هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی
گزارشی از جلسه نقد دو کتاب دفاع مقدس

نویسندگانجنگراترسیم میکنند
تا دیگر با جنگ روبهرو نشویم
شنبه  7مهر  19/97محرم /1439سال چهاردهم/شماره 16/270صفحه 1000/تومان
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شهردار شیراز در دیدار با خانواده شهیدان ایزدی

شهدا قهرمانان ملی کشور
و میراث معنوی  ملت هستند
3

پرونده «شهرراز» برای آتشنشانهای شیراز؛ قهرمانان امداد و نجات شهروندان

ققنوسانهزیستن
6

عکس :مهدی اقلیمی

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

2

امیر دریادار حبیباهلل سیاری را به سبب دستاوردهای گرانبهایش
در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران« ،دانشمند نظامی ایران» میخوانند

شنبه  7مهر 19/97محرم /1440سال چهاردهم/شماره270

SAT 29 Sep 2018/Fourteenth Year /No.270

مراسم نکوداشت دریادار سیاری نخستین دانشمند نظامی کشور در شیراز برگزار شد

کالهسبزها عهد دیگری با این خاک دارند
،،

،،

امیر سیاری در ایجاد
زیرساختهای علمی پیشرفت
نیروی دریایی جمهوری
اسالمی بسیار تأثیرگذار بوده
تا جایی که امروز بیش از
 80درصد تجهیزات نیروی
دریایی بومیسازی شده
است .امیر سیاری ،نیروی
دریایی ساحلی جمهوری
اسالمی ایران را به نیروی
دریایی اقیانوسی تبدیل کرد

کالهسبزها عهد دیگری با
این خاک دارند؛ مگر میشود
که دشمن در خاک کشورت
باشد و یک کالهسبز گریه
نکند؛ عهد کالهسبزها
برای فتح خاک که نه،
برای فتح ارزشهاست.
امروز کالهسبزهای ایران
از خونینشهر تا اقیانوس
اطلس و سواحل مکران
حضوری مشهود دارند

،،

 63ساله اســت ،متولد روســتای نوبندگان شهرستان فسا44 .
ســال از عمر خود را در خدمت نیروهای مسلح ایران بوده است :امیر
دریادار حبیباهلل ستاری ،فرمانده سابق نیروی دریایی ارتش جمهوری
اســامی ایران که امروز معاون هماهنگکننده ارتش اســت .او را به
ســبب دســتاوردهای گرانبهایش در نیروی دریایی ارتش جمهوری
اسالمی ایران« ،دانشمند نظامی ایران» میخوانند .از همین رو بود که
هفته گذشته بنیاد نخبگان استان فارس مراسم نکوداشت امیر دریادار
حبیباهلل سیاری را در شیراز برگزار کرد.
کالهسبزها عهد دیگری با این خاک دارند

در این مراســم دختر امیر دریادار ســیاری هم حضور داشت و
درباره پدر قهرمانش گفت :هیچکس فکر نمیکرد جانباز  ۷۰درصدی
دیروز در خرمشــهر ،بدل به حبیباهلل سیاری شود .سروناز سیاری با
اشــاره به اینکه مگر میشود که دشمن در خاک کشورت باشد و یک
کالهسبز گریه نکند ،گفت :کالهسبزها عهد دیگری با این خاک دارند؛
عهد کالهســبزها برای فتح خاک که نه برای فتح ارزشهاست .وی
پدرش را «مســیح نیروی دریایی جمهوری اســامی» نامید و بابیان
اینکــه امروز ناوگروههای ارتش ایران به آبهای جهانی رســیدهاند،
گفت :امروز کالهســبزهای ایران از خونینشــهر تا اقیانوس اطلس و
سواحل مکران حضوری مشهود دارند.
م «دنا» و «شیراز»
ناوشکنهای جدید به نا 

امیر دریادار حبیباهلل ســیاری ،معــاون هماهنگکننده ارتش
جمهوری اســامی ،نیز با اشاره به حادثه تروریستی اهواز گفت :امروز
زمانهای نیســت که تروریستها کاری انجام دهند و بروند بدون آنکه

انتصابها بر مبنای نگاه
حزبی و سیاسی نباشد

نماینده ولیفقیه در استان فارس و
امامجمعه شیراز ،با انتقاد ازآنچه انتصاب
افراد در پســتها به دلیل وابســتگی
حزبی و گروهی و نه شایســتگیهای
الزم ،لزم تأکید اســاتید بســیجی بر
رعایت شایستهســاالری را متذکر شد.
آیتاهلل لطفاهلل دژکام با تصریح اینکه از خود بیرون زدن یک نوع
مهاجرت است ،گفت :از اتاق ،میز ،میکروفون و تریبون بیرون زدن
مهاجرت است .جامعه ما نیاز به اینگونه مهاجرتها دارد .مهاجرت
نکردیم که امروزه مثل سیل یک مسئله اقتصادی که قابل کنترل
بود اینگونه از دســت همه بیرون رفت .مــا برخی اوقات آنقدر
چسبیدیم به اینکه حتم ًا اینجا باشیم و حتم ًا این میز مال من باشد
و حتم ًا این جایگاه به اسم من تمام شود که نتیجهاش ضرر بزرگی
به ملت میشــود و اص ً
ال خم به ابرو نمیآوریم که مشکلی پیش
آمده است .نماینده رهبر معظم انقالب در استان فارس بیان کرد:
امروز جامعه ما دارد تاوان این میدهد که عدهای از خودشان بیرون
نمیآینــد وگرنه مردم کوچه و خیابان و همین جوانها که به نظر
میرسد با بقیه قهر هستند اگر احساس کنند یکی از خودش بیرون
آمده است ،او را تحویل میگیرند و به او محبت میکنند و با او راه
میآیند و هنوز حاضرند در راه خدا کشته شوند .وی یادآور شد :نباید
بهواسطه یک نگاه حزبی و سیاسی شایستهترین افراد کنار بروند و
آدمی که قد اندازهاش نیست سرکار بیاید .اگر کسی شایستهتر است
باید کار را در دســت بگیرد ،اما متأسفانه شایستگان باید کنار روند
و نگاه کنند و کســی که ناالیق است بیاید و زمام امور را در دست
گیرد و این دارد جامعه ما را عقب میبرد.

،،

پاسخی قاطع دریافت نکنند .ســیاری خاطرنشان کرد :آنچه امروز از
اســتقالل ،بالندگی و امنیت داریم به برکت خون شــهدا ،ایثارگران و
خانوادههای آنها است و امیدوارم بتوانیم فرهنگ و ارزشهای دفاع
مقدس را به آیندگان انتقال دهیم .او با تصریح اینکه امروز دشــمنان
به دنبال گرفتن امنیت ایران هســتند ،تأکید کرد که نیروهای مسلح
جمهوری اســامی با تمام توان در راستای حفظ امنیت ایران تالش
کرده و میکنند و بیتردید پاســخ هر حرکتی را خواهند داد .ســیاری
در خصوص ناوشکن جماران نیز گفت :ناوشکنها نام قلههای ایران،
ناوهای پشــتیبانی نام جزایر و کوچکترها نام رودها را بر خود دارند.
او ادامه داد :وقتیکه امام (ره) از لزوم روی پای خود ایســتادن گفتند
و مقام معظم رهبری نیز بر ســاخت ناوشکنی با توان حمل موشک و
بالگرد تأکید کردند ،ناوشکن جماران متولد شد .معاون هماهنگکننده
ارتش بابیان اینکه ،تولید ناوشکن جماران باعث شد که دنیا به توانایی
جمهوری اسالمی ایران اعتراف کند ،افزود :ناوشکنهای جدیدی نیز
به نامهای دنا و شیراز نامگذاری شده است.
امیر سیاری افتخار فارس و کشور است

نماینده ولیفقیه در فارس و امامجمعه شــیراز نیز در این مراسم
امیر دریادار حبیباهلل ســیاری را بهعنوان فردی که کماالت علمی و
عملی را در عرصههای علم و دانش و مباحث نظامی باهم دارد معرفی
کــرد .آیتاهلل لطفاهلل دژکام گفت :کاری که امروز برای اولین بار در
فارس آغازشده قدرت نخبگان ،تالشگران عرصه جهاد و دفاع مقدس
را به دنیا نشان میدهد .امامجمعه شیراز ابراز امیدواری کرد که برنامه
قدردانی از نخبگان در فارس تداوم داشــته باشد و گفت :امیر سیاری
کمــاالت علمی و اجرایــی را باهم دارد ،او که از ســوی مقام معظم

رهبری مورد قدردانی قرارگرفته افتخاری برای فارس و کشور است.
امیــر ســیاری ،نیروی دریایی ســاحلی را به نیــروی دریایی
اقیانوسی تبدیل کرد
معاون وزیر دفاع نیز با تأکید بر لزوم برگزاری اینگونه مراســم،
چنین نکوداشــتهایی را برای شناســاندن نخبگان به جوانان بسیار
اثرگذار دانست .امیر دریادار امیر رستگار ،خاطرنشان کرد :امیر سیاری
در ایجاد زیرســاختهای علمی پیشــرفت نیروی دریایی جمهوری
اســامی بســیار تأثیرگذار بوده تا جایی که امروز بیش از  80درصد
تجهیزات نیروی دریایی بومیسازی شده است .رستگاری با اشاره به
اینکه امیر سیاری ،نیروی دریایی ساحلی جمهوری اسالمی ایران را به
نیروی دریایی اقیانوســی تبدیل کرد ،گفت :امیر سیاری توجه ویژهای
به کارخانههای نیروی دریایی داشت که اولویت اول حوزه تجهیزاتی
اســت .معاون وزیر دفاع تأکید کرد که امروز نیروی دریایی جمهوری
اســامی نهتنها امنیت آبهای کشور و کشتیهای ایرانی که امنیت
آبراهههای جهانی و کشتیهای سایر کشورها را نیز تأمین کرده است.
به اعتقاد این فرمانده ارتشــی ،نیروی دریایی جمهوری اسالمی ایران
امروز به لحاظ تجهیزاتی بهروز اســت و ساخت ناوشکن ،زیردریایی و
انجام تعمیرات و تأمین بالغبر  80درصد از تجهیزات به شــکل بومی
انجام میشود.
تــکاوران دریایی ارتــش بودند که همــواره از آبهای
خلیجفارس دفاع کردند

فرمانده تکاوران دریایــی در دوران دفاع مقدس نیز گفت :امیر
حبیباهلل سیاری طی  ۱۰سال فرماندهی نیروی دریایی ،این مجموعه

دیدار صمیمانه شهردار شیراز با فرمانده سپاه فجر فارس

با وحدت و همدلی میتوانیم در برابر دشمنان بایستیم
شهردار شــیراز به همراه تعدادی از معاونین و کارکنان شهرداری،
به مناســبت هفته دفاع مقدس با سردار سید هاشم غیاثی فرمانده سپاه
فجر اســتان فارس دیدار و گفتگو کردند .فرمانده ســپاه فجر استان در
این دیدار ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت :اگر امروز دشمنان
نظام به خودشــان اجازه
نمیدهنــد که به کشــور
ورود فیزیکــی کنند ،قطع ًا
به خاطر آن پایمردیها و
ایثارگریهای مردم حول
محور امام عظیمالشــأن
در ایام دفاع مقدس است.
وی افــزود :اینکــه مقام
معظم رهبــری فرمودند
«دشــمن در حوزه جنگ
سخت ورود نخواهد کرد»،
بهاینعلت است که جنگ
ســخت الزاماتی دارد که
مــردم و نظام اســامی
توانسته تحقق این الزامات را برای دشمن دشوارتر از همیشه کند .سردار
غیاثی خاطرنشــان کرد :االن نیز در جنــگ اقتصادی و جنگ نرم قرار
داریم؛ الزم اســت تمام ابزارها و انسانهایی که به این جنگها حیات
میدهند را شناســایی کنیم و روی آنها تحلیل شود ،تا متناسب با آن
تحلیــل بتوانیم به آرایش برســیم و با آرایش مناســب ،اقدام بهموقع و
مؤثری انجام دهیم.
فرمانده ســپاه فجر فارس با اشــاره به سابقه عهدشکنی دشمنان،

بیــان داشــت :در اتفاقات پــس از پذیرش قطعنامه  598که دشــمن
قرارداد را نادیده گرفت و دوباره به کشــورمان حمله کرد ،عهدشکنی و
غیرقابلاعتماد بودن دشمن بر همه آشکار شد ،و برجام نیز بار دیگر این
حقیقت را ثابت کرد؛ لذا برای عبور از مشــکالت در این جنگ اقتصادی
نیز به معاهدات دشــمنان
اعتمادی نیســت .وی در
پایان تأکید کــرد :امروز
هر مسئولی که میخواهد
پاسدار خون شهیدان باشد
و با آرمانهای امام راحل
(ره) تجدیــد بیعت کند،
باید تمام تالش خود را بر
خدمت به مــردم متمرکز
کند.
شهردار شیراز نیز در
این دیــدار ضمن تبریک
هفته دفاع مقــدس و با
اشاره به حادثه تروریستی
اهواز ،گفت :این اتفاق ســخیف دشمنان در سالروز آغاز جنگ تحمیلی
تکرار شــد تا یادآور شود که همانند  8سال دفاع مقدس ،تنها با وحدت
و همدلی میتوانیم در برابر دشــمنان خارجی و مزدوران داخلیشــان
بایســتیم .وی افــزود :افتخار بنده و همکارانم این اســت که روزی در
کنــار رزمندگان برای دفاع از میهن حضورداشــتهایم و امروز نیز تالش
میکنیم و امیدواریم تا در ســنگر خدمت نیز پاسدار خوبی برای میراث
شهدا باشیم.

را از حالت قدیمی دوران دفاع مقدس به سمت یک مجموعه علمی و
پیشــرفته سوق داد .ناخدا یکم هوشنگ صمدی بابیان اینکه در هفته
دفاع مقدس ســوگوار دالورانی از تبار خورشید هستیم ،افزود :آنها با
عشــق به وطن و اعتقاد راسخ به اصول مذهبی ،برای سربلندی ایران
اســامی جنگیدند و در این میان تکاوران دریایــی ارتش بودند که
همواره از آبهای خلیجفارس دفاع کردند .این فرمانده نظامی افزود:
ســتوان یکم حبیباهلل سیاری در سال  ۵۹پس از مجروحیت فرمانده
گروهان جایگزین وی شــد؛ آن افســر جــوان و کمتجربه که دارای
قدرت فکر و اندیشه و عمل بود ،علیرغم جوانی ،عقیده و هدفی واال
داشــت و موفق به طی ردههای مختلف تا فرماندهی نیروی دریایی
شد .صمدی ،ایمان راسخ ،مسئولیتپذیری ،مهربانی با زیردستان را از
بارزترین صفات امیر دریادار سیاری معرفی کرد.
امیر سیاری نخبهای ممتاز است

رئیس بنیاد نخبگان فارس نیز در مراســم نکوداشت امیردریادار
حبیباهلل ســیاری ،گفت :این نخســتین باری است که یک دانشمند
نظامی در ایران موردتکریم قرار میگیرد .حبیب شــریف شناسایی و
هدایت استعدادهای برتر به سمت نخبگی ،نخبه پروری و الگوسازی
و تکریــم از نخبگان را از اهداف بنیاد نخبــگان اعالم و اضافه کرد:
هدف از تکریم توســعه و ترویج فرهنگ تکریم ،شناسایی اثرگذاران
علمی و فرهنگی نخبگان جامعه ،شناسایی رموز موفقیت است .شریف
گفت :امیر سیاری را اگر صرف ًا از دیدگاه یک نظامی ،تکاور یا فرمانده
موفق بنگریم حق ایشــان و ملت را ادا نکردهایم؛ وی یک دانشمند،
عالــم و عارف ،نخبهای دارای مدارج علمی ممتاز و مدیر و نوآوری در
سطح باال است.

همراهی مردم در عبور
از تنگنا بسیار مؤثر است

با حضور اســماعیل تبادار استاندار
فارس و جمعی از مسئوالن ،بهرهبرداری
از طرحهــای تولیــدی دوچرخــه و
موتورســیکلت ،انرژی خورشیدی ،دارو
و مکملهای ورزشــی و چمن مصنوعی
در منطقه ویژه اقتصادی شیراز آغاز شد.
اعتبار هزینه شده برای راهاندازی این  4طرح بالغبر  ۹۵میلیارد تومان
اعالم و اضافهشده اســت که این طرحها برای  230نفر شغل ایجاد
میکند .استاندار فارس بابیان اینکه بسیاری از تصمیمگیریهایی که
در رفع مشــکالت واحدهای تولیدی و صنعتی مؤثر اســت در سطح
ملی انجام میشود ،از مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز و سایر
مســئوالن مربوطه خواســت کارگروهی بهمنظور بررسی و تفکیک
مشــکالت صنعتگران و واحدهای تولیدی تشــکیل و راهکارهای
موردنیــاز برای رفع این مشــکالت را ارائه دهنــد .او متمرکز بودن
بسیاری از تصمیمگیریها در سطح کالن را یکی از دالیل کندی در
رفع مشکالت دانست و گفت :بدون تردید تفویض اختیار به نماینده
عالی دولت در استانها روند حل مشکالت صنعتگران و تولیدکنندگان
را تســریع کرده و زمینه بهبود اشتغال و بهتبع آن رونق اقتصادی را
مهیا میکند .اســتاندار فارس سپس به تنگناهای اقتصادی در جامعه
اشــاره و اضافه کرد :در بحران ،پس از مدیریت مناسب ،همکاری و
همراهی مردم در عبور از تنگنا بســیار مؤثر است .تبادار همچنین در
جمع خبرنگاران گفت :تاکنون بالغبر هزار و  200میلیارد تومان اعتبار
از سوی بانکها به واحدها و مجموعههای تولیدی مختلف در سراسر
استان اختصاص یافته اما با توجه به تنگناهای تأمین ارز و مواد اولیه
و ...باید راهکارهای جدیتری در نظر گرفته شود.

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

حضور مسئوالن و یادکردن آنها
از مادر شهید منجر به شادی
روح شهدا میشود
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شهردار شیراز در دیدار صمیمی با خانواده شهیدان ایزدی

شهداقهرمانانملیکشور
و میراث معنوی ملت هستند
شهردار شــیراز به مناســبت هفته دفاع مقدس با خانواده شهیدان
ایزدی دیدار کرد و گفت :همزمانی حمله تروریســتی اهواز با سالروز آغاز
جنگ تحمیلی یادآور این است که باید فارغ از هرگونه قوم ،جناح و تفکر،
دوشادوش یکدیگر برای دفاع از کشــور و محافظت از خون شهدا متحد
باشیم .حیدر اســکندرپور با محکومکردن این حادثه تروریستی که منجر
به شهادت کودکان ،زنان ،ســربازان جوان وطن ،نیروهای سپاه پاسداران
انقالب اســامی و ارتش جمهوری اســامی ایران شد ،افزود :در شرایط
کنونی باید هوشــیار باشــیم و با وحدت کلمه ،همراه و همگام با رهبری
و دولت این خاک ســرافراز را از گزند دشــمنان خارجی و منافقان کوردل
در امان بداریم .شــهردار شــیراز ضمن همدردی با خانواده شهدای حادثه

تروریستی اهواز خاطرنشــان ساخت :حضور در منزل شهدا برای احترام و
تسلی بر قلب خانواده آنهاست .از خانواده معزز شهدا و بهویژه مادر شهیدان
خســرو ،مهدی و فرهاد ایزدی میخواهم دعای خیرشان را بدرقه راهمان
کنند تا بتوانیم میراثدار شایستهای برای خون شهیدان و خدمتگذار الیقی
برای مردم باشیم .اسکندرپور که خود از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس
اســت در این دیدار با تاکید بر اینکه شــهدا قهرمانان ملی کشور و میراث
معنوی ملت هستند ،افزود :نامگذاری معابر به اسم شهدا ،وظیفه مجموعه
مدیریت شــهری در راستای جاویدان کردن یاد و خاطره شهیدان در قلب
شهروندان است.
همچنین در این دیدار مادر شهیدان ایزدی با اشاره به اینکه سه پسر

جوانش به فاصله زمانی کوتاهی در راه دفاع از خاک وطن به مقام شهادت
نائل شدهاند ،گفت :پسرانم خسرو ،مهدی و فرهاد شهادت را دوست داشتند.
آنها امانتی از سوی خدا بودند و خداوند به مادران شهید صبری بی نظیر
برای تحمل مصیبت از دست دادن جوانانشان میدهد .وی ضمن همدردی
با مادران شهدای حادثه تروریستی اهواز گفت :تنها خدا از دل مادران شهید
خبر دارد ،امیدوارم دشمنان ایران به خاک بنشینند و اسالم و مسلمین پیروز
نهایی باشــند .مادر شهیدان ایزدی خاطرنشان ساخت :حضور مسئوالن و
یادکردن آنها از مادر شــهید منجر به شــادی روح شهدا میشود و نشان
میدهد که پس از گذشت سالها همچنان نام و خاطرهشان در قلب همه
ما جاودان مانده است.

برادر شهیدان ایزدی که خود از جانبازان و رزمندگان هشت سال دفاع
مقدس اســت نیز در این دیدار با اشــاره به نحوه شهادت برادرانش گفت:
شــهادت آرزوی قلبی برادرانم بود ،خسرو در سال  60و مهدی و فرهاد در
ســال  65به مقام رفیع شهادت نائل شــدند و هر سه شهید هم اکنون در
گلزار شهدای شیراز در کنار هم آرمیدهاند .احمدعلی ایزدی با اشاره به اینکه
برادران شهیدش به الگویی برای سایر جوانان خانواده و محله تبدیل شدند
و  38نفر از آنها مسیر شــهادت را طی کردند ،خاطرنشان ساخت :امروز
خانواده شهدا غم فراق عزیزانشان را بیش از پیش درک میکنند و در چنین
شرایطی وظیفه ما زنده نگاه داشتن نام ،یاد و خاطره رشادتهای آنان است
تا به الگویی برای نسل جوان کنونی نیز تبدیل شوند.

دستور صریح شهردار شیراز و رئیس شورای شهر برای برخورد با عامالن نصب بنر مذموم
شهردار شــیراز در نامهای به رئیس سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری ،دستور بررسی موضوع نصب بنر با تصویری مذموم و
غیرمرتبط با هفته دفاع مقدس در شیراز و برخورد جدی با تولید کنندگان
این محتوای تصویری را صادر کرد.
در بخشــی از نامه حیدر اســکندرپور خطاب به گشتاسبیراد آمده
اســت :دفاع مقدس ،دفتر راهنما و سرمشــق از خودگذشــتگی ،ایثار و
شــهادت مردان و زنانی اســت که با خون خود نگاهبان دین ،انقالب
و ســرزمین ایران اســامی بودهاند و پاســداری از این دفتر و فرهنگ

کمبود اکسیژن علت تلفات ماهیهای
پارک فروزان بود

ایثار و شهادت به عهده تمامی میراثداران انقالب است .شهردار شیراز
ضمن اشــاره بر این موضوع که قصــور رخ داده در نصب بنر مذموم در
بســتههای فرهنگی هفته دفاع مقدس ،نابخشــودنی است ،تاکید کرد:
مسووالن ســازمان فرهنگی ،حراست و اجرایی باید عامالن این اشتباه
را شناســایی نمایند و با کشف علت موضوع با مســببان اتفاق برخورد
جدی انجام دهند.
اســکندرپور خاطرنشان کرد :شایسته اســت در شرایط حساس و
خطیر کشــور که نیازمند آرامش ،همبستگی و اتحاد هر چه بیشتر آحاد

شهردار منطقه چهار عنوان کرد :در پی افزایش تعداد ماهیهای برکه پارک فروزان
و کاهش اکسیژن موجود در آب ،تعدادی از ماهیهای این پارک تلف شدند .محمودرضا
مهرجهانیان گفت :درگذشته کورههای آجرپزی در مکان فعلی پارک فروزان وجود داشت
که بعد از تخریب و خاکبرداری این بنای قدیمی ،گودالی وســیع در این محل ایجاد و
بهمرور در پی بارندگیها و هدایت آبهای ســطحی ،این منطقه به برکه تبدیل شــد.
شــهردار منطقه چهار شیراز ادامه داد :آب این محل راکد است و هیچ ورودی و خروجی
ندارد و مردم نیز بهمرورزمان در ایام نوروز ماهی ســفره هفتسین و یا ماهیهای دیگر
را در این محل رها میکنند و در طی ســالها براثر تکثیر ،بر تعداد این ماهیها افزوده
شــده اســت .وی عنوان کرد :در این محل به دلیل راکد بودن و همچنین تبخیر آب در
فصل تابســتان از میزان و حجم آب کاسته میشود و درنهایت میزان هوای موجود در
آب نیز کفاف این حجم ماهی را نمیدهد که در پی این مســاله هفته گذشته تعدادی از
ماهیهای این پارک تلف شــدند .شهرداری منطقه چهار شیراز بالفاصله پس از اطالع
از موضوع با کمک و همکاری شــیالت و محیطزیست استان فارس تعدادی از ماهیها
را ســریع ًا تخلیه و نمونهگیری کرد و مشخص شد که هیچ نوع مسمومیتی ایجاد نشده
و تلفــات فقط به دلیل کمبود اکســیژن موجود در آب بوده اســت .مهرجهانیان بابیان
اینکه بــه دلیل کنترل وضعیت در مراحل اولیه از تلفات ســنگین ماهیهای این برکه
جلوگیری شده ،اظهار داشــت :بالفاصله بعد از اظهارنظر کارشناسان مربوط ،در اواسط
هفته گذشــته تجهیزات هوادهی در این محل نصب و از ادامه تلفات جلوگیری شــد و
اکنون بهطور کامل این مســاله کنترلشــده است .وی با بیان این مطلب که پمپهای
هوادهی مخصوصی برای این برکه توسط کارشناسان در حال تهیه است ،افزود :در این
محل به سه پمپ مخصوص دائمی احتیاج است که حدود  50میلیون تومان هزینه دارد
که بهزودی این کار انجام خواهد شد.

مردم و جناحهای مختلف سیاســی هستیم ،دســت در دست هم و در
کنار یکدیگر از کیان ایران اســامی دفاع کرده و مراقب شیطنتهای
خناســان در سطوح مختلف باشیم .شهردار شــیراز در پایان ضمن عذر
خواهی از مردم متدین و شــریف شــیراز تاکید کرد :الزم است سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شــهرداری نیز ضمن عذرخواهی از مردم
فهیم ،خانواده معزز شــهدا ،ایثارگران و همرزمانمان در دفاع مقدس ،به
ریشههای مشکوک این موضوع سریع ًا رسیدگی و گزارش آن را به مردم
شیراز اعالم نماید.

هفته فرهنگی شیراز در تهران برگزار میشود
رئیس کمیســیون گردشگری و زیارتی شورای شهر
شــیراز گفت :باید برنامههای هفته فرهنگی شیراز را در
خارج از کشــور اجرایی کنیم تا بتوان ارتباطات بینالمللی
را تقویت کنیم و تبلیغ مناســبی از ظرفیتها وپتانســیل
شهر داشته باشیم .سیروس پاکفطرت دیگر عضو شورای
شــهر نیز در گفت :برگزاری هفته فرهنگی و گردشگری
شــیراز میتواند در رونق اقتصادی شهر مؤثر باشد چراکه
ما میتوانیم بستههای سرمایهگذاری را معرفی و اقدام به
جذب سرمایهگذار کنیم.
وی افزود :همچنین برگــزاری این برنامه میتواند
ســبب جذب گردشــگر داخلی و خارجی و معرفی هرچه
بهتر شــیراز به مردم شــود .پاکفطرت به عدم همکاری
و حضور مؤثر برخی نهادها در اجرای این برنامهها اشــاره
کرد و گفت :در اجرای این برنامهها تنها مشارکت میراث
فرهنگی و اداره ارشاد با شهرداری میتواند مؤثر باشد.
لیــا دودمان نیز گفت :قطعــ ًا برگزاری رویدادهای
فرهنگــی اگر بهخوبی برنامهریزی و اجرا شــوند تأثیرات
مثبت خود را بر چشماندازهای فرهنگی و اقتصادی شهر
بر جا خواهند گذاشت.
عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی
شــهر شــیراز افزود :برگزاری هفته فرهنگی شــیراز در

پایتخت آنهم در اسفندماه موجب جذب گردشگر داخلی
خواهد شد؛ تجربه ســال قبل نشان داد که اگر ما بتوانیم
از پتانســیلهای شهری به نحوی اســتفاده مفید برده و
موجبات سرگرمی و نشاط اجتماعی ضروری مردم فراهم
آوریم ،مامنی برای اقامت طوالنیتر هموطنانمان خواهیم
شــد .دودمان ادامه داد :البته باید توجه داشت که اجرای
ایــن برنامه که تقریب ًا تعداد زیــادی را درگیر خواهد کرد
موجب غفلت از برنامههای سال نو نشود.
وی افزود :ما باید تالش کنیم گردشــگران داخلی و
پایداری را با رخدادهــای فرهنگی جذب نموده تا بتوانیم
با ورود اقشــار مختلف مردم بــا موقعیتهای اقتصادی
و اجتماعــی بهتر بتواننــد به گردش اقتصادی شــهر و
همینطور اقامت در هتلها کمک کنند.
دودمــان ادامه داد :اینکه بازدیدکنندههایی داشــته
باشــیم که با چادر مسافرتی در شیراز اقامت پیدا میکنند
چندان به رشــد اقتصادی شــهر کمکــی نخواهد کرد.
عضو شورای اســامی شهر شیراز گفت :معرفی برنامه و
رویدادهای فرهنگی در ایامی که به ســال جدید نزدیک
اســت و معرفی خوب و شایســته برنامههای آینده قطع ًا
ورود گردشــگرانی بــا قابلیتهای ویــژه را نوید خواهد
داد.

شهردار شیراز در آغاز سال
تحصیلی جدید ،ضمن اهدای گل
به دانشآموزان شیرازی
در متروی شیراز ،دانشآموزان
را شهریاران امروز و شهرداران
فردا خواند و گفت :دانشآموزان
میتوانند در آینده شهر و کشور
خود اثرگذار باشند

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز نیز خواستار بررسی فوری علت
انتشــار بنری موهوم با تصاویر سربازان اسرائیلی در سطح شهر شیراز و
برخورد قاطع با عوامل آن شد.
سیداحمدرضا دســتغیب در نامهای از رئیس کمیسیون فرهنگی و
اجتماعی شورای شهر شیراز خواسته است که موضوع را با فوریت مورد
بررســی قرار دهد و گزارش آن را به هیأترئیســه ارسال کند« .بدیهی
اســت در صورت صحت موضوع ،الزم اســت برخورد جدی با دســت
اندرکاران مربوطه صورت پذیرد».

بسته تشویقی برای استفادهکنندگان از
انرژی خورشیدی در ساختمانها

رئیس کمیســیون معماری و شهرســازی شــورای اسالمی شهر
شــیراز از ارائه بسته تشویقی به اســتفادهکنندگان از انرژی خورشیدی
در ساختمانها از سوی شهرداری خبر داد .نوذر امامی گفت :کمیسیون
معماری و شهرســازی به بررسی موضوع استفاده از مصالح استاندارد در
ساختمانسازی پرداخت.
وی افزود :باتوجه به اینکه ســاختمان ســرمایه ملی است ،تالش
برای پایداری و اســتحکام ســاختمانها تالش بــرای حفظ و صیانت
از ســرمایه مردم خواهد بود .امامی با اشــاره به طول عمر  ۱۰۰ســاله
ســاختمانها در دنیا گفت :به دلیل عدم اســتاندارد مصالح ساختمانی،
طول عمر ســاختمانها در ایران  ۵۰سال بیشــتر نیست .وی افزود :با
بررسی این موضوع در کمیسیون و در نظر گرفتن آییننامهای میتوان
مردم را به استفاده از مصالح استاندارد تشویق کنیم.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسالمی شهر شیراز
گفت :مباحث زمینشناســی و ژئو تکنیک نیز در این کمیسیون مطرح
و مورد بررســی قرار گرفت .وی گفت :شیراز بر روی گسل زلزله قرار
دارد بهگونهای که چندین گســل فعال از مســیر معالی آباد تا میانرود و
همچنین در مسیر حسینی الهاشمی وجود دارد.
امامی افزود :به دلیل اشــتیاق ساختمانســازی در دامنههای کوه
این محدودهها تصرف شــده اســت بهگونهای که مسکن و شهرسازی
و شــهرداری نیــز در طــرح تفضیلی ایــن محدودههــا را بهصورت
بلندمرتبهسازی پیشبینی کردهاند.
وی گفت :این در حالی است که دامنهها باید از دسترسی محفوظ
باشند نباید منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی آنها را واگذار کنند و در
صورت واگذاری باید به مباحث ژئوتکنیک و زمینشناســی توجه کنند.
امامی گفت :در راســتای جلوگیری از بــروز حوادث در این مناطق باید
دربرخی نقاط ساختوساز ممنوع شود.
نوذر امامی با اشاره به قرار گرفتن بررسی مبحث  ۱۹ملی ساختمان
در کمیسیون گفت :ساختمانی ممتاز است که دران به معیارهای مصرف
بهینه انرژی توجه شود.
وی گفت :اســتفاده از سوختهای فســیلی عالوه بر هزینه باال،
ســبب آلودگی هوا میشــود ازاینرو باید بهســوی اســتفاده از انرژی
خورشیدی برویم.
امامی با اشاره به زاویه مناسب نور در ایران برای تولید برق گفت:
مقرر شد شهرداری برای سازندگان و مالکینی که از نیروگاه خورشیدی
اســتفاده میکنند بستههای تشــویقی در نظر بگیرد تا مردم نسبت به
ایجاد این نیروگاهها ترغیب و نهایت ًا در مصرف انرژی صرفهجویی شود.
او به قطعیهای مکرربرق در ایام تابستان اشاره کرد و افزود :قطعی برق
سبب بروز مشکالتی برای مردم بهویژه در مناطق گرمسیر شده بود که
اگر مصرف بهینه شود میتوانیم این کمبود برق را رفع کنیم.
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رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در گفتوگو با شهرراز

هفتکمیتهتخصصی
درکمیسیونفرهنگی
تشکیلمیشود

،،

ما در امور اجرایی باید
دست ارکان سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری و
سایر قسمتهایی را که
در معاونتها در امور
فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی فعال هستند،
باز بگذاریم که به
هرچه اساسنامههای
سازمانهای مختلف اجازه
میدهد ،عمل کنند

،،

،،

دو آئیننامه تجلیل در
کمیسیون فرهنگی داریم.
یکی تجلیل از نامآوران
و دیگری تجلیل از
شهروندان نمونه است.
آئیننامه شهروند نمونه
زمینههای گوناگونی مانند
فرهنگ عمومی ،حفاظت
از بناهای میراث فرهنگی
و میدانداری هیئت
ورزشی را در برمیگیرد

،،

،،

کمیسیون فرهنگی و
اجتماعی شورای شهر
هفت کمیته تخصصی
خواهد داشت :شامل
کمیتههای ورزشی،
نهادهای مدنی و
هیئتهای مذهبی ،فرهنگ
عمومی ،میراث فرهنگی و
صنایعدستی ،فرهنگی و
هنری ،کمیته اجتماعی ،و
انتشارات رسانه و پژوه

،،

شاید به دلیل اهمیت فراوان کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر شیراز،
حسین مالکی این کمیســیون هفت عضو دارد که یکی از اعضای آن هم رئیس شورا است .احمد
تنوری بهعنوان رئیس جدید این کمیســیون در گفتوگویی که با او داشــتیم ،چشــماندازهای

متعددی را برای فعالیتهای کمیسیون فرهنگی شورا در سال جدید ترسیم میکند .مشروح
گفتوگوی شــهرراز با رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شــهر شیراز را در ادامه
بخوانید.

جلســه کمیته ورزشی کمیسیون فرهنگی را که تصدی
آن بر عهده من است ،برگزار خواهیم کرد.
چشــمانداز دیگر ما این اســت ،ازآنجاکه در سال
گذشته موضوعات با تســاهل بیشتری وارد کمیسیون
میشــد ،ما تمام شرح وظایف کمیسیونهای  9گانه را
مطالعه کردیم ،اما کمیســیون ازاینپس دستور جلسه
تکلیفی از صحن را نمیپذیرد؛ مگر اینکه شرح وظایف
کمیســیون اجازه دهد .بهاینترتیب دیگر در کمیسیون
فرهنگی برای موضوعی که از صحن واردشــده است و
ربطی به کمیسیون ندارد ،داوطلب نمیشویم و مطابق
قانــون آن را باز خواهیم گردانــد ،زیرا مواردی ازجمله
واگذاری زمین و مســاعدت مالی به اشخاص حقیقی و
حقوقی که مربوط به کمیســیون برنامهوبودجه ،حقوقی
و امالک شورا میشــود و وقت کمیسیون فرهنگی را
میگرفت ،قب ً
ال وارد دستور کار میشد و کمیسیون را از
برنامهریزیهای اساسی بازمیداشت.

ورزشی را در برمیگیرد .اینها البته به موضوع آئیننامه
تجلیل از نامآوران مربوط نمیشــود .مثال میزنم .در
موضوع نامآوران شــخصیت مشــهور هیئت مذهبی و
پیرغالمی که دائم ًا در مناســبتهای مذهبی تحسین
و تقدیر میشــود ،جزو نامآوران اســت .ولی زمانی که
شهروندی ،مسجد شهرکی را حتی باوجود عدم حضور
امــام جماعت در یکی از روزها ،داوطلبانه تمیز میکند،
اذان میگویــد و نماز میگزارد و مســافرانی که از آن
سمت شهر میآید ،میدانند که به برکت چنین شخصی
مسجد باز است؛ این میشود شهروند نمونه مذهبی که
تاکنون هیچگاه ازاینگونه اشخاص تجلیل نشده است.
بعضی از این افراد به رحمت خدا رفتهاند .مث ً
ال در جنوب
غرب شیراز در جاده بوشهر یا شهرکهای شرقی شیراز
در بلوار مدرس که من آنان را میشناختم که در ساعت
پنج صبح مســجد را باز نگه میداشتند باوجود اینکه
آن مســجد امام جماعتی که صبح در آن محل حضور
یابد ،نداشت.
و در حیطه نامآوران ورزشــی که هم ورزشکارانی
کــه در مســابقات المپیــک ،پاراالمپیک ،آســیایی و
پاراآســیایی مدال گرفتهاند ،مــورد تجلیل و تقدیر قرار
میگیرند ،امــا در ورزش افرادی را هم داریم که بدون
اینکه تبلیغ کنند و یــا کمک مالی بگیرند در محالت
مختلــف ورزش صبحگاهی در پارکهــا را هماهنگ
میکنند .مث ً
ال در برخی پارکها چنین افرادی هســتند
که مردم را برای حرکات ورزشی در پارک فرامیخوانند
که از جایی حقوق دریافت نمیکنند .افرادی هم هستند
که در زمینهای خاکی مســابقات محالت را سالهای
سال است که برگزار میکنند .خود من در بخش شرقی
شــیراز در بلوار فرصت شیرازی دوســتانی داشتم که
ازاینگونه فعالیتهای ورزشی انجام میدادند و تا اوایل
دهه هفتاد از دل این افراد بازیکنان تیم ملی هم ســر
برمیآوردند.
همچنین ســازمان بازیافــت کارتهایی را برای
خانمهــای خانهدار صادر کرده که از چند ســال پیش
در شــیراز زبالههای تفکیکشده را به مأموران پسماند
ارائه میدهند که قرعهکشــی میشود و به آنها جایزه
میدهند که به نظر من باید ببینیم در چند سال گذشته
در کانکسهــای بازیافــت ما کدامیک از شــهروندان
بیشترین حجم مواد بازیافتی را تحویل دادهاند تا پس از
شناسایی موردتقدیر قرار گیرند.

بهعنوان رئیس جدید کمیســیون فرهنگی،
اجتماعی شــورا چه چشــمانداز و تغییراتی
را برای فعالیتهای این کمیســیون ترسیم
میکنید؟

در ابتــدا باید بگویــم کــه در دوره جدید نحوه
بهرهگیری از نظرات تخصصی مشــاوران در کمیسیون
فرهنگی شــورا تغییر کرده اســت؛ به این شــکل که
هر عضو کمیســیون دو مشــاور و من بهعنوان رئیس
کمیسیون ســه مشــاور و درمجموع  15مشاور برای
صحن کمیســیون معرفی میکنیــم .همچنین عالوه
بــر پنج کمیته تخصصی ســابق ،دو کمیتــه دیگر به
کمیســیون افزودهایم که شــامل کمیته ورزشــی به
مســئولیت من (احمد تنوری) ،کمیته نهادهای مدنی و
هیئتهای مذهبی به مســئولیت سیروس پاکفطرت،
کمیته فرهنگ عمومی به مسئولیت عبدالرزاق موسوی،
کمیته میراث فرهنگی و صنایعدســتی به مســئولیت
احمدرضا دستغیب ،کمیته فرهنگی هنری به مسئولیت
ســولماز دهقانی ،کمیته اجتماعی به مســئولیت علی
ناصری و کمیته انتشارات رسانه و پژوهش به مسئولیت
لیال دودمان است .همه مشاوران ما به صورت افتخاری
با ما همکاری میکنند و اعالمشــده است که مشاوران
بهویژه بــرای کمیتهها باید دارای تخصص ،تجربه و یا
تحصیالت مرتبط باشند.
این الزام شامل مشــاوران کمیسیون هم
میشود؟

البته در کمیســیون درباره مشــاوران شــخصی
اعضا چنین قیدوبندی ضرورت ندارد ،اما در کمیتههای
تخصصی حتمــ ًا افراد بایــد دارای تخصص یا تجربه
اجرایی و حرفهای مرتبط باشــند .مث ً
ال یکی از دســتور
جلســه اخیر مربوط به هفته شــیراز در تهران بود که
به دو کمیته میراث فرهنگی و صنایعدســتی و کمیته
فرهنگی هنری کمیســیون ارجاع شد که در آنجا طی
یک ماه آینده توســط مشــاوران موردبحث قرار گیرد
تا بعد برای تصویب به صحن شــورا بیاید .دوم اینکه
اگر رؤســای کمیتهها وقت داشــته باشــند بهگونهای
برنامهریزی خواهیم کرد که در طول هفته ،کمیســیون
فرهنگی در قالب کمیتههای تخصصی جلســه داشته
باشــد .بهاینترتیب عالوه بر شش روز کاری هفته که
کمیتههای دیگر جلسه خواهند داشت ،در روز جمعه نیز

شــما قائل به این هســتید که جلســات
کمیسیون بهصورت علنی برگزار شود .یادم
میآید که در اولین جلسات شورای پنجم بر
پخش زنده نشســتهای جلسه علنی شورا
هم اصرار داشــتید ،چند بار هم با گوشــی
خودتان این کار را انجــام دادید .آیا از این
به بعد هم شــاهد پخش مســتقیم جلسات
کمیسیون فرهنگی شورا خواهیم بود؟

یکــی دیگر از چشــماندازهای ما در ســال دوم
شــورا علنی بودن جلسات کمیســیون فرهنگی است،
البته جلســات کمیتهها که بحثهای تخصصی در آن
صورت میگیرد ،فع ً
ال علنی نیســت؛ اما بنا به تصویب
روســای کمیتهها میتواند علنی برگزار شود؛ اما صحن
کمیســیون عمومی خواهد بود .ســعی میکنیم بعضی
تصمیمات مهمی که قرار اســت در کمیســیون گرفته
شود به صحن اصلی شــورا که امکان ضبط تصویری
وجود دارد ،ببریم تا اســناد آن در آرشــیو بماند .برای
آرشــیو صوتی در سالن جلسات کمیســیون هم با فاوا
صحبت خواهیم کــرد .در مورد پخش زنده نیز در نظر
دارم جلســات کمیســیون فرهنگی را طریق صفحهی
شخصیام در شــبکهی اجتماعی اینستاگرام پخشکنم
و شورا هم میتواند آن را روی سایت بگذارد.

نوع نگاه کمیســیون فرهنگی بــه ایام و
مناسبتهایی مانند روز حافظ چگونه است؟

اجرای برنامههای روز حافظ و سعدی و روز شیراز
بهعنوان رویدادهای مهمی که باید در شیراز برگزار شود
معمو ًال مصوبه کمیسیون یا صحن شورا را نمیخواهد و
اساسنامه به سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز
اختیارات کافــی را برای برگزاری ایــن رویدادها داده
است .اگر شهرداری نیاز میبیند که در این زمینه الیحه
بدهد ایــن کار را انجام دهد و ما هم حمایت میکنیم.
کمیسیون باید به لوایح ارجاعی از صحن رسیدگی کند.
قبــل از اینکه الیحهای از شــهرداری بیاید ما در کار
اجرایی شهرداری دخالت نخواهیم کرد.
یعنــی معتقدید کــه ســازمان فرهنگی
شــهرداری میتواند در چنین رویدادهایی
بدون اجازه کمیسیون ورود کند؟

اینکــه شــورا در انجام این مــوارد دخالت کند،
دســتکم من موافق نیســتم و فکر نمیکنم در شرح
وظایف کمیســیون هم دخالت در امر اجرایی دیدهشده
باشــد .ما در امور اجرایی باید دســت سازمان و ارکان
سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری و سایر
قســمتهایی را کــه در معاونتها در امــور فرهنگی،
اجتماعی و ورزشــی فعال هســتند ،بــاز بگذاریم که
به هرچه اساســنامههای ســازمانهای مختلف اجازه
میدهد ،عمل کنند .بعضی سازمانهای شهرداری هم
خود معاونت فرهنگی دارند ،اما مجموع ًا کمیســیون بر
همه فعالیتهای فرهنگی ،اجتماعی ،ورزشــی و روابط
عمومیهای شهرداری نظارت میکند.
گویا در دســتور کار جلسه قبلی کمیسیون
فرهنگی شــورا ،موضوع اصــاح آئیننامه
تجلیل از نامآوران قرار داشت .در این رابطه
چه تصمیماتی گرفته شد؟

دو آئیننامه تجلیل در کمیسیون فرهنگی داریم.
یکی تجلیل از نامآوران و دیگری تجلیل از شهروندان
نمونه است .قرار شد هر دو به کمیتههای تخصصی برود
و ازآنجاکه به اکثر کمیتههای کمیسیون مرتبط میشود،
آئیننامه شهروند نمونه به هفت کمیته تخصصی خواهد
رفت که زمینههای گوناگونــی مانند فرهنگ عمومی،
حفاظت از بناهای میــراث فرهنگی ،میدانداری هیئت

یعنی سازمانهای شهرداری ملزم میشوند
کــه در حیطههــای مرتبط ،افــراد فعال را
شناسایی کنند تا بر اساس آئیننامه شهروند
برتر از آنان تقدیر شود؟

نیازی به الزام نیســت .مث ً
ال مأموران کانکسهای
بازیافت ســازمان پســماند میتوانند آمــار بدهند و در
حیطه هنری و اجتماعی همینطور میتوان شهروندانی
کــه در زمینه گلکاری و درختــان منزل و کوچه خود
ســلیقه به خرج میدهند و افرادی را که در رســیدگی
به آفات درختان و مســائل کوچــه و خیابان پیگیرند ـ
که اتفاق ًا شــیراز در این زمینه پیشتاز است ـ شناسایی
و بــه کمیتههای مرتبط کمیســیون معرفی کنند و بر
این اســاس مقرر شــد هر کمیتــهای مصادیقی برای
مجموعــهای ازاینگونه شــهروندان را که در آئیننامه
کلی دیدهشده است تا حدودی تعریف کند .از همین رو
از اداره ارتباطات و امور بینالملل شهرداری میخواهم
که با اعــام فراخوانی مصادیق شــهروند نمونه را به
شــورا اعالم کنند ،یا اینکه نشــریه شــهرراز در این
رابطه از مردم گزارش تهیه کند تا همینها در آئیننامه
بیاید.
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رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورا در گفتوگو با «شهرراز»

،،

سالمت شهروندان
قابلمعاملهنیست
به اعتقاد رئیس کمیســیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شــهری شورای شهر شیراز،
کمیســیون متبوعش که ســه مقوله مهم سالمت ،محیطزیست و خدمات شــهری را در شورا
رصد میکند ،حیاتیترین کمیســیون شــورا در حوزه نهادینه کردن ســامت جسمی و روانی
انسانهاست.

قاســم مقیمی در گفتوگو با شهرراز ضمن اشــاره به برنامههای یکساله پیش رو ،از
مدیریت یکپارچه شهری بهعنوان چارهای برای کاستن از اقدامات موازی یاد میکند و بر این باور
پای میفشارد که تنها راه برونرفت شهر از جزیرهای عمل کردن ،عملیات جهادی شهرداری در
حوزهی سالمت اجتماعی است .مشروح گفتوگوی شهرراز با قاسم مقیمی را در ادامه بخوانید.

چندی پیش رئیس ســازمان سیما ،منظر و
فضای سبز شــهرداری شیراز از احداث چهار
تصفیهخانه لوکال در شــیراز خبــر داد .این
تصفیهخانهها تا چه زمانی احداث خواهد شد
و به بهرهبرداری خواهد رســید؟ به نظرتان
بهرهبــرداری از این تصفیهخانهها چه تأثیری
در کاهش مصرف آب و همچنین بهبود آبیاری
باغات شهر خواهد داشت؟

همین ســه چهار محور را سامان دهد کاری بزرگ انجام
داده است.

برای دوره یکســاله پیــشرو ،چه طرحها
و برنامههایــی در کمیســیون ســامت،
محیطزیســت و خدمات شهری شهر خواهید
داشــت؟ آیا باالخره طرحها و لوایحی درباره
این ســه مبحث مهم شــهر ،به صحن علنی
شورا خواهد آمد؟

حیاتیتریــن کمیســیون در حــوزه نهادینه کردن
ســامت جسمی و روانی انســانها کمیسیون سالمت،
محیطزیســت و خدمات شــهری اســت .حتی سالمت
پدیدههای دیگر مثل طبیعــت ،حیاتوحش و جغرافیای
مکانی شــیراز از ســطح زیرین زمین تا ارتفاعات هم در
حیطهی وظایف و اختیارات این کمیســیون است .طبیعت ًا
چنین گســترهای از مأموریتها ،همــراه با مرتبط بودن
حوزهی خدماتی چندین ســازمان استراتژیک شهرداری
مثل پسماند ،آتشنشــانی ،میدانها و آرامستانها حجم
وظایــف ایــن کمیســیون را هم ســنگین و هم خطیر
میکند.
از ســوی دیگر حوزههای مدیریتی و اجرایی دولتی
مثل سالمت و درمان ،محیطزیست شهری ،اتحادیههای
صنفی ،آب و فاضالب ،فرمانداری ،راه و شهرسازی ،کار
و امور اجتماعی و ،...مأموریت مضاعفی برای ما به همراه
دارد.
فکر میکنید اگر مدیریت یکپارچه شــهری
وجود میداشت ،از سنگینی بار این مأموریت
مضاعفی که میگویید ،کاسته میشد؟

مدیریــت واحد و یــا مدیریت یکپارچه شــهری
میتوانست شــیراز را از بالتکلیفی مدیریتی نجات دهد،
از این رو اینک تنها راه برونرفت شــهر از این وضعیت،
عملیات جهادی شــهرداری در حوزه سالمت اجتماعی
است.

دغدغــه بزرگ ما رفع بیآبــی و بدمصرفی آب در
شــهر شیراز است .کمبارشی ،ســطح آب زمین را پایین
برده و ریشــه درختان که در عمق کم به آب میرسیدند
از این به بعد به آبهای عمیق دسترسی ندارند و کمکم
درختان شــیراز ایســتاده میمیرند و راهحــل آن ایجاد
تصفیهخانههــای لــوکال جهت بازیافــت آب فاضالب
شهری و احیای درختان شــهری و باغات مرکزی مثل
قصردشت و دیگر بوستانهاست.
راه دیگر اصالح فرهنگ مصرف توسط شهروندان
اســت ،ما هنوز به تعریف واقعی آب شــرب و تفاوت آن
با آب مصرفی نرســیدیم و به همیــن جهت قدر آب را
نمیدانیم؛ با این توصیف آب اقیانوسها هم در دسترس
ما باشد ظرف یک سال تمام خواهد شد .راه دیگر ذخیره
روانآبها و آبهای جاری ســطحی است که در تدارک
طرحی هستیم تا با ایجاد مخازن نگهداری در برخی نقاط
شــهر و مجموعهها که امکان فنی خاک و ژئوتکنیک و
سطح آب اجازه دهد بخشی از آب باکیفیت را وارد عمق
زمین کنیم.
موضوع مهم دیگر بازیافت پســماند شهری است.
باید راهکاری اندیشــید تا پسماندهای صنعتی و پزشکی
با مکانیســم دیگری دفع شــوند تا هــم وارد فاضالب
شهری نشود و هم خطرات زیستمحیطی آنها کاهش
یابد.

انســانمحوری از اصول مورد تأکید شورای
پنجم شیراز است و شما اخیرا ً این موضوع را
در کمیسیون سالمت محیطزیست و خدمات
شــهری موردبحث قراردادید .از چشمانداز
شما در مقوله انسانمحوری چه ضرورتهایی
رصد میشود؟

روان نبودن شــهر یکی دیگر از دغدغهها ماست.
امروز شــهروند و سیســتم حملونقل آرام و قرار ندارند.
شعار انسانمحوری و پیادهمحوری میدهیم ،اما توسعهی
شــهر براساس خودرومحوری است .این ازنظر من امری
ناگزیر است ،الزمه رفاه انسان ،تکنولوژی و تجهیزات آن
است و انسان امروز هم از این قاعده مستثنی نیست ،اما
موضوع قابلتأمل برای همه ما شیراز است؛ اینکه شیراز
با همان الگوهای سنتی و راهبردهای زیارتی ،سیاحتی و
تفریحی اداره شود ،موضوعی است که دیگر نباید انتظار
صنعتی شدن از آن داشــت ،اما اگر رویکرد مدرن شدن
سیستم و تجهیزات بهویژه در حوزه حملونقل مثل ایجاد
مترو و تراموا و مونوریل در میان باشــد ـ که طبع ًا الزمه
تحقق آن اســت ـ قطع ًا تضادهایی با شــهر پیادهمحور
خواهد داشــت .درهرصورت باید تکلیف را روشن کنیم
که چــه میخواهیم ،آنچه االن وجود دارد تفکر مدیریت
شــهری بر مبنای حفظ شــیراز قدیم است ،اما در عمل
سیاســتهای اجرایی شهرداری که از گذشته شروعشده
بر خلق شیرازی نوین است.
اصفهانیهــا شــبیه رودخانــه میانی شــیراز را با
هزینههای هنگفت ایجاد کردند تا ترافیک شهر را روان
کنند و آلودگیهای صوتی و زیســتمحیطی خودروها را
به سطح زیرین منتقل کنند ،اما در شیراز رودخانه خشک
هم محل حیوانات موذی و فاضالب ســطحی شهر شده
اســت و هم تصویر نامناســبی ایجاد کرده که رفع این
نقیصه نیز در دستور کار کمیسیون است .نهایت ًا کمیسیون

آیا بــازه زمانی مشــخصی بــرای خروج
پادگانها و کارخانههای درون شــهر در نظر
گرفتهشده اســت؟ و آیا برنامهای برای تغییر
کاربــری این مکانها بــه فضاهای عمومی و
شهری وجود دارد؟

ســامت شهروندان با هیچچیز قابل معامله نیست.
شهرداری ،شورای پنجم و بهویژه کمیسیون سالمت نیز
بر این عقیده اســت و در مدتزمان یک ســال گذشته
میز نهادها و سازمانها و شرکتهای عمومی ،خصوصی،
دولتی و نیمهدولتی با رویکردها و دیدگاههای ما آشنایی
الزم پیداکردهاند .خود من نیز بهعنوان عضوی از جامعهی
سالمت فارس ســوگند یادکردهام که در تأمین و تثبیت
سالمت شــهروندان کوتاهی و اهمال نکنم ،ما وظیفهی
شــرعی و قانونی داریم که موانع موجود که تهدیدکننده
سالمت اجتماعی شهروندان چه در بعد فردی چه در بعد
عمومی را کاهش دهیم ،یا رفع کنیم.
از همیــن رو پادگانها ،کارخانهها و شــرکتهای
موجود در شهر میبایست عمل به قوانین باالدستی و نیز
مصوبات شورای شهر را اولویت خود بدانند و با اجرای آن
در عمل به شعار خود که پاسداشت سالمت انسانهاست
وفادار باشــند .در همین زمینه با مذاکرات ســال گذشته
همکاران کمیسیون ســامت با متولیان این مجموعهها
و همینطور قول مساعد مدیریت شهری ،بخشی از این
مجموعهها مهیای رفتن هســتند و بخش دیگر مقدمات
کوچ خود از سطح شهر را پیشبینی کرده و دنبال راهکار
اجرایی آن هســتند .محدوده سطح اشــغال توسط این
مجموعهها به زیرســاختهای تفریحی ،ورزشی ،هنری،
فرهنگی و خدمات عمومی تبدیل خواهند شد.

رواننبودن شهر
دغدغهی ماست.
امروز شهروند
و سیستم حملونقل آرام
و قرار ندارند.
شعار انسانمحوری
و پیادهمحوری میدهیم،
اما توسعهی شهر
براساس خودرومحوری
است

،،

،،

بخشی از پادگانها،
کارخانهها و شرکتهای
موجود در شهر مهیای
رفتن هستند و بخش
دیگر در پی راهکار
اجرایی آن هستند.
محدوده سطح اشغال
این مجموعهها نیز به
زیرساختهای تفریحی،
ورزشی ،هنری ،فرهنگی
و خدمات عمومی تبدیل
میشود

،،

نایبرئیس کمیسیون فرهنگی شورا در گفتوگو با شهرراز

،،

ادارات و ارگانها
میتوانند اسپانسر
ورزشهای همگانی
شوند .هیئت
ورزشهای همگانی
فارس این آمادگی را
دارد که تفاهمهای
همکاری با اکثر
نهادهای دولتی و حتی
بخشهای خصوصی
منعقد کند

،،

ادارات و ارگانها حامی
ورزشهایهمگانیباشند
نایبرئیــس کمیســیون فرهنگــی شــورای
اسالمی شهر شــیراز گفت :مدیریت شهری در قالب
شــهرداریها و همچنین آموزشوپــرورش به مقوله
ورزشهــای همگانــی ورود کردهانــد و میتوانند
متولی اصلی در ورزشهای همگانی باشند .سیروس
پاکفطرت که ریاســت هیئــت ورزشهای همگانی
اســتان فارس را نیز بر عهده دارد ،در حاشیه نشست
اخیر کمیســیون فرهنگی شورای اسالمی شهر شیراز
به خبرنگار شهرراز گفت :هیئت ورزشهای همگانی
اســتان فارس در زمینه حمایت از رشتههای ورزشی
به این دو دســتگاه نزدیک شده و آنها را هم در این

زمینه ترغیب و تشویق میکند.
این عضو شــورا افزود :معتقدیم که با شــروع
ســال تحصیلــی ،هیئتهای ورزشهــای همگانی
باید به ســمت همکاری با مدیــران مدارس ،مربیان
آموزشوپــرورش برود ،زیــرا اگر دانشآمــوزان ما
بــه ورزش آنهم به صــورت منظــم بپردازند قطع ًا
در یادگیری آنهــا میتواند مؤثر باشــد .من اعالم
میکنــم که اگر ما ورزش را حتی در پیشدبســتانی
فرهنگســازی کنیم آمادگی جسمانی و عالقه و نیاز
آنان بــه ورزش میتواند تأثیر بگذارد .به همین دلیل
باید بهترین ســاعات را برای ورزش دانش آموزان در

نظر بگیریم و تعیین کنیم.
وی بابیان اینکه هیئــت ورزشهای همگانی
فارس هم این آمادگی را دارد که تفاهمهای همکاری
با اکثر نهادهــای دولتی و حتی بخشهای خصوصی
منعقد کنــد ،افزود :ادارات و ارگانهــا هم میتوانند
اسپانســر امر ورزشهای همگانی شوند .پاکفطرت
با یادآوری مشارکت یک موسسه مالی در راهپیمایی
 200هزارنفری که پیشتر در شیراز برگزارشده است،
خاطرنشــان کرد :بــه بخش خصوصی نیــز توصیه
میکنیم که به ورزشهای همگانی نزدیک شــوند،
چراکه جوایز آنان به برندگان مسابقات برگزارشده در

این زمینه بهسالمت جامعه کمک میکند .وی ضمن
اشاره به کســب مقامهای اول رشته داپبال زنان و
مردان استان فارس در مســابقات کشوری زنجان و
رتبه اول بانوان فارســی در رشــته پرسوآ (نزدیک به
ورزشهای زورخانهای) نیز مقام سومی مردان استان
در رشــته چوگو (چــوب بــازی) در هفتههای اخیر
همچنین یادآور شــد :بهعنوان نایبرئیس کمیسیون
فرهنگی و عضوی از شورا از آقای شهردار و مجموعه
معاونــت فرهنگی شــهرداری میخواهم که الیحه
حمایت از هیئتهای ورزشــی شــیراز را با هر عدد و
رقمی که صالح میدانند تسریع کنند و به ما بدهند.

پروندههفته
پرونده ای درباره آتش نشان ها
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در هر حادثه حداقل  ۱۰مورد
از عوامل زیانآور را لمس میکند
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سازمان آتشنشانی؛ از آغاز تا به امروز

،،

تأسیس سازمان
آتشنشانی شیراز به سال
 1329و بهعنوان واحد
اطفایی در بدنه شهرداری
شیراز برمیگردد ،اما
از روزی که در سال
 1351نخستین ایستگاه
آتشنشانی شیراز به
سبک نوین در پل حر
افتتاح شد تا به امروز
ایستگاههای آتشنشانی
و تجهیزات موجود در آن
پیشرفت بسیاری کردهاند

،،

از نخستین ایستگاه آتشنشانی تا به امروز

در ســال  1666میالدی اولین زنگ خطر در دنیا
به صدا درآمد و شهر عظیم لندن طعمه حریق شد ،طی
ســه شبانهروز آتشســوزی بیش از  92کلیسا 52 ،انبار
بزرگ کاال و تعداد زیادی بیمارســتان ،مدرســه ،ادارات
دولتی و شــرکتهای خصوصــی و چندین پل ارتباطی
شــهر ویران شد .حریق بعد از سه شــبانهروز که حدود
هفتادوپنج درصد شــهر را در کام خــود فروبرده بود در
اثــر بارش بارانهای سیلآســای فصلی خاموش شــد
و برابر بــا یک میلیارد لیره انگلیس خســارات مالی به
بار آورد که تعدادی زن و مرد و کودک مجروح شــدند.
ازجمله حریقهای مهم ایران که در سالهای گذشته به
وقوع پیوسته آتشســوزی انبار فرش بانک کارگشایی،
بازار بزرگ تهــران ،مجتمعهای تجاری ناصرخســرو،
گمرک خرمشهر ،روغنسازی پاالیشگاه آبادان ،شرکت
پیفپاف ،شــرکت پوشــگام و ...بوده است که متأسفانه
ضایعات جانی و مالی بسیار در برداشته است.
اولیــن واحــد آتشنشــانی را حدود  150ســال
پیش قوای روســیه تزاری در تبریز کــه آن زمان مقر
ولیعهدی بود دایر کرد .دومین واحد آتشنشــانی کشور
در پاالیشــگاه نفت مسجدســلیمان آبادان بود .در سال
 1303اولین واحد آتشنشــانی در تهــران و در گاراژی
به نام حسنی در ســهراه امین حضور توسط یک ژنرال
روســی با چهار دستگاه اتومبیل (ان – ا  -گ) و پانزده
نفر کارکنان از درجهداران نظامی شروع به کار نمود و در
سال  1307شمســی در میدان حسنآباد تبدیل به اداره
ماشینهای آبپاش و بعدها به نام اطفائیه توسط «مسوال
رول» آلمانی سروسامانی گرفت.
تأسیس آتشنشانی در شیراز

شــاید جالب باشــد بدانید که تأســیس سازمان
آتشنشانی شیراز به سال  1329و بهعنوان واحد اطفایی
در بدنه شــهرداری شــیراز برمیگردد ،اما از روزی که
در سال  1351نخستین ایســتگاه آتشنشانی شیراز به
سبک نوین در پل حر افتتاح شد تا به امروز ایستگاههای
آتشنشــانی و تجهیزات موجود در آن پیشرفت بسیاری
کردهاند .با توجه به افزایش شهرنشــینی در این سالها
و ایجاد صنایع مونتاژی ،در سال  1356دومین ایستگاه
آتشنشــانی واقع در پارک خلد برین فعلی تأسیس شد.
همزمان با آن ایستگاه شــماره سه واقع در میدان دفاع
مقدس (فلکه خاتون) نیز شــروع به احداث شــد که در
سال  1358به بهرهبرداری رسید .در سال  1371ساخت
و تجهیز دو ایستگاه واقع در فرهنگ شهر کوی سجادیه
(ایستگاه شــماره چهار) و بلوار امیرکبیر (ایستگاه شماره
پنج) انجام گرفت .سال  1378سال پرباری برای سازمان
بود .در این ســال عملیات ســاختمان و تجهیزات چهار
ایســتگاه شــروع و خاتمه یافت .این ایستگاهها ،شامل
ایستگاه شماره شش واقع در بلوار عدالت ،ایستگاه شماره
هفت واقع در خیابان ســردخانه ،ایستگاه شماره هشت
احداثشــده در شهرک گلستان و ایســتگاه شماره 10
واقع در خیابان بریجســتون میباشند .ادامه روند ساخت
ایســتگاه و تجهیز آن در ســال  1379با ایجاد ایستگاه
شماره  9واقع در بلوار هفتتنان و در سال  1380و یک

با احداث ایستگاه عملیاتی شــهید دستغیب ادامه یافت
و در همین ســال ایســتگاه ویژه میدان ترهبار شروع به
کار کرد.
گســترش ایســتگاهها در ســال  1384با ساخت
ایستگاه شماره دوازده واقع در پل علی ابن حمزه در فاز
یک ادامه یافت و فاز بعدی آنکه شــامل محوطهسازی
و ساخت دیواره صخرهنوردی بود در سال  1385تکمیل
شــد .در سال  1388موزه سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی افتتاح شــد و سپس در ســال  1390با ارائه طرح
محتوایی و اخذ مجوزهای مربوطــه این موزه بهعنوان
اولیــن موزه ایمنی و آتشنشــانی در ســازمان میراث
فرهنگی کشــور معرفی شد .روند ســاخت ایستگاهها با
طراحی و اجرای ســایت والفجر بهعنوان ایستگاه مادر
ســازمان آتشنشانی شیراز و افتتاح آن در سال  1389و
همچنین ساخت و افتتاح ایستگاه اکبرآباد در سال 1390
ادامه یافت .ایســتگاه آتشنشانی شهرک صنعتی نیز در
همین سال افتتاح شد .در سال  1390و سه نیز ایستگاه
میدان ترهبار بازسازی و ایستگاه دوازده به خیابان ساحلی
انتقــال یافت .تا به امروز نیز بر تعداد این ایســتگاهها و
همچنیــن گروههای تخصصی آن افزودهشــده (به 20
ایســتگاه رسیده) و هرروز جان انسانها و حتی حیوانات
زیادی به دست این مردان شجاع نجات پیدا میکند.
اهداف تشکیل سازمان آتشنشانی

سازمانهای آتشنشانی باهدف اصلی نجات جان
و اموال انسانها تشکیلشدهاند .بنابراین یک آتشنشان
قادر است در بحرانیترین شرایط محیطی و زیانآورترین
شــرایط کاری به یاری حادثهدیدگان بشتابد .با توجه به
آمارهای حریق و حوادث ،تعداد مصدومان و فوتشدگان
مأموران آتشنشــان در طی ســالیان اخیر نگرانکننده

است ،چراکه آتشنشانان در محیطهای پر مخاطرهآمیز
و ازجملــه محــل انفجار بــه امدادرســانی و عملیات
میپردازند ،بنابراین آســیبپذیری آنــان در حد باالیی
است .عالوه بر این ،عوارض و مخاطرات شغلی در حرفه
آتشنشانی با بروز و تشــدید انواع بیماریهای جسمی
و روانــی جلوه میکند .بر این اســاس مهمترین وظیفه
آتشنشانان شــامل آمادهباش شبانهروزی برای شرکت
در حوادثی که جان انســان درخطر باشد ،انجام عملیات
نجات و امداد در حوادثی که جان حیوانی درخطر باشــد،
شرکت فعال در حوادث طبیعی بهمنظور یاریرساندن به
هموطنان ،اداره کردن و مهار آتشسوزیها در صنایع و
اماکن مختلف ،بررســی علل حریق و حوادث در شرایط
محیطی متفاوت و همراه با مخاطرات گوناگون میشود.
عــوارض ایــن شــغل خطرنــاک برای
آتشنشانها

آتشنشــانان در هر مأموریــت بهطورمعمول در
معــرض چندیــن عــوارض ازجمله عوارض ناشــی از
اســترس رانندگی و ترافیک ،عوارض ناشــی از اثرات
دود و گازهای ســمی در محلهــای عملیات ،عوارض
ناشی از صدای آژیر ،بلندگو و نور چراغ گردان ،عوارض
ناشی از ترشــح هورمونهای دفاعی و آمادگی بدن در
برابر حوادث ،اثرات ناشــی از حــرارت در محل حریق،
عوارض ناشی از تماس یا جذب مواد شیمیایی از طریق
پوســت ،عوارض ناشــی از صدمات فیزیکــی در حین
انجاموظیفه ،عوارض ناشی از دریافت پرتوهای یونساز
و تشعشعات رادیواکتیویته قرار میگیرند .عالوه بر این،
آتشنشــانان در هنگام انجام عملیات نجات و امداد در
معرض عوارضی نظیر رؤیــت صحنههای دلخراش و
تألم آور ،عوارض ناشــی از وقوع انفجار درصحنه حادثه،

عوارض ناشی از مسائل ارگونومی وسایل و تجهیزات و
ماشینآالت ،عوارض ناشــی از انجام خدمت بهصورت
نوبتی ،عوارض ناشی از عدم تغذیه صحیح و متناسب با
حرفه ،عوارض ناشــی از استرس پس از حادثه ،عوارض
ناشــی از کار کردن در محیطهای آلوده ،عوارض ناشی
از کار کردن در محیطهای مرطوب نیز قرار میگیرند.
وجود فاکتورهایی شامل سروصدا ،محیط عفونتزا
و آلوده ،مواد شیمیایی و گازهای سمی ،مواد رادیواکتیو،
کار در محیــط غیرمتعارف (کمنور وپر نور) ،وجود ذرات
معلــق در هوا ،کار در شــرایط جوی نامســاعد ،کار در
ارتفــاع ،ریزش و برخورد اجســام خارجی ،انفجار ،خطر
برق ،ســطوح شیبدار و لغزنده ،کار در فضای مسدود و
غیرمتعارف ،کار در اعماق ،کار در محیطهای با حرارت
باال ،جابهجا کردن قطعات ســنگین ،کار در فضای باز،
کار در محیطهای مرطــوب ،کار در محیطهای متعفن
و نامطبوع ،کار در شــرایط روحی نامساعد از مهمترین
عواملی اســت که شــرایط محیط کار آتشنشانان را از
حالت عــادی خارج میکنــد .یک آتشنشــان در هر
حادثــه حداقل  ۱۰مــورد از عوامل زیــانآور را لمس
میکند همچنین آتشنشــان در طول خدمت با تمامی
فاکتورهای زیانآور درصحنههای عملیات و امدادرسانی
مواجه است.

،،

سازمانهای آتشنشانی
باهدف اصلی نجات
جان و اموال انسانها
تشکیلشدهاند .بنابراین
یک آتشنشان قادر است
در بحرانیترین شرایط
محیطی و زیانآورترین
شرایط کاری به یاری
حادثهدیدگان بشتابد

،،

افزودهشــدن سه ایســتگاه آتشنشانی تا
پایان سال

در بخش اداری امور آموزشــی ،ورزشی ،فرهنگی،
کمیته حفاظت فنی و بهداشــت کار ،کارشناسی قبل و
بعد از وقوع ،پیشگیری و نظارت در سطح شهر امور مالی
اداری سازمان و در بخش عملیاتی هماکنون  20ایستگاه
اطفایی امدادی با تجهیزات و پرسنل ورزیده و کارآزموده

،،

آتشنشانان در محیطهای
پر مخاطرهآمیز و
ازجمله محل انفجار به
امدادرسانی و عملیات
میپردازند ،بنابراین
آسیبپذیری آنان در
حد باالیی است .عالوه
بر این ،عوارض و
مخاطرات شغلی در حرفه
آتشنشانی با بروز و
تشدید انواع بیماریهای
جسمی و روانی
جلوه میکند

،،
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مختلف در ســطح شــهر بازدید و توصیههای ایمنی را
بهصورت شفاهی و کتبی و بعض ًا بهصورت اخطار کتبی به
مالکین ارائه نموده و آنان را موظف به انجام موارد ایمنی
میکنند .در این سازمان خدمات ایمنی و پیشگیری ارجع
تر از آتشنشانی است .بنابراین سازمان خدمات ایمنی و
آتشنشانی شــیراز در زمینههای آموزش ایمنی رایگان
جهت شهروندان در ایستگاههای آتشنشانی ،آموزش به
پرسنل شــهرداری ،آموزش خانه محله ،آموزش میدانی
در شهر ،اجباری شــدن آموزش ایمنی متقاضیان پروانه
کســب ،همایش ایمنی و بهداشت محیطی در سازمانها
و صنایع ،آموزشهای رایــگان نیروهای داوطلب ،تهیه
بســته ایمنی جهت توزیع مجتمعهای مسکونی ،بازید از
مراکز تجاری و هشــدار در صورت رعایت نکردن اصول
ایمنی و همکاری معاونت پیشــگیری از وقوع جرم قوه
قضاییه در پلمپ کردن این مراکز در صورت عدم برطرف
کردن ناایمنی ،بازدید ،سرکشی و اقدامات پیشگیرانه در
کمپهای نوروزی و چهارشــنبه آخر ســال ،استفاده از
فضای مجازی در خصوص آموزش و هشدارهای ایمنی،
آموزش مدارس و مهدکودکها ،بهصورت مستمر فعالیت
میکنند.

،،

در بخش عملیاتی
هماکنون  20ایستگاه
اطفایی امدادی با
تجهیزات و پرسنل ورزیده
و کارآزموده و تیمهای
عملیاتی متخصص
آماده خدمترسانی به
شهروندان هستند .سه
ایستگاه در حال ساخت
در شهرک سعدی ،گویم
و حسینیالهاشمی نیز
تا پایان سال جاری به
ناوگان عملیاتی این
سازمان افزوده خواهد شد

،،

،،

در حال حاضر آتشنشانی
شیراز دارای  139دستگاه
خودرو سبک و سنگین
مجهز به سیستمها
ارتباطات بیسیم است
و اقدام به راهاندازی
یگان امداد موتوری با
 49دستگاه موتورسیکلت
کرده است .همچنین
سازمان دارای 543
نفر پرسنل ورزیده و
آموزشدیده است

،،

،،

ستاد فرماندهی سازمان
آتشنشانی ،در حقیقت
یک مرکز رهبری ،مدیریت
و فرماندهی است که
چگونگی انجام عملیات
را از زمان اعالم حادثه
تا پایان آن مدیریت و
کنترل میکند .این مرکز
عالوه بر پاسخگویی به
شهروندان حادثهدیده
از طریق سامانه ،125
وظیفه اعزام ،هماهنگی و
هدایت نیروهای عملیاتی
را در زمان بروز حوادث بر
عهده دارد

،،

مرکز فرماندهی عملیات

و تیمهــای عملیاتی متخصص آماده خدمترســانی به
شــهروندان هستند .ســه ایســتگاه در حال ساخت در
شهرک ســعدی ،گویم و حسینیالهاشمی تا پایان سال
جاری به ناوگان عملیاتی این سازمان افزوده شده و شمار
ایستگاههای عملیاتی ســازمان آتشنشانی شیراز به 23
ایستگاه خواهد رسید.
 543پرسنل ورزیده و آموزشدیده

در حــال حاضر آتشنشــانی شــیراز دارای 139
دســتگاه خودرو ســبک و ســنگین مجهز به سیستمها
ارتباطات بیسیم اســت ،ا ّما با توجه به وجود مشکالت
اطفایی در بافت قدیم شهری و ترافیک شهر و جلوگیری
از اتــاف وقت اقدام به راهاندازی یگان امداد موتوری با
 49دستگاه موتورسیکلت کرده است که در کاهش زمان
حضور در محل حادثه بسیار مؤثر بوده است .در این راستا
پرسنل موتورســوار آموزشهای ویژهای را طی کردهاند.
در حال حاضر ،ســازمان دارای  543نفر پرسنل ورزیده
و آموزشدیده اســت که عالوه بــر وظایف معمول خود
در تیمهای تخصصی دستهبندیشده که شامل موارد زیر
است.
تیم امداد و نجات آبی ـ غواصی

بــا توجه بــه عناوین متعدد حوادث غرقشــدگی،
کشــف جسد ،ســیل ،ســقوط خودرو و سرنشین درون
آبهــای عمیق و به لحاظ شــرایط خــاص اقلیمی و
وجود ســد ،دریاچه و آبگیرهای متعدد در ســطح استان
و حادثهخیزی شهر شیراز تشــکیل تیم تخصصی امداد
آبــی غواصی در ســال  76در دســتور کار قرار گرفت.
این پروژه پس از گذراندن دورههای آموزشــی و دریافت
گواهینامه تکستاره  cmasدر سال  78متشکل از  8نفر
شــروع به کار کرد .این تیم هماکنون کلیه عملیاتهای
درونشهری و برونشهری استان را با ترکیبی از غواصان
حرفــهای و مجهز به تجهیزات خاص را تحت پوشــش
قرار میدهد.
تیم امداد حیاتوحش
نابودی محیطزیســت حیوانات و تنگشدن عرصه
حیــات برای جانداران با هجوم انســان بر اکوسیســتم
حیــات جانوری ضرورت نگاهی دقیقتر به این مســأله
را میطلبید .معدومســازی ،کشتن ،مســموم ساختن و
تلهگذاری نقص حقوق حیات اســت .بــه همین منظور
تیم امــداد حیاتوحش با کادری مجــرب و تجهیزات
پیشــرفته تشکیل شــد تا جدای نجات شهروندان عزیز
از شــر جانوران مــوذی و خطرناک ایــن حیوانات را به
محیطزیست خود برگرداند.
تیــم امداد و نجات جــاده ای ـ تصادفات :یکی از
پروژههای موفق این سازمان تیم امداد و نجات جادهای
ـ تصادفات اســت که از سال  82در دو بخش شهری و
برونشهری باهدف کنترل و مدیریت زمان و امدادرسانی
بهینه به مصدومان تشکیلشده است..
تیم امداد و نجات بانوان

ضرورت تشکیل تیمی متشکل از بانوان آتشنشان،
امری الزم و اجتنابناپذیر به نظر میرسید .بنابراین طرح
تیم امداد و نجات بانوان در ســال  83برای نخستین بار
در ایران مطرح و در ســال  84سازمان آتشنشانی شیراز
باالخره موفق به تعریف و تحقق این پروژه مهم شد.
تیم موتور کراس

پوشش کلیه عملیاتهای امدادی در معابر ترافیکی،
راهبندانهــا ،محدوده بافت قدیــم ،کوچههای باریک و

قدیمی که امکان ورود خودروهای سنگین اطفایی وجود بهمنظور ارتقــای توان عملیاتی نیروهای آتشنشــانی
ندارد و پشتیبانی در مانورهای درونشهری و حضور فعال شــیراز در مقابله با نشــت ،ســرریز و رفع آلودگی مواد
در سطح شهر در ایام خاص ازجمله وظایف این تیم است .شیمیایی طی دورههای آموزشی متوالی ضمن بهرهگیری
از مدرســان و استادان مطرح کشور آموزشهای الزم را
دیدند.
تیم کشف جسد
تیم کشف جسد ســازمان آتشنشانی تشکیل شد
تیم چاهنورد و حوزههای زیرزمینی
تــا خدمتی افزون از خدمات بیشــائبه ســفیران نجات
تیم امداد چاهنورد و حوزههای زیرزمینی ســازمان
شیراز باشــد .این تیم بهمنظور جمعآوری اجساد متعفن
و متالشیشده در مکانهای مختلف و دور از دسترس با آتشنشان و خدمات ا یمنی شهرداری شیراز در سه منطقه
پوشش و تجهیزات انفرادی اعم از دستکش ،لباسهای (شــمال ،جنوب و مرکزی) و با بهرهمندی از چاهنوردان
یکبارمصرف ،ســیلندرهای هوای فشــرده و پمپهای سنتی ســازمان و تجربیات آنها و همچنین چاهنوردان
سمپاشــی جهت ضدعفونی کردن اجساد به محل اعزام جوان آموزشهای چاهنوردی مدرن با بهرهگیری از ابزار
مکانیــزه و تجهیزات فنی مخصوص ،اقــدام به نجات
میشوند.
مصدومان و ســانحه د یدگان در مناطق مختلف استان
میکند .در توجه به جغرافیای حوادث و شــرایط خاص
آموزش
جهت ارتقا ســطح آگاهی عمومی ،ترویج فرهنگ ژئوتکنیک منطقهای حضور تیمهای عملیاتی چاهنورد در
ایمنی شهروندان و گسترش ســطح علمی آتشنشانان دو قالب ســنتی و مکانیزه بهصــورت توأمان در کنترل
حوادث موضــوع ازجمله پروژههای موفــق امدادی در
آموزش یک رکن اساسی است.
سیاستگذاری سازمان بوده و خواهد بود.
تیم تجسس

تیم امداد ســگهای تجســس و زندهیاب یکی از
سیاستگذاریهای موفق و اجراشده در سال  1386است
که باهدف تجسس و نجات در مناطق و معابر کوهستانی،
زلزله و آوار ،کشف جسد اقدام به خرید ،تربیت و آموزش
چهار قالده ســگ آلمانی دارای شناســنامه و زندهیاب،
تحت نظر مربیان بینالمللی کرده است.
تیم امداد و نجات ارتفاع

طرح تدوین شــده تیم تخصصی امداد و نجات
ارتفاع در ســال  1382پایهریزی و پــس از گذراندن
دورههای آموزشــی در بخشهای مختلف آموزشــی
ازجمله برجکهای عملیاتی ،دیواره صخرهنوردی ،چاه
و غار آموزشی ســطح زیر صفر ،دکل آموزشی سرسر
نجــات و چتربازی بــا تکمیل بخشهــای ویژه خود
هماکنون در امدادرسانی به شهروندان فعال است.
تیم تخصصی واکنش سریع

تیــم تخصصی واکنش ســریع کــه تلفیقی از
تیمهای مختلف تخصصی و امدادی اســت .اعضای
این تیم آموزشهای الزم در تمامی زمینههای امدادی
و اطفایی و تجهیزات نوین آتشنشــانی فراگرفتهاند.
افراد منتخب جهت این تیم آتشنشــانانی هستند که
در تیمهای تخصصی گوناگــون به فعالیت پرداخته و
تجارب کاملی هم در زمینه اطفا حریق و هم در موارد
امدادی مختلف را دارا هستند .این تیم در سال 1390
تشکیل شــده و اعضای این تیم با گذراندن دورههای
آموزشــی تخصصــی ،هماکنون آمــاده ارائه خدمات
گوناگون امدادی به شهروندان است.
تیم تخصصی هزمت

ســازمانهای مســئول واکنش به حوادث مواد
خطرناک ازجمله سازمان آتشنشانی باید آموزشهای
الزم را از برنامــه جامع و یکپارچــه حفاظت از عموم
مردم ،محیطزیست و اموال در مقابل حوادث شیمیائی،
بیولوژیــک و رادیولوژیــک ناشــی از تصادفــات در
حملونقل مواد خطرناک ،نشــت و انتشــار در صنایع،
دفــع پســماندهای فعالیتهای صنعتــی و یا حوادث
تروریســتی گذرانده و آمادگی کافی را در مواقع حضور
در محیطهای آلوده از مواد شــیمیایی داشــته باشند.
ازآنجاکــه ارتقای ایمنی در بخشهای مختلف شــهر
از اهمیت و ضرورت بســیار باالیی برخوردار اســت،

تیم تخصصی ایمنی و پیشگیری

واحد کارشناســی ســازمان آتشنشــانی ،پیش از
صدور پایان کار و هنگام بازدید از ساختمانهای مختلف
مسکونی و تجاری مانند :آپارتمانها ،انبارها ،جایگاههای
عرضه ســوخت مایع و گاز و اماکن تجاری ،به مالکین
محترم توصیه میشود .همچنین واحد پیشگیری و ایمنی
سازمان آتشنشانی بهطور مداوم از مکانها و جایگاههای

ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی ،در حقیقت یک
مرکز رهبری ،مدیریت و فرماندهی اســت که چگونگی
انجام عملیات را از زمان اعالم حادثه تا پایان آن مدیریت
و کنترل میکند .این مرکز با مدیریت افسران متخصص
در هر نوبتکاری ،عالوه بر پاســخگویی به شــهروندان
حادثهدیده از طریق سامانه  ،125وظیفه اعزام ،هماهنگی
و هدایت نیروهای عملیاتــی را در زمان بروز حوادث بر
عهده دارد.
ســتاد فرماندهی ســازمان درواقــع در حکم مغز
و قلــب عملیات اســت .کلیه پرســنل شــاغل در این
مرکز تجربــه حضور در عملیات را تا حــد یک فرمانده
عملیات دارا هســتند و از تمامی عملیاتهای تخصصی
اطالعات کامل داشــته ،با نقش شهری و برونشهری،
مرزبندی ایســتگاههای تابعه از وظایف سازمان در برابر
مردم کام ً
ال آگاه هستند.پرســنل این مرکز شامل اپراتور
 ،125مسئول بیسیم ،افسر گزارشها ،ارتباطات مردمی،
مســئول نوبت و مسئول ستاد فرماندهی است .اتاق خبر
یا ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی وظیفه کسب خبر
و اطالعــات در خصوص حادثه ،چگونگــی آن و تعداد
و شــرایط حادثه دیدگان را بر عهده دارد که بر اســاس
ایــن اطالعات نیروهای عملیاتی بــه محل حادثه اعزام
میگردند .مســئول بیســیم حوادث را با توجه به نوع و
اهمیت آن اولویتبندی کرده و نزدیکترین ایســتگاه به
محل حادثه را باخبر میکند تا آتشنشــانان در کمترین
زمان ممکن خود را به محل حادثه برســانند .بهطورکلی
ســتاد فرماندهی سازمان آتشنشانی ،با داشتن اطالعات
دقیق از نحوه چینش خودروها ،آمار پرســنل مستقر در ا
ایستگاهها ،شهرشناس قوی ،روانشناسی حادثه و شناخت
کامــل انواع حادثه وظیفه رهبری عملیات از زمان اعالم
حادثه تا زمان برگشت نیروها به ایستگاه را بر عهده دارد.
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،،

گفت وگوی شهرراز با رئیس سازمان آتشنشانی شیراز

آتشنشانیشغلنیست،عشقاست
«آتشنشان بودن شغل نیست ،عشق و ایثار است و ایثارگری سرلوحه کار همه ما است و این
ایثارگری در حوادث مختلف در بین همکاران ما دیدهشده است که برای نجات انسانها و موجودات
زنده از جان خود میگذرند ».رئیس سازمان آتشنشانی شیراز در میگویدگو با شهرراز از فداکاری
و ازجانگذشتگی همکارانش میگوید؛ از عشقی که به خدمت به شهروندان دارند .هفتم مهرماه به
نام روز آتشنشانی و ایمنی نامگذاری شده است؛ نهادی که نام آن همواره در کنار حادثه و اتفاق
و رخداد شنیده میشود .آتشنشانی که گرچه اینگونه تصور میشود که تنها آتش است که آن را
به حادثه میکشــاند اما با مرور برخی از حوادثی که در جامعه رخداده و یا در رسانهها منتشرشده
متوجه میشــویم که اینگونه نیســت و هر جا حادثهای رخداده  ۱۲۵شمارهای آشنا برای حادثه

کار آتشنشان :اطفاء حریق ،عملیات امداد
و نجات

قانع ســپس با اشــاره بــه وظایف و مســئولیت
آتشنشــان در قبال شــهر ،میگوید :آتشنشان فردی
اســت که انواع مهارتهای اطفاء حریق و عملیات امداد
و نجات را دارد .او در شــرایط اضطراری به آنان کمک
میکند .همچنین درباره مسائل ایمنی به مردم آموزش و
مشاوره میدهد« .کار آتشنشانی شامل دو بخش اطفاء
حریق و عملیات امداد و نجات میشود .در بخش اطفاء
حریق به خاموش کردن انواع آتشها در مناطق مختلف
پرداختــه میشــود .در بخش عملیات امــداد و نجات،
افرادی که در چاه یا از کوه ســقوط کرده ،در آسانسور یا
ارتفاعات گیرکرده ،دچار مســمومیت و خفگی شده ،زیر
آوار مانده و ...را نجات میدهند».
 300عملیات در هفته

رئیس سازمان آتشنشانی شیراز در معرفی هرچه
بیشــتر این شغل استرسزا و مشکالت مربوط به آن نیز
میگوید :آتشنشــانان شــیراز بهطور متوسط در هفته
بیش از  300عملیات امدادی اطفایی را پشــتیانی کرده
و مرکز فرماندهی  ،125با هفت نفر پرســنل ،بهصورت
شبانهروزی پاســخگوی تمام تماسهایی هستند که با
سامانه  125برقرار میشود و این آمار در هفته به 5100
تماس نیز میرســد .با نگاهی به این آمار و تیتر حوادثی
که در صفحه حوادث رسانهها و شبکههای مجازی درج
میشود ،همچنین دیدن صحنههای فجیع و مرگهای
دلخراش شــهروندان ،میتوان به لزوم داشــتن دیدی
عمیقتر و گســتردهتر به این قشــر فداکار در راستای
کاهش آسیبهای روحی وظایف محوله پی برد.
نیازمند همیاری شهروندان هستیم

قانع میافزایــد :در ادامه رفتارهای بســیار خوب
شهروندان انتظار این اســت که در هنگام بروز عملیات
و همکاری درباز کــردن معابر در بحث ترافیک و ترک
محــل در هنگام حوادث ،رفتارهایی شایســته شــیراز
بهعنوان مهد تمدن و فرهنگ اســامی ایرانی را شاهد
باشــیم .چراکه عالوه بر استرس شدید شغلی حضور در
عملیات شبانه و حوادث ناشی از سختی شغل ،انفجارها،
مواد شیمیایی ،ســقوط از بلندی ،سوختگی ،ماندن زیر
آوار ،و ...در سالهای اخیر شاهد عوامل جدایی از سختی
کارها هســتیم که میتوان به ضرب و شــتم ،فحاشی،
عدم توجه به همکاری در شرایط ترافیکی ،اشتیاق برای
تصویربــرداری ،نظرهای غیر کارشناســی ،بر هم زدن
فضای آرامش با فریاد و ...اشــاره کرد ،مواردی اســت
که همواره عالوه بر ماهیت حوادث ،روح ،روان و جسم
آتشنشانان را تهدید میکند.

استرس شغلی

محمدهــادی قانع میگویــد :آتشنشــانی تنها
سازمانی است که پرســنل آن باید همواره این آمادگی
را داشته باشــند که در هر شرایطی چه عبادت ،چه غذا
خوردن و چه اســتراحت ،به محل وقــوع حادثه اعزام
شــوند و این استرس ،بدترین قســمت این شغل است.
بر همین اساس است که عشــق و عالقه حرف اول را
برای ورود به این شغل میزند و نیروی انسانی با آگاهی
از خطــرات احتمالی ،خدمت به مردم را انتخاب میکند.
اگر یک آتشنشان دستکم  15ســال در این سازمان
خدمت کرده باشد ،آثار زخم و جراحت روی اعضای بدن
وی نمایان میشود و تعداد زیادی از پرسنل آتشنشانی
هستند که براثر شدت حریق دچار سوختگیهای عمیق
شــدهاند و این در حالی اســت که آتشنشانان در طول
سالهای خدمت ،با صحنههای دلخراش زیادی مواجه
میشوند که روح آنها را دچار افسردگی میکند .ازاینرو
امیدواریم هم مردم عزیز و هم مســئوالن ،آتشنشانان
را بیشــتر درک کرده و آنان را دررســیدن به اهدافشان
بیشازپیش یاری کنند.
اجرای برنامه  ۵ساله از ارکان مهم سازمان
آتشنشانی شیراز

رئیس ســازمان آتشنشــانی و خدمــات ایمنی
شــهرداری شــیراز در ادامه از تدوین برنامه پنجســاله
این ســازمان خبر میدهــد و میگویــد :فراهم کردن
زیرساختها ،آموزش ،پیشگیری و بهروزرسانی خدمات
از اولویتهای مهم این برنامه اســت .وی بابیان اینکه
معتقدیم باید استانداردســازی ایستگاهها ،فراهم کردن
زیرساختها و بهروزرســانی تجهیزات موردتوجه باشد
میافزاید :دانش و تجهیزات بهروز ،یک انتخاب نیســت
بلکه یک ضرورت اســت و باید بیشازپیش موردتوجه
قرار گیرد تا بتوانیم در این مسیر به اهداف دست یابیم.
رئیس ســازمان آتشنشــانی و خدمــات ایمنی
شهرداری شیراز میگوید :در حال حاضر باید  32ایستگاه
آتشنشانی در شیراز داشته باشیم ،حال آنکه تعداد آنها
 20ایستگاه اســت و باید این مهم موردتوجه قرار گیرد.
قانع میافزاید :همچنین ســازمان آتشنشانی شهرداری
شــیراز با کمبود  400نیروی آتشنشان روبهرو است که
در این زمینه نیز برنامهریزیشده و امیدواریم با حمایت
شورای اسالمی و شهرداری محقق شود .وی با اشاره به
اینکه در حال حاضر مشکل عملیاتی نداریم و تجهیزاتی
داریم که تا ارتفاع  55متری میتوانیم امدادرسانی کنیم،
میگوید :البته اینها بهانه نمیشــود که خدمات مناسب
ارائه ندهیم و نیروهای پرتالش آتشنشان خدمات خود
را به بهترین نحو ممکن ارائه میدهند.
قانع از تشــکیل کارگروه ایمنی ســاختمانها خبر
میدهــد و خاطرنشــان میکند :متأســفانه امروز ایمنی
توسط مردم مطالبه نمیشود و بیشتر در ساخت و خرید

دیدگان بوده است.
محمدهادی قانع هرلحظهای را که موفقیتی در عملیات آتشنشــانی به دست آورده ،بهترین
خاطرهی خود میداند ،و در بیان تلخترین خاطرهاش میگوید سختیهای کارمان میگویدن ندارد،
اما وقتیکه در عملیات امداد و نجات با افرادی که دیگر زنده نیســتند مواجه میشویم؛ این لحظه
ســختترین لحظه زندگیمان است .رئیس سازمان آتشنشانی شــیراز ادامه میدهد :در موقع
حادثه باید جانمان را در کف دســت گذاشــته و به دل حادثه برویم و جان هموطنانمان را نجات
دهیم« .ما این را در حادثه پالسکو در تهران به چشم دیدیم که همکارانمان برای نجات جان یک
انسان از جان خود گذشتند؛ چراکه ما آتشنشانها این از جان گذشتن را وظیفه خود میدانیم».

ساختمان به ظاهرســازی توجه کرده و به نکات ایمنی
و مقاومت ســاختمان و حتی راههای خــروج آن توجه
نمیشود .مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی
شهرداری شــیراز میافزاید :امروز در طراحی و ساخت
منازل مســکونی و تجاری آنچه برای آتشنشانی مهم
اســت ،انتخاب نوع مصالح و استاندارد آن ،اجرای پروژه
و همچنین استفاده از تجهیزات اطفاء حریق مهم است.
وی بابیــان اینکه مهمترین دغدغه ما فرهنگســازی
در ایمنــی اس ،میگویــد :امروز نیازمنــد آموزشهای
شهروندی هســتیم و در این زمینه طرح هفت در هفت
که ایمنی محالت است دنبال میشود و در پی آن هفت
هزار و  777نفر از مردم در پایان این طرح آموزش داده
میشود.
ســاختمانهای تجــاری و مســکونی
شناسنامهدار میشوند

قانــع از اجرای طرح شناســنامهدار کــردن تمام
ســاختمانهای تجــاری و مســکونی خبــر میدهد و
میافزایــد :در پی اجرای این طرح منازل و مجتمعهای
تجــاری بازدید و ناایمنیها به آنان اطالع داده و از آنان
درخواست میشود نسبت به رفع مشکالت موجود اقدام
کنند .مدیرعامل سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی
شهرداری شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید
بر اینکه ایجاد مزاحمتها یکی از دغدغههای ســازمان
آتشنشانی است میگوید :روزانه یک تا یکهزار و 500
تماس تلفنی توسط شــهروندان با  125گرفته میشود
کــه تنها  90تمــاس منجر به عملیات میشــود و 60
درصد آن مزاحمتهای تلفنی اســت که بســیار از آن
رنج میبریم .با این حال «ما میتوانیم شماره تلفن این
افراد مزاحم را مســدود کنیم ،چون ممکن است روزی
هم تماس آنها بــرای ایجاد مزاحمت نباشــد اقدامی
نمیکنیم ».قانع همچنین از رونمایی یک اپلیکشن خبر
میدهد و میافزاید :در این اپلیکیشــن ارسال ناایمنیها
پیشبینیشده که شهروندان با استفاده از آن میتوانند از
این ناایمنیها تصویر گرفته و با ارسال به آتشنشانی از
ما درخواست پیگیری داشته باشند.
فنّاوری برای حفظ جان شهروندان

با ورود نمایشگرهای خودرویی بر روی ماشینهای
عملیاتی آتشنشــانی در عرصه مدیریت شهری ،شاهد
تحول در کیفیت و ســرعت انجام مأموریتهای امداد و
نجات خواهیم بود .در اقدام مشترک سازمان آتشنشانی
و خدمات ایمنی شــیراز و ســازمان فناوری و اطالعات
شهرداری ،نمایشــگرهایی با هدف ارسال محل حادثه
بر روی نقشه ،اطالعرســانی جزئیات عملیات موردنظر،
نمایش نزدیکترین شــیرهای هیدرانت به محل حادثه،
مشــاهده خودروهای عملیاتی دیگر و درنتیجه افزایش
ســرعت رســیدن به محل حادثه بــر روی خودروهای

آتشنشــانی نصب شــد .محمدهادی قانع در ادامه به
تشــریح و توضیح کاربرد این فنــاوری نوین در مباحث
آتشنشــانی اشــاره میکند و میگوید :نمایشــگرهای
خودرویــی میتوانند با ارســال اطالعات دقیق از محل
حادثه قبــل از رســیدن نیروهای عملیاتی بهســرعت
واحدهای اعزامــی را از چگونگی حادثه آگاه کنند ،تا با
حداقل صرف وقت بتوان امدادرســانی را آغاز کرد؛ حتی
میتوان به کمک این نمایشگرها اطالعات ضروری را تا
رسیدن امدادرسانها در اختیار حاضران در محل قرارداد
و همچنین بهسرعت اطالعات بسیار مفیدی را در اختیار
آتشنشانها گذاشت.
گامی عملی در تحقق شهر ایمن

پروژه ساخت سه ایستگاه آتشنشانی در محورهای
ســعدی ،گو ُیم و حسینالهاشمی بهمنظور نزدیک شدن
به اســتانداردهای جهانی ایمنی شــهری اجرایی شــد.
سازمان آتشنشانی شــیراز در  20ایستگاه آتشنشانی
خدمات امدادرســانی به شهروندان را انجام میدهد ،اما
بر اساس شاخصهای سرانه جمعیت ،نیروهای عملیاتی
و شعاع دسترسی ،تعداد ایســتگاههای آتشنشانی باید
به  32ایســتگاه برســد و این در حالی است که اکنون
 20ایســتگاه آتشنشــانی فعال در سطح شیراز در حال
ارائــه خدمات در حوزههای مختلف هســتند .به همین
دلیل پس از بررســی و مطالعات انجامشــده و بهمنظور
نزدیک شــدن به استانداردهای جهانی در مبحث ایمنی
شهری سه ایستگاه آتشنشــانی در محورهای سعدی،
گویم و حســین الهاشمی ،پس از واگذاری زمین و دیگر
موارد اجرایی و اداری به مرحله ساخت رسیده است و از
 15اســفندماه  95این پروژه به مرحلــه اجرا و عملیاتی
درآمد و تا پایان ســال جــاری بهرهبرداری از آنها آغاز
میشود.
قانع در ادامه میگوید :در این ایستگاهها تمهیداتی
ازجملــه باالبر ،مرکز اورژانس ،ســاختمان آموزشــی و
ورزشــی ،خودروهای تخصصی و پرســنل از تیمهای
تخصصی همــراه با تجهیــزات کامــل و خودروهای
ویــژه عملیاتی مخصوص هر تیم در نظر گرفته شــده
است.
رئیس ســازمان آتشنشــانی شــیراز با اشاره به
اهمیت فرهنگسازی ایمنی در بین شهروندان میگوید:
ضرورت آموزش را نمیتــوان نادیده گرفت و در همین
راســتا طراحی دو پارک ایمنی در بوستان مادر و سایت
تاکتیکی آموزش شــهرک والفجر در حال اجراست که
در این پارکهای چندمنظــوره که اطالعات آن پس از
پیشرفت پروژه بهصورت دقیق به شهروندان اطالع داده
خواهد شد ،فضاهای مناســب آموزشی برای کودکان و
موزه آتشنشــانی طراحیشده اســت تا بتوان بهصورت
علمی و عملی کودکان را با مباحث ایمنی و آتشنشانی
بیشتر آشنا کرد.

برنامه پنجساله سازمان
آتشنشانی شیراز
تدوین شده و براساس
آن فراهم کردن
زیرساختها ،آموزش،
پیشگیری و بهروزرسانی
خدمات از اولویتهای
مهم این برنامه است.
باید استانداردسازی
ایستگاهها ،فراهم
کردن زیرساختها و
بهروزرسانی تجهیزات
موردتوجه باشد ،دانش
و تجهیزات بهروز ،یک
انتخاب نیست؛ بلکه یک
ضرورت است

،،

،،

در حال حاضر باید 32
ایستگاه آتشنشانی
در شیراز داشته باشیم،
حال آنکه تعداد آنها 20
ایستگاه است .همچنین
سازمان آتشنشانی
شهرداری شیراز با کمبود
 400نیروی آتشنشان
روبهروست

،،

،،

کارگروه ایمنی
ساختمانها تشکیل شده
اما متأسفانه امروز ایمنی
توسط مردم مطالبه
نمیشود و بیشتر در
ساخت و خرید ساختمان
به ظاهرسازی توجه
میکنند و به نکات ایمنی
و مقاومت ساختمان و
حتی راههای خروج آن
توجه نمیشود

،،
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آتشنشانان شیرازی از خاطرات تلخ و شیرین عملیات میگویند

نجات زندگی از دل خاکسترها

یک خودکشی نافرجام

نوزادی که در خانه حبس شده بود

اســماعیل زارعی هفت سال است که لباس آتشنشــانی به تن و ایمنی را به شهروندان هدیه میکند .زارعی خاطرهاش را از اتفاقات خوب و بد آتشنشان بودن اینگونه بیان
میکند« :طبق معمول برنامه در ایستگاه مشغول آموزش بودیم که یک مورد امداد حبس کودک در منزل از طریق ستاد فرماندهی به ایستگاه اعالم و بالفاصله ما بهعنوان تیم امداد
ارتفاع سازمان به محل اعزام شدیم .بعد از گرفتن آدرس خود را بالفاصله به محل رساندیم و بعد از بررسی از محل حادثه مشخص شد که نوزادی شش ماهه درون منزل حبس و با
توجه به درب ضد سرقت منزل ،امکان ورود به آنجا وجود نداشت .صدای گریه نوزاد از پشت در به گوش میرسید و مادر کودک در پشت در بیتابی میکرد .تیم عملیاتی از طریق
پشتبام ،اقدام به بستن کارگاه فرود کردند و من از پشتبام به سمت محل حادثه فرود آمدم و از طریق پنجره وارد منزل شدم .سپس خود را به نوزاد رساندم و با توجه به اینکه خود
نیز یک نوزاد با همان سن و سال داشتم بهخوبی حال مادر کودک را درک میکردم .بهسرعت در خانه را باز کردم و کودک را تحویل مادرش دادم .مادرش درحالیکه نوزادش را در
آغوش میکشید و گریه میکرد از تیم عملیاتی تشکر کرد .کارکنان تحت تاثیراین صحنه قرار گرفته بودند و همه خوشحال بودند که توانستند شادی را به خانوادهای بازگردانند».

[

[

[

[

نصراهلل زارعی دهســالی میشــود که ماشینهای قرمزرنگ آتشنشانی را آژیرکشان میراند تا آتشنشانان در کمترین زمان به محل حادثه برسند .زارعی خاطرهاش را اینگونه
یادآوری میکند« :در یک بعدازظهر پاییزی عملیات گیرکردن شــخص در زیر آوار به ایســتگاه محل خدمت من به آدرس بلوار والیت (وزیرآباد) اعالم شد .با سرعت بهعنوان راننده
و به همراه همکاران دیگر با یک دســتگاه خودروامدادی به محل حادثه اعزام شــدیم .وقتی به محل حادثه رسیدیم که کانال به عمق چهار متروعرض حدود سه متر ریزش کرده و
یک کارگر که مشغول کار در کانال بوده در زیرخاک و آوار زیاد مدفون شده بود .هیچگونه عالمت ونشانه ای از محل شخص موردنظر بهجز انتهای یک دسته بیل متعلق به همان
کارگر که از خاک بیرون مانده بود ،نبود .در همین حال همکارش که کنار آن شخص کارمی کرده و موفق به فرار شده بود گفت که دقیق ًا همین محل را جستجو کنید .تعدادی از
همکاران با بیل سریع ًا مشغول به خاکبرداری شدند و بعد از ساعتها کار و جابهجا کردن دهها تُن خاک به انتهای کانال رسیدیم ،اما متأسفانه چیزی مشاهده نکردیم بعد چند متر
آنطرفتر نیز جســتجو شــد اما هیچچیزی مشاهده نشد .حتی همکاران آن شخص مدفونشده میگفتند که دقیق ًا همینجا بوده اما او نبود .بعد از آنکه آتشنشانان همه خسته شده
بودند یک دستگاه بیل مکانیکی به کمک همکاران شتافت و چند متر آنطرفتر که هیچکس فکر نمیکرد آن کارگر آنجا باشد مشغول به کار شد.
هنوز یکالیه نازک از خاک را برنداشــته بود که جنازه شــخص پیدا شــد .صحنه خیلی ناراحتکنندهای بود ،چراکه تنها چند سانتیمتر ســر آن کارگر زیر خاک بود و کسی
نمیدانست که آنجاست وگرنه در همان لحظات اولیه پیدا میشد و بهاحتمالزیاد زنده میماند ،اما متأسفانه اینگونه نشد».

[

[
آیات قرآنی که نسوختند

محمدرضا امیدوار هفتسالی میشود که آتشنشان است
و در این مدت عملیات بســیاری را پشــت سر گذاشته است.
امیــدوار خاطرهای از حریق یک ســوپرمارکت تعریف میکند
و میگوید« :در یک نیمهشــب حدوداً ساعت سه بامداد زنگ
حریــق به صدا درآمد و ما به همراه واحد عملیاتی به ســمت
حریــق حرکت کردیم .پس از رســیدن به محــل حادثه که
یــک مغازه بزرگ پخش مواد غذایی بود شــروع به باز کردن
درب مغــازه و اطفاء حریق کردیم .در این حادثه ســه خودرو
آتشنشــانی به همراه ده نفر آتشنشان حضور داشتند و در آن
تاریکی شب ما بهوسیله دستگاههای روشنایی و تجهیزات وارد
حریق شدیم که متأسفانه یکی از همکارآنکه داخل بود کمی
دچار سوختگی سطحی شد.
خاطرهای که من از آن روزبه یاد دارم و همیشه در ذهنم
میماند این اســت که پس از سه ساعت عملیات حدود ساعت
شــش صبح حریق کام ً
ال فرونشســت و در داخل مغازهای که
همهچیز سوخته بود ،تنها یک قسمت از کاشی مغازه که عکس
حــرم مطهر پیامبر (ص) ،مکه مکرمــه (خانه خدا) و آیهای از
قرآن مجید روی آن نقش بسته بود هیچ آسیبی ندیده و حتی
دود زده هم نشده بود .این خاطره همیشه در یاد من هست که
آیات قرآن ،خانه خدا و حرم مطهر پیامبر (ص) ســالم بودند و
همهچیز سوخته بود».

ریزش آوار کانال روی کارگر

[

[

همهشــان پالک بر گردن دارند ،همان پالک رزمندگان دفاع مقدس .خداحافظی هرروزهشــان از
مهشید السادات مظلوم
خانه به محل کار ،متفاوت اســت با همه کارمندان و کارکنان و کارگران؛ هم آنها و هم مادر و همســر
و فرزند میدانند که ممکن اســت امروز جانش را در دســت بگیرد و به عملیات رود .شــاید در تقویم تنها یک روز ـ
هفت مهرماه ـ را بهعنوان «روز ملی ایمنی و آتشنشــانی» در نظر گرفته باشــد ،اما نقش بیبدیل آتشنشــانان در
ایمنی شــهر را نمیتوان تنها در یک روز خالصه کرد؛ بلکه هرروز در نظر شــهروندانی که جانشــان نجات پیداکرده،

روز آتشنشان است .درواقع آتشنشــانان در نبرد با شعلههای خانمانسوز ،جوانههای امید را از بستر خاکسترها
میرویانند.
این هفته پای خاطرات آتشنشــانان محمدرضا امیدوار ،نصراهلل زارعی ،ابوذر شــاهدی ،نــادر رضایی ،ابراهیم
نادریخو ،مهدی علیمردانی ،ابراهیم حاصلی و اســماعیل زارعی نشســتیم و آنها از خاطرات تلخ و شیرینشان هنگام
عملیات گفتند؛ همچنین همسران آتشنشان نیز از سختیها و افتخارات شغل آتشنشانی میگویند.

ابوذر شاهدی با سیزده سال سابقه جزو باسابقههای سازمان آتشنشانی محسوب میشود که عملیات بسیاری را فرماندهی کرده و روزهای سخت و شیرینی را تا به امروز پشت سر گذاشته است .این فرمانده آتشنشانی خاطرهاش را اینگونه بازگو میکند« :در آبان
ماه سال  92از فرماندهی به ایستگاه اعالم یک مورد خودکشی در بلوار نصر شد .به محل حادثه که رسیدیم دیدیم یک جوان در طبقه چهار توی بهارخواب ایستاده و درصدد است خودش را به پایین پرت کند .به بقیه آتشنشانها گفتم که شما بیرون از آپارتمان بایستید
و خودم بهصورت مخفیانه بهگونهای که مرا نبینند وارد مجتمع شــدم .برای اینکه کســی من را نشناســد لباس آتشنشــانی را درآوردم و تنها با یک زیرپوش باال رفتم و از افرادی که ایستاده بودند پرسیدم اینجا چه خبر است و چه اتفاقی افتاده است .افراد در جواب گفتند
که یک نفر میخواهد خودش را از باال به پایین پرت کند .من رو به جوان کردم و گفتم آقا من کاری به شما ندارم تنها آمدهام طلبی را که از واحد روبهرویی دارم بگیرم و شما خودت را پایین بینداز و هر کاری که میخواهی انجام بده .بعد شروع کردم به صدازدن آقای
کشاورز که کجا هستی و. ...
آن جوان که قصد خودکشــی داشــت مواد مخدر مصرف کرده بود و به همین علت حواسجمعی نداشــت .پیش خودم گفتم خدایا چکار کنم تا نجات پیدا کند و از خودکشی کردن منصرف شود .جوان به هر فردی که طرفش میآمد میگفت جلوتر نیایید وگرنه خودم
را به پایین پرت میکنم .من گفتم جوان چی شده ،بیا آب بخور و چرا برای مشکالتتچنین کاری میکنی .گفت من یک کاری انجام دادهام که برایم خیلی بد تمام میشود .من هم یک لیوان آب به او دادم و آب را خورد .همچنین چاقویی هم در دستش بود به همین
خاطر به طبقه پایین رفتم ،از یکی از همسایهها چند میوه گرفتم و به طبقه باال آوردم .به جوان گفتم میوه میخوری تا برایت پوست بگیرم گفت نه گفتم بیا حاال یک میوه بخور .خدا رو شکر قبول کرد و گفتم من که چاقو ندارم اگر میشود چاقو را به من بده تا میوهها را
برایت پوست بگیرم .جوان گفت نه چاقو را بههیچوجه نمیدهم .گفتم پس بیا خودت میوه را پوست بگیر گفت خودم پوست نمیگیرم .خالصه به هر صورتی که بود چاقو را از او گرفتم .از قبل با همکاران آتشنشان حاضر درصحنه هماهنگ کرده بودم که اگر من دستم
را دراز کردم تا میوه را به او بدهم و او هم دستش را دراز کرد ،همان موقع برق را از پایین قطع کنید تا من او را بگیرم .دقیق ًا نقشه به همین صورت اتفاق افتاد و وقتیکه من میوه را به سمتش گرفتم و او هم دستش را برای گرفتن میوه دراز کرد ،دوستان برق را خاموش
کردند ،من دستش را گرفتم و بقیه بچهها هم کمک کردند .درنهایت او را به داخل آپارتمان کشاندیم و تحویل عوامل انتظامی دادیم .در انتها مشخص شد که متأسفانه این جوان براثر کشیدن مواد مخدر دچار توهم شده بود و به همین علت قصد خودکشی داشت».

کولری که خانوادهای را به دردسر انداخت

[

[

ابراهیــم حاصلی با هفده ســال ســابقه جز نیروهای
باتجربه ســازمان آتشنشانی محسوب میشود که در حال
حاضر با ســمت فرمانده مشــغول خدمت اســت .حاصلی
خاطرهاش را که درباره برقگرفتگی اســت اینگونه تعریف
میکند« :بهعنوان فرمانده در ایســتگاه دوازده آتشنشانی
مشــغول به کار بودم که از طریق ستاد فرماندهی سازمان
یــک مورد امداد برقگرفتگی شــخص روی پشــتبام به
ایستگاه اعالم شد.
پــس از اعالم حادثه بالفاصله با تیم و خودرو امدادی
به محل حادثه در خیابان آریا اعزام شدیم.
حادثه بر روی پشــتبام منزل اتفــاق افتاده بود که
بهمحض رسیدن به پشــتبام به مردی حدودا ً چهل ساله
برخورد کردیم که بهصورت بیهوش در کنار کولر درازکش
افتاده بود .پس از کســب اطالعات از حاضرین و ساکنین
محل ،مشخص شد که این مرد جهت سرویس و راهاندازی
کولرآبی خودروی پشــتبام رفته و بــه فرض اینکه کلیه
کلیدهای کولر  OFFیا خاموش اســت اقدام به سرویس
کرده بود .با توجه به اینکه آب شــیرفلکه و برق در کنار هم
بودند شــخص در یکلحظه دچار برقگرفتگی و پرتاب به
کنار شده بود که پرتاب این شخص باعث بیهوشی نامبرده
شده و تمام همسایگان و ساکنین منزل گمان میکردند که
شخص فوت کرده است.
با بررســی عالئم هوشــیاری و حیاتی مصدوم سریع ًا
متوجه شــدیم که این مرد خوشــبختانه بیهوش اســت
و کمکهــای اولیــه را برای بهبود وضعیــت وی تا زمان
رسیدن عوامل اورژانس انجام دادیم .پس از رسیدن عوامل
اورژانس در همان لحظه که شــخص حادثهدیده را داشتیم
به عوامل اورژانس تحویل میدادیم شخص به هوش آمد و
موجب شادی خانواده و کارکنان عملیاتی سازمان شد .این
خاطره از معدود خاطرات شیرین شغل آتشنشانی برای من
است».

من همسر یک آتشنشانم

پرداختن بهروزهای زندگی همســران آتشنشــان شاید کار سختی باشد چون تکتک لحظاتشان پر از استرس است و شــاید در محل حادثه حضور ندارند اما قلبشان در آنجا
میتپد .مریم طالبان مادر ســه فرزند و همســر غالمرضا دارشی آتشنشان ایستگاه یازده واقع در سهراه نمازی درباره سختیهای شغل همسرش میگوید« :کار آتشنشانانهمواره
با خطر روبرو اســت و مث ً
ال هنگامیکه با همســرم تماس میگیرم و متوجه میشــوم که در عملیات هستند شروع به راز و نیاز باخدا میکنم که خداوندا همسرم را به تو سپردهام و او
را بهســامت به خانهبرگردان .هنگامیکه همســرم بعد از تمام شدن کارش به خانهبرمیگردد خیالم راحت میشود و خدا را شکر میکنم .اگر همسرم حتی کمی دیر به خانه بیاید به
خاطر نوع کارش سریع دلشوره میگیرم و به ایستگاه زنگ میزنم تا ببینم به چه علت هنوز به خانهبرگشتهاند .درواقع زندگی ما با دلشوره گره خورده است .به خاطر اینکه من و
بچهها کمتر دلشــوره بگیریم معمو ًال از اتفاقاتی که در عملیات مخصوص ًا عملیات ســخت میافتد چیزی تعریف نمیکنند .البته خاطرات شیرین عملیات که شامل نجات جان افراد
باشــد و نکات ایمنی را به ما گوشــزد میکنند تا ما با جنبه دیگری از شغلش آنکه خدمت به شهروندان و خوشحال کردن آنها است نیز آشنا شویم .دختر بزرگم که در حال حاضر
پنج دبستان است گاهی اوقات دلشوره و نگرانی میگیرد اما از طرفی دیگر باافتخار میگوید که پدرم یک آتشنشان است و جانفشانی میکند تا دیگران را نجات دهد .دو فرزند
کوچکتر به علت ساعت کاری آتشنشانان برای دیدن پدرشان دلتنگی میکنند».
مهسا حاجی نصیری مادر یک نوزاد و همسر هاشم محقق آتشنشان ایستگاه پنج واقع در بلوار امیرکبیر است که از شغل همسر آتشنشانش باافتخار سخن میگوید .این همسر
آتشنشــان درباره شــغل شوهرش میگوید« :از هنگامیکه همسرم برای رفتن به سرکار از خانه بیرون میرود این فکر همراه من است که امروز ممکن است چه عملیاتی رخ دهد،
او به چه عملیاتی اعزام شــود و اینکه درنهایت به همســرم آســیبی نرسد .البته همسرم سعی میکند که برای من از خاطرات عملیاتش نگوید تا جو خانه تحت تأثیر آن قرار نگیرد و
من بیشــتر دلشــوره بگیرم .البته بعضی از خاطرات شیرین را تعریف میکنند و بر اساس عملیاتی که رفتهاند و تجربهای که دارند من و سایر اعضای خانواده را با مسائل ایمنی آشنا
میکنند تا اتفاقی برایمان پیش نیاید و اگر حتی حادثهای رخ داد چگونه با آن مقابله کنیم .فرزند نوزادم شاید متوجه سختیهای شغل آتشنشانی نشود اما به خاطر نوع ساعت کاری
آتشنشانان دلتنگ میشود .البته من نیز برای حاکم کردن آرامش بر فضای خانه و دور کردن ذهن همسرم از تنشهای شغلش سعی میکنم محیط خانه را همراه با آرامش کنم».

برمشور و یادی از شهدای آتشنشان

[

[[

[

نجات جان دختری که قصد خودکشی داشت

مهدی علیمردانی در حال حاضر  9سال است که لباس آتشنشانی به تن میکند و در حال حاضر بهعنوان کمک فرمانده به دل حادثه میرود .خاطره علیمردانی از ابتدای دورانی
است که آتشنشان شده بود و آن را اینگونه بازگو میکند «یک سال از خدمتم در سازمان آتشنشانی میگذشت که یک مأموریت اقدام به خودکشی به ایستگاه شماره هفت اعالم
شــد .بالفاصله واحدهای عملیاتی به محل اعزام شــدیم .دختر هجده ساله بهوسیله فردی در بیرون از منزل اغفالشده بود که مدارک (شناسنامه و کارت ملی) را همراه خودت بیاور
تا به یک سفر خارجی به همراه مزایای فراوان اعزام شویم .دختر بیچاره هم با صحبتهای فرد موردنظر اعتماد کرده و در خانه پدر و مادر خویش را الزام کرده بود که یا مدارک را
به من بدهید یا در غیر این صورت خودم رو میکشم .برای رسیدن به خواستهاش با شیء برندهای که در دست داشت اطرافیان را تهدید به خودکشی میکرد.
نکته مهمی که من از این مأموریت یاد گرفتم این بود که آتشنشــان وظیفه بســیار مهمتری بهجز اطفا و امداد بر عهده دارد و آنهم توان انجام مشــاوره روانی روی افرادی
است که قصد خودکشی دارند .در بسیاری از مأموریتها مشاهده میکنیم که فرد برای ترساندن اطرافیان اقدام به چنین حرکاتی مینماید اما وقتیکه نیروهای امدادی و انتظامی در
محل حاضر میشوند بهنوعی دچار یکحالتی میشود که اگر این کار (خودکشی) را انجام ندهد نوعی افت شخصیتی برای خود لحاظ مینماید و اگر آتشنشان توان انجام مشاوره
روانی روی فرد خاطی را نداشته باشد چهبسا اتفاق بدتری بیفتد و فرد که واقع ًا قصد خودکشی نداشته است این کار را انجام دهد .ما در این مأموریت عالوه بر کار عملیاتی که نیاز
بهسرعت عمل باال داشت کار روانی را هم با صحبت کردن اجرا کردیم و ناگهان با سرعت عمل باال او را از محدوده خطر دور کردیم و توانستیم جان این دختر را نجات بدهیم».

[

[

ابراهیم نادریخو هجدهسالی میشود که آتشنشان است و در حال حاضر سمت فرماندهی دارد .نادریخو در ابتدای صحبتهایش از سختی کار آتشنشانان میگوید و سپس
خاطرهاش را نقل میکند« :در کار آتشنشانی هرروز آن خاطره است .خاطرات تلخ و شیرین .خاطراتی که شاید تا لحظه مرگ همراه فرد باشند .اما همه آتشنشانان جهان و ایران
عزیز و شــهر خوب شــیراز نیز همواره آرزو میکنند که شاهد خاطرات خوب و شیرین باشــند تا تلخ .دریکی از روزهای ماه مبارک رمضان سال  92هنگام سحری خوردن به همراه
کارکنان با مراجعه حضوری اعالم کردند که فردی جوان (مرد) به درون درز انقطاع (درز بین دو مجتمع آپارتمانی) افتاده ،ازآنجا به پایین ســقوط کرده و نیاز اســت که با ســرعت به
کمک او بشتابید .پس از هماهنگیهای الزم ،تیم عملیاتی و امدادی به محل اعزام شدند و پس از رسیدن به محل مشاهده شد که درز بین این دو مجتمع ـ حدود  30سانتیمتر ـ
فرد از ارتفاع شــش متری ســقوط کرده است .در بررسی اولیه هیچگونه موردی مشاهده نشد و با استفاده از پرژکتور های دستی  220ولت و حتی استفاده از تیم تجسس (سگهای
زنده یاب) در مراحل اولیه فردی که سقوط کرده بود مشاهده نشد .هر چه فریاد زدیم صدایی شنیده نشد .پس از جستجوی فراوان و عدم مشاهده فرد با هماهنگی مالک آپارتمآنکه
زنی بســیار مؤدب و مهربان بود اجازه تخریب دیواره پارکینگ مشــرفبه مجتمع را گرفته و با اندازهگیری حدود سقوط شخص مقداری پایینتر از محل را شکافتیم و فرد حادثهدیده
را مشاهده کردیم .پس از شکافتن دو قسمت از دیوار بتنی و آجری پارکینگ فرد را که بهطور معجزهآسایی درون درز گیرکرده بود بهصورت سالم خارج کردیم و به عوامل اورژانس
حاضر در محل تحویل دادیم .خوشــحالی و شــادابی نیروها پس از پیدا کردن فرد حادثهدیده واقع ًا قابل توصیف نبود و حتی باوجود روزه بودن بچهها همگی از اینکه او را زنده پیدا
کردیم خوشحال بودیم و احساس خستگی در بچهها دیده نمیشد».

[

امداد در نیمهشب کوه دراک

نادر رضایی کمک فرمانده ای با  10ســال سابقه کاری
اســت و از خاطرهاش درباره گیرکردن چند تن از شــهروندان
در کوههای دراک گفت .رضایی خاطرهاش را با دقت بســیار
اینگونه عنوان کــرد« :خاطرهای که میخواهم بگویم مربوط
بــه یک امــداد کوهســتان در تاریخ هجدهــم بهمنماه 92
حــدود ســاعت  17:30دقیقه در کوه دراک واقــع در بزرگراه
حسینیالهاشمی است .به ما در ایستگاه چهار واقع در فرهنگ
شــهر اعالم شد که دو نفر در کوه دراک گیرکردهاند .به همین
خاطر تیم امداد کوهســتان ایستگاه چهار به محل حادثه اعزام
شــد و مکان دقیق افراد گیرکرده را مشخص کردند .همچنین
بــه فرماندهی اعالم کردند که به نیــروی کمکی نیاز دارند و
به همین علت تیم ایســتگاه دوازده هم به محل اعزام شــد.
فرمانده عملیات محمد غرقی بود که بهوســیله تلفن همراه با
حادثه دیدگان در ارتباط بود و به آنها گفت که چراغقوه تلفن
همراهشــان را روشن کنند تا محل دقیقشان مشخص شود .از
دور نور تلفن همراهشــان دیده شد و حدوداً در ارتفاع ششصد
متری از زمین قرار داشــتند .تیم یک من و آقای غرقی ،لطفی
و زارعی بودیم با که با برداشــتن تجهیزات موردنیاز در ساعت
 15:18دقیقه شروع به حرکت کردیم.
حدود  12دقیقــه از دامنه کوه که دارای شــیبی حدوداً
پنجاه درجه بود باال نرفته بودیــم که ناگهان یکی از اعضای
تیم دچار افت فشــارخون شد و قادر به ادامه دادن مسیر نبود.
من چند دقیقه پیش او ماندم تاکمی حالش بهتر شد و به پایین
برگشت .من به مســیر خود ادامه دادم تا به تیم رسیدم .شیب
هشتاد درجه شــده و کوه هم پوشیده از برف بود .بهسختی از
کوه بهوسیله طناب باال رفتیم .ساعت  31دقیقه بامداد بود که
به دو نفر حادثهدیده رســیدیم .اولین نفر من بودم که رسیدم و
دیدم از ســرما کنار هم خوابیده بودند .یکی از آنها از ناحیه پا
دچار یخزدگی شده بود .دو دست لباسی را که همراه داشتیم به
آنها پوشاندیم و چای و مقداری خوراکی به آنها دادیم .چایی
را که خوردند حدود پنج دهم ســاعت طول کشــید تا حالشان
بهتر شــود و کمی قادر به راه رفتن شدند .با حمایت نفربهنفر
آنها بهســوی درهای که صد متر ارتفاع داشــت رساندیم و
ازآنجا بهوســیله طنابی که تیم دو (آقایــان ارم و طاهری) به
ما رســاندند به پایین انتقال دادیم .من نفر آخر بودم که از دره
پاییــن میآمدم و در دامنه کوه آقایان امامی و زارعی (معاونت
عملیات) حضور داشــتند .وقتی به خودروهای عملیاتی رسیدم
ســاعت پنج صبح بود .دو فرد حادثهدیده حدود بیست و بیست
و دو ســاله بودند که به ایســتگاه چهار و ازآنجا به منزلشــان
منتقل شدند».

یک نجات معجزهآسا
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خاطره برمشــور و شــهادت آتشنشانان هیچگاه از یاد شــیرازیها نخواهد رفت .روز یکم خردادماه هزار و سیصد و  ،92پس از اعالم وقوع آتشسوزی در سایت زباله برمشور،
آتشنشانان از ایستگاه  10به محل حادثه اعزامشده و در حال اطفای حریق بودند که در ساعت  11:52دقیقه خبر ریزش چندین تن زباله روی امدادگران ،از طریق بیسیم به ستاد
فرماندهی گزارش شد .سریع ًا گروههای امدادی ـ اطفایی از کلیه ایستگاههای آتشنشانی با کلیه تجهیزات به سایت برمشور محل دفن و انبار چندین هزار تن زباله اعزام شدند .در
ساعات اولیه چهار نفر از آتشنشانان دفن شده پیدا شدند و طی دوره درمان بهبود یافتند .اما جستجو برای دو نفر از آتشنشانان و پنج نفر دیگر از همکاران در سازمانهای فضای
ســبز و بازیافت ادامه داشــت و سرانجام پس از حدود  63ساعت تجسس و تالش بیوقفه و نفسگیر کلیه عوامل امدادی از کلیه سازمانها و ارگانهای ذیربط در روز دو خردادماه
پیکر پاک عباداله فوالدی و روز جمعه سه خردادماه سه خرداد مصادف با روز پدر پیکر کلیه گمشدگان ازجمله آتشنشان حسین بهروز پیدا شد.
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حریق انبار
حریق کارخانه تولید چسب شهرک صنعتی شیراز 2

حریق کارخانه تولید چسب
حریق انبار باربری بلوار ابونصر

امداد چاه پارسیان شمالی

امداد نجات کودک ازچاه پور بیرک
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بلوار تختی
حریق کارخانه تولید چسب شهرک صنعتی شیراز

ب شهرک صنعتی شیراز 3
حریق انبار باربری بلوار ابونصر 2

امداد غواصی سیاخ دارنگون

امداد پسر بچه از لباسشویی سهلآباد

شهروند اند یشگر
مقاالتی درباره شهر

14

کشاورزی شهری به روند تولید هرگونه
محصول کشاورزی در محدوده شهرها
یا حومه آنها اطالق میشود

شنبه  7مهر 19/97محرم /1440سال چهاردهم/شماره270

SAT 29 Sep 2018/Fourteenth Year /No.270

کشاورزی شهری،یک تیر و چند نشان

،،

کشاورزی شهری
فقط باغبانی در
شهر نیست بلکه
از مؤلفههای
مهم و اساسی
بسیاری از شهرها
محسوب میشود.
تغذیه به دلیل
نقش اصلیاش
در حیات،
سالمت ،فرهنگ
و محیطزیست
یکی از مهمترین
مقوالت جامعه
بشری شهرنشین
است

،،

موضوع کشــاورزی شــهری موضوعی با ســابقه
و تنوع بســیار اســت .توجه به این موضــوع و انواع آن
میتواند محمل خوبی برای حفظ اراضی ســبز شــهری
باشد .قریب بهاتفاق شــهرها یا در کنار منابع تولید غذا
ماننــد اراضی کشــاورزی و یا مصب رودها و ســواحل
دریاها بنا نهاده شــدهاند و یا بر تالقی مسیرهای تجارت
ســرمایه شــکلگرفتهاند .شــهرهایی کــه در مجاورت
اراضی کشــاورزی و باغها شکلگرفتهاند در توسعههای
امــروزی خود منابع اولیه شــکلگیری خود را بلعیده و
زیرســاختهای ســبز خود را دارند نابــود میکنند .در
کشور ما ضعف ساختارهای کالن اقتصادی که منجر به
تبدیلشدن زمین به کاالی سرمایهای شده بیشتر اراضی
سبز در شهرها و حومه شهرها را تهدید میکند .لذا باید
به راهبردها و راهکارهایی روی آورد که در کنار گوشزد
نمودن ارزش این اراضی بــرای حفاظت ،بتواند آنها را
بســتری برای تولید کار و سرمایه قرار دهد .و روشهای
مختلف کشاورزی شهری یکی از این راهبردها است.
کشــاورزی شــهری و حومــه در درون و اطراف
مرزهای شــهرهای جهان به وقوع میپیوندد و شــامل
محصــوالت زراعی و دامپروری ،ماهیگیری و درختکاری
در محدوده شــهرها اســت .همچنین شامل محصوالت
غیرمصرفی نظیر خدمات اکولوژیکــی نیز میگردد .در
اغلب موارد ،سیســتمهای زراعتی و باغبانی چندگانه در
نزدیکی شهرها وجود دارد.
مقوله کشــاورزی شــهری به روند تولید هرگونه
محصول کشــاورزی در محدوده شــهرها یا حومه آنها
اطالق میگردد و میتواند شــامل پــرورش مواد غذایی
(ســبزیها ،حبوبــات ،قارچ و حتی گوشــت و لبنیات)
گیاهــان دارویــی ،درختچهها و گیاهان تزئینی باشــد.
همچنیــن تکنیکها و رویکردهــای متنوعی از پرورش
دادن در حیاطخلــوت تا باغبانیهای وســیع شــهری،
گلخانههای هیدروپونیک و آبزیپروری را در برمیگیرد.
کشــاورزی شــهری فقط باغبانی در شهر نیست بلکه از
مؤلفههای مهم و اساســی بســیاری از شهرها محسوب
میشــود .تغذیه به دلیــل نقش اصلــیاش در حیات،
ســامت ،فرهنگ و محیطزیســت یکــی از مهمترین
مقوالت جامعه بشری شهرنشین است.
کشــاورزی شــهری یکی از منابــع تأمینکننده
سیستمهای تغذیه شــهری است و تنها یکی از چندین
گزینه امنیت غذایی برای خانوارها محســوب میشــود.
مثال ،یکــی از چندین ابزار اســتفاده مفید از فضاهای
باز شــهری ،احیای مواد زائد جامد و مایع شهری ،ایجاد
درآمد و اشــتغال و نیز مدیریت مؤثر منابع آب اســت.
اهمیت و تنوع سیستمهای کشاورزی شهری در هر شهر
معینی بر اساس سطوح مختلف به شرح ذیل دستهبندی
میشود:

حوادث ،سیاستهای بخش کشاورزی)
ســطح منطقهای (سیســتم تأمین غذای شهری،
آبوهوای غالب ،پتانسیل سنتهای غذایی و کشاورزی)
ســطح شــهری (رشــد و تراکم جمعیت ،آرایش
کالبدی ،سطوح اشــغال ،سلیقه مصرفکنندگان و بازار،
قوانین)
ســطح نواحی شــهری (شــهر در برابر حومه آن،
کمدرآمــد در برابر مرفــه ،کمتراکم در برابــر پرتراکم،
ساکنین در برابر دیگر کاربران)
ســطح خانوارها (اندازه ،نرخ وابســتگی ،ســطوح
درآمد ،مسئولیتهای جنسیتی)
سطح اشخاص (سطح تحصیالت ،نحوهی تقسیم و
درصد کاربریها در زمین مسکونی ،مهارتهای زراعتی،
دسترسی به منابع)
امروزه به دلیل زندگی شــهری و تخصصی شــدن
مشــاغل ،ارتباط شهروندان با زمین و طبیعت به حداقل
رسیده اســت .در کانادا در سال  ۱۹۹۱شمار متصدیان
امور کشــاورزی فقط  ۴/۱درصد جمعیت این کشــور را
تشکیل میدادند .این نســبت در سال  ۱۹۳۱سیویک
درصد بوده اســت .در آمریکا هم این نســبت بیش از ۲
درصد جمعیت نیست.
از دیگــر ســو میدانیم تغذیهی یک شــهر کاری
فوقالعاده ســخت و مهم اســت .برای مثال مردم لندن
در یک روز هشــت هزار تن غذا مصرف میکنند .امروز،
حدود  ۸۰درصد مواد غذایــی لندن ،از طریق دریا وارد
این شهر میشود .برای مثال ،سیب از نیوزلند ،سبزیها
از آفریقا و گوشــت از برزیل وارد این شــهر میشــود.
مواد غذایی قبل از رسیدن به شــهرهای ثروتمند ،باید
ســاعتها پــرواز کنند .بــرای مثال ،یک وعــده غذای
معمولی ،مســیری حدود سه هزار کیلومتر را از مزرعهها

تا شهرها طی میکند.
در «کلکته» هندوســتان ،حدود  ۲۰هــزار نفر با
استفاده از زبالهها ،کودهای غنی تولید میکنند و موجب
کاهش زبالههای شهر میشــوند .در «لیما» پرو عدهای
در مکانهــای غیرقانونی به پــرورش خوک پرداختهاند
و در «نایروبــی» کنیا ،عدهای در قفسهای چســبیده
به آپارتمانهایشــان دســت به پرورش مرغ زدهاند .در
هائیتی ،عــدهای در الســتیکهای کهنــه کامیونها،
ســبزیها پــرورش میدهند .در دهــه  ۱۹۹۰در تمام
زمینهای اطراف «ســارایوو» پایتخت بوســنی که قب ً
ال
گورستان بودهاند ،زمینهای زراعتی به وجود آمده است.
حتی در بریتانیا ۳۰ ،هزار منطقه شــهری برای پرورش
سبزی و میوه مشخصشده است.
در «شــانگهای» حــدود یکســوم زمینهــا در
محدوده شهر کشاورزی شدهاند و حدود یکمیلیون نفر
از ســاکنان آن در این مزارع کشــاورزی مشغول به کار
هستند .این شهر ،شیر و تخممرغ موردنیاز خود و تقریباً
قسمت عمدهی سبزی خود و بخشی از گوشت و تقریباً
دو میلیون تن از غلهی مصرفی ســاالنهی خود را تأمین
میکند.باوجود تراکم ذاتی شــهرها ،پتانســیل عظیمی
بــرای پرورش دادن مواد غذایی وجود دارد .اســمیت و
همکارانــش ( )۱۹۹۵گزارش دادند که طبق آمار ۱۹۸۰
آمریکا ،فضای کالنشــهرها تنها ۳۰درصد ارزش دالری
محصوالت کشــاورزی آمریکا را تولید میکرد .در سال
 ،۱۹۹۰ایــن رقم به ۴۰درصــد افزایش یافت .در حدود
 ۸۰۰۰۰باغبــان به همراه لیســت انتظار  ۱۶۰۰۰نفری
در فضاهای شــهری در برلین وجود دارد .ســنگاپور در
تولید گوشت کام ً
ال خودکفا بوده و  ۲۵درصد از نیازهای
نباتــی خودش را تولید میکند .باماکوی مالی ،در تولید
سبزیها خودکفا بوده و بیش از نیمی از مرغ مصرفیاش

را نیز تولید میکند .در حال حاضر  ۶۵درصد خانوادههای
مسکو در تولید محصوالت غذاییشان درگیر هستند .در
مقایسه با سال  ۱۹۷۰که این رقم  ۲۰درصد بود.
دولت کوبا بعد از سقوط شوروی و حذف کمکهای
کشاورزی ،کاشت سبزیها را در حیاطهای خصوصی و
مناطق عمومی شــهرها ترغیب کرد و یک سیستم رشد
گیاهی مبتنی بر کودهای شیمیایی را جایگزین کودهای
حیوانی کرد .در ســال  ،۱۹۹۷این سیســتم توانســت
تقریباً  ۲۱هزار تن ســبزی تولید کند و در سال ۲۰۰۵
با دســتیابی به  ۲۷٫۲هزار تن ،بــه الگویی موفق برای
انجام پروژههای مشــابه در سراسر دنیا تبدیل گشت .در
هاوانا ،کوبا ،بیــش از  ۲۶۰۰۰نفر بر روی  ۲۴۳۹هکتار
فعالیت میکنند و ساالنه  ۲۵هزار تن مواد غذایی تولید
میکنند.

منظر خوراکی
شــهر تادموردن در بخش یورکشــایر انگلســتان
از ســال  ۲۰۰۷برنامهای را آغاز کرد بــه نام «خوراکی
باورنکردنی» .از آن زمان تاکنون شــهر کام ً
ال پرشده از
گیاهــان خوراکی که این خود بــه یکی از جذابیتهای
توریستی شــهر تبدیلشــده اســت .ایدهی پشت این
جنبــش ،ارائهی مواد غذایی خوب بــرای همه از طریق
همکاری با یکدیگر ،حمایت از کســبوکارهای محلی و
یادگیری در مورد مواد غذایی اســت .در تادموردن حتی
در مرکز بهداشــت جدید هم گالبی ،ســیب ،تمشک و
ســبزی همه برای برداشتن کاشته شــده است .مسیر
کانال شهر با نعناع پرشده و در کنار ایستگاههای اتوبوس
گیاهان دارویی کاشــته شده است و جلوی مرکز جوانان
باغچهی سبزیها روییده است .حتی یک تور سبزیجات
برای بازدید از تمام مناظر این شهر به راه افتاده است.

سطح جهانی (تجارت بینالملل)
سطح ملی (سطح توسعه ،سازگاری ساختار مالی،

معماری و قلمروگرایی ایرانی
کرکرهها نردهها و کفسازیها

امیــر نجفــی | دانشــجوی
کارشناســی ارشــد معماری مسکن
دانشــگاه علموصنعت « /بــه تجمع
ایرانیهــا در گردشــگاهها و روزهای
تعطیــل که مــردم به بیرون شــهر
میرونــد توجه کنید ،گروهی در کنار
گروه دیگر و چســبیده به آن مستقر
هستند ».این نوشته در پاورقی کتاب
انسانشناســی مســکن تألیف آموس
راپاپورت آورده شــده است .فرمها و
کالبدهای مختلفی که ســاختمانها
پیــدا میکنند ،پدیدهای پیچیده بوده
و ارائــه دلیلی واحد بــرای آن کفایت
نمیکنــد .مــردم جوامــع مختلف با
رفتارها و آرمانهای بسیار متفاوت به
محیطهای فیزیکی پاسخهای متنوعی
میدهند؛ بنابراین بهمنظور دســتیابی
به تأثیــر ایــن عوامل بــر معماری،
خصوصیات منحصربهفرد یک فرهنگ
(روشهای پذیرفتهشــده ،آنچه ازنظر

اجتماعی قابلقبول نیست و همچنین
آرمانهای درونی) باید موردتوجه قرار
گیرند؛ چراکه بر کالبد فضایی زندگی
روزمره ما تأثیر میگذارند.
بنــا بر عادت ،هــرروز برای قدم
زدن از خانه بیرون میروم .مهم نیست
کجا میروم ،قرار نیست دنبال سایت
خاصی بگردم ،هدفــم پیاده راه رفتن
است .بیرون میروم و راه رفتن را آغاز
میکنم .هنوز چند متر پیش نرفتهام
کــه موضوعی توجه مرا جلب میکند.
پیادهروها ،دقیقتر بگویم کفسازیها.
نوع و رنگ و مصالح کفسازی جلوی
هر خانه با دیگری فرق دارد .دلیل این
تفاوتها چیســت؟ این موضوع نه در
پیادهرو بلکه در کالبد خانهها نیز دیده
میشــود .به خود که میآیم میفهمم
پنجاه متر را طی کردهام ،برمیگردم و
پشت سرم را نگاه میکنم ،پنجاه متر،
پنج مدل کفسازی!

ازســویی گذاشــتن نردههــای
محافــظ بــه شــکل چشــمگیری
افزایشیافتــه ،در جایجایِ شــهر با
این پدیده روبرو هســتیم .مســئلهای
که باز بر افزایش دفاع از قلمرو تأکید
دارد .میخواهد از خود محافظت کند،
تحت هر شــرایطی .چرا؟ احســاس
ناامنی میکند؟ شــاید! اما این مسئله
چه تأثیری بر شــهر و فضای عمومی
کوچههــا دارد .فضای مــرده عنوانی
است که بیدلف بر فضاهایی میگذارد
که تحت تأثیر ایــن دیوار و نردههای
محافظ روی آن به وجــود میآید .او
میگوید کــه در این فضاهــا نظارت
بــر خیابانهــا از بیــن مــیرود و از
طرفــی چون فعالیت خاصی توســط
ساکنین در آن انجام نمیپذیرد حس
ضعیفتری از امنیت و ایمنی ایجاد و
به محیط کســلکننده و بدون جاذبه
منجر میشود.

فرض کنید ســاعت دوازده شب
اســت ،خیابانی که به ســمت خانهی
شــما میرود خالی از هر آدمی است.
اینجا فــرق دارد کــه درب کرکرهای
باشــد یا آکاردئونی .جــدارهای صلب
باشــد یــا شــفاف .آنها چشــمان
خیاباناند .دســتِکم نگیریمشــان.
آنها به هنگام عبور به شــما آرامش
میدهند ،احساس امنیت میدهند ،اما
تعدادشــان کم شده و روزبهروز کمتر
میشود و جای خود را به کرکرههای
برقی میدهند .مغــازهدار میخواهد
از مغازهاش دفاع کند ،مقصر نیســت
ولی ما نیز امنیت میخواهیم ،امنیتی
از جنس احســاس ،امنیتی از جنس
آشــنایی ،نمیخواهم محلهام شــبیه
به همهی محلهها باشــد ،نمیخواهم
بقالی کوچهی مــا در کرکرهایِ برقی
داشــته باشــد ،از همانی که در فالن
خیابان شهر میبینم.

مردم جوامع مختلف با رفتارها و آرمانهای بسیار متفاوت به محیطهای فیزیکی پاسخهای متنوعی میدهند؛
بنابراین بهمنظور دستیابی به تأثیر این عوامل بر معماری ،خصوصیات منحصربهفرد یک فرهنگ باید
موردتوجه قرار گیرند؛ چراکه بر کالبد فضایی زندگی روزمره ما تأثیر میگذارند

کتابکوچه
نقد دو کتاب دفاع مقدس

در دوره چهارم ادبیات پسا دفاع مقدس
آثار درباره ادبیات شناختی است
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گزارش «شهرراز» از جلسه نقدوبررسی

،،

دو کتاب «شببهخیر فرمانده» و «خمپارههای خوابآلود»

شامگاه سهشــنبه ،در سالن اجتماعات شهرداری شیراز،
دو کتاب متفاوت و شــاخص از دو نویســنده شیرازی
درباره دفاع مقدس نقد و بررســی شد .مراسمی که به
همــت اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شــهرداری
شیراز برگزار شــد و در آن دو کتاب شببهخیر فرمانده
اثــر احمد اکبرپــور و خمپارههای خوابآلــود اثر اکبر
صحرایی به نقد و بررســی گذاشته شد .دو نویسندهای
که شهرتی فراتر از فارس دارند و آثارشان بارها تجدید
چاپشــده و جوایز متعددی نیز از جشنوارههای داخلی
و خارجی کســب کردهاند .در این جلســه که با حضور
از فرهنگوران شهر ،نویسندگان و منتقدان ادبی برگزار
شد ،ساناز مجرد بهعنوان منتقد به نقد و بررسی این دو
کتاب پرداخــت و اکبرپور و صحرایی نیز بخشهایی از
کتابشان را خواندند و درباره ادبیات دفاع مقدس صحبت
کردند.
دفاع مقدس به زبان طنز

ابتدا اکبر صحرایی با اشــاره بــه اینکه در زمان جنگ
نوشــتن را آغاز کرده اســت ،خاطرنشان میکند :من با
پایان جنگ کتابهایم را منتشــر کردم .نویسنده کتاب
«دار و دســته دارعلی» درباره اینکــه چرا مدتی بعد از
پایان جنگ ،تصمیم گرفت که کتابهایش را بهصورت
طنز بنویســد ،میگویــد :به ذهنم رســید که میتوان
اتفاقات دفاع مقدس را با زبان طنز هم بیان کرد؛ بهویژه
برای کوکان و نوجوانان .او میافزاید کتاب خمپارههای
خوابآلــود نقطه پرتابی بود برای اینکه چگونه میتوان
حوزه دفاع مقدس را به زبان طنز بیان کرد« .نتیجه این
نگاه هم شد کتاب هفتجلدی دار و دسته دارعلی».
نوشتن درباره جنگ ،حیطهای ممنوعه نیست

سپس احمد اکبرپور با اشــاره به اینکه هرکسی که در
ایران زندگی کرده است ،حق دارد که از جنگ بنویسد،
میافزاید :نوشتن درباره جنگ ،حیطهای ممنوعه نیست.
«دختری که استرس آمدن نامزدش را داشته ،همانقدر
حق دارد درباره جنگ بنویســد کــه رزمندهای که در
جنگ بوده اســت ».اکبرپور معتقد اســت نباید با نگاه
مردساالرانه دلهرههای همســران و مادران و دختران
رزمندهها را نادیده انگاشت .او در ادامه میگوید :بهترین
فیلمهایی که من دیدهام ،فیلمهای بعد از جنگ جهانی
دوم بوده است ،بهترین کتابهایی که خواندهام ،مربوط
به جنگ جهانی دوم است ،حالآنکه بسیاری از آنهایی
که درباره جنگ جهانی دوم ساختهاند ،در آن زمان اص ً
ال

عکس ها :محمد امین توانگر

نویسندگان
جنگ را
ترسیممیکنند
تا دیگر با جنگ
روبهرو نشویم
حضور نداشــتهاند« .شاید دلیل این بوده که نویسندگان
و فیلمســازان ،جنگ را ترســیم میکنند تا ما دیگر با
واقعیتی به نام جنگ روبهرو نشــویم .من نیز به ســهم
خودم دراینباره سعی کردهام».
چهار دوره ادبیات دفاع مقدس

ســپس ســاناز مجرد بهعنوان منقد برنامــه به دو اثر
شــاخص اکبرپور و صحرایی میپــردازد .مجرد ابتدا با
اشــاره به اینکه صحبت کردن دربــاره دفاع مقدس و
مســئله جنگ در شــکل انتزاعیتر و کلیتر خود برای
مردمانی که جنگ را پشت سر گذاشتهاند ،امری بدیهی
و ضروری اســت ،میافزاید :اندیشــهها و دیدگاههای
متفاوت با زاویههای دید متفاوت ،نیاز یک ملت اســت
زیرا تمام کســانی که درگیر این مسئله بودهاند ،در یک
وضعیت یکسان در برابر آن قرار نگرفته و با آن روبهرو
نشــدهاند .او میگوید :با اولین گلولهای که به ســمت
مرزهای کشــور شلیک شــد ،ادبیات دفاع مقدس هم
آغاز میشــود .مجرد ســپس به آثار مکتوب چاپشده
درباره هشت سال دفاع مقدس میپردازد ،آثاری که در
چهــار دوره زمانی و با تفاوتهای محتوایی و مضمونی
نوشتهشده است.
به بــاور این منتقد ،نخســتین ســری از آثــاری که
درباره دفاع مقدس خلق میشــود ،شــعر است« .ابتدا
شاعران پیشقدم میشــوند و ادبیاتی انگیزاننده در پی
میگیرند ».مجــرد دوره دوم زمانی را هنگامی میداند
که جنگ به پایان رســیده و فرصت برای نویســندهها
آغازشده است .او با اشاره به اینکه در خلق اثر ،وضعیت
نویسنده با شاعر متفاوت است ،میافزاید :در این مرحله
ادبیات رمانتیک نخستین نوع ادبیات داستانی است که
شــکل میگیرد؛ یعنی نگاه یا دیــدگاه رمانتیک درباره
دفاع مقدس« .کتاب خمپــاره خوابآلود از نوع ادبیات
رمانتیک دوره پساجنگ است .نویسنده احساسات خود
را دربــاره آنچه در فضای جنگ رخداده ،با خواننده خود
در میان میگذارد .در این نوع آثار ،نویســنده میخواهد
مخاطب را با زاویه دید خود از جنگ و وقایع جنگ آگاه
کند .این زاویه دید ،یا ترغیبکننده اســت ،یا شناختی.
در این کتاب ،چهارده طرحواره و نه داستان کوتاه وجود
دارد که هرکــدام یک محور مرکزی طنــز نیز دارد و
ماهرانه کنار هم جمع شده است».
آگاهیبخشی درباره جنگ و تفکر درباره آن

ســاناز مجرد در ادامه میگوید :دوره ســوم ادبیات بعد

از دفاع مقدس ،مربوط اســت بــه اعتراضی که به نگاه
جامعه به رزمندگان ،او فیلم آژانس شیشهای اثر ابراهیم
حاتمی کیا را نمونهای از این نوع ادبیات میداند .مجرد
سپس به دوره چهارم ادبیات پسا دفاع مقدس میپردازد،
دورهای که کتاب شــببهخیر فرمانده نوشتهشده است.
بــه باور این منتقــد ،در دوره چهارم ادبیات پســا دفاع
مقدس ،آثار درباره ادبیات شــناختی اســت ،ادبیاتی که
دیگر به جنگ بهعنوان مسئلهای که انسان با آن درگیر
میشــود نگاه میکند و ســعی میکند که محتوای آن
را ارزیابی کند« .از همین اســت که بــا زبان انتزاعی
وارد داســتان میشــویم (دوست و دشــمن) ،و سپس
وارد مبحث معرفتی میشــویم :آیا جنگ ارزش اســت
یا ضدارزش؟» مجرد در ادامه میگوید :نویسنده کتاب
شــببهخیر فرمانده در این وادی فکر میکند که دیگر
وارد جنگ نشــویم .او تفاوت این دو نویســنده را نیز
از تجربه مســتقیم صحنههای جنگ و تجربه تفکری
درباره مســئله جنگ میداند ،تفــاوت دیدگاهی که دو
شــکل متفاوت از این اثر را رقم میزند .هرچند به باور
مجرد ،هر دو نگاه نیــز برای خواننده کودک و نوجوان
ضروری اســت« ،یک آگاهیدهنده است که آن هشت
سال چگونه بوده است ،دیگری از آنسو میگوید ما باید
درباره جنگ اندیشه کنیم».
روایتگری مناسب

منتقد جلســه نقد و بررسی دو کتاب شببهخیر فرمانده
و خمپارههــای خوابآلود در ادامــه صحبتهای خود
میگوید :هر نویســندهای بــرای آنکه پیامش را منتقل
کند ،از یک ابزار اســتفاده میکند .داستاننویس با دو
سطح ســروکار دارد .نخســتین چیزی که با آن مواجه
هستند ،ســاختار داستانی اســت ،یعنی چگونگی بیان
داستان ،پیرنگ داستان ،علت و معلول حادثه در داستان،
و چگونگی پایان داســتان .ساناز مجرد معتقد است کار
دوم نویســنده ،شیوه روایت داســتان است .او سپس با
طرح این پرسش که چرا این دو کتاب همچنان شاخص
اســت و همچنان خوانــده میشــود؟ میافزاید :نحوه
روایتگری مناسبی را انتخاب کردهاند .به نظر من روایت
این دو کتاب دلنشین و جذاب است.
اهمیت راوی اولشخص

بــه باور مجــرد ،راوی در این دو کتاب ،با اســتفاده از
شــخصیتها محتوای داســتان را بهصــورت کنش و
واکنش بیان میکند و روایتی را شــکل میدهد که ما

آن را میخوانیم .راوی تصمیم میگیرد برای آنکه ما را
ترغیــب کند تا آنچه را مینویســد ما بخوانیم ،از راوی
اولشخص استفاده میکند« .در این حال نویسنده خود
را پشت راوی پنهان میکند».
گفتمان صلح و زمینه شروع بحران

ساناز مجرد در ادامه به بررسی کتاب شببهخیر فرمانده
میپردازد« .این کتاب داستان کودکی است که احتما ًال
به علت انفجار مین پای خود را ازدستداده ،مادرش نیز
در زمان جنگ کشتهشــده است ،زمان و مکان داستان
مبهم اســت و نویسنده هیچ نشــانه واضحی در کتاب
باقی نگذاشــته که ما بفهمیم درباره هشــت سا دفاع
مقدس علیه جنگ تحمیلی عراق نوشتهشــده اســت.
بنابرایــن جنگ میتواند در هرکجا رخداده باشــد ،این
کــودک میتواند در هر جنگی مادرش را ازدســتداده
باشــد .کودک در اتاق خود با ســربازان پالســتیکی و
دشمن فرضی با آنها مواجه میشود و نخستین داوری
کودکانهاش با نخستین دیالوگ داستان شکل میگیرد،
که دشمن زشــت اســت .کودک هنگامیکه فرمانده
دشمن را میبیند ،متوجه میشود که او نیز مانند خودش
یک پای خود را ازدستداده است».
به باور این منتقد ،اینجا یک گفتمان صلح اتفاق میافتد،
گفتمانی که برای مخاطب درون داســتانی بزرگســال
شناختی نوشتهشده است .اینجاست که نویسنده کودک،
هنگامیکه وارد یک ژانر مانند دفاع مقدس میشــود.
«اما پرســش اینجاســت که مخاطب درون داســتانی
یک انســان بامعرفت و اهل شناخت است که میتواند
بغضهــا ،کینهها ،مادری که ازدســترفته را با روبهرو
شــدن با کودکی که او نیز پای خود را ازدستداده ،هم
ذات پنداری میکنــد؟» او درباره کتــاب خمپارههای
خوابآلــود اکبر صحرایی نیز با اشــاره به اینکه در این
کتاب با یک فضای متمرکز داســتانی مواجه هســتیم،
میافزاید :در این مجموعه کتاب زمینه شروع بحران و
گسترش آن وجود ندارد.
***
جلســه نقد و بررسی دو کتاب شــببهخیر فرمانده اثر
احمد اکبرپور و خمپارههای خوابآلود اثر اکبر صحرایی
که به همت اداره ارتباطات و روابط بینالملل شهرداری
شیراز برگزارشــده ،پس از حدود دو ســاعت در سالن
اجتماعات شــهرداری شیراز به پایان میرسد و از احمد
اکبرپور و اکبر صحرایی دو نویسنده مشهور شیرازی با
اهدای لوح تقدیر به عمل میآید.

هرکسی که در ایران
زندگی کرده است ،حق
دارد که از جنگ بنویسد.
نوشتن درباره جنگ،
حیطهای ممنوعه نیست.
دختری که استرس
آمدن نامزدش را داشته،
همانقدر حق دارد
درباره جنگ بنویسد که
رزمندهای که در جنگ
بوده است .نمیتوان
با نگاه مردساالرانه
دلهرههای همسران و
مادران و دختران رزمندهها
را نادیده انگاشت

،،

،،

کتاب خمپاره خوابآلود از
نوع ادبیات رمانتیک دوره
پساجنگ است .نویسنده
احساسات خود را درباره
آنچه در فضای جنگ
رخداده ،با خواننده خود در
میان میگذارد .در این نوع
آثار ،نویسنده میخواهد
مخاطب را با زاویه دید
خود از جنگ و وقایع جنگ
آگاه کند .این زاویه دید،
یا ترغیبکننده است ،یا
شناختی

،،

،،

در دوره چهارم ادبیات
پسا دفاع مقدس که
شببهخیر فرمانده نیز
نوشتهشده ،آثار درباره
ادبیات شناختی است،
ادبیاتی که دیگر به جنگ
بهعنوان مسئلهای که
انسان با آن درگیر میشود
نگاه میکند و سعی
میکند که محتوای آن
را ارزیابی کند .از همین
است که با زبان انتزاعی
وارد داستان میشویم
(دوست و دشمن) ،و
سپس وارد مبحث معرفتی
میشویم :آیا جنگ ارزش
است یا ضدارزش؟

،،
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شنبه  7مهر 19/97محرم /1440سال چهاردهم/شماره 16/270صفحه 1000/تومان

پرسه در تقویم

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
شهرداری :فرناز مرادپور ،مهشید مظلوم
شورا :حسین مالکی
گپوگفت شهری :محمدرضا طاهری
کوچهپسکوچه :مریم افشاری
معماری وشهرسازی :خشایار ایرانمهر ،سمیه پرنگ
ورزش :میثم حجتی
دبیر عکس :علی محمدیراد
ویراستار :یگانه مددی
صفحهآرا :آزاده شیرالی
آدرس :شیراز بلوار زند ،خیابان دهنادی
اداره کل ارتباطات و امور بینالملل
شهرداری شیراز
آدرس الکترونیکیshahreraaz97 @gmail.com :
وبگاهshahreraaz.shiraz.ir :
تلفن07132229821 :
چاپخانه :چاپ هنر سرزمین سبز
ناظر چاپ :امیر سوری

کتابگردی

سفر به گرای  ۲۷۰درجه
رمان «ســفر به گــرای  ۲۷۰درجه» عنــوان اثری
اســت از احمد دهقان با موضوع دفاع هشتســاله ایران
در برابــر حملــه متجاوزانه ارتش بعث عــراق .این رمان
پس از انتشــار خود توانست جایزه  20سال داستاننویسی،
جایــزه چهارمین دوره انتخاب کتاب ســال دفاع مقدس و
جایزه بیســت ســال ادبیات پایداری را به دست آورد .این
اثر را باید یکــی از زندهترین و ملموسترین و درعینحال
منصفانهترین آثار داســتانی در توصیــف صحنههای نبرد
هشتســاله علیه دشمن متجاوز بعثی به شمار آورد .رمانی
که شــخصیتپردازی ملموس آن در کنار بیان شــفاف و
قابللمــس صحنههای نبرد ،این اثــر را نه برای مخاطب
ایرانی که برای تمام مردمانی است که دوست دارند روایتی
انســانی و واقعی از جنگ بخوانند ،به اثــری قابلاعتنا و
درخور توجه مبدل کرده اســت .دهقان با ادبیاتی تصویری
و درعینحال ســاده ،مخاطب خود را صفحه به صفحه ،به
دل صحنههای نبرد میبرد و در حد و اندازههای یک فیلم
مســتند او را به هیجان میآورد .این کتاب به دلیل سبک
خاص نوشــته و روایت عمیق و ویــژه جنگ اقبال زیادی
به خود جلب داشــت و موردتوجه جدی قرارگرفته اســت.
شخصیت اول داستان نوجوانی است که امتحانات مدرسه
را رها میکند تا برای روزهای عملیات خودش را به جبهه
برساند و خواننده را به همراه خود به جبههها و زیر خمپاره
و ترکش و بمباران میبرد .خواننده داســتان از یکســو با
تصاویری هولناک از پیکرهای مجروحین و شــهدا مواجه
میشود و از ســوی دیگر با شــخصیت رزمندگان و طرز
رفتار آنها در این موقعیت آشنا میشود .رزمندگان در این
کتاب انسانهایی زمینی معرفی میشوند با تمام ضعفها و
قوتهای یک انسان عادی ،انسانهایی عادی که در وقت
نیاز کاری غیرعادی انجام دادند و با فداکاری کشور را حفظ
کردند؛ اما افرادی را هم میبینیم که حتی در این موقعیت
به چیزی جز راحتی خودشان فکر نمیکنند.
بــه نظر میرســد دهقان مدتهــا در جبهه حضور
داشــته و تجربههای جنگی او در ســاخت فضای جبهه و
تمام تنشهای عملیات بهکارآمده است .ناصر ،دانشآموزی
اســت که قب ً
ال در جبهه بوده و اکنون دغدغه بازگشت به
آنجــا را دارد .او به ناگاه امتحانات مدرســه را رها میکند
تــا در امتحانی واقعی حضور یابــد .در آنجا همراه با دیگر
رزمندگان در عملیات شرکت میکند و در پایان با ترکشی
در دهان ،به خانه برمیگردد .داســتان سفر به گرای 270
درجه پیرامون زندگی دانشآموز جوانی اســت که زندگی
عادی و حضــور در جبهه را باهم تلفیق نموده اســت .او
ازجمله جوانانی اســت که رزم و پایــداری را هم در جبهه
و هم در شــهر بهخوبــی انجام میدهد .آغاز داســتان با
تلگرافی آغاز میشــود که دوســتان وی او را به حضور و
شرکت در عملیات دعوت میکنند .همین تصویر در انتهای
رمان تکرار میشــود .دهقان بهنوعــی تصویرگر این امر
اســت که زندگی ناصر دستخوش روزمرگی نیست .عادت
به زندگی شــهر از شــخصیت وی به دور است .رمان در
طول هفت روز به طول میانجامد .نویســنده با استفاده از
زاویه دید تکگویی به شــرح ماوقع میپردازد و از زبان و
دید شــخصیت اصلی داستان را روایت میکند .زمان وقوع
داستان زمستان است.
در این رمان نویسنده از وجه تبلیغی و تهییجی فاصله
گرفته و با ســادهگویی و گفتگومحــوری ،خلق دیالوگ،
توصیفها و وصــف واقعیتها فارغ از هرگونه اغراقگویی
داستان را خواندنیتر و جذابتر نموده است.
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دهه چهارم سینمای دفاع مقدس

دهه  90را باید دهه نسل جنگ دانست ،بچههایی
که در زمان جنــگ کودکی کردند ،امروز هرکدام دهه
ســوم یا چهارم زندگیشان را پشت سر میگذارند و با
نگاهی دیگر وارد این عرصه شدهاند .در دهه  90نسل
بیشتری از فیلمسازان زن وارد این عرصه شدند و نگاه
زنانه و متفاوتشان را به سینما تزریق کردند .در این دهه
دیگر اثری از آثار جنگی کمال تبریزی ،جمال شورجه،
رســول مالقلی پور و بسیاری دیگر از فیلمسازان دیده
نمیشــود .در این دوره بیشــترین آثاری که در حوزه
جنــگ و دفاع مقدس موردتوجه واقع شــدند آثار زنان
فیلمساز بود« .شــیار  »143نرگس آبیار« ،ویالییها»
منیر قیــدی« ،دریاچه ماهی» مریم دوســتی ازجمله
آثاری هستند که با نگاه زنانه به جنگ پرداختهاند.
در این دهه بیشتر آثار به مفقودین و جاویداالثرها
میپردازد و ایده اصلی فیلمها نگاهی است که به خانواده
آنها شــده است .این موضوع در فیلمهای «ملکه» به
کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر« ،بوسیدن روی ماه»
و نیز فیلم «شیار  »143هویدا است .درواقع صحنههای
جنگــی در این فیلمها کمتر دیده میشــود و بیشــتر
حواشــی جنگ به تصویر درآمده اســت ،اتفاقی که در
ابتــدا حاتمی کیا با فیلم «از کرخــه تا راین» یا «بوی
پیراهن یوسف» رقم زد ،حاال تکاملیافته است و رنگی
دیگر به خود گرفته اســت .فیلمهای «شور شیرین»،
«ضدگلوله» دو فیلمی بودند که در ســال  1390اکران
عمومی شدند .البته باید به این نکته اشاره کرد که فیلم
شور شیرین به کارگردانی جواد اردکانی در سال 1388
ســاخته اما فیلم بنا به دالیلی در ســال  1390در ژانر
سینمای دفاع مقدس اکران عمومی شد.
«ضدگلولــه» هم در زمــان اکران با حواشــی
روبرو بود .ســیمرغ بلورین بهتریــن فیلمنامه و دیپلم
افتخار بهترین فیلم از جشــنواره فجــر در آن دوره از
آن مصطفــی کیایی کارگردان این فیلم شــد .خیلیها
ضدگلوله را بیشــباهت به فیلم «لیلی با من اســت»
کمال تبریــزی نمیدانند؛ فیلمی کــه در ژانر کمدی
جنــگ را به تصویر کشــید و موردتوجه مردم در زمان
اکران عمومی قرار گرفت .فیلم سینمایی « 33روز» ،در

سال  1389به کارگردانی جمال شورجه ساخته شد ،اما
سال  1390روی پرده ســینماها رفت« .بوسیدن روی
ماه» در ســال  1390به کارگردانی همایون اســعدیان
ساخته شد؛ فیلمی سرشــار از احساسات مادرانه که تا
انتها تماشاگر را با خود همراه میکند .فیلم «بزرگمرد
کوچــک» ســال  1390به کارگردانی صــادق دقیقی
ساخته شــد .داستان فیلم به اوایل جنگ و حمله عراق
به خرمشهر بازمیگردد .این فیلم سال  1391به اکران
عمومی درآمد.
فیلم «روزهای زندگی» به کارگردانی پرویز شیخ
طادی ،تقابل میان جنگ و احســاس را نشان میدهد.
این فیلم پس از دریافت بیش از نیمی از ســیمرغهای
جشنواره فیلم فجر در ســال  1390اکران و در اکران
عمومی با فروش نســبت ًا خوبی روبرو شــد« .ملکه» از
دیگر فیلمهای جنگی ســیامین جشــنواره فیلم فجر
بود .فیلمــی که بعضیها آن را یــک فیلم ضد جنگ
دانســتند .اگرچه محمدعلی باشه آهنگر کارگردان این
فیلم معتقد اســت ملکه روایت یک فیلم جنگی است
که شــاید خیلیها آن را تجربه کرده باشــند؛ اما فیلم
«شیار  »143در سال  1392به کارگردانی و نویسندگی
نرگس آبیار ســاخته شد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم

قاب شهر

از دیدگاه مردمی در جشــنواره سی و دوم فیلم فجر به
این فیلم تعلق گرفت.
«میهمان داریــم»« ،دلتنگیهای عاشــقانه»،
«رنج و سرمستی»« ،خانهای کنار ابرها» و «عاشقها
ایستاده میمیرند» ،ازجمله فیلمهایی بودند که در سال
 1392ساخته شدند و به جشنواره راه یافتند؛ اما در سال
 1393فیلمهای جنگی رو به کاهش بود و تنها شــش
فیلم در این عرصه ساخته شد که همه در سیوسومین
جشنواره فیلم فجر هم به نمایش گذاشته شد« .تا آمدن
احمد»« ،تگرگ و آفتاب»« ،حکایت عاشــقی»« ،مزار
شــریف»« ،بدون مرز» و «ماهی سیاه کوچولو» سهم
سینمای دفاع مقدس در جشنواره سی و دوم فیلم فجر
بود.
ســال  94نرگس آبیار بار دیگر به ســراغ ساخت
اثری از جنگ رفت .این بار «نفس» را کارگردانی کرد
و در جشــنواره سی و چهارم به نمایش گذاشت .فیلمی
که از دهه  50آغاز شــد و با جنــگ تحمیلی به پایان
رسید .در همین ســال کارگردان جوان و جویای نامی
وارد عرصه سینما شد و در اولین گام موفق شد فیلمی
از دفاع مقدس را با روایتی دیگر به روی پرده سینماها
بفرســتد .محمد حســین مهدویان با فیلم «ایستاده در

غبــار» به زندگی شــهید احمد متوســلیان پرداخت و
نمونهای دیگر از ســینمای جنگ و دفاع مقدس را به
نمایش گذاشــت .در کنار این فیلــم یک فیلم دیگر از
کارگردانی متولد دهه  60به روی پرده رفت که آن هم
نگاهی متفاوت به جنگ داشت« .اروند» قصه تفحص
شهدای غواص بود که به تصویر کشیده شد.
«ویالییهــا» به کارگردانی منیــر قیدی ازجمله
آثاری است که با نگاه زنانه در سال  95ساخته شد و به
زیبایی به زندگــی خانوادههای درگیر با جنگ پرداخت
و موفق به دریافت  7ســیمرغ بلورین جشــنواره سی
و پنجم فیلم فجر شــد .در همین ســال مریم دوستی
«دریاچه ماهی» را ســاخت که آن هم نگاهی دارد به
سرنوشــت چند خانواده که در جنگ به هم گرهخورده
اســت .اما در کنار این چند دهه ،سال گذشته سه فیلم
«ســرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر
درباره شهدای گمنام و اتفاقاتی است که در معراج شهدا
و نــورد لوله اهواز افتاده اســت« .بمب» به کارگردانی
پیمان معادی و «تنگــه ابوقریب» به کارگردانی بهرام
توکلی کــه این روزها برپرده سینماهاســت ،تازهترین
آثــاری هســتند که در عرصــه دفاع مقدس ســاخته
شدند.
تنگه ابوقریب بهرام توکلی شاید به لحاظ داستانی
چندان حرف تازهای برای گفتن نداشــته باشد و مانند
بســیاری از فیلمهای دیگر که در این زمینه ســاخته
شــدند تصاویر و روایتهایی را به نمایش میگذارد اما
به لحاظ تکنیکی یکی از فیلمهای بسیار موفق این چند
دهه است که میتواند با آثار خارجی رقابت جدی داشته
باشــد .در کنار این فیلم «ماهورا» به کارگردانی حمید
زرگرنژاد نیز یک اثر جدید با موضوع دفاع مقدس است
که در هفته اول مهرماه به روی پرده سینماها میرود.
هرچند نزدیک به چهــار دهه از دفاع مقدس میگذرد
اما همچنان این ژانر در ســینما موردتوجه اســت و با
هوشــیاری و تیزبینی فیلمسازان قطع ًا میتواند سالیان
سال حرف تازهای برای گفتن داشته باشد و نسلهای
بعد از جنگ را با رشادتها و دالوریهای این مرزوبوم
آشنا کند.

عکس :علی محمدیراد

رنگ زندگی

شهرگردی

آغاز اجرای عملیات ساخت نخستین آمفیتئاتر روباز شیراز
از ابتــدای مهرمــاه اجرای پردیس ســینمایی و
آمفیتئاتر روباز جنوب شــیراز به نام پردیس ســینما
جوان توسط مشــاورین جهان نمای شهر راز در قالب
مدیریت طرح آغازشده است.
مهندس سعیدیان مدیرعامل شرکت جهان نمای
شــهر راز ،ضمــن تأیید این خبر ،بــا تأکید بر اهمیت
تســریع در اجرای پروژههای شــهرداری شیراز اعالم
داشــت که رویکرد جدید شورا و شــهرداری شیراز به
سمت اجرای پروژههای انسانمحور کالنشهر شیراز
و در جهت ارتقای ســطح کیفیت زندگی شهروندان و
افزایش فضاهای فرهنگی است.
در راســتای ایــن موضوع و اهداف شــهرداری
شــرکت شــهرراز در طراحیهای خود مقوله انســان

و اهمیت به انســانمحوری شــهر را مدنظر قرار داده
است.
با توجه به تأکید شــهردار شیراز مبنی بر مدیریت
پروژه توسط مشاورانی که در کالنشهر شیراز بیشترین
بازده و تجربه را داشتهاند و با توجه به پتانسیل شرکت
شــهر راز ،وجود نیروهای متخصص و تجارب موفق
در امــر طراحی ،نظارت و اجرای پروژههای شــهری،
مدیریــت طــرح و اجرای پردیس ســینما جــوان با
مساحت تقریبی  4800مترمربع در یکی از مکانهای
کمبرخوردار شهر در به این مشاور واگذارشده و کلنگ
احداث آن در دهم شهریورماه  1397با حضور اعضای
محترم شورا و شــهردار محترم شــیراز به زمین زده
شد.

