و سرمایهگذاری انجام شده در
این پروژه ،نیازمند تعامل بین دستگاههای متولی برای اتمام آن مطابق با برنامه زمانبندیشده هستیم.
اســتاندار فارس با بیان اینکه تقاطع شــهید رودکی پروژه ای اثرگذار بر افزایش رضایت شــهروندان است ،اظهار کرد :افتتاح فاز نخست این پروژه هدیهای به شهروندان و در راستای رفاه هر چه بیشتر
آنها است.

[

صدای شهر

[
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 ۱۰پروژه بزرگ شهری را با رویکردی نوین آغاز می کنیم

شهردار شیراز گفت :شهرداری شیراز ضمن تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی ۱۰ ،پروژه بزرگ شهری را با رویکردی نوین آغاز می کنیم .حیدر اسکندرپور در آیین افتتاح فاز نخست تقاطع غیرهمسطح
شــهید رودکی ،آغاز عملیات اجرایی بزرگراه گلبهار و کلنگزنی پروژه اتصال بزرگراه حسینیالهاشــمی به آزادراه شیراز ـ اصفهان که به مناسبت هفته دولت برگزار شد ،اظهار کرد :رویکرد مجموعه مدیریت
شــهری تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی اســت و در این راســتا تا پایان سال آینده ۱۸ ،پروژه بزرگ شهری به اتمام خواهد رســید .شهردار شیراز ضمن قدردانی از مدیران پیشین که زمینه توسعه شهر را
فراهم کرده اند ،افزود :در راســتای رویکرد انســانمحوری و نوین مجموعه شهرداری و شــورای پنجم ۱۰ ،پروژه جدید نرمافزاری همچون پردیسهای سینما ،مجموعه آمفیتئاتر و ...در نقاط مختلف شهر
ایجاد خواهد شد.
او در این آیین با تاکید بر اینکه پروژههای نیمهتمام را اموال شــهر و شــهروندان میدانیم ،گفت :با توجه به وضعیت مالی شــهرداری و تغییر شــرایط اقتصادی کشور ،برای تکمیل پروژههای نیمهتمام
عمرانی برنامهریزی و اولویتبندی کردهایم تا ابتدا پروژههای تاثیرگذار بر رفاه و رضایت شــهروندان تکمیل شــود .از این رو با توجه به مشــکالت ترافیکی ایجاد شده در نقطه اتصال خیابان ایمان جنوبی با
کمربندی ،تکمیل و افتتاح فاز نخســت تقاطع شــهید رودکی را در اولویت قرار دادیم و با تالش شــبانهروزی و فشرده فاز نخست این پروژه را به صورت کامل و بدون نقص افتتاح کردیم .اسکندرپور با اشاره
به عملیات اجرای بزرگراه گلبهار گفت :این پروژه در راســتای تکمیل رینگ پیرامونی و توســعه جنوب کالنشهر شــیراز انجام میشود تا ضمن جلوگیری از ورود بار ترافیکی محور جنوب و شرق به محدوده
مرکزی شهر ،تردد آسان خودروها نیز فراهم شود.
شــهردار شــیراز پروژه اتصال بزرگراه حســینی الهاشمی به آزادراه شیراز ـ اصفهان را پروژهای ضروری برای کنترل ترافیک در ورودی غربی شــیراز دانست و خاطرنشان ساخت :با افتتاح آزاد راه شیراز
ـ اصفهان شــاهد ترافیک ســنگین در محدوده ورودی شــهر خواهیم بود .از این رو با همکاری اداره راه و شهرســازی اقدام به احداث  ۲۰کیلومتر مســیر جهت اتصال آزاد راه شــیراز ـ اصفهان به بزرگراه
حسینیالهاشمی خواهیم کرد که ایجاد  ۸کیلومتر از این پروژه در تعهد شهرداری و  ۱۲کیلومتر در تعهد اداره راه است .همچنین در این آیین مهندس اسکندرپور از افتتاح تقاطع غیرهمسطح جوادیه در هفته
دفاع مقدس و تقاطع سه سطحی مطهری ـ امیرکبیر ـ رحمت در دهه فجر خبر داد.
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یادداشت

تکمیل رینگ پیرامونی شیراز
نیاز امروز شهر
دکتر مجتبی زوربخش
ادامه از صفحه یک

بــه عنوان نمونه با تکمیل رینگ پیرامونی شــهر
شــیراز ،مسافری که از یاسوج به سمت بندرعباس سفر
میکنــد ،در ورودی غربی شــیراز وارد رینگ پیرامونی
می شــود و بدون ورود به محدوده خیابانهای شــهر،
در مســیری ایمــن و روان به جاده برونشــهری مورد
نظرش در قسمتی جنوبی شیراز دسترسی پیدا میکند.
همچنین اگر شــهروندی قصد داشــته باشد از میدان
اهلل به شــهرک گلدشــت حافظ رفتوآمد کند به جای
استفاده از مسیرهای شــهری پرترافیک و خیابانهای
دارای تقاطعات متعدد ،میتواند از طریق رینگ پیرامونی
به مقصد مورد نظر خود برســد .با توضیحات ارائه شده
اگر بخواهیم بنا به ضرورتهای مدیریت شــهری ایجاد
رینگهای ترافیکی مختلف را اولویتبندی کنیم در فاز
نخست ،تکمیل رینگ پیرامونی اهمیت بیشتری نسبت
به ایجاد و احداث رینگهای میانی و مرکزی شهر دارد.
احداث رینگ پیرامونی دلیل بر توقف ساخت و تکمیل
رینگ میانی و مرکزی شــهر نخواهد بود بلکه با توجه
به اهمیــت رینگهای پیرامونی از لحــاظ فنی توصیه
می شود که ابتدا رینگ پیرامونی یا کمربندی ها و نیم
کمربندی ها شکل داده شوند .در این راستا طبق پروژه
مشــترک بین معاونت حمل و نقل و ترافیک و معاونت
فنی و عمرانی شــهرداری شــیراز بر تکمیل رینگهای
پیرامونی و معابر تند راه شهری تأکید شده و به موازات
آن در هســته مرکزی و خیابانهای شهری آرامسازی
جریان ترافیک و مدیریت آن مدنظر اســت .شایان ذکر
است که هیچ کدام از این اقدامات ،اقدام دیگری را نفی
نمیکند .همانگونه که شــهر در رینگهای پیرامونی
نیازمند معابر تند راه شــهری (تقاطعات غیر همسطح و
معابر روان ایمن) هســتیم ،در هسته مرکزی شهر نیز
باید اقداماتی همچون توسعه سیستم های حمل و نقل
عمومی ،توســعه سیستم های حمل و نقل غیر موتوری
نظیر دوچرخه ســواری و احداث پیــاده راه ها صورت
پذیــرد .عالوه بر این اگر دو پارامتر نقش دسترســی و
نقش عبوری را مدنظر قرار دهیم ،معابر درون شــهری
بیشتر نقش ایجاد دسترسی و رینگهای پیرامونی نقش
گذر ایمن و با ســرعت وســایل نقلیه را بر عهده دارند.
از این جنبه در رینگهای پیرامونی گذر عرضی عابران
پیاده ممنوع است و رینگ باید کمترین تداخل را با راه
های فرعی و دیگر انشعابات داشته باشد.همچنین رینگ
پیرامونی به دلیل اینکه محدوده شهر را در بر می گیرد،
نقش مثبتی در رونق اقتصادی و افزایش ارزش کاربری
زمین های پیرامون شهر دارد .برای نمونه می توان گفت
که بهترین محل برای اســتقرار کاربری هایی همچون
شــهرک های صنعتی و مشاغلی که طبق بند  20ماده
 55قانون شهرداری ها نیاز به ساماندهی دارند ،محدوده
رینگ پیرامونی شهر است تا از سویی کمترین مزاحمت
را برای شــهر و شــهروندان ایجاد کنند و از سوی دیگر
زمینه الزم برای حضور وسایل نقلیه سنگین و ترانزیت
راحتتر کاال فراهم می شود.
امیدوارم با تکمیل رینگ پیرامونی و میانی شهر
شــیراز شــاهد اجرای رینگ مرکزی ،ایمنی در تردد و
کاهش حجم ترافیک باشیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری
شیراز

[

[

رویکرد مدیریت شهری انسانمحوری است
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نایب رییس شورای اسالمی شهر شیراز نیز در این آیین گفت :رویکرد شورای پنجم انسانمحوری به
منظور زیست پذیرتر کردن شیراز است .ابراهیم صبوری با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری اهتمام خود
را بر تکمیل پروژههای نیمه تمام گذاشــته ،خاطرنشان ساخت :عالوه براین ۱۰ ،پروژه با رویکردی نوین را
آغاز خواهیم کرد تا طرحی نو در اندازیم و شــیراز را به جایگاهی که در خور نام و شان این کالنشهر است
برسانیم .رییس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک نیز در آیین افتتاح همزمان  ۲۴پروژه عمرانی ،فرهنگی و
خدماتی شهرداری شیراز گفت :پل شهید رودکی با اعتباری بالغ بر  ۳۵میلیارد تومان افتتاح میشود و تالش
داریم با اتمام پروژه های بزرگراه  ۵۵متری مهدیه ،تقاطع مهدیه و بزرگراه گلبهار ،بار ترافیکی جنوب غربی
شــیراز را کاهش دهیم .نواب قائدی با اشــاره به تالش های انجام شده برای جذب سرمایهگذار در شیراز
افزود :راه برون رفت از وضعیت مالی فعلی ،استفاده از پتانسیل سرمایهگذاری و تسهیل شرایط برای تشویق
سرمایه گذاران به حضور و سرمایه گذاری در شیراز است.

* عکس ها :علی صادقی

ذره بین

1

با افتتاح آزاد راه شــیراز ـ اصفهان شــاهد ترافیک سنگین در محدوده ورودی شهر خواهیم بود .از این رو
با همکاری اداره راه و شهرســازی اقدام به احداث  ۲۰کیلومتر مسیر جهت اتصال آزاد راه شیراز ـ اصفهان به
بزرگراه حسینیالهاشمی خواهیم کرد که ایجاد  ۸کیلومتر از این پروژه در تعهد شهرداری و  ۱۲کیلومتر در تعهد
اداره راه است

پروندههفته
بررسی حاشیه نشینی در شیراز
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روستای جرسقان با جمعیت  4000نفری
با مشکلی به نام بیآبی
دستوپنجه نرم میکند
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شهر راز از مشکالت و معضالت مردم در روستای جرسقان گزارش می دهد

از کویر تا برهوت

،،

«از کمآبی گریختیم و به خشکســالی رسیدیم» زن لباس محلی پوشیده و با انگشــتهای دراز و باریکش ،به دیگهای بزرگی که کنار دیوار حیاط قرارگرفتهاند اشاره
مریم افشاری میکند .درخت انگور با برگهای زردرنگ و خشکیده به داربست کهنه چوبی چسبیده و سایه کمرنگی روی دیگها انداخته است میگوید :بعضی روزها در طول هفته فقط یک
روز آب داریم و منبع آب جوابگوی نیازهایمان نیســت .مجبوریم هر چه ظرف و ظروف داریم از آب پر کنیم .درب یکی از دیگها را برمیدارد .چند برگ پوســیده در سطح آب
شناورند و زنبور نیمهجانی بهزحمت خودش را به یکی از برگها چسبانده است.
صدای بزها از آغلی که توی کوچه ســاختهاند به گوش میرســد .مرغ و خروسها توی کود بزها پال پال میکنند و دانه میجویند .میپرسم اینها مال شما هستند .پسر سیهچردهای بهجای
زن جواب میدهد :اینها بازمانده داروندار ما از روســتای قبلی هســتند .ریش انبوهی صورتش را پوشانده و چشمهایش سرخ و غضبناک است .از بیکاری گله دارد ولی مثل مادرش بیشترین
شکایتش از بیآبی است.
نزدیک شهر و دور از آب

روستای جرســقان فقط دو دقیقه با سلطانآباد و
پنج دقیقه با شیراز فاصله دارد .جاده باریک و کمعرضی
این دو روســتا را بــه هم متصل میکنــد .جادهای که
وضعیت نابســامانش تا به امروز پنج نفر از اهالی روستا
را به کام مرگ کشیده اســت .این روستا بهعنوان یک
کپی از روســتای کهنه جرسقان ســاخته شد تا مرهمی
باشــد بر زخم خشکسالی که ســالها جرسقان کهنه با
آن دستوپنجه نرم میکرد .جرسقان امروزی ،نه هویت
یک روســتا را دارد نه زیرساختهای مناسب یک شهر،
اینجا بهســادگی میتوان ساختمانهای بلند چهار طبقه
را دید که دیواربهدیوار گاوداریهای سنتی قد کشیدهاند.

،،

دعواهای ناتمام فقط برای آب

سر یکی از کوچههای محله ،حسن روی ویلچرش
نشسته است .آفتاب تابستان اریب توی صورتش میتابد.
ســعی میکند با چین و شــکنهایی که به پیشانیاش
میدهــد بهتر نگاهمان کند« .اینجا بــه خاطر آب آدم
میکشــند ».تعجبمان را که میبیند با شــور و حرارت
ادامه میدهد :بارها و بارها ســر بستن شیرفلکه دوراهی
باال و پایین محلــه ،دعواهای خونین راه افتاده .اینجا  4میگوید :شــما اگر دوست دارید بنویسید جرسقان یعنی
هزار نفر جمعیت دارد اما بهاندازه  40خانوار شــهری هم جر و دعوا و خون .قب ً
ال سر حق آب زمین و حاال سر آب
خوردن .اینجا با تانکر آب میآورند و به مردم میفروشند.
آب نداریم.
اداره آب و فاضــاب از هر خانه یکمیلیون تومان حق
انشــعاب آب گرفته ولی ما عم ً
ال از خرداد تا مهرماه آب
حق انشعاب آب و کنتورهای بهدردنخور
علی ســوار بر موتور ،از کوچــه میگذرد .دوربین نداریــم .حاال فکرش را بکنید اگر خانوادهای برای خرید
عکاســمان را کــه میبینــد میایســتد و دلیل عکس آب هفتگی پول نداشته باشد تکلیفش چیست؟
دانشآموزانــی که تبدیل به کــودکان کار
گرفتنمان را میپرسد .وقتی میفهمد خبرنگار هستیم ،با
میشوند
دندانهای سیاه و کرمخوردهاش میخندد .صورت الغر
«آقاجان ما پول ســرویس مدرسه بچههایمان را
و تکیدهاش روایت تلخی اســت که از اعتیادش حکایت
نداریم» چشمهایش توی صورت تازه تراشیدهاش دودو
میکند.
میگوید« :ما کشاورز بودیم ،روستایمان ده کیلومتر میزند .میگوید :اینجا بهجز یک دبستان مدرسه دیگری
پایینتر بود .آنجا برای خودمان باغ و زمین داشــتیم .از ندارد .بچههای راهنمایی و دبیرستانی باید به سلطانآباد
 40 -30سال پیش خشکسالی که شروع شد اول چشمه بروند .آنها هم که وضع مالی بهتری دارند بچههایشان
روستایمان و بعد باغ و زراعتمان خشکید .از سر ناچاری را به شــیراز میفرستند .ما هم که توانش را نداریم باید
زمینها را رها کردیم و به امید زندگی بهتر اینجا آمدیم؛ بچههایمان را برای کار بفرستیم .بچههای ما تابستانها
میرونــد ضایعات جمع میکنند و به افغانیهای انباردار
اما حاال روزگارمان از رعیتها هم بدتر شده».
میفروشند تا پول کیف و کفش مدرسهشان را دربیاورند
بنگاهدار محله از مغــازهاش بیرون میآید .میگوید :ولی پول ســرویس را که نمیشود از توی زبالهها جمع
اوضاع کاسبی ما هم خراب است .هرکسی اینجا خانه کرد.
اجــاره میکند به یک هفته نکشــیده از بیآبی فرار
حیاط مسجد پناهگاه بچهها شده است
میکند و ما هرروز مجبوریم میانجی دعوای مالک و
همهمــه بچهها توی حیاط مســجد جرســقان
مستأجر بر سر آب باشیم.
میپرسم معنای اسم جرسقان چیست؟ میخندد و پیچیده اســت .توپ پالســتیکی توی هوا میچرخد و

اینجا بهجز یک
دبستان مدرسه
دیگری ندارد .بچههای
راهنمایی و دبیرستانی
باید به سلطانآباد
بروند .آنها هم که
وضع مالی بهتری
دارند بچههایشان را
به شیراز میفرستند.
ما هم که توانش را
نداریم باید بچههایمان
را برای کار بفرستیم

،،

نزدیــک پای ما فرود میآید .بچهها آنقدر غرق بازی
فوتبال شــدهاند که متوجه ما نمیشوند .بچه مو بوری
باظرافت توپ را از زمیــن جمع میکند و توی دروازه
حریف مینشــاند .آجرهای نیمه شکستهای که نقش
دروازه را بازی میکنند زیر هجوم بچهها فرومیریزند.
پســربچه درحالیکه عرق از ســر و رویش میبارد با
خوشــحالی توی حیاط مسجد میدود و فریاد پیروزی
میکشد.
«بچههــا جایی برای بازی کــردن ندارند و برای
سرگرمی به حیاط مسجد پناه میآورند .خوشبختانه امام
جماعت مســجد با این مسئله مشــکلی ندارد و اینجا را
محل امنی برای آنها میداند ».زن ریزنقشی که خادم
مســجد اســت این را میگوید .او سالهاست که خادم
مســجد اســت و قبل از او نیز پدر و پدربزرگش خادم
اینجا بودهاند .میگویــد حقوق ناچیزی دریافت میکنم
که گاه کمتر از  25هزار تومان اســت .اینجا نه خانهای
دارم نه فرزندی ،ولی حس میکنم همه بچههای روستا
اوالد خودم هستند .ایکاش ســال  70که مسجد را از
نو ســاختند و بزرگترش کردند کنــارش یک پارک یا
زمینبــازی هم میســاختند تا بچهها توی تابســتان
ســرگردان کوچهها نشــوند و ایکاش کنــارش خانه
کوچکی هم برای خادم مسجد میساختند.
جرسقان ،برهوت فارس

 40-30ســال پیش ،جرسقان از خشکسالیهایی
کــه دامنگیر مزارع و باغهایش شــد گریخت و حاال با
جمعیــت  4000نفری بازهم با مشــکلی به نام بیآبی
دستوپنجه نرم میکند.
جمعآوری ضایعات ،دامداری بومی و ترهبار فروشی
سیار (بهوسیله وانتبارهای اهالی) از مشاغل اهالی این
روستاست.
عبور اتوبوس خط واحد و ماشــینهای پســماند
شــهرداری نشــاندهنده این اســت که علیرغم اینکه
جرســقان هنوز جزو روســتاهای پیرامونی محســوب
میشود اما از برخی خدمات شــهری توسط شهرداری
شیراز برخوردار است.
جرســقان مثل تکهای از برهوت اســت که روی
نقشه استان فارس خشکیده است.
بهسادگی میتوان عواقب بیآبی ،بیکاری و ردپای
اعتیاد را توی صورت مردمش دید.
اما دردناکترین فصل قصه جرسقان این است که
بسیاری از کودکان محله به دلیل دوری راه یا عدم داشتن
هزینه ســرویس از تحصیل بازمانده و از سر ناچاری به
جرگه کودکان کار میپیوندند .شــاید جدا کردن شاهلوله
آب سلطانآباد از جرسقان ،گلوی خشکیده مردمان این
دیار را تازه نکند اما بیشــک ساخت یک مدرسه برای
مقاطع راهنمایی و دبیرستان ،میتواند نهال امید را توی
دل کودکان این محله برویاند.

«ما کشاورز بودیم،
روستایمان ده کیلومتر
پایینتر بود .آنجا برای
خودمان باغ و زمین
داشتیم .از  40 -30سال
پیش خشکسالی که
شروع شد اول چشمه
روستایمان و بعد باغ و
زراعتمان خشکید .از سر
ناچاری زمینها را رها
کردیم و به امید زندگی
بهتر اینجا آمدیم؛ اما حاال
روزگارمان از رعیتها هم
بدتر شده

،،
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تحلیلی اجتماعی بر وضعیت روستای جرسقان

*خشکسالی  ،خشک شدن چاهها و کاهش بارندگی بر فعالیتهای اقتصادی و کشاورزی این روستا تأثیرات منفی بر جای گذاشته است
*در این روستا آموزشهای درست و اصولی و کافی برای کودکانی که در سن یادگیری و تشنه آموختن هستند وجود ندارد

،،

پدیدهی مهاجرت
مشکالت بسیاری را
هم برای مناطق مقص
د و هم برای خود
مهاجران به دنبال
دارد .به دلیل اینکه
مهاجران عموماً
امکان اجاره و یا
خرید منزل در محالت
مناسب شهر را
ندارند در محالت
حاشیه و یا پرخطر
و تقریباً محروم
ساکن میشوند و با
انواع آسیبها درگیر
میشوند

،،

جرســقان ،روســتایی از توابع بخش مرکزی
شهرستان شیراز در استان فارس ایران است که در
دهســتان قره باغ قرار دارد .در گذشته شغل بیشتر
مردم این روســتا کشاورزی و دامداری بوده است و
از زمینهای مرغوب کشاورزی برخوردار بوده است.
خشکســالی و خشک شــدن چاهها و کاهش منابع
آبهای ســطحی و زیرزمینــی و کاهش بارندگی
در مناطــق مختلــف ،بر فعالیتهــای اقتصادی و
کشــاورزی این روســتا نیز همچون سایر روستاها
تأثیرات منفی بر جای گذاشــته اســت بهطوریکه
در روستای جرســقان دیگر کشاورزی رونق سابق
را نــدارد و دامــداران یکییکی در حــال تعطیلی
واحدهای فعال خود هســتند .لــذا چهره اقتصادی
روستا تغییر کرده است.
جمعیت این روســتا طی  10سال اخیر بیش از
دو برابر شده است درحالیکه منابع تولید اقتصادی
و ظرفیت مشاغل به دلیل خشکسالی رو به کاهش
گذاشته است .در چنین شرایطی در روستای جرسقان
شــاهد افزایش فقر و بیکاری خواهیم بود که هر دو
منشأ بسیاری از آسیبهای اجتماعی هستند.
مهاجرت عادیترین اتفاقی اســت که در این
بســتر اجتماعی فرهنگی رخ میدهد .مهاجرت در
پی وقوع شرایطی نظیر کمبود یا فقدان منابع آبی و
کاهش سطح زیر کشت کشاورزی اتفاق میافتد و
معمو ً
ال بهصورت انفرادی ،خانواری و نیز به اشکال
دائم یا موقت روی میدهد .ســاکنانی که وضعیت
بهتری دارند بهناچار به شــهرهای اطراف مهاجرت

میکنند .پدیدهی مهاجرت مشکالت بسیاری را هم
بــرای مناطق مقصد و هم بــرای خود مهاجران به
دنبال دارد .به دلیل اینکــه مهاجران عموم ًا امکان
اجاره و یا خرید منزل در محالت مناســب شهر را
ندارند در محالت حاشیه و یا پرخطر و تقریب ًا محروم
ســاکن میشوند و با انواع آسیبها درگیر میشوند.
پیامدهایی که مهاجرت روســتاییان به شهرها دارد
در جای خود قابلبررســی و تأمل است اما آنچه در
این نوشتار اهمیت بیشتری دارد گروهی از ساکنان
است که همچنان در روستا باقیماندهاند .این گروه
کــه امکان مهاجــرت ندارند به دلیل خشکســالی
دســت از کشاورزی کشــیدهاند و به مشاغلی روی
آورندهاند که ســاختار روســتا و سبک زندگی مردم
را متحول ساخته اســت .باوجوداینکه تغییر رخداده
در ابتدا یک تغییر زیستمحیطی بوده است اما این
تغییر ،سایر بخشهای زندگی در روستای جرسقان
را تحت تأثیر قرار داده است .ساختارهای اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و حتی زیســتمحیطی جامعه،
یک مجموعه بههمپیوســته است که تغییر در یک
بعد به تغییر در سایر ابعاد نیز منجر میشود.
گزارشهــای موجــود از وضعیت روســتای
جرسقان نشان میدهد همراه با افزایش خشکسالی
در این روســتا ،شــغل مردم نیز تغییر کرده است.
جمعآوری ضایعات ،دامداری بومی و ترهبار فروشی
سیار (بهوسیله وانتبارهای اهالی) از مشاغل اهالی
این روستاســت .با توجه به اینکه بسیاری از مردم
شغل سابق خود را ازدســتدادهاند و مشاغل جدید

ممکن است نتواند هزینههای زندگی آنها را تأمین
کند لذا احتمال روی آوردن به مشاغل خالف قانون
و عــرف ،زندگی مردم این منطقه را تهدید میکند.
عالوه بر این با توجه به حاشیهای بودن ،این منطقه
میتوانــد به محل امنی برای کارهای خالف قانون
تبدیل شــود .عبور و مرور ماشینهای گرانقیمت
در بافت روســتا میتواند بهمثابه یک زنگ خطر در
نظر گرفته شود که نیازمند توجه بیشتر مسئولین به
این منطقه است .توجه به بحث اشتغالزایی در این
نواحی و بهکارگیری ظرفیتهای منطقه در طراحی
مدلهای توســعه عمرانی مناطق در رفع مشکالت
آن اهمیت زیادی دارد.
جرسقان امروزه نه هویت یک روستا را دارد و
نه از زیرساختهای مناسب یک شهر برخوردار است.
آنچه هویت روستا را از شهر متمایز میکند ساختار
اقتصاد مبتنی بر کشــاورزی و دامداری و همچنین
ســاختار روابط اجتماعی آنکه بــر مبنای همدلی،
صمیمیت و نگاه دســتگیرانه و جدی به مشکالت
است .متأسفانه با نزدیک شدن مرز فرهنگی شهر و
روستا بسیاری از ارزشهای روستایی هم از جامعه
روستایی دور شده اســت اما جرسقان هنوز هویت
شــهری نیز پیدا نکرده اســت .عبور اتوبوس خط
واحد و ماشینهای پســماند شهرداری نشاندهنده
این اســت که علیرغم اینکه جرســقان هنوز جزء
روســتاهای پیرامونی محسوب میشود اما از برخی
خدمات شهری توسط شهرداری برخوردار است.
جاده باریــک و کمعرض روســتا که موجب
تصادفات بســیار اســت حکایت از آن دارد که این
روستا از ابتداییترین زیرساختهای شهری محروم
مانده درحالیکه فاصله چندانی تا شهر ندارد .عالوه
بر این ،ضعف قانونی و البته فرهنگی باعث شــده
دامداریهــا در دل ســکونتگاهها باقــی بمانند و
ســاختمانهای بلند چندطبقه در کنار گاوداریهای
ســنتی دیده شوند و مسائلی را در حوزه بهداشتی و
سالمت برای اهالی ایجاد کنند .قرار گرفتن ساختار
روستای جرسقان در وضعیتی بینابین شهر و روستا
پیامدهــای خاصی دارد ازجمله اینکه ســاختارهای
ســنتی حمایت گری که در روســتاها وجود داشته،
در حال از بین رفتن اســت اما ساختارهای شهری
جایگزینی به وجــود نیامده و لذا در چنین وضعیتی
ناهنجاریهای عدیدهای دیده میشــود که هم در
وضعیت فرهنگــی اجتماعی و هم در کالبد فضایی
آن قابلرؤیت است.
خشکسالی ،بیکاری و تغییر ساختار شغلی باعث
تغییر کیفیت و ســبک زندگی مردم نیز شده است.
با توجه به اینکه زمینهای کشــاورزی جرســقان
بسیار حاصلخیز بودند لذا درآمد اهالی از کشاورزی
نســبت ًا خوب بوده اســت اما با وقوع خشکسالی و
تغییر ســاختار شــغلی درآمد خانوارها کاهشیافته
است .زمانی که درآمد خانوارها کاهش پیدا میکند
معمو ً
ال باالجبار سعی میشود مخارج مربوط به سبد
غذایی حفظ شود و سایر هزینهها تقلیل پیدا کند و
هزینههای مربوط به آموزش از این قسم هستند .با
توجه به اینکه امکانات روستا کم است ،اهالی قب ً
ال
مجبور بودند برای استفاده از بعضی از امکانات مثل
مدرســه بچهها و یا کالسهای دیگــر یا به مرکز
شهر بروند و یا به ســلطانآباد که وضعیت بهتری
نســبت به آنجا دارد اما بــا وضعیت جدیدی که به
لحاظ اقتصادی برای این روســتا پیشآمده بعضی
از ســاکنان دیگر توان اقتصــادی انجام این کار را
ندارند .لذا این مســئله بر سطح آموزش بچهها و یا
چگونگی گذران اوقات فراغت آنها تأثیر گذاشــته
است .امروزه چگونگی گذران اوقات فراغت با توجه
به تأثیری که در رشد و تربیت ،جامعهپذیری و باال
رفتن توانمندیهای افراد دارد ،اهمیت زیادی یافته
اســت .اوقات فراغت ،تنها زمانی برای گذران وقت
و تفریح و سرگرمی نیست ،بلکه یکی از مؤلفههای
هویتسازی ،هویت بخشی و نقشپذیری در جامعه
است و نیازمند توجه و برنامهریزی دقیق و سنجیده
است اما بنا بر گزارشهای رسیده بچههای جرسقان
اوقــات فراغت خود را در کوچهها میگذرانند .آنها
جایی برای بازی کردن ندارند و برای ســرگرمی به
حیاط مســجد پناه میبرند و با یک توپ پالستیکی
و دروازههایی که با پارهآجر شــکلگرفتهاند فوتبال
بازی میکنند.

بهطورکلی در این روســتا آموزشهای درست
و اصولــی و کافــی بــرای کودکانی که در ســن
یادگیری و تشــنه آموختن هســتند وجــود ندارد.
عدم وجود آموزشهــا و امکانات ادامه تحصیل در
طوالنیمدت ،باعث افت ســرمایه فرهنگی در بین
ســاکنان میگردد؛ بنابراین افت سرمایه اقتصادی
منجر به افت ســرمایه فرهنگی و حتــی تغییر در
ترکیب سایر انواع سرمایه میشود.
ســرمایه اجتماعی یکی دیگر از انواع سرمایه
است که از این شرایط متأثر میگردد .مقوله سرمایه
اجتماعی شامل مواردی ازجمله اعتماد متقابل افراد
به یکدیگر ،مشارکت ،احساس صمیمیت بین افراد،
همبســتگی ،امنیت ،همدلی و همدردی است و به
معنای مجموعهای از شــبکههای روابط اجتماعی،
هنجارها و ارزشها است که موجب تسهیل همکاری
درون و برون گروهی در جامعه میشــود که شرط
الزم برای توسعه اســت .کاهش روابط اجتماعی و
مهمانیهــا با کاهش درآمد افراد و تقلیل ســرمایه
اقتصادی امری غیرقابلاجتناب است .از سوی دیگر
بهطورکلی در تضعیف ســرمایه اجتماعی فردگرایی
مجال رشــد مییابد که میتواند سرچشمه مسائل
مختلفی شــود .بهعبارتدیگر با رشــد فردگرایی،
منافع فردی بر منافع جمعــی اولویت مییابد و لذا
بجای اینکه به دنبال بهتر شدن وضعیت کل روستا
و اهالی باشند منافع شخصی خود را دنبال میکنند
ازاینرو در این منطقه باوجوداینکه دبیرستان ندارد
و وضعیت بهداشــت نیز مناسب نیست اما بعضی از
مردم سوار ماشــینهای گرانقیمت میشوند و به
دنبال تجمالت فردی هستند.
عالوه بر این ،گذران فراغت در کوچه و خیابان
موجب درگیر شدن بسیاری از کودکان در آسیبهای
پرخطر میشوند .این مسئله برای گروه سنی جوان
مخاطرات بیشتری به همراه دارد .بیکاری و نداشتن
منبع درآمد مســتقل در کنار نبود امکانات مناسب
بــرای گذران فراغت آنها را بــه فراغت پرخطر و
آسیبهای اجتماعی ازجمله اعتیاد سوق داده است.
خشکسالی ،بیکاری و فقر همگی میتواند به لحاظ
روحی و روانی اهالی را تحت تأثیر قرار دهد و تنش،
اضطراب و ناامیدی از آینده فاکتورهایی اســت که
میتواند ریســک اعتیاد را در افــراد افزایش دهد و
همه این موارد در روســتای جرسقان با کمبود آب
و کاهش بازدهی زمینهای کشاورزی و نبود شغل
در حال رخ دادن اســت .ازآنجاییکه اعتیاد بیشــتر
گریبانگیــر جوانان و جمعیت فعال و در ســن کار
میشــود ،احتمال تأمین هزینههــای تهیه مواد از
راههای خالف قانون قوت میگیرد .بیکاری ،اعتیاد
و فعالیت اقتصادی ناســالم زنجیرهوار به هم وصل
هستند و یکدیگر را تقویت میکنند.
مســئله دیگری که در این روســتا به چشــم
میخــورد درخواســتهای مکرر اهالی روســتا در
مطالبه آب ،جاده و آســفالت اســت که بیپاســخ
ماندهاند .افزایش تقاضاهای اجتماعی از مسئولین و
بیتوجهی آنها به درخواستهایشان به بیاعتمادی
به مســئولین منجر میگردد .ازآنجاکه بســیاری از
مســائل و بحرانهای اجتماعی ،ناشــی از فقدان
اعتماد اجتماعی اســت (که از مهمترین مؤلفههای
ســرمایه اجتماعی محسوب میشود) میتوان گفت
سرمایه اجتماعی (بُعد اعتماد) در این روستا در حال
کاهش است.
بدیهی اســت فرسایش ســرمایه اجتماعی به
آســیبها و بحرانهای اجتماعی منجر میشــود.
بهعبارتدیگر ،کاهش ســرمایه اجتماعی در جامعه
باعث میشــود که افراد در هنگام روبرو شــدن با
مشــکالت نتوانند بر آنها غلبــه نمایند ،درنتیجه
احساســات منفی مانند احساس خشــم ،ناراحتی،
ناامیــدی و طردشــدگی در افراد ایجاد شــود که
میتواند زمینهســاز بروز بســیاری از مسائل گردد
که کمترین آن قانونگریزی و احســاس جزیرهای
شــدن و روی آوردن به مصرف مواد مخدر اســت.
مهاجرت به شــهر ،افســردگی و نارضایتی عمومی
در عرصههای مختلف پاسخهای مردم جرسقان به
ضعف خدماتدهی نهادها است.
معاونت اجتماعی و مشارکتهای مردمی
سازمان فرهنگی ،هنری و اجتماعی شهرداری شیراز
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بررسی معضالت حاشیهنشینی در شیراز در میزگرد شهرراز با حضور نمایندگان مردم شیراز در مجلس:

تقسیممتوازنمنابعملیسببتوسعهروستاهامیشود

* عکس :محمد امین توانگر

محمدرضا طاهری

یک گذر در شهر شیراز متوجه می شوی که فاصله شهر تا حاشیه نشینان به حداقل رسیده تا جایی که وسعت آن به کیلومتر هم نمی رسد بطوریکه حاشیه به قلب شهر رسیده است مردمانی در کوچ ه پس کوچههای شهر شیراز زندگی
میکنند که با اهداف مختلف و به اجبار خشکسالی و بیکاری و به امید شغل ،درآمد و کار بهتر ،غربت را بر ماندن در دیار خود ترجیح داده و با کولهباری از آرزو به شیراز آمدهاند بدون آنکه بدانند چه سرنوشتی در انتظارشان است..

جمعیت نیم میلیونی مناطق حاشیهنشین کالنشهر شیراز خود شهری است که به ساماندهی و رسیدگی نیاز دارد اما این مهم هم در حاشیه قرار دارد .مشروح گفت و گو را در ادامه می خوانیم:

شهرراز :طبق آمارهای اعالمشده توسط
مسئولین شهر شیراز بالغبر  1400هکتار
حاشیهنشــین دارد و این در حالی اســت
که تعداد  18400خانوار در  40روســتای
اطــراف شــیراز و در این مناطق ســاکن
هســتند؛ اما ذکر این نکته الزامی است که
تاکنون هیچ آمار دقیقی از حاشیهنشــینی
توسط مســئولین اعالم نمیشود .با توجه
به اینکه بســیاری از دستگاهها از پذیرفتن
صورتمسئله طفره میروند ،نباید فراموش
کرد که تا مــا واقعیت را نپذیریم نمیتوان
اقدامات مناســبی برای حل مشــکالت و
معضالتی که بهواســطه حاشیهنشــینی
در شــهر به وجود میآید انجــام دهیم؛
بنابراین به شــما بهعنوان عضو کمیسیون
اجتماعی مجلس ،آیا تاکنــون آمار دقیقی
از حاشیهنشــینی در اختیارتان قرارگرفته
است؟

مسعود رضایی :در ابتدا ذکر این نکته الزم است
که حاشیهنشــینی از مباحث مهم و کلیدی است که
من نیــز بارها در مکان و جلســات مختلف در مورد
آن صحبت کردهام .ازآنجاکه تصمیمگیری مناسب و
دقیق در رابطه با مســائل و مشکالت کشور ،نیازمند
پذیرفتن واقعیت اســت ما میتوانیم با شناخت دقیق
از واقعیتهایی که در جامعه و شــهر شیراز در بخش
حاشیهنشــینی وجود دارد گامهای مؤثری در جهت
پیشگیری و کنترل آن برداریم .موضوع حاشیهنشینی
یک بحث کلی و همهجانبه است که مربوط به امروز
نیســت بهطوریکه موضوعات و عوامل متعددی در
ســالهای گذشته دستبهدســت یکدیگر دادهاند تا
درنهایت منجر به پدیده حاشیهنشینی شدهاند.
با یک بررســی از قدمت حاشیهنشینی در کشور
ایران متوجه میشــویم که ریشه و پایه حاشیهنشینی
در شــهرهای بزرگ و کالنشــهرها به دوران پیش
از انقــاب اســامی برمیگــردد ،بهطوریکــه در
آن زمان حلبینشــین هایی در کنار جاده بوشــهر و
بلوار امیرکبیر فعلی وجود داشــت و در آنجا گروهی
بهعنوان حاشیهنشین شهر شــیراز زندگی میکردند.
اگر بخواهیم یک ارزیابی از حاشیهنشــینی در شهرها
و کالنشــهرها در سالهای گذشــته داشته باشیم
میبینیم که حاشیهنشــینها عمدت ًا گروهی بودند که

به دلیل نداشتن امکانات کافی در روستاها به مناطق
شهری سفرکرده و در آنجا بهصورت گروهی زندگی
میکردند؛ بنابراین این روند ادامه داشــت تا بعد از به
پیروزی رسیدن انقالب اسالمی ،تغییر و تحوالتی در
بافت روستانشــینی و شهرها ایجاد شد .در این راستا
عواملی دستبهدست یکدیگر دادند که بهموجب آن
حاشیهنشینی روزبهروز گسترش پیدا کرد .کمتوجهی
به روستاها یکی از عوامل مهمی بود که باعث افزایش
حاشیهنشــینی در شهرها شــد .اگر به حاشیهنشینی
بهعنــوان یک پدیده بنگریم باید در مرحله نخســت
عوامل پدیدآورنده این مهم را شناســایی کنیم که در
این راســتا عدم توجه کافی و عــدم ارائه خدمات و
امکانات به مناطق روستانشــین از ارکان مهم پدیده
حاشیهنشینی در کشور محسوب میشود.
ازسویی قبل از انقالب بیشتر جمعیت کشور در
روستاها سکونت داشتند اما بعد از انقالب این نسبت
تغییر یافت و بیشــتر جمعیت از روســتاها به شهرها
مهاجرت کردهانــد .در حال حاضر  70درصد جمعیت
کشور در شهرها و  30درصد مردم در روستاها زندگی
میکنند .با این حال در کشــور ایــران معیار دقیق و
مشخص و جامعی برای ارائه آمار وجود ندارد؛ مث ً
ال من
بارها از ادارات و سازمانهایی مانند تأمین اجتماعی،
اداره کار ،تعاون و رفاه اجتماعی درخواست کردهام که
آمار حاشیهنشینی را در اختیارم قرار دهند که متأسفانه
این ارگانها ســر باز زدند و هر بار آمارهای شفاهی
و متفــاوت به من دادند؛ بنابراین وجود یک اداره آمار
و نظرســنجی مختلف میتواند یک جواب صحیح و
روشنی را در اختیار مردم و مسئولین قرار دهد.
شــهرراز :بــا توجــه بــه صحبتهای
انجامشــده کــدام ارگان و ســازمان در
بخش حاشیهنشــینی مرجع آمار محسوب
میشوند؟

رضایی :عموم ًا آمار حاشیهنشینی توسط معاونت
اجتماعی استانداری مطرح میشود که با یک بررسی
میبینیم که آمارهای ارائهشــده از سوی این ارگانها
بهصورت حدســی بیان میشــود ،اما بارها آمارهای
متفاوتی از حاشیهنشینی از سوی ادارات و ارگانهای
مختلف به ما اعالمشــده و با توجه به پیگیریهایی
که در این زمینه انجام دادهام ،به نظرم دستکم بین
 300الی  400هزار نفر حاشیهنشــین در شهر شیراز

وجود دارد.
شهرراز :خشکسالی و بیکاری از مهمترین
عوامل مهاجرت به شمار میآید و در همین
راســتا در جهت بهبود این پدیده میتوان
اقداماتی نظیر توانمندســازی روستاها و
فراهم کردن امکانات در روســتاها انجام
داد؛ اما با یک بررســی از وضعیت روستاها
متوجه میشــویم که در سالهای گذشته
چنیــن اقداماتی کمتر در روســتاها انجام
شده است .به عقیده شما جایگزین کردن
چه مشــاغلی میتواند باعث توســعه و
پیشرفت در روستاها شود؟

علیاکبــری :با یــک ارزیابــی در این بخش
متوجه میشویم که حاشیهنشــینی ارتباط تنگاتنگی
بــا روســتاها دارد درنتیجه این دو مهــم بهصورت
دومینو وار باهم در ارتباطاند .با توجه به اینکه مسائل
اجتماعی از گستردگی خاصی برخورداراست ،میتوان
گفت که آســیبهای اجتماعی زاییــده و برگرفته از
مسائل اجتماعی است؛ بنابراین بیتوجهی به مسائل
اجتماعی باعث میشــود که مشکالت در این بخش
افزایش پیدا کند و سپس لطمات جبرانناپذیری وارد
میکند .اگر ما خواســتار بهبود و حل مشــکالت در
روســتاها هستیم در مرحله نخســت باید اقداماتی را
در منطقه انجــام دهیم که براســاس آن مصائب و
مشکالتی که در این بخش وجود دارد در درون منطقه
تولید حل شود .در برنامه ششم توسعه قانونهای این
بخش توسط نمایندگان اصالح و مقرر شد که مسائل
روستاییها در منطقه تولید و محل استقرار آنها حل
شود؛ اما نباید فراموش کرد که محدودیتهایی که در
سالهای گذشته وجود داشته اجازه پیشرفت و توسعه
را در مناطق روستایی به ساکنان نداده است.
تغییر اقلیم از موضوعاتی است که در این بخش
از اهمیت ویژهای برخوردار اســت .با یک ارزیابی از
میزان بارندگی در اســتان فارس در دو الی سه سال
گذشــته متوجه میشــویم که زمان بارش باران در
اســتان تغییر کرده و این در حالی است که بیشترین
میزان بارندگی از اواسط اسفندماه آغازشده و تا اواسط
اردیبهشــتماه به پایان رسیده است؛ و این در حالی
اســت که تغییر زمان میزان بارندگی در استان باعث
شــده که با اختالالتی در این بخش مواجه شــویم.

به عنــوان مثال آبهایی که در ایــن برهه از زمان
از طریق بارش باران وارد زمینهای فارس میشــود
به این دلیل کــه نمیتوانیم بهرهبرداری کافی از آن
داشته باشــیم بعد از اردیبهشــتماه از استان خارج
میشود .نداشــتن آمادگی در محدود و ذخیره کردن
آب یکی از مشکالت استان ماست که امکاناتی مانند
آبخیزداری ،ایجاد ســدها در جهــت مهار کردن آب
میتواند گرهگشای برخی از مشکالت در این بخش
باشد .از همین رو این امر باعث شده که محیطزیست
اســتان تابع این وضعیت باشد و عواملی مانند خشک
شدن  11تاالب در اســتان فارس یکی از مهمترین
گرفتاری و مشــکالت ما در بخش زیســتمحیطی
محسوب میشود.
مث ً
ال دریاچــه بختگان با وســعتی بالغبر 200
هکتار دومین دریاچه بزرگ کشــور محسوب میشود
و خشــک شدن چنین دریاچهای تأثیرات زیادی را بر
روی مناطــق و حتی درختها میگذارد .بهطوریکه
خشک شدن بختگان سبب شــده که درختان انجیر
در شهرستان استهبان نیز آسیب ببیند؛ و این تنها به
خشک شدن درختان خالصه نمیشود بلکه میتواند
تأثیرات بسیار مخربی را در درازمدت در استان داشته
باشــد چراکه حرکت کردن شورههایی که در دریاچه
بختگان وجود دارد در آینده سالمت و بهداشت مردم
و بســیاری از موارد را تحت تأثیر خــود درمیآورد.
ما طی جلســاتی که در جهت بررســی و مشکالت
تاالبهای دریاچه ارومیه با رئیس ســازمان حفاظت
از محیط زیست برگزار کردیم به این نتیجه رسیدیم
که عملکرد و رفتار انســانها باعث خشــک شــدن
دریاچه ارومیه شده است؛ چراکه در سالهای گذشته
با برداشــتهای بیرویه آب آنقدر حقابه و ورودی
آب را به ایــن دریاچهها را تنگ و محدود کردیم که
در حال حاضر با یک مشــکلی اساسی مواجه شدیم.
ما باید واقعیت را بپذیریم که بازســازی این حقابه ها
امری بسیار دشوار است.
شهراز :به نظر شما آیا امکان دارد که این
تاالبها و دریاچهها دوباره احیا شوند؟

اکبری :بله .من معتقدم که حتی باوجود عواملی
مانند خشکســالی های پیدرپی ،بــارش کم ،تغییر
اقلیــم میتوان اقداماتی انجــام داد که این حقابه ها
احیا شــوند .البته گام برداشتن در این مرحله نیازمند

،،

اگر به حاشیهنشینی
بهعنوان یک پدیده
بنگریم باید در
مرحله نخست عوامل
پدیدآورنده این مهم
را شناسایی کنیم
که در این راستا
عدم توجه کافی و
عدم ارائه خدمات
و امکانات به مناطق
روستانشین از
ارکان مهم پدیده
حاشیهنشینی در
کشور محسوب
میشود .امروز بین
 300تا  400هزار نفر
حاشیهنشین در شهر
شیراز وجود دارد

،،
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،،

عملکرد و رفتار انسانها
باعث خشک شدن
دریاچهها و تاالبها شده
است؛ چراکه در سالهای
گذشته با برداشتهای
بیرویه آب آنقدر حقابه
و ورودی آب را به این
دریاچهها را تنگ و محدود
کردیم که در حال حاضر
با یک مشکلی اساسی
مواجه شدیم .ما باید
واقعیت را بپذیریم که
بازسازی این حقابه ها
امری بسیار دشوار است

علی اکبری

مسعود رضایی

آبهایی که در ابتدای ســال از طریق
بارش بــاران وارد زمینهــای فارس
میشــود به دلیل اینکــه نمیتوانیم
بهرهبرداری کافی از آن داشته باشیم بعد
از اردیبهشتماه از استان خارج میشود

در سالیان گذشته انتقال آب مناطق
کشــاورزی و حاصلخیــزی مانند
کربال در اســتان فارس باعث شد
که بسیاری از روستاهای آن خشک
شود

،،

،،

نمایندههایی در مجلس
حضور دارند که برای
اینکه فعالیتهای خود را
برجسته کنند و به مردم
حوزه انتخابیه خود ثابت
کنند که کار انجام میدهند
بدون در نظرگرفتن
بسیاری از مسائل و مهم
زیستمحیطی تمام
فعالیت خود را روی
راهاندازی صنایع آببر
مانند پتروشیمی معطوف
میکنند .راهاندازی صنایع
آببر مانند پتروشیمی در
شهری مانند شیراز که با
مشکل کمآبی دستوپنجه
نرم میکنند هیچگونه
توجیه منطقی ندارد

،،

،،

سیستم آموزش استاندارد
و دقیق در روستاها میتواند
یک نقطه عطف در جهت
توسعه و پیشرفت در این
مناطق باشد چراکه زمانی
که روستاییها احساس
کنند که یک سیستم
آموزشی قوی در روستاها
حاکم است ،بچههای خود
را برای گذراندن دوره
تحصیل در همان روستای
محل سکونت خود نگه
میدارند .فراهم کردن
عواملی مانند آموزش
مناسب ،بهداشت و اشتغال
در روستاها میتواند از
مهاجرت روستاییان به
شهرها جلوگیری کند

،،

این موضوع اســت که مسئولین و دستاندرکاران با
پذیرفتن واقعیت و مشکالتی که در این بخش وجود
دارد مشارکت و حمایت خود را از احیا دوباره تاالبها
و دریاچههــا دریغ نکنند .باید این واقعیت را بپذیریم
که مردم ما هنوز بهصورت واقعی مشــکل بیآبی و
کمبود آب را درک نکردهاند.
شــهرراز :آقــای کالنتری ماه گذشــته
اعــام کرد که با ایــن روش مصرف آب،
ما در پنجاه ســال آینده تمامی منابع آبی
را از دســت میدهیم .با یک بررســی از
وضعیت مصرف آب در جامعه میبینیم که
مردم هنوز این موضوع را بهصورت جدی
نپذیرفتهاند .به نظر شما نمایندگان مجلس
و مســئولین باید چه اقداماتی را در جهت
رفع این بحران بیندیشند؟

اکبری :با توجه به اینکه در ســالهای گذشته
کشاورزی پایه و رکن اصلی در تولید ،اشتغال مسائل
مهم دیگر استان محسوب میشد ،این موضوع باعث
شــده که صنعت و صنایع در اســتان فارس شکل
نگیرد؛ بهطوریکــه باوجوداینکه محصوالت زیادی
در اســتان فارس تولید میشــود که جنبه صادراتی
دارند اما ما همچنان شــاهدیم که در این بخش هم
نتوانستیم موفق عمل کنیم چراکه محصوالتی مانند
کشــمش ،ســیب و  ...که در فارس تولید میشود،
در دیگر اســتانهای کشــور فرآوری میشود .طبق
بــرآوردی که در این بخش انجــام دادیم  30درصد
محصوالت استان به دلیل بیتوجهی در فارس هدر

میرود.
رســیدن عمق چاههــای آب اســتان به 600
متر از دیگر مشــکالت مهمی اســت که پیامدهای
خطرناکی را برای مردم استان به دنبال دارد و این در
حالی اســت که روانآبهای ما در سالهای گذشته
بهشدت کاهشیافته است.
از همین رو به نظر من مشــارکت همگانی در
این بخش میتوانــد بزرگترین اقدام در جهت احیا
دوباره تاالبها و دریاچههای استان باشد؛ مشارکت
مردم و مســئولین ،کارگزاران و ...در کنار یکدیگر و
با کنار گذاشــتن منافع کوتاهمدت میتواند تأثیرات
مهمی در این بخش ایجاد کند .صرفهجویی و مبارزه
با کمآبی نیازمند یک رابطه جدی میان سازمانهایی
ماننــد آب ،جهــاد کشــاورزی ،نیــروی انتظامی
دادگستری و فرمانداریها و  ...است و اگر ما خواستار
احیا آب و جلوگیری از خشکسالی هستیم نباید منافع
ملی و جمع را فدای منافع شــخصی و فردی کنیم.
نباید فراموش کنیم که شــیراز به دلیل پتانسیلها و
جاذبههایی مانند آبوهوا ،ظرفیت پزشــکی  ،شرایط
آبوهوایی و  ...که دارد از گذشــتههای دور میزبان
مهاجرین بوده و حتی بیمارســتانهای شیراز عالوه
بر اینکه به شــهروندان شــیرازی و بومی اســتان
خدماترســانی میکند به مردم دیگر اســتانها و
دیگر کشــورها هم خدمات ارائه میدهد بهطوریکه
طبق آمارهای ارائهشــده تنهــا  30درصد از بیماران
بیمارســتان نمازی اهل و ساکن شیراز هستند و 70
درصد بیماران اهل دیگر شــهرها و کشورها هستند.
در حــال حاضر ســرریز مهاجرانی که وارد شــیراز

میشوند در منطقه قرهباغ سکنی میگزینند که این
امر باعث شده که بخش عمدهای از مشکالت شهر
شیراز به شــعاع  30الی  40کیلومتری شیراز انتقال
یابد.
شــهرراز :با توجه به اینکه اشتغال یکی
از مهمترین دالیل در مهاجرت محســوب
میشود بنابراین برای افرادی که بهواسطه
این مهاجرت بیکار میشوند چه اقداماتی
باید انجام دهیم؟

رضایی :با یک بررسی از وضعیت زمینشناسی
و پروسه تکاملی زمین متوجه میشویم که در طول
تاریخ افرادی هســتند که بهصورت ناخواسته اقدام
به مهاجــرت میکنند که بعضیاوقات این امر باعث
میشود به یک چالشها و درگیریهایی مواجه شوند
که در چنین شــرایطی کنترل آنها سخت و دشوار
میشــود .با یک بررســی و ارزیابی از منابع زمینی
که در اســتان فارس وجود دارد متوجه میشــویم
که ســنگهای آذری ،سنگهای فسیلی و کوههای
زیادی در استان فارس وجود داشته است که اینهمه
این شواهد به ما نشان میدهد که آبهای زیادی در
زمانهای قدیم در اســتان فارس وجود داشته است.
بــا توجه به اینکه فارس در یک ناحیه نیمهخشــک
واقعشــده اســت بنابراین طبیعی اســت که فارس
روزبهروز به ســمت خشــکی بــرود درنتیجه اگر ما
نتوانیم اقدامات پیشگیرانهای در جهت مصرف آب در
استان انجام دهیم بیشک در آیندهای نهچندان دور
با یک وضعیت اسفناکی در استان مواجه میشویم.

دخالت انسانها در مســیر طبیعی زمین باعث
میشوند که روند خشکســالی در استان تشدید پیدا
کند و انســانها در بسیاری از مواقع به خشک شدن
تاالبها و دریاچهها کمک میکنند .اگر یک ارزیابی
از وضعیت روستاها در  50سال گذشته داشته باشیم
میبینیم در حــال حاضر تفاوتهــای زیادی میان
مشاغل در روستاها و شهرها به وجود آمده است ،این
در حالی اســت که در گذشته افرادی که در روستاها
زندگی میکردند از امکانات کافی مانند شــغل و ....
برخوردار بودنــد اما در حال حاضر این افراد به دلیل
مشــکالت به وجود آمده بهناچار وارد شهرها شده و
ساکن مناطق حاشیه شــهرها شدهاند .درنتیجه این
عوامل دستبهدست هم میدهد و وضعیت اجتماع و
جامعــه را در هم میریزد .با یک ارزیابی از عوامل و
نکاتی که از سالهای گذشته تاکنون باعث مهاجرت
افراد شدهاند میبینیم که عوامل فرهنگی و اجتماعی
از مهمترین آنها به شــمار میآید .با توجه به اینکه
افرادی که در مرکز اســتان فارس و شــهر شــیراز
زندگی میکنند از اقوام و طوایف مختلفی هســتند
بنابراین آنها باید در راستای توسعه و پیشرفت یک
وحدت و انســجام فکری میان یکدیگر ایجاد کنند
اما متأســفانه شــاهدیم که در بسیاری مواقع بعضی
افراد و مسئولین تصمیمات خود را بهصورت تعصبی
و قبیلــهای اتخاذ میکنند .مث ً
ال  18نمایندهای که از
فارس در مجلس شــورای اسالمی حضور دارند تنها
تا زمانی که مســائل منطقه خود را مطرح و پیگیری
میکنند رضایت دارند ،این امــر بیانگر این مطلب
است که مردم و نمایندگان استان به دنبال یک خرد
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و وحدت جمعی نیســتند .نبایــد فراموش کنیم که تا
زمانی ایران آباد نشــود بهتبــع آن زیرمجموعههایی
مانند اســتانها و منطقه نمیتوانند به یک توســعه
نسبی دست پیدا کنند.
بهعنوانمثال نمایندههایــی در مجلس حضور
دارند که بــرای اینکه فعالیتهای خود را برجســته
کنند و به مردم حوزه انتخابیه خود ثابت کنند که کار
انجام میدهند بدون در نظرگرفتن بسیاری از مسائل
و مهم زیســتمحیطی تمام فعالیــت خود را بر روی
راهاندازی صنایع آب بری مانند پتروشــیمی معطوف
میکنند .چراکه صنعت پتروشیمی میتواند برای 300
نفر اشــتغالزایی ایجاد کند بنابراین طبق برآوردهای
انجامشده توسط کارشناسان هزینه راهاندازی صنعتی
مانند پتروشیمی نیاز به  22میلیارد تومان سرمایه دارد
و این در حالی است که نمایندگان اگر بتوانند سالیانه
مبلغی را به شــغلهای زودبازده اختصاص دهند هم
تعداد بیکاران منطقه خــود را کاهش میدهند و هم
باعث توســعه و رونق در منطقه و حوزه انتخابیه خود
میشوند.
راهانــدازی صنایــع آببر مانند پتروشــیمی در
شــهری مانند شیراز که با مشکل کمآبی دستوپنجه
نرم میکنند هیچگونه توجیه منطقی ندارد و با توجه به
اینکه در راهاندازی صنایعی مانند پتروشیمی در مرحله
نخست باید به موضوع آب توجه ویژهای داشته باشیم
بنابراین فارغ از هرگونه تعصب قومیتی صنعتی مانند
پتروشیمی باید در بندرها و کنار دریا احداث شود.
به عنوان مثال در ســالیان گذشــته انتقال آب
مناطق کشــاورزی و حاصلخیزی ماننــد کربال در
اســتان فارس باعث شد که بســیاری از روستاهای
آن خشک شــود .اگر ما خواســتار آباد کردن کشور
هســتیم باید در مرحله نخست با یک خرد و وحدت
جمعی اقداماتی را در جهت توســعه و پیشرفت کشور
ایران انجــام دهیم؛ و نباید فراموش کرد که قبیلهای
فکرکردن نمیتواند توســعه و پیشرفت در کشور به
وجود آورد .با توجه به اینکه تحولگرایی نیازمند یک
اجماع فکری منســجمی است بنابراین افکار گروهی
و تک رفتاری نمیتواند نقش مؤثری در تحولگرایی
ایفــا کند .اگر تمام نمایندگان مردم فارس در مجلس
شورای اســامی با یک نگاه به توسعه استان بنگرند
میتوانند توسعه مناســبی را در استان رقم بزنند؛ اما
تعصبــی و زاویهای فکر کردن باعث کوچک شــدن
زاویه دید و عقبماندگی میشود.
شهرراز :در این وضعیت باید چه اقداماتی
انجام دهیم کــه بهتبــع آن بتوانیم روند
مهاجرت از روســتاها به شهرها را کنترل
کنیم؟

رضایی :ما در جهت توانمندســازی این روستاها
بایــد یک جذابیتهایی را در این مناطق فراهم کنیم
که بهتبــع آن مردم با رضایت خاطری این مناطق را
برای سکونت انتخاب کنند .ازآنجاکه آموزش یکی از
اقدامات عملی در جهت ســازندگی جامعه محسوب
میشــود بنابراین آموزش صحیح میتواند جامعهای
ســالم بســازد .در گذشــته به دالیل متعددی مرکز
آموزش عشایری کشور در اســتان فارس راهاندازی
کرده بودند که فعالیت این مراکز بهصورت ســتادی
انجام میشــد .با توجه به اینکه هدف این مرکز تنها
آمــوزش بود بنابرایــن این مرکز توانســت عملکرد
موفقی در حوزه آموزش داشته باشد .با توجه به اینکه
افرادی میتوانســتند در این مــدارس ثبتنام کنند
که شناســنامه آنها صادره از روســتاها بود درنتیجه
کارمندانی که در آن زمان در شیراز زندگی میکردند
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توزیع نابرابر امکانات در
مناطق و شهرهای کشور
ایران باعث شده است که
مشکالت عدیدهای در این
بخش و در حوزه اجتماعی
به وجود بیاید .تقسیم
عادالنه و متوازن منابع
و ظرفیتهای ملی باعث
میشود که توسعه در تمام
بخشها و روستاها ایجاد
شود و باید این واقعیت را
بپذیریم که با فرمایشات
دستوری نمیتوانیم به
مقصد موردنظر دست پیدا
کنیم

برای اینکــه بتوانند فرزندان خود را برای تحصیل در
این مراکز ثبتنام کنند تا بتوانند از امکانات آموزشی
این مراکز بهره کافی ببرند شناســنامههای فرزندان
خود را از روســتاهایی که در گذشته ساکن آن بودند
صادر میکردند؛ اما در حال حاضر بســیاری از افراد
هســتند که میخواهند محل صدور شناسنامه خود را
از روستاها به شــهرها تغییر دهند که این امر بیانگر
این موضوع است که روستاها در زمانهای گذشته از
جاذبههای بسیاری برخوردار بودند.
بنابراین آمــوزش دقیق در روســتاها میتواند
یک نقطه عطفی در جهت توســعه و پیشرفت در این
مناطق باشــد چراکه زمانی که روستاییها احساس
کنند که یک سیستم آموزشی قوی در روستاها حاکم
اســت بیتردید آنها بچههای خود را برای گذراندن
دوره تحصیل در همان روســتای محل سکونت خود
نگــه میدارند .با توجــه به اینکه بیشــتر خانوادهها
باهدف افزایش کیفیت تحصیالت فرزندان خود اقدام
بــه مهاجرت میکنند بنابرایــن آنها که برای اینکه
بتوانند فرزندان خود را در یک مدرسه مناسبی ثبتنام
کنند ترجیح میدهند که در حاشــیه شــهرها زندگی
کننــد؛ بنابراین فراهم کــردن عواملی مانند آموزش
مناســب ،بهداشت و اشتغال در روســتاها میتواند از
مهاجرت روستاییان به شهرها جلوگیری کنند.
بــا نیمنگاهی به کشــورهای پیشــرفته مانند
سوئیس متوجه میشویم که فاصله شهرها نسبت به
یکدیگر بسیار کم اســت بهطوریکه تقریب ًا مساحت
تمام شــهرها با یکدیگر برابر اســت و به این دلیل
که امکانات پایتخت در تمام شــهرهای آن کشــور
وجود داشــت شهرها از یک انسجام و توازن مناسبی
برخــوردار بودند .توزیع نابرابــر امکانات در مناطق و
شهرهای کشور ایران باعث شده است که مشکالت
عدیدهای در این بخش و در حوزه اجتماعی به وجود
بیاید .تقســیم عادالنه و متوازن منابع و ظرفیتهای
ملی باعث میشــود که توســعه در تمام بخشها و
روســتاها ایجاد شود و باید این واقعیت را بپذیریم که
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نداشــتن آمادگی در محدود و ذخیره کردن آب یکی از مشــکالت استان ماست،
در حالی که امکاناتی مانند آبخیزداری ،ایجاد ســدها در جهت مهار کردن آب میتواند
گرهگشــای برخی از مشکالت در این بخش باشــد .عواملی مانند خشک شدن یازده
تاالب در استان فارس یکی از مهمترین گرفتاری و مشکالت ما در بخش زیستمحیطی
محسوب میشود

با فرمایشات دســتوری نمیتوانیم به مقصد موردنظر
دست پیدا کنیم.
شــهرراز :با ایــن حال مــا میبینیم که
روستاهای ما نمیتوانســته در بسیاری از
بخشها موفــق عمل کنند .به نظر شــما
چه اقدامات و برنامههــای عملی میتواند
گرهگشای این بخش باشد؟

اکبری :ازآنجاکه مهاجرت پدیدهای است که از
گذشــته تا به امروز در کشــور و جهان وجود داشته،
بنابراین همیشــه یکروند رو به باال و یکطرفه در
مهاجــرت وجــود دارد بهطوریکه مــردم از مناطق
عشــایری به کنار روســتاها میآیند و در گام بعد از
روســتاها به کنار شــهرها و در ادامه وارد شهرهای
بزرگ و حتی دیگر کشورها میشوند بنابراین موضوع
مهاجرت به این دلیل که توسط سرریز جمعیت انجام
میشــود امری طبیعی اســت؛ اما در شرایط فعلی به
دلیل کمآبی و خشکســالی هایی که در روســتاها به
وجود آمده است مردم از سر ناچاری اقدام به مهاجرت
میکنند .در جهت کنتــرل پدیده مهاجرت در مرحله
نخســت باید مشــکالت تولیدکنندهها را در مناطق
سکونتشــان حل کنیم .با توجه به اینکه اشــتباهاتی
در گذشــته در بخش قانونگذاری ایجاد شد که این
مهاجرت را تشدید کرد.
بــا یــک بررســی از وضعیت مراکــز آموزش
عالــی میبینیم که در گذشــته تعداد آموزش عالی و
دانشگاهها در بیشتر شهرها یک افزایش چشمگیری
داشــته است که اســاتیدی که برای تدریس به این
مراکز میآیند از دیگر شــهرهای کشور و بهصورت
پروازی وارد این دانشگاهها میشوند .با توجه به اینکه
بیشترین ظرفیت آموزش عالی کشور در شهر تهران
متمرکز اســت بنابراین در جهت توســعه و پیشرفت
این مهم در دیگر مناطق کشــور در سالهای گذشته
نتوانســتیم این تمرکز را بشــکنیم .ازآنجاکه وجود
جهاد سازندگی در ســالهای گذشته توانست بیشتر

مشکالت روســتاها را در بخش عمرانی مرتفع کند
اما این سازمان نتوانســت اقدامات مناسبی در جهت
توسعه روســتاها انجام دهد .با توجه به اینکه توسعه
روســتاها باید بهگونهای باشد که درآمد روستاها باید
از معیشــتی به اقتصادی تغییر کند اما با یک بررسی
از وضعیت روســتاها در بخش اقتصــاد میبینیم که
اقتصاد روســتاها در حد معاش اســت و این در حالی
است که جاذبههای شهری و نیازها و ...باعث شد که
روستاییان اقدام به مهاجرت کنند.
مث ً
ال در گذشته در روســتاها بنگاههای تولیدی،
کشــت صنعتها تولید زراعی و ...در روســتاها وجود
داشــت اما رفتهرفته این مناطق به یک منطقه کویر و
خشک تبدیل شــد و این در حالی است که بنگاههای
اقتصادی که قبل از انقــاب حدود پنج هزار نفر نیرو
داشــتند در حال حاضر تعــداد نیروهای آنها به 200
نفر رســیده اســت .به عنوان مثال در قانون و مصوبه
مجلس بهوضوح آمده اســت که واگذاری مسیرهای
عشــایر درهرصورت ممنوع است اما با یک بررسی از
این مســیر میبینیم که بیشتر مســیر کوچ عشایر در
کشور مسدود شده است .وجود باغ شهرها در نزدیکی
شهر شیراز آسیب جدی به مسیر کوچ عشایر وارد کرده
است .تا زمانی که نتوانیم اقتصاد روستاها را به نقطهای
برســانیم که برای اهالی روســتا توجیه منطقی داشته
باشد همچنان شاهد تشدید این معضالت باشیم.
بــه نظر شــما چگونه میتــوان منابع و
پتانسیلهایی که در روستاها وجود دارد را
فعال و درآمدزا کنیم:

،،

،،

ظرفیتهای فراوانی
در روستاها وجود دارد
بنابراین با تمام مشکالت
موجود میتوانیم راههایی
برای رونق اقتصاد در
روستاها ایجاد کنیم
درنتیجه عملیاتی شدن این
موضوع به سیاستهای
کالن کشور بستگی
دارد و موضوعاتی مانند
گردشگری ،صنایعدستی
و ...در روستاها میتواند تا
حدودی از مشکالت این
بخش بکاهد

اکبری :با توجه به اینکه ظرفیتهای فراوانی در
روستاها وجود دارد بنابراین با تمام مشکالت موجود
میتوانیــم راههایی برای رونق اقتصاد در روســتاها
ایجاد کنیم درنتیجه عملیاتی شــدن این موضوع به
سیاســتهای کالن کشور بستگی دارد و موضوعاتی
مانند گردشــگری ،صنایعدســتی و ...در روســتاها
میتواند تا حدودی از مشکالت این بخش بکاهد.

حاشیهنشینی ارتباط تنگاتنگی با روستاها دارد درنتیجه این دو مهم بهصورت دومینو وار باهم در ارتباطاند.
با توجه به اینکه مسائل اجتماعی از گستردگی خاصی برخورداراست ،میتوان گفت که آسیبهای اجتماعی
زاییده و برگرفته از مسائل اجتماعی است؛ بنابراین بیتوجهی به مسائل اجتماعی باعث میشود که مشکالت
در این بخش افزایش پیدا کند و سپس لطمات جبرانناپذیری به کشور وارد میشود

مهاجرت به این دلیل که توســط سرریز جمعیت انجام میشود امری طبیعی است؛ اما در شرایط فعلی
به دلیل کمآبی و خشکسالیهایی که در روستاها به وجود آمده است مردم از سر ناچاری اقدام به مهاجرت
میکنند .در جهت کنترل پدیده مهاجرت در مرحله نخست باید مشکالت تولیدکنندهها را در مناطق سکونتشان
حل کنیم .اما اشتباهاتی در گذشته در بخش قانونگذاری ایجاد شد که این مهاجرت را تشدید کرد

،،
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گزارشی از نشست «برخوان سعدی»
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،،

سعدی به راستی
سنتشناس و سنتآفرین
بود و گلستان ،بی شک
تاثیرگذارترین اثر سعدی.
سعدی با نبوغ خود اصل
«سادهنویسی و ایجاز» را
که از ارکان نثر و اندیشه
ادب معاصر است در
گلستان خود به کار بست
و در درونمایه نیز به خلق
شخصیتهای واقعی با
همة فضیلتها و رذیلتها
پرداخت

،،

خوان سعدی» در آرامگاه استاد سخن برگزار شد
سومین نشست از سلسله نشستهای سعدیشناسی با عنوان «بر
ِ

اندیشهسعدیچکیدهفضیلتانسانیاست

،،

اندیشه سعدی ،چکیده
فضیلت انسانی ،اسالمی
و ایرانی است .این
فضیلتها را بگسترانیم
تا جای رذیلتها تنگ
شود؛ تا مردمان ،زاهدان،
عالمان ،عاشقان ،مردان،
زنان ،جوانان و کودکان
بدانند که چگونه زیست
اخالقی ،زیست دوستانه،
زیست عاشقانه و
مردممدارانه ،میتواند این
سرزمین را گلستان کند

،،

ســومین نشســت از سلســله نشســتهای
خوان سعدی» همزمان
سعدیشناسی با عنوان «بر
ِ
با عیــد غدیر خم ،در جوار آرامگاه شــیخ اجل و با
سخنرانی کوروش کمالی سروســتانی ،مدیر مرکز
سعدیشناسی و حســین معصومی همدانی مدرس
ادبیات و پژوهشــگر برگزار شد .در این نشست که
با همکاری سازمان میراث فرهنگی  ،صنایع دستی
و گردشــگری فارس و مرکز سعدی شناسی توسط
انجمن فرهنگ و ادب شــیراز برگزار شد ،کوروش
کمالی سروســتانی به ویژگیهای گلستان سعدی
اشاره کرد و توضیح داد :بهار  ۶۵۶ه.ق شیراز برای
جهانیان و زبان و ادب فارســی ،ایامی خجسته بود.
بهاری که در آن کتاب گلستان را اتفاق بیاض افتاد؛
گلســتان ،آمیزش حیرتانگیز دو سبک نثر ماندگار
ادب فارسی یعنی نثر مرسل و نثر فنی است .سعدی
در این سده برای نخستین بار توانست این دو قطب
مخالف را به یکدیگر نزدیک و از حسنها و مزایای
هر یک از این دو سبک استفاده کند و از عیبهای
هر دو شیوه بپرهیزد و سبک خود را پیریزد؛ سبکی
که براساس «سنتشناسی و سنت آفرینی» سعدی
پیریزی شــد .سبکی که شــیوه «سهل و ممتنع و
ایجاز» را در برابر «اســلوب اطناب و دشوار نویسی
مقامات» قرار داد.
شناس سنتآفرین
سعدی سنت
ِ

،،

گلستان هفتصد سال
است در فرهنگ ما جاری
است؛ در زبان و ذهنمان.
در نثر و شعرمان ...هفتاد
گلستانواره نگاشته شده
از قرن هشتم تا امروز و
 ۴۰۰بیت یا عبارت از این
کتاب که به صورت ضرب
المثل در بین ما رایج
است ،گواه این مدعاست

،،

مدیر مرکز سعدیشناسی در ادامه گفت :سعدی
به راستی سنتشناس و سنتآفرین بود و گلستان،
بی شــک تاثیرگذارترین اثر سعدی .سعدی با نبوغ
خود اصل «سادهنویســی و ایجــاز» را که از ارکان
نثر و اندیشــه ادب معاصر است در گلستان خود به
کار بســت و در درونمایه نیز به خلق شخصیتهای
واقعی با همة فضیلتها و رذیلتها پرداخت .اهمیت
گلستان در زبان و ادب فارسی به گونهای است که
سالها در کنار قرآن کریم در مکتبخانهها خوانده
میشد .گلستان کتاب آموزش زبان فارسی شد و در
شبه قاره و آسیای میانه و هر جا که سخنی از زبان
فارســی بود ،گلســتان خوش میدرخشید .گلستان
ســفیر زبان فارسی شد و سالهای سال ،آموزگاران
با گلستان زبان فارسی را به نوآموزان یاد میدادند.
گلستان ،کتابی جهانی

مدیر دانشنامه فارس افزود :گلستان نخستین
کتاب ادب فارسی است که در سال  ۱۶۳۴میالدی
توسط آندره رییر فرانسوی ترجمه شد .این ترجمه
سبب شــد تا فرانســویان پیش از هر شاعر ایرانی
دیگری با ســعدی آشــنا شــوند و در سال ۱۲۳۸
ه.ق که اولین چاپخانه در شــهر تبریز تاسیس شد،

نخستین کتابی که در ایران به چاپ رسید ،گلستان
ســعدی بود و پیش از آن ،گلســتان با چاپ سنگی
رهآورد کلکته و دهلی بود .آوازه گلســتان به ایران
و ســرزمین فارسی زبانان محدود نشــد .در آلمان
«فردریــش اکســن بــاخ» و«ادام اولئاریوس» در
ســال  ۱۶۵۴به ترجمه آثار سعدی همت گماشتند.
«استفن سولیوان» گزیدهای از «گلستان» را ترجمه
کرد و در اختیار انگلیســی زبان ها قــرار داد و در
آمســتردام« ،ژانتیوس» متن فارســی را با ترجمه
التین منتشر کرد.
سعدی ستایش جهان را برانگیخت

کوروش کمالی سروســتانی گفت :ترجمه آثار
ســعدی به هر زبانی ،بزرگی از آن دیار را به احترام
و تکریم او وامیداشــت .در فرانسه  ،کارنو ،خاندان
انقالبی فرانسه ،نام سعدی را بر خود مینهند و بعدها
سعدی کارنو برای مدتی رییس جمهور فرانسه شد.
نویسندگان شــهیر جهان به ستایشــش پرداختند:
هنری دیود ثورو شــاعر و نویسنده بزرگ آمریکایی
در قرن نوزدهم ،نویسنده کتاب معروف والدن که از
عاشقان ســعدی بوده و گفته است که« :من همان
ســعدی هستم که پس از شش قرن باز آمدهام و یا
ســعدی همان ثورو است که شش قرن پیش به نام
سعدی در جهان زیسته اســت!» .امرسون شاعر و
نویسنده بزرگ آمریکایی نیز از ستایشگران سعدی
بوده و بر آن اســت که « :گفته های سعدی مانند
هومر ،سروانتس ،مونتنی و شکسپیر همیشه تازگی
دارد .گلستان یکی از انجیلها و کتابهای مقدس
اســت و دســتورهای اخالقی آن جهانی اســت».
نیکلسون انگلیســی نیز شعری با عنوان «هوراس
پارس» در مدح ســعدی سروده است .ویکتور هوگو
در ابتدای «شرقیات» خود پیرامون گذرانبودن همه
«شــرق عظمت خود را از دست داده
چیز میآورد:
ْ
است .غرب نیز به زودی از دست خواهد داد» .پس
چه باید کرد؟ همان کاری که ســعدی شیراز کرده
است :باید «گلستانی» ســاخت که«باد خزان را بر
عیش
زمان
ورق او دست تطاول نباشــد و
ِ
ِ
گردش ْ
ربیعش را به طیش خریف مبدل نکند».
خواندن کالسیکها ،سنتی پسندیده

مدیر مرکز سعدیشناســی به دیدگاه دیدرو از
پیشــگامان اندیشه نوزایی در فرانسه ،اشاره کرد که
سعدی را از هماندیشان خود میدانست .او افزود :در
آلمان گوته ،شیللر و نیچه به احترامش برخاستند .در
روسیه پوشکین که زبان روسی به او مدیون است ،
در برابر سعدی کالهش را به احترام برمیدارد .مدیر
دانشــنامه فارس در ادامه به ضــرورت مطالعه آثار

کالســیک پرداخت و گفت :ایتالو کالوینو نویسنده
نامدار ایتالیایی در مقاله «چرا باید کالســیکها را
خواند» ،مینویســد« :آثار کالسیک را نه به عنوان
وظیفه یا از روی احترام ،بلکه باید از ســر عشــق
خواند» و میافزاید« :اثر کالسیک کتابی است که
جایگاه خود را در استمرار فرهنگی یافته است و هر
بار بازخوانیاش کشفی است همانند نخستین بار»...
«کتابهــا تغییر نمیکنند ،اما خوانندگان هر روز در
حال تغییرند .تغییر در باورها ،داشــتهها ،اندیشهها و
آرمانها ...و به همین دلیل است که هر بازخوانی از
آثار کالســیک تجربه و کشف تازهای برای خواننده
به ارمغان مــیآورد ».کمالی تاکیــد کرد :خواندن
کالســیکها در جهان امروز سنتی پسندیده است.
مگر میتوان اســپانیولی بود و سروانتس را نخواند،
روسی بود و پوشــکین را نخواند؟ مگر میتوان در
یونان زیســت و هومر را نخوانــد؟ مگر میتوان به
زبان انگلیسی ســخن گفت و شکسپیر را نخواند؟
مگر میتوان آلمانی بود و گوته را نشــناخت؟ مگر
میتوان ایرانی بود و گلستان را نخواند؟
بیتوجهی به متنهای کالسیک ایرانی

او با طرح این موضوع که تمدن جدید ،ماهواره،
اینترنت ،فیس بوک و ســایر شبکه های اجتماعی
مانع از آن نشد که جوانان و اندیشمندان و هنرمندان
جهان از کالســیک های خود روی برگردانند ،ادامه
داد :نمیدانــم ما چرا کمتر به کالســیکهای خود
توجه میکنیم! کمالی افزود :ما در آرامگاه فردوسی
بزرگ ،خیــام خوش اندیش ،عطارعارف ،ســعدی
عاشــق و حافظ لســانالغیب حاضر میشویم ،به
یادگار عکــس میگیریم و مباهــات میکنیم ،اما
آثارشــان را نمیخوانیم؛ نه تنهــا نمیخوانیم بلکه
گاهی نیز سبکســرانه به آنــان میتازیم.به باوری
خواندن اثرهای کالســیک بهتر از خواندن اثرهایی
اســت که در مورد آنان نوشته شــده است .باید در
دانشگاهها و مدارس پذیرفته شود که هر کتابی که
از کتاب دیگر سخن میگوید ،بیش از خود آن کتاب
حرفی برای گفتن ندارد و برای درک کالســیکها
باید آثار اصلی را خواند.آثاری چون گلستان.
«گلستان» در فرهنگ ما جاری است

مدیر مرکز ســعدی شناســی گفت :گلستان
هفتصد سال اســت در فرهنگ ما جاری است؛ در
زبان و ذهنمان .در نثر و شعرمان ...هفتاد گلستانواره
نگاشــته شده از قرن هشــتم تا امروز و  ۴۰۰بیت
یا عبارت از این کتــاب که به صورت ضرب المثل
در بین ما رایج اســت ،گواه این مدعاست .هنوز هم
مترجمان تراز اول و نویســندگان نامآشنا با گلستان

انس دارند .مقدمه هوشــنگ گلشیری بر گلستان،
روایت محمود دولتآبادی از تاثیر گلستان سعدی و
خاطرات عزت اهلل فوالدوند ،مترجم توانمند معاصر
دلیلی بر این حقیقت است.
از عهده رسالتمان برنیامدهایم

کمالی ســپس بیان کرد :آنچــه امروز باید به
آن پرداخت،حدیث ناشــناختگی و یا بد شــناختی
مردمانمان از کــودک و نوجوان تا جوانان و دیرینه
ســاالن این مرز و بوم از ســعدی و آثار اوست؛ آن
نوع بد شناختی که شاید بخشی از گناهش بر ُگرده
ما معلمان این ســرزمین اســت .به گواه تجربه ،ما
معلمان از عهده رســالت خویــش در قبال گنجینه
ارزشمندی چون سعدی ،به نیکی برنیامدهایم؛ او را
چنان که ســزاوار اســت با دلها آشنا نساختهایم و
در جانها خوش ننشــاندهایم؛ حدیث آرزومندیاش
را در پویه ســعادت مردمان و دلشــادی جوانان ،در
گوش جانشــان به فراســت زمزمه ننمودهایم و از
موســیقی دلنواز ،نکتهبینی هوشگســتر ،گنجینه
واژگان ماندگارش سخن نراندهایم .کمالی ادامه داد:
حافظه و وظیفه ،برای ســعدیخوانی وسعدیدانی ،
کفایت نمیکند؛ باید به عشــق و اقناع و استدالل
گلستان آفریدهی ســعدی اینک در
دســت یازیم.
ِ
دســتان ماســت .در ذهن و زبان ماست؛ گلهای
فردای ایــران را باغبانی کنید تا در گلســتان این
ســرزمین ،با طراوت و پویا و شاد بمانند .مدیر مرکز
سعدی شناسی گفت :اندیشه سعدی ،چکیده فضیلت
انســانی ،اسالمی و ایرانی اســت .این فضیلتها را
بگســترانیم تا جای رذیلتها تنگ شود؛ تا مردمان،
زاهدان ،عالمان ،عاشــقان ،مردان ،زنان ،جوانان و
کودکان بدانند که چگونه زیســت اخالقی ،زیست
دوستانه ،زیست عاشــقانه و مردممدارانه ،میتواند
این سرزمین را گلستان کند.
طنز سعدی و نمایش کاستیهای فردی

معصومی همدانی دیگر ســخنران این رویداد
به موضوع طنز ســعدی با تحلیل شعری در بوستان
پرداخت .بــه باوراین مدرس ادبیــات ،طنز گاهی
عیبهای دیگران و گاه عیب فرد را نشان می دهد
که در آثار ســعدی با نوع دوم مواجه هستیم .شعر
سعدی انبوهی از کاستیهای اخالقی را گوشزد می
کند که می بینیم کاســتیهای مطرح شده ممکن
اســت در مورد هر کدام از ما نیز وجود داشته باشد.
معصومی همدانــی تاکید کرد :در واقع این فضیلت
پنهان اشــعار سعدی اســت که گلستان و بوستان
را خواندنی می کند؛ ســعدی فرد را با کاستی های
خودش رو به رو میکند.
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تحلیلی درباره نگاه فرمالیستی اندیشمندان معاصر به سعدی

سعدیستیزیباشمشیرفرمگرایی
مجید شیروانی
در قرن بيســتم ميالدی ،روابط فرهنگی و ادبی غرب
با كشورهای مشرق زمين به ويژه ايران به نقطهی اوج
خود رســيد و ماحصل چنين تعامالتی ترويج مدرنيته و
ظهور آموزههای تجددگرايانه در ميان انديشــمندان و
پژوهشــگران وقت بود .در حــوزهی ادبيات اهالی قلم
شــناختی ژرف از جريانات فرهنگــی و ادبی غرب به
خصوص رئاليسم انتقادی و فرماليسم يافتند .از اين رو،
نقد ادبی در دوران تجدد ترجمان خاصی از گرايشــات
واقعگرايانــهی انتقادی و صورت گرايی محض شــد.
منتقــدان تجددطلب نوعی خــاص از بازپسنگری در
تاريخ ادبيات را اساس كار خود قرار دادند و نويسندگان
كالســيكی را كه آثارشــان از منظر صورت و محتوا با
روال جاری منافات داشــت برمیگزيدند و آنطور كه
خود میخواســتند ،اثر نويســندهی مورد نظر را به تيغ
انتقاد خود میكشــيدند و مقال مهم آن اثر را در جهت
افــكار و عقايد خود دگرگون میســاختند .در این باب
احمــد کریمی حکاک در کتاب «بود و نمود ســخن»
تصریح میکنــد که از «دیدگاه نظــری» این تالش
تجددطلبان طبیعی است و بنابراین «تعریف و توصیف
جدیــد از هر پدیدهای به ارائــهی تاریخی از آن پدیده
نیازمند است از نظرگاه جدید».
در این دوره ژانر شعر به عنوان یکی از قدیمیترین
پدیدههای هنری کانون توجه محافل ادبی مدرن ایران
شد .ارکان اصلی این گونهی هنری ،از جمله صورت و
محتوا ،در نظر تجددخواهان منســوخ پنداشته شد و از
زوایای نوینتری به آن نگریســته شد .در باب پاسخ به
چگونگی ایــن تحول کریمی حکاک اظهار میکند که
«برای آن که بتوان شــعر فارسی را دگرگون کرد باید
نخســت تعریفی را که نسلهای پیشــین از شعر ارائه
دادهانــد خنثی کرد و از میان راند و این کار بیشــتر از
راه وارد کردن عنصر دیگری از خارج از دستگاه موجود
امکان پذیر میشود.
از این رو ،یکی از دستگاههایی که موجب تسهیل
این پدیده میشــد گرویدن به آراء و افکار فرمالیستی
بود که در سه دههی اول قرن بیستم میالدی شیوهای
نوین در مطالعهی آثار ادبی به شــمار میآمد .شکی در
این نیســت که اتخاذ آموزههای فرمالیستی در بررسی
ادبیات افقهای جدیدی از معنا را در خوانش کهن آثار
به ارمغان آورد ،اما از این نکته نباید غافل شد که نگاه
جزمگرایانهی این نگرش ادبی گاه موجبات نقد هدفمند
و حتی مغرضانــه را فراهم میکنــد؛ آن چنان که در
دوران تجدد اندیشــمندان با اعمال فرامین فرمالیستی
ـ به عنوان عنصر دیگری از خارج از دســتگاه موجود ـ
نــه تنها تعریف جدیدی از ادبیات را ارائه دادند بلکه به
نکوهش مصادیق ادبیات کالســیک فارسی پرداختند.
به زعم نویســندگان تجددطلب دلیــل عقبماندگی
ایــران از نهضت مدرن جامعهی غرب ،وجود کســانی
چون ســعدی ،حافظ و موالنا است .به عقیدهی آنها
رهیافت جامعه به مدرنیته رهایی از اندیشههای ادیبان
کالسیک بود و یکی از راههای تفوق در این راه برخورد
فرمالیستی با آثارشان بود.
تقابل با سعدی

شاید مشهورترین اثر کالسیکی که مقهور اندیشهی
تحوالت فرهنگی دوران تجدد شد «گلستان» سعدی
باشد .ســعدی که جیمز موریه او را تا حد «شاعر ملی
ایران» میســتاید ،برای تجددخواهان چیزی جز نماد
سنت نبود .آنها رهایی جامعه از انحطاط را در گرو خل ِع
سلطهی سعدی و اندیشگان وی از ادبیات میدانستند.
به همین جهت سعدیستیزی و سعدیگریزی در این
دوره باب شــد و یکی از رویکردهایــی که اهالی قلم
در خوانش منتقدانهی (معاندانه) ســعدی اتخاذ کردند
برخورد فرمالیســتی محض به آثار او بــود .در ادامه،
خوانش ادبیات کالسیک تنی چند از تجددخواهان که
در نهایت در مقام دعوی با ســعدی در میآیند بررسی
میشود.
یکــی از چهرههای تأثیرگــذار مدرنیته در ایران
میرزا فتحعلی آخونــدزاده بود .در مقام یک تجددخواه،
آخوندزاده حوزهی مطالعات خود را در جهت توســعهی
فرهنگ مدرنیته و اســتیالی آن بر پیشینهی فرهنگ
فارســی هدایت میکنــد .وی تحت لوای پنداشــت
رئالیســت خود آموزههای رادیکال مدرنیستی را متوجه
آثار بــزرگان ایران همچون مثنوی جالل الدین محمد
بلخی و گلستان سعدی میکند .آنچه آخوندزاده را متهم

به نقد صورتگرایانه محض میکند برخورد سطحی (و
هدفمند) به آثار مذکور است .آخوندزاده بیان میکند که
«دورهی گلستان دیگر گذشته است ».بدیهی است که
این منتقد رأی خود را از منظر اندیشگان تجددخواهی
صادر کرده است ،اما باید متذکر شد که پس از سعدی،
دستکم دو بار سبک و مکتب ادبی در حوزهی شعر و
ادبیات تغییر کرده اســت .از این رو ،صدور چنین رأیی
بــدون لحاظ کــردن چنین گسســت تاریخیای تنها
میتواند از خوانشی سطحی و ظاهرانگارانه برخیزد.
تحلیــل نهایی آخونــدزاده خطایــی را مرتکب
میشــود :از آنجا کــه نقد فرمالیســتی او را از اعمال
تاریخ در خوانش گلســتان محــروم کرده ،به صراحت
از پوســتهاندازی ادبیات فارســی چشــم میپوشد و
گلستان ســعدی را که مظهر ســنت است در تیررس
امیال تجددگرانهی خود قــرار میدهد .به بیان دیگر،
مقهور شــدن مغرضانهی ســعدی ناشــی از تحوالت
فرهنگی دوران قاجار و انقالب مشروطه است؛ دورانی
که طــی آن متفکرانی پرورش یافتنــد که به بهانهی
مبارزه به انحطاط ،بدون توجه به تاریخ ،فضا و گفتمان
پیرامون کهن اثری چون گلستان سعدی اهتمام بر هنر
سنجی یک سویه و جزم اندیشانه ورزیدند و در این راه
اندیشــههای خود را به قیمــت نکوهش و حتی تقبیح
مفاخر ادبیات فارسی ترویج دادند.
دیگر اندیشمندی که با ســعدی میستیزد ،علی
شــریعتی است .شریعتی در کتاب «هبوط در کویر» در
ادامــهی بیت :درخت غنچه برآورد و بلبالن مســتند/
جهان جوان شــد و یاران به عیش بنشســتند ،خطاب
به سعدی مینویسد« :خدا مرگت بده که تو شاعر قرن
هفتمی؟ قرنی که مغول از شــرق و صلیبیها از غرب،
این سرزمین را حمام خون ســاختهاند!» در این کتاب
علی شــریعتی در حقیقت از سعدی خورده میگیرد که
در آن مقطع حســاس او به فکر مردم نبوده و بیشتر به
این میاندیشــیده که چطور مداحی کند تا از متومالن
زمان پول بگیرد .ســؤالی که در اینجا در ذهن شــکل
میگیرد این است که آیا سعدی واقع ًا چنین شخصیتی

داشته؟ پاســخ این سؤال در بررسی زمانهی سعدی در
آن برههی زمانی خاص نهفته است.
یک متن ادبی حامل دو نوع تاریخ است :تاریخی
که متن نوشــته شــده و تاریخی که متن به آن ارجاع
میکند .در ســال  616هجری قمری مغوالن به ایران
حملــه کردند و در تاخت و تاز خود کشــور را به تاراج
کشــیدند ،اما شــیراز در آماج حمالت مغــوالن قرار
نگرفت ،چرا که اتابکان فارس با تقبل حاکمیت مغوالن
و پرداخت مالیات به آنها ســرزمین فارس را در امان
نگه داشتند .سعدی و ادبیات او محصول چنین شرایطی
هســتند و بنابراین تعبیر این که او در چنین شــرایطی
بیتفاوت به اوضاع مملکت بوده خطایی فاحش در نقد
آثارش به شــمار میآید .باید در نظر داشت که تاریخی
که طی آن بیت مزبور نگاشته شده الزام ًا به تاریخی که
علی شــریعتی در نظر دارد (تاریخ حملهی مغوالن به
ایران) ارجاع نمیکند.
خوانش فرمالیســتی شــریعتی از ســعدی باعث
میشــود که او تمایــزی میان تاریخ نــگارش متن و
تاریخ ارجاع متن قائل نشــود و به همین دلیل ،به خطا
سعدی را متهم به منادی تساهل میکند .اتفاق ًا سعدی
در دیگر اشــعار خود به آنچه که در کشور رخ میداده
نه تنها بیتفاوت نبوده ،بلکه به وقایع واکنش نشــان
میداده و در باب آنها شعر میسروده .در مورد واقعهی
همین حملهی مغوالن به کشور در حکایتی در گلستان
ظلم بر رعیت را بر نمیتابد .او حتی پس از بازگشــت
از ســفر دور و دراز خود به بالد همســایه هنگامی که
اوضاع مملکت را رو به سامان میبیند ،مشعوف چنین
میسراید« :چو باز گشتم کشور آسوده دیدم /ز گرگان
به در رفته آن تیز چنگی ».شاید نتوان اشعار سعدی را
از منظر دیگر با شاعری چون فردوسی مقایسه کرد ،اما
اتهام این که او به اوضاع وقت مملکت بیتفاوت بوده
وارد نیســت و تنها یک خوانش صورتگرایانه میتواند
او را متهم به چنین چیزی کند.
انتقادهای مطرح شده عليه سعدی تنها به اين دو
نويسنده محدود نمیشــوند .از آغاز تحوالت اجتماعی

سده اخیر ،سعدیستيزی در آثار نويسندگانی چون رضا
براهنی و حتی شاعرانی چون نيما يوشيج و احمد شاملو
يافت میشــود .برای مثال رضا براهني او را سازشكار
مینامد و به عقيدهی شاملو ،سعدی «شاعر نبود ،ناظم
بود ».در بررســی روند تاريخ سعدی ستيزی آنچه كه
حائز اهميت است اين است كه آيا به واقع ايراد از خود
ســعدی اســت يا از دريچهی نگرش به او؟ هر منتقد
ايــرادات خود را به گونههای مختلف به ســعدی وارد
میكند؛ اما نكتهی مبرهن در همهی اين انتقادات نگاه
فرماليستیای است كه اهالی قلم در نگرش خود پيش
بردهاند.
در نقد فخرادبيات كالسيک ايران ضروری است
رويكردی را در پيش گرفت كه همهی جوانب اثر ادبی
را در بر بگيرد .نگاه فرماليستی و جزم انديشانه به يک
اثــر مطمئنــ ًا ايراداتی را به متــن وارد میكند اما اين
ايرادات زمانی مؤثر واقع میشــوند كه پس از بررسی
همهی جوانــب هنری ادعای منتقــد همچنان پابرجا
بماند .نقد فرماليســتي تمركز خود را منحصرا ً به متن
شــعر معطوف میكند و انتقادات مطرح شــده از نقطه
نظر چنين نگرش جزم انديشــانهای مباحث نقد ادبی
را از قــوه به فعل در میآورد .بايد در نظر داشــت كه
گونهی هنری شــعر دارای ظرافت و حساسيت خاص
خود است و برخورد مطلق با آن حق تعبير را آن چنان
كه بايد ادا نمیكند .برای يک منتقد بســيار مهم است
كه تمايز تاريخ نگارش و تاريخ ارجاع متن ،غرض اول
و غرض ثانی شــعر و گفتمان پيرامون شــعر و نقد را
در مطالعات ادبی خــود لحاظ كند؛ در غير اين صورت
برخورد فرماليستی با اثر يا ايدئولوژيک است يا متحمل
يک انحراف بالقوه در تفســير .بر اســاس علم منطق،
«حكم معلق اســت به اعم اغلب ».از اين رو ،نمیتوان
با نــگاه جزئی و جزمی به شــعر يک كليت ســاخت
واديبی چون ســعدی را هدف تدابير مدون و مغرضانه
قرار داد؛ بلكه بايــد كليت را در رويكرد ادبیای كه در
بر گيرنــدهی نگاهی جامع و دموكراتيــک به اثر دارد
يافت.

،،

شاید مشهورترین اثر
کالسیکی که مقهور
اندیشهی تحوالت
فرهنگی دوران تجدد شد
«گلستان» سعدی باشد.
سعدی که جیمز موریه
او را تا حد «شاعر ملی
ایران» میستاید ،برای
تجددخواهان چیزی جز
نماد سنت نبود

،،

،،

خوانش فرمالیستی
شریعتی از سعدی باعث
میشود که او تمایزی میان
تاریخ نگارش متن و تاریخ
ارجاع متن قائل نشود و به
همین دلیل ،به خطا سعدی
را متهم به منادی تساهل
میکند .اتفاقاً سعدی در
دیگر اشعار خود به آنچه
که در کشور رخ میداده نه
تنها بیتفاوت نبوده ،بلکه
به وقایع واکنش نشان
میداده و در باب آنها
شعر میسروده

،،

،،

در بررسی روند تاريخ
سعدی ستيزی آنچه كه
حائز اهميت است اين
است كه آيا به واقع ايراد
از خود سعدی است يا از
دريچهی نگرش به او؟
هر منتقد ايرادات خود
را به گونههای مختلف
به سعدی وارد میكند؛
اما نكتهی مبرهن در
همهی اين انتقادات نگاه
فرماليستیای است كه
اهالی قلم در نگرش خود
پيش بردهاند
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پرسه در ادبیات

ه تحلیلی
هفتهنام 
فرهنگی و اجتماعی
صاحبامتیاز :شهرداری شیراز
رئیس شورای سیاستگذاری:
حیدر اسکندرپور
دبیر تحریریه :احسان اکبرپور
مشاوران :فرزاد صدری ،امید صدیق
مدیر هنری :دانیال طهماسبینژاد
دبیران
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نهمینگردی
تاریخ
تابستانه کتاب آغاز شد

ل آپادانا و سینما مایاک
هت 

پژوهشــگر تاریخ عکاســی آقای منصور صانع
درآخرین اثر خود با نام «شــیراز دوران کودکی ما»
با گفتاری ازتاریخ ساخت سینماهای شیراز ،خاطرهی
جادوی ســینما را در اذهان مردم شــیراز دوباره زنده
کرد .صانع در کتابش تصویری از «ســینما مایاک با
تابلو ســینما دیدهبان» را منتشر کرده که بسیار قابل
توجه اســت .این تصویر به صراحت بیان میدارد که
در شیراز فیلمهای مســتند با موضوعات مختلف به
نمایش درمیآمده اســت .در زیر پوســتر فیلم اصلی
با نام «ســریال قهرمانی» اعالنی دیده میشــود که
در آن نوشــته شده که «امشب عالوه بر برنامه ،فیلم
خبری تمام رنگی از آســمان ایران شــامل مسابقات
هواپیماهای دول خارجی و مناظر تختجمشید و شهر
زیبایی شیراز به نمایش درمیآید».
این تصویر شاید نخســتین سند مکتوبی است
که نشان میدهد فیلمی مستند از مناظر تختجمشید
در ســینمایی در شــیراز به نمایش درآمده است .از
تعداد فیلمهای گرفتهشــده از تختجمشــید «پیش
از کاوشهــای باستانشناســی» اطــاع دقیقی در
دست نیســت .آنچه مشخص است ،نخستین فیلم
مستند از تختجمشــید از کاوشهای باستانشناسی
از سوی موسســه شرقشناســی آمریکا با همکاری
جیمز هنری برســتد در سال  1933تهیه شده است.
از اواســط دههی  1330آقای علــی محزون (بازیگر
تئاتر) تماشــاخانهاش را در پاساژی درخیابان داریوش
تبدیل به ســینما کرد و نامش را تختجمشــید نهاد.
همچنین آقای صالحالدین امامی ســینما پرسپولیس
را در خیابان سعدی بنیان نهاد.
هتل آپادانا تخت جمشید
امروزه کمتر کســی میداند که هتل آپادانا که
بهدســت جامعهی هتلداران تجهیــز و دوباره آماده
پذیرایی از مســافران میشود؛ از سوی کریم سعادت
امیریانی و با همکاری شــادروان علی سامی ساخته
شده اســت .آنچه که میدانیم در سال  ،1330کریم
سعادت امیریانی مدیر «مهمانخانه سعدی شیراز» در
نامهای خطاب به ریاســت اداره کل باستانشناســی
کشــور تقاضا میکند که مهمانخانهای را در نزدیکی
تختجمشــید احداث کند که مورد موافقت هم قرار
میگیــرد .در نامهای به شــماره  1299به تاریخ یکم
مرداد  1330که زندهیاد محمدتقی مصطفوی به علی
سامی نوشته است ،از اقدام تاسیس مهمانخانهای در
نزدیکی تختجمشید بهدســت آقای کریم امیریانی
(سعادت) ،ابراز خشنودی میکند .سرانجام بنگاه علمی
در نتيجــهی توجه علي ســامي و عالقه و صميمت
كاركنان دلســوزش ،افزون بر ادامــهی كاوشها و
فعالیتهــای یادشــده و پذيرايي از شــخصيتهاي
برجســتهی علم ي ،دانشگاهي و سياسي؛ موفق شد
تا مقدمات راهاندازی مهمانخانهای مجلل و مناسب را
در کنار تختجمشيد با همت كريم سعادت اميرياني،
بنیانگذار پارك ســعدي و مهمانخانهی سعدي در
شيراز ،فراهم آورد.

کتابگردی

پرسوناژهای ادبیات زیر ذرهبین علم
از دیرباز منظومههای عاشــقانه در
ادب پارسی رواج داشته و شخصیتهای
اینگونــه داســتانها نــزد مــردم نیز
شناختهشــده و مورد توجه بودهاند .لیلی
و مجنون ،خســرو و شــیرین ،شیرین و
فرهاد ،ویس و رامین و ...از این جملهاند.
از شــهرت بســیار این داســتانها که
بگذریم ،باید دید ســیر روایی و عملکرد
شــخصیتهای آنها تا چــه اندازه قابل
باور و پذیرش اســت؟ آیا اگر غیر از این
اعمال ،از آنها مشاهده میشد؛ راحتتر
در اذهان نمینشست؟ یا با کمی تغییر در
نگرش و رفتار این عشّ ــاق ،این افسانهها
به شــرایط رئال نزدیکتر و عشقشــان
باورپذیرتر نمیشد؟
به عنوان مثال داســتان «خسرو و
شــیرین» نظامی و ساختار عشق این دو
شخصیت به یکدیگر ،از این دست آثاری
اســت که به نظر قابلتأمل است .در این
نوشــتار ،گونهی آشنایی خسرو و شیرین
از دیدگاه روانشناختی مورد بررسی قرار
میگیرد .آشنایی اولیه خسرو و شیرین با
یکدیگر ،از طریق واسطهای به نام شاپور
(دوست و ندیم خسرو) اتفاق میافتد .به

گونهای که شاپور با تعاریف و توصیفاتی
که از شــیرین میکند ،خســرو را کام ً
ال
دگرگون و شــیفته میسازد؛ تا جایی که
به ســرعت شــاپور را به دنبال شــیرین
میفرســتد تا او را به کاخ خود فراخواند.
ترفندی که شــاپور برای به دستآوردن
دل شیرین به کار میبندد ،اینگونه است
که تصویر خســرو را نقاشــی میکند و
چندین مرتبه به شیرین میرساند تا این
که پس از ســه روز ،شیرین را مجذوب و
سرگشته نزد خود میبیند .آنگاه با گفتن
اصل ماجرا ،از شــیرین میخواهد که با
اسب تندرو (شبدیز) به سراغ خسرو رود.
شــیرین نیز میپذیرد و فردای همانروز،

بیخبر ،ســرزمین خــود را ترک میکند
و عازم دیــار یار می شــود.با نگاهی به
تفاوتهای ادراکی و احساسی زن و مرد
در علم روانشناســی ،متوجه میشویم که
در مردان به علت بزرگتر و پیچیدهبودن
فضای مربــوط به بینایی در قشــر ُمخ،
هورمونهای احساســی در آغاز از طریق
بینایی ترشــح میشود و به قول معروف،
مردان از راه چشــم عاشق میشوند .در
زنان اما این پیچیدگــی مربوط به ناحیه
شنوایی است و مســائل احساسی از راه
حس شــنوایی بیشترین تاثیر را بر آنها
دارد .علم روانپزشــکی نیز این مسأله را
به لحــاظ فیزیولوژی تاییــد میکند .اما

نگاهی به داستان بلند
«نگران نباش»

در داســتان خسرو و شــیرین ،با نادیده
انگاشتن چنین مســألهای ،شروع عشق
خسرو و شیرین کمی غیرقابل باور است.
چگونه خسرو با آن عظمت و شکوه ،تنها
با شــنیدن چند جمله تعریــف و تمجید،
دل میبازد؟ و شیرین ،شاهزاده سرزمین
ارمن ،با آن همه عاشــق و دلباخته ،چرا
حاضر میشــود تمامی داشــتههای خود
را با یک تصویر ســاختگی معامله کرده
و همه چیزهایی را کــه تا آن روز باعث
شــادمانیاش میشــوند ،فرو گذارد و با
وعدههای یک فرد ناشناس (شاپور) عازم
دیاری غریب شود؟
حاصل امــر این که اگــر نظامی،
شــیوه آشنایی خسرو و شــیرین را مث ً
ال
اینگونــه آغــاز کرده بود که خســرو با
دیدن تصویر زیبای شیرین عاشق میشد
و شــیرین ،با شــنیدن اوصاف زیبایی و
جنگاوری و شجاعت خســرو ،مشتاق و
شیفته میگشت ،با پیشینهای که از روند
عاشقشــدنها در ذهن داریم ،باور این
عشــق راحتتر میبود .اما استاد سخن
گنجه ،با همــه مهارت ،این بُعد روایی را
نادیده گرفته است.

قاب شهر

عکس :علی محمدیراد

مجموعه داســتان «صدا» ،نخســتین اثر
«مهســا محبعلی» در سال  1377منتشر شد.
نخستین رمان او «نفرین خاکستری» نیز در سال
 81به بازار عرضه شد و «عاشقیت در پاورقی»
اثــر بعدی وی بود که در ســال  83به عرصهی
طبع رســید .اما بــا رمان «نگــران نباش» نام
محبعلی بیش از همیشــه بر سر زبانها افتاد و
این کتاب در کانون بحثها و نقدهای مطبوعات
و رســانهها قرار گرفت و توانست همزمان ،نگاه
منتقدان و نظــر خوانندگان را به خود جلب کند.
«نگران نباش» همچنین توانست جایزه بهترین
رمان از ســوی منتقدان و نویسندگان مطبوعات
در ســال  ،87و بهترین رمان سالهای  87ـ 88
بنیاد گلشــیری را نیز از آن خود کند و به عنوان
اثری موفق در این حوزه شناخته شود.
شــخصیتپردازی موفــق ،موقعیتهای
زمانی ـ مکانی ملموس و نثر روان و یکدست؛
از ویژگیهــای ســاختاری این رمان به شــمار
میآید .موضوع اصلی نگران نباش اعتیاد اســت
که از قضا در ادبیات داســتانی و حتی سینمای
ما ،موضوعی تکراری اســت .اما نوع نگاه مهسا
محب علی در نگران نباش کمی متفاوت اســت
و او با دســتمایه قرار دادن دو اتفاق اجتماعی /
طبیعی (اعتیــاد  /زلزله) فضایی ویژه و خاص را
آفریده است.
زمــان وقوع داســتان ،یک روز اســت ،از
صبح تا شــب ،در تهرانی که زلزلهای بزرگ در
آن رخ داده است« .شــادی» دختر جوان معتاد
یک خانوادهی ثروتمند ،راوی داســتان اســت.
داســتانی که با زلزله آغاز میشــود و درست در
لحظهای که زمین میلرزد و همه ی اشــیا خرد
و خاکشــیر میشوند و همه مردم در حال فرارند
و شــهر را ترک میکنند؛ «شادی» تنها به این
فکر میکند که دســتکم برای یک شبانهروز،
مواد مخــدرش را تهیه کند .نگران نباش درباره
آدمهایی اســت که ظاهرا ً در کنار هم هســتند،
اما در واقع از یکدیگر بســیار دورند .ترکیب این
درونمایــه با زلزلهای کــه گاه و بیگاه زمین را
از زیر پای راوی بیرون میکشــد و آدمهایی که
همگی در حال فرار هستند ،چنین مضمونی را به
خوبی القا میکند .شــخصیت شادی در کتاب به
خوبی ترسیم شــده و نه تنها ظاهر ،بلکه درون
آشفتهی او نیز کام ً
ال نمایان است .تنهایی شادی
کام ً
ال ملموس است و این تنهایی ،انگار محصول
مدرنیته است؛ محصول شهرنشینی و فردگرایی.
نگران نباش ســاختاری شــهری دارد ،همراه با
نگاهی گزنده و تلخ.

چهره

جستاری درباره بهرام بیضایی
علیرضا عندلیب
ســهم بیضایی از منظر داشتن پشــتوانهی تاریخی ،ادبی و
فرهنگی این ســرزمین همواره به چشــم میآید .او با تکیه به
شــالوده و بنای محکم که از نویسندگان دوران پیشین به جای
مانده ،دست به خلق آثاری زده که هر کدام سوای اینکه یک اثر
دراماتیک به شمار میآید ،از منظر مردمشناسی ،فرهنگشناسی،
اسطورهشناسی و زبانشناسی میتواند به عنوان یک پژوهش و
یک تجربهی جدید مورد بررســی قرار گیرد .البته این احترام به
سنتهای جاافتاده و شناختهشــده ادبی توسط او با باز اندیشی
و تعقل امروزی صــورت میگیرد .او در این راه تالش میکند،
بــه گفتهها و ناگفتهها و شــخصیتهای تاریخی یا ادبی که در
متون گذشته در سایه قرار گرفتهاند و یا فراموش شدهاند ،بیشتر
بپردازد .از منظر مردمشناسی نیز بر آن است که چهرهای که تا
امروز از مردم کمتر ترسیم شده را بشناسد و بشناساند .چهرهای
که اگر نمایان شــود ،شاید چندان مطلوب و خواستنی نباشد .او
اگر میبیند در هفت پیکر شــخصیت سنمار در کنار نعمان بن
منــذر و بهرام گور به دلیل اشــارهی گذارای نظامی به چشــم
نمیآید و قربانی میشــود ،با نگارش «مجلس قربانی سنمار»
ســعی میکند او را دوباره در اذهان زنــده کند .اگر میبیند در
آثار بســیاری از پژوهشــگران و منتقدان ادبی ،همسر فردوسی
به عنوان همراه رنج کشــیدهی سی ســالهی نگارش شاهنامه،
فراموش میشــود تــاش میکند ،بــا «دیباچــهای نوین بر
شاهنامه» شخصیت او را یادآوری کند و بگوید شاید او بوده که
متون پهلوی را از خداینامههای باز مانده از دوران ساسانی برای
فردوسی میخوانده است.

یا در داســتان رســتم و ســهراب وقتی در نمییابد چرا
فردوســی از تهمینه به عنوان مادری داغدیده از مرگ سهراب
هیچ یاد نمیکند« ،ســهراب کشی» را مینگارد و آن شخصیت
اســطورهای را در برابر دیدگان مردم قرار میدهد .وقتی میبیند
تاریخنگار ،یزدگرد ســوم را به عنوان آخرین پادشاه ساسانی در
آســیابی دور افتاده رها میکند ،به «مرگ یزدگرد» میپردازد و
بــه او و به تاریخ نگاهی دیگر میانــدازد .یا وقتی همان تاریخ،
قرنها بعد آخرین پادشاه خوارزمشاهی را از هول و بیم مغوالن
در بیابانهــا و در حال فرار گزارش میکند ،در «تاریخ ســری
سلطان در آبســکون» به اوهام ،خیاالت و ترسهای ناگفتهی
او میپردازد.
اگــر میبینــد در تاریخ جهانگشــای جوینــی رنجها و
ستمهای مردمان و ایســتادگی و تالش آنان در برابر فتوحات
مغــوالن رنگ میبازد ،با «تاراج نامه» زنان و مردان عامه را در
برابر تاتار پررنگ میکند و یا وقتی در الفهرســت ابن ندیم جز
یک اسم از «هزار افســون» نشانی نمیبیند ،تالش میکند رد
پای آن کتاب گمشده را با «ریشهیابی درخت کهن» دنبال کند.
اگر میبیند پژوهشگرانی مثل جالل ستاری و فریدون جنیدی با
در نظر گرفتن داستان بنیادین هزار و یک شب به جستوجوی
پیش نمونهی اســطورهای آن اشــاره میکننــد و ضحاک را
خاســتگاه اصلی داســتان بنیادین هزار و یک شب میدانند ،او
نیز در این نگره با آنان همراه شده و پس از نگارش دو پژوهش
در ایــن باره بــه بحثهای نظری و علمی اکتفــا نمیکند و با
نوشــتن سهگانهی «شب هزار و یکم» میکوشد به همهی این
پژوهشها روشنی بخشد.

و باالخره وقتی میبیند برخی از دستاندرکاران عرصهی
نمایــش با تقلید ناشــیانه از نمایش غــرب ،آن را پیچیدهتر از
صورت اولیهاش به مردم نشــان میدهند ،میکوشد با پژوهش
«نمایش در ایران» مســیر ،کیفیت و ارزش سنتهای نمایشی
این سرزمین را کشف و بیخبری امروزهی ما را از گذشتهی این
نمایش جبران کند .او در عین حال میکوشــد نمایشــنامههای
خود را به گونهای بنویســد که هر کدام بتواند آغاز فصلی دیگر
و یــا تکمیل کننده همان فصول «نمایش در ایران» باشــد .به
بیان دیگر تالش کرده پس از بررســی گونههای گوناگون
نمایشهای ایرانی ،برای هر کدام از آن شیوهها ،شاهدی
را به خواننده معرفی کند .وقتی او در کندوکاو ریشههای
تاریخی نمایــش در ایران در مییابد تعزیه ،ریشــه در
آیینهــای اســاطیری دارد و به دوران پیش از اســام
میرسد ،با «ســیاوشخوانی» گونهای فرضی از این نوع
آئین را ارائه میکند و زمانی که در جشــنهای باســتانی
ایران و در اشارههای شــاعران و نویسندگان دور و نزدیک
به میر نوروزی و بر نشســتن کوســه برخورد
میکند« ،آهو ،سلندر ،طلحک و دیگران»
را مینویسد.
او پــس از معرفی نمایشهای
شــادیآور و تختحوضــی و بعد
از دیــدن جــای خالــی متنهای
نوشتهنشدهی سیاهبازی ،با «جنگ
نامهی غالمان» برآن اســت برای
این گونهی نمایشی شاهدی زنده

بیــاورد و آن جا کــه در مییابد در هفت قرن گذشــتهی این
ســرزمین خیال و خیالبازی و سایه بازی رواج داشته« ،جانا و
بال دور» را در ســرزمینی دور جلوهگر میکند .کوتاه سخن این
که پرسش ،پژوهش و یافتن راهی برای رسیدن به پاسخ توسط
او هرگز به پایان نرســیده و او به تنهایی و به جای چندین تن
همواره این بار گران را بر دوش میکشد.

