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سالمت جامعه به سالمت
خانوادههای آن وابسته است
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پرونده «شهرراز» درباره رویکرد و محور برنامهریزی منظر شهری در شیراز

شهر محل درنگ و تعامل مردم است
دروازه قرآن المان هویتی و فرهنگی شهر شیراز است
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رو یداد شهر
گزارشهایی خبری تحلیلی از رویدادهای مهم هفته در شیراز
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پیمایشهای اجتماعی نشان میدهد
که بیش از هر چیزی محبت به ائمه
در جامعه ایران مردم را دور هم جمع میکند
(ع)
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وزیر ارشاد در آئین اختتامیه سیزدهمین سوگواره تعزیه در المرد

تعزیه ریشه در عمق ارادت مردم به اهلبیت(ع) دارد
،،

،،

تعزیه در حیات اجتماعی ما
هم در حوزه فرهنگی و دینی،
هم در حوزه فرهنگ عمومی
و هنرهای ایرانی و هم در
هویت سیاسی ،غیرت دینی،
حقیقتجویی ،حقیقتخواهی
و دشمنستیزی نقش
عظیمی دارد

تعزیه به اعتبار ویژگیهایی
که دارد ،بهعنوان یک اتفاق و
سنتی در ایرانزمین است که
باید قدردان ارزش آن بود.
تعزیه تجسمبخش حوادث
تشیع است و ازیکطرف نیز
یک هنر ترکیبی است

،،
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت :پیمایشهای مختلف اجتماعی
نشــان میدهد که بیش از هر چیزی محبت به ائمه (ع) در جامعه ایران
مــردم را دور هم جمع میکند .ســید عباس صالحــی در آیین اختتامیه
سیزدهمین ســوگواره تعزیه در شهرســتان المرد فارس ضمن تسلیت
شــهادت امام رضا (ع) اظهار کرد :اگر بخواهیــم ویژگی مردم ایران در
طول تاریخ پس از اســام را بیان کنیم ،ویژگیای که تمام مسافتهای
جغرافیایی و قومی ،تمام اقشــار از کودک و مســن ،زن و مرد و ادیان و
مذاهب مختلف را در طول تاریخ درهم درنوردیده و تمام مجموعه وسیع
ایرانی را زیر یک خیمه جمع میکند ،عشــق و محبت به ائمه اطهار (ع)
است .وی افزود :کمترین ویژگی و نکتهای را شبیه این میتوان یافت که
اینگونه مردم ایران را گرد هم درآورد .وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی با
اشاره به مطالعات اجتماعی انجامشده در ایران توسط دستگاههای مختلف
در چند دهه اخیر ،تصریــح کرد 80 :درصد مردم ایران مهر اهلبیت (ع)
احساس میکند و این احساس بین مردم فارس بیش از  90درصد است.
صالحی افــزود :این مهر و محبت به اهلبیــت (ع) در قالبهای

نگاه فرهنگی به وقف
در فارس تقویت شود
نماینــده ولیفقیه در اســتان فارس
بر لزوم تقویت نــگاه فرهنگی به وقف در
فارس تأکید کرد .آیــتاهلل لطفاهلل دژکام
در دیــدار مدیرکل اوقــاف و امور خیریه
فــارس و معاونان ایــن ادارهکل ،بر لزوم
تقویــت نگاه فرهنگی بــه مقوله وقف
تأکید کرد و گفت :چنین نگاهی ســبب
افزایش موقوفات میشود ،چراکه فردی که از اموال مادی خود وقف
میکند حال معنوی خوشی را درک میکند که نیاز به تسری به کل
جامعــه دارد .وی اضافه کرد :جلوه دادن ابعاد فرهنگی وقف باعث
میشــود عالقه مردم به وقف افزایش پیدا کند .امامجمعه شــیراز
خاطرنشان کرد :حرکتی که در زمینه احیای موقوفات در کشورمان
در سالهای پس از انقالب آغاز شده قابلتوجه و قابلتقدیر است.
آیتاهلل لطفاهلل دژکام در ادامه بر لزوم تقویت و توسعه گردشگری
مذهبــی نیز تأکید کرد و گفت :با توجه به اینکه اســتان فارس در
این زمینه ظرفیــت زیادی دارد باید نیروهای متخصص روحانی با
هماهنگی میراث فرهنگی در این زمینه تربیت کرد.
نماینده ولیفقیه در فارس با اشــاره به حضور  79هزار نفر از
مردم فارس در مراسم پیادهروی اربعین حسینی امسال ،بیان کرد:
هــر یک از این افراد میتوانند یک معرف و دعوتکننده از میزبان
برای حضور در ســومین حرم اهلبیت (ع) باشــند اما باید زمینه
رفتوآمد زائران عراقی به شــیراز فراهم باشد .وی تأکید کرد :افق
دیگر گردشــگری مذهبی این است که برای ابنیه تاریخی با نگاه
مذهبی ،تورهای گردشــگری برگزار شود ،زیرا در قرآن بر توجه به
تاریخ پیشینیان تذکر داده شده است .وی با ابراز تأسف از اینکه ما
خودمان ارتباطمان را با گذشــتهمان قطع کردهایم به حدی که از
دیگر کشــورها برای معرفی بزرگان گذشته ما همچون سعدی در
کشور ما حضور مییابند ،بیان کرد :خودمان باید به این باور برسیم
که در گردشگری تاریخی هم باید نقش ایفا کنیم و کتاب «خدمات
متقابل ایران و اسالم» شهید مطهری در این زمینه مالک فعالیت
ما باشد تا شــکافهایی که با تهاجم فرهنگی برای ما ایجاد شده
از بین برود.
نماینده ولیفقیه در فارس از حضور گسترده مردم در تجمع
جاماندگان اربعین در سومین حرم اهلبیت (ع) تقدیر و تشکر کرد
و گفت :حضور جمعیت بسیار زیاد مردم نشاندهنده اقدام خوب در
این زمینه بود.

،،
مختلف خود را نشــان میدهد و تعزیه یکی از این قالبها اســت .تعزیه
بهعنوان نمادی از نشــان دادن این عشق و عالقه جایگاه خاصی در چند
ســده زندگی ایرانیان داشته و المرد یکی از پایگاههای مهم این رویداد
معنوی و الهی مطرح بوده اســت .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره
به نمونههای مختلف ابراز محبت به اهلبیت (ع) و ویژگی و ارزشهای
آنها ،گفت :تعزیه به اعتبــار ویژگیهایی که دارد بهعنوان یک اتفاق و
ســنتی در ایرانزمین اســت که باید قدردان ارزش آن بود .تعزیه تجسم
بخش حوادث تشیع اســت و ازیکطرف نیز ،یک هنر ترکیبی است .ما
آیینهای مختلفــی داریم ،اما هیچ آیینی مانند تعزیه ترکیبی از هنرهای
نمایشی ،ادبی ،تجسمی و آوایی نیست.
وی بــا بیان اینکه تعزیــه در فضاهای مختلف هنر ســیر کرده و
هنرهای مختلف را به هم پیوند میدهد ،ابراز کرد :ما در ایران و حتی در
حوزه آیینی هنرهای مختلفی داریم که یک رســتهای هستند ،اما هنری
که بتواند میدانهای مختلفی داشــته باشد و اینها را به هم پیوند بدهد
تعزیه است .صالحی خاطرنشان کرد :تعزیه هنری مردمی است که ریشه

ظرفیتهای فارس با کارکرد
دستگاههای اجرایی فاصله دارد

اســتاندار فارس گفــت :ظرفیتها و
قابلیتهای ارزشمند موجود در این استان با
کارکرد دستگاههای اجرایی فاصله بسیار دارد
و انتظار این اســت که بــا عزمی جدیتر و
تالشی بیشتر نسبت به تبدیل ظرفیت بالقوه
فارس به بالفعل اقدام کنیم .اسماعیل تبادار،
در نشســت شورای اقتصاد مقاومتی استان
فارس در شــیراز افزود :برای تحرک و ایجاد
انگیزه در تمام ساختارهای جامعه ،ضروری است رویکردها مبتنی بر
توسعه باشد .وی بیان داشت :رونق اقتصادی ،مؤلفههای مختلفی دارد
اما مهمترین این مؤلفهها ،اشتغال ،سرمایهگذاری و بهرهوری است.
تبادار ،فرهنگســازی را یکی از پیشنیازهای توسعه جوامع دانست
و گفت :در مســائل فرهنگی یکی از مواردی که بسیار حائز اهمیت
است ،موضوع صرفهجویی است و ما توانستهایم با ایجاد این نگرش
در مجموعه استانداری در حوزه آب  12.5درصد ،برق  34درصد و در
حوزه گاز  25درصد صرفهجویی کنیم.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود در مورد میزان
بیکاری در اســتان فارس بیان داشت :در سال  91نرخ بیکاری 16.5
درصد بود اما این آمار با توجه به اشــتغالزایی در این استان در سال
 95به  11.4درصد رسید ،در سال  96این رقم به  10.8درصد کاهش
یافت و این آمار در بهار ســال  97به  9.8درصد و در تابستان به 8.7
درصد تقلیل پیدا کرد .تبادار در مورد گردشگری در استان فارس نیز
بیان کرد :در ســال  96بر اساس برنامهریزیهایی که صورت گرفت
مقرر شد بیش از چهار هزار و  210فرصت شغلی در این حوزه ایجاد
شــود اما شــاهد بودیم که برای بیش از پنج هزار و  271نفر در این
بخش اشــتغال ایجاد شد .استاندار فارس ادامه داد :برای سال  97نیز
ایجاد چهار هزار و  810فرصت شغلی در بخش گردشگری این استان
تعریف شــده درحالیکه در  6ماه نخست امسال بیش از سه هزار و
 649شغل ایجاد شده است.
تبــادار بیــان کــرد :در حــوزه کشــاورزی نیز بــا توجه به
برنامهریزیهایی که صورت گرفته ،ظرف  10سال شاهد ایجاد بیش
از هفت هزار هکتار گلخانه در این استان خواهیم بود و تاکنون زمینه
بیش از  490هکتار کشت گلخانهای در فارس مهیا شده و این منطقه
توانسته جایگاه خوبی در تولیدات گیاهان دارویی ،محصوالت باغی و
زراعی در کشور داشته باشد.

در عمق ارادت مردم به اهلبیت (ع) اســت و هم این ارادت هم در بین
مردم است و هم بازیگر .هنرهای دیگری وجود دارد که تماشاگر مردمی
دارد ،اما عموم ًا بازیگرش تجاری اندیشی دارد با بالعکس .تعزیه از معدود
هنرهایی اســت که مردم پایگاه اصلی آن هستند که این به دلیل همان
محبت به ائمه اطهار است.
وزیر فرهنگ و ارشاد با اشــاره به مخاطبین تعزیه بدون رده سنی
خاصی ،متذکر شد :ویژگی دیگر تعزیه این است که هم واقعی است هم
نمادین و هنری است که واقعیت را با نمادها پیوند میدهد و در عینی که
یک روایت واقعی است نمادها و سمیل ها در آن موج میزند و به همین
دلیل یک هنر نامکرر اســت چراکه نمادها هر بار به آن تازگی میبخشد.
وی بــا بیان اینکه تعزیه بهعنوان یک هنر اســامی ،شــیعی و ایرانی
ویژگیهای منحصربهفردی دارد ،یادآور شــد :در تأثیرات تعزیه میتوان
ســخنها گفت و نباید آن را بهعنوان یک آیین دست گم گرفت .تعزیه
کارکردهای قابلتوجه داشــته و در بخشهای مختلف معنوی ،وجودی
تأثیرات قابلتوجهی داشته است .ارتباط وجودی ما با اولیا و نفرت از اشقیا

مبادله تفاهمنامه بین آموزشوپرورش
و بهزیستی فارس

طی مراسمی با حضور مدیران کل بهزیستی
و آموزشوپــرورش فــارس ،تفاهمنامه همکاری
برای اجــرای طرح مشــارکت اجتماعی امضاء و
مبادله شــد .مدیرکل آموزشوپرورش فارس در
این مراسم گفت :ســال گذشته طرح مشارکت
اجتماعی دانشآموزان در  30مدرســه از سراسر
استان اجرا شــد و در ســال جاری نیز در 250
مدرسه و برای بیش از هشــت هزار دانشآموز
اجرا میشــود .علی عســکر نجفی با بیان اینکه پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی از مهمترین مســائل مدنظر آموزشوپرورش بوده اســت ،افزود:
بر همین اســاس طرحهای مختلفی با هدف کاهش آسیبهای اجتماعی
بیــن دانشآموزان ،با همکاری دســتگاهها و نهادهــای مرتبط همچون
ادارهکل بهزیستی استان انجام میشــود که طرح نظام مراقبت اجتماعی
دانشآموزان (نماد) ،جشــنواره نوجوان ســالم و طرح مشارکت اجتماعی
دانشآموزان (ماد) از این طرحها است .او با اشاره به اجرای طرح مشارکت
اجتماعی دانشآموزان از ســال  96برای اولین بــار و بهصورت آزمونهای
در برخــی از مدارس فارس گفت :اعتبارات این طرح بهصورت مشــارکت
 50درصدی ادارهکل آموزشوپرورش فارس و ادارهکل بهزیســتی استان
تأمین میشود .نجفی گفت :مدارس مجری این طرح از مقاطع مختلف و با
جنسیت مختلف انتخاب میشود و تالش ما این است تا طرحهای مرتبط با
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را هرسال گسترش داده و همه گروههای
سنی و جنسیتهای مختلف را تحت پوشش قرار دهیم.
مدیرکل بهزیستی فارس نیز گفت :با تأکید مقام معظم رهبری مبنی
بر تالش همه دســتگاههای مرتبط با موضوع پیشــگیری از آسیبهای
اجتماعی در ارائه طرحهای نو در راســتای کاهش آسیبهای اجتماعی در
بین نوجوانان و جوانان ،سازمان بهزیستی کشور طرحهای جدیدی را ارائه
کرد که از آن جمله میتوان به طرح مشارکت اجتماعی دانشآموزان (ماد)
اشاره کرد .سید مرتضی موسوی با اشاره به اینکه این طرح از سال گذشته
و بهصورت آزمونهای در ســه شهرستان شیراز ،مرودشت و کوار اجرا شد،
افزود :ســامت خانوادهها بهعنوان سلول و پایه اصلی هر جامعهای ضامن
سالمت جامعه است.
موســوی گفت :طرح ماد میتواند عالوه بر ایجاد مهارت الزم برای
شناسایی آسیبها میتواند نحوه دریافت خدمات توسط دانشآموزان برای
خود و کمکرسانی به دیگران در مواجهه به آسیبهای اجتماعی را در قالب
یک فعالیت تیمی ،با همکاری مسئولین مدرسه آموزش میدهد.

اســت و در این چندصدســال تعزیه به ارتباط ویژگیها بیش از خطابه و
شعر مؤثر بوده است.
صالحــی بیان کــرد :تعزیه ســبب عمرافزایی معنوی شــده و در
نگاهداشت بسیاری از مقوالت فرهنگی ،هنری و ادبی ما مؤثر بوده است،
موســیقی اصیل ایرانی با تعزیه باقیمانده و موسیقی اقوام مرهون تعزیه
اســت .بخش قابلتوجهی از فرهنگ عمومی ما را تعزیه زنده نگهداشته
و منتقل کرده اســت؛ بنابراین تعزیه در حیــات اجتماعی ما هم در حوزه
فرهنگی و دینی ،هم در حوزه فرهنگ عمومی و هنرهای ایرانی و هم در
هویت سیاسی ،غیرت دینی ،حقیقتجویی ،حقیقتخواهی و دشمنستیزی
نقش عظیمی داشــته و دارد .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان اینکه
به نظر میآید اتفاقی که به اعتبار تاریخ چندین سده در المرد افتاده امروز
همچنان به تکاپوی خود در حال ادامه اســت ،گفت :امید است تعزیهای
که بهطور پیوســته در سال و به صورت مکرر در این منطقه و شهر اتفاق
میافتد ،با شــور و شــعور ادامه یابد و آن را با یک نــگاه راهبردی باید
موردتوجه و حمایت قرار داد.

رسانهها نیازهای روز جامعه
را به خیران معرفی کنند
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریه
فــارس از رســانهها و مجموعــه
جهاد دانشــگاهی درخواست کرد تا
نیازهــای روز جامعه را به خیران
و مــردم جهت ثبــت وقفهای
جدید معرفی کنند .حجتاالسالم
ســیدعباس موســوی گفت :وقف دارای جایگاه رفیعی در
اســام است و مردم شیراز و اســتان فارس نیز تا به امروز
باقیات و صالحیات فراوانی از خود به جای گذاشتهاند .وی با
بیان اینکه وقفهای متنوعی در استان فارس به ثبت رسیده
است ،افزود :یکششم موقوفات کشور و  ۲۰۰هزار رقبه در
اســتان فارس قرار دارد که این رقم در کشور بینظیر است
و عالوه بر اینها فارس دارای  ۱۴۰۸بقعه متبرکه است که
بیشترین تعداد بقاع متبرکه در این استان قرار دارد .مدیرکل
اوقاف و امور خیریه فارس با تصریح اینکه اســتان فارس در
بحث موقوفات درمانی نیز در کشــور ســرآمد است ،گفت:
بااینوجود ما نیاز به وقفهای جدید متناسب با نیازهای روز
جامعه داریم که در این زمینه رسانهها و سازمان اوقاف نقش
مهمی دارند .وی ضمن برشمردن برخی از وقفهای جدید
متناســب با نیازهای روز جامعه گفت :بهعنوانمثال موقوفه
کاظمــی بــا ارزش  ۱۲۰میلیارد تومان یکــی از موقوفات
متناســب با نیازهای روز جامعه اســت که با نیت مســائل
علمی و پژوهشــی و برای دانشــجویان و طالب وقف شده
است.
مدیرکل اوقــاف و امور خیریه فارس بــا تأکید بر اینکه ما
هم باید واقف باشــیم و به سهم خود در عرصه تبلیغ سنت
حسنه وقف و ترغیب خیران به این مسئله نقش خود را ایفا
کنیم ،گفت :در برخی از جاها الزم اســت که اطالعرسانی
دقیقی انجام شود تا مردم و واقفان بدانند نیازهای روز جامعه
را شــناخته و برای ثبت موقوفاتی در این زمینه ورود کنند.
وی به بزرگترین موقوفه درمانی فارس اشاره کرد و گفت:
بیمارستان موقوفه نمازی روزانه  ۵۰هزار مراجعهکننده دارد
که این تعداد افراد از خدمات وقف منتفع میشوند و باید این
مسائل را اطالعرسانی کنیم.

صدا ی شهر

شهرداری شیراز میتواند برخی از آفرینشها
و آثار هنری هنرمندان معاصر را با هدف رونق بخشی به اقتصاد هنر
در شیراز خریداری کند

گزارشهایی درباره مدیریت شهری
و بررسی عملکرد مدیران و تصمیمسازان شهری
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رئیس شورای شهر در دیدار با معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری

بانکاطالعاتآسیبهاوتهدیدهایاجتماعی
کالنشهرشیرازتهیهشود
معاون فرهنگی و اجتماعی شــهردار شــیراز با رئیس شــورای
اسالمی شهر شــیراز دیدار کرد .سید احمدرضا دســتغیب نیز با اشاره
به اهداف فرهنگی شــورای پنجم گفت :تعامالت فرهنگی با نهادها و
گروههای مختلف مردمی و حاکمیتی میتواند راهگشــای بســیاری از
سیاستگذاریها باشد .دستغیب خاطرنشــان کرد :پرداختن به مباحث
فرهنگی باید مطابق با نیازهای شهر و از جمعیت کودکان و خردساالن
شروع شود .رئیس شورای شهر بر ضرورت توجه بیشازپیش به توسعه
فرهنگ شهروندی و شهرنشینی تأکید کرد و گفت :بسیاری از الیههای
فرهنگ مثل رفتار ترافیکی یا حفاظت محیطزیســت و پاکیزگی شهر
همچنان مغفول مانده و برخی شــهروندان خــود را در برابر آنها کمتر
مسئول میدانند.

رئیس شورای اســامی شهر شــیراز جلب همکاری و همراهی
مدارس شــهر شیراز را برای توسعه فرهنگ شهروندی ضروری دانست
و گفت :انتظار دارم معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز بخشی
از فعالیتهای خود را در حوزه برندسازی فرهنگی در عرصه بینالمللی
متمرکــز کند .وی ادامــه داد :در کنار برنامههــای محلی ،منطقهای و
ملی باید بتوانیم در ســال یک یا دو برنامه بــا ابعاد بینالمللی و با برند
شهر شــیراز برگزار کنیم و عالوه بر این برپایی نمایشگاههای دورهای
از توانمندی فرهنگی ،گردشــگری و اقتصادی شیراز در شهرهای مهم
باید در دســتور کار قرار گیرد .دستغیب خواستار ایجاد موزه ،مرکز اسناد
و کتابخانه مرکزی شــهرداری شیراز شــد و گفت :توجه به رویدادهای
فرهنگی همچون تئاتر خیابانی یا کنسرتهایی با حضور هنرمندان ملی

برای پایتخت فرهنگی ایران اســامی ضروری اســت .وی ادامه داد:
شــهرداری شــیراز میتواند برخی از آفرینشها و آثار هنری هنرمندان
معاصر را با هدف رونق بخشی به اقتصاد هنر در شیراز خریداری کند.
دســتغیب در بخش دیگری از این دیدار لزوم توجه به آسیبهای
اجتماعی را یادآور شــد و گفت :آســیبهای اجتماعی جدی در کمین
کالنشهر شیراز نشسته اســت اما هیچ برآورد درستی از این آسیبها
نداریم .وی ادامــه داد :زمزمههای مختلفی از نرخ اعتیاد ،خودکشــی،
مهاجرپذیری ،اتبــاع بیگانه ،جرائم خیابانی ،طالق و مفاســد اخالقی
میشنویم اما هیچکدام مســتند به آمار قابلقبول نیست .وی از معاون
شــهردار شیراز خواست بانک اطالعاتی دقیقی از آسیبها و تهدیدهای
اجتماعی کالنشهر شیراز تهیه کند .رئیس شورای شهر با انتقاد از طرح

جامع توســعه فرهنگی و اجتماعی که پیشازاین توسط دانشگاه شیراز
برای شهرداری شیراز تولید شده بود ،گفت :طرحهایی که به اسم طرح
جامع و به سفارش معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز توسط
دانشگاههای شیراز تهیه شده ،هیچکدام قابلیت اجرایی ندارد و بر اساس
شناخت از شهر شیراز نیست.

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز از افزودهشدن دو خط جدید بی.آر.تی خبر داد

تراموا در مرکز شهر و مناطق کمبرخوردار اجرا میشود

در آیین معارفه رئیس جدید سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری شیراز
مسعود حسن شــاهی بهعنوان رئیس جدید این سازمان معرفی و حمیدرضا ناصری
رئیس پیشین این سازمان بهعنوان مشاور شهردار شیراز در زمینه حملونقل و ترافیک
منصوب شد.
در این آئین قائممقام شــهردار شــیراز عنوان کرد :شیراز از جمله موفقترین
شهرهای ایران در زمینه حملونقل عمومی است و در سطح کشور بهعنوان الگویی
برای ســایر شهرها شناخته میشود .اسماعیل ارزانی در آیین تکریم و معارفه رئیس
سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری شیراز با اشاره به نوسازی بخش وسیعی
از ناوگان اتوبوسرانــی و ورود  ۱۸۵اتوبوس جدید به این ناوگان طی ماههای اخیر
گفت :شــیراز از نظر تعداد اتوبوسها ،امکانات و تجهیــزات ،نظم در ارائه خدمات و
رعایت ســرفاصلهها و  ...در میان شــهرهای ایران ســرآمد اســت .وی خطاب به
رئیس جدید ســازمان مدیریت حملونقل مسافر گســترش خطوط اتوبوسرانی در
مناطق کمتر برخوردار شــهر را ضروری دانســت و افزود :توزیع عادالنه امکانات و
خدمات در ســطح شــهر منجر به افزایش رضایت شــهروندان از خدمات ارائه شده
میشود.
طرح جامع حملونقل شیراز تکمیل شود

همچنین در این آیین رئیس کمیســیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای
اسالمی شهر شیراز گفت :حملونقل به علت ارتباط مستقیمی که با شهروندان دارد
بهعنوان پیشانی شهرداری محسوب میشود و مجموعه مدیریت شهری باید به آن
توجه ویژه داشته باشــد .نواب قائدی هوشمندسازی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی،
خرید اتوبوسهای برقی و ســاماندهی ایســتگاهها و خطوط اتوبوسرانی را از جمله
برنامههای کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز دانست
و خاطرنشــان کرد :بهمنظور بهبود خدماترسانی در این حوزه الزامی است که طرح
جامع حملونقل شــیراز تکمیل و بر اســاس آن همپوشانی خطوط ،سرفاصلهها و...
اصالح شــود .رئیس کمیســیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر
شیراز راهاندازی تاکســی آنالین ،توسعه پرداخت الکترونیکی برای حل مشکل پول
خرد ،ارائه تسهیالت به رانندگان ناوگان حملونقل عمومی و تکریم بیشازپیش آنها
را از مهمترین انتظارات شورای اسالمی شهر شیراز از رئیس جدید سازمان مدیریت
حملونقل مسافر دانست.
توسعه عدالت محوری در حملونقل عمومی شیراز

عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شــهر نیز خطاب به رئیس جدید
سازمان مدیریت حملونقل مسافر شهرداری شــیراز تأکید کرد :انتظار ما از مسعود
حســن شاهی این است که با فراهم آوردن زمینههای استفاده معلوالن و جانبازان از
وسایل حملونقل عمومی به شیرازی بیندیشد که نمونهای ایدئال برای توسعه عدالت
محور و الگوی حضور معلوالن در ســطح شهر باشد و بتوانیم با در پیش گرفتن این
رویکرد الگوی سایر شهرها در زمینه دسترسی تمامی اقشار جامعه به خدمات شهری
باشیم .لیال خواستار توجه جدی به ارزیابی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی تمامی پروژهها
و نگرش یکپارچه به مدیریت حملونقل شــهری شد و افزود :بسیاری از پروژههای

لوازمیدکی و طراحی اپلیکیشــن برای مدیریت بهینه این ناوگان انگیزه تاکسیرانان
را برای حفظ شغلشان احیا کرد .همچنین باید مطلوبیت خدمات ارائه شده تاکسیها
به ســطح مطلوبی ارتقا یابد تا شهروندان به استفاده از آنها ترغیب شوند .زوربخش
با بیان اینکه از ابتدای ســال جــاری تاکنون بیش از  6هزار راننده تاکســی تحت
آموزشهــای مختلف قرار گرفتهاند افزود :این آموزشها با همکاری ســازمان فنی
حرفهای انجام شــده و برای شــرکتکنندگان در دورههای مختلف همچون اصول
ایمنــی و کمکهای اولیه ،قوانین راهنمایی و رانندگــی ،اخالق حرفهای و الزامات
حقوق شهروندی و  ...گواهینامه بینالمللی صادر میشود.
نهایی شدن طرح تردد زمانی و مکانی در شیراز

ترافیکی ،پروژههایی برگشــتناپذیر هستند و پس از شکلگیری آنها ،هویت شهر
تحت تأثیر قرار گرفته و سمتوسوی توسعه شهری تغییر میکند.
امروز وضعیت حملونقل عمومی در شیراز مناسب است

معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز نیز در آیین تکریم و معارفه رئیس
سازمان مدیریت حملونقل مسافر گفت :با توسعه زیرساختهای ناوگان اتوبوسرانی،
راهاندازی تاکسی آنالین ،فراهم کردن زمینههای استفاده بیشتر شهروندان از ناوگان
حملونقل عمومی و ...جانی تازه به حوزه حملونقل عمومی شیراز بخشیده میشود.
مجتبی زوربخش تالش جهت خصوصیسازی ناوگان اتوبوسرانی ،تدوین سیاستها
و بســتههای تشویقی برای رانندگان تاکســی و اتوبوس ،توسعه ناوگان حملونقل
عمومی و ...را از جمله اقدامات رئیس پیشــین ســازمان مدیریت حملونقل مسافر
دانســت و گفت :مجموع این اقدامات منجر به این شــده اســت که امروز وضعیت
حملونقل عمومی در شیراز مناسب باشد.
معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شیراز گفت :بهمنظور افزایش کیفیت
خدمترسانی به شهروندان دو خط جدید ( BRTاتوبوس تندرو) به سیستم حملونقل
عمومی شــیراز اضافه خواهد شــد .مجتبی زوربخش در نشست خبری با اعالم این
مطلوب افزود :خط نخســت از ایستگاه شاهد تا ایســتگاه راهآهن در ورودی غربی
شــیراز و خط دوم از میدان احســان تا پایانه اتوبوسرانی استقالل (باسکول نادر) در
مجموع به طول  28کیلومتر و با اســتفاده از  60دستگاه اتوبوس ایجاد میشود .وی
اجرای سیســتم مدیریت مکانیزه ناوگان اتوبوسرانی را گامی ضروری جهت بهبود
زیرســاختها و ارائه خدمات بهتر به شهروندان دانست و اظهار کرد :در حال حاضر
یک هزار دستگاه اتوبوس به سیستم مدیریت مکانیزه مجهز هستند و در  300اتوبوس
نمایشگر و تجهیزات تکمیلی طرح مدیریت مکانیزه ناوگان اتوبوسرانی نصب شده

اســت .با اجرای این طرح سنجش مکانیزه ســرفاصلههای زمانی ،پرداخت کرایه بر
اســاس پیمایش ،برآورد میزان کارکرد رانندگان و ...امکانپذیر خواهد شد .بر اساس
پیشبینیها تا  2ماه آینده ،سیستم مدیریت مکانیزه ناوگان اتوبوسرانی در شیراز به
بهرهبرداری میرسد.
اتمام مطالعات اجرای خطوط تراموا در بهمن امسال

معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شیراز از اتمام مطالعات اجرای خطوط
تراموا در بهمنماه سال جاری خبر داد و افزود :مشاورین داخلی و بینالمللی در حال
انجام مطالعات اجرای خطوط تراموا هســتند .طبق این مطالعات خطوط پیشنهادی
تراموا تغذیهکننده خطوط مترو خواهند بود و در دو محدوده هســته مرکزی شــهر
و مناطق کمتر برخوردار اجرا خواهد شــد .هزینــه اجرای تراموا یک پانزدهم مترو و
مدتزمان عملیات اجرایی آن نیز کوتاهتر اســت ازاینرو این پروژه با توجه به تأکید
شــهردار و تخصیص اعتبار و همراهی شــورای شهر عملیاتی خواهد شد .زوربخش
معاون با اشــاره به پیشبینی  33/5کیلومتر مسیر دوچرخهسواری در هسته مرکزی
شهر بهویژه اطراف حرم مطهر شاهچراغ (ع) و محور زندیه خاطرنشان ساخت :بدین
منظور مسیرهای ویژه تردد دوچرخه باید طراحی و از مسیر عبور خودروها و افراد پیاده
جدا شود .همچنین آژانسهای کرایه دوچرخه نیز با سازوکار جدید فعال میشوند .وی
اجرای خطوط تراموا ،BRT ،دوچرخهسواری و ...را بر مبنای مطالعات جامع حملونقل
و ترافیک شهر شیراز دانست.
سیاستهای تشویقی برای تاکسیرانان

معاون حملونقل و ترافیک با انتقاد از کاهش تعداد تاکسیهای درونشهری
شــیراز گفت :باید با سیاستهای تشــویقی همچون تخصیص کمکهزینه خرید

ثبت  15میلیارد تومان تخلف توسط دوربینهای مرکز کنترل ترافیک

مدیر مرکز کنترل ترافیک شــهرداری شــیراز در این نشست خبری با اشاره
بــه ثبت بیش از  15میلیــارد و  653میلیون تومان تخلف توســط دوربینهای این
مرکز در شــشماهه ابتدای امســال گفت :طی این مدت بیش از  237هزار پیامک
ثبت تخلف برای رانندگان خاطی ارســال شــده است .همچنین در سال  96بیش از
 50میلیارد تومان تخلف از طریق دوربینهای مرکز ترافیک ثبت شــدهاند که طبق
قانون باید  60درصد از این مبلغ به شــهرداری شــیراز تعلق میگرفت که تاکنون
کمتر از  10درصد از این مبلغ به شــهرداری تعلق گرفته اســت .علویان مهر تأکید
کرد :شهرداری شیراز از ســهم تخلفات ثبت شده در راستای توسعه زیرساختهای
 ITSو خرید تجهیزات جدید اســتفاده میکند .وی از افزایش مدتزمان ذخیرهسازی
تصاویر دوربینهای نظارتی ســطح شهر به بیش از دو ماه خبر داد و افزود :این اقدام
در راستای ایجاد زیرساختهای مناسب جهت هوشمندسازی حملونقل و ترافیک در
کالنشهر شیراز و تسهیل در اجرای طرحهای مهم ترافیکی از جمله طرح (LEZطرح
ناحیه با آالیندگی کم) است.
کاهــش  21درصدی تصادفات منجر به فوت در  6ماهه نخســت
امسال

عکسنوشت

توزیع  ۸۴تن آش نذری در شیراز
به مناسبت فرا رسیدن  ۲۸صفر سالروز رحلت پیامبر (ص)
و شهادت امام حسن مجتبی (ع)  ۸۴تن آش نذری صبح
امروز بین مراکز خیریه ،بیمارستانها و شهروندان شیرازی
توزیع شد.

عکس :رضا قادری

رئیس سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری شیراز نیز در این نشست خبری
گفت :طرح تردد مدیریت زمانی و مکانی حملونقل بار در شــهر شیراز نهایی شده و
بر اساس شــیوهنامه مشخص ،اجرایی خواهد شد .بر اساس این طرح شهر شیراز به
سه محدوده قرمز ،زرد و سبز تقسیمبندی شده و تردد ناوگان به شکل ضابطهمندی،
مدیریت خواهد شــد .حدیقه جوانی احداث پایانه حملونقــل بار با هدف تبدیل بار
عمده به خرد و تســهیل تردد درونشهری را یکی دیگر از اقدامات این حوزه دانست
و افزود :این اقدام منجر به ساماندهی ناوگان حملونقل میشود و پس از اجرای آن
از ماشــینهای بار به درون شــهر جلوگیری خواهد شد .این پایانه در ورودی جنوب
شــرقی شیراز (محدوده پل فســا) اجرا خواهد شــد و امیدواریم با تعامل با سازمان
راهداری و حملونقل جادهای ،پایانه اکبرآباد نیز فراهم شــود .او همچنین از تدوین
راهکاری بهمنظور ساماندهی شرکتهای اینترنتی حملونقل بار در شیراز خبر داد و
خاطرنشــان ساخت :در این راستا اپلیکیشنی برای ارائه خدمات به صورت نرمافزاری
در حال طراحی است.

مدیرکل مهندســی و ایمنی ترافیک شــهرداری شــیراز نیز گفت :بر اساس
آمارهای اعالمی مراجع مســئول ،تصادفات فوتی طی شش ماه اول امسال در شهر
شــیراز  23درصد کاهش داشته اســت .همچنین با توجه به آمار باالی تصادفات در
کمربندی جنوبی شــیراز ورودی و خروجی شــهرکهای اطراف کمربندی در حال
ایمنسازی اســت .کاهش آمار تصادفات فوتی در شیراز که بخشی از آن مربوط به
عابران پیاده بوده ،نشــاندهنده کارآمدی اقدامات اجرایی شده از سوی دستگاههای
متولی ازجمله شهرداری اســت .باباخانی با اشاره به احداث  8پل عابر پیاده در نقاط
پرتردد و حادثهساز شهر شیراز افزود :از این تعداد  2پل عابر پیاده به بهرهبرداری کامل
رســیده و  6پل دیگر تا دو ماه آینده به بهرهبرداری خواهند رســید .همچنین طبق
برنامهریزیهای صورت گرفته  12پل توســط سرمایهگذاران بخش خصوصی ایجاد
خواهد شد .وی بهبود وضعیت پلهای عابر پیاده مکانیزه شیراز را یکی از مسائل مورد
درخواست شهروندان دانست و خاطرنشان ساخت 7 :پل مکانیزه از جمله پل مکانیزه
پارک علوی ،فضیلت ،میدان دانشــجو ،بیمارستان چمران و  ...در حال ساماندهی و
نوسازی است .در این راســتا پلهبرقی و آسانسور این پلها بهسازی و نوسازی شده
و عالوه بر نصب اتاقک نگهبانی برای نگهداری و امنیت این ســازهها ،دوربینهای
مداربسته نیز در محل نصب خواهد شد تا شهروندان و علیالخصوص بانوان بتوانند
در هنگام شب با امنیت بیشتری از این پلها استفاده کنند.
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صدای شهر
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رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر در گفتوگو با شهرراز

بازآفرینیشهریدرمحالت
شیرازبارویکردفرهنگمحوری
صورتگیرد

،،

برای بازآفرینی
فرهنگمحور ،مؤلفههایی
مانند کاربریهای
فرهنگی ،فعالیتهای
فرهنگی در فضای عمومی
شهری ،حفاظت از
میراث فرهنگی و تاریخی
و برنامهریزی برای
گردشگری فرهنگی در
شهر بهعنوان معیارهای
اساسی برشمرده میشود

،،

رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر شیراز معتقد است بازآفرینی
حسین مالکی شهری در محالت شیراز باید با رویکرد فرهنگمحوری صورت گیرد؛ چراکه در مبحث
بازآفرینی فرهنگمحور ،مؤلفههایی مانند کاربریهای فرهنگی ،فعالیتهای فرهنگی در فضای عمومی
شهری ،ترکیب فعالیتهای فرهنگی در فضاهای شهری خالقانه ،حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی،
برنامهریزی برای گردشگری فرهنگی در شهر بهعنوان معیارهای اساسی و کلیدی برشمرده میشود.
بــا توجه بــه اینکه اخیرا ً بر بازســازی با
رویکرد فرهنگمحــوری در محالت بهعنوان
رویکرد شهرداری شــیراز تأکید شده است،
از منظر رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
شورا چه دیدگاهی در این زمینه دارید؟

،،

هدف آن است که با
بازآفرینی فرهنگمحور
در محالت شهری و
خالق
بهرهگیری از صنایع
ِ
فرهنگی ،اقتصاد محلهای
در مناطق مختلف شهر
احیا شود و این همگرایی
اقتصاد و فرهنگ ،تأثیری
مثبت بر بازآفرینی بناهای
تاریخی بگذارد

،،

،،

شیوه رونق اقتصادی
بهتنهایی ،و تبدیل مناطق
تاریخی به مراکز پولساز
کسبوکار ،خودبهخود
میتواند لطماتی را به
فرهنگ این محالت وارد
کند و باید حتماً راههایی
در نظر گرفته شود که
هویت تاریخی شیراز
لطمه نبیند و هویت
شهری و فرهنگ شهری
شیراز مالک و معیار و
محور قرار گیرد

،،

کلیت ایــن موضوع از نظر من قابلقبول اســت.
بایــد این توضیــح را داد که نیاز بــه بازآفرینی مناطق
کمرونق شــهری برای حرکت به سمت فعالیت خالق
فرهنگی و در اجرای سیاســتهای فرهنگی تأثیرگذار
بر مدیریت شــهری احساس شده است .برای بازآفرینی
فرهنگمحــور ،مؤلفههایی مانند کاربریهای فرهنگی،
فعالیتهای فرهنگی در فضای عمومی شهری ،ترکیب
فعالیتهای فرهنگــی در فضاهای شــهری خالقانه،
حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی ،برنامهریزی برای
گردشگری فرهنگی در شهر بهعنوان معیارهای اساسی
و کلیدی برشمرده میشود .البته در این راستا تجربههای
بازآفرینــی فرهنگمحور در ســایر شــهرهای دنیا نیز
قابلمطالعه اســت .هدف نیز آن اســت که با بازآفرینی
فرهنگمحور در محالت شهری و بهرهگیری از صنایع
خالق فرهنگی ،اقتصاد محلهای در مناطق مختلف شهر
ِ
احیا شــود و این همگرایی اقتصــاد و فرهنگ ،تأثیری
مثبت بر بازآفرینی بناهای تاریخی بگذارد.

به نظر شــما این فرایند در شهر شیراز تا
چه انــدازه میتواند قابلتعمیم باشــد و چه
محدودههایی را در این مقوله صاحب اولویت
میکند؟

ایــن موضوع البته در مورد تمام شــهر موردبحث
نیســت و بازآفرینی فرهنگمحور محالت متناســب با
محالت تاریخی اســت و در مناطــق غیرتاریخی کمتر
کاربرد دارد .یادآور میشوم که وسعت منطقه تاریخی و
فرهنگی ما نسبت به کل کالنشهر زیاد نیست و شامل
منطقه  8شــهرداری و بخشهایی از منطقه  2است و
بهغیراز این چند محله در بافت تاریخی ،در قصردشت و
سعدی هم میتوان در این موضوع قرار داد .اما بسیاری
از روســتاهای پیرامونی بافت تاریخی شیراز ـ که امروز
در محدوده کنونی شــهر واقعشــدهاند ـ دارای قدمت
تاریخی نیستند که بازآفرینی همه آنها در اولویت قرار
گیرد .برخی از این روستاهای پیرامونی که اصطالح ًا به

کوشکها و قلعهها اطالق میشود ،بعض ًا قدمتی بیش از
دوران قاجار ندارند و زلزلههای مهیبی که قب ً
ال در شیراز
به وقوع پیوسته ،موجب شــده است که اینها با سکنه
جدید بازآفرینی شــوند .باید در نظر داشت که بازآفرینی
مقید است که ارزش
فرهنگمحور به بافتهای تاریخی ّ
و اهمیت بسیاری دارند؛ بهویژه در شهر شیراز که دارای
حساسیتهایی برای این بازآفرینی است.
البته باید توجه داشــت که شــیوه رونق اقتصادی
بهتنهایــی ،و تبدیل مناطق تاریخی به مراکز پولســاز
کســبوکار ،خودبهخود میتواند لطماتی را به فرهنگ
ایــن محالت وارد کنــد و باید حتمــ ًا راههایی در نظر
گرفته شــود که هویت تاریخی شــیراز لطمــه نبیند و
هویت شهری و فرهنگ شــهری شیراز مالک و معیار
و محور قرار گیرد .هرچند برخی مسئوالن این موضوع
را با فرهنگ جغرافیایی که نامش اســتان فارس است
درمیآمیزند؛ درحالیکه فارس اســتانی بــا جغرافیای
قراردادی اســت که دولت میتواند آن را کم یا زیاد کند
و مرزهای جغرافیایی تقســیمات کشوری را تغییر دهد.
جغرافیای اســتان فارس در تقســیمات کنونی کشوری
دارای فرهنگهای مختلف و متکثری است و گروههای
زبانی مختلفی در آن اقامــت دارند .یک تکثر فرهنگی
از خردهفرهنــگ و گروههای زبانــی و نیز گویشوران
گویشهای ایرانی نیز وجــود دارد و بخش عمدهای از
جمعیت اســتان فارس در قرون گذشته از نقاط مختلف
ایــران در خارج از مرزهای کنونی به این اســتان کوچ
کردهاند؛ کســانی که زبان و فرهنگ خود را تا حدودی
حفظ کردهاند .اما آنچه در ارتباط با جامعه شهری شیراز
باید گفت آن است که در گستره فرهنگ و تمدن ایرانی
فرهنگــی وجود دارد که آن جامعــه در تکوین و ایجاد
فرهنگ کنونی ایران نقشی مهم داشته است.
در مبحث بازآفرینــی فرهنگمحور محالت
شیراز که شهرداری شــیراز مطرح میکند،
بر موضوع کرامت انســانی چه تأکیدی شده
است؟

در این شــهر بیشترین تعداد اهل فرهنگ و ادب،
و مشــاهیر علمی و دینی در اغلــب زمینههای هنری
و تاریخی و ســنتی ایرانی در علــوم عقلی ،نقلی ،فقه،
فلسفه و کالم ،و به نسبت جمعیت بیشترین تعداد فقها

ذرهبین
1

در شیراز بیشــترین تعداد اهل فرهنگ و ادب ،و مشاهیر
علمی و دینی در اغلب زمینههای هنری و تاریخی و سنتی ایرانی
در علوم عقلی ،نقلی ،فقه ،فلســفه و کالم ،و به نسبت جمعیت
بیشــترین تعداد فقها به دنیا آمدند و یــا از جاهایی مهاجرت
کردهاند و در اینجا تأثیر فرهنگی گذاشــتهاند .اهالی شــیراز
در طــول تاریخ ایران در دوره اســامی بیشــترین تأثیر را بر
شکلگیری فرهنگ اسالمی ـ ایرانی داشتهاند .هیچ شهر دیگری
ـ حتی شهرهایی که جمعیت بیشتری نسبت به شیراز داشتهاند
ـ به این اندازه مشاهیر فرهنگی و هویتساز تربیت نکردهاند

احمد تنوری به صراحت میگوید که با بازآفرینیهایی که بدون در نظر گرفتن مالحظات و در نظر
گرفتن میراثداری و امانتداری فرهنگ و هویت اسالمی ـ ایرانی باشد ،مخالف است .تنوری همچنین
بر این باور است که بازآفرینی فرهنگمحور برای افزایش رونق اقتصادی باید بهگونهای برنامهریزی
شود که هویت فرهنگی و تاریخی لطمه نبیند .مشروح گفتوگوی شهرراز با رئیس کمیسیون فرهنگی
و اجتماعی شورای شهر شیراز را در ادامه بخوانید.

بــه دنیا آمدنــد و یا از جاهایی مهاجــرت کردهاند و در
اینجا تأثیر فرهنگی گذاشــتهاند .بههرحال اهالی شیراز
در طول تاریخ ایران در دوره اســامی بیشــترین تأثیر
را بر شکلگیری فرهنگ اسالمی ـ ایرانی داشتهاند؛ به
این معنا که شما هر کجا پسوندی شیرازی را جستوجو
کنید ،به اســامی عدهای از مشــاهیر در قرون مختلف
برمیخورید .هیچ شــهر دیگری ـ حتی شــهرهایی که
جمعیت بیشتری نسبت به شیراز داشتهاند ـ به این اندازه
مشاهیر فرهنگی و هویتساز تربیت نکردهاند .پس ما در
این شهر با فرهنگشهر شیراز مواجه هستیم ،شهری که
میراثدار آن هستیم .هرکس در این شهر زندگی میکند
باید این احســاس مباهات را داشته باشد که شهری را
برای زندگــی انتخاب کرده و در شــهری به دنیا آمده
که بیشــترین تعداد مشاهیر هویتساز فرهنگ اسالمی
و ایرانی در آن بوده و خاســتگاه آنها در این شهر بوده
اســت .از همیــن رو تمامی نهادهایی کــه در فرهنگ
مسئولیت دارند ،مانند کمیســیون فرهنگی و اجتماعی
شــورای شهر ،شهرداری شــیراز ،اداره فرهنگ و ارشاد
اسالمی ،سازمان تبلیغات اســامی ،اداره اوقاف و امور
فرهنگی
خیریه ،ســازمان میراث فرهنگی و بخشهای
ِ
نهادها و ارگانها باید به این مهم توجه داشته باشند.
بنابرایــن بازآفرینی فرهنگمحــور ،اگر بر محور
فرهنگ شــیراز نباشــد آسیبزاســت .من بهصراحت
میگویم کــه با بازآفرینیهایی که بدون در نظر گرفتن
مالحظات و در نظر گرفتن میــراثداری و امانتداری
فرهنگ و هویت اسالمی ـ ایرانی باشد ،مخالفم .نظرم
هم این اســت که این بازآفرینی باید بر محور فرهنگ
شیراز انجام شود .تعداد شــهرهای تاریخی و فرهنگی
و شــهرهای هویتساز فرهنگ اســامی ـ ایرانی در
سراســر کشور زیاد نیســت و باید در ارتباط با همه این
شــهرها این اتفاق بیفتد .از همیــن رو معتقدم در اینجا
نباید فرهنگ تضعیف شود و بازآفرینی فرهنگ در وهله
نخست بر این اساس است که جلوی لطمه دیدن بیشتر
گرفته شــود .به نظرم در ســازمان فرهنگی اجتماعی
شهرداری شــیراز هم با توجه به انتصاب مصطفی ندیم
کــه از متخصصین تاریخ و فرهنگ شــیراز هســتند و
همینطور حجتاالســام شیخ محمدمهدی جاوید که
هردو شناخت عمیقی نســبت فرهنگ و هویت شهری
شــیراز دارند ،تعامل بیشتری بین شورا ،شورای سازمان

فرهنگی و اجتماعی و مدیریت شهرداری شیراز به وجود
بیایــد و قطع ًا وضع بهتری در ایــن ارتباط ایجاد خواهد
شد.
متعاقب این بازآفرینی فرهنگمحور برای افزایش
رونق اقتصادی باید بهگونهای برنامهریزی شود که این
هویت تاریخی لطمه نبیند .ازســویی در سالهای آینده
تا آنجایی که امکان دارد ،بناهای تاریخی تخریبشــده
باید بر اساس مســتندات تاریخی موجود به شیوه زمان
خود بازآفرینی شود ،زیرا متأسفانه اجرای برخی پروژهها
وهمچنین ایجاد ســایر بناها ،پاساژهای تجاری و حتی
هتلهــا در دل بافت تاریخی بــه کالبد این بافت لطمه
وارد کرده است.
پس معتقدید که اولویت اصلی شهر شیراز،
باید بازآفرینی فرهنگی شهر باشد.

فرهنگ شــهری شــیراز باشد ،زیرا
اولویت باید با
ِ
اگر هویت ســرزمینی تغییر یابد فکــر میکنم در آینده
به صالح نباشد.

آیــا نمونه و مصداق خاصــی را که در این
رابطه ممکن است تاکنون اتفاق افتاده باشد،
میتوانید مثال بزنید؟

هنــوز این اتفاق به آن شــکل نیفتــاده و اص ً
ال
بازآفرینــی فرهنگمحور به آن معنا اســتارت نخورده
اســت؛ اما همانطور که اشاره کردم گروههای مختلف
زبانــی و گویشهای مختلف ایرانی بخشــی از هویت
ایرانی هستند که در مسیر فرهنگ شهر شیراز یعنی در
مســیر تقویت هویت و فرهنگ ایرانی قرار میگیرند که
فرهنگ شیراز بماند و تقویت شود تا دوباره تمامی سکنه
شهر به فرهنگ شهر شیراز مثل دهههای پیشین افتخار
کنند .در کنار آن نیز ســایر فرهنگهای بومی ایران در
مسیر تعامل با فرهنگ شهری شیراز و در مسیر تقویت
هویت اســامی ـ ایرانی قرار گیرد .ازسویی بازآفرینی
فرهنگمحور در همه محــات باید در محور فرهنگ
شــهری شــیراز صورت گیرد ،زیرا اگر بخواهیم برای
تقویت عمق استراتژیک خود در جهان اسالم حرفهای
فرهنگ شهرهایی را که در
بیشــتری داشته باشیم ،باید
ِ
سطح جهان اسالم فرهنگساز هستند ،نسبت به گذشته
بیشتر حفظ کنیم.

بــا بازآفرینیهایی که بدون در نظر گرفتــن مالحظات و در نظر گرفتن
میراثداری و امانتداری فرهنگ و هویت اســامی ـ ایرانی باشد ،مخالفم.
نظرم هم این است که این بازآفرینی باید بر محور فرهنگ شیراز انجام شود

بازآفرینــی فرهنگمحور در همه محالت باید در محور فرهنگ شــهری
شــیراز صورت گیرد ،زیرا اگر بخواهیم برای تقویت عمق استراتژیک خود در
ِ
فرهنگ شهرهایی را که در
جهان اســام حرفهای بیشتری داشته باشیم ،باید
سطح جهان اسالم فرهنگساز هستند ،نسبت به گذشته بیشتر حفظ کنیم
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مشارکت یاوران شورای شهر در تدوین برنامه 20ساله شهر شیراز
نخســتین بار یاوران شورای اسالمی شهر شیراز در
تدوین برنامه راهبردی  20ســاله شهر و شهرداری شیراز
مشارکت میکنند .رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای
شهر شیراز ،در نشست هماندیشی بررسی برنامه راهبردی
شهر و شهرداری شــیراز با اعالم این خبر گفت :بهترین
مکانیزم برای تدوین برنامه راهبردی شهر ،نظارت مردمی
است .عبدالرزاق موسوی ادامه داد :یاوران شورای شهر با
شناختی که از مشکالت و معضل شهری دارند ،میتوانند
نقش مؤثری در تنظیم برنامه راهبردی شهر و شهرداری
داشــته باشــند .وی با بیان اینکه برنامه راهبردی شهر و
شــهرداری باید ضامن منافع عمومی باشــد ،خاطرنشان
کرد :هر حرکت توسعهای در شهر ازاینپس باید بر اساس
برنامه راهبردی تنظیم و اجرا شود.
یاوران شورا مشکالت و ظرفیتهای محلهای
را میشناسند

ســیروس پاکفطرت دیگر عضو شورای اسالمی
شهر شیراز نیز گفت :این نخستین بار است که مشارکت
یاوران شورای شــهر برای تدوین برنامههای راهبردی
در ششماهه اول سال  ۹۷حدود  ۶۵هزار تماس
با سامانه  ۱۳۷شهرداری شــیراز گرفته شده است که
حــدود  ۵۸درصد از تماسها با موضوع درخواســت و
شکایت بوده ،نزدیک به  ۴۱درصد راهنمایی شهروندان
از خدمات ارائه شــده شــهرداری و حدود یک درصد
هم مربوط به پیشــنهادها و تقدیر از شــهرداری بوده
اســت .رئیس اداره اطالعیابــی اداره کل ارتباطات و
امور بینالملل شهرداری شــیراز گفت :تعداد تماس با
ســامانه  137در  7ماهه ســال جاری  80هزار تماس
بوده است که خود نشان از رضایت و استقبال مردم از
ارتباط با شهرداری برای رفع مسائل و حتی راهنمایی
دارد .روحاهلل مظفری نوع درخواســتهای مطرح شده
در ســامانه  137را مرتبط با فصول مختلف دانست و

شــهر جلب شده و از مســائل روزمره عبور کرده است.
نایبرئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی
شــهر شیراز افزود :یاوران شــورای شهر هم نگاه کالن
به توسعه شــهر دارند و هم مشــکالت و ظرفیتهای
محلهای را بهخوبی میشناسند .پاکفطرت افزود :تدوین
چشمانداز و برنامه راهبردی  20ساله شهر و شهرداری با
جمعیتی قریب به  2میلیون نفر در شرایط فعلی ضرورتی
انکارناپذیر اســت .وی فقدان مدیریت واحد شــهری را
یکی از مشــکالت مهم برنامهریزی شــهری دانســت
و گفت :فقــدان مدیریت واحد و عــدم هماهنگی بین
دستگاههای اجرایی خدمات رســان شهری ،اجرای هر
برنامهای را در شهرها با مشکل روبرو کرده است.
ضرورت توجه بــه نظرات مردمی در تدوین
برنامهریزیهای شهری

رئیس کمیســیون معماری و شهرســازی شورای
اسالمی شهر شیراز نیز بر ضرورت توجه به نظرات مردم
در تدوین برنامه راهبردی شهر و شهرداری شیراز تأکید
کرد و خواســتار توجه ویژه به نشــاط و شادی مردم در

حذف عوارض بهرهبرداری موقت آموزشگاههای هنری و مهدکودکها
رئیس کمیســیون برنامه ،بودجه ،امور حقوقی و
امالک شورای اسالمی شهر شیراز از حذف عوارض
بهرهبرداری موقت آموزشگاههای هنری و مهدکودک
و مدارس غیرانتفاعی خبر داد .سید عبدالرزاق موسوی
گفــت :هزینههای خدمات
صدور مجــوز بهرهبرداری
ســاالنه از ســاختمانها و
واحدهای قابل بهرهبرداری
با طرح تفصیلی نیز در این
کمیسیون بررسی و تصویب
شــد .وی خاطرنشان کرد:
بــا تصویــب کمیســیون
عوارض بهرهبرداری موقت
آموزشــگاههای هنــری و
مهدکودک و مدارس غیرانتفاعی حذف شد .موسوی
افزود :امتیازات تشویقی نوسازی بافتهای فرسوده،
حقالزحمــه و نحوه نظارت بر دفاتر تســهیلگری و
خدمات نوســازی بافتهای فرســوده در کمیسیون
بررســی و به تصویب رسید .رئیس کمیسیون برنامه،
رئیس اداره حوزه اســتحفاظی باغهای قصردشت،
تملــک تمام باغهای شــیراز ازجمله گــروه یک برای
اســتفاده عمومی را از چشماندازهای این حوزه عنوان و
اضافه کرد :در این گروه از باغها ضابطه گردشــگری و
طرحهای مصوب وجود دارد که براســاس آن طرحهای
گردشگری امکان استقرار دارند.
جهانبیــن میرزایــی بــا تأکید بــر اینکه طبق
مصوبه عالی شــورای شهرسازی کشــور امکان تغییر
کاربری در باغهای گروه یک کالنشــهر شیراز وجود
ندارد ،خاطرنشــان کرد :محدوده استحفاظی این باغها
از منصورآباد آغاز میشــود و تا بلــوار چمران و ابتدایی
خیابان کسایی خاتمه مییابد.
وی ادامــه داد :از خیابان کســایی به بعد باغهای
گروه پنج ،چهار ،سه و دو آغاز میشود که گروه دو تنها
شامل حریم  10متری ســبز کمربندی در حدفاصل دو
تقاطع وحدت تا شهید رودکی است.
رئیس اداره حوزه استحفاظی باغهای قصردشت با
بیان اینکه بافتهای روستایی دینکان و دهکره باغهای
گروه ســه را به خود اختصــاص دادهاند ،گفت :در گروه
چهار نیز ساختوســازهای پراکنــدهای از زمان قدیم
ایجادشده که در طرح ساماندهی تثبیت شدهاند و برای

بودجــه ،امور حقوقی و امالک شــورای اســامی
شــهر شــیراز گفت :تأمین قیر و آهنآالت موردنیاز
پروژههای عمرانی شهرداری شــیراز از طریق تهاتر
یا واگذاری امالک شهرداری نیز در کمیسیون بررسی
شد .وی ادامه داد :با توجه
به شرایط اقتصادی کشور
مقرر شــد بهمنظور تأمین
قیــر و آهــنآالت به نرخ
بورس کاال ،بنابر صرفه و
صــاح و رعایت قوانین و
مقررات آییننامه معامالتی
از طریــق تهاتــر و یــا
واگذاری امالک شهرداری
اقدام شــود .عضو شورای
اســامی شهر شیراز از بررســی الحاق تبصرهای به
مصوبه عوارض شــغلی خبر داد و گفت :مقرر شــد
با حضور کارشــناس حقوقی و اعضای کمیســیون،
مســتندات مربوطه ارائه شــود تا بررسی کارشناسی
صورت گیرد.

برنامهریزیها شد .نوذر امامی توسعه فضای کسبوکار
را از دیگر ضروریات برنامهریزی شهری دانست و گفت:
بدون رونق اقتصادی نمیتوان انتظار وقوع توسعه پایدار
در شهری داشت .در این همایش دارایی نماینده یاوران

شــهروندان بالفاصله موضوع براساس حوزه مرتبط با
شــهرداری یا سازمانهای شهرداری شیراز پیام ارسال
میشــود و درخواست براساس نظر کارشناسان بررسی
میشــود و اگر در حیطه وظایف شهرداری باشد ،پاسخ
داده میشود.
وی با بیان اینکه بررسی و آسیبشناسی مشکالت
مطرح شــده شهروندان با سامانه  137میتواند از بروز
مشــکل در برنامهریزی آینده مناطق کمک شــایانی
کند ،ادامه داد :براســاس واکاوی دادهها ،درخواستها
و مســائل مطرح شــده توسط شــهروندان میتوانیم

شورای شهر نیز به بخشــی از دغدغههای یاوران شورا
در توســعه شهری اشاره کرد .وی مزیتهای کالنشهر
شــیراز را برشــمرد و بر توجه بیشازپیش از به نظرات
مردمی در تدوین برنامهریزیهای شهری تأکید کرد.

برنامهریــزی راجع به رفع نقــاط ضعف و جلوگیری از
برخی مسائل و مشکالت برای رفتن به سمت مدیریت
شهری یکپارچه داشــته باشیم .رئیس اداره اطالعیابی
اداره کل ارتباطات و امور بینالملل شــهرداری شیراز
درباره حضور مدیران شــهرداری در ســامانه  137نیز
گفــت :هرماه ســامانه  137به مدت یک ســاعت در
اختیار پاسخگویی مســئوالن شهرداری به شهروندان
قرار میگیرد که معمو ًال شهرداران مناطق یازدهگانه در
تاریخ  1تا  11هرماه در این میان  4معاون شــهردار و
 6تا  7رئیس ســازمان و برخی از اعضای شورای شهر
برای پاسخگویی به شهروندان آمادگی دارند .مظفری
عنوان کرد 137 :به صورت  24ســاعته پاسخگوست و
تعداد  17نفر در سه نوبت کاری پاسخگو هستند.

پارک انرژیهای نو در شیراز احداث میشود
رئیس کمیســیون عمران ،حملونقل و ترافیک
شــورای شــهر شــیراز گفت :پارک انرژیهای نو در
آینــدهای نزدیــک با همکاری شــهرداری شــیراز و
ســازمان بهرهوری انرژی ایران و دانشــگاه شیراز در
منطقه برففروشان احداث
میشود .نواب قائدی افزود:
ســال  ۹۱تفاهمنامهای بین
شهرداری ،سازمان بهرهوری
انرژی ایران (سانا) و دانشگاه
شیراز منعقد و بر اساس آن
دانشــگاه شــیراز متعهد به
انجام مطالعات و شهرداری
موظف به تأمین مکانی برای
پارک انرژیهای نو شدند.
وی با بیان اینکه بر اســاس این تفاهمنامه تهیه
و نصــب تجهیزات و هزینــه اجرای پارک به ســابا
محول شــده اســت ،از اختصاص زمینــی در بزرگراه
حسینیالهاشــمی در منطقه برففروشان برای احداث
پارک توســط شــهرداری خبر داد و افزود :با توجه به

اجرای طرحهای گردشگری در باغهای قصردشت

تداوم ساخت در کاربریهای تجاری و مسکونی نیازی
به تغییر کاربری ندارند.

الیحهی مساعدت به انجمن
اولیا و مربیان
در دستور کار شورای شهر

پنجاه و پنجمین کمیسیون فرهنگی شورا
به بررسی الیحهی مســاعدت به انجمن اولیا
و مربیــان اداره کل آموزشوپرورش پرداخت.
رئیس کمیســیون فرهنگی شورای شهر گفت:
از تأییــد کلیات برنامه در کمیســیون خبر داد
و گفت :مقرر شــد ضمن هماهنگی و اولویت
برنامه و توســعه با ســایر طرحهــای جامع،
برنامههای اجرایی شهرداری برای همکاری با
دستگاهها و نهادهای ذیربط انجام شود .احمد
تنــوری افزود :با توجه بــه اهمیت و ضرورت
افزایش مبلغ مســاعده از  25میلیون تومان به
 ۵۰میلیون تومان مقرر شد الیحه به شهرداری
ارجاع و پس از اصالح به کمیسیون ارائه شود.

ثبت  ۸۰هزار تماس طی هفت ماه با سامانه ۱۳۷
ابراز داشت :در فصول بارندگی بیشترین تماس مرتبط
با معابــر و آبگرفتگی اســت اما بر اســاس کلیات،
بیشــترین موضوع مرتبط با سامانه  137با «ترکیدگی
لوله»« ،آبیاری فضای ســبز»« ،وانتبارهای ســیار
میوهفــروش»« ،تعمیر آســفالت معابر»« ،ســد معبر
واحدهای صنفی و جمعآوری ضایعات» و «سگهای
ولگرد» است که باز هم در هر فصلی دائم ًا در حال تغییر
است .وی با بیان اینکه بعد از درج تماس شهروندان و
ثبت درخواست در سامانه یک شماره پیگیری به آنها
ارائه میشــود ،ابراز داشت :بعد از زمان ثبت درخواست

اخبا ر کوتاه

میرزایــی با بیان اینکه هماینــک یک هزار و 86
هکتــار از باغهای گــروه یک جزء اراضــی ناخالص و

رویکرد اســتفاده از انرژیهای نو و تأثیر این پارک در
فرهنگســازی و آموزش مفاهیم برای دانشجویان و
دانشآموزان تالش داریم این اقدام با سرعت بیشتری
اجرایی شــود .رئیس کمیســیون عمران ،حملونقل
و ترافیک شــورای شــهر
شیراز با اشــاره به تشکیل
کمیتههــای عمــران،
حملونقــل و ترافیــک و
انــرژی و تأسیســات ذیل
کمیسیون خاطرنشان کرد:
پس از ارائه گزارش آخرین
وضعیت پارک ،این موضوع
در کمیته انرژی و تأسیسات
کمیسیون ارجاع خواهد شد
تا پس از بررســی کارشناسی نســبت به آن ،تصمیم
مقتضی اتخاذ شــود .قائدی با اشاره به انجام مطالعات
اولیه توسط دانشــگاه شیراز و آماده شدن زیرساختها
توسط شهرداری ،خواستار تکمیل مطالعات و اجرای فاز
اول پارک انرژی نو شد.
 986هکتار جزو اراضی خالص اداره حوزه اســتحفاظی
باغهای قصردشــت محســوب میشــوند ،خاطرنشان
کرد :مقرر شــده تا درآمد حاصل از تغییر کاربری 312
هکتار از اراضی گــروه  5صرف تملک اراضی ناخالص
باغهــا در گروه یک شــود که تاکنون تنها بخشــی از
گــروه پنــج واقع در جبــل دراک تغییــر کاربری داده
شدهاند.
وی با تصریح بر اینکه حفظ و احیای باغها بهویژه
در گــروه یک از مهمترین اهداف شــهرداری شــیراز
محسوب میشود ،اظهار کرد :حدود  20حلقه چاه فعال
امر آبرســانی به باغها را بر عهده داشته که امروز تنها
 15چاه آن فعال باقیمانــده که جزء بهترین منابع آبی
شرب هستند.
رئیس اداره حوزه اســتحفاظی باغهای تأکید کرد
که با ایجاد تصفیهخانههای محلی امکان جبران کمبود
آب برای آبرســانی و نهایت ًا حفظ باغها در آینده وجود
دارد.
میرزایی یادآور شــد :احــداث تصفیهخانه محلی
قصردشــت در مرحله مطالعــه نهایی قــرار دارد و در
آیندهای نزدیک شــاهد ســاخت و بهرهبــرداری از آن
خواهیم بود.

بررسی فرصتهای
سرمایهگذاری
منطقه  ۵شهرداری شیراز

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری
شورای اســامی شهر شــیراز گفت :سازمان
فاوا دو بســتهی ســرمایهگذاری در حوزههای
فرهنگی-ورزشــی و عوارض خــودرو تهیه و
به سازمان ســرمایهگذاری ارائه داد تا فراخوان
شود .وی با اشاره به عدم فراخوان این بستهها
توسط شهرداری افزود :تصور من این است که
سازمان سرمایهگذاری در راستای نهایی کردن
بستههای سرمایهگذاری در سازمانها و مناطق
سرعت کافی ندارد که امیدواریم این ضعف خود
را مرتفع کند .بنی زمانی افزود :در این جلســه
همچنین  ۱۴فرصت ســرمایهگذاری منطقه ۵
شهرداری ارائه و در کمیسیون تصویب شد .وی
ادامه داد :سازمان سرمایهگذاری باید به بررسی
کارشناسی این فرصتها و مذاکره با متقاضیان
بپردازد و پس از تهیه بســته ســرمایهگذاری،
هیئتمدیره ســازمان ســرمایهگذاری اقدام به
تأیید و تصویب بستهها کند.

کارگاه کارآفرینی و
خوداشتغالی
گوهرتراشی افتتاح شد

کارگاه کارآفرینــی و خوداشــتغالی
گوهرتراشی به همت شهرداری شیراز در بلوار
ابوذر غفاری نبش بلوار آیتاهلل قشقایی افتتاح
شــد .کارآفرینی و خوداشــتغالی گوهرتراشی
در محــدوده شــهرداری منطقــه دو بهمنظور
توانمندسازی شــهروندان ساکن در محلههای
کم برخوردار و سکونتگاههای غیررسمی افتتاح
شــده اســت .در این کارگاه دوره گوهرتراشی
با ارائه مدرک معتبــر فنی و حرفهای و امکان
ایجاد اشــتغال پس از دوره به صورت رایگان
برگزار میشود.

کمکهای خیریه خود را
به مؤسسات شناسنامهدار
پرداخت کنید

عضو کمیســیون فرهنگــی و اجتماعی
شورای اســامی شهر شــیراز از مرکز خیریه
نرجس بازدیــد کرد .علی ناصــری به همراه
شــهردار منطقه  ۹و جمعی از یاوران شــورای
اسالمی شهر شیراز از مرکز خیریه توانبخشی
و نگهداری معلوالن ذهنی نرجس در شــیراز
بازدید کــرد .علی ناصری با اشــاره به برخی
مشــکالت مرکز خیریه نرجس ابــراز کرد :در
شــرایط اقتصادی ســخت کنونــی و با وجود
تحریمهــای ظالمانه بیش از هــر چیز مراکز
خیریه در آستانه آســیب قرار میگیرند .عضو
کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی
شهر شــیراز ابراز کرد :هدایت و هدفمندسازی
کمکهای خیرین به سمت مراکز شناسنامهدار
میتواند بسیاری از مشکالت را التیام بخشد.
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درخواست رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر از شهردار

اداره مدیریت بحران شهرداری
تقویتشود

،،

یکی از معضالتی که اکثر
کالنشهرها با آن مواجه
هستند بافتهای قدیمی و
فرسوده شهری هستند که
باوجود ایجاد یک فرصت
برای شهرها به خاطر
کوچههای باریک و منازل
قدیمی با بافت متراکم و
شرایط نامناسب سازهای،
عم ً
ال تهدیدی بزرگ نیز
برای شهرها
محسوب میشود

،،

،،

باید سیستم مدیریت
بحران به معنای
واقعی و کارآمد در
بحرانهای احتمالی
را ایجاد کنیم و
پدافند غیرعامل را در
مدیریت شهری
جدی بگیریم

،،

هفته گذشته رئیس کمیسیون عمران و حملونقل
شــورای شــهر در نطقی با عنوان پدافند غیرعامل و
مدیریت بحران گفت :هرســاله شاهد حوادث طبیعی
و غیرمترقبه مختلفی ازجمله زلزله ،سیل ،آتشسوزی،
رانش زمین و ...در سراســر کشــور هستیم که عالوه
بر تلفات جانی ،خســارات مالی زیادی را نیز به همراه
داشته است .نواب قائدی با اشاره به  570جانباخته و
خسارت  ۲۶۰۰میلیارد تومانی زلزله کرمانشاه در سال
گذشــته افزود :در ابتدای امسال در خیابان کوهستان
بلوار جمهوری ریــزش کوه اتفاق افتاد که چندین ماه
است که ارگانهای مختلف را درگیر خود کرده است.
به گفته قائــدی این حادثه هرچند ابعاد گســتردهای
نداشــت ،اما زوایــای پنهان زیادی از وضعیت شــهر
شــیراز در صورت وقوع بحرانهای احتمالی را آشکار
ساخت« .از سردرگمی ارگانهای مختلف و عدم وجود
فرماندهی واحد گرفته تا عدم تصمیمگیری بهموقع و
اقدام سریع و فقدان تجهیزات و بودجه مقتضی جهت
رفع بحران».
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر معتقد است
مخاطرات زیادی شهر شیراز را تهدید میکند؛ ازجمله
واقعشــدن چندین گســل فعال و لرزهخیز در اطراف
شیراز و خطر قریبالوقوع زلزله ،عبور رودخانه خشک
از محدوده شــهری و احتمال وقوع سیل ،زمینلغزش
احتمالی ناشــی از ساختوسازهای غیر کارشناسی در
ارتفاعات ،گودبرداریهای غیراصولی رهاشــده ،رانش
زمین ناشــی از افت ســطح آب زیرزمینــی به خاطر
خشکسالی و عدم مدیریت منابع آبی و آتشسوزی.
از همین رو نواب قائــدی میگوید :باید پیش از
رخ دادن اتفاقی ناگوار در شــهر ،مخاطرات شــیراز را
شناســایی کرد و اقدامات متناســب پیشگیرانه انجام
داد« .باید سیســتم مدیریت بحران به معنای واقعی و
کارآمد در بحرانهای احتمالی را ایجاد کنیم و پدافند
غیرعامل را در مدیریت شــهری جــدی بگیریم ».به
گفتــه او آمادگی در برابر بحــران از ضروریات جامعه
امروزی اســت و این موضوع نیز در قالب شعار تحقق
نخواهد یافت .قائدی معتقد اســت یکی از موارد مهم
توسعه شهری ،رعایت مسائل ایمنی در شهرها است و

باوجــود بالیای طبیعی و حوادثی نظیر ســیل ،زلزله،
طوفان ،آتشســوزی و ،...این موضــوع باید بهعنوان
«یک اصل» در توســعه شــهری مدنظر قرار گیرد؛
چراکــه در غیر ایــن صورت هرگونه ساختوســاز و
توســعهای در امان نخواهد بود و ضمن ضرر جانی و
مالی وارده به شهروندان ،برای رشد و توسعه اقتصادی
بســیار زیانبخش و مانعی در راه دستیابی به توسعه
پایدار خواهد بود.
او ســپس با اشــاره به هفته پدافنــد غیرعامل
میگویــد :پدافند غیرعامــل به مجموعــه اقدامات
غیرمســلحانهای اطالق میشــود که موجب افزایش
بازدارندگی ،کاهش آســیبپذیری (نیروی انســانی،
ساختمانها ،تأسیســات ،تجهیزات ،اسناد و ،)...تداوم
فعالیتهای ضروری ،ارتقای پایداری ملی و تســهیل
مدیریت بحران در مقابل تهدیدها میشــود؛ بنابراین
در تراز کالن« ،قبل»« ،هنگام» و «پس» از رویدادها
بایســتی ازلحاظ زیرســاختی و راهبــردی ارتباط و
هماهنگی سیستمی دســتگاهها در کل واحد شهری
موردتوجه قرار گیرد.
قائدی معتقد اســت در راستای پدافند غیرعامل
باید مواردی بهعنوان پیشنیازها و پارامترهای اساسی
مدنظر قرار گیرد.
الف .زیرساختهای نرمافزاری و سامانه دادهای
که خود شــامل  1ـ ســامانه جامع و برخط دادههای
موردنیــاز اعم از اطالعــات تراکــم جمعیتی ،زمین
ســاختی ،اطالعــات ســاختمانها و نــوع فعالیت و
کاربریها ،شــبکه حملونقلی و پایگاههای اورژانسی
است ۲ .ـ نقشــه پهنهبندی و ریز پهنهپذیری بحران
و خطرپذیری برخط با شــاخص پرخطر ،میان خطر و
کمخطر در مقیاس شــهری ،منطقهای تا محلی ۳ .ـ
تهیه نقشه برخط پدافند غیرعامل با تمامی مشخصات
الزم مندرج در آییننامهها و شــیوهنامهها ۴ .ـ سامانه
پایش هرروزه ترافیک شــهری ،انتظامــی ،امنیتی و
راهنمایی و رانندگی در چارچوب دوربینها و چراغها،
میدانی و ...بهگونهای که در هنگام بروز حادثه ،امکان
ارتباط و دسترســی مستقیم فرماندهی عملیات به این
سامانه فراهم آید.

ب .زیرساختهای سختافزاری شامل تجهیزات،
پایگاهها و نیروی انسانی ازجمله دسترسی به تجهیزات
مدرن کافی و نیروی انسانی کارآزموده.
ج .شبکه مدیریت و فرماندهی.
د .ارتباط درون و برونسازمانی.
توســعه کالبدی شــهر با توجه به جایگاه شبکه
معابر ،فضاهای باز و سبز .با توجه به اهمیت مؤلفههای
مدیریت شــهری و اثــرات آن در کاهش صدمات و
خسارات تجهیزات ،تأسیسات و نیروی انسانی ،بایستی
این مؤلفهها از قبیل ساختار شهر ،ساختار منطقه ،فرم
و بافت شهر ،کاربری اراضی شهری متناسب با پدافند
غیرعامل باشد .برای رســیدن به این مقصود عوامل
زیر باید در دســتور کار برنامه ریزان و مدیران شهری
قرار گیرد :تجدیدنظر در برنامههای توســعه شهری با
دید اصالح شبکه معابر و توسعه فضای باز .جلوگیری
از ساختوساز در فضاهای باز باقیمانده در سطح شهر
و جلــب رضایت مالکان .جلوگیــری از تغییر کاربری
فضاهــای بــزرگ کارگاهی ،باغات و کشــاورزی به
مسکونی در سطح شهر و اختصاص آنها به فضاهای
چندمنظوره در شرایط بحران .تجدیدنظر در ضوابط و
مقررات تفکیکی محلههای بزرگ و اختصاص فضای
باز در آنها .تهیه و توسعه برنامههای آموزشی خدمات
بیمه به شــهروندان .تهیه برنامههای هشــدار خطر و
اقدامات هدایتی بعد از بحران.
نواب قائدی معتقد اســت شبکه معابر شهرها در
شرایط عادی دارای مشــکالت متعدد است و پس از
وقوع حادثه بحرانیتر خواهد شد .از همین رو بررسی
عملکرد مسیرها و ترابری برونشهری و درونشهری
در شــرایط بحران میتواند نقشــی تعیینکننده را در
تسریع عملیات و خدمترسانی بهموقع ایفا کند .به باور
رئیس کمیســیون عمران و حملونقل شورای شهر،
آگاهی ستاد مدیریت بحران از دو مشخصه «مکانی»
و «زمانی» هر ســانحه بهعنوان یکی از پیشنیازهای
اصلی در عملیات امدادی محســوب میشود .از سوی
دیگر قائدی معتقد اســت یکــی از معضالتی که اکثر
کالنشــهرها با آن مواجه هستند بافتهای قدیمی و
فرسوده شــهری هستند که باوجود ایجاد یک فرصت

تصویر و نام دانشآموزان نامآور شیراز بر تابلوهای شهری

رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی و
ورزشــی شهرداری شــیراز هدف از اکران
بنرهایی با موضــوع معرفی دانش آموزان
نامآور شــهر شــیراز را معرفــی الگوهای

موفق دانشآموزی به جامعه و همســاالن
خود دانســت .ابراهیم گشتاسبی راد عنوان
کرد :ایجاد فضای نشاط اجتماعی ،افزایش
عزتنفس و انگیزه مضاعف در بین دانش

آمــوزان و خانوادههــای آنــان ،همچنین
تجلیل و تقدیر از جامعه فرهنگیان عزیز که
زحمات زیادی برای آیندهســازان شهرمان
میکوشند از دیگر اهداف این طرح است.

معاون فرهنگی شــهردار شــیراز در
خصوص چگونگــی انتخاب دانش آموزان
گفت :این دانش آموزان نامآوران رشتههای
مختلف علمی ،ورزشی ،فرهنگی و هنری؛
دارای مقام اول تا ســوم بینالمللی و مقام
اول کشوری در سال گذشــته بودهاند که
اســامی آنها طی مکاتبــهای با اداره کل
آموزشوپرورش اســتان فــارس و کانون
پرورش فکــری کــودکان و نوجوانان به
ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی
شهرداری شیراز اعالم شده است.
وی دانش آموزان را ســرمایههای
گران بهایی بــرای جامعه و مدیران فردا و
مغزهای متفکر آینده دانست و خاطرنشان
ســاخت :اکران بنرهایی با موضوع معرفی
دانش آموزان نامآور شــهر شــیراز ضمن
اینکــه از یکســو باعث ایجــاد فضای
انگیزشــی و رقابت مثبت و ســازنده برای
دانش آموزان و حمایت معنوی و اجتماعی
از آنها میشــود ،از سوی دیگر به رشد و
شــکوفایی بیشازپیش این نسل آیندهساز
نیز منجر خواهد شد.

برای شــهرها بــه خاطر کوچههای باریــک و منازل
قدیمی با بافت متراکم و شــرایط نامناســب سازهای،
عمــ ً
ا تهدیدی بزرگ نیز برای شــهرها محســوب
میشــود .از همین رو نوســازی و بهسازی بافتهای
فرســوده بهطورجدی در دستور کار ارگانهای مرتبط
قرار گیرد.
نواب قائدی با اشــاره به اینکــه موضوع پدافند
غیرعامل تمامی اقدامات پیشــگیرانه در ابعاد مختلف
مدیریــت شــهری ازجملــه شهرســازی ،عمرانی،
حملونقلــی و فرهنگــی و ...را در برمیگیرد ،تمامی
ارگانهــای دخیل در مدیریت شــهری بایســتی بر
اســاس قوانین و مقــررات ،ضمن آگاهــی از پدافند
غیرعامل در حــوزه کاری خود همــکاری الزم را با
مجموعه مدیریت پدافند غیرعامل داشــته باشند« .اما
شــهرداری بهعنوان یکی از مهمترین ارکان مدیریت
شهری بایســتی نقش پررنگی در این موضوع داشته
باشد.
توجه ویژه به مسائل شهرسازی و توسعه شهری
بر مبنای طرح تفصیلی ،شناسایی و ارزیابی مخاطرات
احتمالــی شــهر شــیراز و تهیه طــرح تفصیلی ویژه
ارتفاعات و محدودههای مورد مخاطره شــهر شیراز،
مقاومسازی ساختمانها در برابر زلزله و ارتقای کیفیت
ساختوســاز شهری ،سیال ســازی شبکه حملونقل
شــهری ،نوســازی بافتهای فرســوده و ...ازجمله
موضوعاتی هســتند که شهرداری بایستی با همکاری
و هماهنگی ســایر ارگانها در راستای اجرای پدافند
غیرعامل اقدام کند».
از همین رو رئیس کمیسیون عمران و حملونقل
شــورای شهر از شــهردار شــیراز میخواهد که اداره
مدیریت بحران شــهرداری را ازنظر نیروی انسانی و
از نظــر تجهیزات و منابع مالــی تقویت کند تا امکان
حضور فعال و مؤثر ایــن مدیریت در زمانهای وقوع
حوادث شهری فراهم آید .همچنین با توجه به تفاوت
حــوزه کاری مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و نظر
به اهمیت موضوع پدافند غیرعامل ،قائدی پیشــنهاد
میکند که اداره مستقلی تحت این عنوان در مجموعه
شهرداری تشکیل شود.

پاسخگویی محور کار
مدیران شهری باشد

رئیس کمیســیون سالمت و
محیطزیست شــورای شهر نطق
پیش از دســتور خود در شــورای
شهر را به «پاسخگویی» اختصاص
داد و از مدیران شــهری پرســید:
آیا اصل ســرعت در پاســخگویی
و ممنوعیــت تأخیــر در آن ،اصل
برابری و منع تبعیــض در اجرای
قانون بدون استثنا ،اصل محرمانه
بودن دادههای شخصی شهروندان و رعایت حریم
خصوصی و اصل دسترســی آســان به اطالعات
اداری در سیســتم اداری تحــت مســئولیت مــا
رعایت میشــوند؟ قاسم مقیمی سپس افزود :اصل
شفافیت و حذف تشریفات زائد ،اصل اطالعرسانی
الکترونیکی ،اصل حق اعتراض و شــکایت نسبت
به تصمیمــات ،اصل انصــاف در اتخاذ تصمیمات
اداری ،اصل مشــارکت مردم در تصمیمگیریها و
اصــل برخورداری از ثبــات در اتخاذ تصمیمات در
مجموعهی تحــت زعامت ما تا چــه اندازه جدی
گرفته میشوند؟!
مقیمی ســپس به دو مورداشاره کرد و گفت:
به حجم مکاتبات همین یکســال گذشتهی شورا و

بهویژه کمیســیونهای مختلف
شــورا با مجموعه ســازمانها و
نهادها و ادارات تابعهی شهرداری
نظری کنیم :فارغ از تحلیلها و
تفسیرهای فرهنگی و اجتماعی
که میتوان نســبت به محتوی
مکاتبات انجــام داد ،چه تعداد از
نامههای بیپاســخ در کارتابلها
و زونکنهــا وجــود دارند؟ یا در
چه زمانی پاســخ داده میشــوند؟ یا با چه ادبیاتی
نگارش و ویرایش میشــوند؟ به حجم تماسهای
برقرار شده با واحد  ۱۳۷شهرداری توجه کنیم :مگر
نه اینکه هر یک از این تماسها مصداق یک مورد
فســاد ،یا کمکاری ،یا کوتاهی و یا بیمسئولیتی در
سیستم تحت حاکمیت ماســت؟ مگر نه اینکه هر
یک از این موارد ،گزارشــی از عدم رعایت اصول
نظارت و دقت و ســرعت در حقوق اداری اســت؟
رئیس کمیســیون سالمت شــورای شهر در پایان
افزود :مروری ســاده بر مــاده  ۹۰قانون مدیریت
خدمات کشــوری میتواند عاملی بر برونرفت ما
از این ناهنجاریهای مدیریتی باشد تا شاید قدری
نسبت به مسئولیتی که پذیرفتهایم وفادار بمانیم.

پروندههفته
پروندهای درباره سیما و منظر شهر

با افزایش کیفیت بصری جدارهها و ساختمانهای
محور زند ،خاطرات جمعی مردم از این شناسنامه
هویتی شیراز زنده میشود
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پرونده «شهرراز» درباره رویکرد و محور برنامهریزی منظر شهری در شیراز

شهر محل درنگ و تعامل مردم است

عکس ها  :اشکان پردل
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،،

المان دروازهقرآن
و مجسمه سعدی
المانهایی ماندگار هستند،
زیرا مبتنی بر فرهنگ،
تاریخ ،هویت و هنر
شیرازند .این المانهای
ماندگار باید ازنظر فیزیکی
ماندگار باشند و از آب و
باد و باران و تابش آفتاب،
مصون بمانند ،از دیگر
سو باید در اذهان عمومی
مردم نیز ماندگار بمانند

،،

،،

بسیاری از گذرها و
محورها در تعامالت مردم
جزو فضاهای شهری
است و یکی از برنامههای
مهم ما ،تبدیل فضاهای
عمومی به فضاهای
اجتماعی است؛ به معنای
آنکه شهروندان فرصت
داشته باشند تا تجربیات
خود را در فضای جمعی
به اشتراک بگذارند
و تعامالت انسانی را
افزایش دهند

،،

،،

ما اعتقاد داریم که باید به
شهروندان این امکان را
بدهیم که احساس کنند به
شهر تعلق دارند و شهر
به آنها تعلق دارد و دیگر
شهر تنها محل آمدوشد و
گذران زندگی نباشد؛ بلکه
محل تجربهاندوختن و
انتقال تجربه باشد ،محلی
باشد برای با هم بودن و
احساس همزادپنداری با
دیگر شهروندان

،،

گفتوگوی «شهرراز»

با رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز

فضاهایعمومی
به فضاهای تعاملی
تبدیل میشوند
شهرراز
رئیس ســازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز معتقد است باید فضاهای
عمومی در شیراز تبدیل به فضاهای اجتماعی و تعاملی شوند .جهانبخش میرزاوند در گفتوگو
با شهرراز از مهمترین اولویتهای ســازمان متبوعش میگوید ،سازمانی که یک بخش آن
سیما و منظر است و بخش دیگرش فضای سبز شهری .نگاه او به بخش سیما و منظر ،ایجاد
فضای درنگ و تعامل در شــهر برای شهروندان است و در بخش فضای سبز ،بهسامانکردن

شبکه تأسیسات چاههای تأمینکننده آب فضای سبز شهری ،افزایش راندمان و کاهش
مصرف آب در این بخش و زیباییآفرینی در فضای سبز شهری .میرازوند میگوید این سازمان
در حال ایجاد زمینههای حیات شــبانه در شــیراز از طریق سیستم نورپردازی مدرن است و
در سازمان زیباســازی نیز بهدنبال رویدادمحوری برای طراحی المانها ،نمادها ،مجسمهها و
میدانهای فاخر و در شــأن شیراز است .گفتوگوی شهرراز با رئیس سازمان سیما ،منظر و
فضای سبز شهری شهرداری شیراز را در ادامه بخوانید.

میدانهــای دیگر مانند میدان ارتــش نیز جزو برنامههای ما
قرار دارد؛ بهویژه آنکه شــیراز را میتــوان با توجه به حضور
تیپها ،لشکرها ،پایگاهها و پادگانهای مختلف نظامی ،یک
قطب نظامی در کشــور به حســاب آورد؛ از سویی مردم نیز
بــا مکانهایی مانند میدان ارتش خاطراتــی دارند .از همین
رو میدان ارتش نیز برای شــیراز ،مکانی هویتبخش است و
نیاز به بازطراحی جدید و یک المان فاخر متناسب با هویتش
دارد .میدان نمازی نیز یکی از نمادهای هویتی شــیراز است،
به خاطر تمامی اقداماتی که مرحوم محمد نمازی در شــیراز
انجام داد .این میدان نیز بعد از ساختوســازهای قطارشهری
نیــاز به بازطراحــی دارد .برای این میدان نیــز همانند دیگر
میدانهایی که اشاره کردم ،ما فراخوان عمومی در سطح ملی
اعالم کردهایم تا با توجه بــه هویت و حافظه تاریخی آنها
مورد بازطراحی قرار دهیم .هیئت داوری نیز شامل هنرمندان،
استادان دانشگاه ،معماران و ...است و ما امیدواریم برآیند این
فراخوان ،چند المان فاخر و در شأن شهر شیراز باشد.

نداریــم که ایــن تابلوها بایــد چگونه و در چه قســمتی از
ســاختمانها نصب شود .از همین رو جلســاتی با اداره کل
مســکن و شهرســازی و معاونــت معماری و شهرســازی
شــهرداری برگزار کردهایم تا این ضابطــه را تعریف کنیم.
یکی دیگر از مشکالت ما زمینها ،باغچهها و ساختمانهای
رهاشــده اســت .معماریهای ناهمگون در برخی بافتهای
شهر مشکل دیگر ماست؛ اما من بر این باورم که در این دوره
از مدیریت شــهرداری شیراز ارادهای برای حل این مشکالت
وجود دارد تــا معماری هر محور ،منطقه و بخش از شــهر،
مبتنی بر سابقه تاریخی آن باشد.

منظر شــهری بهطور مســتقیم بــا هویت
شــهر در ارتباط اســت؛ بااینحــال به نظر
میرسد در کالنشــهرهایی مانند شیراز ،به
جهتگیریهــای مبتنی بــر برنامهریزی در
منظر شــهری کمتر توجه شده است .در دوره
مدیریت شــما برنامهریزیهای منظر شهری
در مقیاس کالن ،میانی و خرد بر چه اساســی
خواهد بود؟

بخشــی از منظر شــهری مربوط به المانهای شهری است؛
المانهایی ماندگار که مربوط به یک شخص ،فرهنگ ،جایگاه
و ...است .بهعنوانمثال یکی از المانهای ماندگار شهر شیراز،
المان دروازهقرآن است ،دیگری مجسمه سعدی است .این دو
المانهایی هستند که ازنظر ما المانهایی ماندگار هستند ،زیرا
مبتنی بر فرهنگ ،تاریخ ،هویت و هنر شــیرازند .از همین رو
این المانهای ماندگار باید ازنظر فیزیکی ماندگار باشــند و از
آب و باد و باران و تابش آفتاب ،مصون بمانند ،از دیگر ســو
باید در اذهان عمومی مردم نیز ماندگار بمانند .یک المان اگر
بخواهد در اذهان شــهروندان و صاحبان اندیشه زنده بماند،
باید اثری هنری باشــد .مث ً
ال دروازه قرآن به سبب آنکه ابتدا
اثری معنوی اســت و ســپس اثری هنری و معمارانه مربوط
به دورهای از معماری و هنر شــیراز ،در اذهان مردم ماندگار
است .من به دروازه قرآن و مجسمه سعدی بهعنوان دو المان
شاخص فرهنگی شهر اشاره کردم تا بگویم امروز این المانها
ارزشی تاریخی ،فرهنگی ،مذهبی و میراثی برای شهر دارند و
به میراثی فرهنگی برای شهر بدل شدهاند .در برنامه مجموعه
ســازمان ســیما ،منظر و فضای سبز شــهری ما با الگو قرار
دادن چنین المانهایی ،تنها به دنبال افزایش ک ّمی المانهای
فرهنگی شــهر نیســتیم ،بلکه در پی کیفیت آثار هستیم .به
بــاور من اگر یک یــا دو المان شــاخص و فاخر فرهنگی و
تاریخی را بهعنوان آثاری هنری و تکنیک در شیراز بسازیم،
این المانها میتوانند بهعنوان آثاری ماندگار برای نسلهای
آینده باقی بماننــد .از همین رو ما برای طراحی «المان ویژه
شهر شیراز» یک فراخوان عمومی اعالم کردهایم و از تمامی
معماران و هنرمندان خواستهایم که المان ویژه شهر شیراز را
برای ما تعریف کنند.
از ســوی دیگــر برخی مکانهای شــهر شــیراز بــرای ما
هویتبخش اســت .بهعنوانمثال میدان دانشــجو در محلی
بین دو دانشــگاه بزرگ کشــور (دانشگاه شــیراز و دانشگاه
علوم پزشکی شــیراز) قرار گرفته است ،از سویی عنوان این
میدان نیز هویتمند اســت؛ از همیــن رو ما قصد داریم این
میدان را نیــز با توجه بهعنوان و ماهیتــش بازطراحی کنیم
و المانی فاخر و متناســب با هویــت آن طراحی کنیم .برخی

بــه بازطراحی میدانها برای زنده نگهداشــتن
خاطرات جمعی شــهروندان و برجای گذاشتن
میراث فرهنگی اشــاره کردید .منظر شــهری
همچنین شــامل بلوارها و خیابانهــا ،گذرها و
معبرها و در شــهری مانند شیراز رودخانه خشک
نیز هســت .آیا برنامــهای بــرای بازطراحی و
زیباسازی در این بخشها نیز دارید؟

بســیاری از گذرها و محورها در تعامالت مردم جزو فضاهای
شهری اســت و یکی از برنامههای مهم ما ،تبدیل فضاهای
عمومی به فضاهای اجتماعی است؛ به معنای آنکه شهروندان
فرصت داشته باشــند تا تجربیات خود را در فضای جمعی به
اشتراک بگذارند و تعامالت انسانی را افزایش دهند.

درواقع قصــد دارید بهجای نــگاه کالبدی،
نگاهی کارکردی و اجتماعی به شــهر داشته
باشید.

دقیق ًا .مــا اعتقاد داریم که باید به شــهروندان این امکان را
بدهیم که احســاس کنند به شهر تعلق دارند و شهر به آنها
تعلــق دارد؛ درواقع یک تعامل دوطرفــه .از این منظر ،دیگر
شهر تنها محل آمدوشــد و گذران زندگی نباشد؛ بلکه محل
تجربهاندوختن و انتقال تجربه باشــد ،محلی باشــد برای با
هم بودن و احســاس همزادپنداری با دیگر شــهروندان .این
احساس نیز زمانی شکل میگیرد که شهروندان فرصت داشته
باشند با یکدیگر تعامل داشته باشند؛ معمو ًال نیز این حس در
شهرهای پیادهمحور شکل میگیرد.

چه موارد مطالعاتی در شــهر برای این موضوع
موردبررسی قرار گرفته است؟

من بر این باورم که شــیراز غیرازآنکه شــهری مدرن دارد،
صاحب هویتی تاریخی ،فرهنگی و شــهری است؛ به همراه
یک تاریخ و معمــاری ویژهی خود .بر همین مبنا معتقدم که
محور زند محور هویتی شــیراز اســت و اغتشاشات بصری و
رهاشــدگی جدارههای شــهری در این محور ،هویت آن را ـ
که هویت و شناســنامه شهر شــیراز بوده ـ کام ً
ال مخدوش
کرده اســت .از همین منظر نخســتین کارگروهی که ما در
دوره جدید مدیریت ســازمان سیما ،منظر شهرداری تشکیل
دادیم ،کارگروه شناسایی و مطالعه بر نازیباییها ،اغتشاشات،
اضافات بصری و بههمخوردگی بصری محور زند بود .برنامه
ما آن اســت که اغلب تابلوهای تبلیغاتی نصبشده ،سردرها،
ســایهبانها و اضافات این محور ،اغتشاش بصری ایجاد و در
هویت محور زند خدشه وارد کرده است .برای رفع این مشکل
نیز پس از شناسایی و مطالعه اغتشاشات بصری ،با شهرداران
ســه منطقهای کــه این محور جــزو تقســیمات جغرافیایی
آنهاســت ،جلســاتی کارشناســی برگزار کردهایم و به این
نتیجه رسیدهایم که ابتدا با مشارکت مردم ،تابلوهای مشاغل
و تبلیغاتی را ساماندهی کنیم ،سپس باید به مرمت ،بازسازی
و مقاومسازی ساختمانهای تاریخی بپردازیم؛ تأکیدمان هم
بر آن اســت که هویت محور زند نباید هرگز آســیب ببیند.
چراکه ما میخواهیم بــا افزایش کیفیت بصری این جدارهها
و ســاختمانها ،خاطرات جمعی مــردم از این محور را ـ که
شناســنامه هویتی شیراز است ـ بازگردانیم .این اتفاق نیاز به
زمان دارد ،چراکه قرار است کاری اساسی صورت گیرد.

شــما به جدارهســازیهای ناهمگون اشاره
کردید .امروز در شــهر شــیراز ما بــا انواع
جدارههای نامتناســب و نامتجانس مواجهیم،
بهگونهای که انگار کمتریــن ضابطهای برای
حفظ هارمونی بصری ســازهها و ساختمانها
وجود نداشته اســت .البته این مبحث بیشتر
مربوط به معاونت معماری و شهرسازی است،
اما شــما بهعنوان متولی سازمان سیما و منظر
شــهری ،چه برنامههای بــرای حفظ و بهبود
هارمونی جدارههای شهر دارید؟

ما از منظر مأموریت ســازمانی در ســازمان زیباسازی به این
موضــوع توجه داریم ،امــا هنگامیکــه بهعنوانمثال قصد
ســاماندهی تابلوهای شــهری ،تبلیغاتی و ...نصبشــده بر
ســاختمانها را داریم ،با یک خأل روبهرو هستیم« :جانمایی
این تابلوها کجاســت؟» چراکه هنوز یک ضابطه مشــخص

در تعاریف علمی ،اجزای مســتقر در فضای
شهری را شــامل پوشــش گیاهی و مبلمان
شــهری میدانند .شــیراز در زمینه پوشش
گیاهی با چه مشکالت و محدودیتهایی مواجه
اســت و چه برنامهریزیهایی برای حل این
مشــکالت و همچنین افزایش سرانه فضای
سبز شهری انجام شده است؟

مــا در حوزه فضای ســبز محدودیتها و مشــکالتی داریم.
نخســتین و بزرگترین مشکل ما آن است که در فضای سبز
شهری ما ،تأسیسات آب تأسیساتی واحد نیست ،از همین رو
متأســفانه بیش از  99درصد آب مصرفی شهر شیراز در حوزه
فضای ســبز از آبهای زیرزمینی تأمین میشــود .برای این
منظور نیز ما در نقاط مختلف شــهر  108چاه در مدار داریم
کــه این آب موردنیاز را تأمیــن میکنند ،اما هیچکدام از این
چاهها به همدیگر رینگ نیســتند و مــا نمیتوانیم حتی یک
منطقــه را با دو چاه آبیاری کنیم؛ به یک معنا ما برای آبیاری
فضای سبز شــهری با  108جزیره روبهروییم .درحالیکه اگر
تأسیســات واحد وجود داشت ،میتوانســتیم برخی از چاهها
را از مــدار خارج کنیم .چراکه نگهــداری ،برق ،پمپاژ و ...در
هرکدام از این چاهها ،ساالنه هزینهای هنگفت به شهرداری
وارد میکند .از ســویی برای هیچکدام از این چاهها ،نقشــه
تأسیســاتی وجود ندارد ،به این معنا که اگر یکی از چاهها از
کار بیفتــد ،ما نمیدانیم نزدیکترین لوله از چاه کناردســت،
در کجــا قرار گرفته و قطرش چقدر اســت .ما در دوره جدید
مدیریت ســازمان با چنین محدودیتهایی مواجه هستیم؛ اما
بهتازگی برای تهیه نقشــه تأسیساتی برای هر چاه و محدوده
آبیاری آن اقدام و تمام مشــخصات این چاهها را استخراج و
ثبت کردهایم ،محل این چاهها را یو.تی.ام زدهایم و نقشههای
مربوط به آنهــا را تهیه کردهایم؛ همچنیــن میزان آبدهی
چاهها ،عمق چاههــا ،نوع پمپها ،وضعیــت برقی و دیزلی
بودن ،وضعیت آبدهی ،نقشه تأسیسات گستره پوشش چاه را
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پرونده هفته

ســرانه هر شهروند شــیرازی از فضای سبز و
فضای سبز شــهری چند مترمربع است و این
شاخص نسبت به استانداردهای موجود در چه
سطحی قرار دارد؟

نیز در قالب نقشه در دست تهیه داریم .ما یکبار برای همیشه
این مشکل را حل خواهیم کرد.
نکته دیگری که درباره وضعیت آب فضای سبز شیراز وجود دارد
آن اســت که هرچه از غرب شیراز به سمت شرق پیش برویم،
وضعیت آب بهتر میشود؛ به شکلی که در مناطق شرقی شیراز
با فراوانی آب روبهرو هستیم .ازسویی حداقل اختالف ارتفاع از
شرقیترین نقطه که بیشــترین آب را دارد تا غربیترین نقطه
که بحرانیترین نقاط آب را دارد ،نزدیک به  200متر است که
شیب آن از غرب به سمت شــرق است .تصفیهخانه فاضالب
شیراز نیز در شرقیترین نقطه شهر است؛ بنابراین اگر بخواهیم
از نقاط شــرقی که با فراوانی آب روبهروست ،آب را به سمت
غــرب منتقل کنیم ،با  200متر اختــاف ارتفاع و بیش از 36
کیلومتر فاصله روبهرو هســتیم .حل این مشــکل نیز به یک
تأسیسات ،لولههای انتقالدهنده و ایستگاههای پمپاژ نیاز دارد
و مــا هیچکدام از این موارد را نداریم .از همین رو اگر شــیراز
دارای یک رینگ بود ،تمام آبهای فضای سبز با یک رینگ به
هم وصل بود و ما میتوانستیم بسیاری از چاهها را از مدار خارج
کنیم و دیگر انتقال آب از شــرق به غرب برایمان مهم نبود .به
همین خاطر ما برنامه داریم که رینگ آب فضای ســبز شهری
را به یکدیگر متصل کنیم که در حال حاضر در مرحله مطالعه و
شناسایی مشاور هستیم تا این اتفاق رخ دهد .اگر شهری مانند
مشــهد با تنها  43چاه ،فضای سبزی بیش از شیراز را مدیریت
میکنند ،به دلیل آن اســت که  15سال پیش آب فضای سبز
شهری در آنجا به یکدیگر رینگ شده است.
یکی دیگر از مشکالت ما بحث راندمان استفاده از آب است که
ما در حال انجام تغییر شــیوههای آبیاری از سنتی و غرقابی به
سمت هوشمند و تحتفشار هستیم ،موضوعی که البته زمانبر
است .از سوی دیگر منابع آب ما زیرزمینی است و راهکار ما آن
است که تغذیه سفره آبهای زیرزمینی را از طریق آبخیزداری
شهری در مناطقی مانند مدرسهها داشته باشیم.
آیا برنامهای برای افزایش راندمان اســتفاده
از آب داریــد؟ بهعنوانمثال آیــا نمیتوان با
ذخیرهسازی ،از آبهای روان و سیالبها برای
آبیاری فضای سبز بهره برد؟

بله .ما در بخشهای مختلف از ســطح شهر برنامه داریم که
آبهای روان را به ســفره آبهای زیرزمینــی منتقل کنیم،
برنامه آزمونهی آن را هم در بلوار شاهد آغاز کردهایم؛ بنابراین
آبخیزداری شهری در دستور کار ما قرار دارد ،اما این کار برای
آنکه ماندگار باشد ،به مطالعه نیاز دارد .از سوی دیگر با افتتاح
چهــار تصفیهخانه محلی در آینده نهچندان دور ،دیگر نگرانی
بابت تأمین آب فضای سبز شهر شیراز نخواهیم داشت.

حال بپردازیم به آســیبهایی که در بخش
فضای ســبز وجود دارد .جز تأمین آب فضای
ســبز ،در چه موارد دیگری با مشکل روبهرو
هستیم؟

فضای ســبز شیراز نســبت به شــهرهای دیگر در وضعیت
بهتری قرار دارد ،چراکه ما در شیراز باغات قصردشت ،باغات
خصوصی و درختــکاری در دوازده منطقه از ارتفاعات اطراف

شــهر را نیز داریم؛ اما همانگونه که اشاره کردم ،بزرگترین
مشکل ما در فضای سبز مشکل آب است .برای مدیریت منابع
آب سه راه داریم :افزایش راندمان آب (راندمان انتقال که به آن
اشــاره شد) ،افزایش راندمان مصرف (که در حال تغییر سیستم
آبیاری درختان هستیم) و کاهش مصرف .برای کاهش مصرف
در حال خارج کردن گیاهــان آببر و پرمصرف از رده گیاهان
پوششی سطح شهر هســتیم و گیاهان با نیاز آبی کمتر شامل
گیاهان پوششی و گیاهان خشــکمنظر را جایگزین کردهایم.
فع ً
ال به شــکل آزمونهای محور فرهنگشهر (شهید رجایی) را
آغاز کردهایــم که در آن بهمرورزمان چمن حذف میشــود و
گیاهان پوششی جایگزین میشوند .البته توجه داشته باشید که
مــا نمیتوانیم چمن را حذف مطلق کنیم ،چراکه بهعنوانمثال
پارک اگر چمن نداشته باشد ،لطافت ندارد و دیگر پارک نیست،
جنگل اســت؛ اما بســیاری از اتوبانها ،رفوژها و گذرها محل
درنگ و اســتفاده شهروندان نیســت و تنها مصرفش سیمای
بصری آن اســت که میتوانیم آنها را بــا گیاهانی با نیاز آبی
کمتر ،زیبایی بیشــتر و قابلیت طراحی بیشــتر جایگزین کنیم.
محورهای بعدی ما برای جایگزینی گیاهان پوششــی بهجای
چمن ،بلوار شهید چمران و بلوار شهید مدرس است.
موضوع مهم در این مبحث اما آن اســت که شهر شیراز فاقد
طرح جامع فضای ســبز اســت .درحالیکه ما باید از وضعیت
فضای ســبز موجود ،نیاز  10ســال 20 ،سال و  50سال آینده
فضای ســبز در توسعه شهری ،سرانه امروز فضای سبز شهری
و پیشبینی ســرانه دهههای بعدی اطالع داشــته باشــیم .از
همین رو این ســند راهبردی میتواند در مدیریت فضای سبز
شهری به ما کمک بسیاری کند ،حالآنکه ما فاقد چنین سندی
هســتیم .از همین رو در حال تهیه چنین ســند جامعی برای
فضای سبز شهری شیراز هستیم.
به ســرانه فضای سبز اشــاره کردید .امروز
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ازنظر اقلیمی سرانه فضای ســبز شیراز بهتر از همه شهرهای
ایران اســت ،زیرا شامل باغات قصردشــت ،باغات خصوصی،
ارتفاعات پیرامونی و فضای ســبز معابــر ،میدانها و پارکها
میشــود .اگر همه اینها را جمع بزنیم ،شــاخص فضای سبز
هر شــهروند  23.4مترمربع اســت؛ اما اگر فضای سبز را تنها
فضای ســبز معابر ،میدانها و پارکها در نظر بگیریم ،برآورد
ما آن است که سرانه هر شهروند حدود هشت مترمربع خواهد
بود .این ظرفیت وجود دارد که ســرانه فضای ســبز شــهری
شهروندان شــیرازی افزایش پیدا کند ،اما واقعیت آن است که
هنوز آماری دقیق از فضای سبز شهری نداریم .از همین رو در
حال پالکگذاری تمامی درختان و فضای سبز معابر ،میدانها
و پارکها هســتیم .از سوی دیگر با دقت سانتیمتری در حال
تهیه نقشــه فضای سبز شــهری مناطق و درختان هستیم و
برای هر درخت نیز  27مشــخصه و یو.تی.ام دو فرکانسه ثبت
کردهایم .هنگامیکه سطح و پراکندگی فضای سبز و سطح تاج
درختان را به دست آوریم ،میتوانیم با تقسیم سطح فضای سبز
به جمعیت ،سرانه فضای سبز را بهطور دقیق به دست بیاوریم.
طبق برنامهریزیها تا پایان سال  ،98تمام ممیزی فضای سبز
شیراز به اتمام خواهد رسید.
از سوی دیگر در برخی محورهای ما بیش از  40 ،30نوع درخت
کاشــته شده است ،بدون طراحی ،هارمونی و زیبایی شهری؛ از
همین رو ما بازطراحی برخی محورها مانند محور مدرس را نیز
آغاز کردهایم .مبحث دیگر ما در فضای سبز تغییر اقلیم است،
این تغییر اقلیم ســبب شده که برخی درختان سطح شهر مانند
افرا و چنار در اوج گرمای تابســتان دچار خزان زودرس شوند،
چراکه درجه حرارت افزایش یافته ،رطوبت نسبی هوا کم شده،
خاکها خشــکتر شده ،بارندگی کاهش یافته و سفره آبهای
زیرزمینی نیز افت کرده است؛ بنابراین درخت که ضعیف شود،
دچار آفت و بیماری میشــود .امروز متأســفانه در فضای سبز
شهری شــیراز این اتفاق رخ داده اســت و ما با برخی آفتها
و بیماریهای قارچی و ویروســی روبهرو هســتیم .در برخی
مکانهــا این آفت و بیماری ،از مرحله بحــران نیز گذر کرده
اســت ،درحالیکه در مقاطعی میشد آن را پیشگیری و کنترل
کرد ،اما این اتفاق رخ نداد .واقعیت آن اســت که فعالیتهایی
مانند آســفالت معابر خاکی ،سنگفرششــدن پیادهروها ،افت
ســفره آب زیرزمینی ،قطع دسترسی اکسیژن و مواد غذایی از
ریشهها ،حفاریهای مکرر ،گودبرداریها ،حفاریهای مربوط
به قطارشهری و ...سبب شده است که میزان ریشهای که برای
گیــاه در خاک مانده ،کاهش یابد و ریشــه باقیمانده نیز دیگر
توان تأمین آب ،اکســیژن و مواد غذایی و نگهداشــتن گیاه را
نداشته باشد و موجب ایجاد امراض و آفات در درخت شود .این
موضوع نیز ســبب میشود که عمر مفید درختان کاهش یابد و
حادثههایی تلخ مانند حادثه هفته گذشــته در مقابل بیمارستان
فرهمندفر (سقوط مرگبار یک درخت کهنسال بر سر یک عابر
پیاده) رخ دهد .برنامه ما برای حل این مشکل نیز آن است که
محورهایی که درختان کهنسال و دچار آسیبهایی مانند آفت
و بیماریها هستند و خطر سقوط دارند ،شناسایی شدهاند و پس
از فصل خزان ،این درختان را بازطراحی و بازکاشت میکنیم و
آنهایی را هم که مشکل آفتزدگی ندارند و قابلیت نگهداری
دارند ،هرس ســازی و سبکســازی میکنیم تا دیگر اتفاقات
ناگواری همچون اتفاق هفته گذشته رخ ندهد.

حال به مبحث مبلمان شهری بپردازیم .مبلمان
شــهری چندین کاربری متفاوت دارد :کاربری
تفریحی و رفاهی ،خدماتی ،تردد و ارتباطی .در
هرکدام از این بخشها ،شهر چه نیازهایی دارد
و چه اقداماتی قرار است انجام شود؟

مبلمان شــهری محل درنگ مردم اســت ،مردمــی که باید
زیباییهای بصری شــهر را ببینند ،طراوت شــهری را تجربه
کنند ،قدم بزنند ،با دیگر شــهروندان تعامل اجتماعی داشــته
باشــند و خســتگی کار روزانــه را از تن بــه در کنند .یکی از
مباحث ما در این بخش ،بحث زندگی در شــب اســت که این
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اتفاق نیز مبتنی بر نورپردازی اســت .با بررســیها و جلساتی
که داشــتهایم ،با شرکتهایی که تجربیات بینالمللی داشتهاند
به توافقاتی رســیدهایم که ســاختمانهای شاخص شیراز را با
نورپردازیهــای ویــژه طراحــی کنیم ،مث ً
ال ســاختمان ارگ
کریمخان ،ساختمان شهرداری ،المان دروازه قرآن و . ...سپس
ســاختمانهای خصوصی را هم با مشارکت بخش خصوصی
میتوانیم نورپردازی کنیم .از ســویی مباحــث ف ّناورانه مانند
ویدئومپینگ نیز در دســتور کار ماست و تالش خواهیم کرد در
چند نقطه شهر شــیراز ویدئومپینگ را نیز داشته باشیم؛ اما در
بخش مبلمان با کاربرد تفریحی و رفاهی ،نخســتین دغدغه ما
استانداردســازی و نظارت مستمر بر وسایل بازی موجود است.
درباره طراحی مبلمان شــهری نیز فراخوان کشوری دادهایم و
به دنبال آن هســتیم تا طرحهای ویــژه در پارکها ،پیادهروها
و محل درنگ ،انتظار و اســتراحت مردم ،مبتنی بر فرهنگ و
هویت شهر شیراز داشــته باشیم .ما درباره دیگر زیرشاخههای
مبلمان شــهری مانند کیوسکها ،تابلوها و عالئم ،سطل زباله
و ...نیــز برنامه داریم ،اما برنامههــای ما ابتدا مبتنی بر مطالعه
و جانمایی کارشناســی است .طرحهای ارسالشده به دبیرخانه
جشنواره به لحاظ کارشناسی بررسی و داوری خواهد شد.
همچنین در حال برنامهریزی هستیم که پارکهای موضوعی
با کاربری خاص در شــیراز ایجاد کنیم .از سوی دیگر در حال
احداث باغ گلها در شــیراز هســتیم و نخستین فاز آن نیز در
 22بهمن امســال با عنوان «تپه گلها» در ورودی منصورآباد
گشــایش خواهد یافت .فــاز بعدی این پروژه نیز که شــامل
بوســتان رزها ،نرگسزار ،بوســتان گلهای پیازی و فصلی و
قطعه کاکتوسهاست ،اردیبهشت سال آینده افتتاح خواهد شد.
در این پروژه باغ مربوط به گیاهان دارویی ،باغ گیاهان الگویی
باغبانی و ...وجود دارد.
هرزمان که صحبت از مبلمان شهری میشود،
از وندالیســم (تخریبگرایی) نیز ســخن به
میان میآیــد .پدیدهای که در اغلب شــهرها
و کالنشــهرها وجود دارد .راهکار شــما برای
پیشگیری و مقابله با این پدیده چیست؟

ما در سازمان ســیما ،منظر و فضای ســبز شهری شهرداری
شیراز بخشــی با عنوان آموزشهای مردمنهاد را با همکاریان.
جی.اوهای مجوزدار داریم و در نمایشــگاههای برگزارشده در
پارکها و مدارس و مهدکودکها به شهروندانمان درباره ارزش
نمادها و فضای سبز شهری آموزش میدهیم تا از سرمایههای
شــهر محافظت کنند .چراکه من معتقدم تنها راه کارشناســی
برای پیشگیری تخریب گرایی ،ازنظر آموزش و فرهنگسازی
است و برخورد ســلبی جواب نخواهد داد .برای این منظور ما
جشنوارههایی مانند جشنواره شــمعدانی ،بهارنارنج را در هفته
شــیراز امســال برگزار کردیم و در ســال آینده نیز جشنواره
گل اردیبهشــت شــیراز را بهعنوان رویدادهایی شهری برگزار
خواهیم کرد .بــه نظرم برگزاری چنین جشــنوارههایی نیز به
فرهنگسازی شهروندان کمک خواهد کرد.
همچنین ما به دنبال آن هســتیم کــه در پارکها مکانهایی
را فراهم کنیم که محل خالقیت دانشآموزان ،اســتارتآپها
و ...باشــد .پس برخی امکانات ســختافزاری زیرســاختی در
اختیارشــان قرار میدهیم و اگر خالقیتشــان قابلاستفاده در
فضای شهری باشــد ،از آن استفاده خواهیم کرد .چراکه هدف
ما تبدیل فضاهای عمومی به فضاهای اجتماعی اســت؛ شبیه
اتفاقی که در هنگامه پخش مســابقات جــام جهانی رخ داد و
ما فضاهایی عمومی با تعامل بســیار خوب شهروندان داشتیم.
بهعنوانمثال در مســابقه آخر جام جهانی ،بیش از یازده هزار
نفر بدون ایجاد کمترین مشــکلی ،در کنار یکدیگر به تماشای
فوتبال پرداختند .آن تجربه نشــان داد که مردم ما به فضاهای
اجتماعی نیــاز دارند و ما امیدواریم در هر نقطه از این شــهر
امکانهای بیشــتری را برای افزایش فضای تعاملی شهروندان
فراهم کنیم.
یکی دیگر از مباحث ما در زیباســازی شهری ،رویدادمحوری
بودن آن خواهد بود .نخســتین رویداد ازایندســت نیز رویداد
مجسمهســازی اســت که بــهزودی فراخوان ملــی خواهد
خورد .نخســتین فاز این رویداد مربوط به طراحی و ســاخت
مجسمههای سنگی بزرگمقیاس و قابلنصب در معابر شیراز
است ،مجســمههایی که با توجه به فرهنگ ،پیشینه و هویت
شیراز ساخته خواهد شد و دستآخر نیز مجسمههای برگزیده
در معابر شهری نصب خواهد شد.

در صحبتهایــی که با برخی کارشناســان
و هنرمندان داشــتهام ،طراحــی ،اجرا و حتی
محل انتخاب برخی دیوارنگاریها در شــیراز،
بــا انتقاد آنها مواجه بوده اســت .آیا در زمینه
دیوارنگاریها ،ضابطه یا مقرراتی کارشناســی
وضع خواهد شد؟

در بخش زیباســازی ما کمیتهای تشــکیل دادهایم با حضور
صاحبنظران و کارشناسان شهری ،هنرمندان ،روانشناسان،
جامعهشناســان ،استادان دانشــگاه و . ...هر طرح و رویدادی
که مربوط به زیباســازی شــهری باشــد ،باید در این کمیته
موردبررسی و تأیید قرار گیرد.
آن دیوارنگاریهایــی کــه موردانتقاد هنرمنــدان و خود ما
نیز قــرار دارد ،مربوط به طرحهایی اســت که تأییدیه کمیته
زیباسازی را نداشته اســت .مطمئن باشید اگر طرحی در این
کمیته به تأیید برســد ،قابل دفاع در هر جمع هنری و علمی
خواهد بود.

،،

بزگترین مشکل شیراز
در حوزه فضای سبز آن
است که در فضای سبز
شهری ،تأسیسات آب
تأسیساتی واحد نیست،
از همین رو بیش از 99
درصد آب مصرفی شهر
شیراز در حوزه فضای
سبز از  108حلقه چاه
که هیچکدام به همدیگر
رینگ نیستند ،تأمین
میشود

،،

،،

زندگی در شب مبتنی بر
نورپردازی است و ما با
شرکتهایی که تجربیات
بینالمللی داشتهاند به
توافقاتی رسیدهایم که
ساختمانهای شاخص
شیراز را با نورپردازیهای
ویژه طراحی کنیم ،مث ً
ال
ساختمان ارگ کریمخان،
ساختمان شهرداری و
المان دروازه قرآن

،،

،،

یکی دیگر از مباحث ما
در زیباسازی شهری،
رویدادمحوری بودن آن
خواهد بود .نخستین
رویداد ازایندست نیز
رویداد مجسمهسازی
است که با توجه به
فرهنگ ،پیشینه و هویت
شیراز ساخته میشود و
دستآخر نیز مجسمههای
برگزیده در معابر شهری
نصب خواهد شد

،،
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[

شهر موجودی اســت زنده و فعال که با نبض
زندگــی و نیازهای روزمره مردم در تپش اســت .این
موجود زنده و فعال ،باید متناســب با شــرایط عصر
خود ،برای پاســخگویی به نیازهای جدید به اسباب و
تجهیزاتــی خاص مجهز شــود .همزمان با این تپش
است که شــهر و فضاهای مختلف آن بستر و ظرف
مناســبی برای انواع فعالیتهای فــردی یا گروهی
شهروندان میشود .در صنعت شهرسازی و زیباسازی
فضاهای شــهری اصطالحی تحت عنوان «مبلمان
شهری» به کار برده میشــود که ممکن است کمی
ابهامبرانگیز باشد .پرســش این است مبلمان شهری
چیســت و منظور از به کار بــردن این اصطالح چه
است؟

شهرنشــینی منبعــث از هویــت و فرهنــگ یا نامناســب بودن آنها ،موجــب ناکارایی و اختالل
شهروندان اســت به عبارتی مسئوالن و برنامهریزان در عملکرد نظام شــهری میشــود و نیازهای متعدد
شهری ســعی میکنند تا با تأسی به آداب ،فرهنگ و شهروندان بیپاسخ میمانند.
هویت شــهروندان فضاهای شهری خود را طراحی و
زیباسازی کنند و این کار همان بحث مبلمان شهری نقش اصلی مبلمان شهری
نقش اصلی مبلمان شــهری در سطح خیابانها
است .انسان موجودی زیباپسند است؛ بنابراین همیشه
در پی طرحهای زیبا و فضاهای مســحورکننده است ،و فضاهای شــهری ایجاد مکانهایی است که زبان
شــهرها را به زیبایی طراحی میکند و از فناوریهای ناطق هویت انســان و منظر شــهری مطلوب باشد.
پیشــرفته در زمینههای نور ،صدا و ســایر جلوههای مبلمان شــهری خود انواع مختلفی دارد که هرکدام،
بصری برای زیباتر شــدن آنها اســتفاده میکند تا از حیطه طراحی شــهری ،در راســتای هویت شهر و
ســیمای آن گام برمیدارد و آینهای از فرهنگ شهر
احساس آرامش بیشتری در شهروندان ایجاد کند.
دامنه مفهومی و کاربردی مبلمان شهری بسیار اســت که از انواع این مبلمــان میتوان به صندلیها
گســترده است .مبلمان شهری به مجموعه وسیعی از و نیمکتها ،ایســتگاههای اتوبوس ،سطلهای زباله،
وســایل ،اشیا ،دســتگاهها ،نمادها ،خردهبناها ،فضاها بیلبوردهــا و تابلوهای آگهی ،نمادهای شــهری و...
و عناصری گفته میشــود که چــون در خیابان و در اشاره کرد که خصوصیات منحصربهفرد هرکدام از این
کل فضای باز شهر نصبشــدهاند و استفاده عمومی مبلمانها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است ،چراکه
دارند ،به این اصطالح معروف شدهاند .درواقع ،مبلمان با طراحی درســت و مناسب هرکدام از آنها با توجه
شهری متداولترین عبارت در حوزه مفاهیم کاربردی بهخصوصیات و نحوه مکانیابی مناسب ،میتوانند در
تجهیزات شــهری در زبان فارسی است؛ و در تعریفی جهت تأمین نیاز شهروندان و القای هویت آنها نقش
دیگــر ،به مجموعه اجزایی که در فضاهای شــهری مؤثری را ایفا کنند .اجزای مبلمان شهری ،سه ویژگی
چیده میشوند و به استفاده عموم جهت رفع نیازهای اساسی دارند :کارکردیبودن ،زیبایی و هویتمندبودن
زیستمحیطی میرســند و منظر و هویت شهری را ،است که در صورت داشــتن هر سه ویژگی ،میتواند
تحتالشــعاع قرار میدهد ،مبلمان شهری یا اسباب نیاز عملکردی ،بصری و هویتی شهروندان را همزمان
و اثاثیه شــهری میگویند .درمجموع ،مبلمان شهری برآورده ســازد .البته این امر ،مستلزم در نظر گرفتن
اجزا و امکاناتی هستند که با ویژگیهای مختلف خود مقولههای متعددی در طراحی اجزای مبلمان شهری
همچون رنگ ،شکل ،فراوانی ،نوع مکانگیری مناسب اســت که نهتنها رنگ ،هماهنگی با محیط پیرامون،
و ،...در ارتقای کیفیــت و کمیت محیط ،ویژگیهای دوام ،ایمنی و اقتصادی بودن آنها موردنظر اســت،
بصری ،خدمترسانی به مردم و رفع نیازهای مختلف بلکه باید ازنظر عملکردی ،جانمایی مناسبی در سطح
آنها نقشی قابلتوجه بر عهده دارند .زمانی این اجزا شهر داشته باشند تا بتوانند پاسخگوی نیاز شهروندان
ال ،در باشند.
و امکانات مبلمان شــهری تلقی میشوند که او ً
فضاهای باز شهری مکانیابی شده و کارکرد عمومی
داشــته باشــند ،و دوم اینکه ،وجود آنها در فضای وابستگی مبلمان شهری به فرهنگ
یکی از ویژگیهای مهم اجزای مبلمان شهری،
شهری نیازی از نیازهای عمومی شهروندان را تأمین
کنند .درواقع حذف مبلمان شهری از فضاهای شهری وابســتگی آنها به فرهنگ است؛ یعنی از فرهنگ و

[

یکی از ویژگیهای مهم
اجزای مبلمان شهری،
وابستگی آنها به فرهنگ
است؛ یعنی از فرهنگ و
هویت شهر که متأثر از
فرهنگ و هویت شهروندان
است نشأت میگیرند.
روشنایی معابر شهری،
طراحی فضاهای سبز ،طراحی
میدانها و فضاهای عمومی
باید متناسب با بافت فرهنگی
و هویتی شهر باشد

[ [

خالقیت در مبلمان شهری
صورت شهر را زیبا میکند
هویت شــهر که متأثر از فرهنگ و هویت شهروندان
اســت نشــأت میگیرند .امروزه در طراحی شهرها،
نحوه مبلمــان فضاهای شــهری از اهمیت ویژهای
برخوردار است بهعنوانمثال روشنایی معابر شهری و
خیابانها ،نصب عالئم راهنمایی و رانندگی ،جاگذاری
و مکانیابی مناسب ســطلهای زباله ،طراحی مدرن
فضاهای ســبز ،طراحی مناســب میدانها و بلوارها،
نمادهــا ،پارکها و فضاهای عمومــی و ...همه باید
متناسب با بافت فرهنگی و هویتی شهر و شهروندان
و اســتعدادها و ظرفیتهای منطقه باشد .گستردگی
عناصر مبلمان شــهری ،تقسیمبندیهای متعددی را
به همراه داشته است.
عناصر یازدهگانه مبلمان شهری

در یک تقسیمبندی ،این عناصر در یازده دسته از
هم منفک شدهاند .1 :عناصر جهتنما و اطالعرسانی:
تابلوهای راهنما ،پالکها ،ساعت و تابلوهای تبلیغاتی.
 .2تابلوهــا و کنترلکنندههای ترافیکــی :تابلوهای
راهنمایــی و رانندگی و پارکومتر .3 .کیوســکها و
اتاقهای شهری :کیوسک روزنامهفروشی ،گلفروشی
و ســرویس بهداشتی .4 .مخازن شهری :سطل زباله،
مخازن شهری و مخازن شن و ماسه .5 .صندوقهای
شهری :صندوقهای پســت و صندوقهای صدقات.
 .6موانــع ،راهبنــد و حفــاظ :نرده و حصــار ،راهبند،
دریچه و پادرختی .7 .پایانهها و ایستگاههای شهری:
ایستگاههای اتوبوس و ایســتگاه پارک دوچرخه.8 .
وسایل بازی و ورزشی :وسایل بازی کودکان و وسایل
ورزشی فضای باز .9 .تأمین نور و روشنایی :پایه چراغ،
تیر برق و تجهیزات روشــنایی .10 .خدمات رفاهی:
نشــیمن ،نیمکت ،آالچیق و آبخــوری .11 .عناصر
تزیینی :گلدان فواره ،آبنما و پرچم.
در تقســیمبندی دیگری ،این عناصر بهصورت
کلیتر در چهار دســته تقســیمبندی شدهاند :مبلمان
خیابانی ،مبلمان پارکی ،مبلمان ترافیکی و سازههای

شهرنشینی منبعث از هویت
و فرهنگ شهروندان است
به عبارتی مسئوالن و
برنامهریزان شهری سعی
میکنند تا با تأسی به آداب،
فرهنگ و هویت شهروندان
فضاهای شهری خود را
طراحی و زیباسازی کنند و
این کار همان بحث مبلمان
شهری است

اطالعرسانی و تبلیغاتی.

اثرگذاری مبلمان بر ادراک انسان

مبلمــان شــهری از اثرگذارتریــن عوامل در
فضاهای شهری در ذهن شهروندان هستند ،تا حدی
که معمو ً
ال ساکنان و حتی گردشگران ،مناطق مختلف
یک شــهر را با مبلمــان و زیباییهای مخصوص به
آن میشناســند .مبلمــان به لحاظ موقعیــت ،ابعاد،
تناسب ،رنگ ،فرم ،شکل و حالت در فضاهای شهری
تأثیرگذار هستند؛ تا در عین توجه به ابعاد زیباشناختی
شهر ،پاسخگوی نیازهای استفادهکننده از آن باشد .از
طرف دیگر ،انســان انتظــار دارد در مواجه با فضایی
خاص نســبت به مکان در او به وجــود آید و ادراک
مبلمان یک خیابان ،بایــد تأثیری روانی و عاطفی بر
افراد در معرض آن گذارد و احساسات آنان را برانگیزد،
احســاس هویت ،تعلقخاطر و انبساط خاطر نسبت به
شهر را در شهروندان زنده سازد.

انواع نیمکتها و صندلیها در مبلمان شهری
شاید یکی از خواستههای ساکنان شهرها بهخصوص شهرهای بزرگ
و پررفتوآمد زیبایی آنها باشــد ،زیبایــی در کنار راحتی و ظاهری جذاب
و لذتبخش .یکی از کارهایی که شــهرداری شهرهای مختلف میتوانند
برای برآورده کردن خواســتههای ساکنان در این زمینه انجام دهند مبلمان
شــهری است .شــهری مبله که در کنار راحتی جذابیت ،خالقیت و زیبایی
داشــته باشد .شــاید همین موضوع باعث شد تا به گوشه و کنار دنیا سرک
بکشــیم تا زیباترین و خالقانهترین مبلمانهای شــهری را به شما معرفی
کنیم ،ایدههایی چشــمنواز که دید بصری بیننده را به چالش میکشــد و
ثابت میکند که میتوان در دنیای مدرن امروزی زیبا و خالق زندگی کرد.
صندلی یا ماهیچه

وقتی برای اولین بار الکســاندر مورونــوز این صندلی را طراحی کرد
قصد داشت تا صندلی با ظاهری مدرن اما راحت برای کسانی طراحی کند
که خســته از گشتوگذار در خیابانها میخواهند کمی بنشینند و استراحت
کنند و بعدازآن به راهشــان ادامه دهند و به بقیه کارهایشان بپردازند .شاید
همین طرز فکر دلیلی شــد تــا این طراح و معمار دســت به طراحی این
صندلی با ظاهری شــبیه به ماهیچه بدن انســان بزنــد .بهاینترتیب این
صندلی که برای نصب در گوشــه خیابان تعبیهشــده بهگونهای ساختهشد
که هر فردی میتواند بر روی آن بنشیند و یا بهراحتی بر روی این صندلی
سینوســی شــکل دراز بکشــد .بهاینترتیب این صندلی فلزی که با فیلتر
کردن نور خورشید هیچوقت گرم نمیشود ،توانسته به یکی از جالبترین و
جذابترین مبلمانهای شهری تبدیل شود.
صندلی سرسرهای

بر روی صندلیهای معمولی که در پارکها و فضاهای عمومی وجود
دارد نمیتــوان دو یا ســه صندلی را بهراحتی در کار هــم قرار داد و چند
دوست در کنار هم بنشــینند ،یا اگر یک نفر بخواهد بهتنهایی بنشیند این
امــکان وجود ندارد تا صندلی را جداکند و باید در کنار دو یا ســه نفر دیگر

بنشیند .صندلی که در شکل میبینید اما این مشکل را برای شهروندان در و خود را با هر فضا و طراحی انعطاف میدهد.
خیابانها و پارکها حل کرده اســت .به نظر جالب نیست که اگر بخواهید
حاال و باوجوداین صندلی در یک فضای عمومی تنها بنشینید .این صندلی صندلی چرخشی
بعضی افراد باران را دوســت دارند از راه رفتن زیر باران یا نشســتن
مشــکل شــما را حل میکند؟ تنها کافی است که صندلی خودتان را کمی
به چپ یا به راســت بکشــید و آن را تنها کنید .ایده اصلی این صندلی که زیر آن لذت میبرند ،اما درهرحال چه کســی باران را دوســت داشتهباشد
طراح آن مولتو کیلینســر است برای دادن حق انتخاب و آزادی به مردم در چه نداشتهباشد بهطور حتم هیچکس از نشستن بر روی یک نیمکت خیس
استفاده از فضای عمومی است .بهاینترتیب این صندلی مدرن با چهرهای یا نیمهخیس پس از باران لذت نمیبرد .همین دلیل ســبب شد تا صندلی
کالســیک توانسته ،خواسته بسیاری از شهروندان را در فضاهای عمومی و چرخشــی برای فضاهای باز و عمومی طراحی شــود .طراحی این صندلی
به اینگونه اســت که رویه صندلی قابلیت چرخیدن و جابهجا شــدن دارد.
پارکها برآورده کند.
بهاینترتیب اگر کســی بخواهد بعد از باران بر روی این نیمکت بنشیند و
از فضای دلنواز پس از باران لذت ببرد کافی اســت تنها با چرخاندن اهرمی
حلقه الستیک
طراحی متفاوت و حتی میتــوان گفت عجیب و غیرمعمول از گروه که در کنار صندلی وجود دارد زیر صندلی را که خشک است به رو بیاورد و
طراحی آســیدو که تالش میکنــد تا طراحی و معنــی جدیدی به بحث بخش خیس را به زیر بفرســتد .به همین راحتی میتواند پس از یک باران
مبلمانهای شــهری بدهد .این صندلی از ایجاد حلقههای کوچک از جنس دلانگیز بر روی یک صندلی خشک بنشیند و از هوای خوب لذت ببرد.
الســتیک و چوب افرا طراحی و ســاخته شدهاست .کســانی که اولین بار
طراحی این صندلی را دیدند ادعا کردند که بخش الســتیکی این صندلی انتخاب آزاد برای نشستن
طراح این صندلی بهعنوان مبلمان شــهری فــردی به نام جهانگیر
آنها را یاد طناب بانجی جامپی میاندازد .ا
مددی اســت .ایده اصلی این صندلی که از جنس چوب ساختهشده است،
دادن انتخابی آزاد به عابری اســت که از سر خستگی از کارهای روزانه نیاز
پیانوی خیابانی
عالوه بر زیبایی در طراحــی ،یکی از المانهای طراحی این صندلی دارد تــا چند دقیقهای بر روی آن بنشــیند .عابری که بر روی این صندلی
حفظ فضا در خیابانها است .این صندلی که ایده اصلیاش را از دکمههای مینشــیند میتواند در هر گوشهای که نشســت دیدی  360درجه به تمام
پیانو گرفته است ،بهگونهای طراحی شده است تا عالوه بر اینکه بهصورت اطراف خود داشــته باشــد .بهاینترتیب این صندلــی در هرجایی که قرار
صندلی در گوشــه خیابان برای اســتراحت و نشســتن افراد خســته باشد داده شــود میتواند صندلی عالی برای تمام عابرانی باشــد که بر روی آن
برای گذاشــتن و قفلکردن دوچرخههای افرادی است که برای کمک به مینشــینند .البته طــراح این نیمکت آن را در دو مــدل مختلف طراحی و
محیطزیســت و کاهش آلودگی هوا از دوچرخه برای رفتوآمد در شــهر تولید کرده اســت .یکی برای فضاهای داخلــی مانند موزهها که از جنس
استفاده میکنند .به دلیل داشتن زاویههای  90درجه گوشههای این صندلی فایبرگالس است و با بالشهایی نرم پوشیده شده است و طراحی دوم برای
مناسب برای هر فضایی است و هر زمان که متناسب با فصلهای مختلف فضاهای باز شهری و از جنس چوب .به هر صورت این نیمکت از هر نوع و
سال چهره و طراحی شهر تغییر کند این صندلی حضورش را حفظ میکند طراحی که باشد میتواند فضایی زیبا در اطراف خود ایجاد کند و به عابران

این اجازه را بدهد که در هر گوشهای از نیمکت که نشستند بتوانند به تمام
اطرافشان نگاه کنند.
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ضرورت بازبینی در مفهوم نورپردازی در فضاهای شهری

،،

احیای زندگی شبانه ملزم به حضور نور است
شهرراز

حضور شــهروندان در فضاهای شــهری مختص
بهروز نیســت ،زندگی در مکانها و مناظر شهری
در شب نیز جریان دارد .گرچه کمی اغراقآمیز به
نظر میرســد ،اما امروزه واژه «شهر  24ساعته»
بهعنــوان معرف دنیــای جدید ،مناســب به نظر
میرســد .احیای زندگی شبانه شــهرها ملزم به
حضور نور و بهتبع آن روشهای مختلف نورپردازی
است .امروزه روشها و تجهیزات نوین نورپردازی
تأثیرات فراوانی بر ظاهر شهرها و رونق اقتصادی
صنایع از طریق تبلیغات داشته است .ورود ف ّناوری
و روشهــای گوناگون نورپــردازی این امکان را
برای طراحان فراهم مــیآورد تا عالوه بر تأمین
روشــنایی فضاها و مکانهای شهری ،فاکتورهای
گوناگون دیگر مانند جذابیت ،تنوع ،تعامل محیطی
و ...را در طراحی نورپردازی این فضاها مدنظر قرار
دهند .ازاینرو آشــنایی با این روشها و تجهیزات
و نحوه عملکرد آنهــا گام مهمی در ارتقای این
روند به همراه خواهد داشــت .در اینجا به معرفی
برخــی تجهیزات نوین در نورپــردازی و در ادامه
نیز بــه معرفی نمونههایی از جدیدترین روشهای
نورپردازی میپردازیم.
اثرگذاری نور بر معماری

بایــد بپذیریم که نــور ماهیتــی تفکیکناپذیر از
معماری داخلــی و بیرونی اســت ،البته مدیریت
صحیح نور همگام بــا طراحی و معماری میتواند
از بهتریــن و اقتصادیترین روشها برای افزایش
شادابی و ســرزندگی در محیط ،آرامش ،کارایی و
حــاالت عاطفی افراد باشــد .همچنین نورپردازی
مناســب میتواند بر ویژگیهای خاص معماری،
اثــرات فراوانی بگــذارد .اهمیت ایــن موضوع،
معماران و طراحان را بر آن داشته است که عالوه
بر نمای ســاختمانها در روز ،چگونگی روشنایی
آنها در شــب را نیز دررونــد طراحی خود در نظر
گیرند .ازاینرو دانــش نورپردازی برای تأمین این
هدف در طراحی روزبهروز در حال پیشرفت بوده و
روشهــا و تجهیزات نوینی را برای بهبود تأثیرات
زیباییشناسی ،اقتصادی و ...به دنیای روشنایی و
نورپردازی ارائــه میدهد .نقطه عطف این روند را

میتوان ورود المپهای  LEDدر ســال 1995
دانست که رفتهرفته جای گاه خود را هرچه بیشتر
در صنعت روشنایی باز نموده است.
روشهای استفاده از فناوریهای تعاملی در
نورپردازی نماها

نورپردازی ســهبعدی از مهمترین موارد و اجزای
مربوط به روشهای استفاده از فناوریهای تعاملی
در نورپردازی نماها اســت .نورپردازی ســهبعدی
یکی از جدیدترین روشهــای نورپردازی در دنیا
اســت که نحوه عملکرد آن بهصورت تابشی بوده
و نیازی به سیمکشــی و نصــب ادوات بر نمای
ســاختمان نخواهد داشــت .نورپردازی سهبعدی
با اســتفاده از طراحی معماری سازه و برداشت از
برشها ،محل قرار گرفتــن در و پنجرهها ،محل
قرار گرفتن ســتونها و سایر المانهای موجود در
نما ،سناریونویسی شده و ساخت پویانمایی صورت
میگیرد و با توجه به تنوع نما ،بُعدســازی شده و
نمایش بهصورت ســهبعدی (با استفاده از خطای
دید) انجام میشود .با پیشــرفت روزافزون علوم،
تکنیکهــای مختلفی در علم نورپردازی به وجود
آمدند کــه دارای جلوههای بعدی متمایز و خاص
خود هســتند .در چند ســال گذشــته ،کشورهای
اروپایی و آمریکایی با اهداف خاص از این ف ّناوری
اســتفاده کردهاند .نورپردازی سهبعدی با توجه به
جدید بــودن فناوری و امکان ایجــاد افکتهای
مختلف و گوناگون میتوانــد تأثیرگذاری خود را
برای مدتها حفظ کند .همچنین در این سیســتم
میتوان از مزایای تبلیغات بر روی نمای ساختمان
بهرهبرداری نمود که ایــن امر باعث درآمدزایی و
برگشت سرمایه نیز خواهد بود .امروزه بزرگترین
و معتبرتریــن شــرکتهای تجــاری دنیــا نظیر
سامسونگ ،سونی ،بنز و ...برای تبلیغات محیطی
و رونمایی از محصوالت جدیدشان از این ف ّناوری
استفاده میکنند.
نورپردازی روان نما

نورپردازی نما با روشهای متنوعی قابلاجرا است.
نورپردازی روان سیستمی جهت زیباسازی نماهای
ســاختمانها و مجتمعها است که با استفاده از آن

میتوان از نمای ســاختمان بهعنوان یک تابلوی
عظیم تبلیغاتی استفاده نمود .نمای ساختمان اولین
مؤلفه ظاهری از ساختمان است که میتواند تأثیر
زیادی بر ساکنین ساختمان و یا حتی منطقه داشته
باشد .این سیســتم تحت  PCاست و میتوان با
تایپ کلمــات موردنظر با کیبورد ،بازتاب آن را در
نمای ساختمان مشــاهده کرد .سیستم ذکرشده با
اســتفاده از المپهای  LEDبهصورت RGB
و یــا تکرنگ اجــرا میشــودد و میتواند طیف
گستردهای از رنگها را به نمایش بگذارد.
کفپوش نوری هوشمند

تجهیزات تعاملی در بســتر شهر نیز کاربرد دارند و
ازجمله آنها کفپوشهای نوری هستند .کفپوش
نوری هوشــمند یا فناوری «اینتراکتیو فلور» برای
پیادهســازی ایدههــای تبلیغاتی نویــن از طریق
افکتهــای تصویری به کار گرفته میشــود .این
محصول با اســتفاده از سختافزار و نرمافزارهای
طراحیشده توســط متخصصین و با بهرهگیری از
پکیــج اصلی نرمافزار هوشــمند ،تصاویر جذاب و
قابلتوجهی را ارائه مینماید که نسبت به حرکت
افراد به روی سیستم حساس است و عکسالعمل
نشان میدهد .کفپوش نوری هوشمند ،تصویری
متحرک اســت که مانند یک فــرش یا تابلو روی
سطح موردنظر گســترده میشود و این تصویر به
رفتوآمد و همچنین حرکــت افرادی که از روی
آن عبور میکنند ،واکنش نشان میدهد؛ همچنین
واکنش و عکسالعملی که هر فرش از خود نشان
میدهد ،متفاوت است.
در ایــن فنــاوری تصویر بر روی ســطح زمین،
دیوار و یا شیشــه پخش میشود .این فرشها در
محیطهــای داخلی و خارجی ،روشــن یا تاریک،
در فضاهــای سرپوشــیده یا حتی بدون ســقف
قابلنصــب و راهاندازی هســتند .بهرهبرداری از
این سیســتم برای کاربران آن بسیار ساده است و
کاربر میتوانــد بهراحتی افکتهای موردنظر خود
را در این سیســتم باسلیقه خود تعریف و اجرا کند.
برای این فرشها افکتهای مختلفی پیشفرض
شده است و ازآنجاکه این فرشها معمو ً
ال مصرف
تبلیغاتی دارند کاربر میتواند از میان صدها افکت،

با توجه به هدف موردنظر خود ،افکتهای موردنیاز
را انتخاب کند .این سیســتم از طریق یک پکیج
که بهصورت ســقفی نصب میشــود ،روی زمین
افکتهــای تصویری جذابی را ایجــاد میکند و
نســبت به حضور و عبور افــراد از درون محدوده
تصویر ایجادشــده واکنش نشان میدهد .ازجمله
مزایای این ف ّنــاوری میتوان به اجرای بازیهای
اینتراکتیــو ماننــد فوتبال مجازی و پیادهســازی
ایدههــای تبلیغاتــی نوین از طریــق افکتهای
تصویری اشــاره کرد .این سیســتم را میتوان در
هر مکانی که نور مســتقیم خورشید نتابد ،نصب و
راهاندازی کرد که معمو ً
ال در فرودگاهها و بانکها و
فروشگاهها و اماکن نمایشگاهی و نیز فرهنگسراها
برای پیادهســازی تبلیغات محیطی کاربرد بسیار
دارد .برای باال بــردن کیفیت تصویر و ضد خش
نمودن کیفیت زمین میتوان از الیه  PVCمات
و الیه محافظ بر کف زمین استفاده کرد.

امروزه واژه «شهر 24
ساعته» بهعنوان معرف
دنیای جدید ،مناسب
به نظر میرسد .احیای
زندگی شبانه شهرها ملزم
به حضور نور و بهتبع
آن روشهای مختلف
نورپردازی است .امروزه
روشها و تجهیزات نوین
نورپردازی تأثیرات فراوانی
بر ظاهر شهرها و رونق
اقتصادی صنایع از طریق
تبلیغات داشته است

،،

امکانپذیری شهر  24ساعته با نورپردازی

با توجه به ضعیف شــدن ساختارهای زمانی ،شهر
 24ساعته خلق شده است .درنتیجه آن ،استفاده از
وقــت و زمان و الگوی فعالیتها به صور گوناگون
افزایش و یا کاهش یافته است .با در اختیار گرفتن
زمان شــب ما زمان بیشتری خلق نمیکنیم؛ بلکه
از زمانی که در اختیار داریم ،مؤثرتر بهره میگیریم
و ایــن روند تنها بــا حضور نــور و بهرهگیری از
تجهیزات و روشهای جدید نورپردازی امکانپذیر
خواهد بود.
در متــن حاضر ســعی بر معرفــی تجهیزاتی از
نورپردازی شده اســت که با ویژگیهای سهولت
اجرایی و کاهــش مصرف انــرژی و هزینههای
اقتصادی ،عمر طوالنــی و ...و در بخش روشها
با ویژگیهای ســهولت اجرا و عدم نصب ادوات،
ارتقای کیفیت بصری محیط ،امکان ایجاد تعامل
با محیط و ،...عالوه بر تأمین اهداف روشــنایی و
نورپردازی ،امکان حضور فاکتورهای کیفیتبخش
به محیط را متناســب با فضا ،موقعیت و مناسبات
فراهــم آورده و احیــای زندگــی شــبانه و خلق
محیطهای تأثیرگذار از نظر فاکتورهای بصری را
ممکن میسازد.

،،

با در اختیار گرفتن زمان
شب ما زمان بیشتری
خلق نمیکنیم؛ بلکه از
زمانی که در اختیار داریم،
مؤثرتر بهره میگیریم و
این روند تنها با حضور نور
و بهرهگیری از تجهیزات
و روشهای جدید
نورپردازی امکانپذیر
خواهد بود

،،

نورپردازی ،جانبخشی دوباره به ارزشمندترین بناهای تاریخی شهر
محمدرضا احدی
زندگی بدون نور مفهومی قابلتصور برای بشر نیست .دیگر با پایان
روز زندگی به خواب نمیرود و حس پویایی و حرکت از ساکنان زمین سلب
نخواهد شــد .سالهاست که با اختراع و توسعه منابع نور رسان سرنوشت
بشر سمت و سویی دیگر یافته و حاال نور از معنای صرف روشنایی به ابعاد
زیبایی شناســانه خود ورود پیدا کردهاست .حاال نور جزئی جداییناپذیر در
معماری و هنر است و هرجا که جزئیات نیاز به جلوهگری داشته باشند ،نور

وارد عمل شــده و با قابلیت روح بخشی خود به آثار هنری جان میدهد.
حفظ ارزش بنا و نمایانــدن آن به مخاطبان و حتی ارزشآفرینی به رکن
اساسی در ســازههای تاریخی و معاصر تبدیل شدهاست و ایجاد جذابیت
همیشــگی برای یک بنا بدون نورپردازی قابلتصور نیست .با این رویکرد
و بــا توجه به اهمیت یافتن موضوع نورپردازی بهخصوص در مورد بناها و
اماکن ارزشمند در حوزه مدیریت کالنشهرها و لزوم توجه به چالشهای
پیشــین و پیشروی این حوزه ،نگاه تخصصی کارشناسان را جویا شدهایم
که میخوانید.
نور ،هویت بنا را تقویت میکند

میافتد ،قیمت بر رفتار اپتیک چراغ ارجحیت دادهشده و این موضوع دلیل
وارد آمدن آسیب مادی و معنوی به بنا است.
هاشــمی با تأکید بر وجود یک کارگروه حرفهای برای تشــخیص
نور مناســب بنــا ،روش اجرا و همچنیــن اهمیت در نظــر گرفتن چراغ
مناســب ،ادامه میدهد :انتخاب منبع نور رســان و قــدرت آن در ایجاد
تفکیــک رنگ میتوانــد بهاندازه طراحــی نامناســب و غیرحرفهای به
نورپردازی لطمه وارد کند .اگر میگوییم بنا برای ما ارزشــمند اســت باید
این ارزشــمندی را با ارزش دادن به بنا نشــان دهیم .او در ادامه با اشاره
به معضــل الوان کردن بناهای ارزشــمند با رنگهــای متعدد میگوید:
متأســفانه در دهههای پیش واردشدن نظر شــخصی و غیرکارشناسی در
حوزه نورپردازی باعث شــد تا شاهد نورافشــانی هزاررنگ در به نمایش
گذاشــتن بناهای فاخر باشــیم .هر دیوار به یک رنگ درآمده و با تصور
جــذب مخاطب و بدون توجه بــه اصول نهتنها این نــوع نورپردازی به
نفــع نمای بصــری بنا نبوده بلکــه ظاهر بنا را به چالش جدی کشــیده
است.
هاشــمی با تأکید بر اینکه اجرای تکنیکی و رعایت جنبههای فنی
ضرورت ورود به بحث نور اســت ،میگوید :اســتفاده از رنگ سفید سرد
و گرم بســته به موقعیــت قرارگیری بنا و در فصلهای مختلف ســال و
همچنین زاویه تابش آن موضوع موردتوجه نورپردازی است که متأسفانه
برای ســهولت و کمهزینه شــدن کار اغلب نوردهی با روش تابیده شدن
از پایین به باال و اســتفاده از رنگ نامناسب به بنا اضافه میشود .به گفته
او اگر به رعایت رفتار نور و درک نور شــدت و اثر آن و همچنین استفاده
از ف ّناوریهای مدرن نورپردازی ملزم نباشــیم مسلم ًا برآیند کار ارزشمند
نخواهد بود .او بازیابی و احیا و رســیدگی مداوم به نورپردازیهای انجام
شده و تجهیزات مورداســتفاده را از ضرورتها دانسته و معتقداست :یک
نورپردازی خوب در اثر نگهداری بد از بین خواهد رفت.

مهــران هاشــمی موضوع نورپــردازی بناها و اماکن ارزشــمند را
ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ هویت و تشخص بنا دانسته و معتقداست:
ایــن امر باید بهگونهای انجام شــود که بــا ذات و کاربری بنا هماهنگی
داشتهباشد و عالوه بر آنکه بنا را از فقر نور نجات دهد و در کنار آن بتواند
در بازیابی هویت آن اثربخش باشــد .هاشمی میافزاید :بناهای ارزشمند
حاوی پیامهای ارزشمند برای ناظران خود هستند .این بناها اگر بهدرستی
نمایش داده شــوند ،میتوانند با ویژگیهای خاص خود در ایجاد درک از
فضــا و مفاهیم موردنظر خالق به مخاطــب کمک و در او حس هویت و
تعلق ایجاد کنند .او با اشــاره به این موضوع که اغلب بناهای ارزشمند با
فقر روشنایی روبرو هســتند ،ادامهمیدهد :رفتار متفاوت هر بنا با تکیهبر
ارزش معماری و اشیای درون آن مدنظر قرار میگیرد ،بنابراین نورپردازی
باید هم به بنا احترام بگذارد و هم تمام اتفاقات بنا از حجم و فرم و رنگ
را حفظ کند .درحالیکه عدم توجه به محل قرارگیری نور میتواند بهمنزله
نابودی نما و فضا باشد.
هاشــمی با بیان اینکه در دهههای گذشــته بیشتر نورپردازیها با
رعایت تکنیکهای مهندســی برق انجام گرفتهاست تا طراحی حرفهای،
میگوید :مهندســی و طراحی بهعنوان دو بعــد اصلی نورپردازی باید در
کنار هم قرار گیرد وگرنه نورپردازی بدون طراحی بیمعنا بوده و بهمنزله حفظ متانت بنا اولویت نورپردازی است
آرش میالنینیا ،مشــاور پروژههــای نورپردازی ،معتقد اســت :در
برقرسانی است .او ادامه میدهد :بعد سوم و بااهمیت در نورپردازی توجه
به ابزار حرفهای است که متأســفانه در اغلب اوقات با کمبود منابع مالی نورپردازی نباید چیزی از ارزش بنا کم شــود و اگر نور باعث دیده نشدن
و گاهی خساســت در تخصیص بودجه مواجه میشود .ازآنجاییکه بحث بنا شــود قطع ًا کار نورپردازی بهدرســتی انجام نگرفته است .میالنینیا با
نورپردازی همیشه در پایان پروژهها و همزمان با پایان یافتن بودجه اتفاق بیان این مطلب میافزاید :اگر با نورپردازی بنا قصد داریم هویت تاریخی

آن را در شــب نمایان و به قسمتهایی که به دلیل عدم حضور نور کمتر
دیده میشــود کمک کنیم ،باید نوردهی را به مناسبترین شکل ممکن
انجامدهیم در غیراینصورت هدف عالی نورپردازی یعنی نمایش درســت
بنا و یا شناســاندن نقاط کور محقق نخواهد شد .میالنینیا نیز استفاده از
چراغهای رنگی بهعنوان وســایل نورپردازی را چالشی مهم در این حوزه
دانسته و میگوید :اســتفاده نابهجا از نورهای رنگی عالوه بر اینکه بنا را
در خود غرق میکند ،سبب گمشــدن واقعیت تاریخی آن نیز خواهد شد.
چراکه اغلب الوان کردن با واقعیت بنا مغایرت داشــته و با طرح ســازه در
تضاد اســت .به گفته او اگر نورپردازی برای شناســاندن بنای تاریخی و
بازیابی هویت شــهر اســت ،پس باید با اصول درست خود محقق شود و
به این نکته توجه داشــت که گاهی اوقات مشکالت بنا آنقدر حاد نیست
که بخواهیم به هر قیمتی نورپردازی انجام شــود .این مشــاور پروژههای
نورپردازی تأکید کرد :رســالت اولیه و مهم ما باید حفظ بنای ارزشمند از
هرگونه خدشه باشــد .حال اگر اجرای نورپردازی به بنا آسیب وارد کند و
با ایجاد تراشــیدگی یا سوراخ در بدنه ،به آن صدمه بزند نهتنها ارزشی به
ساختمان نیفزوده بلکه از وجه فاخر آن نیز میکاهد .میالنینیا با تأکید بر
اینکه با نورپردازی میتوان به بنــا جانی دوباره داد ،ادامه میدهد :گاهی
طرحها و نقوش بهکاررفته در بنا به خاطر عدم بهرهمندی مناســب از نور
بهخوبی قابلمشاهده نیستند.
در چنین شــرایطی نوردهــی غلط بهمنزله پوشیدهشــدن نقوش و
نورپردازی درســت به معنای ایجاد تفکیک رنگ ،وضوح بیشــتر طرح و
نمایش بهتر جزئیات خواهد بود.
به گفته او رعایت مرزبندی و نورپردازی کنترلشده و توجه به بناهایی
که به نور حســاس هستند باید درکنار بایدها و نبایدهای زیستمحیطی و
آلودگیهای ناشــی از نور موردتوجه قرار گیرد؛ بنابراین کنترل روی نوری
که به فضا تابیده میشود ،ضروری است .میالنینیا نورپردازی ضابطهمند
را منوط به مطالعه ،پژوهش و سپس طراحی و رعایت اصول زیباییشناسی
عنوان میکند و یادآورمی شــود :ازآنجاییکه بناهای تاریخی ،هویتی ملی
و فراملی دارند باید با نورپردازی درســت به شناساندن آنها کمک کنیم
تا ضمن جلوگیری از ایجاد ارزشهای منفی ،متانت بنا نیز حفظ شــود که
خوشــبختانه طی سالهای اخیر شاهد حرکتهای مثبت و اصولی در این
حوزه توسط سیاستگذاران مدیریت شهری بودهایم.
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بررسی تأثیر ضوابط و مقررات شهری
در شکلگیری نماهای شهری
بررسی تأثیر ضوابط و مقررات شهری در شکلگیری
نماهای شــهری نیازمنــد برنامهای اســت که بهصورت
مستقیم یا غیرمستقیم تمام مطالعات پیشین خود را شامل
شود .در بررسی مسائل زیباییشناسی در فضاهای شهری
میتوان به کتابهای آفرینش نظریه معماری ،نقش علوم
رفتاری در طراحی محیط (جان لنگ) و زیباییشناسی در
معماری (گروتر) اشــاره نمود که در هر یک میزان تجربه
بصری شــهروندان در فضای شــهری و عوامل تأثیرگذار
بررسی شده است .همچنین با توجه به بومی بودن ضوابط
و مقررات ساختمانی ،مقاالتی در مورد میزان تأثیرگذاری
و اجرایی بودن این ضوابط در نماهای شــهری گردآوری
شده است .از آن جمله میتوان به مقاالت زیر اشاره نمود:
مطالعات کامران صفامنــش و دیگران با عنوان «ضوابط
ســاختمانی برای ایجاد هویت و هماهنگی در ســیمای
شــهرها» .در این میان مطالعات علیرضا بندرآباد نشــان
میدهد که مبانی نظری تدوین معیارهای شــکل شــهر
تحــت عناویــن مختلفی همچون «شــکل خوب» مورد
تحقیق قرارگرفته اســت و یا «شکل پایدار شهر» ،مطرح
شدهاند؛ اما مهمترین سؤاالتی که همواره بیپاسخ ماندهاند
عبارتاند از :چگونه ضوابط مربوط به محل استقرار بنا در
زمین و احداث و ایجاد نمای ســاختمانها بر شــکل یک
شهر اثر میگذارد؟ تا چه اندازه اعمال این قوانین در جهت
دستیابی به شکلهای مطلوب معرفیشده ،مناسب است؟
نماهای شهری و ضرورت قانونمندی

نماهــای امروزی شــهرهای ایــران و بهخصوص
کالنشــهرهای ما بیشازپیش نیاز به قانون و قانونمندی
دارد .در یــک نگاه جامع ،قضاوت عادالنهای نیســت که
ما بگوییم همه کالنشــهرها ،نماهای آشفتهای دارند ،اما
میتوان در گام نخســت ســؤال کرد که چه چیزی واقع ًا
عامل شــکلگیری یک نمای خوب برای یک کالنشهر
است؟ در پاسخ به این پرســش راهبردی باید گفت :اول
اینکه آن نما باید صادقانه باشــد ،بررسی یک نما مربوط
میشــود به عرصهبندی درون یک پالن و ساختمان .اگر
هر چیزی که در درون کالبد یک ساختمان است ،با توجه
به عرصهبندی شــکل بگیرد و در بیــرون معماری ظاهر
شــود ،آن نما میتواند نمای خیلی خوبی باشــد؛ بنابراین
نمای یک معماری وابسته است به فرهنگ معماری درون
ساختمان که آن فرهنگ نیز به فرهنگ انسانهایی که در
آنجا زندگی میکنند ،مربوط میشود.
بدیهی اســت که معمــاریای که بــرای ایرانیان،
معماری خوبی اســت ،ممکن اســت برای فرد دیگری از
کشــوری دیگر مناسب نباشــد .نکته مهم این است که
عرصهبنــدی درون یک معماری چگونــه میتواند در نما
نمایش داده شود.
تعریف یک نمای خوب در بستر قانونمندی
نماهای شهری

اگــر نمایی بتوانــد بیانگر عرصهبنــدی درون یک
ســاختمان باشــد ،یکی از نماهای بســیار خوب تعریف
میشــود .برای این کار او ًال باید بگوییم که آن ساختمان
چه کاربری دارد؟ و بعد دریابیم که به چه مدل و نمونهای
میخواهیــم این کاربــری در نما نمود پیــدا کند؟ در چه
حدی توجه به تاریخ داشــته باشــد؟ و در چه حدی توجه
به خالقیت خود معمار داشــته باشد؟ ما نمیتوانیم بگوییم

هــر چه که وجود دارد ،همان طراحی شــود ،چون در این
صورت کار ما جدید نمیشود و اراده طراح نقض میشود.
اراده طراح ،اثرگذار است و یک گفتوگو بین سبک جاری
جامعه و اراده طراح ایجاد میشــود کــه با یکدیگر جمع
شــده و از تز به آنتیتز و به یک سنتز میرسد و مجموعه
اینها گفتوگوهای واقعی و بســیار مناســبی میشود در
جهت پاسخگویی به این مطلب که یک نما در حال حاضر
عملکرد خوب و یا بد از خود نشان داده است.
بااینکه آثار خوبی مانند موزه هنرهای معاصر و خیلی
از بناهای دیگر در کشــور ما ساخته شد ،اما همین مشکل
دوبعدی شدن برای نما در مقایسه با آثار کالسیک برایش
پیــش آمد؛ یعنی فاقد عمق بودند و تنها به طول و عرض
توجه شــده بود .این در حالی است که در دوره کالسیک
بــا تغییر جهت و قاب کردن نمــا ،کاری انجام بدهند که
او ًال نما عمق پیدا بکند و ثانی ًا هم در فصل زمســتان مانع
کوران باد شود و هم در فصل تابستان عامل سایه باشد و
دما را درون ساختمان حفظ کند .این استراتژی به معماری
کالســیک بســیار کمک میکرد تا دمای یک ساختمان،
جدای از اتفاقات محیطی و آب و هوایی ،توســط خود بنا
کنترل شــود و تحت تأثیر دمای بیــرون قرار نگیرد .این
اصل در معماری کالســیک ما بسیار دقیق رعایت میشد
که در دوران مدرن به صفر رســیده اســت .بهویژه اینکه
افراط در اســتفاده از شیشه بســیار زیاد شده است .شیشه
هم گرما را از خودش عبور میدهد هم نور و هم ســرما و
یکی از دالیل آشــفتگی متأسفانه همین کاربرد شیشه به
نحو اغراقآمیز است و دلیل دیگر آشفتگی ،دوبعدی شدن
نماهای شهر است.
زیباییشناسی نمای مطلوب

زیبایی و زیباســازی شــهری در نماها از اهمیت و
ضرورت ویــژهای برخوردار اســت .بهعبارتدیگر ما اگر
بخواهیم به نمای دوبعــدی نمره بدهیم ،هرچقدر هم که
زیبا باشــد ،به تابلوی نقاشــی نمره میدهیم؛ اما وقتی به
نمای ســاختمان نگاه میکنیم ،باید به یک معماری نمره
بدهیم؛ بنابرایــن عدم وجود عمق که در نمای شــهری
احساس میشود ،عامل آشــفتگی است .ازسویی با توجه
به هزینه بســیار کار پژوهشــی ،این امر واجب و ضروری
اســت که متخصصین گردهم بیایند ،در این زمینه بحث
و تبادلنظــر کنند تــا اینکه به فرضیه دســت پیدا کنند،
بعــد بتوانند آن فرضیه را یک قــدم جلوتر برده و به یک
پدیده برســند و بر اساس این پدیده ،معماری انجام دهند
و راهکار پیشــنهاد دهند .وقتی معمــاری میخواهد جنبه
عینــی پیدا کند ،یکی از مســائل طراحی ،مــداد و کاغذ
است ،ولی مهمترین قســمت ،حمایتها و اعتبارات مالی
است که الزمه ساختن یک بنا است .باید یک حامی مثل
دولت و وزارتخانهها حمایت کنند و برای ساخت ،هزینه و
خــرج کنند که اگر پول و حمایت مالی نبود ،ما بنایی مثل
نقشجهان را نداشتیم ،چون همیشه ساختمانسازی گران
و هزینهبر بوده اســت ،بهویژه کارهایــی که در آن زمان
انجام میشــد ،اگر پول نمیبود ،شــما هر چه از فرهنگ
تخیلی بیش نبود؛ بنابراین از
و فلســفه صحبت میکردیدّ ،
جنبهی حمایت مالی نظر دولت در ساختمانســازی حائز
اهمیت است .اینکه یک معمار چطور کارش به مصادیق
معماری بیفتد ،باید حمایتهای مالی و اعتبار وجود داشته
باشد.

سلیقه شهروندان و ضوابط و مقررات شهری

سلیقه شهروندان و ضوابط و مقررات شهری همیشه
در تضاد و تقابل نیستند .مسئله اعمال سلیقه و دخالتهای
غیرکارشناســانه بهخصوص ساختوسازهای غیرحرفهای،
مســائل جدی در امر ساختوساز و ســیمای شهر است.
در این امر هم مشــکل اقتصادی وجــود دارد و هم یک
مسئله تخصصی است .او ًال مســئله شکلدهی به نما در
مناطــق مختلف نیازمند یک عملکرد علمی و پژوهشــی
اســت .در هر منطقهای از پتانسیل آن منطقه مشخص و
معلوم است ،حتی فرهنگ آدمهایی که بهعنوان سرمایهی
اجتماعــی در آن منطقه زندگــی میکنند حائز اهمیت در
مســئله طراحی اســت و بهعنوان یک فاکتور در طراحی
ساختمانهای آن منطقه تأثیرگذار است .بعد از آن منظره،
حائز اهمیت اســت ،منطقه شلوغ یا آرام است؛ در کریدور
بــاد قرار دارد ،چه اندازه فضای ســبز در آن منطقه وجود
دارد .اینهــا همه بهعنــوان فاکتور به مــا میگویند که
براساس آنها نما را تدوین کنیم؛ که الزمه اینها کارهای
مطالعاتی دقیقتر است.
هر بنایی قبل از طراحــی از فضاهای عمومی یک
محله تا طراحی یک پارک باید بررســی شود که چه نوع
انرژی به آن ناحیه میرساند .مث ً
ال اگر یک قسمت طراحی
پارک اســت ،این پارک چه مقدار انرژی با چه وسعتی به
این فضای آزاد میرســاند .همه این عوامل جمع شــده و
برای یــک منطقه خاص ،تبدیل به اصولی میشــود که
بهصورت کارشناسانه تدوین میشود .ما میتوانیم بر روی
فاکتورهایی مانند قیمتگذاری ساختمانهای یک منطقه
بر روی رهن و خرید و اجاره ،این مســئله را مطالعه کنیم
و از روی همین فاکتورها شــهر را قیمتگذاری کنیم .باید
حتم ًا دایرهای در شــهرداری یا هر ســازمانی که پروانهی
ســاخت صــادر میکند در ســطح باالتر بنیاد مســکن،
وزارت مســکن اصولی را ایجاد کنیم که برای طراحی نما
تصمیمگیری کنند که مشخص شود در هر منطقه از شهر
با توجه به پتانســیلی که دارد ،طراحی نما بر آن اســاس
مشخص شود .اصول آئیننامهای و مقررات ملی ساختمان
نباید منحصربهفرد باشد؛ مث ً
ال فقط مربوط به حوزه مصرف
انرژی و یا ســازه و انرژی باشد ،نیازی نیست که تنها در
زمینه آالیندهها باشد.
اگر نمــای یک ســاختمان مخدوش باشــد تأثیر
مخربش کمتر از آالیندهها و ضعف در ســازه نیســت .در
مناطق با بافت فرســوده درست نیست که براساس ضعف
در ســازه و مقاومســازی در برابر زلزله دست به تخریب
بافتهــای قدیمی در محلههای با هویــت بزنیم .هویت
این محلهها شــخصیت شهر را میســازند .دستکاری
یــک محله بــدون در نظر گرفتن بحــث هویت ،عواقب
زیادی دارد .اصو ًال آســیبهای اجتماعی که به یک محله
میرســند به خاطر این اســت که آن محله هویت ندارد.
وقتی یک ســاختمان دوطبقه تخریب میشود و اجازهی
ساخت ساختمانی با شش طبقه داده میشود ،بقیه واحدها
توسط ساکنین متفرقه پر میشود که اهل آن محل نیستند
و هویت آن محله را درک نمیکنند و آسیبهای اجتماعی
شکل میگیرد.
راهکار این است ،محلههایی که االن برای خودشان
هویــت تاریخی دارند ،به شــکل خودشــان باقی بماند و
تخریب نشــود .امروزه در بخش مرمــت ،ف ّناوری اصالح

و مقاومســازی بناهای فرســوده آنقدر قوی هستیم که
میشــود فرســودهترین بناها را استحکامبخشی کرد که
محلهها به شــکل خودشان وجود داشــته باشد .ازسویی
نبایــد مالک ،ورود خــودرو به محلههای قدیمی باشــد.
تخریب محلهها به بهانه استراکچر ،کاری ناشایست است.
شهرهایی مانند ماســوله در ایران و در شهرهای اروپایی
مانند ونیز و خیلی از روســتاها در سراســر جهان ،کارها و
تدابیر دیگری اندیشیده میشود.
یــک معمار پیش از اینکه کار طراحی را انجام دهد،
وارد حوزه پژوهش میشود و پتانسیلها و محدودیتهای
منطقه را بررســی میکند که مجموعهای از این عوامل،
فاکتورهایی میشــوند که اصول معمــاری آن منطقه را
تدوین میکنند که براســاس این اصول ،معمار شروع به
طراحی میکند .ضوابط و مقررات ،منافاتی با خالقیت یک
معمار ندارد .محدودیتها حتی به معمار برای طراحی یک
بنای زیباتر کمک میکند .ســاختمان بدون جزئیات اص ً
ال
معنی ندارد ،معماری از جزئیات شــکل میگیرد و کار یک
معمار از جزئیات یک ســاختمان شروع میشود .استاندارد
پروفیلهــا و پنجرهها تأثیری بــر خالقیت طراحی یک
معمار ندارد .وقتی در یک منطقه با اصولی خاص مقرراتی
تصویب میشود ،جزئیات ریز اســت که تأثیر بسیاری در
زیبایی بنا دارد؛ مث ً
ال انتخــاب رنگ بهعنوان تنوع به کار
گرفته میشود.
شهر

دســتیابی به هویت اسالمی ایرانی در نمای

بــا توجه بــه پژوهشهــای انجام شــده در زمینه
معماری اســامی از جمله معماری مســلمانان ،معماری
معماران مســلمان و معماری مناســب مسلمانان ،همگی
در جهت رســیدن به بهترین پاسخ برای ساکنین یک بنا
تالش کردهاند .معماران اسالمی با احتساب نیاز ساکنان،
بهترین پاسخ را به بهترین نحو ارائه میدادند؛ چراکه آنها
دغدغههای حوزهی زیباییشناســی ،اســتراکچر ،اقتصاد
و پویایی مواد و مصالح و مســائل مربــوط به اقلیم ازنظر
فرهنگی ،حریم و مســائل مربوط به آسایش ساکنان را در
نظر میگرفتند .هرچقدر معماری یک ســاختمان آرامش
ساکنین آن ساختمان را مدنظر داشته باشد ،معماری آن بنا
اسالمیتر میتواند باشد.
نتیجهگیری

بررسی تأثیر ضوابط و مقررات شهری در شکلگیری
نماهای شــهری نشــاندهنده آن اســت که قانونمندی
تــا حدودی میتواند به ارتقاب هویت اســامی ایرانی در
نماهای شــهری کمک کند؛ هرچند شخص طراح و تعهد
او از اولویــت قابلتوجهی برخوردار اســت .بهطورکلی دو
فاکتور مهم عامل آشفتگی ســیمای شهری است ،یکی
استفاده اغراقآمیز از شیشه در نماهای امروزی و دیگری
دوبعدی شــدن نما در ساختوسازها و عدم توجه به عمق
و فضا و قاببندیها در ســاخت نما .مســائل مهمی در
بهبــود این وضعیت وجــود دارد ،از جملــه حمایت مالی
دولت از متخصصین و پژوهشــگران این عرصه در زمینه
پژوهش .تدوین اصول و فاکتورهای مهم در وزارتخانهها و
سازمانهای مرتبط ضروری است .حفظ هویت محلههای
قدیمی که شــخصیت را شکل میدهند نیز حائز اهمیت
است.

،،

بهطورکلی دو فاکتور مهم
عامل آشفتگی سیمای
شهری است ،یکی استفاده
اغراقآمیز از شیشه در
نماهای امروزی و دیگری
دوبعدی شدن نما در
ساختوسازها و عدم
توجه به عمق و فضا و
قاببندیها در ساخت نما

،،

،،

محلههایی که برای خود
هویت تاریخی دارند ،باید
به شکل خودشان باقی
بماند و تخریب نشود.
نباید مالک ،ورود خودرو
به محلههای قدیمی
باشد .تخریب محلهها به
بهانه استراکچر ،کاری
ناشایست است

،،

،،

معماران اسالمی با احتساب
نیاز ساکنان ،بهترین
پاسخ را به بهترین نحو
ارائه میدادند؛ چراکه
آنها دغدغههای حوزهی
زیباییشناسی ،استراکچر،
اقتصاد و پویایی مواد و
مصالح و مسائل مربوط
به اقلیم ازنظر فرهنگی،
حریم و مسائل مربوط به
آسایش ساکنان را در نظر
میگرفتند

،،

گپ وگفت شهری

افزایش قیمت محصوالت و مواد غذایی داخلی
در کارخانهها انجام میشود و بازار نقش قابلتوجهی
در افزایش قیمت محصوالت مواد غذایی ندارد

گزارشی از وضعیت کسبه

شنبه  19آبان  2/97ربیعاالول /1440سال چهاردهم/شماره276

13

SAT 10 Nov 2018/Fourteenth Year /No.276

گزارش میدانی «شهرراز» از اوضاع کسبه خیابان تیموری شیراز

عمدهفروشانتکفروشیمیکنند

،،

افزایش قیمت مواد
خوراکی و بهداشتی
بهصورت روزانهای
سبب شده است که
ما جسارت فروش
اجناس را از دست
بدهیم؛ بهطوریکه
با فروختن یک کاال،
برای خرید مجدد
همان جنس باید مبلغ
بیشتری را پرداخت
کنیم که این امر
سبب شده سرمایه و
دارایی ما کمتر شود

،،

،،

ازآنجاکه یک شوک
در قیمتها و نرخهای
مواد و محصوالت
غذایی و بهداشتی
در بازار ایجاد شده
است ،گاه حتی
قیمتها بهصورت
روزانه و تصاعدی در
حال گرانشدن است

،،

این روزها با عبور از مغازههای مواد غذایی عمدهفروشی یا تکفروشی شیراز ،آنچه
محمدرضا طاهری بیش از هر چیزی نگاهها را متوجه خود میســازد رکود بازار و ناراحتی کاسبهای
بازار اســت .درواقع به نظر میرسد اوضاع بازار آشفته است و حتی مشاهده میشود که گاه برخی از
مغازهها نیز مجبور به بستن مغازه خود شــدهاند؛ چراکه قیمت برخی محصوالت مواد غذایی نسبت
به دو ماه گذشــته با افزایش قابلتوجه مواجه شده اســت .آنطور که شجاعی یکی از مغازهداران
عمدهفروشی در خیابان تیموری شیراز میگوید :به نظر میرسد ناکافیبودن نظارت توسط ادارات و
افزایش قیمت

ایــن مغازهدار با اشــاره به اینکه مغــازهداران به دلیل
نداشتن فروش نمیتوانند حســاب خود را با ما تسویه کنند،
میافزاید :برخی از چکهایی که مردم در قبال فروش جنس
به ما پرداخت میکنند به دلیــل عدم موجودی در حال فرم
خوردن اســت و بــه خاطر وضع موجود ،بدهــی و پرداخت
نکردن چک میان مردم امری نســبت ًا رایج شــده است .وی
با اشــاره به قیمتهای مواد خوراکی و محصوالت بهداشتی
در شــیراز ادامه میدهد :ازآنجاکه یک شوک در قیمتها و
نرخهای مواد و محصوالت غذایی و بهداشتی در بازار ایجاد
شده است ،گاه حتی قیمتها بهصورت روزانه و تصاعدی در
حال گرانشدن است و این در حالی است که بعضی از اجناس
نزدیک به  100درصد افزایش قیمت داشتهاند.
افزایش قیمت به کاالهای ایرانی هم رسیده

،،

افزایش قیمت تنها
به اجناس خارجی
معطوف نمیشود؛
بلکه محصوالتی مانند
رب گوجهفرنگی و...
هم که در استان و
کشور تولید میشوند،
از این قاعده مستثنا
نیستند و با یک
افزایش قیمت
ناگهانی و چشمگیری
مواجه شده است

،،

ایــن مغــازهدار بیان میکنــد :بهعنوانمثــال قیمت
محصولی مانند دستمالکاغذی در ماه گذشته  1850تومان
بود که در حال حاضر به بیش از  3400تومان رســیده است
و این در حالی اســت که زمزمههایی از افزایش مجدد قیمت
این اجناس به گوش میرســد؛ بهطوریکه قرار است قیمت
ایــن محصول به  9هزار تومان افزایش پیدا کند .شــجاعی
ادامه میدهد :افزایش قیمت تنها به اجناس خارجی معطوف
نمیشود؛ بلکه محصوالتی مانند رب گوجهفرنگی و ...هم که
در استان و کشور تولید میشوند ،از این قاعده مستثنا نیستند
و با یک افزایش قیمت ناگهانی و چشــمگیری مواجه شده
اســت؛ بهطوریکه قیمــت رب گوجهفرنگی که در یک ماه
گذشــته چهار هزار تومان بود به هشــت هزار تومان رسیده

اســت و زمزمههایی از افزایش قیمت این محصول به یازده
هزار تومان به گوش میرسد.

افزایش قیمت محصوالت و مواد غذایی داخلی در کارخانهها
انجام میشــود ،بنابراین بازار نقش قابلتوجهی در افزایش و
گران شدن قیمت محصوالت مواد غذایی در شیراز ندارد.

این مغــازهدار در ادامه از ناکافیبــودن نظارت دقیق
بر روی نحوه قیمتگذاری محصوالت توســط شرکتها و
کارخانهداران انتقاد میکند و میافزاید :در حال حاضر افزایش
و تعیینگذاری نرخ محصوالت و اجناس توسط شرکتها و
کارخانهداران انجام میشود و این درحالی است که نمایندگان
ادارات و ارگانهایی مانند تعزیــرات و اداره صنعت و معدن
بهجای اینکه مبدأ و منشأ این گرانیها را پیدا کنند ،مغازهداران
را مورد بازخواســت قرار میدهند؛ در حالی که مغازهداران در
این چرخه تنها نقش واســطه را دارند و محصوالت خود را با
یک سود مشخص به فروش میرسانند.

افزایش  100درصــدی قیمت گوجهفرنگی
منطقی نیست

نظارت فعلی بر قیمت اجناس کافی نیست

کند

تعزیرات به نحوه قیمتگذاری کارخانهها ورود

وی تصریح میکند :معتقدم که ســازمانها و اداراتی
مانند تعزیرات حکومتی و ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
باید در کنار آنکه تمرکز خود را بر روی نرخ مغازهها معطوف
میکنند ،بــه فعالیت و نحــوه قیمتگــذاری کارخانهها و
کارخانههای تولیدی نیز نظارت دقیق کنند .به گفته او گرانی
و افزایش قیمت ،بیشتر به اجناس و محصوالت ایرانی تعلق
میگیرد ،نه اجناس و محصــوالت خارجی؛ چراکه افزایش
قیمت در اجناس خارجــی به دلیل افزایش نرخ دالر طبیعی
اســت ،اما افزایش قیمت در محصوالت ایرانی یک موضوع
پیچیده و مبهم است .شــجاعی میافزاید :با توجه به اینکه

ذرهبین
1

سازمانهایی مانند تعزیرات صنعت ،معدن و تجارت بر روی نحوه قیمتگذاری کارخانهها نقش
مهمی در این وضع قیمتها دارد .او با بیان اینکه با قیمت محصوالت مواد غذایی ،گاه حتی بهصورت
روزانــه افزایش پیدا میکند ،میگوید :افزایش قیمت مواد خوراکی و بهداشــتی بهصورت روزانهای
سبب شده است که ما جســارت فروش اجناس را از دست بدهیم؛ بهطوریکه با فروختن یک کاال،
برای خرید مجدد همان جنس باید مبلغ بیشــتری را پرداخت کنیم که این امر سبب شده سرمایه و
دارایی ما کمتر شود.

سازمانها و اداراتی مانند تعزیرات حکومتی
و ســازمان صنعــت ،معدن و تجــارت باید در
کنــار آنکه تمرکز خود را بــر روی نرخ مغازهها
معطوف میکنند ،به فعالیت و نحوه قیمتگذاری
کارخانهها و کارخانههای تولیدی نیز نظارت دقیق
کنند .به گفته او گرانی و افزایش قیمت ،بیشــتر
به اجناس و محصــوالت ایرانی تعلق میگیرد ،نه
اجناس و محصوالت خارجی؛ چراکه افزایش قیمت
در اجنــاس خارجی به دلیــل افزایش نرخ دالر
طبیعی اســت ،اما افزایش قیمت در محصوالت
ایرانی یک موضوع پیچیده و مبهم است

شــجاعی با بیــان اینکه افزایــش  100درصدی نرخ
محصــوالت داخلی مانند رب گوجهفرنگــی و ...بههیچوجه
منطقــی نیســت ،میگوید :با بررســی وضــع قیمتهای
محصوالت داخلی میبینیم که افزایشــی در نرخهایی مانند
مزد کارگر ،مواد اولیه و ...نداشتهایم .این مغازهدار خاطرنشان
میکند :پیشتر مغازهدارانی که در بخش مواد غذایی فعالیت
میکنند اجناس خود را بهصورت چکی خریداری میکردند،
اما در حاضر خرید ما تنها بهصورت نقدی انجام میشــود و
در شــرایط فعلی که قیمت اجناس در حال افزایش اســت،
شــرکتها به دلیل آنکه متضرر نشوند اجناس خود را تنها
بهصورت نقدی به ما میفروشــند .شــجاعی با بیان اینکه
خریــد محصوالت بهصورت نقدی ســبب شــده که برخی
مشــتریانمان را از دست بدهیم ،میگوید :زمانی که اجناس
را بهصورت نقدی خریداری میکنیم ،طبیعی اســت که این
اجناس را باید بهصورت نقدی در اختیار مشتریان و مغازهداران
قرار دهیم ،اما متأســفانه به این دلیل که مشــتریان ما توان
کمتری برای خرید نقدی دارند ،کمتر از ما خرید میکنند.
 30درصــد از بــازار مواد غذایی در شــیراز
«انحصاری» شده است

ســیاوش یکی دیگــر از مغــازهداران خیابان تیموری

شــیراز نیز با بیان اینکه بازار مواد غذایی در شیراز با کسادی
بیسابقهای مواجه شده اســت ،میگوید :این در حالی است
که در حال حاضر فروش ما کاهش یافته اســت ،بهطوریکه
افزایش قابلتوجه قیمت اجناس از مهمترین دالیل این اتفاق
محسوب میشود .این مغازهدار میافزاید :وضعیت اقتصادی
که در جامعه حکمفرماست ،سبب شده که قدرت خرید مردم
کاهش پیدا کند و مردم بیشــتر برای خرید مواد اولیه خرید
میکنند .بــه گفته او در حال حاضر مردم بیشــتر کاالهای
اساســی و مواد شــوینده را خریداری میکنند .این مغازهدار
ادامه میدهد :با ارزیابی میزان فروش از ابتدای ســال جاری
تاکنون ،متوجه میشویم که از دو ماه گذشته فروش اجناس
کاهش پیداکرده است و حتی شــاید با افت  50درصدی در
بخش فروش مواجه هستیم .سیاوش خاطرنشان میکند :با
توجه به اینکه شــرکتهایی که در بخش توزیع مواد غذایی
فعالیت میکنند ،افزون بر فعالیت خود واسطه مغازهداران هم
هستند ،این امر سبب شده که فروش عمدهفروشهای مواد
غذایی کاهش یابد .این مغازهدار بیان میکند :عمدهفروشان
مواد غذایی در خیابان تیموری شیراز اجناس خود را بهصورت
عمــده میفروختند ،امــا در حال حاضر شــرایط اقتصادی
بهگونهای شده اســت که آنها نیز اجناس خود را بهصورت
تکی و با قیمت عمده در اختیار مردم قرارمی دهند .سیاوش با
بیان اینکه  30درصد از بازار مواد غذایی در شیراز انحصاری
شده اســت ،میافزاید :در حال حاضر برخی از افراد به دلیل
آنکه توان مالی بیشــتری دارند ،چند نوع مــواد غذایی را با
هم و با یک اســم تولید میکنند؛ بهطوریکــه این افراد تا
حدودی کنترل فروش بازار مواد غذایی در شیراز را به دست
گرفتهاند.

پیشتــر مغازهدارانی که در بخش مواد غذایی فعالیت میکننــد اجناس خود را بهصورت چکی
خریداری میکردند ،اما در حاضــر خرید تنها بهصورت نقدی انجام میشــود .زمانی که اجناس را
بهصورت نقدی خریداری میکنیم ،طبیعی اســت که این اجناس را بایــد بهصورت نقدی در اختیار
مشــتریان و مغازهداران قرار دهیم ،اما متأسفانه به این دلیل که مشتریان ما توان کمتری برای خرید
نقدی دارند ،کمتر از ما خرید میکنند

عمدهفروشان مواد غذایی در خیابان تیموری شیراز اجناس خود را بهصورت عمده میفروختند،
اما در حال حاضر شرایط اقتصادی بهگونهای شده است که آنها نیز اجناس خود را بهصورت تکی و با
قیمت عمده در اختیار مردم قرارمی دهند 30 .درصد از بازار مواد غذایی در شــیراز انحصاری شده
است و در حال حاضر برخی از افراد به دلیل آنکه توان مالی بیشتری دارند ،چند نوع مواد غذایی را با
هم و با یک اســم تولید میکنند؛ بهطوریکه این افراد تا حدودی کنترل فروش بازار مواد غذایی در
شیراز را به دست گرفتهاند
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خانواده برای تأمین سالمت اعضا و سالمت جامعه به وجود آمده است.
جامعهی سالم تنها با خانوادههای موفق شکل میگیرد
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سالمت جامعه به سالمت خانوادههای آن وابسته است

،،

خانوادهمحوری اولویت
نخست معاونت اجتماعی
سازمان فرهنگی اجتماعی
شهرداری شیراز است،
چراکه حساسیت و توجه
مدیریت شهری به این
امر قطعاً میتواند در آینده
به داشتن خانوادههایی
کاراتر و شهروندانی
مسئولیتپذیر و سالم در
ابعاد جسمی و روانی منجر
شود

،،

،،

افراد پرورشیافته در
خانواده وارد اجتماع
میشوند و ویژگیهای
سالم یا ناسالم خود را
که در خانواده دریافت
کرده وارد اجتماع میکنند.
از این لحاظ سالمت
یک جامعه به سالمت
خانوادههای آن وابسته
است

،،

،،

در ساختار معاونت
اجتماعی افزون بر اداره
«سالمت خانواده» ،دو
اداره تحت عنوان اداره
«مشارکتهای مردمی»
و «سالمت اجتماعی»
نیز وجود دارد که
برنامههای آنها حول
محور تقویت و تحکیم
بنیان خانواده برنامهریزی
میشود .مخاطب این
برنامهها ،خانوادههای
سالم ،خانوادههای در
معرض آسیب و درنهایت
خانوادههای آسیبدیده
هستند

،،

سارا همت
خانواده یکی از نهادهای اجتماعی نخستین است که در اشکال مختلف در هر جامعهای یافت میشود.
در بقایای ســکونتهای انسان ماقبل تاریخ نیز دالیل روشنی بر وجود اجتماع خانوادگی بهعنوان یکی از
قدیمیتریــن نهادهای اجتماعی وجود دارد .افزون بر این خانــواده بهعنوان اولین کانونی که فرد در آن
قرار میگیرد ،دارای اهمیت شایان توجهی است .اولین تأثیرات محیطی که فرد دریافت میکند از محیط
خانواده است و حتی تأثیرپذیری فرد از سایر محیطها میتواند نشأتگرفته از همین محیط خانواده باشد.

بنا به باور برخی از اندیشمندان ،خانواده برای تأمین
سالمت اعضا و سالمت جامعه به وجود آمده است .جامعهی
ســالم تنها با خانوادههای موفق شکل میگیرد .ازآنجاکه
خانواده سلولهای تشکیلدهندهی جامعه و کوچکترین
واحد اجتماع است ،ســامت سلولها به سالمت سیستم
میانجامد و در مقابل ،اختالل هر ســلولی به کل سیستم
ضرر میرســاند و باعث تخریب سیستم ـ یعنی جامعه ـ
میشود .افراد پرورشیافته در خانواده وارد اجتماع میشوند
و ویژگیهای سالم یا ناسالم خود را که در خانواده دریافت
کرده وارد اجتماع میکنند .از این لحاظ سالمت یک جامعه
به ســامت خانوادههای آن وابسته است .قابلانکار نیست
کــه خانواده در جهان امروز ،همواره در حال تغییر و تحول
اســت .همانگونه که طی قرنها و نسلها این تحوالت
اتفــاق افتاده ،امروزه نیز با مدرنشــدن جوامع ،تغییرات و
تحوالت در این حوزه شــدت گرفته و با سرعت بیشتری
در حال رخ دادن است؛ بهگونهای که در حال حاضر هم در
شــکل خانواده و هم در کارکردهای آن ،تغییراتی مشاهده
میشود.
بررسی تاریخی خانواده نشان میدهد با تغییر شکل
خانــواده ،کارکردهای آن و حتی نقــش اعضای خانواده
نیز دچار تغییر شده اســت .خانواده در گذشته کارکردهای
مختلفی داشــته اســت و عالوه بر کارکرد فرزندآوری و
پرورش کــودک ،نقشها و وظایف متعدد دیگری از قبیل
فعالیت اقتصادی ،آموزشوپــرورش و اجتماعیکردن فرد
را نیز بر عهده داشــته اســت .افزون بر این بســیاری از
کارکردهایی که قب ً
ال بر عهده خانواده گسترده بوده ،امروزه
به سازمانها و نهادهای اجتماعی واگذارشده و همه اینها
سبب تغییراتی در تربیت ،نگرش و دیدگاههای بیننسلی و
به تعبیر برخی از صاحبنظران ،شــکاف بیننسلی شده و
تعامالت درون خانواده را متأثر ساخته است .جامعهپذیری
و انتقال بیننســلی فرهنگ ،نقشهای برونسپاریشده،
انقطاع بیننســلی ،ارزشهای بعض ًا متعــارض و تغییر در
مفاهیم مرتبط با تولید موالید ،بخشی از چالشهایی هستند
که خانوادهی دیروز در متــن اجتماعی امروز با آن مواجه
اســت .اعطای آزادیهای بیحدوحصر برخی خانوادهها به
فرزنــدان ،اعتماد به جامعه برای جامعهپذیری نســلهای
نوپا ،دورکردن فرزندان از محیط خانواده به دلیل اشــتغال
والدین و ســپردن کودکان و خردساالن به مهدکودکها و
مراکز آموزشی ازجمله مسائلی است که خانواده امروز را با
چالشهای جدی مواجه کرده است.

خانواده پایهگذار بخش مهمی از سرنوشــت انسان اســت و در تعیین سبک و خطمشی زندگی
آینده ،اخالق ،سالمت و عملکرد فرد در آینده نقش بزرگی بر عهده دارد.
خانــواده ،زنجیره ارتباطــی اجتمــاع و تضمینکننده آرامش و ثبــات جامعــه و مهمترین کانونی
اســت که جامعــه از آن تغذیــه میکنــد .بهاینترتیب فــرد در کنار تأثیــری کــه از اجتماع خود
میپذیــرد ،با توشــهای که از خانــواده خود دریافت کرده ،محیــط پیرامون خود را تحــت تأثیر قرار
میدهد.

معاونت در حوزه خانواده را تشــکیل میدهد که در ذیل به و ...نیز انجام میگیرد.
شــعار خانوادهمحوری؛ محــور برنامههای شرح برخی از برنامههای عملیاتیشده میپردازیم.

معاونت فرهنگی شهرداری شیراز

با توجه به مســائل مختلفی که امروزه خانواده با آن
درگیر اســت و با عنایت به نقش مهم و خطیر خانواده در
ســامت و هدایت جامعه و تربیت افراد ،و همچنین تأکید
بسیار دین مبین اسالم بر پایداری و استحکام خانواده ،الزم
و ضروری اســت تا خانواده در تمام سیاســتگذاریهای
اجتماعــی ،محور بنیادین قرار گیــرد و جایگاه ویژهای در
برنامههای ســازمانها و نهادها ،بهویژه نهادهای شهری
داشــته باشــند و در جهت حفظ و تقویت بنیان این نهاد
و هســته مهم اجتماعی اقدامــات و برنامههایی را تدوین
شود .بدینمنظور در ساختار سازمان فرهنگی ،اجتماعی و
ورزشی شهرداری شیراز ،معاونت اجتماعی و مشارکتهای
مردمی شــکلگرفته و رســالت اصلی آن بهطور خاص بر
ایــن مبنا قرارگرفته اســت .جهت تحقق ایــن هدف ،در
ســاختار این سازمان اداره «ســامت خانواده» راهاندازی
شده و بیشتر برنامههای اجراشــده در شش ماه اول سال
 1397و همچنین برنامههای آتی تا سال  1402را با شعار
«خانوادهمحوری» تدوین کرده است.
در ســاختار معاونت اجتماعی افزون بر اداره سالمت
خانواده ،دو اداره تحت عنوان اداره «مشارکتهای مردمی»
و «سالمت اجتماعی» نیز وجود دارد که برنامههای آنها
نیــز در کنار اداره ســامت خانواده ،حــول محور تقویت
و تحکیم بنیــان خانواده برنامهریزی میشــود .مخاطب
این برنامهها ،خانوادههای ســالم ،خانوادههای در معرض
آســیب و درنهایت خانوادههای آسیبدیده هستند .ازجمله
اهداف اجرای برنامهها ،شامل تقویت روابط درون خانواده،
افزایش توانایی روانی و اجتماعی افراد در مواجهه با مسائل
و مشــکالت خانوادگی ،ایجاد زمینه رشــد و شــکوفایی
ابعاد عاطفی ،شــناختی ،اخالقی ،دینی و تقویت خالقیت
خانواده برای داشتن یک خانواده متعادل ،موفق و بانشاط،
و بهسازی و بهبود وضعیت خانوادههای آسیبدیده است.
الزم به ذکر اســت ،در طرحها و برنامههای این معاونت،
تمام اعضای خانواده مدنظر بوده و برای همه آنها بســته
به شرایط سنی و نوع نیازشان برنامههایی تدوینشده است.
بهطورکلی ارتقای سالمت روان شهروندان ،توانمندسازی
اقتصادی و کارآفرینی ،ارتقای سالمت جسمی ،برنامههای
فراغتی و نشــاطآفرین ،تسهیلگری اجتماعی و برنامههای
آموزشــی و آگاهیدهنده از اهم محورهــای برنامههای

ارتقای سالمت روان شهروندان

معاونت اجتماعی در جهت بهبود و ارتقای ســامت
روان اعضــای خانواده ،مشــاورههای فــردی و برگزاری
مشاورههای گروهی را در دستور کار خود قرار داده است .در
این راستا پنج مرکز صیانت از خانواده ،با هدف ارائه خدمات
مشاورهای برای اســتفاده عموم شهروندان راهاندازی شده
و روزانه به تعــداد زیادی از مراجعین در حوزههای خانواده
و مســائل خانوادگی ،ازدواج و طالق ،فرزندپروری ،مسائل
تحصیلی و تربیتی مشاوره انفرادی ارائه میکند .افزون بر
این ،بهطور مستمر و گسترده در مراکز وابسته سازمان مانند
فرهنگسراها ،خانههای محله و سراهای محله ،مشاورههای
فردی انجام میشود .قابلذکر است که در ششماهه اول
سال جاری پنج هزار و  523نفر از خدمات مشاوره انفرادی
سازمان استفاده کردهاند.
در طرح تحکیم و اعتالی کارآمدی و پایداری خانواده
نیز که به مشاوره گروهی برای عموم شهروندان اختصاص
دارد ،در زمینههایی با عناوین مهارت فرزندپروری (شیوههای
انتقال ارزشها به کودکان ،راهبرد انگیزشی کودکان برای
استفاده از فضای مجازی و ،)...مسائل خانوادگی ،بهداشت
روان ،آســیبهای خانواده و ...در مراکز صیانت از خانواده
شهرداری ،فرهنگسراها ،خانههای محله و سراهای محله
مشاوره گروهی اجرا میشــود و طبق آمارهای موجود در
شــشماهه اول سال جاری  15هزار و  16نفر در این طرح
مورد مشاوره و آموزش گروهی قرارگرفتهاند.
طرح اتوبوس سالمت

تئاتر درمانی

از دیگــر برنامههای شــاخص ارتقا ســامت روان
معاونت اجتماعی ،میتوان به تئاتر درمانی «ســایکودرام»
اشاره نمود .در این برنامه بهمنظور آموزش و درمان برخی
از مشــکالت و معضالت خانوادگــی و اجتماعی و حتی
درمــان بیماریهای روحی و روانی ،با اســتفاده از هنر و
بهویــژه هنر تئاتر با به تصویر کشــیدن ویژگیهای یک
خانواده موفق و ســالم در ابعاد مختلف ،به اصالح رفتار و
درمان معضالت خانوادگی اقدام میشــود .براساس آمارها
در ششماهه ابتدای سال جاری با اجرای  45برنامه برای
عموم شهروندان در فرهنگسراها ،خانههای محله ،سراهای
محله ،باغهای خانواده ،و تعدادی از بوســتانها و مساجد
بالغبر شش هزار نفر مورد آموزش قرارگرفتهاند.
توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی

این گروه برنامه بــا محوریت اصلی تقویت و بهبود
وضعیت اقتصادی خانوادهها ،بهویژه خانوادههای آسیبپذیر
و آســیبدیده و بهمنظور کاهش آســیبهای ناشــی از
مســائل اقتصادی ،و تالش در جهت ایجاد خوداتکایی و
توانمندسازی معیشــتی خانوادهها اجرا میشود؛ چراکه به
دلیل فقر و مسائل اقتصادی آسیبهای زیادی گریبانگیر
خانوادهها میشــود .تالش برای حــل و یا بهبود آنها در
کاهش آسیبها مفید و کارساز خواهد بود .ازجمله اقدامات
ایــن حوزه عبارتاند از :برگزاری نشســتهای تخصصی
در حــوزه کارآفرینی و اشــتغالزایی با حضــور نخبگان
کارآفرین ،همکاری در برگزاری نمایشگاههای کارآفرینی
بانــوان کارآفرین ،راهاندازی کارگاه کارآفرینی در محالت،
اختصاص غرفههای فروش دستساختههای کودکان کار،
غرفههای صنایعدستی زنان سرپرست خانوار و غرفههای
حمایــت از بیماران خاص ،توزیع بســتههای غذایی برای
کمک به خانوادههای آســیبپذیر و ســایر فعالیتهایی
ازایندست است.

در راســتای ارائه خدمات مشــاورهای به شهروندان
حاشیهنشــین و ساکنان محالت آســیبپذیر و با توجه به
کمبود فضای مناســب جهت ارائه خدمات مشــاورهای،
طرح «اتوبوس سالمت» برای ارائه خدمات سالمتمحور
ســاکنان این محالت ایجاد شــده و تاکنون این طرح در
محالت کمبرخورداری مانند ســهلآباد ،شیخ علی چوپان،
برنامهها برای کودکان کار
مهدیآباد ،شــهرک بهار ،دستخضر و سعدی اجرا و مورد
الزم به ذکر اســت بهطور ویژه بــرای کودکان کار
اســتقبال خانوادهها قرارگرفته است .الزم به ذکر است در
اتوبوس سالمت افزون بر مشاوره در زمینههای خانوادگی ،برنامههــای متعددی در ســه حوزه آموزشــی ،فراغتی و
رفتاری ،کــودک ،تحصیلی ،تربیتی ،ازدواج و ،...غربالگری تفریحی مانند جشــن تفریحی ،آموزشی ویژه نوروز تحت
عمومی و تخصصی بــرای بیماریهایی مانند ایدز ،دیابت عنــوان «بهار دوســتی» ،ویژهبرنامه تلفیقــی تفریحی ـ
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آموزشــی به همراه اردو و تور گردشگری ،ضیافت شام با
عنوان «عشق را زندگی کنیم» ،هماهنگی جهت استفاده
چندینباره از ســالنهای ورزشی ،استخر و سینما صورت
گرفته است .افزون بر توانمندسازی اقتصادی ،در این حوزه
توانمندسازی فرهنگی و اجتماعی نیز موردتوجه قرارگرفته
اســت؛ چراکه در بســیاری از موارد فقــر اقتصادی از فقر
فرهنگی و اجتماعی ناشی شــده و یا به آن دامن میزند.
از همین رو ،موضوع کودکان کار و کمک به توانمندسازی
خانوادههــای این کــودکان و نیازهای آنهــا ،موردتوجه
قرارگرفته است .همچنین برنامه توانمندسازی فرهنگی ـ
اجتماعی با مشــارکت سمنها و خیریههای فعال در حوزه
کودکان کار با توجه ویژه به این کودکان و ایجاد انگیزه در
ســایر اقشار برای کمک به توانمندسازی خانوادههای آنان
نیز اجرا شده است.
ارتقای سالمت جسمی

سالمت جسمی ،روحی و معنوی مکمل هم هستند
و برای تحقق جامعه ســالم باید همه افراد آن سالم باشند.
سالمت شــهروندان نمیتواند تنها توسط یک نهاد تأمین
شــود و برای اینکه ســامت جامعه تضمین شــود ،همه
نهادهــای متولی بهویژه شــهرداری میبایســت در این
راستا مشارکت نمایند .از همین رو توجه به سالمت جسم
شهروندان از رسالتهای اصلی معاونت اجتماعی بوده و در
این راســتا این معاونت با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی،
شش خانه سالمت واقع در شش فرهنگسرا (سالمت ،قرآن
و عترت ،محمودیه ،نیایش ،جــوان و مطهری) را باهدف
اجرای فعالیتهای پیشــگیرانه در حوزه سالمت راهاندازی
کرده است و در آنجا برنامههایی همچون برپایی کارگاههای
آموزشی حوزه ســامت (در موضوعات تغذیه ،فشارخون،
دیابت ،سالمت بانوان ،ســامت کودکان ،سالمندان و،)...
مشــاوره ســامت ،غربالگری عمومی و تخصصی انجام
میشود .افزون بر این؛ کارگاهها و کالسهای آموزشی در
این حوزه بهطور مستمر در فرهنگسراها ،خانههای محله و
سراهای محله برگزار میشود.
برنامههای فراغتی و نشاطآفرین

رویکرد معاونت اجتماعی در برنامههای فراغتی ،ایجاد
نشاط و روحیه سالم در خانوادهها با تأکید بر مبانی ارزشی
و اسالمی است .در این معاونت توجه به برنامههای فراغتی
نشاطآفرین باهدف تقویت انسجام و روابط درون خانوادگی
با محوریت خانواده انجام میشــود .از برنامههای شاخص
این حوزه میتوان به برنامههای ذیل اشاره کرد.
 .1طرحهای فراغتی ،پرورشــی و آموزشی «نوروزانه
محالت» و «برگها بسیارند ریشه یکی» ،برای نخستین
بار در کشور در شیراز ،در هجده سکونتگاه غیررسمی شهر
و محالت کمتر برخوردار برنامهریزی شد که افزون بر ایجاد
نشــاط اجتماعی ،باهدف ارتقای سرمایه اجتماعی و ترمیم
شــکافها در راستای ایجاد احساس تشخّ ص ،عزتنفس،
تعلق ،اعتماد ،برقراری عدالت در توزیع برنامههای فراغتی
و درنهایت ایجاد احساس صمیمیت بین نهادهای اجتماعی
با شهروندان حاشیهنشین عملیاتی شد.
 .2المپیاد بازیهای فکــری نیز از دیگر برنامههای
این حــوزه باهدف افزایــش دانش و مهــارت تحلیل و
تصمیمگیری ،خالقیت و تفکــر در جوانان و نوجوانان ،و
ایجاد هیجان ســالم و شورونشــاط اجتماعی در جامعه در
چهار فاز طراحی و به ترتیب در ســطوح محلی ،شــهری،
ملی و آسیایی اجرا خواهد شد .قابلتوجه است که مسابقات
آســیایی بازیهای فکری برای نخستین بار در کشور اجرا
و شیراز بهعنوان نخستین میزبان بازیهای فکری در آسیا
خواهد بود .این المپیاد با معرفی و آشناســازی خانوادهها با
این بازیها ،به پیشگیری از بروز ناهنجاریهای فرهنگی
ـ اجتماعی ،سالمسازی اوقات فراغت اقشار مختلف جامعه

و جایگزینی فرهنگ اســتفاده از بازیهای فکری بهجای
بازیهای بیهدف و مخرب کمک شایانی خواهد کرد .فاز
نخست جشنواره (سطح محلی) در فصل تابستان در سطح
محالت در  13بوستان و  10فرهنگسرا بهطور همزمان به
مدت  63شب برگزار شد و مورد استقبال بیش از  23هزار
نفر از شهروندان قرار گرفت .مرحله شهری ،ملی و آسیایی
این المپیاد نیز در نیمهی دوم سال برگزار خواهد شد.
 .3برنامه «راه شــیرین» از دیگر اقداماتی است که
باهدف افزایش نشاط اجتماعی در تابستان  97و با اجرای
برنامههای آموزش اجتماعی و پرورشی ازجمله سایکودرام،
کلیپهای اجتماعی و مسابقه برگزار شد.
 .4اجرای  53برنامه از طرح «خانواده شاد و سالم» با
بیــش از دو هزار و  300نفر مخاطب .این برنامه با رویکرد
افزایش نشــاط خانواده و ارتقای امید به زندگی با آموزش
تکنیکهای خندهدرمانی برگزار شده است.
 .5جشــن نوروزانه با عنوان «بهار زیســتن» ویژه
مددجویان که ضمن تبریک ســال نو و ایجاد شورونشاط
اجتماعی باهدف تقویت روحیه ،تشــویق و افزایش انگیزه
بهبودیافتگان و معتادان در مسیر بهبودی برگزار شد.
 .6برگزاری جشــنواره بازیهای بومی و محلی ویژه
مددجویان در اردیبهشتماه سال جاری ،که در این جشنواره
ضمن حفظ و احیــای میراث ناملموس و فرهنگ پهلوانی
و جوانمردی ،فضایی برای افزایش شورونشــاط اجتماعی،
تقویــت روحیه همکاری ،فعالیتهــای گروهی و تیمی و
درنتیجه تسریع روند بهبودی مددجویان قرار گرفت.
 .7اجرای هفت برنامه از سلسله برنامههای «شبخند
شیراز» با بیش از دو هزار نفر مخاطب .این برنامه باهدف
ارائــه خدمات ویژه در حوزه نشــاط اجتماعی و فراغت به
شهروندان با برنامههایی همچون پخش فیلم با محوریت
طنز اجتماعی ،اجــرای نمایش طنز ،اجرای موســیقی و
مسابقه برگزار شد.
 .8برپایی غرفه آموزشی ـ تفریحی بازی و اسباببازی
در چهاردهمین جشنواره بازی ،اسباببازی و اوقات فراغت
در نمایشگاه بینالمللی شــیراز از دیگر فعالیتهای حوزه
فراغتی این معاونت بوده است که با عنایت به اهمیت نقش
اسباببازیها و بازیها در جامعهپذیری و تربیت کودکان
در خانواده و باهدف افزایش اطالعات خانوادهها در این باب
اجرا شده است که در طی سه روز بالغبر پنج هزار کودک،
نوجوان و والدین از آن بازدید کردند.
افزون بر برنامههــای مذکور ،ازجملــه برنامههای
فراغتــی دیگر این معاونت میتــوان به انواع کالسهای
آموزشی ـ تفریحی ســرای محالت ،تورهای گردشگری
محالت و سینمای محله نیز اشاره کرد.
تسهیلگری اجتماعی

طرح توســعه و تســهیلگری محالت یکی دیگر از
اقداماتی اســت که باهدف ارتقای سرمایه اجتماعی ،تأمین
نیازهای جامعه محلی ،توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی،
کاهــش آســیبهای اجتماعــی و حمایــت از گروههای
آسیبپذیر و آســیبدیده و درنهایت ارتقای کیفیت زندگی
خانوادههای ســاکن در محالت کم برخوردار ،در  10محله
کم برخوردار شــیراز (محله سعدی ،بافت قدیم ،شریفآباد،
ف شده است .این طرح
سهلآباد ،کوزهگری و دهپیاله) تعری 
با تصویب وزارت کشــور و در شــیراز با مشارکت سازمان
فرهنگی شهرداری ،دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری
و تعدادی از ســمنهای فعال این حوزه انجام میگیرد .در
این طرح پنج دفتر تسهیلگری در محالت مذکور در مهرماه
افتتاحشده و فعالیت خود را در پنج حوزه اجتماعی ،مددکاری،
شهرسازی ،حقوقی ،اقتصادی آغاز کردهاند.
برنامههای آموزشی و آگاهیدهنده

ازآنجاییکه پیشگیری اولیه ،رسالت اصلی شهرداری

ذرهبین
1
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معاونت اجتماعی در جهت بهبود و ارتقای
ســامت روان اعضای خانواده ،مشــاورههای
فردی و برگــزاری مشــاورههای گروهی را
در دســتور کار خود قرار داده است .در این
راســتا پنج مرکز صیانت از خانواده ،با هدف
ارائه خدمات مشــاورهای برای استفاده عموم
شهروندان راهاندازی شده و روزانه به تعداد
زیــادی از مراجعین در حوزههــای خانواده و
مسائل خانوادگی ،ازدواج و طالق ،فرزندپروری،
مســائل تحصیلی و تربیتی مشــاوره انفرادی
ارائــه میکند .افزون بر این ،بهطور مســتمر
و گســترده در مراکز وابســته سازمان مانند
فرهنگسراها ،خانههای محله و سراهای محله،
مشاورههای فردی انجام میشود

،،

اهداف اجرای برنامههای
خانوادهمحوری شامل
تقویت روابط درون
خانواده ،افزایش توانایی
روانی و اجتماعی افراد
در مواجهه با مسائل و
مشکالت خانوادگی ،ایجاد
زمینه رشد و شکوفایی
ابعاد عاطفی ،شناختی،
اخالقی ،دینی و تقویت
خالقیت خانواده برای
داشتن یک خانواده
متعادل ،موفق و بانشاط ،و
بهسازی و بهبود وضعیت
خانوادههای آسیبدیده
است

،،

است ،در این بخش تالش شــده که در باب پیشگیری و
حداقلسازی آسیبهای اجتماعی و خانوادگی آموزشهایی
به خانوادهها ارائه شود .در ادامه به شرح برخی از برنامههای
شاخص این حوزه پرداخته میشود.
 .1اجــرای پنجمین دوره از بزرگترین طرح آموزش
مهارتهای اجتماعی و شهروندی ویژه دانشآموزان .این
طرح عظیم برای نخستین بار در کشور در شهرداری شیراز
(ســازمان فرهنگــی ،اجتماعی و ورزشــی) و با همکاری
آموزشوپرورش انجامشــده اســت .در ایــن طرح عظیم
آموزش مهارتهــای اجتماعی و فرهنگ شــهروندی با
علم به اینکه دبســتان محل سرمایهگذاری بر روی تحقق
توســعهی فرهنگی و اجتماعی است و بدون توجه به این
دورهی ســنی ،چرخهی پرورش عبث و بیهوده اســت؛ در
مقطع تحصیلی دبستان اجرایی شده است .در سال جاری
در ایــن طرح ،بالغبر  25هزار دانشآموز بهطور مســتقیم
و بیــش از  50هزار نفــر از اولیای دانشآمــوزان بهطور
غیرمستقیم آموزشدیدهاند.
 .2برگــزاری مســتمر کارگاههــای پیشــگیری از
آســیبهای اجتماعــی (با موضوعــات آشــنایی با مواد
مخدر صنعتی و ســنتی ،ســواد رســانهای ،کنترل خشم،
تربیت جنسی ،ســواد مالی و مدیریت اقتصاد خانواده) در
فرهنگسراها ،خانههای محله ،سراهای محله و مدارس که
درمجموع در شــشماهه اول سال جاری با  65کارگاه سه
هزار و 250نفر مخاطب داشته است.
 .3ازآنجاییکــه اعتیاد بهعنوان یکــی از مهمترین
آسیبهای موجود در جامعه است؛ معاونت اجتماعی بهطور
ویژه در این حوزه اقدامات قابلتوجهی انجام داده اســت.
ازجمله اجرای مســتمر طرح پاد (پیشگیری از دخانیات) با
همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی در بوستانهای جنت،

شهروند ،بعثت و آزادی با بیش از دو هزار و  500مخاطب،
بهسازی و زیباسازی نمایشــگاه دائمی مواد مخدر ،نصب
 21مورد بیلبورد و تبلیغات شهری ،برگزاری سه نمایشگاه
ســمعی و بصری شبیهساز توهم در بلوار ارم با حدود 900
مخاطب ،برگزاری ســیزده مورد نمایشــگاه مبارزه با مواد
مخدر در محوطه شــهرداریهای مناطق با بازدید بیش از
سه هزار نفر ،اکران و نقد فیلم با موضوع مواد مخدر و اعتیاد
در بوســتانهای نماز ،کوهپایه و چمران با بیش از هزار و
 500بیننده ،برگزاری پیادهروی خانوادگی به مناسبت هفته
مبارزه با مواد مخدر با شــرکت بالغبر  500نفر ،آمادهسازی
اپلیکیشن اعتیاد و آرشیو فیلمهای مستند حوزه اعتیاد.
افــزون بر این تریبون آزاد در خصوص آســیبهای
خانواده در فرهنگســرای ســامت و همچنیــن برنامه
«نیمقرن عشــق ،نیمقــرن زندگی» با مشــارکت علوم
پزشکی و باهدف ترســیم الگوی اسالمی خانواده ،ترویج
و تسهیل ازدواج موفق برای پسران و دختران نیز اجرا شد.
برنامههای مذکور تنها بخشی از طرحها و برنامههایی است
که معاونت اجتماعی سازمان فرهنگی شهرداری شیراز در
حوزه خانواده اجرا کرده و ســایر برنامهها در نیمه دوم سال
جاری اجرا خواهد شد .قابلتوجه است که خانوادهمحوری
اولویت اول معاونت اجتماعی ســازمان فرهنگی اجتماعی
شهرداری شیراز بوده و خواهد بود ،چراکه حساسیت و توجه
مدیریت شهری به این امر قطع ًا میتواند در آینده به داشتن
خانوادههایی کاراتر و شهروندانی مسئولیتپذیر و سالم در
ابعاد جسمی و روانی منجر شود.
پن.
معاون اجتماعی و مشــارکت های مردمی ســازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز

المپیاد بازیهای فکری نیز از دیگر برنامههای این حوزه باهدف افزایش دانش و مهارت
تحلیل و تصمیمگیری ،خالقیت و تفکر در جوانان و نوجوانان ،و ایجاد هیجان سالم و شورونشاط
اجتماعی در جامعه در چهار فاز طراحی و به ترتیب در ســطوح محلی ،شهری ،ملی و آسیایی
اجرا خواهد شد .قابلتوجه است که مسابقات آسیایی بازیهای فکری برای نخستین بار در
کشور اجرا و شیراز بهعنوان نخستین میزبان بازیهای فکری در آسیا خواهد بود

برپایی غرفه آموزشــی ـ تفریحی بازی و اســباببازی در چهاردهمین جشنواره بازی،
اســباببازی و اوقات فراغت در نمایشــگاه بینالمللی شــیراز از دیگر فعالیتهای حوزه
فراغتی این معاونت بوده اســت که با عنایت به اهمیت نقش اســباببازیها و بازیها در
جامعهپذیری و تربیت کودکان در خانواده و باهــدف افزایش اطالعات خانوادهها در این
باب اجرا شــده است که در طی ســه روز بالغبر پنج هزار کودک ،نوجوان و والدین از آن
بازدید کردند

2

3

،،

طرح توسعه و تسهیلگری
محالت یکی دیگر از
اقداماتی است که باهدف
ارتقای سرمایه اجتماعی،
تأمین نیازهای جامعه
محلی ،توانمندسازی
اجتماعی و اقتصادی،
کاهش آسیبهای
اجتماعی و حمایت از
گروههای آسیبپذیر و
آسیبدیده در  10محله
کم برخوردار شیراز
تعریفشده است

،،

،،

رویکرد معاونت اجتماعی
در برنامههای فراغتی،
ایجاد نشاط و روحیه سالم
در خانوادهها با تأکید بر
مبانی ارزشی و اسالمی
است .در این معاونت
توجه به برنامههای
فراغتی نشاطآفرین
باهدف تقویت انسجام و
روابط درون خانوادگی با
محوریت خانواده انجام
میشود

،،

صفحهآخر
صفحهآخر
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حضور مسئوالن در مراسم راهپیمایی روز مبارزه با استکبار جهانی

مبارزه با استکبار تعطیلبردار نیست
همزمان با سراســر کشور مراســم راهپیمایی  ۱۳آبان ،روز
دانــش آموز و مبارزه با اســتکبار جهانی ،با حضــور نماینده ولی
فقیه در اســتان فارس ،شهردار شــیراز ،مسئوالن استانی ،جمعی
از مدیران و کارکنان مجموعه شــهرداری ،روحانیون ،مســئوالن
و دیگر اقشــار مردم برگزار شــد .در آســتانه چهلمین ســالگرد
پیروزی انقالب اســامی مراســم راهپیمایــی  13آبان با حضور
شهردار شــیراز ،جمعی از مدیران و کارکنان مجموعه شهرداری،
روحانیون ،مسئوالن و دیگر اقشــار مردم در ورودی بست شهید
آیتاهلل دســتغیب حرم مطهر شــاهچراغ (ع) برگزار شد .در این
مراســم منوچهر متکی وزیر اسبق امورخارجه ایران سخنرانی کرد
و در انتهای این مراسم قطعنامه راهپیمایی یوم اهلل  13آبان «روز
ملی مبارزه با استکبارســتیزی» قرائت شــد .در این مراسم اقشار
و گروههــای مختلف مردم به ویژه دانش آموزان ،دانشــجویان،
مسئوالن کشوری و لشکری و روحانیون حضور داشتند.
وزیر خارجه اسبق کشورمان یکشنبه در این مراسم در شیراز
با اشــاره به تمامیت خواهی آمریکاییها گفت :بعد از فروپاشــی
شــوروی سابق برخی از ســران کرملین فکر کردند که تعامالتی
با آمریکا داشــته باشند و این تعامالت را شروع کردند اما در یک
دوره چند ســاله متوجه شــدند که آمریکاییها فقط تمامیت خواه
هســتند .منوچهر متکی افزود :آمریکا بعــد از جنگ جهانی دوم
اگرچه ابرقدرتی دنیا را یدک میکشید اما هر سال از درون تهیتر
شــد .معاون امور بین الملل مجمع تقریب مذاهب اسالمی ادامه
داد :آمریکا که اگر روزی در صحنه بین الملل اراده میکرد رژیمی
در یک گوشــه دنیا تغییر میکرد امروز صدها هزار نیروی نظامی
به افغانســتان ،عراق و دیگر مناطق جهان اعــزام میکند اما به
خواسته خود نمیرسد.
وی گفت :هیات حاکمه آمریکا وقتی شکســتهای پی در
پی آمریکا را مرور کرد به این نتیجه رســید که آمریکا قادر نیست
به اهداف خود برســد و اوباما رئیس جمهوری ســابق آمریکا نیز
وقتی بر ســر کار آمد در نطــق آغاز به کار خــود گفت که باید
بکوشــیم که اعتماد را به ملت آمریکا و دنیا بازگردانیم ،یعنی دنیا

اعتمادش به آمریکا را از دست داده است .متکی بیان کرد :همین
ناکامیها ســبب شــد که آنها به این فکر کننــد که در این دوره
ریاســت جمهوری آمریکا یک چهره جدیــد از آمریکا به جهانیان
نشــان دهند .او افزود :اینکه بگوییم ترامپ یک انســان دیوانه یا
نیمه دیوانه اســت صورت مســاله آمریکا را نشان نمیدهد ،من
معتقــدم آنچه که امروز سیاســتهای آمریکاســت و در معرض
چالش جدی قرار گرفته خواست عمومی تمام جریانهای حاکمه
آمریکایــی اســت .وی ادامه داد :هیچ فرقی بیــن دموکراتها و
جمهوری خواهان نمیتوان متصــور بود ،دموکراتها آمریکای با
نقاب و جمهوری خواهان آمریکای بدون نقاب هستند.
متکی گفت :برخورد با ایران که ترامپ مدعی اســت امروز
آن را به نهایت حد خود رسانده از قبل از روی کار آمدن جمهوری
خواهان و ترامپ شــروع شــده بود و همه دولتهای آمریکا این
سیاست را داشــتند اما االن میخواهند تصویر جدیدی از آمریکا
به دنیا معرفی کنند و بگویند که ما میتوانیم کاری را که شــروع
میکنیم به نتیجه برســانیم .وزیر خارجه اســبق کشورمان افزود:
سیاســت ترامپ در مقابل ایران بحران آفرینی و تنش زایی برای
بهره برداریهای خاص بوده اســت .متکی افزود :امروز  13آبان

 1397با روز گذشته و فردا برای اراده ملت ایران هیچگونه فرقی
برای ایستادگی و مقاومت نخواهد داشت .او ادامه داد :امریکاییها
 30ســال قبل از اینکه اینترنت به شــکل فراگیر به جوامع ارائه
شــود در پنتاگون از اینترنت استفاده میکردند و علم و تکنولوژی
در گذشــته فقــط در انحصار آنها بود اما امروز اینگونه نیســت و
آگاهی ملتها با ســالهای بعد از جنگ جهانی دوم تفاوت بسیار
دارد .وی بیان کرد :در رژیم گذشته در ایران خیلیها نمیدانستند
که در کشــور چه میگذرد اما امروز عملکرد هر مســئول و عضو
نظام نه برای جامعه روشنفکری ،اندیشمندان و دانشگاهیان بلکه
برای آحاد جامعه از طریق فضای مجازی آشکار و روشن است .او
افزود :این پیشــرفت تکنولوژی در ارتباطات و فناوریهای جدید
ایــن امکان را فراهم کرده که همــه در وهله اول بدانند چه خبر
است و در گام بعد بتوانند حرف خود را بزنند.
متکی گفــت :بنابراین امروز مانند ظهر عاشــورا  2منطق
حــق و باطل در مقابل هم قرار گرفتهانــد و هر زمان که این دو
به شــکل آشــکار در مقابل هم قرار گیرند پیروزی با حق خواهد
بود .وی افزود :آمریکاییها همواره میگفتند ما چون قدرت داریم
بنابراین منطق ما باید پذیرفته شــود یعنی منطق ما قدرت ماست

قاب شهر

دیدگاهدر سفرنامهها
شیراز

غلطنویسی
و پویایی زبان فارسی

رونمایی از دفتر شعر لیال هوشیار

دفتر شعر «چند بهار از سرانگشتهایم پرید» اثر لیال
هوشــیار در کافه گالری رومی رونمایی و معرفی شد .در این
مراسم محمدحســین بهرامیان شاعر و مدرس دانشگاه ابتدا
کارنامه فرهنگی و شعری شاعر «چند بهار از سرانگشتهایم
پرید» را بررســی کــرد و گفت :لیال هوشــیار از چهرههای
نامآشنای شعر فارس را بسیاری از ادبدوستان این استان با
کارگاههای زیباییشناسی و نقد ادبی که در دورههای متعدد
در شیراز برگزار کرده اســت میشناسند؛ کارگاههایی که در
آنها ،بســیاری از چهرههای سرشناس شعر و داستان و نقد
فارس ازجمله ابوتراب خسروی و احمد اکبرپور به ارائه مباحث
اندیشمندانه خود میپرداختند .بهرامیان ادامه داد :هوشیار در
کنار ایــن برنامههای اجرایی و فرهنگی ،خود خالق اشــعار
زیبایی اســت که او را در ردیف برترین شــاعران زن فارس
قرار داده اســت .هرچند از وی رباعیات و اشــعار بسیاری در
حوزه شعر کالسیک در دست اســت ،اما دلمشغولی اصلی
وی ســرودههای سپید کوتاه و بلندی است که بخشی از این
اشعار ،چند سال پیش در اولین دفتر شعری با عنوان «ماهیها
چه ساده میمیرند» به چاپ رسید.
شاعر مجموعه «این وصلهها به ماه نمیچسبد» با بیان
اینکه تازهترین سپیدسرودههای وی اینک در مجموعه تازهای
با عنوان «چند بهار از سرانگشــتهایم پرید» در دســترس
دوستداران شعر و ادب قرار گرفته است ،خاطرنشان کرد :لیال
هوشیار به هنر عکاسی و سبک ویژهای از نقاشی عالقهمند
اســت .در کنار این دو هنر ،عالقهمندی وی به بازشناســی
بافت قدیم شــیراز و بناهای سنتی فارس باعث شد که چند
سال از زندگی خود را به مطالعه در این زمینه اختصاص دهد.
حاصل این مطالعات چندین ساله وی بهصورت پیدا و پنهان
در سرودههای نوآیین وی انعکاس دارد؛ آنسان که گویی وی
در معماری اشعار مدرن خویش به اشکال گوناگون پارههایی
از سنت را گنجانده است تا یکی از شاخصترین ویژگیهای
ادبیات پستمدرنیستی در کالم او به زیبایی رخ بنماید.
بهرامیان با تأکید بر اینکه هوشــیار هیچگاه در اشعار و
داستانوارههای خود ادعای ادبیات پستمدرنیستی نداشته؛
گفت :بااینحال بســیاری از شالودهشکنیهای چنین ادبیاتی
در آثار وی مشــهود اســت و با تمام این ظرفیتها هوشیار
چنان ساده مینویســد که یکی از برجستهترین ویژگیهای
بیانی وی همین سهولت بیان و سادگی است .در اوج همین
صراحت و ســادگی میتوان به عمق اندیشه و احساسهای
ناب او پی برد .در پایان این مراسم که سیروس رومی ،رحیم
هودی ،احمد اکبرپور ،مرضیه اوجــی ،محمدرضا خالصی و
جمعی از شاعران و اعضای انجمنهای ادبی شیراز نیز حضور
داشتند؛ از کتاب «چند بهار از سرانگشتهایم پرید» رونمایی
شد و لیال هوشیار کتابش را برای حاضران امضاء کرد.

اما امام راحل (ره) میفرمودند قدرت ما منطق ماســت و قدرت ما
از منطق ما سرچشمه میگیرد و به تأیید اندیشمندان این نبرد در
نهایــت به پیروزی امام (ره) راه امام ختم شــد .او ادامه داد :آنها
میخواســتند که راهپیمایی امســال  13آبان در کشور ما برگزار
نشــود اما امروز این راهپیمایی باشکوه  2پیام برای خارج از مرزها
و پیامی برای داخل کشــور و مسئوالن نظام دارد .وی گفت :پیام
مردم به دوســتداران انقالب که امروز جبهــه بزرگ مقاومت در
سراســر منطقه را شــکل دادهاند این اســت که ما کماکان الهام
بخشی انقالب اســامی را پاسداری خواهیم کرد و همراه با شما
هستیم و پیام به دشمنان بیرونی هم این است که ما ایستادهایم و
آرمانهای امام ،انقالب ،رهبر انقالب و شهدا را فراموش نخواهیم
کرد و اجازه نخواهیم داد که اوضاع به روال سابق بازگردد.
متکی گفت :این پیام ایســتادگی در تمامی مناســبتها و
راهپیماییها بارها و بارها از ســوی ملت ایران داده شــده است.
وی اضافه کرد :اما ملت بزرگ ایران پیامی هم برای مســئوالن و
همه دولتها و دولتمردان از گذشته تاکنون دارند و آن اینکه آنچه
که ســهم ما و رســالت ما بود را انجام دادیم و به رغم تحریمها،
ناکارآمدیها و فشــارها ،زینب وار پیام اباعبداهلل الحســین (ع) را
رســاندیم اما هربار که ما به میدان آمدیم شما مسئوالن به اندازه
ما به میدان نیامدید او افزود :ما مسئوالن در همه دولتها همیشه
از مردم عقب بودهایم و مردم همیشــه باانگیزه کار خود را انجام
دادهانــد و در دفاع از حق و حفظ حرمت شــهدا لحظهای تردید
نکردند.
وی افزود :کارهای بســیاری در جای جای کشــور توسط
دولتهای مختلف انجام شــده اما درشان چنین ملت بزرگی باید
کاری کارستان کرد.
شرکت کنندگان در این مسیر با در دست داشتن پالکاردها
و پارچه نوشتههایی ضمن سردادن شعارها مرگ بر آمریکا ،مرگ
بر اســرائیل ،مرگ بر آل ســعود ،اهلل اکبر ،لبیــک یا خامنهای و
ملت عاشورایی سازش نمیپذیرد خشم و انزجار خود را از استکبار
جهانی فریاد زدند.

همزمان با سراسر
کشور مراسم
راهپیمایی  ۱۳آبان،
روز دانشآموز و مبارزه
با استکبار جهانی ،با
حضور نماینده ولیفقیه
در استان فارس،
اســداهلل امرایی میگوید :زبان فارســی ،زبانی
شهردار شیراز ،جمعی پویاست و بســیاری معتقدند که غلطنویسیها هم
از مدیران و کارکنان
بخشــی از همین پویایی زبان اســت .این مترجم با
مجموعه شهرداری،
اشاره به کتاب «غلط ننویســیم» ابوالحسن نجفی
روحانیون ،مسئوالن
و دیگر اقشار مردم
برگزار شد

یادداشت

میدانها مهمترین فضاهای مکث شهری
اگر شــهر را مانند یک موجود زنده فرض
کنیم ،برای ادامه زندگی به ســرزندگی و نشــاط
نیازمند اســت .اما شرایط شهرهای امروزی شیوه
زندگی جدیدی را القا میکند که در آن پیادهروی
و حضور در شــهر بهمنظور انجام اهداف مختلف
کمتر مورد توجه قرار میگیرد .بهعنوان نمونه خرید
کردن و حتی تماشای مغازهها در یک فضای پیاده
یکی از فعالیتهای جذاب و پرطرفدار شــهری به
شمار میآید بهگونهای که یکی از انواع فضاهای
پویا و ســرزنده در جهان ،مرکز خرید پیاده است
که متأسفانه جایگاه چنین فضاهایی در شهرهای
ما بهدرســتی تعریف نشدهاست .همچنین حضور
خودروهای شخصی در شــهر و بهتبع آن تداخل
حرکت ســواره و پیــاده از ســرزندگی میکاهد؛
بهعالوه نقش فضاهای شــهری بهعنوان یکی از
ارکان مهم ســامت روحی و جسمی شهروندان،
بسیار کمرنگ شده است.
الزمه ســرزندگی فضاهای شهری حضور
مردم در شهر است؛ اما امروزه به دالیل گوناگون
به خیابــان و فضاهای جمعی اطراف آن بهعنوان
یک فضا برای گذران اوقات فراغت توجه نمیشود
و فضاهای عمومی ظرفیت پاسخگویی به نیازهای
شــهروندان را ندارد؛ این در حالی اســت که اگر
خیابان و فضاهای شهری فضایی امن و مطلوب را
فراهم سازد ،فعالیتها و تفریحات قانونی و سالم ،و
زندگی پرنشاط شهری مطابق با ارزشهای جامعه
در آن جریان مییابــد و حضور فعال مردم باعث

سرزندگی و پویایی جامعه میشود .با شناسایی و
تقویت عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای شهر و
ایجاد فضاهای شــهری کوچک سرزنده میتوان
شهر را احیا و سرزنده کرد.
فضای مکث شهری در شهرسازی
اسالمی ایرانی
امروزه فراموش شدهاست که حرکت ،تنها
نیاز و انتظار انســان از فضای میان ســاختمانها
نیســت ،بلکه این حرکت توأم با ایســت ،انتظار
و ســکون است که از رفتار انســان عادی انتظار
میرود .مبدأ ،محل ســکونت و مقصد ،محل کار
شده است و این خود عارضهای اجتماعی است .از
سوی دیگر در بسیاری از شهرهای ایران فضاهای
مکث شــهری ،بهعنوان نقطــه عطف هر محله
مطرح بودهاســت ،چنانچه در بافتهای تاریخی
شهرهای قدیم ایران جدارههای میدانها با توجه
به عملکردهای موقت و دائمی که در آن صورت
میگرفته ،طراحی میشده و تقسیمات کالبدی آن
گویای توجه طراحان به حضور مردم است.
فضای شکلگیری خاطره
فضــای مکث محل شــکلگیری خاطره
اســت ،فضایی که با حضور آدمیان در آن زندگی
شــهری جاری شده و خاطره پدید میآید :فضای
شهری بستری است که حیات مدنی در آن جریان
مییابد و خاطره شــکل میگیرد .گاهی اجرای

یک مراسم آیینی عامل شــکلگیری خاطره در
خیال اســت (همچون عزاداری و نخلگردانی در
مقابل تکیه امیر چخماق) ،گاهی حضور شادمانه
مردم در یک جشن ملی برای پیروزی (مثل حضور
مردم در خیابانها پس از برد تیم ملی فوتبال ایران
مقابل تیم ملی فوتبال اســترالیا در سال  76یا راه
یافتن به جام جهانی در ســال  .)96فضای مکث
میتواند بهعنوان پاتوق باعث ایجاد حس مکان در
شهروندان شود .در پاتوق نوعی حس مکان شکل
میگیرد و این به علت نقش بستن خاطره در ذهن
و دلبستگی به مکان است .در این قسمت به دو
موضوع مرتبط با شکلگیری خاطره یعنی پاتوق و
حس مکان پرداخته میشود.
فضای تعامل و گفتوگو
از ویژگیهــای مهم جامعــه مدنی ،وجود
گفتمان (دیالوگ یا گفتوگو) است .هدف گفتمان،
رســیدن به اجتماع از طریق قانع شــدن طرفین
گفتوگو و رســیدن به توافق است و شرط الزم
جریان یافتن گفتمان ،وجود قراردادهای اجتماعی و
حاکمیت قانون است .اما باید بدانیم که گفتوگو با
سخن گفتن تفاوت دارد ،محصول یک گفتوگوی
پرثمر کــه بهمنزله مالقــات دو روح ،برخورد دو
اندیشه و دیوار دو جان است ،تنها مبادله اطالعات
نیست بلکه نتیجه آن خلق واقعیتهای نو ،ارتقای
مخاطبان به ترازهای معرفتی جدید و پدید آمدن
منظرهــای تازه برای ســیر در عرصههای نظر و

عمل است .توجه گسترده به گفتوگو بهمثابه یک
روش یا ابزار اســت که میتواند در اندیشه و عمل
مخاطبان تأثیر بگذارد .اگرچه فضای مکث ،فضای
تعامل و گفتوگو اســت اما باید درباره چیســتی
گفتوگو ،احســاس نیاز به آن و فضای گفتوگو
تأمل کرد .گفتوگو ،با ســخن گفتن ،سخنرانی،
مباحثه یا مناظره متفاوت است .گفتوگو فراتر از
تبادل اطالعات و برخورد چهره به چهره یا ردوبدل
اخبار روزمره اســت .در فضای گفتوگو آگاهی به
ظهور میرســد و فضای عمومی همچون فضای
مکث میتواند فضای گفتوگو و آگاهی باشــد.
فضای گفتوگو یکی از لوازم تحقق گفتوگو میان
شهروندان است .اما بهراستی گفتوگو چگونه در
شهر و فضای شهری تحقق مییابد؟
گفتوگو مســتلزم ایجاد فضای گفتوگو
است و فضای گفتوگو میتواند پیادهرو مناسب،
پارک ،فرهنگســرا ،پارکهای علمی ـ آموزشی،
کتابخانه ،نمایشگاه و ســالنهای کنسرت ،تئاتر،
موســیقی ،کافهها ،فضای مذهبی مسجد ،تکیه،
حسینیه ،سقاخانه ،جشنواره ،مراسم مذهبی ،تعزیه،
کارناوال ،سمینار ،مجله یا رسانههای خبری باشد.
فضای مکث بهعنوان هستههای کوچکی در سطح
شهر میتواند گامی مؤثر در تکمیل حلقه گفتوگو
باشــد و در این میــان میدان بهعنــوان یکی از
مهمترین این فضاهای مکث به شمار میروند که
باید در مورد بهبود فضای کالبدی آن فعالیتهای
بیشتری صورت گیرد.

بیان کرد :نگاهها به بحث غلطنویسی در زبان فارسی
متفاوت است .یک زمان ابوالحسن نجفی کتابی را با
عنوان «غلط ننویســیم» منتشر کرد و این در حالی
بود کــه محمدرضا باطنی به دنبــال آن مقالهای با
عنوان «اجازه بدهید غلط بنویســیم» منتشر کرد و
از منظر زبانشناســی به بررسی نقش غلطنویسیها
در ســیر طبیعی و پویایی زبان پرداخت .نمونههای
مشــابه این نظریات بسیار اســت و به سبب پویایی
زبان ،مقاومتهایی در برابر جلوگیری از غلطنویسی
وجود دارد .اما نباید اینطور باشد که بخواهیم از عمد
غلط بنویسیم .او افزود :زبان فارسی دائما با لغتهای
تازهای مواجه اســت که یا باید عینا آنها را بپذیریم،
یــا باید آنها را با واژههای فرهنگ خودمان منطبق
کنیم و یا از خیر آنها بگذریم.
امرایی درباره تاثیر شــبکههای ارتباط جمعی
مجازی بر این غلطنویســیها گفت :شــبکههای
اجتماعــی در مختصرنویســی ،کوتاهنویســی و
سادهنویسی کلمات نقش داشته است؛ مثال میبینیم
که تنوین را عمال حذف کرد ه اســت .اینها بیتاثیر
نیست ،اما باید نظر کارشناســان زبانشناسی را نیز
در اینباره لحاظ کرد .او ســپس با اشــاره ب ه اینکه
هم ویراســتار خوب داریم و هم ویراستار بد ،درباره
میزان توجه به درستنویسی در کتابهایی که منتشر
میشوند اظهار کرد :برخی از ویراستارها در حد تغییر
و تبدیل واژگان عمل میکنند اما ویراســتارانی هم
داریم که متن را با متن اصلی مقایســه میکنند و به
زیبایی متن اهمیت میدهند .همانگونه که نویسنده
خوب و بد داریم و قطعا کتابهایی که ویراســتاری
ی و دیگر
خوبی نداشته باشند و کمتر به درستنویس 
موارد توجه کنند ،مخاطبــان کمتری نیز دارند .این
مترجم در پایان درباره نحوه عملکرد فرهنگســتان
زبان و ادب فارسی ،خصوصا در بحث غلطنویسیها
گفت :فعالیت این مجموعــه آنگونه که باید ،نبوده
است.
بهغیر از فرهنگستان زبان و ادب فارسی اول که
واژههای خوب و مناسبی را ساخت و افرادی در آنجا
بودند که حتی روی هــر واژه بارها بحث میکردند،
امروزه فقط واژههایی ساخته میشود که فرهنگستان
سعی میکند آنها را رواج دهد.

