هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی
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معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز
در گفتوگو با شهرراز

 20مسیر جدید دوچرخهسواری
در شیراز ایجاد میشود

گفتوگوی«شهرراز»
با فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهدای شهرداری شیراز

بسیجی نماد ایثار و فداکاری است
8

13

7

پروندهی «شهرراز» درباره رویکرد بازآفرینی در محالت شهری شیراز

بازآفرینی شهری
فرهنگمبناومحلهمحوراست
9

عکس :علی محمدی راد

رو یداد شهر

هفته گذشته سرپرستهایی برای استانداری فارس ،معاونت سیاسی ،امنیتی استانداری
و فرمانداری شیراز معرفی شدند

گزارشهایی خبری تحلیلی از رویدادهای مهم هفته در شیراز
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طی احکامی سرپرست استانداری فارس و فرمانداری شیراز معرفی شدند

همدلی و انسجام برای مدیریت مشکالت
هفته گذشــته و پس از خداحافظی اســتاندار سابق فارس
و فرماندار ســابق شیراز بهســبب اجراییشدن قانون منع
فعالیت بازنشستگان ،طی احکامی جداگانه یداهلل رحمانی
بهعنوان سرپرست اســتانداری فارس ،احمد احمدی زاده
بهعنوان سرپرســت معاونت سیاســی ،امنیتی استانداری
فــارس و اســفندیار احمدیمنــش بهعنوان سرپرســت
فرمانداری شهرستان شیراز معرفی شدند .همچنیننماینده
ولیفقیه در اســتان فارس طی مراسمی از استاندار سابق،
معاون سابق سیا سی امنیتی استان فارس و فرماندار سابق
شهرستان شــیراز قدردانی کرد .استاندار سابق فارس نیز
پــس از خداحافظی از مقام خود ،پیامــی خطاب به مردم
فارس منتشر کرد .اســماعیل تبادار در بخشی از این پیام
نوشت :با امید به آنکه مردم فهیم فارس ،هرگونه قصور در
راه خدمت به مردم اســتان را بر من ببخشایند و با خضوع
قلب در لحظات زالل نیایش ،مرا از دعای خیرشان محروم
ندارند .تبادار در پیام خود از «زحمات و یاریهای دلسوزانه
و همیشــگی مردم معرفتاندیش و نکتهسنج استان ،علما
و روحانیون بهویژه حضرت آیتاهلل دژکام نماینده محترم
ولیفقیه در استان و مرحوم آیتاهلل ایمانی امامجمعه فقید
شــیراز ،نخبگان و نمایندگان مردم در مجلس شــورای
اسالمی ،اعضای محترم شورای تأمین ،خانواده معزز شهدا
و ایثارگران ،تمام نهادها ،ســازمانها ،احزاب و ســمنها،
اصحاب رسانه و خبرنگاران ،اعضای محترم شورای شهر،
فعاالن مدنی و بخش خصوصی ،فرهنگیان ،دانشگاهیان،
مدیران کل دســتگاههای اجرایی ،فرمانداران ،بخشداران،
معاونان ،مشاوران ،کارشناسان» تشکر کرد.

،،

شیراز از کالنشهرهایی
است که با آسیبهای
اجتماعی متعددی
روبهرو است و با وجود
تالشهای انجام شده،
نیازمند همدلی
و انسجام بیشتر
مسئوالن برای مدیریت
و کنترل این آسیبها
هستیم

،،
همچنین فرماندار سابق شهرســتان شیراز در آیین تودیع
خود گفت :ســه انتخابات را با ســختترین شرایط بدون
بروز کوچکترین مشــکل ســپری کردیم .سرپرســت
معاونت سیاســی امنیتی اســتانداری فارس نیــز با بیان
اینکه اســتانداری نظارت عالی خود را بر عملکرد ادارات
اجرایی در این شــرایط برای حمایت از مردم در دســتور

هفدهمین نمایشــگاه کتاب فارس تا نهم آذرماه در شهرک گلستان
شــیراز برپاست .نمایشگاه کتاب که از ســوم آذرماه کار خود را آغاز
کرده اســت ،امسال میزبان  330ناشــر با  580غرفه است و در این
نمایشگاه یک میلیارد و  500میلیون تومان بن کتاب نیز در نظر گرفته
شــده است .معاون فرهنگی و امور رسانه ارشاد فارس در گفتوگو با
«ایرنا» عنوان کرد :در این نمایشــگاه ،تخفیــف  40درصدی برای
بازدیدکنندگان در نظر گرفته شــده که  20درصد آن را ناشر میدهد
و  20درصد نیز از طریق خرید بن به عالقهمندان اختصاص مییابد.
مهدی امیدبخش با اشــاره به اینکه همزمان با برگزاری نمایشــگاه
کتــاب فارس امــکان خرید کتاب از کتابفروشــیهای اســتان با
همان درصد تخفیف نمایشــگاه فراهم اســت ،افزود :نام و نشــانی
کتابفروشــیهایی که تخفیف نمایشــگاه را لحاظ خواهند کرد از
طریق جراید اطالعرسانی شده است .وی با تأکید بر اینکه کتابهای
قاچاق جایی در نمایشــگاه کتاب ندارند ،عنوان کرد :ممنوعیت ارائه
کتــاب قاچاق برای همه ناشــران و کتابدوســتان و نیز اداره کل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس بســیار بااهمیت است از همین رو
ســازوکاری تدارک دیدهشده است تا از میان ناشران ناظرانی بر روند
ارائه کتابها نظارت کنند.
دبیر اجرایی نمایشــگاه کتاب فارس با اشاره به برگزاری برنامههای
فرهنگی و ترویجی در حاشــیه نمایشــگاه ابراز کرد :امســال برای
نخستین بار این برنامهها در دو نوبت صبح و بعدازظهر برگزار میشود.

کار قرار داده اســت ،تأکیــد کرد :مــردم بارها همراهی
خــود را در صحنههای مختلف نشــان دادهاند و میطلبد
که بهپاس ایــن همراهی تالش خود را برای رفع تنگناها
بیشــتر کنیم .احمد احمدیزاده با اشاره به اینکه امنیت در
فارس و شهرستان شیراز به نسبت گذشته ارتقای مناسبی
داشته است ،خاطرنشان کرد که حواشی سیاسی نسبت به

گذشته در فارس و شیراز بسیار کمتر شده است .سرپرست
معاونت سیاسی اســتانداری فارس با بیان اینکه شیراز از
کالنشــهرهایی است که با آسیبهای اجتماعی متعددی
روبهرو اســت ،گفت :علیرغم تالشهای انجام شده اما
نیازمند همدلی و انســجام بیشتر مسئوالن برای مدیریت
و کنترل این آسیبها هستیم.

هفدهمین نمایشگاه کتاب فارس آغاز شد

آذر ،ما ِه آخر پاییز

امیدبخش بیان کرد :بســیاری از مســائل و مشکالت مردم در سال
گذشته آسیبشناسی شده است و امسال رفع شده است ،ازجمله ایجاد

فضای اســتراحت ،ترتیب مناسب غرفهها برای یافتن هرچه سریعتر
آنها ،حضــور گروههایی برای هدایت مردم بــه غرفههای مدنظر،

جذب اسپانسر بیشتر در حوزه تبلیغات و گسترش فعالیتهای تبلیغی
از جنوب تا شمال شــهر .معاون فرهنگی و امور رسانه ارشاد فارس
افزود :هرروز نمایشــگاه با نام شهرستانهای استان فارس نامگذاری
شــده و هر شــب نیز از یکی از فعاالن فرهنگی استان فارس تقدیر
میشود.
قائممقام نمایشــگاه کتاب نیز با تأکید بر اینکه در ســال جاری نیز
ناشــران برتر کشــور همچون ســال گذشــته برای آسیبشناسی
مســائل حوزه نشــر در شیراز گرد هم جمع شــدهاند ،عنوان کرد :با
پخشکنندگان آثار قاچاق در نمایشــگاه بهشــدت برخورد میشود و
امســال شاهد تفاوتهای بســیاری در ســازوکار اجرایی نمایشگاه
کتاب هســتیم .داریوش نویدگویی افزود :ناشــران بینالمللی امسال
از نمایشگاه کتاب فارس حذف شــدند و امیدواریم اگر در سالهای
آینده حضور مییابنــد کتابهای بهروز خــود را عرضه کنند .مدیر
انتشارات نوید شیراز همچنین به حضور ناشران دیجیتال در نمایشگاه
هفدهم اشاره کرد و گفت :منظور از ناشران دیجیتالی ،تولیدکنندگان
کتابهای غیر کاغذی اســت که آثار خود را بهصورت لوح فشــرده،
کتابهای صوتی یا تصویری ارائه میکنند .قائممقام نمایشگاه کتاب
همچنین با اشــاره بــه وضعیت نامطلوب چاپ و نشــر کتاب گفت:
این وضعیت بهطور حتم بهصورت چشــمگیر بر قیمت کتابها تأثیر
گذاشته است ،اما کتاب همچنان در مقایسه با بسیاری دیگر از کاالی
مصرفی قیمتی کمتر دارد.

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

تقاطع سه سطحی مطهری ـ امیرکبیر رحمت به دلیل قرارگیری
در ورودی شیراز از سمت بوشهر تحول بزرگی
در بازگشایی و تسهیل ترافیک ورودی شهر ایجاد میکند
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حضور نمایندگان اداره کل بازرسی
در شهرداریهای مناطق یازدهگانه شیراز

نظارت شهرداری بر روند اجرای

پروژههای عمرانی با بازدیدهای دورهای

پیشرفت
پروژههایعمرانی
رضایتبخشاست
شــهردار شــیراز در بازدیــد از پــروژه تقاطــع
غیرهمســطح شــهیدان روزیطلب که بهاتفاق
مدیرکل بازرسی اســتان فارس انجام شد ،گفت:
با توجه به اختصاص  ۹۷درصد از بودجه عمرانی
شهرداری شــیراز به تکمیل پروژههای نیمهتمام
عمرانی ،بر روند اجرای این پروژهها با بازدیدهای
دورهای نظارت میشــود .حیدر اســکندرپور در
بازدید از تقاطع ســه سطحی مطهری ـ امیرکبیر
ـ رحمت (شــهیدان روزیطلب) روند اجرای این
پروژه را رضایتبخش دانست و افزود :این تقاطع
بهعنوان یکی از بزرگترین پروژههای شهر شیراز
در پاییز سال گذشــته  ۴۹درصد پیشرفت داشته
و در پاییز ســال جاری علیرغم نوســانات ارزی
و افزایش چشــمگیر قیمت مصالح ،پیشرفت آن
به بیش از  ۷۵درصد رســیده اســت .وی با بیان
اینکه بهرهبرداری از تقاطع سه سطحی مطهری ـ
امیرکبیر رحمت به دلیل قرارگیری در ورودی شهر
معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شــیراز
از کاهش  ۲۳درصدی آمار ســوانح و تصادفات
رانندگی در  ۷ماه گذشته سال جاری در مقایسه با
مدت مشابه سال  ۹۶خبر داد .مجتبی زوربخش
با اشاره به اینکه تعداد فوتیهای  7ماهه گذشته
سال  ۹۷در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳۰
نفر کاهش داشــته ،اظهار داشت :بر اساس آمار
رسمی تعداد فوتیهای  7ماهه سال گذشته۱۳۰ ،
نفر و در ســال جاری  ۱۰۰نفر گزارش شــده و
با تمهیدات اندیشــیده شده این میزان  ۲۳درصد
کاهش یافته اســت .وی تعامل با پلیس راهور و
بازدیدهای کارشناسی به همراه این نهاد را یکی
از علل کاهش تصادفات رانندگی در شهر شیراز

شیراز از سمت بوشهر تحول بزرگی در بازگشایی و
تسهیل ترافیک ورودی شهر ،بلوار امیرکبیر و بلوار
رحمت ایجاد میکند ،گفت :این پروژه مجموعهای
از دو تقاطع سهســطحی اســت که بلوار رحمت،
امیرکبیر ،مطهری و میثــم را به یکدیگر متصل
میکند کــه با بهرهبرداری از آن شــاهد کاهش
ترافیک و افزایش امنیت عبور و مرور خواهیم بود.
شهردار شیراز همچنین در بازدید از تقاطع مهدیه
ـ امیرکبیر و تقاطع جوادیه خطاب به مهندســان
این پروژهها تأکید کرد :روند اجرای این دو پروژه
عمرانی با توجه به قرارگیری در ورودی شهر شیراز
برای تسهیل و تسریع در عبور و مرور شهروندان و
مسافران باید سرعت بیشتری بگیرد .اسکندرپور با
بیان اینکه تسریع در عملیات عمرانی این دو پروژه
به علت نزدیکی به ماههای پایانی سال ضروری
است ،خاطرنشان کرد :در این راستا از پروژههای
مهدیه ـ امیرکبیر و جوادیــه بازدیدهای مکرر و

کاهش آمار تصادفات رانندگی از ابتدای سال جاری

دانست و خاطرنشان کرد :در
طول  7ماه گذشــته تعداد 28
جلسه و بیش از  ۷۰بازدید در
سطوح مدیریتی و کارشناسی
مشترک بین شهرداری شیراز
و پلیــس راهور برگزار شــده
است تا بهطور دقیق مسائل و
معضالت بررسی و برای حل
آن برنامهریزی و پیگیری شود .معاون حملونقل
و ترافیک شهرداری شیراز افزود :در حال حاضر
بیش از  ۱۷۰نقطه حادثهخیز در شــهر شــیراز

آمادگی مدیریت شهری برای انتقال
پایانه باربری به خارج شهر
نائب رئیس شورای اسالمی شهر شیراز از
آمادگی این شورا و شهرداری شیراز برای
انتقال پایانه باربری شیراز به بیرون از این
شهر خبر داد.
ابراهیم صبــوری که در جمع نمازگزاران
مسجد حضرت ابوالفضل (ع) شهرک امید
واقع در بلوار امیرکبیر حضوریافته بود ،به
مشــکالت این محله از شهر اشاره کرد
و افزود :ســاکنان منطقه  4شهرداری با
مشــکالت مختلفی روبرو هســتند که
عمده آنها حضور مشاغل مزاحم و کهنه
بودن ناوگان عمومی در این منطقه شهر
است.
وی افزود :وارد شدن فعالیتهای مزاحم
در طــول چندین دهــه در نقاطی از این
منطقه باعث بر هم زدن آسایش و آرامش
خانوادهها شــده و در زندگی روزمره آنان
اختالل ایجاد کرده است.
ناظر شــورای اسالمی شهر شــیراز در
منطقه  4شــهرداری ،یکی از عمدهترین
مشــکالت شــهروندان در ایــن منطقه
را وجــود پایانه باربری عنــوان کرد و با
اشاره به اعالم آمادگی معاون هماهنگی
امور عمرانی اســتانداری فارس مبنی بر
همکاری جهت انتقال این پایانه به بیرون
از شــهر افزود :وجود پایانه باربری باعث

دورهای انجام خواهــم داد و روند اجرای آنها را
بهصورت جدی پیگیری میکنم.
مدیرکل بازرسی اســتان فارس نیز در این بازدید
گفت :حجم کار انجامشــده تملک امالک مورد
مســیر ،جابجایی تأسیســات و هدایت ترافیک
عبوری حیــن اجرای عملیات اجرایــی در پروژه
مطهــری ـ امیرکبیر ـ رحمت مناســب اســت.
تقاطع ســه سطحی امیرکبیر ـ مطهری ـ رحمت
بهصورت پروانهای شــکل با هفت پل و مجموع
طول پنــج کیلومتر ،اکنون یکــی از بزرگترین
پروژه عمرانی شــهر شیراز اســت که ازنظر ابعاد
شــش برابر تقاطع بصیرت (پل معالی آباد) و دو
برابر تقاطع میدان معلم بــوده و با هدف تکمیل
یکی از شــریانهای اصلی رینگ درونشــهری
شیراز ،روانسازی ترافیک ،افزایش ایمنی تردد در
کمربندی و کاهش زمان سفرهای درونشهری در
حال ساخت است.

اخالل در زندگی خصوصی و خانوادهای
اهالی آن منطقه مســکونی میشــود و
خاصیت آرامش بخشــی آن محله را به
هم میزند .صبوری با اشــاره به بند 20
ماده  55قانون شهرداریها افزود :فلسفه
وضع این بند قانونــی حمایت معنوی از
مسکن و محل ســکونت و حفظ آرامش
شهروندان است.
وی در ادامــه مســجد را یــک پایگاه
منحصربهفــرد اجتماعی جهت تبادلنظر
و ایجاد وحدت در جامعه دانست و افزود:
حضور مســئوالن شــهری و استانی در
مساجد و ارتباط بیواسطه مردم با آنها
زمینه حل بسیاری از مشکالت را فراهم
میسازد.
نائب رئیس شــورای اسالمی شهر شیراز
از لــزوم برخــورداری از امنیت اجتماعی
بیشــتر ،وجود آســیبهای اجتماعی و...
بهعنوان دیگر خواســتههای شهروندان
ایــن منطقه یــاد کرد و گفــت :ارادهی
شورای اسالمی شهر شیراز بر این است
که با کمک و همفکری یاوران شــورای
محالت اینگونه مشــکالت را مرتفع و
زمینه برخورداری شــهروندان از آرامش
روانی در محل ســکونت خــود را فراهم
سازند.

شناسایی شــده که  83مورد
آن طی  7ماه گذشــته رفع و
نقاط باقیمانده بهتدریج تا پایان
سال و بر اساس اولویت اصالح
میشود.
زوربخــش با تأکید بــر لزوم
آموزش فرهنــگ ترافیک به
شهروندان عنوان کرد :همزمان
با اجرای طرحهای هندسی ایمنسازی و اصالح
معابر و آموزش فرهنگ ترافیک به شــهروندان
باید تمامی دســتگاههای متولی و سازمانهای

تقاطــع غیرهمســطح جوادیه ســه محور اصلی
کمربندی اکبرآبــاد ـ پروژه کوهســار مهدی و
بزرگــراه آیتاهلل محالتی (آریــن) را به یکدیگر
متصــل میکند .این پروژه یک تقاطع شــبدری
کامل است که تمام مسیرهای عبوری را از جهات
مختلف پوشــش میدهد .تقاطع غیرهمســطح
مهدیــه ـ امیرکبیر نیز با هــدف تکمیل رینگ
پیرامونی شهر شــیراز ،روانســازی ترافیک در
ورودی شهر شیراز در حال اجراست.
همچنیــن در ادامه این پروژه ،بلــوار  55متری
مهدیه به طول  12کیلومتر در حال احداث اســت
که تقاطع غیر همسطح شهید رودکی را به تقاطع
مهدیه ـ امیرکبیر متصل میکند .با بهرهبرداری از
تقاطع غیرهمسطح شهید رودکی ،بزرگراه مهدیه،
تقاطع مهدیه ـ امیرکبیر و اتصال به بزرگراه توسعه
جنوب (گلبهار) رینگ پیرامونی جنوب شهر شیراز
تکمیل میشود.
مردمنهــاد عزمی همگانی جهت تغییر ســبک
زندگی داشته باشند .وی با اشاره به اینکه شهرها
برای آســایش ،امنیــت و خدماتدهی بهتر به
شهروندان ایجاد شدهاند ،تصریح کرد :در توسعه
شهر باید محور تمامی فعالیتها و اقدامات انسان
باشد .امروز نگاه دنیا به حملونقل ،نگاهی مبتنی
بر توسعه زیرســاختهای حملونقل عمومی در
راســتای به حداکثر رساندن اســتفاده از وسایل
حملونقل عمومی در ســفرهای درونشهری و
کاهش استفاده از خودروهای شخصی با توسعه
خطوط مترو ،پیادهروها ،پیاده راهها ،مســیرهای
دوچرخــه ،خودروهای برقی کوچــک ،تراموا و
اتوبوس برقی است.

هدف مدیریت شهری توسعه شیراز
و ارتقای کیفی زندگی شهروندان
معــاون فنی و عمرانی شــهرداری شــیراز گفت:
توسعه شیراز و ارتقای ســطح زندگی شهروندان
این کالنشهر باید مهمترین هدف مدیران شهری
باشد .حسین آرگیو در آئین معارفه مدیرکل جدید
فنی معاونت فنی و عمرانی شــهرداری شیراز ،با
ِ
بیــان اینکه تمام کارکنان این مجموعه ،ید واحده
هســتند ،گفت :همکاران ما بــا همراهی ،اتحاد و
یکدلی بهصورت یکپارچه ،هدف خود را توســعه
شــهر و ارتقای کیفیت زندگی شــهروندان قرار
دادهاند و کارها را پیش میبرند چراکه رضای خدا
در رضای خلق خدا است.
وی تأکیــد کرد کــه اگــر ذرهای ناهماهنگی در
اقدامات معاونت فنی و عمرانی شــهرداری باشد،
امور مختل خواهد شــد و افــزود :تمام نیروهای
این معاونت ،از افراد حاضر در کارگاهها تا ســطح
مدیریت ارشــد ،امور را خوب و بدون مشــکل و
حاشــیه پیش بردهاند؛ این اتحاد و یکدلی حاصل
تالش یک مجموعه است.
آرگیو با بیان اینکــه کارها محصول زحمات تمام
مجموعه بوده اســت ،عنوان کرد :در شرایط بسیار
ســخت کار را تحویل گرفتیــم ،برخی پروژههای
عمرانی با اندکی توقــف مواجه بود ،اما بالفاصله
بــا برنامهریزی دقیق تمام پروژهها فعال شــد که
از مهمتریــن آنها میتوان بــه پروژه مطهری ـ
امیرکبیر ـ رحمت اشاره کرد .وی با تأکید بر اینکه
بهترین کار ،خدمت به مردم است ،خاطرنشان کرد:

مردم شایسته خدمت هســتند و با توجه به اینکه
در حال حاضر شرایط حســاس و در برخی مواقع
ســخت و نفسگیر است و آثار آن در زندگی افراد
مشاهده میشود خدمت به مردم اهمیت بیشتری
پیدا میکند .آرگیو با بیان اینکه نوسانات قیمت ارز
و بهتبع آن نوسانات قیمت مصالح تأثیر مستقیم بر
پروژههای عمرانی شهرداری گذاشته است ،افزود:
با وجود تمام مشــکالت ،رضایتمندی شهروندان
از انجام پروژههای عمرانی شــیراز افزایش یافته
است.
معاون شــهرداری شــیراز با اشــاره به اینکه هر
مجموعــهای به تغییــر نیــاز دارد ،تغییر را الزمه
رشد و پویایی انســان و جامعه دانست و گفت :با
تغییر در مســئولیتها ،ادارات پویا ،خالق و نوآور
میشــوند ضمن اینکه باید فرصت کسب تجربه
را در اختیــار جوانــان قرار داد .آرگیــو ادامه داد:
مدیریت ما مدیریت مشــارکتی است و از مشورت
تمام افراد متخصص و ظرفیتهای موجود استان
ازجمله دانشــگاه شیراز و ســازمان نظاممهندسی
برای پیشــبرد امور اســتفاده میکنیم؛ بهتر است
مدیران مــا بهدقت و با صبــر و حوصله کارها را
انجام دهند و امور را روزانه رصد و بررســی کنند.
در این جلسه ضمن قدردانی از محمد آخوندی ،با
ابالغ حکم از سوی شهردار شیراز ،علیرضا نثاری
بهعنوان مدیرکل دفتر فنی معاونت فنی و عمرانی
شهرداری شیراز منصوب شد.

مدیرکل بازرســی شــهرداری شــیراز با حضور در مرکــز ارتباطی 137
به درخواســتهای شهروندان پاســخ داد .علیرضا جمشــیدی بیشترین
درخواست مردم را در زمینه دفع آبهای سطحی ،آسفالت کوچهها و معابر
و جمعآوری سگهای ولگرد عنوان کرد و افزود :سامانه  137پل ارتباطی
مردم با مســئولین شهرداری است .حل مشکالت شهروندان که از طریق
این سامانه به گوش مسئولین میرسد منجر به افزایش اعتماد شهروندان
به مجموعه شــهرداری میشود .مدیرکل بازرسی شهرداری شیراز ارتقای
ســامت اداری و رضایتمندی شــهروندان را دو رویکرد این مجموعه
دانســت و افزود :شهروندان بهمنظور رسیدگی ســریع به درخواستهای
خود میتوانند به بازرســین این اداره کل که در شهرداریهای یازدهگانه
مستقر هستند ،مراجعه کنند .مدیرکل بازرسی شهرداری شیراز خاطرنشان
کرد :میز خدمت در نماز جمعه که هر هفته در محل بارگاه مطهر حضرت
شــاهچراغ (ع) برگزار میگردد ،ســامانه رسیدگی به شــکایات اداره کل
بازرســی ،گشت خودرویی در سطح شــهر ،مراجعه حضوری به اداره کل
بازرســی واقع در طبقه سوم شــهرداری منطقه دو (بلوار رازی) از راههای
ارتباط شهروندان با بازرسی است.

اجرای عملیات آزادسازی حریم شبکه
توزیع برق از شاخههای درختان
عملیات آزادســازی حریم شــبکه  20کیلوولت از شــاخههای درختان ،با
توجه به نزدیک شــدن به فصل بارندگی و با هماهنگی شهرداری شیراز
اجرایی شــد .مدیر امور خدمات فنی شبکه توزیع نیروی برق شیراز گفت:
پروژه آزادســازی حریم شبکه از شاخههای درختان ،توسط گروه خط گرم
شــرکت توزیع برق شیراز و با رعایت تمام نکات ایمنی و با حضور ناظران
شــهرداری شــیراز با هدف جلوگیری از بروز حوادث ناشی از شکستگی
شــاخههای درختان و قطع احتمالی شــبکههای برق ،عملیات آزادسازی
حریم اجرا میشود .محســن بیغرض افزود :تاکنون جلسات متعددی با
سازمان فضای سبز شهرداری شــیراز در خصوص نحوه اجرای عملیات،
اولویتها و چگونگی اجرا ،برگزار و مســائل بهطور دقیق و کارشناســی
ارزیابی شــده اســت .عملیات آزادسازی حریم شــبکه ،یک اقدام کام ً
ال
تخصصی است که متناســب با وضعیت شبکه ،نوع درخت و بدون ایجاد
خدشه در رشد و زیبایی درختها و با حضور ناظران فضای سبز شهرداری
اجرایی میشود.

جمعآوری پسماندهای ساختمانی
ظرفیتی برای ایجاد اشتغال
عضو کمیســیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورای اسالمی
شــهر شیراز در بازدید از سایت جمعآوری نخاله کیانآباد گفت :فعالیت در
جمعآوری پسماندهای ساختمانی ظرفیت خوبی نیز برای بخش خصوصی
در حوزه ایجاد اشــتغال کرده است .علی ناصری در این بازدید تأکید کرد:
نحوه جمعآوری و حمل نخالههای ســاختمانی ازجمله مســائلی است که
نیازمند دقت نظر است تا رضایت بیشازپیش شهروندان را به همراه داشته
باشد .وی در جریان این بازدید که با حضور رئیس سازمان مدیریت پسماند
شــهرداری شیراز و شهردار منطقه  ۹انجام شــد ،افزود :جمعآوری نخاله
ســاختمانی یکی از بخشهای فعالیت شهرداری شیراز در حوزه مدیریت
پسماند اســت که عمدت ًا با مشارکت بخش خصوصی انجام میشود .ناظر
منطقه  ۹شهرداری شیراز ضمن افتتاح دفتر آموزش شهرداری این منطقه
گفت :در دفتر آموزش شهرداری منطقه  9تالش میشود با مراحل صدور
پروانه ســاختمانی با هدف کاهش میزان نازیباییهای شهری و جلوگیری
از بروز تخلف توســط مالکان و پیمانــکاران بهصورت چهره به چهره ،به
شهروندان آموزش داده شود.

جشنواره ورزش بانوان محالت شیراز
برگزار میشود
عضو شــورای اسالمی شهر شیراز گفت :همبســتگی اجتماعی ،کمرنگ
شدن شکاف محالت و ایجاد فضای گفتوگومحوری پدیدههای اجتماعی
هستند که باید در فضای ورزشی محالت جستجو کرد .لیال دودمان گفت:
بیشک نقش ورزش در ایجاد فضای شادی و نشاط اجتماعی بر هیچکس
پوشیده نیست و پیامدهای اجتماعی ورزش ،بهویژه ورزش محالت اهمیت
باالیی دارد.
برگزاری ورزش در محالت مختلف ،هماهنگی بین یاوران شــورای شهر،
مناطق شهرداری و سازمان ورزش و جوانان را میطلبد که باید بودجهای
را به این امر اختصاص داد .عضو شــورای اسالمی شهر شیراز با اشاره به
تجربه مثبت فوتسال آقایان در چند ماه گذشته افزود :امیدواریم این تجربه
را در بین بانوان محالت نیز شاهد باشیم .در جلسهای با حضور بانوان عضو
یاوران شورا مقرر شد جشنواره ورزشی بانوان با کمک معاونت ورزش زنان
استان فارس در راستای شناسایی استعدادها و تشکیل تیم بانوان محالت
در رشته ورزشهای همگانی و ورزشهای توپی برگزار شود که امیدوارم
مشارکت بانوان در این زمینه افزایش یابد.
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«شهرراز» از شصتودمین جلسه علنی شورای شهر شیراز گزارش میدهد

در جلسه اخیر
شورای شهر شهردار و
شورا از خدمات استاندار
سابق ،معاون امنیتی
استانداری فارس
و فرماندار سابق شیراز
تجلیل کردند و سفیران
کتاب معرفی شدند

،،

تأمین قیر و آهنآالت موردنیاز پروژههای عمرانی از طریق تهاتر
شهردار و شورای شهر از خدمات استاندار و معاون سیاسی امنیتی او ،و فرماندار شیراز تجلیل کردند

شصتودومین جلسه علنی شورای پنجم شیراز افزون بر تصویب لوایح شهرداری
حسین مالکی و طرح یکفوریتی اعضای شــورا ،دو برنامه دیگر را نیز در دستور کار داشت که آنهم
تجلیل شهردار و شورا از استاندار ســابق ،معاون امنیتی استانداری فارس و فرماندار سابق شیراز و
همچنین معرفی ســفیران کتاب و اهدای نشان به آنان بود .این جلسه که طبق مصوبه هفته گذشتهی
اعضای شــورا یک ساعت زودتر از زمان همیشگی نشســتهای علنی قبلی برگزار شد ،به تصویب
دستور کارهایی مانند ارائه امتیازات تشویقی نوسازی بافتهای فرسوده ،حقالزحمه و نحوهی نظارت
بر دفاتر تسهیلگری و خدمات نوسازی بافت فرسوده و نیز الیحهی تعریف بسته سرمایهگذاری جدید
و یا فروش پالکهای متعلق به شهرداری شیراز انجامید.
تجلیل از خدمات اســتاندار و معاون سیاسی،
اجتماعی و فرماندار شیراز

،،

در بین استانهای کشور،
شهرداری و شورای شهر
شیراز مقام اول را
در همکاری با استانداری
داشتند .انسانمحوری
و اولویت انسان
در همه امور در برنامههای
مدیریت شهری
پیشتازی میکند

،،

،،

اعضای شورا
با الیحهی شهرداری
شیراز مبنی بر تأمین
قیر و آهنآالت موردنیاز
پروژههای عمرانی
شهرداری شیراز
از طریق تهاتر یا واگذاری
امالک شهرداری
موافقت کردند

،،

شهردار شیراز و رئیس شــورای پنجم در جلسه علنی
شــصتودم شــورا در حالی با یــادآوری مصادیقی از
توانمنــدی اســماعیل تبادار ،هــادی پژوهش و حیدر
عالیشوندی نســبت به خاطرههای خوب مدیریتی این
ســه نفر ادای احترام کردند کــه بهزعم آنان ،مدیریت
شهری امکان اســتفاده از نقطه نظرات این مسئوالن
سابق در پستهای مشــاورهای را برای خود محفوظ
میداند .رئیس شــورای اسالمی شهر شــیراز در این
رابطه گفت :امروز توفیق بزرگداشت مدیرانی داریم که
در دوران مدیریتی خود در اســتان فارس و شهرستان
شیراز خاطرههای خوب و ارزشــمندی را از خود بهجا
گذاشــتهاند .احمدرضا دستغیب خاطرنشان کرد :گرچه
اســتان فارس مدیــران توانمند خود را از دســت داد
امــا بعدازاین دوران هرجا که باشــند ،در پســتهای
مشاورهای از نقطه نظرات آنها استفاده خواهیم کرد.
 21سال همکاری مشترک

شهردار شــیراز هم در ســخنانی که به این مناسبت
ابراز کرد ،با یادآوری چگونگی آشنایی با استاندار سابق
فارس ،گفت :اولین بار ســال  76با اسماعیل تبادار در
استان بوشهر آشنا شدیم که به  21سال سابقه همکاری
نزدیک و مشــترک با او در استانهای بوشهر و فارس
منجر شد .حیدر اسکندرپور افزود :ازجمله مشخصههای
تبادار ،پاکدســتی ،توجه ویژه به منافع مردم و جدیت
و قاطعیت در پیگیری امور است که سبب شده از همه
مسئولیتهای خود سربلند بیرون بیاید و باید گفت که
وجــود امثال وی بهمنزله ثــروت عظیمی برای دولت
بود که ســبب شــده به او افتخار کنیم .شهردار شیراز
یادآور شــد :وقتی میخواستیم مســئلهای را پیگیری
کنیم .حســن نظر تبادار ســرمایهای برای شهرداری
شیراز محسوب میشد .اسکندر پور همچنین طمأنینه،
بردباری و صبــر را از ویژگیهای هــادی پژوهش و
عامل سربلندی و موفقیت وی دانست و درباره فرماندار
سابق شهرستان شیراز یادآور شد :عالیشوندی در تمام
مواردی که همکاران شهرداری گرفتاریهایی داشتند،
شخص ًا پیگیری میکرد و این جلسه بهمنظور پاسداری
از آنهمه خوبی ،پرکاری و خدمت است .اسکندر پور به
نمایندگی از مردم شهر شیراز مراتب قدردانی مجموعه
شهرداری و شورا را از مسئوالن مذکور اعالم کرد.

مردم صرف میکنند .اســماعیل تبادار افزود :شــورای
پنجم شهر شیراز یکی از پرتفاهمترین و هماهنگترین
اعضای شورای شهر کشــور در شیراز است که دارای
حســن نظر و بلنداندیشی هســتند و هیچ مصلحتی را
باالتــر از مصلحت مــردم و هیچ ضرورتــی واالتر از
تســهیل و خدماترســانی به مردم نمیدانند و همه
وسایل ملزوماتی برای رسیدن به مصلحت مردم است.
وی تأکید کرد :در بدو شــروع به کار شورا اعضای آن
بنا بــه صحبتهایی که با هم داشــتهاند ،برنامههای
بسیار جامعی را برای مردم شهر شیراز تدوین کردهاند
و بر این اســاس اعتقاد دارم کالنشــهرها هم با نگاه
به کالنشــهر شیراز نســبت به رفتار با مردم آموزش
میبینند که خوشبختانه انسانمحوری و اولویت انسان
در همه امور در برنامههای شــورا و شــهردار شیراز و
همکاران ایشان پیشتازی میکند .استاندار سابف فارس
یادآور شد اگرچه به حکم قانون ،دوران کاری دولتی او
به پایان رسیده است اما هرگونه فعالیت اجتماعی را در
کنار مدیریت شهری را انجام خواهد داد.
مقام اول کشور در همکاری با استانداری

معاون سیاســی امنیتی اســتانداری فارس هم در این
جلسه گفت :در بین استانهای کشور شیراز شهرداری و
شورای شهر شیراز مقام اول را در همکاری با استانداری
داشتند .هادی پژوهش تأکید کرد :باید از شورای پنجم
و شــهرداری شیراز که در رابطه با بحث طالق ،اعتیاد
و مســائل دیگری مانند نوسازی و بازسازی بافتهای
فرهنگی همکاری کردند ،سپاسگزاری کنیم.

اعضای شورا همچنین ضمن موافقت با الیحهی شهرداری شیراز مبنی بر تأمین قیر و آهنآالت
موردنیاز پروژههای عمرانی شهرداری شیراز از طریق تهاتر یا واگذاری امالک شهرداری ،درباره چند
الیحه سلب قابلیت استفاده عمومی به شهرداری رأی مثبت دادند و طرح یکفوریتی جمعی از اعضای
شــورا مبنی بر ارائه خدمات رایگان اتوبوس به محل برگزاری بازیهای تیمهای فوتبال فجر شهید
سپاسی و قشقایی شیراز هم در این جلســه به تصویب رسید .جلسه علنی شصتودوم همچنین دو
نطق پیش از دستور درباره سد تنگ سرخ و بافتهای فرسوده داشت که نوذر امامی (رئیس کمیسیون
شهرسازی و معماری شورا) و قاسم مقیمی (رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری
شورا) آنها را قرائت کردند.
اهمیــت کتــاب و کتابخوانی برای شــورا و
شهرداری

برنامه بعدی جلسه علنی شورای شهر ،معرفی سفیران
فرهنگــی کتاب در ســال  97در ســخنرانی مدیرکل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس و سپس اهدای نشان
به آنان بود .صابر ســهرابی ضمن تشــکر از شــورا و
شهرداری به دلیل ارزش دادن به کتاب و کتابخوانی
توضیح داد :امســال فارس هفته کتاب و کتابخوانی
را با همکاری ســه دســتگاه نهاد کتابخانهها ،معاونت
فرهنگی شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی
برگــزار میکند که با این همافزائی جدید ایجادشــده،
میتوانیــم یک هفته پربار بــرای کتاب و کتابخوانی
در فارس بزرگ داشــته باشــیم .وی دربــاره معرفی
سفیران کتاب شیراز افزود :هرسال سه نفر برای ترویج
کتاب و کتابخوانی در شهرستانها ،مراکز استانها و
کشورهای خارجی بهعنوان سفیر کتاب در حوزه علمی
هنری و ورزشی انتخاب و به آنان نشان اهدا میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس ادامه داد :از
شهردار شیراز و اعضای شــورا که نهایت همکاری را
امسال برای اولین بار جهت برپایی نمایشگاه کتاب در
هفته کتاب و کتابخوانی با ما داشــتند ،سپاسگزاری
میکنیم .در ادامه ضمــن معرفی مرتضی خوشخوی
زهتاب دانشمند برجسته علوم کشاورزی ایران و جهان
و دارای تألیفــات متعددی در حوزه علــم و آثاری در
حوزهی حافظپژوهی و سعدی شناسی ،کامران حیدری
مستندســاز بینالمللی شهر شــیراز و برگزیده چندین
فســتیوال جهانی همچون آرژانتین ،هلند ،فرانســه و

مهتاب نبوی تنها بازیکن تیم پاراتکواندو ایران ،دارای
مدال طال و برنز آسیا و مؤلف دو کتاب توسط مدیرکل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی فارس ،نشان سفیر کتاب به
این سه تن از سوی اعضای شورا و شهردار شیراز اهداء
شد.
مصوبات جلسه علنی شصتودوم

در شــصت و دومین جلسه علنی عادی رسمی شورای
پنجم الیحهی پیشنهادی شــهرداری شیراز مبنی بر
ارائه امتیازات تشــویقی نوســازی بافتهای فرسوده،
حقالزحمه و نحوهی نظارت بر دفاتر تســهیلگری و
خدمات نوسازی بافت فرسوده پس از مباحثات اعضای
شــورا و توضیحات مدیران شــهرداری بــا تغییرات و
اصالحاتی تصویب و با الیحه پیشــنهادی شهرداری
مبنــی بر تعریــف بســته ســرمایهگذاری جدید و یا
فروش پالکهای متعلق به شهرداری بهصورت بسته
ســرمایهگذاری موافقت شد .همچنین الیحهی تأمین
قیر و آهنآالت موردنیاز پروژههای عمرانی شهرداری
شــیراز از طریق تهاتر یا واگذاری امالک شهرداری به
تصویب درآمد .در این جلســه همچنین ضمن تفویض
اختیــار به شــهرداری درباره  36مورد ســلب قابلیت
اســتفاده عمومی ،طرح دوفوریتی ارائه خدمات رایگان
اتوبوس شــهرداری برای انتقال تماشاگران بازیهای
تیمهای فوتبال فجر شــهید سپاسی و قشقایی شیراز
به محل برگزاری مســابقات مذکور مصوب و سه فقره
تذکر رئیس شــورای اسالمی شهر شــیراز نیز قرائت
شد.

یکی از هماهنگترین شوراهای کشور

استاندار سابق فارس نیز در این مراسم خاطرنشان کرد:
در شــورایی حضور دارم کــه از رأی مردم برآمدهاند و
هموغم خود را در راســتای تسهیالت و خدمات برای

عواید اجرای سد تنگسرخ از منظر رئیس کمیسیون شهرسازی شورا

رئیس کمیســیون معماری و شهرسازی شــورای شهر در نطق پیش
از دســتور خود با اشــاره به اینکه هفده ســال از زمان تأیید طرح سد
تنگسرخ و آغاز مطالعات ژئوپلیتیک و ژئوتکنیکی آن میگذرد ،افزود:
همچنان عدهای عواید این طرح را نادیده گرفته و مدام با اشکالتراشی
و ســنگاندازی مشکالتی برای توقف این طرح ایجاد میکنند .به باور
نــوذر امامی ،از عواید مهم اجرای این ســد میتواند احیای تاالبها و
رودخانهی خشــک در مقیاس  ۲۷کیلومتری ســطح شهر شیراز باشد
کــه خود میتواند بهعنوان مهمترین عنصر طراحی شــهری پایدار در
زیر حوزههای زیســتمحیطی و کاهش آلودگی جزیــرهای و احیای
اکوسیســتمهای پاییندست در خصوص توســعهی پایدار ایفای نقش
کند تــا در کنار اجتماعپذیــری و اجماعپذیری فضاهای شــهری در
جهت پایــداری اجتماعی همراه با حوزههای پایداری انرژی و پایداری
زیستمحیطی در سطح شهر بپردازد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر بر این باور است که
سد تنگه سرخ میتواند دسترسیهای اجتماعپذیری ،پایداری اجتماعی،
پایداری زیســتمحیطی و کاهش آلودگــی را در کنار افزایش کیفیت

فضای شهری برای شــهروندان به ارمغان بیاورد .نوذر امامی در ادامه
با اشــاره به اینکه میزان حجم آبگیری سد تنگسرخ سهدرصد حجم
آب دریاچه مهارلو بوده و ســطح آبریزی را که از دریاچه خواهد گرفت
هم کمتر از ســهدرصد اســت ،افزود :حوزه نفوذ و انتقال آب این سد
درنهایت به دریاچه مهارلو خواهد رسید .نوذر امامی در پایان نطق خود
اعالم کرد که ضرورت احداث سد تنگه سرخ به احیای (زیستمحیطی،
بهداشــتی ،اقتصادی و گردشگری) شهر شیراز میانجامد و حیات را به
دریاچهی مهارلو برخواهــد گرداند .همچنین به گفته امامی در صورت
بروز ســیل به دلیل دستخورده شدن بستر این طرح که پس از اقدام
متوقفشــده است و از بین رفتن پوشــش گیاهی آن منطقه ،سیلی با
میزان  50درصد قدرت تخریب ســال  ۱۳۸۰در شهر شیراز میتواند به
ایجاد خسران و ضرر و زیان جانی و مالی به میزان تخریب دو برابر آن
زمان منجر شــود .از همین رو رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی
شورای شهر خاطرنشان کرد :احداث تنگ سرخ تحولی عظیم در زمینه
زیســتمحیطی و شهرسازی در شهر زیبای شــیراز ایجاد کرده و در
درازنای  ۲۷کیلومتر حیاتی تازه به شیراز و باغات قصردشت خواهد داد.

بافت تاریخی بخشی از هویت شیراز است

رئیس کمیســیون ســامت ،محیطزیســت و خدمات شــهری
شورای شهر شــیراز در نطق پیش از دستور خود با تبریک اعیاد و
مناســبتهای ویژه ماه مبارک ربیعاالول و هفته وحدت از موضوع
«بافتفروشــی» در شــهر شیراز گفت .قاســم مقیمی با اشاره به
اینکه بافتهای تاریخی بخشــی از هویت فرهنگی و اجتماعی هر
جغرافیایی و سند قدمت و قداســت اندیشه و آگاهی مردمان یک
شهر هستند که بهواسطهی آنها بستر فرهنگورزی ،هنرمندی و
ادبســرایی ایجاد و رونق مییابد ،افزود :شیراز با دارا بودن قریب
به چهارصد هکتــار بافت تاریخی و فرهنگــی ،وزنهی خود را در
ترازوی فرهنگ و ادب و هنر کشــور و حتی جهان ســنگین کرده
است .بااینحال مقیمی با اشاره به دو جنبهی تاریک و مبهم بافت
تاریخی شهر شیراز گفت :بخش اول طرح احیا ،نوسازی و بهسازی
بافت تاریخی و فرهنگی شهر شیراز است که متأسفانه نشانههایی
از امید و آیندهی روشن در این محدوده نیست.
به گفته مقیمی درحالیکه مقرر بود با ارائه امتیازات ویژه و خدمات
بعض ًا رایگان در مجوزها و تفاهمنامهها ســاکنین بافت را به ماندن

و ســاختن بافت راغب کنیم ،نهتنها در عمل اتفاقی در این زمینه
نیفتــاد که تعرفههای چند برابری و رانتهای گســتردهای که در
قالب برخی دفاتر رخ داده و همچنان جاری اســت ،حتی ســاکنان
موجود را به رفتن و واگذاری و اجاره واحدهای خود به بیگانه سوق
داده است .او دومین جنبه غیرقابلپذیرش را فسادی عنوان کرد که
در نحوه ورود و حضور برخی افراد ،مجموعهها و سازمانها در لوای
سرمایهگذاری در بافت تاریخی و رونق تجاری و بازگشت هویت به
بافت صورت پذیرفته است.
ازاینرو مقیمی از شــهرداری شــیراز و نهادهای نظارتی مربوطه
درخواســت کرد که طــی دو هفته آینده با ایجاد سیســتم پایش
نسبت به شــیوه ورود برخی افراد و گروهها در حوزه بافت تاریخی
و فرهنگــی و نحــوه واگذاری امــاک و اراضی جهت ســاخت
مجموعههای تجاری ورود کنند تا اگر فسادی رخ داده است بیش
از ایــن تداوم پیدا نکند و مهمتر مشــخص کند که آیا مزایایی که
میبایســت با ایجاد این اماکن به محدوده بافت و نیز ساکنین آن
میرسید محقق شده است.
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رئیسکمیسیونسرمایهگذاریشورایشهر

،،

در گفتوگو با «شهرراز»

تنها راهی که ممکن است
به حل واقعی مشکالت
اقتصادی مدیریت شهری
بینجامد ،ابتدا تهیهی
طرحی جامع در سطح
ملی است و سپس
تقسیمکارهای این طرح
میان مجلس ،دولت،
شوراها و شهرداریها

شهرداریشیراز
دیگرتراکم
«نمیفروشد»

،،

حسین مالکی

رئیس کمیســیون سرمایهگذاری شــورا می گوید شهرداری شــیراز دیگر برای کسب درآمد تراکم
نمیفروشد .سینا بینزمانی در گفتوگو با شــهرراز میافزاید :به دستور شهردار شیراز طرح پروندهها در
کمیســیون ماده پنج نسبت به گذشته کاهش چشــمگیری یافته ،از هزینههای جاری شهرداری نیز کاسته
شــده و در زمینه درآمدهای پایدار هم موفقیتهایی بهدستآمده است .بنیزمانی نیاز امروز فضای شهری
شــیراز را بیش از ایجاد تقاطع ،پروژههای انســانمحور میداند که به دلیل احتیــاج به بودجهی کمتر ،با
آیا امروز مجموعه مدیریت شــهری با مشــکل
اقتصادی مواجه اســت؟ اگر پاســخ مثبت است،
به نظر شــما آیا نیاز است که نحوهی کسب درآمد
شــهرداری ،شــامل پرداخت عوارض شــهری و
مشارکت شــهروندان ،نحوهی سرمایهگذاریهای
مالی بخش خصوصی و دریافت وام و فاینانس برای
هزینهها و پروژههای شهری بازتعریف شود؟

ممکن اســت برخی مدعی باشند مشــکل اقتصادی وجود
ندارد ،اما اینکه در سازمانی بیش از  70درصد از درآمد نقدی
صرف پرداخت حقوق کارکنان شــود ،نشــان از مشکالت
اقتصادی عمیق و ســاختاری دارد .در ضرورت تغییراتی که
گفتید همین بس که عدمتغییر سبب عمیقترشدن مشکالت
موجود در گذر زمان میشــود .وضعیــت کنونی اقتصادی
شهرداریها نهتنها نیاز به تحول توسط مجموعههای شورا
و شــهرداری دارد ،بلکه نیازمند آن است که در سطح ملی
و توســط قانونگذار نیز اقدامات عاجل صورت گیرد .نظام
حقوق اساسی کشور ما بهگونهای است که مدیریت شهری
به معنای مجموعهی شورا و شهرداری ،دارای اختیارات کامل
برای ایجاد این تحول نیست و بنابراین توقع حل مشکل از
آن منطقی نیســت .از همینرو حضــور و ورود مراجع ملی
نظیر دولت و مجلس برای حل مشــکالت شهرها ضرورت
دارد .بهزعم من تنها راهی که ممکن اســت به حل واقعی
مشــکالت اقتصادی مدیریت شهری بینجامد ،ابتدا تهیهی
طرحی جامع در سطح ملی است و سپس تقسیمکارهای این
طرح میان مجلس ،دولت ،شوراها و شهرداریها.
با توجه به نوسانات بازار ارز و بهتبع آن افزایش
هزینهی پیشبینیشدهی پروژههای شهری (که
به گفته رئیس سازمان عمران شهرداری شیراز،
از  400میلیــارد تومان بــه  750میلیارد تومان
رســیده اســت) ،راهکار مدیریت شهری برای
تأمین این اعتبار بهمنظــور اتمام  25پروژهی
نیمهتمام عمرانی و سپس آغاز پروژههای جدید
چیست؟

ابتدا بایــد گفت کــه در چنین وضعیتی ،راهــکاری برای
پیشــرفت پروژهها عین ًا طبق زمانبندی قبلی وجود ندارد.
باید پذیرفت که کاهش ســرعت پروژهها ناگزیر اســت ،اما

راهکارهایی برای به حداقل ممکن رساندن این اثرات منفی
اندیشیده شده اســت .اول اینکه شهرداری شیراز الیحهای
به شورا تقدیم کرد مبنی بر اینکه بتواند برای تأمین مصالح
جهت پروژههای عمرانی و آسفالت معابر ،اقدام به واگذاری
امــاک کند .این الیحه پس از اندکــی تکمیل و تصویب
در کمیســیون برنامهوبودجه ،هفته گذشته در صحن شورا
هم به تصویب رســید .دوم اینکه نیاز امروز شــیراز بیش از
تقاطع ،پروژههای انســانمحور اســت و خوشــبختانه این
پروژهها به دلیل نیاز به بودجهی کمتر ،با وضعیت اقتصادی
کنونی انطباق بیشــتری دارند .این را هم باید اشاره کنم که
شــهرداری شیراز گزارشی قابل قبول از پیشرفت پروژههای
عمرانی به شــورا ارائه داده اســت ،اما متأسفانه در تعریف
و برنامهریزی پروژههای انســانمحور ،آهســته حرکت م
یکند.
یکــی از راههــای کســب درآمــد بــرای
شهرداریهای برخی کالنشــهرها بهویژه در
دورههای پیشین مدیریت شهری ،فروش تراکم
و فضاهای شــهری بهمنظور جبران هزینهها و
حتی گاه پرداخت بدهی بــه پیمانکاران بخش
خصوصی بوده اســت .آیا در یک ســال اخیر و
در دوره مدیریت شــهری جدید ،چنین نگاه و
رویکردی وجود داشته است؟

با اطمینان میگویم که اکنون چنین نگاهی نه در شــورا و
نه در شــهرداری شیراز وجود ندارد .شاهد آن اینکه بر طبق
سیاستهای شــورا و به دستور شهردار محترم ،میزان طرح
پروندهها در کمیســیون ماده  5نســبت به گذشته کاهش
چشمگیری یافته اســت .آنچه بســیار مطرح شده و شورا
و کمیســیونهای مرتبط به آن پرداختهانــد ،ابتدا کاهش
هزینههای جاری اســت و ســپس ،افزایــش درآمد پایدار.
موفقیتهایی هم حاصل شده ،اما نقایص بسیاری وجود دارد.
مث ً
ال اینکه شهرداری هنوز برنامهی درآمدی خود را که شامل
هر دو ســطح راهبردی و عملیاتی و دارای زمانبندی باشد
نتوانســته ارائه دهد .مشخص ًا با ادامهی این روند نمیتوانیم
شاهد کاهش معنیدار و پایدار فروش تراکم باشیم.
شــما ناظر شورای شهر در کمیسیون بازاریابی و

ذرهبین
1

ممکن است برخی مدعی باشند مشکل
اقتصادی در شهرداری وجود ندارد ،اما اینکه
در ســازمانی بیش از  70درصد از درآمد
نقدی صرف پرداخت حقوق کارکنان شود،
نشان از مشکالت اقتصادی عمیق و ساختاری
دارد .وضعیت کنونی اقتصادی شهرداریها
نهتنها نیاز به تحول توســط مجموعههای
شورا و شــهرداری دارد ،بلکه نیازمند آن
است که در سطح ملی و توسط قانونگذار
نیز اقدامات عاجل صورت گیرد

وضعیت اقتصادی کنونی انطباق بیشــتری دارند .او گزارش شهرداری شیراز به شورا درباره پیشرفت
پروژههای عمرانی را قابلقبول میداند .از دیدگاه رئیس کمیسیون سرمایهگذاری شورا ،برای حل مشکالت
مدیریت شــهری ،حضور و ورود مراجع ملی نظیر دولت و مجلس ضرورت دارد و تنها راهی که ممکن است
به حل واقعی مشکالت اقتصادی مدیریت شهری بینجامد ،ابتدا تهیهی طرحی جامع در سطح ملی و سپس
تقســیمکارهای این طرح میان مجلس ،دولت ،شوراها و شهرداریها است .این عضو شورای پنجم البته
نقدهایی را هم با شهرراز مطرح کرده است که در پرسش و پاسخ زیر قابل بازخوانی است.
فروش امالک شهرداری نیز هستید .در گفتوگویی
که پیشتر با شــهرراز داشــتید ،بــه اجارهداری
بهعنــوان یکی از راهکارهای کســب درآمد پایدار
در کالنشــهرها تأکید کردید .سازوکار کمیسیون
بازاریابــی و فــروش امالک شــهرداری در دوره
مدیریت جدیدی شهری ،به چه صورتی بوده و آیا
اجارهداری نیز بهعنوان یک راهکار کسب درآمد در
این کمیسیون موردتوجه قرار گرفته است؟

فروش شهرداری نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است و
این اتفاق خوبی است .رویکرد شهردار محترم و معاونت مالی
و اقتصادی آن است که برای تأمین درآمد بر فروش امالک
تکیه نکنند .شاید تنها ضعف در روند فروش ،مکانیسمهای
بازاریابی باشد که برنامهی منسجمی وجود ندارد .در تکلیف
بودجه نیز ما خواســته بودیم شــهرداری برنامهی بازاریابی
تهیه کند و برای اجرای این تکلیف در کمیســیون اقتصاد و
سرمایهگذاری جلساتی برگزار شد که شهرداری هم برنامهی
کلــی قابل قبولی ارائه داد ،اما پیگیــر خواهیم بود تا برنامه
بهصورت عملیاتی و با روشهای علمی ارائه شود .اجارهداری
هم در تکلیف بودجه بوده است که معاونت مالی و اقتصادی
آن را به بهرهبرداری گسترش داده و در حال تهیهی برنامه
هستند .این مورد هم با سرعت کمی پیش میرود.
در چند ماه اخیر ،شــما انتقاداتی از ســازمان
سرمایهگذاری شهرداری شیراز داشتهاید .این
انتقادات بیشــتر حول چه محورهایی اســت و
راهکار شــما بهعنوان رئیس کمیسیون اقتصاد
و ســرمایهگذاری شــهرداری برای رفع آنها
چیست؟

در نطق پیش از دســتور در اوایل ســال جاری اشاره کردم
که ما باید به دنبال تحول باشیم ،نه پیشرفت .چراکه حجم
مشــکالت و ناکارآمدیها زیاد اســت و نمیتوان با قدری
پیشــرفت آنها را پوشاند .نمیخواهم تالشهای مدیران و
مســئوالن گذشــته را نادیده بگیرم ،اما باید بگویم در آغاز
دورهی شورای پنجم ،سازمان ســرمایهگذاری در شرایطی
بود که نه فرصت یا بســتهی سرمایهگذاری استانداردی در
ســازمان ،و نه برنامهای برای بازاریابی و نه حتی مسئول و
متولی برای بازاریابی وجود داشــت .سازمان سرمایهگذاری

طی ســال  96تنها یک قرارداد ســرمایهگذاری منعقد کرد.
اگر رســالت ما صرف ًا بهبود این وضعیت باشــد ،با این وقت
و انرژی که کمیســیون اقتصادی و ســرمایهگذاری شورا
میگذارد و حمایتهایی که شهردار و معاونت مالی میکنند،
من تضمین میکنم در پایان دورهی شورا با وضعیت بهتری
نسبت به گذشــته کمیسیون و ســازمان را به شورای بعد
تحویل میدهیم.
اما اگر در گذشــته سازمان ســاالنه یک قرارداد داشته و ما
آن را مث ً
ال به پنج قرارداد برسانیم ،مشکالت حل نمیشود.
میزان عقبماندگی به حدی اســت که این میزان پیشرفت
دردی را دوا نمیکند .شخص ًا قائل به تحول هستم و میدانم
مشــاورین و سایر اعضای کمیسیون هم این هدف را دارند.
ارزیابی من این اســت که توان ،تخصص ،انگیزه و جدیت
کارشناسان و کارکنان ســازمان سرمایهگذاری بسیار باال و
باکیفیت اســت ،اما کیفیت راهبری این پتانســیل به حدی
نیست که بتواند تحول بیافریند.
ما در کمیسیون پیش از تعیین سیاست و تصویب مصوبه،
حتم ًا به قابلاجرا بودن آن در شــرایط فعلی شهرداری توجه
میکنیــم ،اما بااینوجود بســیاری از آنها اجرا نشــدهاند.
راهبری سازمان سرمایهگذاری باید بهگونهای باشد که ابتدا
بتواند در شهرداری بوروکراسی ســرمایهگذاری را به پیش
ببرد ،سپس با مراجع عمومی و دولتی تعامل تنگاتنگ داشته
باشد و سرانجام با بخش خصوصی مراودات مستمر و مؤثر
ایجاد کند.
در پایگاه اطالعرسانی سازمان سرمایهگذاری و
مشارکتهای مردمی شهرداری شیراز ،بستههای
سرمایهگذاری مانند مجموعه تفریحی ـ ورزشی
پارک آبی ،مجتمع ایستگاهی بازار ملل ،تلهکابین،
شــهربازی بزرگ دراک ،مجتمع ایســتگاهی ـ
پزشکی و مجتمعهای تجاری و مسکونی در نقاط
مختلف شهر معرفی شــده است .آیا هیچکدام
از این بســتهها به مرحلهی ورود سرمایهگذار یا
انتخاب پیمانکار رسیده است؟

تا جای ی که شــهرداری به ما گزارش داده اســت ،برای
برخی از پروژههایی که اشــاره کردیــد مذاکرات جدی در
جریان است ،هنوز منجر به انعقاد قرارداد نشدهاند.

نیاز امروز شــیراز بیش از تقاطع ،پروژههای انسانمحور است و خوشبختانه این پروژهها به دلیل
نیاز به بودجهی کمتر ،با وضعیت اقتصادی کنونی انطباق بیشــتری دارند .شهرداری شیراز گزارشی
قابل قبول از پیشــرفت پروژههای عمرانی به شــورا ارائه داده است ،اما متأســفانه در تعریف و
برنامهریزی پروژههای انسانمحور ،آهسته حرکت میکند

نه در شــورا و نه در شــهرداری ،نگاه و رویکرد فروش تراکم و فضاهای شهری بهمنظور جبران
هزینههــا و پرداخت بدهــی به پیمانکاران بخــش خصوصی وجود ندارد .شــاهد آن اینکه بر طبق
سیاستهای شورا و به دستور شهردار محترم ،میزان طرح پروندهها در کمیسیون ماده  5نسبت به
گذشته کاهش چشمگیری یافته است

2

،،

در آغاز دورهی شورای
پنجم ،سازمان
سرمایهگذاری شهرداری
شیراز در شرایطی
بود که نه فرصت یا
بستهی سرمایهگذاری
استانداردی در سازمان،
و نه برنامهای برای
بازاریابی و نه حتی مسئول
و متولی برای بازاریابی
وجود داشت

،،

،،

راهبری سازمان
سرمایهگذاری باید
بهگونهای باشد که ابتدا
بتواند در شهرداری
بوروکراسی سرمایهگذاری
را به پیش ببرد ،با مراجع
عمومی و دولتی تعامل
تنگاتنگ داشته باشد و با
بخش خصوصی مراودات
مستمر و مؤثر ایجاد کند

،،

3
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اخبا ر کوتاه

بازدید اعضای شورا
از امامزاده ابراهیم

رئیس و اعضای شورای اسالمی
شهر شیراز از روند مرمت بقعه تاریخی
امامزاده ابراهیم از نوادگان امامموسی
بن جعفر بازدید کردند .رئیس شورای
شهر ،رئیس کمیسیون عمران و رئیس
کمیسیون ســامت ،محیطزیست و
خدمات شــهری و نیز شهردار منطقه
تاریخی و فرهنگــی از بقعه تاریخی
امامزاده ابراهیم در بلوار سیبویه بازدید
و در رونــد مرمت ایــن بنای تاریخی
قرار گرفتند .همچنیــن محمدهادی
آیتاللهی متولی ایــن بنای تاریخی
گزارشــی از مراحل بازسازی و مرمت
آن ارائه کرد.

تأیید طرح
شفافسازی
در شورای شهر

رئیــس کمیســیون اقتصادی و
سرمایهگذاری شــورای اسالمی شهر
شــیراز گفت :طرح شفافسازی پس
از بررســی در صحن علنی شــورا به
کمیسیونهای اقتصاد و سرمایهگذاری
و برنامهوبودجه شــورای شهر شیراز
ارجاع داده شد .سینا بنیزمانی افزود:
ایــن طرح در کمیســیون مشــترک
ســرمایهگذاری و برنامهوبودجه شورا،
بررســی و اعضا و مشاوران نظرات و
پیشنهادات خود را ارائه کردند .به گفته
عضو شورای اسالمی شهر شیراز ،این
طرح در کمیسیون مشترک با اتفاق آرا
تصویب شــد .بنی زمانی از ارجاع این
طرح به صحن شورا بهمنظور تصویب
نهایی خبر داد.

حضور رئیس
کمیسیونفرهنگی
شورا در بازی فجر
شهیدسپاسی

رئیــس کمیســیون فرهنگــی،
اجتماعی و ورزشــی شورای اسالمی
شــهر شــیراز با حضور در ورزشگاه
تهران سر از نزدیک به تماشای بازی
تیمهای فوتبال فجر شــهید سپاسی
شــیراز و بادران تهران نشســت .در
ادامــه این دیدار که اولین برد خارج از
خانه تیم فجر شــهید سپاسی در جام
آزادگان را با نتیجه یک بر صفر رقم زد
احمد تنوری با حضور در رختکن تیم از
تالش بازیکنان این تیم ورزشی تقدیر
نمود و بر لزوم حمایت شــهرداری و
شورای اسالمی شهر شیراز از تیمهای
شــیرازی حاضر در جام آزادگان تأکید
کرد .بازیکنان تیم فجر شهید سپاسی
نیز از حضور رئیس کمیسیون فرهنگی
اجتماعی و ورزشی شورای شهر شیراز
در این بازی خارج از خانه که نشــان
از حمایت شــورای شــهر از تیمهای
ورزشی است ،تشکر کردند.

بررسی آخرین وضعیت ساختمان مرکزی در دست احداث شهرداری

ساختمانشهرداری
نماد شهر است
هفدهمین جلسه کمیسیون تلفیق و هماهنگی شورای
اســامی به بررســی مجدد پروژه ســاختمان جدید
شــهرداری پرداخت .رئیس کمیســیون تلفیق شورای
شهر شیراز گفت :بر اســاس تصمیم کمیسیون تلفیق
مقرر شد شهرداری در مدت دو هفته با توجه به استقرار
معاونتهای کم مراجعه در ســاختمان جدید ،گزارشی
از تعداد کارکنان و خــودروی موردنیاز ،تعداد مراجعان
به معاونتها ،تعداد موردنیاز پارکینگ و نحوهی تأمین
آن و راهکارهایی برای رفع مشکالت موجود بهصورت
مکتوب به شورا ارائه دهد.
سیداحمدرضا دستغیب افزود :بررسی طرح احداث میدان
دوم ترهبار نیز در دستور کار کمیسیون قرار گرفت .وی
ادامه داد :مقرر شــد این موضوع در کمیسیون برنامه،
بودجه ،امور حقوقی و امالک بررســی و نتیجه حاصله
به کمیســیون تلفیق ارائه تا پس از بررسی کارشناسی
برای تصویــب به صحن شــورا ارجاع شــود .رئیس
کمیسیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای اسالمی
شهر شیراز نیز با اشــاره به اینکه ساختمان شهرداری
نماد شــهر اســت افزود :با توجه به تمرکز و اســتقرار
معاونتهای شــهرداری در این ســاختمان ،این پروژه
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای اسالمی شهر شیراز
گفت :شــورای شــهر به دنبال تســهیل روند ارائه خدمات
شهرداری به مردم است.
ســید عبدالرزاق موســوی از بررســی طرح تشکیل کمیته
آسانسازی نحوهی خدماترسانی شهرداری به مردم بهعنوان
بحث کلیدی کمیسیون یاد کرد و افزود :از آغاز شورای پنجم
اصل ارائهی خدمات عمومی آسان ،در دسترس ،باکیفیت در
کوتاهترین زمان و کمترین هزینه مطرح شد .موسوی گفت:
شورای شــهر ،شهرداری را مکلف کرد با تشکیل کمیتهای،

هیچ پیوســت و مطالعهی ترافیکی ندارد .ســخنگوی
شــورای اسالمی شهر شیراز ،عدم رعایت اصول پدافند
غیرعامل و تمهیدات ترافیکی را ازجمله مشکالت این
پروژه برشــمرد و افزود :به دلیل فروش ساختمانهای
شــهرداری و باوجوداین مشــکالت ،معاونتها چگونه
میتوانند در این ساختمان مستقر شوند؟
نایبرئیس شــورای اســامی شــهر شــیراز گفت:
مجموعهی پرســنلی که از معاونتها در این ساختمان
متمرکــز میشــوند نیاز بــه بیــش از  ۳۰۰خودروی
اســتیجاری بهمنظور حملونقل دارند .ابراهیم صبوری
افــزود :در صورت تمرکز معاونتها در این ســاختمان
و جلوگیــری از ترافیک در این محــدوده باید مدیران
شــهرداری از خودروهای استیجاری استفاده نکنند و از
خودروهای ون و اتوبوس برای رفتوآمد استفاده کنند
و تعداد محدودی خودرو برای ســاختمان در نظر گرفته
شــود .عضو هیئترئیسه شورای اسالمی شهر شیراز با
اشاره به انتقال ترافیک به بلوار سلمان فارسی با ساخت
پروژه پل ولیعصــر افزود :اگر پروژه ســاختمان جدید
شهرداری اجرایی شــود مشکل ترافیک در این منطقه
جدیتر میشــود .وی با تأکید بر مکانیابی نادرســت

شورای شهر بهدنبال آسانسازی ارائه خدمات به شهروندان

راههای آسانسازی خدمات عمومی شهرداری را بررسی و به
شورا ارائه کند .به گفته موسوی طرح یکفوریتی مساعدت
به تیمهای فوتسال بانوان شیراز حاضر در لیگ برتر فوتسال
کشور نیز در این کمیسیون بررسی شد .وی افزود :با توجه به
مصوبه سال گذشته شورا ،مساعدت شهرداری تنها با تنظیم
تفاهمنامه با سازمان متولی امکانپذیر است .موسوی با اشاره
به عدم تنظیم تفاهمنامه بهمنظور مساعدت به تیم فوتسال

اجرای سامانه مدیریت اطالعات پروژه
در شهرداری شیراز
سخنگوی شورای اســامی شهر شیراز از اجرای پروژه
اســتقرار ســامانه مدیریت اطالعات پــروژه ()pmis
در شــهرداری شــیراز خبر داد .نواب قائدی در همایش
معرفی و چگونگی راهاندازی ســامانه سیستم مدیریت
اطالعات پــروژه ( )pmisگفت :با توجــه به رویکرد
سیســتمی در اجرای پروژههای عمرانی و تأکید شورای
شــهر بر شفافسازی و الکترونیکی سازی این پروژهها،
اجــرای این طرح ضروری اســت .رئیس کمیســیون
عمران ،حملونقل و ترافیک شــورای اســامی شهر
شــیراز افزود :با توجه به اجــرای پروژههای عمرانی و
فعالیتهای خدماتی در حوزههای مختلف شــهرداری،
اطالعات پروژهها و فعالیتها در قســمتهای مختلف
شهرداری پراکنده است بهگونهای که اطالعات جامع و
قابل اتکایی از این پروژهها موجود نیســت .وی با تأکید
بر اجرای طرح جامع ( )pmisدر راســتای طبقهبندی
جامع اطالعات پروژهها در حوزههای شــهرداری افزود:
اجرای این طرح برای شورا و شهرداری از اهمیت باالیی

را موردبررســی قرار داد .دودمان معتقد اســت ،فرصت آزمایش و خطا در
این مورد وجــود ندارد و در صورت بروز هر اشــتباهی ،برگشــتپذیری
غیرممکن است .وی افزود :با توجه به موافقت کلی با این طرح ،باید بندبند
اساسنامه شــرکت ،تأمین و نگهداری ماشینآالت شهرداری شیراز ،مورد
بازبینی قرارگرفته و هدف اصلی که مســائل نیروی انســانی ،خودگردانی،
موضوعات سهام و مســائل تخصصی دیگر است بهدرستی لحاظ شود .به
گفته وی ،باید به این نکته توجه ویژه داشت که شرکت از مسیر اصلی خود
که خدماترسانی بهینه به شــهر و مردم است خارج نگردد و هدف صرف ًا
سوددهی نشــود .دودمان خاطرنشان کرد :دستورالعمل مربوطه نیز پس از
بررسی کارشناسی باید به شورا ارائه شود.

بانوان افزود :مقرر شد در مدت دو هفته شهرداری آییننامهی
نحوهی حمایت از مجموعههای ورزشــی را تهیه و به شورا
ارائه کند.
اوگفت :بررســی توافقنامهی بین اداره اوقاف و امور خیریه
استان فارس و شــهرداری نیز در دســتور کار قرار گرفت.
موسوی با اشــاره به تصویب کلیات این موضوع افزود :این
توافقنامه با موضوع زمینهای وقفی بررســی و مقرر شــد

کمیتهی حقوقی کمیسیون به بررسی کارشناسی این موضوع
بپردازد و نتیجه حاصله را به شورای شهر ارائه کند .موسوی
افزود :بررســی گزارش تفریغ بودجه سال  ۱۳۹۶شهرداری
شیراز نیز در دستور کار کمیسیون قرار گرفت .عضو شورای
اسالمی شــهر شیراز گفت :اعضای کمیســیون گزارش را
تصویب کردند و مقرر شــد بــرای تصویب نهایی به صحن
شــورا ارائه شود .وی خاطرنشــان کرد :همچنین مقرر شد
گزارش تفریغ بودجه  ۹۷قبل از ارائه الیحهی بودجهی ۹۷
تهیه و به شورا ارائه شود.

استقبال کمیسیون فرهنگی شورا از طرحهای
فرهنگی شهروندان

برخوردار است بهگونهای که در راستای عملیاتی کردن
طرح ،شــورای پنجم از طرح حمایت همهجانبه خواهد
کرد.
عضو شــورای اسالمی شهر شــیراز ،اهداف اجرای این
پروژه را ،دسترســی بهموقع به مستندات و جلوگیری از
اعمال سلیقههای فردی در برنامهریزی و کنترل پروژه،
جمعآوری و یکپارچهســازی اطالعات پروژهها ،امکان
تهیه گزارش پیشرفت پروژهها ،اعتبار صرف شده در هر
پروژه و عملکرد شهرداری برشمرد.
دکتر قائدی افزود :ایجاد آرشــیو مناســب مســتندات
پروژهها ،ارزیابی دقیق پیمانــکاران و همچنین کارایی
و بهرهوری کارکنان مشغول در پروژهها از دیگر اهداف
این طرح است .وی ابراز امیدواری کرد ،در سایه اجرای
پــروژه  PMISکه از تکالیف بودجه اســت بتوانیم در
سطحی باالتر پروژه ( MISسامانه مدیریت اطالعات)
کــه دربرگیرنــدهی حوزههــای معاونتهــا و مناطق
شهرداری است را اجرایی کنیم.

بررسی طرح راهاندازی شرکت تأمین و نگهداری ماشینآالت شهرداری
عضو شورای اسالمی شــهر شیراز گفت :طرح شرکتی کردن تهیه ،تأمین
و نگهداری ماشــینآالت شهرداری شــیراز برای نخســتین بار در حال
تدوین اســت .لیال دودمان در کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات
شهری شورای اسالمی شهر شــیراز گفت :در سالهای اخیر توجه زیادی
به کوچکســازی ســازمانهای اداری و برونسپاری شده است که هدف
آن حذف بســیاری از مشــاغل زائد ،کاهش هزینه و چابک سازی است.
عضو شورای اسالمی شــهر شیراز گفت :طرح شرکتی کردن تهیه ،تأمین
و نگهداری ماشینآالت شهرداری شیراز برای نخستین بار در حال تدوین
اســت به همین منظور باید بهدوراز هرگونه فضا و جوسازی باشد و تنها با
نگاه کارشناســی و بدون نظر احساسی و با کمترین خطا و اشتباه اساسنامه

این پــروژه افزود :نامگذاری بلوار دولت از گذشــته به
دلیل اســتقرار ساختمانهای مدیریتی شهری و استانی
در این بلوار بوده اســت و با مکانیابی در این محدوده
میتوان ساختمان شــهرداری را با کمترین مشکل در
این محدوده احداث کرد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسالمی
شهر شــیراز گفت :در همه دنیا ســاختمان شهرداری
بهترین مکان برای نمایش هویت شــهر است اما این
ســاختمان ازلحاظ معماری و شهرســازی متناسب با
شهرداری نیست .ســیروس پاکفطرت عضو شورای
اسالمی شــهر شیراز گفت :امکانســنجی برای شهر
شــیراز میتوانســت در گذشــته بهتر از این باشد اما
باید با توجه به وضعیت فعلی و فروش ســاختمانهای
شــهرداری ،در مورد این پروژه تصمیمگیری شود .وی
افزود :مدیریت قبل از پارکینگ ســازمان اتوبوسرانی
بهعنوان موجودی شــهرداری برای ساخت این پروژه
اســتفاده کرد تا بــا تمرکز معاونتها ،مشــکل مردم
برای مراجعه به معاونتهای مختلف شــهرداری رفع
شــود .بهرهبرداری مرحلهبهمرحله پروژه و اختصاص
هر فاز پروژه بــه معاونتهایی با مراجعان کم و ایجاد

پارکینگهــای طبقاتــی و مکانیزه در راســتای رفع
مشــکالت ترافیکی از پیشنهادات سیروس پاکفطرت
بود.
رئیس کمیســیون اقتصاد و ســرمایهگذاری شــورای
اسالمی شهر شیراز گفت :این پروژه دارای مشکالتی
در زمینــه شهرســازی و پارکینگ اســت و از طرفی
شــهرداری نیز با مشــکل مواجه شــده اســت .سینا
بنیزمانی افزود :جابجایی ســاختمان شهرداری نیاز به
اعتبار و ســاخت ســاختمان دیگر نیازمند زمان زیادی
است باید به شهرداری مهلتی داده شود تا راهکارهایی
بهصورت جزئــی و مکتوب به شــورا ارائه دهد .علی
ناصری عضو شورای اسالمی شهر شیراز گفت :باید به
میزان رفتوآمد مردم در حوزههای مختلف شهرداری،
وضعیــت ترافیکــی هماکنون حوزههــا و هزینههای
صرف شــده برای ساخت ســاختمان جدید شهرداری
توجــه کرد .وی افزود :با ارائه پیشــنهادهایی میتوان
مشکل ترافیکی در این مکان را رفع کرد و نباید کار را
نیمهتمام رها و دوباره در جای دیگر از صفر شروع کرد؛
باید از بحران فرصت بسازیم نه فرصتها را تبدیل به
بحران کنیم.

نایبرئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر شیراز از
آمادگی کمیسیون برای دریافت طرحهای فرهنگ دوستان
و شهروندان برای شهر شیراز خبر داد .سیروس پاکفطرت
گفت :طرح یکفوریتی مساعدت به تیمهای فوتبال شهید
سپاسی و شهدای قشقایی شیراز در کمیسیون بررسی شد.
پاکفطرت افزود :مقرر شد الیحهی جامع حمایت از ورزش
و همچنین طرح یکفوریتی مســاعدت به تیمهای فوتبال
شهید سپاســی و شهدای قشقایی شــیراز با حضور رئیس
اداره ورزش و جوانان در کمیســیون بررسی شود .سیروس
پاکفطرت از پیگیری برخی لوایح در کمیســیون خبر داد و
افزود :مقرر شــد الیحهی حمایت از مساجد ،حسینیهها و
هیئتهای مذهبی در مدت یک ماه به شورا ارائه شود .وی
افزود :پیگیری الیحه نحوهی برونسپاری خدمات فرهنگی
در فرهنگســراها نیز در دســتور کار کمیسیون قرار گرفت.
عضو شورای اسالمی شهر شیراز گفت :مقرر شد این الیحه
پس از بررسی کارشناســی در مدت  ۱۵روز به شورا ارجاع
شود.

پاکفطــرت با اشــاره به پیگیــری آییننامــه حمایت از
انجمنهای علمی آموزشــی در کمیسیون افزود :مقرر شد
کمیته فرهنگ عمومی شــورا با حضور نماینده شهرداری
به تدوین این آییننامه در مــدت یک ماه بپردازد و نتیجه
حاصله را به شورا ارائه دهد .وی خاطرنشان کرد :در راستای
ارائه طرحهای پیشــنهادی مردم به کمیســیون ،مشاوران
نیز میتوانند طرحهــای عملیاتی بــا محوریت فرهنگی،
اجتماعی و ورزشــی را به کمیســیون ارائــه دهند .رئیس
کمیسیون گردشــگری و زیارتی شورای شهر نیز گفت :به
دلیل حضور مدیران غیرمتخصص در برخی فرهنگسراهای
شهر ،رویکرد فرهنگی در این مکانها وجود ندارد .سولماز
دهقانی با اشــاره به فضای محدود برخی از فرهنگســراها
افزود :با توجه به فضای برخی فرهنگسراها میتوان کاربری
مناســب را تعریف کرد .وی از پیگیری لوایح در کمیسیون
فرهنگی در سال دوم شورای شهر شیراز ابراز خرسندی کرد
و تصریح کرد :با پیگیری و نظارت کمیسیون ،اجرای لوایح
و آییننامهها سریعتر صورت خواهد گرفت.

بازدید علی ناصری از سایت دفن نخاله ساختمانی کیانآباد
عضو کمیســیون سالمت ،محیطزیســت و خدمات شهری
شــورای اسالمی شهر شــیراز ،از ســایت جمعآوری نخاله
کیانآباد بازدید کرد.
علی ناصری در بازدید از ســایت جمعآوری نخاله ساختمانی
کیانآباد ،روند فعالیت این سایت را بررسی کرد.
وی در جریــان این بازدیــد که روحاهلل خوشــبخت رئیس
سازمان مدیریت پسماند شــهرداری شیراز و شهردار منطقه
 ۹نیز حضور داشتند ،گفت :جمعآوری نخاله ساختمانی یکی
از بخشهای فعالیت شــهرداری شــیراز در حوزه مدیریت
پسماند است که عمدت ًا با مشــارکت بخش خصوصی انجام

میشود.
وی ادامه داد :نحوه جمعآوری و حمل نخالههای ساختمانی
ازجمله مسائلی اســت که نیازمند دقت نظر است تا رضایت
بیشازپیش شهروندان را به همراه داشته باشد.
ناصــری ابراز کــرد :فعالیــت در جمعآوری پســماندهای
ســاختمانی ظرفیت خوبــی نیز برای بخــش خصوصی در
حوزه ایجاد اشــتغال کرده اســت .همچنین عضو کمیسیون
ســامت ،محیطزیست و خدمات شــهری شورای اسالمی
شــهر شــیراز دفتر آموزش شــهرداری منطقــه  ۹را افتتاح
کرد.

صدای شهر
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شهردار شــیراز با اشاره به داشــتههای تاریخی و
فرهنگی این شــهر گفت :شیراز پیشــینه تاریخی
بســیار بلندی دارد و در چند دهه گذشته در حدشان
و منزلت این شــهر ظرفیت ایجــاد نکردیم .حیدر
اســکندرپور در جمع اعضای هیئترئیســه سازمان
نظاممهندسی ساختمان استان فارس ضرورت توجه
به مبحث ترافیک در مهندسی شهری را یادآور شد
و گفت :معتقدم با مهندســی مجدد میتوانســتیم
خاطره تاریخی مشترک مردم را حفظ و حس تعلق
شــهروندی ایجاد کنیم اما متأسفانه گاهی با ایجاد
ســازههای عجیبوغریب ،برخــی از مهمترین و
زیباترین میادین شهر که خاطره تاریخی و مشترک
مردم بودهاند را از بین بردیم .شهردار شیراز با اشاره
به پیشــینه فکری مکتب شیراز و مقاومت هنر این
شهر در مقابل حمله مغول گفت :در زمینه مهندسی
شهری نیز سالهای مدیدی است که از جریانهای
فکری فاصله گرفتهایــم و هرچه حرف هم در این
زمینه داشــتهایم مربوط به دورههای تاریخی دیگر
است؛ متأســفانه در خیلی از عرصهها نمیخواهیم
پیشگام باشــیم .در این رابطه هم شهرداری و هم
سازمان نظاممهندسی تقصیر دارند.
حیدر اسکندرپور تصریح کرد :شیراز با مکتب فکری
خود در عرصههای متفاوتی پیشــگامی کرده و در
حال حاضر حرف برای گفتن دارد .ما نیازمند جریان
جدیدی در حوزه نظاممهندسی استان و شهر شیراز
هستیم و این موضوع باید از سازمان نظاممهندسی
استان آغاز شود .شهردار شــیراز با اشاره به حضور
تعداد قابلتوجه مهندســان معمار و شهرساز جوان
در شــهرداری گفت :امیدوارم با فرصت جدیدی که
مدیریت شهری ایجاد کرده شاهد تغییرات جدیدی
در نوع نگاه مهندسان معمار و شهرساز باشیم چراکه
صرف ایجاد پل ،روگذر ،زیرگذر و حتی مترو و تراموا
نمیتواند حس خوب زندگی را به شهروندان منتقل
کند؛ بلکه ما باید تالش کنیم شــهروندان در شهر
آرامش داشــته باشند و این حس آرامش را معماران
و شهرســازان باید ایجاد کنند .اسکندرپور شیراز را
فاقد زیبایی بصری از منظر شهری دانست و گفت:
معماران ما و طراحان شــهری باید در حوزه بصری
شهر تغییرات محسوسی ایجاد کنند چراکه در حال
حاضر حتی در خیابانهای اصلی شــهر آشــفتگی
بصری داریم و من نمیدانم چرا دوستان معماران ما
اینقدر ساده از کنار این مسائل رد میشوند .وی با
اشاره به حس خوب زندگی در بافت تاریخی شیراز
گفت :من از مهندسان شهرســاز سؤال میکنم آیا
آشــفتگی بصری که در خیابانهای درجهیک شهر
داریــم در بافت تاریخی هم مشــاهده میشــود؟
بههیچعنــوان؛ چراکه ما وقتــی در بافت تاریخی
حرکت میکنیم یک نظم چشــمنواز و حس خوب
زندگی را در این قســمت از شــهر بهخوبی لمس
میکنیم امــا در خیابانهــای درجهیک این حس
بهخوبی به شهروندان منتقل نمیشود.
شــهردار شــیراز اســتفاده از خرد جمعی در حوزه
مهندسی شــهری را یک ضرورت دانست و گفت:
خروجی کار نظاممهندســی و شــهرداری شیراز در
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اخبا ر کوتاه

تعامل شهرداری و اداره برق
برای رفع نقاط حادثهخیز منطقه ۱۱

شهردار منطقه  11شیراز گفت :حل مشکالتی مثل کمبود
روشنایی ،خرابی المپها ،خرابی درپوش تأسیسات برقی ،قرار
گرفتن برخی تیرهای برق در نقاط نادرســت و خطرساز و ...در
حوزه وظایف اداره برق اســت اما به خاطر قرار گرفتن در سطح
منطقه و در جهت تســهیل در خدماترسانی به شهروندان ما
نیز ملزم به پیگیری این موارد هســتیم .برزگر در نشســتی که
با حضور کارشناســان اداره برق ،متخصصان حوزه حملونقل و
ترافیــک و نماینده پلیس راهنمایی رانندگی بهمنظور رفع نقاط
تاریک و حادثهخیز منطقه برگزار شــد ،افزود :بعضی مشکالت
ایمنی خیابانهای منطقه مثل روشنایی در خیابان شهدای حج،
تنها حــدود  400میلیون تومان هزینه دارد .این خیابان در عید
نوروز به یک محور مهم تشــریفاتی تبدیل شــده و مسافران
زیادی از آن عبــور میکنند؛ بنابراین برای افزایش ایمنی تردد
شــهروندان و مسافران ضروری است روشــنایی این خیابان و
نصب دوربینهای نظارتی در دستور کار قرار گیرد.

آمادگی شهرداری برای
تهیه اطلس آسیبهای اجتماعی

شهردارخطاببهاعضایهیئترئیسهسازماننظاممهندسیساختمانفارس

شیراز را دریابید

بیست سال اخیر در حوزه شهرسازی خروجی موفقی
نبوده است و من فکر میکنم یک دلیلش این است
که ما در ســالهای گذشــته خیلی فردگرا شدهایم
حتی نظاممهندســی ما دچار فردگرایی شده و این
موضوع بهشدت آسیبزا است .مهندس اسکندرپور
توجــه به محله محوری را در معماری گذشــتگان
نقطــه قوت طراحان شــهری دانســت و گفت :در
معماریهای اخیر ،محله مرکز ثقل تجمعات نیست
بلکه عمدت ًا بهگونهای طراحیشــده که مردم تقریب ًا
همدیگر را نمیبینند .کافی است مهندسین شهری
شیراز زمانی کوتاه در بافت تاریخی شهر پیادهروی
کنند ،ببینند که چقدر حس آرامش به آنها دســت
میدهد و باید بگویم این آرامش نتیجه کار معماران
شهری در گذشته است.
شــهردار شــیراز امکان پیادهروی گردشگر در این
شــهر را تقریب ًا غیرممکن دانست و گفت :مدیریت
جدید شهری موضوع زندگی پیاده در شهر را دنبال
میکنــد که برای این منظور ســه محور را در نظر
گرفته اســت ،محور دروازه قرآن تا دروازه اصفهان،
محور کوچهباغهای قصردشت به طول چند کیلومتر
و محور تاریخی زند که عملیات اجرایی محورهای
یاد شده در ماههای آینده شروع خواهد شد.
اسکندرپور با اشــاره به نقش بازار وکیل در اقتصاد
شهری شــیراز گفت :متأسفانه گاهی اوقات با تغییر
سیاســتها بهراحتی داشتههای شهری را فراموش

تصویب الیحه مشوقهای نوسازی
بافت فرسوده

شورای اسالمی شهر شیراز ،الیحه مشوقهای
نوسازی بافت فرسوده شهر شیراز و حقالزحمه
دفاتر تســهیلگری و نوسازی بافت فرسوده را
تصویب کرد .رئیس کمیســیون شهرســازی و
معماری شــورای شهر شــیراز گفت :اعضای
شــورای اســامی شــیراز پس از  5مــاه کار
کارشناســی ،بهاتفاق آرا ،این الیحه را تصویب
کردنــد که بر این اســاس ۱۸۰۰ ،هکتار بافت
فرسوده شــهر شــیراز ،بر مبنای قابلیتهای
اســتقرار به ســه پهنــه  Aو  Bو  Cتقســیم
میشــود .نوذر امامی ادامــه داد :همچنین از
زمان ابالغ مصوبه ،مشــوقات نوسازی مطابق
با پهنه تعریفشده ،وضعیت تجمیع پالکها و
همچنین رعایت مالکهای شهرسازی از  ۵۰تا
 ۸۵درصد به متقاضیان تجدید بنا در بافتهای
فرســوده تعلــق میگیرد .امامی افــزود :برای
نخســتین بار عالوه بر عــوارض صدور پروانه
ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی ،عوارض
و هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری،
هزینــه تأمین و کســری ســاخت پارکینگ،
عــوارض بر حق مشــرفیت ،هزینــه خدمات
کسری فضای باز ،بالکن ،هزینه آسفالت ،مجوز
حفاری ،تمدید پروانــه و موافق اصولی ،بهای
خدمات مدیریــت نظارت بر جمعآوری و حمل
نخالههای ساختمانی مشمول معافیت شد .وی
با اشــاره به جمعبندی نظر شهروندان و اهالی
بافت فرسوده افزود :مشــکل فعلی انحصاری
بــودن ایــن دفاتر مرتفع شــد و شــهروندان
بافت فرســوده دارای حق انتخــاب در مراجعه
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به شــهرداری یا دفاتر تســهیلگری بهمنظور
درخواست تجدید بنا خواهند بود.
امامــی خاطرنشــان کــرد :در ایــن مصوبه
حقالزحمــه صدور عــدم خالف ،پایــان کار،
اســتعالم و بازدید کماکان رایگان بوده و بابت
ایــن خدمات حقالزحمهای بــه دفاتر پرداخت
نمیشود .عضو شــورای اسالمی شهر تصریح
کرد :معافیت تجدید بنای مســکونی در بافت
تاریخــی فرهنگی در مصوبه شــورای شــهر
بهصورت  ۱۰۰درصد لحاظ شد و امیدواریم پس
از طــی روال قانونی تائید مصوبه در فرمانداری
و همزمان با ابالغ آن ،تحولی بنیادین در بافت
فرسوده شــیراز صورت پذیرد .امامی ادامه داد:
همچنین میتوانیم با استقبال سرمایهگذاران و
انبوهسازان از مشوقات جدید تعریفشده ،شاهد
تعریف پروژههای محرک توسعه در مناطق کم
برخوردار بافت فرســوده و نوسازی این بافتها
باشیم .وی همچنین بر لزوم برگزاری فراخوان
بهمنظــور راهاندازی دفاتر جدید تســهیلگری
در دو مــاه آینده از ســوی شــهرداری تأکید
کرد و افزود :بــرای تحقق این مهم ،جمعی از
متخصصان تحصیلکرده به یاری شــهرداری
شــتافته و با اجرای اصول تســهیلگری منشأ
خیروبرکت در این بافتها شوند .امامی با اشاره
به مطالبات قانونی شــهرداری شیراز از دولت
بابت نوسازی بافت فرســوده ،اجرای تعهدات
قانونی در قبال بافت فرســوده را از دولتمردان
و پیگیری مجدانه این مطالبات را از شهرداری
خواستار شد.

میکنیم یک نمونه آن بازار وکیل شــمالی اســت.
من بهعنوان شــهردار هر وقت آن را میبینم تأسف
میخورم بــازاری متروکه با جنسهای درجه دهم!
چون کســی در بازار حضور ندارد نتیجهاش همین
میشود ،لذا در یکی از نتایج هدفگذاری انجامشده
برای محور پیاده راه زند ،احیای بازار وکیل شــمالی
است .شــهردار شیراز تقویت مشخصههای معماری
و شهرســازی شــهر را ازجمله برنامههای مدیریت
جدید شــهری دانست و گفت :ســازمان مهندسی
این تلقی را داشــته باشد که مدیریت جدید شهری
متعلق به آنهاست ،بنابراین حیثیت جامعه مهندسی
و ســازمان نظاممهندســی را پاس بدارید و هر جا
فرآیندها اشکال دارد کمک کنید تا حل شود چراکه
فرآیندها باید اصالح شود تا شهروندان کمتر اذیت
شوند.
حیدر اســکندرپور در پایان خطاب به هیئت رئیس
ســازمان نظاممهندسی گفت :از شما میخواهم که
شیراز را دریابید .معتقدم جریان فکری مکتب شیراز
میتواند در حوزه معماری و عمرانی و حتی شــعر،
موسیقی و ادبیات ادامه پیدا کند و رویدادهایی مثل
روز شیراز نیز میتواند بهانه خوبی برای این موضوع
باشد و امیدوارم که شما نیز در کنار ما شاخصههای
معماری و شهرسازی شــهر را تقویت کنید .معاون
شهرسازی و معماری شــهرداری شیراز نیز در این
نشست تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی و انجام

پروژههای جدید شهری در چارچوب انسانمحوری
را دو رویکــرد اصلی شــهرداری در حــوزه عمران
شهری دانســت و افزود :طی سالهای گذشته در
دســتور کار شهرداری برنامه راهبردی برای زندگی
پیاده در شــهر و پیاده محوری وجود نداشــت که
موجــب انجام امور مقطعی و بــدون یکپارچگی در
این حوزه شده بود.
آرش فرج زاده افزود :به دســتور شــهردار شیراز و
بهمنظور ســاماندهی موضوع پیــاده محوری انجام
خدمــات مطالعه و تهیه برنامه راهبــردی پیاده در
شهر شــیراز آغاز شــد .در این برنامه افقی دهساله
با مقیاس محلهای ،منطقهای و شــهری برای تهیه
ساختار مسیرهای پیاده در شهر شیراز پیشبینیشده
اســت و برنامههای عمرانی شهرداری نیز در همین
راستا خواهد بود .تفرج و گردشگری شهری ،تعامل
اجتماعی ،ایجاد شهر ســالم و کمک به حملونقل
عمومی ازجمله مهمترین دســتور کارهای ساختار
مسیرهای پیاده در شهر شــیراز است .وی با اشاره
به برنامه جامع  20ســاله شــیراز گفت :بر اساس
این برنامه شــیراز باید قطب توسعه جنوب کشور،
پایتخــت فرامنطقه ای ،مرکز منطقه گردشــگری
و رتبه ســوم خدمات در کشــور باشــد که در حال
حاضر برنامهریزیها برای چگونگی ساختوسازها
در شیراز نیز براســاس برنامه جامع  20ساله انجام
میشود.

شهردار شیراز در بازدید از پروژه ایستگاه قطارشهری میدان امامحسین

(ع)

از افتتاح این ایستگاه در دههفجر امسال خبر داد

قطارشهری در مسیر «خط دو»

شهردار شــیراز در بازدید از پروژه
ایســتگاه قطار شــهری میدان امام
حســین (ع) خبر داد :تالش داریم
این ایستگاه در دهه مبارک فجر به
بهرهبرداری برسد.
عملیــات عمرانی ایســتگاه قطار
شــهری میــدان امام حســین (ع)
بسیار گسترده ،فنی ،دقیق و پیچیده
است ،اما بر اساس برنامهریزیهای
انجام شــده و سرعت باالی اجرای
پروژه ،امیــدوارم این ایســتگاه در
دهــه مبارک فجر بــه بهرهبرداری
برســد .حیدر اســکندرپور با تأکید
بــر اینکــه بازدیدهــای دورهای از
پروژههــای عمرانی ســطح شــهر
بهمنظور نظــارت بر رونــد اجرا و
افزایش سرعت تکمیل این پروژهها
صورت میگیرد ،خاطرنشــان کرد:
در حــال حاضر عملیــات عمرانی
پروژه ایســتگاه قطار شهری میدان
امام حســین (ع) بــا تکیهبر توان و
مهارت ســازمان عمران از سرعت
باالیی برخوردار اســت و اجرای آن
توسط این ســازمان عمران فرصتی
برای نشاندادن توان فنی ،اجرایی و
مهندسی مجموعه شهرداری شیراز

محسوب میشود.
شــهردار شیراز در این بازدید با بیان
اینکه تاکنون  ۷۰میلیارد تومان برای
ساخت این پروژه هزینه شده است،
گفــت :پیشبینی میشــود هزینه
اجرای پروژه تا پایان مراحل اجرایی
و بهرهبــرداری کامل از هر دو طبقه
بیش از  150میلیارد تومان باشــد.
اسکندرپور ضمن اشاره به اینکه این
ایستگاه محل تالقی خط یک و خط
دو قطار شــهری شیراز است ،افزود:
عملیات عمرانی ســاخت ایســتگاه
قطار شــهری میدان امام حســین
(ع) بــا بیش از  ۳۰هــزار مترمربع
زیربنا بهصــورت دو طبقه در عمق

 ۳۰متری ســطح زمین بسیار فنی،
دقیق و مشــکل اســت .ازاینرو به
تمام کارگران ،مهندسان ،مشاوران
و ...حاضــر در پــروژه «خداقوت»
میگویم .ایســتگاه قطار شــهری
میدان امــام حســین (ع) با حدود
 ۳۰هــزار مترمربــع زیربنــا یک
ایســتگاه تبادلی و محل تالقی خط
یک و خط دو قطار شــهری شیراز
محسوب میشــود .این ایستگاه با
 ۳۰متر عمق یکــی از عمیقترین
ایســتگاههای متروی شــیراز است
کــه در  ۳طبقه و بهصورت ســکو
جزیــرهای احــداث شــده و دارای
 ۶مسیر ورودی و خروجی است.

رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری
شــیراز تأکید کرد :شــهرداری شــیراز آمادگــی تهیه اطلس
آســیبهای اجتماعی در سطح محالت شــیراز را با همکاری
دانشــگاه دارد .ابراهیم گشتاسبیراد در نشست تخصصی آینده
کالنشهر شیراز از منظر پیشگیری از وقوع جرم که به میزبانی
دانشگاه شیراز برگزار شد ،تعداد معتادان متجاهر این کالنشهر
را بالغبر دو هزار نفر و ظرفیت کمپ نگهداری معتادان را 250
نفــر اعالم کرد .وی بــا بیان اینکه اطالعات جمعآوریشــده
در خصوص شــیراز کامل و بهروز نیســت ،گفت :شیراز دارای
 ۱۵۴محله اســت که هر یک ویژگی خاص خود را دارد و باید
برنامههای هر محله براســاس ویژگی آن محله تدوین و اجرا
شود.

اتمام عملیات عمرانی کنارگذر
(ع)
علی بن حمزه

به همت ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شــهری
شهرداری شــیراز عملیات عمرانی کنارگذر ساحلی جدید علی
بن حمزه (ع) به اتمام رســید .عملیات آسفالت کنارگذر علی بن
حمزه (ع) بهمنظور کاهــش ترافیک در تقاطع هجرت ،کاهش
نسبی ترافیک در خیابان منتهی به مدارس و دسترسی مستقیم
از کنارگذر به زیرگذر علی بن حمزه توســط ســازمان عمران
و بازآفرینی فضاهای شــهری شهرداری شــیراز اجرایی شد و
هماکنون این عملیات به اتمام رسیده است.

حضور شهرداری شیراز
در نمایشگاه معرفی فرصتهای
سرمایهگذاری کشور

سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری
شــیراز با حضور در دهمین نمایشــگاه معرفــی فرصتهای
ســرمایهگذاری کیشاینوکــس فرصتهای ســرمایهگذاری
شــهرداری شــیراز را به نمایش گذاشــت .ارائــه  36فرصت
سرمایهگذاری همچون بوستان  580هکتاری دراک ،باباکوهی
و کوه نور و بود .همچنین ارائه فرهنگ اصیل شــهر شــیراز،
معرفی پتانســیلهای گردشگری و ظرفیتهای سرمایهگذاری
کالنشهر شیراز از اهداف و دستاوردهای بزرگ حضور در این
نمایشگاه بود.

احداث پارک و فضای سبز
در محله احمدآباد

عضو شورای اسالمی شهر شیراز گفت :چند پارک و فضای
سبز در ســال  ۹۸در محله احمدآباد منطقه  ۹شهرداری شیراز
احداث میشــود .علی ناصری ناظر شورای اسالمی شهر شیراز
در منطقه  ۹شــهرداری شــیراز از محلههای احمدآباد و هویزه
بازدید کرد و از نزدیک در جریان برخی مسائل و مشکالت این
محلهها قرار گرفت .ناصری در این دیدار که شهردار منطقه ،۹
معاونین و یاوران شورا نیز حضور داشتند ،گفت :محلهاحمد آباد
در تأمین برخی از خدمات شــهری نیازمند توجه بیشتر مدیران
شــهرداری است .وی ادامه داد :چند نقطه برای احداث پارک و
فضای ســبز محلهای در احمدآباد مکانیابی شده که باید برای
تأمین اعتبار هرچه سریعتر در ردیفهای بودجه  ۹۸قرار بگیرد.
وی با تقدیر از تالشهای شــهردار منطقه  ۹بر ضرورت توجه
بیشتر به سالمت و بهداشت محله تأکید کرد.
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ادارات و ســازمانها ،جذب ،ســازماندهی و آموزش
است ،میافزاید :حیطهی فعالیت این سازمان معطوف
به انجام اقدامات فرهنگی و آموزشــی اســت .مسیح
گلکاری بهعنوانمثــال بــه برپایــی موکب حضرت
احمدبن موســی (ع) شهرداری شــیراز در ایام اربعین
شهادت امام حسین (ع) در مرز کشور اشاره میکند و
میگوید :نیروهای خدماترسان به زائران حسینی (ع)،
از اعضای حوزه مقاومت بسیج شهدای شهرداری شیراز
بودنــد .گلکاری در ادامه میگوید :امــروز مهمترین
اقدامی که تفکر بســیجی کارکنان و کارمندان ادارات
و سازمانها میتواند انجام دهد ،خدمترسانی به مردم
و راضیبودن مردم از دســتگاههای دولتی است« .اگر
مــا بتوانیم کار مردم را به بهترین شــکل انجام دهیم
و موجب رضایت و خشــنودی آنها شــویم ،وظیفهی
بسیجیبودنمان را انجام دادهایم ».از همینرو گلکاری
میگوید :کارمندان بسیجی فراتر از انجامدادن وظایف
شــغلی خود ،از قدرت ایثار و فــداکاری برخوردارند و
بیــش از وظایف معمول نیز در امر خدمترســانی به
مردم کار میکنند.

فرهنگ فداکاری

گفتوگوی «شهرراز» با فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهدای شهرداری شیراز

بسیجی نماد ایثار و فداکاری است
شهرراز

پنجم آذرماه  1358بود که با فرمان حضرت امام خمینی (ره) ،سازمان بسیج مستضعفین تشکیل شد .سازمانی که از همان ابتدا به نمادی از فرهنگ
ایثار و فداکاری تبدیل شد و هرسال که گذشت ،این فرهنگ نیکو را هرچه بیشتر در میان مردم تقویت کرد .رفتهرفته در ادارات و سازمانهای دولتی
و غیردولتی نیز حوزههای مقاومت بســیج شــکل گرفت و در کنار بصیرتافزایی و آموزش ،به تقویت فرهنگ بســیجی در میان کارکنان و کارمندان
پرداخت .به مناســبت گرامیداشت هفته بسیج ،در این شماره «شــهرراز» به سراغ فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهدای شهرداری شیراز رفتیم و با
او دربارهی برنامهها و فعالیتهای این ســازمان به گفتوگو نشستیم .مسیح گلکاری معتقد است رسالت اصلی بسیج کارکنان ادارات و سازمانها،
«پرورش نیروی تراز اول انقالب اســامی» است .گلکاری راهکار تحقق این مهم را «بصیرتافزایی» عنوان میکند و میافزاید :از همینرو تمرکز ما
بصیرتافزایی کارکنان و کارمندان بسیجی از طریق فعالیتهای فرهنگی است .مشروح این گفتوگو را در ادامه بخوانید.
رسالت بسیج کارکنان ،پرورش نیروی تراز
اول انقالبی

فرمانده حوزه مقاومت بســیج شهدای شهرداری
شــیراز در گفتوگوی خود با شــهرراز ،با اشــاره به
برگزاری جشن خانواده اعضای محترم بسیج کارکنان
شــهرداری شیراز با حضور شهردار شیراز در روز شنبه
به برخی برنامههای این ســازمان در هفتهی گذشــته
نیز اشــاره کرد و افزود :بهعنوانمثال پنجشنبه هفته
گذشته برنامه کوهپیمایی برای اعضای بسیج کارکنان
شــهرداری شیراز و همچنین مراسم غبارروبی از گلزار
مطهر شــهدا برگزار شد .مســیح گلکاری در ادامه به

رســالت بســیج کارکنان ادارات و ســازمانها اشاره
میکنــد و میگوید :رســالت اصلی بســیج کارکنان
ادارات و ســازمانها« ،پرورش نیروی تراز اول انقالب
اســامی» اســت .گلکاری راهکار تحقق این مهم را
نیز «بصیرتافزایــی» عنوان میکنــد و میافزاید :از
همیــنرو تمرکز ما بصیرتافزایی کارکنان و کارمندان
بســیجی از طریق فعالیتهای فرهنگی و فعالیتهایی
مانند جشنها ،مناســبتها ،فضاسازی شهری ،جذب
نیروها و همکاریهای مجموعه شــهرداری با مجموعه
ســپاه پاسداران انقالب اسالمی است .او حوزه مقاومت
بســیج شهدای شهرداری شــیراز را پل ارتباطی میان

سپاه پاســداران و شهرداری میداند و میافزاید :حوزه
مقاومت بسیج شهدای شــهرداری شیراز همچنین در
ایــام و مناســبتهای مختلف به نصب بنر در ســطح
شــهر ،برگزاری جشنها ،مناسبتها و مراسم مختلف،
هماهنگــی برای برگزاری مناســبتهای دینی و ملی
مانند جشــن پیروزی انقالب اسالمی در  22بهمنماه،
روز قدس و ...اقدام میکند.

تفکر بسیجی :خدمترسانی به مردم

فرمانده حوزه مقاومت بســیج شهدای شهرداری
شیراز در ادامه با اشاره به اینکه وظیفه بسیج کارکنان

مسیح گلکاری در ادامه میگوید :حوزه مقاومت
بسیج شــهدای شهرداری شــیراز بهعنوان یک بازوی
محرک برای سازمانها ،معاونتها و مناطق شهرداری
عمل میکند و فعالیتها و برنامههایش را با همراهی و
هماهنگی با آنها و بهصورت «همافزا» انجام میدهد.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهدای شهرداری شیراز
با اشــاره به کمک و یاری بیدریغ کارمندان بســیجی
شــهرداری شــیراز در ایام مختلف ســال به نیروهای
خدمترسان شهرداری میگوید :تالش ما آن است که
فرهنگ ایثار و فداکاری کارمندان بسیجی افزایش یابد.
مسیح گلکاری در ادامه با اشاره به سابقهی رزمندگی
و رویکرد بســیار مثبت شهردار شیراز نسبت به بسیج
میگوید :در ســال گذشــته به همراه شهردار محترم
شیراز از فرزندان شاهد شاغل در شهرداری تجلیل شد،
از آسایشــگاه جانبازان اعصاب و روان بازدید به عمل
آمد و امسال نیز مدیران شهرداری و شهرداران مناطق
موظف شــدند تمــام خدماتی که به خانواده شــهدا،
جانبازان و ایثارگــران ارائه میکنند ،با محوریت حوزه
مقاومت بسیج شهدای شهرداری شیراز انجام دهند.

راهکار مقابله با تهاجم فرهنگی

مسیح گلکاری در ادامه با اشاره به مقوله جنگ
نرم و تهاجــم فرهنگی که مقام معظم رهبری بارها بر
آن تأکیــد کردهاند ،میافزاید :بــه نظر من بهترین راه
مقابله بــا تهاجم فرهنگی ،اســتفاده از فضای مجازی
اســت و افســران جنگ نرم باید از فضای مجازی که
همزمــان یک تهدیــد و یک فرصت اســت ،مطابق با
نیازهای دینی و فرهنگی نســل جدید و با استفاده از
روشهای خالقانه ،مقابله کنند.

،،
رسالت اصلی بسیج

کارکنان ادارات و
سازمانها« ،پرورش
نیروی تراز اول انقالب
اسالمی» است .راهکار
تحقق این مهم
«بصیرتافزایی» است و
تمرکز ما بصیرتافزایی
کارکنان و کارمندان
بسیجی از طریق
فعالیتهای فرهنگی و
همکاریهای مجموعه
شهرداری با مجموعه
سپاه پاسداران انقالب
اسالمی است

،،

،،
امروز مهمترین اقدامی

که تفکر بسیجی کارکنان
و کارمندان ادارات و
سازمانها میتواند انجام
دهد ،خدمترسانی به
مردم و راضیبودن مردم
از دستگاههای دولتی
است .اگر ما بتوانیم کار
مردم را به بهترین شکل
انجام دهیم و موجب
رضایت و خشنودی
آنها شویم ،وظیفهی
بسیجیبودنمان را انجام
دادهایم

،،

برگزاری  400برنامه توسط بسیج دانشجویی استان فارس

فرمانده بسیج دانشجویی استان فارس از برگزاری بیش از  ۴۰۰برنامه به مناسبت هفته بسیج خبر داد و گفت :محور این برنامهها اجرای طرحهای جهادی
و سخنرانی دانشجویان در مصالهای نمازجمعه است .اسماعیل قزلسفلی اظهار داشت :در موضوع خدمترسانی به محرومان خدماترسانی در  25منطقه
اســتان فارس برگزار میشــود که  15گروه در مناطق محروم شــیراز با هدف کاهش آســیبهای اجتماعی برنامهها را دنبال میکنند .وی به برنامههای
دیگر هفته بســیج دانشجویی استان فارس اشــاره و از مهمترین آن را تشکیل کارگروه دانشجویی چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ،برگزاری 50
گردهمایی تجمیعی فرزندان امام روحاهلل (ره) در شهرســتانهای مختلف فارس ،اختتامیه جشــنواره استانی قرآنی در هشتم آذر  ،97برگزاری اردوی رزمی
و فرهنگی ،برگزاری مســابقههای ورزشــی ،نمایشگاه فرهنگی کتاب و عکس ،دیدار و سرکشــی از خانوادههای معظم شهدا ،اعزام مشاوران و مشاوره به
خوابگاههای دانشجویی ،برگزاری میزگرد رسانهای در صداوسیما و آموزشهای هنری در فضای مجازی عنوان کرد .فرمانده بسیج دانشجویی استان فارس
همچنین به  30ســالگی بسیج دانشجویی اشاره کرد و افزود :بسیج دانشــجویی امروز بهخوبی توانسته در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در عرصههای
فرهنگی ،کشاورزی ،سالمت ،گردشگری و صنعت نقشآفرین باشد.
قزلســفلی از اجرای طرح پرســمان پیشرفت خبر داد و بیان کرد :در این طرح دانشــگاههای نقشآفرین استان فارس در چهار محور مشخص و با حضور

اجتماع بزرگ بسیجیان شیراز برگزار میشود

فرمانده سپاه ناحیه بقیهاهلل شــیراز از برگزاری اجتماع بزرگ بسیجیان این
کالنشهر به مناسبت هفته بسیج خبر داد و افزود :این ناحیه در هفته بسیج
بیش از  ۷۰۰برنامه برگزار میکند .ســرهنگ محمدجعفر دوســتدار اظهار
داشــت :اجتماع بزرگ بسیجیان در روز دوشنبه پنجم آذرماه در سالن شهید
دستغیب شیراز برگزار و در آن بسیجیان نمونه تجلیل و با آرمانهای شهدا و
انقالب و همچنین والیتفقیه تجدید بیعت میکنند .دوستدار به برنامههای
هفته بســیج اشــاره و با بیان اینکه  20یادواره شــهدا و  80برنامه ،هفت
نمایشگاه ،نمایش فیلمهای «عمار» و «تنگه ابوغریب» از برنامههای هفته
بســیج است ،افزود :تمام اقشار  22گانه بســیج ملزم به اجرای برنامههایی
برای ارتباط مســجد هســتند و در این هفته کتاب «راز درختکاخ» شامل
خاطرات شهید زینب کمائی در نمایشگاه کتاب رونمایی میشود.
فرمانده ســپاه ناحیه بقیهاهلل شیراز خاطرنشان کرد :اعزام گروههای جهادی

بــه مناطق محروم با هــدف محرومیتزدایی ،بهرهبــرداری از پروژههای
محرومیتزدایی ،برگزاری تور دوچرخهســواری ویژه دانشآموزان ،گلباران
قبور مطهر شــهدا ،برگــزاری حلقههای صالحین در نمــاز جمعه ،اجتماع
بسیجیان در ورزشگاه شهید دستغیب و تجلیل از بسیجیان نمونه ،آشنایی با
سبک زندگی شــهدا ،برگزاری مسابقه رزمآوران در محله سنگسیاه ،اعزام
دانشآموزان ناحیه  3شــیراز به اردوهای راهیان نور و برگزاری نشستهای
فرهنگــی با موضوع تبیین گفتمان رهبری ازجمله برنامههای هفته بســیج
این ناحیه است.
دوستدار خاطرنشان کرد :اجتماع همسایگان در کنار خانواده شهدا بهعنوان
آبروی محله و تجلیل از این خانوادهها ،نمایشگاه علمی در مصلی در حاشیه
نماز جمعه از دســتاوردهای علمی بسیجیان ،برگزاری  65نشست فرهنگی،
علمی و فرهنگی و نشســتهای بصیری ،تهیه جزوه دستاوردهای انقالب
و اعزام دو هزار نفر به ســفرهای راهیان نور از دیگر برنامههای هفته بسیج
توســط ناحیه بقیهاهلل اســت .وی تصریح کرد :همچنین راهاندازی معاونت
فضای مجازی و باشگاه افسران جنگ نرم با هدف سازماندهی ،آموزش و
توانمندســازی مجاهدان این عرصه در هفته بسیج در دستور کار قرار دارد.
فرمانده ســپاه ناحیه بقیهاهلل شــیراز به یکی از طرحهای ابتکاری بسیجیان
دانشآموز ناحیه بقیهاهلل در حمایت از کاالی ایرانی گفت :طرح «ایران یار»
با هدف ترویج استفاده از کاالی ایرانی با حضور دانش آموزان در کارخانهها
و شــهرک صنعتی و آشــنایی با تولید ملی تا پایان سال یکی از برنامههای
این ناحیه اســت که برخی از مدیران موفــق صنعتی نیز به مدارس دعوت
میشوند.

متولیان این بخشها در استان ،نشست پرسشگری با حضور دانشجویان و مسئوالن این دانشگاهها برگزار میشود .فرمانده بسیج دانشجویی تصریح کرد:
حضور و ســخنرانی دانشجویان در قالب شبکه تحلیلگران جوان انقالب اســامی در مدارس ،مساجد و نماز جمعهها از دیگر برنامههای بسیج دانشجویی
است که  9آذر در  70تربیون نمازجمعه استان فارس انجام میشود .وی با بیان اینکه شعار امسال هفته بسیج «بسیج دانشجویی محور علم ،تبیین وحدت
و خدمترســانی اســت» افزود :معتقدیم کاربرد و تأثیر جنبش دانشجویی صرف اعتراضی کمتر شده و باید دانشجو در کنار مطالبهگری به پیشرفت موتور
انقالب کمک کند .فرمانده بسیج دانشجویی استان فارس تصریح کرد :در ذیل محور علم با رویکرد نگاه به مناطق محروم طرح زکات دانایی را نیز توسط
بسیج دانشجویی اجرایی شده که در اجرای این طرح نخبههای دانشگاهی در مقاطع لیسانس و دکتری با کمک مجموعههای دیگر همانند کمیته امداد و
بهزیستی مناطق محروم اعزامشده و به مشاوره تحصیلی و توانمندسازی تحصیلی در رشتههای مختلف میپردازند .قزلسفلی همچنین از تدوین دو بسته
تبیین آمریکاشناســی و ایرانشناســی خبر داد و گفت :در این زمینه معتقدیم چرا نباید به واقعیتهای آمریکا در حوزههای فرهنگی و اقتصادی پرداخت،
امروز آمریکا قبول کرده که از چین عقب افتاده و چرا نباید جوانان ما این را بدانند .همچنین باید ظرفیتهای ایران اســامی بهصورت مقایســهای با رژیم
صهیونیستی تحلیل شود.

اجرای نمایش خیابانی «من بهمن گلبارنژادم» در شیراز
مدیر واحد نمایش حوزه هنری اســتان فارس از اجرای نمایش «من
بهمن گلبارنژادم» به مناســبت هفته بســیج در شیراز به مدت پنج
روز خبر داد .اصغر گروســی با اشاره به برنامههای هنری ویژه هفته
بسیج اظهار داشت :نمایش خیابانی من بهمن گلبارنژادم به مدت 20
دقیقه به زندگی این ورزشکار از زمان تولد تا المپیک ریو میپردازد.
وی با بیان اجرای این نمایش از روز جمعه در گلزار شــهدای شیراز
آغاز میشــود ،گفت :این نمایش به مدت پنج روز در نقاط مختلف
شیراز اجرا میشود .نویسنده و کارگردان نمایش من بهمن گلبارنژادم
افزود :این نمایش به شیوه روایی و تک بازیگر اجرا میشود و بازیگر
نقش بهمن را علیرضا دانندهفرد بازی میکند .بهمن گلبارنژاد متولد
 1347بود و به دلیل جنگ با خانواده به شیراز مهاجرت کرده و بیشتر
اقوام او در اصفهان و همدان ســاکن هســتند .او در سال  1367در
یکی از عملیاتهای والفجــر روی مین میرود و پای چپش تا زانو
را از دســت میدهد و پس از سه سال محرومیت و معلولیت ،از سال
 1370به ورزش وزنهبرداری روی میآورد و در مدت  15سال موفق
به دریافت  12طال و یک مدال نقره جهانی میشود.
گلبارنژاد پس از آســیبدیدگی از ناحیه کتــف ،وزنهبرداری را کنار
میگذارد و مدتی مربی تیم وزنهبرداران جانباز و معلول میشــود و
در این مدت هم بهصورت تفریحی دوچرخهسواری میکند تا اینکه
در سال  1385متوجه اعزام دوچرخهسواران برای مسابقات شده و با

کسب امتیاز الزم موفق میشود وارد تیم ملی دوچرخهسواری شود.
این جانباز و قهرمان در مســابقات فســپیک  2006مدال نقره ،در
بازیهای آسیایی گوانگجو  2010مدال برنز و در مسابقات پارآسیایی
مالزی  2012مدال طال به دســت آورده اســت .بهمن گلبارنژاد در
پارالمپیک لندن  2012تنها دوچرخهسوار ایرانی بود که به مسابقات
راه یافتــه بود .وی در دیماه ســال  94در مســابقات انتخابی تیم
ملی دوچرخهســواری معلوالن بــرای حضور رقابتهــای جهانی
دوچرخهســواری ایتالیا اول شد و در اسفندماه موفق شد سهمیه خود
را در پارالمپیک ریو تثبیت کند .گلبارنژاد در میانه راه مسابقات جاده
رشــته دوچرخهسواری بازیهای پارالمپیک  2016ریو در یک شیب
تند دچار حادثه شد و درگذشت.

پروندههفته
پرونده ای درباره رویکرد بازآفرینی در محالت شهری شیراز

هدف در فرآیند بازآفرینی شرکت دادن ساکنین و
دیگر ذینفعان و ذینفوذان برای ایجاد تغییراتی
در سطح محله است
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،،

بازآفرینی به دنبال
ایجاد «حس تعلق
به مکان» در میان
شهروندان است
تا بتوان با جلب
حداکثری مشارکت
ایشان در فرآیند
توسعهی درونی
محالت ،به پایداری
توسعه و پایداری
سکونت دست یافت

،،

شهرراز

،،

هدف در فرآیند
بازآفرینی شرکت
دادن ساکنین و
دیگر ذینفعان و
ذینفوذان برای
ایجاد تغییراتی در
سطح محله است؛
بهنحویکه این
محالت قابلیت
پاسخگویی به
نیازهای ساکنان
خود را داشته باشند

،،

،،

بهمنظور شناسایی،
اولویتبندی و
تعیین اطالعات
الزم برای
تصمیمسازی
و برنامهریزی
اجرایی رفع
مسائل و مشکالت
مبتالبه محالت
هدف بازآفرینی،
نهادهای متناظر
ستاد شهرستانی
در سطح محالت
هدف و در  10محله
تشکیل شدهاند

،،

بازآفرینی محالت شــهری ،بــه ویژه در زمانی که حدود  19میلیون نفر در کشــور ســاکن
بافتهای ناکارآمد شهری هستند .آمارها میگویند مجموعاً در کشور  61هزار هکتار سکونتگاه
غیررســمی وجود دارد ،شامل حدود  55هزار هکتار بافت فرســوده و میانی و  24هزار هکتار
بافت تاریخی .این ارقام در شــهر شیراز برابر است با  1800هکتار بافت فرسوده مصوب که
از این میزان  360هکتار در محدودهی بافت تاریخی واقع شــده و همچنین حدود  900هکتار
بازآفرینــی از طریــق محلهمحوری
صورت میگیرد
معاون شهرســازی و معماری شــهرداری شیراز
در گفتوگــو با «شــهرراز» میگوید :همســو با
دیدگاههای شهردار شــیراز در خصوص مدیریت
شهری و برنامهریزی شــهری «انسانمحور» در
شهر شــیراز ،بازآفرینی محالت شهری در دستور
کار معاونــت شهرســازی و معماری شــهرداری
قرار گرفته اســت .به گفتــهی آرش فرجزاده این
رویکرد به دنبال ایجاد «حس تعلق به مکان» در
میان شــهروندان است تا بتوان با جلب حداکثری
مشــارکت ایشــان در فرآیند توســعهی درونی
محالت ،به پایداری توســعه و پایداری سکونت
دست یابیم .معاون شهرســازی شهرداری شیراز
میگوید :برای بازآفریدن شیراز بهگونهای که این
شــهر راوی قصهی منحصربهفرد خود در جهان
باشد ،بایستی در ابتدا سرزندگی و نشاط اجتماعی
را بــه محالت شــهر بازگردانیــم .از همینرو او
میگوید مجموعهی اقدامات بازآفرینی شــهری
متشــکل از اقدامات اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی
و زیستمحیطی بهصورت «همزمان و یکپارچه»
است تا منجر به حل مسائل شهری بشود.
امــا این فرایند چگونه شــکل میگیرد؟ فرجزاده
میگوید :در این فرآینــد گونههای جدید نهادی
شــکل میگیرند که تالش میکننــد برنامههای
بازآفرینــی اجتماعمدار را به شــکل یکپارچه و از
پاییــن به باال بهصورتی که همــه افراد ذینفع را
شامل شود ،بسط و توسعه دهند« .هدف در فرآیند
بازآفرینی شرکت دادن ساکنین و دیگر ذینفعان
و ذینفوذان برای ایجاد تغییراتی در سطح محله
است؛ بهنحویکه این محالت قابلیت پاسخگویی
به نیازهای ســاکنان خود را داشته باشند ».بدین
ترتیب معاون شهرســازی و معماری شــهرداری
شــیراز میگوید بــا تأســیس ادارهی بازآفرینی
محالت شــهری ذیــل این معاونــت ،مجموعه
شهرداری شــیراز بر آن اســت تا با احیای نظام
محلهمحوری و توجه به رشــد و تقویت محالت
در ابعاد مختلف شــهری ،اجتماعــی ،فرهنگی،
اقتصادی و گردشــگری گامی مهم و اثربخش در
فرآیند توسعهی شهری صورت پذیرد.
شــرح مســئولیتها و وظایف اداره
بازآفرینی محالت شهری
سرپرســت اداره بازآفرینی محالت شــهری در
گفتوگو با شــهرراز ابتدا با اشاره به اینکه ادارهی
بازآفرینی محالت شهری شهرداری شیراز ،مکان

اســتقرار دبیرخانه ســتاد شهرســتانی بازآفرینی
شــهری پایدار است ،میگوید :ســتاد شهرستانی
بازآفرینــی پایــدار محدودههــا و محالت هدف
برنامههای احیاء ،بهســازی و نوســازی شهری
در سطح شهرستان شــیراز به ریاست فرماندار و
دبیری شهردار شــیراز و با عضویت دستگاههای
مرتبط تشکیل شده است .به گفته نسترن نژداغی
این ستاد بر اســاس مفاد ماده  16قانون حمایت
از احیاء ،بهسازی و نوســازی بافتهای فرسوده
و ناکارآمد شــهری مصوب  1389مجلس شورای
اســامی شکل گرفته اســت و دبیرخانهی آن از
ســال  1393در اداره بازآفرینی محالت شــهری
(سازمان نوسازی و بهســازی بافتهای فرسوده
سابق) مستقر شده اســت .ستادی که به گفتهی
نژداغی از نهادهای اصلــی و کلیدی پیش برنده
برنامه بازآفرینی شــهری بــوده و اعضای اصلی
آن را نماینــدگان مجموعهی مدیریت شــهری،
ســازمانهای دولتــی خدمات رســان و اعضای
شــورای محالت بهعنوان نمایندگان ســاکنان
محلهها ،تشــکیل میدهند که تاکنون در تصمیم
ســازی ،تصمیمگیری و مدیریت بین بخشــی و
هماهنگــی بیــن مجموعهی مدیریت شــهری،
اجرای برنامههــا و پروژههای توانمندســازی و
ساماندهی محالت نقش بهسزایی داشتهاند.
جامعهی هدف بازآفرینی در شیراز
نژداغــی در ادامه میافزاید :بهمنظور شناســایی،
اولویتبنــدی و تعییــن اطالعــات الزم بــرای
تصمیمســازی و برنامهریزی اجرایی رفع مسائل
و مشــکالت مبتالبه محالت هــدف بازآفرینی،
نهادهای متناظر ستاد شهرستانی در سطح محالت
هدف تشکیل شــدهاند .به گفتهی او این نهادها
تحت عنوان هیئتامنــای خانههای محالت در
 10محلهی دارای اولویت اقدام بازآفرینی شهری
در شهر شیراز ،متشــکل از نمایندگان اداره راه و
شهرسازی اســتان بهعنوان نهاد ناظر و دبیرخانه
ستاد اســتانی بازآفرینی شهری ،فرمانداری ،اداره
بازآفرینی محالت شــهری شهرداری ،شهرداری
منطقه بهعنوان رئیس جلسات ،سازمان فرهنگی
و اجتماعــی شــهرداری ،بهعنــوان نمایندگان
مجموعهی مدیریت شــهری ،نمایندگان معاونت
اجتماعی فرماندهی انتظامی اســتان ،دانشــگاه
علوم پزشــکی و مراکز بهداشــت ،کالنتریها،
اداره بهزیســتی ،اداره آموزشوپــرورش ،ادارهی
آموزش فنیوحرفــهای ،کمیته امداد امام خمینی
(ره) و اداره ورزش و جوانان ،بهعنوان دستگاههای

از این بافت در محدوده مصوب سکونتگاههای غیررسمی و یا روستاهای استحاله شده در
شــهر میگنجد .از همینرو شیوه و رویکرد بازآفرینی محالت شــهری ،بسیار مهم و اثرگذار
است.
ازهمینرو در پروندهی پیشرو بهســراغ مبحث بازآفرینی در محالت شهری شیراز رفتهایم و
گفتوگوهایی با معاون شهرسازی و معماری شــهرداری شیراز ،و سرپرست و اعضای اداره
بازآفرینی محالت شهری شهرداری شیراز انجام دادهایم.
دولتی خدمات رسان و نهایت ًا بهعنوان رکن اصلی
فرآینــد بازآفرینی اجتماعمحور در محالت هدف،
یاوران شورا ،معتمدین محلی و مدیران خانههای
محله از نیروهای بومی محالت انتخاب شــدهاند،
اعضای هیئتامنای محالت را تشکیل میدهند.
نژداغــی میگوید در طی ســال  1397تعداد 49
جلســه با حدود  300مصوبه در هفت خانهمحله
شهر شیراز برگزار شــده است که مسائل نیازمند
طرح در ســتادهای شهرستانی ،اســتانی و حتی
ستادهای ملی ،احصاء و برای پیگیری در سطوح
عالی ،اعالم میشوند.
معرفی محدودههای هدف بازآفرینی
شهری
سرپرست اداره بازآفرینی محالت شهری در ادامه
میگوید :بر اســاس مطالعات انجامشدهی وزارت
راه و شهرســازی 30 ،درصد از جمعیت کشــور
برابر بــا  19میلیون نفر در بافتهــای ناکارآمد
زندگی میکنند .نســترن نژداغی میگوید :انواع
بافتهــای ناکارآمد شــهری بر پایــهی تعاریف
ســند ملی راهبردی احیاء ،بهســازی ،نو سازی و
توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری
مصوب  1393هیئت محترم وزیران ،در سه دسته
تبیین شدهاند که شامل سکونتگاههای غیررسمی
و روســتاهای استحاله شــده در شهر ،بافتهای
فرســوده و میانــی و نهایت ًا بافتهــای تاریخی،
هســتند .به گفته نژداغی مجموع ًا در کشــور 61
هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی وجود دارد ،حدود
 55هزار هکتار بافت فرســوده و میانی و  24هزار
هکتار بافت تاریخی .این ارقام در شهر شیراز برابر
اســت با  1800هکتار بافت فرســوده مصوب که
از این میــزان  360هکتار در محــدودهی بافت
تاریخی واقع شــده و همچنین حدود  900هکتار
از این بافت در محدوده مصوب ســکونتگاههای
غیررسمی و یا روســتاهای استحاله شده در شهر
میگنجد .نژداغی در ادامه میگوید :سابقه مداخله
در بافتهای فرسوده در شهر شیراز به حدود یک
دهه پیش بازمیگردد .در ســال  1386همزمان با
ابالغ نقشــه مصوب بافت فرسوده توسط شورای
عالی شهرســازی و معماری ،ســازمان نوسازی
و بهسازی شــهرداری شیراز تأســیس شد .این
سازمان در سال  1397با تغییر ساختار به ادارهی
بازآفرینی محالت شهری بهعنوان یکی از ادارات
زیرمجموعهی معاونت شهرســازی و معماری ،به
فعالیت خود ادامه میدهد.

رویکــرد بازآفرینــی فرهنگمبنا در
بافت تاریخی و فرهنگی
سرپرســت اداره بازآفرینی محالت شــهری در
ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر مجموعهی
مدیریت شهری در شهر شــیراز رویکرد مناسب
بــرای بافــت تاریخــی و فرهنگــی را اقدامات
بازآفرینی شهری فرهنگمبنا انتخاب کرده است،
میافزاید :ایــن رویکرد متکی بــر نقش ابزاری
فرهنــگ ،تعامل اقتصاد و فرهنگ و در پی تعادل
بین جریان توسعه و امر حفاظت از میراث ملموس
و ناملموس است .به گفته نسترن نژداغی فرهنگ
ابزاری در خدمــت بازیابی و بهبود کیفیت زندگی
شــهری از طریق افزایش و توسعهی ویژگیهای
منحصربهفــرد مــکان و اجتماع ســاکن در آن
اســت؛ در این معنا تعامل اقتصــاد و فرهنگ به
این معناســت که اقداماتی کــه ذیل این رویکرد
انجام خواهد شد ،به کالبد دیروز احترام میگذارد
و ســاختارهای نو را در همخوانی با ساختارهای
دیــروز ،به ایــن ترکیــب میافزایــد و محتوا و
کارکردی را ارائه میدهد که روساخت آن جریان
فرهنگی و اجتماعی و زیرســاخت آن ،سازوکاری
کام ً
ال اقتصادی و پربازده است.
از همیــنرو نژداغــی ارکان بازآفرینی شــهری
فرهنگمبنا را شامل رویدادمحوری و برنامهریزی
ارتقــای اقتصاد محلی بر پایهی اقدامات فرهنگی
میداند و میافزاید :یکــی از راهکارهای اجرایی
این دسته اقدامات ،برنامهریزی گردشگری است
بهنحویکه نقش اساســی را مشــارکت ساکنان
ایفا نمایــد .مقصود ،مشــارکت جامعهی محلی
در برنامهریزی و تصمیمســازی امر گردشگری،
مشــارکت جامعه محلی در کســب منافع حاصل
از آن و درنهایــت مشــارکت جامعــه محلی در
فعالیتهای گردشگری و ارائهی خدمات است.
به گفتهی نســترن نژداغی با این هدف ،بخشی
از فعالیتهای اداره بازآفرینی محالت شهری در
بافت تاریخی اختصاص به آموزشهای اجتماعی
در زمینههــای مهارتآمــوزی حرفهای ،هنری و
شغلی اســت و همچنین آموزشهای شهروندی.
«این مهم با هدف توانمندسازی و ظرفیتسازی
در میــان ســاکنان از طریق اســتقرار نهادهای
اجتماعی تســهیلگر در محــات هدف ،بهعنوان
واســط بین مجموعه مدیریت شهری و ساکنان
این محالت ،میسر شده است ».در بافت تاریخی
شــیراز اقداماتی با این هدف در محله سنگ سیاه
بهعنوان محله آزمونهای (پایلوت) در طی پنج سال
گذشــته برنامهریزی و اجرا شده است و با تحلیل
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نقاط قوت و ضعف آنها ،برنامهریزی اقدامات در
سایر محالت نظیر اسحاقبیگ ،باالکفت و سید
ذوالفقار نیز در حال انجام است.
رویکــرد رویکــرد بازآفرینــی
اجتماعمحــور در ســکونتگاههای
غیررسمی شیراز
یوسف رحمتی کارشناس اداره بازآفرینی محالت
شــهری نیز در گفتوگو با شــهرراز ،از رویکرد
بازآفرینــی اجتماعمحــور در ســکونتگاههای
غیررســمی و روستاهای اســتحاله شده در شهر
شــیراز میگوید .به گفته رحمتــی رویکرد نوین
بازآفرینــی شــهری در مجموعــهی مدیریــت
شــهری اجتماعمحور
شهری شــیراز ،بازآفرینی
ِ
در محالت کمتر برخوردار اســت که با تأکید بر
زندگی شــهری ،تغییر رویکرد را
کیفیت
ارتقای
ِ
ِ
از نظام برنامهریــزی و بودجهریزی پروژهمحور،
باال به پایین ،دســتوری و اقتدارگرا ،به ســمت
برنامهریزی و بودجهریزی مشارکتی و محلهمبنا،
ایجاد میکند .به گفتهی رحمتی همسو با اهداف
سند مشارکتی بازآفرینی محالت ،مصوب هیئت
محترم وزیران و ســتاد ملی بازآفرینی شــهری
پایدار ،محالت هدف در شــهر شیراز شناسایی و
در اولویت اقدامات بازآفرینی قرار گرفتهاند.
او در همیــن راســتا اقداماتی را کــه طی یک
دههی گذشــته در راستای ارتقای کیفیت زندگی
و کاهش آســیبها در محدودههــا و محلههای
هدف ،برنامهریزی و اجرا شــدهاند ،در دو بخش
کالبــدی و اجتماعــی دســتهبندی میکند.1 :
اقدامات کالبدی تحت عنوان پروژههای محرک
توسعه که عمدت ًا متولی اجرای آنها شهرداری و
وزارت راه و شهرسازی بودهاند شامل :بهسازی و
نوسازی مسکن ،توسعه و ارتقای خدمات روبنایی
شــهری ،بهســازی و ارتقای فضاهای شهری.
 .2اقدامات اجتماعی و فرهنگی شــامل مســائل
بهداشــتی ـ درمانی ،اقتصادی ،آموزشی ،امنیتی
و فرهنگی که دربرگیرنده شش نوع اقدام هستند:
نهادســازی :ایجاد نهادهای محلی توسعه درون
محالت .توانمندســازی :ارتقــای توانمندیهای
جامعهی ســاکن محلی با هــدف ایجاد آمادگی
برای تفویــض نقش اجتماعی .ظرفیتســازی:
آمــوزش و آگاهســازی کنشــگران و دخیالن
بازآفرینی شهری .شبکهسازی :به کار بردن طیف
متنوعی از ابزارهای مشــارکتجویی میان تمام
کنشــگران محلی .جریان ســازی :ایجاد مطالبه
و جریانی عمومــی و فراگیر میان شــهروندان.
ابزارســازی :ایجاد ابزارهای الزم مالی و حقوقی
در جهت تقویت و تسهیل جریان بازآفرینی.

1

بــه گفتــه یوســف رحمتــی نقشآفرینــان و
دســتگاههای دخیل در اجــرای همهی اقدامات
بازآفرینی شــهری شــامل :دولت ،شهرداریها،
بخــش خصوصی و توســعه گران هســتند که
همگی درواقع نقشــی جانبی را ایفا میکنند و در
محوریت اقدامات ،مردم ،سازمانهای مردمنهاد و
تسهیلگران قرار دارند.
رویکرد نوســازی و بهســازی در
بافتهای فرسوده و میانی
در ادامــه وحید مقاره اقدامــات مربوط به فرآیند
نوســازی و بهســازی در بافتهای فرســوده و
میانی را که محدوده آنها در شــهر شیراز است،
بر اساس ســه شاخصه نفوذناپذیری ،ریزدانگی و
ناپایداری تدقیق شــده میخواند .رویکردی که
به تصویب شــورای عالی شهرسازی و معماری
پی توســعهای همهجانبه در
رسیده اســت و در ِ
عرصههــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،محیطی و
کالبدی در محالت هدف است تا موجب ارتقای
مؤلفههای کیفیت زندگی شــوند .این کارشناس
اداره بازآفرینــی محالت شــهری میگوید :در
شهر شــیراز تاکنون تعداد  14دفتر تسهیلگری و
خدمات نوسازی بر اساس مادهی  4قانون حمایت
از احیاء ،بهســازی و نوسازی بافتهای فرسوده

ذره بین
برای بازآفریدن شیراز بهگونهای که این شهر راوی قصهی منحصربهفرد خود در جهان باشد ،بایستی
در ابتدا ســرزندگی و نشاط اجتماعی را به محالت شهر بازگردانیم .از همینرو او میگوید مجموعهی
اقدامات بازآفرینی شــهری متشکل از اقدامات اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و زیستمحیطی بهصورت
«همزمان و یکپارچه» است تا منجر به حل مسائل شهری بشود

2

بر اســاس مطالعات انجامشدهی وزارت راه و شهرسازی 30 ،درصد از جمعیت کشور برابر با 19
میلیون نفر در بافتهای ناکارآمد زندگی میکنند .انواع بافتهای ناکارآمد شهری بر پایهی تعاریف سند
ملی راهبردی احیاء ،بهسازی ،نوسازی و توانمندسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در سه دسته
تبیین شدهاند که شامل سکونتگاههای غیررسمی و روستاهای استحاله شده در شهر ،بافتهای فرسوده و
میانی و نهایت ًا بافتهای تاریخی ،هستند

3

مجموع ًا در کشــور  61هزار هکتار سکونتگاه غیررسمی وجود دارد ،حدود  55هزار هکتار بافت
فرسوده و میانی و  24هزار هکتار بافت تاریخی .این ارقام در شهر شیراز برابر است با  1800هکتار بافت
فرســوده مصوب که از این میزان  360هکتار در محدودهی بافت تاریخی واقع شده و همچنین حدود
 900هکتار از این بافت در محدوده مصوب ســکونتگاههای غیررسمی و یا روستاهای استحاله شده در
شهر میگنجد

مصوب  1389مجلس شــورای اسالمی تأسیس
شدهاند که در مساحتی حدود  560هکتار از بافت
فرسوده اقدام به ارائهی خدمات کردهاند .خدماتی
که به گفتهی او شــامل تشــویق ســاکنین به
نوسازی ،آموزش و توانمندسازی ،پیگیری اجرای
پروژههای محرک توســعه در محالت ،پیگیری
رفع مسائل و مشکالت کالبدی و محیطی محله
و ارائهی خدمات نوسازی در محالت هستند .به
گفتهی او با مشارکت ساکنین در محالت هدف
تاکنون در حدود  590هزار مترمربع مجموع متراژ
زیربنا نوسازی شده که شامل بیش از  1200واحد
مسکونی بوده است.
معرفی واحــد مطالعات ،پژوهش و
برنامهریزی ادارهی بازآفرینی محالت
شهری
حســن زارع دیگــر کارشــناس اداره بازآفرینی
محالت شــهری شهرداری شــیراز در گفتوگو
با شهرراز با اشــاره به واحد مطالعات و پژوهش
ادارهی بازآفرینــی محــات شــهری میگوید:
این واحد با هدف تدوین شــیوهنامههای اجرایی
محلی بر اســاس برنامه ملی بازآفرینی شهری،
مســتندنگاری اقدامات ،ارائهی آموزش ساکنین،
تســهیلگران و مجموعهی مدیریت شــهری در

زمینه الزامات و ارکان بازآفرینی شــهری پایدار،
تحلیل اقدامات و پایش مســتمر تشــکیل شده
است.
بــه گفتهی زارع اولویتهای پژوهشــی ادارهی
بازآفرینی محالت شــهری که در قالب حمایت
از پایاننامههــای مقاطع تحصیــات تکمیلی
و طرحهای پژوهشــی بــا همــکاری معاونت
برنامهریزی و توسعهی سرمایه انسانی شهرداری
شــیراز ،انجام میپذیرد به این شــرح هســتند:
طراحی شــهری در گذرهای تاریخی با رویکرد
بازآفرینی شهری و توســعه گردشگری .طراحی
شــهری و طراحی معمــاری در مراکز محالت
بافت تاریخی و فرهنگــی ،موضوعات مرتبط با
کیفیت زندگی در بافــت تاریخی :احیای هویت
بافت تاریخی فرهنگی ،نوزایی شهری (رنسانس
شــهری) ،طراحی فضاهای باز شــهری ،پدافند
غیرعامل ،امنیت اجتماعی ،خوانایی ،مشــارکت
مردمی و تــابآوری .مطالعــه و تحلیل تجارب
نوســازی و بهســازی در بافتهای فرســوده و
اسکان غیررســمی .برنامهریزی و پیگیری پروژه
مجموعهی زندیه .مطالعات شناسایی سایتها و
پالکهای مناسب برای سرمایهگذاری و احیای
سرزندگی در بافت تاریخی .نظارت بر روند مرمت
و مقاومسازی بنای میراثی دروازه قرآن.

در شهر شیراز تاکنون
تعداد  14دفتر
تسهیلگری و خدمات
نوسازی و در مساحتی
حدود  560هکتار از
بافت فرسوده تأسیس
شدهاند .همچنین با
مشارکت ساکنین در
محالت هدف تاکنون
 590هزار مترمربع
مجموع متراژ زیربنا
نوسازی شده که شامل
بیش از  1200واحد
مسکونی است

،،

،،

ارکان بازآفرینی
شهری فرهنگمبنا
شامل رویدادمحوری
و برنامهریزی ارتقای
اقتصاد محلی بر
پایهی اقدامات
فرهنگی است.
یکی از راهکارهای
اجرایی این دسته
اقدامات ،برنامهریزی
گردشگری است؛
بهنحویکه نقش
اساسی را مشارکت
ساکنان ایفا کند

،،

،،

4

ِ
شهری اجتماعمحور
رویکرد نوین بازآفرینی شهری در مجموعهی مدیریت شهری شیراز ،بازآفرینی
ِ
کیفیت زندگیِ شهری ،تغییر رویکرد را از نظام
در محالت کمتر برخوردار است که با تأکید بر ارتقای
برنامهریزی و بودجهریزی پروژهمحور ،باال به پایین ،دســتوری و اقتدارگرا ،به ســمت برنامهریزی و
بودجهریزی مشــارکتی و محلهمبنا ،ایجاد میکند .همسو با اهداف سند مشارکتی بازآفرینی محالت،
مصوب هیئت محترم وزیران و ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار ،محالت هدف در شهر شیراز شناسایی
و در اولویت اقدامات بازآفرینی قرار گرفتهاند

5

اقدامات اجتماعی و فرهنگی شــامل مســائل بهداشــتی ـ درمانی ،اقتصادی ،آموزشی ،امنیتی و
فرهنگی که دربرگیرنده شــش نوع اقدام هستند :نهادسازی :ایجاد نهادهای محلی توسعه درون محالت.
توانمندســازی :ارتقای توانمندیهای جامعهی ساکن محلی با هدف ایجاد آمادگی برای تفویض نقش
اجتماعی .ظرفیتسازی :آموزش و آگاهسازی کنشگران و دخیالن بازآفرینی شهری .شبکهسازی :به کار
بردن طیف متنوعی از ابزارهای مشارکتجویی میان تمام کنشگران محلی .جریان سازی :ایجاد مطالبه و
جریانی عمومی و فراگیر میان شهروندان .ابزارسازی :ایجاد ابزارهای الزم مالی و حقوقی در جهت تقویت
و تسهیل جریان بازآفرینی

اقداماتی که طی
یک دههی گذشته
در راستای ارتقای
کیفیت زندگی و
کاهش آسیبها
در محدودهها و
محلههای هدف،
برنامهریزی و اجرا
شدهاند ،در دو
بخش کالبدی و
اجتماعی دستهبندی
میشود

،،

ورزش

گزارشی از تیم فوتبال قشقایی شیراز
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قشقایی هماکنون با  16امتیاز
در رده شانزدهم لیگ دستهاول فوتبال کشور قرار دارد
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گزارش «شهرراز» از وضعیت تیم فوتبال قشقایی

در فصل جاری لیگ دستهاول فوتبال

طلسمپنجساله
یادداشت

افزایش هزینههای ریکاوری ورزشی

میثم حجتی

استانفارســیها در فصل جاری لیگ دستهاول
بازیها را با شگفتی آغاز کردند و با نامی جدید
حواس همه را به خــود جلب کردند .درحالیکه
بســیاری از فوتبالیها منتظر درخشــش فجر و
بازگشــت این تیم به لیگ برتر هستند ،این تیم
قشــقایی بود که امید لیگبرتری شدن یک تیم
از فارس و البته شــیراز را در دلها زنده کرد .با
احتســاب فصل جاری این پنجمین فصلی است
که شــاهد حضور نمایندهای از شــیراز در لیگ
برتر نیستیم و ســطح اول فوتبال ایران ،فقدان

با احتساب فصل جاری این
پنجمین فصلی است که
شاهد حضور نمایندهای از
شیراز در لیگ برتر نیستیم
و سطح اول فوتبال ایران،
فقدان یک تیم از فارس را
بهشدت احساس میکند
یک تیم از فارس را بهشــدت احساس میکند.
کمتر بازیکن و مربی اســت کــه دلش نخواهد
یکــی از بازیهای فصل را به شــیراز نیاید و از
تمام جاذبههای این شــهر فوقالعاده لذت نبرد،
بسیاری از بازیکنان و مربیان سطح اول فوتبال
ایران حاضرند با شــرایط حداقلی هم که شــده
از خیلــی چیزها بگذرند ،اما مدتی را در شــیراز
بگذراننــد و در تیمی از این شــهر بازی کنند و
فعالیت داشته باشند.
قشقایی در فصل جاری
قشــقایی بازی اول فصل را در ورزشگاه پارس
با یک شکست ســنگین آغاز کرد و از تیم مس
کرمــان با نتیجه  4بر یک شکســت خورد .این
تیــم فصل را با یک مربــی بومی به نام مهرداد
شــکاری آغاز کرد در دومین بازی از فصل این
تیــم در انزلی به دیدار ملوان رفــت و با نتیجه
یکبریک بازی را به اتمام رســاند .همین یک
امتیاز بیرون از خانــه درحالیکه ابراهیم طالبی
بهعنوان ســرمربی جدید قشــقایی معرفی شد،
باعث شد شــیرازیها باور کنند که میتوانند در

ابتــدای دهه  90بود شــکل گرفت و هرســاله
شــاهد تیمهای کامــ ً
ا بومی این باشــگاه در
جریان مســابقات بودهایم .سامان فرجام ،مسلم
حقشناس ،رسول بهاروندی ،علیرضا لشکری،
محمدمهــدی زینلــی ،حمید اورنگــی ،مهرداد
علیــزاده ،محمدنوید زرنگار ،ارســان نکوییان،
مهرداد علیــزاده ،آرش زارع ،کیانــوش اقبالی،
علی آزادمنش محمدحســین چگینی ،حمیدرضا
عبداللهــی ،مصطفــی نباتی ،مصــدق دریس،
ســید ابوالفضل قریشــی ،مرتضی ســنجانکی،
محمدعلی نگارنده ،ســید کاظم رحمانی ،مسعود
اســدی ،محمد مهری ،هادی خادم ،محمدجواد
عباســی ،کیخسرو سیاهپور ،علی حسامی ،حسن
صادقی ،سروش سعیدی ،امید رضا کریمی ،نیما
بازوبندی ،آرمین میردورقــی بازیکنان این تیم
هستند.

لیــگ یک نتیجههای بهتری بگیرند ،قشــقایی
پسازاین مســابقه  4برد پیاپی به دست آورد و
به صدر جدول رفت ،اما کنار رفتن سیاهجامگان
از لیگ کار دســت این تیم داد .قشقاییها اولین
برد خانگیشان را در هفته سوم لیگ دسته اول
برابر استقالل جنوب به دست آوردند و این تیم
پــر مهره را با نتیجه دو بر یک شکســت دادند.
قشــقاییها در حالی از اوایل نیمه دوم برابر این
تیم عقب افتاده بودند با گلهای کیانوش اقبالی
و مسعود اســدی تیم پر مهره فرهاد کاظمی را
از پیش رو برداشــتند .هفته چهارم سیاهجامگان
در مشهد حریف قشــقایی نشد و این تیم دو بر
یک تیم مشــهدی را در خانه شکست داد ،اما با
کنار رفتن ســیاهجامگان از لیگ یک سه امتیاز
قشقایی از جدول پاک شد.
هفته پنجم با گل دقیقه نود قشــقایی و رســول
بهارونــدی تیــم قشــقایی ،داوود مهابــادی و
شــاگردانش را در شهرداری ماهشهر از پیش رو
تغییر اجباری سرمربی
برداشتند؛ در این بازی خانگی جواد عباسی گل بعد از بــازی هفته هفتــم ابراهیــم طالبی در
اول قشقایی را در نیمه اول به ثمر رساند .شکار ورزشگاه پارس دستگیر شد ،دلیل این بازداشت
هفته ششم قشقایی یک همشهری بود ،این تیم یک شــکایت خصوصی اعالم شد و هدایت تیم
زرد پوشــان فجر را در نبرد همشهریها یک بر به مهدی فروردین کمکمربی قشقاییها سپرده
صفر شکســت داد تا به چهارمین برد پیاپی خود شــد .با آمدن فروردین جمع بومیها جمعتر شد
دســت یابد ،اما کنار رفتن ســیاهجامگان از این و ایــن تیم به یکی از بومیترین تیمهای حاضر
هفته بهطور رســمی از لیگ دسته اول قشقایی در لیــگ دســته اول تبدیل شــد .فروردین در
را از صدر جدول کنار زد تا این تیم  10امتیازی بازی اول باید بــه دیدار بادران میرفت که این
شــود تیمهای ســیزده امتیازی نفس راحتی از بازی قرار بود در تهران و ورزشــگاه خانگی این
غرش این تیم شگفتیســاز بکشند .همین کسر تیم و شــاگردان مهدی پاشــازاده برگزار شود،
ســه امتیازی ترمز قشقایی را کشید ،این تیم در مصدومیــت بازیکنــان خط دفاعی قشــقایی و
هفته هفتم برابر مس کرمان با نادر دستنشــان بحــران ابراهیم طالبی به نظر یک شکســت از
قرار گرفــت و در یک
پیش تعیینشده را برای
با نگاهی به فهرست تیم
بازی خانگــی با یک
این تیم متصور میشــد،
اما قشــقاییها این بازی
گل از این تیم شکست قشقایی و ترکیب این تیم
خورد.
را نباختنــد و ازنظر تعداد
بهراحتی میتوان رگههای
موقعیت برتــر از بادران
بومیگرایــی در پررنگی از بومیگرایی را در
بودند و با تساوی صفر بر
صفر به شیراز بازگشتند.
این تیم مشاهده کرد .این
قشقایی
شــاگردان فروردین در
با نگاهی به فهرســت
نگرش از بدو حضور تیم
دومین بــازی با هدایت
تیم قشقایی و ترکیب
قشقایی در صحنه فوتبال
این مربی برابر گل گهر
ایــن تیــم بهراحتــی
میتــوان رگههــای فارس که از ابتدای دهه 90
ســیرجان قــرار گرفتند،
این بازی در شیراز برگزار
پررنگی از بومیگرایی بود شکل گرفت و هرساله
شد و این تیم سه بر سه
را در این تیم مشاهده شاهد تیمهای کام ً
ال بومی
بازی را به اتمام رســاند.
کــرد .ایــن نگــرش
این باشگاه در جریان
شاید الزم اســت بدانید
از بــدو حضــور تیــم
تیم گل گهر برترین خط
قشــقایی در صحنــه
مسابقات بودهایم
حمله لیگ یک را دارد و
فوتبال فــارس که از

هماکنون در رده دوم جدول ردهبندی مسابقات
قرار دارد.
قشقایی با مهدی فروردین
تیم قشــقایی حاال با سرمربی جدید و بومیاش
هم بهتر بــازی میکرد و هم بیشــتر موقعیت
میساخت ،ســومین آزمون فروردین با قشقایی
هــم یک هدف بــزرگ بود .تیمی کــه با فراز
کمالونــد لیــگ را با ســه پیــروزی متوالی و
خریدهــای لیگ برتــری آغاز کــرد در خانه با
نتیجه دو بر یک از تیم قشقایی شکست خورد تا

استان فارسیها سالهاست
در انتظار تیمی در لیگ برتر
هستند .به نظر میرسد برای
صعود به لیگبرتر مدیران
استانی و اسپانسرها نیز باید
به کمک تیمهای
فارس بیایند
کمالوند برکنار شود و هدایت این تیم به مجتبی
حســینی ســپرده شــود .حریف هفته یازدهم
قشــقایی همتیمی سختکوش به نام آلومینیوم
اراک بود که یک رده باالتر از قشــقاییها قرار
داشــت و همین بازی را ســختتر میکرد ،این
بازی در شــیراز با نتیجه صفر بر صفر به پایان
رسید ،این در شرایطی بود که بازی صحنههای
جالب زیادی داشت .قشــقایی در هفته یازدهم
برابــر نود ارومیه قرار گرفــت و برابر این تیم با
نتیجه دو بر یک شکســت خــورد ،این بازی در
خانه تیم ارومیهای برگزار شد.
قشــقایی هماکنون با  16امتیاز در رده  16قرار
دارد .فارسیها سالهاســت در انتظار تیمی در
لیــگ برتر هســتند که این نگــرش با حمایت
مسئولین ورزشی مثل مدیرکل ورزش و جوانان
فــارس روبــهرو شــده و در چهار فصــل اخیر
بیشــترین کمک به تیمهای فوتبال شده است،
امــا به نظر میرســد برای صعود بــه لیگبرتر
فوتبال کشــور ،به چیزهایی بیش از اینها نیاز
است و مدیران اســتانی و اسپانسرها نیز باید به
کمک تیمهای فارس بیایند.

در چند ماه گذشــته بیشــترین خبری که دستبهدست شد ،خبر
نوســانات ارزی و گرانی اجناس و برخی خدمات در کشور بود ،از
گرانی اتومبیل گرفته تا مســکن و رب گوجهفرنگی و . ...یکی از
بخشهایی که گرانی تأثیر قابلتوجهی روی آن گذاشــته ،ورزش
اســت .برای موفقیت در ورزش ابزارهای مختلفی موردنیاز هستند
که از آن جمله میتوانیم به زیرساختها و فضاهای ورزشی ،البسه
تمرینی ،کفش ،تجهیزات تمرین و مسابقه در رشتههای مختلف،
مربی ،اعزامها و ســفرهای داخلی و بینالمللی اشــاره کرد .اکثر
تجهیزات ورزشــی از ف ّناوریهای غیرایرانی بهره میبرند و ایران
در این حوزه ،بیشــتر کشوری مصرفکننده محسوب میشود .هر
جنس و تولیدات خارجی برای واردات نیاز به ارز دارد ،هر تیم برای
اعزامهای داخلــی و بینالمللی نیاز به بلیت و هزینه ســفر دارد،
مربیان خارجی برای حضــور در ایران تنها حاضر به دریافت مبلغ
قرارداد خود با ارز هســتند و موضوعات دیگر که در مشــغلههای
مختلف به آن خواهیم پرداخت.
از ایــنرو گرانــی ورزش تأثیر مســتقیمی روی ورزش قهرمانی،
حرفــهای و همگانی خواهد داشــت .در اولین بخــش ،با اهمیت
مقوله ریکاوری ورزشــی و یکی از راهکارهــای ریکاوری به نام
ماســاژ ورزشــی آغاز خواهیم کرد .به همین دلیل به سراغ یکی
از ماســاژورهای متخصص ورزشکاران شیرازی رفتیم که در ادامه
میتوانید به گفتگوی ما توجه کنید .حسین پیرابی میگوید :ماساژ
ورزشــی پسازاینکه دوندهی فنالندی الز ورن در سال  1972در
المپیک مونیخ رکورد  10کیلومتر را شکست موردتوجه قرار گرفت؛
زیرا همه فهمیدند که او از ماســاژ ورزشی اســتفاده کرده است.
ماســاژ ورزشی بعد از شکستهشدن رکورد المپیک وارد آمریکا شد
و بهسرعت پیشــرفت کرد .وی ادامه داد :در حال حاضر ماساژور
ورزشــی یکی از اعضای ثابت تیمهای ورزشــی حرفهای است.
امروزه ماساژ ورزشی جزو الینفک برنامه ورزشی ورزشکاران است
که به رسیدن به موفقیتهای جهانی و المپیک فکر میکنند.
ورزشــکاران هرروز که میگذرد به این امر بیشتر واقف میشوند
که رســیدن به موفقیت ،تنها در گروی انجام فعالیتهای ورزشی
نیست؛ بلکه آمادگی روحی و هیجانی در کنار آمادگی جسمی برای
موفقیت الزم است و از سویی پیشگیری از صدمات ورزشی هم از
ارکان رســیدن به پیروزی است .ماساژ ورزشی چه در امر آمادگی
جسمی و جلوگیری از آسیبهای ورزشی ورزشکاران و چه در امر
آمادگی روحی روانی برای آنها بسیار مفید است .پیرایی میگوید
اما پس از گرانیهای اخیر ماســاژ ورزشــی برای ورزشکاران نیز
تحت تأثیر قرار گرفت؛ چراکه به عنوان مثال ماســاژ ورزشــی به
دلیل خرید روغنهای مخصوص ماســاژ ورزشی ،از قیمت تقریبی
 15تــا  100هزار تومان به قیمتی حــدود  50تا  500هزار تومان
افزایش داشته است.
این درحالی اســت که پیرابی از لزوم استفاده ماساژ ورزشی برای
ریکاوری ورزشــکاران میگویــد و اضافه میکنــد :دیگر اقالم
موردنیاز ماساژ ورزشــی برای ورزشکاران نیز با توجه به نوسانات
ارزی ،با افزایش قیمت مواجه و ســبب شــده که قیمت تمامشده
ماساژ ورزشــی برای ورزشکاران تیمهای ورزشی از ساعتی  60تا
 80هــزار تومان ،به قیمت تقریبی  100تا  200هزار تومان تغییر
کند .پیرابی خاطرنشان میکند :ورزشکاران حرفهای برای موفقیت
و رقابت با قهرمانان بینالمللی نیاز به هفتهای دو تا ســه بار ماساژ
ورزشی دارند و با این اوصاف نمیتوانند از این علم و مبحث مهم
ریکاوری اســتفاده کنند .این در حالی اســت که در استان فارس،
ورزشــکاران زیادی هســتند که درآمد کافی و حرفهای ندارند و
ممکن است نتوانند آمادگی جسمی و روحی خود را برای مسابقات
بینالمللی در سطح مطلوب نگه دارند .از این رو به نظر میرسد اگر
مسئوالن ورزشی استان بتوانند شرایط و لوازم مناسب ریکاوری را
برای ورزشکاران استان مهیا ،یا با تخفیف به آنها ارائه کنند ،یکی
از دغدغههای مهم ورزشکاران برطرف شود.

پرونده ویژه
پروندهای دربارهی برنامههای مدیریت شهری

شیراز شهر پایلوت دوچرخهسواری همگانی
در جنوب کشور
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معاون حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز در گفتوگو با شهرراز از انتخاب شیراز
بهعنوانشهرپایلوتدوچرخهسواریهمگانیمیگوید

،،

 20مسیر جدید دوچرخهسواری
در شیراز ایجاد میشود
رشد روزافزون شهرنشــینی ،جمعیت شهری و بهتبع آن رشد عبور و مرور و
محمدرضا طاهری
رفتوآمدهای ساکنان شهر با وسایل نقلیه موتوری در سطح برون و درونشهری،
مشــکالت بسیاری را در سیستم حملونقل ایجاد کرده است .با یک بررسی متوجه میشویم یکی از
برنامههایی که با اجرای عملی و صحیح آن میتوان تا حد قابلتوجهی آرامش را به سیستم حملونقل
و عبور و مرور شهری بازگرداند ،توسعه حملونقل انسانمحور (پیادهروی و دوچرخهسواری) است.
ترافیک خیابان کالفهکننده شــده ا ست ،اما در ســاعات ظهر چنین ترافیکی عجیب است .با هدف
بررســی از وضعیت مسیرهای دوچرخهسواری شهر شــیراز با معاون حملونقل ترافیک شهرداری
شیراز به گفتوگو نشســتیم و جویای آخرین اقدامات سازمان حملونقل ترافیک شهرداری شیراز

بهتازگی تفاهمنامهای میان شــهر شــیراز و فدراسیون
ورزشهای همگانی منعقد شــده است که در آن شیراز
بهعنــوان پایتخت دوچرخهســواری در جنوب کشــور
انتخاب شــده اســت .کمی از جزییات این تفاهمنامه
بگوید.
ازآنجاکــه یک برنامــه راهبردی با عنوان شــهرهایی
که مستعد مسیرهای دوچرخهســواری هستند در حال
تدوین و تنظیم اســت ،بنابراین شــهرهایی که از این
بســتر برخوردارند بهصورت آزمونهای (پایلوت) انتخاب
میشــوند .با توجه به اینکه شــهر شــیراز هم از این
ویژگی برخوردار اســت در هفته گذشــته جلسهای را با
هیئت دوچرخهسواری کشــور و فدراسیون ورزشهای
همگانــی در این بخــش برگزار و در این جلســات دو
موضوع را بررســی کردیم :یکی اینکــه به دوچرخه با
دید حملونقل غیرموتوری نگاه کنیم که در این راســتا
بایــد از دوچرخه و تمامی مســیرها و زیرســاختهای
آن بهعنوان یک وســیله غیر حملونقلی برای ســفرها
کممسافت اســتفاده کرد؛ در این راستا برقراری ارتباط
میان ایستگاههای مترو با پایانهها و برقراری ارتباط مترو
با مراکز شاخص جذب ســفر از مهمترین آن محسوب
میشود .استفاده شهروندان از دوچرخه بهعنوان سیستم
حملونقل غیر موتوری از مهمترین موضوعاتی اســت
که ما همواره در تالشــیم که عملیاتی شود.ازهمین رو
بالغبر  55کیلومتر مسیر دوچرخهسواری در سطح شیراز
شناســایی کردهایم؛ مانند بلوار کریمخــان زند ،خیابان
حافظیه ،محور خیابان زند بهصورت کامل ،محور خیابان
عرفان ،خیابان قصردشــت ،بلوار مدرس ،بخشی از بلوار
رحمت و . ...چراکه مستقرکردن یک سیستم حملونقل
غیرموتوری در شهر شیراز از اولویتهای مهم راهاندازی
این بخش اســت که در همین راســتا با توجه به اینکه
شــیراز از آبوهوای معتدل برخوردار است و این شهر
شهری گرمســیری یا سردسیر نیســت ،و همچنین به
دلیل وضعیت همــواری که ازلحــاظ توپوگرافی دارد؛
انتخاب شهر شیراز بهعنوان شهر پایلوت در مسیرهایی
دوچرخهسواری اقدامی مناسب است.
قــرار گرفتن دوچرخــه در کنار دیگر وســایل نقلیه از
اقدامات و اهداف راهانــدازی و پیگیری این اقدام بوده
اســت که نباید فراموش کرد کــه طی ارزیابیهایی که
در ســطح مردم و شــهر انجام دادیم بیشــتر مردم از
این سیســتم حمایت میکنند بهطوریکــه تقریب ًا همه
شهروندان طرفدار سیستم قرار گرفتن دوچرخه در کنار
وســایل نقلیه عمومی هستند .ازسویی در جهت نهادینه
کردن فرهنگ دوچرخهسواری در سطح شهر شیراز نیاز
است تا در مرحله نخست به سیستم دوچرخه با یک دید
تفریحی نگاه کنیم ،بهطوریکه در این راســتا میتوانیم
با ایجاد پیستهای دوچرخهسواری در نقاطی که قابلیت
را دارد اقداماتی انجام دهیم که شــاهد توسعه فرهنگ
دوچرخهسواری در سطح شهر شــیراز باشیم .طی یک
تحقیقاتی که از پیســتهای دوچرخهســواری در دیگر
کشورهای دنیا و کشــورهای پیشرفته داشتیم مقرر شد
که پیســتهای دوچرخهســواری باکیفیت و در سطح
مناســب در شهر شیراز احداث کنیم .معاونت حملونقل
ترافیک شهرداری شیراز همواره در تالش است تا بتواند
یــک ارتباط معنــادار میان نقاطی را کــه قابلیت تردد
دوچرخه دارد با نقاط حملونقــل ایجاد کند که با یک
مثالی دراینباره متوجه میشــویم کــه در نقاطی مانند
پارک آزادی پیســتهایی را در داخل آن تعریف کنیم

که محوطه داخل آن در جهت اســتفاده شــهروندان از
دوچرخه برای تفریح و ورزش باشد؛ اما از سوی دیگر در
تالشــیم تا یک پیست دوچرخهسواری را در اطراف این
پارک طراحی و ایجاد کنیم تا در ادامه مردم و شهروندان
بتوانند از با دوچرخه از این نقطه به نزدیکترین ایستگاه
مترو بروند.
از سوی دیگر ،ازآنجاکه سیستم دوچرخهسواری از مزایا
و ویژگیهای زیادی برخوردار اســت بنابراین استفاده از
دوچرخه عالوه بر اینکه به نشاط عمومی مردم و جامعه
کمک میکند باعث میشود که از هدررفت سرمایههای
ملــی جلوگیری شــود .بهطوریکه فرد دوچرخهســوار
سالمت خود را افزایش میدهد و این امر سبب افزایش
انرژی و روحیه عمومی میشــو .همچنین د از مسائلی
مانند هدررفت سوخت جلوگیری میکند و نباید فراموش
کرد که عملیاتی شــدن این مهم باعث میشود این در
حالی است که دیگر مشــکالتی هم در بخش ترافیک
مردم با آن دستوپنجه نرم میکنند کاهش پیدا میکند.
بــا یــک بررســی از وضعیــت فرهنگ
دوچرخهســواری در شــهر شــیراز متوجه
میشــویم که چند ســالی ایســتگاههای
دوچرخهسواری در شــیراز راهاندازی شده
است که این ایستگاه دوچرخه را در یک زمان
بهصورت کرایه در اختیار مردم و عالقهمندان
قرار میدهند .استقبال مردم از این ایستگاهها
را چگونه ارزیابی میکنید؟

در ســالهای گذشــته یک ســری آژانسهای کرایه
دوچرخه در دوره مدیریت شهری گذشته در نقاط مختلف
شیراز راهاندازی شد و ما در تالشیم تا با یک نگاه جدید
این بخش را توسعه و گسترش بخشیم .به همین منظور
یک طرح بازنگــری را راهاندازی خواهیم کرد و در این
طرح سعی کردهایم با استفاده از طرح قبلی آژانسهایی
که در سطح شهر غیرفعالاند فعالسازی کنیم .در حال
حاضر در حال جانماییکــردن آژانسهای دوچرخه در

در این بخش شدیم .براســاس آمارهای معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز ،در حال
حاضر از مجموع  13مســیر دوچرخهســواری در سطح شــهر ،مجموعاً  24هزار و  790متر مسیر
دوچرخه وجود دارد که با برنامهریزیهای انجامشده در این دوره از مدیریت شهری 20 ،مسیر جدید
مجموعاً به متراژ  21هزار و  390متر به مسیر دوچرخهسواری در سطح شهر شیراز افزوده میشود.
مسیرهایی که در محدوده شــهرداریهای مناطق  3 ،2 ،1و  8و در محورهایی همچون خیابان زند،
خیابان طالقانی ،بلوار بعثت ،بلوار ســیبویه ،خیابان انوری ،خیابان خیام ،خیابان قصردشت و ...ایجاد
خواهد شد .مشروح گفتوگوی شــهرراز با مجتبی زوربخش معاون حملونقل و ترافیک شهرداری
شیراز را در ادامه بخوانید.

سطح شهر هستیم و در ادامه با تهیه کانکسهای جدید
بــرای محل جدید این آژانسها اقداماتی را انجام دهیم
که مردم بتوانند به نحو شایســته از آنها استفاده کنند.
با توجه به اینکه بســتر ایجاد آژانس دوچرخه در تمامی
نقاط شهر شــیراز وجود دارد ،بنابراین تمامی شهرداران
مناطق برای راهاندازی این بخش اعالم آمادگی کردهاند
و همواره از این اقدام استقبال کردند .در حال حاضر 12
مکان آژانس کرایه دوچرخه در سطح شهر شیراز وجود
دارد و بهمحض اینکه مســیر نهایی دوچرخهسواری در
ســطح شهر وارد فاز اجرایی شــود بیشک در آیندهای
نهچنــدان دور آژانس کرایه دوچرخــه در مناطقی مانند
در کنــار تمام پایانههای ســازمان حملونقل مســافر،
پایانههای ایستگاههای مترو ،ادارات بزرگ ،مراکز خرید
بزرگ راهاندازی و ایجاد میشود.
آیا تمهیدات ترافیکی بهصورت زیرساختی
برای این طرح پیشبینی کردهاید؟

در جهت آمادهســازی و فراهم کردن زیرســاختهای
خیابانهای شــیراز مطالعاتی انجــام دادهایم که با یک
بررســی و ارزیابی از این بخش متوجه میشویم که به
این دلیل که این مسیر از خیابانهایی میگذرد که دارای
پتانسیلهای مسیر دوچرخهسواری است بنابراین مسیر
دوچرخهسواری در شیراز خیلی نیاز به زیرساخت ندارد.
در حال حاضر در مرحله اجراکردن مســیرها قرار داریم
بهطوریکه بســتر اجرای این رویــداد بهصورت کامل
فراهم است؛ و در تالشیم در جهت تسریع در این پروژه
رایزنیهایی با بخش خصوصی و ســرمایهگذاری انجام
دهیم که بهتبع آن بتوانیم از پتانســیلها و ظرفیتهای
بخش خصوصی در این بخش اســتفاده کنیم؛ و این در
حالی است که مواردی مانند تعیین میزان کرایه دوچرخه
به شهروندان هم در دســتور کار قرار دادیم تا با مطرح
کردن این بخش در شورا بتوانیم تصمیمات ارزشمندی
اتخاذ کنیم.
معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری شیراز بر اساس

نقطه نظراتی و عنایتی که شهردار و اعضا شورا محترم
بــر آن تأکید میورزند در تالش اســت تــا برنامهها و
اهداف شــهر را در مسیر انســانمحوری عملیاتی کنند
چراکه نباید فراموش کرد که محوربودن انســان ،ارتباط
مستقیمی با پیادهسازی و طراحی مسیر دوچرخهسواری
و حملونقل غیر موتوری در شهر شیراز دارد.
اعتبار الزم برای اجــرای این طرح از چه
طریق محقق شده است؟

با بررســی وضعیت میزان اعتبار جذبشــده و راههای
جذب اعتبار برای این پروژه متوجه میشــویم که اعتبار
الزم برای این پــروژه و رویداد مهم از دو طریق تأمین
میشود که بخشی از آن توسط شهرداری تأمین میشود
که در این بخش ممکن اســت شــهرداری با همکاری
پیمانــکاران از تجهیزات آژانسهای دوچرخهســواری
نگهــداری کند .مشــارکت بخش خصوصــی از دیگر
روشهای جــذب اعتبار برای این رویداد مهم اســت
که همینجا اعالم میکنــد معاونت حملونقل ترافیک
شــهرداری شیراز دســت تمام افراد و بخش خصوصی
کــه مایل به همکاری و ســرمایهگذاری در این بخش
هســتند را میفشــارد .چراکه همواره بر این باوریم که
ورود بخش خصوصی به پروژهها میتواند تأثیر بسزای
را در پیشرفت و توسعه پروژههای شهرداری داشته باشد.
همچنین در جهت تحقق هوشمند سازی در حال طراحی
یک اپلیکیشــن هوشمندی هســتیم که در این بخش
دوچرخههــا را به قفل الکترونیکی مجهز میکند و ارائه
تقاضا بــرای دریافت و عرضه دوچرخه از دیگر اقدامات
ارزشــمندی است که این اپلیکیشــن در اختیار دارد که
با بررســی از وضعیت فعالیت این اپلیکیشــن میبینیم
که رصــد کردن حرکات دوچرخههــا و توزیع دوچرخه
بــا در نظر گرفتن نیاز مردم و شــهروندان از مهمترین
برنامههای این اپلیکیشــن اســت که این اپلیکیشــن
منحصربهفرد اســت بهگونهای که شیراز بهعنوان شهر
پایلوت در ارائه این خدمات در کشور است.

در حال حاضر از مجموع
 13مسیر دوچرخهسواری
در سطح شهر ،مجموعاً
 24هزار و  790متر
مسیر دوچرخه وجود دارد
که با برنامهریزیهای
انجامشده در این دوره
از مدیریت شهری20 ،
مسیر جدید مجموعاً به
متراژ  21هزار و  390متر
به مسیر دوچرخهسواری
در سطح شهر شیراز
افزوده میشود

،،

،،

معاونت حملونقل ترافیک
شهرداری شیراز همواره
در تالش است تا بتواند
یک ارتباط معنادار میان
نقاطی را که قابلیت تردد
دوچرخه دارد ،با نقاط
حملونقل ایجاد کند .از
همینرو در تالشیم که
شهروندان شهروندان
بتوانند از با دوچرخه در
مسیرهای میانمسافت به
نزدیکترین ایستگاههای
مترو بروند

،،

،،

در حال حاضر در حال
جانماییکردن آژانسهای
دوچرخه در سطح شهر
هستیم و در ادامه با تهیه
کانکسهای جدید برای
محل جدید این آژانسها
اقداماتی را انجام دهیم
که مردم بتوانند به نحو
شایسته از آنها استفاده
کنند

،،
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راههای بهتری برای حرکت در شهر وجود دارد

،،

در کپنهاگ پیادهروهایی
وسیعتر و خطوط
دوچرخهسواری جدیدی
طراحی شده تا عابران
پیاده و دوچرخهسواران را
از خطر برخورد با خودروها
در امان نگاهدارند.
همچنین مسیر دوچرخه
کمی باالتر از سطح
خیابان و کمی پایینتر
از سطح پیادهرو طراحی
میشود

تجربهی برنامهریزی شهری در پایتختهای دوچرخهسواری
نویسنده :جان مسنگِ یل ،معمار و طراح شهری  /مترجم :الهه اصدقی

بحثها همچنان پیرامون این موضوع ادامه دارد که چگونه از شلوغی خیابانهای کالنشهرها
کاســته شــود و این خیابانها به مکانی بهتر و ایمنتر برای مردم و خودروها تبدیل شدند.
در این زمینه نگریســتن به شــهرهای اروپایی خالی از فایده نیست ،شهرهایی که به دنبال
مناسبســازی خیابانها هســتند تا آنها را همانقدر که برای رانندگی مطلوباند ،به مکانی
مناســب برای زندگی عمومی تبدیل کنند .اخیرا ً به چهار شــهر اروپایی با بیشترین خالقیت
درزمینهی طراحی خیابانها سفرکردهام :شهرهای لندن ،استکهلم ،آمستردام و کپنهاگ .لندن

و اســتکهلم اولین شهرهای مهم در اروپا بودند که به ایجاد ناحیه طرح ترافیک پرداختند.
پروژه چشمانداز صفر نیز از سوئد آغاز شد .آمستردام و کپنهاگ هم پایتختهای دوچرخه در
اروپا هستند .البته این دو شهر (آمستردام و کپنهاگ) رویکردهای متفاوتی برای مناسبسازی
مــکان برای پیاده و دوچرخه در پیش گرفتهاند .میتــوان از بهترین ایدههای موجود در این
شــهرها اســتفاده کرد و این کار را باید بهمنظور کاهش حجم خودرو ،کاهش آلودگی هوا و
کاهش تلفات حــوادث رانندگی و تبدیل خیابانها به مکانی مناســب برای پیادهروی انجام
داد.

،،

،،

در آمستردام پیادهها،
دوچرخهسواران و
رانندگان در استفاده از
خیابان باهم مشترکاند.
هر فرد پیاده یا
دوچرخهسوار بهصورت
قانونی میتواند در
اکثر نقاط خیابانهای
مرکز شهر حرکت کند.
در آمستردام ،پیادهها،
دوچرخهسواران و
خودروسواران بهصورت
مشترک از فضای خیابان
استفاده میکنند

،،

،،

در دانمارک و هلند تمام
برنامهریزان و طراحان
شهری گفتهاند که
کشورهایشان هیچگاه
اجازه ساخت خیابانهایی
که حضور پیاده را کاهش
داده و به ترافیک سواره
اجازه حرکت با سرعت
 ۵۶کیلومتر بر ساعت یا
بیش از آن را میدهد،
نخواهند داد

،،

آمستردام :کاهش سرعت و اشتراک فضا

قوانین ترافیکی آمریــکا از پیادهها میخواهد که برای
عبور از اغلب خیابان تنها از خطوط عابر پیاده اســتفاده
کنند .همچنین رنگآمیــزی زمین برای ایجاد خطوط
مخصوص دوچرخه ،نهایت کاری است که در شهرهای
آمریکا انجامشــده اســت؛ اما در آمســتردام پیادهها،
دوچرخهســواران و رانندگان در استفاده از خیابان باهم
مشــترکاند .هر فرد پیاده یا دوچرخهســوار بهصورت
قانونی میتواند در اکثر نقاط خیابانهای مرکز شــهر
حرکت کند .در آمســتردام ،پیادهها ،دوچرخهســواران
و خودروســواران بهصورت مشــترک از فضای خیابان
استفاده میکنند .این «فضاهای مشترک» بعد از دهه
 ۵۰و  ۶۰میالدی تکامل یافتند ،زمانی که اقتصاد هلند
بعد از دههها ســختی رونق یافت و خودروها خیابانها
را پــر کردند تا جایی که در ســال  ۱۹۵۴رئیس پلیس
آمســتردام پیشــنهاد داد تعدادی از کانالها و بخشی
از بندرگاه را کف ســازی کنند تا جای بیشــتری برای
خودروها فراهم شود.
این در حالی اســت که آمستردام در اوایل قرن بیستم
میــادی پایتخت دوچرخهســواری بود .تــا دهه ۲۰
میالدی بیش از  ۸۰درصد ســفرهای شــهری در این
شهر توسط دوچرخه انجام میشد اما افزایش ترافیک
خودرو در دهههای پــس از جنگ جهانی دوم موجب
افزایش تصادفات و درگیریها در خیابانهای کوچک
این شهر شــد .تلفات حوادث رانندگی در آمستردام در
سال  ۱۹۶۱به  ۳۳۰۰نفر در سال رسید که شامل ۴۰۰
کودک میشــد .برای غلبه بر این مشــکل ،طراحان
شــهری آمســتردام تمام عرض خیابان (فضای بین
ســاختمانهای دو طرف خیابــان) را بهعنوان قلمرو
عمومی برای زندگی شهری در نظر گرفتند.
در فراینــد تغییــر خیابانها به مکانهــای عمومی،
طراحان و مهندسان هلندی  ۳درس آموختند .۱ :زمانی
که ســرعت ماشین به  ۲۰مایل بر ساعت ( ۳۲کیلومتر
بر ســاعت) یا کمتر از آن میرســد احتمال آسیب به
مردم کم شده و احتمال آســیب جدی یا کشته شدن
افراد کمتر نیز میشود .۲ .بهترین راه برای کم کردن
سرعت حرکت خودرو ،کنار گذاشتن تمام تکنیکهایی
است که مهندسان ترافیک جهت روانسازی و سرعت
بخشــیدن به جریان ترافیک انجــام دادهاند .۳ .وقتی
شــما تمام تمهیدات مهندسی ترافیک را کنار بگذارید،
ساخت مکانهایی زیبا که مردم را نسبت به پیادهروی
سواری
تشویق کنند و همچنین ایجاد خطوط دوچرخه
ِ
خوشــایندتر و ایمنتر ،آســان خواهد شــد .بعضی از
مهندســان فارغالتحصیل از مدارس قدیمی در آمریکا
اینگونه خواهند گفت که بسیاری از ایدهها و طرحهای
هلندی ناایمناند ،البته منظور آنها این اســت که این

خیابانها برای رانندگی با سرعت باال ناایمن است ،نه
برای حرکت مردم! در سال  ۲۰۱۶در هلند به ازای هر
یکمیلیون نفر  ۳۳نفر در حوادث رانندگی کشته شدند.
کپنهاگ

همچون آمستردام ،فرهنگ دوچرخهسواری در کپنهاگ
نیز در دهه  ۶۰میالدی تحت تأثیر رونق اقتصادی قرار
گرفت و خیابانها از خودروهای شــخصی و کامیونها
پر شــد .در واکنش به این موضوع کپنهاگ مســیری
متفاوت نسبت به آمســتردام انتخاب کرد .در کپنهاگ
راههایی جدید در مرکز شــهر ساخته شد که خودروها
مجــاز به اســتفاده از آن نبودند ،همچنین مســئولین
شهری اقدام به بازسازی خیابانهای اصلی شهر کردند
تا دسترسی برابر به خیابان برای پیاده و دوچرخه ایجاد
شود .برنامهریزان در شهر کپنهاگ اینگونه فکر کردند
که اگر جریان ترافیک در شــهر ســرعتی بیش از ۳۰
مایل بر ساعت ( ۴۸کیلومتر بر ساعت) داشته باشد ،هم
از تمدن بهدور است و هم ایمنی را کاهش میدهد .به
همین خاطــر خیابانهایی طراحی کردند که بهصورت
طبیعی ســرعت خودروها را پایین نگاه میداشــت (با
باریــک کردن خطوط ســواره و در نظــر گرفتن تنها
دو خط عبور برای خــودرو در خیابان) .آنها از فضای
اضافی بین ساختمانها برای عریض کردن پیادهروها
و خطوط دوچرخهسواری استفاده نمودند .همچنین در
طرحهای جدیدشــان پیادهروهایی وســیعتر و خطوط
دوچرخهسواری جدیدی طراحی کردند تا عابران پیاده
و دوچرخهســواران را از خطر برخورد بــا خودروها در
امــان نگاهدارند .در کپنهاگ بهصورت معمول مســیر
دوچرخه کمی باالتر از سطح خیابان و کمی پایینتر از
ســطح پیادهرو طراحی میشد .تغییر سطح و همچنین
الگوهــای متفاوت کفســازی ،بهصــورت کالبدی و
بصری ،مســیرهای ویژه خودرو ،پیاده و دوچرخه را از
هم متمایز میکرد .طراحیها بهگونهای بودند که بیشتر
فضا را به ترتیب به استفادهی پیاده ،دوچرخه و وسایل
نقلیه موتوری اختصاص میداد.
در حدود یک دهه پیش مهندســین آمریکایی شــروع
بهاضافــه کردن مســیر دوچرخه بــه خیابانهای این
کشور کردند .آنها این مدل را تغییر داده و مسیرهای
دوچرخه «حفاظتشده» ساختند و اشتباه ًا آن را «مسیر
کپنهاگی» نامیدند .در بســیاری از خیابانهای منهتن
مثالهایی از این موضوع میبینیم :ماشــینهای پارک
شده که به طرز ناخوشایندی بین جریان حرکت سواره
و خطــوط دوچرخه قرارگرفتهانــد .در دانمارک و هلند
تمام برنامهریزان و طراحان شهری که تاکنون با آنها
صحبت کردهام متفقالقول گفتهاند که کشورهایشــان
هیچگاه اجازه ســاخت چنین خیابانهای زشــتی که

حضور پیاده را کاهش داده و به ترافیک ســواره اجازه
حرکت با ســرعت  ۳۵مایل بر ساعت ( ۵۶کیلومتر بر
ساعت) یا بیش از آن را میدهد ،نخواهند داد.
لندن و استکهلم :کاهش ترافیک

لندن و اســتکهلم دیرتر از آمستردام و کپنهاگ نسبت
به مناسبســازی خیابانها برای مردم توجه نشــان
دادند .با ثروتمندتر شــدن این دو شهر در اواخر قرن
بیســتم مسئوالن شــهری در هر دو شــهر اقدام به
ســاخت آزادراههایی در داخل و خارج از شهر کردند تا
ماشینها با سرعت بیشتری رفتوآمد کنند .همچنین
خیابانهای شــهری را برای افزایش ســرعت جریان
ترافیــک بازســازی و میدانها را تبدیــل به فضای
پارکینگ بــرای خودروهای جدید کردنــد .در اوایل

قرن بیســت و یکم با افزایش ترافیــک و ازدحام در
خیابانها ،افزایش تلفات رانندگی ،آلودگی هوا و طرح
مباحث جدیــد درزمینهی تغییرات آبوهوایی ،رهبران
شهری نسبت به لزوم انجام تغییراتی با سرعتی بیشتر
ازآنچه در آمســتردام و کپنهاگ انجام شــد ،متقاعد
شدند .در ســال  ۲۰۰۳لندن اولین شهر مهم اروپایی
بود که محدوده طرح ترافیک تعیین کرد .ســه ســال
بعد اســتکهلم نیز چنین محــدودهای را تعریف نمود.
امروز هر دو این شــهرها ترافیک کمتر ،خیابانهایی
آرامتــر ،هوایی پاکتر و تلفات رانندگی کمتری دارند.
رأیدهندگان در هر دو شــهر بــا انتخاب خود از این
تغییرات حمایت کردند.
اما تجربه استکهلم کمی متفاوت بود .این طرح در ابتدا
با مخالفت مردم مواجه شــد به همین خاطر در ســال
 ۲۰۰۶به مدت  ۷ماه بهصورت آزمایشــی اجرا گردید.
چند ماه بعد رفراندومی در این زمینه برگزار شد و مردم
به انجام این طرح و اعمــال محدودیت حرکتی برای
خودروها رأی مثبت دادنــد .پرداختها در ناحیه طرح
ترافیک اســتکهلم بهصورت متغیر و بر اساس میزان
تقاضا اســت؛ اما ورود به ناحیه طرح ترافیک لندن نرخ
ثابتی دارد کــه به افراد اجازه میدهــد چندین بار در
روز وارد ناحیه طرح شــوند .پس از بیش از 10ســال
سیســتم استکهلم ارتقا یافته و بسیار کاراتر شده است.
افراد بسیاری در لندن که یکی از گرانترین شهرهای
جهان است میتوانند بهراحتی نرخ ثابت طرح ترافیک
را بپردازند .این نرخ بااینکه در طول زمان افزایشیافته
است اما همچنان ناکافی بوده و قدرت بازدارندگی الزم
را ندارد .عالوه بر اینها لندن نیز نظیر شــهر نیویورک
از مشــکل تاکســی اینترنتی  Uberرنــج میبرد.
بااینوجود برنامهریزان ،مهندســان و طراحان شهری
در لندن و اســتکهلم از محبوبیــت اجرای ناحیه طرح
ترافیــک در میان مردم و همچنیــن توجه عمومی به
داشتن خیابانهایی بهتر اســتفاده کردند تا طرحهای
جدیــدی بــرای فضاهای مشــترک ،پیــاده راهها و
مسیرهای دوچرخهسواری ارائه دهند .تجربه شهرهای
اروپایی بیانگر این موضوع است که اگر خیابانها برای
مردم ســاخته شوند ،به مکان بهتری برای همه (پیاده،
دوچرخه ،خودرو) دست خواهیم یافت.
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دوچرخهسواری ،تجربهای هیجانانگیز و یکی از شیوههای حملونقل غیرموتوری در زندگی شهری است

اگر دوچرخه ندارید

شــاید هر بار که صحبت از دوچرخهســواری بشود،
آهی از دل ســر بدهید که به دلیل گرانی و مشکالت
مالــی از عهده خرید یک دوچرخه برنمیآیید .شــاید
هم جایی برای نگهداری از آن نداشــته باشــید؛ اما
اینها دلیل نمیشود که از لذت دوچرخهسواری برای
همیشه محروم باشــید .یکی از لذتهای این روزها
که اغلب آن را دســتکم میگیریم ،دوچرخهسواری
در پارکها و مکانهایی از شــهر است که میتوانیم
برای ســاعتها دوچرخه کرایه کنیم .در هر شهری،
محلی برای کرایه ســاعتی دوچرخه وجود دارد که به
شــما این امکان را میدهد تا با گرو گذاشتن مدارک
شناسایی و پرداخت مبلغ ناچیزی به ازای هر ساعت،
لذت دوچرخهسواری را بچشید.
دوچرخهسواری در پیستها و پارکهای
مخصوص این ورزش چه مزیتهایی دارد؟

میتوانید بــدون هزینه کردن برای یک دوچرخه ،هر
وقــت که هوس کردید با پرداخت مبلغ بســیار کمی
از یــک دوچرخه خوب و اســتاندارد اســتفاده کنید.
در این پارکها معمو ً
ال مســیر و پیســت مخصوص
دوچرخهســواری وجود دارد که دردســرها و خطرات
دوچرخهســواری در شــهر و احتمال تصادف را کم
میکند .میتوانید به همراه دوســتانتان (هرچقدر هم
که زیاد باشــید) به این پارکها مراجعه کرده و تجربه
ورزش دســتهجمعی و هیجانانگیز داشته باشید .در
محیطی دوچرخهســواری میکنید که دارای نگهبان،
مراکز درمانی و سرویسهای موردنیاز برای یک روز
دوچرخهسواری اســت .هرچند ،داشتن یک دوچرخه
مزیتهای خوب خودش را دارد ،اما قرار نیســت این
موضوع به یک آرزوی دســتنیافتنی تبدیل شود .تا
وقتیکه صاحب دوچرخه خودتان شــوید ،میتوانید با
مراجعه به پیستهای دوچرخهسواری عمومی ،فعالیت
فیزیکیتان را حفظ کرده و توانایی دوچرخهسواریتان
را پیشــرفت بدهید .یک زندگی شاد و سالم وقتی به
وجود میآید که بتوانیم از تکتک لحظههایمان لذت

این هفته میخواهیم به این فکر کنیم که دوچرخهســواری در زندگی ما چقدر سهم دارد؟
آیا تابهحال هوس کردهاید با دوچرخه از خانه بیرون بروید و بدون هدف در خیابانهای شــهر دور
بزنید؟ مگر چند سرگرمی سراغ دارید که هم لذتبخش هم راحت باشد و از این گذشته ،به ترویج
فرهنگ سالم زندگی کردن نیز در جامعه کمک کند؟ باید از چیزهایی که دوروبرمان هستند ،بهترین
استفاده را برای داشــتن اوقات خوش بکنیم .اگر چندین سال است که یک دوچرخه خاکخورده
گوشــهی انباری دارید ،همین امروز از گوشــه انباری بیرونش بیاورید و دســتی به سر و رویش
بکشید .دوچرخه جمعههای کسلکنندهتان را به زمانی برای اکتشاف مناطق اطراف خانهتان تبدیل
میکند و کمکم تبدیل به یکی از اصلیترین وســایل زندگی تبدیل میشود .خیلی زود میبینید که
رفتن به خرید با دوچرخه هم ســریعتر اســت و هم برای پیدا کردن جای پارک اعصابتان خورد
نمیشود.

ببریم .پــس چیزهای کوچک زندگی کــه میتوانند
خوشــحالمان کنند را دســتکم نگیریــم و فرهنگ
دوچرخهسواری را بین اطرافیانمان ترویج بدهیم.

و راســت ،مراقب باشید و سرتان را کامل برگردانید تا
ماشینی پشــتتان نباشد .یادتان باشد طول میکشد تا
فرهنگ دوچرخهســواری بهطور کامل جا بیفتد ،پس
اگر ماشــینها به شــما راه ندادند و مراعات نکردند
ناراحت نشوید .به راهتان ادامه دهید و امیدوار باشید.

دوچرخهســواری یکی از کارهایی است که عالوه بر
اینکه یک تفریح محسوب میشود ،میتواند بهعنوان
یک شــیوه رفتوآمد قابلاعتماد نیــز در نظر گرفته
شــود .یک قانون عمومی وجــود دارد که مدتزمان
رســیدن به یک مقصــد با دوچرخه یکســوم زمان
الزم برای پیادهروی اســت .اما باید یادتان باشد اگر
نکات ایمنی را در آن رعایت نکنید ممکن است آسیب
ببینید ،بهخصوص در خیابانهای شــلوغ .برایتان چند
کاری را آوردهایــم که میتوانید انجام دهید تا هنگام
دوچرخهسواری در خیابان آسیب نبینید.
اولازهمه یک دوچرخه ســالم و ایمن داشــته باشید.
دوچرخهتان باید زینی داشــته باشــد که شما زیاد به
جلــو نلغزید و فشــار به فرمان دوچرخه وارد نشــود.
یادتان باشــد قبــل از اینکه وارد خیابانهای شــلوغ
شــوید ترمزتان را چند بار آزمایش کنید .کاله ایمنی
هم نباید فراموش کنید ،کالهتان را بهدرستی ببندید.
میتوانیــد قطعــات و برچســبهای منعکسکننده
نــور برای دوچرخهتــان بگیرید تا در شــب و هوای
مهآلود قابلرؤیت شــوید .فکر خوبی اســت که برای
دوچرخهتان یک زنگ نصب کنید و البته یک بطری
آب همیشه همراه داشته باشید ،دوچرخهسواری حتی
در فصل سرما حسابی آب بدنتان را میگیرد.
ســعی کنید مســیرهای ناشــناخته را یکبار قبل از
دوچرخهســواری بهصورت پیاده طــی کنید تا جای
چالههــا و نقــاط برآمدگی خیابان را تقریبــ ًا بدانید و
هنگام دوچرخهسواری مراقبشان باشید .سعی کنید از
بین ماشــینها عبور نکنید و همیشه در سمت راست
خیابــان قرار بگیریــد .اگر جایی در میــان راه توقف
میکنیــد حتم ًا قفل برای بســتن دوچرخهتان همراه
داشــته باشید .هنگام تغییر مســیر و پیچیدن به چپ

 ۱۰توصیه برای دوچرخهسواری در باران

دوچرخهسواری در شهر ،یک ماجراجویی
هیجانانگیز

اگر دوچرخهســواری میکنید و روحیهی ماجراجویی
هــم دارید ،با توجه به فصل زمســتان باالخره روزی
میرســد که باید در باران دوچرخهســواری کنید .در
ادامه  ۱۰نکته برایتان آمــاده کردهایم که این کار را
آسانتر و ایمنتر میکند.
لباسی بپوشید که خشک نگهتان دارد

هرچه خیستر شوید بیشتر هم سردتان میشود .یک
ژاکت ضدآب و یک کاله اســتفاده کنید .جورابهای
پشمی هم گزینههای خوبی هستند .از دستکشهای
ضدآب استفاده کنید و روی کفشتان را بپوشانید.
عینک مناسب بزنید

در نــور کم عینکهای زرد برای محافظت از چشــم
مناسباند .وقتی در باران میرانید عینک آفتابی عادی
باعث میشود خیابان را خوب نبینید .اگر بازهم مشکل
دیدن داشتید ،میتوانید از کاله لبهداری استفاده کنید
که باعث شود باران به عینکتان نخورد.
حواستان به گودالها و رنگینکمان روی جادهها باشد
سطح جاده بعد از شــروع باران خیلی لیز و خطرناک
است .ممکن است بنزینهای روی سطح جاده کام ً
ال
پخش شوند و کام ً
ال جاده را لیز کنند .پس حواستان به
قطعههایی از جاده و گودالهایی که شبیه رنگینکمان
شده است باشید.
حواستان به ترمز هم باشد

ترمزی که در طول فصل گرما بهخوبی عمل میکند،
در ماههای بارانی سریع خراب میشود .همیشه قبل از
حرکت آن را چک کنید.

،،

،،

لذت رکابزدن در هوای بارانی

برخی ورزشها و تفریحات هســتند که افزون بر نشاط روح باعث سالمت
مهشید السادات مظلوم
جسم نیز میشوند؛ مانند دوچرخهسواری .دوچرخهسواری یکی از کارهایی است
که ما ایرانیها آن را خیلی دستکم گرفتهایم .خیلیها دوچرخهسواری را مخصوص دوران بچگی
میداننــد ،خیلیها فکر میکنند هیچوقت از پس یادگرفتنــش برنمیآیند و عده زیاد دیگری فقط
موقع تعطیالت و سیزدهبهدر یاد دوچرخهســواری میافتند؛ اما در این میان ،عده کمی هستند که
دوچرخهسواری را وارد شیوه زندگیشــان کردهاند .رفتن به محل کار با دوچرخه ،خرید کردن با
دوچرخه ،ســفر با دوچرخه و ...شاید از کارهایی باشــد که تابهحال جدی به آنها فکر نکردهایم.
در اکثر شــهرهای پرجمعیت و پرترافیک جهان ،دوچرخهسواری عملی مرسوم است و عالوه بر
کاهش آلودگی و ترافیک ،یک کار سرگرمکننده و هیجانی محسوب میشود .بدون در نظر گرفتن
محدودیتها ،هرکسی میتواند برای خودش اوقات خوبی با دوچرخهسواری بسازد.

در اکثر شهرهای
پرجمعیت و پرترافیک
جهان ،دوچرخهسواری
عملی مرسوم است
و عالوه بر کاهش
آلودگی و ترافیک،
یک کار سرگرمکننده
و هیجانی محسوب
میشود .بدون در نظر
گرفتن محدودیتها،
هرکسی میتواند برای
خودش اوقات خوبی با
دوچرخهسواری بسازد

حواستان به پیچها باشد

عبور از پیچ در باران خیلی خطرناک است .هرچقدر که
میتوانید وزن بدنتان را روی رکاب بیرونی بیندازید .با
سرعتی بپیچید که مناسب باشد.

یکی از لذتهای این
روزها که اغلب آن را
دستکم میگیریم،
دوچرخهسواری در
پارکها و مکانهایی از
شهر است که میتوانیم
برای ساعتها دوچرخه
کرایه کنیم .در هر شهری،
محلی برای کرایه ساعتی
دوچرخه وجود دارد که به
شما این امکان را میدهد
تا لذت دوچرخهسواری را
بچشید

،،

اتصال گلگیر

گلگیر وصل کردن به دوچرخه اص ً
ال بیفایده نیست.
بر روی هر دو چرختان نصب کنید .مخصوص ًا به درد
هوای بارانی میخورد.
گلگیرهای بیشتر را یادتان نرود!

وقتــی دیدید که چقدر راندن بــا گلگیر بهتان کمک
میکند ،احتما ً
ال میخواهید که پشــت چرخهایتان را
هم حفاظت کنید .با کمی ابتــکار میتوانید با بریدن
بطریهــای قدیمی به نوارهای گرد ،این کار را انجام
دهید.
زنجیر دوچرخه را خشک نگذارید

برای روغنکاری زنجیر حساسیت به خرج دهید .این
نکته برای دوچرخهسواری در هر نوع آبوهوایی مهم
است.
از نور استفاده کنید

بگذارید همه ببینند که شــما سوار دوچرخه در حرکت
هســتید .از یک چراغ پشت صندلی و یکی هم روی
دستهفرمان استفاده کنید.
یک دوچرخه مناســب برای باران تهیه
کنید

اگر یک دوچرخه قدیمی دارید آن را با روشهای باال
برای ســواری در باران آماده کنید و از آن نگهداری
کنید تا فصل ســرما برســد .اگر هم ندارید میتوانید
دوچرخــهای بخرید که کام ً
ال آمــاده راندن در باران
باشد.
در آخر گشت بزنید ،لذت ببرید و بدانید که بهترین راه
برای گردش در شهر دوچرخه است!

،،

دوچرخهسواری یکی از
کارهایی است که عالوه بر
اینکه یک تفریح محسوب
میشود ،میتواند بهعنوان
یک شیوه رفتوآمد
قابلاعتماد نیز در نظر
گرفته شود.اما باید یادتان
باشد اگر نکات ایمنی
را در آن رعایت نکنید
ممکن است آسیب ببینید،
بهخصوص در خیابانهای
شلوغ

،،

صفحهآخر
صفحهآخر
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نشســت «بر خوان سعدی» در دانشــگاه دولتی تفلیس
برگزار شــد و در این نشست ســعدیپژوهان درباره این
شاعر ســخن گفتند .این نشست از سوی انجمن فرهنگ
و ادب شــیراز با همکاری مرکز سعدیشناســی ،دانشگاه
دولتــی تفلیس ،ایوانــه جاواخیشــویلی ،رایزنی فرهنگی
جمهوری اسالمی ایران در تفلیس و شورای گسترش زبان
فارســی وزارت علوم ،در گرجستان برگزار شد و با حضور
سعدیپژوهان و سعدیدوســتان ایرانی و گرجی ،رئیس
دانشگاه علوم انســانی تفلیس ،مدیر کرسی ایرانشناسی
دانشگاه دولتی تفلیس ،مترجمان گرجی آثار سعدی ،سفیر
جمهوری اســامی ایران و رایــزن فرهنگی ایران همراه
بود .رئیس دانشــگاه علوم انســانی تفلیــس ،ضمن ابراز
خرسندی از برگزاری این نشســت ،بر اهمیت سعدی در
ســرزمین گرجســتان تأکید کرد و گفت :ما همسایگان و
همدالن و هماندیشان باید به حفظ ،پاسداشت و ارجنهی
سرشت ،زبانها و داشتههای یکدیگر بپردازیم .ازاینروی
ترجمه آثار سعدی به هر زبانی همچون زبان گرجی درخور
اهمیت است.
در ادامه این نشســت ،فرح نیازکار ،دبیر انجمن فرهنگ
و ادب شــیراز درباره ضرورت احیای دوســتی با تأکید بر
توصیههای سعدی در این خصوص گفت :جایگاه دوست
و مراتب دوســتی برای ســعدی ،شــاعر پرآوازه ایرانی،
بهگونهای اســت که در البهالی اشــعار خویش با دقتی
موشکافانه با بسامدی در حدود  ۱۰۶۰مرتبه از ذکر دوست
و مشــتقات آن بهره برده ،به تعریــف آن پرداخته ،برای
آن شــرایطی برمیشــمارد ،انواع آن را توصیف میکند و
فراروی و عدول از قوانین و اصول آن را برنمیتابد.
به گفته او ،ســعدی به چهار نوع دوســتی معتقد اســت:
نخســت ،دوستی با خدا ،دوســتی با خلق ،دوستی با خود
و دوســتی با طبیعت .نیازکار در ادامه افزود :خدای سعدی
برای بندگانش تکیهگاهی اســتوار و پرمحبت اســت که
عفوش شــامل حال بندگان میشــود .خدایی که« :باران
رحمت بیحسابش همه را رسیده و خوان نعمت بیدریغش
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گزارشی از نشست «بر خوان سعدی» در گرجستان

سعدی ،آموزگار دوستی

همهجا کشــیده »...او دوســتی با خلق را دومین موضوع
دانست و اظهار کرد :دوســتی خلق در پیشگاه سعدی ،از
حد شفقت و دلسوزیهای شــاعران و اندیشمندان دیگر
درگذشــته و تبدیل به یک دغدغه ،دلمشــغولی و حتی
هستیشناســی شده است ...در این کار ،سعدی پیشاهنگ
جهانیاندیشی اســت و همه افراد انسانی یا «بنیآدم» را
اعضای یک پیکر میداند« :بنیآدم اعضای یک پیکرند/
کــه در آفرینش ز یک گوهرند /چــو عضوی به درد آورد
روزگار /دگر عضوها را نماند قرار».
او دوستی با خود را سومین موضوع از منظر سعدی دانست
و دراینباره توضیح داد :ســعدی در مقوله حکمت عملی،
آنجا که به تهذیب اخالق و دســتورالعملهای رفتار نیک
فردی میپردازد و میل به ســعادت و رستگاری را آشکار

قاب شهر

میکند ،بهنوعی دوستی با خود میاندیشد .این پژوهشگر
دوســتی با طبیعت را چهارمین موضوع موردنظر دانست و
بیان کرد :نگاهی به فهرست گیاهان و جانوران و سنگها
و ستارگان و باد و دریا و صحرا در کلیات سعدی و یادکرد
او از برخی اجزا و عناصر طبیعت ،همچون یادکرد از ۱۲۵
نــوع درخــت و گل و  ۱۱۰گونه پرنــده و دام و  ۱۵نوع
ســنگ و ...بیانگر آن اســت که موضوع طبیعت و توجه
و دلبســتگی به آن ،امری مهم در اندیشه سعدی است.
به گفته نیازکار ســعدی اما تنها در یک جایگاه به دوستی
امیدوار نیســت و آن را توصیه نمیکند و آن دنیادوســتی
و منفعت معمولی دنیایی اســت« :یار ناپایدار دوستمدار/
دوستی را نشاید این غ ّدار».
مریم کهنسال ،پژوهشگر هم در این نشست در خصوص
عکس :علی محمدیراد

شهرگردی

سرای مشیر

سرای مشــیر در شیراز
ازجمله بازارهای کهن
و قدیمی ایران است که
نقش مهمی در تاریخ و
فرهنگ کشورمان دارد.
س رای مشــیر در کنار
بــازار وکیل قرار دارد و
چیزی کــه باعث تمایز
ایــن دو بــازار از هم
میشــود حیاطی در وسط بنای هشــتی است .هشتی،
بازار را دو بخش کرده و باعث اتصال ســرای مشیر به
بازار نومشیر میشود بهطوریکه قسمت غربی به سرای
مشیر میرسد .این هشتی خصوصیات خاصی دارد و بر
روی ســقف بلندش ،گنبدی نســبت ًا بزرگ جای دارد و
روی آن هم یک بادگیر چندوجهی به چشــم میخورد.
در این بازار ظرافتکاریهای چوبی و کاشیکاریهای
جذابی را میبینید که به همراه شیشــههای رنگارنگ
جذابیت خاصی را به بازار دادهاند و معماری اســامی و
ایرانی بهخوبی در نقاط مختلف بازار به نمایش درآمده
اســت .ظرافتهای معماری این بازار تا حدی اســت
که حتی حوضی که در وســط آن قــرار گرفته هم با
کاشــیکاریها و مقرنسکاریهای جذابی تزئین شده
اســت .یکی از ویژگیهای منحصربهفرد این بنا سقف
حجرههای آن اســت که به فرم طــاق ضربی با الوار
درستشدهاند .در ورودیای که در ضلع جنوبی سرای
مشیر قرارگرفته در کنار سردر کتیبهای هست که تاریخ
تکمیل و افتتاح بازار را سال  ۱۳۷۱هجری میداند.

کتابگردی

نگاهی به «روباهشنی»
محمد کشاورز
مجموعه داستان «روباه
شــنی» ،برنــده جایزه
کتاب ســال و جشنواره
جــال آل احمــد،
ســومین کتاب مستقل
محمد کشــاورز پس از
دو اثــر «پایکوبی» و
«بلبــل حلبی» اســت
که نشــر چشــمه آن
را روانــه بــازار کــرد.
مجموعهای شامل  9داســتان کوتاه که به لحاظ سبک
و ســاختار روایی ،کمــاکان پیرو همان شــیوه معهود
داستانپردازی کشاورز اســت .اکثر داستانها بر اساس
ِش
ایجــاد ناپایداری در موقعیتهایی که خود از کِشــاک ِ
تقابل میان شــخصیتها سرچشــمه میگیرند ،پرداخته
میشوند .اگر هر داستانی را مجزا موردبررسی قرار دهیم
از نقاط قوتش ســاختار منســجم آن ،استفاده درست از
اجزا و عناصر و فشــرده کردن داســتان است .ساختار
روایی داســتانها قصهگوســت ،روایتی خطی و بدون
پیچیدگیهای فرمی .کشــاورز بنا بهضرورت قصه راوی
را انتخاب کــرده و از دیدگاه او با نثری ســاده و روان
و صیقــل یافته و لحنــی آرام و گاه طنزآلود ،با حوصله
قصهاش را تعریف میکند .اغلب با واردکردن عناصری
غریب ایجاد کنش میکند و با آشناییزدایی از پدیدهها،
کاراکترها و موقعیت سعی بر خلق موقعیتهایی بیگانه با
زیست عادتشدهی انسان میکند .اهمیت طنز و رندی
در داستانهای او زمانی بیشتر آشکار میشود که نگاهی
بیندازیم به بســیاری از داستانهای نوشته و منتشرشده
در این سالها که یا واقعیتی را با نگاهی عبوس به قصه
بدل میکنند و یا از آنســوی بــام میافتند و طنز را به
ورطه لودگی میکشانند .در داستانهای کشاورز اما طنز،
فاصله خود را از لودگی نگاه داشته و هرگز به این ورطه
سقوط نکرده است.
محمد کشــاورز با سومین مجموعه داســتانش« ،روباه
شــنی» ،نشــان داده اســت که همچنان نویسندهای
چیرهدست و قابلاعتنا در داستان کوتاه است .نویسندهای
جریان غالب در داستاننویســی سالهای
روال
که نه به ِ
ِ
اخیر ایران روایتگر و درواقع گزارشــگر زندگی روزمره،
بلکه کاشــف موقعیتهایی غریب و ناآشنا از دل زندگی
روزمره است .داستان «روباه شنی» ،ما را با نویسندهای
روبــهرو میکند که در داســتانهایش ،اغلب ،مضمونی
متفاوت با مضمونهای تکراری و عادی و عادتشــده
در داستاننویسی سالهای اخیر را دستمایه نوشتن قرار
میدهد و ویژگی دیگ ِر داستانهای او که در داستانهای
ایرانــی نوشتهشــده در ســالهای اخیر کم به چشــم
میخورد ،نثری اســت پخته و واجــد ظریفکاریهایی
کــه در عین اینکــه خود را به رخ نمیکشــند بر غنای
داســتانها میافزایند« .روباه شنی» ،مجموعهای است
شامل  ۹داستان به نامهای« :روز متفاوت»« ،پرندهباز»،
«گلدان آبی ،میخکهای سفید»« ،آهنگ پلنگ صورتی
«هشــت شب .میدان
«زمین بازی»،
را ســوت بزن»،
ِ
ِ
آرژانتین»« ،راهرفتن روی آب»« ،غار را روشــن کن»
و «روباه شنی».

صلح و دوستی در «گلستان» سعدی گفت :دوستی یکی از
مفاهیم پربسامد در آثار سعدی بهویژه در حکایات گلستان
اســت .او در هر حکایت و از همــه فرصت برای ترغیب
مخاطبان به انساندوستی و صلحجویی بهره میبرد .نگاه
او به خداوند ،جهان هستی و انسانها مبتنی بر مهرورزی
و مداراست .ســعدی« ،نیکوروش بودن و نیکخویی» را
راز داشتن جامعهای سالم و امن میداند .در بخش دیگری
از این نشســت ،جعفری ،پژوهشــگر و استاد دانشگاه ،راز
ماندگاری ســعدی و دلنشینی ســخن او را در این موارد
دانســت :انتخاب موضوع ،بســامد باالی مفهوم دوستی،
زمانشناســی ســعدی بهگونهای که مخاطبــان را با هر
نگاهی تحت تأثیر قرار میدهد.
سپس الکساندر ارداشویلی ،مترجم برگزیده آثار سعدی ،با
غزل در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشــم/
خواندن ِ
بدان امید دهــم جان که خاک کوی تو باشــم ،به زبان
فارســی ،به ترجمه گرجــی خود از این ابیــات پرداخت.
همچنیــن نمادی بارتایا ،مترجم آثار ســعدی در ادامه به
ترجمه بخشــی از آثار ســعدی به زبان گرجی پرداخت.
گیورگی لوبژانیدزه ،مترجم گلســتان ســعدی ،نیز آخرین
سخنران این نشســت بود که ضمن اشاره به میزان تأثیر
ســعدی بر همه نسلها گفت :آنچه شــگفتانگیز است،
آن اســت که در دنیــای مدرن ما که فرزنــدان کمتر به
توصیههــای والدین خود گوش میســپارند ،همچنان به
نصایح ســعدی گوش میســپارند و آن را میپذیرند؛ این
امر نشانگر آن است که سخنان سعدی بیپشتوانه نیست.
او در ادامه افزود :کالم ســعدی از ســر عشق و دوستی
بیان شده و ازاینروست که بر دل مینشیند .لوبژانیدزه با
خواندن حکایت اول از باب اول گلستان ،به ترجمه گرجی
خــود از این حکایت پرداخت .همچنین در پایان مراســم
دانشجویان زبان فارسی دانشگاه دولتی تفلیس با  ۱۱زبان
آلمانی ،فرانسوی ،انگلیسی ،روسی ،لهستانی ،رومانیای،
گرجی ،صربســتانی ،ارمنی و ...به خوانــدن بیتهایی از
شعرهای سعدی پرداختند.

پرسه در شهر

بازدید تخصصی دانشجویان از پروژههای شهرداری شیراز

هفته گذشته تور تخصصی بازدید از پروژههای عمرانی
خدماتی شهرداری شــیراز برای دانشــجویان بیمه و
عمران برگزار شــد .این تور تخصصی بهمنظور آشنایی
بیشــتر دانشــجویان با فعالیتهای عمران ،فرهنگی
و خدماتی شــهرداری بــرای  50نفر از دانشــجویان
دانشــگاههای فاطمیه و پیام نور برگزار شــد .در این
برنامــه دو پروژه پل سهســطحی جوادیــه و کارخانه
آســفالت شهرداری مورد بازدید دانشجویان قرار گرفت
که مدیران پروژههای یادشــده بهصــورت تخصصی
بازدیدکنندگان را در ارتباط با مدیریت ریســک ،انواع
بیمهها و قراردادهای مجری بر پروژهها و منابع انسانی

و همچنیــن چگونگی اجرای و ارزیابــی پروژه ،نحوه
محاســبه ،مدیریت منابع و ...آمــوزش دادند .یکی از
اهداف برگزاری تورهای تخصصی شــهروندی آشنایی
دانشجویان با ابعاد ناشناخته فعالیتهای عمرانی ازجمله
نحوه تملک ،بهکارگیری نیرو ،راهاندازی کارگاه ،استقرار
واحد بهداشت ،ایمنی و محیطزیست ( )HSEو مدیریت
ریســک اســت .ازآنجاکه اجرا و مدیریــت پروژههای
مختلف ازجمله پروژههای ساختمانی و عمرانی ،دارای
موارد مبهم و ناشــناخته فراوانی است ،شهرداری شیراز
در کنــار ارائه اطالعات از نحــوه چگونگی کار ،زمان
افتتــاح و بهرهبرداری پروژههــا ،اهداف اجرای آنها و

نحــوه اختصاص اعتبار از طریق برگــزاری این تورها
ابعاد ناشناخته پروژهها را نیز برای مخاطبان خاص خود
مطرح میکند.
یکی دیگر از اهداف تورهای تخصصی آشــنایی واقعی
و بیواسطه بازدیدکنندگان با دنیای کسبوکار و نحوه
فعالیــت کارآفرینــان و پروژههای آنها و مقایســه با
ایدههای تجاری خود اســت .بهعالوه با توجه به اینکه
هریک از شــرکتکنندگان ایده یــا دغدغهای مربوط
به کســبوکار در ذهن داشته باشند ،میتوانند مفاهیم
مطرحشــده در کارگاههــا و کالسهای درس و مبانی
کارآفرینی را در دنیای واقعی مشــاهده کنند و ارزیابی

مفیدی نســبت به کیفیت و کمبودهای موجود در ایده
خود برای اقدامات آتی داشته باشند.
اقشــار مختلــف میتواننــد از طریــق مراجعــه
بــه ســایت شــهرداری شــیراز بــه نشــانی
 https://portal.shiraz.irیــا تمــاس با شــماره تلفن
( 32229706اداره کل ارتباطــات و امــور بینالملــل
شــهرداری شــیراز) و شــماره ( 137مرکز ارتباطات
مردمی شــهرداری شیراز) و همچنین ارسال پیامک به
شــماره  10007137برای بازدید از پروژههای عمرانی
شــهرداری و آشنایی با روند پیشــبرد امور ،در تورهای
شهروندی شهرداری شیراز ثبتنام کنند.

