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ن یادروز لسانالغیب در حافظیه برگزار شد
آئی 

اندیشهحافظانسانسازاست
،،

،،

حافظ معنایی
از قرآن را
حفظ کردهاست
که امروز میتواند
ما و جهان را نجات دهد؛
آنچه به تعبیر خود او
جمع میان «لطایف حِ َکمی»
با «کتاب قرانی»
مینامد

جامعه آرمانی حافظ،
خرابآبادی است که در آن
«خود پرستیدن و تحقیر
دیگران»« ،نقش خرابی»
دارد .در این شهر عشق
شهروندان همه ،عاشقانی
خواهند بود که پاکبازی
و یکرنگی و آزادفکری را
ضروری میبینند

،،

در آئینــی دیگر برای پاسداشــت لســانالغیب ،بــار دیگر
حافظدوســتان و حافظپژوهان و مســئوالن ،گرد هــم آمدند در
جــوار آرامگاه خواجه اهل راز و از او و اندیشــهاش گفتند .در این
آئین معــاون رئیسجمهوری و رئیس ســازمان میراث فرهنگی،
صنایعدســتی و گردشگری گفت :یادروز حافظ فرصتی است تا بار
دیگر در اندیشههای ژرف او ،بنشینیم ،دریچه عقل و دل را از پرتو
انوار درخشــان اندیشه و تفکر واالی او ســیراب کنیم و ریزهخوار
سفره معرفت و عشق شویم .علیاصغر مونسان ،بابیان اینکه غزل
برای حافظ راهی بود تا ناخوشــیهای زمانه و درد دلهای خود را
ابراز کند ،اظهار داشــت :هنر حافظ در غزل پیوند عینی جامعه بود
و غزل او نوعی بدیع در ادبیات فارســی و در معنا و لفظ جدید بود،
چون هم عارفانه بود و هم عاشــقانه ،او درواقع شــعری نو آفرید.
رئیس ســازمان میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری کشور
با اشــاره به عالقه یوهان ولفگانگ گوته ،دانشمند ،شاعر و سخنور
مشــهور آلمانی ،به حافظ ،بیان داشت :بیش از  ۶۰۰سال از مرگ
حافظ سپری میشود ،اما اشعار او در همه جای جهان مطرح است و
حافظ شاعری وارستهای است که خود را از وابستگی رهانیده است.
حافظ گنجینه شعر و شــعور و فرهنگ پویای ایران
است

اســتاندار فارس نیز بابیان اینکه حافظ گنجینه شــعر و شعور
و فرهنگ پویا و زنده ایرانی و آینه تمام نمای تاریخ ایران اســت،
این شــاعر بلندآوازه را یکی از بزرگترین نابغههای نظم فارسی و
جهان دانســت و افزود :شــعرای نامدار جهان ،در برابر نبوغ حافظ
ســر تعظیم فرود آوردهاند تا آنجا که ســید قطب ،ادیب و شــاعر

ظرفیتهای علمی سرمایه اصلی
استان فارس است

اســتاندار فارس تأکیــد دارد که
ظرفیتهای علمی و دانشــگاهی موجود
در این اســتان ،ســرمایه اصلی فارس
و ایــران بــه شــمار مــیرود و باید در
مسیر افزایش این ســرمایه تالش کرد.
اســماعیل تبادار در بازدید از پژوهشکده
مکانیک شیراز ،این مرکز علمی پژوهشی را جایگاهی برای نخبگان
علمی کشور برشــمرد و تأکید کرد که استان فارس در این زمینه از
استانهای برتر ایران اســت .وی در این بازدید که همزمان با هفته
جهانی فضا انجام شــد ،با بیان اینکه فارس دارای حدود  200مرکز
علمی و دانشگاهی اســت ،افزود :دو مرکز برجسته دانشگاه شیراز و
دانشگاه علوم پزشکی شــیراز با حدود دو هزار استاد برجسته ملی و
بینالمللی ظرفیت علمی بزرگی را برای فارس فراهم کردهاند .استاندار
فارس تصریح کرد :ســرمایههای این اســتان قبل از منابع طبیعی و
معادن نفت ،گاز و کشاورزی ،اساتید برجسته و مراکز پژوهشی مانند
پژوهشکده مکانیک شــیراز است که دستاوردهای علمی برجستهای
دارند .تبادار با تأکید بر خودکفایی پژوهشکده مکانیک شیراز در زمینه
اعتبارات و بینیازی به بودجههای دولتی ،اظهار داشــت :در صورت
خوداتکایی پژوهشکده مکانیک شیراز افراد علمیتری جذب خواهند
شد و کارهای برجستهتری صورت خواهد گرفت .استاندار فارس توجه
به تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی پژوهشکده مکانیک شیراز را
خواستار شد و گفت :چنانچه پژوهشهای دانشگاهی و پایاننامههای
کارشناسی ارشد و دکتری متناســب با نیازهای جامعه صورت گیرد
کاربردی خواهد بود و مشکالت استان را کاهش خواهد داد.

،،

مصــری دیوان حافظ و ترجمه عربی آن را هدیهای به دنیای عرب
و آن را ثروتی ادبی و رســتاخیزی در اندیشــه و هنر و احساس به
شمار میآورد .اســماعیل تبادار با اشاره به دیدگاه حافظ نسبت به
انسان ،عنوان کرد :اگر حافظ «آسایش دو گیتی» را تفسیر این دو
حرف دانســته که با «دوســتان مروت» و «با دشمنان مدارا» این
توصیه ناشــی از فهم اوست نســبت به نظری که در باب انسان و
محدودیتهای وجود او دارد .وی بابیان اینکه جهان مطلوب حافظ،
جهان رندان یا دنیای رندانهای است که اگر محقق شود هر آزادهای
که به جســتجوی گوهر خویش برآید ،در آن به کام دل میرســد،
گفــت :جامعه آرمانی حافظ ،خرابآبادی اســت کــه در آن «خود
پرســتیدن و تحقیر دیگران»« ،نقش خرابــی» دارد ،این خرابات،
آبادترین جای زمین اســت ،شهر عشق اســت که شهروندان آن،
همه ،عاشقانی خواهند بود که پاکبازی و یکرنگی و آزادفکری را
بهعنوان دستاوردهای خطیر آفرینش برای همگان ،ضروری و الزم
میبینند .استاندار فارس در ادامه اظهار کرد :در این آرمانشهر ،ریا
و سالوس و خودبینی و زهدفروشــی و نصیحت بیجا و ُمحتسبی
و تَر دامنی را راهی نیســت و گشــادهدلی و دیگربینی و یکرنگی،
دنیای دلپذیر حافظ اســت و طبع ًا در
اهوراییترین مفاهیم در این
ِ
چنین جایی نه از جنگ خبری اســت و نه از ظلم .تبادار ادامه داد:
عدل و انصاف و مروت پیوســته مدنظر است و نامردمی ،مردود و
عشق به انسان و انســانیت چون مشعلی پیوسته ،در سینهها زبانه
میکشد.
اسماعیل تبادار بابیان اینکه اگر کسانی امروز میخواهند رمز
نفــرت ایرانیان از خونریزی را بفهمنــد ،باید بتوانند با عالَم حافظ
آشــنا شوند ،یادآور شــد :حافظ معنایی از قرآن را حفظ کرده است

مسیر عدالت و امنیت در جامعه
روبهپیشرفت است

نماینــده ولیفقیه در اســتان فارس در
دیــدار فرمانده و معاونــان فرماندهی انتظامی
اســتان فارس که به مناسبت هفته ناجا برگزار
شــد ،ضمن تبریک این ایام به پرسنل پلیس،
خاطرنشــان کرد :هر فرد نســبت به وظایف و
حرفه خود باید اطالعات کافی داشــته باشــد.
امامجمعه شیراز با اشــاره به اینکه مهارت بدون دانش کارایی ندارد و با
تمرین افزایش پیــدا میکند ،تصریح کرد :آدم حرفهای غیراخالقی رفتار
نمیکنــد .آیتاهلل لطفاهلل دژکام افزود :نیروی انتظامی یکی از نهادهای
ارزشمند است ،اما نمیشود که نیروی انتظامی بهتنهایی بگوید همه کارها
را انجام دادهام باید همه باهم هماهنگ و یکپارچه باشــند .آیتاهلل دژکام
بهعنوانمثال به نقش خبرنگاران اشــاره و اضافه کرد :خبرنگاران نقش
مهمی در این فرهنگســازی و هماهنگی دارنــد چراکه امروزه با جنگ
و نرم و رســانه روبهرو هســتیم .نماینده ولیفقیه در فارس با اشــاره به
نقــش روحانیت در جامعه ،عنوان کرد :برخی مواقع روحانیون ما نســبت
به تمام مشــکالت جامعه آگاهی ندارد و همکاری دســتگاههای دیگر را
طلب میکند ،چراکه این مهم برای تمام دســتگاهها یکسان است و باید
همکاری بین دســتگاهها بهصورت یکپارچه و مســتحکم باشد .آیتاهلل
دژکام متذکر شد :باید فضا را به سمتی ببریم که هماهنگی در جامعه بین
مردم ،مسئولین و ســازمانها بهصورت مستحکم ایجاد شود؛ هماهنگی
تعداد جرائم را هم کاهش میدهد .امامجمعه شــیراز با اشاره به گزارش
عملکرد نیروی انتظامی ،متذکر شد :مسیر نظم ،عدالت و امنیت در جامعه
روبهپیشــرفت اســت و اگر نیروی انتظامی بهصورت حرفهای عمل کند
بسیاری از پروندهها نیازی به ارجاع به دستگاه قضایی را ندارد.

کــه امروز میتواند ما و جهان را نجات دهد؛ آنچه به تعبیر خود او
جمع میان «لطایف ح َِکمی» با «کتاب قرآنی» مینامد .تبادار بیان
کرد :عشــق حافظ ،اکسیر حیات و کیمیای مراد و یا به تعبیر علمی
سنگ نادلپذیری را در خود
و زمینی آن ،تیزابی اســت که هر خارا
ِ
حل میکند .وی با اعتقاد به اینکه حافظ پرورش را مقدم بر آموزش
میداند ،افزود :آثار او بیش از آنکه تعلیمی باشد ،تربیتی است ،او در
پی انسانسازی است و مدرسه ،کتاب و بحث را ،قیلوقال میداند.
اســتاندار فارس همچنین با اشاره به سخنان استاد منصور پایمرد،
شــاعر و حافظپژوه شیرازی ،درباره شرایط نامناسب آب رکنآباد از
شهرداری شیراز و ســازمان میراث فرهنگی خواست وضعیت این
دارایی تاریخی شیراز را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری کنند.
سخن و غزلیات حافظ بهسالمت اجتماعی بشر کمک
میکند

نماینده ولیفقیه در استان فارس و امامجمعه شیراز نیز در این
مراسم گفت :اگر حافظ در جامعه بشری بیشتر معرفی شود ،سخن
و غزلیات نغز او بهســامت اجتماعی بشر کمک میکند .آیتاهلل
لطفاهلل دژکام گفت :سالمتبخشــی غزل حافــظ را در ابیات او
میتوان یافت و این شــاعر نامآور ،راه نجات را در عیب پوشــیدن
میدانست .وی ،با اشــاره بهضرورت توجه به زندگی انسان سالم،
بیان داشت :امروز این دو ساحت اجتماعی و معنوی را برای انسان
قائل هســتیم .آیتاهلل دژکام بیان داشــت :حافظ شخصیتی بسیار
عظیم اســت که دنیایی را به خود مشغول کرده است و سخنش به
زبانهای مختلف ترجمه شده است اما پرسش اینجاست که حافظ
برای انســان معاصر چه دارد؟ امامجمعه شیراز بابیان اینکه نتیجه

 1500روستای فارس اینترنت
پرسرعت دارد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس
گفت :یک هزار و  476روســتای فــارس از اینترنت
پرسرعت با ف ّناوری نسل جدید اینترنت ثابت بیسیم
( )LTEبرخوردار است .عنایتاهلل رحیمی ،با بیان اینکه
بهزودی دسترسی  154روســتا به اینترنت پرسرعت
امکانپذیر خواهد شــد ،گفت :هزار و  258روستا نیز
در قالب فاز دوم این طرح از خدمات الکترونیک دسترسی به اینترنت پرسرعت با
این ف ّناوری برخوردار خواهند شد .وی گفت :در بحث تلفن خانگی هم ،از مجموع
یک هزار و  476روستای دارای اینترنت پرسرعت ،در  501روستا امکان برقراری
ســرویس تلفن خانگی بر بستر شبکه برقرارشده است.رحیمی ،تعداد روستاهای
این استان را هشت هزار و  377روستا برشمرد و افزود :از این تعداد ،چهار هزار و
 153روستا دارای سکنه هستند که  2هزار و  303روستا باالی  20خانوار است .او
گفت :بهمنظور تکمیل پوشش تلفن همراه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات و همچنین همراه اول ،امســال  ۲۲۷ســایت تلفن همراه با ف ّناوری 4
جی و  3جی در الیههای دسترســی و انتقال شبکه موبایل در این استان نصب
گردید که با راهاندازی این سایتها  ۵۷۰روستا تحت پوشش قرار گرفتند .معاون
هماهنگی امور عمرانی اســتانداری فارس تصریح کرد :همچنین بنا است که تا
پایان امسال  ۱۱۸سایت  GSM - WLLروستایی در این استان به ف ّناوری  PGو
 4جی ارتقاء یابد .رحیمی گفت :عالوه بر این ۱۶۴ ،روســتای دیگر نیز در برنامه
توسعه پوشــش همراه قرار گرفته و تا پایان امسال پوشش شبکه همراه اول در
این روستاها نیز با ف ّناوری  3جی و  4جی برقرار خواهد شد .وی افزود :هماینک
در اســتان  2هزار و  399روستای استان دارای پوشش مناسب همراه اول و یک
هزار و  826روســتا دارای پوشش مطلوب ایرانسل است و تا پایان امسال تمام
روستاهای دارای سکنه استان از پوشش همراه مناسب برخوردار خواهند شد.

مسیری که در ســه چهار قرن اخیر در دنیا پیموده شد ،فروکاستن
انســان بود ،اظهار داشت :این مسیر که انســان را به لذات مادی
فروکاســت از دوران نوزایی (رنسانس) آغاز شــده است لیکن به
این معنا نیســت که پس از رنسانس کســانی که در تمدن رقیب
ما بودهاند ،همان نقطه آغاز ایستاده باشند .آیتاهلل دژکام افزود :ما
ُمرید حافظ هســتیم و میدانیم جان سخن را گفته است و نباید در
این امر تردید کنیم و بر این اساس اگر جامه زهد و سالوس به تن
کســی بود ،باید بگذارد و برود .نماینده ولیفقیه در استان فارس،
با ذکر تفسیری از اســتاد عالمه طباطبایی ،بیان داشت :بادهنوشی
ذکر خفی اســت و اگر کســی اهل ذکر خفی باشد ،این باده عیب
میپوشــاند و اگر اینهــا را مراعات کنیــم در اجتماع با هم انس
خواهیم گرفت و میتوانیم جامعه بشری را گرد هم جمع کنیم.
به بالوپر مرو از ره...

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان فارس نیز در این
مراسم گفت :یکی از نقاط بارز و قابلتوجه مراسم امسال همزمانی
یاد روز حافظ و ســیزدهمین دوره گردهــم آیی انجمن بینالمللی
ترویج زبان و ادب فارســی اســت که موجب رونق و وزن بیشتر
برنامههای شده است .صابر سهرابی با اشاره به اینکه هر موقعیت و
جایگاهی در زندگی انسان میتواند وسیلهای برای آزمون و امتحان
او باشد؛ گفت :آرزو میکنم که موقعیت و جایگاههایی که هرکدام
از ما در زندگی خویش به آنها دست پیدا میکنیم ،زمینهای برای
ارتقاء روحی و معنوی ما باشــد؛ چراکه به قول خواجه اهل راز« :به
بالوپــر مرو از ره که تیر پرتابــی /هوا گرفت زمانی ،ولی به خاک
نشست»...

فارس در دوران طالیی احساس
امنیت به سر میبرد

دادگســتری
رئیــسکل
اســتان فــارس خواســتار توجــه
ویــژه نیــروی انتظامی بــه موضوع
شناسایی و برخورد قانونی با محتکران
شد و گفت :در وضعیت سخت معیشتی
مردم احتکار مایحتاج عمومی خیانت و
عمل مذمومی است .علی القاصیمهر در نشست مشترک مسئوالن
قضایی و انتظامی اســتان فارس ،تصریح کرد که در شرایط کنونی
باید با حساسیت ویژه بررسی و با قاطعیت برخورد شود .وی ضمن
تبریک هفته نیروی انتظامی به ســبز پوشان عرصه امنیت کشور
گفت :این هفته فرصت مناســبی اســت تا به گوشهای از اقدامات
گســترده مجموعه خدوم نیروی انتظامی بپردازیم .القاصی با بیان
اینکه مجموعه نیروی انتظامی نقش اساســی و مهمی در آرامش
مردم بر عهده دارد گفت :هرکجا احســاس ناامنی ایجاد و آرامش
یک شهروند به خطر میافتد همه نگاهها به سمت مجموعه پلیس
معطوف میشــود امــا زمانی که آرامش و امنیت برقرار اســت به
جایگاه و نقش نیروی انتظامی بهعنوان تأمینکننده و حافظ امنیت
توجه نمیشــود چراکه انسان اصو ًال وقت برخورداری از یک نعمت
بخصوص امنیت و سالمت قدر و ارزش آن را نمیشناسد .القاصی
با بیان اینکه اســتان فارس باهمت نهادهــای امنیتی بخصوص
همدلــی و هماهنگی نیروی انتظامی و دســتگاه قضایی در دوران
طالیی احساس امنیت به سر میبرد گفت :انجام صحیح و مناسب
مأموریتها نتیجــه همین همدلی در تمــام حوزههای مرتبط در
مجموعه قضایی و انتظامی استان است.

صدا ی شهر

درگذشته بسیاری از اقدامات عمرانی انجامشده
در بوستان دراک علمی نبوده و به صورت نظردهی شخصی انجام شده

گزارشهایی درباره مدیریت شهری
و بررسی عملکرد مدیران و تصمیمسازان شهری
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بوستان«ناایمن»دراک
«نیمهکاره»افتتاحشد
مدیر بوســتان کوهســتانی دراک شــیراز گفت :بــرای ایجاد
زیرساختهای اولیه در این بوستان ،مانند خدمات ایمنی و آتشنشانی
هیچ کاری انجام نشده و تنها برای اینکه مدیریت شهری قبلی ،ساخت
ایــن مجموعه را در شناســنامه کاری خود ثبت کند؛ این بوســتان را
بهصورت نیمهکاره افتتاح کرده اســت .عبدالحمید اسدپور در نشستی
خبری درباره بوســتان کوهســتانی دراک که در دامنه کوه دراک در
شمال غرب شــیراز قرار دارد و فاز نخست آن با مساحت  ۵۸۰هکتار
در تابســتان سال  96افتتاح شــد ،افزود :در این بوســتان که هزار و
 100هکتار وســعت دارد ،هیچ خودرو آتشنشــانی و حتی کپســول
آتشنشــانی برای مقابله با حوادث غیرمترقبه وجود ندارد درصورتیکه
اصول ایمنی هر مجموعهای باید در اولویت کار باشــد و الزم اســت
که این مهم رعایت شــود .او با اشــاره به اینکه باید قبل از افتتاح این
بوســتان ،مطالعات دقیقی انجام و بعد عملیات اجرایی آن آغاز میشد،
اظهار داشت :براساس استاندارها ،در این نوع بوستانها به دلیل رعایت

مســائل محیط زیستی و ایمنی ،نباید خودرو وارد بوستان شود .اسدپور
گفت :ابتدا مقرر شــده بود که شهروندان قبل از ورود به این بوستان،
وســایل نقلیه خود را در پارکینگی با ظرفیــت دو هزار و  500خودرو
در مجاور ورودی این مکان پارک کرده و بهوســیله خودروهای برقی
به داخل مجموعه هدایت شــوند .او اظهار داشت :آمار آتشسوزی در
بوســتان دراک به دلیل وجود پوشش گیاهی متراکم که به سبب عدم
چرای دام ایجاد شده ،باال است و با کوچکترین عاملی آتشسوزی در
این منطقه ایجاد میشود.
اســدپور در ادامه بیان کرد :زیرساختهای عمرانی و ایمنسازی
محیطی در این مجموعه انجام نشده و در حال حاضر که بیش از یک
ســال از افتتاح زودهنگام این بوستان سپری میشود اگر بخواهیم آن
را برای مدتی تعطیل و زیرســاختهای ایمنی و عمرانی الزم را در آن
اجرا کنیم بیشک موردقبول و پذیرش مردم واقع نخواهد شد .اسدپور،
از این بوســتان بهعنوان تونل هوای شیراز نام برد و گفت :این مکان

تأثیر زیادی در تلطیف هوای این شهر دارد ،سرعت وزش باد در ارتفاع
دو هزار و  800متری این بوســتان تا  70کیلومتر در ســاعت میرسد
و بدون تردید هرنوع ساختوســاز بلندمرتبه در این محل ،آسیبهای
زیادی به شــیراز وارد میکند .اســدپور اضافه کرد :اصل کار و ایجاد
بوستان و فضای عمومی در این محل ،تصمیم درستی بوده اما بسیاری
از متخصصان و کارشناســان امر به دلیل عــدم انجام مطالعات علمی
برای ســاختن این بوســتان ،ایرادهایی جدی به روند احداث آن وارد
میدانند.مدیر بوســتان کوهستانی دراک شــیراز ادامه داد :هماینک
ایرادهای کارشناســی شــدهای نظیر ساختوســاز و عملیات عمرانی
غیراصولــی ،عــدم رعایت اصول زیســتمحیطی ،کاشــت درختان
نامتناســب با اقلیم این منطقه و عدم ایجاد زیرساختهای الزم برای
آبرســانی ،برای روند احداث این بوســتان وارد است .وی با اشاره بر

اینکه درگذشته بسیاری از اقدامات عمرانی انجامشده در بوستان دراک
علمی نبوده و بهصورت نظر دهی شــخصی انجامشده ،بیان داشت :در
حال حاضر شهرداری شیراز با  22پیمانکاری مواجه است که درگذشته
در این محل کار عمرانی انجام دادهاند درصورتیکه یا قرارداد ندارند و
یا کاری فراتر ازآنچه در قرارداد آنها ذکرشــده انجام دادهاند که روند
آن قانونی نیست .او بیان کرد :در حال حاضر ،مجموعه مدیریت شهری
جدید شــیراز بر انجام مطالعات علمی دقیق با نظر کارشناسان امر در
خصوص ادامه احداث بوستان کوهستانی دراک تأکید دارد و اکنون نیز
این مطالعات در حال انجام و تکمیل اســت .اســدپور ادامه داد :اکنون
اولویتهای ضروری این بوســتان در حال شناسایی است و از این به
بعد هیچگونه کار و ســرمایهگذاری بــدون مطالعه علمی در این محل
انجام نخواهد شد.

شهردار شیراز خواستار شد

افزایش تعامل مدیریت شهری ،نیروی انتظامی و پلیس راهور برای رفع ترافیک شهر
شهردار شــیراز همکاری مشــترک و تعامل دو نهاد مدیریت
شهری و مجموعه نیروی انتظامی و پلیس راهور را مهمترین راهکار
برای عملکرد موفق و مثبت در حوزه ترافیک برشمرد.
حیــدر اســکندرپور در همایش «تجلیــل از برگزیدگان حوزه
ترافیک» ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی خاطرنشــان ســاخت:
نیروی انتظامی باید از یکسو نظم و اقتدار و از سوی دیگر مهربانی
و رئوفت را در برخورد با مردم سرلوحه کار خود قرار دهد.
به گفته ایکندرپور بهبود وضعیت ترافیک شهرها نیازمند انجام

تشکیل شوراهای عالی «زیباسازی» و
«تبلیغات شهری»

بهمنظور ساماندهی و ارتقای سطح کیفی سیمای عمومی شهر شیراز ،دو شورای عالی
زیباسازی و تبلیغات شهری در شهرداری تشکیل میشود .شهردار شیراز با اعالم این مطلب
گفت :تصمیم سازان و تصمیم گیران شهرداری باید ضمن استفاده بهینه از فرصت ایجاد شده
برای توســعه نگاه انسانمحور در شــیراز ،برنامههای خود را با این رویکرد که شهر در کنار
توسعه کالبدی به تعالی روح و فرهنگ نیز نیاز دارد ،تدوین کنند .حیدر اسکندرپور در نشست
مشــترک با مسئولین طراحی شهری و زیباسازی شهرداری ،اظهار داشت :شیراز با جایگاه و
ظرفیتهایی که دارد ،نیازمند تعریف پروژههای شــاخص و ماندگار نهتنها در حوزه عمران و
ساختوساز بلکه با رویکرد زیباسازی ،ایجاد فضای گفتگو ،تعامل و نشاط اجتماعی است؛ در
این راستا تشکیل دو شورای «زیباسازی» و «تبلیغات شهری» در این مجموعه ضروری است.
وی با اشــاره بهضرورت زیباسازی دائمی چهره شهر شیراز گفت :هریک از مناطق یازدهگانه
شــهرداری باید ظرف دو ماه آینده سه پروژه شــاخص را در حوزه زیباسازی شیراز تدوین و
ارائه کنند؛ معتقدم به دنبال اجرای این طرح که گستره کلی شهر را در برمیگیرد ،حتم ًا شاهد
چهرهای متفاوت ،زیباتر و روشنتر از شیراز در سال آینده بهویژه ایام نوروز و حضور میهمانان
و گردشگران خواهیم بود .شهردار شیراز میدانها را از عناصر مهم شهری دانست که میتوانند
با طراحیهای زیبا و نوین به المانهای شــاخص ملی تبدیل شوند؛ ازاینرو به نظر میرسد
طراحی برخی میدانها معروف شیراز ازجمله میدان نمازی ،باید بر اساس اصول و قواعد هنری
و علمی و منطبق بر ویژگیهای منحصربهفرد این شــهر ،بازآفرینی و احیا شود .اسکندرپور،
نورپردازی اصولی را از مهمترین عوامل اثرگذار بر زیبایی محیطی در شهرها برشمرد و گفت:
تعریف و تدوین پروژههای فاخر نورپردازی با هدف ایجاد جاذبههای جدید گردشگری ،افزایش
امنیت محلهای شــهر همچنین ایجاد فرصت برای حضــور اجتماعی خانوادهها و گروههای
مختلف اجتماعی ،از مهمترین برنامههای موردنیاز برای زیباسازی سیما و منظر عمومی شیراز
اســت که مسئولین طراحی شهر در مناطق باید به آن توجه ویژه داشته باشند .وی بر اجرای
نورپردازیها با اولویت مناطق گردشگرپذیر شیراز ازجمله محور دروازه قرآن بهعنوان ورودی
اصلی شــهر ،بافت تاریخی فرهنگی ،پیاده راه چمران و ...تأکید کرد .شهردار شیراز همچنین
در این نشست دوســتانه بر ضرورت ساماندهی تابلوهای تبلیغات شهری شیراز تأکید کرد و
گفت :در تمامی کالنشهرها ،این تابلوها بهعنوان یکی از منابع درآمدی تلقی میشود اما در
شــهر شیراز تاکنون به این موضوع توجه کمتری شده است ،در این راستا با تشکیل شورای
«تبلیغات شهری» ساماندهی ساختاری و محتوایی تابلوهای شهری با انسجام ،هماهنگی و
نظارت بیشتری صورت خواهد گرفت.

اقدامات بنیادین در دو حوزه سختافزاری و نرمافزاری است و توسعه
خطوط متــرو ،افزایش کمی و کیفی نــاوگان حملونقل عمومی و
استفاده از سیستمهای نوین حملونقل ازجمله اقدامات سختافزاری
بهمنظور ساماندهی ترافیک است.
شهردار شیراز بر لزوم هوشمندسازی ترافیک در این کالنشهر
نیز تأکید کرد و افزود :در کنار ایجاد و توسعه زیرساختهای ترافیکی
نیازمند هوشمندســازی ترافیک نیز هســتیم ،زیرا این زیرساختها
بدون هوشمندســازی از کارایی الزم برخوردار نیستند .در این راستا

احداث  ۵۲کیلومتر بزرگراه شهری در شیراز
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز از احداث
 ۵۲کیلومتر مسیر بزرگراهی شهری خبر داد .حسین
آرگیو با اشــاره به احداث بزرگراه مولوی در شرق و
بزرگــراه مهدیه و گلبهار در جنوب شــیراز ،اجرای
پروژههای بزرگراهی در شمال غرب و  ...را یادآور شد
و گفت :شــهرداری شیراز در اجرای پروژهها نگاهی
عدالت محور به تمام مناطق این کالنشــهر دارد .معاون فنی و
عمرانی شهرداری شــیراز با بیان اینکه گسترش شیراز به شکل
طولی و بیشــتر به سمت شمال غرب بوده است ،گفت :با احداث
مراکز بیمارستانی ،شهرکها ،اتصال روستاهای مختلف به شیراز و
 ...همه دستگاهها و مسئوالن باید برای رفع موانع احداث راههای
دسترسی و پروژههای عمرانی موردنیاز نظیر تقاطعها و بزرگراهها
همراهی کنند .با همکاری تمام مســئوالن و برداشته شدن موانع
بر سرراه احداث مسیرهای دسترسی جدید در محورهای مختلف
و تسریع در احداث خطوط مختلف مترو خصوص ًا خط سه ،بخش
زیادی از مشــکالت ترافیکی این کالنشــهر مرتفع خواهد شد.
آرگیو خاطرنشان ســاخت :مجموعه مدیریت شهری تالش خود

را صرف حل مشــکالت و اجرا و تکمیل پروژههای
عمرانی اولویتدار خصوص ًا در زمینه توســعه راههای
دسترســی و تکمیل رینگ پیرامونــی و اولویت ما
تکمیل رینگهای شهری اســت .برخی پروژههای
عمرانی اجراشــده در شــیراز ،بر اســاس اولویت و
نیازســنجی صحیح ،اجرایی و تکمیل نشــده است،
هماکنون یکی از این اولویتهای شهرداری اجرای کامل رینگ
پیرامونی شیراز اســت .وی افزود :با تکمیل شدن و بهرهبرداری
از آزادراه شــیراز اصفهان ،اختالالت ترافیکی محور شمال غرب
این کالنشــهر با مشکالت عدیدهای مواجه خواهد شد ،ازاینرو
یکی از مهمترین اولویتهای مجموعه مدیریت شــهری اجرای
مسیر  8کیلومتری اتصال بزرگراه حسینیالهاشمی به آزادراه شیراز
اصفهان اســت .وی با اشاره به اجرایی شدن طراحی بزرگراه 20
کیلومتری در محدوده حدفاصل بزرگراه آیتاهلل محالتی و آزادراه
شیراز اصفهان خاطرنشان کرد :اجرای این پروژه به همراه مسیر
جنوبی قطع ًا بار ترافیک محور گویم و دوکوهک در شــمال غرب
شیراز را به میزان قابلتوجهی کاهش خواهد داد.

عکسنوشت /به مناسبت هفته نیروی انتظامی ،اعضای شورای اسالمی شهر شیراز از سرهنگ دالور القاصیمهر فرمانده انتظامی
شهرستان شیراز ،سرهنگ مصطفی عباسی رئیسپلیس راهور فارس ،سرهنگ فرشید زینلی جانشین فرمانده انتظامی شیراز ،و خانواده
شهید ستوان دوم خلیل محمودی کوشکی تجلیل کردند

ستاد هوشمندسازی شیراز را با حضور متخصصین تشکیل داده و در
این مسیر قدم گذاشتهایم.
در همایــش «تجلیل از نمونههای ترافیکــی ،همیاران پلیس،
فرهنگیاران ترافیک و راهــوران محله» از مجتبی زوربخش معاون
حملونقل و ترافیک شــهرداری شــیراز ،هاشــمپور معاون مالی و
اقتصادی ،ناصری رئیس سازمان مدیریت حملونقل و مسافر ،اکبری
شهردار منطقه دو و برزگر شــهردار منطقه  11بهعنوان برگزیدگان
حوزه ترافیک مدیریت شهری تقدیر شد.

سامانه تبادل اطالعات مکانی و توصیفی
شیراز طراحی و تولید شد

رئیس ســازمان فنــاوری اطالعات و
ارتباطات شهرداری شیراز اعالم کرد :برای
نخستین بار در کشور سامانه تبادل اطالعات
مکانــی و توصیفی شــیراز طراحی شــد و
بهزودی در دسترس عموم قرار میگیرد.
سعید حیدری گفت :با در دسترس قرار
گرفتن این ســامانه در سایت شهرداری شیراز ،شهروندان میتوانند از درگاهی
واحد با ادارات و دســتگاههای مختلف چون میراث فرهنگی ،صنایعدســتی و
گردشگری ،اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان فارس ،ادارات آب ،برق ،گاز و
بسیاری از دستگاههای دیگر ارتباط یابند.
وی اجــرای این طــرح را گامی بلند در راســتای پنجره واحد شــهری
دانســت و اظهار داشــت :با تعامل و به اشــتراکگذاری اطالعات و دادهها در
بین دستگاههای شهری در بازه زمانی کوتاهتری با استفاده از فناوری اطالعات
مدیریت یکپارچه شــهری محقق میشود و مهمترین هدف از انجام این مهم
خدمترســانی بهتر ،آسانتر برای شهروندان و کسب رضایتمندی آنهاست.
در این طرح با زیرساختهای ســختافزاری و نرمافزاری فضایی فراهم شده
اســت تا سازمانها و دســتگاههای مختلف اطالعات خود را بارگذاری کنند و
اطالعات سایر دستگاهها را مشاهده کنند .به گفته حیدری راهاندازی این سامانه
موردحمایت و استقبال اســتانداری قرار گرفته است و رحمانی معاون استاندار
خواستار پیگیری ویژه برای اجرایی شدن این طرح شده است.
رئیس فاوا شهرداری شیراز خاطرنشان ساخت :در این طرح ،نقشههای پایه
پس از بارگذاری در اختیار ادارات برق ،آب و گاز قرار میگیرد و مشــترکین این
ادارات میتوانند با اســتفاده از آدرس محل کار و سکونت خود به اداره موردنیاز
لینک شــوند تا اطالعات موردنیاز همچون قبوض خود را از این درگاه دریافت
کنند .حیدری افزود :کاربران میتوانند با اســتفاده از فضای اطالعات مکانی و
توصیفی شــیراز و در قالب سامانه اطالعات تاریخی و فرهنگی ،گردشگری را
در قالــب تورهای مجازی تجربه کنند .از مزایــای این طرح به کیفیت باالی
تصاویــر هوایی از ارتفــاع  100متری در منطقه بافت تاریخــی و ارتفاع 200
متری در ســایر نقاط شــیراز ،تصاویر  360درجه با دقت باال ،نمایش جزئیات
مکان بهصورت کامل اســت و شهروندان میتوانند از این بستر برای بازدید از
مکانهای فرهنگی ،هنری ،تاریخی ،گردشگری و غیره بهصورت تور مجازی
استفاده کنند .بنا به اعالم حیدری ،این ســامانه کاربردی بهزودی و بهصورت
رایگان در اختیار شهروندان شیرازی قرار میگیرد.
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رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای شهر در گفتوگو با «شهرراز» خبر داد

«گردشگری»محوراقتصادی
برنامهپنجسالهسومشهرداریشیراز

،،

برنامه پنجساله سوم
شهرداری شیراز باید
در دو سطح راهبردی و
عملیاتی ارائه شود که
سطح راهبردی آن را تهیه
و به شورا تقدیم کرده
و منتظر است بهمحض
اینکه شورا این سطح
را مورد تائید قرارداد
بعدازآن نیز فاز عملیاتی را
تقدیم شورا کند .این فاز
راهبردی بین کمیسیونها
ازجمله کمیسیون
برنامهوبودجه
تقسیمشده است

مبنای گفتوگوی ما با رئیس کمیســیون اقتصاد و ســرمایهگذاری شورای شهر دریافت چگونگی
حسین مالکی توفیق شــهرداری در کســب یک درآمد قابلقبول پنجماهه اول ســال جاری که به تعبیر سینا بنی
زمانی رتبه این دستگاه را بعد از شهرداری تهران قرار میدهد و نیز آگاهی از سرفصلهایی بود که شهرداری شیراز در

سال آینده بیشــتر روی این حوزه تمرکز خواهد داشت.
درواقــع برنامه پنجســاله ،پیشبینــی تخصیص بودجه
پنجساله است و بودجه شهرداری بیشتر به این سمتها
سرازیر خواهد شد.
معاون مالی شــهرداری شیراز از انتشار 60
میلیارد تومان برای تکمیل خط دو قطار شهری
خبر داده اســت ،ضرورت این کار چیست؟ و
آیا تاریخ مشــخصی برای این انتشــار اوراق
مشارکت پیشبینیشده است؟

،،
پیشتــر گفته بودیــد که با توجــه به آمار
پنجماهه اول سال  ،97شهرداری شیراز بعد از
کالنشهر تهران در رتبه دوم کسب درآمد قرار
دارد ،این نتیجهگیری برچه مبنایی بوده است؟

،،

با تصویب برنامه
پنجساله سوم حوزه
گردشگری جدیتر
گرفته میشود و مسائل
پیادهمحور پررنگتر
میشود و شهر شیراز در
پنج سال آینده بیشتر روی
این حوزه تمرکز
خواهد داشت

،،

،،

انتشار اوراق مشارکت
برای قطار شهری این
ویژگی را دارد که 50
درصد اصل و سود آن
توسط دولت پرداخت
میشود و ازاینجهت
برای شهرداریها بهصرفه
است و به همین خاطر بین
شهرداریها برای اینکه
بتواند میزان بیشتری
موافقت
برای اوراق مشارکت
دریافت کند رقابت
وجود دارد

،،

تدوین برنامه پنجساله سوم خود تقدیم کمیسیون برنامهوبودجه کرده است تا با اتکا به بندهای آن ارکان و نسوج
شــهر در پنجساله پیش رو ،به ســمت تکامل حرکت کند .با این پیشدرآمد با سینا بنیزمانی در این گفتوگو همراه
شدیم.

واقعیت آن اســت که شــهرداری ماهانه گزارش
درآمدی خود را اعالم میکند که بر اساس آن مشخص
میشــود چقدر درآمد در ماه داشته است .ضمن اینکه
دبیرخانه کالنشهرها نیز در سطح کشور وجود دارد که
شهرداریها اطالعات خود را در آن تقسیم و با یکدیگر
همفکری میکنند .در آنجا درآمد شهرداریهای مختلف
را باهم مقایســه کــرده بودند که در پنجماهه نخســت
امسال شهرداری شیراز بعد از شهرداری تهران بیشترین
میزان درآمد را کسب کرده بود.
گویا شهرداری شیراز چندی پیش محتویات
برنامه پنجســاله ســوم را تقدیم کمیسیون
برنامــه بودجه ،حقوقی و امالک شــورا کرده
اســت ،بهعنوان عضو این کمیســیون ممکن
اســت بگویید محتویات این برنامه حاوی چه
موضوعاتی است؟

ابتدا باید این توضیح را بدهم که برنامه پنجســاله
دوم در پایان سال  96به پایان میرسید و باید از ابتدای
ســال  97برنامه پنجساله ســوم آغاز میشد ،اما به این
دلیلکه پروژههای برنامه دوم پنجساله به اتمام نرسیده
بود؛ ما یک سال دیگر هم آن را تمدید کردیم .اکنون در
حال بررسی برنامه پنجساله سوم هستیم که باید امسال
به تصویب برســد و بودجه ســال  98درواقع نخستین
بودجه برنامه پنجســاله سوم خواهد بود .اما اینکه برچه
مبنایی تدوین میشــود ،باید گفت که سال گذشته شورا
رویکردهــا را بر مبنای برنامه تصویــب کرد و روند آن
بهاینترتیب بود که ابتدا هرکدام از کمیسیونها در حوزه
خود رویکردهای مدنظر خود را تدوین کردند ،همه موارد

تجمیع شــد و به صحن آمــد که در صحن هم تکتک
بندها قرائت و درنهایت به شهرداری ابالغ شد .انتظار ما
این است که شهرداری برنامه پنجساله سوم را بر اساس
رویکردهای مصوب شورای پنجم در سال  96تهیه کند.
برنامه شــهرداری باید در دو سطح راهبردی و عملیاتی
ارائه شــود که ســطح راهبردی آن را تهیه و به شــورا
تقدیم کرده اســت و منتظر است بهمحض اینکه شورا
این ســطح را مورد تائید قرارداد بعدازآن نیز فاز عملیاتی
را تقدیم شــورا کند .این فاز راهبردی بین کمیسیونها
ازجمله کمیسیون برنامهوبودجه تقسیمشده است.
سرفصلهای مهم فاز راهبردی کدام است؟

 10سیاســت اجرایی برنامه پنجساله سوم در محور
اقتصادی که سیاســتهای اجرایــی در حوزه اقتصادی
برنامه هســتند ،شامل ســرمایهگذاری در پژوهشها و
فناوریهای دانشبنیان ،آمادهســازی و تهیه بستههای
ســرمایهگذاری برای ارائه به بخش خصوصی در زمینه
گردشــگری ،ایجاد سایتهای گردشــگری با همکاری
بخــش خصوصی ،مرمت و بهســازی اماکــن میراثی
و فرهنگی ســطح شــهر ،اجرای طرحهــا و پروژههای
اقتصادی با کمک بخش خصوصی ،برونسپاری خدمات
شــهری ،تدوین و بازنگری ضوابــط و مقررات عوارض
خدمــات ،بازنگری در آئیننامهها و شــیوههای مالی با
اســتفاده از فناوری اطالعات ،اجرای طرحهای عمومی
زیرســاختی شــهرداری باقابلیت جذب اعتبارات ملی و
استانی ،انجام پژوهشهای علمی و کاربردی است.
به نظر شــما این برنامه چه تأثیری بر شاکله
شهر میگذارد؟

تا سطح راهبردی تصور ما این است که با تصویب
این برنامه حوزه گردشــگری جدیتر گرفته میشــود و
مسائل پیادهمحور پررنگتر میشود و شهر شیراز در پنج

ذره بین
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 10سیاســت اجرایی برنامه پنجساله سوم در
محور اقتصادی که سیاســتهای اجرایی در حوزه
اقتصادی برنامه هستند ،شامل سرمایهگذاری در
پژوهشها و فناوریهای دانشبنیان ،آمادهسازی و
تهیه بستههای سرمایهگذاری برای ارائه به بخش
خصوصی در زمینه گردشــگری ،ایجاد سایتهای
گردشــگری با همکاری بخــش خصوصی ،مرمت
و بهســازی اماکن میراثی و فرهنگی ســطح شهر،
اجرای طرحها و پروژههای اقتصادی با کمک بخش
خصوصی ،برونســپاری خدمات شهری ،تدوین و
بازنگری ضوابط و مقررات عوارض خدمات ،بازنگری
در آئیننامهها و شیوههای مالی با استفاده از فناوری
اطالعات ،اجــرای طرحهای عمومی زیرســاختی
شــهرداری باقابلیت جذب اعتبارات ملی و استانی،
انجام پژوهشهای علمی و کاربردی است

این موضوع را مــا مصوب ،پیگیری و اجرا کردیم.
خط دو هنوز در حال ســاخت است و برای ساختهشدن
بــه تأمین مالی نیاز دارد و یکــی از راههای تأمین مالی
نیز انتشار اوراق مشــارکت است .انتشار اوراق مشارکت
برای قطار شهری این ویژگی را دارد که  50درصد اصل
و سود آن توســط دولت پرداخت میشود و ازاینجهت
برای شــهرداریها بهصرفه است و به همین خاطر بین
شــهرداریها برای اینکه هرکدام از شهرداریها بتواند
میزان بیشــتری موافقت برای اوراق مشــارکت دریافت
کند رقابت وجود دارد تا درواقع ســهم بیشتری از بودجه
عمومی کل کشور برای توسعه قطار شهری خود بگیرند.
از همین رو شــهرداری شــیراز هم در این زمینه تالش
میکند.
با توجه به فضای اقتصادی فعلی و نوســانات
ارز تأثیری بر میزان و نوع ارائه اوراق مشارکت
خواهد گذاشت؟

خیر .اوراق مشارکت یک مســئله ریالی است که
مبلغ و سود آن تعیین و پیشبینیشده است.

موضوع فاینانس برای قطار شــهری به کجا
کشید؟

تــا آنجایی که اطالع دارم هنــوز قراردادی برای
فاینانس منعقد نشــده و تحریمهای اخیر کار را دشــوار
کرده و در شــرایط فعلی فاینانــس گرفتن از یک بانک
خارجی کار بسیار سختی است.
آیــا در خود کمیســیون برنامهوبودجه برای
دسترسی به منابع پایدار پیشبینیهای خاصی
هم انجامگرفته است؟

اول اینکــه منتظریم شــهرداری شــیراز برنامه
راهبــردی و عملیاتــی درآمدی خود را به شــورا تقدیم
کند .اما اقدامات مدنظر شــورا این است که حوزههایی
از کدهای درآمــدی ـ که با تمام ظرفیــت آنها فعال
نبودهانــد ـ ازجمله راجع به بیلبوردهای شــهری و نیز
ظرفیتی که ســازمان میادین و مشاغل داشته ـ با توجه
به ظرفیت آنها فعال شود .حوزه دیگر بحث اجارهداری
یا بهرهبرداری است که در تکلیف بودجه  97آوردیم و تا

جایی که ما نظارت کردیم شهرداری در حال مطالعه این
امر اســت و امیدواریم طی چند ماه آینده بتواند به یک
برنامه برسد .اگر این برنامه تدوین و اجرایی شود بخشی
از امــاک شــهرداری (واحدهای تجاری و مســکونی
ساختهشــده؛ نه زمین) فریز میشوند ،به این معنا که به
فروش گذاشته نمیشــوند و در مالکیت شهرداری باقی
میمانند و از طریق ســازوکار بهرهبــرداری اجاره داده
میشوند .این خود یک راهکار درآمدی قابلاتکا و پایدار
است که بسیاری از شهرداریهای کشورهای پیشرفته از
همین نوع درآمد پایدار استفاده میکنند.
کمیســیون برنامهوبودجــه ،حقوقی و امالک
شــورا در آخرین جلســه خود چه تصمیماتی
گرفته است؟

آخرین روندی که کمیســیون داشته این است که
فرصتهای سرمایهگذاری را که در مناطق و سازمانها
هســتند ،بهنوبت و به تفکیک در جلســات کمیســیون
بررســی میکنیــم و آنهایی که هم به لحاظ بســتر و
هم به لحاظ بازار موجــود ،وضعیت بهتری برای یافتن
سرمایهگذار دارند ،آماده میکنیم تا شانس مناسبی برای
یافتن ســرمایهگذار به آنها بدهیــم .آنها را تصویب
میکنیم که بهطور ویژه نظارت کنیم و شهرداری منطقه،
سازمان یا سازمان ســرمایهگذاری روی آنها کار کند.
اما گلهای که از سازمان ســرمایهگذاری داریم و کمکم
این موضوع حاد میشــود این است که سازمان مذکور
نمیتوانــد این موضوع را بهخوبــی پیگیری کند و روند
آن کند اســت و خیلی از مصوبات ابتدایی کمیسیون را
تاکنون نتوانســته اجرا کند .به عنوان مثال مصوبهای که
اجرای آن بیشــتر از یکی دو روز فرصت ندارد ،یک ماه
وقت دادیم که به اجــرا درنیامد و این انتقاد جدی ما به
سازمان سرمایهگذاری اســت که باعث شد نتوانیم این
روند را ادامه دهیم و بقیه مناطق و ســازمانها را برای
ارائه فرصتهایشان دعوت کنیم.
اقدام دیگری که در کمیســیون مدنظر داریم این
اســت که از شهرداری انتظار داشــتیم سازوکار ویژهای
برای پیگیری ارتباطات و انجام تقاضای ســرمایهگذاران
تعبیه کند که این کار تاکنون انجامنشــده که این یکی
از انتقادهای جدی اســت که به سازمان سرمایهگذاری
داریم .بــرای اینکــه بتوانیم بهطورجــدی این ضعف
سازمان سرمایهگذاری را پوشش دهیم اعالم هم کردیم
که چه آنها که وارد قرارداد سرمایهگذاری با شهرداری
شــیراز نشــدهاند و چه آنان که وارد قرارداد شدهاند اما
در اجرا دچار مشکل هســتند ،مسائل و تقاضاهای خود
را مستقیم به کمیســیون اعالم کنند و ما در کمیسیون
با حضور مدیران شــهرداری رسیدگی میکنیم و حداکثر
تالش را به کار میگیریم تا حل شــود .تاکنون هم این
روند طی و مشــکل حلشــده و کار در حال پیشــرفت
است.

شهرداری در حال مطالعه اجارهداری یا بهرهبرداری است و امیدواریم طی چند ماه آینده بتواند
به یک برنامه برســد .اگر این برنامه تدوین و اجرایی شود بخشــی از امالک شهرداری (واحدهای
تجاری و مسکونی ساختهشده؛ نه زمین) فریز میشوند ،به این معنا که به فروش گذاشته نمیشوند
و در مالکیت شهرداری باقی میمانند و از طریق سازوکار بهرهبرداری اجاره داده میشوند .این خود
ک راهکار درآمدی قابلاتکا و پایدار است که بسیاری از شهرداریهای کشورهای پیشرفته از همین
ی 
نوع درآمد پایدار استفاده میکنند

سازمان سرمایهگذاری بسیاری از مصوبات ابتدایی کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورا را
تاکنون نتوانسته اجرا کند .ازسویی ما از شهرداری انتظار داشتیم سازوکار ویژهای برای پیگیری ارتباطات
و انجام تقاضای سرمایهگذاران تعبیه کند که این کار تاکنون انجامنشده که این نیز یکی از انتقادهای
جدی است که به سازمان سرمایهگذاری داریم .برای اینکه بتوانیم این ضعف سازمان سرمایهگذاری
را پوشش دهیم اعالم کردیم هم کسانی که وارد قرارداد سرمایهگذاری با شهرداری شیراز نشدهاند
و هم آنها که وارد قرارداد شدهاند اما در اجرا دچار مشکل هستند ،مسائل و تقاضاهای خود را مستقیم
به کمیسیون اعالم کنند تا در کمیسیون با حضور مدیران شهرداری به آنها رسیدگیکنیم
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گزارش «شهرراز» از پنجاهوهفتمین جلسه علنی شورای شهر شیراز

کارگروههایمشترکبرای
ساخت اماکن امن تشکیل شد

،،

تجلیل شهردار شیراز و اعضای شورا از خانواده شهید ستوان دوم خلیل محمودی کوشکی

نطق شــهردار شــیراز در پنجاه و هفتمین جلسه
علنی شورای پنجم اگرچه دارای سرفصلهای متفاوتی
بود ،امــا در محتوای خــود نکات قابــل درنگی را در
عرصه ساختوســاز شــهری به میان آورد که اهتمام
به آنها میتواند شــالوده بنیانهای شــیراز را از گزند
آســیبهای مترقبــه و غیرمترقبه در امــان نگه دارد.
زاویه هشــدارهای حیدراسکندرپور و ســخنان مهرداد
خواجهپور عضو ســازمان نظاممهندسی استان فارس در
صحن علنی اخیر شــورا وقتی در یک نقطه مماس شد
که مباحث مطرحشده با نمایش تصاویری از زلزلههای
بم و کرمانشــاه ،همچنین تشــریح وضعیت گسلهای
شــیراز و ضرورت تعیین حریم آنها به چگونگی بنای
ســاختمانها بهویژه اماکن عمومــی امن و لزوم تعیین
طرح مدیریت جامع بحران شهری شیراز رسید تا بتوان
از آنها در مواقع حوادث پردامنه مانند سیل و زلزله برای
تجمع و استفاده مردم آسیبدیده بهره برد.
در جلسه علنی اخیر شورای پنجم همچنین ضمن
بزرگداشــت هفته نیــروی انتظامی و تجلیل شــهردار
شــیراز و اعضای شــورا از خانواده شــهید ستوان دوم
خلیل محمودی کوشــکی لوایح پیشــنهادی شهرداری
ازجملــه الیحه دوفوریتی اعطای مجــوز افزایش ۷۰۰
میلیــون تومان به رقــم یک میلیــارد تومانی مصوب
پیشین هزینه اعزام  ۵۰دستگاه اتوبوس به مرز شلمچه
جهــت ایابوذهاب زائــران اربعیــن و برپایی موکب
احمدبنموسی (ع) و ارائه خدمات اسکان ،اعزام پاکبان،
تهیه بســتههای فرهنگی و موارد دیگر همچنین لوایح
هزینه خدمات صــدور پروانه ســاختمانی باغات و نیز
تعیین بهای ارزشافزوده ناشی از تغییر کاربری امالک
توســط مراجع قانونی موافقت شد .شــهردار شیراز در
حاشیه مباحثات الیحه اخیر یادآور شد :مجموعه باغات
حوزه استحفاظی قصردشت مشمول الیحه تعیین بهای
ارزشافزوده ناشــی از تغییر کاربری امالک نیســتند و

در ایــن الیحه زمینهایی مدنظر هســتند که در طرح
تفصیلی شهر کاربری مشــروط دارند و میتوانند تغییر
کاربری داشته باشند.
تشــکیل کارگروههــای مشــترک برای
ساختوساز امن

همچنین شهردار شــیراز در جلسه علنی  ۵۷شورا
از تشکیل کارگروههای مشــترک برای ساختوساز در
مجموعه شــهرداری خبر داد .حیدر اسکندرپور با اشاره
به دیدگاههای اعضای نظاممهندسی فارس خاطرنشان
کرد :فرصتی اســت که شورای اســامی شهر شیراز و
همچنین ســایر نهادهای استان این باور را داشته باشند
که همه اماکن حســاس مانند اماکن مذهبی و مدارس
به اخذ عوارض ســاختمانی مقید شوند و بحث دریافت
پروانــه ســاختمانی در این رابطه نیــز موضوع ویژهای
دارد .وی بابیان اینکه درخواســت ما از نهاد روحانیت
و مجموعههای فرهنگی مذهبی و نیز آموزشوپرورش
این اســت که دغدغههای شــهرداری و نظاممهندسی
توجــه کنند ،افزود :امروز با چــه منطقی در هر نقطه از
شهر ،منازل مسکونی که ازنظر سازهای مشکلدارند به
مدارس غیرانتفاعی تبدیل میشــوند و این کار باوجود
مخالفت شهرداری توسعه پیدا میکند.
شهردار شیراز تأکید کرد :حتم ًا توسعه امور فرهنگی
یک ضرورت اســت اما توجه به مســائل فنی ضرورت
دیگری اســت زیرا بعضی ســاختمانهایی که در آنها
ازاینگونــه فعالیتها انجام میگیــرد ،قدمت  ۳۰و ۴۰
ساله دارند و مخروبه هستند که با این مشخصات تبدیل
به مدرســه غیرانتفاعی تبدیل میشوند؛ که همینجا از
همــکاران میخواهیم که به ایــن ضرورت جدی توجه
کنند .شهردار شیراز در پاسخ به پرسش رئیس کمیسیون
فرهنگی اجتماعی شورای شهر مبنی بر اینکه طبق بند
دو ماده  ۶اساســنامه ،بررســی و تعیین بودجه سازمان

بایستی پیش از ارائه به شهرداری توسط شورای سازمان
تائید شود ،خاطرنشــان کرد :بودجه سازمان فرهنگی و
اجتماعی شهرداری شــیراز توسط شورای سازمان تائید
و مصوب شــده بود و نکته مهم این اســت که بودجه
سال  ۹۷در هماهنگی صورت گرفته با نماینده سازمان
شــهرداریها و دهیاریها بهصورت تلفیقی و تشویقی
برای تمامی ســازمانها در بودجه شــهرداری توســط
شورای مذکور تصویبشده است ،اما همچنین تصویب
بودجه  ۹۶سازمان بعد از تشــکیل شورای ناظر بوده و
نکته اصلی با وزارت کشــور این است که این اساسنامه
مشــکل دارد و به دلیل اینکه ایرادات برطرف نشــد،
توافقی که صورت گرفت به اینگونه بود که بودجه تمام
سازمانها بهصورت تجمیعی در بودجه شهرداری یکجا
به شــورای شهر شیراز داده شــود .ما نیز همین کار را
انجام دادیم که تصویب شــد .البته بر اساس این برنامه
دیگر ماهیت ســازمانی در سازمانهای شهرداری وجود
ندارد.
وی درباره ســؤال دوم و سوم در خصوص بند سه
ماده  6و بند چهار ماده  ۶اساســنامه مبنی بر بررســی
و تائیــد صورتهای اساســنامه ســازمان گفت :طبق
گزارشهای مالی بر اســاس گزارشهای رســمی به
استناد دستورالعمل هشتم خرداد  ۹۶ابالغی وزیر کشور،
تائیدیه بانک اطالعاتی حسابرسان منتخب ،جزو وظایف
ســازمان شــهرداریها و دهیاریهای کشور و انتخاب
حسابرس از میان این بانک اطالعاتی بر عهده شورای
اســامی شهر گذاشتهشده است .وی ادامه داد :در سال
 ۹۷نرخ جدیدی برای سازمان فرهنگی اجتماعی با توجه
به شــرایط اقتصادی و مشکالت شهروندان که معمو ًال
کم برخوردار و کمدرآمد هستند ارائه نشده و در صورت

ایجاد معاونت حملو نقل و ترافیک
در مناطق یازدهگانه شهرداری شیراز

بررسی تغییر کاربری سینما مهتاب
در کمیسیون فرهنگی شورای شهر شیراز

رئیس کمیســیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر
شــیراز گفت :بهمنظور بهبود کنترل ترافیکی در مناطق یازدهگانه شهرداری
شــیراز معاونت حملونقل و ترافیک ایجاد و در کنار هر منطقه پلیس راهور
منطقهای مستقر میشود .نواب قائدی همایش تجلیل از برگزیدگان ترافیکی
گفــت :برای ایجاد نظــم و انضباط در حوزه حملونقل ترافیک شــهری به
جامعیت و یکپارچگی ساختاری نیازمندیم.
وی ادامه داد :طبــق قانون برنامهریزی و اجرای پروژههای حملونقل
شــهری بر عهده شــهرداریها و وظیفه نظارت بر رعایت قوانین و مقررات
راهنمایــی و رانندگی بر عهده پلیس راهور اســت .ازاینرو ایجاد هماهنگی
بین این دو ارگان ضروری اســت و در برنامه ششــم توسعه کشور نیز به آن
اشــاره شده است .قائدی اظهار کرد :بر این اســاس مقرر شد در هر یک از
مناطق شــهرداری شیراز ساختار و تشــکیالت پلیس راهور مستقر شود که
این موضوع با تخصیص یک ســاختمان به پلیس راهور در شهرداری منطقه
 ۲شیراز محقق شــده است و با همکاری نهادهای متولی این طرح در سایر
شهرداریهای مناطق نیز اجرا خواهد شد .وی یکسان شدن محدودیتهای
جغرافیایی پلیس راهور و شــهرداری را ازجمله الزامات عملیاتی شدن مؤثرتر
این طرح دانســت و گفت :امیدواریم با راهاندازی ســاختمان پلیس راهور در
مجاورت شهرداریهای مناطق و راهاندازی معاونت حملونقل و ترافیک در
مناطق یازدهگانه شــهری بتوانیم مشکالت ترافیکی شهروندان را با سهولت
بیشتر در مناطق برطرف کنیم.

پنجاه و ســومین جلسه کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی
شورای اسالمی شهر شیراز ،به بررســی تغییر کاربری و تخریب سینما
مهتاب پرداخت .رئیس کمیسیون فرهنگی شورا با اشاره به تاریخی بودن
این مکان گفت :قدمت این ســینما به دههی  ۳۰برمیگردد و خاطرهی
سه نسل پیشین را با خود به همراه دارد بهگونهای که بیشتر اهالی شیراز،
فارس و شهرستانهای مجاور از آن خاطره دارند .احمد تنوری گفت :در
این جلسه مالک سابق سینما با اشاره به مصادره این مکان توسط دادگاه
انقالب اسالمی با ارائهی مطالبی مخالفت خود را با تخریب سینما اعالم
کرد و خواستار حفظ این سینما شد.
وی افزود :مشــاوران نیز ضمن تأکید بر ارائه طرح توجیهی معتقد
بودند با تخریب اینگونه بناها تا ســال  ۱۴۰۰هیــچ بنای فرهنگی در
شــیراز باقی نمیماند .تنوری گفت :حفظ بناهای قبل از سال  ۴۰مانند
این ســینما که دارای اهمیت حفظ تاریخی هســتند و ثبت در آثار ملی
از پیشــنهادهای مشــاورین بود .وی گفت :مقرر شــد کمیتهی میراث
فرهنگی شــورای اسالمی شهر در ذیل کمیســیون فرهنگی ،اجتماعی
و ورزشــی شهر شیراز به بررســی این موضوع بپردازد .تنوری خواستار
پیگیری اســتعالم مالکیت بنیاد  ۱۵خرداد توســط شهرداری شیراز شد.
به گفته تنوری بررســی طرح یکفوریتی مساعدت به تیمهای فوتبال
فجر شــهید سپاسی و شــهدای قشقایی شــیراز نیز در دستور کار قرار
گرفت.

صالحدید شــورا از نرخ نامه ســال  ۹۶که همچنان از
اعتبار قانونی برخوردار است اســتفاده میشود و اعالم
میکنیم که همه این نرخها مربوط به سال  ۹۶است که
در سال  ۹۵تصویبشده بود و منع قانونی ندارد.
در پاســخ به ســؤال پنج در خصــوص بند هفت
ماده  ۶اساســنامه نیز در خصوص تائید معامالت عمده
شــورای ســازمان نیز همه هزینههای انجامگرفته در
ســازمان فرهنگی در حد معامالت متوسط بوده که در
حوزه اختیارات رئیس ســازمان است؛ یعنی ما معامالت
عمدهای در ســازمان فرهنگی اجتماعی نداشــتیم که
آنقدر وســیع باشــد که از اختیار رئیس سازمان خارج
باشــد .در پاسخ به سؤال  ۶مبنی بر انجام هرگونه ترک
تشــریفات منوط به تصویب شورای شهراست که طبق
مصوبه مورخ  ۲۳آبان  ۹۶تعریف آئیننامه شــهرداری
تهران تســری یافته به دیگر شــهرداریها در موضوع
مبایعه و حراج جز شــخص شهردار هیچکدام از روسای
سازمانها اختیار ترک تشریفات مناقصه را ندارند.
اســکندر پور خاطرنشــان کرد :تأخیر در تشکیل
شــورای ســازمان صرف ًا به خاطر این بود تــا بتوانیم
وزارت کشور را قانع ســازیم که به سمت سازمانهای
قبلی بازگردیم .آرزو میکنم با همدلی و همکاری همه
اعضای شــهر بتوانیم هفتههای آینده شورای سازمان و
هیئتمدیره آن را تشــکیل دهیم و امیدوارم با تأخیری
که در پروژههای عمرانی وزارت کشور ایجادشده وزارت
کشــور قانع شــود که به سمت اساســنامههای سابق
بازگردد و اختیارات پیشــین را به ســازمانها بازگرداند؛
بنابرایــن گزارش ،احمدتنوری پس از شــنیدن گزارش
شهردار با اشــاره به نکاتی اعالم کرد که از پاسخهای
شهردار قانع شده است.

امنیت نباشد ،روند توسعه و رشد
متوقف میشود
رئیس شورای اسالمی شهر شــیراز گفت :اگر امنیت را از عرصه اجتماعی هر
کشــور و منطقهای حذف کنیم ،روند توسعه و رشــد متوقف میشود .سید احمدرضا
دستغیب گفت :امنیت و سالمت دو نعمت گرانبهاست که در صورت فقدان هرکدام،
اهمیت آنها برای انسانها بیشتر ملموس خواهد شد؛ امنیت پدیدهای وابسته به همه
شاخصهای رشد و توسعه است .وی افزود :اگر امنیت را از عرصه اجتماعی هر کشور
و منطقهای حذف کنیم روند توسعه و رشد متوقف میشود؛ پیشفرض سرمایهگذاری
در هر منطقهای ،وجود امنیت پایدار و آرامش اســت نمیتوان از امنیت غفلت کرد و
انتظار جذب ســرمایهگذار و سرمایهگذاری داشت .رئیس شورای اسالمی شهر شیراز
گفت :اگر امــروز خانوادههای ما در پارکها و تفرجگاههــا بهراحتی تردد میکنند و
هر صبحگاه شــاهد تردد بانشاط دانشآموزان دختر و پسر در سطح شهر هستیم که
مهمترینشان امنیت است ،مدیون تالش سبز پوشان نیروی انتظامی است .دستغیب
همچنین با اشاره به روز جهانی کودک گفت :در توسعه شهری بر مبنای انسان ،توجه
به کودکان و اقشار ضعیف باید در اولویت اصلی قرار گیرد .متأسفانه شهرهای ما نهتنها
برای رفاه کودکان طراحی نشدهاند بلکه در مواردی سالمت و رفاه کودکان را تهدید
میکند .وی افزود :تردد بیشازحد خودروهای شــخصی ،ناسالم بودن محیطزیست،
ناامن بودن معابر عمومی ،طراحی نامناســب ساختمانها و فضاهای تفریحی ازجمله
مواردی است که باید بیشازپیش درزمینه طراحی شهری با رویکرد شهرهای دوستدار
کودک موردتوجه قرار گیرد .دســتغیب گفت :شهرهای ما باید بتوانند از کودکی برای
انسانها شرایطی را ایجاد کنند که یاد بگیرند باهم گفتگو کنند؛ در شهر انسانمحور و
دوستدار کودک ،گفتگو پایه رسیدن به صلح و همزیستی مسالمتآمیز است.

شهرداری شیراز الیحه مدیریت پسماند را به شورای شهر ارائه میکند
چهل و هشــتمین جلســه کمیســیون ســامت،
محیطزیســت و خدمات شهری شــورا به بررسی طرح
هوشمندسازی سیستمهای آبیاری نوین و هوشمندسازی
مخازن اکولوژیک پرداخت .در این جلســه قاسم مقیمی
گفت :مصرف نامتعارف آب در بخشهای مختلف کشور
سبب بروز بحران شده است بهگونهای که  ۹۰درصد آب
مصرفی کشور صرف بخش کشــاورزی میشود .رئیس
کمیسون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورای
شهر با اشاره به معرفی سیســتم هوشمند آبیاری توسط
نماینده شــرکت دانشبنیان زیستکیا گفت :بهکارگیری

در عرصههای کشاورزی ،فضای سبز شهری ،نهالستانها
و باغات از قابلیتهای این سیســتم است .وی افزود :این
شــرکت دانشبنیان ،کاهش  ۴۰درصــدی مصرف آب،
امــکان کنترل از طریق اینترنــت و تلفن همراه و ذخیره
اطالعــات و دادههای اقلیمی گرفتهشــده از سنســورها
بهمنظور آنالیز و برنامهریزی در توسعه فضای سبز شهری
را ازجمله توانمندیهای اســتفاده از این سیســتم عنوان
کرد .مقیمی گفت :اعضای کمیسیون به بررسی اختصاص
درصدی از ردیف آموزش شــهروندی بودجه سنواتی در
راستای گسترش فرهنگی تفکیک زباله ازمبدا پرداختند.

وی افزود :در راستای فرهنگسازی و آموزش شهروندی،
کاهــش تولید پســماند ،تفکیــک از مبــدأ و بازیافت،
ناهنجاریهای مرتبط با پســماند ،ذخیرهسازی و جدول
زمانبنــدی جمعآوری پســماند تر و خشــک ،نظافت و
پاکیزگی شهر و مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی
در مبدأ از موضوعات مورد بررسی مدیریت پسماند است.
مقیمی گفت :مقرر شد سازمان پسماند شهرداری شیراز،
در مدت یــک ماه الیحهی نحوهی جمعآوری بازیافت و
ارائه بســتههای تشــویقی به افرادی که مواد بازیافت را
جمعآوری میکنند به شورا ارائه دهد.

با چه منطقی در هر
نقطه از شهر ،منازل
مسکونی که ازنظر
سازهای مشکلدارند به
مدارس غیرانتفاعی تبدیل
میشوند و این کار باوجود
مخالفت شهرداری توسعه
پیدا میکند؟ برخی از این
مدارس ساختمانهایی
 40ساله دارند و مخروبه
هستند

،،

،،

اگر امروز خانوادههای ما
در پارکها و تفرجگاهها
بهراحتی تردد میکنند و
هر صبحگاه شاهد تردد
بانشاط دانشآموزان دختر
و پسر در سطح شهر
هستیم که مهمترینشان
امنیت است ،مدیون
تالش سبز پوشان نیروی
انتظامی است

،،

،،

شهرهای ما باید بتوانند
از کودکی برای انسانها
شرایطی را ایجاد کنند
که یاد بگیرند باهم گفتگو
کنند؛ در شهر انسانمحور
و دوستدار کودک ،گفتگو
پایه رسیدن به صلح و
همزیستی مسالمتآمیز
است

،،
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مقالهای درباره اهمیت رنگ و نور که امروزدو حلقه مفقوده در شهرها هستند

،،

اغتشاشات در فضاهای
شهری منجر به بیهویتی،
ناخوانایی شهر ،و نیز
اثرات سوء روانشناختی
در استفادهکنندگان
میشود .یکی از مهمترین
این عناصر رنگ است.
رنگ برخالف فرم ،حجم،
نما و یا کفسازی در
الیهای پنهانتر قرار دارد
و کمتر به تأثیرات روانی
آن اندیشیده شده و در
دستورالعملها و ضوابط
طراحی هم کمتر به مقوله
رنگ پرداخته میشود

،،

،،

نمونهای از بهکارگیری
رنگ و نور در شیراز
که یک نمونه معماری
است؛ مجموعه بناهای
نصیرالملک شامل مسجد،
منزل ،حمام ،آبانبار و...
در محله قدیمی «اسحاق
بیگ» شیراز است .باید
با استفاده ازاینگونه
نمونهها برای بازگرداندن
آن شیوه بهکارگیری رنگ
در بافت شهری تالش
کرد؛ البته نه حتماً مانند
سبک و سیاق قدیم

،،

نورپردازی شهری ابزاری برای مدیریت بهتر شهر
حمیدرضا معصومینسب
دانشآموخته کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری دانشگاه عالمه طباطبایی

هر رنگ تأثیر فیزیکی و روحی خاصی را بر روی بیننده
میگــذارد و افراد واکنشهای متفاوتی نســبت به رنگهای
مختلف از خود نشــان میدهند .محققان تاکنون نتوانستهاند
یک سیســتم منســجم جهانی را که قادر به دستهبندی کلیه
واکنشهای افراد نسبت به رنگهای مختلف باشد پایهریزی
کنند و معتقدند کــه واکنش افراد به مؤلفههای متعددی نظیر
فرهنگ ،جنسیت ،سن ،موقعیت احساسی و ذهنی ،تجربههای
خاص فردی بســتگی دارد .البته نوع و شــدت این واکنشها
نیز منحصربهفرد است .روانشناسی رنگها یک شاخه نظری
نیســت که تنها به بخش آکادمیک محدود شود ،بلکه گستره
تحقیقات این حوزه در زندگی روزمره عموم نمود پیدا میکند.
رنگ از میان عوامل مختلف هویتی در شــهر ،عاملی برجسته
است که در نگاه اول تأثیر خود را آشکار میکند.
اهمیت رنگ در فضاهای شــهری مغفول مانده
است

در محیطهــای شــهری عناصر ناهمگــون و ناهنجار
گوناگونی در کنار هم به اغتشاشات محیط دامن میزنند .این
اغتشاشــات در فضاهای شهری منجر به بیهویتی ،ناخوانایی
شــهر ،و نیز اثرات ســوء روانشناختی در اســتفادهکنندگان
میشود .یکی از مهمترین این عناصر که بهندرت آشکار بدان
توجه میشــود ،رنگ است .رنگ برخالف فرم ،حجم ،نما و یا
کفسازی در الیهای پنهانتر قرار دارد و کمتر به تأثیرات روانی
آن اندیشیده شده است .در دستورالعملها و ضوابط طراحی هم
کمتــر به مقوله رنگ پرداخته میشــود .انتخاب رنگ بناها و
عناصر فضاهای شهری اغلب به سلیقه پیمانکار ،صاحبملک،
مأمور خرید و یا اجناس موجــود بازار و حتی تصادف یا اتفاق
واگذار میشــود .رنگ بهعنوان یک محرک محیطی ،ابزاری
برای بیان احساســات انسان و بازتابی از فرهنگ ملل مختلف
شناخته میشود .نور ،رنگ و همچنین آب ،عناصر زیباشناختی
معماری اسالمی به شمار میروند.
نور یکی از جنبههای متمایز معماری ایرانی است و عنصر
حکمت الهی به شمار میآید .تجلی ماهیت وجودی نور و رنگ
بر بنا ،این دو عنصر را اصلیترین محور زیباییشناسی معماری
ایرانــی در عرفان و معنا قرارداده اســت .رنگآمیزی ،ازجمله
عناصری اســت که هنر ایرانی را از ســایر هنرها جدا میکند.
این قاعده از زمانهای قدیــم و بدو طلوع تمدن فالت ایران
وجود داشــته و نمونههای آن در کاشیها ،نقش برجستههای
هخامنشــی و ظروف و اشــیای رنگین عهد ساسانی گرفته تا
نقاشیها و تزئینات صنایع گوناگون دوره اسالمی دیده میشود.
پس از بازگشت حس بویایی به دنبال سرماخوردگی ،بوی خاک
تازه میتواند نشاطآور باشد .جاذبه عالی قدمزدن در میان زمین
کشــاورزی ،خود خاک آن اســت .فضای شهری نیز میتواند
رنگ قهوه باشد ،بهویژه اگر مصالح اصلی از خاک ،چوب ،آجر و
سنگ تشکیل دهد ،اما سیمان ،آلومینیوم و فوالد برای به رنگ
قهو ه درآمدن شــهر کمکی نمیکنند .سنگها باید قابل دید و
لمس باشند ،زیرا عنصریترین شئ هستند.
فیروزهای و سفید؛ الهامگر پاکی و اندیشه بالندگی

یکــی از اصیلترین رنگهای مطرح در هنر اســامی
رنگ فیروزهای اســت ،همچنین آبی الجوردی هسته مراقبه

،،

در انتخاب رنگها باید
هویت شهر و سالیق و
فرهنگ مردم موردتوجه
قرار گیرد .طرح جامع
رنگ نهتنها تکلیف مناطق
و فضاهای شهری را
ازلحاظ هماهنگی مشخص
مینماید ،بلکه در انتخاب
رنگ تجهیزات و عناصر
ثابت و متحرک در فضای
شهری نیز بین سازمانها
و نهادهای مختلف شهر
هماهنگی ایجاد میکند

و مشاهده است ،بیانگر بیکرانگی آسمان آرام و تفکر برانگیز
سحرگاهان صاف و صمیمی است ،در درون مسجد ،برخالف
بیرون که کاشــیکاری بیشتر با آجر عجین شده است ،نقوش
کاشــی با ســفیدی نقوش گچبری همراه اســت که تضادی
چشــمگیری را با فضای پرنقش و رنگ بیرون برقرار میسازد
و باعث میشود فضای داخلی مســجد آرام و قداست خاصی
داشته باشد که این قداســت از رنگ سفید فضا و از بیرنگی
و بی نقشــی سطوح داخلی نشــأت میگیرد ،زیرا رنگ سفید
بهخصوص وقتی با نوعی خلوت ،تفکر و ســکوت همراه باشد،
الهامگر نوعی بزرگی ،پاکی و اندیشه بالندگی است.
اهمیت رنگهای شاد در زیبایی معماری

اســتفاده از نماها و رنگهای شــاد در معماری (بنا) از
اهمیت ویژهای برخوردار اســت .امروزه استفاده از رنگها در
شهرسازی باهدف بهبود ســیمای زندگی شهری در سیمای
کالبدی و فضایی فضاهای مختلف شهری و دلپذیرکردن فضا
جهت ســکونت و فعالیت و افزایش بار معنایی و هویتی شهر
اســت .توجه به رنگ بهعنوان یکی از اجزای فضای شــهری
در طراحی شهری موردتوجه شهرسازان و معماران قرار گرفته
است .استفاده از رنگ مناسب در شهرسازی تأثیر بسیار خوبی در
بر استفادهکنندگان از فضاهای شهری خواهد داشت .با توجه به
افزایش فعالیتهای شهری در شهر و گسترش استفاده از فضا
با عملکردهای مختلفی لزوم ارتقاء کیفیت بصری به معماری
(بنا) با استفاده از رنگ مناسب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار
است .روند رو به گسترش شهرها و ایجاد شهرکها و محالت
جدید شــهری ،پارکها ،بوســتانها ،خیابانها و گذرگاههای
مختلف با امکانات محدود نیازمند تنوعبخشی و ایجاد آرامش
برای استفادهکنندگان از این فضاها از طریق کاربرد رنگهای
شاد و زنده است .زیبایی ،آراستگی ،پاکیزگی و انسجام فضایی
رنگهای مورداســتفاده با درک صحیح عملکردها رنگها از
ویژگیها و معیارهای مهم ارزیابی شهر آرامشبخش است.
رنگ از عوامل کالبدی القای حس مکان به شمار
میآید

با توجه به مفهوم حس مکان مجموعه عوامل متعددی
در شکلگیری این حس دخیل است .این موارد عوامل ادراکی،
شناختی و کالبدی را شــامل میشود .رنگ از عوامل کالبدی
القــای حس مکان به شــمار میآید .دیگــر عوامل تأثیرگذار
کالبدی اندازه مکان ،تضاد ،فاصله ،مقیاس انســانی ،بو ،صدا و
تنوع بصری است .رنگها نقش بسیار زیادی در حس تشخیص
زمان و مکان از ســوی فرد را دارند .اســتفاده از نور و فضای
قرمز منجر به تخمین بیشازاندازه زمان ،و ســبز یا آبی منجر
به تخمین کمتری از اندازه زمان در شــخص میشود .توانایی
انســان در کنترل زمان از عوامل اضطرابزا به شمار میآید،
استفاده درست و مناسب از رنگ منجر به ایجاد احساس آرامش
در فرد میشود .توجه به مبلمان سکونتگاه شخصی و فضای
محیط مســکونی بدون توجه به چشــمانداز بصری محیط و
فضای شهری غیرممکن خواهد بود .شهر بهعنوان مجموعهای
تشکیل شــده از رنگهای مختلف در صورت رعایت ترکیبی
مناســب از این رنگها محیط فضایی مطلوب و آرامشبخش
را برای شهروندان به وجود میآورد .در مورد تجهیزات شهری
فضاهای سبز شهری مهمترین عنصر تأمینکننده تنوع رنگ
هستند و در شکلدهی به ســیمای رنگی شهر نقش اساسی
دارند .رنگ مهمترین عامل در جذابیت پارکها و فضاهای سبز
شهری به شمار میآید .آگاهی از کاربرد متناسب رنگها موجب
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رسیدن به هدف خواهد شد.

نورپردازی شــهری ابزاری بــرای اجرای بهتر
مدیریت شهر

یکی از وظایــف طراحان چشــمانداز ،آگاهی از دانش
ترکیب رنگ ،روانشناسی رنگها و آشنایی با گونههای گیاهی
تأمینکننده آن اســت .نورپردازی شهری ابزاری برای اجرای
بهتر مدیریت شــهر اســت ،جدای از عملکرد زیباسازی شهر،
امکاناتــی فراتر از این قبیل را در اختیار برنامهریزان و طراحان
شهری قرار میدهد .با توجه بیشتر به مقوله نور میتوان امنیت
شــهر را بهطور قابلتوجهی افزایش داد ،شهروندان را ملزم به
اجرای قوانین کرد ،نقاطی از شهر که دارایی حساسیت عبور و
مرور است با تمرکز بر رنگ خاص و تخصیص آن به کل شهر
میتوان آن را بخشی از هویت شهر تبدیل کرد .فنآوریهای
جدید و کار با رایانه کمک زیادی به پیشــرفت علم نورپردازی
کرده است .با توجه به امکانات فراوانی که نورپردازی در اختیار
کارپردازان شــهری میگذارد ،جا دارد بیشازپیش به آن توجه
شــود و هر حرکتی در زمینه نورپردازی شــهر نیازمند مطالعه
دقیق است.
بهکارگیری رنگ براساس عوامل اقلیمی

شــهرهای تاریخی ایران با ســاختار و چیدمان فضایی
که در زمان خــود دارا بودهاند ،فضاهای شــهری با هویت و
ســرزندهای را ایجاد کرده بودند؛ که این ســرزندگی اجتماعی
بهنوعی از کیفیتهای محیطی که کنشهای اجتماعی در آن
شکل میگیرد نیز تأثیرپذیر بوده ،از کیفیات محیطی ـ فضایی
این محیطها میتوان به عوامل زیباشناختی بدنههای شهری
اشــاره کرد ،با قدمزدن در محالت اولیه شــهرهای تاریخی و
قدیمی همچون شــیراز ،اصفهان ،یزد و ...شــاهد بهکارگیری
نوعی رنگآمیزی و رنگ غالب که بهواســطه رنگ مصالحی
است که در نماهای بیرونی ساختمانها بهکاررفته است هستیم.
رنگهایی که بهگونهای یکنواخت اســت ،که علت این رنگ
غالب که همان رنگ قهوهای خشــت و گل ،بدنه و پشتبام
ساختمانها است که مزید بر این هماهنگی شده است .معماران
و شهرسازان گذشته کام ً
ال آگاهانه و مدبرانه برای جلوگیری از
این یکنواختی با شــاخص کردن نوع نما و بهکارگیری رنگ
مصالح تمام ســاختمان یا قســمتی از بدنه ساختمانهایی با
کاربری و فعالیتهای مختلف ،ســعی در نوعی نشانهگذاری و
از بین بردن یکنواختــی کاذب در بافت محالت و بالطبع کل
شــهر بودهاند .این نوع بهکارگیری رنگ که برگرفته از عوامل
اقلیمی مانند خشــت در ســقف و بدنه خانهها و کاربردی که
خشــت و کاهگل بهعنوان عایق بازی میکرده است و عواملی
فرهنگی ـ مذهبی که باعث شده است از کاشیهای هفترنگ
در سر در ورودی بعضی از خانهها و سقف مساجد و گل دستهها
مورداستفاده قرار گرفته ،به فضاهای شهری و محالت رنگ و
بوی خاصی تزریق میکرده است.
نصیرالملک؛ نمونهای از بهکارگیری نور و رنگ

بعــد از اتفاقهایی که نقطه آغــاز آن را بهنوعی انقالب
صنعتی انگلســتان میدانند ،در ایران با اغاز مدرنیزاســیون،
شــاهد از بین رفتن و بیتوجهی به یکی از عوامل زیباشناختی
(رنگ) در تمام سلسلهمراتب از واحد همسایگی تا شهر هستیم.
شــهرهای ما با برخورد و نگاه جدیدی که به آنها شده است
دیگر نتوانســتهاند آن سرزندگی و حس تعلق حداقل در زمینه
بهکارگیری رنگ در بســتر شهرها را ادامه و حتی ارتقاء دهند.
هماینک در شــهر شــیراز با تشــویش و تنوع رنگی که در

محالت جدید و حتی در محــات قدیمی آن نیز وجود دارد،
دیگر یکنواختی بصری و آرامشبخشی که در ترکیب رنگها
وجود داشت ،نیست .با نگاهی به اقدامات مشابه در کشورهای
دیگر جهان در خصوص مقوله رنگ و نور در بافتهای تاریخی
خود میتوان دید که چگونــه با بهکارگیری این عامل (رنگ)
توانســتهاند جلوه و روح دوبارهای به شــهر ببخشــند .با این
حال برای احیاء دوباره بافتهــای تاریخی و برای جلوه بهتر
بافتهای حاشــیهای نیز میتوان با استفاده از رنگها طراوت
و شــادابی بهخصوص بــرای زنان و کودکان و قشــر جوان
ایجــاد کرد .نمونهای از بهکارگیری رنگ و نور در شــیراز که
یک نمونه معماری است؛ مجموعه بناهای نصیرالملک شامل
مســجد ،منزل ،حمام ،آبانبار و ...در محله قدیمی «اســحاق
بیگ» شــیراز واقع است .قســمت اعظم مجموعه در جریان
خیابانسازی تخریب و ساختمانهای جدید در آن احداث شد.
آنچه اکنون از منزل نصیرالملک باقی مانده شامل تاالر اصلی،
قسمتی از حیاط اندرونی ،بخش بیرونی و زیرزمین است .باید
با استفاده ازاینگونه نمونهها و همچنین نمونههای دیگر برای
بازگرداندن آن شیوه بهکارگیری رنگ در بافت شهری تالش
کرد؛ البته نه حتم ًا مانند ســبک و سیاق قدیم ،اما در محدوده
تاریخــی با رویکرد بازآفرینی در خصــوص عامل رنگ و نور
میبایست شرایط را بیشازپیش فراهم کرد.
رنگ را هنگام ساخت بنا و شهر باید انتخاب کرد

درنهایت باید گفت که رنگها واجد کیفیتهایی هستند
که باید بهگونهای بسیار ســنجیده و با توجه به دیگر کیفیات
فضایی و ویژگیهای محلی از آن اســتفاده کرد .نمیتوان با
یک شناخت کلی به ارائه راهکارها و ضوابط درباره آن پرداخت
و انتظار افزایش کیفیتهای فضای شهری را داشت .شناخت
دقیق از شرایط اقلیمی ،ویژگیهای بومی مکان و هویت محلی
در این زمینه بسیار کارگشاســت .آنچه میبایست موردتوجه
قرار گیرد ،این نکته حساس است که در هر مکان ،نمونههای
مناسب در رابطه با کیفیتهای رنگی موجود است که میتواند
بهعنوان الگو برای طراحیهای جدید مورداســتفاده قرار گیرد.
تهیه طرح جامع رنگی تالشــی در جهت بهرهوری همهجانبه
و هدفمند بهکارگیری رنگ در مناطق مختلف شــهری است.
این طرحها میبایست همانند سایر طرحهای شهری در مقاطع
مختلف مورد بازبینی قرار گیرد و نیازها و شــرایط جدید در آن
لحاظ گردد .بخش مکمل چنین مطالعاتی مربوط به شــناخت
ســایق مردم ،فرهنگ بومی و ســایر مؤلفههــای اجتماعی
تأثیرگذار در شکلگیری هویت فضاها است .نکته حائز اهمیت
دیگر در رابطه با خوشرنگ کردن محیط شــهری در شــهر
شیراز این است که رنگ را نمیتوان بعد از ساخت بناها و شهر
به آن اضافه نمود بلکه این امر هنگام ســاخت بنا و شهر باید
تصمیمگیری شود.
بهطورکلی برای تهیه سیمای رنگی شهر باید موارد زیر
را مدنظر قرارداد :نقشــه رنگی منطقه یا شهر تهیه شود .طرح
جامع رنگ برای یک شــهر باید جامع و قابلاجرا باشــد و از
قوانیــن هماهنگی رنگها تبعیت کند .در انتخاب رنگها باید
هویت شــهر و ســایق و فرهنگ مردم موردتوجه قرار گیرد.
طرح جامع رنگ نهتنها تکلیف مناطق و فضاهای شــهری را
ازلحاظ هماهنگی مشــخص مینماید ،بلکه در انتخاب رنگ
تجهیزات و عناصر ثابت و متحرک در فضای شــهری نیز بین
سازمانها و نهادهای مختلف شهر هماهنگی ایجاد میکند.
پن.
منابع مقاله در دفتر نشریه موجود است
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تصویر شماره  :3نورپردازی کلیسای شهر برلین

تصویر شماره  :4نورپردازی شبانه اماکن تاریخی شاخص

پروندههفته
پروندهای درباره نوسازی ناوگان حملونقل عمومی شیراز

مدیریت شهری شیراز موفق شد  185دستگاه اتوبوس جدید را
به ناوگان حملونقل عمومی شیراز وارد کند و دو ایستگاه دیگر خط یک مترو
(غدیر و فرصت شیرازی) را نیز افتتاح کند
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نوسازی 20درصد ناوگان حملونقل عمومی شیراز با افزودهشدن 185دستگاه اتوبوس جدید
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 185اتوبوس جدید

با ورود  ۱۸۵دستگاه اتوبوس جدید به چرخه حملونقل عمومی
شیراز ،یکپنجم ناوگان اتوبوسرانی شیراز نوسازی میشود

 400000نفر مسافر

روزانه بیش از  ۴۰۰۰۰۰نفر از ناوگان اتوبوسرانی شیراز استفاده میکنند

 700اتوبوس مجهز

 ۳۰۰دستگاه اتوبوس شهری شیراز مجهز به سامانه کنترل هوشمند شدند

اتوبوس

و تا پایان سال  ۹۷این تعداد به حدود  ۷۰۰دستگاه افزایش می یابد

 1200اتوبوس شهری

ناوگان اتوبوســرانی شیراز با ورود اتوبوسهای جدید بهبود کمی و کیفی پیدا کرده و تعداد اتوبوسها به
 ۱۲۰۰دستگاه افزایش خواهد یافت

 300اتوبوس قدیمی

با جایگزینی اتوبوسهای جدید ،هماکنون  300دستگاه اتوبوس نیاز به نوسازی دارند

 130سامانه نظارت

هماکنون  ۱۳۰سامانه و دوربین کنترل نظارت تصویری در شیراز فعالیت دارد

 33درصد افزایش تخلفات

در سهماهه اول امسال ،میزان تخلفات توسط ســامانههای هوشمند مرکز کنترل ترافیک
نسبت به مدتزمان مشابه ســال گذشته  ۳۲درصد رشد را نشان میدهد .در همین راستا
پیشبینی میشود میزان تخلفات تابستان امسال نیز نسبت به مدتزمان مشابه سال قبل
 ۲۰درصد افزایش داشته باشد

اینفوگ
حمل و نقل ع
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مترو
 18ایستگاه مترو

با افتتاح ایستگاه های غدیر و فرصت شیرازی که در دوطبقه ساخته شده است ،خط یک مترو شیراز
در  ۱۸ایستگاه به مسافران خدماترسانی میکند .ایستگاه امام حسین (ع) و وکیل دو ایستگاه باقیمانده از خط یک مترو
شیراز است که ایستگاه امامحسین (ع) تا پایان امسال و ایستگاه وکیل سال آینده به بهرهبرداری میرسد

گرافی
عمومی شیراز

 60000نفر مسافر

روزانه حدود  ۶۰۰۰۰مسافر در خط یک مترو شیراز جابجا میشوند
تا سال  98تعداد مسافرانی که از خط یک استفاده میکنند به دو برابر افزایش مییابد

 24.5کیلومتر خط مترو

خط یک مترو شیراز به طول  24/5کیلومتر بعد از تهران طوالنیترین خط متروی کشور است که غرب

این کالنشهر را از ایستگاه «میدان احسان» به شرق آن تا ایستگاه «میدان اهلل» متصل میکند

کنترل
ترافیک

 10تقاطع ثبتتخلف

تا چهار ماه آینده ۱۰ ،تقاطع شیراز به سیستم ثبت تخلف عبور از
چراغقرمز مجهز میشود

 68تقاطع چراغدار

هماکنون  ۶۸تقاطع چراغدار در شهر شیراز وجود دارد
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،،

مدیریت شهری
در تالش است تا هزار
اتوبوس فعال در چرخه
حملونقل عمومی شیراز را
نوسازی و با بهبود
کمی و کیفی خدمات
ارائهشده در حوزه
حملونقل ،شهروندان را
به استفاده هر چه کمتر
از خودروی شخصی
ترغیب کند

،،

،،

رانندگان اتوبوس
و حملونقل عمومی شیراز
هیچ کوتاهی
در زمینه خدمترسانی
نکردهاند و تالش داریم
با تعامل بین مدیریت
شهری و دولت بتوانیم
با تخصیص یارانه بخشی
از مشکالت رانندگان
ناوگان حملونقل عمومی
را مرتفع کنیم

،،

،،

در حال حاضر هزار
اتوبوس در شیراز به
شهروندان خدمترسانی
میکنند که با ورود بیش
از  ۱۸۵دستگاه اتوبوس
با باالترین استانداردهای
روز دنیا به سیستم
حملونقل عمومی شیراز
شاهد کاهش عمر متوسط
ناوگان اتوبوسرانی از
 10/5سال به  6/5سال
خواهیم بود

،،

 ۱۸۵دستگاه اتوبوس جدید به چرخه حملونقل عمومی شیراز اضافه شد

وقتی از توسعه انسانمحور حرف میزنیم ،از چه حرف میزنیم
پنجشــنبه  19مهرماه 97
روزی بود که ســرانجام مدیریت
شــهری شــیراز موفق شد 185
دســتگاه اتوبوس جدیــد را به
مهشید السادات مظلوم
ناوگان حملونقل عمومی شیراز
وارد کند و دو ایستگاه دیگر خط یک مترو (غدیر و
فرصت شیرازی) را افتتاح کند ،تا در عمل نیز نشان
دهد وقتی از توســعه انسانمحور حرف میزنیم ،از

چه حرف میزنیم .شهردار شیراز در آیین ورود 185
دستگاه اتوبوس جدید به چرخه حملونقل عمومی
شیراز گفت :باافتخار اعالم میکنم که با ورود این
اتوبوسها 20 ،درصــد از کل ناوگان اتوبوسرانی
این کالنشهر نوســازی میشود .حیدر اسکندرپور
تقویــت زیرســاختهای حملونقــل عمومی را
یک ضرورت انکارناپذیر برای تحقق شــعار شهر
انسانمحور دانســت و افزود :در این راستا تالش

داریــم هزار اتوبــوس فعال در چرخــه حملونقل
عمومی شــیراز را نوسازی و با بهبود کمی و کیفی
خدمات ارائهشده در حوزه حملونقل ،شهروندان را
به استفاده هر چه کمتر از خودروی شخصی ترغیب
کنیم.
معاون عمرانــی وزارت کشــور بابیان اینکه
راهبرد کالنشهرها در گذشــته برای حل معضل
ترافیک توســعه معابر ،ایجاد تقاطعــات و ...بوده،
خاطرنشان ساخت :امروزه این نگاه در کالنشهرها
از ســختافزاری به نرمافزاری سوق یافته و شاهد
توســعه ناوگان حملونقل عمومی ،فرهنگسازی
و آموزش هســتیم .مهــدی جمالینژاد با اشــاره
به شــرایط اقتصادی کشــور گفت :در این شرایط
خرید اتوبوسهای جدید امری مشــکل اســت که
شهرداری شــیراز توانســت با خرید  ۱۸۵دستگاه
اتوبوس و ورود آن به چرخه حملونقل عمومی در
این امر پیشقدم شــود .استاندار فارس نیز در این
آیین بابیان اینکه با ورود اتوبوسهای شهری جدید
شاهد نوسازی بیست درصدی سیستم اتوبوسرانی
شیراز هستیم ،اظهار داشــت :رانندگان اتوبوس و
حملونقل عمومی شــیراز هیچ کوتاهی در زمینه
خدمترســانی نکردهاند و باید بــه این افراد توجه
ویژهای در زمینه حل مشکالت رانندگان حملونقل
داشته باشیم و بایســتی تسهیالت مناسبی به این
افراد نیز اختصاص داده شود.
تبادار افــزود :دولت برای خریــد اتوبوسها
همکاری خوبی داشــته و با ارائه ارز دولتی توانسته
اســت نقش مناســبی ایفا کند .وی خاطرنشــان
ســاخت :باید نگاهــی جامع به حــوزه حملونقل
شــهری بهعنوان یکی از مؤلفههــای جامعه پویا
داشــته باشــیم چون اگر به دنبال توسعه شهری
هســتیم باید زیرســاختهای مناســبی نیز برای
حملونقل داشته باشیم.
رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک
شورای اسالمی شهر شیراز نیز در آیین ورود 185
دستگاه اتوبوس جدید به چرخه حملونقل عمومی
شیراز گفت :یکی از اصلیترین رویکردهای شورای
پنجم توســعه حملونقل عمومی اســت و در این
راســتا عالوه بر تکمیل و توســعه خطوط مترو و
افزایــش کمی و کیفی ناوگان اتوبوسرانی درصدد
هوشمندســازی ترافیک و ایجــاد خطوط BRT
هستیم .نواب قائدی ارزش هر یک از اتوبوسهای

جدید را بیش از یک میلیارد تومان دانست و افزود:
تالش داریم با تعامل بین مدیریت شهری و دولت
بتوانیم با تخصیص یارانه بخشــی از مشــکالت
راننــدگان نــاوگان حملونقل عمومــی را مرتفع
کنیم .وی خاطرنشان ســاخت :امیدوارم با توسعه
و نوســازی ناوگان حملونقل عمومی ،شهروندان
بیش از گذشــته به اســتفاده از این ناوگان ترغیب
شوند.
هزار اتوبوس در شیراز به شهروندان
خدمترسانی میکنند
رئیس ســازمان مدیریت حملونقل مســافر
درونشهری شــهرداری شــیراز نیز در این آیین
گفت :در حــال حاضر هزار اتوبوس در شــیراز به
شــهروندان خدمترسانی میکنند که با ورود بیش
از  ۱۸۵دســتگاه اتوبوس با باالترین استانداردهای
روز دنیا به سیستم حملونقل عمومی شیراز شاهد
کاهش عمر متوســط ناوگان اتوبوسرانی از 10/5
سال به  6/5سال خواهیم بود .حمیدرضا ناصری با
تأکید بر اینکه از سال  90تاکنون دولت هیچگونه
اتوبوســی به شیراز نداده ،اضافه کرد :امید است که
با تعامل ســازنده دولت با شهرداری شاهد کاهش
حجــم مطالبات باشــیم .وی در خصــوص نحوه
پرداخت تســهیالت به رانندگان اتوبوس نیز گفت:
بیش از  ۷۰درصد قیمــت اتوبوس بهصورت یارانه
و تســهیالت دولتی پرداخته شده و سی درصد نیز
تنها با  10درصد نقد توسط مالک و مابقی بهصورت
تسهیالت  ۱۰ساله توسط اســتفادهکننده پرداخت
خواهد شد.
رئیس ســازمان مدیریت حملونقل مســافر
شــهرداری شــیراز ناصری با اشــاره به برخی از
مشکالت سیســتم حملونقل شهری افزود :بیش
از سه ســال اســت که دولت یارانه حملونقل را
پرداخت نکرده و پنج ســال اســت که مشکالت
بیمهای راننــدگان اتوبوس ،تاکســی و وانتبارها
حلنشده است و این در حالی است که یارانهها باید
با مدیریت بهتر پرداخت شود .ناصری در خصوص
انتظارات ارائه خدماتدهندگان حملونقل شهری
گفت :قیمتگذاری سوخت تاکسیها با خودروهای
شــخصی برابری میکند و باید به ایــن افراد نیز
تسهیالت مناســبی پرداخت شود تا امکان خدمات
بهتر عمومی فراهم شود.
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در آئین بهرهبرداری از دو ایستگاه قطار شهری «غدیر» و «فرصت شیرازی» مطرح شد

رویکرد شهرداری شیراز از عمرانی به اجتماعی و فرهنگی تغییر کرده است
پنجشنبه همراه با ورود  185دستگاه اتوبوس
جدیــد به نــاوگان حملونقل عمومی شــیراز ،و
همزمان با  19مهرماه سالروز بهرهبرداری از مترو
در کالنشــهر شیراز ،دو ایستگاه فرصت شیرازی
و غدیــر از خط یــک مترو با  14هــزار مترمربع
مســاحت و هزینهای بالغبرصد میلیارد تومان به
بهرهبرداری رســیدند .خط یک متروی شیراز به
طول  24/5کیلومتر با  ۲۰ایستگاه که  ۱۸ایستگاه
آن به بهرهبرداری رســیده اســت ،میدان احسان
در غــرب شــیراز را به میدان اهلل در شــرق این
کالنشهر متصل میکند .معاون عمران و توسعه
امور شهری و روستایی وزارت کشور در آیین آغاز
به کار دو ایستگاه قطار شــهری در شیراز گفت:
خوشبختانه رویکرد شهرداریهای کالنشهرهایی
نظیر شــیراز تغییر کرده و مأموریتهای آنها از
نگاه سختافزاری و عمرانی به سمت اجتماعی و
فرهنگی سوق پیدا کرده است .مهدی جمالینژاد
افزود :برنامهریزیها در کالنشهرهای کشور باید
بر پایه مســائل دانشبنیان تدوین شود زیرا عم ً
ال
همه شاخصهای مهم شهری در شهر دانشمحور
دیده شده است .وی تأکید کرد :مسئولین شهری
شیراز باید برای توسعه ناوگان حملونقل عمومی
این کالنشــهر ،برنامهریزی جامعی در خصوص
ایجاد زیرساختهای تراموا (واگن برقی) و خطوط
اتوبوسهای تندرو ( )BRTداشته باشند.
جمالینژاد با اشــاره به اینکه وزارت کشــور
در مورد توسعه زیرســاختهای حملونقل ریلی
در شــهرها برنامهریزی دقیقی کرده است ،گفت:
پیگیریهای زیادی درباره تحویل واگنهای مترو
به کالنشــهرها در حال انجام اســت و بهزودی
با ورود دو هزار واگن بســیاری از مشکالت حل
خواهد شد .معاون عمران و توسعه امور شهری و
روســتایی وزارت کشور گفت :ایجاد  840کیلومتر
خط مترو در کشــور مصوب شده که از این میزان
 294کیلومتــر احداث و به بهرهبرداری رســیده،
 295کیلومتر عملیــات اجرایی آن در حال انجام
اســت و  251کیلومتر در مرحلــه انجام مطالعات
تکمیلی قرار دارد .ساالنه  824میلیون نفر سفر از
طریق قطارهای شــهری در کشور انجام میشود.
جمالینژاد اظهار داشــت :یکی از مأموریتهای
اصلی وزارت کشور که تمام امور عمرانی این نهاد
را تحت تأثیر قرار داده ،نظام شهری است .بیماری
خاصی گریبان نظام شــهری کشور را گرفته که
به سندرم کالنشهری موسوم است و این مسئله
در پی افزایش مهاجرت از روســتاها و شهرهای
کوچکتر به شهرهای بزرگ ایجاد شده است.
وی با اشــاره به اینکه هزار و  200شهر در
کشور وجود دارد ،گفت :در دهههای اخیر بسیاری
از روســتاها و شهرهای کوچک کشــور خالی از
سکنه شده و اگر با همین روند پیش برود بیشک
در ســالهای آینده تنها چند صد شــهر در کشور
باقی خواهد ماند .این مقام مسئول ،توسعه متوازن
در همه استانها را موضوعی مهم و حیاتی دانست

و بیان داشــت :در کنار افزایش جمعیت که یکی
از خواســتههای رهبر معظم انقالب است ،توزیع
متوازن جمعیت در شــهرها و روســتاها نیز امری
ضروری اســت که اگــر رعایت نشــود در آینده
نزدیک ،تمام شهرهای کوچک و روستاهای کشور
خالی از ســکنه خواهد شد .جمالینژاد  ،گفت :در
حال حاضر کالنشــهرهای ایران با مشــکالت
شــدید زیســتمحیطی و آســیبهای اجتماعی
درگیر هســتند که باید در این زمینه هر چه زودتر
برنامهریزیهای الزم انجام و اجرایی شود.
توسعه حملونقل ریلی درونشهری از
الزامات دســتیابی به شهر انسانمحور
است

اســتاندار فارس در آییــن بهرهبرداری از دو
ایستگاه قطار شــهری شیراز با اشــاره به اینکه
شــورای اســامی پنجم و شهردار شــیراز شعار
شــهر انسانمحور را در دســتور کار قرار دادهاند،
انســانمحوری را نگاه برجســته و ضروری برای
زیست شهری در کالنشــهرها دانست و گفت:
دستیابی به انسانمحوری بدون تردید به الزامات
و برنامهریزیهای جامع نیاز دارد .وی با تأکید بر
اینکه بهرهبرداری از خط یک قطار شهری شیراز
اقدامی بسیار مهم و مؤثر در این شهر است ،یادآور
شد :البته تا رسیدن به هدف نهایی که بهرهبرداری
از شــش خط مترو پیشبینیشــده در کالنشهر
شیراز اســت ،راه زیادی در پیش است که همت
مضاعف مسئوالن شهری را طلب میکند.
نماینده عالی دولت در اســتان فارس بابیان
اینکه در نظر گرفتن مســائل زیستمحیطی یکی
از الزامــات تحقق هدف انســانمحوری اســت،
گفت :توسعه حملونقل درونشهری ریلی و مترو
ســبب کاهش آلودگی هوا و همچنین ترافیک در
سطح شهرها میشود بنابراین یکی از مؤلفههای
دستیابی به شــهر انسانمحور است .تبادار با ابراز
خرســندی از اینکه بهرغم تنگناهای مالی موجود
 25پــروژه بزرگمقیاس بــه ارزش  ۶۰۰میلیارد
تومان در ســطح کالنشهر شــیراز در حال اجرا
اســت ،افزود :با توجه به اینکه خدمترســانی به
شــهروندان هدف اصلی مسئوالن شهری است،
تکمیل پروژههــای نیمهتمام بهعنوان بخشــی
از این خدمات باید در اولویت شــهرداری باشــد.
وی بــا تأکید بر لزوم بهرهگیــری از ظرفیتهای
بخش خصوصی در به نتیجه رســیدن پروژههای
شــهرداریها ،از اعضا شــورای شــهر و شهردار
شــیراز خواســت اهتمام جدی برای تسهیل امور
ســرمایهگذاران بخش خصوصی را در دستور کار
قرار دهند .اســتاندار فارس ابراز امیدواری کرد با
تحقق شعار انســانمحوری در شیراز شاهد ایجاد
آرامش در زیست شهری این کالنشهر با در نظر
گرفتن ظرفیتها و محدودیتهای آن باشیم.
تسهیل دسترسی شهروندان شیرازی

از جنوب شهر به نقاط مرکزی

شهردار شــیراز نیز در این آئین عنوان کرد:
در برنامهریزیهــای مجموعه مدیریت شــهری
برای حملونقل درونشهری و مدیریت ترافیک،
تکمیل و توسعه خطوط قطار شهری نقش اساسی
دارد؛ ازایــنرو تالش داریم عالوه بر تســریع در
بهرهبــرداری کامــل از خط یک متــرو و تالش
بــرای تکمیل خط  2در کوتاهترین زمان ،عملیات
اجرایــی خط  3را نیز طی ســال آینده آغاز کنیم.
حیدر اســکندرپور در آیین افتتاح دو ایستگاه قطار
شهری غدیر و فرصت شیرازی که با حضور معاون
عمرانی و توســعه شهری وزارت کشور انجام شد،
گفت :عملیــات اجرایی خط یک متروی شــیراز
از ســال  80آغاز شده اســت که با افتتاح این دو
ایســتگاه ،خط یک با  18ایســتگاه به شهروندان
خدمات میدهد و تنها دو ایستگاه تا تکمیل نهایی
آن باقــی میماند که در یکی از آنها با مشــکل
تملک منازل مورد مســیر مواجهیم و با رفع این
مشــکل و اجرای ایســتگاهها ،خط یک تکمیل
خواهد شد.
شهردار شــیراز افزود :در راســتای تکمیل
هرچه ســریعتر خط  2قطار شــهری و رفاه حال
شــهروندان ،با نظر مشاوران مجرب ،تغییراتی در
طراحیهای اولیه ایجاد شــد که بر اســاس آن،
تعدادی از ایســتگاههای نزدیک و با فاصله کم،
حذف و اولویت اجرای خطوط به مسیر میانرود تا
میدان امام حسین اختصاص داده شده تا دسترسی
شــهروندان از جنوبیترین نقطه به مرکز شهر در
کمترین زمان فراهم شود .حیدر اسکندرپور ادامه
داد :تخصیص  600میلیــارد تومان اعتبار به خط
 2مترو شــیراز در حال حاضر منتظر دستور بانک
مرکزی برای فروش اوراق مشارکت است که اگر
این کار هرچه زودتر انجام شــود ،بیشک ظرف
ســه ســال ،فاز یک خط  2قطار شــهری شیراز
از شــهرک میانرود تا میدان امام حســین (ع) به
بهرهبرداری خواهد رسید .معتقدیم تعامل سازنده
میان شهرداری و دولت میتواند زمینهساز عملکرد
موفق و اثرگذار در حوزه حملونقل درونشــهری
باشد .شهردار شــیراز بابیان این مطلب که برای
اجرای خط  3متروی شــیراز مطالعات اقتصادی
گســتردهای انجام شده اســت ،گفت :بر اساس
این مطالعات ،بخشــی از هزینــه اجرای پروژه از
ایجاد فضاهای اقتصادی در ایستگاههای این خط
تأمین میشــود .وی ضمن قدردانی از کارگران و
متصدیان تکمیل و به بهرهبرداری رســیدن این
دو ایستگاه قطار شــهری ،توسعه خطوط مترو را
مصداق تحقق شهر انسانمحور دانست.
با افتتاح دو ایســتگاه جدیــد ،تعداد
مســافرین مترو روزانه به  70هزار نفر
میرسد

رئیس ســازمان حملونقل ریلی شهرداری
شیراز در این آیین بابیان اینکه با افتتاح دو ایستگاه

غدیر و فرصت شــیرازی تعداد ایستگاههای فعال
خط یک مترو به  ۱۸عدد میرسد ،گفت :خط یک
متروی شیراز دارای  ۲۰ایستگاه است و سال آینده
بهطور کامل به بهرهبرداری میرسد .محمدحسن
مرادی تعداد مسافرین مترو را روزانه  ۶۰هزار نفر
برشمرد و خاطرنشان ساخت :با افتتاح دو ایستگاه
غدیر و فرصت شــیرازی این تعــداد به  ۷۰هزار
نفر افزایش مییابد .بــرای افزایش ظرفیت قطار
شــهری مهمترین مشــکل کمبود تعداد واگنها
است که ضروری است دولت برای تأمین واگنها
تدبیــری بیندیشــد .وی عنوان کرد :بر اســاس
مطالعــات جامع حملونقل برای شــیراز شــش
خــط مترو به طول مجموعــ ًا  90کیلومتر در نظر
گرفته شده است که هماکنون خط  ۲به طول 15
کیلومتر در حال ساخت است و فاز اول آن به طول
 10کیلومتر از میانرود تا میدان امام حسین (ع) 30
درصد پیشرفت داشته است و سال آینده عملیات
ریلگــذاری آن آغاز میشــود .همچنین عملیات
اجرایی خط  ۳متروی شــیراز به طول  12کیلومتر
با هشت ایستگاه سال آینده آغاز خواهد شد.
شــهرداری موج کوبنــده بدهیها را
مدیریت کرد

نماینده شــیراز در مجلس شــورای اسالمی
و مدیر اســبق ســازمان حملونقل ریلی در آیین
افتتاح دو ایســتگاه قطار شــهری غدیر و فرصت
شیرازی گفت :امروز تکمیل پروژههای نیمهتمام
عمرانی و افتتــاح پروژههای مختلــف عمرانی،
فرهنگــی ،اجتماعی در شــیراز نشــان میدهد
مجموعه مدیریت شــهری توانســته موج کوبنده
بدهیها و مطالبات دورههای پیشــین را مدیریت
کند و پروژهها را به نتیجه مطلوب برساند .فرجاهلل
رجبی در آیین افتتاح دو ایســتگاه قطار شــهری
غدیــر و فرصت شــیرازی گفت :امــروز تکمیل
پروژههای نیمهتمــام عمرانی و افتتاح پروژههای
مختلــف عمرانی ،فرهنگی ،اجتماعی در شــیراز
نشــان میدهد مجموعه مدیریت شهری توانسته
موج کوبنده بدهیها و مطالبات دورههای پیشین
را مدیریــت کند و پروژهها را بــه نتیجه مطلوب
برســاند .رجبی در این آئین کــه با حضور معاون
عمرانی و توسعه شــهری وزارت کشور ،استاندار
فارس ،شــهردار شیراز و جمعی از اعضای شورای
اسالمی شهر برگزار شد ،با اشاره به رکود صنعت
ساختمان و بهتبع آن کاهش درآمدهای شهرداری
افزود :طی دو ســال گذشته نسبت به دوره پانزده
ساله پیشین میزان صدور پروانههای ساختمانی به
کمترین حد خود رســیده است .در شرایط کنونی
فعال شــدن دوباره بخش ساختوســاز میتواند
یک راهبرد برای کشور و رونق دوباره درآمدهای
شهرداریها باشد.
وی خاطرنشان ســاخت :شهرداری میتواند
بــا ارائه تســهیالتی همچون تخفیــف عوارض،
سازندگان را به ساختوساز تشویق کند.

،،

خوشبختانه رویکرد
شهرداریهای
کالنشهرهایی نظیر
شیراز تغییر کرده و
مأموریتهای آنها از نگاه
سختافزاری و عمرانی به
سمت اجتماعی و فرهنگی
سوق پیدا کرده است

،،

،،

تخصیص  600میلیارد
تومان اعتبار به خط
 2مترو شیراز در حال
حاضر منتظر دستور بانک
مرکزی برای فروش اوراق
مشارکت است که اگر این
کار هرچه زودتر انجام
شود ،ظرف سه سال ،فاز
یک خط  2قطار شهری
شیراز از شهرک میانرود
تا میدان امام حسین (ع)
به بهرهبرداری خواهد
رسید

،،

،،

امروز تکمیل پروژههای
نیمهتمام عمرانی و
افتتاح پروژههای مختلف
عمرانی ،فرهنگی،
اجتماعی در شیراز نشان
میدهد مجموعه مدیریت
شهری توانسته موج
کوبنده بدهیها و مطالبات
دورههای پیشین را
مدیریت کند و پروژهها را
به نتیجه مطلوب برساند

،،
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تأمین ایمنی و کاهش آلودگی
بااتوبوسهایجدید

،،

کل بدهی شهرداری شیراز
به شرکت ایرانخودرو
دیزل  68میلیارد تومان
بود که با پیگیریهای
صورتگرفتهی مدیران
شهری ،با واریز 26
میلیارد تومان و پرداخت
مابقی هزینه در قالب
هفت قسط شش میلیارد
تومانی (که تا اوایل سال
 98تسویهحساب خواهد
شد) 185 ،دستگاه
اتوبوس باقیمانده با
همان قیمت  430میلیون
تومانی تحویل شهرداری
شیرازشد

،،

،،

 185اتوبوس جدید که
جایگزین اتوبوس های
فرسوده میشود ،همگی
کولردار هستند ،فاقد
پلههای داخلی بوده و
ارتفاع کف داخلی آنها
از سطح زمین برای تردد
آسانتر مسافران کمتر
از اتوبوسهای فرسوده
فعلی است و همگی دارای
رمپ و جایگاه استقرار
ویژه جانبازان و معلولین
هستند

،،

،،

 Bدر
مطالعه دو خط  RT
سال  1392تهیهشده
ولی تاکنون اجرایی نشده،
هرچند احتماالً عملیات
اجرایی این خطوط در
سال جاری آغاز میشود.
خط یک از پایانه شهید
طبایینژاد (مقابل ایستگاه
راهآهن) شروعشده و به
ایستگاه مترو شاهد ختم
میشود .خط دو نیز از
میدان احسان شروع و به
پایانه استقالل میرسد

،،

حسین مالکی جایگزینی کهنه با نو یکی از فرمولهای بنیادین طبیعت است که هرساله با آغاز سال
جدید ،خود را به رخ ارکان عالم میکشد و کاربرد مصنوعات دستساز انسانی نونوار و بدون مشکل
هم در همین قاموس میتواند افزون بر آن که جلوه خوشــایندی به محیط ببخشد ،روحیه افراد را به
سمت اعتماد و اطمینان رهنمون کند.
شهرداری شیراز اما تحول در ناوگان حملونقلی خود را در روزهای آغازین فصل پائیز با بهرهبرداری

چگونه شــهرداری شــیراز توانست
سرانجام  ۱۸۵اتوبوس خریداریشده
را از پارکینــگ ایرانخــودرو دیزل به
خیابانهای شــهر شــیراز منتقل کند؟
در این یک ســال ،چه خســارتی بابت
نپرداختن هزینه خرید اتوبوس از سوی
شهرداری پیشین به شهر وارد شد؟
کل بدهــی شــهرداری شــیراز به شــرکت
ایرانخودرو دیــزل در حدود  68میلیارد تومان بوده
است که با پیگیریهای صورت گرفتهی من و خانم
دودمان ،شهردار محترم ،معاون حملونقل و ترافیک
شهرداری و مدیرعامل ســازمان حملونقل مسافر،
جلسات متعددی با مدیران شرکت ایرانخودرو دیزل
برگزار و به این نتیجه منتج شد که با واریز مبلغ 26
میلیارد تومان بهحساب شرکت ایرانخودرو دیزل و
پرداخت مابقی هزینه در قالب هفت قسط  6میلیارد
تومانی (که تا اوایل ســال  98تسویهحساب خواهد
شــد) 185 ،دســتگاه اتوبوس باقیمانده وارد شهر
شیراز شود .این ناوگان طی مراسمی با حضور معاون
عمرانی وزیر کشــور در روز پنجشنبه  19مهرماه به
بهرهبرداری رسید .شایانذکر است که این ناوگان با
همان قیمت پیشین (در حدود  430میلیون تومان به
ازای هر دستگاه) تحویل شهرداری شیراز میشود.
ورود  185دستگاه اتوبوس جدید ،چه
تأثیری بر روانسازی ترافیک ،آسایش
و امنیت مسافران و کاهش آلودگی شهر
خواهد داشت؟
از  185دســتگاه اتوبوس خریداریشــده ،پنج
دستگاه آن مطابق تفاهمنامهای دوره قبلی شورا به
شهرداری صدرا فروختهشــده است و  180دستگاه
دیگر صرف ًا در زمینه نوســازی استفاده میشوند (به
این معنا که  180دســتگاه اتوبوس فرسوده از رده
خارج و اتوبوسهای جدید جایگزین آنها میشود).
طبیعتــ ًا با نوســازی نــاوگان ،مطلوبیــت خدمات
اتوبوسرانــی ارتقــاء خواهد یافــت .اتوبوسهای
فرســوده ،امکانــات رفاهی کم و عمدتــ ًا غیرقابل
قبولی دارند و غالب ًا مشــکالت آلودگی هوا و ایمنی
را به همراه دارند .ازاینرو ،نوســازی آنها به معنای
حذف این مشکالت خواهد بود .اتوبوسهای جدید
همگــی کولردار بــوده و جایگزین  180دســتگاه
اتوبوس فرسوده فاقد کولر میشوند و ازاینرو درصد
اتوبوسهای دارای کولر در ناوگان اتوبوسرانی شهر
شیراز رشد قابلتوجهی خواهد داشت .همچنین این
اتوبوسها فاقد پلههای داخلــی بوده و ارتفاع کف
داخلــی آنها از ســطح زمین برای تردد آســانتر
مسافران ،کمتر از اتوبوسهای فرسوده فعلی است و
همگی دارای رمپ و جایگاه اســتقرار ویژه جانبازان
و معلولین هستند.
ایــن اتوبوسها به چــه خطوط و چه
مناطقی از شهر اختصاص خواهد یافت؟
آیا مناطق کمبرخــوردار هم موردتوجه
خواهند بود؟
در خطوط اتوبوسرانی ،اتوبوسهایی متنوعی
فعالیــت میکنند که با نوســازی موردنظر بیش از
نیمی از خطوط از این نوسازی بهرهمند خواهند شد
که این خطوط تقریب ًا در تمامی ســطح شهر فعالیت
میکنند .بنابراین نوســازی با توجه به فرســودگی
ناوگان صــورت میپذیرد که خطــوط مختلفی در
بخش مختلف شهر را دربرمیگیرد.

با ورود امکانــات حملونقلی جدید آیا
خطــوط جدید اتوبوس در شــیراز نیز
تعریف خواهد شد و آیا خطوط اتوبوس
شهری ،منطبق با ایســتگاههای مترو
تعریف میشوند؟
اتوبوسهــای جدید فعلی همگی در راســتای
نوسازی مورداســتفاده قرار خواهند گرفت .ازاینرو
ایــن ناوگان در خطوط فعلــی فعالیت خواهند کرد.
بااینحال بــا توجه به راهاندازی خــط یک مترو و
همچنین تغییر و تحوالت صورت گرفته در ســطح
شهر ،موضوع بازنگری در مسیر خطوط و زمانبندی
آنها ضروری اســت تا یکپارچگی الزم با خط مترو
و همچنین خطوط  BRTصورت پذیرد و این مهم
از طریق مشاور ذیصالح انجام میگیرد که قرارداد
انجام این مطالعات تا پایان ماه جاری منعقد خواهد
شد.
آیا برنامهای بــرای راهاندازی خطوط
بیآرتی در شهر نیز وجود دارد؟
مطالعه دو خط  BRTدر سال  1392تهیهشده
اما تاکنون اجرایی نشــده است .در حال حاضر حوزه
معاونت حملونقل شــهرداری شیراز در حال رایزنی
برای اخذ سرمایهگذار برای اجرای این خطوط است
و این امید وجود دارد که عملیات اجرایی این خطوط
در ســال جاری آغاز شــود .باید گفت که خط یک
از پایانه شــهید طبایی نژاد (مقابل ایستگاه راهآهن)
شروعشده و به ایســتگاه مترو شاهد ختم میشود.
خط دو نیز از میدان احســان شــروع و بــه پایانه
استقالل در ابتدای خیابان استقالل میرسد.
با توجه به آغاز فصل مدرسه و دانشگاه،
و بهتبــع آن احتمــال افزایش ترافیک
درونشهری ،نیازی به طرحهای کاهش
ترافیک مانند زوجو فرد در شیراز وجود
خواهد داشت؟
آغاز فصل مدرســه و دانشــگاه معمو ً
ال سبب
میشــود تا حجم ترافیک معابر بهویژه در ســاعات
اوج ترافیک ،رشــد قابلمالحظهای داشته باشد که
این مســئله در محدوده مرکزی شــهر از وضعیت
بغرنجتری برخوردار اســت .همچنین بــا توجه به
مشــکالت آلودگی هوای کالنشــهرها که بخش
قابلمالحظهای از آن ناشی از وسایل نقلیه موتوری
است ،کالنشهرها ملزم به اجرای طرح محدوده با
آالیندگی کم ( )LEZشدهاند .شهر شیراز نیز از این
امر مســتثنی نبوده و امید است تا پایان سال جاری
این طرح در شهر شیراز عملیاتی شود.
در صورت عملی شــدن این طرح چه
اتفاقی خواهد افتاد؟
مطابق این طرح ،تنهــا خودروهایی میتوانند
در محدوده مربوطه (کــه منطبق بر محدوده طرح
ترافیک اســت) تردد کننــد که برچســب معاینه
فنی داشــته باشــند؛ در غیر این صورت با برداشت
شماره پالک آنها توســط دوربینهای نصبشده
در ورودیهای این محــدوده ،این خودروها جریمه
خواهند شــد .الزم به ذکر است کنترل معاینه فنی
عالوه بر کنترل آالیندگی وسایل نقلیه ،بر عملکرد
فنی ســایر بخشهای خودرو نیز نظارت داشــته و
ازاینرو میتواند سبب ارتقای ایمنی وسایل نقلیه و
سیستم حملونقل شهری شود .از سویی دیگر ،تنها

اخیر از  180اتوبوس نو در شــهر شیراز پی گرفته اســت تا این نگاه تازه را به سازوکار امور
شــهری بیفزاید که تغییر و تحوالت مثبت در شــهر شیراز همســاز با نیازهای شهر مستمر است
و با نگاهی پیشــرو مداومت خواهد داشــت .متن گفتوگو با نواب قائدی رئیس کمیسیون عمران،
حملونقل شــورا ،تحولی اجتنابناپذیر و خوشــایند در ناوگان حملونقل عمومی شیراز را آشکارا
نمایان میکند.

با راهاندازی محدودههــای ترافیکی (مانند محدوده
زوج و فرد و غیره) نمیتوان مشــکالت را برطرف
کرد .چراکه عم ً
ال پیام چنین طرحهایی این اســت
که شهروندان با خودرو شــخصی خود به محدوده
مرکز شــهر تردد نکننــد و حالآنکه این مســئله
مستلزم آن است تا راههای جایگزین باکیفیت مانند
مترو ،BRT ،اتوبوس ،تاکســی ،پارکسوار و غیره
را نیز فراهم و به شــهروندان معرفــی نمود .عدم
رعایت این اصل و همچنین برخی ناهماهنگیهای
دیگر بین ارگانهای دخیل ،ســبب شکست اجرای
طرح محدوده طرح ترافیک در گذشــته شده است.
بنابرایــن الزم اســت تا با نــگاه و رویکردی جامع
چنیــن طرحهایی را اجرا کرد تــا موفقیت موردنظر
را به همراه داشــته باشد .تا پایان سال جاری نتایج
مطالعات جامع حملونقل و همچنین فاز نخســت
مطالعات تفصیلــی حملونقل همگانــی یکپارچه
آماده میشــود و نیــز خطوط  BRTاجراشــده و
ایســتگاههای ناتمام خط یک مترو به بهرهبرداری
میرسد و بنابراین شرایط هر چه بیشتر برای اجرای
محدودههای ترافیکی مهیا شده و تصمیمگیری بهتر
و جامعتر را فراهم خواهد کرد.
با توجه به اینکه در ماه مهر هســتیم،
در حال حاضر سرویس مدارس شیراز
از چه وضعیتی برخوردار است؟
با توجه به دستورالعمل جدید سرویس مدارس
مقررشده بود تا ســازمان دانشآموزی از چرخه کار
ســرویس مدارس خارجشــده و مســئولیت آن به
مــدارس و مدیران آنها واگذار شــود .اما به دلیل
فرصت کم ،امکان اجرای این طرح در ســال جاری
فراهم نشد و بنابراین سرویس مدارس همچون سال
گذشته و با حضور سازمان دانشآموزی ارائه خواهد
شــد .بر این اساس ،سازمان حملونقل مسافر برای
شرکتهای برگزیده در حوزه سرویس مدارس پروانه
بهرهبــرداری صادر کرده و کلیه رانندگان موظف به
فعالیت در چارچوب این شرکتها هستند .شرکتها
نیز مســئولیت نظارت بر فعالیت رانندگان و خدمات
ارائهشده توسط آنها را بر عهده دارند و پاسخگوی

مشکالت به وجود آمده خواهند بود .هزینه سرویس
مدارس (مصوب شورای اسالمی شهر) با  15درصد
افزایش نسبت به سال گذشته و با توجه به مسافت
فاصله خانه تا مدرســه دانشآموزان (پیمایش مبنا)
و با توجه به نوع خودرو محاســبه میشــود که به
هزینههای ســرویس مدارس ،هزینههای باالسری
نیز اضافه میشود.
آیا برنامهای برای راهاندازی تاکسیهای
اینترنتی در ســازمان حملونقل مسافر
شهرداری شیراز وجود دارد؟
موضــوع خدمات برخط حملونقل مســافر یا
تاکسی اینترنتی در کمیسیون عمران ،حملونقل و
ترافیک شــورای اسالمی شهر مورد بحث و بررسی
قرار گرفت و دستورالعمل قبلی ملغی و دستورالعمل
جدیدی تدویــن و برای اجرا به ســازمان مدیریت
حملونقل مســافر ابالغ شــد .ســازمان مذکور با
برگزاری فراخوان شرکتهای متقاضی را شناسایی
کرده اســت و بهزودی در قالــب آییننامه مالی و
معامالتی شــهرداری ،این خدمات از طریق شرکت
ذیصــاح و بــا بهرهگیری از ناوگان تاکســیرانی
و همچنین سایر وســایل نقلیه مناسب مجوزدار از
شهرداری ارائه خواهد شد.
با توجه به اهمیت مدیریت شهری در
توسعه حملونقل عمومی ،آیا برنامهای
برای ایجاد تراموا در شیراز وجود دارد؟
یکی از موضوعات مهم و موردنظر کمیســیون
عمــران ،حملونقل و ترافیک شــورای اســامی
شــهر ،راهانــدازی خدمــات نویــن حملونقل و
ازجمله تراموا اســت که بهعنوان یکی از شیوههای
حملونقلی ریلی ،هزینه بســیار کمتــری (هم در
زمینه ســاخت و هم در حوزه بهرهبرداری) نســبت
بــه متــرو دارد .بااینحال راهانــدازی این خدمات،
نیازمنــد انجام مطالعــات مربوطه اســت که این
مسئله توســط معاونت حملونقل در حال پیگیری
اســت تــا از طریق ســرمایهگذار بــه مرحله اجرا
درآید.
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گفتوگوی «شهرراز» با معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز
درباره اتوبوسهای تازهوارد

،،

نوبت«تراموا»
و «بیآرتی» است
روز پنجشنبه  ۱۸۵دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حملونقل عمومی شیراز
مریم افشاری اضافه شــد تا فصلی جدید در سیستم حملونقل عمومی این کالنشهر ،آغاز
شود .تزریق این تعداد اتوبوس به معنای نوسازی یکپنجم اتوبوسهای خط
واحد است .ناوگان اتوبوسرانی شیراز با ورود اتوبوسهای جدید بهبود کمی و کیفی پیدا کرده
و تعداد اتوبوسهای فعال در خیابانها بههزار و  ۲۰۰دستگاه افزایش یافت .قبل از ورود این
اتوبوسها ،زمزمهها و اخبار گوناگون زیادی در فضای رســانهای شیراز موج میزد که حاکی از
شهرداری شــیراز چگونه موفق شد سرانجام
 185دســتگاه اتوبــوس خریداریشــده را از
پارکینگ ایرانخودرو دیزل ،به خیابانهای شیراز
منتقل کند؟

خساراتی را به ایرانخودرو پرداخت کنیم ،اما به دلیل برخی
مطالباتی که در گذشــته از این شرکت داشتیم ،بابت توقف
اتوبوسها شهرداری هیچ خسارتی پرداخت نکرده است.

با آغاز مدیریت جدید شــهری در شیراز ،ما با مشکل
توقیف  185دســتگاه اتوبوس مواجه شدیم که از این تعداد
 20یا  30دســتگاه در پایانه والفجر شــیراز مســتقر شده
بودند .هنگامی که پیگیر موضوع شــدیم متوجه شدیم که
از اهمیت کلیدی برخوردار است و به علت وجود بدهی و در
اختیار نبودن اســناد مالکیت ،امکان شمارهگذاری اتوبوسها
نیست .سپس برای رســیدگی به موضوع ،جلسات متعددی
در ســازمان حملونقل و ترافیک تشــکیل شد .قراردادها و
موافقتنامههایــی که برای خریدار  185دســتگاه اتوبوس
تنظیم شــده بود مربوط به سال  95بودند و نشان میداد که
این اتوبوسها با دالر  3500تومانی خریداریشدهاند .با توجه
به نوســانات ارزی در سال جاری و بر اساس استعالماتی که
از سایر کالنشهرها و کارخانه سازنده داشتم ،متوجه شدیم
که در حال حاضر قیمت هر اتوبوس تا سه برابر افزایش پیدا
کرده اســت؛ بنابراین برای رفع توقیف اتوبوسها با جدیت
بیشــتری عمل کردیم .باالخره پس از جلسات متعدد که با
نمایندگان ایرانخودرو دیزل ترتیب دادیم و پیگیریهای زیاد
مهندس ناصری و خانم دودمان ،طی توافقی موفق شــدیم
که مراحل پرداخت را به سرانجام رسانده و سند اتوبوسها را
آزاد کنیم .پس از شــمارهگذاری و بیمه این اتوبوسها آماده
خدمترســانی به شهروندان شدند .بر اســاس این قرارداد،
بخشــی از مطالبات شــرکت ایرانخودرو دیزل ،بهصورت
نقدی و مابقی در اقساط کوتاهمدت ظرف شش ماه پرداخت
میشود و هیچگونه تهاتری انجام نشده است.

حال بــا ورود  185دســتگاه اتوبوس جدید،
روانسازی ترافیک ،آسایش و امنیت مسافران
و کاهش آلودگی شــهر شیراز تا چهاندازه بهبود
پیدا خواهد کرد؟

قطع ًا ورود این  185دستگاه اتوبوس ،مطلوبیت ناوگان
حملونقل مســافری ما را افزایش میدهد .این اتوبوسها با
توجه به اینکه از بهروزترین اســتانداردهای جهانی برخوردار
هستند و ازنظر ســرمایش و گرمایش ،مبلمان و تجهیزات
و ســطح رفاه و آســایش ،از مطلوبیت باالیی برخوردارند،
بهسرعت موردتوجه تمام افراد و گروههای سنی ،افراد کمتوان
و ویلچرســواران قرار خواهند گرفت .این اتوبوسها ازلحاظ
زیستمحیطی (آلودگی صوتی ،آالیندگی هوا و پارامترهای
ایمنی) از تمام اســتانداردهای روز دنیا برخوردار هستند و بر
کیفیت حملونقل عمومی و زندگی شــهری تأثیرات مثبتی
خواهند داشــت .این اتوبوسها از زیرساختهایی برخوردار
هســتند که میتوانیم بهترین امکانات نصب سیســتمهای
 BMSو ابزارهــای کنترلی هوشــمند را توســعه بدهیم.
در ســطح پایین و همسطح با ایســتگاهها هستند از درهای
عریضتری دارند و به همین دلیل برخوردارند و مســافران
در ورود و خروج سریعتر و راحتتر عمل میکنند و بیشک
این مسئله در سرعت جابجایی اتوبوسها نیز بیتأثیر نبوده و
انتظار داریم با ورود این ناوگان به سیستم حملونقل عمومی
کمتر از ماشینهای شخصی استفاده کرده و به سمت وسایل
نقلیه عمومی گرایش بیشتری نشان دهند.

تأخیر مدیریت شهری پیشین در پرداخت هزینه
اتوبوسها چه خسارتهایی به شهر وارد کرد؟

اتوبوسهای تازهوارد به چه خطوط و مناطقی از
شهر اختصاص خواهد یافت؟

از دیدگاه من مهمترین خسارتی که به شهرداری وارد
شــد ،این بود که اتوبوسها وارد ناوگان حملونقل عمومی
نشدند و شــهروندان شیراز از داشــتن اتوبوس نو در شیراز
محروم شدند .همچنین بخشــی از عمر مفید اتوبوسها در
پارکینگ و بدون اینکه در ناوگان حملونقل شهری مشغول
خدمترســانی باشند ،سپری شد .با این حال اما خوشبختانه
با اقداماتی که انجام شــد زمان و فرصت تلفشــد ه زیادی
نداشــتیم و با توجه به تفاوت نرخ ارز در سال  ،95ما نهتنها
متضرر نشدیم بلکه سود کردهایم .از طرفی قرار بر این بود که

در مدیریت شــهری میبایست یک نگاه عدالتمحور
و شــهروندمدار داشته باشــیم و تأکید بر این اساس که اگر
قرار اســت خدماتی ارائه شــود به شــکلی عادالنه در تمام
مناطق شهری توزیع شــود .بر همین اساس  185دستگاه
اتوبوس جدید بهتمامی خطوط تزریق میشــود .همچنین با
توجه به اینکه ساکنان محالت کمتر برخوردار ،بیش از سایر
شهروندان ،متقاضی حملونقل عمومی هستند ،تأکید من و
حوزه معاونت حملونقل و ترافیک بر این است که بیشترین
خدمات و ســرویسها را به محالت کمتر برخوردار شــهر

توقیف و بدهکاری و شکست این طرح بزرگ بود .اما بههرروی با تالش مدیریت شهری،
این اتوبوسها به شیراز رسیدند و در بلوار چمران در انظار عمومی بهصف نشستند و سپس به
حرکت درآمدند تا عبورشان در خیابانهای شیراز ،نبض امید به شرایط بهتر و فردایی روشنتر
را به جریان اندازد.
این رویداد بهانهای شــد تا با مجتبی زوربخش ،معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز
گفت وگویی داشته باشیم که در ادامه میخوانید.
اختصاص دهیم .در ســایر طرحهای حملونقل مثل تراموا،
مسیر دوچرخه و تســهیالتی که در ساخت پیادهراهها داریم
نگاهمان بر این اســاس است که سطح خدماترسانی ما به
مناطق کمتر برخوردار بیشتر شده و به مفهوم عدالتمحوری
نزدیک شویم.
حال کــه اتوبوسهــای جدیــد وارد ناوگان
حملونقل عمومی شیراز شد ه است ،آیا در خطوط
اتوبوسرانــی تغییری صــورت خواهد گرفت؟
بهعنوان مثال آیا خطوط جدیدی تعریف خواهد
شد؟

ما بــا ورود ایــن اتوبوسها خط جدیــدی را تعریف
نمیکنیــم در کل ناوگان و خطوط تزریق میشــوند ،اما با
بازنگری کــه داریم انجام میدهیم ممکن اســت برخی از
خطوط تغییر پیدا کنند که این مســئله منحصر به این 185
اتوبوس نیست و این مسئله در کل ناوگان اتوبوسرانی اتفاق
میافتد.
آیا خطوط اتوبوس شهری منطبق با ایستگاههای
مترو تعریف میشوند؟

بهطور متوسط سیستمهای انبوهبر مثل مترو در ساعات
پیک بین  7تا  30هزار نفر را جابجا میکنند که این عدد در
مورد قطار شــهری شیراز حدود  7تا  8هزار نفر هست .ما در
برنامهریــزی حملونقل و ترافیک یــک اصل مهم داریم و
این اصل نگاهش مبنی بر این اســت که وقتی یک سیستم
انبوهبر ،یا ناوگان حملونقلی با حجم باالتر ترسیم میشود،
ســایر سیستمها باید به شکلی طراحی و هماهنگ شوند که
در خدمت آن سیســتم انبوهبر ،قرار بگیرند .بر اســاس این
اصل ،سیاســتگذاری ما بر این اساس است که اتوبوسها
در خدمت سیستم ریلی قرار بگیرند و رسیدن به این مسئله
منوط به یک توجه و تعامل دوســویه اســت .اگر قرار است
که اتوبوسها خوراک مترو را تأمین و تقاضاهای مترو برای
مسافر را پوشش بدهند متقاب ً
ال نیز باید بخشی از درآمدهای
مترو به شکل سوبسیدهایی به سمت اتوبوسرانی بیاید .در
این زمینه جلسات مختلفی داشتهایم و نگاه ما بر این اساس
است که خطوط تغذیهرسان را که بهاصطالح (خطوط فیلر)
تعریف میشوند؛ تقویت کنیم .این خطوط فیلر یا تغذیهرسان
موظف هستند که از قسمتهای مختلف که حوزه اثر یا حوزه
نفوذ ایســتگاه قطار هستند مسافران را جمعآوری کرده و به
ایستگاهها برســانند و از ایستگاه نیز به سمت حوزه شعاعی
مترو یا حوزه اثر ایســتگاه ،توزیع کنند .این مســئله صرف ًا
مختص اتوبوسها نیست و تاکسیهای خطی نیز میبایست
در خدمت قطار شهری قرار بگیرند .بر همین اساس در نظر
داریم ایســتگاههای تاکســی خطی را در کنار ورودیهای
ایستگاه مترو تعریف کنیم.
با همین دیدگاه ،خطوط اتوبوس شهری را موردبازنگری
قرار دادهایم و تا امروز پنج خط بازنگری شــده است؛ اما در
بعضی از این خطوط هنوز تقاضا به حد کافی نرسیده است؛
با این حال چون تصمیم داریم که آن خطوط فعال شــود به
این دسته از خطوط سوبسید میپردازیم و درباره سایر خطوط
نیز در حال بازنگری هستیم .همچنین در حال انتخاب مشاور
هستیم تا مطالعات یکپارچهسازی سیستم حملونقل عمومی
شهر شامل مترو اتوبوس تراموا تاکسی و ...بهصورت علمی و
گسترده موردبازنگری واقع شود.
از تراموا گفتید .آیا برنامــهای برای راهاندازی
خطوط تراموا و بی.آر.تی در شیراز دارید؟

در راستای راهاندازی سیستمهای حملونقل نوین به
دنبال احداث تراموا و بی آرتی در شیراز هستیم.
درواقع عمر مفید اتوبوسها در بهترین شــرایط هفت
سال است ،اما تراموا  30سال میتواند خدماترسانی کند؛ و
اگرچه راهاندازی تراموا هزینهای بیش از  10اتوبوس دارد ،اما
کیفیت خدماتدهی آن بیشتر است.

همچنیــن احداث ترامــوا نیاز به  9ماه تا یک ســال
مطالعه دارد که بخشــی از آن با همکاری مشاوران خارجی
انجام شــده و اگر موانعی وجود نداشــته باشد تا  24الی 30
ماه آینده اجرایی میشــود .از سویی برای ارتقای سرعت و
کیفیت حملونقل عمومی تا پایان سال  98خطوط بی.آر.تی
در شیراز احداث میشوند که خط یک آن از تقاطع معالیآباد
تا پایانه شهید هوایی با  36دستگاه اتوبوس و خط دو از میدان
احسان تا پایانه اســتقالل با  24دستگاه اتوبوس در خدمت
شهروندان خواهد بود.
فصل مدارس و دانشــگاهها آغاز شده است و
بهتبع احتمال افزایش ترافیک درونشهری نیز
وجود دارد .آیا ما در شــیراز هــم مثل تهران یا
مشــهد ،نیاز به طرحهای کاهش ترافیک مانند
زوج و فرد در شیراز داریم؟

امیدوارم اجــرای محدوده ترافیکی یــا زوج و فرد یا
ســایر طرح مشابه که نقش سیاســتهای بازدارنده را دارند
آخرین گزینهای باشــد که به سراغشــان برویم .درواقع اگر
ما از سیســتمهای حملونقل مطلوبی برخوردار باشــیم که
مورداســتفاده شــهروندان قرار بگیرد و به شکلی باشد که
هر شــهروند از منزل تا مقصد موردنظر ،از خدمات مطلوب
حملونقل عمومی اســتفاده کند ،هرگز مجبور به استفاده از
این طرحهای بازدارنده و ایجاد محدوده زوج و فرد نخواهیم
شــد .اما اگر زمانی به این نتیجه برســیم که در محدودهای
از شهر شــیراز به سیســتم اعمال محدودیت زوج و فرد یا
محدودیــت ترافیکی نیازمندیم باز هم اجرای آن سیســتم
نیازمند یک شــبکه حملونقل قابلقبول است که ما نیز در
حال حاضر در جهت آن در حال حرکت هستیم .محدودیت
ترافیکی آخرین نســخهای اســت که ما برای حل مشکل
ترافیکی در نظر خواهیم گرفت و در حال حاضر نســخهها و
راهکارهای بهتری برای مشکل ترافیک وجود دارد.

قراردادهای خرید 185
دستگاه اتوبوس مربوط
به سال  95و دالر 3500
تومانی بودند که با توجه
به نوسانات ارزی متوجه
شدیم که در حال حاضر
قیمت هر اتوبوس تا سه
برابر افزایش پیدا کرده
است؛ بنابراین برای
رفع توقیف اتوبوسها
با جدیت بیشتری عمل
کردیم

،،

،،

تأکید ما بر این است
که بیشترین خدمات و
سرویسها را به محالت
کمتر برخوردار شهر
اختصاص دهیم .در سایر
طرحهای حملونقل مثل
تراموا ،مسیر دوچرخه و
تسهیالتی که در ساخت
پیادهراهها داریم نگاهمان
بر این اساس است که
سطح خدماترسانی ما
به مناطق کمتر برخوردار
بیشتر شده باشد

،،

شــما چندی پیش خبــر دادید کــه بهزودی
اپلیکیشنی برای تاکسیهای شــهر راهاندازی
خواهد شد .آیا باید منتظر راهاندازی تاکسیهای
اینترنتی سازمان تاکسیرانی شهرداری شیراز
باشیم؟

بایــد به این نکته توجه کنیم کــه صنعت حملونقل
درونشــهری و برونشهری صنعتی رقابتی است و پویایی،
تحول ،افزایش مطلوبیت ،افزایش ســطح کیفیت و ...همان
گزینههایی هستند که ســبب رشد رقابت میشوند .در حال
حاضر ســرویسهایی مثل اسنپ ،تپســی ،ماکسیم و ...با
ایجــاد مطلوبیت ،باعث ترغیب شــهروندان به اســتفاده از
خدمات این اپلیکیشنها شــدهاند .این در حالی است که در
ناوگان تاکســیرانی شــهرداری ،تمام رانندگان و ماشینها
شناسنامهدار هستند و همه اتومبیلها دارای پالک حملونقل
عمومی هستند و ازنظر امنیتی از تمام رانندگان و سیستمها
برتر هســتند ،اما به دلیل نبود یک اپلیکیشــن مناسب ،از
فرصت رقابت با دارندگان این نرمافزارها محروم شدهاند .از
همین رو برای حل این مشکل فراخوانی در دو نوبت دادهایم
تا شــرکتهایی که در زمینه نرمافــزار و ...فعالیت میکنند
شناســایی شــده و قابلیتهای آنان موردبررسی قرار گیرد.
این شــرکتها و خدمات نرمافزاری آنها براســاس جدول
امتیازبندی مورد ارزیابی فنی قرار میگیرند و در آینده نزدیک
از بین این شرکتها ،آن شــرکتی که بیشترین امتیازات را
کسب کرده و بهترین شرایط صالحیت را احراز کند انتخاب
میشــود .پس از گزینش شرکت و عقد قرارداد تا پایان سال
جاری ما شاهد استقرار اپلیکیشــنی مطابق یا مشابه اسنپ
و تپســی خواهیم بود که همزمان با تمام محاسن خدمات
اینترنتی و ،...رانندههای شاغل در آن نیز شناسنامهدار هستند.
بیشک این طرح مورد اســتقبال رانندگان تاکسی هم قرار
میگیرد و شرایط مناسب رقابتی را برای کسب درآمد برای
آنها فراهم میکند.

،،

تا پایان سال جاری ما
شاهد استقرار اپلیکیشنی
مطابق یا مشابه اسنپ و
تپسی خواهیم بود که
همزمان با تمام محاسن
خدمات اینترنتی و،...
رانندههای شاغل در آن
نیز شناسنامهدار هستند.
این طرح شرایط مناسب
رقابتی را برای کسب
درآمد برای تاکسیها
فراهم میکند

،،
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«خدمات مجازی
شرکتهای
حملونقل عمومی»،
«سوختهای پاک»،
«موتورسیکلتهای
برقی» و «منابع
غیرپولی» بهعنوان
بازیگران جدید
حملونقل شهری در
آمریکا و اروپا مطرح
هستند که اتحادیه
بینالمللی حملونقل
عمومی ورود آنها به
شهرها را بهعنوان
نقطه عطف در مسیر
خدماترسانی
شهری معرفی
میکند

،،

چگونه میتوان با مدل توسعه پایدار ناوگان حملونقل عمومی را گسترش داد؟

با توجه به معضل
ترافیک در شهرها،
سیاستگذاران باید
ترتیبی اتخاذ کنند که
صاحبان خودروهای
شخصی پیش از آنکه
به فکر استفاده از
موتورسیکلت بیفتند،
به حملونقل عمومی
روی بیاورند

،،

،،

* عکس :علی محمدیراد

،،

تغییر انتظارات
شهروندان و افزایش
تردد خودروهای
شخصی در کنار
کاهش منابع دولتی
لزوم ایجاد مدلهای
جدید کسبوکار در
خصوص حملونقل
شهری را محرز
میسازد .عالوهبر
این سیاستگذاری
آگاهانه ،برنامهریزی
بلندمدت و
چشماندازی پایدار
در این زمینه موردنیاز
است

،،

بازیگرانجدیدحملونقلشهری

تغییــرات مثبت در کیفیت ســرویسدهی و ظرفیت
خدماترســانی «وســایل نقلیه عمومــی» در جهان به
پشتوانه فناوریهای دیجیتال و تقویت ارتباطات هوشمند
بین شــهروندان از طریق تلفنهای همراه و شــبکههای
مجازی اتفاق افتــاده و آنچه طی ســالهای اخیر باعث
ترغیب شهرداران شــهرهای اروپایی به اســتفاده از این
ظرفیــت ـ فناوریهای جدید ـ شــده ،چالش تأمین مالی
برای توســعه ناوگان حملونقل عمومی بوده است .بر این
اساس« ،خدمات مجازی شرکتهای حملونقل عمومی»،
«سوختهای پاک»« ،موتورسیکلتهای برقی» و «منابع
غیرپولی» بهعنــوان بازیگران جدید حملونقل شــهری
در آمریکا و اروپا مطرح هســتند کــه اتحادیه بینالمللی
حملونقل عمومی ورود آنها به شــهرها را بهعنوان نقطه
عطف در مســیر خدماترسانی شــهری معرفی میکند.
تغییرات شرایط زیستمحیطی ،فشار اجتماعی و اقتصادی،
ویژگیهای جمعیتشناختی و گسترش شهرنشینی ازجمله
چالشهایی هســتند که حملونقل عمومی را تحت تأثیر
قــرار میدهند .اتحادیــه بینالمللــی حملونقل عمومی
در گزارشــی چهار مــورد از تازهتریــن روندهای جهانی
در حملونقل عمومی را برشــمرده اســت .این روندهای
چهارگانه شیوهها و کارکردهای سنتی حملونقل عمومی
را به چالش میکشند.
گسترش سرویسهای تازه حملونقل

گســترش فناوریها و همهگیر شــدن گوشیهای
تلفن همراه هوشــمند چهره خدمات حملونقل عمومی را
نیز دگرگون ساخته اســت .خدمات اشتراک حملونقل در
سراسر دنیا که بر اساس برنامههای کاربردی ارائه میشود
در ابتدا تنها برای گروههای محدودی در دســترس بودند،
اما امــروزه گروههای کثیری از مردم بهطور گســترده از
این خدمات اســتفاده میکنند .این خدمات نقش سازمان
ارائهدهنده را از شکل سنتی ارائه خدمت ،به تسهیلکننده
تغییر داده است .در این مدل کسبوکار سازمان ناگزیر است
انعطافپذیر باشــد و در مقابل متغیرهای محیطی واکنش
مناســب نشــان دهد .در عوض نیازی به در اختیار داشتن
ناوگان حملونقل ،زیرســاختهای گرانقیمت و امتیازات
ویژه تردد وجود نخواهد داشــت .حملونقل عمومی سنتی
با ظرفیت گستردهاش کماکان بهعنوان شالوده حملونقل
شهری باقی خواهد ماند .بااینوجود ،این صنعت میتواند از
بازیگران جدید عرصه حملونقل نکات بســیاری بیاموزد.
شــرکتهای حملونقل محلی و منطقهای بهعنوان نمونه
میتوانند خدمات خود را طبق درخواســت مشتریان ارائه
کنند که در بسیاری از موارد میتواند موجب بهبود کارایی
و کاستن از هزینههای خدمات کنونی شود .شرکت «روتر»
در نروژ در حال بازنگری در شــیوه ارائه خدمات خود است

و «حملونقل منچستر و حومه» با ارائه خدمات حملونقل
بر اساس درخواست شهروندان میکوشد از هزینه فعالیت
ناوگان خود بکاهد« .حملونقل بهمثابه خدمت» پلتفرمی
است که استفاده از خدمات حملونقل را برای مردم سادهتر
میکند و بازخورد شهروندان به این رویکرد تاکنون مثبت
بوده است .تجربه شهرهای وین ،گوتنبرگ و هانوفر نشان
داده است طراحی و اجرای چنین سرویسهایی کار سادهای
نیست .یکی از مهمترین چالشها مسئولیت مدیریت این
خدمات و استانداردهای موردنیاز است و تأمین منابع مالی
برای ایجاد هماهنگی موردنیاز هم محل بحث است.
حملونقــل عمومی بــر پایه خدمــات الکترونیکی
اشتراکی ،به معنای استفاده شــبکه حملونقل عمومی از
ظرفیت افرادی اســت که در اســتخدام مدیریت شهری
نیســتند ،اما دارای وسیله نقلیه با قابلیت انتقال چند مسافر
هستند بهطوریکه با برقراری ارتباط هوشمند بین این افراد
و مسافران ،امکان سفر چند شهروند بهصورت همزمان در
یک مسیر مشــترک فراهم میآید .در این قالب ،مسافران
درونشــهری هرکدام دارای چنــد مقصد مختلف در یک
مســیر مشترک بهصورت طولی هســتند که با این روش،
هم بار ترافیک در معابر کاســته میشود و هم هزینه سفر
برای مســافران صرفه اقتصادی پیدا میکنــد .منظور از
سرویسهای تازه حملونقل و خدمات اشتراک حملونقل،
خدمات اپلیکیشــنهایی مثل لیفت و اوبر است .در اغلب
کشــورهای اروپایی و آمریکا این دو سرویس فعال است.
لیفت بهصورت اشــتراکی خدمات ارائه میکند یعنی فرد،
مســیر خود را انتخاب میکند و سیستم سایر مسافرهای
هممســیر او را هم شناسایی میکند و یک خودرو آنها را
منتقل میکند .البته لیفت ،آمریکایی است اما اوبر بینالمللی
و در بقیه کشورها لیفت با شرکتهای محلی کار میکند و
شریک است اما حضور مستقل ندارد.
سازماندهی مجدد بازار حملونقل عمومی

افــزون بــر پیشــرفتهای فناورانه کــه تحوالت
قابلتوجهی در ابزارهای حملونقل عمومی و شــیوه ارائه
خدمات ایجاد میکنند ،نقش اقتصادی حملونقل عمومی
در شــهرها نیز بیشازپیش آشــکار شــده است و همگان
اتفاقنظــر دارند که خدمات حملونقــل عمومی باید هم
برای ارائهدهندگان و هم برای شــهروندان بهصرفه باشد.
لزوم وجود یک نهاد متمرکز و قدرتمند برای ســازماندهی
و نظــارت بر حملونقل عمومی در همه شــهرهای بزرگ
احساس میشــود .شــهرهایی نظیر لندن ،سنگاپور ،دبی،
مســکو ،کواالالمپور و کیپتاون گامهای مؤثری در جهت
ایجاد چنین نهاد مســئولی برداشــتهاند .حفظ چشــمانداز
پایدار حملونقل عمومی در زمان تغییر دولتها و تغییرات
مدیریتی نیز یکی از وظایف خطیر چنین نهادی خواهد بود.

وضعیتی که در وین و کپنهاگ چالشهای بزرگی ایجاد کرد.
کاهش تأمین مالی دولت در بخش حملونقل عمومی سبب
شده است این بخش به دنبال جریانهای تازه برای تأمین
منابع مالی موردنیازش به بخش خصوصی و کسبوکارها
روی بیاورد .در این مورد هیچ نســخه جهانشمولی وجود
ندارد و شــیوه همکاری مطلوب به شرایط هر شهر و کشور
وابسته اســت .ایجاد رقابت کنترلشده در بسیاری از موارد
مفید بوده اســت اما همیــن رویکرد در شــرایط انحصار
میتواند مخرب باشــد .بهترین شــیوه در شرایط گوناگون
تاکنون عقد قرارداد بوده اســت .این قراردادها ممکن است
مناقصه نظارت بر خدمات را در بر داشته یا نداشته باشد .در
سطوح سازمانی شــاهد بهبود در حوزه تخصص و کیفیت
نیز بودهایم .چشماندازهای حملونقل عمومی دیگر تنها بر
کاستن از ترافیک شهرها متمرکز نیستند ،بلکه مواردی نظیر
مسائل زیستمحیطی ،اجتماعی ،استفاده از زمین و توسعه
اقتصادی را نیز شامل میشوند.
سوختهای فسیلی و فراتر از آن

امــروزه حملونقل عمومی در شــهرها میکوشــد
وابســتگی خود را به سوختهای فســیلی کاهش دهد و
بهسوی راهحلهایی پیش برود که آالیندگی کمتری در پی
داشته باشند .سطح آگاهی عمومی درباره نقش قیمت نفت
و فرآوردههای نفتی افزایش یافته است .معاهده پاریس نیز
دولتها را متعهد ساخته اســت که استراتژیهای خود را
تغییر دهند .باوجودآنکه نقش حملونقل عمومی در انتشار
گازهای آالینده و گازهای گلخانهای بســیار جزئی است،
امروز به مرحلهای رســیدهایم کــه فناوریهای جایگزین
نظیر اتوبوسهای برقی و هیبریدی به بلوغ الزم رسیدهاند
و مورداســتفاده قرار میگیرند .اســتفاده گســترده از این
اتوبوسها در شهرهای لندن ،استکهلم ،پاریس و چند شهر
چین شاهدی بر این مدعاست .بااینوجود ،چالشهایی نظیر
هزینه ایجاد مراکز شــارژ اتوبوسهای برقی و جایگزینی
ناوگان حملونقل شــهری در کنار فقدان اســتانداردها و
پروتکلهــای جامع در این خصوص ،بــه قوت خود باقی
است .گرچه فناوری خودروهای برقی آینده بیچونوچرای
این صنعت هســتند اما به نظر میرســد ایــن فناوری به
پختگی الزم نرســیده اســت .با توجه بــهصرفه قیمت
اتوبوسهای دیزلی در برابر همتایان برقیاش ،سازمانهای
حملونقل شهری هنوز اتوبوسهایی با استاندارد یورو  ۶را
ترجیح میدهند.
معضل موتورسیکلتسواران

از ویتنام تا جنوب صحرای آفریقا ،در همه شــهرها
جان و سالمت شهروندان از ســوی موتورسیکلتسواران
تهدید میشــود .موتورســیکلتها با ایجاد ترافیک هزینه

اقتصادی زیادی نیز به همگان تحمیل میکنند .شهرهایی
نظیر هانوی پایتخت ویتنام و ســائوپائولو در برزیل ،و نیز
برخی شــهرهای اندونزی و هند به کمک ابزارهایی نظیر
ایجاد ســامانه گواهینامه و ثبت تخلفــات و نیز منع تردد
موتورســیکلت در برخی مناطق شهری موفق شدند رفتار
موتورسیکلتسواران را تا حدی قانونمند کنند .انجام چنین
اقداماتی نیازمنــد هماهنگی همهجانبه نهادهای نظارتی و
قانونگذاران است .همه آنها باید متوجه اولویت و اهمیت
این موضوع باشند.
با توجه به معضل ترافیک در شهرها ،سیاستگذاران
باید ترتیبی اتخاذ کنند که صاحبان خودروهای شــخصی
پیش از آنکه به فکر اســتفاده از موتورســیکلت بیفتند ،به
حملونقل عمومی روی بیاورنــد .تا زمانی که حملونقل
شهری پاسخگوی نیاز آنی شهروندان به جابهجایی در شهر
نباشد ،حضور مشهود موتورسیکلتها بهعنوان وسایل نقلیه
ناگزیر خواهد بود .منع استفاده شخصی از موتورسیکلتها
گاه میتواند موجب شکلگیری ناوگان تاکسی موتوری شود
تا ظرفیت این وسایل نقلیه بهطور منسجم و مدیریتشده
مورداســتفاده قرار بگیرد .در آینده رواج موتورسیکلتهای
برقی در کنار گسترش ســرویسهای اشتراک حملونقل
میتواند تا حدی مشکالت موجود را مرتفع سازد .این روند
در اغلب نقاط جهان آغاز شده است.
پیش بهسوی آینده

نقشآفرینان تــازه ،مدلهای کســبوکار جدید و
خدمات نو سبب میشــوند حملونقل شهری نیز پابهپای
ســایر جنبههای زندگی ما تغییر کنند .حملونقل شهری
محور جابهجایی در شــهرها باقی خواهد ماند ،اما بهمنظور
تطبیق یافتن با خواســتهها و انتظارات جدید شهروندان و
نیز بهبود کارایی و صرفه اقتصادی روشها و کارکردهای
خود را تغییر خواهد داد .موقعیت حملونقل شهری بهعنوان
محور جابهجایی مسافر در شهرها در معرض خطر نیست،
اما این حوزه باید بکوشــد تا با همگام شــدن با تغییرات
محیطی نقش محــوری خود را بهخوبی ایفــا کند .تغییر
انتظارات شــهروندان و افزایش تردد خودروهای شخصی
در کنــار کاهش منابع دولتی لــزوم ایجاد مدلهای جدید
کسبوکار در خصوص حملونقل شهری را محرز میسازد.
ایجــاد نهادهای نظارتی منســجم برای کنترل شــبکه
حملونقل شهری در سالهای آینده ضرورتی اجتنابناپذیر
خواهد بود .عالوهبر این سیاستگذاری آگاهانه ،برنامهریزی
بلندمدت و چشــماندازی پایدار در این زمینه نیز موردنیاز
است .بازار حملونقل عمومی در نقطه عطفی تاریخی قرار
دارد و مرحله گذار مهمی را از ســر میگذراند .حملونقل
عمومی باید در چنین شــرایطی ابتکار عمل را به دســت
بگیرد و پیشتازی خود را حفظ کند.

کتابکوچه

نگاهی تازه به ادبیات ،هنر و فرهنگ در شیراز

سعدی در آثارش ریاکاری ،دروغ ،خودشیفتگی
و توهم را به خوشطبعی مورد نقد و ریشخند قرار داده است
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در هفتمین نشست از سلسلهنشستهای «بر خوان سعدی» مطرح شد

بابنهمگلستان:فضیلتخندیدن
هفتمیــن نشســت از سلســله نشســتهای
سعدیشناسی با عنوان بر خوان سعدی ،در مرکز فارس
برگزار شــد .در این نشست که توسط انجمن فرهنگ و
ادب شــیراز و با همکاری مرکز اســناد و کتابخانه ملی
مرکز فارس و مرکز سعدیشناســی در سازمان اسناد و
کتابخانه ملی مرکز فارس «ســرای سخن» برگزار شد،
ندا محمدی ،پژوهشگر و شــاعر ،پیرامون قصهدرمانی
و تأثیــر آن در تربیت انســانهای گوناگــون و بهویژه
کودکان ســخن گفت؛ و عبدالرحیم ثابــت متنی را در
«فضیلت خندیدن» برای حضار قرائت کرد .ندا محمدی
در بخشــی از ســخنان خود به ظرفیت قصهپردازی در
حکایات گلســتان و بوستان ســعدی اشاره کرد و گفت
که این حکایات از چنان پتانســیلهایی برخوردارند که
میتوان با آنها جهان داستانی کودکان ،رویاها و تجارب
فــردی آنها را از زندگی بهگونــهای تأثیرپذیر رقم زد.
بر این اساس او بهضرورت داستانخوانی و قصهپردازی
از حکایات ســعدی بــرای کودکان و نوجوانان اشــاره
کرد.
باب نهم گلستان :فضیلت خندیدن

در ادامه این نشســت عبدالرحیم ثابت ،پژوهشگر
و اســتاد دانشــگاه به تبیین طنز در آثار سعدی پرداخت
و اشــاره کرد که از مجموعه طنزهای ذکرشــده در آثار
ســعدی ،میتوان بابی به گلســتان او افــزود با عنوان:
«باب نهم» در فضیلت خندیدن .این پژوهشگر در ادامه
ســخنان خود به تبیین مفهوم طنــز ،چرایی و ضرورت
آن در جامعه پرداخت و ســاختار ایــن مقوله را از منظر
«نظریه تناقض و خروج از هنجارهای معمولی» بررسی
کرد و آنها را نکاتــی خندهانگیز که یا از معنای مادی
خود خارج شــدهاند و یا از استعمال مألوف دور افتادهاند،
خوانــد؛ «چنانکه نظریه اومبرتو اکو نیز بر این اســاس
شکل گرفته است ».نظریه «غلبه و نظر» مقوله دیگری
بود که در تبیین مفهوم طنز از ســوی این استاد دانشگاه
موردبحث قرار میگیرد .به باور او آثار ســعدی جلوهگاه
درخشش طنز و طیبت اســت .سعدی در آثارش بهویژه
در گلستان ریاکاری ،دروغ ،تزویر ،خودشیفتگی و توهم
نادرویشــان ،خشــونت و آز ســیریناپذیر را به خنده و
خوشطبعی مورد نقد و ریشــخند قرار داده اســت .او
در ادامه ســخنان خود افزود :خنده در گلستان جایگاهی
ارجمنــد دارد ،خنده در برخی حکایات ســعدی ،بیش از
آنکه نشانه شــادی باشد ،راهی اســت بهسوی آزادی.
همچنین با ظهور خنده ،میتوان دید که خشم و خشونت
در کالم و رفتار مات و ناپدید میشــود؛ فضاهای بسته
گشوده میشود و مهر بر خشم غلبه مییابد.
طنز سعدی؛ بهقصد عفونتزدایی از زخمهای
روان جامعه

شــوخطبعی آگاه از دیگر موارد موردنظر سعدی در
گلســتان بود که این پژوهشگر بدان اشاره کرد و افزود:
میدانیم که آفرینش طنز و مطایه یکی از درخشانترین

تواناییهای هنرمندانه ســعدی به شــمار میرود .طنز
او نیــز ،ماننــد طنز هنرمنــدان بزرگ دیگــر ،بهقصد
عفونتزدایــی از زخمهای چرکیــن روان فرد و جامعه
آفریده میشــود.چند چهرگی و ریاکاری ،دروغ و تزویر،
فخرفروشی مدعیان درویشی و پارسایی،
خودشیفتگی و
ِ
خونریزی و خشونت و آز سیریناپذیر و نابسامانیهایی
ازایندســت ،آماج همیشــگی طنز جانــدار و جاودانه و
جانانه ســعدی است .به باور این ســعدیپژوه ،در کنار
این آفتها و آســیبهای بزرگ جامعه و گرفتاریهای
مدام انسان ،ســعدی در حکایتهایی چند ،آواز ناخوش
بدآوازان یا متوهمان به خوشآوازی را نیز مورد ریشخند
قرار میدهد ،انگار ازنظــر او عوض بیهنری و نمایش
بیمایگی و آشکار کردن زشتی آواز ،آسیب و آفتی در حد
دروغ و ریا و خونریزی و خشونت است« .پس با همان
زبان که به آوردگاه ستیز با دروغ و دنائت و خونریزی و
خشــونت میرود ،به میدان نبرد با بیهنری و بیمایگی
نیز میشــتابد؛ چراکه خود بر این باور اســت که :محال
اســت که هنرمنــدان بمیرند و بیهنران جای ایشــان
بگیرند ».به باور عبدالرحیم ثابت ،هنگام شــنیدن آوازی
جانخراش ،همهی حس شــیطنت و شوخطبعی سعدی
بیدار میشود و به ستیزی شیرین و شیطنتآمیز با کسی
میپردازد که در حال تحصیل آواز ناخوش و بیهنری و
بیمایگی خویش بر دیگران است .حال این آواز ناخوش
ممکن است آوای سازوآواز خواننده و خنیاگری باشد در
محفل انسی.
ســعدی بیهنری را به چوب طنز و مطایبه
میراند

به باور او ،از نگاه ســعدی بیهنری به هر بهانهای
نبایــد مجال ظهور و حضور یابد« .ســعدی بیهنری و
بیمایگی و زشــتی را به هر شــکل که باشد و از هرجا
که آشــکار شود یکجا و به چوب طنز و مطایبه میراند
تــا هیچ ناخوشآوازی را زهرهی آن نباشــد تا در حریم
حرمت جان هنرشــناس و نغمه آشنای او بانگ خود را
بلند کند .این واکنش تماشــایی و شــیطنتآمیز سعدی
در مقابــل ناخوشآوازان ،واکنش جــان هنر آموختهای
اســت که هنر ،ضرورت ناگزیر حیات اوست و تجاوز به
حریــم آن را هرگز برنمیتابد ».ثابت در ادامه میافزاید:
هم ازاینروســت که جان جوان و سرکش او ،که از هنر
آبوتــاب میگیرد ،فرمایشهای شــیخ اجــل ابوالفرج
ابنجوزی را در نهی از ســماع و امر به گوشهنشــینی،
ناشــنیده میپندارد .به بزمهای ســماع آمدوشدی مدام
دارد و آنگاهکه به هنگام ســماع ســاز و ســرود ،نوش
نغمــه در جان او کار کرد و سرمســتی نرم نرمک او را
فراگرفت و به اوج برد ،به شــوخی و شــیطنتی از ســر
بازیگوشی ترک نصیحت شیخ را عذری اینگونه رندانه
و شــیطنتآمیز میآورد« :قاضی آر با ما نشیند بر فشاند
دست را /محتســب گر میخورد معذور دارد مست را».
ازقضای بد ،شــبی گذارش به محفلی میافتد که در آن،
ای دریغ! بیهنری و بیمایگی بر صدر نشســته است.

مطربی میداندار محفل انس است که« :گویی رگ جان
میگسلد زخمه ناســازش /ناخوشتر از آوازه مرگ پدر
آوازش!».
ثابت میگوید :سعدی به هوای دل یاران ،شب را به
هزار رنج و شکنج به بامداد میرساند ،اما برای اینکه داد
دل خود ستانده باشد با جادوی کالم از چهره آن مطرب
بد سازوآواز ،تصویری مضحک و ماندگار نقش میزند تا
صدرنشینی بیهنری و بیمایگی را برای همیشه بیقدر
ساخته باشــد .مطرب این حکایت به مدد هنر سعدی به
نماد و نمونه ابدی بیهنری و بیمایگی بدل میشــود تا
هرکس در هر زمان از گلســتان گذری و بر این حکایت
نظــری بیفکند ،با دیدن او بر بیهنــران و بیمایگان و
نیــز بر توهم متوهمان به هنرمندی خنده زند« .در تمام
مدتی که آن مطرب بد ســازوآواز به عرض بیهنری و
نمایش بیمایگی مشــغول است ،همزمان توفان طنز و
شیطنت و شوخی در جان سعدی میتوفد تا بیهنری و
بیمایگی از طنز توانمند او کیفری فراموشیناپذیر بیابد و
لبخندی مانا و معنادار نیز بر لبان مردمان هنری بشکوفد.
صحنهای تماشایی است آنگاهکه مطرب بیمایه با آوای
سازوآواز خود همچنان جان میتراشد و روح میخراشد و
سعدی به شوخی و شیطنت زمزمه میکند« :نبیند کسی
در ســماعت خوشــی /مگر وقت رفتن که دم درکشی/
مطربی دور از این خجستهســرای /کس دو بارش ندیده
در یک جای /راست چون بانگش از دهن برخاست /خلق
را موی بر بدن برخاست /مرغ ایوان ز هول او بپرید /مغز
ما برد و حلق خود بدرید».
شیطنت و طنز سعدی

این ســعدیپژوه در ادامه میگوید :اما چون بامداد
فرامیرسد شــوخی و شیطنت ســعدی جلوهای تازهتر
مییابد .بهســوی مطرب میرود و او را ســپاس بسیار
میگویــد و در آغــوش میگیرد و به خرقه و دســتار و
دینار مینوازد .این بار شــیطنت و طنز انباشــته در جان
ســعدی نه از روزن کالم که از رفتار او ســر میکشد.
یاران ،این مطرب بیمایه را شایســتهی نواخت سعدی
نمیبینند .یکی از ایشان نیز زبان به اعتراض میگشاید.

ســعدی یاران را به خامشی میخواند و میگوید که این
اکــرام در حق او نکردم مگــر آندم که «کرامت» او بر
من آشکار شد .اصطالح «کرامت» در فرهنگ صوفیان
دارای آنچنان هاله و حرمت و هیبتی است که حضورش
همه را به خضوع وامیدارد .همگان در پیش پای صاحب
کرامت به احترام برمیخیزند و شمشیر استدالل را غالف
میکنند و به وی باوری از ســر شــیفتگی و شورمندی
مییابند .یار معترض از ســعدی میپرسد از این مطرب
چه کرامت ســر زده که تو اینچنین به شور و شیفتگی
او را در کنار گرفتهای؟ ســعدی طنــزآور با جانی پر از
حس شیطنت و شوخی ،یاران را چندان منتظر نمیگذارد
و از راز «کرامــت» مطرب بــرده برمیگیرد و با لحنی
حقبهجانب میگوید که «شیخ ابوالفرج بن جوزی بارها
مرا به ترک سماع میفرمود و در من نمیگرفت .امشبم
بخت به این خانه کشــاند تا به دســت این توجه کنم و
دیگر گرد سماع نگردم»!
ثابــت در ادامه میافزاید :ســعدی در این بیان دو
اصطالح «کرامت» و «توبه» را با قصدی شــیطنتآمیز
به کار میبرد .در مقام بیان علت توبهی خود به ســببی
طنزآمیز متوســل میشود .از سماع ســاز و سرود نه به
خاطر حرمــت آن و رعایت فرمایش شــیخ ،بل به این
جهت توبــه میکند که مباد دیگربــار به چنگ مطربی
اینچنین بد ساز و ناخوشآواز گرفتار آید .گویی به زبان
حال میگوید اگر مطرب این و سازوآواز این است ،همان
به که قول شــیخ به کاربندم و از ســماع ســاز و سرود
توبه کنــم و «کرامت» این مطرب بــود که موجب آن
شد تا اکنون فرمایش شــیخ را بپذیرم و به صحت رأی
او مؤمن شــوم! «ناگفته نگذاریم که شــیخ ابوالفرج بن
جوزی هم خواهوناخواه از ترکش طنز ســعدی در امان
نمیماند .بیتهــای پایانی حکایت نشــان میدهد که
بهقصدی شــیطنتآمیز و از ســر طنز ســخن از توبه و
ترک ســماع گفته ،گوش نغمهنیــوشاو همچنان برای
نوش زیباترین آواها گشــوده است« :آواز خوش از کام و
دهان و لب شــیرین /گر نغمه کند ور نکند دل بفریبد/
ور پردهی عشــاق و خراسان و حجاز است /از حنجرهی
مطرب مکروه نزیبد».

،،

قصهپردازی در حکایات
گلستان و بوستان سعدی
از چنان ظرفیتهایی
برخوردار است که
میتوان با آنها جهان
داستانی کودکان ،رویاها
و تجارب فردی آنها
را از زندگی بهگونهای
تأثیرپذیر رقم زد .از
همینرو داستانخوانی و
قصهپردازی از حکایات
سعدی برای کودکان و
نوجوانان ضرورت دارد

،،

،،

آثار سعدی جلوهگاه
درخشش طنز و طیبت
است .سعدی در آثارش
بهویژه در گلستان
ریاکاری ،دروغ ،تزویر،
خودشیفتگی و توهم
نادرویشان ،خشونت و آز
سیریناپذیر را به خنده
و خوشطبعی مورد نقد و
ریشخند قرار داده است

،،

،،

خنده در گلستان جایگاهی
ارجمند دارد ،خنده در
برخی حکایات سعدی،
بیش از آنکه نشانه شادی
باشد ،راهی است بهسوی
آزادی .همچنین با ظهور
خنده ،میتوان دید که
خشم و خشونت در کالم
و رفتار مات و ناپدید
میشود؛ فضاهای بسته
گشوده میشود و مهر بر
خشم غلبه مییابد
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سعدی و حافظ در مشرقزمین
امســال در مراسم یادروز حافظ مهمانانی خارجی
از کشورهای بوسنی ،ارمنستان ،جمهوری آذربایجان،
بنگالدش ،ترکیه و هند در شــیراز حضور داشتند و از
حافظ گفتند .بهعنوانمثال پروفسور سید عینالحسن از
دانشگاه جواهر لعل نهرو دهلی از عالقه خود به شیراز
سخن گفت .وی با اشاره به تأثیر حضور انگلستان طی
 ۲۰۰سال گذشــته در این کشور بیان داشت :دویست
ســال پیش صورت حال ما چیز دیگری بود ،از زمانی
که انگلیسها به هند آمدند کتابخانههای ما را ضعیف
کردند .عینالحســن بیــان کرد :ما بــرای ایرانیان و
متخصصان حافظ احترام بسیاری قائل هستیم .وی با
اشــاره به شرحهای بسیاری که همهساله درباره حافظ
در ایران نوشته میشــود ،درخواست کرد شمارگانی از
کتابهایی که همهساله درباره حافظ به چاپ میرسد
به دانشگاه جواهر لعل نهرو فرستاده شود.
همچنیــن آذرمیدخــت صفوی اســتاد ادبیات و
زبان فارسی دانشــگاه جانپور هند نیز بابیان اینکه در
شیراز بودن همیشه رؤیای ماست ،افزود :شیراز نهتنها
بــرای ما که ادبیات فارســی میخوانیــم ،بلکه برای
همــه هندیان اهمیتی ویژه دارد .وی ابراز داشــت :دو
شخصیت بزرگ ســعدی و حافظ در هند شناخته شده
هستند و ما در دبســتان سعدی را آموزش میدهیم و
خود ،به حافظ تفأل میزنیم .پروفسور صفوی ادامه داد:
مقام شــیراز برای ما تا بدانجاست که برخی شهرهای
هنــد را با نام شــیراز هند میخواننــد ازجمله جانپور.
این حافظپژوه ابراز داشــت :هر وقت به شیراز میآیم
ســاعاتی را خاموش در حافظیه مینشــینم و با حافظ
سخن میگویم و از درک وجود او احساس خوشبختی
میکنم .وی ادبیات فارسی را دارنده بهترین آرمانهای
انسانی دانست و گفت :وقتی حافظ میخوانم از جهان
چیزهای دیگری درک میکنم .این اســتاد دانشــگاه

سمفونی شه ِر خوب دوستداشتنی
ِ
فرناز مرادپور

همچنیــن درباره وضعیت کتابخوانــی در هند گفت:
وضعیت کتابخوانی در سراسر جهان نامطلوب است؛
زیرا کتابهای الکترونیکی باعث رانده شدن کتابهای
کاغذی شــده است .صفوی ادامه داد :آنها که ادبیات
میخوانند و شــعر میدانند ،حتم ًا حافظ را در کنار خود
دارنــد و هرگاه این کتاب را بــاز میکنند که به آنها
یادآوری میکند این نیز بگذرد.
همچنین ابوالکالم ســرکار ،استاد ادبیات فارسی
از کشــور بنگالدش در این ضیافت گفت :در منبرهای
بنگالدش پس از قرآن و حدیث پیامبر (ص) از سعدی
نقل ســخن میکنند .وی بیان داشت :برخی در کشور
ما آرزو دارند به ســرزمین پاک ســعدی قدم بگذارند،
مانند کســانی که دوســت دارند به ســرزمین مقدس
بروند .این اســتاد زبان و ادبیات فارســی با اشــاره به

قاب شهر

اینکه در بنگالدش هزار دانشــجوی ادبیات فارســی
مشــغول تحصیلاند ،گفت :گرچه این تعداد روزبهروز
در حال افزایش است ،با کاهش کیفیت نیز مواجهیم و
امیدواریم زودتر این مسئله را حل کنیم.
استاد نصیب گویوشف از دانشگاه باکو آذربایجان،
با اشــاره به تأثیر بیبدیل شیراز بر تاریخ ایران ،گفت:
این شــهر ویژگیهایی خــدادادی دارد ،ازجمله آب و
هوایی نیکو که بر روند شــاعرانگی نیز تأثیرگذار بوده
اســت .وی بیان کرد :با خوانــدن حافظ از تعلقات این
جهانی رها میشویم و دنیای مصرفگرای امروز را که
فاقد جنبههای معنوی و روحی است ،طرد میکنیم .این
استاد دانشگاه با اشاره به وضعیت ناگوار کتابخوانی در
همه جهان ،اضافه کرد :باوجوداین تا آدمی زنده است
کتاب نیز پابرجاست.
عکس :علی محمدیراد

گردی
حاف
سفرنامهها
ظ در
شیراز

دیدار یا ِر حاضر

بهمناســبت روز حافظ ،بهدعوت شــهرداری شیراز،
رحیم هودی و مهدی فقیه و تعدادی از اعضای شورا شهر
به زیارت لسانالغیب رفتند و غزلی بر آرامگاه خواجه زمزمه
کردند .رحیم هودی در این دیدار ،بر خوشباشــی حافظ
تأکید داشت« .مردم ما از این منظر به حافظ تفأل میزنند
کــه او هرگز غم را نمیبیند و غم را از دل بیرون میکند.
هنگامــی هم کــه ناراحتی میبیند ،میگویــد :بیا تا گل
برافشانیم و می در ساغر اندازیم /فلک را سقف بشکافیم و
طرحی نو دراندازیم /اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان
ریزد /من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم» .این
پیشکسوت تئاتر کشور معتقد است وقتی چنین بیندیشیم،
شکست هم نخواهیم دید .هودی از اینکه اخیراً شهرداری
شیراز به هنر «توجه بسیار خوبی» دارد ،احساس خوبی دارد
و میگوید :ما هنرمندان نیز همه تالشمان را برای کمک
به ارتقای هنر در شــیراز انجــام خواهیم داد .مهدی فقیه
هنرپیشه و بازیگر مشهور سینما و تلویزیون هم که در این
دیدار همراه جمع است ،حافظ را گوهری گرانبها و کمیاب
میخواند و بهنقل از یکی از نویســندگان معاصر فرانسوی
میگوید :من برای حافظ چه مقدمهای بنویســم؟ بسنده
میکنم بــه این مصرع« :گوهــری دارم و صاحبنظری
میجویم» .ابراهیم گشتاســبیراد رئیس سازمان فرهنگی
اجتماعی شــهرداری شــیراز هم در این دیدار با اشاره به
اینکه آنچه سعدی و حافظ دارند ،همه از برکت قرآن است،
میگوید :شاعران بزرگ ما ،سعدی و حافظ و موالنا ،خود را
شاگرد مکتب قرآن میبینند و ماندگاری شعر و اندیشههای
سر قرآن کریم است.
ناب آنها نیز برخاسته از ّ

مریم افشاری
بار دیگر اهالی منطقه  5شــیراز و بخشــی از
ساکنان خیابان امام حسین (ع) با تور شهروندی
شهرداری شیراز همراه شــدند تا از دستاوردها
و فعالیتهای عمرانی شــهرداری شیراز بازدید
کنند .با توجــه به اینکه این منطقــه در بلوار
رحمت واقع شــده و هیچیک از ایســتگاههای
افتتاحشــده مترو در محدوده این بلوار نیست،
مســئوالن تور شــهروندی تصمیم گرفتند تا
شهروندان را به دیدار ایستگاههای مترو ببرند تا
از نزدیک از خط یک قطار شهری بازدید کنند.
خوشبختانه این تصمیم مورد استقبال مسافران
تور شــهروندی قرار گرفــت .در روز حرکت،
مســافران تور که بیشترشان ســالمندان محله
بودند در مقابل حســینیه آقاباباخان ایســتادند
و در انتظــار اتوبوس گردشــگری شــهرداری
ایســتادند .باالخره اتوبوس شهروندی رسید و
اهالی به شوق داشتن تجربهای دلپذیر و جدید،
بر روی صندلیهــای آن آرام گرفتند .در طول
مســیر بعضی از مسافران در مورد قطار شهری
میپرســیدند و از اینکه قرار است سوار قطاری
شــوند که در زیرزمین حرکت میکند ذوقزده
بودند .به ایســتگاه مترو که رســیدیم پلههای
برقی دردسرســاز شــدند .چند نفر از خانمهای
همراه تور شــهروندی ،از سوارشــدن بر روی
این پلهها خودداری کردند و ســعی میکردند
ترسشان را پشت چهرهشان پنهان کنند.
باالخره با استفاده از پلههای معمولی این
مشکل برطرف شد و دنیای زیرزمینی مترو برای
ســاعاتی به روی ما گشوده شد تا مشکالت و
اســترسهای روزمره خــود را در باالی زمین
جاگذاشــته و همراه با قطار زیرزمینی ،ساعاتی
در البــهالی نور و ســایه و گفتوگو به دنیای
مدرنی بیندیشیم که اگرچه کمی از ما دور است
امــا پیر و جوان را احاطه کرده و الجرم ما را به
دنبال خود خواهد کشــید .این بازدید عالوه بر
ایجاد ســاعات خوش باعث شد که تعدادی از
اهالی که تاکنون تنها اسم مترو و قطار شهری
را شــنیده بودند از نزدیک با آن آشــنا شده و
نسبت به آن رغبت و عالقهمندی نشان دهند.

صدای تقوتق لحظهای متوقف نمیشــود .پیکور
اســت؟ بیل مکانیکی اســت؟ نمیدانــم .ازاینجاکه من
ایســتادهام ،جز این صدا که ثانیهبهثانیه بر ســینهی کوه
میکوبد تا از میان دل سنگش راهی بیابد ،نور نارنجیرنگ
چراغی هم پیداســت .ماشــینها توی کوههای آن دست
کمربندی میکوبند؛ این وقت شــب؛ یعنی درست ساعت
 22و  45دقیقهی پنجشنبه  19مهرماه .من به صدا کاری
ندارم .گوشهایم اگر بخواهند تقوتق را نشنیده میگیرند.
آنچه بیش از صدا جالب است ،فعالیت این موق ِع ماشینهای
شهرداری است .از این نقطه ،تنها یکی دو کیلومتر با تقاطع
غیر همســطح رودکی فاصله دارم .فاز اولش همین یکی
دو ماه پیش افتتاح شــد و حاال شــبانه صدای کار میآید.
من نه با چشــمها؛ که با نگاه واقعگرایانهام این پشــتکار
را نظــاره میکنم و با تمام قلبم احســاس غرور میکنم.
این روزها شــاید غرورمــان را کمتر ســرحال دیدهایم!
میدانم روزگا ِر ســختی است ،اما شــاید گاهی بشود به
همین چیزهــای کوچک دلخوش کرد؛ حتــی اگر این
ذاتی عدهای
دلخوشــیهای کوچک بخشــی از
ِ
وظایف ِ
تعریف شده باشند .من ترجیح میدهم نیمهی پر لیوان را
وتق برخور ِد
ببینــم .برای همین دل میدهم به صدای تق ِ
ســنگ و آهن و حسابکتاب میکنم ببینم چند ماه دیگر
کارگران همکارش راهی
به همت این راننده و مهندسان و
ِ
از دل سنگها باز میشــود؟ حاال صدای پیانو هم اضافه
اتاق روبهرو میآید.
میشــود .نزدیک اســت؛ از دریچهی ِ
یکی دارد قطعهی پاییز طالیی را با تمام زیباییهایش به
کف
کسی هدیه میکند .نتها سوار بر ملودیهای ظریفِ ،
وتق پیکور میپیچند ،از
کوچه پخش میشــوند ،الی تق ِ
میان هیاهوی ماشینها رد میشوند و سوار بر باد پاییزی،
خوب دوستداشتنی را میسازند.
سمفونی این شهر ِ
ِ
#من_شهرم_را_دوست_دارم!

شیراز در شعر

آبرکنی
امسال در مراسم یادروز حافظ در شیراز ،استاد منصور پایمرد از مسئوالن درخواست کرد
که موضوع احیای آب رکنی را در دســتور کار قرار دهند .در پی این تقاضا ،استاندار فارس از
مسئوالن میراث فرهنگی و دیگر مسئوالن شهری درخواست کرد هرچه سریعتر این موضوع
را پیگیــری کنند؛ اما چرا آب رکنی چنین جایگاه و مرتبهای رفیع در شــعر حافظ دارد که در
وصف این آب چنین ســروده است« :فرق است ز آب خضر که ظلمات جای اوست /تا آب ما
که منبعش اهللاکبر است /ز رکنآباد ما صد لوحش اهلل /که عمر خضر میبخشد زاللش».
قنــات رکنی در ســال  ۳۳۸ه.ق به فرمان «رکنالدین حســین دیلمــی» فرمانروای
وقت فارس در  ۱۲کیلومتری شــمال شــیراز احداث و از آنجا به ســمت شهر راهی شد .در
روزگار زندیــه ،آب رکنی را به داخل شــهر کشــیدند و همهی مردم شــیراز از آن بهرهمند
شــدند .آب رکنی از ارتفاعات کوه بمو در شــمال شــیراز سرچشــمه گرفته و در مسیر خود
بــاغ جهاننما ،آرامگاه هفتتنــان ،چهلتنان ،حافظیــه ،باغات و اراضی کشــاورزی واقع
در مصلــی را آبیاری میکرده اســت و چنان خاک مصلی را دامنگیــر میکرده که حافظ را
اجازه سیروســفر نمیداده اســت« .نمیدهند اجازت مرا به سیروســفر /نســیم باد مصلی
و آب رکنآباد».
حتی تاریخنگاران هم دربارهی گوارایی این آب ،توصیفهای زیبایی نوشتهاند .به عنوان
مثال ادوارد براون مینویســد« :از دیدن آب رکنی لذت بردم .آب زاللی که از سرچشــمهی
کوهســتانی رکنآباد بیرون میآید چشــم را و صدای ریزشش گوش را ،نوازش میدهد .من
نیامده بودم که آب رکنآباد را برای خود او دوست بدارم ،زیرا میدانستم که جز مشتی آب چیز
دیگری نیست .ولی رکنآباد را ازاینجهت دوست داشتم که نام او با چیزهای دیگری که من
دوســت میداشتم قرین و شاید مشابه بود؛ زیرا هرکس که حافظ را دوست بدارد طبع ًا شیراز

و رکنآباد را دوســت دارد و حتی به عقیدهی من اگر کسی حافظ را هم دوست نداشته باشد
نمیتواند از دوست داشتن رکنآباد خودداری کند ،زیرا این نهر بر اثر فکر و قریحهی یک شاعر
جزء آثار جاویدان طبیعت شده است».
در دهههای گذشــته ،باغداران و کشاورزان ،از آب رکنی برای آبیاری کردن زمینهای
خود استفاده میکردند و در چند سال اخیر سازمان فضای سبز شیراز با ایجاد نهر و آبراهه ،این
آب را دوباره به تنگ اهللاکبر رسانده است.
سرچشمهی آب رکنی در محلی باالتر از پاسگاه پلیسراه شیراز ـ مرودشت قرار دارد که
در چند سال گذشته در آنجا اقدامات خوبی برای تفریح و تفرج مردم انجام شده است .ازجملهی
این اقدامات کاشت درخت ،سکوسازی ،سنگچین کردن جوی آب و ...است.

شعرگردی
سفرنامهها
 auدر

شیراز در شعر حافظ

یکی از شــاخصههای موجود در شعر حافظ ،شیراز
است .شــهری دلخواه که پایتخت فرهنگ و ادب پارسی
است مســکن مألوفی که زادگاه اعجوبههای شعر فارسی
سعدی و حافظ است .شیراز برای حافظ خال رخ هفتکشور
اســت و معدن لب و لعل که حافظ به آن دست نمییابد.
«شیراز و آب رکنی و باد خوشنسیم /عیبش مکن که خال
رخ هفتکشور است /شــیراز معدن لب لعل است و کان
حسن /من جوهری مفلسم از آن مشوشم» .حافظ آنقدر
دلبســته و وابسته به این شهر هزار رنگ ،شهر سروهای
آزاد قــد برافراشــته که خود اذعان میکنــد از آن به این
سادگیها دل نمیکند« .نمیدهند اجازت مرا به سیروسفر/
نســیم خاک مصلی و آب رکنآباد»« ،هــوای منزل یار
آب زندگی ماســت /صبا به یار نسیمی ز خاک شیرازم»،
«دالرفیق ســفر بخت نیکخواهت بس /نســیم روضه
شــیراز پیک راهت بس»« ،همی رویم به شیراز با عنایت
دوســت /زهی رفیق که بختم به همراهی آورد».حافظ از
محالت قدیمی شــیراز که نزهتگاه و تفرجگاه هستند نام
به میان میآورد و دلبســتگی خود را بــه آب رکنآباد و
گلگشت مصلی نشــان میدهد« .شیراز و آب رکنی و باد
خوشنسیم /عیبش مکن که خال رخ هفتکشور است».

