هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی

گزارش عملکرد پروژههای «شهر هوشمند»
در گفتوگو با اعضای کمیته توسعه هوشمندسازی شیراز

افزایش رفاه شهروندی با شهر هوشمند
شنبه  28مهر  10/97صفر /1440سال چهاردهم/شماره 16/273صفحه 1000/تومان

گفتوگو با مدیر پیشین آموزشوپرورش ناحیه یک شیراز
درباره وضعیت مدارس و دانشآموزان

آموزشوپرورش اولویت اصلی دولت باشد
14

4

پرونده «شهرراز» درباره اهمیت و جایگاه پیادهراهها و مسیرهای دوچرخه در سیستم حملونقل پایدار

احیای زندگی پیاده در شهر
7

سه محور قصردشت ،کریمخان زند و عرفان برای ایجاد پیادهراه و مسیر دوچرخه تعریف شده است
خیابان عفیفآباد به یک پیادهراه استاندارد و همچنین مسیر دوچرخه تبدیل خواهد شد

خیابانهای رودکی ،انوری ،نوبهار ،طالقانی ،توحید ،محدوده بافت تاریخی و اطراف ارگ کریمخانی به صورت پیادهراه درخواهند آمد

7

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

2

امسال پنجمین سال متوالی است که شهرداری شیراز طی  ۲۵روز
به زائرین اربعین حسینی خدمترسانی میکند

شنبه  28مهر  10/97صفر /1440سال چهاردهم/شماره273

SAT 20 Oct 2018/Fourteenth Year /No.273

موکب حضرت احمدبن موسی (ع) شهرداری شیراز برای خدماترسانی به زائران اربعین حسینی به مرز شلمچه اعزام شد

کاروانعشق

،،

،،

 ۴۵آتشنشان
با پنج دستگاه خودروی
آتشنشانی وظیفه
تأمین ایمنی و ارائه
خدمات آتشنشانی
را در موکب بر عهده
دارند و ایاب و ذهاب
زائران توسط ۵۰
دستگاه اتوبوس
اعزامی از شیراز از
خرمشهر تا نقطه صفر
مرزی بهصورت ۲۴
ساعته انجام میشود

 ۵۵۰نیرو
در حوزههای پسماند،
اتوبوسرانی،
آتشنشانی
و فرهنگی در موکب
(ع)
حضرت شاهچراغ
شهرداری شیراز
حضور دارند و سازمان
مدیریت پسماند با
 ۲۰۰نیرو
و  ۲۵خودرو ،مسیری
به طول  ۵۰کیلومتر را
نظافت میکند

،،

رئیس شــورای اسالمی شــهر شــیراز عنوان کرد :مجموعه
مدیریت شــهری با اعتقاد به لزوم زنده نگهداشــتن راه امام حسین
(ع) ،بودجه موکب احمدبن موســی (ع) را تصویب و اقدام به اعزام
نیرو به مرز شــلمچه کرد .سید احمدرضا دســتغیب در آیین بدرقه
کاروان احمدبن موســی (ع) شهرداری شــیراز جهت اعزام به مرز
شلمچه و ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی که با حضور استاندار
فارس ،شــهردار شیراز ،اعضای شورای شــهر و جمعی از مدیران
شهری برگزار شــد ،افزود :امام حســین (ع) برای رفع پلیدیها و
اصــاح امور در جامعــه قیام کرد و امروز اگر مــا پیروی این امام
بزرگوار هســتیم باید از خودمان شــروع کنیم و خود را از بدیها،
پلشــتیها و انحرافات اصالح کنیم .رئیس شــورای اسالمی شهر
شیراز خطاب به خادمین موکب احمدبن موسی (ع) گفت :امیدوارم
خداوند به یمن پذیرایی از زائرین اربعین حســینی به شــما برکت،
ســامتی و عزت عنایت کند .استاندار فارس نیز در این آیین گفت:
در آستانه برگزاری مراسم اربعین در اقصی نقاط کشور شاهد اعزام
خادمین زائران اربعین حســینی هســتیم که نشان از موج دلدادگی

،،

به امام حســین (ع) بزرگمرد تاریخ اســت .امروز کاروان احمدبن
موسی (ع) شهرداری شیراز منظره زیبایی از دلدادگی را خلق کردند.
اسماعیل تبادار با تأکید بر لزوم الگو قرار دادن سیره امام حسین (ع)
افزود :باید ویژگیهای اخالقی امام حســین (ع) بر زندگی ،رفتار و
کردار همه ما جاری شود .او خاطرنشان ساخت :از مجموعه مدیریت
شهری که بنیان این موکب را فراهم کردند ،سپاسگزارم.
پنجمین شوق حضور

معاون خدمات شهری شهرداری شیراز نیز در این آیین گفت:
امسال برای پنجمین سال متوالی است که شهرداری شیراز بهعنوان
معین استان فارس و خوزســتان طی مدتزمان  ۲۵روز به زائرین
اربعین حســینی خدمترسانی میکند .محمد حسنپور بابیان اینکه
 ۵۵۰نیرو در حوزههای پسماند ،اتوبوسرانی ،آتشنشانی ،فرهنگی
و ...در موکب احمدبن موســی (ع) شاهچراغ شهرداری شیراز حضور
دارند ،افزود :ســازمان مدیریت پســماند با  ۲۰۰نیرو و  ۲۵خودرو،
مســیری به طول  ۵۰کیلومتر را نظافت میکند و  ۴۵آتشنشــان

بنای تخریب خانههای میراثی
و تاریخی را نداریم
تولیت آســتان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) در دیدار رئیس
سازمان بازرسی اســتان فارس ضمن رد شایعات مبنی بر دخالت
این آســتان در تخریب بناهــای تاریخی شــیراز ،تاکید کرد که
هیچگاه بنای تخریب بناهای تاریخی واقع در طرح  57هکتاری را
نداشته و نداریم .آیتاهلل سید علیاصغر دستغیب در دیدار با کاظم
گفت :اگر قانون اجرا شــود و اجرای آن بدون تبعیض و با عدالت
همراه باشد کار بسیار مهمی اســت .آیتاهلل دستغیب با بیان اینکه حرم مطهر نیز استثناء
نیست ،افزود :نظارت و بازرسی نسبت به آستان مقدس و بخشهای مختلف آن وجود دارد
و قســمتی هم به عنوان واحد بازرسی مشــغول فعالیت است و آثار و نتائج بسیار خوبی را
برای مجموعه در پی داشــته است .او بابیان اینکه بعضی افراد در جامعه به دنبال فرصتی
برای جوسازی علیه این آستان مق ّدس هستند تا جنجالی به پا و مقاصد خود را دنبال کنند،
اضافه کرد :این افراد ،خودشان هم میدانند که صحبتهایی که میکنند واقعیت ندارد ،به
عنوان مثال یکی از بحثها خانههای میراثی اســت که ما هیچ وقت بنا نداشــته و نداریم
خانهای را که میراثی و در دل بافت تاریخی شیراز و در ارتباط با طرح  57هکتاری توسعه
حرم مطهر است ،از بین ببریم.
آیتاهلل دستغیب در عین حال گفت :بعضی از خانههای بافت تاریخی شیراز ،از قبل به
عنوان میراثی ثبت شده و اکنون نیز باید حفظ شود که نمونه آن خانه حسنی و خانه صدر
جهرمی است ،اما بعضی دیگر از خانههای بافت قدیم که خشت و گلی بوده و به حال خود
رها و متروکه شــده است و هیچ ارزش تاریخی و میراثی ندارد .او گفت :اگر مبنا این باشد
که بافت قدیم دســت نخورد که ما باید برگردیم به پنجاه سال قبل و هیچ رشدی حاصل
نشــود؛ در حالی که در همین بافت قدیمی و تاریخی شــیراز و اطراف حرم مطهر ،مراکز
خرید و مجتمعهایی با تخریب همین بافت ســاخته شده است .آیتاهلل دستغیب با اشاره به
اینکه حرم مطهر حضرت شــاهچراغ (علیه الســام) در حال حاضر با مشکل راه ورودی و
دسترســی مردم مواجه است ،بیان کرد :مجموع بخشهایی که برای تملک حرم مطهر و
توســعه آن توسط مسئولین مربوطه آستان مقدس از بودجه عمرانی خریداری شده ،حدود
 17هزار متر مربع است که در این محدوده هیچ پروژهای که به بافت تاریخی آسیب وارد
کند اجرا نشــده ،اما متاســفانه برخی افراد بر همین مبنا جار و جنجال راه میاندازند و می
گویند بافت توسط حرم مطهر تخریب شده و همه را خراب کردهاند و این بافت در معرض
اضمحالل است.

با پنج دســتگاه خودروی آتشنشــانی وظیفه تأمین ایمنی و ارائه
خدمــات آتشنشــانی را در موکب بر عهده دارنــد .ایاب و ذهاب
زائران نیز توســط  ۵۰دستگاه اتوبوس اعزامی از شیراز از خرمشهر
تا نقطه صفر مرزی بهصورت  ۲۴ســاعته انجام میشود .در زمینه
برنامههای فرهنگی عالوه بر برپایی نماز جماعت ،برگزاری مراسم
روضهخوانی ،تبلیغات محیطی و ...اقالم فرهنگی با محوریت معرفی
شــیراز بهعنوان سومین حرم اهلبیت (ع) توزیع خواهد شد .معاون
خدمات شــهری شهرداری شیراز خاطرنشان ســاخت :این موکب
ظرفیت اسکان شبانه هزار و دویست نفر از زائران را دارد .همچنین
شهرداری شیراز در هر وعده صبحانه ،ناهار و شام میزبان پنج هزار
نفر از زائران حرم حســینی است .حســنپور ایجاد نانوایی سیار 24
ســاعته ،آشپزخانه سیار و برطرف کردن مشکل کمبود آب محدوده
 ۱۸هزار مترمربعی موکب احمدبن موسی (ع) را از اقداماتی دانست
که امســال برای نخستین بار توسط شــهرداری شیراز انجام شده
است.
از سویی به گفته رئیس ســازمان مدیریت پسماند شهرداری

تعیینتکلیف درآمد شهرداریها
راهی برای حذف رانت

اینکــه نباید نگاه دوزیســتی به
شــهردار شــیراز بابیــان
اینکه شهرداری یکنهاد دولتی
شهرداری داشــت ،اظهار داشت:
که موجــب بالتکلیفــی آنها
اســت یا خصوصی ،ابهامی است
بودجه و درآمد شده است .حیدر
در بســیاری از امور بهویژه تأمین
اســتان فــارس که بــا حضور
اســکندرپور در همایش شهرداران
روستایی وزارت کشــور برگزار
معاون عمرانی و توسعه شهری و
شــد ،اظهار داشــت :عمیق ًا معتقدم اگر بخواهیم رانت از شــهرداری حذف شود و سوءتفاهم
بزرگی را که درباره شــهرداریها در افکار عمومی ایجادشــده ،رفع کنیم باید تکلیف درآمد و
بودجه شــهرداری مشخص شود .اســکندرپور با تأکید بر اینکه تکلیف بودجه شهرداری باید
مشخص شود ،افزود :در اغلب شهرداریهای بزرگ پرداخت حقوق به یک مسأله تبدیلشده
است و شــهرداریهای شهرهای کوچک هم همواره این مشــکل را داشتهاند .تا زمانی که
تکلیف درآمدی شهرداری مشخص نشود ،این مجموعه ناچار است برای پرداخت هزینههای
خود ،از راههای مختلف ورود کند.
اســکندرپور خطاب به معاون عمران و توســعه امور شهری و روســتایی وزارت کشور
ابراز داشــت :با توجه به سابقه شما در شــهرداری و شناختی که از این حوزه دارید ،میتوانید
با همکاری شــهرداریها گامهای بلندی بردارید؛ در این راستا یکی از کارهای ماندگاری که
میتواند در سیســتم اجرایی کشور و شــهرداریها انجام شود ،این است که بخشی از درآمد
شــهرداری تعیین تکلیف شود .اسکندرپور ضمن اشاره به الیحه ارزش افزوده که در مجلس
شورای اسالمی در دست بررسی است ،گفت :ما در جلسه اخیری که با شهرداران کالنشهرها
داشــیم از دولت و مجلس تقاضا کردیم قبل از طرح الیحه ارزشافزوده در مجلس به الیحه
جامع درآمد بپردازند که دلیل آنهم وجود مشکالت در شهرداری بود .شهردار شیراز در بخش
دیگری از ســخنانش به مسئله جذب نیرو در شهرداریها اشــاره کرد و گفت :شهرداریها
نمیتوانند نیروی شــرکتی و قراردادی بگیرند ،از طرفی مجوز استخدام هم صادر نمیشود ،با
این وضعیت چگونه میتوان شــهرداری را اداره کرد .به گفته اسکندرپور ،در شهرداری شیراز
از ســه هزار و  600پســت سازمانی ،دو هزار پست خالی اســت؛ درحالیکه چهار برابر پست
ســازمانی نیروی شاغل در شهرداری وجود دارد .وی در پایان خطاب به شهرداران حاضر در
همایش گفت :هزینههایی که در حوزه گردشــگری برای معرفی و شــناخت شــهرها انجام
میشــود درواقع هزینه نیست و نوعی سرمایهگذاری تلقی میشود؛ بنابراین باید در این مسیر
گامهای بلندی برداشت.

شــیراز 190 ،نفر از نیروها شــامل پاکبان ،کارشــناس بهداشت و
آموزش ،راننده ،نیروی اجرایی و مکانیک همچنین کارکنان سازمان
شامل ناظر ،مســئول ایمنی و بهداشت ،روابط عمومی ،کارپردازی
و خدماتی برای اعزام بهصــورت داوطلبانه ثبتنام کردهاند و 123
نفر از  170نفری که به این موکب اعزام میشــوند پاکبان هستند.
روحاهلل خوشــبخت در خصوص ماشینآالت و تجهیزات فنی بیان
کرد :تعداد  10دســتگاه خودرو حمل پسماند ،سه خودرو حمل مواد
بازیافتی ،یک خودرو لجن کش و ســه تانکر آب توسط پیمانکاران
این ســازمان و یک دستگاه مخزن شــوی ،یک دستگاه مزدا ،یک
دستگاه سواری توسط این سازمان بهمنظور خدمترسانی به زائرین
امام حسین (ع) در اربعین به مرز شلمچه اعزام میشود .او در ادامه
در خصوص مخازن پســماند در مرز شلمچه گفت :تعداد  140عدد
مخزن  660لیتری تهیه شــده اســت که در طول مسیر پیادهروی
زائران نصب و بهصورت منظم توســط این سازمان تخلیه میشود.
همچنین سازمان مدیریت پســماند وظیفه حفظ و نگهداری شش
باب سرویس بهداشتی را نیز بر عهده دارد.

بازآفرینی محور عرفان شیراز
با همافزایی دستگاههای اجرایی
اســتاندار فارس بر لزوم همافزایی دســتگاههای اجرایی
برای بازآفرینی محور عرفان در شیراز ،تأکید و خاطرنشان کرد
که این طرح با همکاری و همافزایی همه عملیاتی شــده و به
نتیجه مطلوب خواهد رســید .اسماعیل تبادار در جلسه شورای
راهبردی توسعه فرهنگی که با موضوع ساماندهی محور عرفان
برگزار شــد ،با تأکید بر اینکه تناقضی میــان تجدد و حفظ و
احیا مناطق تاریخی و میراثی در بافت شــهری وجود ندارد ،گفت :تلفیق این دو نگاه
ضرورت زندگی امروز کالنشهر شیراز است .تبادار با اشاره به اینکه کالنشهر شیراز
نیازمندیهای متفاوتی دارد ،بر لزوم نگاه همهجانبه به توسعه و مدیرت شهری تأکید و
اضافه کرد :نمیتوان با نگاه یکوجهیبه برطرف کردن این نیازمندیها پرداخت .وی
خاطرنشــان کرد :حفاظت ،احیا و رونق آثار و مناطق میراثی و تاریخی همچون ارگ
کریمخــان ،حافظیه ،محور زندیه و ...بدون نگاه کالبدی جمعی و پیرامونی امکانپذیر
نیســت و اگر بدون توجه به این نگاه رونق و قوتی ایجاد شــود ،نقطهای خواهد بود.
اســتاندار فارس گفت :اگر بخواهیم حیات و پویایی را در قلب شهر حفظ کنیم باید در
توسعه شهری به سمت ترکیب این دو نگاه توجه ویژه داشته باشیم.
تبادار بابیان اینکه کالنشــهر شیراز دارای سه بعد یا وجه فضایی ـ مکانی عمده
اســت ،اظهارکرد :یک بعد آن باغهای قصردشت است که بهعنوان دارایی گرانبهای
شــیراز در نظر گرفته شده است ،مجموعه تاریخی فرهنگی شیراز نیز که در قلب شهر
قرار دارد یکی دیگر از این ابعاد محسوب میشود ،اما در کنار این دو بعد ،بخش مدرن
شهر نیز بهتناسب زندگی امروز شکل گرفته است.
اســتاندار فارس با تأکید بــر اینکه طرح محور عرفان بایــد مبتنی بر واقعیت و
برنامهمحــور باشــد ،گفت :این طرح باید بــا در نظر گرفتن مقــدورات و برنامههای
کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت شــهرداری تدوین شده و نقشه راهی کامل و دقیق
در اختیار شهرداری قرار دهد.
تبــادار گفت :اگر ایــن برنامه منطبق بر واقعیتها تدوین و عملیاتی شــود با به
اجرا درآمدن اولین مراحل ،اســتقبال مردم را به دنبال دارد و مســئوالن را برای ادامه
آن ترغیب خواهد کرد .اســتاندار فارس ابراز امیدواری کرد شــورای اسالمی شهر و
شــهرداری شیراز به هدف خود مبتنی بر ایجاد شهر انسانمحور دست یابند و موانعی
که آرامش را در شهر از بین میبرند را رفع کنند.

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

راهاندازی فروشگاههای زنجیرهای و بازارچههای دائمی
زمینه کسب درآمد پایدار برای شهرداریها
و رفاه و رضایت شهروندان را به دنبال دارد
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استقبالشهرداریشیراز
ازراهاندازیفروشگاههایزنجیرهای
شــهردار شــیراز ضمن تأکید بــر امکانســنجی اقتصادی و
اجتماعی طرح ایجاد بازارچههای محلی اظهار داشت :معادله قیمت،
کیفیت و درآمد که امروز در وضعیت مناســبی قــرار ندارد ،باید به
تعادل برســد تا هم درآمد شــهرداری محقق و هم خدمترســانی
شایسته به شهروندان انجام شود.
حیــدر اســکندرپور بابیــان ایــن مطلب که وضعیــت فعلی
بازارچههای میوه و ترهبار باید بهتر شــود ،گفت :در حال حاضر این
میادین از یکسو موجب آشــفتگی فضای بصری شهر میشوند و
از ســوی دیگر اجناس ارائهشــده در این بازارچهها قیمت و کیفیت
در چهل و نهمین جلسه کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات
شهری شورای اســامی شهر شیراز ،راهکارهای مناسب برای جلوگیری
از ورود پسابهای بیمارســتانی و مراکز درمانی به تصفیهخانه فاضالب
شهری و نحوه جمعآوری و ساماندهی سگهای ولگرد بررسی شد.
رئیس کمیســیون سالمت ،محیطزیســت و خدمات شهری گفت:
بهمنظور ســاماندهی ســگهای ولگــرد میتوان با کمــک  NJOها و
محصور کردن  ۵هزار مترمربع زمین ،سگهای ولگرد را جمعآوری کنیم.
قاســم مقیمی ادامه داد :با توجه به زادوولد ســگهای ولگرد و افزایش
جمعیت آنها باید پس از جمعآوری ،نســبت به عقیمســازی آنها اقدام
کرد .رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیســت و خدمات شهری شورای
اســامی شهر شیراز افزود :مقرر شد سازمان مدیریت پسماند طرح جامع
ساماندهی ســگهای ولگرد را با همکاری ارگانهای وابسته بهداشتی و
زیستمحیطی به این کمیسیون ارائه دهد.

مدنظر شــهروندان را ندارد .اســکندرپور همچنین افزود :راهاندازی
فروشــگاههای زنجیــرهای و بازارچههای دائمی عــاوه بر اینکه
زمینه کسب درآمد پایدار را برای شهرداریها فراهم میکند ،رفاه و
رضایت شهروندان را نیز به دنبال دارد.
شــهردار شــیراز ضمن تأکید بــر امکانســنجی اقتصادی و
اجتماعــی طرح ایجاد بازارچههای محلی اظهار داشــت :ســازمان
میادین و ســاماندهی مشاغل شــهری با تکیهبر همین پژوهشها
میتواند بهعنوان سیاستگذار و ناظر ،برنامههای مشخص و مدونی
را برای اجرا به مناطق یازدهگانه شهرداری ارائه کند.

حیدر اســکندرپور در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به
وجود معضل دستفروشــی در ســطح شهر شــیراز گفت :معتقدم
برخوردهای قهری راهکار مناســبی برای حل این معضل نیســت؛
بلکه بایــد ضمن حفظ کرامت انســانی افراد ،بــا درک صحیح از
شــرایط امروز جامعه همچنیــن تعامل همه دســتگاههای متولی،
اقدام بــه ســاماندهی دستفروشــان بــه بهترین نحــو ممکن
کرد.
شــهردار شیراز با اشاره به بند  ۲۰ماده  ۵۵قانون شهرداریها،
خروج مشــاغل آالینده و مزاحم را از محدوده قانونی شــهر ازجمله

پسابهای بیمارستانی نباید به تصفیهخانه فاضالب شهری وارد شود

مقیمی از فقدان سیستم پیشتصفیه در برخی بیمارستانهای شیراز
انتقاد کرد و گفت :برخی از بیمارســتانهای شیراز به سیستم پیشتصفیه

مجهز نیســتند و بهطور مستقیم پساب بیمارســتانی وارد شبکه تصفیه
فاضالب شــهری میشود .به گفته وی پسماندهای بیمارستانی به دلیل

وظایف شــهرداری و نیاز امروز کالنشهر شیراز دانست و افزود :در
این راستا ضروری است که ابتدا سایتهای جدید ساماندهی مشاغل
ابتدا ایجاد ،تکمیل و تجهیز شــود ،ســپس در قالب برنامه مدون با
مشــارکت صاحبان مشــاغل اقدام به انتقال آنها به خارج از شهر
کرد .اســکندرپور همچنین بر ایجاد زبان و فهم مشترک با مردم و
اصناف مختلف تأکید کرد :قطع ًا بــا انجام مطالعات علمی و دقیق،
در نظر گرفتن انتفاع شــهروندان و همراهی صنوف مختلف نتیجه
بهتری در زمینه خروج مشاغل آالینده و مزاحم از سطح شهر حاصل
میشود.
غلظــت مواداالینده ازجمله آنتیبیوتیکها و ترکیبات شــیمیایی مقاوم و
خطرناک هستند که درصورتیکه وارد سیستم پیشتصفیه نشوند ،پساب
آن به مزارع کشــاورزی رسیده و وارد چرخه غذایی میشود و این چرخه
آالینده ادامه پیدا خواهد کرد .مقیمی با اشاره به تجهیز  ۳۳مرکز درمانی
به دستگاه اتوکالو بهمنظور بیخطر و کمخطر سازی پسماندهای پزشکی
افزود :برخی بیمارســتانهای شیراز از مواد شیمیایی برای بیخطر سازی
اســتفاده میکنند که مدیریت پسماند شهرداری از بارگیری این فاضالب
جلوگیری میکند .عضو هیئترئیسه شورای اسالمی شهر شیراز گفت :به
سایت دفن زباله برمشور روزانه  ۶تن پسماند عفونی منتقل میشود که باید
برای دفن آن با استفاده از روشهای خاص بهداشتی اقدام شود.
مقیمی ابراز کرد :مقرر شــد کارگروهی متشــکل از محیطزیست،
دانشگاه علوم پزشکی ،اداره آبفا و شهرداری به بررسی میدانی و کارشناسی
این موضوع پرداخته و نتیجه حاصله را به شورا ارائه دهند.

یاوران شورا پل ارتباطی مدیریت شهری و شهروندان هستند
در نشســتی که با حضور عضو شــورای اسالمی شهر شیراز
و ناظر شــورای شهر در شــهرداری منطقه یازده ،مهندس برزگر
شهردار منطقه  ،11معاونین این شهرداری ،مسئول اجرایی یاوران
شورا و یاوران شــورای محالت محدوده شــهرداری منطقه 11
برگزار شد ،ســیروس پاکفطرت با تأکید برنشستهای مستمر با
یاوران شورا و تالش در راســتای تقویت روحیه مشارکتی ،اظهار
داشــت :ازآنجاکه مهمترین اولویتهای ما در شــورای شــهر و
شهرداری شناسایی و رفع مشکالت محالت است ،انتظار میرود
یاوران شورای اسالمی محالت بهعنوان پل ارتباطی بین مدیریت
شهری و شهروندان نســبت به انتقال مسائل و مشکالت شهری
و همچنین تقویت هرچه بیشــتر روحیه مشارکتی بین شهروندان
اقدام نمایند تا ضمن کمک به مدیریت شهری این رویکرد و نگاه
درکل شهر نهادینه شود.
پاکفطرت با تأکیــد بر اهمیت ویژه ایجــاد اعتماد در بین

شهروندان و مدیریت شــهری خاطرنشان کرد :تجربه نشان داده
اســت که اگر در اداره امور شهری مردم را مشارکت دهیم و مردم
بدانند که کاری که انجام میشــود برای آنهاست و با مشارکت
خودشان انجام میشــود ،یقین بدانید آن کار را به بهترین شکل
ارائه و همکاری میکنند و این موضوع هم منجر به تقویت اعتماد،

تصویب شاخصهای سامانه شفافیت
شهرداری شیراز

شــصت و چهارمین جلســه کمیســیون برنامــه ،بودجه،
امورحقوقی و امالک شــورای اســامی شهر شــیراز به بررسی
شاخصهای ســامانه شفافیت شهرداری شــیراز پرداخت .رئیس
کمیســیون برنامه ،بودجه و حقوقی شورای شهر شیراز با اشاره به
بررسی طرح راهاندازی سامانه شفافیت شهرداری شیراز در جلسات
گذشته کمیسیون افزود :در این جلسه موارد و متغیرهایی که عنوان
شاخصهای سامانه شفافیت شهرداری شیراز برای درج در پایگاه اطالعرسانی در نظر گرفته
شده بودند مصوب شــد .سید عبدالرزاق موسوی گفت :بررسی بخشهایی از برنامه پنجساله
شــهرداری شیراز نیز در دستور کار کمیســیون قرار گرفت و پس از ارائه شهرداری برخی از
برنامهها مصوب شــد .وی افزود :امتیازات تشویقی نوسازی بافتهای فرسوده ،حقالزحمه و
نحوه نظارت بر دفاتر تســهیلگری و خدمات نوسازی بافتهای فرسوده نیز در این کمیسیون
بررسی شد .موسوی ادامه داد :مقرر شد اعضای کمیسیون ،پس از ارائهی اطالعات کارشناسی
از سوی مجموعه شهرداری ،در مورد این موضوع تصمیمگیری کنند .رئیس کمیسیون برنامه،
بودجه ،امورحقوقی و امالک شورای اسالمی شهر شیراز از بررسی گزارش قرارداد  cpayدر این
کمیسیون خبر داد و اضافه کرد :کمیتهای متشکل از کمیسیون حقوقی ،عمران و حملونقل،
مجموعه شــهرداری و حقوقی پس از بررســی این قرارداد ،نظرات خود را به کمیسیون ارائه
کردند که در این جلســه پیشنهادهای آنها مصوب شد .موسوی از طرح یکفوریتی اعضای
شــورا مبنی بر مدیریت تعارض منافع عمومی در شــهرداری شیراز بهعنوان دستور کار دیگر
کمیسیون یاد کرد و افزود :پس از ارائه نظرات اعضا و مشاورین کمیسیون درباره این موضوع،
مقرر شد پس از بررسی دقیق ،نتیجه حاصله به کمیسیون ارائه شود.

مشــارکت مردمی و تسهیل امور خواهد شــد و هم رضایتمندی
شهروندان را به همراه خواهد داشت.
ســیروس پاکفطــرت در ادامه خطاب به یاوران شــورای
اســامی محالت منطقه  11بــا تصریح بر اینکه نــگاه یاوران
شــورا به شهر باید نگاهی کلی باشد ،گفت :وجود و فلسفه یاوران
شــورا بهعنوان رابط محله و شهر این اســت که پیامرسان مردم
و انتقالدهنده مســائل و مشکالت اساســی و کالن ،شهر باشند
و تفکرشــان اول برای شهر باشــد بعد برای محلههای خود .وی
افزود :کم نیســتند متخصصینی در یاوران شــورا که میتوانند در
جهت پیشــبرد اهداف کالن مدیریت شهری کمک کنند و باید از
نگاه بلند آنها نهایت استفاده را برد.
یاوران شــورای محالت نقش مؤثری در شکوفایی و
پیشرفت شهر دارند

شورای شهر از توسعه کتابخانههای عمومی حمایت میکند
مدیرکل کتابخانههای عمومی
اســتان فارس بــا رئیس شــورای
اسالمی شهر شیراز دیدار و گفتوگو
کرد .ســیداحمدرضا دستغیب در این
دیدار بــر ضرورت توســعه فضای
فیزیکی و غیرمتمرکز کتابخانههای
عمومی در سطح شیراز تأکید کرد و گفت :شهر
شــیراز به وجود کتابخانه و ســالن مطالعههای
اســتاندارد در محلههــای مختلف نیــاز دارد.
وی بابیان اینکه کتابخانه شــهید دســتغیب از
قدیمیترین کتابخانههای کشــور اســت ،ابراز
کــرد :ســاختمان کتابخانه دســتغیب نیازمند
توســعه و بازسازی اســت و باید موجود منابع
آن در شــرایط مطلوبتری حفــظ و نگهداری
شود .رئیس شــورای اسالمی شــهر شیراز از
حمایت این شــورا از نهــاد کتابخانهها خبر داد
و گفــت :بنا داریــم محور زندیــه را حدفاصل
میدان شهدا تا میدان نمازی را به توسعه فضای
فرهنگی ازجمله کتابخانه اختصاص دهیم .وی
افزود :برخی ســاختمانهای مستحکم قدیمی
بالاســتفاده در این محور همچون ســاختمان

قدیم بانک ملی یا ســاختمان شهر و
روستا این امکان را دارند که با کمی
بازسازی میشــود به کتابخانه تغییر
یابد .دســتغیب بر ضــرورت احداث
کتابخانه مرکزی شــیراز تأکید کرد
و گفت :شــورای اسالمی شهر شیراز
آمادگی دارد برای احداث کتابخانه مرکزی شهر
شیراز در حد توان با نهاد کتابخانههای عمومی
همکاری کند.
در ایــن جلســه مدیــرکل کتابخانههای
عمومی اســتان فــارس گزارشــی از وضعیت
کتابخانه شــهید دســتغیب ارائه کــرد و برای
بازســازی ســاختمان این کتابخانه از شورای
اســامی شــهر شــیراز اســتمداد کرد .دکتر
منوچهری ابــراز کرد :برای ســاخت کتابخانه
مرکزی از محل ردیفهــای ملی ،اعتبار الزم
پیشبینی و تعیینشده اما با مشکل تأمین زمین
در شیراز روبرو هســتیم .وی از شورای شهر و
شهرداری شیراز خواســت در صورت امکان با
حفظ مالکیت شهرداری برای تأمین زمین ،نهاد
کتابخانههای عمومی را یاری کنند.

شــهردار منطقه  11نیز در این نشســت بــا اذعان به اینکه
یاوران شــورای محالت نقش مؤثری در شــکوفایی و پیشرفت
شهردارند ،گفت :اگر در اجرای طرحها و برنامههای خود مشارکت
مردمی را داشته باشیم و ازنقطه نظرات آنها خصوص ًا یاوران شورا
که نمایندگان مردم در محالت هســتند بهــره ببریم ،نتیجه این
تعامل عاید مردم میشود.
وی گفــت ،ما نیــز یاوران شــورا را عضــوی از مجموعه
شهرداری میدانیم و از نقطه نظرات و راهکارهای آنها در جهت
رفع نیازهای مردم بهره میبریم.
شــهردار منطقه  11ابراز امیدواری کرد :ســعی بر این داریم
با برگزاری هرچه بیشــتر این جلســات ،نیازهای منطقه را بیشتر
بدانیم تا با کمک این عزیزان این نیازها را بررســی نماییم و یقین ًا
شــهرداری منطقه  11در جهت رفع نیازهای مردم نهایت سعی و
تالش خود را بهکارخواهد بست.

تعامل شهرداری با نیروی انتظامی جهت
انجام امور شهر ضروری است

شــهردار منطقه پنج از نیــروی انتظامی به عنوان یار
مدیریت شهری در اداره مطلوب شهر یاد کرد و بیان داشت:
شهرداری به عنوان یک نهاد خدماترسان رابطه مستقیمی
با مســائل اجتماعی دارد و نقش تعاملی نیروی انتظامی در
انجام فعالیتهای شــهرداری ضروری و غیــر قابل انکار
است .مسعود طهماسبی در جلسه هم اندیشی با فرماندهان
کالنتریهای سطح منطقه پنج با بیان این مطلب که امنیت زیربنای عمران ،آبادانی
و توســعه اســت ،تصریح کرد :اگر پروژه عمرانی در شــهر ایجاد میشود ،بیتردید
نیروی انتظامی در آن سهیم است ،چرا که در جامعه ناایمن ،عمران و توسعه صورت
نمیگیرد.
وی افزود :اجرای بخشــی از امــورات و فعالیتهای شــهرداری از جمله در
حوزههای مهمی چون کنترل ترافیک شــهری ،رفع ســد معبر ،تخلفات ساختمانی
و نظایــر آن منوط به همکاری و تعامل ســازنده نیروی انتظامی اســت که انتظار
داریم برای داشتن شــهری قانونمند و شهروندانی رضایتمند این همکاری در آینده
صمیمانهتر و بیشتر باشد .شهرداری و نیروی انتظامی نقش مکمل در برقراری نظم
و امنیت شهر را دارند بر این اساس تعامل بیشتر شهرداری و نیروی انتظامی موجب
ارائه خدمات مطلوبتر و افزایش کیفیت زندگی به شــهروندان میشــود .شهردار
منطقه پنج با اشاره به تقویت سرمایه اجتماعی در شهر تصریح کرد :باید به گونهای
عمل کنیم که با افزایش ارتباط بین شــهرداری و شــهروندان ،مردم شهر را متعلق
به خود بدانند.
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گزارش عملکرد پروژههای «شهر هوشمند» در گفتوگوی «شهرراز» با اعضای کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی شیراز

افزایش رفاه شهروندی با شهر هوشمند

،،

کمیته دولت الکترونیک
و هوشمندسازی شیراز
از مدیران تأثیرگذار و
توانمند حوزههای مختلف
شهرداری ،اساتید
برجسته دانشگاهی و
افرادی توانمند از سایر
دستگاههای اجرایی
تشکیل شده است

،،

،،

ایجاد رفاه شهروندی
بر اساس فنآوری
اطالعات باالترین هدف
در تحقق شهر هوشمند
است که هدف نهایی
ایجاد هوای پاک ،اقتصاد
هوشمند ،حملو نقل
هوشمند ،حفظ
باغات و سرسبزی شهر
و ...است

،،

،،

درصورتیکه
شهرداری با تعامل
و همکاری تمامی
دستگاههای اجرایی در
راستای تحقق شهر
هوشمند تالش کنند ،با
جلوگیری از موازیکاریها
و صرفهجویی در هزینهها،
ارائه خدمات هوشمند به
شهروندان بسیار آسانتر،
شفافتر و یکپارچهتر و
در زمانی کوتاهتر محقق
میشود

،،

مهرداد سهرابی

مدیرکل ارتباطات و فنآوری
اطالعات استان فارس

شهرام ستایش

عالءالدین ضیائی

رئیس اداره کنترل و نظارت بر
مدیر فنآوری اطالعات
شرکت مخابرات استان فارس سیستم یکپارچه شهرسازی

امیــن پورکمالی  /رئیس ســازمان فنآوری
اطالعات و ارتباطات شــهرداری شــیراز از ارائه گزارش
عملکرد و برخی از پروژههای شهر هوشمند به شهروندان
در آیندهای بسیار نزدیک خبر داد .سعید حیدری با اشاره
به پیگیری مســتقیم شهردار ،حمایتهای شورای شهر و
همراهی دستگاههای اجرایی ،گفت :بهزودی گزارشی از
اقدامات انجامشــده توسط کمیته هوشمندسازی شیراز و
همچنین پروژههای شهر هوشمند را به شهروندان فهیم
شیرازی تقدیم میکنیم .حیدری با اشاره به موضوع شهر
هوشــمند بهعنوان بحث داغ اینروزهای کالنشهرهای
کشور و ارائه تعاریف مختلف از شهر هوشمند ،گفت :ارائه
تعاریف بر اساس دیدگاه و اهداف و مشکالت پیشروی
هر شــهر در بخشی از موضوع درســت به نظر میرسد
اما تعریفی جامع از شــهر هوشمند در کشور وجود ندارد.
وی افزود :ما در کالنشــهر شیراز تالش کردهایم هم بر
اســاس تعریفی درست و علمی از شــهر هوشمند و هم
بر اساس وضعیت و مشــکالت شهر شیراز ،اهدافمان را
برای تحقق شهر هوشمند تعریف تا آینده بهتری را برای
کالنشهر شیراز ترسیم کنیم.
رئیس ســازمان فــنآوری اطالعــات و ارتباطات
شــهرداری با ارائه تعریفی ساده ،ایجاد رفاه شهروندی بر
اســاس فنآوری اطالعــات را باالترین هدف در تحقق
شهر هوشمند دانست که هدف نهایی ایجاد هوای پاک،
اقتصاد هوشــمند ،حملو نقل هوشــمند ،حفظ باغات و
سرســبزی شهر و ...اســت .حیدری عدم وجود مدیریت
واحــد شــهری را بزرگترین مشــکل در جهت تحقق
شهر هوشــمند عنوان کرد و با اشاره به اقدامات پراکنده
و ســیلویی دســتگاههای مختلف مانند علومپزشــکی،
مخابرات ،ثبت و ...در جهت هوشمندســازی ،خاطرنشان
کرد :شــهرداری با توجه به ارائه خدمات متفاوت و متعدد
نقشــی محوری در ایــن زمینــه دارد .وی اضافه کرد:
درصورتیکــه شــهرداری با تعامل و همــکاری تمامی
دستگاههای اجرایی در این راستا تالش کنند با جلوگیری
از بســیاری از موازیکاریها و صرفهجویی در هزینهها،
ارائه خدمات هوشــمند به شــهروندان بســیار آسانتر،
شفافتر و یکپارچهتر و در زمانی کوتاهتر محقق میشود
و بهتبع آن رفاه شهروندی حاصل خواهد شد.
رئیس ســازمان فــنآوری اطالعــات و ارتباطات
شــهرداری بــا اشــاره بــه تواناییهای دانشــگاهی و
اســاتید دانشــگاه ،جوانان و شــرکتهای دانشبنیان
بومی ،ســرمایهگذارها و مشارکت شــهروندی بهعنوان
پتانســیلهای بالقوه شهر شیراز در تحقق شهر هوشمند،
اذعان کرد :شــهرداری شیراز میبایســت با استفاده از
تمامی پتانســیلها و همکاری همه دستگاههای اجرایی،
بــرای ایجاد پنجره واحد شــهری در ارائــه خدمات به
شــهروندان بکوشــد .حیدری بابیان اینکه خدماتی که
به شــکل هوشمند ارائه خواهد شــد باید شناسایی شده
و دارای زیرســاختهای مناسب باشــد ،تأکید کرد :این
خدمات باید بهدرستی به دست شهروندان برسد تا بتوانند
اســتفاده حداکثری از آن داشته باشند و نیازهای اساسی
آنها را پوشش دهد .وی افزود :برای تبدیل پتانسیلهای
بالقوه شیراز به بالفعل نیازمند تعریف اصولی و کارشناسی
شــده جهت ایجاد زیرساخت اساســی هستیم که هم در
تعریف و هم در اجرا کارساز باشد.
رئیس ســازمان فــنآوری اطالعــات و ارتباطات
شــهرداری با اذعان بــه اینکه اســتفاده بهینه از تمامی
قابلیتهای ،ایجاد پنجره واحد شــهری و ســپس شهر
هوشمند در مجموعه شــهرداری بدون پیگیری مستقیم
شهردار و حمایت شورای شهر اتفاق نخواهد افتاد ،به نگاه
ویژه شهردار شــیراز به تحقق شهر هوشمند و افقهایی
در این زمینه ترســیم کرده اســت اشــاره کرد .حیدری

فرشاد خونجوش
رئیس فنآوری اطالعات
دانشگاه شیراز

ابوالقاسم ابراهیمی

معاون برنامهریزی و سرمایه
انسانی شهرداری شیراز

تشــکیل کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی شیراز
با دبیری سازمان فنآوری اطالعات و ارتباطات و ریاست
شــهردار را در راســتای توجه پیگیرانه شهردار به تحقق
شــهر هوشمند عنوان کرد و تشــریح کرد :این کمیته از
مدیران تأثیرگذار و توانمند حوزههای مختلف شهرداری
نظیر معاون برنامهریزی شــهری ،معــاون حملونقل و
ترافیک ،رئیس اداره کنترل و نظارت بر سیستم یکپارچه
شهرســازی ،رئیس تحول اداری و نوســازی و همچنین
اساتید شاخص و برجسته دانشگاهی و افرادی توانمند از
سایر دستگاههای اجرایی تشکیل شده است.
رئیس ســازمان فــنآوری اطالعــات و ارتباطات
شهرداری حضور اساتید دانشگاهی که هر یک در زمینه
تحقق شهر هوشــمند ایدههای پیشرو داشته و میتوانند
در این زمینه برنامــه ارائه دهند و نیز مدیران توانمند در
این حوزه نظیر مدیــرکل ارتباطات و فنآوری اطالعات
اســتان و نماینده دولت در این کمیتــه و مدیر فنآوری
اطالعات شــرکت مخابرات اســتان را بســیار ارزنده و
تأثیرگذار ارزیابی کرد .حیدری از جذب ســرمایهگذار به
کمک کمیته هوشمندسازی در ظرف مدت کوتاهی که از
تشــکیل این کمیته میگذرد ،خبر داد و تصریح کرد :این
کمیته برای اولین بار با این ابعاد و پتانسیل شکل گرفته
اســت و با جدیت موضوع هوشمندســازی را پیگیری و
موضوع را از نگاه شهروندی مطالبه میکند.
رئیس ســازمان فــنآوری اطالعــات و ارتباطات
شــهرداری با تأکیــد بر محوریت شــهرداری در تحقق
شهر هوشمند ،ســازمان فاوا را دارای نقشی محوری در
زمینه ترســیم و تنظیم اهداف ،برنامهها و چشــماندازها
و همچنین اجرا و نظارت بر پروژههای شــهر هوشــمند
دانســت .ســعید حیدری در پایان خواســتار حمایت و
پیگیری مدیران ارشد هم به لحاظ معنوی و هم حمایت
از کارکنان ،پیمانکارها و نیروهای جوان و دانشبنیان که
در این زمینه فعالیت میکنند شــد و اذعان کرد :هرچقدر
فاوای توانمندتر ،چابکتر و تخصصیتری داشــته باشیم
در تحقق شــهر هوشمند بهتر گام برمیداریم .وی افزود:
درصورتیکه نقش ســازمان فنآوری اطالعات پررنگ
دیده شــود و جایگاه این سازمان ارتقا یابد ،مطمئن ًا بسیار
چابکتر و بهتر به ارائه خدمات میپردازد و شهر هوشمند
در زمان بسیار کوتاهتری تحقق خواهد یافت.
امروز توسعه شهری در دنیا بر پایه فنآوری
اطالعات صورت میگیرد

فرشاد خونجوش رئیس فنآوری اطالعات دانشگاه
شــیراز و عضو کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی
کالنشهر شــیراز بابیان اینکه از ابتدا در پی آن بودیم تا
با بررسی و بازنگری اقدامات پیشین شهرداری در زمینه
فنآوری اطالعات ،برای تأثیر گذاشــتن بیشازپیش بر
زندگی شهروندان برنامهریزی کنیم ،گفت :در این راستا
با چند شــرکت بزرگ در ســطح ملی کــه فعالیت دارند
مذاکــرات و بررســیهایی انجــام و تفاهمنامههایی نیز
منعقد شــده اســت .خونجوش با یادآوری تدوین طرح
جامع فنآوری اطالعات در شــهرداری شیراز در گذشته
و طراحی و اجرای نرمافزارهایی در طی چند ســال اخیر،
بــر لزوم در کنار یکدیگر قرار گرفتــن و یکپارچگی این
نرمافزارها تأکید کرد .رئیس فنآوری اطالعات دانشگاه
شــیراز و عضو کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی،
هدف از تشــکیل این کمیته را پــس از بازنگری برنامه
جامع ،حرکت و اقدام در چند حوزه مشخصشده دانست
که میتواند نقش اساســی در زندگی افراد ایفا کند .او بر
لزوم اقدام سریع در زمینه تجهیز مرکز اطالعات ،تجمیع
دادههــا و در پی آن ایجاد فضایــی برای نگهداری امن،
اصولی و قابلاعتماد اطالعات تأکید کرد و خاطرنشــان

مجتبی زوربخش

معاون حملونقل و ترافیک
شهرداری

علیاکبر صفوی

معاون برنامهریزی و توسعه
دانشگاه شیراز

کرد :در این زمینه نیاز به جذب سرمایهگذار است.
خونجــوش با اشــاره به نقش ســازمان فنآوری
اطالعــات و ارتباطات شــهرداری شــیراز در راهبری و
نگهداری از تمامی سیســتمها در آینده ،خاطرنشان کرد:
این سازمان میبایست نقش کلیدیتری را ایفا کند .وی
اضافه کــرد :میتوان با ارتقا این ســازمان به معاونت و
ایجاد ارتباط بیواسطه ،با ســایر معاونتها داشته باشد،
با ایجاد هماهنگی در بخــش فنآوری اطالعات ،تولید،
خریــد و هزینههای مربوط به تهیــه نرمافزار و فنآوری
تنها به عهده این ســازمان یا معاونــت بوده تا از اتالف
منابع و هزینهها در این زمینه جلوگیری شود .خونجوش
بابیان اینکه امروزه توسعه شهری در دنیا بر پایه فنآوری
اطالعات صــورت میگیــرد و فــنآوری اطالعات بر
ارائه خدمات بهتر به شــهروندان نقشــی اساسی دارد ،از
جدیت شهردار شیراز در تشــکیل کمیته هوشمندسازی
شهر شــیراز و ایجاد شهر هوشــمند تقدیر کرد و گفت:
تصمیمات این کمیته در راســتای بهبود شــرایط زندگی
مردم با استفاده از فنآوری نوین خواهد بود.
لزوم شناســایی موازی کاریها برای ایجاد
مدیریت یکپارچه

معاون برنامهریزی و ســرمایه انســانی شهرداری
شیراز ،بابیان اینکه امروزه اگر شهرداری بخواهد به سمت
تحولی بزرگ پیش رود باید به ســمت  ITمحور کردن
دوایر شــهرداری حرکت کند ،گفــت :قطب الکترونیک
بودن شــیراز ،ضریــب نفوذ باالی فنآوری در شــیراز،
جمعیت فرهیخته و باسواد فنآوری ،استقبال از فنآوری،
جوان بودن منابع انســانی و متخصــص بودن مجموعه
شهرداری و سازمان فنآوری اطالعات عواملی است که
این تحول را پشتیبانی میکند .ابوالقاسم ابراهیمی اضافه
کرد :اکنون میانگین ســنی کارمندان ستادی شهرداری
نزدیک به  40سال و میانگین سن مدیران این مجموعه
نزدیک به  43ســال است که ســبب عدم وجود ترس از
فنآوری و عاملی برای توســعه و تحول بر پایه فنآوری
اطالعات و ارتباطات خواهد شد .وی افزود :عالوه بر این،
به دلیل وجود مسائل و مشکالتی در مجموعه شهرداری،
میل به سمت فنآوری اطالعات و ارتباطات و بهرهگیری
از دنیای  ITشــاید بهترین راهحل برای برطرف کردن
مسائل به شمار آید .همچنین تخصص و توجه شهردار در
زمینــه فنآوری اطالعات نیز فرصتی بیبدیل برای آغاز
تحول بر اساس  ITرا فراهم کرده است.
ابراهیمی با اشاره به افزایش سرعت و تعداد متغیرها
در تغییرات زندگی امروز و پدیده پیچیدگی محیط ،پدیده
فنآوری اطالعات و ارتباطات را از پدیدههای شــگرفی
دانست که سرتاسر زندگی افراد و سازمانها را متأثر کرده
است و امروزه نمیتوان حتی یک روز را برای شهرداری
و خدمات شــهری بدون اســتفاده از فنآوری اطالعات
متصور شد .معاون برنامهریزی شهرداری شیراز با تشریح
روند تاریخی اســتفاده از فنآوری اطالعات و ارتباطات
در سازمانها به استفاده آر فنآوری بهعنوان تسهیل گر
و کمککننده تــا تبدیل به ابزاری مهــم در اواخر قرن
بیســتم میالدی یاد کرد و ادامه داد :امروزه در جایگاهی
قرار داریم که دستگاههای مختلف از  ITبهعنوان اهرمی
استراتژیک و نقطه تحول استفاده میکنند.
وی با اشــاره به اینکه شــهرداری شیراز نیز از این
قاعده مســتثنا نیست گفت :در این تحول باید سه مرحله
خروج از انجماد ،تحول و انجماد مجدد طی شــود که از
غلبه بر مقاومتها علیه تغییرات و تغییر وضع موجود آغاز
میشود و تا با انجام تغییرات و تثبیت تغییرات انجامشده
ادامه مییابــد .معاون برنامهریزی شــهرداری شــیراز
شناســایی ســابقه و فرآیندها در بخشهای مختلف در

داریوش ستایشگر

رئیس اندیشکده مالی و
اقتصادی شهرداری شیراز

سعید حیدری

رئیس سازمان فناوری اطالعات
و ارتباطات شهرداری شیراز

زمینه فنآوری اطالعات را نقطه شروع دانست و بر لزوم
شناسایی موازی کاریها و یافتن راهکارهای اجرایی برای
ایجاد مدیریت یکپارچه در خود مجموعه شهرداری تأکید
کرد .در ادامه این گفتگو ابراهیمی به تشــریح تشــکیل
این کمیته پرداخت و بیان در همان ســال اول مدیریت
جدید شهری ،از سوی شــهردار کالنشهر شیراز دستور
ایجاد کمیته هوشمندسازی و دولت الکترونیک داده شد
تا موازی کاریها را کشــف و رصد کنــد و راهکارهای
منطقی را به مدیریت ارائه دهد.
معــاون برنامهریزی شــهرداری شــیراز مهمترین
دســتاوردهای شش جلســه اخیر این کمیته را شناسایی
موازی کاریها و تداخل وظایف و پیشبینی راهحلهای
اجرایی در این زمینه دانســت و یادآور شــد :نکتهای که
اهمیت دارد این اســت که شهروندان لذت دستاوردهای
هوشمندســازی را لمس کنند .ابراهیمــی اضافه کرد :از
اهدافی که همواره مورد تأکید شــهردار بوده اســت این
است که سرعت و سهولت در ارائه خدمات به شهروندان
افزایش پیدا کند و در کنار آن شــفافیت و روشــن بودن
فرآیندهــا و خدمات تحقق یابد .عــاوه بر آن خدماتی
که توســط ســازمان فاوا و دیگر بخشها در این زمینه
ارائه میشــود هر چه بهتر به مردم معرفی شــود .معاون
برنامهریزی شهرداری شیراز در اشاره به جایگاه سازمان
فنآوری اطالعات و ارتباطات در تحقق این هدف ،گفت:
جایگاه این سازمان از ابتدا بهعنوان جایگاهی استراتژیک
تعریف نشده است و تنها بهعنوان ابزار مورداستفاده قرار
گرفته اســت اما اکنون برای تحقق شــهر هوشمند نیاز
است این سازمان یا به سطح معاونت ارتقا یابد و یا جایگاه
مهمتری بهعنوان سازمانی کارآمد داشته باشد.
وی افــزود :این اتفاق نیازمند این اســت که نگاه
مدیران به ســازمان فــنآوری اطالعــات و ارتباطات
بهعنــوان ســازمانی هزینــهای تغییر کند و بــا نگاهی
اقتصادی به سازمانی تبدیل شــود که درآمدزا باشد و با
اســتقالل مالی به دنبال اهداف و تحقق برنامههای خود
باشد که این مهم سبب تغییر نگاه مدیران به این سازمان
میشــود .ابراهیمی در پایان بر افزایش بودجه شهرداری
در حوزه  ITبه ســازمان فنآوری اطالعات و ارتباطات
اشــاره کرد و افزود :امیدواریم در آینده نزدیک با حمایت
همهجانبه شهردار کالنشهر شیراز بتوانیم اثربخشی الزم
را در این زمینه میسر سازیم.
نقش راهبری شهرداری در رسیدن به اهداف
شهر هوشمند

مدیرکل ارتباطــات و فنآوری اطالعات اســتان
فارس نیز بابیان اینکه تــوان کمیته دولت الکترونیک و
هوشمندسازی کالنشهر شــیراز سیاستگذاری در این
زمینه است ،گفت :سیاستهای این کمیته برای عملیاتی
شــدن نیاز به بازویی اجرایی دارد تا با داشــتن منابع و
مســئولیت ،متولی تمامی مباحث مربوط به  ITباشــد.
مهرداد ســهرابی با تأکید بر لزوم تغییرات ســاختاری در
این زمینه ،تشــریح کرد :سازمانهای مختلف میبایست
فعالیتهای خــود را در حوزه  ITبه ســازمان فنآوری
اطالعات و ارتباطات شــهرداری شیراز منعکس یا منتقل
کنند تا این ســازمان با پایش وضعیت موجود بتواند خود
را آماده حرکت در جهت اهــداف و برنامهها کند .وی با
انتقاد از اقدامات جزیرهای و بانکهای اطالعاتی مجزا در
ســازمانهای مختلف بر اهمیت یکپارچگی تأکید کرد و
افزود :این امر در اخذ تصمیمات بسیار مفید است و هدف
اصلی هوشمندسازی زمانی محقق میشود که تمام اجزا
به هم متصل بوده و با مبادله دادهها ارائه سرویس نمایند.
مدیرکل ارتباطات و فنآوری اطالعات استان فارس
با تقدیر از شهردار و گروه شهرداری جهت توجه ویژه به
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موضوع شــهر هوشــمند ،گفت :این رویکرد مسئولیتی
سنگین و نقشی حساس را برای کمیته دولت الکترونیک
و هوشمندسازی کالنشهر شیراز به همراه دارد .سهرابی
با اشــاره به نقش مهم و ارتباطی شــهرداری شــیراز با
تمام دســتگاهها ،شــهرداری را محور تحقق این هدف
خواند و افزود شــهرداری بهعنوان یک دســتگاه متولی
و اجرایــی نقش راهبری را در رســیدن به اهداف دولت
الکترونیک و شهر هوشــمند دارد .مدیرکل ارتباطات و
فنآوری اطالعات اســتان فارس از بررسی زیرساختها
و امکانــات شــهرداری در زمینه فــنآوری اطالعات و
توســعه در این حوزه در جلســات پیشین این کمیته خبر
داد و خاطرنشــان کرد :برداشت من این است که در این
زمینه زیرساختهای خوبی وجود دارد که تاکنون از تمام
پتانسیلهای آن استفاده نشده است .وی بابیان اینکه در
اســتفاده از این زیرســاختها ،هنوز به اهدافی که منجر
به افزایش بهرهوری شــود بهصورت ایدهآل نرسیدهایم
بهطور مثال از ارائه خدمات بر بستر تلفن همراه در قالب
اپلیکیشــنها گرفته تا استفاده از بسیاری از دادههایی که
از پایش کنترل ترافیک به دست میآید.
ســهرابی نیاز به متولی برای راهبری در همه این
مباحث را ضروری دانست و تأکید کرد :برای موفقیت در
این زمینه بایســتی تغییراتی ساختاری ایجاد کرد تا سایر
دســتگاهها را در فعالیتهای مربوط به حوزه  ITملزم به
هماهنگی یا دریافت مجوز از سازمان فنآوری اطالعات
و ارتباطــات کند و اختیارات الزم را به این ســازمان که
نیرو و زیرســاختهای الزم را در اختیار دارد داده شــود
تا بهــرهوری الزم صورت پذیرد .مدیــرکل ارتباطات و
فنآوری اطالعات اســتان فارس از تالش کمیته دولت
الکترونیک و هوشمند ســازی برای تعریف برنامههایی
تأثیرگذار در کنار سیاســتگذاریهای کالن این کمیته
خبر داد تا بتواند بازدهی زودهنگام داشته و اثربخشی آن
در زندگی شــهروندان ملموس شود .وی در پایان ضمن
تقدیر از شهردار کالنشهر شیراز حیدر اسکندرپور و توجه
ویژه او به مقوله فــنآوری اطالعات ابراز امیدواری کرد
که بتواند در کنار مدیران ارشــد شهرداری و دستگاههای
مختلف این هدف مهم را راهبری کرده تا شهر هوشمند
کالنشهر شیراز به بهترین شکل ممکن تحقق یابد.
اســتفاده از انرژی پاک از دغدغههای کمیته
هوشمندسازی شیراز

مدیــر فــنآوری اطالعــات شــرکت مخابرات
اســتان فارس نیز از توجه به چهار شــاخصه حملونقل،
گردشــگری ،انرژی پاک و افزایش درآمد شهرداری در
کنار سیاستگذاریهای کالن در کمیته دولت الکترونیک
و هوشمند سازی شیراز خبر داد و اظهار کرد این آمادگی
وجود دارد که در ســریعترین زمان ممکن به شهروندان
و گردشــگران در زمینههای ذکرشده خدمات ارائه دهد.
شهرام ستایش با اشــاره به اینکه وجود زیرساختهای
یک شــهر هوشمند از مهمترین ارکان در رسیدن به این
مهم است ،اذعان کرد :مواردی نظیر دسترسی به اینترنت
پرسرعت ،ضریب نفوذ تلفن همراه ،سامانههای مخابراتی
و ...از زیرســاختهایی است که شــیراز در آن وضعیت
نســبت ًا خوبی دارد و مخابرات و شرکتهای ارائه خدمات
اینترنتی در این زمینه فعالیت رضایت بخشی از خود ارائه
کردهاند .مدیر فنآوری اطالعات شرکت مخابرات استان
فارس با اشــاره به اینکه نرمافزارها و سامانههای خوبی

در زمینه حملونقل و ترافیک در حال پیادهسازی و اجرا
هســتند که ترافیک را بهطور نسبی مدیریت میکنند ،او
حــوزه حملونقل و ترافیک را از حوزههایی دانســت که
برای هوشمند شدن زمان زیادی نخواهد برد.
وی در هوشمندسازی حملونقل به افزایش ضریب
نفوذ تاکسیها اینترنتی اشاره کرد و پیوستن تاکسیهای
شهری ،ســرویسهای مدارس و ســرویسهای ایاب و
ذهاب کارکنــان به این سیســتم را از برنامهریزیها در
حملونقل هوشمند عنوان کرد تا شهروندان با دارا بودن
حداقل امکانات ارتباطی بتوانند از این سیســتم استفاده
کنند .ســتایش با تأکیــد بر اینکه حملونقل شــهری
هوشــمند یکی از مواردی است که کمیته هوشمندسازی
شیراز عم ً
ال به دنبال توســعه و ملموس کردن آن برای
مردم اســت ،به امکان بهرهگیری و استفاده از دادههای
حاصلشده در این زمینه برای استفاده در دیگر بخشها
و فراهم کردن امکانات بهتر اشاره کرد.
مدیر فنآوری اطالعات شــرکت مخابرات استان
فارس تشــریح کرد :بهعنوانمثال با دانســتن اطالعات
رفتاری مانند مســیر و زمان عبور و مرور شــهروندی در
مســیر خاص ،این امکان فراهم میشــود تا اطالعات و
تبلیغات منحصر به آن مســیر در اختیــار وی قرار گیرد
تا با هدفمنــدی در این زمینه ،هزینههــا کاهش یابد و
بــه نتیجهای برد بــرد برای هر دو طــرف ارائهدهنده و
دریافتکننــده خدمات برســد .ســتایش از دیگر موارد
مهم در هوشــمند کردن ترافیک را استفاده از سامانهها
و اپلیکیشنها در ارائه خدمات اداری به شهروندان دانست
که با عدم نیاز به حضور در محل اداره ،کاهش ترددهای
زائد ،افزایش سرعت ،احترام به شهروندان ،ایجاد آرامش
و اشتغال را در پی خواهد داشت .مدیر فنآوری اطالعات
شرکت مخابرات اســتان فارس با یادآوری ظرفیتهای
مذهبی ،تاریخی و فرهنگی شیراز در توسعه گردشگری،
گردشــگری را از شاخصهای شــهر هوشمند خواند که
خیلی ســریع میتوان آن را در شهر هوشمند پیاده کرد.
امری که اشتغالزایی و افزایش درآمد ناخالص ملی را به
همراه خواهد داشت.
ســتایش ارائه اطالعات موردنیــاز از قبیل معرفی
اماکــن و جاذبههای گردشــگری و هتلهــا از طریق
وبســایت و ســامانهها بهتمامی نقاط ایران و جهان را
از قابلیتهای شهر هوشــمند در زمینه گردشگری بیان
کرد .وی با اشاره به پیشــرفت خوب ایران در بانکداری
الکترونیــک ،گفت :درصورتیکه خدمات دهنده و گیرنده
بــا یکدیگر به نتیجه برســند مشــکلی در پرداختهای
الکترونیک داخلی نخواهیم داشــت و البته باید راهکاری
برای پرداختهــای خارجی نیز ارائه دهیم .ســتایش با
اشــاره به اقدامات بخش خصوصی در این زمینه از قبیل
تأمین بلیت با اپلیکیشن و رزرو هتل ،گفت :زیرساختها
و اپلیکیشن الزم در این زمینه در شهرداری آماده است و
در این زمینه باید با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
نیز برای تبادل اطالعات به توافق و هماهنگی برسیم.
مدیر فنآوری اطالعات شــرکت مخابرات استان
فارس اســتفاده از انرژی پاک چون انرژی خورشیدی و
نیز صرفهجویــی در مصرف انرژی را از دغدغههای خود
و کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی شیراز عنوان
کرد که با استفاده از فنآوری اطالعات و امکاناتی چون
اینترنت اشــیاء میتوان آن را مدیریت کرد .وی در ادامه
تشــریح کرد :سرســبزی زیبایی خاصی به شهر میدهد

5

صدای شهر

ولی با توجه به اینکه در شرایط فعلی با کمبود آب روبهرو
هســتیم و درحالیکه مشاهده میشــود در ساعات گرما
آبیاری صورت میگیرد .با اســتفاده از اینترنت اشیاء که
از تمایالت سیســتمهای  ITاست ،میتواند در کنترل و
مدیریت آبیاری از راهدور بســیار راهگشــا باشد .ستایش
اســتفاده از انرژی پاک و توســعه گردشــگری در شهر
هوشمند را از شــاخصههایی دانست که شروع کار است
و برای رســیدن به نتیجه میبایســت با سایر ارگانها و
ســازمانها مانند سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و
سازمانها آب و برق منطقه نیز مذاکره و تبادل اطالعات
کرد.
مدیر فنآوری اطالعات شــرکت مخابرات استان
فارس هدف اصلی از تشــکیل کمیته دولت الکترونیک و
هوشــمند سازی شیراز را حرکت به سمت هوشمند شدن
شــیراز و بهتبع آن ایجاد آرامــش و زندگی راحت برای
شهروندان دانست و از بررسی امکانات موجود و شناسایی
اطالعات و فرآیندهای موجود شــهرداری در جلســات
گذشــته این کمیته خبر داد و گفت :تالش میکنیم این
مرحله زیاد به طول نینجامد.
ســتایش بیان کرد شهرداری دســتگاهی بزرگ با
سازمانهای متعدد اســت و زمانی سازمانهای مختلف
شــهرداری و تولیــد دادهها و اطالعات آنــان مثمر ثمر
خواهــد بود که مدیریتی یکپارچــه و واحد در این زمینه
وجود داشته باشد تا استخراج و آنالیز دادهها را انجام دهد.
ستایش استفاده شهرداری از سازمان فنآوری اطالعات
و ارتباطات در رسیدن به اهدافش را اجتنابناپذیر خواند
و تأکیــد کرد :درصورتیکه تمــام فعالیتهای مربوط به
زیرســاخت ،اپلیکیشــن و نرمافزار بهصــورت یکپارچه
در این ســازمان انجام شــود ،فاوا میتواند با اســتفاده
از تکنولوژیهای بــهروز دنیا ،نرمافزارهای مناســب و
زیرســاختهایی که توســط دیگر اپراتورها ایجاد شده
است ،عم ً
ال تمام نیازهای ســازمانهای شهرداری را در
این زمینه پوشــش دهد .وی در پایان خاطرنشــان کرد
درصورتیکه تصمیمگیری در این زمینه یکپارچه باشــد
و هر ســازمان تنها از دادههای خود استفاده نکند ،تمامی
سازمانها و کل مجموعه منتفع خواهند شد.
هدف کمیته هوشمندســازی شــیراز ارائه
خدمات نوین مبتنی بر هوشمندسازی است

معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری با اشــاره
به وجود مراکز دانشــگاهی شــاخص چون دانشــگاه
شــیراز و صنعتــی ،مراکز تحقیقاتی ،پــارک فنآوری
و پردیس فنآوری که در شــیراز داریم ،گفت :شــیراز
همــواره قطب الکترونیک و فنآوری بوده اســت و ما
باید با ایجاد و تجهیز زیرســاختها ،از این پتانسیلها
در جهت خدمترســانی بهتر به شــهروندان استفاده
کنیم .مجتبی زوربخش هدف کلی از تشــکیل کمیته
دولــت الکترونیک و هوشمندســازی شــیراز را ارائه
خدمــات نوین و متفاوت مبتنی بر هوشمندســازی در
همه زمینهها و با توجه به نیازهای کالن شــیراز عنوان
کرد .معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز تبیین
چارچوبی برای یکپارچگی امکانات و زیرســاختها در
قالب مدیریت واحد شــهری برای خدمترســانی بهتر
به شهروندان در شهر هوشــمند را اصل و نقشه راهی
دانســت که کمیته هوشمندسازی شیراز جهت عملیاتی
شدن آن اقدام کرده است .او یکی دیگر از الزامات ایجاد
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مدیریت شهری را تعامل با ســایر دستگاه بیان کرد و
افزود ممکن اســت در حوزه فنآوری نیز مانند بسیاری
از حوزههای دیگر اقدامات جزیرهای صورت گرفته باشد
اما با سیاستگذاریهای الزم در کمیته هوشمند سازی
میتوان با این مهم مقابله کرد.
زوربخش با اشــاره به وظیفه و جایــگاه ماهیتی
ســازمان فنآوری اطالعات و ارتباطات در شهرداری،
ایجاد زیرســاختهای ارتباطی و پــردازش ،نگهداری
و اســتفاده از دادههــای دیگر قســمتها را از مواردی
دانست که روشــنکننده نقش این سازمان است .او بر
لزوم حضور ســازمان فاوا در کنار ســازمانهای متولی
ارائهدهنده خدمات در شهر هوشمند تأکید کرد؛ و افزود:
ایجاد بســتر ارتباطی و نگهــداری و پردازش اطالعات
توســط ســازمان فنآوری اطالعــات و ارتباطات در
اســتفاده متولیان ارائهدهنده خدمات از مراکز اطالعات
و دادههای بزرگ حائز اهمیت بســیاری اســت .معاون
حملونقل و ترافیک شــهرداری در پایان با قدردانی از
رویکرد شهردار شیراز در ایجاد شهر هوشمند و تشکیل
کمیته هوشمندسازی شیراز ،گفت :این کمیته از افرادی
در داخل و بیرون از مجموعه شهرداری بهره میبرد که
نوعی فرصت است و امیدواریم بتوانیم تعاملی سازنده در
جهت بهبود خدمات شــهری و ارتقا کیفیت شهروندان
شیرازی داشته باشیم.
فــاوا باید مهمترین حلقه اتصــال به دوایر
شهرداری و سایر دستگاهها باشد

رئیــس اداره کنترل و نظارت بر سیســتم یکپارچه
شهرســازی یکی از دغدغههای مهم امروز کالنشهرها
را نداشــتن اطالعات یکپارچه شهری بیان کرد و گفت:
یکی از اهداف مهم کمیته دولت الکترونیک و هوشــمند
سازی کالنشهر شــیراز ایجاد ارتباط سازنده میان دوایر
شهرداری با سایر دســتگاهها و ارگانها بعد از  14سال
و ارائه خدمات شــهری بهصورت یکپارچه به شهروندان
اســت .ضیائی در ادامه یکی از الزامات و زیرساختهای
الزم برای این مهم را داشــتن یــک مرکز داده (Data
 )Centerبا استانداردهای الزم ،ایجاد شبکه فیبر شهری
و  ...دانست و افزود در تالشیم سایر دستگاههای شهری
ماننــد آب ،برق ،گاز و ...را برای یک تحول عظیم همراه
کرده تا بتوانیم در راســتای تحقق شــهر هوشمند گامی
مؤثــر برداریم .رئیس اداره کنترل و نظارت بر سیســتم
یکپارچه شهرســازی بیان کــرد تاکنون طی تالشهای
صورت گرفته توسط سازمان فاوا تعامالتی با ادارات گاز،
پست و استاندارد در این زمینه صورت گرفته و این ادارات
همکاری اولیه در این زمینه را انجام دادهاند.
ضیائی در رابطه با اهمیت جایگاه سازمان فاوا افزود
این سازمان بایستی بیشترین بودجه را در اختیار داشته و
مهمترین حلقه اتصال به سایر دوایر شهرداری و نیز سایر
دستگاهها باشــد زیرا تنها با قدرت ،اختیار و بودجه الزم
به این ســازمان تحقق شهر هوشمند در شهرداری شیراز
امکانپذیر خواهد بود.
رئیــس اداره کنترل و نظارت بر سیســتم یکپارچه
شهرســازی در پایان ضمن تشــکر از توجه شهردار به
موضوع دولت الکترونیک و هوشمندســازی کالنشــهر
شــیراز بیان کرد امیدواریم با تحقق بودجه شهرداری در
سال  98شــاهد افزایش  5الی  8درصدی از بودجه کل
شهرداری به حوزه  ITباشیم.

،،

استفاده از انرژی پاک
چون انرژی خورشیدی
و نیز صرفهجویی
در مصرف انرژی از
دغدغههای کمیته دولت
الکترونیک و هوشمند
سازی شیراز است که
با استفاده از فنآوری
اطالعات و امکاناتی
چون اینترنت اشیاء
میتوان آن را مدیریت
کرد

،،

،،

یکی از اهداف مهم
کمیته دولت الکترونیک
و هوشمند سازی
کالنشهر شیراز ایجاد
ارتباط سازنده میان
دوایر شهرداری با سایر
دستگاهها و ارگانها
بعد از  14سال و
ارائه خدمات شهری
بهصورت یکپارچه به
شهروندان است

،،

،،

ارائه اطالعات موردنیاز
از قبیل معرفی اماکن و
جاذبههای گردشگری
و هتلها از طریق
وبسایت و سامانهها
بهتمامی نقاط ایران و
جهان از قابلیتهای
شهر هوشمند در زمینه
گردشگری است

،،
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گزارش «شهرراز» از پنجاهوهشتمین جلسه علنی شورای شهر

کمکمالیشهرداریشیراز
بهخانوادههایاوتیسم
از دیدگاه من دلچســبترین مصوبه پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای پنجم شیراز ،کمک 40
حسین مالکی میلیون تومانی به انجمن خیریه اوتیسم فارس از محل ماده  17بودجه شهرداری بود .الیحه این مصوبه
را شهردار شیراز از طریق کمیســیون برنامه بودجه ،امور حقوقی و امالک شورا به صحن علنی ارائه داده بود که طبق
محتویات دســتور کار ،این مبلغ صرف تأمین بخشی از هزینه سفر خانوادههای اوتیسم به شمال کشور میشود .اتفاقاً
ارجاع الیحه افزایش حق انشعاب آب و فاضالب

اما اضافه بر اعالم وصول  16الیحه شــهرداری شــیراز و دســتور
کارهایی که به کمیســیونهای مربوطه ارجاع شد ،بیشترین وقت جلسه
علنی پنجاهوهشتم شــورای شهر ،به مباحثات اعضای شورا و توضیحات
مدیرعامل شــرکت آبفا دربــاره افزایش تعرفه آببها و انشــعابات آب و
فاضالب موضوع تبصره سوم قانون ایجاد تسهیالت برای توسعه طرحهای
این شرکت برآمده از کمیسیون برنامه ،بودجه ،امور حقوقی و امالک شورا
گذشت ،بهگونهای که تقریب ًا تمام اعضای شورای پنجم شیراز در این رابطه
اظهارنظر کردند.

نوسازی هزار و  ۳۰۰دستگاه تاکسی
فرسوده در یک سال گذشته

رئیس ســازمان مدیریت حملونقل مســافر شهرداری
شــیراز در خصوص وضعیت حوزه تاکسیرانی شیراز هم گفت:
در طول یک سال گذشــته یک هزار و  ۳۰۰دستگاه تاکسی
فرســوده نوسازی و دو هزار تاکســی فرسوده اسقاط و از رده
خارجشده اســت .حمیدرضا ناصری افزود :در این راستا بدنه
تاکسیهای فرسوده پنج میلیون تومان خریداری و  20میلیون
تومان تســهیالت نیز برای نوسازی در اختیار آنها قرارگرفته
است همچنین تا پایان امسال به هرکدام از تاکسیهای شیراز،
دو حلقه الستیک رایگان تعلق میگیرد .در مرحله اول800 ،
حلقه الستیک تهیهشده که بهقیدقرعه به تعدادی از رانندگان
ارائه میشود و بهتدریج تا پایان سال ،مابقی الستیکها میان
رانندگان تاکسی توزیع میشود.
وی خاطرنشــان ســاخت :همچنین در راستای حمایت
از رانندگان تاکســی ،هرســال با هزینه سازمان  200تا 250
خانــواده تاکســیدار برای زیارت به مشــهد مقــدس اعزام
میشــوند و در کنار آن در برخی مــوارد دیگر ازجمله معاینه
فنی و تعویض مخازن تاکسیهای گازسوز نیز به آنها کمک
میکنیم .رئیس سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری
شــیراز عنوان کرد :یکی از مشــکالت اساســی تاکسیهای
شهری وجود مســافربرهای شخصی اســت که سالهاست
ایــن بخش را با مشــکل مواجه کرده و در همین راســتا نیز
 20گشت بازرسی تاکســیرانی در شیراز راهاندازی شده که با
مسافربرهای شخصی برخورد و آنها را برای اعمال جریمه به
پلیس معرفی میکنند .شهروندان میتوانند در صورت هرگونه
پیشنهاد ،انتقاد و شــکایت از فعاالن حوزه حملونقل مسافر
درونشــهری ،عالوه بر تماس با تلفن  137شهرداری شیراز،
مراتب را از طریق تلفن  38331612اطالع دهند.

عکسنوشت

به همت شهرداری شیراز
نمایشگاه ورزش و تفریحات
سالم در باغ جنت
برگزار شد

عکس:اشکان پردل

پسازآن که عبدالرزاق موســوی رئیس کمیسیون برنامه بودجه به
شرح محتویات دستور کار پرداخت و نرخهای پیشنهادی آبفا را اعالم کرد،
نایبرئیس شــورا بابیان اینکه الیحه شرکت آبفای شیراز دارای ایرادات
بسیاری اســت ،گفت :انتظار ما این بود که تعرفه شهرهای دیگر ازجمله
تهران ،اصفهان و مشــهد هم در این رابطه بررســی و مقایسه شود .زیرا
لیســت تعرفههای تهران پیش روی من اســت و مبالغی که در آن آمده
کمتر از شیراز است که منطقهبندی شده و برای مناطق پائینشهر تهران
مجموع ًا  576هزار تومان حق انشعاب تعیینشده ،درحالیکه حداقل مبلغی
که در شیراز اعالمشده دو میلیون تومان و حداکثر پنج میلیون تومان است.

تجلیل از عوامل اجرایی ایمنسازی
دامنه بلوار جمهوری

اعضای کمیسیون عمران شورا از تالش شبانهروزی عوامل اجرایی
ایمنســازی موقت دامنه بلوار جمهوری در راستای کاهش شدت بحران
و جلوگیری از عواقب و خسارات بیشتر مالی و جانی تقدیر کردند .رئیس
کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز گفت:
بحران هنوز در این منطقه برطرف نشــده و مهار کامل دامنه لغزشــی،
اقدامات و هزینههای زیادی را میطلبد.
نواب قائدی افزود :اجرای راهکارهایی برای زهکشــی و جلوگیری
از تشــدید بحران ناشــی از نفوذ بارندگی در درزهای لغزشی با توجه به
بارندگیهای احتمالی ضروری اســت و بایســتی در مطالعات مشــاور
پایدارســازی نیز در اولویت قرار گیرد .وی با اشــاره به آغاز مرحله دوم
مدیریت بحران در این منطقه افزود :مســئولیت انتخاب مشــاور و انجام
مطالعات پایدارسازی اصلی توسط ستاد بحران به شهرداری واگذار شد و
مقرر شد با توجه به حساســیت موضوع ،مشاور برنامه زمانبندی خود را
ارائــه و معاونت فنی و عمرانی نیز تالش خود را در جهت تکمیل هر چه
سریعتر مطالعات مربوطه به کار گیرد.
او با اشاره به آشکار شدن مشکالت مدیریت شهری در وقوع رانش
کوه در بلوار جمهوری خاطرنشان کرد :عدم آمادگی شهر برای بحرانهای
احتمالی ،عدم شناســایی و مقابله با مخاطرات احتمالی شهر شیراز ،عدم
توجه بــه محدودههای مورد مخاطره در طرح تفصیلی ازجمله مســائل
مدیریت شهری است که باید مدنظر قرار گیرد تا عالوه بر کاهش احتمال
وقوع چنین حوادثی ،آمادگی الزم برای مقابله با بحرانها نیز فراهم آید.
قائدی افزود :همچنین مطالعات ریزپهنهبندی لرزهای شیراز که از سال 93
آغاز شــده نیز باید به سرانجام برســد تا با اتکا به نتایج این مطالعات ،در
خصوص ساختمانهای بلندمرتبه و پروژههای عمرانی تمهیدات متناسب
اندیشیده شود و یا در صورت نیاز به اصالح ضوابط طرح تفصیلی ،اقدامات
الزم صورت پذیرد .قائدی گفت :بررسی پروژه ساختمان جدید شهرداری
شیراز نیز در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.

چند شب پیشتر در یک برنامه مستند تلویزیونی مشکالت طاقتفرسا و رنجبار خانوادههای دارای فرزند اوتیسمی
را دیده و متوجه شــده بودم که چنین خانوادههایی بابت بیماری فرزند خود چه مسائلی را متحمل میشوند .آنها دائماً
باید مراقب حاصل زندگی خود باشــند تا با واکنشهای غیرارادی به خود آسیبی وارد نکند .بههرتقدیر زمانی که این
الیحه بدون فوت وقت و با اکثریت آرا به تصویب اعضای شورای پنجم رسید ،نوعی شادی درونی را احساس کردم.

چرا ما باید در شیراز حق انشعاب را از ابر شهر تهران بیشتر دریافت کنیم.
ابراهیم صبوری ادامه داد :اکنون همه کارگزاریهای آب و فاضالب
به مراجعین معترض نسبت به هزینه انشعاب میگویند که مصوبه شورای
شهر اســت .بنابراین این الیحه با این قیمتها قابلبررسی نیست و باید
به کمیسیون سالمت ارجاع شود تا مجدداً از جهت منطقهبندی بررسی و
همچنین مبالغ حق انشــعابها باید با کالنشهرهای دیگر مقایسه شود،
زیرا به نظر میرســد که حق انشــعابی که برای مناطق پائینشهر شیراز
اعالمشده در حد مناطق گرانقیمتی مانند نیاوران در شهر تهران است.
عضو هیئترئیسه شورای با اشاره به عدم بهرهبرداری از تصفیهخانه

کرامت انسانی در فعالیتهای عمرانی
جاری باشد

شهردار شیراز بر بهسازی بافت شهری در مناطق حاشیهای شیراز ،تأکید
کرد .حیدر اسکندرپور در دیدار با شهردار و کارکنان شهرداری منطقه  11گفت:
در برخی مناطق شیراز به دلیل الحاق روستاهای حاشیهای بافت شهری هنوز
شکل پیشین خود را دارد و با ضوابط شهرسازی همخوان نیست؛ این در حالی
است که روستاهای الحاقی جزئی از محدوده شهر محسوب شده و بافت شهری
آنها نیز باید با دیگر نقاط یکدست بشود .وی ضمن اشاره به خاکی بودن برخی
کوچهها در محدوده حاشیهای شیراز که بیشتر در مناطق  7 ،3و  11قرار دارند،
گفت :بهســازی و آسفالت هرچه سریعتر این معابر با کیفیت قابلقبول باید در
دســتور کار شهرداری مناطق قرار گیرد .شــهردار شیراز بابیان این مطلب که
حفظ کرامت انســانی تنها یک شعار نیست و باید همچون روح در کالبد تمام
فعالیتهای شهرداری جاری باشد ،اظهار داشت :حتی در انجام امور عمرانی هم
باید کرامت انسانی شهروندان در اولویت باشد؛ ازاینرو بهسازی چهره مناطق
حاشیهای ،علیرغم دشواریهای موجود ،از اهمیت ویژه برخوردار است.
اسکندرپور همچنین بر انجام عمران شهری با نگاه معماری و شهرسازی
عمرانــی محض ،بیشــتر بتنمحوریو
تأکید کــرد و گفت :خاصیــت کار
ِ
پروژهمحوری است؛ درحالیکه اگر چاشنی معماری و شهرسازی به آن اضافه
شود همان کار ،همسو با ایدهآلهای انسانمحور پیش خواهد رفت .وی خطاب
به حوزههای عمرانی مناطق یازدهگانه شــهرداری خاطرنشان ساخت :در حال
حاضر بسیاری از پارکهای شیراز با نگاه عمرانی محض ساخته شده؛ به همین
دلیل است که میبینیم قسمتهای بیشتری از پارکها به موزاییک ،سنگفرش،
دیوارهای سنگی و حتی گاه آسفالت ،اختصاص یافته است؛ درحالیکه با نگاه
انســانمحورانه میتوانستیم همین بخشها را در قالب پیاده راههای طبیعیتر
با فضای سبز بیشــتر طراحی و فضاهای عمومی بیشــتری را برای تعامل و
گفتگو ایجاد کنیم .شهردار شیراز ،ترکیب و تلفیق دو نگاه و اندیشه عمرانی و
معماری را راهکار انسانمحورشدن فعالیتهای عمرانی دانست و گفت :با این
رویکرد میتوان امیدوار بود که پروژههای عمرانی حس خوب را به شهروندان
منتقل کنند.

فاضالب در حال ساخت شیراز باوجود صرف هزینههای بسیار خاطرنشان
کرد :باید ابتدا تصفیهخانه بســازیم و سپس شــبکه فاضالب ایجاد شود
تا فاضالب در جنوب و جنوبشــرق شــهر رها نشود .صبوری با تأکید بر
ضرورت تعدیل تعرفههای انشعاب آب و فاضالب مصوب شوراهای پیشین
شهر شیراز خاطرنشان کرد :بودجه شــهرداری از طریق دریافت عوارض
اســت ،اما شــرکت آبفا بودجه عمرانی و ملی دارد و در شرایط اقتصادی
کنونی نباید کمبود بودجه دســتگاهها از طریق مردم تأمین شــود .الیحه
مذکور پس از مباحثاتی یکســاعته به کمیسیون تلفیق و هماهنگی شورا
ارجاع داده شد.

شیراز صاحب باغ
گلها میشود
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری شیراز
گفت :اولین باغ گلهای شــیراز در بخشی از پارک  ۳۲هکتاری
شــهرداری شیراز اجرا میشــود و تالش داریم که فاز اول این
پارک را در دو هکتار تا  ۲۲بهمن به بهرهبرداری برســانیم و فاز
دوم آن نیز به مســاحت ســه هکتار تا اردیبهشت سال آینده به
بهرهبرداری خواهد رسید .جهانبخش میرزاوند در خصوص علت
تأخیر در ساخت این پروژه نیز اظهار کرد باغ گلها دارای برخی
مشــکالت بود که در حال حاضر مشکالت آن برطرف شده و
عملیات اجرایی نیز بهســرعت در حال انجام است .وی تصریح
کرد :فاز اول این پروژه شــامل گلها و گیاهان پوششــی و تپه
گلها و فاز دوم شامل نرگسزار و رزستان که انواع گلهای رز
است ،اما در کنار این پروژه در مابقی  32هکتار از این باغ در حال
اجرای باغهایی نمونه و الگویی با انواع ارقام مختلف میوه ازجمله
انار ،بادام ،گیالس ،هلو و سایر میوه با بهترین کیفیت هستیم.
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهرداری شیراز
گفت :این اولین باغ نمونه الگویی شهر شیراز است که در آینده
بهعنوان یک باغ عمومی درهای آن به روی مردم باز میشود و
تفاوت این پروژه با سایر پروژههای دیگر آن است که در این باغ
هیچگونه تغییری ایجاد نشده و دستنخورده و بهصورت طبیعی
خواهــد بود .تا این محل به محلی برای تفریحات ســالم مردم
تبدیل شود .امیدواریم سال آینده بتوانیم فاز یک این باغ را برای
بازدید و گذران اوقات فراغت در اختیار مردم قراردهیم .میرزاوند
افزود :در حال حاضر سرانه فضای سبز عمومی شهر شیراز شامل
پارکها و معابر در حدود  7تا  8متر اســت که با احتساب فضای
سبز باغهای قصردشت ،کمربند سبز اطراف شهر و فضاهای سبز
خصوصی سرانه فضای سبز شــهر به  23/4میرسد وی افزود
البته با این وصف نیز سرانه فضای سبز عمومی شیراز از بسیاری
از کالنشــهرهای شهر وضعیت بهتری دارد و به استانداردهای
نزدیک اســت اما برای بهتر شــدن وضعیت سرانه فضای سبز
عمومی شهر باید به بیش از  10مترمربع افزایش یابد.
وی خاطرنشان ساخت :یکی دیگر از پروژههای فضای سبز
شهری ،آمارگیری ،پالک گذاری و شناسنامهدار کردن درختان
شهر شیراز است که این طرح هماکنون در منطقه دو شهرداری
آغاز شده و بهزودی در سایر مناطق نیز به اجرا درمیآید .در این
طرح برای هرکدام از درختان شناســنامه خاص آن شامل نوع
و گونــه درخت و آفتهای آن ثبت و نقشــه  GISدرختان تهیه
میشوند تا درصورتیکه بهعنوانمثال یک نوع درخت دچار آفتی
خاص شــد ،با مراجعه به این نقشــه پی میبریم که از این نوع
درخت در کدام نقطه شهر بیشتر وجود دارد و میتوانیم سریعتر
این آفت را نابود کنیم .رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز
شهرداری شیراز افزود :با توجه به مشکالتی که در حوزه تأمین
آب فضای ســبز داریم یکی از اقدامات ما اجرای رینگ آبیاری
فضای ســبز شهر مبتنی بر اســتفاده از پساب تصفیهخانههای
فاضالب است که در این راستا هماکنون فراخوان مطالعات این
پروژه انتشــار یافته و در کنار آن مجوز ساخت اولین تصفیهخانه
فاضالب در منطقه قصردشــت را دریافت کردیم که امیدواریم
بتوانیم ساخت این پروژه را نیز تا پایان سال آغاز کنیم.

پروندههفته
پروندهای درباره اهمیت پیادهرا ه و مسیر دوچرخه

در صنعت حملونقل ،سیستمهای حملونقل
غیرموتوری همانند سیستمهای موتوری یک
سیستم استاندارد تعریف شده هستند
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پرونده «شهرراز» درباره اهمیت و جایگاه پیادهراهها و مسیرهای دوچرخه در سیستم حملونقل پایدار

احیای زندگی پیاده در شهر
سه محور قصردشت ،کریمخان زند و عرفان برای ایجاد پیادهراه و مسیر دوچرخه تعریف شده است
خیابان عفیفآباد به یک پیادهراه استاندارد و همچنین مسیر دوچرخه تبدیل خواهد شد

خیابانهای رودکی ،انوری ،نوبهار ،طالقانی ،توحید ،محدوده بافت تاریخی و اطراف ارگ کریمخانی به صورت پیادهراه درخواهند آمد

عکس ها :علی محمدی راد
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،،

در صنعت حملونقل،
سیستمهای حملونقل
غیرموتوری همانند
سیستمهای حملونقل
موتوری بهعنوان یک
سیستم استاندارد تعریف
شده است .حملونقل
غیرموتوری بیشتر برای
سفرهای کوتاهمسافت
و میانمسافت استفاده
میشود

،،

،،

ما برنامهی ایجاد پیادهراه
و مسیر دوچرخه در شیراز
را با سعی و خطا انجام
ندادهایم؛ بلکه با توجه
به چارچوبهای سیستم
و صنعت حملونقل
تعریفشده ،و مبتنی
بر تمامی چارچوبها و
مطالعه موردی شهرهای
موفق جهان ،به آن رجوع
کردهایم

،،

،،

ما دیگر دوچرخهسواری
را یک سیستم صرفاً
تفریحی در نظر
نگرفتهایم؛ بلکه
بهعنوان یک سیستم
حملونقل برای
مسیرهای کوتاهمسافت
و میانمسافت تعریف
کردهایم .بهموازات آن
پیادهراهها را نیز بهعنوان
سیستمهای مناسب برای
سفرهای کوتاهمسافت در
نظر گرفتهایم و به آنها
شکل دادهایم

،،

گفتوگوی «شهرراز» با معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز درباره افزایش پیادهراهها و مسیرهای دوچرخه در شهر

زندگی پیاد ه جان میگیرد

پیادهراه در توسعه پایدار کالنشهرها جایگاه و اهمیتی مشهود دارد؛ بهویژه در
روزگار کنونی که میتوان با ایجاد آن ،هم بر سالمت و نشاط شهروندان افزود
احسان اکبرپور
و هم از آلودگی شــهر کاست .شــیراز که بهلحاظ وضعیت توپوگرافی شهری
هموار است و همچنین شهری است معتدل ،با آبوهوای پاک و مردمی بانشاط ،شهری مناسب
برای ایجاد پیادهراه و مســیرهای دوچرخه است .اما مدیران شــهری چه نگاهی به پیادهراه و
مســیر دوچرخه دارند؟ معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز در گفتوگو با «شهرراز» از
اهمیت سیســتمهای حملونقل غیرموتوری در صنعت ترابری شهری میگوید و معتقد است در
نگاه مدیریت جدید شــهری ،دوچرخه دیگر تنها وسیلهای تفریحی نیست؛ بلکه بهعنوان یک
سیستم حملونقل برای مسیرهای کوتاهمسافت و میانمسافت تعریف شده است .بهموازات آن
پیادهراهها نیز بهعنوان سیستمهای مناسب برای سفرهای کوتاهمسافت در نظر گرفته میشوند.
شما چند ســال پیش بههمراه خانم شقایق
پژوه مقالهای نوشتید با عنوان «نقش پیادهراه
و سیستم حملونقل انسانمحور در توسعهی
پایدار کالنشهرها» .پیادهراه در توسعه پایدار
کالنشهرها چه جایگاه و اهمیتی دارد؟

در صنعــت حملونقل ،سیســتمهای حملونقل
غیرموتــوری همانند سیســتمهای حملونقل موتوری
بهعنوان یک سیســتم اســتاندارد تعریف شــده است.
اگر صنعــت ترابــری و حملونقل درونشــهری را به
زیرسیستمهای مشخص تقسیمبندی کنیم؛ این صنعت
دو بخش اساسی دارد .1 :سیستمهای حملونقل موتوری
که شامل وسایل نقلیه شخصی و سیستمهای حملونقل
عمومی است .2 .سیستمهای حملونقل غیرموتوری که
بدون موتور هستند .سیستمهای حملونقل غیرموتوری
بیشتر برای سفرهای کوتاهمسافت و میانمسافت استفاده
میشود؛ به همین دلیل بهعنوان یک شاخص و زیرگروه
اســتاندارد در تقســیمات حملونقلی محسوب میشود.
اگر سیســتمهای حملونقل غیرموتوری را تقسیمبندی
کنیم ،پیادهراهها مناسب مسافتهای کوتاه (مسافتهای
 400تا  550متر) اســت ،اما اگر بخواهیــم آن را تداوم
ببخشیم و مسافتهای طوالنیتر تعریف کنیم ،نیاز است
تا ما تســهیالتی خاص را در این مسیر در نظر بگیریم.
بهعنوانمثال باید در هر  550متر ،یک فضای استراحت
و تنفس تا مســافت بعدی تعریف شــود .از سوی دیگر
دوچرخهسواری نیز همانند پیادهروی ،در زیرگروه سیستم
حملونقل غیرموتوری قرار میگیرد و برای مسافتهای
میانمسافت نیز استفاده میشود .به این معنا که انتظار بر
این اســت که با دوچرخه ،مسافتهایی در حد  1500تا
چهار هزار متر طی شــود .البته سیستمهایی دیگر هم در
برخی نقاط جهان تعریف شده که امیدواریم در شیراز نیز
زیرساخت آنها فراهم شود .سیستمهایی مانند اسکوتر،
اسکیت و سِ گوی (.)segway
آیــا شــیراز بهلحــاظ اصــول ترافیکی و
استانداردهای علمی ،شــهری مناسب برای
ایجاد پیادهراه و مسیر دوچرخه است؟

شــیراز چنــد پارامتــر دارد کــه میتواند طرح
پیادهراهسازی و ساخت مسیر دوچرخه در آن موفق باشد.
نخست اینکه شــیراز ازلحاظ وضعیت توپوگرافی شهری
هموار است و ناهمواریهای ناموزون قابلتوجهی ندارد.
دیگر اینکه در حال حاضر شیراز فارغ از مسئله ریزگردها،
یک شــهر پاک اســت .این موضوع از این جنبه اهمیت
دارد که در نظر بگیریم وقتی شهروند دوچرخهسواری یا
پیادهروی میکند ،تعداد ضربان قلب و دموبازدم او افزایش
مییابد؛ از همین رو اتفاق ًا در شــهرهای آلوده بیشترین

آســیب به افرادی وارد میشود که رکاب میزنند .شیراز
همچنین شــهری معتدل است و از همین رو میتوان در
تمام فصول ســال از سیستم پیادهروی و دوچرخهسواری
در آن استفاده کرد .دیگر پارامتر مهم شیراز ،وجود نشاط
شهری و سالمت شــهروندان این شهر است .از همین
منظر ایجاد و افزایش سیســتم حملونقل غیرموتوری،
نشاط اجتماعی و سالمت شهروندان را افزایش میدهد،
سبب صرفهجویی در مصرف بنزین و نجات سرمایههای
ملی میشــود ،و سطح آالیندههای زیستمحیطی را نیز
کاهش میدهد.
آیــا امــروز معاونت حملونقــل و ترافیک
شــهرداری شــیراز ،برنامههایی برای ایجاد
و افزایش پیادهراه و مســیرهای دوچرخه در
شیراز دارد؟

با توجه به تأکید آقای شــهردار و اعضای محترم
شورای شهر بر شــهر انسانمحور ،معاونت حملونقل و
ترافیک شهرداری نیز همسو با مجموعه مدیریت شهری
اهدافی مشترک برای تحقق این هدف دارد؛ اما پیش از
آنکه به پرســش شما پاسخ دهم ،به چند مطالعه موردی
شهرهای موفق در زمینه سیستم حملونقل غیرموتوری
اشــاره میکنم .یکی از موفقترین شهرهای اروپایی در
سیستم حملونقل عمومی و انسانمحور شهر لندن است.
در این شهر یک رینگ کامل دوچرخهسواری وجود دارد؛
بهنحوی که حتی تقاطعات غیرهمسطح دوچرخهسواری
در پارکها و خیابانها احداث شده و این رینگ شهر لندن
را کام ً
ال در بر گرفته است .یکی دیگر از نمونههای موفق
در این زمینه ،شهر پکن است .در این شهر حتی سیستم
حملونقل دوچرخه ،سهچرخ ه و چهارچرخهی غیرموتوری
و پدالی برای حملونقل بار وجود دارد .حتی در شهرهای
کشورهای اســکاندیناوی ،و باوجود شرایط اقلیمی سرد،
بهترین مسیرهای دوچرخهسواری وجود دارد .در ایران نیز
در جزیره کیش ،دوچرخه جنبهای تفریحی و حملونقلی
دارد و بخش قابلتوجهی از گردشــگران و کیشوندان
ترجیح میدهنــد از این نوع سیســتم حملونقل برای
فعالیتهای روزمرهشــان اســتفاده کنند .این نمونههای
موفق را مثال زدم که تأکید کنم ما برنامهی ایجاد پیادهراه
و مسیر دوچرخه در شیراز را با سعی و خطا انجام ندادهایم؛
بلکه با توجه به چارچوبهای سیستم و صنعت حملونقل
تعریفشــده ،و مبتنی بر تمامــی چارچوبها و مطالعه
موردی شهرهای موفق جهان ،به آن رجوع کردهایم.

حال بــا توجه به نمونههــای موردی موفق
جهان ،و همچنین داشــتهها و ظرفیتهایی
که در شیراز وجود دارد ،تاکنون چه مطالعات

مجتبی زوربخش تأکید میکند ما برنامهی ایجاد پیادهراه و مســیر دوچرخه در شــیراز را
با ســعی و خطا انجام ندادهانــد؛ بلکه «با توجه به چارچوبهای سیســتم و صنعت حملونقل
تعریفشده ،و مبتنی بر تمامی چارچوبها و مطالعه موردی شهرهای موفق جهان ،به آن رجوع
کردهایم ».او در این گفتوگو اعالم میکند که مجموعه مدیریت شــهری سه محور مشخص
برای ایجاد پیادهراه و مسیر دوچرخه تعریف کرده است و در حال کار بر روی آنهاست« .محور
قصردشت (منطقه باغات قصردشت و میرزای شیرازی) ،محور کریمخان زند (از میدان ولیعصر
تا میــدان نمازی) و محور عرفان (دروازه قرآن ،حافظیه تا ســعدیه)» .با این حال بنا به اعالم
زوربخش ،خیابانهایی از شهر نیز مانند عفیفآباد ،رودکی ،خیام ،توحید ،نوبهار و ...به پیادهراه
تبدیل خواهند شــد .مشروح گفتوگوی شهرراز با معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز
را در ادامه بخوانید.
مــوردی برای ایجاد و گســترش سیســتم
حملونقل غیرموتوری بهویژه ایجاد مســیر
دوچرخه و پیادهراه انجام شده است؟

براساس توسعه پایدار شهری که حملونقل پایدار
یکی از زیرشــاخههای آن است ،و همچنین در چارچوب
حملونقل پایدار ،یکی از راههای دسترســی به سیستم
حملونقل پایدار سیستم حملونقل غیرموتوری است .بر
همین مبنا ما سیاســتهای حملونقلی را به این سمت
بردهایم .ابتدا بهموازات ،مســیرهای دوچرخه را ترســیم
کردهایم (هرچند مطالعاتی هم در گذشته انجام شده بود،
اما اکنون با یک نگاه فراگیرتر به این موضوع پرداختهایم).
به این معنا که دیگر دوچرخهسواری را یک سیستم صرف ًا
تفریحی در نظر نگرفتهایم؛ بلکه بهعنوان یک سیســتم
حملونقل برای مسیرهای کوتاهمسافت و میانمسافت
تعریف کردهایــم .بهعنوانمثال دوچرخه را بهعنوان یک
مسیر ارتباطی میان دو ایستگاه قطار شهری ،ایستگاههای
اتوبوس شهری یا کاربریهای شاخص مانند دانشگاهها،
بیمارســتانها ،مراکز خرید ،مراکز تولید و جذب ســفر
باال ،دسترســی از محل کار به پارکینــگ و ...دیدهایم و
بهطورکلی یک ســیکل مناسب برای مســیر دوچرخه
تعریف کردهایم .بهمــوازات آن پیادهراهها را نیز بهعنوان
سیستمهای مناسب برای سفرهای کوتاهمسافت در نظر
گرفتهایم و به آنها شکل دادهایم .البته این اقدامات یک
کار مشترک میان معاونت حملونقل و ترافیک ،معاونت
شهرسازی و اداره طراحی شهری است و ما برای تعریف
و اجرای این پروژهها یک مشــاور انتخاب کردهایم .این
مشاور نیز سه محور مشخص برای ایجاد پیادهراه و مسیر
دوچرخه را تعریف کرده و در حال کار بر روی آنها است.
این ســه محور شامل محور قصردشــت (منطقه باغات
قصردشت و میرزای شــیرازی) ،محور کریمخان زند (از
میدان ولیعصر تا میدان نمــازی) و محور عرفان (دروازه
قرآن ،حافظیه تا ســعدیه) است .این مشاور روی این سه
محور بهصورت مشــخص مطالعــه میکند .یک گزینه
دیگر نیز که جزو شــرح وظایف اوست ،آن است که کل
پهنه شــیراز را بهمنظور تبدیلشدن به شهر انسانمحور
مورد مطالعه قرار دهد .ازســویی مرکز تحقیقات دانشگاه
شیراز هم بهعنوان مشاور نظرات کارشناسی خود را اعالم
میکند و مشاور بازنگری تأیید نهایی را انجام خواهد داد.
بهموازات آن ،ما بســتههای سرمایهگذاری را نیز تعریف
کردهایم.
بهطور کلی ،امروز چه طولی از ســطح شهر
شیراز شامل پیادهراه است؟

براساس آمارها امروز در میان پیادهراههای موجود ،در
محور حافظیه  800متر پیادهراه شناسایی شده ،در محوطه

مقابل باغ عفیفآباد  250متر مســیر پیاده ،در محدوده
بــازار وکیل و ارگ کریمخانی نیز هزار متر ،در حدفاصل
سهراه احمدی تا حرم حضرت شاهچراغ (ع)  100متر ،در
محور سنگسیاه  800متر ،در بینالحرمین دو هزار متر،
در پیادهراه سالمت ســه هزار متر و در پیادهراه دینکانی
نیز هزار متر پیادهراه شناســایی است .اینها پیادهراههای
موجود ماســت که البته به مناسبسازی نیاز دارد؛ به این
معنا که باید تســهیالت الزم و تعریف بهتری برای آنها
داشته باشیم تا جمعیت بیشتری از آنها استقبال کنند.
آیا تغییراتی در طراحی شــکل و فضای این
مسیرهای پیاده انجام میشود؟ بهعنوانمثال
آیا مسیرهایی ویژه برای معلوالن ،نابینایان و
سالمندان با تسهیالت بهتر تعریف میشود؟

تا حد زیادی تمامی موارد استاندارد در این مسیرها
رعایت شده است ،اما برخی مسیرها نیاز به بازنگری دارد؛
چراکه ممکن است به همهی جنبههای مسیر مناسب و
اســتاندارد برای معلولین توجه نشده باشد .بهعنوانمثال
رمپ را در نظر گرفتهاند ،اما شیب آن باید مناسبسازی
شــود .یا در مقابل آرامگاه حافظیه ،طرح ســنگفرش
اجرا شــده ،اما این ســنگفرش ناهموار است و نیاز به
مناسبسازی دارد .یا در سهراه احمدی تا آرامگاه حضرت
شــاهچراغ (ع) کفسازی انجام شــده ،اما ازنظر جنبهی
نورپردازی و ایجاد نیمکتهای اســتراحت ،آبخوریها
و کیوســکهای تبلیغاتــی نیاز به مناسبســازی دارد.
البته این مناسبســازیها و ایجاد تسهیالت ،برنامهی
کاری معاونــت حملونقل و ترافیک ،معاونت معماری و
شهرسازی ،و شهرداریهای مناطق است.
بهجز ســه محور زند ،قصردشــت و عرفان
ن اشــاره کردید ،آیا ایجاد پیادهراه در
که به آ 
خیابانها و مناطق دیگری از شــهر هم جزو
برنامههای شما هست؟

بله .بهعنوانمثال خیابان عفیفآباد به طول دو هزار
متر نیز جزو خیابانهایی اســت که به مسیر دوچرخه و
یک پیادهراه اســتاندارد تبدیل خواهد شــد .در این طرح
باآنکه سیستم حملونقل موتوری کام ً
ال مسدود نمیشود،
اما ما کمترین ســهم را به حملونقل موتوری اختصاص
دادهایم .به این شکل که پارک خودرو تنها در یک سمت
خیابان اتفاق میافتد و همچنین تنها یک قسمت ویژه را
برای توقف آمبوالنس بیمارســتان در نظر گرفتهایم .در
ایــن طرح پارک زاویهدار حذف میشــود و پارک خطی
نیز تنها در قســمتهای مشــخص و بهصورت فضای
بارانــداز و بارگیری در ســاعات تعطیلی و خلوت شــهر
برای مغازهداران در نظر گرفته شده است .بنابراین دیگر

پرونده هفته
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دیدگاهمان بر این اساس نیست که پارک  24ساعته برای
ایــن خیابان تعریف کنیم .در فاز نخســت نیز پیادهروها
عریض و بهصورت ســنگفرش درمیآیند و با دیوارهای
کوتاه مسیر دوچرخهسواری نیز در نظر گرفت ه میشود .از
سویی نیمکتهایی برای استراحت شهروندان اختصاص
داد ه شده ،بر نورپردازی کار ویژهای انجام شده و فضای
استراحت و نشاط شهری نیز بهگونهای در نظر گرفته شده
که فضای گفتوگو و ســطح تعامالت اجتماعی افزایش
یابد .حتی روی گونههای فضای سبز هم اقداماتی انجام
شده است.
به نظر میرسد با اجراییشدن این اقدامات،
هویت عفیفآباد که امروز بدل شــده به یک
خیابان تجاری ،به آن بازگردد .با در نظر گرفتن
همهی شرایط و طبق برآوردها ،پیادهراهسازی
خیابان عفیفآباد چه زمانــی به بهرهبرداری
کامل میرسد؟

طرح پیادهراهسازی خیابان عفیفآباد مصوب شده
است و در دستور کار شهرداری منطقه یک نیز قرار گرفته
است .آخرین خبری که من دارم آن است که پیمانکار این
طرح نیز انتخاب شده و تنها اجرای آن باقی مانده است.
من امیدوارم حال که پیمانکار انتخاب شــده ،این طرح
نهایت ًا تا پایان ســال  97بهاتمام برسد و پیادهراه خیابان
عفیفآباد تا نوروز  98آماده شــود .ما نیز در طی مراحل
اجــرای این طرح ،آمادگی هرگونــه نظارت و کمکی در
حوزه حملونقل و ترافیک را داریم .حتی پیشنهاد کردهایم
که جکها و راهبندهای تلســکوپی در این خیابان تعبیه
شــود تا در برخی ایام و مناســبتها ،مسیر حملونقل
موتوری کام ً
ال مسدود شــود و خیابان عفیفآباد بدل به
یک خیابان پیادهروی شود.
آیا پیادهراهسازی خیابان عفیفآباد ،بخشی از
یک طرح بزرگتر برای اتصال مناطق بیشتر
است؟

دربــاره پیادهراه عفیفآباد مــا بهدنبال یک تعریف
منطقــی و معنادار میان این پیادهراه و ایســتگاه متروی

9

شهیدآوینی هستیم .همچنین سرویسهای حملونقلی
در نظر گرفتهایم که فعالیتشــان از ایستگاه شهیدآوینی
آغاز میشــود ،از پیادهراه خیابان عفیفآباد میگذرند ،از
پیادهراه مقابل باغ عفیفآباد به بلوار ستارخان میرسند و
سپس مسیرشــان از آنجا به خیابان دانشآموز و بعد هم
به ایستگاه شهید آوینی ختم میشود .یک مسیر تاکسی
خطی و مینیبوس نیز در حال تعریف است تا یک ارتباط
مســتقیم بین ایستگاه شاهد و ایســتگاه شهیدآوینی از
قســمت خیابان دانشآموز و ســاحلی ایجاد شود .با این
نگاه قصد ما آن است که قطعاتی مانند پازل ایجاد کنیم
و قطعات دیگر در کنار آن بنشیند و ارتباطی معنادار میان
سرویسهای حملونقلی ایجاد شود.
جز خیابان عفیفآباد که تجربه پیادهراهسازی
را در شهریورماه سال گذشته نیز داشت ،آیا
خیابانهای دیگری هم هستند که قرار است
به پیادهراه و مسیر پیاده بدل شوند؟

بله چند خیابان هســتند .مث ً
ال خیابان رودکی یکی
از این خیابانهاســت که حتی زیرســاختهای عمرانی
آن به طول  450متر کام ً
ال انجام شــده ،اما هنوز ازنظر
مســائل تأسیســات نورپردازی و ایجاد جذابیت در شب
نیــاز به تســهیالت دارد .چراکه آنچه مــا در پیادهراهها
بایــد به آن توجه کنیم ،ظرفیت شــیراز برای زندگی در
شب اســت .خیابان رودکی برای داشتن زندگی در شب
و احیــای پیادهراهها به نورپردازی نیــاز دارد .با این حال
خیابــان رودکــی و خیابان خیام بهزودی ســنگفرش
شــوند .از سویی برخی خیابانهای دیگر نیز سنگفرش
خواهند شــد و ما یک جریان و مسیر پیاده و دوچرخه را
در این محور خواهیم داشــت .در این صورت پیادهراهها
شامل خیابان رودکی به طول  450متر ،خیابان انوری به
طــول  400متر ،خیابان نوبهار به طول  350متر ،خیابان
طالقانی به طــول  400متر ،خیابان توحید به طول 450
متر ،محدوده بافت تاریخی و اطراف ارگ کریمخانی به
طول سه هزار متر ،مسجد نصیرالملک به طول  100متر
و منطقه سنگ اقاقیها نیز به طول  450متر به صورت
پیادهراه درخواهند آمد .با احتســاب این برنامهریزیها و

همچنین درنظرگرفتــن پیادهراههای موجود ،در آیندهای
نزدیک ،شیراز مسیرهای مناسبی برای دوچرخهسواری و
پیادهروی خواهد داشت .از سویی بلوار چمران نیز بهنوعی
یک مســیر پیاده است که ما برنامه داریم در سرتاسر آن
مسیر مناسبی برای پیادهراه ایجاد شود.
پیادهراه ســامت پس از افتتــاح ،به یکی
از مهمترین مســیرهای پیاده در شهر بدل
شــده اســت .با این حال مدتی است مسیر
دوچرخه آن مسدود شده است .آیا برنامههایی
بــرای افزایش کیفیت این پیــادهراه و دیگر
پیادهراههای موجود دارید؟

بله .همانگونه که اشــاره کردید ،یکی از ایرادات
عمده پیادهراه ســامت آن اســت که ورود دوچرخه و
اسکیت به آن ممنوع شده است؛ در حالی که با تعریض،
کانالیزهشدن مناسب و جداسازی مسیر تردد عابرپیاده و
دوچرخه ،ظرفیت اســتفاده از آن دوبرابر یا بیشتر خواهد
شــد .البته پیشتر ورود دوچرخه به پیادهراه سالمت آزاد
بود ،اما به دلیل آنکه از ابتدا برای آن فکری نشــده بود،
مشــکالتی برای عابران پیاده ایجاد شد .این موضوع نیز
ناشی از عدم برنامهریزی و عدم اجرای درست مجریانی
بوده که آن را ایجاد کردهاند .البته همین که چنین ذهنیتی
بوده و این پیادهراه ایجاد شده ،اتفاقی مهم بوده است ،اما
امروز وظیفهی ما مدیران شــهری این است که مجدداً
یک طرح بازنگری برای پیادهراه سالمت تعریف کنیم و
طرح را کالیبره کنیم .به اعتقاد من اگر ما با یک تعریض
بسیار جزئی ـ جز چند منطقه محدود ـ بخشی از پیادهراه
را بهصورت پیوسته تعریف کنیم و مسیر دوچرخه را احیا
و بدنهسازی (بهصورت تک لبهای و نه لزوم ًا نردهگذاری)
کنیم ،میتونیم اســتانداردهای پیادهراه را افزایش دهیم.
ازسویی ما قصد داریم خط مکالمه با موبایل شهروندان را
از هم پیادهراه جدا کنیم تا آنها در حین مکالمه با موبایل،
در همان پیــادهراه و در کانالی که کمترین مانع را دارد،
پیادهروی کنند .البته متأســفانه گزارشهایی داشــتهایم
که گاه خودرو یا موتورســیکلتهایی وارد مسیر پیادهراه
میشوند؛ حال آنکه نباید در جایی که هویت و ماهیتش
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پیادهراه و مسیر دوچرخه است ،وسیله حملونقل موتوری
وارد شــود .از همینرو کنترل ورود وســایل موتوری را
افزایش خواهیم داد.
جز احداث پیادهراههای جدید ،مســیرهای
پیــادهای ،بهویژه در محــات کمبرخوردار و
حاشیهی شــهر وجود دارد .چه برنامههایی
بــرای افزایش قابلیت پیادهمــداری در این
مسیرهای پیاده دارید؟

ما در شــهرداریهای منطقه  5 ،2و  7مکانهایی
را داریم که ماهیت ًا و از گذشــته مسیر دوچرخهسواری و
پیادهراه بوده است .در دیداری که با شهرداران این مناطق
داشــتم ،تأکیدم بر این بوده که هر قســمتی که در این
ظرفیتها را دارد ،شــهردار منطقه اقدامات الزم را برای
احیای آن انجام دهد؛ ما نیز خطکشــی ،شابلونگذاری و
ایمنســازی آن را انجام میدهیم .حتی اگر سرمایهگذار
هم در این مناطق پیدا نکنیم ،بهصورت امانی کار خواهیم
کرد و در آنها کانکسهای دوچرخه تعبیه خواهیم کرد.
بــه ایســتگاه دوچرخه اشــاره کردید .چه
برنامههایی برای افزایش تعداد ایستگاههای
دوچرخه در سطح شهر وجود دارد؟

همانگونه که اشاره کردم ،ما دوچرخه را بهعنوان
یک سیستم حملونقلی میبینیم؛ و نهتنها یک سیستم
تفریحی .از همین رو ارتباط بین نقاط جاذب سفر و نقاط
شاخص شهری مانند مراکز خرید ،دانشگاهها ،بیمارستان،
مــدارس ،پارکینگهای عمومی ،ایســتگاههای مترو و
اماکن مذهبی و فرهنگی را شناســایی کردهایم و محل
جانمایی آژانسهای دوچرخه نیز دقیق ًا در کنار این مراکز
خواهد بود .ضمن آنکه در بسته پیشنهادی ما ،دوچرخهها
مجهز به سیســتم جیپیاس خواهند بــود و ضرورتی
ندارد که شــهروندان دوچرخه را تا انتهای ایستگاه ببرند،
و میتوان در مکانهایی که مشــخص شده دوچرخه را
رها کرد؛ شــرکت مسئول دوچرخه را از روی مشخصات
لوکیشن به محل اولیه برمیگرداند.

،،

سه محور مشخص برای
ایجاد پیادهراه و مسیر
دوچرخه تعریف کردهایم
و در حال کار بر روی آنها
هستیم .محور قصردشت
(منطقه باغات قصردشت
و میرزای شیرازی) ،محور
کریمخان زند (از میدان
ولیعصر تا میدان نمازی)
و محور عرفان (دروازه
قرآن ،حافظیه تا سعدیه)

،،

،،

خیابان عفیفآباد به مسیر
دوچرخه و یک پیادهراه
استاندارد تبدیل خواهد
شد .در این طرح باآنکه
سیستم حملونقل موتوری
کام ً
ال مسدود نمیشود،
اما ما کمترین سهم را
به حملونقل موتوری
اختصاص دادهایم .احتماالً
تا پایان امسال این طرح
به بهرهبرداری میرسد

،،

،،

ذرهبین
1

شــیراز چند پارامتر دارد کــه میتواند طرح
پیادهراهســازی و ساخت مســیر دوچرخه در آن
موفق باشد .نخســت اینکه شیراز ازلحاظ وضعیت
توپوگرافی شــهری هموار اســت .دیگر اینکه در
حال حاضر شــیراز فارغ از مســئله ریزگردها ،یک
شهر پاک اســت .شــیراز همچنین شهری معتدل
اســت و از همین رو میتوان در تمام فصول سال
از سیســتم پیادهروی و دوچرخهســواری در آن
استفاده کرد .دیگر پارامتر مهم شیراز ،وجود نشاط
شهری و ســامت شهروندان این شــهر است .از
همین منظــر ایجاد و افزایش سیســتم حملونقل
غیرموتوری ،نشــاط اجتماعی و سالمت شهروندان
را افزایش میدهد ،سبب صرفهجویی در مصرف
بنزین و نجات ســرمایههای ملی میشود ،و سطح
آالیندههای زیستمحیطی را نیز کاهش میدهد

براســاس آمارها امروز در میــان پیادهراههای موجود ،در محــور حافظیه  800متر
پیادهراهشناســایی شــده ،و در محوطه مقابل باغ عفیفآباد  250متر مســیر پیاده ،در
محدوده بازار وکیل و ارگ کریمخانی نیز هزار متر ،در حدفاصل ســهراه احمدی تا حرم
حضرت شاهچراغ (ع)  100متر ،در محور سنگسیاه  800متر ،در بینالحرمین دو هزار متر،
در پیادهراه سالمت سه هزار متر و در پیادهراه دینکانی نیز هزار متر پیادهراه شناسایی
اســت .اینها پیادهراههای موجود ماست که البته به مناسبسازی نیاز دارد؛ به این معنا
که باید تسهیالت الزم و تعریف بهتری برای آنها داشته باشیم تا جمعیت بیشتری از آنها
اسقبال کنند

براســاس برنامهریزیها خیابان رودکی به طول  450متــر ،خیابان انوری به طول 400
متر ،خیابان نوبهار به طــول  350متر ،خیابان طالقانی به طــول  400متر ،خیابان توحید به
طــول  450متر ،محدوده بافت تاریخی و اطراف ارگ کریمخانی به طول ســه هزار متر،
مسجد نصیرالملک به طول  100متر و منطقه سنگ اقاقیها نیز به طول  450متر به صورت
پیادهراه درخواهند آمد .از ســویی بلوار چمران نیز بهنوعی یک مسیر پیاده است که ما
برنامه داریم در سرتاسر آن مسیر مناسبی برای پیادهراه ایجاد شود

2

3

ارتباط بین نقاط جاذب
سفر و نقاط شاخص
شهری مانند مراکز خرید،
دانشگاهها ،بیمارستان،
مدارس ،پارکینگهای
عمومی ،ایستگاههای
مترو و اماکن مذهبی و
فرهنگی را شناسایی
کردهایم و محل جانمایی
آژانسهای دوچرخه دقیقاً
در کنار این مراکز خواهد
بود .دوچرخهها نیز مجهز
به سیستم جیپیاس
خواهند بود

،،
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امروز پیادهراهها
ضامن سالمت
انسانها هستند و
همین پیادهراهها هم
شعار انسانمحوری
را جواب میدهند.
بنابراین ما در
توجه به بحث
انسانمحوری باید
پیادهراهها تعمیم
دهیم

گفتوگوی«شهرراز» بانائبرئیسکمیسیونفرهنگیواجتماعی
شورای شهر درباره ضرورتهای پیادهراهسازی در شهر

یازده «پیادهراه سالمت»
بسازیم

،،

،،

ما باید در یازده منطقه
شهرداری شیراز ،یازده
جاده سالمت مثل
جاده سالمت چمران
جنوبی داشته باشیم.
شهرداران مناطق اگر
در حال احداث پیادهراه
سالمت هستند ،تالش
کنند که ساخت آن را
پیگیری و تکمیل کنند
و اگر وجود ندارد ،کار
ساخت پیادهراه سالمت
را آغاز کنند

،،

،،

در حال حاضر در
شهر شیراز 60
ایستگاه ورزش
همگانی برای آقایان
و خانمها داریم.
شهرداران مناطق
میتوانند این 60
ایستگاه را با توجه
به توسعه شهر و
افزایش جمعیت،
در پارکها افزایش
دهند

،،

حســین مالکــی  /ترغیب شــهروندان به
پیادهروی و دوچرخهســواری از راهکارهایی است که
صاحبنظران علوم شهری در کنار اهدافی مانند تأمین
آســایش ساکنان شهر ،کاهش آلودگیهای محیطی و
افزایش گردشگری درونشهری در قبال توسعه شهرها
پیشــنهاد میکنند .آنان بر این باورنــد که پیادهروی
سبب نشاط اجتماعی میشــود و دوچرخهسواری هم
شاخصهایی مانند تقویت عضالت ،سالمت جسمانی
در زندگی کمتحرک شــهری ،کاهش ترافیک ،کمک
بــه اقتصــاد خانوار و حتــی جاذبههای گردشــگری
شــهری دارد .برای دریافتن اهمیــت موضوعی مانند
دوچرخهسواری در شــهرها اشاره به چند نکته چندان
بیمحــل نخواهد بود .بــه یاد دارم که تــا چند دهه
پیش یزد را شــهر دوچرخهها لقب داده بودند ،چراکه
بیشــتر مردم آن دیار کارهای روزمــره را با دوچرخه
انجام میدادند .البته شــاید در آن روزگار مردم یزد در
هوای کویری آن سامان دوچرخهسواری را از نشستن
درون خودروی دربســته بهترمی پســندیدند اما حاال
ظاهرا ً اوضاع فرق کرده اســت و آمارهــا از آن لقب
کاســتهاند .در میان شــهرهای جهان هم خیابانهای
پکن پایتخــت چین بهعنوان پرجمعیتترین کشــور
جهان مملــو از دوچرخه بود ،ولی سالهاســت که با
آزادسازی تردد خودروهای شخصی در خیابانهای این
کالنشــهر ،همهچیز تغییر کرد و این روزها هر وقت
تلویزیون را روشن میکنی میبینی که خبر از آلودگی
هوا در آن دیارمی دهند؛ چراکه کمتر کســی دیگر به
دوچرخهسواری رضایت میدهد.
بااینحال شــهر آمســتردام هلند که اهالی آن
رکورددار دوچرخهســواری هســتند ،امروزه مستحق
دریافت لقب شهر دوچرخههاست ،زیرا در خیابانهای
این شــهر  750هزارنفری 800 ،هزار دوچرخه وجود
دارد که مردم شــهر در رفتوآمدهــای خود از آنها
استفاده میکنند و افزون بر آن  60درصد از حملونقل
داخلی آمســتردام با دوچرخه انجام میشود .بسیاری
از اهالی آمســتردام بر این باورند کــه دوچرخه را به
دیگر وسایل حملونقل ترجیح میدهند؛ زیرا ارزانتر،
سریعتر و دوست محیطزیست است .همچنین سابقه
تبدیل برخــی خیابانهای پررفتوآمد بــه پیاده راه
در کشــورهای دیگر و حتی در ایــران از این واقعیت
حکایت دارد که برخی نقاط شــهری را باید بهعنوان
منفذی برای تمدد اعصاب و کاســتن از فشار ترافیک

خودروهای ریزودرشــت قلمداد کرد .ضمن آنکه این
روزها نمیتوان هیچ کالنشهری را بدون مسیرهای
پیادهراهی تصور کرد .آنچه از دیدگاههای مطرحشده از
سوی دستاندرکاران مدیریت شهری کالنشهر شیراز
برمیآید این است که با تکیهبر مبحث انسانمحوری
قصد دارند در جهت تبدیل برخی معابر مستعد شهری
به پیادهراه و ایجاد مسیرهای دوچرخهسواری و توسعه
حملونقل همگانی ،شــهروندان را بــه یک زندگی
پرتحرک دعوت کنند .مبنای گفتوگوی این شــماره
شهرراز با سیروس پاکفطرت از اعضای شورای پنجم
و رئیس هیئت ورزشهای همگانی اســتان فارس در
اهمیت و ضرورت مباحث مقدمه بوده است.
بهعنوان عضو شورا پیشنهادها و راهکارهای
شــما برای افزایش سرانه پیادهراه و مسیر
دوچرخه در سطح شهر چیست؟

امروز پیادهراهها ضامن سالمت انسانها هستند
و همین پیادهراهها هم شــعار انسانمحوری را جواب
میدهند .بنابراین ما در توجه به بحث انســانمحوری
باید پیادهراهها تعمیم دهیم .اعضای شــورای اسالمی
شهر شــیراز در راستای شعار انســانمحوری قطع ًا و
طبیعت ًا باید برای این شعار برنامه داشته و برنامهمحور
باشند و موارد قابل عمل و اجرا را ارائه طریق کنند .به
نظر من یکی از اقدامات خوب و مؤثر شــورای چهارم
و مدیریت قبلی شــهرداری ایجاد پیادهراه سالمت در
بلوار چمران جنوبی اســت .من نیز به جهت مسئولیت
در ورزشهای همگانی و قرار گرفتن بهعنوان یکی از
مدیران شهرداری نقش و اطالع داشتم که کاربرد این
مسیر در زمینه دوچرخهسواری و پیادهروی بود .بعد از
آنکه احداث شد و ما هم دوچرخهسواری و پیادهروی
را راه انداختیم ،آنقدر این پیادهراه مورد اســتقبال قرار
گرفت و جمعیت پرشــمار شــد که ما بهاجبار مســیر
دوچرخهســواری را حذف کردیم؛ زیرا دوچرخهسواران
با مــردم پیاده برخورد میکردند و ســامت مردم به
خطــر میافتاد .بههرحال اتفاقاتی افتــاد که ناگزیر از
دوچرخهسواری در این مسیر جلوگیری کردیم .اکنون
نیز استقبال از آن ادامه دارد و فکر میکنم بعد از تهران
یکی از جادههای سالمت که مورد استقبال مردم قرار
گرفته و نســبت ًا هم کامل و استاندارد است ،همینجاده
سالمت باشد که در بلوار چمران جنوبی قرار دارد که از
زیر پل معالیآباد شروع میشود و تا انتهای بلوار شاهد

در محدوده منطقه  6خاتمه مییابد .آنجا بدون استثناء
از ســاعت هفت تا هشت هرروز مردم با کمکمربیان
رایگان بــه ورزشهای خانوادگــی و عصرگاهی هم
میپردازنــد .اما هنوز این جــاده دارای نواقصی مانند
سرویس بهداشــتی ،روشنایی ،آبخوری و سکوی نماز
اســت و بر آن هستیم با تالش شــهردار منطقه این
نواقص رفع شود.
.

چه مکانهــا و خیابانهایی ظرفیت ایجاد
پیادهراه و مسیر دوچرخه را دارند؟

باور من این اســت که ما بایــد در یازده منطقه
شهرداری شیراز ،یازده جاده سالمت مثل جاده سالمت
چمران جنوبی داشته باشیم و همینجا از شهردار شیراز
و از شهرداران مناطق دیگر شهرداری شیراز درخواست
میکنم که اگر در حال احداث پیادهراه سالمت هستند،
تالش کنند که به چنان شــکلی ساخت آن را پیگیری
و تکمیل کنند و اگر وجود ندارد ،کار ســاخت پیادهراه
سالمت را آغاز کنند.
اثــرات پیادهراهســازی در ارتقای کیفیت
محیط شهری را چگونه ارزیابی میکنید؟

در نــگاه اول ما در یــازده منطقه شــهرداری
شیراز یازده پیادهراه ســامت مانند پیادهراه سالمت
چمــران جنوبی نیــاز داریم و این مهــم به نظر من
باوجود حاشــیههای شــهر و فضاهای موجود و کنار
بوستانهایی که در مناطق وجود دارد ،میتواند انجام
گیرد که هزینــه چندانی هم نمیخواهد .بر این باورم
که هنــوز بلوارها و خیابانهای از قبل احداث شــده
موجود اســت که امکان ایجاد مســیر دوچرخه را در
آنها وجود دارد.
ایجاد پیادهراه همزمان نیازمند تأمین امنیت
بهویژه برای خانوادههاست .در صورت تغییر
بخشی از فضای شهری به پیادهراه ،چگونه
میتوان امنیت را هم در این مسیرها تأمین
کرد؟

مــا در کنار شــهر شــیراز هنوز یک مشــکل
فرهنگســازی برای استفاده از دوچرخه را داریم و در
کنار آن زیرســاختهای استفاده از دوچرخه را نداریم.
اگر بســیار هم تبلیغ کنیم برخی بــه ما میگویند که
ما دوچرخه خریدیم و آماده اســتفاده هم هســتیم ،اما

ذرهبین
1

ما در کنار شهر شــیراز هنوز یک مشکل فرهنگسازی برای استفاده از دوچرخه
را داریم و در کنار آن زیرساختهای اســتفاده از دوچرخه را نداریم .اگر بسیار هم
تبلیغ کنیم برخی به ما میگویند که ما دوچرخه خریدیم و آماده استفاده هم هستیم،
اما مسیرهای امن نداریم .معتقدم در همه خیابانها و بلوارهایی که ازاینپس احداث
میشود حتم ًا مشاور و طراح مسیر و پیست دوچرخه هم باید دیده شود .ما در شهر
شــیراز بین میدان نمازی تا فلکه شهدا نیاز به مسیر دوچرخه داریم و این کار با همه
مشکالت و محدودیتها امکان دارد که روی آن کار شود

مســیرهای امن نداریم .معتقــدم در همه خیابانها و
بلوارهایی که ازاینپس احداث میشــود حتم ًا مشاور و
طراح مسیر و پیســت دوچرخه هم باید دیده شود .ما
در شــهر شیراز بین میدان نمازی تا فلکه شهدا نیاز به
مســیر دوچرخه داریم و این کار با همه مشــکالت و
محدودیتها امکان دارد که روی آن کار شود.
شما همزمان در هیئت ورزشهای همگانی
نیز اشــتغال دارید .به نظرتــان مجموعه
مدیریت شهری و اداره کل ورزش و جوانان،
چــه اقداماتی باید بــرای افزایش کمیت و
کیفیت فعالیت روزانه و هفتگی شــهروندان
انجام دهد؟

اگر همه شــهرداران مناطق اراده کنند و تصمیم
بگیرند که فضای دوچرخهسواری و مسیر جاده سالمت
را در منطقه خود ببینند ،امکانات و شرایط و اعتبار آن
موجود است که باید به آن عنایت کنند.
چگونــه میتوان همزمان با ایجاد مســیر
دوچرخه ،هم از آلودگی و ترافیک شــهری
کاســت و هم در افزایش ســطح فعالیت
روزانهی شهروندان افزود؟

امروز پیادهراهها ضامن سالمت انسانها هستند
و همین پیادهراهها هم شــعار انسانمحوری را جواب
میدهد .بنابراین ما در توجه به بحث انســانمحوری
باید پیادهراهها تعمیم دهیم .در حال حاضر در شــهر
شــیراز  60ایســتگاه ورزش همگانی بــرای آقایان
و خانمهــا داریم .شــهرداران مناطــق میتوانند این
 60ایســتگاه را با توجه به توســعه شــهر و افزایش
جمعیــت ،در پارکها افزایش دهنــد و هرکجا مردم
احســاس میکننــد که جمعیتی هســت بــه حوزه
فرهنگی ورزشی شــهرداری اطالع دهند .زیرا امکان
اعزام مربیان رایگان هم بــرای خانمها و هم آقایان
وجود دارد که امید اســت مــا بتوانیم مبحث پیاده راه
و ورزش صبحگاهی آنهــا را کامل کنیم .اگر مردم
هم نقطه نظرات پیشــنهادی برای جادههای سالمت
و مســیرهای عبور و مرور مردم و پیســت دوچرخه
دارند میتوانند به شــماره  137شهرداری و یا روابط
عمومیهای شــهرداریهای مناطق ایدهها و طرحها
و نظرات و انتقادات و پیشــنهادهای خود را در میان
بگذارند.

به نظر من یکی از اقدامات خوب و مؤثر شــورای
چهارم و مدیریت قبلی شهرداری ایجاد پیادهراه سالمت
در بلوار چمران جنوبی است .من نیز به جهت مسئولیت
در ورزشهای همگانی و قــرار گرفتن بهعنوان یکی از
مدیران شــهرداری نقش و اطالع داشتم که کاربرد این
مسیر در زمینه دوچرخهسواری و پیادهروی بود .بعد از
آنکه احداث شــد و ما هم دوچرخهسواری و پیادهروی
را راه انداختیــم ،آنقدر این پیادهراه مورد اســتقبال
قرار گرفت و جمعیت پرشمار شد که ما بهاجبار مسیر
دوچرخهسواری را حذف کردیم؛ زیرا دوچرخهسواران با
مردم پیاده برخورد میکردند و سالمت مردم به خطر
میافتاد
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مقالهای درباره نقش محور پیاده خیابان حافظ در شیراز

خیابان حافظ هویت فرهنگی شهر است
شــهرها و فضاهای شــهری گذشــتهی ما ،از
اســتقالل ،شــخصیت و هویت ویژه خــود برخوردار
بودهاند .تاریخ شهرنشــینی نشــاندهنده آن است که
شــهرها از دیرباز براســاس حرکت پیاده بنا شــدهاند.
ادراک هویــت فضایی ،احســاس تعلق بــه محیط و
دریافت کیفیتهای محیطی از طریق راهرفتن و مکث
در خیابانها ادراک و محقق میشــود .یکی از نواقص
عمده شهرسازی معاصر جهان سرسپردگی بیش از حد
به نیازهای حرکت سواره و غفلت از حفظ و ساماندهی
فضاهای پیاده و حرکت پیاده اســت ،بهطوریکه انگار
به دنبال انقالب صنعتی و ســلطه اتومبیل در شهرها،
موضوع عابرپیاده به فراموشــی سپرده شد .پیادهراهها،
محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در زندگی
جمعیشــان اســت .این فضاها در مقیاس همه شهر
عمل کرده و پذیرای گروههای مختلفی از شــهروندان
است.
پیادهراههــا مکانی امن و راحت برای تماس
اجتماعی

معابر پیاده یــا پیادهراهها ،معابری با باالترین حد
نقش اجتماعی هستند که تسلط کامل با عابر پیاده بوده
و تنها از وســایل نقلیه موتوری بهمنظور سرویسدهی
به زندگی جاری در معبر اســتفاده میشــود .این معابر
میتوانند بهصورت کوچه ،بازار ،بازارچه ،مســیری در
میدان ،پارک یــا فضای یک مجتمع شــکل بگیرند.
پیادهراهها با از میان بردن ترافیک عبوری ســواره در
بخشی از شهر ایجاد میشــوند ،و به دالیل معمارانه،
تاریخی یا تجاری شــکل میگیرند .پیادهراهها ،محل
حضور همه شــهروندان و مشــارکت آنان در زندگی
جمعیشان است .این فضاها در مقیاس همه شهر عمل
کرده و پذیرای گروههای مختلفی از شهروندان است.
پیادهراهها افزون بر نقش ارتباطی و دسترســی ،مکانی
امــن و راحت برای تماس اجتماعی ،گردش و تماشــا
و ...فراهم میآورد .در پیادهراهها ،آزادی عمل انســان
پیاده برای توقف ،مکث ،تغییر جهت و تماس مستقیم
با دیگران بســیار زیاد است .حرکت پیاده طبیعیترین،
قدیمیترین و ضروریترین شکل جابهجایی انسان در
محیط است.

جامعه شهری امروزی نیازمند مطالعات و پژوهشهایی
اســت که سبک زندگی پیاده در شهر را مورد تحلیل و
بررسی موشکافانه و جامع قرار دهد .در این مقاله ،تأثیر
محور پیاده خیابان حافظیه شیراز بر هویتبخشی شهر
موردمطالعه قرار میگیرد.
محدوده پیاده
محدودههای پیاده قســمتی از فضاهای شهری
هســتند که به دالیل ویژه عمدت ًا بــه دلیل دارا بودن
برخــی ظرفیتهــای خــاص ،در تمام یا بخشــی از
ســاعات شــبانهروز کام ً
ال بر روی حرکت سواره بسته
شــده و بهطور کامل به حرکت عابران پیاده اختصاص
مییابد .امروزه پیادهراهها و قلمروهای پیاده نهتنها جز
مهمترین فضاهای عمومی شهری محسوب میشوند،
بلکــه اساســ ًا بهمنظور تداوم حیات شــهری ضروری
هســتند .به همین دلیل محدودهها و مسیرهای پیاده
بهعنــوان عناصــری خاطرهانگیــز و هویتبخش در
شهرهای امروزی شناخته میشــوند ،چنانچه برامیال
میگوید «قب ً
ال شهرها هویت شهری خود را در بناهای
بلند ،گنبدها و تک بناها مییافتند ،اما امروزه آنها خود
را بهواسطه خیابانهای پیادهشان میشناسانند».
معابــر پیاده میتواننــد بهصورت کوچــه ،بازار،
بازارچه ،مسیری در میدان ،پارک یا فضای یک مجتمع
شکل بگیرند .پیادهراهها با از میان بردن ترافیک عبوری
سواره در بخشی از شــهر ایجاد میشوند ،پیادهراهها با
از میان بردن ترافیک عبوری سواره در بخشی از شهر
ایجاد میشوند ،و به دالیل معمارانه ،تاریخی یا تجاری
شکل میگیرند پیادهراهها ،محل حضور همه شهروندان
و مشارکت آنان در زندگی جمعیشان است .این فضاها
در مقیاس همه شهر عمل کرده و پذیرای گروههای
مختلفی از شهروندان است.
اهمیت ایمنی فضا

در پیادهراههــا ،آزادی عمل انســان پیاده برای

قســمت از بحث ،معانی و تعاریف واژهشناختی هویت
در واژهنامههای فارسی و التین مطرح میشود .هویت
از منظر مفهوم کالبدی ،با اصطالحات «شــخصیت»
و «حس مکان» مترادف اســت .در ترجمههایی که از
زبانهای اروپایی انجام شــده است ،اغلب واژه هویت
را در برابــر واژه « »Identityدر زبان انگلیســی بر
گزیدهاند .واژه  Identityانگلیســی از زمان پیدایش
تــا کنون بر پنج معنــا داللت کرده اســت :کیفیت یا
شخصیت ،در جبر معادله یا عبارتی
وضعیت ،فردیت یا
ّ
ّ
مقادیرمتغیرهای خود ثابت باشــد ،باز
که به ازای همه
ّ
شناخته شدن ازنظر احساس ،عالیق , ،آنچه مالک خود
را بشناساند ،مانند کارت شناسایی.
هویت اجتماعی

هویــت اجتماعی ،در حقیقت شــناخت و آگاهی
انســان نســبت به جایگاه و منزلت خود در گروهها و
نهادهای اجتماعی اســت و عالوه بر شناخت خود در
جامعه ،شــامل شــناخت نحوه ارتباط و تعامل عناصر
جامعه نســبت به یکدیگــر اســت .در تعریف هویت
اجتماعــی ریچارد جنکینــز معتقد اســت که هویت
اجتماعی درک ما از این مطلب اســت که چه کســی
هستیم و دیگران کیستاند و از آنطرف درک دیگران
از خودشان و افراد دیگر ازجمله خود ما چیست .هویت
اجتماعی در کنار هویت شخصی ،مکمل هویت انسان
به شــمار میآید .هویت جمعــی ،جایگاهی از زندگی
اجتماعی اســت که طی فرآیند اجتماعیشدن حاصل
میشــود و طی آن افراد جامعه معمو ًال با ضمیر «ما»
خــود را متعلّق و مدیون بــدان میدانند و در برابر آن
نوعی احساس تع ّهد و تکلیف میکنند .این نوع هویت
که شــیوه مشترک و نحوه ّ
تفکر ،احساسات و تمایالت
گروه است ،نوعی احســاس تع ّهد و تکلیف به گروه را
برمیانگیزد .این احســاس ،تا حد وسیعی ،به شدت و
میزان فراوانی روابط اجتماعی افراد در ســطح کشــور
بســتگی دارد .هرچه این نوع هویت ،در سطح کشور،

مسدود میشود .نمای آرامگاه از خیابان مذکور غیرقابل
مشاهده است .این خیابان نماد اسارت در جهان صنعتی
و مدرن اســت؛ چنانچه نمیتوان از طریق آن ،آرامگاه
حافظ را که نماد افکار و اندیشــههای عرفانی اوست،
نظارهگر بود .چند ســال پیش شــهرداری تصمیم به
ســنگفرش کردن این محــدوده (حدفاصل چهارراه
ادبیــات و چهارراه حافظیه) بهمنظــور تبدیل به محور
پیاده گرفت.
عوامل از بیــن برنده هویت تاریخی خیابان
حافظ

بــا این وجود عواملی وجــود دارد که میتواند از
بین برنده هویت تاریخی خیابان حافظ باشــد؛ ازجمله
عدم وجود عناصر خدماتی متناسب با عملکرد توریستی
مجموعه ،افزایش بار ترافیکی در ورودیهای شــهر،
تبدیل شــدن بــه پارکینگ ادارات ،به دلیل اســتفاده
وسایل موتوری ،ســنگفرشها چهره بدی پیدا کرده
که زیبنده آرامگاه حافظیه نیســت ،نبود امنیت به دلیل
عبور وســایل نقلیه موتوری ،ضعف در امر کفسازی و
نورپردازی محیط.

پیادهروی و احساس تعلق به محیط

هنگامیکه میبینیم یک شهر قدیمی با موفقیت
کار میکنــد ،باید بدانیم که پشــت بینظمی ظاهری
آن ،نظم باشکوهی بهمنظور ایجاد امنیت در خیابانها
و آزادی در شــهر حاکم اســت .جوهــره چنین نظم
پیچیدهای ،پیچیدگی کاربرد پیادهروها با سلســلهای از
چشم اندازهاست که همواره وجود دارند .اگرچـه امروز
میزان ســفرهای پیاده در جوامع مختلف و برحســب
توســعهیافتگی هر یک از آنها متفاوت است ،اما این
حقیقت که پیادهروی برترین شکل ایجاد تعامل انسان
با محیط شــهری اســت موردپذیرش همگان است.
طبق آمار ارائهشــده ،در شــهرهای بزرگ ایران حدود
 50درصد و در شــهرهای متوسط و کوچک حدود 75
درصد ســفرها پیاده انجام میشــود .بر همین اساس
امروزه ،ضرورت رویکرد مجدد به حرکت پیاده بهعنوان
سالمترین ،اقتصادیترین و پویاترین روش جابهجایی
و حملونقل شــهری موردتوجه جدی کارشناســان و
مدیران امور شــهری قرار گرفته ،آنچنانکه بسیاری
از مسئوالن شــهرها عابرمداری را سرلوحه برنامههای
کاری خــود قرار داده و همایشهــا و گردهماییهای
گوناگونی در ســطح جهان بهمنظور تبیین اهمیت این
موضـــوع و تبادلنظر در این زمینه برگزار میشــود.
اطالعات موجــود در زمینه پیادهروها اندک اســت و

،،

راهکارها

رواج استانداردگرایی و ســایر معیارهای طراحی
متاثر از خودرور در خیابانبندیها و عریض کردن آنها
موجب ازبین رفتن ســاختار اصلی بسیاری از محالت
قدیمی و یکنواختی سیمای شهرها شده است .با توجه
به اصل پیوستگی فضایی در فضاهای شهری ایران در
گذشته ،در حفظ ســاختار اصلی این فضاها میبایست
این اصل را همواره در نظر داشت ،بنابراین برای اینکه
این پیوستگی برقرار بماند باید این گذرها و فضاها هم
به لحاظ ساختار وهم به لحاظ هویتی حفظ شود .حال
اینکه اگر بخواهیم در این بافتهای شهری اولویت را به
عبور خودرو دهیم ناچار به تعریض و الزاما تخریب بافت
میشویم .بهاینترتیب است که به اهمیت پیادهمداری

پیادهروی دارای اهمیت اساسی در ادراک هویت
فضایی ،احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیتهای
محیطی است .امروزه فضاهای پیـاده یکی از مهمترین
فضاهــای شــهری و عرصههای عمومی در شــهرها
هســتند ،بهطوریکه «جاکوبز» پیادهروها را بهعنوان
فضای عمومی و اصلی شــهر و نیز حیاتیترین عنصر
آن برمیشمارد .چهره شهر بیشتر از طریق قدمزدن در
فضای شهری احساس میشود ،احداث پیادهراه ازجمله
راههایی است که میتواند در تجدید حیات مدنی شهر
مؤثر باشــد .زمانی که مقیاس شهر برای سواره ساخته
میشــود پیاده در فضای شهر احســاس گمگشتگی،
ناامنی و بیهویتی میکند .ادراک محیط بســته بـــه
شــیوه جابهجایی انســان تغییر میکنــد ،پیادهروی
بیشــترین نزدیکی را به محیــط وارد و اجازه میدهد
فرآیند تفسیر و به خاطر آوردن منسجمتر باشد.
پیادهروی برترین شکل ایجاد تعامل انسان
با محیط شهری

،،

معابر پیاده یا پیادهراهها،
معابری با باالترین حد
نقش اجتماعی هستند که
تسلط کامل با عابر پیاده
بوده و تنها از وسایل
نقلیه موتوری بهمنظور
سرویسدهی به زندگی
جاری در معبر استفاده
میشود .این معابر
میتوانند بهصورت کوچه،
بازار ،بازارچه ،مسیری در
میدان ،پارک یا فضای یک
مجتمع شکل بگیرند

،،

عواملی وجود دارد که
میتواند از بین برنده
هویت تاریخی خیابان
حافظ باشد؛ ازجمله عدم
وجود عناصر خدماتی
متناسب با عملکرد
توریستی مجموعه،
افزایش بار ترافیکی در
ورودیهای شهر ،تبدیل
شدن به پارکینگ ادارات،
به دلیل استفاده وسایل
موتوری ،سنگفرشها
چهره بدی پیدا کرده ،نبود
امنیت به دلیل عبور وسایل
نقلیه موتوری ،و ضعف در
امر کفسازی و نورپردازی
محیط

،،

توقف ،مکث ،تغییر جهت و تماس مســتقیم با دیگران
بسیار زیاد است .ازاینرو شهروندان بهتدریج به حضور
در شهر و انجام فعالیتهای مدنی عادت کرده و زمان
بیشتری را در فضاهای شهری میگذرانند و این بهنوبه
خــود به بهبود و ارتقاء فرهنگ و عادات شهرنشــینی؛
ازجمله رعایت حقوق دیگران و احســاس مســئولیت
در برابر جامعــه کمک میکند که بهویژه برای جوانان
و کــودکان میتواند نمونه زنده آموزشــی محســوب
شــود« .ســرزندگی» از ویژگیهای اساسی و اصلی
پیادهراههاست ،ازاینرو میبایست در پیاده راهها همواره
زندگــی اجتماعی در جریان باشــد .این فضا همچنین
میبایستی بتواند جاذب طیف وسیعی از شهروندان بوده
و خــود را همواره با رویدادهــای درون خود هماهنگ
ســازد .بنابراین «انعطاف» نیز از ویژگیهای مهم در
پیادهراههاســت و درنهایت آنچه متضمن حضور همه
شهروندان و زندگی دائمی در پیادهراههاست« ،ایمنی»
این فضا است.
هویت

شــاید نخســتین مرحله از شــناخت هر مفهوم،
بهویژه مفهوم پیچیدهای مانند هویت ،تحقیق در معنی
آن از دیدگاه واژه شــناختی باشد .بدین منظور در این

قویتر باشــد ،شــخصیت اجتماعی شــهروندان نیز
منسجمتر و جدیتر پیریزی میشود.
خیابان حافظ و هویت جمعی

شــهر شــیراز ،مرکز اســتان فارس به طول 40
کیلومتــر و عرضی متفاوت بین  15تــا  30کیلومتر با
مســاحت  1286کیلومترمربع و ازلحاظ جغرافیایی در
جنوب غربی ایران ،در بخش مرکزی فارس ،در ارتفاع
 1486متری از ســطح دریا و در منطقه کوهســتانی
زاگرس واقع شــده و آبوهوای معتدلی دارد .با توجه
به ارزشهای تاریخی و فرهنگی شــهر شیراز میتوان
گفت بخشهایی از شــهر ازنظر تاریخــی ،فرهنگی،
گردشگری و هویتی دارای ویژگیهای خاصی هستند
که آنها را از سایر محدودههای شهری متمایز میکند.
در این محدودهها ،محورهای شاخصی وجود دارند که
نیازمند سیاستها و راهکارهای ویژهای جهت طراحی
هستند.
ازجملــه این محورها میتوان بــه خیابان حافظ
اشاره کرد .خیابان حافظ شیراز در شمال شرقی شیراز و
در منطقه  3شهرداری واقع شده که از سمت شمال به
دروازه قرآن ،از سمت شرق به بلوار گلستان ،از جنوب
به بلوار ساحلی شرقی و از غرب به بلوار آیتاهلل ربانی

در ســاماندهی و توسعه این بافتهای باارزش تاریخی
پی میبریم .زمانی که مقیاس شهر برای سواره ساخته
میشــود پیاده در فضای شهری احساس گمگشتگی،
ناامنــی و بیهویتی میکند .پیــادهروی دارای اهمیت
اساســی در ادراک هویت فضایی ،احســاس تعلق به
محیــط و دریافت کیفیتهای محیطی اســت .چهره
شهر بیشتر از طریق گامزدن در فضای شهری احساس
میشود.
پیشنهادات

برای آنکه خیابان حافظ از گزند مخدوش شــدن
هویت در امان بماند ،میتوان چند راهکار پیشنهاد کرد:
حذف پارک اتومبیل در این محــور با ایجاد پارکینگ
مناســب اطراف محور ،ایجاد غرفههــای فرهنگی و
صنایعدستی بهمنظور جذب گردشگر داخلی و خارجی،
در نظر گرفتن مسیری برای دوچرخه ،قابلیت مجموعه
برای تبدیلشدن به مجموعه و محور فرهنگی شیراز،
نورپردازی مناسب برای ایجاد امنیت در شب،کفسازی
مناســب (تشــویق به پیادهروی نیاز به مکان مناسب
دارد).
پ.ن منابع در دفتر نشریه موجود است

،،

برای آنکه خیابان حافظ
از گزند مخدوش شدن
هویت در امان بماند،
میتوان چند راهکار
پیشنهاد کرد :حذف پارک
اتومبیل در این محور،
ایجاد غرفههای فرهنگی
و صنایعدستی ،در نظر
گرفتن مسیری برای
دوچرخه ،نورپردازی
مناسب برای ایجاد امنیت
در شب و کفسازی
مناسب

،،
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طرح جامع
حملونقل غیر
موتوری به دنبال آن
است تا با افزایش
سهم حملونقل
غیرموتوری به
همراه ایجاد فضایی
مناسب و ایمن برای
کاربران حملونقل
غیر موتوری موجب
افزایش رفاه و
آسایش ساکنین
شهر شود

،،

،،

پیادهمداری و دوچرخهسواری نمونههای حملونقل انسانمحور
الزمترین و
ضروریترین سیستم
آمدوشد شهری برای
زندگی امروزی در
شهرها ،پیادهروی،
دوچرخهسواری و
نهایتاً استفاده از
سیستم حملونقل
همگانی و
انسانمحور است

،،

هدف از این مقاله شناسایی شاخصهای حملونقل
انسانمحور است .در این راستا ابتدا شاخصهای حملونقل
انســانمحور در ســه بعد پیاده مداری ،دوچرخهســواری
و حملونقــل همگانی در کشــورهای مختلف بررســی
و شناساییشــده اســت .این پژوهش بــا تمرکز بر نحوه
بهکارگیری معیارهــای حملونقل انســانمحور ،ضمن
بررســی چندین گزارش منتشر شده معتبر ،کوشیده است
لیســتی از پرکاربردتریــن معیارها را در ایــن زمینه ارائه
نماید .روش تحقیق این مقاله اســنادی بوده و سعی دارد
به این سؤال پاســخ بدهد که چه معیارهایی برای ارتقای
حملونقل انسانمحور میبایست در نظر گرفته شود .نتایج
مطالعات در خصوص حملونقل انسانمحور نشان میدهد
میتوان تا با در نظر گرفتن شــاخصهای شناساییشده
در ســاماندهی و طراحــی فضــای حرکت عابــر پیاده،
دوچرخهســواری و حملونقل همگانــی ،درجهت ارتقای
حملونقل انسانمحور در کشور گامی برداریم.
انسانمحوری در حمل ونقل شهری

در دوره جدید مدیریت شــهری با نــگاه اجتماعی
و انسانمحور به شــهر نگاه شــده ،بهطوریکه در کنار

،،

موضوعات کالبدی به موضوعــات کارکردی ،فرهنگی و
انسانمحوری نیز توجه میشود .بنابراین حملونقل متکی
بر کرامت انسانها و احترام به حقوق تکتک شهروندان،
یکی از اصلیترین بخشهای شهر انسانمحور را تشکیل
میدهد؛ چراکه الزمترین و ضروریترین سیستم آمدوشد
شــهری برای زندگی امــروزی در شــهرها ،پیادهروی،
دوچرخهســواری و نهایت ًا اســتفاده از سیستم حملونقل
همگانی و انسانمحور است .ازآنجاکه مدرنیسم با آوردن
رهاورد اتومبیل به جامعه ســرمایهداری ازیکطرف باعث
کاهش زمان سفر ،صرفهجویی در وقت و دسترسی سریع
به خدمات روزمره شده اســت ،اما از طرف دیگر به دلیل
توسعه بیرویه زیرساختهای موردنیاز آن ،سبب گسترش
و توســعه فیزیکی شــبکه معابر و بهتبع آن شکلگیری
ســاختار فضایی پراکنده شهری شده اســت .بهگونهای
که امروزه حملونقل انســانمحور متکی بر پیادهروی و
دوچرخهسواری در شهرها به فراموشی سپرده شده است.
این پدیده بهویژه در کشــورهایی که از وسعت سرزمینی
فراوانی برخوردارند بهمراتب اثرات شــدیدتری را به دنبال
داشته است.
یکی از نواقــص عمده شهرســازی معاصر جهان،

سرســپردگی بیشازحد آن به نیازهای حرکت ســواره و
غفلت از حفظ و ســاماندهی حملونقل انسانمحور است.
در روال رایــج شهرســازی در ایران نیــز ،نوعی غفلت و
بیتوجهی نسبت به حملونقل انسانمحور هم در عرصه
نظری و هــم در عرصه عملی ،به نحوی بارز مشــاهده
میشود .امروزه گسترش شهرنشــینی ،افزایش جمعیت،
فضاهای پراکنده شــهری و ...جابهجایی شهروندان را در
بسیاری از شهرهای دنیا با مشکل روبهرو ساخته و با توجه
به افزایش تقاضای حملونقل گرایش بهسوی حملونقل
انسانمحور را اجتنابناپذیر میسازد.
افزایش سهم حملونقل غیرموتوری

توسعه جهتیافته بر اساس حملونقل انسانمحور،
روشــی برای ایجاد ناحیهای با تراکم زیاد ،شامل مناطق
مسکونی ،تجاری ،اداری و عمومی با هسته مرکزی تجاری،
در فاصله مناسب پیادهروی از ایستگاه خطوط حملونقل
عمومی با شعاع نیم مایلی و در طول راهروهای حملونقل
است که باعث تشویق ساکنین ،شاغلین و اصناف ناحیه به
استفاده بیشتر از حملونقل عمومی و گرایش به پیادهروی
و دوچرخهســواری در خیابان میشود .در طرحهای جامع

حملونقل نیز به توســعه حملونقل غیر موتوری در افق
طرح ،توجه ویژهای شــده است که چشمانداز کلی آن به
شــرح ذیل تعریفشده است« :طرح جامع حملونقل غیر
موتوری به دنبال آن اســت تا با افزایش سهم حملونقل
غیرموتوری به همراه ایجاد فضایی مناســب و ایمن برای
کاربــران حملونقل غیر موتوری موجــب افزایش رفاه و
آسایش ساکنین شهر شود».
بــرای دســتیابی به چنیــن اهدافــی در مطالعات
امکانســنجی یا انتخاب معابر جهت بهکارگیری مدهای
غیرموتــوری همچــون پیــادهروی و دوچرخهســواری
فاکتورهــای مختلــف و متفاوتــی بایــد موردتوجه قرار
گیرند تا بهترین مســیر از هر حیث انتخاب شود ،ازجمله
مهمترین پارامترهــای تأثیرگذار در ارزیابی معابر میتوان
به پارامترهــای ترافیکی ،طبیعــی و محیطی ،اجتماعی،
اقتصادی و حتی سیاسی اشــاره کرد .در بین فاکتورهای
مطرحشــده شرایط محیطی یا طبیعی که در ارزیابی معابر
برای انتخاب مسیر دوچرخه و پیادهروی از اهمیت باالیی
برخوردار اســت؛ توپوگرافی یا شیب محدوده موردمطالعه
اســت .همچنین مجموعــهای از اقداماتــی که میتوان
بهمنظور تحقق «شــهر انسانمحور» انجام داد ،عبارتاند

راهبرد پیادهمداری در حفاظت از جاذبههای تاریخی شهر شیراز

ازآنجاییکه
جاذبههای تاریخی
فرهنگی متعدد و
منحصربهفردی در
بافتهای تاریخی
قرار گرفتهاند،
طراحی پهنهها و
مسیرهای پیادهی
ویژهی گردشگری در
این بافتها میتواند
بهمثابه راهبردی مؤثر
در حفاظت و احیای
پایدار بافتهای
تاریخی و کاهش
مشکالت ترافیکی به
شمارآید

،،

نقاط مستعد گردشگری به پهنههای پیادهمحور تبدیل شوند
رحیم حیــدری چیانــه ـ میثم صفرپور
ـ مهدی بلواســی  /بافتهای بــاارزش تاریخی
جدای از رســالت خود در بازشناساندن هویت شهری،
نهتنها فضای کســبوکار ،بلکه از جذابترین مقاصد
گردشگری شهرها هستند .این گنجینههای باارزش در
کالنشهرهای درحالتوسعه ،معمو ً
ال در دوره مدرنیسم
به مناطق پرتراکم و گرههای ترافیکی تبدیل شــدهاند
و چالشهــای حاصل از اینرونــد ،منجر به منزوی
شدن آنها و پنهان ماندن هویت اصلی شهر شدهاند.
ازآنجاییکــه جاذبههای تاریخی فرهنگــی متعدد و
منحصربهفردی در این بافتها قرار گرفتهاند ،طراحی
پهنهها و مسیرهای پیادهی ویژهی گردشگری در این
بافتها میتوانــد بهمثابه راهبردی مؤثر در حفاظت و
احیای پایدار بافتهای تاریخی ،هدایت گردشگران در
انتخاب اولویتهای ســفر در سطح شهر و نیز کاهش
مشکالت ترافیکی به شــمار آید .در پژوهش پیشرو
مسیرهای دسترســی منتهی به جاذبههای گردشگری
شیراز مورد بررسی قرار گرفته است.
تاریخ صنعت گردشگری؛ به قدمت فعالیت
بشر

گردشگری ریشــه در حرکت و جابهجایی دارد و
تحرکبخش الینفک زندگی انسانهاســت .ازاینرو
میتوان گفت که تاریخ صنعت گردشــگری شــاید به

قدمت فعالیتهای نوع بشــر باشــد و تنها اشکال و
اهداف آن متفاوت بوده اســت .در این میان شــهرها
همواره یکی از مهمترین مقاصد گردشــگران هستند
و بهتبع آن ،گردشگری شهری از مهمترین گونههای
گردشگری به شــمار میرود .ازاینرو انتظام فضاهای
گردشگری شهرها ،ضرورت انکارناپذیر برنامهریزی و
مدیریت شهری است .شهرها از دو جنبه سبب افزایش
گردشگری میشوند .از طرفی تکامل و تراکم شهرها،
تنگناها و محدودیتهای خاصی را برای شــهروندان
به وجود میآورد و ادامه چنین روندی ســبب میشود
انسانها به دنبال گریزگاهی باشند که برای مدتی خود
را از انقیاد دســت و پاگیر زندگی شهری رها سازند و
زمانی را به تفریح و ترمیم قوای تحلیلیافته اختصاص
دهند .از طرف دیگر برخی از شهرها به دلیل دارا بودن
جاذبههای گردشــگری و تفریحی و زیرســاختهای
مناسب ،گردشگران زیادی را به سمت خود میکشاند.
شــهر شــیراز نهتنها در زمره این دسته از شهرها قرار
میگیرد ،بلکه در نقشــه گردشگری ایران از مهمترین
مقاصد گردشگری شهری در سطوح ملی و بینالمللی
محسوب میشود که به همراه اصفهان ،هرساله بیش
از چند برابر جمعیت خود گردشــگر میپذیرند .در این
موارد گرایش ســاکنان شــهری به صنعت توریسم و
ظهور مشکالت جدید شــهری ،مطالعات گردشگری
در زمینه توریســم شهری را تشــدید کرده و به طرح

زمینههــای مختلف گردشــگری شــهری در مدت
کوتاهی انجامیده که ضرورت ایجاد مدیریت چندجانبه
و نظاممند در این زمینه را بیان میکند.
انتخاب و طراحی مسیرهای پیاده؛ راهبرد
مکمل طرحهای حفاظتی بافت

سامانه فضایی گردشگری ،جدا از سامانه فضایی
شــهر نیست ،اما نســبت به آن کوچکتر و محدودتر
است .در شــهرهای با قدمت تاریخی همچون شیراز،
بهمرور زمان و در راستای توسعه شهر ،سامانه فضایی
توریســم محدود به بافت تاریخی فرهنگی شده است
که اکثر جاذبهها و رخدادهای مهم شــهری که ارتباط
تنگاتنگی با هویت شهر دارند ،در این بافت رخ نموده
است .از نظرگاه دستاندرکاران ،بافتهای تاریخی به
دلیل فشردگی دارای مشکالت حملونقل و دسترسی
و محکوم به تعریض معابر ،نوســازی و انطباق با عصر
کنونی هستند .انگیزه کلی مطرح شده را میتوان تحت
عنوان «احیای نقش انســان پیاده در شهر» ،بیان کرد
که در پس آن «احیای شــهر کهن (شــهر درونی) با
قابلیت گردشگری منطبق بر حرکت پیاده» جای دارد.
پایداری گردشــگری شــهری در ایران ،ارتباط
چندســویهای با کیفیت بافتهای کهن شــهری در
ارائه خدمات به گردشگران و شهروندان دارد؛ بنابراین
ساماندهی و احیای مراکز شــهری بهعنوان گزینهای

قابلاعتنا ،عــاوه بر ارتقای کیفی فضاهای مربوطه و
تجهیز مناسب آن که همزمان نیازهای ساکنین محلی،
گردشگران و نهایت ًا خود بافت را تأمین میکند ،قادر به
توسعه صنعت گردشگری است که در احیای محدوده
موردنظــر مؤثر خواهد بود و میتــوان از آن بهعنوان
موجد فضاهــای مطلوب و جدید که توســعه درونی
شــهر را سبب میشــوند ،بهره برد .ازاینرو انتخاب و
طراحی مسیرهای پیاده با هدف تأمین نیازهای مربوط
به مقوله گردشــگری ،از اقداماتی اســت که میتوان
بهعنوان یک راهبرد مکمل طرحهای حفاظتی شود.
تعریــف جاذبههایی با فاصله کم بهصورت
یک پهنه گردشگری مبتنی بر پیادهروی

شهر شیراز مرکز استان فارس در جلگهای تقریب ًا
مستطیل شــکل قرار گرفته است .این استان جمعیتی
حــدود پنج میلیون نفری دارد و با مســاحتی در حدود
 122هزار و  608کیلومترمربع ،پنجمین اســتان بزرگ
کشور محسوب میشــود .براساس نتایج بهدستآمده
بخشی از گردشگران از وضعیت ترافیکی شیراز راضی
نیســتند .یکی از عوامل تأثیرگــذار در افزایش میزان
نارضایتی گردشــگران و شهروندان ،تعدد وسایل نقلیه
شخصی در سطح شــهر ،بهویژه در بافت فشرده شهر
است؛ اما میتوان با استفاده از راهبردهایی ،جاذبههایی
بــا فاصله کــم را بهصــورت یک پهنه گردشــگری
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از :ایجاد مســیرهای  BRTو توســعه سریع خطوط آن،
ایجاد ایستگاههای تحویل دوچرخه به شهروندان بهمنظور
توسعه فرهنگ دوچرخهسواری ،ساخت و توسعه مسیرهای
مخصوص عبور دوچرخه در خیابانها ،شفاف کردن مسیر
عبور نابینایان در پیادهراهها ،گســترش خطوط مترو برای
رفاه شــهروندان ،ایجاد و گســترش دیوارهای جداکننده
صوتی در بزرگراهها ،تولید و مشــارکت وســیع در ساخت
سریال ،انیمیشن ،تیزر ،نماهنگ ،تدوین و نشر کتابهای
قصه با موضوعات ترافیکی.
ضرورت حملونقل انسانمحور

افزایش تولید خودرو و اســتفاده مفرط شــهروندان
از این وســیله نقلیه ،باعث شد تا سالیان متمادی سیستم
پیاده شهری و دوچرخهســواری به فراموشی سپرده شده
و حملونقــل همگانی از اهمیت کمتری برخوردار باشــد
و در مقابــل خودروی شــخصی آزادانه به انتشــار اثرات
زیانبار خــود ادامه دهد؛ حــوادث ترافیکی باال ،مصرف
باالی انرژی ،انتشــار آالیندهها و گازهای گلخانهای و...
از معضالت افزایش بیشازحد خودروی شــخصی بهویژه
در بخش مرکزی شــهرها بوده است که عدم بهکارگیری
شیوههای درست حملونقل انســانمحور و نبود تعریف
و فرهنگســازی مناســب در این زمینه اثرات نامطلوب
آن را دوچندان کرده اســت .بنابراین به دلیل گســتردگی
و پیچیدگی این مســائل ضــرورت جامعنگری و تحلیل
زندگی پیاده و دوچرخهسوار و استفاده از سیستم حملونقل
همگانی در شــهر ،بهمنظور حل پایدار مســائل ،ضروری
مینماید.
مبانی نظری حملونقل انسانمحور

مجموع مطالعات و بررسیها در خصوص حملونقل
انســانمحور نشــان میدهد که این نــوع حملونقل را
میتوان در سه بعد پیادهروی ،دوچرخهسواری و حملونقل
همگانــی پیادهســازی کــرد .ازهمین رو شــاخصهای
حملونقل انســانمحور دربرگیرنده شــاخصهای پیاده
مداری ،دوچرخهســواری و حملونقل همگانی در شهرها
است.
الف) حملونقل همگانی

بررســیها و مطالعــات انجامشــده در خصــوص
شــاخصهای کیفیت حملونقل عمومی در کشــورهای
مختلف به ترتیب به شــرح ذیل هســتند .1 :کشورهای
اروپایــی :شــاخصهای اندازهگیری کیفیــت حملونقل
عمومی در کشورهای اروپایی عبارتاند از :میزان دسترسی
حملونقل عمومــی ،قابلیــت اطمینان ســرویسهای
حملونقــل ،میــزان راحتــی در طول ســفر (راحتی در
سوارشدن ،راحتی در ایستگاهها) ،پاکیزگی ،ایمنی و امنیت،
کرایه (هزینه ســفر) ،اطالعات ســفر ،توجه به مشتری و
تأثیرات محیطی.
 .2هند :شــاخصهای معرفیشــده جهت سنجش
کیفیت حملونقل همگانی در کشــور هنــد عبارتاند از:
تسهیالت حملونقل عمومی ،تسهیالت فراساختاری عابر
پیاده ،تســهیالت حملونقل غیر موتوری ،میزان استفاده

مبتنــی بر پیادهروی تعریف کرد و با طراحی مناســب
و مکانیابــی پارکینگها در اطــراف پهنه موردنظر،
بهنوعی گردشــگران را تشویق به پیادهروی کرد تا به
این طریق ،افزون بر افزایش مدت اقامت گردشــگران
و کاهــش بار ترافیکی ناشــی از رفتوآمد آنها ،یک
فضای شــهری ســالم و ســرزنده را که مرکز تعامل
گردشگران و افراد بومی باشــد ،ایجاد کرد .افزون بر
این با تبدیل نقاط جاذب گردشگر به پهنهها و سطوح
گردشــگری ،میتوان افــراد را از توجه صرف به یک
مقصد گردشــگری بــا معابر دارای کشــش ترافیکی
محدود در بافــت تاریخی ،به یک پهنه مناســب که
دربرگیرنده مجموعهای از جاذبههاست ،معطوف کرد.
عوامل مهم در الگوی رفتاری گردشگران

الگوی رفتاری در محیط شــهری ،متناســب با
ویژگیهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و بهطورکلی
تابعی از فضای شهری اســت که برحسب پدیدههای
اجتماعی تغییر میکند .فضای شکلگرفته گردشگران
نیز میتواند برحســب الگوی رفتاری آنان تغییر کند؛
بنابرایــن عدمتغییــر پدیدههای شــهری در ارتباط با
توریســم ،میتواند ثبات نسبی از الگوی رفتاری را به
همراه داشــته باشد .اولین و مهمترین عامل در الگوی
رفتاری و درنتیجه در فضای توریســتی ،رفتوآمد یا
مسیرهای گردش گردشگران برای بازدید از جاذبههای
شهری اســت ،زیرا عامل اصلی ذر جذب گردشگر به
هر شهر ،جاذبههای آن شــهر است .بهعنوان دومین
عامــل ،میتوان به محل اقامت گردشــگران اشــاره
کرد که مرکز ثقل حرکتی گردشــگران در شهر است.
سومین عامل خرید و تهیه سوغات در شهر است .این
عوامل به همراه عوامل دیگری چون دیدوبازدید اقوام
و تعامالت اجتماعی ،فضای گردشگری شهر را شکل
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از تســهیالت سیستم حملونقل هوشــمند ،سرعت سفر
(حملونقل عمومــی و موتوری) در طــول کریدورهای
اصلی ،میزان دسترســی به پارکینگ ،ایمنی جاده ،سطح
آلودگی ،سیســتم حملونقل یکپارچــه کاربری زمین و
پایداری مالی حملونقل عمومی با اتوبوس.
 .3آمریکای شمالی :در کشورهای آمریکای شمالی
حملونقــل دو نقش اصلی را ایفــا میکند :فراهم کردن
مدهای مختلف حملونقل جهت ســفر ،و ایجاد تحرک و
پویایی در شــهر برای افرادی که قادر به رانندگی نیستند.
صرفهجویــی در هزینههای ســفر (بهعنوانمثال هزینه
پارکینگ ،هزینه سوخت ،عوارض ،بیمه ،هزینههای ثبت
مربوط به مالکیت خودرو) ،افزایش ســرعت سفر و قابلیت
اطمینان بیشــتر مدهای حملونقل عمومــی ،اجتناب از
رانندگی در جادههای پرازدحام ،استفاده مؤثر از زمان سفر
(خواندن ،کار کردن و ،)...کمک به محیطزیست (جلوگیری
از اثرات منفی سفر با خودروی شخصی).
ازســوی دیگر ذینفعان حملونقل عمومی به شرح
زیر هستند :مسافران که تصمیم میگیرند که از کدامیک
از وســایل حملونقل اســتفاده نمایند (زمانی که قدرت
انتخاب دارند) و یا زمانی که قدرت انتخاب نداشــته ولی
بــه دلیل کیفیت ســرویسهای ارائهشــده از گزینههای
موجود حملونقل استفاده مینمایند .کارکنان آژانسهای
حملونقل که مجبورند منابع محدودی را جهت دستیابی
بــه اهداف آژانــس انتخاب نمــوده و کیفیــت خدمات
حملونقل را بهمراتب باالتر از مبلغی که جهت حملونقل
عمومی سرمایهگذاری نمودهاند ،ارائه دهند .افراد جامعه که
ممکن است بهصورت مستقیم از سرویسهای حملونقل
از طریق اخذ مالیات بهرهمند گردیده و یا افرادی که بهطور
غیرمستقیم از حملونقل عمومی منتفع میشوند( .کیفیت
هوا ،منابع انسانی و.)...
پیادهمداری و دوچرخهسواری

بهطورکلی در شهرهایی که ســاختار فضایی آنها
فشــرده و متراکم اســت به این معنی که دارای تراکمی
نسبت ًا باال و کاربری مختلط اراضی بوده و دارای معیارهایی
برای تشــویق پیادهروی ،دوچرخهســواری و اســتفاده از
سیستم حملونقل همگانی است .به دلیل فشردگی بافت
و نزدیکی فعالیتها بــه یکدیگر فاصلهها کاهش یافته و
دسترسی به اکثر مراکز خرید ،آموزش ،تفریح و ...بهصورت
پیاده یــا دوچرخه امکانپذیر اســت و در صــورت ارائه
تسهیالت مناسب حملونقل عمومی بهآسانی میتوان از
این سیستمها بهره گرفت ،با این وضع استفاده از خودروی
شخصی برای رفتن به محل کار ،مدرسه و...کاهش یافته
و بهتبع آن بسیاری از مشکالت و مسائل شهری حل شده
و زمینه دستیابی به شکل پایدار شهری فراهم میشود.
بهطوریکه تجزیه و تحلیلهای انجامشده بهوسیله
کوچلمن و اوینگ و ســرورو نشــان میدهد که تغییرات
سفر ،در درجه اول نتیجه فاکتورهای مرتبط با تراکم مانند
دسترسی ،کاربری مختلط اراضی و قابلیت پیادهروی در آن
هســتند .بورن و نیومن نیز ادعا میکنند که شهر متراکم
فرصتهای بیشــتری را برای پیادهروی ،دوچرخهسواری
فراهــم مــیآورد .یافتههای تحقیق یوســف بهرامی در

میبخشد .عناصر اولیه و جذاب توریسم در شهر نقاط
گرهی هستند که ســایر نقاط توریستی ،منطبق با آن
و در ارتباط با آن شــکل میگیــرد .دومین نقطه ثقل
توریســتی ،محل اقامت گردشگر اســت .گردشگران
برای اســتراحت ،صرف غــذا و خواب بــه هتلها و
رســتورانها مراجعه میکنند؛ بنابراین نقطه شروع و
پایان حرکت روزانه آنها در شهر است.
ایجاد مسیرهای پیاده گردشگری در بافت
تاریخی شهرها

مقاله «بررسی زندگی پیاده و وضعیت آمدوشد با تأکید بر
حملونقل انسانمحور در شهر» نیز بیانگر تأثیر مستقیم و
انکارناپذیر سازمان فضایی پراکنده شهری بر نحوه آمدوشد
و آمار پایین استفاده از حملونقل انسانمدار است .سازمان
فضایی گســترده در این تحقیق نوعی بافت شهری است
که در آن استفاده زیاد از خودروی شخصی ،باعث تقاضای
باالی ســفر و افزایش سرعت سفر ،توسعه سطوح شهری
موردنیــاز ،احداث کاربریهای مختلف و ســاخت معابر،
شــبکههای ارتباطی و گسترش اســتخوانبندی اصلی
شهر شده اســت که این امر کیفیت زندگی شهروندان و
توسعه پایدار فرم شهری را مختل کرده و مشکالت فراوان
اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیســتمحیطی را موجب
شده است.
باوجود آگاهی از مســائل و مشکالت فوق و تبعات
بحرانی ناشــی از آن بهترین راهکار علمی و عملی برای
به حداقل رســاندن این اثرات نامطلوب ناشی از خودروی
شــخصی میتواند توسعه شــهری بر مبنای حملونقل
انســانمحور باشــد .این راهکار در بســیاری کشورهای
مدرن جهان حتی کشــورهایی که دارای بافتی گسترده و
پراکنده بودهاند ،توانسته است با بهرهگیری از این سیستم
بهعنوان اهرم اصلی حملونقل بر مشــکالت فائق آیند.
نتایج تحقیق ســید علی حســین پور در مقاله «فضاهای
پیاده محور و راهبردهای کاهش آالیندههای شهر» نشان
میدهد که مدیریت شهری با رویکرد به احداث گذرهای
ویژه عابر پیــاده در صورت انجــام مکانیابی صحیح و
ایجاد تسهیالت الزم برای عابرین پیاده میتواند بهعنوان
راهحلی جهت تشویق پیادهروی ،کاهش مصرف سوخت،
حذف آالیندهها ،باال بردن ایمنی ،رفاه اجتماعی و افزایش
رونق اقتصادی کاربرد داشته باشند.
شاخصهای حملونقل انسانمحور

شــبکهی جامع رفتوآمد پیادهروها که با نیازهای
معلولین ســازگار باشــد ،باید طوری ســاخته شــود که
گذرگاههای عابر پیاده و شــبکه حملونقل همگانی را به
هم پیوند دهد .شــبکه عبور عابر پیاده فقط باید در نقاط
راهبردی معینی با شــبکه جادهها تالقی کند تا معلولین
بتوانند از این گذرگاهها مستقیم ًا وارد وسایل نقلیه و یا پیاده
شــوند .پیادهروها و گذرگاههای عابر پیاده باید بین نقاط
اصلی منطقه شهری شبکهای برای رفتوآمد عابران پیاده
به وجود آورند .باید توجه مخصوص به خرج داد تا شــبکه
عابر پیاده و دوچرخه به بهترین نحو به پایانههای اتوبوس
یا راهآهن ،همچنین نقاط اتصال وســایل نقلیه همگانی،
مانند ایستگاههای اتوبوس ،پارکینگهای اتومبیل یا اسکله
کشتی متصل شود .شــاخصهای حملونقل انسانمحور
(پیاده مداری ،دوچرخهســواری و حملونقل همگانی) با
توجه به سوابق مربوطه به شــرح جدول زیر دسته بندی
شــدهاند :میزان دسترسی مســافران ،کیفیت حملونقل
همگانی ،آســایش و راحتــی ،فاصله دسترســی ،زمان
دسترســی ،اطالعات دسترسی ،ظرفیت دسترسی ،قابلیت
اطمینان وســیله نقلیه ،ایمنی و امنیت ،میزان راحتی سفر،
هزینه سفر (کرایه) ،سرعت سفر.

از همین رو بر ضرورت مدیریت نظاممند و لزوم
توجه به گردشــگری و برنامهریزی شــهری بهعنوان
موضوعات بینرشتهای ،تأکید میشود .ازاینرو نگرش
و رویکردی چندبعدی که تمامی شرایط و عوامل دخیل
را مدنظر قرار دهد ،برای مطالعات شهری و گردشگری
بسیار ضروری اســت و در این مورد رویکردها و ابزار
سنتی نمیتوان پاسخگو باشد؛ بنابراین برای دستیابی
به گردشــگری پایدار و حفظ منابع و ارزشهای نهفته
در بافتهای تاریخی شــهرهای گردشگرپذیر ،باید از
طرفی به ســاماندهی فضاهای گردشگری و سازمان

شاخصهای سطح چهارم

فواصــل پیاده تا ایســتگاههای حملونقل عمومی،
میزان پوشش حملونقل عمومی ،فاصله بین ایستگاهها،
تعداد ایستگاهها ساعات سرویسدهی ،میزان در دسترس
بودن سیســتمهای نظارتی ترافیک ،سیســتم اطالعات
مسافر ،سیســتم مکانیابی جهانی  ،GPSتعدد سیستم
حملونقل عمومی در مناطق شهری (تعداد سرویسهای
خروجی در ســاعات پرباری) ،تعداد سرویسهای خروجی
در ســاعات کم باری ،متوسط زمان انتظار در ساعات اوج
تقاضا ،تعــداد مجتمعهای ایســتگاهی و مراکز ،TOD
درصد وســایل نقلیه کــه بهموقع به مقصد رســیده یا از
آن خارج میشــوند ،درصد ســرویسهای خروجی بهکل
ســرویسهای خروجی طبق زمانبنــدی ،حرکت منظم
(فاصله یکســان بین وســایل نقلیه) ،مدتزمــان انتظار
مســافران در ایستگاهها ،میزان مرگومیر در جاده ،میزان
مرگومیر عابرین پیاده و افرادی که از سیستم حملونقل
غیرموتوری استفاده میکنند ،تعداد افسران امنیتی به ازای
هر هزار نفر مسافر ،داشتن صندلیهای نرم و تمیز ،دمای
مناســب ،عدم تراکم جمعیت ،ســروصدا و ارتعاشات کم،
عدم بوی نامطبوع ،راحتی در ایســتگاه اتوبوس (سرپناه،
نیمکت ،ســطل زباله ،روشنایی ،تلفن عمومی و ،)...درصد
درآمد صرف شــده جهت حملونقل عمومی ،هزینه سفر
با هریــک از مدهای حملونقل ،میــزان تخفیف در نرخ
بلیــت (بهعنوانمثال برای دانشــجویان) ،میزان تخفیف
ماهانه سرعت هریک از مدهای حملونقل در واحد زمان،
مدتزمان صرفهجویی در وقت حرکت ،جابهجایی و حضور
از الزمههای زندگی و حیات شهر است که امروزه با توجه
به توسعه وســایل نقلیه موتوری این جابجایی با تأکید بر
سواره و نادیده گرفتن پیاده صورت میگیرد.
در بررســیهای انجامشــده به اهمیت خیابانهای
شــهری و مســیر پیاده اشاره شــد و بر مبنای یافتههای
پژوهش نتیجه میگیریم کــه :میتوانیم با بهبود کیفیت
مســیرهای پیــاده و دوچرخه با توجه به شــاخصهای
شناساییشــده چون تنوع ،طراحی فضاهــای تردد پیاده
بامبلمان های شهری مناسب ،با افزایش سطح سرویس و
عرض معبر پیاده و دوچرخه و ایمنی و ...که به آن پرداخته
شــد ،به ارتقای کیفیت پیاده راهها و مسیرهای ویژه تردد
دوچرخه شهری و تشویق مردم برای انجام سفرهای خود
با استفاده از حملونقل غیر موتوری بهخصوص بهصورت
پیاده گامی اساسی برداشت .همچنین با توسعه حملونقل
عمومی ،طرحهای مدیریت ترافیک ،شــامل تنگ کردن
جادهها ،تعریــض پیادهروها و چارهاندیشــی برای پارک
وســایل نقلیه به اصالح ســاختار فیزیکی شهر بهواسطه
پیادهروســازی پرداخته و مراکز شهری را به پیادهروهای
جذاب ،فضایی برای حرکت پیــاده تبدیل کنیم .چنانچه
دفعــات کاربرد معیارها را در مطالعات معتبر منتشرشــده
بهعنوان شــاخصی از اهمیت معیار پذیرفته شــود ،لیست
میــزان اهمیت شــاخصهای اشارهشــده در حملونقل
انســانمحور به ترتیــب عبارتاند از :فرم و کالبد شــهر
(تســهیالت زیرســاختی عابر پیاده و دوچرخهســواری)،
کیفیــت حملونقل عمومــی (میزان دسترســی ،راحتی
و آسایش).

فضایی شــهر بپردازیــم و از طرف دیگــر ،اطالعات
کافی از گردشــگران ورودی به شــهر داشته باشیم.
بهاینترتیب میتوانیم اســتراتژیهای مناسب را برای
مدیریت گردشــگران اعمال کنیم تا حداکثر منافع را
با حداقل محدودیت و مضرات به دســت آوریم .یکی
از مهمتریــن ایــن راهبردها ،ایجاد مســیرهای پیاده
گردشــگری در بافت تاریخی شهرهاست تا با توجه به
اصل توســعه درونزای شهری و باززندهسازی فضای
کهن ،نقاط مســتعد به پهنههــای پیادهمحور تبدیل
شوند.

،،

شبکهی جامع
رفتوآمد پیادهروها
که با نیازهای معلولین
سازگار باشد،
باید طوری ساخته شود
که گذرگاههای
عابر پیاده و شبکه
حملونقل همگانی
را به هم پیوند دهد

،،
،،

لیست میزان اهمیت
شاخصهای حملونقل
انسانمحور به ترتیب
عبارتاند از:
فرم و کالبد شهر
(تسهیالت زیرساختی
عابر پیاده و
دوچرخهسواری)،
کیفیت حملونقل عمومی
(میزان دسترسی ،راحتی
و آسایش)

،،

،،

با تبدیل نقاط جاذب
گردشگر به پهنهها و
سطوح گردشگری،
میتوان افراد را از
توجه صرف به یک
مقصد گردشگری با
معابر دارای کشش
ترافیکی محدود در
بافت تاریخی ،به
یک پهنه مناسب
که دربرگیرنده
مجموعهای از
جاذبههاست ،معطوف
کرد

،،

گپ وگفت شهری
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گفتوگوی «شهرراز» با مدیر پیشین آموزشوپرورش ناحیه یک شیراز درباره وضعیت مدارس و دانشآموزان

،،

شاید به خوبی
درک نکردن اهمیت
آموزشوپرورش
سبب شده که این
وزارتخانه در حال
حاضر با مشکالت
مالی مواجه شود .حال
آنکه سرمایهگذاری
در بخش
آموزشوپرورش
باعث میشود که
این وزارتخانه بتواند
بهصورت کامل و
شایسته پیشرفت کند

آموزشوپرورش اولویت اصلی دولت باشد

،،
عکس :امین توانگر

،،

زمانی که موضوع
آموزشوپرورش از
اولویتهای اصلی
دولت نباشد ،این
موضوع بهصورت
طبیعی به خانواده
هم سرایت میکند
و بهمحض اینکه
خانوادهها با مشکل
اقتصادی مواجه شوند
بخش آموزش فرزندان
را از هزینه و سبد
خانوار حذف میکنند

،،

،،

کالسهای خصوصی،
مراکز و مؤسسات
کنکور مثل یک
آفت بزرگ در نظام
آموزشی است و
عالوه بر اینکه
سبب بروز اضطراب
و استرس میان
دانشآموزان شده
 ،باعث شده که
آرامش از خانوادهها
سلب شود

،،

مهرماه فصل مدرسه و درس و مشق است؛ فصل آغاز دوبارهی آموختن و سر کالس
محمدرضا طاهری رفتن و درس خواندن .شاید امروز شــیوهی درسخواندن کمی با دهههای پیشین
تفاوت داشته باشد ،هرچه هست امروز کالسخصوصی و مؤسسات کنکور و کتابهای کمکآموزشی،
انگار بدل شــده به ضرورتی اجتنابناپذیر؛ اما هر روز صبح به مدرســه رفتن و سر کالس نشستن و
درسخواندن؛ همان اســت که بود .از ســویی آموزشوپرورش بهلحاظ اینکه دربرگیرنده بزرگترین
بخش جمعیتی کشــور در میان وزارتخانههای کشور است ،یکی از مهمترین وزارتخانههاست .به
مناســبت آغازسال جدید تحصیلی ،بر آن شــدیم که به بخشی از مسائل و موضوعات مهم در بخش
آمــوزش و پرورش بپردازیم .از همین رو با نصراهلل کیانی مدیر پیشــین آموزشوپرورش ناحیه یک
شــیراز به گفتوگو نشستیم و با او از دالیل گرفتن اعانه از سوی برخی مدارس از والدین ،آسیبهای
چرایی تمایل بخش زیادی از شــیرازیها با ثبتنام
مراکز کالسخصوصی و مؤسســات کنکوری،
ِ
فرزندان خود در ناحیه یک آموزشوپرورش و آســیبهای شیوهی جذب معلم در دانشگاه فرهنگیان

همهســاله اعالم میشود که مدارس دولتی
چ وجهی را از دانشآموزان در قالب
نباید هی 
شهریه دریافت کنند ،اما باز هم شاهدیم که
برخی مدارس مبالغی را در قالب شــهریه یا
اعانه از والدین دریافت میکنند .به نظر شما
این موضوع به چه دلیلی است؟

بــا توجه به اینکه آموزشوپــرورش از ارگانها و
سازمانهایی محسوب میشود که بسیار گسترده است،
بنابراین چالشهای این سازمان متعدد و گوناگون است.
آموزش و پروش در کشورهای پیشرفته در هر شرایطی
از اولویت مهمی برخوردار اســت و با یک بررســی از
کشــورهایی مانند آلمان و ژاپن متوجه میشوید که در
تمامی بحرانها به آموزشوپرورش نگاه جدی داشتهاند.
تا زمانی که آموزش و پرورش انســانهای توسعهیافته
پرورش ندهد ،سبب میشــود که ما در بخش آموزش
همیشه با این مشــکالت و معضالت دستوپنجه نرم
کنیــم؛ چراکه وجود انســانهای توســعهیافته موجب
پیشــرفت و توسعه میشــوند .اما آموزشوپرورش در
کشوهای توسعهنیافته و درحالتوسعه به دلیل کمبودها
و مشکالت اقتصادی ،گاه دستخوش تغییراتی میشود
و مســئوالن برای اینکه بتوانند مشــکالت را تسهیل
بخشند ،بودجههای آموزشوپرورش را کاهش میدهند.
شــاید به خوبی درک نکردن اهمیت آموزشوپرورش
سبب شده که این وزارتخانه در حال حاضر با مشکالت
مالی مواجه شود .حال آنکه ســرمایهگذاری در بخش
آموزشوپرورش باعث میشود که در درازمدت بتوانیم
بهره کافــی را از این بخش ببریم ،اما متأســفانه نبود
چنین نگاهی به بخش آموزشوپرورش ،باعث میشود
که آموزش و پروش نتواند بهصورت کامل و شایســته
پیشــرفت کند .زمانــی که موضــوع آموزشوپرورش
از اولویتهای اصلی دولت نباشــد ،بیشــک این مهم
بهصــورت طبیعی بــه خانواده هم ســرایت میکند و
بهمحــض اینکه خانوادهها با مشــکل اقتصادی مواجه
شــوند بخش آموزش فرزندان را از هزینه و سبد خانوار
حذف میکنند.
با یک بررسی از وضعیت نظام آموزشی کشور در

دولتهای مختلف متوجه میشویم که آموزشوپرورش
در یک مقطع زمانی اقدام بــه پیاده کردن نظام جدید
آموزشوپــرورش کرد که این اقدام نتیجه مطالعه نظام
آموزشی  36کشــور دنیا بود .بهطوریکه در این نظام
آموزشــی دانشآموزان باید پنج سال در مقطع ابتدایی،
سه ســال در مقطع راهنمایی و چهار سال در متوسطه
و درنهایت در مقطع پیشدانشگاهی تحصیل میکردند
که این روند ادامه داشــت تا همزمان با روی کار آمدن
وزیر بعدی این سیاســت تغییر کــرد و دوره تحصیل
«شش ـ سه ـ سه» روی کار آمد بهطوریکه ما از سال
جاری دیگر مقطع پیشدانشگاهی نداریم و این در حالی
است که دانشآموزان شش سال در مقطع ابتدایی ،سه
ســال در دوره متوسطه اول و ســه سال دیگر در دوره
متوسطه دوم تحصیل میکنند.
با یک بررسی از جمعیت آموزشوپرورش متوجه
میشــویم که بخش قابلتوجهی از کشــور جزو بدنه
آموزشوپرورش محســوب میشــوند .بهطوریکه در
یک مقطع زمانی  19میلیون نفر دانشآموز در کشــور
وجود داشت که رفتهرفته این جمعیت کاهش پیدا کرد
و در حــال حاضر حدود  13میلیــون نفر دانشآموز در
سراسر کشور در کشــور مشغول به تحصیلاند و حدود
یکمیلیــون و صد هــزار نفر نیز مشــغول به خدمت
در آموزشوپرورش هســتند .با یک دیــد واقعگرایانه
از وضعیــت مالی کشــور و اعتباراتی کــه دولتها به
آموزشوپرورش اختصاص میدهند متوجه میشــویم
که دولتها هرچقدر بودجه آموزشوپرورش را ســالیانه
افزایــش دهند ،بــه دلیل جمعیت عظیــم این بخش،
آن بودجهها نمیتواند پاســخگوی تمــام بخشهای
آموزشوپرورش باشــد .ازســویی نباید فراموش کنیم
که  98.5درصد اعتبــار آموزشوپرورش صرف حقوق
کارمندان میشــود و این در حالی اســت که تنها 1.5
درصد از اعتبــار آموزشوپرورش صــرف بخشهای
عمرانی و مصرفی میشود .این در حالی است که دولت
یازدهــم و دوازدهم با اختصاص حدود  31هزار میلیارد
تومان به بخش آموزشوپرورش توانست رشد فراوانی
را در بودجــه آموزش ایجاد کنــد؛ چراکه میزان بودجه

ســخن گفتیم .کیانی بر این باور است که کالسهای خصوصی ،مراکز و مؤسسات کنکور مثل یک
آفت بزرگ در نظام آموزشی است و عالوه بر اینکه سبب بروز اضطراب و استرس میان دانشآموزان
شــده  ،باعث شده که آرامش از خانوادهها سلب شود .او با اشاره به اینکه ناحیه یک شیراز با داشتن
 300هزار دانشآموز بیشــترین جمعیت دانشآموزی را در شهر به خود اختصاص داده ،در حالی که
ناحیههای دو ،سه و چهار دارای بیشترین دانشآموز در سطح شهر شیراز هستند؛ میگوید :کمتوجهی
به موضوع عدالت آموزشــی باعث شده که خانوادهها تمایل داشته باشند فرزندشان در مدارس ناحیه
یک درس بخواند .به گفته کیانی با آنکه دولت حســن روحانی بودجه وزارتخانه آموزشوپرورش را از
 24هزار میلیارد تومان در سال به  31هزار میلیارد تومان افزایش داد ،اما هنوز هم  98.5درصد اعتبار
آموزشوپرورش صرف حقوق کارمندان میشــود و تنها  1.5درصد از اعتبار آموزشوپرورش صرف
بخشهای عمرانی و مصرفی میشــود .مشروح گفتوگوی شــهرراز با نصراهلل کیانی مدیر پیشین
آموزش و پرورش ناحیه یک شیراز را در ادامه بخوانید.

آموزشوپرورش در دولت هشــتم و نهــم کمتر از 24
هزار میلیارد بود.
بررسیها نشان میدهد زمانی که  98.5درصد از
بودجه آموزشوپرورش صرف پرداخت حقوق کارکنان
میشود طبیعی است که اعتبار چندانی برای بخشهای
عمرانی و کیفیتبخشــی مدارس باقی نمیماند و این
حداقــل هزینه هم جوابگوی تأسیســات آب ،برق ،گاز
و تلفن مدارس هم نمیشــود .درنتیجه دولت با در نظر
گرفتن واقعیتها و در جهت توســعه مدارس اجازه داد
که مردم در امــور مدارس مشــارکت داوطلبانه کنند.
تأســیس مدارس نمونه مردمی در گذشــته از اقداماتی
بود که باعث شــد مشــارکت مردمی جلب شود و این
در حالی بود که تعدادی از مدارس خاص با مشــارکت
مردم راهاندازی شــد .هرچند رفتهرفته این مدارس بعد
از گذشــت چند سال تعطیل شــد بهطوریکه مدارس
غیردولتــی بهعنوان جایگزین مــدارس نمونه مردمی
شــروع به فعالیت کردند .از ســوی دیگر طبق قانون
افرادی که متمکن هســتند و توان پرداخت شــهریه را
دارند میتوانند فرزندان خــود را در مدارس غیردولتی
ثبتنام کنند؛ راهاندازی مدارس غیردولتی با این هدف
انجام شــد که تا حدودی بار مالــی آموزشوپرورش از
دوش دولت برداشته شود ،چراکه مسئوالن بر این باور
بودند که تأسیس مدارس غیردولتی حجم زیادی از بار
مالــی را از نظام آموزشوپــرورش کاهش دهد .امروز
حدود  14درصد از دانشآموزان کل کشــور در مدارس
غیرانتفاعی تحصیل میکنند و استان فارس هم توانسته
با اقدامات مناســبی که انجام داده رتبه خوبی را در این
بخش کسب کند؛ بهطوریکه آمار تحصیل دانشآموزان
در مدارس غیرانتفاعی باالتر از معمول کشــوری است.
چراکه  30درصد دانشآموزان ناحیه یک شیراز به دلیل
داشتن بعضی ویژگیها در مدارس غیردولتی مشغول به
تحصیلاند که این امر بیانگر این موضوع است که این
میزان از میانگین کشوری باالتر است.
توجه داشــته باشید که موضوع راهاندازی مدارس
غیردولتــی بــه دلیــل چالشهایی که وجود داشــت
بهرین انتخــاب نبود ،اما نباید فرامــوش کرد که این

امر یــک ضرورت اجتنابناپذیر بود .مشــکالتی مانند
کمبــود اعتبارات که در آموزشوپرورش وجود داشــت
این موقعیــت را ایجاد میکرد که مســئوالن اقدام به
راهاندازی مدارس غیردولتی کننــد .با این حال تبدیل
مدارس غیردولتی بــه چند بخش مدارس خاص تحت
عنوان اســتعدادهای درخشــان و تیزهوشان ،مدارس
نمونــه دولتی و ...از چندان موفــق نبود؛ چراکه با یک
ارزیابی از مــدارس و وضعیت تحصیل دانشآموزان در
کشورهای پیشرفته میبینیم که در آن کشورها مدارس
به چند بخش تقسیم نمیشود.
به نظر شــما نقــش موسســات و مراکز
کنکوری نقشی مثبت است؟

چندبخشــی شدن مدارس در کشور اما سبب شده
که اتفاقات مانند ایجاد مؤسسات و بنگاههای اقتصادی
در حوزه آموزشوپــرورش و مدارس به وجود بیاید که
این امر باعث شــده یک آفت بزرگ در نظام آموزشی
ایجاد شــود .موضوعاتی مانند کالسهای خصوصی،
مراکز و مؤسســات کنکور عالوه بر اینکه ســبب بروز
اضطراب و استرس میان دانشآموزان شده است ،باعث
شده که آرامش از خانوادهها سلب شود؛ هرچند که گاه
بخشــی از مردم هم دانســته یا ندانسته با این موضوع
همراهی میکنند .با توجه بــه اینکه دانشآموزان باید
با یک روحیه شــاد وارد محیط مدرسه شوند و در این
رهگذر اوقات خوبی را تجربه کند بنا به دالیلی همواره
از بســیاری از مسائلی مانند ورود به چه نوع مدارسی و
دانشگاهی نگراناند .همه این موضوعات هم خانوادهها
و هم نظام آموزشــی را با مشکالتی مواجه کرده است.
ازسویی اگرچه وزارت آموزشوپرورش در سال جاری به
این جمعبندی رسید که مدارس و مؤسسات تیزهوشان
و استعدادهای درخشــان را باید آهستهآهسته از چرخه
آموزشوپرورش حذف کند اما هجمههایی که توســط
بعضی از افــراد به وزارت و وزیر آموزشوپرورش اجازه
نداد که این مدارس بهصورت کامل این مدارس حذف
شود.
آموزشوپرورش شــهر شــیراز دارای چهار ناحیه
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بخش قابلتوجهی از کشور جزو بدنه آموزشوپرورش
محســوب میشــوند .بهطوریکه در یک مقطع زمانی
 19میلیون نفر دانشآموز در کشــور وجود داشــت که
رفتهرفته این جمعیت کاهــش پیدا کرد و در حال حاضر
حدود  13میلیون نفر دانشآموز در سراســر کشور در
کشور مشــغول به تحصیلاند و حدود یکمیلیون و صد
هزار نفر نیز مشــغول به خدمــت در آموزشوپرورش
هســتند .با یک دید واقعگرایانه از وضعیت مالی کشور
و اعتباراتی که دولتها بــه آموزشوپرورش اختصاص
میدهند متوجه میشــویم که دولتها هرچقدر بودجه
آموزشوپرورش را ســالیانه افزایش دهنــد ،به دلیل
جمعیت عظیم این بخش ،آن بودجهها نمیتواند پاسخگوی
تمام بخشهای آموزشوپرورش باشد

اســت اما بیشتر خانوادهها در تالشاند تا فرزندان خود
را در مدارس ناحیه یک ثبتنام کنند .به نظر شــما چه
جذابیتهایی در مدارس این ناحیه وجود دارد که باعث
شده مورد استقبال شدید مردم شهر شیراز قرار گیرد؟
ناحیه یک شــیراز با داشتن  300هزار دانشآموز
بیشــترین جمعیــت دانشآموزی را در شــهر به خود
اختصاص داده است و این در حالی است که ناحیههای
دو ،ســه و چهار به ترتیب دارای بیشــترین دانشآموز
در ســطح شهر شیراز هســتند .کمتوجهی به موضوع
عدالت آموزشــی باعث شده که درون خانوادهها چنین
نگاههایــی به مــدارس به وجود بیاید .چراکه بیشــتر
خانوادهها مایلانــد فرزندان خود را در بهترین مدارس
ثبتنــام کنند ،بنابراین زمانی که عدالت آموزشــی در
مدارس کمتر باشد ،و کیفیت مدارس بعضی از مناطق
بهمراتب بیشتر از مدارس نقاط دیگر باشد ،طبیعی است
که خانوادهها در جهت اســتفاده هر چه بهتر فرزندان
خــود از شــرایط تحصیل بهناچار فرزنــدان خود را به
محل و نقطهای دیگر از شــهر انتقال دهند .ازآنجاکه
مدیران ،دبیران ،آموزگاران زبده و باتجربه هم در ســه
ناحیه دیگر شــیراز فعالیت میکنند درنتیجه تحصیل
در ناحیه یک از موضوعاتی اســت کــه همواره باعث
انتقال و مهاجرت بســیاری از خانوادهها به دیگر نقاط
شهر شده اســت .در این بخش نباید فراموش کرد که
شــیراز به دلیل عواملی مانند پراکندگی ،گستردگی که
در ناحیه یک آموزشوپرورش وجود دارد باعث شــده
که جمعیت دانشآموزان در این ناحیه بهمراتب بیشتر
از ســه ناحیه در شهر شیراز باشــد .وجود شهرکهای
اقماری ،مســکنهای مهر در ایــن ناحیه هم از دیگر
عواملی اســت که موجب تشدید جمعیت دانشآموزان
در ناحیه یک شیراز شده است.
براساس آمارها جمعیت دانشآموزی شهر شیراز
در ابتدای دولت یازدهم (در سال  ،)92حدود  270هزار
نفر بود این در حالی اســت که به دلیل بروز مســائلی
مانند خشکســالی جمعیت قابلتوجهی به شهر شیراز

مهاجــرت کردنــد بهطوریکه در حــال حاضر تعداد
جمعیت دانشآموزان شــیراز به  300هزار نفر رسیده
اســت که این امر بیانگر این موضوع اســت که تعداد
دانشآموزان شــهر شــیراز در ســالهای بعد از 92
با یک رشــد  10درصدی مواجه بوده اســت .بنابراین
آموزشوپرورش درهرصورت در جهت توســعه علم و
دانش مجبور است که در هر شرایطی امکانات الزم را
برای شهروندان فراهم کند که این امکانات را از طریق
اعتبارات دولتی ،اســتفاده از ظرفیت خیرین مدرسهساز
و توسعه مدارس غیردولتی تأمین میکند .اما زمانی که
دولت نتواند تمــام امکانات دانشآموزان را فراهم کند
طبیعی اســت که آموزشوپرورش در بعضی از اوقات
به دلیل مشــکالتی که سر راهش ایجاد میشود نتواند
خدمات مطلوبی را به دانشآموزان و شــهروندان ارائه
دهد؛ اما وزارت آموزشوپــرورش تمام تالش خود را
در مســیر باسواد کردن شــهروندان انجام داده است.
بهطوریکه در هیچ منطقهای از شــهر شیراز عاری از
مدارس و مجتمعهای آموزشی نیست.
آیا روند استخدامی که در آموزش و پرورش
پی گرفته میشــود ،متناسب با نیازهای این
وزارتخانه به نیروی انسانی است؟

هرســاله تعداد زیادی از فرهنگیان بازنشســتی
شوند ،اما متأســفانه ما شاهدیم که تعداد کمی از افراد
جایگزین این نیروها میشــوند و این امر ســبب شده
آموزشوپرورش با مشــکل کمبود نیرو مواجه شــود.
طبق آمارهای منتشرشــده در سال جاری حدود 120
هزار نفر نیروی آموزشوپرورش بازنشســت شدند ،اما
اگر یک بررسی از تعداد نیروهایی که از طریق دانشگاه
فرهنگیان ،نیروهای حقالتدریســی و ...جایگزین این
افراد شــدهاند ،میبینیم که بهاندازه یکپنجم نیروهای
بازنشسته نیروی جوان وارد آموزشوپرورش نشدهاند.
طبق پیشبینیهای انجامشــده در مقطع زمانی سه تا
چهار ساله ،تعداد  400هزار نفر در آموزشوپرورش در

نباید فراموش کنیم کــه  98.5درصد اعتبار آموزشوپرورش صرف حقوق
کارمندان میشود و تنها  1.5درصد از اعتبار آموزشوپرورش صرف بخشهای
عمرانی و مصرفی میشــود .این در حالی است که دولت یازدهم و دوازدهم با
اختصاص حدود  31هزار میلیارد تومان به بخش آموزشوپرورش توانست رشد
فراوانی را در بودجه ایجاد کند؛ چراکه میزان این بودجه در دولتهای هشتم و
نهم کمتر از  24هزار میلیارد تومان بود

موضوع راهاندازی مدارس غیردولتی به دلیل چالشهایی که وجود داشــت
بهرین انتخاب نبود ،اما نباید فراموش کرد که این امر یک ضرورت اجتنابناپذیر
بود .مشــکالتی مانند کمبود اعتبارات که در آموزشوپرورش وجود داشت این
موقعیت را ایجاد میکرد که مســئوالن اقدام به راهاندازی مدارس غیردولتی
کننــد .با این حال تبدیل مدارس غیردولتی بــه چند بخش مدارس خاص تحت
عنوان استعدادهای درخشان و تیزهوشان ،مدارس نمونه دولتی و ...چندان موفق
نبود

کشــور بازنشست میشوند؛ به عبارتی حدود  30درصد
از جمعیت فعلی آموزشوپرورش بازنشســت میشوند.
ازســویی چند سالی اســت که فعالیت مراکز آموزشی
مانند تربیتمعلم متوقفشــده اســت و جــای خود را
به دانشــگاه فرهنگیان داده اســت ،درنتیجه در چنین
شرایطی وظیفه تأمین معلم و نیروهای آموزشوپرورش
بر عهده دانشــگاه فرهنگیان است که متأسفانه با یک
بررسی از عملکرد دانشگاه فرهنگیان متوجه میشویم
که این دانشگاه بههیچعنوان نمیتواند جوابگوی تأمین
نیروهای آموزش پرورش باشد.
با یک بررســی از مکانهایی که از گذشته
تا به امروز اقدام بــه پرورش و تربیتمعلم
میکردند میبینیم که ســیر پرورش معلمان
در مراکزی مانند دانشســرا ،ســپاه دانش،
تربیتمعلــم و دانشــگاه فرهنگیــان بوده
اســت .با ارزیابی عملکرد و دســتاوردهای
این مراکز متوجه میشــویم که مکانهایی
مانند تربیتمعلم بهمراتب بهتر از دانشگاه
فرهنگیــان عمل کردهانــد و در حال حاضر
جذب نیرو آموزشوپرورش از طریق دانشگاه
فرهنگیان و آزمونهای استخدامی که بیشتر
جنبه گزینشی دارند انجام میشود .ارزیابی
شما از این بخش چیست؟

اگرچه در یــک مقطع زمانــی آموزشوپرورش
نیروهــای خــود را بر اســاس یک معیار درســت و
کارشناســانه جذب میکرد ،اما متأسفانه در حال حاضر
دانشــگاه فرهنگیان در طول ســالهایی که فعالیت
میکند نتوانســته نمره قابل قبولی کسب کند .با یک
بررسی از سیر روند آموزشی و فعالیت آموزشوپرورش
متوجه میشــویم که آموزشوپــرورش در یک مقطع
زمانی بر اســاس بافت جمعیتــی و قومیتها اقدام به
تأسیس مراکز آموزشی میکرد ،این در حالی است که
در آن زمان مرکزی به نام مرکز آموزشــی عشــایری

2

،،

3

متناســب با جمعیت کوچرو ،دانشســرای مقدماتی که
متناسب با جمعیت روســتا وجود داشت که این مراکز
متولی آموزش در بخش عشــایر و مناطق روستاهایی
کشور بود .اگرچه مدرک تحصیلی معلمان و افرادی که
در این مراکز فعالیت میکردند حداکثر ششــم ابتدایی
و ســیکل بود اما آنها انسانهایی باســواد و باانگیزه
تدریس میکردند؛ بهطوریکه بســیاری از مســئولین
بلندمرتبه کشــور مدارک خود را از این مراکز آموزشی
اخذ کردهاند .تربیتمعلم و مراکز آموزش عالی از دیگر
مکانهای آموزشــی بودند که وظیفــه پرورش معلم
در شهرهای بزرگ را داشــتند .اما رفتهرفته با گذشت
زمان از کیفیت این مهم کاســته شــد و بهجایی رسید
که فعالیت مراکــز تربیتمعلم بهصورت کامل متوقف
شــد و جای خود را به دانشــگاه فرهنگیــان داد .من
معتقدم راهاندازی دانشگاه فرهنگیان به دلیل اینکه این
دانشگاه آخرین انتخاب دانشجویان است اقدام مناسبی
در جهت تربیتمعلمان نبود؛ و این سؤال مطرح است
که آیا دانشــجویانی که در دانشگاه فرهنگیان مشغول
به تحصیلاند اگر امکان قبولی در رشتههای پزشکی و
مهندسی داشته باشند حاضرند که این دانشگاه را برای
تحصیل و خدمت به دانشآموزان برگزینند؟
ما میتوانســتیم بهجای اینکه دانشــجویان را از
مقطع تحصیلی دیپلم وارد دانشــگاه فرهنگیان کنیم
و حقــوق و مزایا الزم را به آنهــا بپردازیم ،در جهت
افزایش کیفیــت تحصیل دانشآمــوزان آزمونهای
استاندارد و مناسبی را برگزار کنیم و در مرحله بعد اقدام
بــه انتخاب فارغالتحصیالن از تمامی رشــتهها کنیم.
سپس این افراد هم میتوانستند بعد از قبولی در آزمون
با شــرکت در آموزشهای فنون تدریس اقدام مناسبی
را در جهت افزایش کیفیــت تحصیالت دانشآموزان
ایجاد کنند .به نظر من پذیرش محدود فارغالتحصیالن
دانشــگاه فرهنگیــان توســط آموزشوپــرورش
نتوانســته جوابگوی نیــاز مدارس و مراکز آموزشــی
باشد.

ناحیه یک شیراز با داشتن
 300هزار دانشآموز
بیشترین جمعیت
دانشآموزی را در شهر
به خود اختصاص داده ،در
حالی که ناحیههای دو ،سه
و چهار دارای بیشترین
دانشآموز در سطح شهر
شیراز هستند .کمتوجهی
به موضوع عدالت آموزشی
باعث شده که خانوادهها
تمایل داشته باشند
فرزندشان در مدارس
ناحیه یک درس بخواند

،،

،،

جمعیت دانشآموزی
شهر شیراز در سال 92
حدود  270هزار نفر
بود ،اما امروز به دلیل
افزایش مهاجرتها به
شیراز ،تعداد جمعیت
دانشآموزان شیراز به
 300هزار نفر رسیده
است .این امر بیانگر این
موضوع است که تعداد
دانشآموزان شهر شیراز
در سالهای بعد از 92
با یک رشد  10درصدی
مواجه بوده است

،،

،،

من معتقدم راهاندازی
دانشگاه فرهنگیان به دلیل
اینکه این دانشگاه آخرین
انتخاب دانشجویان
است اقدام مناسبی در
جهت تربیتمعلمان
نبود .ازسویی پذیرش
محدود فارغالتحصیالن
دانشگاه فرهنگیان توسط
آموزشوپرورش نتوانسته
جوابگوی نیاز مدارس و
مراکز آموزشی باشد

،،

صفحهآخر
صفحهآخر
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موکب عشق
کاروان خدمترسانی موکب احمد بن موسی(ع) شهرداری شیراز راهی شلمچه شد

مریم افشاری
ه تحلیلی
هفتهنام 
فرهنگی و اجتماعی
صاحبامتیاز :شهرداری شیراز
رئیس شورای سیاستگذاری:
حیدر اسکندرپور
دبیر تحریریه :احسان اکبرپور
مشاوران :فرزاد صدری ،امید صدیق
مدیر هنری :دانیال طهماسبینژاد
دبیران
شهرداری :فرناز مرادپور ،مهشید مظلوم
شورا :حسین مالکی
گپوگفت شهری :محمدرضا طاهری
کوچهپسکوچه :مریم افشاری
معماری وشهرسازی :خشایار ایرانمهر ،سمیه پرنگ
ورزش :میثم حجتی
دبیر عکس :علی محمدیراد
ویراستار :یگانه مددی
صفحهآرا :آزاده شیرالی
آدرس :شیراز بلوار زند ،خیابان دهنادی
اداره کل ارتباطات و امور بینالملل
شهرداری شیراز
آدرس الکترونیکیshahreraaz97 @gmail.com :
وبگاهshahreraaz.shiraz.ir :
تلفن07132229821 :
چاپخانه :چاپ هنر سرزمین سبز
ناظر چاپ :امیر سوری

صدای دمام و ســنج و بوی عود و اســفند حسوحالی ملکوتی به
فضای شهر داده است .مردم دیار حضرت شاهچراغ (ع) جمع شدهاند
تا موکبی را بدرقه کنند که طالیهدارانش خادمان حرماند و رهروانش
خادمان شهر .جمعی زن و مرد در پیادهروها و وسط بلوار ایستادهاند
و گوش ســپردهاند به آوای حزین مداحــی که با صدایش آدم را تا
فراسوی مرزهای عشق و خیال میبرد .پلکهای متورم و چشمهای
قرمز برخیشان حکایت از دلتنگی و زخمهای کهنه است.
مثل یک زائر

اتوبوسهای شهرداری ردیف و مرتب در طول بلوار رازی
ایســتادهاند .چندنفــر از رانندهها روی چمنهــای بلوار کنار هم
نشستهاند و صحبت میکنند .پشت ســرش ایستادهام و با دقت
بــه حرفهایش گوش میدهم .متوجهم میشــود .جلو میروم.
میپرســم چندمین بار است که در موکب شــهرداری شیراز به
زائران خدمت میکنید .میگوید :چهارســال پیش اسم نوشتم و
هرسال منتظر بودهام؛ باالخره امسال نوبت به من رسید« .راستش
را بخواهید عشــق به امام حسین (ع) اینقدر زیاد است که رفتن
به شــلمچه به یک رقابت بین همکاران تبدیل شده و برندهشدن
در آنیک پیروزی بزرگ و یک خوشــبختی محسوب میشود».
همکارش که روی زمینها نشسته در ادامه حرف او میگوید :ما
میرویم تا بیستوپنج روز دور از شهر و دیار و زن و فرزند باشیم.
«بعضی از بچهها در این ایام روزه میگیرند ،در تمام طول مسیر
دائمالوضو هستند؛ و مثل یک زائر از همان اول سفر مراتب زیارت و
ارادت به موال را بهجا میآورند ».میگوید در مرز شلمچه مسافران
و زائرانی را که با پای پیاده آمدهاند ،ســوار میکنیم و تا آنسوی
مرز شلمچه میرســانیم؛ اما خودمان وارد عراق نمیشویم« .ما
وقتی میرویم میدانیم شانس زیارت حرم امام حسین (ع) یا امام
علی (ع) برایمان یک در هزار است؛ اما بازهم دلخوشیم که اگر
زیارت نصیبمان نشود دستکم میتوانیم خادم زائرانش باشیم».
 50اتوبوس  24ساعته

گردی
کتاب
تابستانه کتاب آغاز شد
نهمین

دنیای سوفی
کتاب دنیای سوفی
کتابی از یوســتین گردر،
نویسنده نروژی است .این
کتاب داستانی درباره تاریخ
فلسفه اســت که به شکل
رمان نوشته شــده است.
یوستین گردر استاد فلسفه
در دانشگاه بود و سالها در
برگن فلسفه تدریس کرد .گردر به دنبال متن سادهای بود
تا از طریق آن فلسفه را به راحتی به شاگردانش یاد دهد اما
چنین متنی نیافت و به همین خاطر خود در صدد نوشــتن
کتاب دنیای ســوفی برآمد .کتابی که در همان چند سال
اول انتشار با اســتقبال بسیار خوبی روبهرو شد ،به بیش از
سی زبان ترجمه شــد و تاکنون میلیونها نسخه از آن در
سراســر جهان به فروش رفته است .ماجرای کتاب درباره
دختر به نام سوفی است که در آستانه  ۱۵سالگی قرار دارد
و خانه آنها بیرون از شهر است .از همان خط اول مشخص
اســت که ســوفی ذهن خالقی دارد و با دوستانش درباره
موضوعات مهم بحــث و گفتوگو میکند .یک روز وقتی
سوفی از مدرسه به خانه برمیگردد ،مثل همیشه صندوق
پســتی را چک میکند .اما این بار با نامهای که برای خود
او آمده اســت غافلگیر میشــود« :امروز فقط یک نامه در
پاکت سفید نوشته
صندوق بود و آنهم بهنام ســوفی .روی ِ
شده بود« :سوفی آموندسن ،شماره  ۳کوچه کلوور» .و دیگر
هیچ .نمیگفت از کیست .تمبر هم نداشت .در را که بست
پاکت را باز کرد .تکه کاغذی بهاندازه خود پاکت درون آن
بود .روی آن نوشــته شــده بود :تو کیستی؟ همین و بس،
فقط دو کلمه ،دستنوشته ،و عالمت سؤال بزرگی بهدنبالش.
این ســؤال به اندازه کافی ذهن سوفی را درگیر کرد ».در
ادامــه کتاب ،این نامه از حالت دو کلمه و تک جمله خارج
شده و شــکل نامه واقعی به خود گرفتند .نامههایی که در
آن به سوفی در یافتن پاسخ به این سؤاالت کمک میکرد
و به تدریج فلســفه را به او یاد میداد .در ادامه شــخصی
که نامهها را ارسال میکرد خود را فیلسوف معرفی میکند
که قصد آموزش فلســفه به ســوفی نوجوان را دارد .نکته
قابل توجه ،زیرکی نویســنده است که قصد آموزش فلسفه
به فردی نوجوان را دارد .در عین حال روایت داستان سوفی
و کارهایی که میکند کتاب را از جنبه فلسفی خارج میکند
و به خواننده امکان تنفس میدهد تا دوباره آماده یادگیری
فلســفه باشد .شخصیت ســوفی به عنوان یک نوجوان به
خوبی به تصویر کشــیده شده و هر ســوالی را که ممکن
است به ذهن خواننده برســد مطرح میکند .کتاب دنیای
سوفی برای کسی که با افکار بسیاری از فیلسوفان آشنایی
دارد ،در حد یک جمعبندی ســاده اســت .ولی اگر فلسفه
نخواندهاید و نمیدانید از کجا شروع کنید ،یا نمیدانید آثار
چه فیلسوفی را مطالعه کنید ،این کتاب قطع ًا گزینه مناسبی
برای خواندن است .شما میتوانید چکیدهای از نظریات هر
فیلسوفی را بخوانید و در صورتی که به آن عالقهمند شدید
سراغ آثارش بروید.

سفر از حرم تا حریم یار

موکب احمدبن موسی شاهچراغ (ع) امسال نیز برای چهارمین
سال پیاپی ،در زمینی به مساحت  18هزار مترمربع با گنجایش 6
هزار زائر ،امسال با تجهیزات الزم ازجمله آشپزخانه سیار ،نانوایی
سیار ،حمام ،ســرویس بهداشتی ،رختشویخانه و محل اسکان
آماده خدماترســانی به زائران اســت و زائران میتوانند از تمام
خدمات بهصورت رایگان اســتفاده نمایند .شهرداری شیراز برای
ایاب و ذهاب زائران پنجاه دستگاه اتوبوس به مرز شلمچه اعزام
کرده است که بهصورت بیستوچهار ساعته خدمات ارائه میدهند.
به رنگ خدا

جمعی از نارنجیپوشهای شــیراز ســرتاپا سبز پوشیده و
حســینی شدهاند .در نگاه من ،رنگ سبز به قامتشان زیباتر است،
هرچند سرهایشان مثل همیشه افراشته است و لبخندی فراخنای
صورتشان را در برگرفته .به ســمت آنها میروم تا از نابترین
حس و حال زائران حسینی قدحی برگیرم« .سه سال است که با
موکب همراه میشوم ،اما تا امسال شرف حضور و افتخار زیارت
قبر امام حســین (ع) را پیدا نکردهام ».اســمش مرتضی اســت.

چشمهایش در میان چهره آفتابسوختهاش ،عجیب میدرخشند.
میگویم :اینهمه راه رفتید تا آنجــا و زیارت نکردید؟ میگوید:
دو ســال گذشته یا پاســپورتهایمان مشکل داشــت یا ویزای
عراق گیرمان نمیآمد و نمیتوانستیم از مرز بگذریم .انگار برای
لحظهای ابری از باالی سرش گذشته باشد .مرتضی چشمهایش
را که به زمین دوخته ،باال میآورد .چشــم میدوزد به خادم حرم
شاهچراغ (ع) که روبروی زائران ایستاده و قرآن را سر دستهایش
گرفته اســت .قطره اشکی نرم روی گونهاش میغلتد و میگوید:
دعا کنید من هم کربالیی شــوم 550 .نفر از نیروهای شهرداری
شیراز از سازمانهای پسماند ،اتوبوسرانی ،آتشنشانی ،فرهنگی
و ...در موکب احمدبن موســی (ع) به زائران خدمات میدهند .در
این میان ســازمان پســماند با  200نیروی انسانی و  25دستگاه
خودرو حمل زباله ،نظافت  18هکتار از مسیر زائران در مرز شلمچه
را بر عهده گرفته اســت .حسن ،ترک فیروزآباد است و فارسی را
بهزحمت تکلم میکند .حدود  60ســالی سن دارد .با همان لهجه
ترکی غلیظش میگوید :ما برای کار میرویم و سفرمان تفریحی
نیســت؛ اما کار کردن و خدمت به زائران امام حسین (ع) برای ما

قاب شهر

افتخار دارد .بقیه بچهها خیلی اصرار دارند که همه تالششان را
کنند که به کربال و نجف هم بروند ،اما به نظرم اگر قسمت نباشد
هیچ کاری نمیتوان کرد ،چون تا خدا نخواهد ،نه برگی از درخت
میافتد نه مسافری به مقصد میرسد.
وقتی عاشق باشی؛ هیچچیز سخت نیست

موکب احمدبن موسی (ع) شهرداری شیراز 45 ،آتشنشان
با پنج دســتگاه خودروی آتشنشانی وظیفه تأمین ایمنی و ارائه
خدمات آتشنشــانی در موکب را به عهــده دارند .حفظ ایمنی
کاروان و ارائه خدمات آتشنشانی به زائران ،در طول  18کیلومتر
از محور شــلمچه بر عهده دالور مردان آتشنشــانی شیراز قرار
گرفته است .محمد پشت فرمان یکی از ماشینهای حمل سوخت
آتشنشــانی نشسته است .میگوید :من تانکر سوخت گازوئیل را
حمل میکنم .در جادههای شــلوغ و گرمای جنوب ممکن است
این کار خیلی خطرناک باشد؛ اما وقتی آدم عاشق باشد هیچچیزی
سخت نیست.
خدمات رایگان موکب احمدبن موسی (ع) شهرداری
شیراز برای زائران

موکب شهرداری شــیراز ،ظرفیت اسکان شبانه یک هزار
و دویســت نفر از زائران را دارد .همچنین شهرداری شیراز در هر
وعده صبحانه ،ناهار و شــام ،میزبان  ۵هــزار نفر از زائران حرم
حسینی اســت .راهاندازی نانوایی سیار  24ساعته ،آشپزخانه سیار
و برطرف کردن مشــکل کمبود آب محدوده  ۱۸هزار مترمربعی
موکب احمدبن موسی (ع) ازجمله اقداماتی است که امسال برای
نخستین بار توسط شهرداری شــیراز انجام شده است .موقعیت
موکب احمد بن موســی (ع) در مرز شــلمچه عمود  270است و
زائرین عتبات عالیات خصوص ًا هم اســتانیها و شهروندان عزیز
شــیرازی که عازم سفر اربعین هســتند میتوانند از خدمات این
موکب بهصورت رایگان بهرهمند شوند .صدای سنج و دمام غوغا
میکند .ماشینهای آتشنشانی ،خدماتی ،اتوبوسها ،تانکرهای
ســوخت ،تاکســیها و ...راه میافتند و در میان سالموصلوات از
چشم ما دور میشوند.

عکس :علی محمدیراد

به هر رنگ
هزارانش طیف

پرسه در شهر

سرای فِیل
امیر نواهان اسماعیلی
کاروانسرای فیل از کاروانسراهای شیراز است که در
محله درب شاهزاده ،بین بازار شمشیرگرها که امروزه
محل فروش فرشهای ایرانی و ادویهجات اســت و
بازار ترکشدوزها ،در ســمت غربــی بازار وکیل و در
نیمــه جنوبی آن قرار دارد .این کاروانســرا از بناهای
دوران کریمخان زند اســت که در حدود سال 1180
ه.ق ساخته شده است.
د ِر ورودی این کاروانســرا که شامل طاق است ،در
بازار شمشــیرگرها گشوده میشود و سردر قدیمی آن
طاقنمای ساده آجری اســت که به وسیله راهرویی
به حیاط کاروانسرا متصل میشــود .طاق این راهرو
دارای قوسهای جناغی اســت که بین آنها به وسیله
آجری ناوی شــکل پر شــده اســت .این
طاقهای
ِ
کاروانســرا طرحی مربعشکل و چهار ایوانی دارد و در
هــر چهار ضلع آن هفت حجره قرار گرفته و در چهار
زاویه آن نیز چهار حجره دیگر بنا شده است.
کف حجرهها از سطح زمین باالتر است و درکهای
چوبی آن هم چنان پا برجاســت .در وســط حیاط نیز
حوضی قدیمی و باغچهها وجود دارد .این کاروانســرا
که در گذشــته مرکز عمدهفروشــی فرش بوده ،هم

دیگر پیدا کند .شــاید پیــش از وجود کافه فیل کمتر کردن ســایر مواردی که درخور مخاطبینش که اکثرا ً
اینک محل فروش فرش و رفوی آن است.
این روزها در حیاط کاروانسرا کافه فیل در حال کســی اهمیتی به این ســرا نشــان میداد ،ولی این گردشــگران میباشند باعث ســرزندگی سرای فیل
فعالیت اســت که باعث شده این مکان حال و هوایی کافه با یک ســاماندهی خوب در مرکز سرا و فراهم شده اســت .وارد سرا که میشــوید حوض مرکزی
بــا فوارههایش خودنمایی میکنــد ،و حس خوبی به
این مکان بخشــیده است .در اطراف حوض باغچهها
قرار دارند که بیشــتر با درختــان نارنج و گلهای رز
پوشانده شدهاند و لبههای حوض گلدانهای شمعدانی
قرارگرفتهانــد که به زیبایی هر چه بیشــتر این فضا
کمک میکنند .میزهای کافه در کنار باغچه و حوض
مرکزی چیدمان شدهاند که همین امر باعث جذب هر
چه بیشتر مخاطبین میشود.
بعد از گشــتوگذار در مجموعــه زندیه یکی از
بهترین انتخابها میتواند استراحت و گذراندن وقت
در این ســرای زیبا و کافهی آن باشــد ،تا بتوانید از
خوردن فالوده شــیرازی در این هوا لذت ببرید .البته
انتخابهــای دیگــری هم دارید کــه امتحانکردن
آنهــا هم خالی از لطف نیســت .چای و بســتنی و
دیگر خوردنیها به صورتی زیبا تزئین و میشوند که
راضیکننده هستند .در مجموع ،کافه فیل از استاندارد
خوبــی برخوردار اســت ،پس پیشــنهاد میکنم اگر
گذرتان به مجموعه و بازار زندیه افتاد از این ســرای
زیبــا دیدن کنید و از کافه فیل با خوردنیهایش لذت
ببرید.

