هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی

گزارشی از مراسم نکوداشت امین فقیری نویسنده

راوی «امین»
مردمان
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گزارشی از پنجسال حضور فجرشهید سپاسی
گ دستهاول فوتبال
در لی 

رؤیای ناتمام زردپوشان
13

پروندهی «شهرراز» درباره 30سال فعالیت سازمان عمران شهرداری شیراز

عمرانشهرمتوقفنمیشود
ِ
احداث بلوار چمران و بلوار جمهوری ازجمله اقدامات سازمان عمران شهرداری است

عکس :علی محمدی راد/شهرراز

8

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

2

دولت با توجه به ظرفیتها و جایگاه فارس ،یک استاندار توانمند
برای استان انتخاب کند
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نماینده ولیفقیه در استان فارس

شهید دستغیب شخصیتی ملی است

نماینده ولیفقیه در استان فارس با اشاره به لزوم برگزاری مراسمی
متناســب با شأن و جایگاه شهید آیتاهلل دســتغیب ،تأکید کرد که
شــهید آیتاهلل دستغیب شخصیتی ملی و تأثیرگذار در ابعاد مختلف
بوده است.
آیتاهلل لطفاهلل دژکام در جلســه هماهنگی مراسم سالگرد ارتحال
شــهید آیتاهلل دســتغیب بر لــزوم تأکید برگزاری این مراســم با
محوریت بیت آن شهید بزرگوار تأکید و اضافه کرد :جلسه مشترک
با حضور بیت ایشان و آیتاهلل سیدعلی اصغر دستغیب برگزار و برای
جزئیات برنامه مراسم برنامهریزی شود.
امامجمعه شیراز با اشــاره به اینکه آیتاهلل دستغیب با آثاری که در
حفظ و ادامه انقالب اســامی داشــتند یک شخصیت ملی هستند،

تصریح کرد :خون چند تن از شــهدای محراب در برابر جریانی قرار
گرفت که هدفش به انحراف کشیدن انقالب بود.
آیتاهلل دژکام خاطرنشان کرد :اگر بناست یک شخصیت ملی احترام
گذارده شود باید نقش وی در کشور و انقالب استمرار یابد که فراتر
از بعضی برنامههایی است که در سالهای اخیر دنبال شده است.
نماینده ولیفقیه در فارس به نقش شهید دستغیب در شیراز و استان
فارس اشــاره کرد و گفت :ایشان در ساختن نیروهایی که درحرکت
انقالب بســیار مؤثر بودند نقش ارزندهای دارند و تبیین این نقش در
سطح شهرستان معنا پیدا میکند.
وی با بیان اینکه شهید دستغیب از یک بیت رفیع روحانیت در شهر
شیراز هستند ،عنوان کرد :بیت ایشان نیز شئون ،وظایف و کارهایی

را برای ســالگرد ارتحال این شهید بزرگوار در نظر دارند که باید
تمام برنامهها با محوریت بیت ایشان برگزار شود.
امامجمعه شــیراز بیان کرد :اگر معرفی و تبیین شخصیت شهید
دستغیب با رویکرد ملی صورت گیرد الزم است دبیرخانه دائمی
بدین منظور ایجاد شــود که در طول ســال فعالیت کند و جلوه
و نمود این فعالیتها در سالروز شهادت ایشان رونمایی شود.
نماینده ولیفقیه در استان فارس خاطرنشان کرد :نگاه ویژه مقام
معظم رهبری به شخصیت واالی شهید آیتاهلل دستغیب وظیفه
ما را ســنگین میکند اما تصمیمات برای برگزاری مراسم ویژه
ســالروز شهادت این شــهید بزرگوار در جلسهای با حضور بیت
ایشان اتخاذ خواهد شد.

استاندار فارس در دیدار با اعضای شورای اسالمی شهر شیراز:

جایگاه شورا «نظارتی» و «کالننگر» است
،،

،،

اعضای شورا
مکانیزمی را تعریف کنند
که بر اساس آن تمام
موانع و هر آنچه را که باعث
کندی روند خدماترسانی
به مردم در شهرداری
میشود ،شناسایی
و نسبت به رفع آنها
اقدام کرد

جایگاه شورا
جایگاه اجرایی
و پرداختن به مسائل
پیشپاافتاده و جزئی نیست؛
بلکه شورا دارای
یک جایگاه نظارتی
و کالننگر است و نباید
خود را درگیر کارهای
کوچک کند

،،

،،

اســتاندار فارس در دیدار با اعضای شورای اسالمی شهر شیراز
گفت :اســتان فارس ظرفیت کشور است و اگر این ظرفیتهای
کمنظیــر و بعض ًا بینظیر به مرحله بهرهبرداری برســد میتواند
بخش زیادی از امور کشــور را پاسخگو باشــد .اسماعیل تبادار
افزود :البته همه اســتانهای کشور هرکدام به سهم خود دارای
ظرفیتهــا و قابلیتهایی هســتند اما هیچ اســتانی را نمیتوان
نام برد که اینهمه ظرفیــت و قابلیت را در عرصههای مختلف
یکجا داشــته باشد .وی ادامه داد :امیدوارم که دولت نیز با نگاه
به این ظرفیتها و جایگاه اســتان فارس ،یک نیروی توانمند را
که نسبت به این ظرفیتها شــناخت کافی داشته باشد بهعنوان
نماینــده عالــی دولت در این اســتان معرفی نمایــد تا دغدغه
دلســوزان استان و خدمتگزاران مردم در این زمینه نیز رفع شود.
اســتاندار فارس با قدردانی از اقدامات و فعالیتهای انجام شده

مالکان پروژههای نیمهکاره
تمهیدات ایمنی را فراهم کنند

عضــو کمیســیون عمــران مجلس
شــورای اســامی گفــت :مالکان
پروژههایی که به هر دلیلی نیمهکاره
رها شدهاند باید با نظارت دستگاههای
ذیربط ملزم به رعایت نکات ایمنی
برای جلوگیری از به خطر افتادن جان
عابران شــوند .فرجاهلل رجبی در گفتوگو با «ایســنا» با اشاره
بهضرورت بــه الزام مالکان به حفظ نکات ایمنی در پروژههای
نیمــهکاره ،اظهار کرد :با توجه به بحث مالکیت دســتگاههای
دولتی و سازمان نظاممهندســی نمیتوان مالکان را مجبور به
اتمــام پروژه در زمان معین کرد ،اما بایــد آنها را الزام کرد تا
ایمنی ســاختمانها را در هر مرحلــه اجرایی یا حتی زمانی که
رها میکند ،فراهم ســازد .رئیس سازمان نظاممهندسی کشور
در ادامه بیان کرد :زمانی که ســاختمانی نیمهکاره رها میشود
باید مالــکان تمام تمهیدات ایمنی را برای عابران بیندیشــند.
شــهرداری و وزارت کار و سازمان نظاممهندسی باید از طریق
نظارت بر کار سازندگان چه در زمان ساخت پروژه و چه زمانی
به هــر دلیلی پروژه نیمهکاره رها میشــود تمهیدات ایمنی را
فراهم کند .نماینده مردم شــیراز در مجلس شــورای اسالمی،
گفت :باید با اندیشیدن تمهیدات الزم از مخاطره سالمتی افراد
جلوگیری کنند.

از سوی شورا و شــهرداری شیراز تصریح کرد :خدماترسانی به
مردم در هر نقطه از اســتان فارس وظیفه تمام مسئوالن در هر
جایگاهی اســت ،اما این وظیفه قطع ًا در مرکز اســتان بهمراتب
خطیرتر و سختتر خواهد بود.
تبــادار افــزود :از ابتدای حضورم در اســتان فــارس تاکنون با
موارد متعــددی از مشــکالت و چالشها مواجه شــدیم ،اما با
توجه به هماهنگی ،همدلــی و اتحادی که بین تمام مدیران در
مجموعههای مختلف ایجاد شــده بود تمام مشکالت و چالشها
را با موفقیت پشــت سر گذاشتیم .وی گفت :شورا نهادی برآمده
از رأی و نظر مردم اســت و هم بهواسطه احترام و ارزش زیادی
که برای رأی مردم قائل بودم و هم چون موفقیت کامل شورا را
موفقیت خود میدانســتم از هیچ کوششی برای حمایت از شورا
و کمک به این نهاد مردمی دریغ نکردم .اســتاندار فارس افزود:

با حذف واسطه میتوان بازار تجهیزات
پزشکی را کنترل کرد

نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی اعتقاد
دارد که با شفافیت و حذف واسطهها میتوان
نیاز بازار تجهیزات پزشکی را به کنترل دقیق
مرتفع کرد .بهرام پارسایی با بیان اینکه شاهد
رویش قارچ گونه دانشــکدههای دندانپزشکی
در کشور هستیم ،تأکید کرد که نظارت کاملی
بر روند توســعه این دانشــگاهها در سطح کشــور ایجاد شود .پارسایی
خاطرنشان کرد :بر اساس آمارها از نرم جهانی در حوزه بهداشت پائین
تر نبودهایم و نیازی به این رشــد قارچ گونه در کشور احساس نمیشده
اســت .وی با بیان اینکه گرانی در کشور و در تمامی ابعاد وجود داشته
و دارد ،افزایــش قیمت تجهیزات دندانپزشــکی را نیز تابعی از وضعیت
اقتصادی موجود دانســت و گفت :تمام اقالم دندانپزشکی وارداتی بوده
و افزایش قیمت زیادی را تجربه کرده اســت .پارســایی گفت :بعضی
افراد با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات کردهاند و در بازار نســبت به
ارائه این محصوالت اقدام شــده که قطعــ ًا موردحمایت دولت بودهاند،
اما عــده قلیلی که حقوق مصرفکننده را رعایــت نکردهاند باید مورد
بازخواست دســتگاههای مربوطه قرار گیرند .نماینده شیراز در مجلس
شــورای اســامی تأکید کرد :باید با ایجاد شــفافیت نسبت به از بین
بردن رانت خواهی اقدام کنیم .با از بین بردن واســطهگری شاهد این
خواهیــم بود که میتوان کنترل دقیقی بر بازار محصوالت و تجهیزات
پزشکی داشت.

در راه و مســیر خدمت به مردم باید نگاهها به آینده باشد ،چراکه
با نگاه به گذشــته و زیر ســؤال بردن خدمات گذشتگان بزرگی
خلق نمیشــود؛ بلکه این گذشــت کردن از خطای گذشتگان و
حتی ســتایش کردن گذشتگان است که بزرگی خلق میکند.
روند خدماترسانی به مردم در شهرداریها تسهیل
شود

اســتاندار فارس ،یکــی از انتظارات بهحق مردم از شــوراهای
اسالمی شــهرها را تالش در جهت رفع موانع و بروکراسیهای
اداری در شــهرداریها دانســت و گفت :اعضای شورا برآمده از
رأی مردم هســتند و نگاه شــهروندان قبل از اینکه به شهردار
باشــد به اعضای شورا اســت که آنها چه اقدامی در جهت رفع
مشــکالت مردم میکننــد .تبادار افزود :نگاه مــردم به اعضای

سکونت  19میلیون حاشیهنشین
در کشور

نماینده شــیراز در مجلس شورای اسالمی همچنین
حاشیهنشــینی را یکی از معضــات و گرفتاریهای
کشــور دانســت و گفــت :هماینــک  ۱۹میلیــون
حاشیهنشین داریم که در حاشیه کالنشهر شیراز این
مسئله به دلیل بافت شغلی جمعیت روستایی استان،
کمآبی و خشکسالی پررنگتر است .علی اکبری با
بیان اینکه مشــکل اصلی امروز فارس بحث عدم سرمایهگذاری است ،افزود:
کسی در فارس احساس مســئولیت دراینباره نمیکند و هر کسی بهنوعی به
دنبال تبصره و مصوبه برای ایجاد مشکل است ،درحالیکه سرمایهگذار امنیت
میخواهد .اکبری با بیان اینکه در بحــث پیگیری تخصیصهای اعتباری در
بودجــه  ۹۸نبایــد امیدوارانه و خوشبینانه فکر کرد ،افــزود :دولت با توجه به
حجیــم و عیالوار بودن ،منابعــی در اختیار ندارد تا جایــی که برای پرداخت
کارمزد فروش اوراق ســال گذشــته از مجلس مجوز فروش اوراق گرفتهایم.
وی درحالیکه از مشــکالت و گرفتاریهای روســتاها در حریم شــهر شیراز
ســخن میگفت ،افزود :باید برای رفع مشکالت همه با هم فکری کنیم ،چون
روســتاهای واقع در حریم را نه بنیاد مســکن تحویل میگیرد و نه دســتگاه
دیگری از آنها حمایت میکند .نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی
در بخش دیگری از ســخنان خود به توریسم سالمت و گردشگرانی که در این
بخش وارد استان میشوند اشاره و اضافه کرد :امروز بخش اعظمی از توریسم
درمانی فارس در اختیار دالالن اســت و هیچ مکانیزم نظارتی دراینباره وجود
ندارد.

شــورای کالنشهری مانند شــیراز بهگونهای اســت که انتظار
دارند حال که تالشهای بســیاری شــده تا عــدهای بهعنوان
منتخبان مردم وارد میدان خدمت به مردم در شــورا شوند آنها
نیز رفع مشــکالت مردم و رفــع موانع پیش روی آنها و حذف
موارد دستوپاگیر در شــهرداریها را با جدیت دنبال کنند .وی
ادامــه داد :جایگاه شــورا جایگاه اجرایی و پرداختن به مســائل
پیشپاافتــاده و جزئی نیســت؛ بلکه شــورا دارای یک جایگاه
نظارتی و کالننگر اســت و نباید خود را درگیر کارهای کوچک
کند .اســتاندار فارس افــزود :تقاضای من از اعضای شــورای
اسالمی شــهر شیراز این است که یک مکانیزمی را تعریف کنند
که بر اســاس آن بتوان تمــام موانع و هر آنچــه باعث کندی
روند خدماترسانی به مردم در شهرداری میشود را شناسایی و
نسبت به رفع آنها اقدام کرد.

ورود سرمایهگذار نیازمند فراهمبودن
زیرساختهاست
نماینده شیراز در مجلس شورای اسالمی
تأکید کرد که اســتان فارس نیازمند یک
اســتاندار بومی اســت و حضــور چنین
اســتانداری به نفع کل منطقــه خواهد
بود .مســعود رضایی در بخش دیگری از
ســخنان خود با بیان اینکه امکان ندارد با
وضع فعلی اقتصادی ســرمایهگذاری در شیراز بهجز حرکت بهسوی
بخش خصوصی به ثمر برســد ،تصریح کرد :نمیشود آمرانه با بخش
خصوصی رفتار کرد و بر این تأکید داشــت که آنها هم فرمان ما را
ببرند .وی همچنین با بیان اینکه شعارهایی برای تغییر و تحول در شهر
دادهایم که هنوز تحقق نیفتاده اســت ،گفت :آنقدر سرمایهگذار را در
بروکراسیهای اداری دچار سردرگمی کردهایم که از قصد و نیت خود
منصرف شده اســت .نایبرئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای
اسالمی تأکید کرد که ابتدا باید زیرساختها را فراهم کرد و پسازآن
انتظار ورود سرمایهگذار را داشــت .رضایی در خصوص تأثیر استانی
شــدن انتخابات نیز گفت :این موضوع از دور ششــم مجلس تاکنون
مطرح بوده اما در مجلس دهم ،شورای نگهبان چراغ سبز نشان داده و
امکان تصویب آن دور از انتظار نیست .نماینده مردم شیراز در مجلس
شورای اسالمی با بیان اینکه نمایندگان استان فارس و شهر شیراز هم
طرفدار این موضوع هستند ،گفت :معتقدیم که اگر مجلس استانی شود
نگاهها به سمت تحزب و تشکلهای مدنی پیش خواهد رفت.

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

براساس مصوبه شورای شهر ۹۷ ،درصد از بودجه عمرانی شهرداری شیراز
در سال جاری به تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی اختصاص یافت

شنبه  26آبان  9/97ربیعاالول /1440سال چهاردهم/شماره277

SAT 17 Nov 2018/Fourteenth Year /No.277

تکمیلمطالعاتاجرایطرحهایانسانمحور
در سطح شهر شیراز
شــهردار شــیراز از تکمیل مطالعات اجــرای طرحهای
انسانمحور در سطح شهر شیراز خبر داد و گفت :با توجه به
رویکرد مجموعه مدیریت شهری ،مراحل مطالعات اجرای
طرحهای انســانمحور به اتمام رسیده که طی هفتههای
آتی برای تصویب و ســپس اجرا به شــورای شــهر ارائه
معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز از کاهش  ۲۲درصدی
تعرفههای ریالی عوارض صدور پروانههای ساختمانی با هدف
رونق بخشــی به صنعت ســاختمان خبر داد .محمدهادی
هاشمپور با بیان اینکه نشــانههای جدیدی از رونق صنعت
ساختمان و تحرکات بازار ساختوساز ازجمله افزایش حجم
تقاضاها برای خرید زمین مشاهده میشود ،گفت :پیشبینی
میشود رکود ساختمانی در حال اتمام است و حداکثر در نیمه
دوم سال جاری ،شمار ساختوساز شیب مثبت به خود بگیرد.
ازاینرو مجموعه مدیریت شهری نیز با اعمال سیاستهای
حمایتی و راهکارهای تشویقی همچون کاهش  22درصدی
تعرفههــای ریالی عوارض صدور پروانههای ســاختمانی در
تسریع این روند گام برمیدارد و ضمن تالش برای برونرفت
از چالشهای اقتصادی شــهر ،زمینه تحرک و پویایی مجدد
بازار ســاختمان را فراهم میکند .وی صنعت ساختمان را از
مهمترین صنایع مولد و پیشــران اقتصادی کشور دانست و
افزود :اراده جدی برای بهبود شــرایط اقتصادی شهر و عبور
از تنگناهای مالی در مجموعه مدیریت شــهری شیراز وجود
دارد تا با اصالح فرآیندها و اعمال سیاســتهای محرک و
تشــویقی در جهت بازآفرینی شاخصههای اقتصادی شهر و
رونق بخشی به سرمایهگذاری در حوزه ساختمان گام بردارند.
معاون مالی و اقتصادی شــهرداری شــیراز با اشاره به اینکه

فرصت طالیی شهرداری شیراز به فعاالن صنعت ساختمان

راهکار بازگشــت بازار ســاختمان به مسیر رونق غیر تورمی
و پویایی در ســرمایهگذاری را بازنگــری ،تدوین و اصالح
سیاســتهای حمایتی است ،خاطرنشان ســاخت :با اعمال
سیاســتهای شــهرداری در راستای
تحرک بخشــی به حوزه ســاختمان
میتوان امیدوار بود بخش قابلتوجهی
از نقدینگی انباشتهشده در نظام بانکی
کشور به ســمت بازار مسکن هدایت
و با افزایش حجم معامالت و ســطح
تقاضا نیز بهمرورزمان ،رونق به صنعت
ساختمان بازگردد.
هاشــمپور تصویب الیحه کاهش تعرفههای ریالی عوارض
صدور پروانههای ســاختمانی (کاهش عوارض ساختمانی)
را یک سیاســت محرک برای بخش ســاختمان دانست و
افزود :در مادهواحده این الیحه که در شــورای اسالمی شهر
شــیراز تصویبشده آمده است ،بهمنظور اعمال سیاستهای
حمایتی و تشــویقی جهت پویایی ساختوسازهای شهری
و ارائه تســهیالت الزم در این خصوص مقرر شــد چنانچه
کلیه مؤدیان نســبت به پرداخت کل بدهی خود تا پایان آبان

اخبا ر کوتاه

پاکبانان آماده جلوگیری از
آبگرفتگی معابر در روزهای
بارانی هستند

تقاطع جوادیه و ...بهمنظور تســریع و تسهیل در رفتوآمد
شهروندان و رفع مشکالت ترافیکی است .عالوه بر تکمیل
پروژههــای نیمهتمام عمرانــی ،برنامهریزیها و مطالعات
طرحهای انسانمحور نیز انجام شده است تا شاهد تحقق
رویکرد انسانمحوری در شهر شیراز باشیم.

میشــود .حیدر اسکندرپور با اشاره به اختصاص  ۹۷درصد
از بودجه عمرانی شــهرداری شــیراز طبق مصوبه شورای
شــهر به اتمام پروژههای نیمهتمام افزود :اهتمام و اولویت
شهرداری شــیراز در سال  ۹۷تکمیل پروژههای نیمهتمام
عمرانی همچون تقاطع سهســطحی شهیدان روزیطلب،

ماه ســال جاری اقدام نمایند مشــمول کاهش  22درصدی
عوارض ســاختمانی خواهند شد .وی هدف از اجرای مصوبه
کاهش عوارض صدور پروانههای ســاختمانی را بهرهمندی
از یکسود مشــارکتی برد ـ برد برای
ســازندگان ،ســرمایهگذاران و فعاالن
صنعت ســاختمان از یکســو و رونق
اقتصادی شــهر شــیراز از سوی دیگر
عنوان کــرد و افــزود :از این طریق با
افزایش منابع درآمدی پایدار ،شهرداری
میتوانــد از طریق تزریــق نقدینگی و
انجام برنامهریزیهای بهینه و متناسب
با نیاز شهر ،ضمن دســتیابی به شاخصههای رفاه اجتماعی
و گسترش مؤلفههای توســعهیافتگی شیراز ،زیرساختهای
عمرانی ـ خدماتی و اجرای طرحهای توســعهای را گسترش
میدهد .معاون مالی و اقتصادی شــهرداری شیراز به ابالغ
مصوبه شــورای اسالمی شهر شــیراز در خصوص تشکیل
باشگاه مؤدیان دائم و خوشحساب شهرداری شیراز نیز اشاره
و خاطرنشان کرد :طبق این مصوبه به شهرداری شیراز اجازه
داده شده است تا در راستای حفظ و ارتقای جذب درآمدهای

عمومی و ایجاد اشــتغال از محل ایجاد مشــوقهای مالی و
اداری برای آن دســته از مؤدیان که دارای سوابق مثبت در
پرداختهای مالی و آن دســته از انبوهسازان در سطح شهر
شــیراز که مشتریان ویژه شهرداری شیراز بهحساب میآیند،
نسبت به تشکیل باشگاه مؤدیان دائم و خوشحساب و ارائه
کارتهــای عضویت طالیی ،نقرهای و برنزی اقدام کند .بر
این اســاس راهاندازی گیشه ویژه باشــگاه مشتریان در هر
منطقه جهت پیگیری و به نتیجه رســاندن تقاضای اعضا در
اسرع وقت و اختصاص درصد تعدیل نرخ بهره بر اساس نوع
کارت از مزایای این طرح است.
هاشــمپور در بخش دیگری از سخنان خود به نامه شهردار
شیراز در خصوص اولویت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان،
پیش از مدیران اشــاره کرد و گفت :ایــن اقدام ترویج یک
الگــوی اخالقی ـ مدیریتــی و مصداق بــارز حفظ کرامت
کارکنان است .در راستای رفع دغدغههای معیشتی کارکنان
شــهرداری شیراز و تأکید ویژه شــهردار مبنی بر اجرای این
بخشــنامه ،کلیه حقوق و مزایای مربوط به مهرماه کارکنان،
پیش از مدیران ارشد و معاونین پرداخت شد .وی تأکید کرد:
توســعه اقدامات رفاهی ،انگیزشی و رفع تنگناهای معیشتی
کارکنان از سیاســتهای اصلی شــهرداری شیراز در جهت
ایجاد تعلق و تعهد سازی سازمانی است.

برگزاری نخستین جشنواره جایزه جهانی شعر اهلبیت (ع) در شیراز

رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای شــهر شیراز
با اعالم خبر برگزاری نخســتین جشــنواره جایزه جهانی شعر
اهلبیت (ع) در شــیراز گفت :شعر اهلبیت یکی از ارکان مهم
ادبیات ملل اسالمی است که همواره موردتوجه مسلمانان واقع
شــده اســت .احمد تنوری با اشاره به وجود شــاعران بزرگی
همچــون دعبل بن علی خزایی ،فرزدق ،عمادالدین نســیمی،
عمان ســامانی و محتشم کاشــانی در حوزه شعر اهلبیت (ع)
افزود :استان فارس و شهر شیراز نیز در حوزه آفرینشهای ادبی
با محور اهلبیت در دوران معاصر نقش ممتازی داشــته است.
تنوری ابراز کرد :شهر شیراز آمادگی دارد در کنار دیگر حوزههای
رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیســت و خدمات شهری
شورای اسالمی از بررســی آخرین آمادگی شهرداری شیراز
برای مقابله با احتمال بروز سیل خبر داد .قاسم مقیمی گفت:
اقدامات انجام شــده در خصوص الیهروبی رودخانه خشک،
پاکســازی جداول و معابر در ســطح شهر با توجه به شروع
فصل بارندگی در دستور کار کمیســیون قرار گرفت .رئیس
کمیسیون سالمت ،محیطزیســت و خدمات شهری شورای
اسالمی شهر شیراز گفت :با توجه به وظیفه نظارتی شورا ،در
آغاز هر فصل بهمنظور جلوگیری از حوادث غیرمترقبه جلساتی
در راستای پیشبینی مشکالت و ارائه راهکارها رفعان برگزار
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ادبی ،میزبان شعر اهلبیت (ع) در زبانها و گویشهای مختلف
جهان اســام هم باشد و به همین منظور طرح ایجاد دبیرخانه
جایزه جهانی شــعر اهلبیت (ع) در شورای شهر شیراز بررسی
میشود .رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی
شــهر شیراز ادامه داد :این طرح با رویکرد ارتقا جایگاه شیراز در
نزد مســلمانان جهان و با تأکید بر تقریب مذاهب اسالمی اجرا
خواهد شــد .به گفته تنوری مقدمات این طرح فراهم شــده و
بهزودی جهت تصویب به صحن شــورای اسالمی شهر شیراز
ارائه میشود .تنوری خاطرنشــان کرد :در این برنامه فرهنگی
با رویکرد بینالمللی شاعران جهان اسالم دعوت و آثار ادبی به
زبانهای زنده جهان اســام ارائه خواهد شد .وی افزود :در این
طرح با مشــارکت مسلمانان از همه کشورهای اسالمی ،زمینه
نشــر و ترجمه آثار هنرمندان به دیگر زبانهای جهان اســام
پیشبینی شده است.
بازدید از مسجد میثم و فرهنگسرای مادر

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر شیراز از تالش

برای ایجاد ستاد جمعآوری فرشهای خیرین جهت حسینیهها و
مساجد در یکی از فرهنگسراهای شهرداری شیراز خبر داد .احمد
تنوری در بازدید از روند مرمت و بازسازی شبستان مسجد میثم
تمار شهرک والفجر شیراز گفت :در تالش هستیم با همکاری
ســازمان فرهنگی اجتماعی شــهرداری شیرازستاد جمعآوری
فرش جهت مســاجد و حسینیهها را در یکی از فرهنگسراهای
شــهرداری این شــهر ایجاد کنیم که مــردم و خیرین بتوانند
فرشهای نو و یا کارکرده خود را جهت اســتفاده در مساجد و
اماکن مذهبی به این ســتاد اهدا کنند تا بر اساس اولویتبندی
در اختیار مساجد سطح شهر قرار گیرد .این عضو شورا افزود :در
برخی نقاط کشور چنین ستادهایی فعالیت دارند که با استقبال
خوب خیرین مواجه شــده است و در شیراز نیز میتوانیم شاهد
فعالیت ســتاد جمعآوری فرش جهت مســاجد باشیم .رئیس
کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر شیراز در این بازدید
همچنین بر ضرورت نصب تابلوی معرفی شخصیت میثم تمار
به در ورودی مســجد با هدف آشنایی بیشتر مراجعهکنندگان با
شــخصیتهای صدر اسالم تأکید کرد .در این بازدید که برخی

آمادگی شیراز برای مقابله با سیل احتمالی
میشود .مقیمی افزود :شهرداران مناطق
یازدهگانه شــهرداری ،معاونیــن اجرایی
مناطق و مدیران ســازمانهای مربوطه
در این کمیسیون گزارشی از فعالیتهای
صورت گرفته ارائه کردند .عضو شــورای
اسالمی شهر شــیراز ادامه داد :مقرر شد
کارگروه تخصصی بهمنظور تعیین تکلیف
مهار و ســرریز فاضالب شهری به بســتر رودخانه خشک با

حضور شــرکت آبفای شــیراز ،مجموعه
شهرداری و اعضای کمیسیون برگزار شود.
وی با اشــاره به ورود فاضــاب به کانال
خیرات در محله ابیوردی گفت :شهرداری
باید طرح جامع آبهای سطحی مربوط به
محله را تهیه و به شورا ارائه کند .مقیمی
از برداشــت درختان خودرو کف رودخانه
خشک بهمنظور جلوگیری از وقوع سیالب در فصول بارندگی

از اعضای هیئتامنای مســجد میثم تمار نیز حضور داشــتند،
عباسی از یاوران شورا در شهرک والفجر نیز توضیحاتی پیرامون
روند بازسازی مســجد فوق بیان کرد و خواستار کمک شورا و
شهرداری شیراز برای مفروش کردن شبستان اصلی این مسجد
شد .احمد تنوری همچنین در بازدید از فرهنگسرای مادر و محله
قدیمــی بازارچه فیل در بافت تاریخــی ،فرهنگی که با حضور
جمعی از اهالی و یاوران شــورا در محل برگزار شــد ،از کالس
نهضت ســوادآموزی زنان ،محل برگزاری کالسهای آموزشی
ترک اعتیاد ،برخی منازل تاریخی ،مساجد و حسینیه موجود در
محله بازارچه فیل ،عمارتهایی که ثبت ملی شدهاند ،عملیات
بهســازی کوچهها و معابر بافت تاریخی ،بازارچه محل و غیره
مــورد بازدید میدانی کــرده و از نزدیک در جریان مســائل و
مشکالت شهروندان در حوزههای مختلف اجتماعی و فرهنگی
قرار گرفت .رئیس کمیته بررسی درخواستهای مردمی شورای
شهر شیراز نیز در راستای حل مشکالت ساختمان فرهنگسرای
مادر و برخی مســائل فرهنگی اجتماعی موجود در محل قول
مساعد جهت پیگیری داد.

خبر داد و افزود :تکمیل هرچه ســریعتر دیوارههای کنارگذر
رودخانه خشک در دستور کار شهرداری قرار گرفت .به گفته
وی ،مقرر شد شهرداری منطقه  9اقداماتی بهمنظور جلوگیری
از رها شــدن آب ناشی از زهکشی و قناتها به سمت منازل
مســکونی واقع در شــهرک رضوان انجام دهــد .مقیمی
خاطرنشان کرد :شهرداری باید از طریق یاوران شورا ساکنان
محله گود گلکنان شــهرک ســعدی را به انجام لولهگذاری
بهمنظور دفع آبهای ســطحی در منطقه تشویق کند .وی
بر پیگیری شــهرداری منطقه  10بــرای جلوگیری از تخلیه
تانکرهای لجنکش در بستر رودخانه خشک تأکید کرد.

رئیس ســازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز گفت :با
توجه به بارش رحمت الهی در شــهر شیراز ،نیروهای این
ســازمان تمام تالش خود را بــه کار میگیرند تا از ایجاد
آبگرفتگــی معابر در هنــگام بارندگی جلوگیری شــود.
روحاهلل خوشبخت افزود :برنامهریزیها بهگونهای است که
بر اساس پیشبینی هواشناســی ،از ساعات قبل از شروع
بــارش ،پاکبانان مجهز به تجهیزات ایمنی و چتر در محل
گاردها که برای جداســازی اشیای جامد در جداول سطح
شــهر نصب شده است ،مستقر میشــوند .همچنین تعداد
دیگــری از پاکبانان نیز بهصــورت آمادهباش حضور دارند
که برای رفع مشــکل در محلهــای آبگرفتگی حضور
مییابند .رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز با
بیان اینکه تالش داریم امسال علیرغم نزول بیشتر بارش
باران شاهد آبگرفتگی در سطح معابر و خیابانها نباشیم،
افزود :شــهروندان نیز با رها نکردن پســماند در معابر که
میتواند موجــب گرفتگی جداول و کانالهای آب ،صدمه
به تأسیسات شــهری ،اختالل در عبور و مرور و ...شود ،از
آبگرفتگی معابر جلوگیری کنند.

نقاط سیلخیز شهرستان
شیراز اصالح شد
معاون خدماتشــهری شــهرداری شــیراز گفت :در این
زمینه رودخانه خشــک ساماندهی شــده و شهرداری در
آمادگی کامل اســت .محمد حســنپور با بیان اینکه تمام
سازمانهای شــهرداری و مناطق یازدهگانه شهرداری در
آمادگی کامل هســتند و جلســههایی در این زمینه است،
عنوان کرد :الیروبی جدولها و ساماندهی رودخانه خشک
نیز در دســتور کار قرار گرفت و این مهم نیز انجام شــده
است.
معاون شــهردار شیراز خاطرنشــان کرد :فضا را به سمتی
بردهایــم که در صــورت کاهش دما و بــارش برف ارائه
هرگونه خدمترسانی باشیم و در این زمینه نیز ماشینآالت
شهرداری شیراز و شن و نمک بهعنوان یکی از ملزومات،
آماده شــده است .محمدحســنپور تصریح کرد :نیروهای
خدوم شــهرداری به دنبال این هستند که در بارش باران
بهگونــهای خدمات ارائه دهند که کمترین مشــکل برای
شهروندان شیرازی پیش آید.

مدیرکل فنی حوزه معاونت
فنی و عمرانی منصوب شد
شهردار شــیراز علیرضا نثاری را به سمت مدیرکل فنی
حوزه معاونت فنی و عمرانی منصوب کرد.
حیدر اسکندرپور بررسی و تعیین خطمشی و برنامههای
کلی بهمنظــور تهیه طرحهای فنــی و اجرایی با توجه
به احتیاجــات فعلی و آتی شــهر ،همــکاری در تهیه
طرحهای مربوط به امور فنی ،ســاختمانی و زیرسازی و
معابر ســطح شهر اعم از سوارهروها و پیادهروها ،نظارت
عالــی بر عملکــرد واحدهای عمرانی شــهرداریهای
مناطــق ،نظارت عالی جهت اجــرای به هنگام پروژهها
در شــهرداری ،نظارت بر طراحــی پروژههای عمرانی
در قالــب بودجههــای مصــوب و ...را از مهمتریــن
مأموریتهای این سازمان برشــمرد .پیشازاین محمد
آخوندی مدیرکل فنی حوزه معاونت فنی و عمرانی بوده
است.
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،،

در نشست مشترک
اعضای شورا ،شهردار
شیراز و نمایندگان شیراز
در مجلس موضوعات
مهمی مانند ضرورت
انتخاب استاندار بومی
برای فارس ،الیحهی
درآمدهای پایدار،
چگونگی اختصاص درآمد
جریمههای رانندگی به
شهرها ،حاشیهنشینی و
رونق گردشگری سالمت
مطرح شد

،،

شهردار شیراز در نشست هماندیشی شورا و نمایندگان مجلس:

مجلسجلویتصویبتبدیلعوارضشهری
به مالیات دولتی را بگیرد

،،

در ماده  9الیحه
ارزشافزوده ،واژه
«عوارض» حذف و بهجای
آن از واژه مالیات استفاده
شده است .اگر این قانون
تصویب شود ،نه تنها
دیگر عوارض شهری به
شهرداری تعلق نمیگیرد
و عوارض به حساب خزانه
دولت واریز میشود؛
بلکه دیگر کسی عوارض
نمیدهد و شهر اداره
نمیشود

،،

،،

این الیحه به تضعیف
مدیریت شهری میپردازد
بهگونهای که درآمدها
از کالنشهرها حاصل
میشود ،اما تخصیصها
بین روستاها و شهرهای
کوچک صورت میگیرد.
نمایندگان مجلس از
تضعیف مدیریت شهری
در کالنشهرها جلوگیری
کنند

،،

در نشســت مشــترک اعضای شورا ،شــهردار شیراز و مســعود رضایی و
حسین مالکی علی اکبری نمایندگان شــیراز در مجلس شــورای اســامی که ساعتی پیش
از شــصتویکمین جلســه علنی پارلمان شهری شــیراز انجام گرفت ،موضوعات مهمی مورد
بحث قرار گرفــت .موضوعاتی مانند ضرورت تعامل با نمایندگان مجلس برای حل مشــکالت
مدیریت شــهری ،استانیشــدن انتخابات ،ضرورت انتخاب اســتاندار بومــی برای فارس،
الیحــهی درآمدهــای پایدار ،چگونگــی اختصاص درآمــد جریمههای رانندگی به شــهرها،

مورد مهم الیحه مالیات بر ارزشافزوده

شهردار شیراز در این نشست که بهمنظور هماندیشی درباره
موضوعات مدیریت شهری برگزار شد ،درباره الیحه مالیات
بــر ارزشافزوده ،گفت :تا پیش از برنامه ســوم عوارضی به
نام یک درصد تولید در شــهرداری داشتیم که بر اساس آن
کارخانههایی که در محدوده و حریم شــهر فعالیت میکنند،
باید یک درصد از درآمد خود را به شــهرداری بدهند؛ اما در
برنامه پنجساله سوم کشــور این درآمد شهرداریها را تحت
عنوان یکپارچه کردن بهعنوان قانون تجمیع عوارض آوردند
که درواقع مصیبت شــهرداریها از همینجا آغاز شد .حیدر
اسکندرپور افزود :مفهوم کلی قانون تجمیع عوارض این بود
که قرار اســت به تولید کمک شود ،اما از آنسو تبعات ناشی
از تولید بر دوش شــهرها بود که قانــون مذکور هم بعدازآن
تبدیل شــد به قانــون ارزشافزوده که باید به شــهرداری
تعلق گیرد؛ اما سهم شــهرداریها در این قانون از  9درصد
ارزشافزوده ،ســه درصد اســت که آنهم توزیع میشــد و
شــهرداریهای شهرهای کوچک بیشــتر از کالنشهرها از
آن ســود میبردند .اسکندرپور تأکید کرد :ما تقاضا داریم که
 50درصد ارزشافزوده دریافتی که اکنون یکســوم اســت،
به شــهرداریها اختصاص یابد تا ایــن قانون بهعنوان نقطه
تاریکی در مصوبات مجلس ثبت نشود .شهردار شیراز افزود:
من دســتکم دو بار (دهم تیرماه و  22مهرماه سال جاری)
همه این موارد را در نامهای به مجلس و نمایندگان شــیراز
بهتفصیل نوشــتهام .تقاضای مــا از رئیس مجلس و مجلس
این بــود که الیحه ارزشافزوده بعــد از الیحه جامع درآمد
شهرداریها در مجلس مطرح شود و دلیل آن این بود که این
 50درصد سهم شــهرداریها از ارزشافزوده تثبیت شودکه
متأسفانه این اتفاق نیفتاد.
ارزش افزوده جزو عوارض شــهرداری است،
نه مالیات

شــهردار با اشــاره به تفاوت مالیات با عوارض گفت :وقتی
به جای عوارض ،عنوان مالیات گذاشــته شــود ،باید ابتدا به
خزانه عمومی واریز شود بعد از طریق نظام تخصیص سازمان
برنامهوبودجه تخصیص یابد؛ اما وقتی عوارض گرفته شــود
مبالغ آن عین ًا به دســتگاهی که در قانون دیده شــده است،
اختصــاص مییابــد .در نامهای که به نمایندگان نوشــتهام
این اســت که الیحه ارزشافزوده یــک چارچوب کلی پیدا
کرده اســت و پول باید یکســره به خزانه برود که درصدی
از آن به شهرداریها میرســد درحالیکه ارزشافزوده جزو
عوارض شهرداری است و باید مستقیم ًا به شهرداریها برسد.
اســکندرپوربا قرائت بخشهایی از نامه خــود به نمایندگان
شیراز درباره کاستیهای الیحه مالیات بر ارزشافزوده یادآور
شــد :در ماده  9الیحه ارزشافزوده ،واژه «عوارض» حذف
و بهجای آن از واژه مالیات اســتفاده شــده است .همچنین

بــا توجه به اینکه طبق قانون محاســبات عمومی کشــور
«مالیــات» بهعنوان درآمد عمومی دولت محســوب شــده
اســت و طبق اصل  53قانون اساســی کلیــه دریافتهای
دولت در حسابهای خزانهداری کل متمرکز میشود و همه
پرداختها در حدود اعتبــارات مصوبه بهموجب قانون انجام
میگیرد ،تمامی پرداختها به شهرداریها و دهیاریها صرف ًا
از طریق بودجه کل کشــور و فرایند مبادلــه موافقتنامه با
سازمان برنامهوبودجه امکانپذیر خواهد شد.
 440هزار خانوار حاشیهنشین در کشور

در این نشست رئیس شورای اسالمی شهر شیراز با تأکید بر
توجه پارلمان شهری شــیراز به موضوع مردممحوری گفت:
هماکنون مسائل خاصی در شهر شیراز مانند جذب توریست و
رونق گردشگری ،مسائل حوزه سرمایهگذاری ،مسائل مربوط
به ترافیک و حملونقل و نیز برخی مسائل شهرسازی مطرح
اســت که مجلس میتواند با اصالح یا تسهیل قوانین در این
رابطه به مدیریت شــهری کمک کند .نماینده مردم شــیراز
در مجلس هم بــا تأکید بر حداکثر تالش بــرای برگزیدن
اســتاندار بومی برای فارس اظهار داشت :با انسجام و وحدت
و تشریکمســاعی میتوانیم مســائل را رفع کنیم .مسعود
رضایــی افزود :با توجه به شــرایط اقتصادی ،باید بهســوی
بخش خصوصی و جذب ســرمایهگذار حرکت کنیم .نماینده
مردم شــیراز گفت :بیش از  ۴۴۰هزار خانوار حاشیهنشین در
کشــور وجود دارند که باید برای رفع این مشــکل تدابیری
اندیشیده شود.
فارس استاندار بومی میخواهد

علی اکبری نیز ضمن تاکید بر لزوم انتخاب اســتاندار بومی
برای فارس در بخش دیگری از ســخنانش خاطرنشان کرد:
شــورای شــهر با همکاری میراث فرهنگی و علوم پزشکی
باید نســبت بــه ایجاد سیســتم منظم بهمنظــور مدیریت
گردشگری ســامت اقدام کنند .نایبرئیس شورای اسالمی
شهر شــیراز هم با اشاره به درخواست شورای عالی استانها
درباره الیحهی درآمدهای پایدار ،خواســتار توجه و حمایت
نمایندگان مردم شــیراز در مجلس شــورای اسالمی به این
درخواســت بهمنظور تداوم مدیریت شــهری و جلوگیری از
افزایش معضالت شــهر شــد .ابراهیم صبــوری افزود :این
الیحه به تضعیف مدیریت شــهری میپردازد بهگونهای که
درآمدها از کالنشهرها حاصل میشود ،اما تخصیصها بین
روستاها و شــهرهای کوچک صورت میگیرد .وی خواستار
ایجاد فراکســیون نمایندگان شــهرهای بزرگ برای دفاع از
کالنشهرها در راستای جلوگیری از تضعیف مدیریت شهری
و اجرای الیحهی مدیریت یکپارچه شهری در جهت توسعه
متوازن شهرها شد.

حاشیهنشینی ،جذب گردشگر و رونق گردشگری ،مســائل حوزه سرمایهگذاری ،ترافیک و
حملونقل ،و برخی مســائل شهرسازی مطرح شد و اصالح یا تســهیل قوانین برای کمک به
مدیریت شــهری هم در جلسه درخواست شــد؛ اما از دیدگاه من شــاید بتوان گفت یکی از
مهمترین موضوعهــای موردبحث ،الیحه مالیــات بر ارزشافزوده مصوبه ســال  1387بود
که دوره آزمایشــی آن به پایان رســیده و قراراســت در صحن علنی مجلــس فعلی مطرح و
تصویب شود.

عــدم اختصاص اعتبــار دولت به شــهرها
مشکلساز شده است

دیگر عضو شورای اســامی شهر شیراز گفت :درد مشترک
نهادها و ســازمانها در شــیراز ،نبود اعتبار و عدم تخصیص
اعتبار از ســوی دولت اســت که باید در بودجه سال  ۹۸از
ســوی نمایندگان شیراز در مجلس شــورای اسالمی مدنظر
قرار بگیرد و با اســتفاده از قدرت چانهزنی نمایندگان اعتبار
افزایش یابد .لیال دودمان با اشــاره به عــدم تزریق بهموقع
بودجه از ســوی دولت به دانشگاه ،مترو و سایر نهادها افزود:
این امر ســبب بروز مشکالت متعددی برای این نهادها شده
است بهگونهای که در طرح بافتهای فرسوده مقرر شده بود
که  ۵۰درصد اعتبار از ســوی دولت تأمین شــود ،اما با عدم
تأمین بودجه ،تحقق این طرح بر دوش شــهرداری است که
باید موردتوجه قــرار گیرد .وی ضمن تأکید بر تعیین تکلیف
شــهرکهای منفصل شهری افزود :تعیین تکلیف زمینهای
اوقافی مشکل بزرگ شهر شــیراز است که توجه نمایندگان
مجلس به این امر میتواند مشکل را رفع کند.
ضرورت اداره مراکز گردشگری شیراز توسط
هیئتامنا

رئیس کمیســیون زیارت و گردشگری شورای اسالمی شهر
شــیراز نیز ضرورت اداره مراکز گردشگری توسط هیئتامنا
را مطرح کرد و افزود :با توجه به جاذبه شــهر شــیراز برخی
از این مراکز زیر نظر میراث فرهنگی هســتند ،اما شهرداری
هزینههای زیادی در حوزه فضای ســبز صرف میکند؛ این
در حالی است که شــهرداری هیچ بهرهای نمیبرد .سولماز
دهقانی خاطرنشــان کرد :در برخی استانها ،اماکن تاریخی
و گردشگری بهصورت هیئتامنایی اداره میشود و هزینهای
که صرف میشــود در راســتای نگهداری ،مرمــت و ارائه
خدمات به مجموعه بازگردانده میشود .وی همچنین گفت:
با تشــکیل هیئتامنا و حضور افراد متخصص ،این اماکن به
نحو مطلوب اداره میشود.
خشکســالی مهاجرت به شــیراز را شتاب
بخشیده

رئیس کمیسیون سرمایهگذاری شــورا نیز بر برگزاری مداوم
چنین نشســتهایی با دستور کار مشخص در هر جلسه تأکید
کرد .رئیس کمیســیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای
اسالمی شــهر شــیراز هم گفت :خشکســالی و مشکالت
اقتصادی شــهر شیراز ،سبب مهاجرت روســتاها و شهرهای
کوچک به شــیراز شــده اســت و به دلیل کمبود درآمد ،این
افراد ،در روســتاهای اطراف شــیراز مستقر میشــوند و بار
سنگین حوزهی اقتصادی و حملونقل و سایر حوزهها بر دوش
شــهرداری است .نواب قائدی افزود :شــهرداری در شناسایی
و رفع مشــکالت نقاط حادثهخیز و روشنایی کمربندی شیراز

اقدامات بســیاری انجام داده اســت این در حالی اســت که
شهرداری متولی حوزهی کمربندی نیست و باید اداره کل راه
و شهرسازی و شرکت توزیع برق شیراز تعهدات خود را انجام
دهنــد .وی ضمن تأکید بر لزوم توجــه نمایندگان مجلس به
برگشت جرائم رانندگی بهمنظور ایجاد زیرساختهای هوشمند
ســازی حوزهی حملونقل شهری ،خواســتار حمایت آنان در
حوزههای مختلف ســرمایهگذاری شــد و افزود :با تحقق این
امر مشکالت اشتغال و سایر مسائل شهر نیز رفع خواهد شد.
ظرفیت گردشگری سالمت مغفول مانده

سیروس پاکفطرت عضو دیگر شورای پنجم در این نشست
نظر نمایندگان شیراز را درباره استانی شدن انتخابات پرسید و
گفت :آیا دولت نظر مجمع نمایندگان در این رابطه را خواهد
پذیرفت؟ رئیس کمیســیون سالمت ،محیطزیست و خدمات
شهری شورای اسالمی شهر شیراز نیز در این نشست با بیان
اینکه معضالت شهر شیراز بدون کمک نمایندگان شیراز در
مجلس رفع نخواهد شد ،بر توجه نمایندگان شیراز در مجلس
شورای اسالمی به مســئله بومی بودن استاندار جدید تأکید
کرد .قاســم مقیمی در اشاره به مشــکالت ساختار مدیریت
شهرداری گفت :هنوز نتوانستهایم از داشتههای شهر خود در
حوزه سالمت و گردشــگری استفاده ببریم بهگونهای که در
شهرداری حتی معاونتی با عنوان معاونت سالمت وجود ندارد.
مدیریت شهری باید یکپارچه شود

رئیس کمیسیون برنامه ،بودجه ،امور حقوقی و امالک شورای
اسالمی شهر شــیراز هم در این جلسه با اشاره به این نکته
که بر اساس الیحه درامد پایدار ،اختیار تصمیمگیری عوارض
که در اختیار شوراســت ،از شورا ســلب و مجلس درباره آن
تصمیمگیری میکند ،خواستار حضور فعال نمایندگان شیراز
در فراکسیون مدیریت شهری شــد و افزود :اگر این الیحه
پیشــنهادی دولت تصویب شــود کســی عوارض نمیدهد
و شــهر اداره نمیشود .ســید عبدالرزاق موسوی با اشاره به
طرح مدیریت یکپارچه شهری افزود :بنا بر تجربهی  ۳۷شهر
بزرگ ،کشــور را نمیتوان متمرکز اداره کرد و باید بهصورت
محلی اداره شــود .علی ناصری دیگر عضو شورای اسالمی
شــهر شــیراز نیز گفت :نمایندگان مجلس شورای اسالمی
و اعضای شورای اسالمی شــهر هردو توسط مردم انتخاب
میشــوند و مهمتریــن مخاطب آنها مردم هســتند و باید
جوابگوی مردم باشند .نوذر امامی رئیس کمیسیون معماری
و شهرسازی شورا هم یادآور شد :با حضور مجمع نمایندگان
استان ،شورای شــهر و شــورای هماهنگی میتوان درباره
انتخاب اســتاندار تصمیمگیری کرد .در پایان این نشســت
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز گفت :برنامهریزی میکنیم
که چنین نشستهایی با نمایندگان مردم شیراز در مجلس در
فواصل کوتاه برگزار شود.
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رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر در گفتوگو با «شهرراز»

شیراز به موزه اقوام
نیاز دارد
حسین مالکی  /رئیس کمیســیون گردشگری و زیارت شــورای پنجم بر این باور است
که تنوع قومیتی در شــیراز میتواند بهعنوان یک فرصت تلقی شود و در مناسبتهای مختلف
میتوان از چنین ظرفیتهایی اســتفاده کرد .سولماز دهقانی به همین دلیل جای موزه اقوام را
در این شهر خالی میداند .این عضو هیئترئیسه شورا در گفتوگوی خود با شهرراز همچنین
از تصمیمگیری برای اجرای برنامههای نوروزی ســال آینده مدیریت شــهری در نقاطی مانند
با توجه به بزرگداشت هفته کتاب و همچنین در
پیش بودن نمایشــگاه کتاب فارس ،به نظر شما
چگونه میتوان از ظرفیت کتــاب و کتابخوانی
برای پیشبرد رویدادهای گردشــگری در شیراز
بهره برد؟

برخی ســالها کیفیت نمایشــگاه کتابی که در شیراز برگزار
میشود ،در حدی است که حتی شهروندان را جذب نمیکند؛
چه رســد به اینکه بخواهیــم آن را بهعنــوان یک رویداد
گردشــگری ببینیم .به نظر من آنچه میتوانــد به رونق در
نمایشگاه کتاب و رویدادهای کتاب و کتابخوانی کمک کند،
همان بحث «شــهر خالق ادبی» اســت که ما از آن طریق
بتوانیم نویســندگان خوب ملی و بینالمللی کشــور را برای
امضای کتابهایشــان یا کتاب و کتابخوانی به شهر شیراز
دعوت و برنامههای مختلفی را در این زمینه اجرا کنیم؛ وگرنه
نمایشگاه کتاب به تنهایی نمیتواند نقشی در جذب گردشگر
داشته باشد و یک رویداد گردشگری محسوب شود.
آیا برای ایام نوروز  98برنامهها و فســتیوالهای
شــهری با محوریت اجتماعی ،فرهنگی ،هنری از
سوی مجموعه مدیریت شهری تعریف و تدوین
شده است؟

برای نوروز  98ما برنامههایی را در ســهنقطه عفیفآباد ،ارگ
کریمخــان زند و گــذر حافظیه خواهیم داشــت و محوریت
برنامهها هم برگزاری آنها در محالت کمبرخوردار شهر است
که شــهروندان آن مناطق هم بتواند از آن برنامهها اســتفاده
کنند؛ در این زمینه منتظر ارائه برنامههای نوروزی ســازمان
فرهنگی شهرداری هستیم.
شــما به همراه جمعی از اعضای شورای شهر از
موکب اربعین شــهرداری شــیراز در مرز کشور
بازدید کردید .وضعیت خدماترسانی به زائران و
همچنین اقدامات صورتگرفته را چگونه دیدید؟

وضعیت خدماترســانی به زائران بسیار خوب بود و شهرداری
شــیراز نســبت به شــهرداریها و ارگانهای دیگر ،خدمات
وســیعتری مانند چادرهای اقامتی با سرویسهای بهداشتی و
نانوائی سیار داشت و مســیری چند کیلومتری را هم سازمان
پسماند بسیار تمیز و مرتب سامان داده بود 50 .دستگاه اتوبوس
شــهرداری شیراز نیز برای جابهجایی زائران اختصاص یافته و
همهچیز تمیز و مرتب و خوب در شــأن شیراز ،شهر حضرت
شــاهچراغ (ع) بود که هنگامی هم که با شــهردار و شورای
خرمشهر دیدار داشتیم بسیار از شهرداری شیراز تشکر کردند.
یکی از راهکارهای افزایــش تعامل بینالمللی

بــا شــهرهای فرهنگی جهــان ،عقد قــرارداد
خواهرخواندگــی و رفتوآمدهــای دیپلماتیــک
هیئتهای فرهنگی اســت .در دوره اخیر مدیریت
شهری ،چه برنامهریزیهایی برای گسترش این
نوع تعامل در راستای معرفی بیشازپیش شیراز
صورت گرفته است؟

در زمان ورود مجموعه جدید شــورا و شهرداری یک پیمان
خواهرخواندگی شــیراز با یکی از شــهرهای چین بسته شد
کــه امیدواریم این تعامــات در حد امضــای روی کاغذ و
تفاهمنامهها نماند و ما بتوانیم تعامالت بیشــتری با شهرهای
خواهرخوانده داشته باشیم .سال گذشته نیز از شهر «دوشنبه»
تاجیکســتان بهعنوان یکی از خواهرخواندههای شیراز دعوت
کردیم که گروههای هنری خود را برای شــب عید نوروز به
شیراز بیاورند و اجرای برنامه داشته باشیم .طبع ًا از آنسو ما نیز
گروههایی خود را به دوشنبه میفرستادیم تا هم تبلیغی برای
شیراز باشد و هم بتوانیم روابط بینالمللی خود را تقویت کنیم،
ظاهراً روابط دیپلماتیک بین ایران و تاجیکستان چندان خوب
نیســت و وزارت امور خارجه هم استقبالی از این قضیه نکرد.
با این حال تالش میکنیم این تعامالت در حد صحبت باقی
نماند .همچنین امیدواریم با توجه به اینکه شــهر «وایمار»
آلمان که مقبــره گوته در آن قــرار دارد و توجه ویژهای نیز
بــه حافظ دارند ،بتوانیم یک نســخه صندلی ویژه گوته را در
شیراز داشته باشیم و گذری را به نام گوته اختصاص دهیم تا
تعامالتی میان این شــهر با شیراز برقرار باشد؛ زیرا هفتههای
فرهنگی شــیراز در آن شهرها میتواند بســیار کمککننده
باشد؛ چراکه بیشتر از طریق بحثهای فرهنگی و گردشگری
میتوان تعامالتی را برقرار کرد.
با توجه به کاهش ارزش پول ملی و بهتبع کاهش
هزینههای گردشــگران خارجی ،اما بر اســاس
آمارهای ســازمان میراثفرهنگی و گردشگری،
میزان ورود گردشگران به کشور و فارس کاهش
یافته است .به نظر شما دلیل این اتفاق چیست و
چگونه میتوان برای گردشگران خارجی جذابیت
سفر ایجاد کرد؟

کاهش ارزش پــول ملی ایران به نفع گردشــگران خارجی
اســت و ایران برای آنان بهعنوان یک کشور ارزان برای سفر
تبدیل میشود؛ اما مشــکل کاهش آمار گردشگران به خاطر
مواضعی اســت که برخی کشورها مانند امریکا در برابر کشور
ما گرفتهاند .باوجوداین ســازمان میراث فرهنگی هم ترتیب
خاصی ایجاد کرد تا در گذرنامه هرکدام از گردشگرانی که وارد
ایران میشــوند ،مهر نخورد که این میتواند چنین وضعیتی
را تا حدی ســامان دهد؛ اما به نظرم مشــکل عمده ما بحث

ذرهبین
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مشــکل عمده ما بحــث بازاریابی و
تبلیغات بینالمللی است که باید ساماندهی
شود ،زیرا جذابیت سفر را دیگر نمیتوانیم
با کاهش قیمتها و تخفیفها ایجاد کنیم .ما
جذابیتهایی در حوزههای فرهنگی تاریخی
و طبیعی داریم کــه باوجوداین عوامل باید
تســهیالتی برای گردشگران ایجاد و بخشی
از محدودیتها برداشته شــود تا بتوانیم
تعامالت خود را با دیگر کشورها حفظ کنیم
و سفر گردشگران را رونق بخشیم

عفیفآباد ،ارگ کریمخانی و گذر حافظیه با اولویت محالت کمبرخوردار شهر و نیز از مصوبه
اخیر کمیســیون گردشگری شورا برای تشکیل کارگروهی متشــکل از مدیریت گردشگری و
معاونت حملونقل و ترافیک شــهرداری جهت بهنتیجهرساندن بحث اتوبوسهای گردشگری
خبر میدهد .مشروح گفتوگوی شهرراز با رئیس کمیسیون گردشگری و زیارت شورای شهر
را در ادامه بخوانید.
بازاریابی و تبلیغات بینالمللی اســت که باید ساماندهی شود،
زیرا جذابیت ســفر را دیگر نمیتوانیم بــا کاهش قیمتها و
تخفیفها ایجاد کنیم .ما جذابیتهایی در حوزههای فرهنگی
تاریخی و طبیعی داریم که باوجوداین عوامل باید تسهیالتی
برای گردشگران ایجاد و بخشی از محدودیتها برداشته شود
تا بتوانیم تعامالت خود را با دیگر کشــورها حفظ کنیم و سفر
گردشگران را رونق بخشیم.
کار پیگیری ســاماندهی خودروهای گردشگری
و فرودگاه و جایگزین شــدن خودروهای جدید و
هیبریدی و استقرار خودروهای گردشگری به کجا
کشید؟

ما در جلســات اخیر کمیسیون گردشگری بحث اتوبوسهای
گردشــگری را داشــتیم که مدیریت گردشگری شهرداری با
کمک معاونت حملونقل و ترافیک شــهرداری کارگروهی را
تشــکیل دهند تا این موضوع را به نتیجه برســانند .با توجه
به صحبتهای معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز،
خود آقای زوربخش پیگیر کار خودروهای فرودگاه هســتند.
درباره فاصله ایســتگاه متــروی میدان اهلل تا فــرودگاه که
خط قطار شــهری وجود ندارد ،ما در کمیســیون گردشگری
مصوبهای برای نقلوانتقال مســافران و تســهیل رفتوآمد
گردشــگران تصویب کردیم که چند اتوبــوس یا مینیبوس
فاصله بین فرودگاه تا ایستگاه مترو در فلکه اهلل را پر کنند.
بازآفرینی و بهرهمنــدی از ظرفیت بافت تاریخی
شــیراز در جهت افزایش جذب گردشگران به این
مناطق ،یکی از شــعارها و اهداف مجموعه مدیریت
شهری بوده است .برای این منظور چه برنامهریزیها
و اقداماتی صورت گرفته و خواهد گرفت؟

با وجود محدودیتهای مالی کنونی شــهرداری شیراز ،بسیار
ایــل بودیم که برنامه جامعی برای بافت داشــته باشــیم ،نه
اینکه بهصورت موردی کوچهای را سنگفرش کنیم و گذری
را ســامان دهیم .باید طرح ســاماندهی بافت تاریخی داشته
باشــیم که در چند سال آینده بر اساس آن بدانیم چه کاری را
باید انجام داد ،اما متأسفانه به دلیل محدودیتهای مالی این
امکان وجود ندارد و ما نیز به این حوزه ورود نکردیم؛ هرچند
در دورههای قبل تســهیالتی در عــوارض و تأمین پارکینگ
و ...در نظر گرفته شــده اســت ،با این حال من فکر میکنم
اجرای برنامههای فرهنگی در بافت تاریخی میتواند به جذب
گردشــگران کمک کند ،زیرا ما مجتمعهایــی اقامتی برای
گردشگران در بافت داریم که اگر کاربریهایی مانند خانههای
ســنتی ،زورخانه و خانههای فرهنگی نیز در آنجا تعریف شود
که گردشگران بتوانند با فرهنگ شیراز بیشتر آشنا شوند ،بافت

آنچه میتواند به رونق
در نمایشگاه کتاب و
رویدادهای کتاب و
کتابخوانی در شیراز
کمک کند ،شکلگیری
«شهر خالق ادبی»
است که ما از آن طریق
بتوانیم نویسندگان ملی
و بینالمللی را برای
امضای کتابهایشان
یا کتابخوانی به شیراز
دعوت و برنامههای
مختلفی را در این زمینه
اجرا کنیم

،،

تاریخی شیراز از حالت اقامتگاهی در خواهد آمد .بههرحال اگر
برنامههای فرهنگی در آنجا اجرا شود میتواند در حال حاضر
بسیار کمککننده باشد.
هفته گذشته مدیرکل فرهنگ و ارشاد فارس در
گفتوگو با شــهرراز از ایجاد گذر فرهنگ و هنر
در شیراز با همکاری شــهرداری شیراز خبر داد.
به نظر شــما چنین اقداماتی چه تأثیری بر رونق
گردشــگری و بهرهمندی از این ظرفیت شــهر
خواهد داشت .مدیریت شــهری چه برنامههایی
افزایش چنین ظرفیتهایی دارد؟

من در جلســهای که این تصمیم گرفته شــد ،حضور داشتم
اما این را متوجه نمیشــوم که قرار است این گذر چه کاری
انجام دهد و چه اتفاقی در آن بیفتد؟ اگر در محله سنگ سیاه
بخواهیم یک گذر را با کاربری فرهنگی و هنری تعریف کنیم،
میتواند بسیار مفید باشد ،اما اینکه در سنگ سیاه خانههایی
را مشخص و آنها را به فعالیتهای فرهنگی اختصاص دهیم،
آنهم در جهت افزایش ســطح فرهنگ آن محالت میتواند
مؤثر باشد؛ اما هنوز برنامهای برای گذر فرهنگ ندیدهام.
فارس و شیراز محل حضور اقوام و قومیتهای
متنوع است که هرکدام فرهنگها و آدابورسوم
ویژهای دارند .آدابورســومی کــه اغلب برای
گردشگران خارجی و داخلی جذابیت دارد .چگونه
میتوانیم از این ظرفیت برای شــهر شیراز بهره
ببریم؟

شــهر شــیراز قومیتهای مختلفی دارد :ترک ،لر ،شیرازی،
عرب .در زمان جنگ هم اقوام بســیاری از شــهرهای مرزی
مانند اهواز و آبادان و ...به شهر ما آمدند که این تنوع قومیتی
میتواند برای ما یک فرصت باشد و میتوانیم در ایام مختلف
از ظرفیتهای آن استفاده کنیم .در همین راستا فکر میکنم
جای موزه اقوام در شــیراز بسیار خالی است .ما در کوهستان
دراک شــاهد آغاز به کار یک کمپ عشایری بودیم که ترک
قشقایی هستند و بسیار محیط خوبی فراهم آمده و شما وقتی
وارد آن میشــوید فکر میکنید به یک یورد قشقایی رفتهاید.
از نظر طبیعــی بودن آنجا واقع ًا عالی اســت که من از همه
دعــوت میکنم به آنجا بروند و کمــک میکنیم کمپهایی
که حالت موزه عشایری هم داشته باشند در شهر شیراز برای
گردشگران شــکل بگیرد ،زیرا بسیاری از گردشگران فرصت
نمیکنند که در بیرون از شــیراز به دیدن عشایر بروند ،اما ما
میتوانیم با ایجاد موزههای عشایری حتی اگر شده یکشب
آنها را اسکان دهیم تا زمان ماندگاری آنها در شهر افزایش
یابد.

اجــرای برنامههای فرهنگی در بافت تاریخی میتواند به جذب گردشــگران کمک کند ،زیرا ما
مجتمعهایی اقامتی برای گردشــگران در بافت داریم که اگر کاربریهایی مانند خانههای ســنتی و
خانههای فرهنگی نیز در آنجا تعریف شود که گردشگران بتوانند با فرهنگ شیراز بیشتر آشنا شوند،
بافت تاریخی شــیراز از حالت اقامتگاهی در خواهد آمد .بههرحال اگر برنامههای فرهنگی در آنجا
اجرا شود میتواند در حال حاضر بسیار کمککننده باشد

جای موزه اقوام در شــیراز بسیار خالی است .ما در کوهستان دراک شاهد آغاز به کار یک کمپ
عشایری بودیم که ترک قشقایی هستند و بسیار محیط خوبی در آنجا فراهم آمده است .ما نیز کمک
میکنیم کمپهایی که حالت موزه عشایری داشته باشند در شیراز برای گردشگران شکل بگیرد ،زیرا
بسیاری از گردشگران فرصت نمیکنند که در بیرون از شیراز به دیدن عشایر بروند ،اما ما میتوانیم
با ایجاد موزههای عشــایری حتی اگر شده یکشب آنها را اسکان دهیم تا زمان ماندگاری آنها در
شهر افزایش یابد
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برای نوروز  98ما
برنامههایی را در
سهنقطه عفیفآباد ،ارگ
کریمخان زند و گذر
حافظیه خواهیم داشت
و محوریت برنامهها هم
برگزاری آنها در محالت
کمبرخوردار شهر است
که شهروندان آن مناطق
هم بتواند از آن برنامهها
استفاده کنند
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امیدواریم با توجه به
اینکه شهر «وایمار»
آلمان که مقبره گوته
در آن قرار دارد و توجه
ویژهای نیز به حافظ
دارند ،بتوانیم یک نسخه
صندلی ویژه گوته را
در شیراز داشته باشیم
و گذری را به نام گوته
اختصاص دهیم تا
تعامالتی میان این شهر با
شیراز برقرار باشد

،،
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صدای شهر
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الیحه جامع حمایت از ورزش در
چارچوبورزشهایهمگانیتنظیمشود
رئیس شــورای اسالمی شــهر شــیراز گفت :الیحه جامع
حمایــت از ورزش باید در چارچــوب ورزشهای همگانی
تنظیم شــود .ســیداحمدرضا دســتغیب با ابــراز گالیه از
شهرداری به دلیل عدم ارسال الیحه به شورا افزود :الیحه
جامع حمایت از ورزش باید در راستای شرح وظایف سازمان

رئیس و اعضای شــورای اسالمی شهر شــیراز در دیدار با
هیئترئیســه اتاق اصناف به بررســی برخی مشکالت و
راههای همکاری دوجانبه پرداختند .سیداحمدرضا دستغیب
در این دیدار گفت :شــورای شــهر شــیراز آمادگی کامل
دارد برای رونق کســبوکار و بهبود فضــای اقتصادی با
اتاق اصناف بهصورت متقابل همکاری کند .رئیس شــورا
ادامه داد :اداره بســیاری از امور شهر همچون حملونقل،
جمعآوری پسماند و یا ساماندهی مشاغل نیازمند همکاری
سهجانبه شورای شــهر ،اتاق اصناف و شــهرداری شیراز
است .دستغیب افزود :به دلیل افزایش مهاجرتهای ناشی
از خشکسالی ،حاشیهنشــینی و مشاغل کاذب به یکی از
آسیبهای جدی شهر شیراز تبدیل شده که اقتصاد شهر را
تهدید میکند .وی ادامه داد :شورای شهر هیچگاه به دنبال
محدود کردن فضای کســبوکار نیست و کمیسیونهای
این شــورا تالش میکننــد قبــل از تصمیمگیریها نظر
نمایندگان اصناف مرتبط را نیز جویا شوند.

فرهنگی و اجتماعی شــهرداری و بهدوراز جنســیت و نوع
ورزش در چارچوب ورزشهای همگانی و برای همه مردم
تنظیم شــود .رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اســامی شهر شــیراز گفت :طرح یکفوریتی مساعدت به
تیمهای فوتســال بانــوان پارس آرای شــیراز و پویندگان

صنعت فجر در کمیسیون بررسی شد .احمد تنوری با توجه
به عدم ارسال الیحهی جامع حمایت از ورزش با گذشت ۱۳
ماه از ســوی شهرداری افزود :مقرر شد مجموعه شهرداری
در مــدت یک هفته الیحه را به شــورا ارائــه دهد در غیر
این صورت در صحن شــورا این موضوع از شــهردار طرح

شورای شهر آماده همکاری با اصناف برای رونق کسبوکار است
رشد است و مورد استقبال شــهروندان هم قرار گرفته ،به
یک تهدید جدی برای ســامت و اقتصاد شهر تبدیل شده
است .ابراهیم صبوری از احداث قریبالوقوع سایت مشاغل
مزاحم در شــرق شــیراز خبر داد و گفت :توافقات اولیه با
پیمانکار و ســرمایهگذار انجام شده و بهزودی پذیرهنویسی
و فعالیــت عمرانی احداث آن در زمینی به مســاحت ۳۰۰
هکتار آغاز میشود.

تصمیمگیریهای شورای شــهر معمو ًال دخالت میدهیم.
سیدعبدالرزاق موسوی اصناف را یکی از ظرفیتهای مهم
اقتصادی شهر شــیراز نامید و گفت :شورای شهر بهعنوان
متولی شــهر نقش برجســتهای در هدایت امور دارد و به
همین دلیل ســعی میکند نظرات اقشــار مختلف ازجمله
اصناف را در طرحها و لوایح جاری شــهر جویا شــود .وی
افزود :کمیســیون برنامهوبودجه شورای شهر شیراز از طرح

احداث سایت مشاغل مزاحم

نایبرئیس شــورای اسالمی شهر شــیراز نیز در سخنانی
به برخی مشــکالت اصناف اشــاره کرد و گفت :وضعیت
آژانسهای تاکســیتلفنی پس از فعالیتهای تاکسیهای
اینترنتی ،ساماندهی دستفروشان و بارفروشان ،ساماندهی
وانتهای حمل بار ،ســاماندهی مشاغل مزاحم در خارج از
شــهر ازجمله موضوعات مهم مرتبط با اصناف است که در
شورای شهر شیراز در حال بررسی است .ابراهیم صبوری
ادامــه داد :دورهگردهای اغذیهفروش که بهشــدت رو به

سؤال خواهد شــد .تنوری افزود :ارائه طرحها و پیشنهادها
مشاوران و کارشناسان کمیســیون فرهنگی در دستور کار
قرار گرفت .عضو شورای اســامی شهر شیراز گفت :مقرر
شد این نظرات از طریق کمیتههای زیرمجموعه کمیسیون
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شورا بررسی و پیگیری شود.

همراهی شورای شهر با اصناف

رئیس کمیســیون برنامهوبودجه شورای شــهر شیراز نیز
گفت :نظرات مشــورتی اتــاق و اتحادیههای اصناف را در

و پیشنهادهای اتاق اصناف برایرونق فضای کسبوکار در
شیراز اســتقبال میکند .نایبرئیس کمیسیون فرهنگی و
اجتماعی شورای شهر شیراز نیز گفت :اصناف یک ظرفیت
و پتانســیل عظیم اقتصادی و اجتماعی غیردولتی اســت.

حمایت شورای شهر از توسعه صنایع در شیراز
شصت و پنجمین جلسه کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای
اســامی شهر شــیراز به بررســی الیحهی مجوز اخذ هزینه خدمات
ایمنســازی ترافیکی برای مراکز آموزشی غیرانتفاعی پرداخت .در این
جلسه رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورا گفت :بهمنظور توسعه
صنایع در کالنشهر شیراز ،نگاه شورای شهر به تولیدکنندگان با تجربه
و نوآور نگاهی حمایتی خواهد بود .نواب قائدی افزود :بررســی گزارش
سیستم ترمز قطار شــهری برند  KESنیز در دستور کار کمیسیون قرار
گرفت.
وی ادامه داد :بــا توجه به قابلیتهای
این شرکت در تولید سیستم ترمز قطار
شهری و امکان انتقال ف ّناوری ساخت
این سیســتم از کشــورهای پیشرفته
به شــیراز و حتی کشــور و تمایل این
شــرکت مبنی بر ســرمایهگذاری در
شیراز و توسعه دستگاههای حملونقل
درونشهری در دستور کار قرار گرفته
است .قائدی خاطرنشان کرد :مذاکره با
این شــرکت در راستای تأمین بخشی
از نیازهای سیستم حملونقل ریلی در
شیراز بهزودی در دستور کار موردبررسی قرار خواهد گرفت.
عضو شورای اسالمی شــهر شیراز ادامه داد :با در نظر گرفتن صالح و
صرفه شــهر شیراز ،ســازمان حملونقل ریلی ،پس از انجام آزمایشها
کنترل کیفی محصوالت این شرکت ،در صورت دارا بودن استانداردهای
الزم ،از ظرفیت همکاری این شرکت استفاده خواهد کرد تا ضمن ایجاد
اشــتغال برای  ۱۰۰نفر از جوانان و مهندســان این شهر ،ارتقا و توسعه
صنایع را نیز شاهد باشیم.
سخنگوی شــورای اسالمی شهر شیراز از بررســی طرح ارائه خدمات
رایــگان اتوبوس به محل برگزاری بازی تیمهای فوتبال فجر شــهید
سپاســی و شهدای قشــقایی در کمیســیون خبر داد و افزود :اعضای
کمیسیون پس از بررسی با این طرح یکفوریتی موافقت کردند .رئیس
کمیســیون عمران ،حملونقل و ترافیک شــورای اسالمی شهر شیراز

ادامه داد :شورای پنجم همواره میکوشد تا استفاده از شبکه حملونقل
عمومی را در میان شهروندان نهادینه و جایگزین خودرو محوری کند.
وی افزود :بهمنظور تشــویق و ترغیب مردم به عدم استفاده از وسایل
نقلیه شــخصی ،این طرح نیز در دستور کار قرار گرفت تا ضمن کاهش
معضالت ترافیکی ،بهویژه در مواقع برگزاری دربیهای شیراز که حجم
باالی خودروهای شخصی مشکالتی را برای ساکنین اطراف ورزشگاه
و معابر منتهی به ورزشــگاه به وجود میآورد ،تعدادی اتوبوس از نقاط
مختلف شهر در اختیار شهروندان قرار
گیرد.
قائدی با اشاره به الیحهی تعیین نرخ
کرایه دوچرخه افزود :پس از بررســی
این الیحه پیشــنهادی شــهرداری
در کمیسیون مقرر شــد ،کمیته فنی
حملونقــل و ترافیک کمیســیون به
بررسی کارشناسی آن بپردازد.
وی همچنیــن با اشــاره بــه الیحه
پیشــنهاد مجوز اخــذ هزینه خدمات
ایمنســازی ترافیکی بــرای مراکز
آموزشــی غیرانتفاعــی ،تصریح کرد:
همواره در ســطح شهر شــیراز شــاهد راهاندازی مراکز آموزشی نظیر
مهدکودکهــا و مدارس با دریافت مجــوز از ارگانهایی نظیر آموزش
پرورش و بهزیســتی هستیم که در برخی موارد مشکالتی را برای شهر
و شهروندان ایجاد میکند.
عضو هیئترئیســه شــورای اسالمی شهر شــیراز ادامه داد :راهاندازی
غیراصولی این اماکن عالوه بر ایجاد مشکالت ترافیکی در سطح شهر،
شهرداری را نیز بنا بر ضرورت ،متحمل صرف هزینههایی برای اجرای
طرحهای ایمنســازی نظیر خطکشــی عابر پیاده ،نصب تابلو عالئم و
کف نویســی میکند .قائدی افزود :با توجه به استیجاری بودن برخی از
این اماکن و جابجایی پس از مدت اجاره ،میطلبد این مراکز با توجه به
توان پرداخت هزینه ،در راستای پرداخت هزینههای ایمنسازی مربوط
به خود ،با شهرداری همکاری کنند.

ســیروس پاکفطرت از اصناف بهعنوان یار دیرین انقالب
اسالمی یاد کرد و گفت :همکاری متقابل اصناف با شورای
شــهر به صالح شهر و مردم اســت و میتواند در اموری
همچون حقوق شهروندی و شهرسازی ادامه پیدا کند.
بار تحریم بر دوش اصناف است

رئیــس اتاق اصناف فارس نیز با اشــاره به آماری از تعداد
اتحادیهها و اصناف اســتان فارس گفت :قریب به نیمی از
واحدهای صنفی فارس در شیراز مستقر هستند .سیدمحمود
هاشمی افزود :هنوز برخی دســتگاههای دولتی و اجرایی،
ظرفیت و پتانسیل اصناف را باور ندارند و حاضر به ارزیابی
این توانمنــدی نیســتند .وی افــزود :درحالیکه اصناف
هیچباری را تاکنون به دولــت تحمیل نکردهاند ،اما دولت
حاضر نیســت به اصناف اعتماد کند .وی با بیان دولت در
مواردی که توانمند هستیم ،دســت اصناف را بسته است،
افزود :برای حل بحران تحریم بیشترین بار به دوش اصناف
است .هاشمی خواستار حمایت شورای شهر و شهرداری از
جامعه اصناف شد و گفت :همیشه بقالها حامی محرومان
بوده و زیر بغل افراد نیازمند را میگرفتند ،اما حاال خودشان
در این شــرایط اقتصادی گرفتار شدهاند و در بیسابقهترین
شــکل ممکن ،برخی بقالها به دلیل نبود رونق اقتصادی
مطمئن زندانی میشوند .وی از اعضای شورای شهر شیراز
خواســت در موضوعاتی همچون وضع عوارض ،شــبکه
حملونقل خصوصی بار و مســافر ،کارگران ســاختمانی،
عرضه کاال و خدمات استاندارد ،ساماندهی مشاغل با اتاق
اصناف همکاری کنند.

موافقت شورای شهر با کاهش  ۵۰درصدی
حق انشعاب فاضالب
الیحه افزایش تعرفه آببها و انشــعاب آب و فاضالب موضوع تبصره ســوم قانون ایجاد
تســهیالت برای توســعه طرحهای آب و فاضالب که از صحن علنی شورای شهر ارجاع
شده ،در کمیســیون تلفیق و هماهنگی شورای اسالمی شهر شــیراز بررسی شد .رئیس
شورای اسالمی شهر شــیراز در حاشیه این کمیسیون گفت :پس از ارائه نظر کارشناسان
شرکت آبفای شیراز و بررسی در کمیسیون ،اعضای کمیسیون با کاهش  ۵۰درصدی حق
انشعاب فاضالب و افزایش آببها طبق پیشنهاد شرکت ابفا موافقت کردند.
ســیداحمدرضا دســتغیب ادامه داد :افزایش نرخ آببها با هــدف توجه به صرفهجویی در
مصرف صورت گرفت .ریس کمیسیون تلفیق و هماهنگی شورای اسالمی شهر شیراز در
این جلسه بر توجه ویژه شرکت آبفا به توسعه و تکمیل تصفیهخانههای لوکال تأکید کرد و
گفت :شورای شهر شیراز به توسعه شبکه فاضالب و فاضالبهای لوکال حساسیت دارد و
شرکت آبفا باید گزارشی از اقدامات انجام شده را به شورای شهر ارائه کند.
دستغیب خواستار ارائه برنامهی جامع آموزش شهروندی با موضوع صرفهجویی در مصرف
آب شــد و گفت :با نصب بنرهای تبلیغاتی نمیتوان انتظار داشت مصرف آب بهینه شود.
وی ادامه داد :در این طرح باید از پتانســیل همه دستگاهها بهخصوص شهرداری ،شورای
شهر ،شرکت آبفای شیراز ،صداوسیما و ائمه جمعه و جماعت استفاده شود .وی ابراز کرد:
این الیحه باید در صحن علنی شورای شهر شیراز به تصویب نهایی برسد.
همچنین بررســی آخرین وضعیت پیوست ترافیکی پروژه ساختمان جدید شهرداری شیراز
نیز در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت .دستغیب نیز در این خصوص گفت :شهرداری
در راســتای کاهش هزینهها در نظر دارد که ســاختمانهای خود را متمرکز کند اما باید
وضعیت ترافیکی ،حملونقل ،نیروهای ساکن در ساختمان و همچنین تعامالت شهرداری
با ســایر سازمانها نیز توجه ویژه شود .وی افزود :مقرر شد این موضوع با حضور شهردار
شیراز در کمیسیون تلفیق و هماهنگی شورا بررسی شود.
رئیس کمیســیون عمران و حملونقل شورای اسالمی شهر شیراز گفت :با توجه به اینکه
معاونتهای شــهرداری شیراز باید در این ساختمان مستقر شوند اما این ساختمان ازلحاظ
مطالعات ترافیکی ،پدافند غیرعامل و دسترسیها دچار مشکل است .نوب قائدی از بررسی
مکرر این موضوع در کمیســیون عمران گفت :هماکنون بــرای تأمین یک هزار و ۸۰۰
پارکینگ ســاختمان به  ۷۷میلیارد تومــان اعتبار نیازمندیم .هماکنون ســاختمان جدید
شهرداری شیراز در خیابان ساحلی جنوبی در حال احداث است .در این جلسه از تالشهای
کامران آزموده مدیر ســابق توســعه منابع انســانی شورای اسالمی شهر شــیراز تقدیر
شد.

دیدار رئیس و اعضای
شورای شهر شیراز با
مادر شهیدان فهیمی
رئیس شورای شهر و جمعی از اعضای کمیسیون
فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر شیراز
با مادر ســه شــهید دیدار و از احــوال وی جویا
شدند.
شــهیدان احمد و محمــود فهیمــی در دوران
دفاع مقدس و شــهید محمدحسین فهیمی پس
ســالها تحمل درد و رنج جانبازی در سال ۹۶
به فیض شــهادت رســیدند .همچنین داماد این
خانواده نیز در دفاع مقدس به شــهادت رســیده
است .سیداحمدرضا دستغیب در این دیدار با بیان
اینکه نفس مادران شــهدا حافظ انقالب و نظام
اسالمی است ،گفت :زنده نگهداشتن و پاسداشت
یاد شــهدا یکی از ضرورت توســعه فرهنگی در
جامعه است.
وی از مادر شــهیدان فهیمی خواست برای حل
مشکالتکشــور دعا کند .همچنین در این دیدار
اعضای شورای اسالمی شهر شیراز بر نامگذاری
یکی از تأسیسات فرهنگی یا ورزشی شهر به نام
برادران شهید فهیمی تأکید کردند.
در این دیدار شهردار منطقه دو شهرداری شیراز،
روســای ادارههای روابط عمومی ،حراســت و
بازرسی شورای شــهر شیراز ،حاج مجید عباسی
مدیرکل پیشــین بنیاد حفظ و نشــر ارزشهای
دفاع مقدس و محمدحسین خوشخلق از مدیران
بنیاد شهید و ایثارگران حضور داشتند.

زمینه استفاده معلوالن و
جانبازان از وسایل حملونقل
عمومی فراهم شود
عضو شورای اسالمی شهر شیراز خواستار توجه
جدی به ارزیابی تأثیــرات اجتماعی و فرهنگی
تمامــی پروژهها و نگــرش یکپارچه به مدیریت
حملونقل شهری شد.
لیال دودمان گفت :با فراهــم آوردن زمینههای
استفاده معلوالن و جانبازان از وسایل حملونقل
عمومــی میتوان به شــیرازی بیندیشــیم که
نمونهای ایــدهآل برای توســعه عدالتمحور و
الگوی حضور معلوالن در سطح شهر باشد.
وی ادامــه داد :امیدواریم با اجــرای طرحهای
تســهیلگری برای معلوالن بتوانیم الگوی سایر
شهرها در زمینه دسترســی تمامی اقشار جامعه
به خدمات شهری باشیم.
عضو شورای اسالمی شهر شیراز خواستار توجه
جدی به ارزیابی تأثیــرات اجتماعی و فرهنگی
تمامــی پروژهها و نگــرش یکپارچه به مدیریت
حملونقل شــهری شــد و افزود :بســیاری از
پروژههای ترافیکی ،پروژههایی برگشــتناپذیر
هســتند و پس از شکلگیری آنها ،هویت شهر
تحت تأثیر قرار گرفته و سمتوســوی توســعه
شهری تغییر میکند.

تهدید رودخانه خشک
تبدیل به فرصت شود
عضو شورای اسالمی شهر شیراز گفت :رودخانه
خشــک هماکنون بهعنوان تهدیدی برای شهر
شــیراز اســت و باید آن را به فرصــت تبدیل
کنیم.
ســیروس پاکفطرت در کمیســیون سالمت،
محیطزیســت و خدمات شهری شورای اسالمی
شهر شــیراز گفت :خواســتار ارائه راهکار برای
طــرح ســاماندهی رودخانه خشــک حداقل در
 ۹ماه از ســال از ســوی مجموعه شــهرداری
شد.
عضو شــورای اسالمی شــهر شــیراز با اشاره
به ارتباط مســتقیم چهــار منطقه شــهرداری
با ایــن رودخانه افــزود :ایجــاد مدیریتی واحد
زیرمجموعه معاونت خدمات شــهری شهرداری
از ضروریات طرح ســاماندهی رودخانه خشــک
است.
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شهردار شیراز در آیین تجلیل از مدالآوران المپیادهای کشوری

اخبا ر کوتاه

فرصت آموزش و اشتغال مناسب و مؤثر برای نخبگان فراهم شود

شهردار شــیراز در آیین تجلیل از مدالآوران المپیادهای
کشوری سال  ۹۷گفت :تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران
نظام آموزشوپــرورش ،نظام آموزش عالی و صنعت باید
با هماندیشــی و تعامل؛ فرصت آموزش و اشتغال مناسب
و مؤثر را برای نخبــگان فراهم کنند تا بتوانیم از فرصت
حضور این نخبگان در دانشگاهها و مراکز اشتغال استفاده
کنیم .در سال تحصیلی  ۹۷-۹۶دانشآموزان استان فارس
 ۱۰مدال المپیاد کشــوری در رشــتههای زیست ،شیمی،
فیزیــک ،کامپیوتر ،ریاضی ،نجوم ،ادبیات و ســلولهای
بنیادی ساالنه بین دانشآموزان مقطع متوسطه دوم کسب
کردند .به همین منظور در آیینی ،شــهردار شیراز ،اعضای
شورای شهر و مدیران و مسئوالن آموزشوپرورش استان
فارس و شیراز از مدالآوران المپیادهای کشوری سال ۹۷
با اهدای لوح تقدیر تجلیل کردند.
حیدر اســکندرپور در ایــن آیین خواســتار فراهم کردن
زمینههای الزم برای آموزش و اشتغال نخبگان در داخل
کشور شــد و تأکید کرد :با توجه به اینکه دانشآموزان با
صرف زمان و آموزش به سرمایه انسانی تبدیل میشوند،
باید با فراهم کردن فرصت حضور آنها در مراکز علمی،

رئیس ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری شیراز از
کشوریشدن ســامانه جامع مدیریت اطالعات پسماند
شیراز خبر داد و گفت :یکی از ملزومات اولیه برای تدوین
سند چشــمانداز و اســتراتژی واحد در کشور ،دادههای
اولیه اســت که باید با تدوین سامانههای سنجشی واحد
در کشــور گردآوری شود .روحاهلل خوشبخت با اشاره به
اینکه در حوزه مدیریت پســماند کشور ،استقرار سیستم
مدیریت یکپارچه و افزایش دقــت و راندمان عملیاتی،
کمک شــایانی به مدیریت هزینهها و ریســک موجود
میکنــد ،افزود :بنابراین با هدف پیادهســازی و اجرای
طــرح یکپارچه مدیریت پســماند ،تشــکیل بانکهای
اطالعاتی مربوطه در کشــور و ارائه ابزار یکپارچهسازی
و مدیریــت اطالعات به مدیران اجرایی پســماند ،الزم
بود سیســتمی برای کنترل عملیات مدیریت پســماند
در ســایتهای دفن بهداشــتی پســماندها ،پردازش و
کمپوست ایجاد شود تا بتوان بر میزان وزن پسماندهای
ورودی به ســایت و عملیات اجرایی در مراحل مختلف

صدور «باربرگ» الکترونیک برای ناوگان باری باالی 10
تن آغاز شــد .بر این اساس از  20آبان برای ناوگان باری
بیش از  10تن الزامی اســت و کلیــه ناوگان و رانندگان
باید ابتدا در ســامانه  UTCMsثبتنــام و برای دریافت
پروانــه فعالیت (بــرای ناوگان) و پروانه اشــتغال (برای
رانندگان) اقدام کنند .پس از اجرای طرح ملی ساماندهی
فعاالن حملونقل عمومی نفت ،گازســوز درونشهری و
تخصیص سهمیه سوخت از بهمنماه  1395با همکاری
وزارت نفت ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و وزارت راه
و شهرسازی ،زیرســاختهای سختافزاری و نرمافزاری
الزم برای اجرای طرح یکپارچه دریافت ســند حمل بار
شهری و حومهای (باربرگ) ،آماده بهرهبرداری و سامانه
مربوطه از  20آبان ماه امسال راهاندازی شده است.
در همین راستا رئیس ســازمان حملونقل بار شهرداری
شیراز افزود :این طرح بر اســاس مطالعات انجامشده بر

پژوهشــی و حرفهای این نخبگان را به سرمایه اجتماعی
ماندگار برای کشــور تبدیل کرد .شــهردار شیراز با انتقاد
از تحصیــل برخی از نخبگان و مــدالآوران المپیادهای
ملی و بینالمللی در دانشــگاههای خارج از ایران ،گفت:
در نگاه نخست جذب دانشآموزان در دانشگاههای طراز
اول دنیــا فرصتی علمی و آموزشــی را برای آنان فراهم
میکند اما به علت عدم بازگشــت اغلــب آنها به ایران
فرصت حضور نخبــگان در مجامع علمــی و صنعتی از
کشور دریغ میشود که این امر در بلندمدت چالشبرانگیز
اســت .وی کمبود فرصت اشتغال برای متخصصین ،عدم
تعریف صحیح از جایگاه متخصصین در ردههای شــغلی
مختلف و مدرک محوری را ازجمله دالیل کاهش انگیزه
دانشآموزان برای ادامه تحصیل در دانشــگاههای داخل
کشــور دانســت و افزود :نهاد متولی باید با هماندیشی و
تعامل بــه چالشهای حوزه اشــتغال و آموزش نخبگان
توجه ویژه داشته باشند .ازاینرو دو نظام آموزشوپرورش
و نظام آموزش عالی نیازمند تحول جدی است و تأخیر در
این تحول خسارتبار خواهد بود.
شهردار شیراز با تبریک افتخارآفرینی دانشآموزان شیراز

و اســتان فارس در مجامع ملــی و بینالمللی خطاب به
مدالآوران المپیادهای مختلف گفت :نخبگان سرمایههای
معنوی و مادی این مرزوبوم هســتند و با نگاهی به تاریخ
درمییابیم که نام نخبگان در میان افتخارآفرینان هر شهر
میدرخشد .شهرداری شــیراز نیز تصاویر  115دانشآموز
ممتاز و نامآور روی بنرهای نصبشــده در ســطح شهر
اکران کــرد تا الگوهای موفق دانشآمــوزی به جامعه و
همساالن خود معرفی شوند.
اســکندرپور در آییــن تجلیل از مــدالآوران المپیادهای
کشوری ســال  ۹۷با بیان اینکه دانشآموزان آیندهسازان
کشور هســتند ،افزود :در هر سطحی که موفق به کسب
مدال و افتخارآفرینی شــویم ،ایرانی هســتیم ،باید برای
سربلندی این مرزوبوم با استفاده از دانش خود تالش کنیم
و با هم ایران را بیشازپیش بسازیم .در این روزها نیازمند
اتحاد ،همبســتگی و یکپارچگی بیشتر در کشور هستیم
تا بتوانیم بر تحریمهای فائق شــویم .ازاینرو الزم است
همــه در کنار یکدیگر فراتــر از نگاههای حزبی ،قومیتی
و جناحی کنــار هم قرار بگیریم .امیــدوارم دانشآموزان
و بهویــژه نخبگان با درک این موقعیــت برای ایجاد هر

کشوریشدن سامانه جامع مدیریت اطالعات پسماند شیراز

نظارت و اطالعات ،آمار و دادههای ثبتی در سیستم را با
روشی واحد گردآوری و پایش کرد.
وی ادامه داد :ســامانه
جامع مدیریت اطالعات
سازمان مدیریت پسماند
از سال  1388بهمنظور
کنترل و مدیریت نظارت
بر عملکــرد پیمانکاران
خدمــات شــهری در
سازمان مدیریت پسماند
شــهرداری شیراز تولید،
اجــرا ،بهمــرور تکمیل
و بخشهــای مختلف
بــه آن اضافه شــد که
در حال حاضر شــامل  34زیرسیستم در حوزه مدیریت
پسماند است .خوشبخت اضافه کرد :این سامانه در سال
 1395از طرف سازمان شهرداریهای کشور موردبررسی

قرار گرفت و در جلسه مدیرهای عامل کالنشهرها در
اصفهان ارائه شــد که منجر به تصمیم کشــوری شدن
سیســتم شد و درنهایت
با نظر مشــاور سازمان
شــهرداریهای کشور
پس از عقد قــرارداد با
سازمان مدیریت پسماند
گلســتان در این استان
نیز پیادهســازی و اجرا
شد.
رئیس سازمان مدیریت
پســماند شــهرداری
شیراز سیستم موردنظر
این ســامانه را شــامل
نرمافزاری دانســت که بــه کمک دوربینهــا به ثبت
اطالعات تصویری و آمــاری و دادههای موردنیاز اقدام
میکند و نتایج آن بهصــورت آنالین و آفالین از مرکز

صدور «باربرگ» الکترونیک برای ناوگان باری سنگین آغاز شد
تجربیات موفق ســایر کشورهای دنیا و ارائه راهکارهای
بومــی مطابق با شــرایط کشــور تدوین و بــه مرحله
بهرهبرداری رســیده است .در این راستا از  20آبان ،تمام
رانندگان خودروهای عمومی نفت گازسوز فعال در سراسر
شــهرهای کشور با ظرفیت باالی  10تن ،موظف هستند
به ازای هر حمل بار در ســطح شــهر ،اقدام به دریافت
باربرگ کننــد .وی افزود :همچنیــن مطابق هماهنگی
انجامگرفته با وزارت نفت ،مقرر شــده اســت از ابتدای
آذرماه امسال ،سهمیه پایه سوخت این خودروها بهصورت
گامبهگام کاهش و منطبق بر عملکرد و بر اساس باربرگ
تخصیص یابد و از بهمنماه سوخت ناوگان بدون باربرگ
قطع میشــود .محســن حدیقه جوانی در این خصوص
افزود :جهت صدور ســند حمل الکترونیک باربرگ ،ثبت
اطالعات ناوگان و رانندگان در ســامانه  utcms.irالزامی
اســت و همه ناوگان و رانندگان باید ابتدا در این سامانه

ثبتنام کنند و ســپس برای دریافت پروانه فعالیت (برای
ناوگان) و پروانه اشــتغال (برای راننــدگان) اقدام کنند.
رئیس ســازمان حملونقــل بار شــهرداری اظهار کرد:
دریافت پروانه اشتغال برای رانندگان تا پایان دیماه 97
اختیاری اســت و تنها ثبتنام رانندگان در سامانه utcms
برای صدور باربرگ کافی خواهد بود.
محســن حدیقه جوانی عنوان کرد :رانندگان خودروهای
باری و شرکتهای باربری باید به این نکته توجه داشته
باشند که سازمان مدیریت حملونقل بار شهرداری مرجع
صدور پروانههای فعالیت و اشتغال است.
رئیس ســازمان حملونقل بار درونشــهری در توضیح
اینکه باربرگ چیســت؟ گفت :باربرگ مجوزی است در
بســتر الکترونیک که نشــاندهنده زمان بارگیری ،مبدأ
ـ مقصــد بار ،وزن بار ،مالک بار و دیگر مشــخصات بار
بوده و دارای یک شناســه یکتا در کل کشــور است و به

چه بیشــتر اتحاد و همبستگی تالش کنند .شهردار شیراز
ضمــن تبریک به خانوادههای این نخبگان گفت :بهترین
هدیهای که خداوند میتواند به پدر و مادر بدهد ،احساس
افتخار و ســربلندی نســبت به فرزندش اســت و امروز
دانشآموزان المپیادی این هدیه را خانوادههایشــان دادند
و خانوادهها نیز بــه دلیل فراهم کردن این فرصت علمی
برای فرزندانشان از خیر دنیا و آخرت بهرهمند میشوند.
همچنین مدیــرکل آموزشوپرورش اســتان فارس نیز
حضور شهردار و اعضای شــورای اسالمی شهر شیراز را
در آیین تجلیل از مدالآوران المپیادهای کشــوری سال
 ۹۷را ناشی از فرهنگ دوســتی آنان و رویکرد مجموعه
مدیریت شهری به فرهنگسازی دانست و افزود :حضور
شهردار شیراز در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید ،اجرای
طرح گلستانخوانی و ...نشــاندهنده توجه ویژه شهردار
شــیراز به آموزشوپرورش و رســیدگی به مسائل حوزه
دانشآموزشی اســت .بر این اساس مراحل آغازین ایجاد
کمیتهای مشترک بین شهرداری و آموزشوپرورش انجام
شده است تا از ظرفیتهای موجود برای پیشبرد بهتر امور
استفاده بهینه کنیم.

کنترل قابلرؤیت خواهد بود.
وی تصریح کرد :این سیستم طبق بهروزترین فناوریها
تولید شده و از مشــخصات بارز آن میتوان به مواردی
چون امنیت باال ،مستقل بودن از محیط (که روی رایانه
و موبایــل بهصورت اســتاندارد اجرا میشــود) ،متنباز
( )open sourceو ...اشــاره کرد .خوشبخت اولویتهای
اجرایی این طرح را سیستم توزین باسکولهای پسماند
و ســامانه مدیریت اطالعات دانســت و گفت :در این
سیستم باســکولها جهت کنترل بهتر فرآیند ،عالوه بر
جمــعآوری و انتقال دادهها ،تصویر محل توزین ضبط و
ثبت میشود و خودروها با سه روش دوربین پالکخوان،
کارت  RFIDو کد خودرو قابلشناسایی است .همچنین
در این سیســتم توناژ خودرو بهصــورت خودکار روی
سیستم ارسال میشــود و در سامانه مدیریت اطالعات
نیز کلیه اطالعات تناژ به ســرور مرکزی ارسال میشود
که از روی ســامانه میتوان انواع گزارشها آن را تهیه
کرد.

ازای هر حملونقل بار در ازای درخواســت شرکتهای
حمل یا رانندگان و سایر مراجع ذیصالح از طریق سامانه
حمل بار درونشهری بهعنوان مجوز حمل صادر میشود.
وی اضافه کرد :با توجه به اینکه اســتقرار نظام باربرگ
درونشــهری نیاز به هماهنگی با نهادها ،ســازمانها و
ارگانهای مختلفی دارد ،موضوع از طریق وزارت کشــور
با هماهنگی وزارت نفت ،ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
و وزارت راه و شهرســازی پیگیری شده است که با توجه
به آماده شدن زیرساختهای صدور باربرگ نظیر سایت
و اپلیکیشــن بهزودی در سراسر کشور عملیاتی میشود.
حدیقه جوانی افزود :با توجه به ضوابط تعیینشده توسط
وزارت کشور تنها ناوگانی اجازه دریافت باربرگ دارند که
پیشازاین نسبت به اخذ پروانه فعالیت خود از سازمانهای
حملونقــل بار درونشــهری شــهرداریها اقدام کرده
باشند.

اجرای بازی محیطی
«راز سنگ سیاه»
با هدف توسعه گردشگری
به همت شــهرداری شــیراز برای نخســتین بار
اتاق فرار با عنــوان بازیهای محیطی در محیط
و بافت شــهری اجرا و بهعنوان یک رویداد نوین
گردشــگری در نظرگرفته شده اســت .این بازی
محیطی به همت مجموعه گردشگری شهرداری
شــیراز  22آبان ماه در محله سنگ سیاه اجرا شد.
بازیهای محیطی بخشــی از مجموعه بازیهای
اتاق فرار ( )escape roomاست که با یک داستان
معماگونه در محله تاریخی ســنگ سیاه بهصورت
ثابت اجرا میشــود .داســتان بهگونهای است که
ضمــن معرفی محله کمک میکنــد تا هیجان و
تنوع یک مدل تور گردشــگری بیشتر شود .اتاق
فرار یا  escape roomنوعی بازی اســت که آنچه
در محیط رایانهای و فضای مجازی دیده میشود،
شبیهسازی شــده و فرد میتواند آن را بهصورت
واقعــی تجربه کند .این نوع بــازی با معما همراه
اســت .مهمترین مزیت ایده اتاقهای فرار تقویت
مهارتهــای کارگروهــی ،مهارتهــای فکری،
اطالعات عمومی ،دقت و توجه و خالقیت اســت.
ایده اولیه این بازی به ســال  2007و کشور ژاپن
بازمیگردد.

سیستم فاضالب شهری
یکپارچه شود
عضو کمیســیون سالمت ،محیطزیست و خدمات
شهری شــورا شــهر خواســتار ارائه برنامههای
زمانبندی برای رفع مشــکالت زیســتمحیطی
توســط مجموعه شــهرداری شــد .علی ناصری
گفت :آلودگیهای زیســتمحیطی را باید در سه
بعد آب ،خاک و هوا موردتوجه قرار دهیم .ناصری
انتقال کارخانههای آالینده به خارج از شهر ،رونق
حملونقل عمومی ،اجرای طرح تفصیلی مدیریت
پســماند از مرحله تفکیک از مبدأ تا مرحلهی بعد
از دفن را ازجمله اقدامات در راســتای رفع آلودگی
زیستمحیطی برشمرد.
وی با اشــاره بهضــرورت یکپارچگی سیســتم
فاضالب شــهری افزود :شــهرداری نیز میتواند
با تملک محور مهدیآبــاد بهمنظور تکمیل خط
فاضالب شــهری و جلوگیری از معضل رها شدن
فاضالب شهری به رودخانه سلطانآباد گام بردارد.
وی افــزود :بهمنظور اســتفاده از مزایای چاههای
جذبی بــرای حفظ رطوبت خــاک و جلوگیری از
فرونشســت زمین و همچنین حفــظ و نگهداری
فضای ســبز شــهری باید راهکارهای مناســب
اندیشیده شود .ناصری افزود :شرکت آبفای شیراز
بهمنظــور بهرهبــرداری از تصفیهخانه فاضالب
شماره  ۲باید از طریق جذب اعتبار دولتی تا پایان
سال جاری اقدام کند.

طرح توسعه میدان مرکزی
میوه و ترهبار شیراز
کلید خورد
معاون خدمات شهری شــهرداری شیراز از توسعه
میدان مرکزی میوه و ترهبار شــیراز خبر داد .محمد
حسنپور گفت :شهرداری شیراز در راستای افزایش
کمی و کیفی خدمات به شهروندان و تبدیل میدان
مرکزی شیراز بهعنوان یکی از بزرگترین میدانها
میــوه و ترهبار منطقه ،طرح توســعه این میدان در
زمینی به مساحت  5هکتار در قسمت شمالی میدان
مرکزی فعلی را در دستور کار قرار داده است.
وی از میــدان مرکزی بهعنوان میدان مادر و قطب
تبادل کاالهای اســتراتژیک نام برد و تصریح کرد:
در طرح توســعه میــدان مرکزی زمین مناســب
جهــت ایجــاد حدود صــد غرفه ،احــداث صنایع
تبدیلــی و بســتهبندی میوه و ترهبار و ســردخانه
مرکزی پیشبینی شــده اســت .معــاون خدمات
شهری شهرداری شــیراز خاطرنشان کرد :با اجرای
طرح توســعه میدان مرکزی میوه و ترهبار شــیراز
زیرســاختهای اولیه جهت توسعه صادرات میوه و
ترهبار از کشــور نیز فراهم خواهد شد و در کنار آن
برای نزدیک به ســه هزار نفر بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم اشتغالزایی خواهد شد.
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تعدادپروژههایعمرانی
سازمانعمران
وبازآفرینیشهری
شهرداریشیراز

پروژههای
شاخص
محوطهسازی اطراف ارگ کریمخانی شیبشکن اردیبهشت

پل فضیلت

زیرگذر شاهد

زیرگذر میرزای شیرازی

لولهگذاری جبلالدراک
لولهگذاری خیابان زند

کنارگذرهای ساحلی

تقاطع غیرهمسطح چهارراه زرگری

پارکینگ خلدبرین

تقاطع سهسطحی رحمت ـ باهنر

ایستگاه قطارشهری ستاد

روگذر سرداران ـ نصر

تقاطع سهسطحی معالآباد
تقاطع سهسطحی ستارخان
زیرگذر گلستان
بلوار چمران

بلوار فرهنگشهر

بلوار قدوسی شرقی و غربی

بلوار رحمت

بلوار جمهوری

خیابان ساحلی

بلوار سرداران

بلوار فضیلت

آتشنشانی میانرود

گزارشعملکرد
 30ساله سازمان عمران
شهرداریشیراز
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پروژهیراهسازی

45

21
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1

پروژهی دیوار سنگی

15

پروژهی لولهگذاری

پروژهی پلسازی

12

9

پروژهی کنارگذر

5

پروژهی ساختمان

پروژهی پلیس راهور

4

پروژهی آتشنشانی

3

پروژهی قطارشهری

10

پرونده هفته

شهرراز /شنبه  26آبان  9/97ربیعاالول /1440سال چهاردهم/شماره277

SAT 17 Nov 2018/Fourteenth Year /No.277

،،

شیراز یک طرح
تفصیلی اولیه در سال
 1354داشت که
مربوط به توسعهی
شهر بود .بر آن طرح
تفصیلی چندبار طرح
بازنگری انجام شد .در
سالهای مختلف ،فاز
صفر پروژههای شهری
بر اساس طرحهای
تفصیلی مصوب و
طرحهای آتی ،تعریف و
اجرا میشوند

،،

،،

سازمان عمران
شهرداری شیراز در
حال حاضر  670نیروی
کارگری ،مهندس،
متخصص و تکنسین
دارد .شهرداری شیراز
دو کارخانه آسفالت
بهروز جهان ،دو معدن
سنگشکن و 200
دستگاه ماشینآالت را
دارد و حدود  50دستگاه
ماشینآالت مختلف را
نیز به مناطق یازدهگانه
اختصاص داده است

،،

گفتوگوی «شهرراز» با رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز درباره شرح فعالیتها و اقدامات این سازمان  30ساله

سازمانعمرانتوانایی
انجام هرنوع پروژه شهری را دارد
سازمان عمران شهرداری شــیراز آبانماه امسال 30
ســاله شد .ســازمانی که در این  30سال  172پروژه بزرگ
شــهری را انجام داده اســت و برخی از خاطرهســازترین
مکانهای شهر شــیراز مانند بلوار چمران ،بلوار جمهوری،
بلوار بعثت ،پل معالیآباد و ...ازجمله اقدامات آن بوده است.
امروز نیز ســازمان عمران شــهرداری شــیراز که بهعنوان
نخستین سازمان عمران شهرداریهای کشور تأسیس شد،
 25پروژهی بزرگ بــه ارزش روز  750میلیارد تومان را در
دست اجرا دارد که بهزودی و در زمانبندیهای مختلف ،به
بهرهبرداری کامل خواهند رسید.
رئیس ســازمان عمران شهرداری شیراز در گفتوگو

بــا شــهرراز میگویــد بیــش از  100پــروژهی مصوب
تأییدشــده در بخشهــای گوناگون عمرانــی ،فرهنگی،
اجتماعی و ...نیز در کشــوی مدیران این ســازمان است و
پس از اتمام پروژههای نیمهتمام شــهرداری ،بسته به نوع
سیاســتگذاری مدیریت شــهری میتواند آغاز و عملیاتی
شــود .در گفتوگوی پیشرو با مهندس کریم شــکوهیان
از تاریخچهی ســازمان عمران شــهرداری شــیراز سخن
گفتیم و ســپس بــه منابع و توانایی عمرانی این ســازمان
پرداختیم.
سازمانی که به گفته شکوهیان ،توانایی انجام هر نوع
پروژهی شهری را داشته و دارد.

در سیسالگی تأسیس سازمان عمران شهرداری
شیراز که نخستین سازمان عمران در شهرداریهای
کشور بوده اســت ،دلیل تأسیس سازمان چه بوده
است و چه اهدافی را دنبال میکرده است؟

دلیل تأســیس ســازمان عمران شــهرداری شیراز
برمیگــردد به نیازی که جامعهی آن روز داشــته اســت.
میدانید که سازمان حدود سهماه پس از پایان جنگ تحمیلی
تأســیس شد و آن زمان ،هنگام بازسازی شهرها بوده است.
من آن زمان در شــهرداری حضور نداشــتم ،اما به یاد دارم
که در آن زمان کارکنان شــهرداری شیراز بهصورت ادواری

در جبهــه حضور مییافتند .به همیــن منظور پس از پایان
جنگ تحمیلی ،نیاز به نوسازی شهر ،شهرسازی و توسعهی
شهر ســازمان عمران شهرداری شــیراز بهعنوان نخستین
ســازمان از این نوع در میان شهرداریهای کشور تأسیس
شد .پیش از آن زمان ،در شهرداریها واحدهای امانی برای
انجام اقدامات عمرانی وجود داشت ،اما زمانی که این واحدها
یکپارچه و بهصورت سازمان درآمد ،به یک تشکیالت تبدیل
شد که میتواند اقدامات عظیم عمرانی انجام دهد .اقداماتی
که در سازمان عمران شهرداری شیراز از همان بدو تأسیس
آغاز شد ،ساخت پل شهید پرویزی بود که در آن زمان کاری
ویژه بود.

گفتوگوی «شهرراز» با رئیس سازمان نظاممهندسی کشور و شهردار اسبق شیراز

سازمانعمرانالگوییبرایدیگرسازمانهاست
زمانی شهردار شیراز بود ،اهمیت این سازمان را بسیار زیاد میداند و
معتقد است این سازمان توانسته جز انجام پروژههای کالن اقتصادی،
نیروهایی زبده و خبره نیز تربیت کند.

محمدرضا طاهری
ســازمان عمران شهرداری شــیراز در  30سال گذشته همواره
بهعنوان بازوی اجرایی شــهرداری شیراز نقشی بسیار مهم در انجام
پروژههای عمرانی شــهر داشته است .در گفتوگو با رئیس سازمان
نظاممهندســی کشــور با او درباره نحوه عملکرد سازمان عمران و
چگونگــی فعالیت آن به گفتوگو نشســتیم .فرجاهلل رجبی که خود

ازآنجاکه ســازمان عمران شــهرداری بهعنوان یکی از
زیرمجموعههای شــهرداری توانسته در سالهای گذشته
اقدامات مناســبی را رد پروژههای شهرداری انجام دهد،
شما برنامهها و رویکرد سازمان عمرانی شهرداری شیراز
را در تعریــف و اجرای پروژههای این کالنشــهر چگونه
ارزیابی میکنید؟

ازآنجاکه ســازمان عمران شــهرداری یک سازمان تخصصی
محسوب میشــود بنابراین این سازمان بعد از تشکیل و آغاز به کار
فعالیت خود را در بخش احداث سازههای بتنی مانند پلها ،زیرگذرهای
همســطح و غیر همسطح و ...انجام داد که این امر باعث شد که در
بخش خدمات و عمران برای این سازمان ارتقا ایجاد شود .در همین
راستا تعداد قابلتوجهی از نیروهای خبره نیز در بخشهای پلسازی
و تقاطعهای غیر همسطح رشد و پرورش یابند و پیشرفت کردند که

این امر را میتوان یک نقطه مثبت در ســازمان عمران شهرداریها
برشــمرد .در دو دهه گذشته اتفاقات بسیار موفقی در سازمان عمران
شهرداری شیراز انجام شده است .بنابراین فعالیتهای این سازمان به
حدی گســترده است که من فکر میکنم سازمان عمرانی شهرداری
شیراز بهتنهایی کار پنج شهردار را انجام میدهد.
با اینحال اما من همواره بر این اعتقادم که به دلیل پتانســیل
باالیی که در این سازمان وجود دارد میتوان از این سازمان توقعات
و انتظارات باالیی داشته باشیم بهطوریکه سازمان عمران شهرداری
شــیراز میتواند کارها و اقدامات خود را در گسترش و افزایش دهد.
بهعنوانمثال اگر بخواهیم ســازمانهای وابســته به شهرداری را با
بخش خصوصی مقایســه و ارزیابی کنیم میبینیم که سازمانهای
عمران شهرداری میتواند پروژههای خود را از طریق ترک تشریفات
مناقصه اخذ کنند که در همین راستا با انجام اقداماتی مانند توجه ویژه
به ساختار سازمان عمران شــهرداری و اقتصادی کردن این بخش
میتوانیم درآمدهای این ســازمان را درآمــدی کام ً
ال آزاد برای این
سازمان ایجاد کنیم.

سازمانهایی مانند سازمان عمرانی در شهرداری وجود دارد که
توانستهاند فعالیتهای خوبی را در ســالهای گذشته انجام دادهاند
اما نباید فراموش کرد که درمجموع پیشــرفتی که ســازمان عمران
شــهرداری در  20سال گذشته کســب کرده است میتوان بهعنوان
الگویی برای دیگر سازمانها انتخاب کنیم.
تأمین اعتبار از موضوعاتی اســت که نقش مهمی برای
بهرهبرداری پروژهها دارد به نظر شــما تأمین اعتبار برای
ســازمان عمران شــهرداری از چه راههــا و روشهایی
میتواند انجام و تحقق یابد؟

با توجه به اینکه ســازمان عمران شــهرداری ازلحاظ ساختار
ســازمانی متعلق و زیرمجموعه شهرداری محسوب میشود بنابراین
ســازمان عمران شهرداری اگر قصد دارد که فعالیت خود را گسترش
دهد باید در بخش رفتار ســازمانی و جذب اعتبار و در مرحله نخست
در بخش عملکردی ،فعالیت خود را در پهنه وسیعتری انجام دهد که
بهکارگیری نیروی تخصص و کارآمد و استفاده از تکنولوژیها بهروز
و تولیــدات بتنی خود را همگام بــا روشهای نوین کند و در مرحله
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به ســازمان عمــران میگویند بــازوی اجرایی
شــهرداری .هنگامیکه به  30سال گذشته در شهر
نگاه میکنیم ،میبینیم بسیاری از سازههای شهری و
حتی مکانهایی که مردم با آنها خاطره دارند مانند
بلور چمران ،بلوار جمهوری و ...را ســازمان عمران
شهرداری شیراز ساخته است .پرسش من این است
که تعریف و اجــرای این پروژهها در آن زمان به چه
صورتی بود و آیا به آن اهدافی که برایشان در نظر
گرفته شده بود ،رسیدند؟

شــیراز یک طرح تفصیلی اولیه در سال  1354داشت
که مربوط به توســعهی شهر بود .بر آن طرح تفصیلی چندبار
طرح بازنگری انجام شــد که آخریــن طرح بازنگری مصوب
شــیراز در ســال  1394اتفاق افتاد .در سالهای مختلف ،فاز
صفر پروژههای شــهری بر اساس طرحهای تفصیلی مصوب
و طرحهای آتی ،تعریف و اجرا میشــوند و سپس بر اساس
رشد و توسعه و نیاز شهر طرحهای جدید نیز تعریف میشوند.
مثــ ً
ا بلوار بعثت یکی از نخســتین بلوارهایی بود که یکی از
شاخههای همان طرح تفصیلی سال  54بود و به بلوار زرهی
متصل شد.
در تعریف پروژهها از مشــاورانی از دانشگاهها یا
مراکز مطالعاتی ـ تحقیقاتی نیز استفاده میکنید؟

پیش از طرح بازنگری سال  ،94دانشگاه صنعتیشریف
مطالعات طرح مســیرهای ترافیکی شهر شــیراز را در سال
 1385انجام داد ،حدود  110پروژهی تقاطع ،تعریض و مسیر
جدید تعریف کــرد و این پروژهها اولویتبندی شــد .اینها
تنها پروژههای مســیر و تقاطع بود که دانشگاه شریف آنها
را تعریف کرد ،در بخش شهرســازی نیز مشاوران شهرسازی
بخشهای کاربری ،پارک و توسعهی شهری را تعریف کردند،
بازنگری مســیرهای جدید را نیز دانشگاه صنعتی شریف در
سال  1385انجام داد.
به نظر میرسد سازمان عمران شهرداری بهلحاظ
داشتن منابعی مانند معادن ،کارخانه ،ماشینآالت و
ادوات عمرانی یک سازمان خودکفاست.

سازمان عمران شهرداری شــیراز در حال حاضر 670
نیــروی کارگــری ،مهنــدس ،متخصص و تکنســین دارد.
حــدود  370نفر از این افراد در بخش معادن و ماشــینآالت
شهرداری شــیراز مشغول به فعالیت هستند .شهرداری شیراز
دو کارخانه آسفالت بهروز جهان را دارد و ما سال گذشته یک
کارخانــه باارزش آلمان را به مبلغ  10میلیارد تومان خریداری
کردیم که امروز ارزش آن بالغبر  40میلیارد تومان اســت .دو
معدن سنگشــکن و  200دستگاه ماشــینآالت را در اختیار
داریم که غیر از پروژههای ســازمان ،حدود  50دستگاه مانند
لودر ،کمپرســی ،گریدر ،غلتک و ...را نیز به مناطق یازدهگانه
اختصاص دادهایم .ســازمان عمران به یک معنا ،واقع ًا بازوی
راست شهرداری شیراز است .در بودجه امسال تنها حدود 35
میلیارد تومان به بخش آسفالت اختصاص دادهایم که در این
بخش نیز روکشهای آسفالت را بهشکل پلیمری و با ضخامت
کم انجام میدهیم .بااینحال ظرفیت ما در بخش آســفالت
حدود سه برابر این میزان است ،اما به خاطر کمبود منابع ،بیش
از این اعتبار به این بخش تعلق نگرفته است.
در بخش اجرا ،ســازمان عمــران چگونه پروژهها
را آغــاز میکند؟ چه میزانی از ایــن پروژهها را خود
ســازمان انجام میدهــد؟ آیــا از ظرفیت بخش
خصوصی هم استفاده میشود؟

بعد میتواند که فعالیتهای خود را در خارج از استان هم
گسترش دهد.
به نظر شــما تعامل سازمان عمران شهرداری
با سازمان نظاممهندسی و معاونت شهرسازی
شــهرداری باید بر چه اســاس و برنامهریزی
باشد؟

ســازمان نظاممهندســی فعالیتهای خــود را با
همکاری اداره اســتاندارد انجام میدهد بنابراین سازمان
عمرانی شهرداری باید فعالیت خود را به سمتی سوق دهد
که نظارت در انجام پروژههــا از اولویت مهمی برخوردار
باشد و اینکه ما همیشه میگوییم که عمر مفید بسیاری
از پروژهها بتنی ،آســفالت و ...کافی نیســت و از نرمها و
استانداردها تفاوت دارد درنتیجه برای رفع این مشکالت
باید در مرحله نخســت به موضوع استانداردسازی توجه
ویژه و دقیق داشته باشیم .ازآنجاکه استاندارد بودن بتنها
تأثیر ویژهای در طــول عمر و فعالیت آنها دارد بنابراین
میتواند دوره نگهداری و تعمیرات پروژهها را افزایش دهد
درنتیجه این مهم میتواند از هزینههای مهم شهر کاهش
دهد که ســازمان عمران شهرداری میتواند با انجام این
اقدامات گامهای مؤثری در راستای مناسبسازی پروژهها
بردارد.

من مشاهده کردهام که در برخی مناطق کمبرخوردار
و حاشیهنشین شهر ،برخی کوچهها و خیابانها هنوز
آسفالت نشدهاند .چرا؟

اشاره کردم که ما میتوانیم بودجه  35میلیاردی آسفالت
شهری را در چهار ماه عملیاتی کنیم ،به یک معنا م در حالت
عادی میتوانیم به میزان  105میلیارد تومان پروژه آســفالت
شهری را انجام دهیم؛ اما متأسفانه به دلیل اینکه منابع ما برای
خرید قیر محدود است ،نمیتوانیم بیش از این عملیات آسفالت
را بیــش از این انجام دهیم .از ســویی درآمدهای ما تغییری
نکرده اســت ،اما مخارج ما چهار برابر شــده است .بااینحال
بودجه زیرســازی آسفالت ما در شهرداریهای مناطق  9 ،7و
 10بیش از  1.5برابر مناطق دیگر شهر است.
آیا پــس از اتمــام پروژههای فعلــی ،طرحها و
برنامههایی برای پروژههای عمرانی در شهر دارید؟

مــا در ســازمان عمــران واحدهای مختلفــی داریم،
کارگرهای ماهر ،کارهای تأسیساتی ،کارهای کشش کابل که
یکی از فنیترین بخشهای اجرای پلهاست که همه را خود
سازمان عمران انجام میدهد .امروز ما حدود  25پروژه فعال
را در دســت اجرا داریم که  22پروژه کام ً
ال فعال است و سه
ً
پروژهی دیگر بهخاطر مشکالت تملکی کامال فعال نیست.
این موضوع که برخی عنوان میکنند در یک ســال
اخیر پروژههای عمرانی متوقف شــده اســت تا چه
اندازه صحیح است؟

واقعیت آن اســت که در شــرایط کنونی بــا توجه به
مشکالت و وضعیت اقتصادی کشور ،بسیاری از شهرداریهای
کالنشهرهای کشور تنها توانستهاند حقوق پایه کارگرانشان
را بپردازند و اضافهکاریها را پرداخت نکردهاند ،اما شهرداری
شــیراز نهتنها تمامی حقوق کارگران و کارکنانش را پرداخت
کرده اســت ،بلکه تقریب ًا همه پروژهها را نیز فعال نگه داشته
اســت .اینکه روند اتمام برخی پروژههــا طوالنیتر از زمان
پیشبینیشده شــدهاند ،به خاطر همین مشکالت اقتصادی
اســت .بهعنوانمثال ما میلگرد را در ابتدای ســال کیلویی
 1500تومان خریــداری کردهایم ،امروز قیمتش کیلویی پنج
هزار تومان شــده است .هر تن قیر را یکمیلیون و  700هزار
تومان خریداری کردهایم ،امروز نزدیک به چهار میلیون و 500
هزار تومان است.
البته ما امروز تا زمان اتمام  24پروژه در دســت انجام،
همه مــواد موردنیاز را داریم ،اما اگر در پروژه باهنر که برخی
ادوات آن خارجی است ،نتوانیم خرید داشته باشیم ،آن پروژه
احتما ًال متوقف خواهد شد .ما امروز در حال احداث بزرگترین
ایستگاه قطار شهری در کل ایستگاههای قطار شهری شیراز
در میدان ستاد هستیم ،در این ایستگاه ما  30هزار متر زیربنا

را در ارتفــاع منفی  30متر را در حال احداث داریم .همچنین
بزرگترین سالن ســینما ـ تئاتر شهر را هم که چندی پیش
آقای شــهردار کلنگش را بــر زمین زد ،به دســت ما انجام
میشــود .تمامی مراحل این  25پروژه را ســازمان عمرانی
شــهرداری شــیراز انجام میدهد که تنها حدود  10درصد از
اجرای برخی بخشها مث ً
ال آرماتوربندی در برخی پروژهها را
برونسپاری میکنیم.
یک مثــل مشــهور عامیانــه میگویــد میزان
توسعهیافتگی عمرانی شــهرهای بزرگ را میتوان
از تعداد چالههای معابر و خیابانهای شهری اندازه
گرفت .چرا در شــیراز هنوز ما چنیــن مواردی را در
خیابانهای شهر مشاهده میکنیم؟

به نظر من نمیتوان توسعهیافتگی را تنها به این مورد
تعمیم داد و فرهنگ شــهروندی شاخصی بسیار مهمتر برای
توسعهیافتگی شهرهاست؛ اما دلیل این مشکل که شما اشاره
کردید ،به سبب نبود مدیریت یکپارچه شهری در شیراز است.
درحالیکــه دولت و مجلس مصوب کردهانــد که در تمامی
شهرها ،همه ادارات باید از کانال مشترک شهری برای نصب
کانالهای برق ،آب ،تلفن و ...اســتفاده کنند .من خودم شاید
بیش از  200ساعت با ادارات مختلف شهر جلسه برگزار کردهام
و با ارائه جزئیات کامل از آنها خواستهام تأسیسات خود را از
کانال مشترک شهری عبور دهند ،اما این ادارات متأسفانه هنوز
توجهی به مصوبه قانونی و درخواست ما نشان ندادهاند در شهر
ما هنوز این اتفاق رخ نداده است؛ حتی در خیابانهای جدید.
دلیل این ضعف نیز برمیگردد بــه نبود مدیریت یکپارچهی
شهری .در کشورهای توسعهیافته ،شهرداری همهکارهی شهر
است و مدیریت تمامی دستگاههای خدماترسان بر عهدهی
شهرداری است.

بله امــروز ما در کشــوی میزمان ،از طــرح تفصیلی
شــهر ،بیش از  100پروژهی تأییدشــدهی مصوب داریم ،اما
تنها موضوع همان اعتبارهای عمرانی اســت .بســته به نوع
هدفگذاری مدیریت شهری ،طرحهای مختلف در زمینههای
مختلف را آماده داریم و اجرا خواهیم کرد.

،،

سازمان عمران
شهرداری شیراز بعد
از تشکیل و آغاز به کار
فعالیت خود را در بخش
احداث سازههای بتنی
انجام داد که این امر
باعث شد که در بخش
خدمات و عمران برای
این سازمان ارتقا ایجاد
شود .همچنین تعداد
قابلتوجهی از نیروهای
خبره نیز در بخشهای
مختلف عمرانی رشد و
پرورش یافتند

،،

در دوره پیشین شهرداری شیراز ،برخی پروژههای
بزرگ شهری را پیمانکارانی خارج از سازمان عمران
شــهرداری انجام دادند .آیا سازمان عمران قادر به
انجام این پروژهها بود؟

واقعیت آن است که ســازمان عمران شهرداری شیراز
توان انجام هر نوع پروژهای را در شــهر شیراز داشته و دارد.
هیچنوع فعالیت و پروژهی عمرانی نیست که سازمان عمران
نتواند انجام دهد.
بهعنوان پرســش آخر ،سازمان عمران شهرداری
شــیراز از پروژههای عمرانی در دســت اجرا ،چه
پروژههایی بهزودی به بهرهبرداری خواهد رســید و
مورد استفاده شهروندان قرار خواهد گرفت؟

پروژه امیرکبیر ـ رحمت ـ مطهری بزرگترین پروژهی
شهر جنوب کشور اســت که امروز  75درصد آن انجام شده
اســت و با آنکه  25درصد پایانی پروژه هزینهســازتر است تا
پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید .همچنین شیبشکن
رودخانه خشــک که نزدیک به هشــت میلیارد تومان اعتبار
اجرای آن است تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
سه کار راهســازی هم تا پایان ســال به بهرهبرداری
کامــل میرســد و برخــی از پروژهها نیز در هفته شــیراز و
زمانبندیهای مختلف به بهرهبرداری کامل خواهد رســید.
نکتهای که باید اشــاره کنم آن اســت که اعتبار  25پروژهی
کنونی سازمان عمران شهرداری شــیراز بالغبر  400میلیارد
تومان بوده اســت که امــروز قیمت روز تمامشــده آنها به
دلیل شــرایط اقتصادی ،بالغبــر  750میلیارد تومان شــده
است.

،،

من فکر میکنم
سازمان عمرانی
شهرداری شیراز
بهتنهایی کار پنج
شهردار را انجام
میدهد و معتقدم به
دلیل پتانسیل باالیی
که در این سازمان
وجود دارد میتوان از
این سازمان توقعات و
انتظارات باالیی داشته
باشیم

،،
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معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز

،،

پروژههای جدید
انسانمحور
شهرداری شیراز
برای تصویب به
شورای شهر ارائه
میشود .برخی از
این پروژهها مانند
محور عرفان از
دروازه قرآن به
سمت شاهزاده
قاسم تا دارالسالم
و بازآفرینی محور
زندیه بهعنوان
پروژههای شاخص
و نماد شیراز
پروژههایی استثنایی
و تاریخی است

ن محور شهرداری به شورا ارائه میشود
پروژههای جدید انسا 
معاون فنی و عمرانی شــهرداری شــیراز
اعالم کرد که بــهزودی پروژههای جدید
انسانمحور مدنظر شهرداری برای بررسی
و تصویب به شورای اسالمی شهر شیراز
ارائــه خواهد شــد .حســین آرگیو گفت:
زیرساختهای بسیاری برای توسعه یک
شــهر الزم اســت که میتوان به توسعه
معابــر ،حملونقل عمومــی و فضاهای
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی اشاره کرد.
او گفت :در حال پیگیری جدی ساماندهی
کمربنــدی شــیراز هســتیم بهطوریکه
تقاطعهای بســیاری در این کمربندی در
حال ســاخت یا طراحی اســت .آرگیو با
بیان اینکه در حال حاضر همزمان هشت

تقاطع غیرهمسطح در محدوده کمربندی
شیراز در دســت اجرا است ،گفت :تقاطع
جوادیــه کــه عملیات اجرایــی آن با 85
درصد پیشرفت مراحل پایانی را طی کرده
و بهزودی تکمیل میشود.
وی با بیان اینکه تقاطعهای غیرهمسطح
شــهید رودکــی و باهنر نیــز در بزرگراه
کمربندی امام خمینی (ره) در حال ساخت
اســت ،گفت :یکــی از پروژههای حیاتی
امتداد زیرگذر گلســتان است که با هدف
بهبود ترافیک ورودی غربی کالنشــهر
شــیراز اجرایی شــده و در حــال تکمیل
است.
آرگیو گفت :پل چپگرد صدرا به شــیراز

،،

،،

هم بــرای کاهــش ترافیــک ورودی و
خروجی به شــهر جدید صدرا از تابستان
امسال شــروع شــده که حدود  7درصد
پیشــرفت فیزیکــی دارد ،عــاوه بر آن
تقاطع چند سطحی مطهری ـ امیرکبیر ـ
رحمت هم جزو تقاطعهای غیرهمســطح
بزرگ کشور اســت که تا پایان امسال و
با توجه به تأکید شــهردار زیر بار ترافیک
میرود.
وی از ســاماندهی ورودی شیراز از سمت
کازرون خبــر داد و گفت :در این ورودی
تقاطع سه ســطحی مهدیه ـ امیرکبیر در
دســت اقدام اســت و تاکنون  18درصد
پیشرفت فیزیکی دارد.
آرگیــو ادامه داد :با توجه بــه اینکه نیاز
به بزرگراههایی احســاس میشــد ،پنج
بزرگراه به مســافت  53کیلومتر در شیراز
در دست ساخت و طراحی داریم که از آن
جمله میتوان به بزرگراه مهدیه در غرب
کالنشهر شیراز ،بزرگراه مولوی در شرق
و گلبهار در جنوب اشاره کرد.
وی با اشــاره به تأکید شهردار و شورای

تقاطع چند سطحی
مطهری ـ امیرکبیر
ـ رحمت هم
جزو تقاطعهای
غیرهمسطح بزرگ
کشور است که
تا پایان امسال و
با توجه به تأکید
شهردار زیر بار
ترافیک میرود

،،

،،

وضعیت پروژههای
عمرانی شهرداری
شیراز وضعیتی
خوب است و
با وجود کمبود
نقدینگی هیچکدام
از پروژههای عمرانی
متوقف نیست و
کارها در حال
انجام است

،،

شهر بر اجرای پروژههای انسانمحور در
کالنشهر شیراز ،طرحهای آماده ساخت
در شیراز را هم قابلتوجه دانست و گفت:
اتصال بزرگراه حسینی الهاشمی به آزادراه
شــیراز ـ اصفهــان هم جــزو مهمترین
آنهاســت و در برخی پروژههای شــیراز
شامل محور عرفان از دروازه قرآن به سمت
شاهزاده قاسم تا دارالســام و بازآفرینی
محور زندیه بهعنوان پروژههای شــاخص
و نماد شیراز پروژهای استثنایی و تاریخی
میشود.
معاون فنی و عمرانی شــهرداری شیراز با
اشــاره به نوسانات قیمت مصالح موردنیاز
در اجرای پروژههای شهری گفت :با وجود
اینکه قیمت قیر از هر تن یک میلیون و
 300هزار تومان به  4میلیون و  200هزار
تومان افزایش یافته است ،انجام آسفالت
معابر در شیراز شرایط مناسبی دارد .آرگیو
با بیان اینکه  191پروژه توسط سازمانها
و مناطق مختلف شهرداری شیراز مراحل
اجرایی را طی میکند ،شهرداری شیراز را
برنامه محور و دارای یک استراتژی شفاف

دانست و گفت :با اجرای برنامههای آتی،
طی یک دوره چندســاله ،شیراز را شکوفا
خواهیم کرد.
معــاون فنی و عمرانی شــهردار شــیراز
برنامههای آتی مدنظر را شــامل حفاظت
از ارتفاعــات با طرحهای انســانمحور،
مطالعات جامع آبهای سطحی کالنشهر
شــیراز ،احداث خط  3قطار شهری شیراز،
احداث خطوط  ،BRTباال بردن کیفیت
اجرای پروژهها ،ســاماندهی رودخانهها،
شناســنامهدار کردن پروژههای عمرانی،
تکمیل و ســاماندهی رینــگ پیرامونی
کالنشــهر شــیراز ،اصالح و ساماندهی
ورودیهــای پنجگانــه ،بازآفرینی میدان
توپخانه و محور زندیــه ،بازآفرینی محور
عرفــان ،انســانمحور کــردن باغها با
ایجــاد پیادهراههای پیوســته ،پیادهمحور
کــردن معابــر نمونه ،محلــه محوری با
تأمین زیرســاختهای فرهنگی ،ورزشی
و تفریحــی در عمق محالت ،آســفالت
شــهرکهای حاشــیهای در راســتای
عدالتمحوری اعالم کرد.

رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل شورای پنجم در گفتوگو با «شهرراز»

پروژههای عمرانی شیراز در حال انجام است

شهرراز
عضو هیئترئیســه و رئیس کمیسیون عمران ،حملونقل
شــورای پنجم در گفتوگو با خبرنگار شــهرراز ،وضعیت
پروژههای عمرانی شــهرداری شیراز را خوب توصیف کرد
و گفت :در بحث کارهای عمرانی مشــکل خاصی نیست،
علیرغــم کمبود نقدینگی هیچکــدام از پروژههای عمرانی
متوقف نیســت و کارها در حال انجام اســت .نواب قائدی
دربــاره پروژههای جدید افــزون بر پروژههــای تکمیلی
توضیح داد :تقاطع مهدیه ـ امیرکبیر که در دوران شــورای
پنجم کلنــگ خورده اکنون در حال اجرا و دارای شــرایط
خوبی اســت .وی با اشــاره به انجام رایزنیهایی برای رفع
مشــکالت تملکی در بخشــی از پروژه مذکور تأکید کرد:

کار متوقف نشــده و عملیات دیوارگذاری یکی از پلها در
پــروژه تقاطع مهدیه ـ امیرکبیر در حال انجام اســت .این
عضو شــورا درباره پروژههای اجرایی دیگر در ســطح شهر
شیراز یادآور شــد :عالوه بر پروژههای دیگری که در حال
تکمیل داریم ،مناطق شهرداری هم پروژههای خود را دارند
و در بخشهایی از کارهای عمرانی شــهر کار آســفالت و
لولهگذاری آبهای ســطحی طبق تکالیف بودجه عملیاتی
شده است.
رئیس کمیســیون حملونقل و عمران شــورای شهر ادامه
داد :برای مثال اکنون شــهرداری منطقه یک در بلوار بعثت
در حال انجام لولهگذاری و آســفالت و جدولگذاری نیز در
ســایر مناطق در حال انجام است .همچنین اقداماتی شامل

تقاطعهای همســطح ،بلوارها و خیابان را هم حوزه معاونت
عمرانی شــهرداری در حال پیگیری و انجام دارد و در این
رابطه میتوان به بلوار مولوی اشــاره کرد که بخشی از آن
در حال اجراست و تملک بخش دیگری از این بلوار هم در
موازات آن صورت میپذیرد .وی خاطرنشــان کرد :تقاطع
مطهــری ـ امیرکبیر هم در شــرایط خوبی قــرار دارد که
امیدواریم که بتوانیم آن را در دهه فجر امسال افتتاح کنیم.
نواب قائدی همچنین درباره ماوقع جلســه اخیر کمیسیون
عمران ،حملونقل و ترافیک شورا از بررسی الیحهی مجوز
اخذ هزینه خدمات ایمنسازی ترافیکی برای مراکز آموزشی
غیرانتفاعی خبر داد و گفت :در ســطح شــهر شیراز شاهد
راهاندازی مراکز آموزشــی ماننــد مهدکودکها و مدارس

بــا دریافت مجــوز از ارگانهایی نظیر آمــوزش پرورش و
بهزیســتی هســتیم که در برخی موارد مشکالتی را برای
شــهر و شــهروندان ایجاد میکند .قائدی افزود :راهاندازی
غیراصولی این اماکن عالوه بر ایجاد مشــکالت ترافیکی
در سطح شــهر ،شــهرداری را نیز بنا بر ضرورت ،متحمل
صرف هزینههای اجرای طرحهای ایمنســازی خطکشی
عابــر پیاده ،نصب تابلو عالئم و کف نویســی میکند .وی
خاطرنشــان کرد :با توجه به استقرار بعضی از اماکن مذکور
در ساختمانهای استیجاری و جابهجایی آنها پس از پایان
مدت اجاره ،الزم اســت این مراکز با توجه به توان پرداخت
هزینه ،در راستای پرداخت هزینههای ایمنسازی مربوط به
خود ،با شهرداری همکاری کنند.

ذرهبین

1

پنج بزرگراه به مســافت  53کیلومتر در شــیراز در دست ساخت و طراحی داریم که از آن جمله میتوان به بزرگراه مهدیه در غرب کالنشهر شیراز ،بزرگراه مولوی در شرق و گلبهار در جنوب
اشــاره کرد .در حال حاضر همزمان هشت تقاطع غیرهمسطح در محدوده کمربندی شیراز در دست اجرا است .به عنوان مثال تقاطع جوادیه که عملیات اجرایی آن با  85درصد پیشرفت مراحل
پایانی را طی کرده و بهزودی تکمیل میشود .تقاطعهای غیرهمسطح شهید رودکی و باهنر نیز در بزرگراه کمربندی امام خمینی (ره) در حال ساخت است و پروژهی حیاتی امتداد زیرگذر گلستان
با هدف بهبود ترافیک ورودی غربی کالنشهر شیراز نیز اجرایی شده و در حال تکمیل است.

2

برنامههای آتی مدیریت شــهری شیراز شــامل حفاظت از ارتفاعات با طرحهای انسانمحور ،مطالعات جامع آبهای سطحی کالنشهر شــیراز ،احداث خط  3قطار شهری شیراز ،احداث خطوط
 ،BRTباال بردن کیفیت اجرای پروژهها ،ساماندهی رودخانهها ،شناسنامهدار کردن پروژههای عمرانی ،تکمیل و ساماندهی رینگ پیرامونی کالنشهر شیراز ،اصالح و ساماندهی ورودیهای پنجگانه،
بازآفرینی میدان توپخانه و محور زندیه ،بازآفرینی محور عرفان ،انسانمحور کردن باغها با ایجاد پیادهراههای پیوسته ،پیادهمحور کردن معابر نمونه ،محله محوری با تأمین زیرساختهای فرهنگی،
ورزشی و تفریحی در عمق محالت ،آسفالت شهرکهای حاشیهای در راستای عدالتمحوری است.

ورزش
گزارشی از حالوروز تیم فوتبال فجر شهیدسپاسی

زرد پوشان شیرازی در آخرین فصل حضورشان
در فصل  93-92به لیگ دستهاول سقوط کردند
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گزارش «شهرراز» از پنجسال حضور ناموفق تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز
در لیگ دستهاول فوتبال ایران

زردپوشان هنوز در رؤیای حضور
درلیگبرترهستند
تیم فوتبال فجر شــهید سپاسی در هفته دوازدهم لیگ دستهاول هم نتوانست برابر
میثم حجتی مهمانش به برتری برســد و در پایان با نتیجــه صفر بر صفر به رختکن رفت .این
تیم در این فصل از رقابتهای لیگ دســتهاول نتایج خوبی نگرفته و برخالف فصل
قبل که بعد از هفتههای ابتدایی اوج گرفت ،هنوز خبری از آن تیم بانشــاط نیســت .فجر در فصل
جاری با شش مساوی بیشــترین تساوی را در بین تمام تیمهای لیگ یکی به ثبت رسانده است،
آغاز ناموفق با مجید صالح

فجریها لیگ دســتهاول را با ســرمربیگری مجید
صالح آغاز کردند و در هفته اول برابر اکســین البرز با یک
گل شکست خوردند ،آلومینیوم اراک دومین حریف فجریها
بود که موفق شــد در شــیراز با این تیم به تساوی صفر بر
صفر برســد .سومین هفته لیگ دســتهاول برای فجریها
در بابل به پایان رســید و این تیم در این شــهر برابر خونه
به خونه به تســاوی صفر بر صفر رســید .هفته چهارم تنها
پیروزی فجریها با سرمربیگری صالح به دست آمد و این
تیم شــاهین شهرداری بوشــهر را دو بر یک شکست داد،
در هفته پنجم فجریها اولین شکســت فصلشان را پس از
اولین پیروزی فصل به دســت آوردنــد و برابر کارون اروند
خرمشهر با یک گل شکســت خوردند .شاگردان صالح در
ششمین ایســتگاه از لیگ دوم فوتبال ایران دومین باخت
متوالی خود را در خانه برابر تیم همشهری ثبت کردند و در
شهرآورد شیراز ،با یک گل از قشقایی شکست خوردند .این
تیم در هفته هفتم بازی نداشت ،بازی هفته هشتم فجریها
بــه تعویق افتاد و پس از برگزاری آن در تاریخ  12آبان این
تیم به یک صفر بر صفر دیگر دست یافت تا مثل هفته نهم
نه گل بخورد نه گلی به ثمر برساند ،ملوان در این مسابقه در
بندر انزلی فجر را بار دیگر متوقف کرد.
در هفته دهم تســاوی فجــر در خانه باعث برکناری
صالح شد ،مجید صالح بهصورت توافقی از فجر کنار رفت،
این مربی اگر تا پایان فصل هدایت تیمی را بر عهده بگیرد
با فجر تســویه خواهد کرد و اگر تیمی هدایتش را به صالح
ندهد باشگاه فجر باید او را ازنظر مالی راضی کند.
آغاز دوباره با اسماعیل زارع

با رفتن صالح ،اسماعیل زارع سرمربی فجر شد ،زارع از
مربیان جوان اما باسابقه شیرازی است که خدمات زیادی در
سطح پایه به فوتبال فارس ارائه کرده است و دو بار متوالی
تیمهــای جوانان و امید فجر را به قهرمانی لیگ برتر ایران
رسانده است .این تیم در نخستین بازی با هدایت اسماعیل
زارع برابر نود ارومیه قرار گرفت که همانطور که اشاره شد
صفر بر صفر مساوی شدندو هفته دوازدهم نیز مصادف شد

با بازی فجر و شهرداری تبریز تا این تیم بار دیگر به تساوی
صفر بر صفر برابر حریفش رضایت دهد.
فجر در  8بازی گلی به ثمر نرسانده

فجر در این فصل در دو بازی برابر شاهین شهرداری
(دو گل) و مس رفســنجان یک گل به ثمر رسانده است و
در هشت بازی موفق به گلزنی نشده است ،این تیم در پنج
مســابقه بازیها را با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسانده و
یک بازی را یکبریک به پایان برده اســت .این تیم در سه
مسابقه نیز با نتیجه یکبر صفر شکست خورده است و تنها
در یک بازی دو گل زده است ،فجریها سه مسابقه آخرشان
در لیگ یک را در خانه برگزار کردهاند که در هر سه مسابقه
به تساوی رسیدهاند و شش امتیاز آنها را از دست دادهاند.
چرا تیمها باید تاوان اشتباهات داوری را بدهند؟

در یــک بازی فوتبــال تیمها چنــد موقعیت گلزنی
به دســت میآورند کــه داوران آن را ندیــده میگیرند و
تــا چه زمانی تیمها باید تاوان اشــتباهات داوری را بدهند.
اســماعیل زارع پس از تساوی مقابل شــهرداری تبریز در
جمع خبرنگاران گفت :همانطــور که اطالع دارید من دو
بازی روی نیمکت فجر این تیم را هدایت میکنم و مشکل
بزرگی که تیم دارد مشــکل روحی و روانی بازیکنانم است.
وی در ادامه گفت :کادر فنی سعی کرده در طول هفته فقط
بازیکنان را ازلحاظ روحی و روانی آماده کنند بعد به کارهای
تاکتیکی بپردازند یکی از مشکالت روحی و روانی بازیکنانم
گل نشدن توپهایشان در مسابقات است؛ من مطمئنم این
بازیکنان رفتهرفته بهتر میشــوند .آنهــا جوان و باانگیزه
هستند .سرمربی تیم فجر شــهید سپاسی در مورد بازی با
شهرداری تبریز گفت :تیم شــهرداری یک بازی دفاعی و
فشردهای را انجام داد و تمامی راههای نفوذ ما را بسته بودند،
اما بــا تاکتیکی که در طول بازی به کار بردیم توانســتیم
راههای نفوذ را باز کنیم که متأســفانه در زدن ضربه نهایی
مشکل داشــتیم و باید این موضوع را هرچه زودتر برطرف
کنیم .زارع افزود :در بازی امــروز ما موقعیتهای خوبی و
صددرصدی به دست آوردیم که بازیکنانم نتوانستند بهخوبی

،،

ســه باخت داشته و تنها یک برد کسب کرده اســت .زردپوشان شیرازی در  10بازی سه گل
به ثمر رســاندهاند و پنج گل دریافت کردهاند که در بین تمام تیمهای دستهاولی کمترین گل زده
بهحســاب میآید .تیم فوتبال فجر شهید سپاســی در بین  16تیم لیگ یک کمترین گل خورده را
دارد و از این حیث برترین تیم نیمفصل اول مســابقات بهلحاظ گل خوردهی کمتر تا هفته دوازدهم
بهحساب میآید.

از این توپها استفاده کنند و به نظر من ،تیم شهرداری اص ً
ال
موقعیت گلزنی آنچنانی نداشتند و اگر هم موقعیتی به دست
میآوردند از روی اشتباهات فردی بازیکنان ما بود.
وی در ادامه تصریح کرد :تیم فجر چه در زمان صالح
سرمربی پیشــین و چه حال که من دو بازی روی نیمکت
فجر حضور دارم ،همیشه از نداشتن تمرکز داوران در بازیها
خیلی ضرر کرده اســت .همین امروز یک پنالتی مسلم ما
را داور نادیده گرفت که حتی به گفته بعضی از مســئوالن
ورزشــگاه ناظر بازی هم تأیید بر پنالتی داشت .مدیر فنی
فجر افزود :مگــر در یک بازی فوتبال چند موقعیت گل به
دست میآید که اینگونه داوران آن را ندیده میگیرند؟ البته
من قضاوت را به کارشناسان داوری میسپارم و میدانم که
این اشتباهات از روی عمد نیست ،اما نکتهای که وجود دارد
تیمها تا چه زمانی باید تاوان اشتباهات داوری را بدهند .وی
در پایان گفت :از تماشاگران پرشور فجر تشکر میکنم که
همیشــه حامی تیم بودند من با صراحت میگویم موفقیت
فجر برای من خیلی مهمتر از نشستن روی نیمکت است و
برای من فرقی ندارد که روی نیمکت فجر بهعنوان سرمربی
یا مدیر فنی باشم .هدف من و کادر فنی موفقیت تیم باریشه
و قدیمی فجر و صعود این تیم به لیگ برتر است .امیدوارم
مســئوالن ورزشــی فارس هم یک نگاه ویژه به این تیم
پرطرفدار و باریشه داشته باشند.
رفت و برنگشت به لیگ دستهیک

تیم فوتبال فجر شــهید سپاسی پسازاینکه در فصل
 93-92به لیگ دستهاول سقوط کرد نتوانسته به سطح اول
فوتبال ایران بازگردد .این تیم در فصل جاری برای پنجمین
بار تالش خواهد کرد تا به لیگ برتر بازگردد .زرد پوشــان
شــیرازی در آخرین فصل حضورشان در لیگ برتر در بین
 16تیم حاضر در لیگ چهاردهم شــدند و به دیدار پلیآف
رفتند که در یک دیدار رفتوبرگشــت از پیکان شکســت
خوردند و دســتهاولی شــدند ،پیکان در آن فصل در گروه
ب لیگ دســتهاول به مقام دوم رســیده بود و پیش از این
دیدار سیاهجامگان را که در گروه دیگر نایبقهرمان شده بود
شکســت داده بود .هدایت فجر در آن فصل در دو دوره ،بر
عهده محمود یاوری و غالمحسین پیروانی بود که پیروانی
در نیمفصل اول و یاوری در نیمفصل دوم نتواستند فجر را
در لیگ برتر ماندنی کنند.
حضور ناموفق فجر در لیگ دستهاول

فجریها در فصل اول حضورشان در لیگ دستهاول
با سرمربیگری علیاصغر کالنتری به دیدار رقبایشان رفتند،
فصل  94-93آخرین فصلی بود که مسابقات در لیگ یک
در دو گروه برگزار میشد .فجر در گروه الف این مسابقات در
رده پنجم قرار گرفت این تیم از  22بازی سی امتیاز کسب
کرد این در شرایطی بود که فوالد نوین با  36امتیاز قهرمان
این گروه شــد .در این تیم ستارهایی مثل مهرداد کیمیان،
سید محمدرضا حسینی ،فرشید اسماعیلی ،شهرام گودرزی،
رامیتن ســلیمانی میثم خداشــناس ،مهدی چاهکوتاهزاده،

چهره
اسماعیلزارع

با نتایج نامطلوبی که فجر شــهید سپاســی در فصل جاری لیگ دسته اول ( )98-97گرفت مدیران فجر تصمیم گرفتند به همکاری این مربی تهرانی با تیم
فجر پایان دهند و هدایت تیم را به یک مربی بومی بسپارند .اسماعیل زارع در زمان بازیگری چهره شاخصی نبود و خیلی زود وارد عرصه مربیگری شد ،و کارش را
با جلیل دوران در آموزشگاههای و تیمهای پایه فجر بهعنوان کمکمربی آغاز کرد .او پسازاینکه از جلیل دوران جدا شد تالشهای زیادی کرد و باالخره بهعنوان
سرمربی جوانان فجر یک سال باشکوه برای آنها رقم زد .زارع در آن فصل موفق شد با تیم جوانان فجر شهید سپاسی به قهرمانی لیگبرتر جوانان دست یابد
و بالفاصله بهعنوان ســرمربی تیم امید فجر شــهید سپاسی شروع به کار کرد .او در این فصل از مسابقات هم موفق شد تیم امید فجر شهید سپاسی را بهعنوان
قهرمانی مســابقات لیگ برتر امیدهای ایران برســاند و بیش از  12بازیکن این تیم را به بزرگساالن فجر بفرستد .اما درحالیکه انتظار میرفت در کنار بازیکنان
زیادی که به بزرگساالن فجر معرفی کرده بود جایی در کادر فنی این تیم در لیگ یک داشته باشد به کار گرفته نشد .مدتی در تیم قشقایی و پسازآن بهعنوان
کمکمربی محمود خرمزی در ایرانجوان بوشهر در دسته اول فعالیت داشت تا اینکه فصل گذشته بهعنوان کمکمربی علیاصغر کالنتری به تیم فجر بازگشت.
او در این فصل هم کار را با کمک به مجید صالح آغاز کرد اما در ادامه از هفته دهم لیگ دسته اول  97-98بهعنوان سرمربی فجر شهید سپاسی انتخاب شد.

علیمردانی و ...حضور داشتند.
فصل 95-94

فجریهــا در فصل  95-94با شــرایط فوقالعادهای
روبرو شــدند ،بازیکنان بسیاری از تیمهای مختلف با ابطال
کارتهای پایانخدمت مواجه شــدند و قرار بر این شــد با
حضور در تیمهای نظامی ســربازی خــود را بگذرانند ،این
شرایط باعث شــد فجر در بهترین شرایط ممکن تیم خود
را برای حضور در مسابقات آماده کند .در این تیم بازیکنانی
مثل ابراهیم صالحی ،مهدی کریمیان ،مسعود ریگی ،رضا
جباری و ...بازی میکردنــد ،فجر در این فصل جدیترین
گزینه صعود بــه لیگ برتر بود و به همــراه پیکان تهران
شرایط خوبی را ســپری کرد ،اما در نیمفصل دوم همهچیز
برای ایــن تیم تغییر کرد .ســرمربی این تیــم علیاصغر
کالنتری و مدیرعامل تیم سهراب قنبری بود ،فجر در بیشتر
هفتههای نیمفصل اول صدرنشین بود ،اما در نیمفصل دوم
با افت مواجه شــد باالخره در بــازی آخر نیمفصل دوم در
حال که میتوانست با یک تساوی لیگبرتری شود ،به نفت
آبادان باخت و از حضور در سطح اول فوتبال ایران جا ماند.
پیکان ماشینسازی و صنعت نفت در سالی که سه تیم لیگ
برتری میشدند و جدول مسابقات بیست تیمی بود به لیگ
برتر صعود کردند و فجر با  60امتیاز چهارم شــد .پیکان در
این فصل  70امتیاز و تیمهای ماشینسازی و صنعت نفت
 62و  63امتیازی شدند.
فصل 96-95

هدایت فجر در این فصل به بهرام شفیعی سپرده شد،
شفیعی سالها در فجر بازی کرده بود و پس از پایان دوران
بازیگری کمکمربی غالمحســین پیروانی بود و با حضور
کالنتری همین ســمت را در تیم او نیز بر عهده داشت ،با
رفتن کالنتری به مس رفســنجان هدایت فجر به شفیعی
سپرده شد و مهرداد کریمیان به وی کمک میکرد .فجر تا
هفته دوازدهم نتوانست نتایج خوبی بگیرد و هدایتش را به
غالمحسین پیروانی داد و در ادامه نیز رسول فالح بهعنوان
سرپرست باشگاه جای قنبری مدیرعامل تیم را گرفت .فجر
در ایــن فصل درنهایت در بین  18تیم  14شــد و به لیگ
دسته دوم سقوط نکرد تا باز هم حسرت لیگ برتری شدن
در این تیم بماند.
فصل 97-96

فجر شــهید سپاســی بــار دیگر هدایت خــود را به
علیاصغر کالنتری سپرد تا بتواند با این سرمربی که یکبار
تیــم را به لیگ برتر بازگردانده بود و یکبار نیز در آســتانه
لیگ برتری شــدن بود حسرت لیگ برتر را از دل هواداران
پــاک کند .فجر این فصل را خوب آغاز نکرد ،ما در ادامه و
بهخصوص در نیمفصل دوم نتایج فوقالعادهای گرفت ،اما در
سه هفته مانده به پایان با شکست از مس کرمان در شیراز
تمام رؤیاهایش به باد رفت تا کالنتری بار دیگر در هفتههای
پایانی قافیه را به حریفان ببازد.

برخالف فصل قبل که
بعد از هفتههای ابتدایی
اوج گرفت ،هنوز خبری
از تیم بانشاط فجر
شهیدسپاسی نیست.
فجر در فصل جاری شش
مساوی ،سه باخت و تنها
یک برد کسب کرده است.
زردپوشان شیرازی در
هشت بازی گلی به ثمر
نرساندهاند که در بین
تمام تیمهای دستهاولی
کمترین گل زده بهحساب
میآید

،،

،،

پس از جدایی مجید
صالح ،اسماعیل زارع
سرمربی فجر شد .زارع از
مربیان جوان اما باسابقه
شیرازی است که خدمات
زیادی در سطح پایه به
فوتبال فارس ارائه کرده
است و دو بار متوالی
تیمهای جوانان و امید
فجر را به قهرمانی لیگ
برتر ایران رسانده است

،،

،،

تیم فوتبال فجر
شهید سپاسی پسازاینکه
در فصل  93-92به لیگ
دستهاول سقوط کرد،
نتوانسته به سطح اول
فوتبال ایران بازگردد.
این تیم در فصل جاری
برای پنجمین بار تالش
خواهد کرد تا به لیگ برتر
بازگردد

،،

کتابکوچه

گزارش نکوداشت امین فقیری
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جامعه را در خود تصویر و منعکس میکند
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عکسها:امیدمنوچهری

نگاه امین فقیری به
انسان در داستان
از آن برمیخیزد که
او باور دارد رسالت
راستین ادبیات،
برانگیختن مردم به
آگاهشدن از خویشتن
خویش است .این
همگانپسندی
اما توأمان با
تراشخوردگی لفظ و
زبان و عبارت و فکر
و معناست

،،
نکوداشت امین فقیری نویسندهی «دهکدهی پرمالل» در شیراز برگزار شد

راوی «امین» مردمان
شهرراز
پنجشنبهصبح مرکز اســناد و کتابخانه ملی فارس میزبان جمعی از فرهنگوران شهر بود؛ آنها که آمده
بودند تا در مراسم نکوداشت نویسندهی «دهکدهی پرمالل» ،بار دیگر از امین فقیری و آثار گرانسنگش
در حوزه ادبیات داستانی بشنوند و فیلم مستند همایون امامی از نویسندهی «مویههای منتشر» را به تماشا
بنشینند؛ روایتی نزدیک از  75سال زندگی «امین» .در ابتدای این مراسم مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی
فارس از نویســنده «کوچهباغهای اضطراب» میگوید« :با تودهای سفید از موهایی که روزگارانی به رنگ
شبقی رخشان مینمود و با پشــتی خمیده از دانستههای بسیاری که نشان از روزگار سپریشده عمری

،،

فقیری در دهکده
پر مالل از تصویر
رمانتیک و موهوم
درباره روستا فاصله
گرفته و واقعیت
روستا را تصویر
میکند .در این
داستانها جامعهای
مطرح است که خرد
ازآنرو برگردانده و
زیستکنندگان در
فضایی غیرعادی
زندگی میکنند

،،

روستاییان در رنج
راوی درد و رنج
ِ
کمالــی میگوید تأمل در پســندهای فقیری
حکایتگر آن است که او پایبند به حماسه سمبلیک
حرکت و کوششی است که در تقابل با خواستههای
نوع انســانی و هویت شــکلیافتهی جامعه روی
میدهــد« .رنجهــا و نامالیماتــی کــه مردمان
روزگارانش را به ســتوه میآورد ،او را به تأمل ،تدبر
و انــدوه فرو میبرد ».مدیر مرکز سعدیشناســی
ســپس با اشــاره به اینکه هگل داستان را حماسه
بورژوایی و جانشین حماسه عصر قهرمانی میداند
و هــدف آن را هماننــد هنر حماســی ،باز کردن
جهان در تمامیت آن میخوانــد ،میافزاید :با این
باور ،در حقیقت داســتان و روایات داستانی ،نوعی
از نثر زندگی است و راویان آن ،همانانی هستند که
تاروپــود و ژرفای زندگی را در امتداد بیکرانههاش،
بازشــناخته و بــه ســهم خویش ،بــه تصویر آن
مینشــینند .به باور کمالی سروستانی ازاینروست
که هنگامیکه امین فقیری داستانهای دهکدهی
پرمالل را پی میریزد؛ این داستانها نمودار درد و
رنج روســتاییانی میشود که به سبب فقر فرهنگی
و ناداری در رنج بودنــد« .توصیف تنهایی و مالل
روحی معلمان روســتا و دشــواری زندگی دهقانان
به داســتانهایش حال و هوایی شــاعرانه و دقتی
جامعهشناسانه میبخشد».
آگاه بــه رســالت ادبیــات؛ آگاه به
مردمیکردن ادبیات
مدیر دانشنامه فارس معتقد است داستانهای
امین فقیری انگار بر اســاس تقلیــدی از واقعیت
آدمی و عادات و حاالت بشــری نوشــته شدهاند و
به نحوی از انحا ،شالوده جامعه را در خود تصویر و
منعکس میکنند« .با چیرهدستی و ظرافتی خاص
به بیان داستانهایش میپردازد؛ گویی که در تمام
صحنههای داستان حضور دارد و ازآنجاکه با مردمان
روزگارانش همدردی میکند؛ گونهای مرثیه و مویه
را در قلــم خویش پدیدار میســازد و اینهمه را با

بهرهبردن از اصطالحات و کنایات و واژگان محلی
رنگوبویی خاص میبخشد؛ چونان که در پهنایی
ممتد از واژگان و کلمات و عبارات در شمار ادبیات
اقلیمی این ســرزمین خوش مینشــیند ».کمالی
معتقد است این نگاه امین فقیری از آن برمیخیزد
که او باور دارد رســالت راستین ادبیات ،برانگیختن
مردم به آگاهشدن از خویشتن خویش است« .ناگزیر
از مردمیکــردن ادبیاتیم؛ این همگانپســندی اما
توأمــان با تراشخوردگی لفــظ و زبان و عبارت و
فکر و معناســت ،بدانگونه که پندارهای اصیل ،در
برترین ســطح ،با زبانی دلنشین و خلق تصاویری
ملموس و دریافتشــدنی بر لوح کاغذین ســطور
همکیشی پیشــه کنند و به عمیقترین ریشههای
احساس و اندیشه آدمی راه یابند تا مرهمی باشند بر
آنچه در وانفســای عزلت و تلخی ،آدمیان را پدیدار
میشود».
درونمایهی آثار :مناسبات زندگی در
شرایط نابهسامان اجتماعی
مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس سپس
به نگاه امیــن فقیری به ادبیات اشــاره میکند و
میگوید :او ازجمله راویانی اســت که بهشایستگی
توانســته اســت معیارهای ویژه خــود را به جهان
داستان ارائه دهد؛ معیارهایی که در قوسی صعودی
از درون جامعــه و محیط پیرامونیاش برخاســته
است و همگام با تکنیکهایی رئالیستی که خاص
اوست .کوروش کمالی سروستانی معتقد است تنوع
و تعدد شــاخصههای زبانی و ادبی او با مضامینی
ازجمله فقر و گرسنگی ،مناسبات زندگی در شرایط
نابهســامان اجتماعی ،مصائــب پایانناپذیر مردم
ستمدیده و رنجکشیدهی روســتایی و تقابل سنت
و تجدد ،درونمایه آثار اوســت و او با پناهجســتن
به اینهمه و چنگزدن به آرزوی دیرینهی بشــر
مبنی بر رســتگاری مــدام ،در خلق آثارش خوش
درخشــیده اســت« .در جهان معناییاش ،پدیدهها
رنگ و لعاب زندگی پیدا میکنند ،ســبز میشوند و

گرانبهاست؛ با لبخندی که دیرآشنای چهره همیشه مهربان و آرام اوست؛ و نگاهی نافذ و اندیشهای
مصمم بر خوان دستنگاشتههایی مینشیند که تاریخ روزگارانش را و آمال مردمانش را به تصویر کشد».
کوروش کمالی سروســتانی سپس از فقیری میگوید که آنقدر کتاب خوانده که همه مفاهیم کتابها در
ذهنش بههمریخته است؛ «اما از میان همه آنها جنگوصلح تولستوی ،گوربهگور فاکنر ،خوشههای خشم
اشــتاینبک ،تراژدی آمریکا درایزر ،اتحادیه ابلهان کندیتول ،ناتوردشــت سالینجر و کافکا در ساحل
موراکامی را بیشتر میپســندد؛ به جای خالی ســلوچ دولتآبادی و رود راوی ابوتراب خسروی عشق
میورزد و ارکستر شبانه چوبهای رضا قاسمی و سنگ صبور چوبک را در خور تأمل میداند».

میرویند؛ چراکه در تجربه زیستی او ،حرکت ،شوق
و امید ،رودی اســت جوشان که پایان نمیپذیرد و
انکار نمیشناسد».
در کولهبار عمرش ،رهتوشــه عشق
مییابیم و جاری مهر
بااینهمــه کوروش کمالی بر این باور اســت
که امین فقیری شــادمانگی را بــرای همگان به
آرزو مینشیند و کوشــش بسیار او با خامهی جان
بر طومار کتابهایش ،گواه این مدعاســت« .با او
تجربه زیســتن را از لونی دیگــر میتوان رقم زد،
میتوان با او تا فراسوی آمال و دغدغههای انسانی
بال گشــود و با درک رنج تا اوج شــادمانگی پیش
تاخت؛ گویی آرزوهای مردمانش را زیســته است.
اندوهشان را و بافه رنجشان را برنمیتابد و در پرند
رنگرنگ مهربانیهایش ،زالل عشق را و محبت
را ،برای همگان به آرزو مینشــیند .چنین است که
در کولهبار عمرش ،رهتوشه عشق مییابیم و جاری
مهر.
شیراز مدیون امین فقیری
«امین
کوروش کمالی سروستانی در پایان از
ِ
مهربان» ستایش میکند؛ امینی که «دوستداشتنی
است ،فروتن است؛ اســتاد است و از همه مهمتر؛
امین اســت! و بدینسان است که شــیراز مدیون
امین فقیری میشــود چراکه از سویی او با آثارش
فرهنگ ،تاریخ و خاطرههایمان را ماندگار ساخته و
از دیگر سوی ،خود بخشی از تاریخ فرهنگی شیراز
میشــود؛ بر ماســت که جایگاه ارجمندش را قدر
نهیم و بهقدر ه ّمت و وســع خویش در پاسداشتش
بکوشیم».
بیگانه با ادبیاتی که از واقعیات زندگی
بیگانه است
سخنران بعدی مراسم مهدی زمانیان مترجم
و استاد دانشگاه شیراز اســت که از «سیر تکاملی
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ســبک نوشــتاری امین فقیــری» میگوید.
زمانیان ابتدا گریزی میزند به  44سال پیش،
زمانی که فقیری نویسنده در بخشی از دومین
کتابش «در کوچهباغهــای اضطراب» از این
گفته که نوشــتهای را که از زندگی واقعی به
دور باشــد ،قبول ندارد .این استاد دانشگاه در
ادامــه از رویکرد فقیری بــه ادبیات میگوید،
رویکــردی که با ادبیاتی که با واقعیات زندگی
بیگانه و بر پایه احساســات شخصی باشد ،و
برای گریــز از واقعیتهای ملموس جامعه ،به
آیند ه دل ببندد ،بیگانه است.
بر ایــن باور اســت که محیط
اجتماعی باید دارای ماهیت انســانی
باشد
مهدی زمانیان معتقد اســت امین فقیری
واقعیت را امــری تغییرناپذیــر نمیبیند و به
جامعه بهعنوان دســتگاهی زنــده مینگرد،
«ازاینرو فعالیت ذهنی را به بررسی الیههای
زیریــن زندگی محدود نمیکنــد و به کاوش
در الیههای پنهان روابــط اجتماعی معطوف
میکنــد ».زمانیــان میگویــد فقیــری در
داستانهایش نشان میدهد که برای شعور و
سطح آگاهی بشری ارزش قائل است .زمانیان
معتقد است هنگامیکه فقیری به تقابل شیوه
زندگی شــهری و روســتایی پرداخته است،
نشان میدهد که روســتاییان مهاجرتکرده
به شــهر ،به مردانی مالیخولیایی ،و به تعبیر
خود «ببرهــای کاغذی» بدل میشــوند .به
بــاور زمانیان ،فقیــری فردگرایی را محصول
شــکاف بین انســان و جامعــه میداند .این
نویســنده و استاد دانشگاه ســپس با اشاره به
آثار سورئالیســتی فقیری مانند زمستان پشت
پنجره ،ببینم نبضتــان میزند و ،...میگوید:
نثــر او در این رویکرد ،اســتوارتر و فاخرتر ،و
شعرگونه است.
در آثارش از تصویــر رمانتیک و
موهوم درباره روستا فاصله گرفته
سخنران بعدی مراســم نکوداشت امین
فقیری در شیراز ،منیژه عبداللهی استاد ادبیات
دانشــگاه علوم پزشــکی شــیراز است که به
بررســی نقش زنان در کتاب دهکده پرمالل
میپردازد .عبداللهی با اشــاره به اینکه اغلب
منتقدان ادبی ،این کتاب شــاخص فقیری را
در تــراز ادبیات اقلیمی قرار دادهاند ،میافزاید:
فقیــری در دهکده پرمالل از تصویر رمانتیک
درباره روســتا فاصله گرفته و واقعیت روســتا
را تصویر میکنــد .به باور منیــژه عبداللهی
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باشــندگان جامعه روستایی در داستان دهکده
پرمالل ،از وضعیت خود آگاه نیســتند و گویی
نیاز است که بیگانهای وارد آن محیط شود تا
وضع موجود را نشــان دهد؛ «شخصیت راوی
در دهکده پرمالل معلمی درسخوانده از شهر
است».

یادداشت

هیچکس بهاندازهی امین فقیری
«شیراز» نیست

نقش زنان در دهکده پرمالل
منیــژه عبداللهــی در ادامــه جامعــه
تصویرشــده در دهکده پرمــال را جامعهای
پاد آرمانشهر برمیشمرد؛ جامعهای که در آن
فقیری نشــاندهنده وضعیت را به عهده زنان
میگذارد« .زنان با ذهنیت زنانه و فراست خود،
وضع موجود را نشــان میدهنــد ».عبداللهی
میگوید فقیری بهســبب تعهد خود نســبت
بــه بیان واقعیــت و فاصلهگرفتن از رؤیاهای
شــخصی ،زنانی را تصویر میکند که مقهور
نظم جامعه روستایی در آن زمان هستند؛ زنانی
که در ســه نقش مادر ،همسر و معشوق بیان
میشوند .او تصویرسازی فقیری از نقش مادر
در این کتاب را بسیار موفق میداند و میگوید
نویســندهی دهکــدهی پرمــال از زاویهای
واژگونه ،روابط بهدوراز انتظار مادر را به تصویر
میکشد .اســتاد ادبیات دانشگاه علوم پزشکی
شیراز معتقد اســت زنانی که در نقش همسر
در دهکده پرمالل حضور دارند ،عموم ًا منفعل
هســتند« .امین فقیری در دهکده پرمالل پاد
آرمانشهری را نشان میدهد که در آن تعهد
به واقعیت مردمان به تصویر کشیده میشود».
فقیری شاعری خاموش است
سخنران بعدی مراســم نکوداشت امین
فقیری ،ســیروس نوذری اســت کــه معتقد
است امین فقیری شــاعری است که داستان
مینویسد .این شــاعر و هایکوسرای با اشاره
بــه مجموعه شــعرهای کوتــاه و هایکووار
منتشرنشــده فقیری با عنوان «این خون من
اســت» ،میگوید :فقیری شــاعری خاموش
اســت و این شــعر در درون داســتانهایش
جریان دارد .سیروس نوذری سپس با خواندن
تعدادی از شــعرهای این مجموعه ،به وجوه
نازکخیالــی و تأمــات فلســفی فقیری در
آنها اشــاره میکند« .بر ما /نگاه حسرتبار
مردگان»« ،بــر اللههای گوشــم /میبارید
مــرگ»« ،خســتگی ازلی /از آغــاز جهان».
نوذری در ادامه برخی از شــعرهای فقیری را
که شبیه هایکوست ،میخواند« .پیچیده است
به دور رشتهکاجی دیرسال /نیلوفری جوان»،
«هیاهوی گنجشکها /میتکاند شکوفههای

نارنج» .شــاعر «بر ایوان چراعی نیســت»،
ســپس برخی دیگر از شعرهای مجموعه شعر
امین فقیری را تنها یــک فریم میداند« :در
نظرگاهش /گلهای شقایق /تا دامان کوه».
ســیروس نوذری در پایان نوع دیگری از
این اشعار را ،هایکوهای اجتماعی میداند« :هر
بار گم میکند پیرمرد /سنگ مزار مادرش را»،
«از بیم پالسیدهشدن گلهاست که میگرید/
دخترک گلفروش».
نویسندهی توصیفینویس
ســخنران پایانی این مراســم ،همایون
امامــی کارگــردان فیلــم مســتند «دهکده
پرمالل» است که امین فقیری را نویسندهای

توصیفینویــس عنوان میکند؛ نویســندهای
که نگاه ســینمایی در متون توصیفی آثارش
نمودی پررنــگ دارد و همانند احمد محمود،
در داســتانهایش از دکوپــاژ و تکنیکهای
سینمایی استفاده میکند.
در پایان مراســم نکوداشــت نویســنده
دهکده پرمالل ،امیــن فقیری به همراه برادر
نویســندهاش ابوالقاســم فقیــری و اعضای
خانواد ه روی سن میآیند و مورد تشویق ممتد
حاضران قرار میگیرند؛
بارانی شــیراز ،با
حاضرانــی که در صبح
ِ
تماشــای فیلم  36دقیقهای دهکده پرمالل،
دوره میکننــد روزگار نویســندهی شــهیر
شهرشان را.

باوند بهپور  /شــیراز جای عجیبی اســت .خاص اســت
اما در نظر اول نمیفهمی به چه .شــاخصهاش انگار شــاخصه
نداشتن است .مثل منظرههایش .رودخانهای که رودخانه نیست
و همیشه خشــک بوده ،دریاچهای که نمکزار است ،کوههایی
که تپهاند .هیچوقت هم شــهر بزرگی نبوده به ابعاد .در بیشتر
عمــرش  ۵۰هزارتایی جمعیت داشــته .زلزله هم بارها با خاک
یکســاناش کرده .وقتی هم آباد بوده همیشــه جاهایی از آن
خرابه بوده .اما ساکناناش دلبستگی عجیبی به آن دارند .باقی
ایران هم به ســاکناناش .اول نمیفهمی چــرا .در ایرانی که
هر گوشــهاش وظیفهای داشته ،ضرورت این پنجاههزار نفر در
این چند صدســال چــه بوده؟ چه چیــزی را تولید و محافظت
و دستبهدســت میکردهاند؟ این را در خود شیراز نمیفهمی.
امین فقیری اگر شــهر باشد شیراز است .شیرا ِز آباد .آن جنبهی
بهچنگنیامدنی یک شهر متراکم در وجود یک آدم.
هر وقت که بوستان را میخواندم ،نمیفهمیدم چرا سعدی
اینطور شــروع میکرد« :در اقصای عالم بگشتم بسی /به سر
بردم ایام با هرکســی /چو پاکان شــیراز خاکینهاد /ندیدم که
رحمت بر این خاک باد /توالی مردان این پاک بوم /برانگیختم
دست
خاطر از شــام و روم ».نمیفهمیدم چرا این را میگوید.
ِ
باال برای خوشــامد همشهریها .اهمیت این شهر کوچک مگر
چه بوده .توالی مردمان چیســت که بخواهد خاطرت را از شام
و روم بگرداند؟ هر که را میدیدی که خیال ســفر شــام و روم
داشت و داشت تدارک میدید .خودم هم در اولین فرصت همین
کار را کردم.
آدمی را نمیبینی که بهاندازهی امین فقیری شــیراز باشد.
وقتیکه در شــیراز هســتی فکر میکنی جایی است مثل باقی
جاها؛ و خیلی طبیعی اســت که همان اســت که هست .حاال
قدری خشــکتر .یا با آفتابی قــدری جِنگتر از جاهای دیگر.
در شیراز انگار همهچیز بدیهی اســت .شهر بدیهی .این حد از
مهربانی بدیهی اســت ،این حد از نیکنهــادی یا فروتنی .این
خوشصحبتی ،این شــوخطبعی ،این سرخوشــی ،این آرامش،
این ســواد ،این اشــتیاق به فرهنگ و احترام به هنر ،این شأن
ادبیات و شــعر ،این اشتیاق به دورهمی ،با دوستان به بوستان،
احترام به زنده و زیبا بودن .به زیبا بودن .اصرار بر زیبا شــدن.
و اینهمه چنــان طبیعی بنماید که انگار بیتالش و زحمت به
دســت آمده .صرف ًا همان است که باید باشد .آنقدر طبیعی که
دستکماش بگیری .مثل شعر ســعدی .آنقدر روان که انگار
بیزحمت ســروده شــده .طبع روان .وقتی در شیراز میگویند
«همت عالی» ،نمیفهمی اشاره به چیست .کدام همت؟ چیزی
که طبیعی است که همت نمیخواهد.
یادمان نرود که امین فقیری شیراز است .خو ِد شیراز است.
و اینها چون از جنس فرهنگ اســت بــه نظر بدیهی میآید.
کار فرهنگ بدیهیکردن امر غیرطبیعی است .چیزی سختتر
از فرهنگ به دســت نیامده .چیزی آســانتر از آن از دســت
نمــیرود« .انگار هیچوقت نبوده» .برایمان البته بدیهی اســت
که امین فقیری شیراز است .اما یکی از عجیبترین رویدادهای
زندگی من بوده مواجهه با ایــن مرد طبیعی .مواجههای که به
بدیهیتریــن صورت هــم اتفاق افتاده :خب معلم ما بود .ســر
کالس ما آمد و از ما خواســت که بنویسیم .معلم انشاء طبیعت ًا
همین را میخواهد ،مگر نه؟ تو هم طبیعی است که از معلمات
میآموزی( .حاال گیرم طبیعی نباشد بیهیچ چشمداشتی پیگیر
استعداد شــاگرداناش باشد در خانهاش؛ صرف ًا چون شاید چون
در تو اســتعدادی دیده برای نوشــتن .و هیچگاه نگذارد برایش
جبران کنی به هیچ طریق .و تو با آن سن کمات باز بفهمی که
این لطف ،بدیهی و همگانی نیست).
من دیــن بیپایان دارم بــه امین فقیری .نوشــتن زنده
نگهام مــیدارد .اجازه میدهد زندهبودن را تاب بیاورم .زندهترم
بهواســطهی مواجهــهی با او و عنایتش بــه ذهنی که دارم .و
نوشــتن کاری طبیعی نیست .امین فقیری بهترین چیز را برای
ما شــاگردانش خواســت ،بهترین چیزی که اگر به خو ِد ما بود
نمیدانســتیم که میخواهیم؛ که الزمش داریم .چه برســد به
اینکه بتوانیم .کاری که شــیراز همیشه کرده .شیراز ضرورتش
همین بوده .اما این دِین ،تنها دِین معلمی امین فقیری است بر
ذهــن من و امثال من ،یا بر شــادی ما و بر بهرهی ویژهمان از
زندگی .امین فقیری که تنها معلم نیست .شیراز است .همانقدر
طبیعی .همانقدر بدیهی.
تداوم نجابت اســت و ســماجت فرهنــگ در یک مرد،
بــه طبیعیترین صورتش .امر بســیار عجیبــی را در خودش
محافظتــش میکند که با او درهمتنیده و عجین شــده .آنچه
همیشه و همواره در هر روزگاری نگاهبانیاش دستکم گرفته
شده ،در این مرد بهوفور است .کتابش را که خواستم برایم امضا
کند بیتی از حافظ نوشت .حیرتم را از انتخاب عجیبش هنوز به
خاطر دارم .فکر میکردم حافظ را میشناســم .به خود من اگر
بــود ،این بیتی نبود که انتخاب کنم« :هر کو نکشــت مهر و ز
خوبی گلی نچید /در رهگذار باد نگهبان الله بود» در بیســت
سال گذشته ،هرچه گذشته این انتخاب به نظرم بدیهیتر شده.
در رهگذار بــاد نگهبان الله .در رهگذار بــاد نگهبان الله .در
رهگذار باد نگهبان الله .پرسیدم« :آقای فقیری این یعنی چه؟»
خندید و توضیح داد .خندهای که امین فقیری است .خندهای که
شیراز است .توالی امین فقیری.
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نقد و رونمایی از کتاب «من امیرارسالن داستان هستم» در شیراز
مجموعه طنز من امیرارسالن داستان هستم نوشته
علی رشیدی به مناسبت هفته کتاب در شیراز رونمایی و
نقد شــد .در این نشست که به مناسبت آغاز هفته کتاب
در ســالن کتابدار اداره کل کتابخانههای عمومی استان
فارس برگزار شد ،نویسنده کتاب به همراه نویسندگانی
مانند امین فقیری ،شــاپور جورکش ،نادر شهسواری و
بابک طیبی حضور داشــتند و فقیری به نقد و بررســی
دومیــن کتاب علی رشــیدی پرداخــت .در ابتدای این
نشست مدیرکل کتابخانههای عمومی استان فارس یکی
از رســالتهای کتابخانههای عمومی را تسهیل شرایط
دسترســی عموم به کتاب و معرفــی آثار خوب به مردم
عنوان کرد .ســپس نویســنده کتاب «دهکده پرمالل»
به نقدوبررســی کتاب دوم علی رشیدی پرداخت .امین
فقیری گفت :وقتی کتاب اول علی رشــیدی را خواندم
با خودم گفتم که یک نویســنده طنازی به وجود میآید
و امیدوارم که این نویســنده طنز را رهــا نکند .من به
طنز خیلی احترام میگذارم؛ زیرا طنز ســبکی است که
من هیچگاه نتوانســتم در آن ورود کنــم .خالق «ببینم
نبضتان میزند» ،در ادامه به بررسی ویژگیهای کتاب
رشیدی پرداخت و گفت :کتاب من امیرارسالن داستان
هستم ،دارای انسجام ،تعلیق و طنزهای زمانی و مکانی
و موقعیت اســت؛ نویسنده شــخصیت را باورپذیر خلق

کرده و شخصیتها دارای پیشــینه اقتصادی ،فرهنگی
و ســلوکی هســتند .همین باعث میشــود که خواننده
شــخصیتها را کاریکاتوری نبیند .فقیــری این کتاب
را دارای چهارچوب قــوی و محکم و باورپذیر توصیف
کرد و گفت :این رمان ســفرنامه پر تبوتاب اســت و
صحنهها پرهیجاناند؛ بهطوریکه دیالوگهای کتاب با
تغییری اندک به فیلمنامه تبدیل میشــوند .به گفته این
نویسنده ،کتاب با دیالوگها بهپیش میرود و با استفاده
از گفتوگو ،از گذشته و حال و آینده میگوید.
فقیری با تصریــح اینکه در ایــن کتاب موقعیت
فکاهــی از طنز فاصلــه میگیرد ،گفت :طنــز در این
داستان بسیار قوی اســت اما در برخی مواقع ،نویسنده
بــه مباحثــی ورود میکند که به اصل داســتان مرتبط
نیســت .وی ادامــه داد :طنز در این رمان به اســتادی
زوایای پنهان را پوشــانده ،نثر کتاب زیبا و گرم است ،از
توصیف طبیعت در کتاب خبری نیست و تنها چیزهایی
توصیف میشود که در خدمت داستان است .وی استفاده
از ادبیات عامه را نکتــه مثبت این کتاب ارزیابی کرد و
گفت :علی رشــیدی چون از مردم مینویسد در جاهایی
از ضربالمثل استفاده میکند .البته تا زمانی که نویسنده
مجذوب داســتان نشــده ،به ادبیات عامه توجه دارد اما
وقتی درگیر داســتان میشود بیشــتر به نتیجهگیری و

پایان داستان توجه دارد.
در ادامه علی رشــیدی ضمــن قدردانی از خانواده
و دوســتان خود برای حمایت وی در نوشتن این کتاب،
گفت :خیلی از مطالب کتاب را از خاطرات پدرم آموختم.
نویسنده کتاب «من امیرارسالن داستان هستم» با بیان
اینکه داستان مکاشفه هست و تا زمانی که کشف برای
خود نویسنده شــکل نگیرد نمیتوان داستان را نوشت،
گفت :روایتهای تودرتو هســت که داســتان را شکل

قاب شهر

هفته
کتابسفرنامهها
شیراز در

عکس :علی محمدیراد

شور کتابخوانی
در بند سبز زندان شیراز

رویداد
رویداانه کتاب آغاز شد

درخشش فیلمسازان فارس
در جشنواره فیلم کوتاه تهران

آثار فیلمســازان اســتان فارس در ســی و
پنجمین جشــنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران
جوایــزی دریافــت و بر همین اســاس ،محمد
کارت ،ســجاد ایمانی و علی زارع قنات نوی در
بخشهای مستند ،داســتانی و پویانمایی موفق
به کســب جوایزی کردند .در آیین اختتامیه سی
و پنجمین جشــنواره فیلم کوتــاه تهران که به
میزبانی سالن همایشهای برج میالد برگزار شد،
آثاری از محمد کارت ،سجاد ایمانی و علی زارع
قنات نوی موفق به کسب جوایزی در بخشهای
مستند ،داستانی و پویانمایی شدند .بر این اساس،
در بخش بهترین کارگردانی فیلم داستانی از میان
هفت نامزد این بخش ،سوگل رضوانی برای فیلم
«رورانس» ،محمد کارت برای فیلم «بچه خور»،
علی یار راســتی برای فیلــم «دربین» ،کتایون
پرمــر و محمد روحبخش بــرای فیلم «تو هنوز
اینجایی» ،سیاوش شهابی برای فیلم «تشریح»،
حامد اصالنی برای فیلم « ،»Sآرین وزیر دفتری
برای فیلم «مثل بچــه آدم» ،لوح تقدیر دریافت
کردند .این در حالی بود که تندیس بهترین فیلم
از نگاه تماشاگران ،به فیلم کوتاه «بچه خور» به
کارگردانی محمد کارت اهدا شد.
همچنین در بخش بهترین کارگردانی فیلم
مستند از میان پنج کاندید سید مصطفی فخاری
نیری برای فیلم داســتان «عروسکها» ،دالور
دوستانیان برای فیلم داســتان «فیکا و فیدان»،
سجاد ایمانی برای فیلم «جوکر» ،حجت حیدری
و احســان مالزاده برای فیلم «بــرج رادکان»،
الهــام آقالری بــرای فیلم «شــهر زیبای من»،
تندیس جشنواره را کسب کردند و عنوان بهترین
کارگردانی فیلم مســتند بهصورت مشــترک به
سجاد ایمانی برای فیلم «جوکر» و سید مصطفی
فخاری نیری برای فیلم «داســتان عروسکها»
اهدا شد.
در بخش بهترین فیلمنامه ســی و پنجمین
جشــنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهــران ،دیپلم
افتخار این بخش به فیلم پویانمایی «چشــمانداز
خالی» ساخته علی زارع قنات اهدا شد.

میدهد مــن این کتاب را با هــدف تجلیل از ادبیات و
داستان نوشتم؛ داســتان چراکه زندگی همه ما داستان
است .رشــیدی با تصریح اینکه طنز نوشتن سختیهای
خود را دارد گفت :از شــرایط نوشــتن توانایی روانکاوی
و خواندن ذهن اســت .من بر داســتانی بودن کار تأکید
داشــتم ،راوی ایــن کتاب نیــز فردی اســت که روح
امیرارسالن در وجود او حلول میکند این در حالی است
که امیرارسالن نیز خود یک داستان است.
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مجتبی خلیلی
بلــوار چمران را میتوان از این نظر
حائز اهمیت دانســت که تمامی ادراکات
فرد از ســایت درگیر و وابســته به حواس
پنجگانه اســت .اولین حس محسوس در
ســایت ،حس بویایی اســت که ترکیبی
از بوهای خوب (گیاهــان محیط) و بعض ًا
نامطلوب (بوی قلیان) اســت .دیگر عامل
تأثیرگذار در ســایت استفاده از المانهای
متعدد و تأملبرانگیز است که باعث درگیر
شــدن حس بینایی میشــود .همچنین
اســتفاده از پوشــش گیاهی در ترکیب با
سختی سنگ و سیالیت آب در حاشیه بلوار
موجب غنیتر شــدن این حس در سایت
اســت؛ اما ناگفته نماند که پوشش گیاهی
در برخی نقاط باعث کاهش دید میشــود

نگاهی به بلوار چمران شیراز
که میتواند گاه حســی از ناامنی را نیز به
همراه داشــته باشد .همنشینی جریان هوا
در کنــار حضور گیاهــان در بلوار چمران
حس المسه را تشدید میکند ،بهطوریکه
وزش باد بر درختان و برگهای پاییزی بر
غنای بیشتر این حس میافزاید .عالوه بر
این اســتفاده از توپوگرافی و سنگفرشها
با ایجاد حس اصطــکاک حین قدم زدن،
حس المســه را تحریک میکند .استفاده
از گونههای گیاهی پهنبرگ در برخورد با
وزش باد اصوات دلنشینی تولید میکند.
دستفروشــانی که در سایت مواد غذایی
متنوعی میفروشند ســبب نهادینه شدن
حس چشــایی منظر بلوار در یاد مخاطب
میشوند.
موقعیت جغرافیایی ،مقیاس انسانی و

دسترسی مطلوب باعث حضورپذیری هر
چه بیشــتر مخاطبین در این سایت شده
اســت و همچنین ســاختار طولی سایت
که فضای مناسبی برای پیادهروی فراهم
آورده درمجمــوع بهعنــوان کیفیتهای
فضایی و منظرین ،نقــش تاثیرگذاری در
هویت و کاراکتر ســایت ایفا کرده است.
ذهنیت قبل از بازدید از بلوار چمران مربوط
به تصورات معمول و رایج در رابطه با بلوار

اســت ،اما بعد از بازدید از آن ،تعامالت و
حضور فیزیکی مــردم ،مکانی زنده و پویا
را در ذهــن ثبت میکنــد .درنهایت باید
اشاره کرد که کشــیدگی طولی سایت در
جوار بلــوار ،مقطعی با توپوگرافی مطلوب،
اســتفاده از المانها و تناسبات در استفاده
از پوشــش گیاهی ،آب و سنگ ،جملگی
مهمترین شاخصههای فضایی و ساختاری
سایت محسوب میشوند.

زندانیان عالقهمند به کتاب در زندان مرکزی
شیراز در بند سبز این ندامتگاه ،نشست کتابخوان
برگزار کردنــد .در ادامه این نشســت پنج کتاب
توسط دو کارمند اداره کل زندانهای فارس و سه
کتاب نیز توســط مددجویان زندان مرکزی شیراز
معرفــی و از دو کتاب یکی از مددجویان رونمایی
شــد .در این مراســم معاون ســامت و اصالح
و تربیــت اداره کل زندانهــا و اقدامات تأمینی و
تربیتی اســتان فارس با اشــاره به وجود بیش از
 ۸۰هزار جلــد کتاب در  ۱۶کتابخانه مشــارکتی
در زندانهای اســتان گفت :کتابخوانی ضرورتی
اجتنابناپذیر در جامعه است که برای تبدیلشدن
به یک فرهنگ عمومی باید فضا طوری ترســیم
شود که کتاب ،نیاز بیپایان جامعه باشد .مصطفی
کیشانی با تأکید بر اینکه کتابخوانی نباید به قشر
خاصی از جامعه اختصاص داده باشد ،گفت :ایجاد
میل و انگیزه در افــکار جامعه مهمترین موضوع
در ترویج کتابخوانی اســت که برگزاری نشست
خوان کتابخوان بنــد برای مددجویان ،در همین
راستاست.
همچنین در این نشست مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اســتان فارس نیز از اهدای  500جلد کتاب
به هر یک از زندانهای تازه تأســیس استان خبر
داد و اظهار امیدواری کرد که شرایط بهگونهای از
نظر اجتماعی پیش رود که نیازی به افزایش تعداد
زندانها نباشــد؛ «بااینحال اما در حال حاضر باید
برای همه زندانهای جدید پیوستهای فرهنگی
در نظر گرفته شــود ».به گفته صابر ســهرابی در
صورت فراهم شــدن فضای مناســب ،هنرمندان
موســیقی و تئاتر شــیراز برای اجــرای برنامه و
آموزش مددجویــان زندانهای فــارس آمادگی
دارنــد .همچنین مدیــرکل کتابخانههای عمومی
فارس نیز با اشاره به وجود  ۱۶کتابخانه مشارکتی
در سطح زندانهای استان فارس افزود :مددجویان
زندانهــای فارس با بهره بردن از کتاب عالوه بر
زنده نگهداشــتن روح امید در خود ،اتفاقات خوبی
را در رویدادهای کتابخوانی همچون جشــنواره
کتابخوانی رضوی رقم زدهاند.

فرهنگ شهروندی

کمپین «از خودمان شروع کنیم» و ارتقای فرهنگ شهروندی
چندی است عکسهاشان در فضای مجازی بازنشر میشود؛ با ظاهری
متفاوت و کاغذهایی در دست ،در خیابانهای پررفتوآمد شهر حضور دارند و
برنامههایی را بهمنظور یادآوری و آموزش قوانین و مقررات ،فرهنگ رانندگی
و ترویج فرهنگ مســافرت درونشهری با سیســتم حملونقل عمومی را به
مردم آمــوزش میدهند .هنرمندانی که دستدردســت معاونت حملونقل و
ترافیک شهرداری شیراز دادهاند و با زبان هنر ب شهروندان در نقش عابر پیاده
و راننــدگان آموزش میدهند .هدف اصلی این کمپین همانگونه که از نامش
پیداست ،اصالح رفتارهای ترافیکی شهروندان است .این هنرمندان با طراحی
نمایشهای بیکالم ســعی دارند خطراتی را که عدم رعایت ضوابط ترافیکی
برای مردم دارد ،به آنها یادآوری کنند .بهعنوانمثال چهار مرد با گریمهایی
که آنها را به مردانی نقرهایرنگ تغییر داده اســت ،خود را به نمادی از رنگ
چراغراهنمای تقاطعات تبدیل کردهاند .پس بهمحض قرمزشدن چراغراهنما،
کارتپالســتی را مقابــل رانندهها میگیرند که رویش نوشــته شــده« :من

چهارراه عبور کنند .آموزشهایی بســیار ساده ،اما اثرگذار که میتواند موجب
شود شــهروندان و رانندگانی که گاه بهســبب عجلهداشتن یا فراموشکردن
مقررات راهنمایی و رانندگی ،یا بیاعتنایی به فرهنگ شهروندی از چراغقرمز
رد میشــوند ،یا حق تقدم را رعایت نمیکنند ،احترام به حقوق شهروندی را
دوباره در ذهن خود یادآوری کنند.
چراکه واقعیت آن اســت که آموزش و آگاهیرســانی از طریق تصویر،
اثری ماندگارتر بر ذهن انسان دارد ،همچنین نمایش خیابانی میتواند افرادی
را که در شــهر حضور دارند ،مستقیم ًا و نهتنها از طریق شبکههای اجتماعی،
مــورد خطاب قرار دهد .هرچنــد که اجرای نمایشهــای خیابانی کمپین از
خودمان شــروع کنیم بازتابی نسبت ًا گسترده نیز در شبکههای اجتماعی داشته
اســت و بازنشرهای آن نیز نشــان از این دارد که شهروندان مسئول و آگاه،
شهروندی مسئولم ،چون پشت خط عابر پیاده توقف میکنم».
از سویی به عابران پیادهای که در هنگام قرمزبودن چراغ عابر پیاده ،قصد در پی ارتقای ســطح فرهنگ شــهروندی و بهتبع آن بهبود زیســت شهری
ردشدن از چهارراه را دارند ،یادآوری میکنند که باید صبر کنند تا خودروها از هستند.

