هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی

گزارش «شهرراز» از مشکالت سیستم بانکی در فارس

گفتوگوی «شهرراز» با قهرمانان پاراآسیایی شیراز
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بانکهامانعی
برای سرمایهگذاری و صادرات هستند

شنبه  5آبان  17/97صفر /1440سال چهاردهم/شماره 16/274صفحه 1000/تومان

قهرمانانیکهمعلولیت
را شکست دادند

7

پرونده «شهرراز» درباره اهمیت نقش خانواده در شهر

خانوادهمهمترین
نهاداجتماعیاست

7

عکس :علی محمدی راد/شهرراز

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

2

پویایی و نظام درآمدی شهرداریها
بهعنوان یک ضرورت مدنظر سازمان همیاری شهرداری
و دهیاریها قرار گیرد

شنبه  5آبان  17/97صفر /1440سال چهاردهم/شماره274

SAT 27 Oct 2018/Fourteenth Year /No.274

در همایش شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس عنوان شد

شهرداریها به دنبال ایجاد درآمد پایدار
اولویت شهرداری شیراز تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی است

،،

،،

سازمان همیاری
شهرداریهای استان فارس
میتواند با تدوین افق
و برنامه مشخص
و استفاده از نیروی انسانی
کارآمد و توانمند فضای
کاری خود را ارتقا دهد و با
کسب توانمندیهای الزم در
حوزههای بازرگانی و تجارت
به سمت درآمدزایی برای
شهرداریها برود

با توجه به چالشها
و دغدغههای موجود
در شهرداریها اولین
موضوع حائز اهمیت در
شهرداریها بحث ایجاد
درآمد پایدار است که
امیدوارم بتوانیم با کمک
شهرداران مشکالت را
پست سر بگذاریم

،،

استاندار فارس در همایش شورای سازمان همیاری شهرداریهای
اســتان فارس گفت :پویایی و نظام درآمدی شهرداریها بهعنوان یک
ضرورت باید مدنظر ســازمان همیاری شهرداری و دهیاریها قرار گیرد
و بررســی شــود که چه اقداماتی میتوان انجام داد که زمینه افزایش
درآمد شــهرداریها فراهم شود .اسماعیل تبادار با اشاره به لزوم تکمیل
پروژههای نیمهتمام عمرانی در شهرهای استان افزود :باید ترتیبی اتخاذ
شود که شهرداریهای اســتان فارس نیز بتوانند از ظرفیتهای بودجه
برای تکمیل پروژههای نیمهتمام اســتفاده کنند .اســتانداری نیز تمام
کوشش خود را برای کمک به شهرداریها بر اساس امکانات و ملزومات
موجود به کار میگیرد .وی خاطرنشان ساخت :مجموعه مدیریت شهری
شــیراز کارهای عمرانی بزرگی را در دست انجام دارد و اهتمام شهردار

نماینــده ولیفقیه در فارس گفت :بانوان ورزشــکار فارس در
رقابتهای آسیایی و پارآسیایی نمونه اخالق و شخصیت زن اسالمی
را نمود دادنــد .آیتاهلل لطفاهلل دژکام در جمــع مدیران اداره کل
ورزش و جوانان و رؤســای هیئتهای ورزشی استان فارس با بیان
اینکه توفیق یک ورزشکار در میدان نشانهی حمایت و برنامهریزی و
مدیریت خوب قبل از میدانداری است ،گفت :درخشش ورزشکاران
فارسی در ورزش رقابتهای آسیایی معلولین جای قدردانی دارد .وی
با تأکید بر اینکه ابعاد مختلف این قضایا باید موردتوجه مسئولین قرار
گیرد و برای حفظ جایگاه ورزشکاران در اجتماع تالش کنند ،افزود:
ورزشکاری که افتخارآفرینی میکند نباید گرفتار مسائل جزئی باشد.
نماینــده ولیفقیه در فارس با ابراز امیدواری نســبت به اینکه نگاه
مدیریتــی در وزارت ورزش و جوانان و خیرین به این مهم معطوف
شــود ،به نگاه ذاتی ورزش و نقش آن در پیشــبرد اهداف سیاسی،
فرهنگی ،اجتماعی و دیگر ابعاد اشــاره و خاطرنشان کرد :برای هر
بخشی از نقشآفرینیهای ورزشــی ممکن است یک یا چند رشته
ورزشی بیشتر مدنظر باشد.

،،
این کالنشهر نیز اتمام پروژههای نیمهتمام عمرانی است.
شــهردار شــیراز نیــز در همایش شــورای ســازمان همیاری
شــهرداریهای استان فارس عنوان کرد :این سازمان میتواند با کسب
توانمنــدی الزم در حوزههای بازرگانی و تجارت به ســمت درآمدزایی
برای شــهرداریها برود .حیدر اسکندرپور در این همایش که با حضور
اســتاندار فارس ،شهرداران شهرستانهای اســتان و جمعی از مدیران
استانی برگزار شد ،گفت :سازمان همیاری شهرداریها طبق اساسنامه،
شــرکتی با ظرفیت و حوزه عمل گسترده بهویژه در حوزههای بازرگانی،
پیمانکاری و کسب نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی است .شهردار
شــیراز با اشاره به اهمیت کسب درآمد در شرایط مالی فعلی خاطرنشان
ســاخت :با توجه به این ظرفیت ،سازمان همیاری شهرداریهای استان

فارس میتواند با تدوین افق و برنامه مشــخص و اســتفاده از نیروی
انســانی کارآمد و توانمنــد فضای کاری خود را ارتقا دهد و با کســب
توانمندیهای الزم در حوزههای بازرگانی و تجارت به سمت درآمدزایی
برای شهرداریها برود.
همچنین در این همایش ،صالح مشــتاقیالر با اکثریت آرا برای
مدت سه ســال بهعنوان مدیرعامل ســازمان همیاری شهرداریهای
اســتان فارس انتخاب شد .مشتاقی ضمن تأکید بر فعالیتهای گسترده
سازمان همیاری در حوزه مالی و اقتصادی طبق اساسنامه ،گفت :با توجه
بــه چالشها و دغدغههای موجود در شــهرداریها اولین موضوع حائز
اهمیت در شهرداریها بحث ایجاد درآمد پایدار است که امیدوارم بتوانیم
با کمک شهرداران مشکالت را پست سر گذاشته و با ایجاد تعامل بین

بانوان ورزشکار در رقابتهای آسیایی نمود شخصیت زن اسالمی بودند

آیتاهلل دژکام با بیان اینکه گاهی اوقات فرهنگسازیها برای
ورزشهای همگانی قفل میشــود ،به مصداق عینی این گفته خود
در زمان حضور و بازدید از ورزشگاه پارس شیراز اشاره و عنوان کرد:
بعضی از دوستان باورشان نمیشد که میخواهم به
ورزشــگاه بروم .وی با تأکید بر اینکه اگر بخواهیم
با نگاه حذفی در ورزش گام برداریم به هدف تعالی
در ورزش و ورزش همگانــی دســت پیدا نخواهیم
کــرد ،گفت :بعضی از قالبها را باید بشــکنیم و از
رســمیت و متعارف شدن بعضی از فرهنگها خارج
شویم .امامجمعه شیراز به ورزش قهرمانی هم اشاره
و دراینباره نیز بیان کرد :توسعه برخی از رشتههای
ورزشی مانند سوارکاری نشان از ارتقای سطح زندگی اقشار متوسط
جامعه دارد که به سراغ چنین ورزشهایی میروند.
ضرورت توزیع عادالنه امکانات در روستاها

آیــتاهلل دژکام همچنین در بخش دیگری از ســخنان خود با

انتخاب آیتاهلل دستغیب بهعنوان رئیس
جامعه روحانیت شیراز
جلسه جامعه روحانیت شیراز با دستور کار انتخاب رئیس و لزوم
جرحوتعدیــل مرامنامه جامعه ،در محل شــورای هماهنگی تبلیغات
اسالمی اســتان فارس تشــکیل و درنهایت آیتاهلل سید علیاصغر
دســتغیب بهعنوان رئیس جامعه روحانیت شیراز انتخاب شد .رئیس
شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان فارس ،در این جلسه گفت:
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی با شعار افتخار به
گذشته و امید به آینده برنامهریزی شده است .حجتاالسالم محمد رضایی افزود :دشمنان نظام
و شبکههای معاندین بهویژه رسانههای فارسیزبان برای کمرنگ جلوه دادن خدمات چهلساله
انقــاب ،تمام ظرفیتهای خود را به میدان آوردهاند که لزوم اجرای برنامههای فاخر و اثرگذار
در این ایام را دوچندان میکند .وی گفت :در حال حاضر شورای سیاستگذاری ستاد چهلمین
ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی در استان تشکیل و کارگروههای 29گانه که بخش عمدهی
اجرای فعالیتها را بر عهده دارند تعیین و ابالغ رؤسای آنها نیز صادر شده است .رضایی افزود:
جامعه روحانیت با ظرفیتهای گسترده تبلیغی میتواند با تبیین دستاوردهای نظام اسالمی در
بین آحاد مردم نقش مؤثری در این زمینه داشــته باشد .در این جلسه ،اعضای جامعه روحانیت
شــیراز پس از بحث و تبادلنظر در خصوص نحوه اداره جامعه ،با رأی قاطع آیتاهلل سیدعلی
اصغر دستغیب عضو مجلس خبرگان رهبری و تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) را
بهعنوان رئیس و حجتاالسالم طاهری را بهعنوان دبیر جامعه روحانیت شیراز انتخاب کردند.
آیتاهلل دســتغیب نیز در این جلسه رهنمودهایی برای فعالتر شدن جامعه روحانیت در مسائل
مختلف مذهبی ،فرهنگی و سیاسی ارائه داد .پیشازاین جامعه روحانیت توسط دبیر کل و دبیر
اجرایی اداره میشد که ازاینپس عناوین به رئیس و دبیر ،تغییر داده شده است.

بیان اینکه توزیع ثروت باید بهگونهای باشــد تا اقشــار متوسط به
پایین هم بتوانند از ورزشهای گران بهره ببرند ،افزود :گاهی ارتقای
سطح زندگی در عرصههای مختلف نظیر ورزش با سیاهنمایی مواجه
میشــود .وی ادامه داد :گاهی فضاهایی که تعریف
شــده بهتناسب موضوعی که مورد توقع است فاصله
زیــادی دارد بهعنوانمثــال؛ بعضی اقشــار ازجمله
روســتاییان خواســتههایی دارند که هنــوز محقق
نشــده اســت .نماینده ولیفقیه در فارس ادامه داد:
روستاهایی را بررسی کردهام که امروز خالی از سکنه
و موجب افزایش جمعیت شــهرهای محوری استان
شدهاند .آیتاهلل دژکام با بیان اینکه اگر خشکسالی
تداوم یابــد ،باید به فکر شــیراز چندمیلیونی و حاشیهنشــینان آن
باشــیم ،تأکید کرد :باید نگاهمان بهگونهای باشد که امکانات را به
روستاها ببریم اگرنه ضرر خواهیم کرد .او اضافه کرد :وقتی به بهانه
حیثیت مرکز بودن ســرویس ارائه میدهیم نتیجه این میشود که
روستاییان به شــهر مهاجرت میکنند و مشکالت حاشیهنشینی را

ورزش همگانی ضرورت زیست جامعه است
اســتاندار فارس ،ورزش همگانی را ضرورت زیست جامعه دانست و بر
لزوم فراهم شــدن تمام بسترها برای ورزش همگانی در کنار ورزش قهرمانی
تأکید کرد .اسماعیل تبادار شامگاه در مراسم تجلیل از ورزشکاران استان فارس
که در مســابقات پارآسیایی موفق به کسب مدال شــده بودند ،گفت :نگاه به
ورزش و جوانان و فراهم شدن زیرساختها و توجه به این امور زمینه همواری
بیشتر ورزش در جامعه را مهیا میکند .وی با اشاره اختصاص اعتبار  ۲۰۰میلیارد
تومانی برای ورزش اســتان در سال گذشــته ،گفت :نزدیک به  ۱۳درصد از بودجه فارس صرف ورزش
شده است .البته این شقالقمر نیست .کاش بستری ایجاد شود که بتوان در همه عرصهها ازجمله ورزش
هزینههای بیشــتری کرد .تبادار خواستار ایجاد زمینه بیشتر نشاط در ابعاد مختلف برای جوانان نوجوانان،
گفت :البته در این میان باید به ورزش سالمندان هم توجه کرد .وی همچنین خطاب به ورزشکاران حاضر
در جلسه گفت :به تکتک شما افتخار میکنم اما افتخار باالتر آن بود که ورزشکاران فارس ازنظر اخالق
برتر شدند .استاندار فارس مجدداً تأکید کرد :کسب مدالهای رنگارنگ با تالش ،کوشش ،همت ،غیرت و
راد مردی اتفاق افتاده اما مدال اخالق از همه مدالها برتر است .تبادار با اشاره به تاریخساز شدن فارس در
این دور از مسابقات پارا آسیایی ،گفت :انتظار دارم نهتنها این تاریخسازی تکرار شود بلکه روزبهروز افزایش
پیدا کند .استاندار فارس یادآور شد :در سالهای گذشته این تالشها و مدالآوری در فارس وجود داشته
اما وسعت آن به میزان امروز نبود که جای تشکر دارد .در این مراسم از ساره جوانمردی ،محمد الوانپور،
علیاصغر جوانمرد و آرزو رحیمی ،علیاکبر غریبشــیعی ،سمیرا ارم ،ندا فراستی ،سمیه کهزادپور ،ناهید
کرمی و میالد خردمند ،بهرام سلیمانی و محسن عزیزی نژاد ورزشکاران رشتههای مختلف شرکتکننده
در رقابتهای پارآسیایی جاکارتا و امین شاطرزاده و میعاد مکیف مربیان حاضر در این مسابقات قدردانی
شــد .در این آیین همچنین از محمدرضا رحمانیفرد ،امیررضا دهبزرگی و نوید محمدی که در مسابقات
المپیک جوانان بوینس آیرس آرژانتین موفق به کسب مدال شده بودند ،قدردانی شد.

سازمان و شهرداریها بر مبنای قانون ،فعالیتهای عمده و گستردهای
در زمینه ایجاد درآمدهای پایدار انجام دهیم .مدیرعامل سازمان همیاری
شهرداریهای فارس ،شهرداران را بهترین مشاور برای سازمان دانست
و اضافــه کرد :در بین شــهرداران افکار بلند ،دانش و تخصص بســیار
خوبی وجــود دارد که از این ظرفیت به نحو مطلوبــی باید بهره برد و
خود شهرداریها ایده پردازان و اتاق فکر سازمان همیاری باشند .تغییر
نگاه در ســازمان یک ضرورت اســت و ما باید با اندیشههای بزرگ و
افکار بزرگ به ســمت فعالیتهای بزرگ برویم .در کارنامه مدیرعامل
جدید سازمان همیاری شهرداریهای فارس ،فرمانداری شهرستانهای
فیروزآباد ،سپیدان ،اقلید و همچنین قائممقامی شرکت عمران و توسعه
شهر جدید صدرا دیده میشود.

به وجود میآورند .امامجمعه شــیراز مجــددا ً تأکید کرد :اگر به فکر
توزیع عادالنه خدمات نباشــیم بهاجبار باید مسائلی را تحمل کنیم
که روا نیست.
آیتاهلل دژکام با بیان اینکه در ســطح بینالمللی مدالهایی از
سوی ورزشــکاران فارسی کسب شده که بسیار ارزشمند است لزوم
برنامهریزی برای  ۵۰ســال آینده و اکتفا نکردن به همین میزان از
موفقیت را یادآور شد .او گفت :در عرصه ورزش چند اقدام اروپاییها
انجــام دادهاند که ما ناتوان بودهایم؛ آنها بســیاری از ورزشهایی
که جنبه محلی داشــته را کارشناســی و به ورزشهای بینالمللی
تبدیل کردهاند .امامجمعه شــیراز با تأکید بر اینکه باید ورزشهای
بومی فارس را به سطح بینالملل ببریم ،خاطرنشان کرد :ورزش که
بینالمللی شــود ،فرهنگ هم بینالمللی میشود ،چراکه بسیاری از
ورزشهای بومی ارزش بینالمللی شــدن و صدور فرهنگ را دارند.
آیتاهلل دژکام از همه ورزشــکاران فارس کــه در رقابتهای اخیر
آسیایی و پاراآسیایی افتخارآفرینی کردند و مایه چشمروشنی کشور
شدند ،تشکر و قدرانی کرد.

مسابقات بینالمللی رزم و سواره در شیراز
برگزار میشود
مدیرکل ورزش و جوانان فارس از برگزاری مسابقات بینالمللی رزم
و سواره با حضور  ۶۰ورزشکار از  ۲۶کشور از یکم تا سوم آذرماه به میزبانی
شیراز خبر داد .حیدرعلی کامیاب در مراسم تجلیل از مدالآوران فارسی در
مسابقات پارا آسیایی بیان کرد :تا پایان امسال  ۴۰برنامه ورزشی ازجمله سه
رویداد بینالمللی در فارس برگزار خواهد شد .وی افزود :برگزاری مسابقات
کاراته و رزمی ازجمله رویدادهای بینالمللی است که تا پایان سال جاری
اجرایی میشــوند .مدیرکل ورزش و جوانان فارس با بیان اینکه بیش از  ۹۰۰هیئت ورزشــی و ۹۲۰
باشــگاه خصوصی متولی ورزش استان هستند ،خاطرنشان کرد :رسالت ما باال بردن سهم ورزش در
افراد و جامعه است .کامیاب ادامه داد :اقدامات بسیار خوب و چشمگیری در ورزش فارس انجام شده که
نتیجه آن کسب مقام اول ورزشهای همگانی کشور طی دو سال گذشته است .وی همچنین با اشاره
به رشد  ۱۰درصدی ورزشکاران سازمانیافته نسبت به سال گذشته در فارس ،خاطرنشان کرد :امروز
در تمام نقاط روستایی استان با توجه به گنجایش موقعیتها ،حداقل فضای ورزشی مهیا شده است.
مدیرکل ورزش و جوانان فارس اضافه کرد :از ابتدای امســال تاکنون  ۳۶۳برنامه همگانی ورزشی در
سطح استان برگزار شده که  ۳۷برنامه و  ۱۱۲مسابقات بومی و محلی روستایی در رشتههای مختلف
ازجمله آنهاســت .کامیاب با اشاره به اینکه از سال  ۹۳تاکنون یک نیم میلیون مترمربع به مساحت
اماکن ورزشــی افزوده شده و طی این مدت هزار باشگاه به بخش خصوصی واگذار شده است ،گفت:
در تالش هستیم تا باشگاههای بیشتری به بخش خصوصی واگذار شوند .هماکنون  ۱۱مکان ورزشی
دیگر در حال واگذاری است .مدیرکل ورزش و جوانان فارس با بیان اینکه ورزشکاران فارس توانستند
در دو سال رتبه اول اخالق ورزش در کشور را کسب کنند ،گفت :امید میرود ورزشگاه ششهزارنفری
حافظ تا پایان امسال به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب به بهرهبرداری برسد.

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

تا سال  ،1400هزار دستگاه در کالنشهرها
به ناوگان ریلی میپیوندد
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با حضور وزیر نفت و شهرداران کالنشهرهای کشور

طرحتوسعهحملونقلریلی
درونشهری شیراز امضا شد
طرح توسعه حملونقل ریلی درونشهری (جابجایی مسافر با قطار
شــهری) در تهران و هشت کالنشهر ازجمله شــیراز در روز سهشنبه
با حضور وزیر نفت بین شــرکت بهینهســازی سوخت و شهرداریهای
این کالنشهرها امضا شد .این طرح با اهداف بهبود و ارتقای سفرهای
درونشهری با مترو ،دستیابی به اهداف قانون توسعه حملونقل عمومی
و مدیریت مصرف ســوخت و کاهش مصرف سوخت (بنزین ،نفت گاز و
سی.ان.جی) و کاهش انتشار آالیندههای زیستمحیطی اجرا میشود .بر
پایه این طرح 2 ،هزار دستگاه واگن جدید در تهران و یک هزار دستگاه
در کالنشــهرها تا ســال  1400به ناوگان مترو تهران و کالنشهرها
میپیوندد .در همین رابطه رئیس شــورای اســامی شهر شیراز گفت:
شهرداری شیراز با همکاری سازمان نظاممهندسی ساختمان
روند احداث ساختمانها را بررسی و تسهیل میکند .شهردار شیراز
گفــت :تالش داریم با تعریف فرآیندها و ســازوکارهای صحیح و
ایجاد تعامل مناسب میان شهرداری و سازمان نظاممهندسی میزان
مراجعه شــهروندان را به شهرداری کاهش دهیم .حیدر اسکندرپور
در بازدید از معاونت شهرســازی و معماری شهرداری شیراز با بیان
این مطلب که مراجعه بسیاری از شهروندان به معاونت شهرسازی
و معماری ناشــی از اختالف بین مالک و ناظر ساختمان در مراحل
پس از صدور پروانه ســاختمانی اســت ،افزود :یکی از مسائلی در
راستای شفافســازی امور ،ســامت اداری و مهمتر از آن حفظ
احترام و تکریم شــهروندان به دنبال آن هســتیم ،کاهش میزان
مراجعــه مالکین به این حوزه به علت اختالف با ناظر بعد از صدور
پروانه ساختمانی اســت .اسکندرپور تأکید کرد :حل این اختالفات
که میتواند ناشی از عدم حضور ناظر ،اختالفنظر مالک و ناظر و
 ...باشد ازجمله وظایف ذاتی سازمان نظاممهندسی ساختمان است
و نظاممهندســی باید در این بخش با مجموعه مدیریت شــهری
همکاری کند .البته این به معنای انتقال مشــکالت به ســازمان

باشگاه هواداران بازیافت در شیراز
راهاندازی میشود

بــا آغــاز فعالیــت
باشــگاه هواداران بازیافت،
شــهروندان شــیرازی به
ازای ارائــه مــواد بازیافتی
خود کارت هوشــمند قابل
شــارژی را برای اســتفاده
از مترو دریافــت میکنند.
رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز در مراسم
رونمایی از اولین دســتگاه هوشــمند بازیافت در مبدأ در
شــیراز محل در محل دانشگاه صنعتی شیراز با بیان این
مطلب گفت 70 :درصد از زبالههایی که روزانه از ســطح
شهرها جمعآوری میشــود زباله تر و  30درصد پسماند
خشــک است که از این مقدار در بهترین حالت  18تا 20
درصد آن قابلتفکیک است و امروز حتی در پیشرفتهترین
کشــورها تنهــا  15درصد از ایــن پســماندها تفکیک
میشود.
روحاهلل خوشــبخت افــزود :در دنیا دســتگاههای
هوشــمندی برای تحویل بازیافت ســاخته شده که تنها
قابلیت تحویــل یک یا دو محصــول را دارند و در حال
حاضر نیز دو پروژه ســاخت دستگاه مواد بازیافتی در مبدأ
با همکاری دانشــگاه شیراز در دســت اقدام داریم که در
اجرای آن  95درصد پیشرفت داشتهایم وی افزود :در حال
حاضر تفکیک مواد بازیافتی در مبدأ شــیراز به دو روش
انجام میشود روش اول مراجعه حضوری به درب منازل
افراد و دیگری مراجعه افراد به ایســتگاههای جمعآوری
مواد بازیافتی است که در نقاط مختلف شهر فعالیت دارند.
خوشبخت در حاشیه این مراسم گفت :در حال حاضر
روزانه  1100تن زباله از سطح شهر شیراز جمعآوری و هر
روز  80تا  90تن مواد بازیافتی در مبدأ تفکیک میشود که
با توجه به فعالیت دو کارخانه تفکیک در مقصد به ظرفیت
پردازش روزانه  700تن زباله  10درصد از پســماندهای
خشــک تفکیک و به چرخه بازیافت بازمیگردند .عالوه
بر این بهزودی مراحل ساخت سومین کارخانه تفکیک در
مقصد سایت دفن زباله شیراز نیز آغاز میشود که ساخت
آن تا ســال آینده به طول میانجامــد و با راهاندازی آن
تمامی زبالههای شیراز در مقصد پردازش میشود.

وزارت نفت در بخش حملونقل ریلی درونشــهری کالنشهر شیراز،
ســرمایهگذاری میکند .سید احمدرضا دســتغیب در حاشیه این مراسم
گفت :این طرح با اهداف بهبود و ارتقای سفرهای درونشهری با مترو،
دســتیابی به اهداف قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف
ســوخت و کاهش مصرف ســوخت (بنزین ،نفت گاز و سی.ان.جی) و
کاهش انتشار آالیندههای زیستمحیطی اجرا میشود.
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز افزود :بر اساس این طرح تا پایان
ســال  1414یک میلیارد و  180میلیون دالر در کالنشهرهایی غیر از
تهران در مصرف ســوخت صرفهجویی میشود .به گفته وی پیشازاین،
وزارت نفت به استناد ماده  12قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای

نظام مالی کشــور مصوب  1394و آییننامه اجرایی آن طرح «توســعه
حملونقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کالنشهر اصفهان،
تبریز ،شــیراز ،اهواز ،کرمانشاه ،مشــهد ،کرج و قم» را پیشنهاد کرد که
پس از تصویب در شورای اقتصاد ،به شرکت بهینهسازی مصرف سوخت
تکلیف شد .وی با بیان اینکه این طرح با هدف بهبود وضعیت سفرهای

فرایند صدور پروانه ساختمانی تسهیل میشود

حضور شهرداری شیراز در نمایشگاه
معرفی فرصتهای سرمایهگذاری

شــهرداری شــیراز با  ۳۶بسته ســرمایهگذاری در دهمین
نمایشــگاه معرفی فرصتهای ســرمایهگذاری کشور و پنجمین
نمایشــگاه بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصیسازی کیش
شرکت کرد.
رئیس ســازمان ســرمایهگذاری و مشــارکتهای مردمی
شهرداری شــیراز اظهار کرد :بستههای سرمایهگذاری شهرداری
شــیراز در نوع خود کمنظیــر و بینظیر اســت و محوریت این
بســتهها بر مبنای پروژههای توسعهای ،اســتفاده از انرژیهای
نو ،بازیافت نخالههای ســاختمانی ،پسماند ،پروژههای توسعهای
خدمــات عمومی مانند توســعه متــرو و حملونقــل عمومی و
در دســتهبندی دیگر بســتهها بــر مبنای پروژههــای تفریحی،
گردشــگری و یــا پروژههــای اقتصــادی تجاری ،مســکونی
است.
علیرضا شــاهرخیان با بیان اینکه نقشــه ســرمایهگذاری
شهر شــیراز در پهنههای مختلف مهیا شده است ،گفت ۹ :پهنه
سرمایهگذاری در شــورای شهر برای ســرمایهگذاری مشخص
شــده که در فاز اول پنج پهنــه ســرمایهگذاری در پارک ۵۸۰
هکتــاری و پارک  ۵۷هکتاری و پهنه ســرمایهگذاری بابا کوهی
و بام شــیراز ،کوه نور ،بافت تاریخی فرهنگی و دهکده ورزشــی
در پارک مــادر در منطقه پنج شــهرداری شــیراز اولویتبندی
شده است.
رئیس ســازمان ســرمایهگذاری و مشــارکتهای مردمی
شهرداری شیراز با تأکید بر اینکه بهترین بستههای سرمایهگذاری
استان فارس مربوط به شــهرداری شیراز است ،افزود :بستههای
ســرمایهگذاری شــهرداری شــیراز ازنظر کیفی و کمی تفاوت
محسوسی با دیگر بستههای ارائه شده دارد.
شاهرخیان با بیان اینکه تمام بستههای سرمایهگذاری مورد
کارشناسی قرار گرفته و بسیار شفاف ارائه شده است ،اظهار کرد:
بســتههای سرمایهگذاری موضعی و موضوعی در نمایشگاه وجود
دارد ،بســتههای ســرمایهگذاری موضعی آنهایی هستند که به
زمین مربوط میشــود که در آن صورت آورده شــهرداری زمین
و صدور مجوزهای است و آورده سرمایهگذار هزینه ساخت است
و بستههای ســرمایهگذاری موضوعی شامل بستههایی میشود
که به زمین وابســتگی ندارد و بیشتر به بستههای انرژیهای نو،
تفکیک نخالههای ساختمانی و تولید انرژی از پسماند میشود که
درهرصورت آماده جذب سرمایهگذار هستیم.

رشد  ۳۵درصدی پرداخت عوارض
ساختمانیشهروندان

معاون مالی و اقتصادی شــهرداری شــیراز گفت :عــوارض پرداختی
شــهروندان در زمینه نوسازی در سال  ۹۶نســبت به مدت مشابه در سال
گذشــته  ۳۵درصد رشد داشته است .محمدهادی هاشمپور با اشاره به اینکه
صد در صد شهروندان شــیرازی انتظار ارائه خدمات مطلوب را از شهرداری
دارند ،گفت :این در صورتی اســت که کمتر از  ۲۵درصد شهروندان عوارض
ســالیانه خود را در موعد مقرر پرداخت میکنند .وی افزود :هزینه زندگی در
هر شهر باید بهوسیله ساکنان آن شهر پرداخت شود .عمران و آبادی هر شهر
مســتلزم تحقق برنامههای عمرانی و توسعه شهری و ایجاد زیرساختهای
مناســب بهمنظور اصالح و توســعه معابر و بهبود محیط شهری و فضای
تفریحی ،فرهنگی ،اجتماعی و تأمین دیگر نیازمندیهای شــهروندان برای
دستیابی به محیطی سالم برای زندگی خود و فرزندان است.
معاون مالی و اقتصادی شــهرداری شــیراز با بیان اینکه هزینههای
اداره شــهر رو به افزایش است تصریح کرد :درآمدهای این مجموعه بهویژه
از محل ساختوســاز و بهای خدمات ،در پایینترین حــد خود قرار دارد و
هنوز هستند شهروندانی که احساس مســئولیتی در قبال پرداخت عوارض
بهعنوان ســهم خود در برابر خدماتی که دریافت میکنند ،ندارند .هاشمپور
با اشــاره به لزوم پرداخت عوارض ساختمانی با توجه به مهلت باقیمانده تا
پایان چهارماهه دوم سال افزود :براساس الیحه شورای اسالمی شهر شیراز
شهروندانی که عوارض ســاختمانی خود را تا پایان آبانماه پرداخت کنند از
کاهش  22درصدی برخوردار خواهند شد .معاون مالی و اقتصادی شهرداری
شیراز با اشاره به اینکه هرساله شهروندان و فعاالن صنعت ساختمان ،پرداخت
عوارض ســاختمانی را به دهه فجر و پایان ســال موکول میکنند افزود :بر
اساس مصوبه شــورای اسالمی شهر شــیراز بهجز این تخفیف ،هیچگونه
مصوبه دیگری برای کاهش عوارض ساختمانی صادر نمیشود .هاشمپور با
بیان اینکه درآمدهای ناپایدار شهرداریها ناشی از عوارض ساختمانی است
که با رکود ساختوساز و یا تغییرات فصلی دچار نوسان و تغییر میشود گفت:
این امر جز با مشارکت و همکاری شهروندان محقق نمیشود.

درونشهری مترو و کاهش مصرف ســوخت و آالیندهها اجرا میشود،
ابراز کرد :تفاهمنامه همکاری توسعه حملونقل ریلی شهری (مترو) میان
شرکت بهینهسازی مصرف سوخت و شهرداریها امضا شد که بر اساس
آن تا سال  ،1400دو هزار دستگاه واگن جدید شامل یک هزار واگن در
تهران و یک هزار دستگاه در کالنشهرها به ناوگان ریلی میپیوندد.
نظاممهندســی نیســت بلکه به مفهوم طراحی سازوکاری صحیح
برای کاهش اختالفات بین مالک و ناظر است.
شــهردار شــیراز با اشــاره به اینکــه امروز در بســیاری از
کالنشــهرها این مسئله حل شــده است ،خاطرنشــان ساخت:
تالش داریم با تعامل مناســب با سازمان نظاممهندسی ساختمان،
سازوکارهای این امر بهصورتی طراحی شود که هم وظایف قانونی
دستگاهها مشخص و هم عزت و حرمت شهروندان در فضای بین
دستگاهی حفظ شود تا شــهروندان برای دریافت یک خدمت که
بهای آن را نیز پرداخت کردهاند دچار مشــکل نشوند .اسکندرپور
در این بازدید اظهار کرد :برخی مواقع روند ساختمانســازی ازنظر
شهرداری به اتمام رسیده است و باید گواهی پایان کار صادر شود
اما چون مراحل قانونی آن ازجمله گزارش خدمات مهندسی تکمیل
و پیوســت نشده ،مجموعه مدیریت شهری نمیتواند گواهی پایان
کار ســاختمان را صادر کند .این موضوع منجــر به مراجعه مکرر
مالکین به شــهرداری میشــود درحالیکه عدم صدور پایان کار
به علت نقص در خدمات مهندســی اســت و ارتباط مستقیمی با
مجموعه شهرداری ندارد.

مسابقه طراحی پوستر «صدای سخن
عشق» برگزیدگانش را شناخت

با پایان یافتن بررســیهای هیئتداوران ،آثار برگزیده
مسابقه طراحی پوســتر «صدای سخن عشق» انتخاب شد.
با بررســی هیئتداوران زهرا کرامت از شیراز نفر دوم ،باقر
جمالی فرد از یاســوج نفر ســوم ،مریم رفیعی از شیراز نفر
چهارم و علیرضا معظمی گــودرزی از بروجرد بهعنوان نفر
پنجم شــناخته شدند .با توجه به ســطح کیفی آثار ارسالی،
داوران هیچکدام از آثار را شایسته کسب رتبه نخست ندیدند.
همچنین بنا بــه رأی هیئتداوران  ۲۰اثر از الهام عبدالهی،
زهرا مرزبان ،ساالر قادری ،باقر جمالی فرد ،علیرضا معظمی
گودرزی ،شیرین محمدشاهی ،یاسر صمدزاده قائمی ،مریم
حاصلی ،کوثر محمــدی ،مریم رفیعــی ،بنیامین آل علی،
حســین عکافی ،فریماه فاطمی ،زهرا کرامت و امیرحسین
جانزاده به نمایشگاه صدای سخن عشق راه یافتند.
ایــن مســابقه به همــت اداره کل ارتباطــات و امور
بینالملل شــهرداری شیراز و به مناســبت بزرگداشت ۲۰
مهر ،زادروز حافظ شــیرازی برگزار شد که طی آن یکصد
و  ۶۴اثر ارســالی از  ۶۷طراح و گرافیســت از سراسر کشور
موردبررســی و داوری قــرار گرفت .این مســابقه بهمنظور
مشارکت طراحان خالق و نشــر طرحهای بدیع با موضوع
حافظ توسط هنرمندان کشور ،برگزاری رویدادهای فرهنگی
و هنری و ایجاد نشاط اجتماعی و رقابتهای دوستانه و نیز
بزرگداشت هرچه بهتر یادروز غزلسرای بزرگ خواجه حافظ
شیرازی برگزار شد.
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نقش و اثرگذاری
فرهنگ بر توسعه
پایدار بهعنوان راهبرد
مدیریت شهری شیراز
در جهت تقویت و بهبود
شاخصهای فرهنگی،
موردتوجه قرارگرفته و
مفاهیمی همچون تعهد،
عدالت ،توانمندسازی
منابع انسانی ،رفتار
شهروندی ،زمینه اجتماعی
و سرمایه اجتماعی در
ایجاد توسعه پایدار
فرهنگی موردبررسی قرار
گرفته است

،،

،،

ایجاد و توسعه
فضاهای فرهنگی
مانند فرهنگسراها،
مجموعههای فرهنگی
ـ ورزشی ،کتابخانههای
عمومی و تخصصی،
نگارخانهها و موزهها به
فراخور جمعیت محلهها
و منطقههای شهری
از اهمیت ویژهای
برخوردار است

،،

SAT 27 Oct 2018/Fourteenth Year /No.274

عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر در گفتوگو با «شهرراز» مطرح کرد

فرهنگ محور توسعه پایدار
شهری است

لیال دودمان در ســال اول شورای اسالمی پنجم شــیراز ریاست کمیسیون
حسین مالکی فرهنگی و اجتماعی شورا را بر عهده داشته و اکنون عضو این کمیسیون هفتنفره
است .از او درباره چگونگی دستیابی به توسعه پایدار شهری از طریق برنامهریزیهای فرهنگی
پرسیدیم و اینکه چه موانعی بر سر راه ایدهآلها در چنین مسیری قرار دارد .این عضو شورا بر
آن است که در توسعه پایدار شهری تمام سرمایههای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بهصورت
یکپارچه در کنار هم قرار میگیرند و در این میان فرهنگ ،عاملی مهم و سرنوشتساز برای این
پیشــرفت است ،زیرا فرهنگ اولویتهای انسان در دستیابی به اهداف مادی و معنوی ،صحیح و

هــدف از این مقاله شناســایی شــاخصهای
حملونقل انســانمحور اســت .در این راســتا ابتدا
شــاخصهای حملونقل انســانمحور در ســه بعد
پیاده مداری ،دوچرخهســواری و حملونقل همگانی
در کشــورهای مختلف بررسی و شناساییشده است.
این پژوهش با تمرکز بر نحوه بهکارگیری معیارهای
حملونقــل انســانمحور ،ضمــن بررســی چندین
گزارش منتشر شــده معتبر ،کوشیده است لیستی از
پرکاربردتریــن معیارها را در این زمینــه ارائه نماید.
روش تحقیق این مقاله اســنادی بوده و ســعی دارد
به این ســؤال پاســخ بدهد که چه معیارهایی برای
ارتقای حملونقل انســانمحور میبایســت در نظر
گرفته شــود .نتایج مطالعات در خصوص حملونقل
انســانمحور نشــان میدهد میتوان تا بــا در نظر
گرفتن شاخصهای شناساییشــده در ساماندهی و
طراحــی فضای حرکت عابر پیاده ،دوچرخهســواری
و حملونقــل همگانی ،درجهــت ارتقای حملونقل
انسانمحور در کشور گامی برداریم.
به نظر شما برای آنکه شهر شیراز بهلحاظ
فرهنگی در مسیر توســعه پایدار شهری
قرار گیرد ،مدیران فرهنگی و برنامهریزان
شهری چه اقداماتی بهلحاظ نرمافزاری و

سختافزاری باید انجام دهند؟

شــهر پایدار تنها شهری تمیز و بهدوراز آلودگی
نیسـت ،بلکه شهری است که در آن در سایهی توجه
به مسائل فرهنگی نظیر هویت ،همبستگی اجتماعی
و اشــتغال در امور فرهنگی بتوان به توسعه اقتصادی
و اجتماعی پایدارتری رســید .در توسعه پایدار شهری
تمام ســرمایههای فرهنگــی و اقتصادی و اجتماعی
بهصورت یکپارچــه در کنار هم قــرار میگیرند .در
این میان فرهنگ عامل مهم و سرنوشتســاز برای
این پیشرفت است ،زیرا فرهنگ ،اولویتهای انسان
در دســتیابی به اهداف مادی و معنــوی ،صحیح و
غلط ،زشــت و زیبا را تعییــن و اجتماعات و جوامع
را از هــم متمایز میکند و به انســانها حس هویت
و تعلقخاطر ،همبســتگی ،حق و تکلیف و وفاداری
میبخشــد .رابطه و پیوند قوی میان فرهنگ و ایجاد
یک چارچوب توســعه پایدار اقتصادی ـ اجتماعی در
این زمینه تأثیر بسیاری دارد .باید گفت حیات کالبدی
شــهرها و توســعههای مرتبط با آن ،بدون توســعه
فرهنگی نامتعادل خواهد بود .بهعبارتدیگر توســعه
تنهــا در جایی که از آن ریشــه گرفته ،در فرهنگ و
ســنتهای همان منطقه رشــد میکند ،زیرا توسعه
فراینــدی همهجانبه و مرتبط با ارزشهای هر جامعه
و فراخوان مشــارکت همه افراد و گروههایی اســت

غلط ،زشــت و زیبا را تعیین و اجتماعات و جوامع را از هم متمایز میکند و به انسانها حس
هویت و تعلقخاطر ،همبستگی ،حق و تکلیف و وفاداری میبخشد .دودمان بر این باور است که
در نبود مدیریت واحد شــهری ،شورا و شهرداری رکن اساسی مدیریت شهری است و در دوره
جدید شورای اسالمی پنجم شهر شــیراز ،نقش و اثرگذاری فرهنگ بر توسعه پایدار بهعنوان
راهبرد مدیریت شهری شیراز در جهت تقویت و بهبود شاخصهای فرهنگی ،بهشدت موردتوجه
قرار گرفتهاند .مشروح گفتوگوی شــهرراز با لیال دودمان عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شیراز را در ادامه بخوانید.

کــه آن را بنا نهاده و از آن منتفع میشــوند؛ در غیر
این صورت توســعه پایدار حاصل نخواهد شد .توسعه
شهری زمانی پویا خواهد بود که در ارتباط نزدیک با
توســعه فرهنگی و درواقع بخشی جداییناپذیر از آن
باشد .نخستین قدم در مدیریت توسعهپایدار با محور
فرهنگ در شهر شیراز ،تعریف عناصر و شاخصهای
توســعه پایدار جهت بررســی وضعیت عوامل مؤثر
فرهنگی در توســعه شهر و شناخت اهمیت و اولویت
هر یک از این عناصر و شــاخصها و رابطه آنها با
یکدیگر است.
آیا به نظر شــما نبــود مدیریت یکپارچه
شهری مانعی برای دستیابی به ایده آلهای
مطرحشــده در رابطه با توســعه پایدار
شهری نخواهد بود؟

گرچه شــهرهای مــا امروزه از نبــود مدیریت
واحد شهری رنج میبرند ،اما شورا و شهرداری رکن
اساسی مدیریت شهری است و در دوره جدید شورای
اسالمی پنجم شهر شیراز نقش و اثرگذاری فرهنگ
بر توســعه پایدار بهعنوان راهبرد مدیریت شــهری
شیراز در جهت تقویت و بهبود شاخصهای فرهنگی،
بهشدت موردتوجه قرارگرفتهاند و مفاهیمی همچون
تعهــد ،عدالت ،توانمندســازی منابع انســانی ،رفتار

شــهروندی ،زمینه اجتماعی و نقــش مفاهیم فردی
همچون ســرمایه اجتماعی و اجزای آن را در ایجاد
توسعه پایدار فرهنگی موردبررســی قرار داده است؛
گرچه آوار کمبودها و کمتوجهیها در ادوار گذشــته
موانع زیادی را در این مسیر بر ما تحمیل کرده است.
کدام سرفصلهای فرهنگی میتواند برای
توسعه پایدار شیراز اثرگذار و مفید باشد؟

هویت ،همبستگی اجتماعی ناشی از فرهنگ و
درگیری و اشتغال در امور فرهنگی و بازده اقتصادی
فرهنــگ را میتــوان ازجمله مجموعــه مؤلفههای
فرهنگی مؤثر بر توسعه پایدار شهر شیراز دانست که
باید به آن توجه شود ،اهم برنامهریزیهای فرهنگی
را بــر مبنای آن قرار داد و این ســرفصلها بهعنوان
عوامل مؤثر در توسعه اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی
شیراز دانست .در این برنامهریزیها ساخت اقتصاد و
جامعه شــهری پایدار و شــهری قابل زندگی باید با
تالشهایی با هدف حفظ هویت گروههای اجتماعی
موجود و ارائه اشــکال نوین اداره شــهر و کنترل آن
همگام شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی محفوظ
بماند .درواقع ،این امر مســتلزم آن است که رویکرد
متولیان به فرهنگ ،از کاالیی زینتی یا ابزاری تبلیغی
تغییر پیدا کند و این باور بروز و ظهور کند که فرهنگ

گزارش «شهرراز» از موافقت با الیحه مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی برای اجرای پروژههای عمرانی و خط 3قطار شهری در شورای شهر

،،

یکی از مهمترین
مصوبات شورای
شهر موافقت با
الیحه مشارکت و
سرمایهگذاری بخش
خصوصی برای
اجرای پروژههای
عمرانی و خط 3
قطار شهری در سال
جاری است .طبق
این مصوبه شهرداری
میتواند نسبت به
تأمین مالی با بخش
خصوصی تا سقف دو
هزار میلیارد تومان
اقدام کند

،،

فرصتی برای شهر

از دیــدگاه اهلفن یکــی از مهمترین مصوبات
شــورای پنجم شــیراز موافقت با الیحه مشــارکت و
سرمایهگذاری بخش خصوصی برای اجرای پروژههای
عمرانی و خط سه قطار شــهری در سال جاری است؛
مصوبهای که به اعتقاد قائممقام شــهردار شــیراز یکی
از فرصتهای مهم پیشآمده برای شــهر است که باید
در انجام آن تســریع شود تا بهســادگی از دست نرود
و بنا به تعبیر رئیس کمیســیون معماری و شهرســازی
شــورا ،شــهر نیازمند این مصوبه اســت و همچنین از
دیدگاه رئیس کمیســیون ســرمایهگذاری شورا چنین
مصوبهای در نهایت میتوانــد منجر به عقد قراردادی
شود که ازلحاظ حقوقی زیانی را متوجه شهرداری نکند.
طبق این مصوبه به شــهرداری اجازه داده میشــود در
راستای اجرای بند  80تکالیف بودجه مصوب سال  97و
بهمنظور اجرای خط  3قطارشهری و پروژههای عمرانی
شهرداری ،نســبت به تأمین مالی از طریق عقد قرارداد
مشارکت و ســرمایهگذاری با بخش خصوصی تا سقف
دو هزار میلیارد تومان اقدام کند.
در پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای پنجم شهر
شــیراز پس از ســخنرانی رئیس اداره ورزش و جوانان
شهرستان شیراز ،تجلیل اعضای شورا از جمعی مدیران
ورزش شــیراز و استان به مناســبت هفته تربیتبدنی،
همچنین بیان نطقهای پیش از دســتور از ســوی سه
عضو شــورا (سیروس پاکفطرت ،عبدالرزاق موسوی و

علی ناصری) و انتخاب احمدرضا دستغیب (رئیس شورا)
بهعنوان ناظر و نماینده موقت شــورا در کمیسیون ماده
 100شــهرداری منطقه یک ،موافقت با کمک مالی 20
میلیون تومانی به دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری
ائمه جمعه استان فارس (شیراز ،گویم ،گلستان) از محل
ماده  16بودجه ســال  97شــهرداری ،تصویب الیحه
شهرداری مبنی بر اصالح اخذ بهای خدمات شهروندی
ســاالنه از اتبــاع خارجی و اصالحات بعــدی آنکه با
توضیحات قائممقام شــهردار و معاون مالی شهرداری
شــیراز همراه بود ،الیحه شــهرداری مبنی بر اجرای
پروژههای عمرانی شــهرداری و خط  ۳قطار شــهری
از طریق مشــارکت و ســرمایهگذاری بخش خصوصی
از ســوی کمیسیونهای (اقتصاد و ســرمایهگذاری) و
(عمران حملونقل و ترافیک شــورا) در صحن مطرح
شد.
فرصتی برای شهر

قائممقام شــهردار شــیراز در جریان بررسی این
الیحــه گفت :اکنون میتوانیم در کنار هم این فرصتی
را که برای شــهر به وجود آمده از دست ندهیم .مجوز
ما از ســوی وزارت کشور نیست بلکه شورا به ما مجوز
میدهد .اســماعیل ارزانــی افزود :اگر دقــت کنید در
الیحه شهرداری نوشــته شده است که براساس قانون
و آئیننامه مالی شــهرداری برابر با مصوبات شــورای

اسالمی شهر شیراز و قوانین و مقررات موضوعه کشور.
قانون میگوید که شــهرداری برای هر کاری از شــورا
مصوبــه دریافت کنــد .امروز ما مصوبهای را از شــورا
میخواهیــم که در آن این اطمینــان وجود دارد که به
ســود شــهر و در جهت راهاندازی خط  3قطار شهری
و بهبود وضعیت حملونقــل همگانی خواهد بود .وی
بابیان اینکه ما ســرمایهگذار آوردهایم و با مجوز شورا
با سرمایهگذاران وارد معامله میشویم ،خواستار تسریع
در اجرای مصوبه مذکور و همچنین حضور همه اعضای
شــورا در جلســه انعقاد قرارداد ســرمایهگذاری شد تا
گذشت زمان موجب دلسردی سرمایهگذاران نشود.
رئیس کمیســیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای
پنجم نیز بنا به درخواســت رئیس شورا گفت :موضوع
مشــارکت مالی ســرمایهگذاران بخــش خصوصی در
پروژههای شــهرداری در کمیسیون بررسی شده است.
ما برای این موضوع دو راه داشتیم و نخست این بود که
مورد به مورد در رابطه سرمایهگذاران خصوصی به شورا
الیحــه ارائه دهیم تا برای هرکــدام یک مجوز گرفته
شود و راهحل دوم نیز ارائه یک الیحه برای یک مجوز
کلی بود که مدل دوم انتخاب شد که به نظر قانعکننده
و روشی منطقی بود؛ زیرا ارزیابی اغلب مراجعهکنندگان
برای ســرمایهگذاری که مدعی هستند منبع مالی آنان
خارج از کشــور اســت ،چندان امکانپذیر نیست .سینا
بنیزمانی خاطرنشــان کرد :ما قب ً
ال یک تفویض اختیار

به شــهرداری داده بودیم که به دالیلی برای شهرداری
قابلاســتفاده نبود .یکی اینکــه در آن تفویض اختیار،
ســقف آورده شــهرداری تا  50میلیارد تومان مشخص
شده ،اما سقفی برای آورده سرمایهگذار تعیین نشده بود
که در هیچکدام از آن سرمایهگذاریها شهرداری اقدام
به ارائه وثیقه ملکی نمیکند .وی ادامه داد :این دو هزار
میلیارد تومانکه در الیحه جدید عنوان شــده ،آوردهی
شهرداری نیســت؛ بلکه بهاندازه میزان مبلغی است که
از سوی سرمایهگذار در اختیار شهرداری قرار میگیرد و
شــهرداری نیز وثیقه ملکی ارائه میدهد تا سرمایهگذار
از بازگشــت اصل و سود سرمایه خود مطمئن شود .این
عضو شورا افزود :در روش جدید به دلیل نوع قراردادی
که شــهرداری با سرمایهگذاران میبندد ،ضرری متوجه
شهرداری نخواهد شد.
یکی از مهمترین مصوبههای شورا

در ادامه رئیس شــورا در غیاب رئیس کمیسیون
حملونقــل و عمران از ســخنگوی این کمیســیون
خواســت که در این الیحه اظهارنظر کند .نوذر امامی
گفت :براســاس بند  80بودجه  97یکــی از مهمترین
مصوبههای شــورای پنجم این الیحــه خواهد بود که
براســاس آن اجرای خط  3قطار شــهری که بســیار
موردنیاز شهروندان است ،انجام خواهد گرفت .در ادامه
معاون مالی شــهردار شیراز در پاســخ به پرسشهای

صدای شهر
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باید به متن جامعه وارد شـود و با مردم پیوند بخورد و
به نیاز واقعی آنها تبدیل شود .تنها آن زمان است که
میتوان امیدوار بود فرهنگ بازده مناسب اقتصادی به
ارمغان بیاورد و شهر شیراز توسعهای پایدار و متعادل
را در تمامی ابعاد تجربه کند.
در آستانه هفته کتاب در آبانماه ،مدیریت
شــهری چه برنامههایی برای گرامیداشت
این هفتــه و همچنین افزایــش ترغیب
شهروندان به کتابخوانی و توجه به کتاب
دارد؟

در عصــر ارتباطــات و فناوریهــای نویــن
الکترونیکی ،کتاب هنوز هم جایگاه مهمی در ســبد
فرهنگی جوامع دارد؛ ازاینروست که جوامع پیشرفته
شتابنده بهســوی جامعه اطالعاتی ،ســرانه مطالعه
باالتــری را به خود اختصــاص دادهاند .کتابخوانی،
یک ویژگی ممتاز فرهنگــی و بهعبارتدیگر ویژگی
رفتاری مردم در یک جامعه است .جامعهای که عادت
به کتابخوانی در آن نهادینه نشــده ،نمیتواند درکی
صحیح از وضع موجود داشــته باشــد و تصمیمهای
درســتی بگیرد .به همین دلیل ،اهمیت دســتیابی به
اطالعات هرچه دقیقتر در جوامع پیشــرفته بهحدی
اســت که یکــی از اجــزای اصلی توســعه پایدار را
میســازد .کتابخوانی ،درواقع یک رفتار استراتژیک
اســت که حیات جوامع به آن وابسته است .متأسفانه
اینترنت و قابلیتهــا و امکانات نرمافزاری جدید آن
بهویژه در ســالهای اخیر فراگیر شــدن شبکههای
اجتماعی ،ذائقه بســیاری از کاربــران ایرانی را تغییر
داده و آنان را به ریزهخوانی و پراکندهخوانی سطحی
و نامنسجم در گروهها و کانالهای مختلف سوق داده
است؛ تا جایی که این نگرانی در مسئوالن و متولیان
فرهنگ به این ســؤال ختم شده که آیا در سالهای
آتــی کتاب در ســبد فرهنگی خانوادههــا جایگاهی
خواهد داشت؟
اما نخستین قدم در ترویج فرهنگ کتابخوانی،
از دوران کودکــی و از طریــق مهمتریــن نهــاد
جامعهپذیری آغاز میشــود تا کودک ،کتابخوانی را
در فرآیند جامعهپذیری اولیــه از والدین خود بیاموزد
و در زندگی روزمره به کار بندد .در مراحل بعد ،ســایر
نهادهای جامعهپذیری مانند مدرســه ،رســانههای
گروهی و ارگانهای فرهنگی نیز باید در جهت تقویت
رفتــار کتابخوانی عمل کنند تا فرهنگ کتابخوانی
در فرد نهادینه شود .این هدف بیشتر مستلزم اقدامات
نرمافزاری و گســترش امکانات سختافزاری است
که توســط متولیان شــهری انجام میگیرد .شورای
پنجم اسالمی شــهر شیراز و کمیســیون فرهنگی
شــورا در ســالی که گذشت نســبت به امور اساسی
جهت گســترش فرهنگ کتابخوانی اهتمام ورزید
و مجموعه اقدامات ســختافزاری و نرمافزاری را در
جهت تقویت این امر در سال گذشته به منصه اجرایی
و عملیاتی آورد و توفیقاتی مهم در این زمینه به دست
آمد که امید میرود نسبت به ادامه این روند اقدامات

برخی اعضای شــورا (سیروس پاکفطرت ،نوذر امامی،
لیال دودمان و عبدالرزاق موسوی) یادآوری کرد :خط 2
قطار شــهری شیراز از طریق فروش حدود  600میلیارد
تومان اوراق مشــارکت تأمین اعتبار میشود ،اما خط 3
هیچگونه منبع تأمین اعتباری ندارد که یکی از منابع آن
فاینانس و سرمایهگذار خارجی و بازپرداخت آن حداقل
پنج و حداکثر  10ســال است .محمدهادی هاشمپور با
بیان اینکه به اســتناد بند  14ماده  71قانون شــوراها
هرگونه بررسی و تصویب قانون در زمینه خریدوفروش
توسط شــهرداری بر عهده شوراست و نیاز به تصویب
دولت ندارد ،گفت :به دلیــل اینکه بودجه و رقمی که
در این رابطه پیشبینی شــده قرار است طی  24ماه به
شهرداری پرداخت شود ،امسال حدوداً سه ماه آخر سال
در اصالح بودجه دیده خواهد شــد و سال آینده نیز اگر
به قراردادی برسیم حتم ًا در بودجه پیشبینی خواهد شد.
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الزم صورت پذیرد.
ممکن اســت آن مواردی را که عملیاتی
شده ،بازگو کنید؟

مختصری از فعالیتهای مذکور به این شــرح
اســت :ایجاد و یــا اختصاص فضاهــای مطلوب و
بانشــاط مطابق با استانداردهای جهانی برای مطالعه
عالقهمندان به کتابخوانی در محیطهای آموزشــی
و بهویــژه فضاهــای عمومی همچــون پایانههای
مسافربری ،در دســترس قرار دادن کتابهای جیبی
و الکترونیکی در وســایل نقلیه شــهری و گنجاندن
آنها در بســتههای فرهنگی قابلارائه در جشنها و
مناسبتها ،ایجاد و گســترش کتابخانههای سیار در
پارکهــا و میدانها و مراکز اجتمــاع بهویژه مناطق
محروم ،برپایی نمایشــگاههای دائمی کتاب با ارائه
تخفیفهــای ویژه یا اهدای بن کتــاب به نهادها و
مراکز آموزشــی ،تهیه و اهدای ســبدهای فرهنگی
حاوی کتابهای کمکآموزشــی و عمومی به دانش
آموزان مــدارس ،مطالعه سیاســتهای کتابخوانی
تشــویقی فرهنگی جامعه در ســطح شــهر شیراز،
ســرمایهگذاری ،تولید و توزیع گسترده نرمافزارهای
صوتی (گویا) ،نکوداشت گسترده روز کتاب در محافل
عمومی و معرفــی کتابخوانان برتر ،ترویج فرهنگ
نقد و بررسی آثار مکتوب در سطوح مختلف ،استفاده
از ظرفیت هنرهای نمایشی بهویژه کارتن و پویانمایی
برای کودکان در جهت تقویت فرهنگ کتابخوانی،
تولید میانبرنامههایی با حضور نویسنده و چهرههای
محبوب و خواندن بخشهایی از کتابهای منتخب،
بهرهگیری از نقش گروههای مرجع بهویژه هنرمندان
و چهرههای محبوب و دعــوت از آنان برای معرفی
کتــاب (خوانــدن بخشهایــی از آن در برنامههای
پربیننــده) ،و حمایت و تقدیــر از پدیدآورندگان اثر و
افراد صاحبقلم و ارائه تسهیالتی به آنان.

در یکسال گذشته فرهنگسراها نیز نقشی
پررنگتر در افزایش فعالیتهای فرهنگی
داشــتهاند .آیا برنامههایی برای افزایش
کمــی و کیفی میــزان فعالیتها ،همچنین
افزایش تعداد فرهنگسراها در سر دارید؟

اگر مدیریت فرهنگی در جامعه وجود نداشــته
باشــد ،نباید انتظار شــکوفایی فرهنــگ و مقوالت
فرهنگی در شهر را داشــت؛ بنابراین ایجاد و توسعه
فضاهای فرهنگی مانند فرهنگســراها ،مجموعههای
فرهنگــی ـ ورزشــی ،کتابخانههــای عمومــی و
تخصصی ،نگارخانهها و موزههــا به فراخور جمعیت
محلههــا و منطقههــای شــهری از اهمیت ویژهای
برخوردار اســت .با آغاز به کار دوره پنجم شــورای
اســامی شهر شیراز و مســئولیت من در کمیسیون
فرهنگی ،فقر این فضاها در شــهر شــیراز و اختالف
فاحشی که نســبت به سایر کالنشــهرهای کشور
وجود داشــت ،مســئلهای قابلتأمل بود که حل آن
به پشــتکار زیاد ،زمان طوالنی و بودجه فراوان نیاز

مورد تصویب قرار گرفت.
مساعدت  20میلیونی به نخستین فستیوال
معمار شیراز

در این جلســه همچنین دســتور کارهای بررسی
 ۱۶مــورد لوایــح شــهرداری مبنی بر ســلب قابلیت
استفاده عمومی و الیحه پیشنهادی شهرداری مبنی بر

داشــت .با توجه به محدودیتهای مالی فراوانی که
شهرداری با آن مواجه بود ،ضمن انجام امور زیر بنایی
و ریلگذاری در حوزه مدیریت فرهنگی رسالت خود
در تقویت ارتباطات جمعی ،رشــد فرهنگ شهروندی
و زندگی شهرنشینی و بهویژه فرهنگسازی عمومی،
احیــای فرهنگ و هنرهای اصیــل و کاربردی برای
ایفای نقش اصلی و جهتدهندگی مثبت در فرهنگ
را ســرلوحه خویش قرار دادیم .فرهنگســرا یکی از
زیرســاختهای مهــم فرهنگی برای نیــل به این
اهداف محسوب شده که میتواند در پویایی فرهنگی
جامعه نقش مؤثری داشــته باشد .در این میان ضمن
اینکه از نظر تعداد فرهنگســراهای شهری با کمبود
مواجه بودیم در بعــد کیفی و برنامهریزی و مدیریت
فرهنگسراها نیز خألهای اساسی وجود داشت؛ بعد از
گذشت یک سال ضمن تغییر نگرش مدیران شهری
به حوزه فرهنــگ و مدیریت فرهنگی و بازگشــت
هنرمنــدان اصیل بــه این فرهنگســراها ،تحوالت
چشمگیری در فرهنگســراها مشاهده میشود که با
گذشت زمان این حرکت بیشتر مثمرثمر خواهد بود.
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فارغ از مســائل مالی ،یکی از پرثمرترین دورهها در
جهت ایجاد یک ارتباط پویا و مســتمر میان متولیان
ورزش اتفاق افتاده بهویژه در مورد ورزشهای بانوان
این تالشها بیش از بیش و پرثمرتر بوده است.
با توجه به مســئولیت مدیریت شهری و
دیگر دســتگاههای مســئول در اسکان و
ســاماندهی معتادان متجاهر ،بهنظر شما
شــهرداری چه اقداماتی میتواند در این
زمینه انجام دهد؟

تغییر سبک زندگی و نحوهی اشتغال افراد و نیز
گسترش زندگی آپارتماننشینی در شهرهای بزرگ،
تحرک شــهروندان را کاهش داده و این کمتحرکی
افراد عامل مؤثری بــرای افزایش میزان مرگومیر،
بیماریها و ناتوانیها به شــمار میآید .در این میان
معلولین و بانــوان ازلحاظ امکانات مرتبط با فضاها و
نحوه دسترسی به این فضاها دارای معضالت فراوانی
هســتند .در دیگر سو مشــغله بیشازحد شهروندان،
نبود فرصــت کافی جهت انجــام کارهای روزمره و
نیز فاصله زیاد بین مراکز خدماترســانی شــهری،
همچنین وابســتگی به اتومبیل و سایر وسایل مدرن،
شــهروندان را بهشــدت به خود وابسته کرده است و
فعالیتهای اوقات فراغت نیز بهنوعی تنظیمشده که
کمترین تحــرک و فعالیت بدنی را به همراه دارد .در
این راستا نقش مدیریت شهرداری با طیف وسیعی از
وظایف عمرانی و خدماتی در زمینه توســعه فضاهای
ورزشــی با هدف تأمین فضاهای الزم برای گذران
اوقات فراغت شهروندان بسیار حائز اهمیت است که
توجه به معلولین و بانوان اهمیت بیشتر و پررنگتری
را در خود جای میدهد.
البتــه باوجود اینکه فقــدان تأمین بودجههای
کافی و کمبودهای مالی شهرداری و نیز عدم تثبیت
جایگاه تشکیالتی شهرداری در ورزش و فقدان ارتباط
مستمر و نتیجهبخش بین شهرداری و سایر بخشها
در حــوزه ورزش ازجمله نقــاط ضعف این بخش در
توسعه فضاهای ورزشی بوده ،اما در این دوره از شورا

بیتردید موفقیت در حل این معضل و آســیب
اجتماعی نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاههای
ذیربط ازجمله بهزیستی ،شــهرداری ،فرمانداری و
اســتانداری و ستاد مبارزه با مواد مخدر است .حقیقت
دیگر این اســت که غالب ًا تالشها از نتیجه مطلوب
فاصلــه دارد؛ چراکه ما در این حوزهها مانند ســایر
امور بیشتر بر شــیوه آزمونوخطا پیش رفته و تن به
پژوهشهای کاربردی و نتایج حاصل از آن نمیدهیم؛
اما به نظر میرسد فارغ از مسائل نحوه ورود ،پذیرش
و درمان این بخش از افــراد ،نکته اصلی و موفقیت
این طرحها که در بعدازاین تالشها خالصه میشود
بهســادگی مغفول مانده است .به زبان ساده میتوان
گفت چه اقداماتی میشود یا میتوان انجام داد تا فرد
بعد از خروج از مراکز مورد معالجه و درمان به چرخه
اعتیــاد بازنگردد که اســتفاده از ظرفیتهای بخش
غیردولتی و تأکید بر کاهش آســیبها در این زمینه
مهمترین اقداماتی اســت که باید انجام داده شــود.
بخــش غیردولتی و معتــادان بهبودیافته زبان هم را
میفهمند ،اما به نظر میرســد حمایت از این برنامه
بهصورت عملیاتی متوقف شده است.
برای مثــال متولیان بهصورت مکــرر افزایش
ظرفیت سامانســراها و مراکز ترک اعتیاد از ســوی
شــهرداری را بهعنوان یک عامل پیشنیاز در اجرای
این طرح میدانند ،اما در این معضل اجتماعی مشکل
کمبود فضاها از اولویتهای اساسی محسوب نمیشود.
درعینحال شــهرداریها نسبت به توسعه این فضاها
اقدام کرده و میکند ،اما چنانچه دو متولی بزرگ این
بخش یعنی وزارت بهداشت و درمان و ستاد مبارزه با
مواد مخدر همکاری الزم را با یکدیگر نداشته باشند،
حتی با افزایش ظرفیت ایــن مراکز اتفاق خاصی در
این حوزه با هدف کاهش آثار مخرب اعتیاد در شــهر
شیراز روی نخواهد داد .در خصوص بانوان این مسئله
کمی پیچیدهتر میشــود ،چراکه معمو ً
ال در خصوص
بانوان با کمبود امکانات بیشــتری مواجه میشــویم؛
درحالیکه زنان معتاد متجاهر بهدقت بیشــتری نیاز
دارند .درعینحال تأکید من در جلسات همواره بر این
بوده کــه با زنان باید با ظرافت و مهارتهای رفتاری
و روانشناســانه بیشتری رفتار شــود؛ بهنحویکه در
درمانشــان اختالل ایجاد نشود ،چراکه بانوان میزان
بازگشت بیشتری نســبت به مردان داشته و سالمت
بانوان در جامعه اهمیت بهمراتب بیشتری دارد؛ گرچه
ما و جامعه نیز باید آماده پذیرش آنها باشیم.

مساعدت  20میلیون تومانی به نخستین فستیوال معمار
شیراز به مناسبت هفته معمار و هفته شیراز از محل ماده
 ۱۷بودجه شــهرداری تصویب شــد و همچنین پس از
رأیگیری ،احمد تنوری ،قاسم مقیمی و سید عبدالرزاق
موسوی بهعنوان نمایندگان شــورا در کمیته سفرهای
خارجی برای ســال دوم دوره پنجم شــورای اسالمی
شهر شــیراز انتخاب شدند و محســن ساالری معاون

ورزش اداره ورزش و جوانان فارس ،اردشــیر حسنزاده
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شیراز ،سیروس
پاکفطرت رئیس هیئت ورزش همگانی استان ،یحیی
زارع مدیر تربیتبدنی شهرداری شیراز ،علی روزیطلب
و محمدجواد کشاورز کارشناسان تربیتبدنی شهرداری
شیراز به مناسبت هفتهی تربیتبدنی مورد تجلیل قرار
گرفتند.

در حوزه ورزش قهرمانی ،زنان ورزشکار
شــهر بهویژه ورزشــکاران معلول اغلب
با مشــکالت مالی و دسترســی به محل
تمرین روبهرو هستند .مدیریت شهری چه
برنامههایی برای حمایت از این ورزشکاران
دارد؟

سه گروه سرمایهگذار

،،

،،

چنانچه دو متولی بزرگ
آسیبهای اجتماعی
یعنی وزارت بهداشت و
درمان و ستاد مبارزه با
مواد مخدر همکاری الزم
را با یکدیگر نداشته
باشند ،حتی با افزایش
ظرفیت مراکز ساماندهی
معتادان اتفاق خاصی
در این حوزه با هدف
کاهش آثار مخرب
اعتیاد در شهر شیراز
روی نخواهد داد

،،

،،

پیشنهاددهندگان
سرمایهگذاری به
شهرداری سه گروه
هستند که همه آنها
تقریباً به یک شیوه
پیشنهاد و نرخ سود
را بین  10تا  7درصد
ارائه میدهند .یک
درصد هم بهعنوان
کارمزد پیشبینی
شده است

،،

عکسها :حسین کشتکار

معاون شهردار ادامه داد :طبق بند  80بودجه ،رقمی
که طی آن شهرداری برای اتمام پروژههای خود مکلف
به اقدام شده تا ســقف دو هزار میلیارد تومان بهعنوان
آورده ســرمایهگذاری اســت ،اما رقم ضمانتهایی که
باید شهرداری به ســرمایهگذار ارائه دهد بیشتر از 500
میلیارد تومان نخواهد بود که تا ســقف دو هزار میلیارد
تومان پیشبینی شــده است .هاشمپور خاطرنشان کرد:
پیشنهاددهندگان سرمایهگذاری به شهرداری سه گروه
هســتند که همه آنها تقریب ًا به یک شــیوه پیشنهاد و
نرخ ســود را بین  10تا  7درصد ارائــه میدهند .یک
درصد هم بهعنوان کارمزد پیشبینی شــده است .پس
از پیشــنهاد الحاق یک تبصره جدید از ســوی رئیس
کمیسیون اقتصاد و سرمایه سرمایهگذاری شورا ،رئیس
شــورا دراینباره اعالم رأیگیری کــرد که این الیحه

،،

نقش مدیریت شهرداری
با طیف وسیعی از وظایف
عمرانی و خدماتی در
زمینه توسعه فضاهای
ورزشی با هدف تأمین
فضاهای الزم برای گذران
اوقات فراغت شهروندان
بسیار حائز اهمیت است
که توجه به معلولین و
بانوان اهمیت بیشتر و
پررنگتری را در خود
جای میدهد
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اکتشافاتتپهپوستچی
به شیراز هویتی تازه میبخشد

معاون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری شیراز گفت:
اکتشــافات انجام شده در تپه پوســتچی و کشف اشیائی با قدمت
بیش از  7هزار ســال ،هویتی تازه به شــیراز میبخشــد .ابراهیم
گشتاســبیراد در حاشــیه بازدید از روند کاوش و اکتشــافات تپه
پوســتچی ،به خبرنگاران گفت :این کاوشها شــیراز را بهعنوان
شــهری در بطن یکی از قدیمیترین تمدنها مطرح میکند .این

استاد دانشــگاه با اشــاره به اهمیت اطالع از قدمت تاریخ فالت
ایران و نوع شــکلگیری تمــدن در آن دوران ،گفت :همه اینها
منوط به دانستن اطالعاتی است که از سایتهای باستانی ازجمله
تپه پوســتچی میتوان اســتخراج کرد .او با بیان اینکه قدمت تپه
پوستچی به  7000ســال قبل میرسد ،افزود :این تپه جزو معدود
محوطههای باستانی باقیمانده در شهر شیراز محسوب میشود که

با وجود تخریب گسترده از اهمیت بسیاری برخوردار است.
معاون فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری شیراز اعتقاد
دارد که قدمت  7هزارساله تپه پوستچی در این شهر زمینهای برای
جذب گردشــگر محسوب میشود .او با اشاره به آثار کشفشده در
سایت تپه پوســتچی ،گفت :این مهم است که بدانیم انسانهای
آن دوران چگونه از ســنگ برای خود ابزار میســاختند و تمدن
جدیــدی را به وجود میآوردند .این اســتاد دانشــگاه با تأکید بر
اهمیت کشــفیات در تپه پوستچی گفت :اگر چنین اثر تاریخی در
یک کشــور پیدا شود بهشــدت موردحفاظت قرار میگیرد .معاون
فرهنگی شــهردار شــیراز با بیان اینکه اگر قرار است این مکان

توســط شهرداری به ســایت موزه تبدیل شود حتم ًا باید به تملک
شــهرداری دربیاید ،افزود :میــراث فرهنگی با روند تخصصی این
مکان را کاوش کند و ســپس در اختیار شهرداری قرار دهد .فصل
ســوم کاوش در تپه پوستچی از  24شهریور با همکاری شهرداری
و دانشگاه هنر شیراز به سرپرستی حسنعلی عرب و علی سرداری،
آغاز شده و همچنان تداوم دارد .براساس این گزارش در این دوره
از کاوشهــا مهرههای صدفی که از خلیجفارس آورده میشــده،
یافتههای اســتخوانی ،ابزارهای ســنگی مورداســتفاده در شکار،
شــواهد معماری بنایی بزرگ و ...مربوط به دوره نوسنگی ،کشف
شده است.

محلهمحوری رویکرد خدماترسانی در شهرداری منطقه  ۵است
شهردار منطقه پنج در نشست با یاوران شورای اسالمی محالت
این منطقه گفت :رویکرد محلهمحــوری یکی از رویکردهای اصلی
خدمترســانی در شهرداری است .مسعود طهماسبی هدف از اجرای
طرح محلهمحوری را افزایش مشــارکت مردم در یاریرســاندن به
مدیریت شهری دانســت و اظهار داشت :برای اداره مناسبتر شهر،
مهمتریــن و اولویت دارترین تدبیر فراهم کردن مشــارکت مردم در
اداره و مدیریت امور شهر است ،بنابراین اولین گام برای فراهم شدن
زمینههــای تعاون و همکاری نگاه محله ایســت که امروزه در اداره
شــهرها مدیریت محلهمحوری بهمنظور تقویت روابط و مناســبات
اجتماعی بیشازپیش ضروری اســت .وی با اشــاره به اینکه تقویت
اجتماعــات محلی و گروههــای اجتماعی همچون یاوران شــورای
اســامی عامل مهمی در برآورده شــدن نیازهــای اجتماعی محله
است ،افزود :افزایش مشــارکتهای اجتماعی منجر به ارتقا کیفیت
زندگی شــهروندان منطقه ،رضایتمندی از محل ســکونت و تعلق
اجتماعی میشود .طهماسبی با بیان اینکه در بخش اقتصاد شهری
دو مؤلفه توسعه پایدار و مدیریت منابع و مصرف مهم است ،تصریح
کرد :اگر شهروندان احساس مسئولیت نکنند کار شهر بهخوبی انجام

اجرای طرح انضباط شهری
در تمامی مناطق شهرداری

معاون خدمات شهری شهرداری شیراز خبر داد :با متمرکز
کردن کارکنان ســد معبر تمامی مناطق شهرداری طرح انضباط
شهری در حال اجرا است.
محمد حســنپور گفت :رفع انســداد معابر ازجمله وظایف
قانونی شــهرداریها اســت و با توجه به آنچه در قانون کشور
ما وضع شــده شــهرداری بهعنوان یکی از مؤثرترین نهادهای
تصمیمگیرنــده در خصوص امور شــهری موظف به ایجاد نظم
و ســاماندهی شهر معرفی شده است در همین راستا افرادی که
ایجاد ســد معبر میکنند با ایجاد اختالل در نظم عمومی شهر و
پیادهروها موجب نارضایتی شــهروندان و کسبه قانونی را فراهم
میآورد و شهرداری مطابق قانون با همکاری دستگاه قضایی و
انتظامی اقدام میکنند.
وی با بیان اینکه انجام این مهم با هدف اســتمرار آرامش
اجتماعی و انضباط شــهری در معابر اجرا میشــود ،اضافه کرد:
حوزه خدمات شهری ســعی میکند تا با ایجاد آرامش در سطح
شــهر حقوق شــهروندانی که قوانین را رعایت میکنند ،حفظ
شود.

نخواهد شــد .دستیابی به شهر ایدهآل به شــرط مشارکت فعاالنه و
داوطلبانه شــهروندان است و یاوران شــورای اسالمی ظرفیت ویژه
برای مدیریت شهری هستند .باتوجه به اینکه جایگاه یاوران شورا در
میان گروههای مردمی ،مرجع اســت ،انتظار میرود در اطالعرسانی
درخواســتها و مشکالت محالت مشــارکت فعال داشته باشند و با
شناســایی و اولویتبندی ،براساس نیاز شــهروندان پروژهها اجرایی
میشود.
مســعود طهماسبی همچنین در جلســه آموزشی رفع تخلفات
ساختمانی و سدمعبر گفت :بازنگری طرح تفضیلی شهر با نگاه مسئله
محور ضروری است .به گفته طهماسبی احساس مسئولیت و همکاری
تمام دستگاهها و نهادها در ارائه راهکارهای سازنده و منطقی و جلب
رضایت شــهروندان میتواند نقش مهم و تأثیرگذاری در جلوگیری
از روند ساختوســازهای غیرمجاز و رشد سکونتگاههای غیررسمی
داشته باشد .درکنار ناامنی سازه ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی،
مشکالتی ازجمله تناسب نداشتن زیرساختهای نظیر آب ،برق ،گاز و
تلفن با ترکیب و تراکم جمعیتی ،گذرگاهها و معابر غیراصولی ،کمبود
پارکینگ ،دسترســی کمتر به امکانات تفریحی ،رفاهی ،فرهنگی و

اربعین امسال  ۷۲عنوان برنامه
در شیراز برگزار میشود

رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز
اعالم کرد که برای گرامیداشت ایام اربعین حسینی ،بیش از  72عنوان
برنامه ،در نقاط مختلف و فرهنگســراهای شیراز برگزار خواهد شد.
ابراهیم گشتاســبیراد گفت :برگزاری کارگاه آموزشی ساخت پرچم
عزای حســینی با عنوان «بیرق عشــق» ،کارگاه آشنایی کودکان با
مفاهیم عاشــورایی بــا عنوان «نقاش محرم» و نمایشــگاه «خط و
آب حیات» ،بخشــی از این برنامههای پیشبینی شده است .مراسم
عزاداری نوگالن حســینی ،کارگاههای روایتگری و قصهگویی ویژه
کودکان ،همایش مهر حسینی ،مقتلخوانی ،ویژهبرنامه تمنای وصال
برپایی مراسم دعا و زیارت اربعین و عاشورای حسینی ،مسابقه عکس
اربعین در محله من ،مسابقه خطاطی اشک قلم ،ویژهبرنامه اربعین به
روایت قلم کودکان ،مســابقه خاطرهنویسی زیارت عشق ویژه زائرین
کربالی معلی ،همایش مهر حســینی ،همایش ســتوده آسمانها و
زمیــن ،برگزاری تورهای مذهبی و زیارتــی و بازدید از خانواده معزز
شــهدا نیز جزو برنامههای تدارک دیدهشــده برای ایام اربعین است.
ویژهبرنامههــای اربعین تا پایان ماه صفر در فرهنگســراها و مراکز
فرهنگی تحت پوشش ســازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز
ادامه خواهد داشت.

خدماترسانی آتشنشانان شیراز در شلمچه تا پس از اربعین ادامه دارد
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شــهرداری شــیراز گفــت :گروه
چهاردهنفــره آتشنشــانان شــیراز برای
خدماترســانی به زائــران کربال تا یک
هفته بعد از اربعین در مرز شلمچه مستقر
هستند.
محمدهادی قانع اظهار داشت :از روز
 23مهرماه تیم  14نفره آتشنشانان شیراز
برای خدماترسانی به زائران کربال در مرز
شلمچه به این مرز اعزام شدهاند ،اظهار داشت :این گروه تا یک
هفته بعد از اربعین در مرز شلمچه مستقر هستند.
وی با بیان اینکه به همراه آتشنشانان 5 ،خودرو آتشنشانی
نیز به موکب احمد بن موسی (ع) شهرداری شیراز در مرز شلمچه
اعزام شده اســت ،عنوان کرد :آتشنشانان اعزامی روزانه از این

موکــب بازدید و وضعیت ایمنــی آن را بازدید
میکنند.
رئیس ســازمان آتشنشــانی و خدمات
ایمنی شــهرداری شــیراز خاطرنشــان کرد:
تجهیزاتی مانند دســتگاههای تنفسی ،لوله و
سر لولههای آتشنشــانی ،خاموشکنندههای
پــودری و آب و گاز ،پمپهــای کفکــش،
پروژکتــور و غیره در اختیــار نیروهای اعزامی
قرار گرفته که در صورت بروز حادثه به کنترل
حریق کمک کنند.
قانع افزود :ســازمان آتشنشــانی پیش از اعزام کارکنان
شهرداری به موکب احمد بن موسی (ع) در مرز شلمچه دورههای
آموزشی در زمینه رعایت اصول ایمنی و نحوه برخورد با حوادث
احتمالی به آنها ارائه داده است.

دهها مشــکل کوچک و بزرگ دیگر برای مناطقی که ساختوســاز
غیرمجاز در آن رواج دارد ،ایجاد میشود .وی با بیان اینکه منطقه 5
دارای  22هزار هکتار حریم اســت و جلوگیری از ساختوساز در این

پهنه دشوار اســت ،افزود :اگر کارگروههای تخصصی شکل بگیرد و
دستگاههای مرتبط ،نقش عملیاتی و اجرایی خود را بپذیرند میتوان
با همافزایی ،مشکالت حریم شهر را مدیریت و حل کرد.

اجرای بیش از  ۳۰پروژه اصالح هندسی
و ترافیکی در منطقه ۱۱

شیراز نیازمند برگزاری رویداد فاخر
بینالمللی است

شهردار منطقه  ۱۱از اجرای عملیات اصالح هندسی و ترافیکی
با هدف ســاماندهی نقاط حادثهخیز ،استانداردســازی و روانسازی
جریان ترافیک ،افزایش ســطح ایمنی ،زیباســازی منظر شهری و
برقراری نظم ترافیکی در ســطح این منطقه خبــر داد .حمید برزگر
که بهعنوان شــهردار نمونه ترافیکی شــیراز انتخاب شــده افزود:
انجام حدود  500اقدام ترافیکــی و اجرای بیش از  30پروژه اصالح
هندســی و ترافیکی در سطح منطقه نظیر طرح هندسی خیابانها و
بلوارهای نصر ،رســول اعظم (ص) ،جانبــازان و مدرس اجرای رفوژ
میانی ،تثبیت دوربرگردان و بازگشایی و تعریض خیابان شهدای حج،
اجرای رفوژ میانی و تثبیت دوربرگردان در زیرگذر شهدای پادونک و
ســرداران ازجمله پروژههای ترافیکی اجرا شده در سطح این منطقه
از ابتدای ســال تاکنون بوده است .تهیه نقشه جامع ترافیکی منطقه،
ارائه روشهای جدید طراحی مســائل ترافیکی ازجمله طراحی مسیر
دوچرخهسواری در معابر شــهری با رویکرد ایجاد سرزندگی و نشاط
برای شهروندان ،طراحی تقاطعهای ایمن با تغییر مصالح کف ،اجرای
خطکشیهای هشدار رعایت حق تقدم و خطکشیهای هشدار قبل از
سرعتکاه بهمنظور پیشآگاهی وسایل نقلیه در تصمیمگیری بهموقع
و ...از دیگر طرحهای اجراشده ترافیکی توسط این منطقه است.

عملکــرد  ۶ماهه اول ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی
شــهرداری شیراز در کمیســیون فرهنگی شورا بررســی شد .در این
جلســه مقرر شــد گزارش جامعی از فعالیت سازمان به کمیسیون ارائه
و ســپس بررسی شود .احمدرضا دســتغیب در این جلسه با بیان اینکه
نبایــد نگاه منتقدین بر مبنای صفر و صد باشــد ،گفت :در شــش ماه
گذشته برنامههای خوبی در شهر شیراز برگزار شده است .رئیس شورای
اسالمی شهر شــیراز افزود :در حال حاضر اغلب اقدامات فرهنگی که
در فرهنگسراهای شــیراز اجرا شده در حوزه اوقات فراغت برنامهریزی
شده که این بخش نیز اهمیت زیادی دارد و اگر اوقات فراغت نوجوانان
و جوانان با برنامههای آموزنده ،مفرح و ســالم پر شود قطع ًا در کاهش
آســیبهای اجتماعی نیز مؤثر واقع میشود .وی در ادامه صحبتهای
خود اظهار داشت :شهر شــیراز در حال حاضر به برگزاری یک رویداد
فاخر در ســطح بینالمللی نیاز دارد .دستغیب ادامه داد :باید بررسی شود
که در رویدادهای مهم این شــهر نظیــر روز حافظ چه اقداماتی انجام
شده و چرا این مراسم در ســطح بینالمللی بازتاب گستردهای نداشته
اســت .وی با اشاره به اینکه تاکنون در شــیراز رویداد فاخر بینالمللی
برگزار نشده گفت :ظرفیتهای متنوعی در عرصه فرهنگی شیراز نظیر
برگزاری رویداد بینالمللی ادبی ،موسیقی ،عکاسی ،نقاشی وجود دارد.

تخطی از قوانین حملونقل بار جریمه اعمال قانون شده است
رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری شیراز از اجرایی
شدن طرح ناوگان بار با همکاری پلیس راهور خبر داد .محسن حدیقه
جوانــی ضمن اعالم این خبر گفت :طرح ناوگان بار از مردادماه ســال
جاری بهصورت ارشــادی با همکاری پلیس راهور در سطح شهر شیراز
انجام شــد و بعد از اتمام مدتزمان اجرای ارشادی این طرح ،رانندگان
وســایل نقلیه باربر که مجوز فعالیت وسیله عمومی دریافت نکردهاند،
انقضای اعتبار کارت هوشــمند آنها فرارسیده یا رانندگانی که کارت
ســامت به همراه نداشــته باشند ،توســط پلیس راهور اعمال قانون
میشوند .وی با بیان اینکه نداشتن مجوز فعالیت راننده وسیله عمومی یا
انقضای مهلت اعتبار آن در کالنشهرها مشمول  75هزار تومان جریمه
و همراه نداشتن کارت صحت و سالمت روحی و جسمی راننده وسیله
نقلیه مشمول  20هزار تومان جریمه میشود ،افزود :گشتهای نظارت
و بازرســی سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری شیراز با همکاری
پلیس راهور از ابتدای مهرماه  97نســبت به اعمال قانون خودروهای

سنگین و نیمه ســنگین در سطح شهر اقدام کردهاند .ازاینرو ضروری
است که کلیه رانندگان و مالکین وسایل نقلیه باربر که تاکنون نسبت به
ساماندهی خودروهای باربر و اخذ پروانههای فعالیت ،اشتغال و سالمت
اقدام نکردهاند به سازمان مدیریت حملونقل بار شهری واقع در میدان
گلستان (کلبه) ابتدای خیابان شهید محمدی فرد مراجعه کنند.
رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری شیراز خاطرنشان
ســاخت :ظرفیت مجاز بارگیری خودروهای ســنگین و نیمه سنگین
حملونقــل بار در کارت خودروی آنها قید شــده و این ســازمان در
تعیین ظرفیت مجاز نقشی ندارد .چنانچه رانندگان این خودروها بیشتر
از ظرفیت مجاز اقدام به بارگیری کنند ،متوقف و اعمال قانون خواهند
شد .حدیقه جوانی بهبود کنترل و نظارت ،افزایش ضریب ایمنی و امنیت
اجتماعی ،اصالح ســاختار ،صرفهجویی و بهینهسازی مصرف سوخت،
ارتقای سالمت و استفاده از بسترهای فناوری و تکنولوژی را از مزایای
طرح ناوگان بار برشمرد.

پروندههفته
پرونده ای درباره نقش خانواده در شهر
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هرگونه سیاســتگذاری برای توسعه شهر
با محور خانواده باشد
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پرونده «شهرراز» درباره اهمیت نقش خانواده در شهر

خانوادهمهمتریننهاد
اجتماعیاست

عکس ها :علی محمدی راد
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،،

میان نهاد خانواده
و روابط و مناسبات
اجتماعی ،ساختارهای
اقتصادی ،سیاسی
و فرهنگی جامعه،
رابطهای تنگاتنگ وجود
دارد؛ بهگونهای که
هرگونه سیاستگذاری
و اقدام برای توسعه
بهویژه در حوزه
مدیریت شهری،
ضرورتاً باید با در نظر
گرفتن نقش و کارکرد
نهاد خانواده باشد

،،

،،

در سبک زندگی
شهری ،کاربرد فناوری،
مصرف بیشتر ،داشتن
حریم خصوصی بیشتر،
کاهش مناسبات
همسایگی ،تفکیک
محل کار از محل
زندگی ،زیست مصرفی،
تعامل با بانکها ،ادارات
و ،...دارای اهمیت
است .چنین سبکی از
خانواده ،تنها مختص
شهرنشینان نیست

،،

،،

پدربزرگها و
مادربزرگها از ارکان
هر نوع جشن و
سوگواری در خانواده
هستند .آنها نقشهای
ویژهای در خانواده
دارند ،مث ً
ال هنوز هم
تا حدود زیادی نقش
داور و میانجی را در
مسائل خانوادگی بر
عهده دارند و در موارد
دیگر با استفاده از اهرم
ثروت و حمایت مالی
از فرزندان ،حامی آنها
هستند

،،
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نگاهی به خانواده و زندگی شهری

خانواده محور سیاستگذاری شهری است
شهرراز

میان نهاد خانواده و روابط و مناسبات اجتماعی،
ســاختارهای اقتصادی ،سیاســی و فرهنگی جامعه،
رابطــهای تنگاتنگ وجود دارد؛ بهگونهای که هرگونه
سیاســتگذاری و اقدام برای توسعه بهویژه در حوزه
مدیریت شهری ،ضرورت ًا باید با در نظر گرفتن نقش و
کارکرد نهاد خانواده باشد .خانواده اما اجزا و مؤلفههایی
دارد کــه میتوان به مؤلفههای زیر اشــاره کرد 1 .ـ
بُعــد خانواده :تعــداد اعضای خانــواده را بعد خانواده
میگوینــد .بررســی و مطالعه بعد خانــواده در حوزه
مطالعات جمعیتشناســی قرار دارد 2 .ـ کارکردهای
خانواده :کارکردهای خانواده مشتمل بر نیازهایی است
که خانواده ،چه در ســطح اجتماعی و چه در ســطح
فردی ،به آنها پاســخ میدهــد 3 .ـ معنای خانواده:
معنای خانواده دربرگیرنده نظام ارزشی و معنایی است
که افراد خانواده ،تلقیها ،باورها ،پنداشتها ،الگوهای
عملــی ،هنجارها و بهطورکلی شــیوه رفتار خود را بر
اساس آن تنظیم و تفسیر میکنند 4 .ـ مکان خانواده:
خانــواده با خانه همراه اســت .تصــور خانواده بدون
تصور مکان ،ناممکن اســت .اعضــای خانواده وقتی
زیر یک ســقف قرار میگیرند ،هویت خانوادگی پیدا
میکننــد .تنها وجود یک ارتبــاط حقوقی میان زن و
مرد برای تشــکیل خانواده کافی نیســت ،بلکه باید
زن و مــرد بهطور منظم در یک مــکان معین با هم
مالقات داشته باشند ،زندگی کنند و فرزندان آنها در
کنارشان باشند 5 .ـ بُعد ارتباطی خانواده :بعد ارتباطی
خانواده ،مجموعهای از دادوستدها ،روابط و مناسبتها
میان افراد جامعه است .مناسبات خانوادگی هم درون
خانواده است و هم میان خانوادهها وجود دارد.
 6ـ بُعد اقتصادی خانــواده :وجود بعد اقتصادی
خانواده به این معناست که خانواده با تملک داراییها،
اشیا و اموال وجه نمادین خود را تعریف میکند .ممکن
اســت خانوادهای فقیر یا ثروتمند باشد ،اما بههرحال
دارای ملک ،لوازمخانگی ،درآمد ،پسانداز و همچنین
داراییهــای منقول یا غیرمنقول اســت که از اجزای
مهم خانواده به شــما میآیند .به تعبیر دیگر خانواده
باید بعد مادی و عینی نیز داشــته باشد 7 .ـ دگرگونی
مناســبات و مناسک خانوادگی :ســفره نیز کمکم از
خانهها بیرون آمده است .رســتورانها ،کافیشاپها
و چایخانههــا مجموعــه مؤسســاتی شــدهاند که
بهتدریــج کارکرد غذایی خود را افزایش دادهاند .حتی
محیطهای کار ،امروز بدل به رســتورانهایی شدهاند
کــه بخش قابلتوجهی از افراد جامعه ناهار را در آنجا
صرف میکننــد .حالآنکه ،کارکرد غذایی خانواده ،به
معنای مناسبات بین افراد خانواده است .سفره محلی
اســت که ما حول آن خاطره جمعــی و خانوادگی را
شــکل میدهیــم و درباره خود بــا یکدیگر صحبت
میکنیم .ســفره تنها جایی برای غذا خوردن نیست،
بلکه محلی برای تولید معنا ،عاطفه ،احساس ،خاطره
مشترک و حســی از بودن خانواده است .ما در سفره،
احســاس را تولید یا بازتولید میکنیم .ازاینرو کاهش
یا افزایش کارکرد غذایی خانواده ،بهمعنای کاهش یا
افزایش بخشی از کارکردهای احساسی خانواده است.
انواع خانوادههای در حال ظهور شهری

بر اســاس موارد فــوق میتوان انــواع خانواده
ایرانی در حال ظهور را برشــمرد .در حال ظهور بودن
این خانوادهها به این معناســت که میتوان شواهد و
نشانههایی محکم و انکارناپذیر را در ارتباط با حضور
ایــن خانوادهها برشــمرد .درعینحال ،این اشــکال
تا اســتمرار ،استقرار و گســترش کامل زمان زیادی
در پیــش دارنــد .هرچند افقهای پیــشرو بهنوعی
بر اجتنابناپذیری اســتمرار و اســتقرار آنها صحه
میگذارند.
 1ـ خانواده چندمکانی :چندمکانی شــدن
یکی از تحوالت مهم خانواده در عصر حاضر اســت.
این نکتهای اســت کــه باوجود اهمیت بــاال ،توجه
محققــان خانواده را کمتر به خود جلب کرده اســت.
همانگونه که اشاره شد ،یکی از ویژگیهای خانواده،
زیســتن زیر یک سقف اســت .این بدین معنی است
که مکان ،عاملی تعیینکننده برای تشــکیل خانواده
اســت .یکی از اتفاقــات چند دهه اخیــر ،دگرگونی
مفهــوم خانه و مــکان خانواده بوده اســت .در این
شرایط شکلهای گستردهای از خانوادههای هستهای

و گسترده را مشــاهده میکنیم که یا زیر یک سقف
زندگی نمیکنند و یــا بهصورت فصلی با هم زندگی
میکنند .مث ً
ال خانوادههایی را مشاهده میکنیم که زن
و فرزندان در روستا هستند و مرد در شهر مشغول کار
اســت .البته این اتفاق تنها در مورد همسران نیست،
بلکه در مورد فرزندان نیز رخ میدهد .امروز مشاهده
میکنیــم که حتی فرزندان مجــرد از پدر و مادر جدا
میشــوند و بــرای تحصیل یا کار بــه جاهای دیگر
میروند .در اینگونه خانوادههــا میبینیم که مفهوم
خانواده هســتهای تغییر نکرده است ،اما یکی از ابعاد
آن یعنی زندگی در یک مکان ،دستخوش تغییر شده
اســت .بااینحال آن عضو خانواده که از خانواده جدا
زندگی میکند ،دائم ًا بهوسیله تلفن ،موبایل و ایمیل با
خانواده ارتباط دارد .از حمایتها ،مبادلهها ،و مناسبات
را بیــن اعضای خانواده ایجاد میکنــد .البته گرمای
حاصل از مناسبات عاطفی خانواده که از طریق دیدار
چهره به چهره و بدنی منتقل میشــود ،در این روش
کاهش پیدا میکند و بخش مهمی از کارکرد خانواده
که از طریق تماس چهره به چهره به دســت میآید،
کمرنگ میشود.
 2ـ خانواده گسترده جدید :در سالهای
اخیر شــکل جدیدی از خانواده گسترده به وجود آمده
اســت کــه در آن هممکانی وجود ندارد ،اما ســطح
مناســبات و مراودات بهگونهای است که میتوان آن
را خانواده گســترده مدرن نامید .در خانواده هستهای،
فرزندان با پدربــزرگ و مادربزرگ خود در یک خانه
زندگــی نمیکنند ،اما از پدربــزرگ و مادربزرگ خود
هم نگسستهاند .اما هنوز هم شکلهایی از همزیستی
نســلهای متوالی را میتوان در ایران امروز مشاهده
کــرد .مث ً
ال دختری که ازدواج کرده و چند فرزند دارد،
در هنگام رفتن به سر کار فرزندان خود را به مادرش
میســپارد ،یا در بســیاری مواقع ،زن و شوهر جوان
ناهــار را در خانه پدر و مادر میخورنــد و این اتفاق
بارها و بارها رخ میدهد .درست است که پدربزرگها
و مادربزرگها نقشهای سابق را بهتمامی ندارند ،اما
حمایت فرزندان از آنها به شکلهای گوناگون دیده
میشود و تعداد بســیار اندکی از فرزندان هستند که
پدران و مادرانشــان را به خانه سالمندان میفرستند.
این مســئله بدان سبب اســت که به لحاظ ارزشی،
رویکرد مثبتی نســبت به ســپردن افراد کهنســال
به خانه ســالمندان وجود نــدارد و به همین دلیل نیز
خانه ســالمندان نتوانســته به نهــادی فراگیر تبدیل

شــود؛ چنانکه در شــهرهای کوچک و بســیاری از
شهرســتانها ،خانه ســالمندان بهندرت وجود دارد.
از ســوی دیگر ،پدربزرگها و مادربزرگها از ارکان
هر نوع جشن و ســوگواری در خانواده هستند .آنها
نقشهــای ویژهای در خانواده دارنــد ،مث ً
ال هنوز هم
تا حدود زیــادی نقش داور و میانجی را در مســائل
خانوادگی بر عهده دارند و در موارد دیگر با اســتفاده
از اهرم ثروت و حمایت مالی از فرزندان ،حامی آنها
هستند.
خانواده هستهای وسعتیافته

خانواده هستهای وســعتیافته از وضعیتهای
قابلمشــاهده در جامعه کنونی اســت .ایــن نوع از
خانــواده ،خانوادهای اســت که به کمــک ابزارهای
ف ّناورانه ،خود را بســط میدهد .خانوادههای هستهای
وسعتیافته ایرانی ،امروزه به کمک اینترنت ،موبایل
و تلفن میتوانند شبکههای خانوادگی را توسعه دهند.
آنهــا اغلب از طریق ارتباطات مجــازی ،پیوندهای
ســنتی را بازتولید میکنند ،اما جنس و کیفیت مراوده
آنها نســبت به گذشــته متفاوت است .مث ً
ال در تمام
آئینها و مناســبات ،افراد خانواده ،چه در کشورهای
مختلف باشند ،چه مقیم یک شهر باشند ،به هم تلفن
میزنند ،پیام میدهنــد و چت میکنند .این وضعیت
جدید ،خانواده هستهای ایرانی را بهصورت بسیار قوی
با هم مرتبط میکند .به یک عبارت ،گسیختگی ناشی
از چندمکانی شــدن و فاصلههای جغرافیایی به وجود
آمده ،به کمک فناوری به ارتباطی نزدیک میانجامد.
اگــر روابط چهــره به چهــره برای برخی ســخت
شــده باشــد ،اما همان افراد به راحتــی تلفنی حرف
میزننــد ،پیامک میفرســتند و در فضاهای مجازی
همکاریهــای مختلفی با هم دارنــد .بهعنوانمثال
پسرخالهها و پســرعموها و ...که پیشازاین ،به خاطر
فاصله جغرافیایی یا مکانی ،یا شرایط کار و تحصیل،
کمتر یکدیگر را میدیدند ارزشهای جمعی خود را به
کمک ارتباطات ،توسعه میدهند و تقویت میکنند.
خانواده شهری

ازجملــه فرایندهای خانــواده ایرانی میتوان به
توسعه و ظهور خانواده شهری یا شهریشدن خانواده
اشــاره کرد .امــروزه جمعیت ایــران از یک جمعیت
روستایی و عشــایری به جمعیتی شهری تبدیل شده
است .اگر تا نیمقرن پیش  70درصد جامعه روستایی

و  30درصد شــهری بودند ،امروز این نسبت عکس
شــده اســت و بیش از  70درصد از جمعیت کشور،
شدن شیوه
شهرنشــین هستند .از سوی دیگر ،شهری ِ
زندگی نیز به شــکلهای مختلف در حال اشــاعه به
روستاهاست .در سبک زندگی شهری ،کاربرد فناوری،
مصرف بیشتر ،داشتن حریم خصوصی بیشتر ،کاهش
مناســبات همســایگی ،تفکیک محــل کار از محل
زندگی ،زیســت مصرفی ،تعامل بــا بانکها ،ادارات
و ،...دارای اهمیت اســت .چنین ســبکی از خانواده،
تنها مختص شهرنشینان نیســت .حدود  22میلیون
نفر جمعیت روســتایی کشور ،اگرچه در روستا زندگی
میکنند ،اما آنها هم تحت تأثیر زندگی شهری قرار
دارند .هرچند هنوز بخش وســیعی از مناسبات سنتی
در خانواده روستایی وجود دارد ،اما درعینحال سبک
زندگی شهری نیز به روستاها راه یافته است .اینترنت،
گسترش مناسبات شهر و روستا ،توسعه کاالهایی که
بهطور انبوه در روستاها مصرف میشود ،و ف ّناوریهای
ارتباطی که زندگی شهری را بازنمایی میکند ،موجب
شدهاند تا سبک زندگی خانواده شهری به سبک غالب
زندگی تبدیل شود.
بااینحــال خانواده شــهری از برخــی جهات
با خانواده روســتایی متفاوت اســت .نخســتین وجه
تمایــز این دو ،تحول در ســبک زندگی اســت .این
در حالی اســت که امروزه امکانــات و لوازمی که در
یک خانواده شــهری وجود دارند ،در حال راهیابی به
روســتا نیز هستند .برای نمونه اســتفاده از مبلمان و
یا استفاده از تلویزیونهای بزرگ و وسایل الکتریکی
جدید ،در حال رواج در روســتاها هســتند .در گذشته
آنچه زندگی روســتایی را از زندگی شــهری متمایز
میکرد ،معماری روســتایی بود ،اما امروزه خانههای
مهندسیساز ،نقشههای از پیش طراحیشدهای دارند
که همهجا از آنها تبعیت میشود .بهطورکلی امروزه
مهمترین وجه عینی روســتا که معماری آن بود ،فرو
ریخته است و بهجای آن خانههای شیروانی با مصالح
آجر و سیمان ساخته میشوند .دگرگون شدن مبلمان
و معماری بر اثر شهریشدن سبک زندگی روی داده
اســت که عم ً
ال بر حوزههای دیگری مانند لباس نیز
تأثیر میگذارد.
وجــه دیگر تحــول ،دگرگونــی ذهنیت و طرز
نگاه در میان اهالی روستاســت که از طریق مطالعه،
گفتوگو با ســاکنان شــهر و ابزارهای فناوری مانند
اینترنــت تغییر کرده اســت .ویژگی مهــم ذهنیت
روســتاییان ،تســلط آنها بر تبار و خاندان تکتک
اهالی روســتا بود ،بهگونــهای که حتی تــا چندین
نسل ،پیشــینه افراد را میشناختند ،مناسبات گسترده
شجرهنامه هر فرد را میدانستند و از رخدادهای تاریخ
روســتا آگاه بودند .برخورداری روستاییان از دانشها
و آگاهیهای سینهبهسینه شــفاهی و تسلط بر شعر،
ادبیات و فرهنگعامه ،ســطحی از هویت و آگاهی را
شکل میداد که در آن به حافظه اتکا میشد .افزون بر
این ،نوعی دانش بومی در مورد دامپروری ،کشاورزی،
هواشناســی و شــناخت گیاهــان محلــی ،خاکها،
ســنگها ،خاصیتهای زمین و بهطورکلی آشــنایی
نسبت به جغرافیای نزدیک در روستا وجود داشت که
به روســتاییان کمک میکرد تــا بر جهانی که در آن
زندگی میکنند ،مسلط باشند.
بااینهمه ،امروزه خانواده روستایی ایرانی تغییر
کرده و ســطح آگاهی و ذهنیت آنهــا نیز دگرگون
شده است .نســلهای پیشــین و برخوردار از دانش
ســنتی نیز بهتدریج از دنیا میروند و جای خود را به
نسلهای جدید میبخشند .نسل جدیدی که بهجای
دانش مردمی ـ فرهنگی ،دارای دانش مدرســهای و
دانشــگاهی است .در این شــرایط ،دانش پیشین که
تربیتمحور بود ،به شــکل شفاهی شکل گرفته بود و
قائم به مکام و زمان بود ،به دانش مدرســهای تبدیل
میشود .بدین ترتیب ،بچههای نسل جدید روستایی
از دانشهایــی مانند دانش کشــاورزی ،دامپروری و
تاریخ شــفاهی کمتر خواهند دانســت و هرچه بیشتر
شبیه بچههای شهری خواهند بود .این افراد از سویی
خواهان این هستند که زندگی شهری داشته باشند و
به شــیوه شــهری زندگی کنند .از طرف دیگر حسی
نوســتالژیک نســبت به گذشــته خود نیز دارند .این
وضعیت سبب شــده که برخی خانوادههای روستایی،
شهرنشین شوند.
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،،

خانواده یکی از
اساسیترین
نهادهای اجتماعی
بوده است ،این نهاد
همراه با دگرگونی
سیستمهای
معیشتی در طول
تاریخ ،متحول شده
است ،اما همواره
اهمیتی اساسی در
زندگی انسانها دارد

،،
نگاهی به شیوهی مداخله مدیریت شهری در خانواده

تقویت فضای زیست فرهنگی و معنوی در شهر
شهرراز
شــهرهای امروزین و بهویژه کالنشــهرها،
موجودیتهایی بســیار پیچیدهاند که همراه با گذر
تاریخی آنها بهســوی این پیچیدگــی ،ادراکات
و شــناختهای متفاوت و روزبــهروز پیچیدهتری
از آنها پدیدار شــده اســت .نزدیــک به پنج دهه
پیشتر ،شــهرهای هویتهایی فیزیکی با غلبهی
زیرساختهای خدمات شــهری و موجودیتهای
قابل دستکاری که تغییرات در آنها بهقصد ایجاد
حداکثر نفــع کارکردی صــورت میگرفت ،تلقی
میشدند .برنامهریزی شهری در معنای برنامهریزی
فضایــی ،جایابــی و مکانیابــی برای اســتقرار
کاربریها ،و تحلیلهــای اقتصادی ،رویکرد غالب
به شــهرها را تشــکیل میداد .با چنین رویکردی،
ادارهکردن شهر بر اســاس مدیری زیرساختها و
متغیرهای فضایی ـ اقتصادی در اولویت بود.
محوریت انسان در مدیریت شهری

اما با گذر این ســالها ،محیطهای شهری با
انبوهی از مشکالت مواجه شدند ،برنامهریزیهای
فضایی نتوانســتند اهداف مطلوب را تحقق سازند
و مشــکالت زیستمحیطی به ساختارهای شهری
هجــوم آوردنــد .مطالعات نشــان داد کــه بهبود
زیرســاخت تکنولوژیک و خدمات شهری ،نه بدون
مردم ممکن است و نه این اقدامات باید در خدمت
چیزی جز مردم باشــد .همزمان ،رسانهای شدن و
انبوهشدن تولید محصوالت فرهنگی ،خواستههای
جدیــد و ...نیازهــا و مطلوبهــای دیگری برای
محیطهای شهری و انسانهای حاضر در آن خلق
کرد .در ادبیات توســعه نیز بهتدریج جایگاه توسعه
انسانی ،توسعه اجتماعی ،فرهنگ و توسعه ،سرمایه
اجتماعی ،و محوریت انســان در روابط اجتماعی و
کیفی زندگی بهعنوان ترکیبی از عوامل اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی و زیستمحیطی بروز کرد .طبیعی
بود که رویکردهای جدیدی در مدریت شهری بروز
کند تا بشود صورتبندی نوینی از مسائل ،اولویتها
و اهداف مدیریت شهری ارائه داد و بر مبنای آنها
برای مدیریت شهر برنامهریزی کرد.
البته این تحوالت به این معنا نبوده که جایگاه
ف ّناوری ،اقتصاد ،و برنامهریزی فضایی در شــهرها
کمرنگ شده اســت .مدیریت شهری ،متخصصان
شهری و تکنولوژیســتها دائم ًا ابزارهای جدیدی
برای بهبود سیستمهای حملونقل ،کاهش آلودگی
زیستمحیطی ،بهبود ارتباطات ،کمهزینهتر کردن
خدمات شــهری ،و سایر نیازمندیها ارائه کردهاند،
اما مسئله این اســت که باید همه این دستاوردها
در کنار توجه به انســان ،هدف قــرار دادن کیفیت

زندگی انســان ،مشارکت مردمی در اداره و پیشبرد
امور شــهری ،و تقویت فضای زیســت فرهنگی و
معنوی نگریسته شوند.
مناسبتهای مدیریت شهری و خانواده

برای روشن شــدن مناســبتهای مدیریت
شــهری و خانواده دســتکم از دو منظــر باید به
موضوع پرداخــت :یکی از بعد نظــری و دیگر از
حیث تجربی .خانواده یکی از اساسیترین نهادهای
اجتماعی بوده اســت ،این نهاد همراه با دگرگونی
سیســتمهای معیشتی در طول تاریخ ،متحول شده
است ،اما همواره اهمیتی اساسی در زندگی انسانها
دارد .طرحها و برنامههای مدیریت شــهری برای
خانواده را میتوان برحســب اینکه بهطور مستقیم
یا غیرمســتقیم خانواده را تحتتأثیر قرار میدهند،
دســتهبندی کرد .گروههای هدف شامل خانواده،
خانواده در آغــاز ازدواج ،زنان ،کــودکان ،مادران
و پدران مســن و ســالخورده ،و جوانان .از سوی
دیگر میتوان مواضعــی را که در خانواده و جامعه
موردتوجه قرار میگیرد به شــرح زیر دســتهبندی
کرد :تحکیــم بنیان خانــواده ،تقویت کارکردهای
خانواده (شامل مراقبت جسمانی ،اقتصاد ،فراغت)،
دورههای زندگی خردســاالن ،کــودکان ،جوانان،
میانسال و پیران.
مداخلههای مدیریت شهری در خانواده

 1ـ توزیع :منظــور از این ترکیب مفهومی
آن اســت که درآمدهای شــهری چگونــه میان
خانوادههای شهری و حتی درون یک خانواده توزیع
شــدهاند .م آیا رویه توزیعی بوده است یا تفریقی؟
در فراینــد توزیع هیچ مالحظهای در اســتفاده یا
برخوردار شدن اعضای جامعه از منابع وجود ندارد.
 2ـ امنیــت :امنیــت از کارکردهای نظام
سیاسی است.
 3ـ مشارکت :خانواده را میتوان در شکل
خانواده شــهروندی در نظر گرفت .این نوع خانواده
مســتلزم مشــارکت اعضا در درون و بیرون نظام
خانواده است.
 4ـ تجانس فرهنگی :تجانس فرهنگی
به معنی تمایالت نســبت ًا مشــابه فرهنگی به امور
مختلف اســت .برای آنکه معیاری به دســت داده
شــود تا بدان وســیله امکان اندازهگیری تجانس
فرهنگی خانواده فراهم شــود ،الزم است از منظر
مســائل شهری به تجانس نگریســته شود .از این
منظر مفاهیمی که باید مدنظر قرار گیرند ،عبارتاند
از :نوع و میزان مصرف فرهنگی ،میزان مشــارکت
فرهنگی ،میزان احســاس تعلق خانوادهای ،میزان
تشابه ظاهری.

مدیریت شــهری و لزوم جلب رضایت
شهروندان

ارائه خدمات به شهروندان از وظایف مدیریت
شــهری اســت و این خدمات در صورتی مطلوب
خواهــد بود کــه در عین اجرای کارشناســانه آن،
رضایت شهروندان نیز جلب شود .مدیریت شهری
وظایــف مختلفی در حوزه مأموریت خود در شــهر
دارد کــه بــدون در نظرگرفتن مصالــح و رضایت
مــردم ،کارها بــه نتیجه دلخواه نخواهد رســید و
اصو ً
ال انجام همه خدمات در شــهر با هدف ایجاد
آسایش و آرامش شــهروندان است و اگر غیرازاین
باشــد ،بهطور طبیعی اصل خدمترســانی نیز زیر
سؤال خواهد رفت .با این نگاه فعالیت و خدماتی از
سوی مدیریت شهری در محل سکونت و کار افراد
مثمر ثمر اســت که رضایت و خشنودی شهروندان
بهعنوان پیکره اصلی جامعه را به همراه داشته باشد
و در غیــر این صورت ،نتیجــه فعالیتها معکوس
خواهد بود .از ســویی شــهروندان و خانوادهها نیز
دارای نقشهای تفکیکشــده هستند و از حقوق،
امتیازات و مســئولیتهای این نقش آگاهاند و آن
را مطالبه میکنند .شــهروند در امور عمومی جامعه
مشارکت میکند .شهروندان در امور مختلف ،اعم از
نگهداری از امکانات عمومی و حفظ منابع طبیعی تا
تعمیر مدرسه محل و آسفالت خیابان خود احساس
مســئولیت میکننــد .در واقع ،هر فــرد در جامعه
شــهروندی حقوق و تکالیفی دارد و کسانی که این
حقوق و تکالیف را رعایت میکنند یک شــهروند
خوب محسوب میشوند.
حقوق و مســئولیتهای شــهروندان و
خانوادهها

بااینحال خانوادهها و شهروندان مجموعهای
از حقــوق و تکالیف دارند .تکالیف هر شــخص به
مسئولیتهای شــهروندی او مرتبط میشود .این
مســئولیتها و تکالیــف در جنبههــای گوناگونی
میتواند وجود داشــته باشــد .بخشــی از تکالیف،
تکالیف فردی هســتند و به خود فــرد ارتباط پیدا
میکنــد ،مانند حفــظ نظافت محیــط پیرامون و
رعایت قوانین شهری .بخشی دیگر هم به تکالیف
اجتماعی افراد مربوط است ،یعنی چون یک فرد در
یک کشور زندگی میکند ،نسبت به جامعه پیرامونی
خودش طبق مسئولیتها و تکالیفی که برعهده دارد
باید عمل کند و باید بهگونهای باشد که دچار نقض
نشود .این مسئولیتها شامل کمک به افراد نیازمند
و ســالمندان ،رعایت حقوق شــهروندی و رعایت
عدالت اجتماعی میشود .مدیریت شهری نیز ملزم
به رعایت حقوق شهروندان و خانوادهها و برقراری

عدالت شــهری از طریق عدالت توزیعی است .به
این معنا که امکانات رفاهی مثل حملونقل عمومی
و خدمات ترافیکی ،فضای ســبز ،خدمات شهری،
خدمات پســماند و ...را باید برای تمامی شهروندان
شهر فراهم کند.
نقــش خانوادهها در بهبودبخشــیدن
کیفیت زندگی شهری

خانوادههــا نیز زمانــی میتواننــد در بهبود
بخشیدن کیفیت زندگی شــهری خود مفید باشند
کــه از فرهنگ و تکالیف شــهروندی خود اطالع
داشته باشــند تا در ارائه داوطلبانه خدمات عمومی
ایفای نقش کنند و با آموزش فرهنگ شــهروندی
به دیگران به شکلگیری اجتماعات فعال و توانمند
کمک کنند .بهعنوان مثال خانوادهها و شــهروندان
میتواننــد در مباحثی چون کاهش جرائم رانندگی،
بازســازی و تأمین مسکن ،حفظ و رعایت بهداشت
و نظافت پیرامون شــهری خود و حلوفصل بعضی
مسائل اجتماعی دیگر مؤثر باشند.

،،
تجانس فرهنگی به
معنی تمایالت نسبتاً
مشابه فرهنگی به
امور مختلف است.
برای آنکه معیاری به
دست داده شود تا
بدان وسیله امکان
اندازهگیری تجانس
فرهنگی خانواده
فراهم شود ،الزم
است از منظر مسائل
شهری به تجانس
نگریسته شود

،،

وظایف مدیریت شهری در قبال خانواده

وظایف مدیریت شــهری در قبــال خانوادهها
تنها محدود به برنامهریزی شهری ،خدماترسانی،
انجــام پروژههای عمرانی و ...خالصه نمیشــود.
بلکــه جهتدهی فعالیتهای شــهری و ترســیم
چشــماندازی شهر در راستای دســتیابی به توسعه
پایدار ازجمله مهمترین وظایف مدیریت شهری در
قبال خانوادهها و شهروندان است .مدیریت شهری
همچنین میتواند با آموزش فرهنگ شهروندی در
راستای فرهنگسازی میان خانوادهها ،هم آنها را
نسبت به حقوق خود آگاه کند ،و هم مسئولیتهای
آنها را بهعنوان شهروندان آموزش دهد .بااینحال
خانواده نیز بهعنوان نخســتین نهــاد جامعهپذیری
افــراد ،نقشــی مؤثرتــر و مهمتــر در افزایــش
آگاهیرســانی به فرزندان در قبال مســئولیتها و
حقوق شــهری آنها دارد .بهبیاندیگر ،همانگونه
که مدیریت شــهری توجــه و تمرکزش بر ارتقای
خدماترسانی به این نهاد ،و همچنین رشد و توسعه
رفاه و مطلوبیت زندگی خانواده اســت ،خانواده نیز
میتواند در راســتای کیفیتبخشی به فعالیتهای
مدیریت شــهری بــه این نهاد کمک کند .شــاید
سادهترین و راحتترین شیوه نیز ،آموزش فرهنگ
شــهروندی به کودکان اســت .اگــر فرزندان در
خانواده با فرهنگ شــهروندی آشنا شوند و احترام
به فرهنگ شهروندی و شــهر را بهعینه بیاموزند،
شهر مجموعهای از خانوادهها و شهروندانی خواهد
بود که در وهله نخســت به حقوق یکدیگر احترام
میگذارند.

،،

خانوادهها و شهروندان
میتوانند در مباحثی
چون کاهش جرائم
رانندگی ،بازسازی
و تأمین مسکن،
حفظ و رعایت
بهداشت و نظافت
پیرامون شهری خود
و حلوفصل بعضی
مسائل اجتماعی دیگر
مؤثر باشند

،،
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خانواده از منظر
دین مبین اسالم

خانــواده در لغــت به معنــای خاندان ،دودمــان و تبار آمده
اســت ،اما در معنای اصطالحــی آن اختالفنظر وجود دارد و
اندیشــمندان گوناگون علوم اجتماعــی ،تعریفهای متنوعی
بــرای آن ذکر کردهانــد .هرکدام از این تعاریــف به بُعدی از
خانواده توجه نموده است .با این حال در تعریفی ساده ،خانواده
کوچکترین ،سادهترین و عمومیترین واحد اجتماعی است که
ل میشود
بر اساس ازدواج رسمی بین یک مرد و یکزنتشکی 
و با تولد فرزندانتوسعه مییابد.
نگرش اسالم به خانواده

خانواده از نگاه اســام و آموزههای دینی ،نهادی مقدس،
ســازمانی حرکت آفرین ،ســاحلی برای آرامش و بستری برای
رشــد و تربیت ،جایگاه پیشــرفت مادی و معنوی و تجلیگاه
شــکوفایی و بالندگی اســت .اگر ضروری باشد تا انسان برای
نیل به کمال و بهروزی از یــک نردبان چند پلهای صعود کند
و بــاال برود ،بهطور حتم و یقیــن اولین پله این نردبان ترقی و
رشد ،تشکیل خانواده است .به همین دلیل ،یعنی به دلیل تأثیر
شگرف خانواده در شکوفایی و رشــد افراد ،بیشتر اندیشمندان
دینی و بزرگان علوم انسانی و اجتماعی درباره خانواده ،توصیهها
و دســتوراتیبیان کردهاند .در متون اسالمی و آموزههای دینی
نیز دســتورات ســازندهای در رابطه با تعامل همســران و امور
خانواده وارد شده است .عالوه بر این ،در تمام ادیان الهی نیز به
خانواده توجه ویژه شــده و برای هدایت آن ،قوانینی وضع شده
است .در آموزههای اسالمی توصیهها ،دستورالعملها و قوانین
محکم ،جامع و فراوانی در رابطه با خانواده بیان شده است.
در نگاه تعالیم ســازنده اســام ،خانواده کانونی مقدس،
مبارک و مورد رضایت حقتعالی تلقی شــده و موردســتایش و
تمجید خداوند متعال قرار گرفته اســت .پیامبر گرامی اســام
(ص) میفرمایند« :در اسالم هیچ بنیانی پیش خداوند محبوبتر
و ارزشمندتر از بنیان تشــکیل خانواده و بنیان ازدواج نیست».
اینهمه تقدیر و تمجیــد از ازدواج و بنیان خانواده به دلیل آن
اســت که ازدواج منشأ سرنوشتساز خانواده و نقطه شروع یک
واحد اجتماعی ستوده اســت .ازدواج بهعنوان سنگبنای اولیه
خانــواده و بهعنوان عاملی اساســی در شــکلگیری این نهاد

[

باعظمت بوده و زمینهساز زوجیت و همدلی دو جوان و همچنین
بسترساز پیشرفت مادی و معنوی آنان خواهد بود.
قرآن کریم دربــاره آرامش و اطمینانبخشــی خانواده و
همسر میفرماید« :از آیات و نشانههای قدرت خداوند این است
کــه برای انســان از نوع و جنس خود ،همســرانی آفرید تا در
کنــار آنان (در خانواده) به آرامش و ســکون نیــل پیدا کنند و
بین آنان دوســتی و رحمت قرار داد ».خانــواده به دلیل ایجاد
حس وظیفهشناسی و مسئولیتپذیری موجب بروز و شکوفایی
اســتعداد همسران شــده و آنها را بهسوی تالش ،سازندگی و
مطهری درباره نقش ارزنده
نقشپذیری وادار میسازد .شــهید ّ
خانواده مینویســد« :یکپختگــی و پویایی وجود دارد که جز
در پرتو ازدواج و تشــکیل خانواده پیدا نمیشود ،در مدرسه پیدا
نمیشــود ،در جهاد با نفس پیدا نمیشــود ،در نماز شــب پیدا
نمیشــود .این کماالت را فقط در تشــکیل خانــواده میتوان
به دســت آورد ».در آموزهها و تعالیم اســامی برای این حس
مســئولیت و تــاش در راه رفاه ،بالندگی و پیشــرفت معنوی
خانواده ،پاداش در نظر گرفته شده و حتی بهمنزله برترین کارها،
یعنی جهاد در راه خدا قرار گرفته اســت .خانواده سالم عالوه بر
اینکه زمینه ترقی معنوی ،کســب ثواب ،دوری از گناه ،شادی،
نشــاط و امنیت میشود ،زمینهساز تربیت و تولید نسلی صالح و
مطیع پروردگار شــده و به این وسیله نیز برکات و الطاف الهی
را بهطرف خانه و خانواده ســرازیر میکند .پیامبر (ص) درباره
تربیت فرزند میفرمایند« :ازدواج کنید و خانواده تشــکیل دهید
تا صاحب فرزند شــوید .بهدرستی که من به زیادی شما در روز
قیامت بر امتهای دیگر افتخار میکنم».
نهاد خانواده در نظام اجتماعی

خانواده گروه کوچکی است که بهوسیله پیوند زناشویی بین
دو نفر ،یعنی یک مرد و یک زن تشــکیل و آغاز میشــود و با
تولد فرزندان گسترشیافته و تعامالت ویژهای به خود میگیرد.
خانواده در بین نهادها و ســازمانهای اجتماعی از ویژگیهای
منحصربهفردی برخوردار است ،بهگونهای که این نهاد اجتماعی
از ســویی ،طبیعیترین ،مهمترین ،ارزشمندترین ،پردامنهترین،
مشــروعترین و اثربخشترین گروه اجتماعی بوده و از ســوی

دیگر ،روابط و تعامالت حاکم در آن ،بســیار عاطفی ،انسانی و آنان کاهش چشمگیری پیدا میکند.
صمیمی است .خانواده بســتری مناسب برای پرورش و تربیت
ایجاد بستری مناسب برای پرورش فرزند
فرزندان و نســلهای آینده است .اگر چنانچه خانوادهای نتواند
کانون خانواده ،بســتری مناســب بــرای تربیت عاطفی،
نقش واقعی خود را ایفا کند و دچار ناهنجاری و مشــکل شود،
نهتنها آســیبهای جدی در درون خود ایجاد میکند ،بلکه بر اخالقی ،اجتماعی ،ذهنی ،جســمانی و مهارتی فرزندان است.
تمام جامعه تأثیر منفی خواهد گذاشــت؛ چراکه جامعه انسانی در ایــن کانون پر مهر ،فرزندان به نحو مطلوبی رشــد کرده و
به بالندگی میرســند .هیچ مکانی نمیتوانــد نیازهای تربیتی
قوام و ماهیت خود را مدیون خانواده و اعضای آن است.
به دلیل تأثیرگذاری و نقش زیاد خانواده در ابعاد گوناگون فرزندان را همانند خانواده برآورده سازد.
حیات فردی و جمعی ،اندیشمندان و نظریهپردازان علوم انسانی
ارکان اولیه خانواده
اجتماعی ،بهویژه روانشناســان سعی نمودهاند تا مباحثی را در
هسته مرکزی و پایههای اساسی خانواده و ارکان نخستین
رابطه با خانواده مطرح نمایند و درباره فواید تشــکیل خانواده،
آثار ،آســیبها و راههای اســتحکام آن سخن بگویند .به دلیل آن را در تمام خانوادهها زن و شــوهر تشــکیل میدهند .زن و
اینکه در پی کسب نگرشها و دیدگاههای روانشناسان درباره شــوهر (همســران) محور و ارکان اصلی خانواده بوده و سایر
موضوع خانواده هســتیم ،سعی خواهیم کرد تا به نظریات آنان اعضای خانواده (فرزندان) بر مدار آنها شکل میگیرند و عضو
بیشــتر توجه داشته باشــیم و به آثار و فواید تشکیل خانواده از خانواده میشــوند .زن و شــوهر بهعنوان محور اصلی خانواده
عالوه بر وظایف همسری که نسبت به یکدیگر دارند ،باید نقش
نگاه روانشناسی بپردازیم.
والدینی را نیز ایفا کرده و بتوانند بین نقش همســری و والدینی
بهگونهای ســازگاری ایجاد کنند تا مشکلی به وجود نیاید .اگر
فواید تشکیل خانواده
بــه اعتقاد روانشناســان ،آرامش و اطمینانــی که برای چنانچه اشــکال و آسیبی در روابط همســران و یا مشکلی در
همســران و حتی اعضای دیگــر خانواده در محیــط خانواده ایفای نقش همســری و والدینی پیش آید ،در ســایر اعضای
بههنجار ایجاد میشود ،در هیچ جایی حاصل نمیشود و محیط خانواده که اعضای ثانوی (غیر اصلی) هستند نیز تأثیر گذاشته
آن ،امنترین و رضایتبخشترین بستر برای خشنودی نیازهای و همدلی ،همکاری و استحکام الزم برای یک خانواده را تحت
روانی ،بهویژه تأمین آرامش روانی اســت .محبت ،غمخواری و تأثیر قرار میدهد .ازاینرو ،خانوادهای که ارکان اولیه آن ،یعنی
پذیرش یکدیگر که از مهمتریــن مؤلفهها و ضروریات زندگی زن و شوهر از سالمت جســمانی ،روانی ،اجتماعی ،اخالقی و
معنوی متعادل و قابل قبولی برخوردار اســت ،با خانوادهای که
اجتماعی است ،به بهترین وجهی در خانواده تأمین میشود.
ارکان اولیه آناینگونهنباشد ،تفاوتاساسیخواهد داشت.
موجب رشد شخصیت

از آثار مهم دیگر ازدواج و تشــکیل خانواده ،رشد و تکامل
شخصیت اســت؛ زیرا یکی از زمینههای مهم رشد شخصیت،
برخورداری شــخص از عزتنفس باال است و ازدواج و ارتباط
خانوادگی در افزایش عزتنفس مؤثر اســت .به دلیل اینکه زن
و شــوهر و فرزندان بهطورمعمول موجب حس رضایتمندی از
زندگی میشوند و بهواسطه همسر شدن و پسازآن پدر و مادر
شــدن و احساس مسئولیت کردن ،زمینههای توسعه وجودی و
رشد شخصیت را فراهم میسازند .وقتی اعضای خانواده تعامل
محبتآمیــز و صمیمی با دیگران برقــرار میکنند ،این تعامل
موجب میشود تا دیگران را بخشی از وجود خود احساس کنند
و این اتفاق ،نوعی توســعه خود اســت .ژان پیاژه روانشناس
معروف اروپایی ،اعتقاد دارد که حرکت از خود میانبینی بهسوی
میانواگرایی در ســیر تحول کودک ،دلیل ارتقای شــخص به
مرحله باالتر و کمال بیشتر است .در ازدواج و خانواده این پدیده
بهوضوح اتفاق میافتد و هر عضوی از خود میانبینی بهســوی
میان واگرایی حرکت میکند .ازاینرو ،برای همسر و فرزندان و
اعضــای خانواده ایثار و فداکاری کرده و آنها را جزئی از وجود
خود میداند.
عامل سالمت و امنیت اجتماعی

ازدواج و تأســیس خانواده ،بــرای امنیت جامعه مفید بوده
و زمینه جرم و بزهکاری را کاهش میدهد .آماری که توســط
محققان علوماجتماعی ارائهشــدهمؤید این ادعاســت .در یک
تحقیق میدانی که بر روی پانصد نفر از جوانان انگلستان انجام
گرفت ،این نتیجه به دست آمد که جوانان پس از تشکیلخانواده،
کمتر بهانجامکارهای مجرمانهرویمیآورند و خالفکاری در

سلسلهمراتب در خانواده

خانــواده همانند دیگــر واحدهای اجتماعــی دارای یک
سلســلهمراتب است .در هر واحد اجتماعی و هر سازمان رسمی
و غیررسمی ،هر شــخص دارای جایگاه و نقش ویژهای است.
اگر جایگاه و حوزه اختیارات و وظایف افراد در یک ســازمان و
اداره یکسان باشد ،آن سازمان به اهداف خود نیل پیدا نمیکند
و به گسســتگی میگراید .اگر در خانواده نیز بهعنوان یک اداره
و جامعه کوچک ،سلســلهمراتب وجود نداشــته باشد و جایگاه
افراد تعیین نشــود ،آن خانواده به سامان مطلوبی نمیرسد .در
آموزهها و تعالیم اسالم بهصورت جدی و بنیانی بر لزوم رعایت
سلســلهمراتب در خانواده توصیه شــده و به دلیل حفظ مصالح
خانواده و اقتدار بیشتر در مدیریت بهینه آن ،به برخی از اعضای
خانواده نقشهای ویژهای واگذار شده است .اگر چنانچه نقش و
مسئولیتی به شخصی واگذار شود و در کنار آن اقتدار و اختیارات
الزم وجود نداشته باشــد ،این کار لغو و بیهوده بوده و ثمرهای
در پی نخواهد داشت.
در اداره خانــواده نیز باید مســئولیتها و نقشها همراه با
اقتدار کافی و اختیارات کافی باشــد .در خانواده ،والدین بهویژه
پدر ،بیشــترین نقشها و مسئولیتها را به عهده دارد .ازاینرو،
باید از اختیارات بیشتری نسبت به سایر اعضا که نقش کمتری
دارند ،برخوردار باشد.
در راســتای تحقق این مهم (اختیارات والدین) در تعالیم
اســامی ،از سویی بر مدیریت و اختیارات ویژه پدر تأکید شده،
بهگونهای که پدر را بهعنوان مدیر و سرپرســت خانواده معرفی
کرده است و از سوی دیگر ،اطالعات و پیروی از والدین ،بهویژه
پدر را ضروری و واجب دانسته است.

خانواده مهمترین نهاد پیشگیریکننده از آسیبهاست

رئیس ســابق نظام روانشناسی کشــور میگوید :خانواده
مهمترین مبحث در الگوی ایرانی اســامی پیشــرفت است .به
گفتــه دکتر غالمعلی افــروز خانواده تنها نهــاد فطری ،طبیعی،
بیبدیل و جاودانه انســان اســت .او میگوید همه نهادها برای
خانواده اســت و همه وزارتخانهها و ســازمانهای کشور باید در
خدمت نهاد خانواده باشــند؛ چراکه «اگر نگاهی جدی به خانواده
نداشــته باشیم ،مشکل مضاعف پیدا خواهیم کرد ».او با اشاره به
اصل  10قانون اساسی میگوید :همه برنامههای مجلس و دولت
باید برای تحکیم خانواده باشــد .افروز در ادامه با اشاره به اینکه
بیش از  30کشــور جهان وزارتخانهای به نام «وزارت خانواده»
دارنــد ،میگوید :خانوادههــا باید در دولت ســنگربان حقوقی و
حمایتی داشــته باشند .رئیس اسبق دانشــگاه تهران در ادامه دو
رکن اصلی خانواده را زن و شــوهر میخواند و میگوید :فرزندان

مهمان خانواده هستند و باید در محیط خانواده قابلیت زوجیت را
بیاموزند .او با اشاره به اینکه فرزندان با مشاهده رفتار پر عطوفت
پدر و مادر ،بااحســاس پدری و مادری آشنا میشوند ،میافزاید:
فرزندآوری صرف افتخار نیســت؛ بلکــه فرزندپروری بههنگام و
ِ
صحیح یک موفقیت است.
رئیس ســابق نظام روانشناسی کشــور در ادامه خانواده را
مانند یک بوســتان میخواند و فرزندان را گلها و میوههای آن؛
و میگوید :مادر باغبان این بوســتان و پدر ســنگربان امنیت و
آرامش آن اســت .غالمعلی افروز با اشاره به اینکه فرزندان باید
پدر و مادر را «دلآرا ِم یکدیگر» ببینند ،میگوید :همســر مطلوب
باید آرامشــگر خانواده باشد .به باور افروز اگر فرزندان در خانواده
آرامش داشــته باشند ،در جامعه و نظام اجتماعی نیز پویا خواهند
بود .او ســپس با اشاره به اینکه ســن حقیقی انسان برآیند سن

زیستی ،سن روانی و سن کوروموزومی است ،میگوید :یک قرن
پیش متوسط ســن زنان و مردان ایرانی 51 ،سال بود ،اما امروز
به  78و  76ســال رسیده است« .زنان  40ساله امروز مانند زنان
 30ساله  100سال پیش هســتند؛ زیرا سن زیستی آنها تفاوت
کرده اســت ».بر همین اساس ،غالمعلی افروز میگوید براساس
تحقیقات پزشــکی ،فرزندان دچار ســندروم داون نیز براســاس
باالبودن سن زیســتی مادر دچار این سندروم میشوند و نه سن
شناسنامهای.
رئیس سابق نظام روانشناسی کشور معتقد است ازدواج کف
ســنی دارد ،اما سقف ســنی ندارد و همه باید برای فراهمکردن
شــرایط ازدواج برای افراد مجرد تالش کننــد ،چراکه «خانواده
مهمترین نهاد پیشگیریکننده از آسیبهاست ».غالمعلی افروز
از همیــن رو برخی مشــکالت فرزندان را نیز برخاســته از خأل

[

عاطفــی میان پدر و مادر میداند و میگوید :برای پیشــگیری از
آسیبهای زیستی و شناختی ،باید خانواده محور همه تصمیمات
و اقدامات باشد و دولت باید به پدر و مادر نیز آموزشهای صحیح
از ارتباط انســانی و عاطفی میان زوجین را فرا دهد .او ســپس
با اشــاره به تحقیقات روانشــناختی بر روی کودکان میگوید:
عروســکدرمانی بهخاطر آن اســت که پدر و مــادر به یکدیگر
محبت نمیکنند« .درمانگــری خانوادهمحور جواب میدهد؛ نه
کلینیکمحــور ».از همینرو او مهمترین نیــاز فرزندان را «نیاز
عاطفی» میداند و معتقد است باید آرامش و عاطفه در خانواده و
بین پدر و مادر حاکم باشد« .باید حقوق عاطفی در خانواده حاکم
باشد ...بچهها حق دارند پدر و مادر خود را دوست داشته باشند».
او معتقد است در این صورت است که خانواده مهمترین محور و
سکوی رواندرمانی برای کودک خواهد بود.
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،،

خانواده سالم
خانوادهای است
که از سالمت روان
و آرامش روانی و
معنوی هر یک از
اعضای خانواده
حمایت میکند.
کودکی که زندگی را
با دوستی میگذراند،
میآموزد که دنیا
مکانی زیبا برای
زیستن است

،،

،،

نقش خانواده در سالمت روان جامعه

خانواده بانشاط ،شهر بانشاط
شهرراز

یکی از عوامل مؤثر در شــکل گیری رفتار
فــرد ،خانواده اســت .فضای خانه ،نخســتین و
بادوامترین عاملی اســت که در رشــد شخصیت
افراد تأثیر میگذارد .به گونهای که میتوان گفت
پدر و مــادر نیرومندترین آموزگار افراد در زندگی،
آموزش خانوادگی پایدارتریــن آموزش و محیط
خانه مهمترین آموزشــگاه برای هر فرد میباشد.
فراموش نکنیم که کودکان پیش از آنکه به پند و
انــدرز عمل کنند رفتار را الگو قرار میدهند .نفوذ
والدیــن در این موضوع تنها محدود به جنبههای
ارثی نیســت .در آشــنا کردن کودک به زندگی
جمعــی و فرهنــگ جامعه خانواده نقش بســیار
موثری را اجرا مینماید .میزان آگاهی خانواده در
طرز رفتار در کودکان ،موقعیت اجتماعی خانواده،
وضعیت مالی آن ،اندیشه و باورها ،آداب و رسوم،
ایــده آلها و آرزوهــای والدین ،تاثــری فراوان
دارد .بهداشــت روان خانواده به همه افراد کمک
میکند تا در جهت رشد و تکامل و بهره گیری از
استعدادهای خودگام بردارند .تالش در جهت ارتقا
بهداشــت روان خانواده کمک به ارتقا بهداشــت
روان جامعه میباشــد .پس برای رسیدن به یک
جامعه سالم باید ابتدا خانواده سالمی داشته باشیم.
خانواده سالم خانوادهای است که از سالمت
روان و آرامش روانی و معنوی هر یک از اعضای
خانواده حمایت میکنــد .کودکی که زندگی را با
دوســتی میگذراند ،میآموزد که دنیا مکانی زیبا
برای زیســتن اســت .بهطور کلی نگرش و رفتار
والدین میتواند تسهیل کننده و یا مانعی در جهت
رشد و تکامل کودک باشــد .موقعیت کودک در
خانواده ،تعداد و جنســیت فرزنــدان ،ترتیب تولد
آنها ،روابط بیــن آنها ،وجود ارزشها و معیارهای
صحیــح اخالقی و اعتقــادی در خانواده ،حضور
دیگر افراد فامیل در خانه ،روابط با همســاالن و
کودکهای محل و عواملی مانند عوامل اقتصادی
و فرهنگــی در کنار اســتعداد سرشــتی کودک،
شخصیت او را شــکل میدهند .طبیعت انسانها
با خشونت و اجبار سازگاری ندارد .مراقبت مداوم،
تســلط بیش از حد ،محافظت بیــش از اندازه و
دلســوزی افراطی والدین به شــخصیت کودکان
آسیب میرساند .برای رســیدن به خانواده سالم
والدیــن باید به کودکها توجه کنند و وقت کافی

برای آنها و نیازهای عادی انها در نظر بگیرند ،با
آنها صادق باشــند و از توهین و سرزنش و تنبیه
بدنی آنها بپرهیزند .اگر خانواده از ســامت کافی
برخوردار نباشــد ،افراد خانواده نیز پس از ورود به
جامعه ،مشکالت خویش را به دیگران انتقال داده
و جامعه را دچار مشکل میکنند.
اگر خانوادههای یک جامعه بهصورت متعادل
و سالم باشند ،جامعه نیز از سالمت روانی برخوردار
خواهد بود .کودک در خانه با فلســفهی اجتماعی
جامعه آشنا میشــود .در خانواده سالم اشتراک و
همراهی آنها بــرای تعیین هدفهــای خانواده
و تأمین مصالــح خانواده ،پیــروی از روشهای
عقالنــی در کلیه امور خانوادگی ،شــرکت دادن
تمامــی اعضای خانــواده در تصمیم گیریهایی
که مربوط به امور خانوادگی اســت و تقسیم کار
و مســئولیت میان اعضای خانــواده و همچنین
فرصــت دادن برای اظهار نظر افــراد در محیط
خانواده به چشــم میخورد .به این ترتیب کودک
نیز از این وضع استفاده میکند و اسباب رشد او در
جنبههای مختلف شخصیتی بهتر فراهم میشود.
نقش محیط کار در سالمت روان

مشــاغل بخش مهمی از زندگی انســانها
هســتند .اشــتغال بکار همراه با ایجاد یک منبع
درآمــد به افــراد کمک میکند تا خواســتههای
شــخصی خود را برآورده ســاخته ،شــبکههای
اجتماعی تشکیل داده و به جامعه خدمت کنند .در
عصرتکنولوژی جدید در دنیا استرسهای مختلفی
وجود دارد که بعضی از این اســترسها مربوط به
محیط کار اســت .بیشــتر افراد شاغل ،فشارهای
روانی در کار را به گونهای تجربه کردهاند .فشــار
روانی و استرس کار تا حدی که فرد را در جریان
کاری که بر عهده دارد هوشــیار نگه دارد ،مفید
است و انســان با روبرو شــدن با استرس به آن
دسته از الگوهای رفتاری روی میآورد که قبل از
آن برایش کارایی نداشته است .برای برخی افراد
استرس محرکی اســت که انجام بعضی کارها را
حتمی میسازد ،اما گاهی در برخی دیگر ،به سبب
فشارهای روانی کار ،فرسودگی شغلی ایجاد شده
و شــخص توان مقابله با آن را نداشته و میتواند
بهراحتی زندگی او را تحت تأثیر قرار دهد .فشــار
کار باعث فرســودگی روانی میشود ،حالتی که با

خســتگی روحی و نگرشهای منفــی و بدبینانه
نســبت به خود و دیگران همراه میباشد .در کنار
ضررهای ناشــی از اســترس کاری بر روان مثل
افسردگی ،اضطراب ،خشم و ...طوالنی شدن آن
میتواند بر سالمت جسمانی نیز تأثیر بگذارد و در
نتیجه باعث کاهش رضایتمندی شــغلی و تعهد
سازمانی ،افزایش غیبت کاری و کاهش بهرهوری
شود .بیشــتر وقت افراد در محیط کار میگذرد و
به همین دلیل محیط کار اهمیت زیادی در تأمین
سالمت جسمانی و روانی افراد دارد.
نقش مدرسه در سالمت روان

امروزه در نقش و وظایف مدارس بســیاری
از کشــورهای جهان دگرگونیهای عظیمی رخ
داده اســت این تحوالت باعث شده تا عالوه بر
نقش سنتی مدرســه یعنی آموزش صرف و رشد
مهارتهایی مانند خواندن و نوشــتن و اکتساب
دانــش .نقش پرورش روان و تکامل انســان نیز
مــورد توجه قرار گیرد .همه کــودکان در زندگی
خود با اســترسهای شــدیدی روبه رو میشوند.
بســیاری از نوجوانان و جوانان بدون اینکه دچار
مشکالت رفتاری یا تحصیلی جدی میشوند این
دوره را پشــت سر میگذارند و این امر به عواملی
چون مهارتهــای مقابلهای موفقیت آمیز ،میزان
حمایتهای قابل دســترس و میزان استرسهای
محیطی وابسته است.
تقریب ًا یــک پنجم کودکان بــدون در نظر
گرفتــن اینکه کجا و چگونــه زندگی میکنند در
دوران کودکی دچــار اختالالت رفتاری ،هیجانی
میشوند.
نقش مدارس در ارتقای بهداشت روان

مدارس اثــر عمیقی بر کودکان ،خانوادهها و
اجتماع میگذارند.
مدارس مانند شــبکهای امن از کودکان در
برابر خطراتی که ســر یادگیری ،رشد و سالمت
روانی اجتماعی تأثیر میگذارد محافظت میکنند.
مدرسه همگام با خانواده نقش تعیین کنندهای در
ایجــاد یا تخریب عزت نفس کودک و احســاس
شایستگی آنان دارد.
توانایــی و انگیزهی کودکان برای ماندن در
مدرسه ،یادگیری و استفاده از آموزههایشان متأثر

از سالمت روان آنان است و نیز بر سالمت روان
آنها تأثیر گذار است .محیط و مؤسسات آموزشی
در سطوح مختلف کودکستان ،دبستان ،دبیرستان
و دانشــگاه از عواملی هســتند که تأثیر اساسی
در بهداشــت روان دارنــد .کار آموزش و پرورش
در آموزشــگاهها در واقع دنبالــهی کار پرورش
شخصیت افراد در محیط خانواده است.
کودکان در محیط آموزشگاهها یاد میگیرند
که چگونه رفتار اجتماعی داشــته باشــند و نقش
خــود را در اجتماع ایفا کنند .آنــان میآموزند در
چه محدودهای بیندیشند و حس همکاری داشته
باشــند .این محیــط میتواند ارتباط دوســتی با
کمک برقرار کند و او را آماده پذیرش مسئولیت،
تصمیمگیری و حل مسائل زندگی سازد.
کودکــی که به مدرســه مــیرود به دنبال
احســاس تعلقی مشابه آنچه در خانه تجربه کرده
اســت میشود و در صورتی که در خانواده به این
احساس دست نیافته باشــد در پی جبران آن در
مدرسه است هر گاه نتواند در گروه همسن خود به
احساس ارزشمند بودن برسد برای نشان دادن این
که فرد با ارزشی است درصدد جلب توجه دیگران
برمی آید .کودکی که محدودیت خود را بهصورت
پرخاشگری نشــان میدهد در کالس اختالل به
وجود میآورد و باعث ناراحتی معلم و مدیر مدرسه
میشود ،کودکی که خشــم خود را فرو میخورد
به صوت موقت رفتــارش را کنترل میکند ولی
در نهایت دچــار نافرمانی و مشــکالت رفتاری
میشود.
معمو ً
ال دالیل ناسازگاری در کالس روشن
اســت هر کودکی میل به موفقیت دارد ولی اگر
وظایــف او خارج از حدود اســتعداد و عالقهاش
باشــد احســاس ناکافی و بی حوصلگی خواهد
کرد.
آموزش و پرورش مطلوب کودک در خانواده
و جامعه ،میتواند ســبب پویایی جامعهای شــود
که کــودک در آن زندگی میکند .بهعبارت دیگر
شهری که شــهروندان در آن زندگی میکنند ،از
کودکان دیروز و فردا تشــکیل شــده است و از
همین رو ســامت روان کودک ،در ساختهشدن
شهری ســالم و بانشــاط که در آن خانوادهها و
شهروندان از سالمت و نشاط برخوردارند ،کمک
بسیار انجام میدهد.

شهری که شهروندان
در آن زندگی
میکنند ،از کودکان
دیروز و فردا تشکیل
شده است و از
همین رو سالمت
روان کودک ،در
ساختهشدن شهری
سالم و بانشاط که
در آن خانوادهها و
شهروندان از سالمت
و نشاط برخوردارند،
کمک بسیار انجام
میگیرد

،،

،،

اگر خانوادههای
یک جامعه
بهصورت متعادل
و سالم باشند،
جامعه نیز از
سالمت روانی
برخوردار خواهد
بود .کودک در
خانه با فلسفهی
اجتماعی جامعه
آشنا میشود

،،

گز ارش

مشکالت اقتصادی بانک ها
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گزارش «شهرراز» از مشکالت سیستم بانکی در استان فارس

،،

بانکهامانعیبرایسرمایهگذاریوصادراتهستند
استان فارس
هرچند در جذب
سپردههای بانکی
جزو استانهای اول
محسوب میشود،
اما در نسبت مصارف
به منابع بانکها جزو
سه استان آخر است
و رتبه  29را در بین
 31استان کشور
دارد

،،

،،

بانکها در قبال پولی
که از مردم دریافت
و ذخیره میکنند،
سودهای کالنی را
به مردم میپردازند
که این امر سبب
شده است که حجم
نقدینگی پول از
چرخه کار و تالش
خارج شود

،،

،،

اگر بانکها فعالیت
خود را به سمت
بنگاهداری سوق
دهند ،مشکالت
عدیدهای را برای
تولید و در ادامه
صادرات ایجاد
میکنند؛ بهطوریکه
این اتفاق میتواند
مانع صادرات شود و
از پیشرفت اقتصاد در
استان جلوگیری کند

،،

معموالً بانکها برای بهبود وضع اقتصادی کشور تالش میکنند ،اما در ایران ،امروز
محمدرضا طاهری بانک خود به یکی از مشکالت اقتصاد کشور تبدیلشده است .بارها تفاوت نرخ سود
مابین بانکهای ایرانی و خارجی را شــنیدهایم .از عوامل به وجود آمدن مشــکالت اقتصادی امروزه
کشــورمان ،میتوان به ورشکستگی دومینو وار شرکتها ناشی از برخی اشتباهات سیستم بانکی در
کسب ســود ،جریمه دیرکرد ،وثیقه و امالک از مشتری اشاره داشت .چالشی که بیشتر از همه میان
کارشناســان بهعنوان ضعف عمده بانکهای ایرانی به آن اشارهشده و مسئله ریسکگریزی و فرار
فارس در رتبه چهارم جذب ســپردههای
بانکی کشور

در آمــاری که بانک مرکزی ارائه کرده ،اســتان
فارس با بیش از  74هزار میلیارد تومان ســپرده ،رتبه
چهارم جذب ســپردههای بانکی را در بین استانهای
کشــور به خود اختصاص داده است و به همراه استان
تهران ،اصفهان ،خراسان رضوی و خوزستان  5استان
اول در جذب ســپرده هســتند .اســتان کهگیلویه و
بویراحمد ،ایالم و خراسان شمالی کمترین میزان جذب
سپرده را به خود اختصاص دادهاند .میزان سپردههای
بانکی استان فارس در تیرماه  97نسبت به مدت مشابه
سال گذشــته  26/4درصد افزایشیافته است .میزان
تســهیالت بانکهای اســتان فارس در پایان تیرماه
بیــش از  34هــزار میلیارد تومان بوده که نســبت به
مدت مشابه ســال گذشته  13/5درصد افزایش داشته
است .نسبت مصارف به منابع بانکهای این استان با
کسر ســپرده قانونی  52/7درصد است .استان فارس
هرچند در جذب ســپردههای بانکی جزو اســتانهای
اول محســوب میشود ،اما در نسبت مصارف به منابع
بانکها جزو سه استان آخر است و رتبه  29را در بین
 31استان کشور دارد.
خروج حجم نقدینگی از چرخه کار

آنگونه که یلدا راهدار ،عضو هیئت نمایندگان و
معاون اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی فارس
میگوید بانکهــا در قبال پولی که از مردم دریافت و
ذخیره میکنند ،سودهای کالنی را به مردم میپردازند
که این امر سبب شده اســت که حجم نقدینگی پول
از چرخه کار و تالش خارج شــود .وی معتقد اســت
کــه بانکها و برنامهریزیهای نادرســتی که در چند
ماه اخیر توســط دولت در بخــش ارز و تنظیم بازار و
سیاســتهای وارداتی و صادراتی انجام گرفت ،باعث
شد که اقتصاد کشــور با یک بحران بیسابقه روبهرو
شود .راهدار در گفتوگو با «شهرراز» میگوید :با توجه
به اینکه بانکها ســالهای سال است که بدون هیچ
پشــتوانهای مبلغی را در قالب سپرده از مردم دریافت
کرده و در مقابل ،پولهایی را در قالب ســود به مردم
پرداخت میکنند ،درنتیجه این امر ســبب شده است
که بدون هیچ ســودآوری اقدام بــه تولید پول کنند؛
بهطوریکه حجم نقدینگی پول از چرخه کار و تالش
خارج شــود .یلدا راهدار میافزاید :بانکها با پرداخت
ســود بانکی به مردم باعث شدند که یک فرهنگ در

میان مردم به وجود بیاید که بهتبع آن مردم فکر کنند
که ریســک ســپردهگذاری خیلی کمتر از ریسک کار
کردن با پول و ایجاد کار و کارآفرینی اســت ،درنتیجه
نهادینه کردن این فرهنگ سبب شده که مردم همواره
بــه این موضوع بیندیشــند که پول را زیر ســر خود
بگذارند و هرماه مبلغ سود حاصل از آن را خرج کنند.
بورسبازی امالک معامالت در بانک

عضو هیئت نماینــدگان و معاون اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کشــاورزی فــارس ادامه میدهد :با
بررسی وضع بانکها و مقدار سپردهگذاریهای استان
متوجه میشــویم که هر فرد با توجه به مبلغ پولی که
پسانداز دارد از یکمیلیــون تا  10میلیارد تومان ،آن
مبلغ را در قالب ســپرده در بانک میگــذارد .راهدار
بابیان اینکه بعضی از سازمانها نیز به سپردهگذاری در
بانکها رو آوردهاند ،تصریح میکند :این سپردهگذاری
در بانکهــا تنهــا مختص بــه افراد نمیشــود و در
حال حاضر ما شــاهد ســپردهگذاری بعضی از نهادها،
سازمانها ،شرکتهای دولتی و دانشگاهها در بانکها
هستیم و این سازمانها و نهادها بودجههایی را که در
اختیاردارنــد در بانک در قالب ســپرده نگه میدارند و
هزینههایی مانند اضافهکار و حقوق کارکنان را از محل
سود سپردهها تأمین میکنند.
نایبرئیس سازمان ملی کارآفرینی کشور اعتقاد
دارد زمانی که حجم بســیار ســنگین پول وارد بانک
میشــود ،بانکها بهصورت خودبهخود اقداماتی مانند
ســفتهبازی را انجــام میدهند و بر ایــن باورند که
از محل بورسبــازی امالک معامــات میتوانند به
سود بیشــتری دســت پیدا کنند .به گفته او بانکها
نتوانســتهاند بهاندازهای که ســود در اختیار مردم قرار
میدهند ســودآوری مناســبی داشته باشــند و بدون
داشتن پشــتوانهای مناسب ،ســود به مردم پرداخت
میکنند که این امر ســبب به هم ریختن و نابسامان
شدن نظام اقتصادی کشــور شده است .راهدار اعتقاد
دارد کــه بانکها و برنامهریزیهای نادرســتی که در
چند ماه اخیر توسط دولت در بخش ارز و تنظیم بازار و
سیاستهای وارداتی و صادراتی انجام گرفت باعث شد
که اقتصاد کشور با یک بحران بیسابقهای روبرو شود.
صبر مردم میتواند ســبب ثبات در بازار
شود

ازکارافتادن تولیــد کاال و خدمات ،از لطمههای

بانک بهعنوان یک سرمایهگذار از مشارکت واقعی در سود و زیان با مشتری است .بهطورمعمول،
بانکها حدود  80تا  90درصد از سپردههای دریافتی خود را به شکل تسهیالت ،در اختیار متقاضیان
منابع قرار میدهند که از این طریق ،گردش مالــی اقتصاد و جریان تأمین منابع ،به حرکت میافتد
و این اتفاق ســبب ایجاد مشکالتی در بســیاری از بخشهای جامعه شده است .میزان سپردههای
بانکی اســتان فارس در تیرماه  ۹۷نسبت به مدت مشابه ســال گذشته 26/4 ،درصد افزایشیافته
است.

دیگری اســت که راهدار معتقد است در اثر سوددهی
بانکها اتفــاق میافتد که در جهت جبران این بخش
نیاز است یکراه را برای ازکارافتادگی توان تولید ایجاد
کــرد .وی بابیان اینکه اتفاقات و نوســانهایی که در
بــازار و در ارز به وجود میآید باعث تحریک و تهییج
مردم میشود ،بیان میکند :در این برهه از زمان مردم
باید به این آگاهی برسند که با صبر پیشه کردن خیلی
از اتفاقــات از تب میافتد و نباید فراموش کرد که این
مردم هســتند که با رفتارهای خود در بعضی از شرایط
میتواننــد باعث ایجاد آرامش و ثبات در بازار شــوند.
راهدار معتقد اســت که حجم نقدینگی بیپشتوانهای
که در جامعه وجود دارد ،باعث شده است که مشکالت
زیادی در بخش اقتصاد ایجاد شود.
بانکها مانع صادرات شدهاند

نماینده مردم شــیراز در مجلس هم در گفتوگو
با «شــهرراز» به وظیفه ذاتی بانکها اشاره میکند و
میگوید :با بررسی فعالیتهای اساسی که بانکها باید
در جهت توســعه و رشد اقتصادی انجام دهند ،متوجه
میشــویم که بانکها باید منابع خــرد و ریز مردم و
جمع کنند و این منابع را وارد فعالیتهای تولیدی کنند
تــا در ادامه چرخ صنایع و تولید در اســتان به گردش
دربیاید .علیاکبری میافزاید :اگرچه بانکهای فارس
در گذشــته از موفقترین بانکهای کشــور محسوب
میشــدند ،اما در حال حاضر بنا بــه دالیل متعددی
که وجود دارد شــاهدیم که برای بانکها مشــکالتی
ایجادشده است .عضو کمیســیون کشاورزی مجلس
خاطرنشــان میکند :طی نشست و جلســهای که با
بانکها برگزار کردیم آنها همواره از عدم پرداخت وام
توسط گیرندگان گالیه میکردند و این در حالی است
که افرادی که اقدام به اخذ وام کردهاند با مشــکالت
عدیدهای مانند مصادره شدن اموال و مورد بازخواست
قرار گرفتن مواجه شدهاند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه میدهد:
بانکهــا در تولید محصوالت نقش بهســزایی دارند،
چراکه خــوب عمل کــردن بانکها باعــث رونق و
پیشرفت تولید میشــود .وی در ادامه بابیان اینکه در
حال حاضر بانکها مانع صادرات شــدهاند ،میافزاید:
اگر بانکها فعالیت خود را به ســمت بنگاهداری سوق
دهند مشــکالت عدیدهای را برای تولیــد و در ادامه
صادرات ایجاد میکنند ،بهطوریکه این اتفاق میتواند
مانع صادرات شــود و در ادامه از پیشــرفت اقتصاد در

اســتان جلوگیری کند .عضو کمیســیون کشــاورزی
مجلــس بابیان اینکه موضــوع بانکها بهعنوان یک
امــر انتزاعی یکی از ابرچالشهای کشــور به شــمار
میآید ،گفت :صنعت ،تولید و صادرات کشــور ناشــی
از رفتار بانکها اســت ،درنتیجــه بارها در جهت رفع
مشــکالت این بخشها تذکراتی را در صحن مجلس
مطرح کردهام که در جهت رفع این بحران و تســهیل
امور در بخش صنعــت و تولید موضوعاتی مانند رفتار
و قوانین بانکها در دســتور کار کمیسیون اقتصادی
مجلس قرارگرفته است .وی بابیان اینکه بانکها تولید
را زمینگیر کردهاند ،ادامه داد :رفتار یکجانبه بانکها
در بســیاری از موارد باعث شــده که شاهد مشکالت
عدیدهای در واحدهای تولیدی و صنعتی استان باشیم
و این در حالی اســت که آنقــدر واحدهای تولیدی
ســودهای کالن به بانکها پرداخت میکنند که توان
رقابت صادرات محصوالت را از دست دادهاند.
سپردههای بانکی فارس در جهت حمایت
از تولید ملی موفق عملنکردهاند

نماینده مردم آباده و عضو کمیســیون اقتصادی
مجلس شــورای اســامی نیز میگوید :سپردههای
بانکی در فارس در جهت حمایت از تولید نتوانســتند
تسهیالت مناســبی را در اختیار صنایع و کارخانههای
تولیدی قرار دهند .رحیــم زارع بیان میکند :بیش از
 1600میلیارد نقدینگی در کشــور وجود دارد که یک
هزار میلیارد از این اعتبار متعلق به شــهر تهران است،
این در حالی اســت که ســهم فارس از این مبلغ 74
هزار میلیارد اســت .وی بیان میکند :دولت در جهت
حمایت و رونق تولید ملی و صنایع ســامانه کارایی را
راهاندازی کرد که راهاندازی این سامانه تا حدودی یک
اتفاق مثبت در این بخش است ،اما درمجموع بانکها
در این بخش نتوانســتند موفق عمل کنند .سخنگوی
کمیســیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای
اســامی با اشــاره به اینکه اســتان فارس در بخش
سپردههای بانکی جزو پنج شــهر نخست کشور قرار
دارد ،میگوید :این در حالی است که استانهایی مانند
تهران ،خراســان رضوی ،فارس ،اصفهان و خوزستان
در بخش نقدینگی جزو پنج شهر اول کشور قرار دارند.
وی خاطرنشــان میکند :زمانی که یک استان منابع و
تســهیالت را در منطقه و اســتان خود پرداخت نکند،
طبیعی است که بانکهای اصلی منابعشان را در دیگر
استانهای سرمایهگذاری میکنند.

کتابکوچه

کتابخانه استاد رستگار در ساختمان مرکز اسناد
و کتابخانه ملی فارس بهصورت عمومی در اختیار همه پژوهشگران
قرار میگیرد
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کتابخانه شخصی استاد منصور رستگار فسایی در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس گشایش یافت

،،

عالی انسانی را از استاد فراگرفتیم
مقام ِ
هفته گذشــته همزمان با جشن تولد هشتادســالگی استاد منصور رستگار
فســایی ،کتابخانه اهدایی تصحیحگر «فارســنامه ناصری» در طبقه دوم مرکز
اســناد و کتابخانه ملی فارس افتتاح شد و سپس استاد رستگار در سرای سخن
مرکز اســناد از ســعدی گفت .کتابخانه اهدایی منصور رستگار فسایی ،مشتمل
بر چهار هزار و  325نســخه کتاب از کتابخانه شــخصی نویســنده «فردوسی
و هویتشناســی ایرانی» اســت که در میان آنها  34نســخه چاپ سنگی نیز
وجود دارد .در این آئین ،اســتاد رستگار فســایی از کوروش کمالی سروستانی
ســپاسگزاری کرد که با «طبقهبندی» آنها ،کتابهایش را «بهسامان» رساند
و در «مکانــی زیبا و قابلدســترس» در اختیار عالقهمندان قرار داد« .بســیار
خوشــحالم که حاال دانشــجویان میتوانند در اینجا به کتابهایم رجوع کنند».
آثار موجود در کتابخانه استاد رستگار در حوزه ادبیات است که کتابهایی درباره
شاهنامه ،حافظ ،سعدی ،نظم ادبی ،متون ادبی ،کتابهای التین ،دائرهالمعارف،
زندگینامــه و کتابهای مرجع ازجمله مهمترین آنهاســت .کتابخانه اســتاد
رســتگار در ساختمان مرکز اســناد و کتابخانه ملی فارس بهصورت عمومی در
اختیار همه پژوهشگران قرار میگیرد و دوستداران و محققان میتوانند در محل
کتابخانه از این کتابها استفاده کنند.
از شما انسانبودن را آموختیم

در این آئین مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس ،استاد منصور رستگار
فسایی را «شناسنامه فرهنگی ایران و فارس و شیراز» خواند که آثار پژوهشش
در باب فردوسیشناســی ،حافظشناســی و سعدیشناســی ،از گرانقدرترین
فعالیتهای پژوهشی در ادبیات فارسی است« .در فارسشناسی ،سعدیشناسی
و حافظشناسی مدیون استاد هســتیم ».کوروش کمالی سروستانی با سپاس از
اینکه اســتاد رســتگار بیش از چهار هزار جلد از کتابخانه شخصی را در اختیار
عالقهمندان و دوســتداران ادبیات قرار داده است ،افزود« :از شما بیش از هرچیز
انسانبودن را آموختیم که در این زمانه بس بیقدر است».
هدف انسانشدن است

پس از آئین افتتاح کتابخانه استاد منصور رستگار فسایی ،نویسنده «خاک
پارس» در سالن سرای سخن ،برای دوستداران شیخ اجل ،از سعدی و مقام بلند
شیخ مصلحالدین گفت .در این نشســت که نهمین نشست «بر خوان سعدی»

«انواع شــعر فارسی» ،سعدی انســانی تکساحتی نیســت و ابعاد مختلفی در
شخصیت سعدی وجود دارد که گاه او را به یک جامعه و جهان تبدیل میکند».
رستگار فسایی در ادامه از «هنر سعدی» در «شناخت عصر خود و روحیات زمانه
خود» گفت؛ «هنری که کمتر شــاعری میتواند داشته باشد ».مؤلف «مقاالتی
درباره شعر و زندگی سعدی» اشــاره به جهد استاد سخن در علماندوزی گفت:
حافظ در شــیراز ماند و به جایی دیگر هم نرفت و نمودار زندگی شیرازیها شد،
سعدی اما به شــوق یافتن حقیقت راههای دور و دشوار را پیمود« .شگفتانگیز
آنجاست که ســعدی وقتی به غربت میرود ،مشــهور میشود ،در شهرش اما
غریب اســت ...مشکل بزرگ سعدی آن اســت که در دیار خود غریبتر است
از دیار غریب».
سعدی زبان عصر خود است

بود ،اســتاد رستگار ابتدا با ابراز شــادمانی از حضور در جمع یاران و دوستداران
و دانشــجویان قدیمی ،گفت :دوستانم با بهسامان رســاندن کتابهایم ،لطفی
بزرگ به من و کتابهایم کردند و «لطف آنها هدیه مرا ناچیز کرد ».نویســنده
«قصههای شــاهنامه» در ادامه با اشاره به دوران تدریس در دانشگاه ،از حظ و
بهرهای که از کالس و دانشــجو برده است ،گفت و افزود« :ما باغبان بودیم ،اما
گلها هم اســتعداد داشتند ».منصور رســتگار با تجلیل از مقام و نعمت معلمی
گفت :زندگی بســیار زیبا میشد هنگامیکه دانشــجویی مقاله و کتابی منتشر
میکرد و مدرکی باالتر اخذ میکرد .اســتاد رســتگار در ادامه با تأکید بر اینکه
هنوز شــاگردانی هســتند که چراغ علم و ادب را روشــن نگه میدارند ،افزود:
جامعهای پاک اســت که در آن پاکان و روشــنضمیران رشد کنند« .عالمشدن
آسان است ،اما انسانشدن دشوار است؛ هدف ما باید انسانشدن باشد ».در آخر
کالم هم اســتاد رســتگار پند داد که «هرچقدر هم واال شوید ،سر خم کنید در
برابر دیگران».
جهد سعدی در کسب حقیقت

استاد منصور رستگار فســایی در ادامه به سعدی شیرینسخن پرداخت و
بر این تأکید کرد که «ســعدی باید بیش از این شناخته شود ».به باور نویسنده

اســتاد منصور رستگار فســایی در ادامه با تأکید بر «هنر بزرگ سعدی در
واژهواژه و ســطر سطر گلستان و بوستان و غزلیات» گفت :بسیاری کوتهنظرانه
از تضاد در شــعر سعدی میگویند و هجویات او را بهانه میآورند« ،اما فراموش
میکنند که ســعدی زبــان عصر خود و جامعه خود اســت و جامعه نیز همواره
مجموعهای اســت از خو و بد و زشــت و زیبا ».به باور نویسنده «داستان فرود
ســیاوش» راهحل سعدی پناهبردن به گونههای مختلف ادبی برای بیان مقاصد
خود است« .ســعدی میداند چه زمانی از نثر و چه زمانی از شعر استفاده کند...
آنجا که غزل میگوید ،هنگامی است که غلیان احساس و عاطفه ،مجالی به نثر
نمیدهد ».منصور رستگار فسایی ،گلستان را «سفرنامه مادی و معنوی سعدی»
میداند و بر این باور است که «حتی یک زائده غیرادبی در کالم سعدی نیست».
سعدی افتخار ادب فارسی است

اســتاد منصور رستگار فسایی در ادامه شــیراز را معشوق سعدی خواند و
گفت :سعدی افتخار ادب فارسی اســت« .تا سعدی نبود ،فارس هیچ نداشت...
همه ما اگر شــعر و نثر مینویسیم ،ساده و مســجع مینویسیم مدیون سعدی
هســتیم؛ زیرا ســعدی نوشــتن و گفتن را به مردم فارس یاد داد ...با سعدی به
اوج افتخار رسیدند مردم فارس ».استاد منصور رستگار فسایی در پایان با تأکید
دوباره بر اینکه «همه ما مدیون ســعدی هستیم» ،خطاب به حاضران در نهمین
نشســت «بر خوان سعدی» گفت« :خوشا به حال شــما که سعدی را در اینجا
میآموزید تا بفهمید سعدی چگونه اندیشید».

هفته گذشته
همزمان با جشن
تولد هشتادسالگی
استاد منصور رستگار
فسایی ،کتابخانه
اهدایی تصحیحگر
«فارسنامه ناصری»
مشتمل بر چهار هزار
و  325نسخه کتاب
همراه با  34نسخه
چاپ سنگی در طبقه
دوم مرکز اسناد و
کتابخانه ملی فارس
افتتاح شد

،،

مطالعات رستگار
درباره بنیادها ،ریشهها
و زمینههای تکوین
روایتهای شاهنامه ،و
آزمودن آنها به صور
مختلف با منابع دیگر؛
حکایت از آن دارد که
فردوسی از بسیاری از
مایهها و زمینهها ،بهویژه
از متون باستانی و متون
پیش از اسالم برخوردار
بوده است و آنها را
متناسب کرده با فرهنگ
نوین دوره اسالمی

[ [
[ [
مدیون این گنجینه تکرارنشدنی هستیم

به علم قانع نبود ،از دانشجو معرفت میخواست

کوروش کمالی سروستانی  /استاد منصور رستگار فسایی اندیشه نیک دارد ،کین
نمیجوید ،قدر نمیشــکند ،آشتی میجوید ،داد میطلبد ،گوه ِر جسموجان ،بیبها نمیفروشد،
گذران روزگار ،نگاهش را به
آیین بزرگمنشــی میداند و بلندپرواز و آزادوار ،بیتقید در چنب ِر
ِ
ِ
فصل آثارش بر آن است تا
سوی حکمت و فرزانگی راست میدارد؛ و ازاینروست که در فصل ِ
بهی را بنماید و رستگاری را فرا راهمان بگشاید .سترگ آوازهنامی ،نیکدل نامور ،استاد منصور
رســتگار فســایی که هرگز نتابد سر از راستی ،بر ربع و اطالل و دمن این مرزوبوم آشناست و
دل بازبسته آنها.
در آثارش آرمان گذشــته را به عصر خود پیونــد میزند و آرزوهای ملی زمانه خود را به
تصویر میکشد؛ از فردوسی تا سعدی ،از حافظ تا قاآنی ،از فرصتالدوله تا حکمت و خانلری،
از فرزاد تا دامغانی ،از اسطوره تا هویتشناسی ایرانی ،از متنشناسی تا نظم و نثر فارسی ،از ابن
بلخی تا فارسنامه ناصری ،همه شرح دلدادگی او بر این مرزوبوم است؛ دلدادگییی که آگاهان
را به هماندیشی از این کارنامه سترگ به صال مینشیند« :بر این نامه بر عمرها بگذرد /همی
خواندش هر که دارد خرد»...
قضاوت تاریخ ،اســتاد منصور رستگار فسایی با خلق آثار گرانمایهاش ،چهره ماندگار
به
ِ
تاریخ معاصر این ســرزمین ،چهره ماندگارش میخوانند ،تنها
روزگار ماســت و اگر بر جریده
ِ
به قدر همت خویش ،نه به واالیی شــأنش؛ این حدیث میکنند .کارنامه ُپربار منصور رستگار
فســایی ،افتخاری اســت برای همه فرهنگوران ایرانزمین .ما و تمامی دوستداران فرهنگ و
تمدن غنی این سرزمین به این گنجینه دوستداشتنی و تکرارنشدنی ،مدیونیم.

تابش معرفت ،محبت و حکمت چگونه در چند دقیقه قابلبیان
یوسف نیری  /چهل سال ِ
مدح
است؟ «در و دیوا ِر این سینه همی د َِرد ز انبوهی /که اندر در نمیگنجد ،پس از دیوار میآید»ِ .
دلیل هستی و هستی خطاست/
ترک ادب است و «این ثنا گفتن ز من ِ
اســتاد ِ
ترک ثناست /کائن ِ
پیش او ،کور و کبود /ور نبودی کور از او بگداختی/
پیش
ِ
هست او به باید نیست بود /چیست هستی ِ
ِ
حکمت ایرانی ،شکل مثلث است ،چون رابطه
گرمی خورشــید را بشناختی» .مقدسترین شکل در
ِ
ِ
حسی مثلث پیدا کردهاند ،اما
قدیم و عالَ ِم حادث ،رابطه حق و عالم خلق را حکمای ما در هندســه
ِ
آن شــکل مقدس که در حکمت ما موجود است؛ تثلیث عقالنی است .همه استادان بزرگ ادب را
در تثلیث علم و معرفت ،عشق و همت و مرابطه ویژه زبانی میبینیم و یکی از شخصیتهایی که
این تثلیث جامع شخصیتی را در ظهور عقالنی خود به ما نشان داد ،حضرت استاد رستگار است.
دوران استادی در دانشگاه شــیراز ،به علم قانع نبود ،از ما معرفت میخواست ،و
رســتگار در
ِ
همین تمنای معرفت اســت که زایش به بار میآورد و از اینجاست که عشق پا میگیرد؛ از عشق
کمال انســان عشــق و همت است .استاد رستگار به ما آموخت
نیز همت به بار میآید؛ که دو بال
ِ
معنی
که علوم انســانی ،رابطه علم و معرفت با ذاتیت انسانی اســت .مرابطه زبانی (که صورت و ِ
بال سو ِم کمال و از ویژگیهای شخصیتی استاد
وجود انسانی را در عالم کلمات به ظهور میآورد)ِ ،
رستگار است .ما در محضر اســتاد تنها درس سبکشناسی و شاهنامهپژوهی نیاموختیم ،از ایشان
عالی انســانی را یاد گرفتیم .ستایش میکنم از خدمات ذیقیمت و شایسته استاد رستگار به
مقام ِ
جان
فرهنــگ ایران و خصوص ًا فارس ،و در حق او دعا میکنم که« :دیر زیاد! آن بزرگوار خداوندِ /
جان او بلرزم ،زیراک /مادر آزادگان کم آرد فرزند».
گرامی به جانش اندر پیوند /دائم بر ِ

[

[

فارس عزیز
قریب خراسان است در
ِ

صف شاهنامهپژوهان حال حاضر ایران است؛ چراکه هفت کتاب و صدها مقاله درباره
محمدجعفر یاحقی  /بیتردید اگر بخواهیم چند شاهنامه
شناس بزرگ را نام ببریم ،دکتر رستگار در رأس آنها و در نخستین ِ
ِ
تحقیق عمیق و فراروی در حدود شاهنامهپژوهی است .کتاب
یک
زیرا
است،
بالینی
کتاب
یک
محققی
و
پژوه
ه
شاهنام
هر
برای
که
برم
ی
م
نام
شــاهنامه»
«فرهنگ نامهای
شــاهنامه و فردوســی نگاشته است .از کتاب
ِ
ِ
ِ
«اژدها در اســاطیر ایران» از کتابهای ماندگار و حرفهای تازه و نویی اســت که درباره این پدیده اساطیری نگاشته شده و بسیاری از نکتهها را در حوزه مطالعات اساطیری برای ما روشن میکند .کتاب «پیکرگردانی
داستان اسفندیار ،سهراب و فرود؛ ورودی هر دانشجو به مسیر شاهنامهپژوهی است .یکی از مقالههای رستگار
در اساطیر» ،این اصطالح و ابدا ِع پژوهی را به نام دکتر رستگار فسایی جاودانه کرد و مطالعات او پیرامون
ِ
درباره «گفتن در شاهنامه» است که در لغتنامه  12معنی داشته؛ اما رستگار  41معنا و دریافت از این واژه را بر اساس شاهنامه پیدا کرده است؛ که بیانگر دقت رستگار و عظمت فردوسی است.
استاد رستگار در کتاب «فردوسی و شاعران دیگر» ،با بیانی مستدل و محکم ،چهره دیگری از فردوسی را نشان داده و از دِین و ارتباط شاعران بزرگ ایران به او پرده برداشته است .مطالعات رستگار درباره بنیادها،
ریشهها و زمینههای تکوین روایتهای شاهنامه ،و آزمودن آنها به صور مختلف با منابع دیگر؛ حکایت از آن دارد که فردوسی از بسیاری از مایهها و زمینهها ،بهویژه از متون باستانی و متون پیش از اسالم برخوردار
بوده اســت و آنها را متناســب کرده با فرهنگ نوین دوره اسالمی ،و بعدها شــاعرانی چون نظامی ،حافظ و خیام از اندیشههای او در این زمینه بهره بردهاند .منصور رستگار فسایی در حوزه شاهنامهپژوهی ،حرفهای
نویی زده که برای همیشه نو خواهد بود؛ مثال میآورم از روایت تازه رستگار درباره «شیوه مرگ رستم» که به شکلی منظم و مدون به نام او جاودانه شده است.
کتاب «فردوســی و هویتشناســی ایرانی» ،شــاهنامه را با هویت فرهنگی و ملی ایران پیوند داده اســت و ما را متقاعد میکند که همه کســانی که در پی هویت ایرانی هستند ،مدیون شاهنامهاند .در پایان درود
فارس عزیز ،شیرا ِز بیمثال و کنار سعدی و حافظ ،چه؛ بخش اول زندگی پژوهشی استاد رستگار وقف شاهنامه بوده است .استاد رستگار
قریب خراسان است در
پهلوان شاهنامهشناس که
میفرســتم به اســتاد رستگار،
ِ
ِ
ِ
همانقدر که متعلق به شیرازیهاست ،به ما خراسانیها هم تعلق دارد و وقتی به مشهد میآید ،انگار که به دیار خودش آمده ،وقتی از فردوسی سخن میگوید ،گویی به خودش بازگشته است ،انگار که با حافظ زندگی
میکند و این اینهمانی و یگانگی چهره و اندیشه دکتر رستگار با شخصیت فردوسی ،برای ما بسیار مغتنم است.

،،

،،

،،

استاد رستگار به
دانشجویانش آموخت
که علوم انسانی،
رابطه علم و معرفت
با ذاتیت انسانی
است .مرابطه زبانی
سوم کمال
بالِ
ِ
و از ویژگیهای
شخصیتی استاد
رستگار است .ما در
محضر استاد تنها
درس سبکشناسی
و شاهنامهپژوهی
نیاموختیم ،از ایشان
عالی انسانی را
مقام
ِ
یاد گرفتیم

،،

ورزش

نداشتن فضای تمرینی و حامیان مالی
سبب شده برخی از قهرمانان قید حضور
در ورزش قهرمانی را بزنند

گفتوگوهایی با دختران قهرمان شیرازی
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گفتوگوی «شهرراز» با سمیرا ارم پرچمدار تیم ملی ایران در اختتامیه بازیهای پاراآسیایی جاکارتا2018

معلولیتباعثموفقیتمشد

،،

بازیهای پارا
آسیایی جاکارتا
با مقام سوم
کشورمان به پایان
رسید ،کاروان
استان فارس در
این مسابقات
توانست  12مدال
برای کشورمان به
دست بیاورد

،،

،،

بازیهای پارا آسیایی جاکارتا
با مقام ســوم کشــورمان به پایان
رسید ،کاروان اســتان فارس در این
میثم حجتی مســابقات توانســت  12مدال برای
کشــورمان به دست بیاورد .پرچمدار
مراســم اختتامیه و افتتاحیه مســابقات نیز از فارس
انتخاب شده بود تا دو بانوی فارسی نماد ورزشکاران
کشــورمان باشند .در ادامه به ســراغ «سمیرا ارم»
پرچمدار کشورمان در اختتامیه بازیهای پاراآسیایی
جاکارتــا  2018رفتیم و با او به گفتوگو نشســتیم.
ساره جوانمردی پرچمدار ایران در افتتاحیه مسابقات
بود .سمیرا ارم متولد سال  1364با مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد شــیمی است و سه سال است که
در تیم ملی تیراندازی عضو است .از سال  92ورزش
را با والیبال نشسته آغاز کرد ،اما چون دوست داشت
در ورزشهای انفرادی فعالیت داشته باشد ،این رشته
را تغییر داد و با تأســیس سالن تیراندازی در هیئت
جانبازان و معلوالن اتفاقی افتاد که به این رشته رفت
و آن را ادامه داد.
پدیدهی تپانچه

پرچمدار مراسم
اختتامیه و افتتاحیه
مسابقات نیز از فارس
انتخاب شده بود تا
دو بانوی فارسی نماد
ورزشکاران کشورمان
باشند .ساره جوانمردی
پرچمدار تیم ملی
ایران در افتتاحیه
مسابقات بود و سمیرا
ارم پرچمدار کشورمان
در اختتامیه بازیهای
پاراآسیایی جاکارتا
2018

،،

،،

هر چه ورزش
حرفهایتر میشود
و قهرمانیها
بیشتر میشود،
باید اخالقمداری
ورزشکاران نیز
بیشتر شود .دوست
دارم در کنار کسانی
باشم که احساس
مشکل دارند ،یا
از معلولیتها رنج
میبرند ،یا حتی سالم
هستند و میخواهند
رشته تیراندازی را
یاد بگیرند و به آنها
آموزش دهم

،،

روایتش از انتخاب تیراندازی به عنوان رشــته
ورزشــیاش نیز جالب است« .آقای زندی که در آن
زمان در رشــته تیراندازی فارس فعال بود ،بهمجرد
آنکــه مرا دید که ســاح در دســت گرفتم ،گفت
میتوانی در این رشــته موفق شــوی .در آن زمان
 3،4ماهی با ســاح کار کردم و مســابقه دادم که
در مسابقات کشــوری مقام ســوم تیم را به دست
آوردیم ».میگوید در همــان زمان تیم تپانچه یک
ورزشکار کم داشــت که به او گفتند یکبار در این
رشته رکوردگیری کند« .رکوردگیری من برای همه
جالب بود و یک امتیاز فوقالعاده به دســت آوردم...
من در آن زمان از  400امتیاز توانســتم  327امتیاز
بگیریم که برای یک فرد تازهکار در این رشــته یک
امتیــاز عالی به شــما میرود .حتــی رئیس انجمن
تیراندازی گفت شــما یک پدیده هستی و باید رشته
تپانچه را ادامه بدهی و دیگر با تفنگ کار نکنی».
ورزش به من اعتمادبهنفس داد

پسازآن در لیگ کشــوری دو طالی رسمی و
انفرادی به دســت آورد و توانست در مسابقات آزاد
کشــوری در ســال  ،93مدال نقره کســب کند .در
فروردین  94به تیم ملی راه یافت .میپرســم چرا در
 28سالگی ورزش را شروع کرد؟ «پیش از آن دوست
داشــتم تحصیالتم را ادامه دهم .مــن در آن زمان
تازه دوره کارشناســی را تمام کــرده بودم و آزمون
وردی دوره کارشناســی ارشــد را پشت سر گذاشته
بودم و هیچ ورزشــی انجام نمــیدادم ».با این حال
میگوید ورزش ابتدا بــه او «اعتمادبهنفس و اراده»

داد و ورزش حرفهای نیز این گزینهها را بیشــتر کرد
و شــرایط بهتری از هر دو را در اختیارش قرارداد.
«من اعتقاد دارم اراده و اعتمادبهنفس هر دو مکمل
هم هســتند و من آنها را از ورزش قهرمانی هدیه
گرفتهام».
کسب موفقیت

ســمیرا ارم از دوســالگی معلول شد« .من بعد
از یک ســرماخوردگی و تب شــدید معلول شــدم.
بعدازاینکه به پزشک مراجعه کرده بودند ،به من یک
آمپول اشــتباهی زدند که معلول شدم و هر دوپایم
توانش را از دســت داد ...بعدازآن  5سال فیزیوتراپی
انجام دادم ،جراحی کردم تا اینکه توانستم راه بروم.
معلولیت برای من هدیهای از طــرف خداوند بود...
چراکــه معلولیت را نعمتی میدانم که خداوند به من
داد تــا به هر چه میخواهم برســم .من اگر معلول
نبودم نمیتوانستم قهرمان شوم و مثل افراد معمولی
جامعه بودم».
«چگونه بــا معلولیت به موفقیت رســیدید؟»
کمــی مکث میکنــد« .چون معلول شــدم ،موفق
شــدم ...من نمیخواســتم اتفاقات روزانه مرا اسیر
خود کند ،از اینکه تاکسی برای من نگه نمیداشت،
ناراحت نمیشــدم و آن را ترمزی برای حرکت خود
نمیدانســتم .از اینکه مجبور بودم بهســختی سوار
اتوبوس شــوم انگیــزه میســاختم ،از اینکه اجازه
نمیدادند در شــیراز درس بخوانم ،دلزده نمیشدم
و مسیر رفتوبرگشت اصفهان را با اتوبوس میرفتم
تا تحصیالتم را به پایان برســانم .این سختیها من

را بزرگ کرد تا این انسانی که اکنون هستم بشوم».
مقامهای ملی و بینالمللی

ســهمیه بازیهای آســیایی جاکارتا را ســال
گذشــته به دست آورد« .من سه سال زیر نظر آقای
امیری مربی ســابق تیم ملی کار کردم که باعث شد
هر چیزی را که الزم اســت یاد بگیرم .،تمریناتش
فوقالعاده بود و باعث شد رکورد خفیف و بادی را به
نام خودم تغییر دهم ».ســمیرا ارم تاکنون مقامهای
زیادی در سطح ملی و بینالمللی کسب کرده است.
به عنوان مثال در مسابقات قهرمانی جهان کرواسی
در سال  2015دو مدال طال ،در جهانی استرالیا یک
نقره ،در جهانی آلمــان  2016یک طال ،در جهانی
 2017امارات دو مدال طال ،در کرواسی یک طال و
یک نقــره و در قهرمانی کره جنوبی نیز یک طال و
یک نقره گرفت که با رکوردشــکنی در رشته خفیف
 50متر همراه شــد و بهعنوان اولیــن بانوی ایرانی
سهمیه مسابقات  2020پاراالمپیک را به دست آورد.
در بازیهای آســیایی جاکارتا نیز که برای اولین بار
حاضر شــده بود ،نقره گرفتم و رکورد تپانچه بادی
کشور را به نام خود زد.
از او میپرســم چــرا در برخی مســابقاتی که
انجام میدهــد ،در دور مقدماتی رکــورد میزند یا
اول میشود ،اما در دور نهایی نتیجه دیگری کسب
میکند ،یا اینکه صاحب مدال نمیشــود؟ میگوید:
روند پیشــرفت من در این رشــته کمتر از یک سال
اتفاق افتاد ،اما در رشــته تیراندازی ورزشــکار باید
پلهپله تجربه کند و با حضور در مســابقات آبدیدهتر

میشــود تا اینکه در فینال نیز عملکرد بهتری پیدا
میکند .باید آرامآرام بتوان شــرایطی را فراهم کرد
که در فینالها نیز مثل دور مقدماتی تیرهای بهتری
بیندازم .میپرسم این موضوع به مسائل روانی ربطی
ندارد؟ «بله .مسائل روانی خیلی تأثیرگذار است ،من
خودم روانشــناس شخصی دارم و دو سالی است با
او کار میکنــم که از همینجا از او تشــکر میکنم.
چراکه یک سری تکنیکهای روانی وجود دارند که
بــا آموزش آن میتوان در فینالهــا بهتر تیراندازی
کرد .باید از آقای گلشــنی کــه بهصورت تخصصی
بدنسازی من را برعهده دارد ،نیز تشکر کنم».
به معلوالن تیراندازی آموزش میدهم

ســمیرا ارم میگویــد دیدگاه مــردم پس از
قهرمانیهایش نســبت بــه او تغییر کرده اســت.
«نگذاشتم غرور به سراغم بیاید .پیش از اینکه اولین
مدال بینالمللــیام را بگیرم ،به همراه یکی دیگر از
همتیمیهایم ،با خدا قرار بســتیم که اگر میخواهد
به ما مــدال بدهد ،اول جنبه گرفتن و داشــتن آن
را بدهد .احساســش این است که امروز مسئولیتش
در قبال جامعه ســنگینتر شــده اســت« .بگذارید
یکــی از دســتاوردهایم را بگویم .هــر چه ورزش
حرفهایتر میشود و قهرمانیها بیشتر میشود ،باید
اخالقمداری ورزشکاران نیز بیشتر شود .من دوست
دارم در کنار کسانی باشم که احساس مشکل دارند،
یا از معلولیتها رنج میبرند ،یا حتی سالم هستند و
میخواهند رشــته تیراندازی را یاد بگیرند و به آنها
آموزش دهم».

چهره

«فاطمه رمضانیزاده» بانوی ورزشکار پیوند اعضا

ورزش باعث شد با قدرت بیشتری به زندگی ادامه دهم
گســتردگی و تأثیر ورزش به یک قشر خالصه نمیشود ،حوزه ورزش ،اقشار
مختلف جامعه را در بر میگیرد و در سالمتی ،نشاط ،هیجان و امید به زندگی
آنها کمک شایانی میکند .ورزش عالوه بر اینکه در پیشگیری از بیماریها
ید طوالیی دارد در درمان روحی و جسمی بیماریهای مختلف نیز سهم دارد
و نقش خود را بهخوبی ایفا کرده است .یکی از اقشاری که با تصمیمی درست
درگیر ورزش شدهاند ،بیماران پیوند اعضا هستند که مسابقاتی خاص در سطح
کشــوری و بینالمللی دارند و ایرانیها در آن از قدرتها محسوب میشوند.
حاال ورزش در افرادی که پیوند عضو داشتهاند تأثیرات مثبت روحی و جسمی
گذاشته و آنها نیز سهمی در باال بردن پرچم کشورمان داشتهاند تا این حوزه
وظایف اصلی خود را در بین این قشر برای مردم و کشورمان انجام داده باشد.
در شــیراز رشتههای ورزشی بدمینتون ،شنا ،پینگپنگ ،دوومیدانی ،پرتابها،
دارت ،بولینگ ،پتانک و دوچرخهسواری برای اعضای هیئت وجود دارد.
در ادامــه گفتگویی با یکی از ورزشــکاران پیوند اعضا ترتیب دادیم که پرچم
کشــورمان را در میادین بینالمللی باال برده است .فاطمه رمضانی زاده متولد
سال  1371است و لیسانس مترجمی زبان انگلیسی دارد .دو سال است ورزش
را شــروع کرده اســت .خودش میگوید پیوند عضو باعث شد ورزشکار شود.
ســال  92پیوند کبد زد« .مجموع زمانی که متوجه بیماری شدم و پیوند انجام
دادم ،چهار ماه شد».

از رمضانیزاده میپرسم چطور ورزشکار شدید؟ میگوید :من ورزش را دوست
داشــتم و همیشه میخواستم ورزش جزئی از زندگیام باشد ،دکترم یک سال
بعــد از عمل پیوندم مرا به هیئت بیماریهای خاص و ورزشهای پیوند اعضا
معرفی کرد .با آنکه در مدرســه والیبال بازی میکرد ،اما بدمینتون را انتخاب

کرد« .اواخر ســال  94تمریناتم شروع شد ،تابستان  95به مسابقات کشوری
رفتم و مدال طال گرفتم».
پس از مســابقات کشــوری به تیم ملی پیوند اعضا دعوت شد .همان زمان
اردوها شروع شد و به مســابقات جهانی اسپانیا اعزام شد .مسابقاتی که البته
برایش یک خاطره تلخ هم بر جا گذاشــته« .شــب اعزام به این مسابقات به
 4نفر از اعضای تیم ملی ایران ویزا ندادند که این فشــار روحی ســنگینی به
ما و دوســتانی که نتوانستند همراه تیم اعزام شوند وارد کرد و در نتایج تیمی
مجموع هم تأثیر زیادی گذاشــت ».این مســابقات در ماالگای اســپانیا بود.
«عالی برگزار شــد ،افراد پیوندی زیادی گرد هم جمع شــدیم ،زندگی دوباره
را در کنار هم جشــن گرفتیم و عالوه بر رقابت از تجربیات و حضور همدیگر
روحیه و قدرت دوباره گرفتیم ».در آن مسابقات فاطمه رمضانیزاده موفق شد
مدال طالی دوبل پتانک و نقره دوبل بولینگ را به دست آورد.
میپرســم ورزش چه تأثیری روی شما داشــت؟ میگوید :افرادی که پیوند
عضو انجــام میدهند به خاطر داروهایی که مصــرف میکنند بهاضافه وزن
دچار میشــوند که ورزش از این موضــوع جلوگیری میکند« .ورزش روحیه
ما را بعد از یک بیماری ســخت باال میبرد و باعث شده با قدرت بیشتری به
زندگی ادامه دهیم .عالوه بر این موجب شــده دوستهای خوبی نیز در کنار
هم داشته باشیم».
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،،

رها منوچهری  23ساله،
اهل شیراز است و
عضو تیم ملی قایقرانی.
یک مقام دومی آسیا و
پنجمی جهان دارد و در
اولین سال حضور در رده
بزرگساالن جزو  10نفر
تیم ملی بوده است .در
مسابقات قبلی جهانی
چهاردهم شده بود ،اما
در آخرین مسابقهای که
شرکت کرد در رده پنجم
جهان قرار گرفت

گفتوگوی «شهرراز» با رها منوچهری قایقرانی شیرازی عضو تیمملی که چهارسال است
نتوانستهدرشهرشتمرینکند

شیراز جایی برای
تمرینقایقرانیندارد

،،

میثم حجتی

رشــته قایقرانی در اواخر دهه هشتاد و ابتدای
نود با رشد چشمگیری در شــیراز روبرو شد و یک
نسل جدید از آقایان و بانوان را به این رشته جذاب
معرفــی کرد ،اما بهیکباره از ســال  93با توجه به
مشــکالتی که به وجود آمد این نسل خاموش شد
و بسیاری از ورزشــکاران و پدیدههای قایقرانی را
از دســت داد و هرکدام از آنها در رشتههای دیگر
فعالیــت خود را آغاز کردند و برخــی نیز ورزش را
رها کرده یا از کشور خارج شدند .دراینبین یکی از
ورزشکاران آن رشته توانست بدون آب ،پارو و قایق
پیشرفت کرده و به تیم ملی برسد و امروز با توجه به
جوانی به تیم ملی بزرگسال رسیده و خودش را در
بین  10نفر برتر ایران به اثبات برساند .رها (سمیرا)
منوچهری متولد اول مهر  .1374در رشــته کاناپولو
کار میکند و از چهارســالگی با رشته شنا ورزش را
شــروع کرد و تا کالس پنجم در این رشته فعالیت
داشــت .پس از آن رشــته کاراتــه را انتخاب کرد،
بسکتبال ،تنیس و اســکواش رشتههای بعدیاش
بودند تا اینکه به رشته دوومیدانی رفت که به گفته
خودش از عالیقاش بود« .البته به بســکتبال هم
عالقه داشــتم ،اما در آن زمان در سطح ملی فعال
نبود و من به دنبــال قهرمانی و افتخارآفرینی ملی
بودم ،دوست داشتم یک ورزشکار محبوب و مشهور
باشم».
آغاز ورزش قایقرانی

منوچهری در مادههای اســتقامت  10کیلومتر
و پنج کیلومتر حضور داشــت و در سطح دانشگاهها
در کشور به مقام اول رســید ،اما بااینکه این رشته
را دوست داشــت برایش هیجان نداشت ،از همین
رو رفت به ســراغ قایقرانی« .چطور یک قایقران

شــدید؟» .خیلی خوب یادش هســت ،بدون مکث
میگوید« :من همیشــه در ذهن خودم به قایقرانی
فکر میکردم ،اما نمیدانســتم این رشته در ایران
و شــیراز فعال است .یک روز قرار بود آزمون رشته
واترپلو بدهم ،خانم جوانمــردی که در حال حاضر
معاون ورزش بانوان ادارهکل ورزش و جوانان است،
بــه من گفت میخواهی در رشــته قایقرانی حضور
پیدا کنی؟ من واقع ًا ذوقزده شــده بودم ،در استخر
ورزشــگاه حافظیه آزمون دادم و یک جلسه آموزش
دیدم .قرار بود پسازآن برای انتخاب نهایی یک ماه
بعد آزمون بگیرند ،اما کسی به من خبر نداد تا اینکه
برای تیم یک نفر را کم داشــتند .بچهها تعریف من
را پیش ســرمربی تیم خانــمجاننثار کرده بودند و
من به تیم دعوت شــدم ».بعد از دو هفته تمرین در
مسابقات المپیاد ایرانیان شرکت کرد و زندگیاش در
این رشته آغاز شد.
دارندهی مقام پنجم جهان

رها منوچهری ســپس قایقرانی را بهصورت
حرفهای ادامــه داد .اولین بار در ســال  90به تیم
ملی جوانان دعوت شــد« .اردوی آن در کرمانشاه
بود ،از زمستان تا تیرماه در اردو بودیم ،اما متأسفانه
در لحظه آخر ایران در رده جوانان اعزامی نداشــت
و آن تیم در مسابقات شــرکت نکرد ».با این حال
بعدها به تیمهای ملی در ردههای ســنی راه یافت
و در مســابقات آســیایی و جهانی نیز حضور یافت.
«یک مقام دومی آســیا و پنجمی جهان دارم و در
اولین ســال حضور در رده بزرگساالن جزو  10نفر
تیم ملی بودم .در مســابقات قبلی جهانی چهاردهم
شــده بودم ،اما در مسابقات آخری که شرکت کردم
در رده پنجم قرار گرفتم».
با این حال رها منوچهری انگار یک استثنا در

رشته قایقرانی در اســتان فارس بوده است .وقتی
میپرسم غیر از او در حال حاضر کسی در این رشته
و در اســتان فارس فعال است؟ با ناراحتی میگوید:
«همه بچهها این رشته را ترک کردند ،خیلیها که
رفتهاند ،از من هم بااســتعدادتر بودند ،طناز فروتن،
ارغوان اختیاری و ...دیگر فعالیتی نمیکنند یا اینکه
تغییر رشــته دادهانــد« ».چرا ایــن اتفاقها افتاده
است؟» .همهچیز به امکانات بازمیگردد و حمایت.
«برای اینکه هیچ مکان تمرینی برای ورزشــکاران
این رشته نداریم ،البته در حال حاضر با حضور آقای
همتیار در رأس هیئت قایقرانی استان ،بسیاری از
مشــکالت در حال برطرف شدن است .با این حال
مث ً
ال پیش از این قرار بوده یک ســانس از اســتخر
انقالب در اختیار ما قرار بگیرد ،یا در استخر حافظیه
بتوانیم تمرین کنیم ،اما هیچکدام عملی نشــده بود.
هیئت در شــرایط حاضر بهتــر از هیئت قبلی عمل
میکند و در آن پیگیری زیادی نســبت به وضعیت
تمرینی بچهها صورت میگیرد».
چهارسال است در شیراز تمرین نکردهام

با این حال رها منوچهری چهار ســال اســت
نتوانسته در شــیراز تمرین کند« .ما حتی خانهمان
را بــه خاطر نزدیکــی به محل تمریــن به خیابان
کنار استخر انقالب شیراز انتقال دادیم ،اما بعدازآن
تمرینات تعطیل شــد ».تنها تمرینش در شیراز آن
است که روزانه دو جلســه وزنه میزند ،بدنسازی
رشــته قایقرانــی را انجام میدهد و بــرای ماندن
در شــرایط آمادگی میدود« .وقتی شــیراز هستم
نمیتوانــم پارو بزنم ،خیلی وقتهــا دلم برای پارو
زدن و پاروکشــی تنگ میشود ».از همین روست
که میگوید :نداشتن فضای تمرینی و حامیان مالی
باعث شده برخی از قهرمانان قید حضور در ورزش

قهرمانی را بزنند .رها منوچهری تاکنون از فعالیتش
در رشته قایقرانی در شــیراز درآمدی نداشته است،
«اما برای حضور در تیمهای اصفهانی قراردادهای
مالی داشــتهام .البته حقوق تیم ملی هم به ما داده
میشد که آنهم امسال قطع شده است».
برای موفقیت باید از تفریحات و عالیق
گذشت

منوچهری در رشــتههای دیگر قایقرانی مانند
دراگون بت ،کاکانادایی ،آبهای خروشان و کانوپولو
که رشــته خودش اســت پارو زده ،البته از تیمهای
رشته روئینگ هم پیشنهاداتی داشت ه است .میگوید
هدف همه ورزشــکارها المپیک است« .امیدوارم با
حضور موفق قایقرانی و رشــته کانوپولو این رشته
جواز حضور در المپیک را هم مثل بازیهای آسیایی
بگیرم ».برای رســیدن به این هدف او از بسیاری
از تفریحات و عالیق همسنوســالهایش محروم
است « .باید هر شــب زود بخوابیم ،به تفریحات و
مهمانیهای خانوادگی یا جشنهای عروسی کمتر
میرویم ،چراکه بیشــتر اوقات در اردو یا تمرینات
فشــرده هستیم .شــاید چون چیزی جز ورزش هم
بــرای من مهم نیســت و تنها موفقیت در رشــته
ورزشیام خوشــحالم میکند ».میگوید یک دختر
ورزشکار باید صبور باشد ،از اتاق خاص خودش جدا
شــده و در یک جای همگانــی در اردو با  10نفر از
فرهنگهای مختلف زندگی کند ،باید صبور باشــد.
«دســتانش تاول دارد و از آفتابسوختگی همیشه
پوســتش دورنگ اســت ».در پایــان از مربیاش
آرام مرزآبــادی که او را درتیــم ملی حمایت کرد و
«همیشــه مثل یک دوست با من بوده است ،از پدر
و مــادرم و آقای همتیار رئیس هیئت اســتان هم
تشکر میکنم».

،،

همه بچهها این رشته
را ترک کردند ،خیلیها
که رفتهاند ،از من هم
بااستعدادتر بودند ،طناز
فروتن ،ارغوان اختیاری
و ...دیگر فعالیتی نمیکنند
یا اینکه تغییر رشته
دادهاند؛ برای اینکه
هیچ مکان تمرینی برای
ورزشکاران این رشته در
شیراز نداریم

،،

،،

تنها تمرینش در
شیراز آن است که
روزانه دو جلسه وزنه
میزند ،بدنسازی
رشته قایقرانی را
انجام میدهد و برای
ماندن در شرایط
آمادگی میدود« .وقتی
شیراز هستم نمیتوانم
پارو بزنم ،خیلی
وقتها دلم برای پارو
زدن و پاروکشی تنگ
میشود».
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شهرداری شیراز در موکب احمد بن موسی (ع) میزبان زائرین حسینی است

مهشیدالسادات مظلوم
اینجا لبها همه «لبیک یا حسین» میگویند
و دلهــا به تمنــای دیدن ضریح ششگوشــهاش
کبوترانه پَر میکشد .اینجا قلبها تنها برای یک نفر
میتپد و آنهم سیدالشــهداء (ع) است .اینجا موکب
شــماره دو احمدبنموســی (ع) است؛ موکبی که به
همت شــهرداری در دل شیراز برای زائران حسینی
برپا شده تا نکند زائری پاکستانی ،کرمانی ،بلوچ و...
خســته راه بماند ،تا نکند زائری که کیلومترها راه را
برای سالم دادن به اربابش در روز اربعین میپیماید،
بدون نفس تازه کردن در شهر سومین حرم اهلبیت
(ع) مسیرش را ادامه دهد.
بسیارند پاکستانیها و هندیهای پیر و جوان و
زن و مرد عاشق امام حسین (ع) که از مسیری دور با
گذر از مرزها و رد شدن از برجکهای دیدهبانی ،روزها
و شبها چشم به خط سفید وسط جاده دوختهاند تا
به شیراز برســند ،میهمان این موکب شوند ،نفسی
تازه کنند ،غذایی بخورند و چای آتشــی بنوشــند تا

عکس ها :علی محمدی راد

منزائرحسینم

مرهمی بر خســتگی تنشان شــود .حاال میهمانان
پاکستانی از راه میرسند .پنج ،شش اتوبوس هستند،
با خرما و اسفند به استقبالشان میرویم ،صدای نوحه
«حســین جانم» فضای بوستان جنت و موکب را پر
کرده .تنها بیان مشترک ما و این جماعت سیاهپوش
ندای حســین (ع) است .اینجا گاهی زمان از حرکت
بازمیایستد ،آنجا که چشمت به پیرزن زائر پاکستانی
میخورد که با قامتی خمیده ،اما دلی استوار رنج سفر
بر خود میخرد و راهی شهرها و دیارها میشود تا به
حرم سید و ســاالر شهیدان برسد .من چای دستش
میدهم و او بهرســم ادب با زبان انگشــت و چشم
تشکر میکند ،شــانهام را میبوسد و سر بر آسمان
دعای خیر میکند.
عجلــه دارند ،بیتابند برای رســیدن به ضریح
ششگوشــه ،تنهــا بهانــدازه یــک ناهارخــوردن
مهمانمان هستند و میخواهند راهی شلمچه شوند؛
آنجا هم مهمان موکب احمدبنموسی (ع) هستند .از
زیر قرآن رد میشوند و دوباره دل به جاده میسپارند

تا پــس از گذر دوباره از مرز ،پیاده راهی حرم مطهر
سیدالشهدا (ع) شوند .موکب هنوز هم غرق در عطر
اسفند است ،چای آتشی حاضر و خادمین زوار لبخند
بر لب آماده استقبال و پذیرایی از دیگر زائرین داخلی
و خارجی.
شهرداری شیراز ،میزبان زائرین حسینی
قائممقام شهردار شــیراز نیز ضمن استقبال از
زائرین حســینی این موکب گفت :امسال نخستین
سال اســت که موکب احمدبن موسی (ع) در شیراز
میزبان عزاداران حسینی اســت .اسماعیل ارزانی با
مثبت ارزیابی کردن خدمات ارائهشده در این موکب
افزود :شهرداری شــیراز عالوه بر راهاندازی موکب
احمدبنموســی (ع) در مرز شلمچه و خدمترسانی
بــه زائرین ،در راســتای تکریــم و پذیرایی هر چه
شایســتهتر از آنها اقدام به راهاندازی موکب شماره
دو احمد بن موســی (ع) در محل اســکان بوستان
جنت کرده اســت .در این محل زائرین میتوانند از

خدمــات رفاهی و پذیرایی بهصــورت رایگان بهره
ببرنــد و در کانکسهــای این کمپ اســکان پیدا
کنند .وی خاطرنشان ساخت :در این موکب میزبان
عزادارانی از کشورهای هند و پاکستان ،و هموطنان
اســتانهای مختلف همچون کرمان و سیســتان و
بلوچســتان هســتیم که به علت بعد مسافت تا مرز
شلمچه برای استراحت به مدت حداکثر یک روز در
شیراز اسکان مییابند.
امســال برای نخستین ســال است که موکب
شماره دو احمدبن موســی (ع) برای خدمترسانی
به زائرین حســینی راهاندازی شده است و همچنین
برای پنجمین ســال متوالی اســت که شــهرداری
شیراز بهعنوان معین اســتان فارس و خوزستان در
مرز شــلمچه طی مدتزمــان  ۲۵روز با  ۵۵۰نیرو
در حوزههای اسکان شــبانه ،پسماند ،اتوبوسرانی،
آتشنشــانی ،فرهنگی و ...بــه در موکب احمد بن
موســی (ع) به زائرین اربعین حسینی خدمترسانی
میکند.

