هفتهنامه تحلیلی ،فرهنگی و اجتماعی

نشست هماندیشی زندگی پیاده در شیراز برگزار شد

شهرانسانمحورفرصتی
برای تعامل و گفتوگوی شهروندان

شنبه  10آذر  23/97ربیعاالول /1440سال چهاردهم/شماره 16/279صفحه 1000/تومان

گزارشی درباره راهکارهای احیای بافت تاریخی شیراز

نیازبافت
به تشکیل شورای منطقه تاریخی
14
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پرونده«شهرراز»بهمناسبتهفتهیادبودقربانیانسوانحترافیکی

7

سوانحرانندگی
درشهرانسانمحورکاهشمییابد
فارس در رتبهی نخست تعداد قربانیان سوانح رانندگی در کشور قرار دارد

عکس :علی محمدی راد/شهرراز

10

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

2

امسال همزمان با هفته وحدت ،آیینهای مختلفی
در شهرهای استان فارس برگزار شد

شنبه  10آذر  23/97ربیعاالول /1440سال چهاردهم/شماره279

SAT 1 Dec 2018/Fourteenth Year /No.279

آئین جشن هفته وحدت در شهرهای مختلف استان فارس برگزارشد

جلوههای برادری و وحدت شیعیان و اهل سنت فارس
،،

،،

امام جماعت مسجد اهل
سنت مقیم شیراز گفت:
ما افتخار میکنیم که در
شهری مثل شیراز در اوج
وحدت زندگی میکنیم و اهل
سنت در بین مردم شیعه
بدون هیچگونه اختالفی در
کنار یکدیگر در کمال وحدت
و همبستگی در حال زندگی
میکنند

آیین جشن هفته وحدت
با حضور نماینده ولیفقیه
در استان فارس
و همچنین امام جماعت
مسجد اهل سنت
مقیم شیراز برگزار
و بر پیوندهای علمای
مسلمان در شرایط
حساس جهان اسالم
تأکید شد

،،

ایرنا :ســالروز میالد حضرت محمد مصطفی (ص) پیامبر گرامی اســام
و هفته وحدت ،موســمی برای تجلی جلوههــای برادری و تجدید پیمان
مودت میان شــیعیان و اهل سنت استان فارس اســت .فارس از دیرباز
کانون همزیستی مسالمتآمیز ادیان مختلف ابراهیمی بوده است و بهطور
مشخص ،مناطق جنوب استان در برادری و همگامی برادران اهل سنت
و شــیعیان در پیشــبرد امور جامعه الگویی برای دیگر نقاط است .امسال
همزمان با هفته وحدت ،آیینهای مختلفی در شــهرهای استان فارس
برگزار شــد که در شیراز ،آیین جشن با حضور نماینده ولیفقیه در استان
فارس و امامجمعه شــیراز از مهمترین آنها بــود .همچنین حضور امام
جماعت مســجد اهل سنت مقیم شیراز در جلســه اخیر جامعه روحانیت
شیراز بر پیوندهای علمای مسلمان در شرایط حساس جهان اسالم افزود.
وحدت شیعه و سنی در فارس ،شعاری نیست ،عملی است

امام جماعت مسجد حضرت رســول اعظم (ص) اهل سنت مقیم شیراز
معتقد است :ما شــیعه و سنی همه از یک درخت هستیم ،درخت تنومند
اسالم ،پس چرا با هم نباشــیم وقتیکه همه دوستدار پیامبر (ص) و آل
پیامبر (ص) هســتیم .خواجوی افزود :وحدت بین شیعه و سنی در ایران،
در اســتان فارس و بهویژه در شیراز ،وحدتی سیاسی و شعاری نیست و به
معنای واقعی کلمه وحدت در عمل است .وی اظهار داشت :جلساتی مانند
جلسه جامعه روحانیت شیراز نمونهای گویا از این وحدت است و همچنین
سایر جلساتی که از بنده دعوت به عمل میآید ،بهعنوانمثال بنا به دعوت
سرپرست استانداری فارس گفت :یکی از سیاستهای مورد تأکید دولت
تدبیر و امید اســتفاده از ظرفیت جوانان است و به این مهم اهتمام ویژه
دارد .یداهلل رحمانی در جلســه شــورای فرهنگ عمومی فارس در شیراز
افزود :بر اســاس مصوبه شورای عالی اداری ســهم جوانان و بانوان در
تصدی پســتهای مدیریتی باید در پایان برنامه ششــم توســعه به 30
درصد برســد .رحمانی ،ضمن تأکید بر لزوم توجه ویژه به جایگاه خانواده
و زنــان در جامعه افزود :زنان  50درصد جامعه ما را تشــکیل میدهند و
سیاســت دولت هم بر استفاده از ظرفیت بانوان در حوزهها و فعالیتهای
مختلف مدیریتی است و تاکنون نیز در دولت تدبیر و امید شاهد استفاده

دفتر مقام معظم رهبری در لبنان جهت شرکت در همایش علمای شیعه و
اهل تسنن و همچنین عضویت بنده در شورای ارشاد و سازش دادسرای
ویژه روحانیت فارس و همچنین حمایت ایران از حزباهلل لبنان و جهاد در
کنار مقاومت مردم فلسطین نمونههای دیگری از این وحدت عملی است.
خواجوی با بیان این نکته که برای ما فرقی بین شیعه و سنی ندارد ادامه
داد :برای ما مهم اسالم است و مقاومت در برابر استکبار و دشمنان اسالم.
امام جماعت مسجد اهل سنت مقیم شیراز ادامه داد :ما افتخار میکنیم که
در شــهری مثل شیراز در اوج وحدت زندگی میکنیم و با وجود جمعیتی
نزدیک به دو میلیون نفر ،اهل ســنت در بین مردم شیعه بدون هیچگونه
اختالفی در کنار یکدیگر در کمال وحدت و همبســتگی در حال زندگی
میکنند .این عالم دینی اهل ســنت با اشــاره به تبلیغات سوء دشمن در
ایجاد تفرقه و ســیاه نمایی و اختالفافکنی بین اهل تســنن و شیعه در
جمهوری اســامی افزود :همواره از کشورهای مختلف افرادی که برای
امور گوناگون به شیراز سفر کردهاند به مسجد حضرت رسول اعظم (ص)
میآیند وقتی از وضعیت ما ســؤال میکنند در جواب ایشــان میگوییم
که الحمداهلل ما در این شــهر و در ایران هیچ مشــکل و هیچ اختالفی
نداریــم و وقتی از نعمتهای زندگی در ایران برایشــان صحبت میکنم
انگشــتبهدهان میمانند و میگویند این چیزی که ما مشاهده میکنیم
و آن چیزی که در رســانههای غربی دیدهایم تفاوتی از زمین تا آســمان
دارد .خواجوی همچنین گفت :خدمات درمانی ویژه بیماران بیبضاعت که
قبل از نماز جمعه اهل تسنن در مسجد حضرت رسول اعظم (ص) که با

ضرورت هوشیاری مسلمانان درباره دشمنان مشترک

در همین حال ،امامجمعه مرودشــت با بیان اینکه هفته وحدت به سبب
نزدیکی و قرابت شیعه و سنی و جلوگیری از هرگونه تفرقهافکنی نامگذاری
شــده است اظهار داشت :امام خمینی (ره) با درایتی که خداوند به او داده
بود ،هفته وحدت را برای ایجاد برادری و برابری میان مسلمان اهل تسنن
و تشیع تثبیت کرد .حجتاالسالم مهدی آقائی با اشاره به مهمترین موانع
و چالشهای پیشروی وحدت اسالمی به خبرنگار ایرنا گفت :با توجه به
اینکه اســتکبار جهانی جنگهای فراوانی را در منطقه علیه مسلمانان در
عراق ،ســوریه و یمن راهاندازی کردهاند ،سران کشورهای اسالمی باید با
یکدیگر اتحاد و وحدت داشته و مانع جنگ و خونریزی و نیز کشته و آواره
شــدن شیعه و سنی در کشورهای مسلمان شوند .آقائی با تأکید بر اینکه
مســلمانان باید در برابر توطئههای غرب اتحاد داشته و هوشیاری خود را

سند نشاط و سالمت اجتماعی در استان تدوین شود

از بانوان در پســتها و مناصب مختلــف بودهایم.
سرپرست اســتانداری فارس ،ضمن تأکید بر اهتمام
ویژه دستگاههای اجرایی استان به برگزاری جشنها
و برنامههای چهلمین ســالگرد پیروزی شکوهمند
انقالب اسالمی افزود :برای برگزاری هرچه باشکوهتر
ایــن برنامهها از تمام ظرفیتها و نیروی انســانی و
متخصصان استفاده شود.

هفته بسیج یادآور مسیرهای موفقیتآمیز گذشته است
فرمانده ســپاه ناحیه بقیهاهلل شیراز تأکید کرد که هفته
بسیج هفته یادآوری مسیرهای موفقیت و تجدید میثاق
با شــهدای گرانقدر و تجدید پیمان با والیت است.
ســرهنگ محمدجعفر دوســتدار
در اجتماع بزرگ بســیجیان این
ناحیــه که در ورزشــگاه شــهید
دســتغیب شــیراز برگزار شــد،
گفــت :من همواره بــه خلوص و
صفای بسیجیان غبطه میخورم
و از خداونــد میخواهم که مرا با
بسیجیان محشــور گرداند چراکه در دنیا افتخارم این
اســت که خود یک بسیجی هستم .دوستدار ادامه داد:
بسیجی بودن چیزی نیست جز عملی خالصانه عبادتی
عارفانه قیامی مظلومانه و وصلی عاشــقانه .وی هفته
بسیج را هفته یادآوری مسیرهای موفقیتآمیز گذشته
عنوان کرد و گفت آنچه بسیج را در گذشته موفق کرده
است و کشــورمان را از گردنههای پرخطر عبور داده
است توکل به خدا ،توســل به اهلبیت ،تکیهبر توان
داخلی ،اعتمــاد به جوانان و اطاعــت بیچونوچرا از
ولیفقیه است .وی ادامه داد :امروز بسیج مثل گذشته
آماده اســت تا با سازماندهی در اقشار  ۲۲گانه بسیج
اعم از بسیج دانشآموزی ،جامعه پزشکی ،جامعه زنان،

همکاری ادارات و نهادهای مرکز اســتان صورت میپذیرد دلیلی دیگر بر
وجود وحدت عملی در شیراز است .وی ادامه داد :این کاری که در انقالب
اســامی شکل گرفت همان کاری است که پیامبر (ص) نیز به دنبال آن
بودند و دشــمنان همواره به دنبال ایجاد شکاف و اختالف بین ما هستند.
امام جماعت مسجد اهل سنت مقیم شیراز گفت :دشمن ،دشمن مشترک
است و به فضل الهی و با بصیرت و تدبیر مقام معظم رهبری و همچنین
روشنگری علما در بین مردم ،مردم هوشیار هستند و این امنیت نیز ثمره
همین اتحاد و وحدت بین ماست.

بسیج مهندسی ،بســیج کارمندان ،کارگران ،اصناف،
رســانه و ...در عرصههای مختلف ســازندگی علمی
اقتصادی فرهنگی و دیگر عرصهها انجام خدمت کند.
دوستدار ،مسجدمحوری را از مسائل
و نیازهای مهم امروز جامعه دانست
و گفــت :امــروز با افتخــار اعالم
میکنیم که بســیجیان این ناحیه
موضــوع کار تربیتــی و توجه به
مسجد اهتمام ویژه دارند .دوستدار
همچنین توجه به موضوع رسانه و
فضای مجازی را از دیگر برنامههای مهم و در دســت
اقدام ســپاه ناحیه بقیهاهلل اعالم و در بخش دیگری از
سخنانش افزود :توجه به موضوع آسیبهای اجتماعی
و تشکیل قرارگاه شهید اسکندری در راستای کاهش
و توقف آســیبهای اجتماعی در سطح جامعه است.
فرمانده ناحیه بقیهاهلل شــیراز با اشــاره به قرار گرفتن
در آستانه چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی
اضافه کرد :بسیج باید برنامههایی منسجم و منظم در
راستای اجرای جشن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب
اسالمی برگزار کند؛ چراکه خود یکی از دستاوردهای
ارزشمند انقالب اسالمی به شمار میرود که امروز در
عرصههای مختلف جامعه نقشآفرین است.

سرپرست استانداری فارس ،یکی از الزامات پیشرفت
و توسعه کشورها و جوامع را نشاط اجتماعی دانست
و گفــت :با توجه به اهمیت موضــوع ،ضرورت دارد
که سند نشاط ،شــادابی ،سالمت اجتماعی و مبارزه
با آســیبهای اجتماعی در شورای فرهنگ عمومی
اســتان تدوین شــود .رحمانی اضافه کــرد :توجه
به بهداشــت ،سالمت و نشــاط اجتماعی بهعنوان

ثبت آباده بهعنوان «شهر جهانی منبت»
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان فارس از ثبت
شــهر آباده بهعنوان شهر جهانی منبت ،خبر داد .مصیب امیری گفت:
پس از بررسیهای انجامشده ،از ســوی شورای جهانی صنایعدستی،
نام شــهر آباده بهعنوان شــهر جهانی منبت ثبت شده است .او گفت:
با نگرشــی به پیشــینه تاریخی ،فرهنگی و هنری استان فارس و آثار
تاریخی بهجای مانده از دوران گذشــته ،بهخوبی میتوان دریافت که
فارس از روزگاران کهن ،مهد پرورش هنرمندان و صنعتگران کارآمد و
چیرهدست بوده است .امیری ادامه داد :سال  95شهر آباده گواهیهای
مختلفی نظیر ثبت نشان جغرافیایی ملی و بینالمللی منبت آباده و ثبت
فنون اجرای منبت آباده در فهرست آثار ناملموس میراث فرهنگی ایران
کســب کرده بود .او با بیان اینکه پرونده ثبت آباده بهعنوان شهر ملی
و جهانی منبت ،امســال به شورای راهبردی صنایعدستی کشور ارسال
شد ،گفت :منبت آباده  17نشان ملی مرغوبیت صنایعدستی و  5نشان
زرین جشــنواره فجر را دریافت کرده و  150کارگاه منبت فعال خانگی
یا تجاری و  5هزار هنرمند منبتکار دارد .امیری از حمایت و همراهی
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی ،قدردانی و اضافه
کرد :این موفقیت را مرهون همراهی اســتاندار و معاونان اســتانداری
فارس ،نماینــده مردم آبــاده در مجلس و فرماندار این شهرســتان،
اتحادیه صنایعدســتی فارس و اتاق بازرگانی شیراز و باالخص تالش
هنرمندان منبتکار آباده میدانیم .مدیرکل میراث فرهنگی فارس ابراز
امیدواری کرد که با ثبت جهانی آباده بهعنوان شهر منبت شاهد توسعه
بیشازپیش این هنر اصیل باشیم.

،،

در مقابل ترفندهای دشمن حفظ کنند افزود :پیروان مذاهب اسالمی باید
اختالفات جزئی را رها کرده به مسائل اصلی و جدی توجه کنند.
امامجمعه مرودشت با اشاره به راهبردهای مقابله با جریانهای تکفیری و
نقشههای شوم استعماری بیان کرد :با توجه به اینکه جریانهای تکفیری
به دست غربیها ایجاد شدهاند باید دانشمندان مسلمان در کنفرانسهای
وحدت اسالمی بیانیهای علیه تکفیریها نوشته و مردم را از دسیسههای
آنــان آگاه کنند .آقائی اظهار داشــت :بیشــک جریانهــا و گروههای
تروریســتی و تکفیری دستپرورده غرب بوده و به دنبال ایجاد خونریزی
و اختالف در بین مســلمانان هســتند تا آرامش شــیعه و سنی را از بین
ببرند .وی با تأکید بر اینکه تکفیریها و سلفیها ربطی به اسالم نداشته
و شیعه یا سنی نیستند تصریح کرد :آنها از دین منحرف بوده و در دین
افراطوتفریط میکنند درحالیکه اسالم اینگونه نیست و بنابراین باید بر
اساس مبانی اسالمی برخورد کرده و همانند تاریخ زمان صلح پیامبر (ص)
زندگی کنند .امامجمعه مرودشــت به راهکار معرفی اسالم ناب محمدی
(ص) و پیامبر (ص) در فضای بینالمللی اشاره کرد و گفت :در این رابطه
مسلمانان باید بهصورت جدی و فشرده کنفرانسهایی در رابطه با معرفی
اسالم ناب محمدی (ص) برگزار کرده تا تمامی جهان با زیباییهای این
دین آســمانی و پیامرسان این دین آشنا شوند .وی به جایگاه رفیع پیامبر
اکرم (ص) اشاره کرد و اظهار داشت :حضرت محمد (ص) برای همه مردم
دنیا الگو و اسوه اخالقمداری هستند بنابراین مسلمانان باید به پیروی از
ایشان روی اخالقمداری تأکید ویژهای داشته باشند.
محورهــای مهم و اثرگذار در جامعه باید مدنظر دســتگاههای اجرایی و
متولیان امر قرار داشته باشد .وی ،تأثیر فضای مجازی بر افکار عمومی را
امری انکارناپذیر دانست و گفت :باید ظرفیتهای مثبت فضای مجازی
را به شکل مطلوب به خدمت گیریم .سرپرست استانداری فارس ،ضمن
تأکید بر لزوم توجه به محیطزیســت بهعنوان یک مبحث مهم و حیاتی
گفت :باید توجه داشته باشیم که اگر به دنبال توسعه پایدار هستیم ،منافع
نسلهای آینده را قربانی این هدف خود نکنیم .رحمانی افزود :در دنیای
امروزی یکی از اصول مهمی که در روند توسعه پایدار به آن توجه جدی
میشود توجه به محیطزیست است و تضمین منافع نسلهای آینده است.

فعاالن اقتصادی مخالف خروج غیرقانونی ارز هستند
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن و کشاورزی فارس
گفت :فعــاالن اقتصادی هم با خــروج غیرقانونی ارز،
بدون اطالع دولت مخالف اســت و معتقدیم باید با این
موضوع بهشدت برخورد شود .جمال
رازقی گفــت :تمــام صادرکنندگان
و تولیدکنندگان بر بازگشــت ارز به
کشــور تأکید دارند زیــرا در غیر این
صــورت نمیتوانند تولیــد را ادامه
دهند اما این بخشــنامه مشــکالتی
را بــرای فعالیتهای اقتصادی ایجاد
خواهــد کرد .وی با اشــاره به نقــاط ضعف اصالحیه
بخشنامه نحوه بازگشــت ارز حاصل از صادرات افزود:
در بخشــنامه جدید صادرکنندگان و تولیدکنندگان باید
تمامی مشخصات شخصی فعالیت اقتصادی خود را در
لیست سامانههای ســنا و نیما وارد کنند که با این کار
لیست فعاالن اقتصادی کشور مشخص میشود .رازقی
گفت :اداره کشور در شرایط تحریم ممکن است و باید
بهگونهای رفتار شــود که با بستن راهها توسط تحریم
کنندگان ،ما در داخل راههــای مختلفی را برای انجام
کارها باز کنیم اما متأســفانه در حال حاضر خودمان بر
تحریمها میافزاییم و راههای فرار را بیشــتر میبندیم.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد :بخش خصوصی

باید بتواند راه خروج از تحریمهای را یافته و با مشکالت
مقابله کند اما با صدور و اجرای این بخشــنامه لیست
فعاالن اقتصــادی ما در اختیار تحریــم کنندگان قرار
میگیرد و مشکالت جدید تحمیل
میشود .وی ادامه داد :صادر کردن
اینچنین بخشــنامههایی توسط
دولت به تعطیلی صادرات و تولید
میرســد که پیامد آن رها کردن
صــادرات توســط صادرکنندگان
مــا و اســتفاده از کارتهــای
یکبارمصــرف خواهد بود .رازقی عنوان داشــت :اتاق
بازرگانی فــارس در حــال انجام کار کارشناســی در
خصوص اصالحیه بخشنامه نحوه بازگشت ارز حاصل از
صادرات و ارسال مشکالت و راهکارهایی در این زمینه
برای تصمیم گیران ارشــد کشور است .وی با اشاره به
نامههای گذشته این اتاق و ارائه راهکارهای اقتصادی
که بخشــی از آنها نیز در بخش اقتصاد کشور اجرایی
شــد ،تصریح کرد :پیشنهاد مشــخص ما این است که
دولت باید ارز حاصل از فروش نفت ،پتروشیمی و فوالد
را هزینه ورود کاالهای اساسی و نیازمندیهای کشور
کند و بخش خصوصی نیز بهطور آزاد میداندار فعالیت
اقتصادی شود تا صادرات و واردات را انجام دهد.

صدا ی شهر

سازمان عمران یکی از ویترینهای برجسته خدمت به شهروندان
و حضور در پروژههای شهری شهرداری است

گزارشهایی درباره مدیریت شهری
و بررسی عملکرد مدیران و تصمیمسازان شهری
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مراسم  ۳۰امین سالگرد تأسیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شهرداری شیراز برگزار شد

پاسداشت ۳۰سال خدمت
در راه توسعه و آبادانی شیراز

مراسم  ۳۰امین سالگرد تأسیس ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای
شهری شهرداری شیراز با حضور شهردار ،رئیس و اعضای شورای شهر،
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مدیران شهری
برگزار شد .شهردار شیراز در این مراسم خطاب به کارگران ،مهندسان و
تالشگران عرصه عمران و آبادانی گفت :مراسم  30امین سالگرد تأسیس
ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز ،بهانهای
است برای تجلیل از همه تالشگران این حوزه که در راه عمران ،آبادانی و
توسعه این کالنشهر گام برداشتند .حیدر اسکندرپور ضمن تقدیم تریبون
به کســراییان بنیانگذار ســازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری
شیراز تأکید کرد :باید پاسدار خدمت گذاری مردانی بزرگ باشیم که امروز
ثمره خدماتشان در همه نقاط شیراز به چشم میخورد.
اجازه بلندمرتبهسازی در شیراز را نمی دهیم

رئیس شــورای اسالمی شهر شیراز نیز در این مراسم تأکید کرد که باید
نقطه پایان بر بلندمرتبهســازی در مرکز کالنشهر شیراز گذاشت .سید
احمدرضا دستغیب با بیان اینکه حملونقل ترافیکی و آسیبهای اجتماعی
مرکز شهر را باید دید ،گفت :در شهر شیراز کارهای عمرانی خوب انجام
شده اما هنوز نتوانســتهایم کار ترافیک شهری را حل کنیم .وی با بیان
اینکه امروزه شــعار دنیا آهستهروی اســت ،افزود :باید بهجای ماشین به
انسان اهمیت دهیم .آهســته و با فکر حرکت کنیم ،چراکه امروز دنیا با
محور پیاده حرکت میکند .رئیس شورای شهر شیراز همچنین خواستار
توجه به افراد ضعیف و کمتوان در ســطح شــهر در ساختوسازها شد و
گفت :باید شــهر را برای کودکان بسازیم یا خانمی که با کالسکه بتواند
بهراحتی فرزند خود را جابهجا کند .دستغیب با بیان اینکه کودکان نیاز به
امنیت ،زیبایی و نشاط دارند ،عنوان کرد :باید بر فرهنگسازی و آموزش
آن بیش از گذشته تمرکز کنیم .نه به این معنا که آن را متحول کنیم که
به آن بیفزاییم .وی با طرح سؤالی مبنی بر اینکه تا چه میزان توانستهایم
در شصت و ســومین صحن علنی شورای اسالمی شهر شیراز ،کلیات
الیحه راهاندازی سامانه شفافیت شهرداری شیراز تصویب شد .اعضای
شــورای اسالمی شهر شیراز در شصت و ســومین صحن علنی شورا
کلیات راهاندازی ســامانه شــفافیت را در قالب الیحهای با  ۱۴ماده و
ســه تبصره تصویب کردند .همچنین مقرر شد جزئیات این طرح پس
از بررســی در کمیسیونهای تخصصی ،برای تصویب به صحن علنی
ارائه شود .سخنگوی شورای اسالمی شهر شیراز در حاشیه این جلسه
بــه خبرنگاران گفت :بهمنظــور افزایش میزان اعتماد شــهروندان به
پنجمین دوره شورای اسالمی شهر شیراز و فراهم کردن امکان نظارت
همگانی شــهروندان بر عملکرد شهرداری و همچنین افزایش آگاهی

مردم را از پــل و خط عابر پیاده حرکت دهیم و یا به آنها یاد دهیم که
زباله خود را بر روی زمین نیندازند؟ گفت :از شــهردار شیراز و شوراییان
شیراز میخواهم که با تمرکز بر این مسائل دین خود را به شهر ادا کنند.
رئیس شورای شهر شــیراز با بیان اینکه نیروهای انسانی تشکیلدهنده
مهمترین بخش هر ســازمانی هستند ،گفت :ریشــه ،تخصص و آینده
شــهرداری به نیروهای آن وابسته است که البته امروز بهترین نیروهای
متخصص در شهرداری شیراز مشغول به کار هستند .نماینده مردم شیراز
در مجلس شورای اسالمی نیز در این مراسم با بیان اینکه سازمان عمران
یکی از ویترینهای برجسته خدمت به شهروندان و حضور در پروژههای
شهری شهرداری است ،گفت :در اکثر پروژههای شهری شیراز نشانی از
خدمت این سازمان به چشم میخورد.
سازمان عمران تبلور یک فرایند ارتقایی است

فرج اهلل رجبی خاطرنشــان کرد :ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای
شهری شهرداری شیراز هماکنون در مجموعه مدیریت شهری بهعنوان
یک ســازمان تخصصی شناخته میشود و باید کمک کنیم این سازمان
به فناوریهای نوین برای انجام پروژههای کالن مجهز شــود .سازمان
عمران تبلور یک فرایند ارتقایی اســت که توانســته طی  30سال ازنظر
نیروی انسانی ،ســاختار ســازمانی و نگاه به آینده ارتقا یابد ،با تغییرات
زمان و فناوریهای روز دنیا همگام شــود و بتواند پاســخگوی نیازهای
عمران شــهری باشد .شــهردار اسبق شــیراز افزود :مجموعه مدیریت
شــهری عالوه بر لزوم تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی با مشکالتی
همچون بدهیهای کالن ،جذب بیسابقه نیروی انسانی ،کاهش میل به
سرمایهگذاری ،نوســانات اقتصادی و  ...روبرو بود اما شهرداری توانست
با وجود این مشــکالت مسیر خدمترسانی خود را با افتتاح ایستگاههای
قطار شــهری ،نوسازی ناوگان اتوبوسرانی ،تکمیل پروژههای نیمهتمام
عمرانی ،کلنگ زنی پروژههای تأثیرگذار و ...ادامه دهد .رجبی شــیراز را

سازمان عمران یک پتانسیل مؤثر در کنار شهرداری است

رئیس کمیســیون عمران حملونقل ترافیک شورای شهر شیراز نیز در
این مراسم گفت :ســازمان عمران یک پتانسیل مطلوب و مؤثر در کنار
شــهرداری اســت .نواب قائدی ادامه داد :نگاه شهرداری و شورای شهر
پنجم سیاسی نیست و شاید نگاه ما کمی متفاوتتر از مدیران قبلی شورا
باشــد ،چراکه کارهای عمرانی بخشــی از وظایف ما است .تمام تالش
خود را برای تکمیل پروژههایی که در ســطح شهر کلید خوردهاند به کار
خواهیم بست.
نقش مهم سازمان عمران در توسعه شیراز

رئیس ســازمان عمران و بازآفرینی شهری شــهرداری شیراز نیز در این
مراســم گفت :این سازمان در طول عمر  30ساله خود توانسته با احداث
 46پل و تقاطع غیر همســطح به مســاحت بیش از  152هزار مترمربع،
احداث حــدود  3میلیون و  500هزار مترمربع بزرگــراه و خیابان ،تولید
و اجــرای  6میلیون و  720هزار تن آســفالت ،اجــرای  28هزار و 500
متر لولهگذاری هدایت آبهای ســطحی ،اجرای بیش  21هزار مترمربع
ســاختمان پارکینگ عمومی ،اجرای بیش از  19هــزار و  500مترمربع
ســاختمان آتشنشــانی ،اداره و  ...نقش مهمی در توسعه شیراز ،ارتقای
سطح رفاه شهروندان و بهبود کیفیت خدمات شهری داشته باشد .کریم
شکوهیان با بیان اینکه سازمان عمران شهرداری شیراز نخستین سازمان
عمران در بین شهرداریهای کشور است ،افزود :این سازمان با در اختیار
داشــتن معادن تولید مصالح و آسفالت ،کارگاه تولید بتن و قطعات بتنی،
ماشینآالت و تجهیزات پیشرفته و استفاده از دانش و فناوری روز دنیا از

کلیات طرح شفافیت شهرداری شیراز به تصویب رسید

و مشــارکت شــهروندان در اداره شهر ،شــهرداری ملزم است سامانه
شــفافیت را حداکثر در دوماه با در نظر گرفتن مادهواحدههای مصوب
شورا راهاندازی کند.
نواب قائدی ادامه داد :در این طرح مواردی همچون فراخوان بستههای
ســرمایهگذاری ،فراخوان فــروش و واگذاری امالک و مســتغالت،
فراخوان همه مناقصههای شهرداری ،همه اسناد مالی و سرمایهگذاری،
کلیهی اســناد فروش و واگذاری امــاک و قراردادها ،بودجه مصوب،
بودجه پنج سال گذشته ،اطالعات طرح تفصیلی شهر شیراز ،طرحها و

 ۴۵عنوان جشن و برنامه فرهنگی
در هفته وحدت اجرا شد
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی
شهرداری شیراز گفت :به مناسبت هفته وحدت
بیش از  ۴۵برنامه فرهنگــی و هنری با عنوان
«پیامبر صلح» در شیراز اجرا شده است.
ابراهیم گشتاســبیراد عنوان کــرد :برنامههای
فرهنگی اجرا شــده در هفته وحــدت با هدف
افزایش اتحاد ،همدلی و ایجاد نشــاط اجتماعی
برگزار شد که جشــنهای بزرگ پیامبر صلح و
مهربانی در مناطق یازدهگانه شهرداری ،مسابقه
پیامبر نور و مهربانی در مراکز فرهنگی و مسابقه
طرح مهرورزی ازجمله این برنامهها بود.
وی خاطرنشــان کرد :همایــش و کارگاههای
سبک و سیره حضرت رسول ،مراسم سخنرانی
پیــامآور مهربانی بــا موضوع (رفتــار پیامبر با
کــودکان) ،برپایی نمایشــگاه کارآفرینی ویژه
معلولیــن و بازدیــد از اماکن مذهبــی از دیگر

شــهری منحصربهفرد دانست و خاطرنشــان کرد :یقین دارم شهرداری
شیراز با ظرفیت مدیریتی و کارشناسی باالیی که دارد در مسیر توسعه و
رشد بیشازپیش شیراز گام برمیدارد.

برنامههای اســت که در این هفته اجرا شــده
است.
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی
شهرداری شــیراز با اشــاره به برپایی سینمای
ســیار در مــدارس افزود :معاونــت اجتماعی و
مشــارکتهای مردمی این سازمان با همکاری
حوزه هنری فارس اقدام به برپایی ســینماهای
ســیار در قالب جشــن پیامبر صلح ،در مدارس
نواحی چندگانه آموزشوپرورش فارس و ســه
مدرسه استثنایی کرده است که درمجموع بیش
از یک هزار و  400نفر مخاطب داشت.
گشتاســبی راد اظهار کــرد :همچنین برگزاری
نمایشــگاه نقاشــی گروهی کودکان کار با نام
«شــهر من» از  1تا  6آذرماه در فرهنگســرای
هنر یکی دیگر از برنامههایی است که در هفته
وحدت انجام شد.

برنامههای میانمدت و بلندمدت مصوب شهرداری و واحدهای تابعه و
مشخصات پروژههای عمرانی باید در نظر گرفته شود .در این نشست،
کلیات تفریغ بودجه سال  1396شــهرداری شیراز به مبلغ  8/23هزار
میلیــارد ریال در بخش درآمد و مبلــغ  23هزار میلیارد ریال در بخش
هزینهها از اصالح بودجه ســال  96به مبلــغ  1/26هزار میلیارد ریال
تأیید شــد .با تصویب کلیات این گزارش ،مقرر شــد گزارش و نقطه
نظرات کارشناســان مالی در مکاتبهای به شهرداری ارسال و در هفته
آینده ،جلسه انتخاب حسابرس توسط کمیته مالی کمیسیون و با حضور

توان باالیی در اجرای پروژههای عمرانی برخوردار باشد و احداث تقاطع
سه ســطحی مطهری ـ امیرکبیر ـ رحمت ،ایستگاه قطار شهری میدان
امام حسین (ع) و  ...ازجمله فعالیتهای در حال حاضر این سازمان است.
وی با اشــاره به حضور ســازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شــهری
شهرداری شــیراز در مواقع بحران خاطرنشان کرد :امدادرسانی در زلزله
کرمانشاه ،سیل جهرم ،زلزله بم و ...ازجمله اقدامات این سازمان در مواقع
بحرانی اســت و در حال حاضر نیز با حضور شبانهروزی در بحران ناشی
از رانش کوه در خیابان کوهســتان بلوار جمهوری توانست به شهروندان
خدمترسانی کند.
فعالیت ســازمان عمران منجر به صرفهجویی مالی برای
شهرداری شد

بنیانگذار ســازمان عمران و بازآفرینی شهرداری شیراز نیز دران مراسم
ضمن تشــریح چگونگی آغاز به کار این سازمان گفت :برگزاری مراسم
 30امین سالگرد تأسیس سازمان عمران نشاندهنده توجه ویژه مدیریت
شــهری به عمران و آبادانی شیراز است .سازمان عمران از ابتدا با عشق
و ایثار ایجاد شد و توانست پروژههایی ماندگار همچون بهسازی ورودی
شــیراز از سمت دروازه قرآن ،احداث بلوار چمران و پارک حاشیهای آن،
زیرگذر بلوار شــاهد و  ...را انجام دهد .کســرائیان عنوان کرد :فعالیت
ســازمان عمران طی  30اخیر منجر به صرفهجویی مالی بسیاری برای
مجموعه شهرداری شده است و امروز این سازمان میتواند تجربه خود
در زمینه اجرای پروژههای مختلف را با برگزاری همایشها و دورههای
تخصصی آموزشی در اختیار مهندسان جوان شهر قرار دهد .همچنین در
این مراسم از مهندس کسراییان ،مهندس پوست پرداز ،مهندس مستمع،
مهندس توکلی ازجمله مدیران پیشــین ســازمان عمران و بازآفرینی
فضاهای شــهری شهرداری شــیراز و جمعی از تالشگران این عرصه
تجلیل شد.
معاون مالی شــهرداری برگزار و نتیجه آن به کمیســیون ارائه شود.
همچنین در این جلسه به مناسبت هفته بسیج اعضای شورای اسالمی
شهر شیراز ،از ســردار بسیجی «محمدباقر رنجبر» فرمانده سابق تیپ
تخریب امام حســن (ع) و یادگار هشت سال دفاع مقدس« ،حمیدرضا
عوض دخت» بسیجی فعال در عرصه هنری و فرهنگی از ناحیه ثاراهلل،
«سید علی موسوی» بسیجی مؤلف  ۱۸کتاب در حوزه امنیت سایبری
از ناحیه بقیهاهلل ،دکتر «ســید آرش حق پناه» بسیجی نمونه از بسیج
مهندســان و دارای  ۱۵اختراع ،دکتر «فاطمه نیاز کار» بسیجی فعال
در زمینه قران پژوهی از حوزه بســیج جامعه خواهران و «سید محسن
روستا» بسیجی دارای ثبت چند اختراع تجلیل کردند.

مدیران شهرداری از طریق سامانه  ۱۳۷پاسخگوی شهروندان هستند
مدیران مجموعه شــهرداری شــیراز
در طول هفته دوم آذرمــاه ،همهروزه
از ســاعت  ۱۰تــا  ۱۱از طریــق
ســامانه  ۱۳۷شــهرداری پاسخگوی
همشهریان هســتند .ســامانه ارتباط
مردمی شــهرداری شــیراز ( )137با
هدف دریافــت دیدگاههــا ،انتقادات،
پیشنهادها و درخواستهای شهروندان
در خصــوص بهبود مدیریت شــهری
همچنین برای ارتباط بیشتر شهروندان
با مدیران شــهرداری ،ماهیانه میزبان
شهرداران مناطق ،روسای سازمانهای
شهرداری و  ...است .در روز شنبه دهم
آذرمــاه صارمی زاده شــهردار منطقه
 ،10یکشــنبه  11آذرمــاه مهنــدس
برزگر شــهردار منطقه  ،11دوشــنبه
 12آذرماه مهندس اســماعیلی شهردار

منطقه  ،1سهشنبه  13آذرماه مهندس
احمدزاده شهردار منطقه  ،9چهارشنبه
 14آذرماه مهندس خوشــبخت رئیس

سازمان مدیریت پسماند و پنجشنبه 15
آذرماه دکتر جهانبخش میرزاوند رئیس
ســازمان ســیما ،منظر و فضای سبز

شــهری ضمن حضور در سامانه 137
شهرداری شیراز ،شنونده و پاسخگوی
مشکالت شهروندان خواهند بود.
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،،

افزون بر تکمیل
پروژههای عمرانی دارای
پیشرفت فیزیکی فراوان
کلید خورده از شورای قبل
ـ که نیاز و سرمایههای
شهر محسوب میشوند
ـ پروژههای جدیدی در
سطح شیراز آغاز خواهد
شد که بعضی از این
پروژهها هماکنون کلید
خورده است

شهرراز از تصویب سه الیحه شهرداری در شصت و سومین جلسه علنی شورا گزارش میدهد

تصویبتوافقنامهشهرداریواوقاف
دربارهموقوفاتحریمشهر

،،

،،

شورای شهر
مصوبهویژهای برای
واگذاری اتوبوسها به
رانندگان را با توجه به
افزایش نرخ ارز و باال
رفتن قیمتها داشت و
کمک کرد تا رانندگان
توانایی خرید اتوبوس را
داشته باشند

،،

بار حقوقی کلمات و واژهها در برخی آئیننامهها و مصوبات گاهی چنان ســنگین اســت
حسین مالکی که به تعبیر اهلفن ممکن است موجب تأویل و تفسیرهای دنبالهدار میشود .پس از گذشت
حدود  15ســال از یک مصوبه شورای سوم شیراز ،باالخره طاقت شــهرداری شیراز سرآمد و با تقدیم یک
الیحه دوفوریتی در جلسه اخیر شورای پنجم این شهر خواستار جایگزینی واژه «شهرداری شیراز» با کلمهی
«جنابعالی» شــد و بهاینترتیب اولین دستور کار شصت و ســومین جلسه علنی شورا با اشاره رئیس شورای
پنجم و تقریر منشی اول هیئترئیسه به این مضمون مطرح شد :الیحه دوفوریتی شهرداری شیراز در خصوص
اصالح مصوبه مورخ  25خرداد  82شــورای اســامی سوم شهر شــیراز در تفویض اختیار موضوع ماده 46
آئیننامه مالی شهرداری مبنی بر تائید سلب قابلیت استفاده عمومی از اموال عمومی شهر است که طبق گزارش
توجیهی شــورا ،مصوبه شماره  25خرداد  82اختیارات مندرج در ماده  46آئیننامه مالی شهرداری را به صمد
رجاء شهردار وقت تفویض کرده و ازآنجاکه بین کارشناسان حقوقی ،درباره اعتبار یا عدم اعتبار مصوبه مذکور
به دلیل ذکر کلمهی «جنابعالی» اختالفنظر وجود دارد ،جهت شــفافیت موضوع و رفع ابهام پیشنهاد اصالح
مصوبه فوق در الیحه ارائه و شهرداری با قید دو فوریت خواستار حذف کلمه «جنابعالی» شده است.
تصویب تفریغ بودجه  96شهرداری

دســتور بعدی جلســه علنی  63الیحه دیگر شــهرداری در
خصوص بررســی گزارش تفریغ بودجه ســال  96شهرداری
شیراز بود که سینا بنی زمانی از سوی کمیسیون برنامهوبودجه
و حقوقــی و امالک شــورا با ارائه اعــداد و ارقام کلی بودجه
مصــوب و نیز بودجه اصالحی و همچنین درآمد و هزینههای
شــهرداری در بودجه سال  96شــهرداری اعالم کرد3280 :
میلیــارد تومان رقم مصوب قبل از اصــاح بودجه بوده اما با
اصالح آن ،رقمی پائین تر به تصویب رسیده بود که در این باب
عدد  91/6عملکرد شــهرداری شیراز که به شورا اعالم شده،
درســت اســت .نهایت ًا پس از مباحث اعضای شورا دراینباره،
کلیات تفریغ بودجه سال  96شهرداری شیراز با مبلغ  23هزار
و هشــتدهم میلیارد ریال در بخش درآمــد و مبلغ  23هزار

شهرراز  /نشســت خبری یکساعته عضو هیئترئیسه و سخنگوی شورای
پنجم در ارائه بیالن کار مدیریت شهری حاوی موضوعهای مختلف و مهمی
بود که برخی از آنها همچون نوید افتتاح فاز نخست خط دوم قطار شهری
شیراز که با بهرهبرداری از ایستگاه کلیدی متروی میدان امام حسین تا پایان
امســال همراه خواهد بود ،بیشک نقطه عطفی در زندگی شهری مردم این
شــهر رقم خواهد زد .به گزارش شــهرراز ،نواب قائدی با بیان اینکه بحث
خط دو مترو هماکنون پیشــرفت خوبی دارد و با تزریق نقدینگی که از سوی
شــهرداری صورت میگیرد ،امید اســت بتوانیم فاز نخست آن را هم تقدیم
شهروندان کنیم ،خاطرنشــان میکند :از ابتدای شــورای پنجم تعدادی از
ایستگاههای مترو در فاز یک افتتاح شدند که مهمترین ایستگاه ما که میدان
امام حســین (ع) باشد تا دههی فجر یا انتهای سال تقدیم شهروندان خواهد
شد .عضو هیئترئیسه شورا اضافه میکند :در زمینه شیوههای سرمایهگذاری
در شهر شــیراز اجازه دو هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری توسط شهرداری
جهــت اجرای پروژههای عمرانی شــهرداری و خط ســه قطار شــهری را
از طریق ســرمایهگذاری بخش خصوصی پیگیری کردیم؛ و در این راســتا
کمیســیون اقتصاد سرمایهگذاری تالش کرده که مشکالت را از جلوی پای
سرمایهگذاران رفع کند اما اذعان میکنیم که سرمایهگذاری در شهر شیراز و
استان فارس سرمایهگذاران مشکالت فراوانی دارد و حتی در دیدار با استاندار
سابق و امامجمعه شــیراز این موضوع را پیگیری کردیم که همکاری همه
نهادها را در زمینه سرمایهگذاری مطمئن در شهر شیراز داشته باشیم.
قائدی با ابراز امیدواری از اینکه با گذشت یک سال و اندی از شورای پنجم
شیراز کارهای ارزشــمندی اتفاق بیفتد ،میگوید :با وجود مسائل اقتصادی
گریبانگیر جامعه ،تالش مدیریت شــهری بر این بوده که کارها را به نحو
شایســتهای انجام دهد .این عضو هیئترئیسه شورا بر آن است که افزون بر
تکمیل پروژههای عمرانی دارای پیشــرفت فیزیکی فــراوان کلید خورده از
شــورای قبل ـ که نیاز و ســرمایههای شهر محسوب میشوند ـ پروژههای
جدیدی در ســطح شیراز آغاز خواهد شد که بعضی از این پروژهها هماکنون
کلید خورده است .رئیس کمیســیون حملونقل شورا خطاب به خبرنگاران
یادآور میشود :شما شاهد بودید که ما در هفته دولت افتتاح عمرانی داشتیم
و در دهه فجر هم افتتاح پروژه خواهیم داشــت که امیدواریم این روند ادامه
یابد و تالش ما این بوده اســت تا پروژههایی که شهروندان را به استفاده از
حملونقل عمومی ترغیب میکند ،اجرا کنیم و نگاه ما در شورای شهر جدید
این اســت که تمام پروژههایی که در سطح شهر کلید میخورد ،حتم ًا نگاه

میلیارد ریال در بخش هزینهها از اصالح بودجه ســال  96با
مبلــغ  26هزار و یکدهم میلیــارد ریال این الیحه نیز که به
گفته دستغیب ،در کمیسیون برنامهوبودجه شورا نیز رأی آورده
بود ،به تصویب رسید.
تصویب توافقنامه شهرداری و اوقاف

همچنین الیحه توافقنامه بین شــهرداری شــیراز و اداره کل
اوقاف و امور خیریه فارس بهمنظور تسریع در امر تعیین تکلیف
اراضی و امالک موقوفات در محدوده و حریم شهر شیراز ـ که
شامل امالک واقع در حوزه استحفاظی باغات قصردشت شهر
شیراز نمیشود ـ و تحت تولیت و یا نظارت اداره اوقاف و امور
خیریه اســت ،در راستای ماده  101اصالحی قانون شهرداری
مصوب سال  90در  12مادهواحده مورد تصویب اعضای شورا

بنا به خواســته سید احمدرضا دستغیب ،قائممقام شهردار شــیراز دراینباره توضیح دهد :من فکر
میکنم کاربرد کلمه جنابعالی در این مصوبه یک اشــتباه لغتی است ،زیرا دو مصوبه همزمان در این خصوص
داشــتیم که تنها در یکی از آن مصوبهها چنین واژهای به کار برده شده است که بر اساس آن دوستان حقوقی
ایراد گرفتهاند ،با وجود کلمه جنابعالی به شــخص تفویض اختیار میشود که باید تبدیل به شهرداری شود تا
ی است که در مصوبه دیگر که همزمان با مصوبه موردبحث بوده،
بتوانیم از این مصوبه استفاده کنیم .این در حال 
بهجای کلمه جنابعالی واژه شــهرداری درج شده است .اسماعیل ارزانی ادامه میدهد :دلیل ارائه این الیحه با
دو فوریت به شــورا این اســت که وجود کلمه جنابعالی در مصوبه مذکور باعث مراجعات بسیاری از مردم به
شهرداری و همچنین دردسر کمیســیونها شده بود زیرا مجبور بودیم که کارهای مربوطه را واحد به واحد به
شورا ارائه دهیم .به همین دلیل این الیحه با دو فوریت به شورا ارائهشده است تا کار مردم راحتتر انجام گیرد.
این الیحه پس از رأیگیری به تصویب اعضای شورا رسید .به گفته سینا بنی زمانی از سوی کمیسیون برنامه،
بودجه ،حقوقی و امالک شــورا ،با تصویب این اصالحیه ضمن رفع ابهام ،شهرداری میتواند موارد زیر 100
متر را بدون مراجعه به شورا ،حلوفصل و کار شورا را سبکتر کند تا امور مردم را سریعتر به انجام برساند.

قرار گرفت؛ اما الیحه چهارم شهرداری با موضوع بررسی طرح
تفصیلی ســکونتگاه انجیره به دلیل پایا ن وقت قانونی جلسه
علنی ادامه مباحثات و رأیگیری اعضای شــورا دراینباره به
جلسه علنی آینده با حضور شهردار شیراز موکول شد .در ادامه
جلسه ضمن از دستور کار خارج شدن طرح کمیسیون برنامه،
بودجه امور حقوقی و امالک شورا ،مبنی بر دستورالعمل نحوه
نظارت شــورای اسالمی شهر شیراز بر شهرداری و واحدهای
تابعه بهمنظور بررســی کارشناســی ،طرح راهاندازی سامانه
شفافیت شهرداری شیراز به تصویب اعضای شورا رسید.
برنامههای پیش از دستور

در آغاز شــصت و ســومین جلســه علنی که با نطق پیش از
دســتور نواب قائدی رئیس کمیســیون حملونقل و عمران

گزارش کار مدیریت شهری از زبان نواب قائدی سخنگوی شورای پنجم:

پروژههای مدیریت شهری ،مردممحور است

حملونقل و ترافیکی داشته باشد.
نــواب قائدی میافزایــد :در این مدت تالش کردیم با خریــد و ورود 185
اتوبوس درونشــهری در شهریور و مهرماه ســال جاری به ناوگان شهری،
تعدادی از اتوبوسهای فرسوده را از چرخه بیرون کنیم تا با توزیع عادالنهای
که در سطح شــهر خواهند داشت ،شمال ،جنوب ،شرق و غرب شهر از این
اتوبوسهای جدید بهرهمند شــوند .قائدی
ادامه میدهــد :ما مصوبهویــژهای برای
واگذاری اتوبوسها به رانندگان را با توجه
بــه افزایش نرخ ارز و بــاال رفتن قیمتها
داشــتیم و کمک کردیم تــا این رانندگان
توانایی خرید اتوبوس را داشــته باشــند.
همچنین بحــث پیــاده راه عفیفآباد در
مرحله انتخاب پیمانکار اســت و این قطعه
را بهعنوان مســیر پیادهراه ـ البته نه به آن
صورت که کام ً
ال مانع عبور و مرور خودروها
شــویم ـ در نظر میگیریــم و زمینههای
بیشتری را برای استفاده مردم از آن فراهم
خواهیم کرد که در راســتای پیادهمحــوری و مردممحوری بتوانند تعامالت
خوبی را در این مســیر با هم داشته باشند .وی افزود :در حوزهی حملونقل
عمومی همچنین قرارداد مســیرهای دوچرخهسواری تنظیم و بهزودی شهر
شیراز شاهد بهرهبرداری از مسیرهای مذکور خواهد بود.
استعالمهای یکروزه

سخنگوی شــورا در بررسی خالصه فعالیتهای کمیسیونهای دیگر یادآور
شد :در کمیسیون معماری و شهرسازی شورا بحث بسیار ویژهای مانند کمیته
آسانسازی شهرداری الکترونیک داشتیم که بهترین کارشناسان شهرداری در
آنجا گردآمدهاند تا پاسخ به استعالمها به کمتر از یک روز برسد .در این راستا
دنبال این هســتیم که فرایند آسانسازی به شکلی ادامه یابد که شهروندان
برای دریافت پروانههای ساختمانی و پرداخت عوارض خود اقدام کنند .وی
با اشــاره به حدود  1800هکتار بافت فرسوده در شیراز ادامه میدهد :در این

مدت همچنین با توجه به فعالیت دفاتر تسهیلگری در بافتهای فرسوده شهر
شیراز ،میگوید :با تغییر روشها در شورای پنجم سعی کردیم امکان انتخاب
را برای مردم در دفاتر تسهیلگری ایجاد کنیم و در حوزه معماری و شهرسازی
هم بازنگری طرح باغات قصردشــت را داریم و دنبال این هستیم که امکان
استفاده مفید از باغات قصردشت بهعنوان ریههای شهر برای مردم و باغداران
فراهم شود .قائدی یادآورمی شود :همچنین
در خصوص پیگیری حریم شــهر شــیراز
ازآنجاکه روستاهایی مثل گویم در سالهای
گذشته و حتی شــهرک انجیره در انتهای
ســال  96به محدوده شهر شــیراز افزوده
شدند ،پیگیری مســائل حریم شهر شیراز
بسیار مهم و حیاتی است و اکنون به دلیل
حضور مهاجرین روستاهای اطراف شیراز در
حریم شیراز ،روستاهای ما به همین دلیل به
شکل سرسامآوری رشد میکنند و بعض ًا هم
با وجود طرح هادی دســتگاههای ذیربط
ماننــد بنیاد مســکن ،راه و شهرســازی و
فرمانداری و بخشداری وهم در این زمینه ما را یاری کنند تا ساختوسازهایی
که در حریم شهر شــیراز صورت گیرد در چارچوب طرح هادی و بهصورت
استاندارد صورت گیرد .سخنگوی شورا همچنین اعالم میکند :برای پرداخت
مطالبات پیمانکاران مصوباتی در کمیسیون برنامه ،بودجه ،حقوقی و امالک
شــورا صورت گرفته است .نواب قائدی همچنین موضوعاتی مانند اساسنامه
شرکت تأمین و نگهداری ماشینآالت شهرداری ،مسائل زیستمحیطی طرح
بام سبز ،بررسی راهکارهای مناسب برای جلوگیری از ورود پساب بیمارستانی
و مراکز درمانی به فاضالب شــهری و طــرح تصفیهخانه لوکال در مناطق
مختلف شهر را از اقدامات کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری
شــورا دانست و از اقداماتی مانند حمایت جامع از ورزش ،آییننامه تجلیل از
نامآوران ،جشنواره شهروند نمونه ،پیگیری الیحه حمایت از مساجد و اماکن
مذهبی ،برونسپاری مراکز ورزشــی و فرهنگسراها در کمیسیون فرهنگی
خبر داد .وی ثبت شــهر شیراز بهعنوان شهر خالق ،طرح جامع گردشگری،

شــورا درباره خرید پلههای برقی بــرای پلهای عابر پیاده و
نیز ضرورت راهاندازی سیســتم یکپارچه پرداخت الکترونیک
کرایه خدمات اتوبوسرانی و تاکســیرانی ،تذکر سیداحمدرضا
دســتغیب درباره ضرورت قانونی اســتفاده از نیروهای رسمی
در پستهای سازمانی و مدیریتی شهرداری و نیز تذکر احمد
تنوری رئیس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورا درباره عدم
درج نام مدیرمسئول در شناســنامه نشریه شهرراز ،همچنین
برنامه تجلیل اعضای شورا از سردار محمدباقر رنجبر فرمانده
ســابق تیپ تخریب امام حسن (ع) ،حمیدرضا عوض دخت از
ناحیه ثاراهلل ،سید علی موسوی از ناحیه بقیهاهلل ،سید آرش حق
پناه از بسیج مهندسان ،فاطمه نیاز کار بسیجی از حوزه بسیج
جامعه خواهران و سید محسن روستا بسیجی دارای ثبت چند
اختراع نیز برگزار شد.

بررسی مسائل و مشکالت بافت تاریخی ،توسعه پیادهراه گردشگری ،پیگیری
و ســاماندهی تپه پوستچی ،ساماندهی آثار تاریخی برم دلک و قصر ابونصر
را در زمره پیگیریهای کمیســیون گردشگری و زیارت دانست و با اشاره به
نورپردازی جلوخان باغ عفیفآباد خاطرنشان میکند :شورا پیگیر طرح جامع
نورپردازی و روشنایی شهری بهمنظور بهرهگیری از نورپردازی مناسب برای
حیات و زندگی شبانه برای مردم است.
قائدی افزود :شورای شــهر پیگیر طرح جامع نورپردازی و روشنایی شهری
بهمنظور بهرهگیری از نورپردازی مناســب برای حیات و زندگی شبانه برای
مردم اســت .وی از بهرهبرداری پروژههای بزرگ شهر تا سال  ۹۸خبر داد و
افزود :برخی با رویکرد شــورا مبنی بر تکمیــل پروژههای نیمهتمام مخالف
بودند اما با توجه به اینکه این پروژهها ســرمایه و پول مردم شــهر اســت
ناگزیر به تکمیل پروژهها بودیم .سخنگوی شورا با اشاره به تمدید یکساله
برنامه پنجساله شهرداری تا سال  ۹۷افزود :مشکالت اقتصادی شهرداری و
بدهیهای گذشته ســبب اختالل در روند برنامههای شورای پنجم شد که
مقرر شــد اقدامات و فعالیتهای شــورای پنجم را در راستای مسائل ویژه
مردم در این برنامه در نظر بگیریم .وی در پاسخ به سؤال مبنی بر دلیل تعدد
تذکرات به شــهرداری در صحن علنی شورا گفت :با توجه به انتظارات اعضا
در کمیسیونهای شورا از شهردار ،در صورت برآورده نشدن انتظارات ،مسائل
بهصورت تذکر بیان میشود تا به شکل مطلوب رسیدگی شود .قائدی افزود:
تذکر ،اعمال فشــار به شهرداری نیســت و حق قانونی شوراست تا مدیران
زیرمجموعه شهرداری تکالیف را به نحو شایسته انجام دهند.
رئیس کمیســیون عمران ،حملونقل و ترافیک شورای اسالمی شهر شیراز
گفت :زیرســاخت الزم در شــروع هر کار آگاهی به جامعه است بهویژه در
جامعهای که فرهنگ و دیدگاه مختلف وجود داشــته باشــد .وی با اشاره به
تصویب طرح شفافیت در شورای شهر شیراز افزود :برخی اطالعات از مردم
پنهان بود و زمینه را برای رانت ایجاد میکرد که در راســتای آگاهی مردم،
اطالعاتی در سامانه درج میشود که تاکنون بههیچعنوان در دسترس مردم
نبوده اســت .وی با اشاره به راهاندازی این ســامانه در مدت  ۲ماه از سوی
شهرداری افزود :با این اقدام ،مشــکل انحصاری بودن فعالیتها در شورا و
شهرداری رفع میشود .سخنگوی شورای اسالمی شهر شیراز با بیان اینکه
طرح تعارض منافع نیز در دست اقدام است تصریح کرد :با تصویب این طرح
بستگان افراد شاغل در شورا و شــهرداری ،حق معامله با شورا و شهرداری
نخواهند داشت.
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عضو شورای شهر در گفتوگو با «شهرراز» مطرح کرد

دالیلبالتکلیفیپلههای
برقیپلهایعابرپیاده
حسین مالکی

پلههای برقی پلهای عابر پیاده ،وضعیت و شــرح وظایف کمیسیون حقوق شهروندی شورا،
چشــمانداز نوروز  98و ورزش در زمره موضوعهایی است که در گفتوگوی پیشروی شهرراز با
نائب رئیس کمیسیون حقوق شهروندی شــورای شهر دقایقی پس از پایان جلسه علنی اخیر در
میان گذاشته شــد .لیال دودمان ضمن برشمردن دالیل بالتکلیفی پلههای برقی برای پلهای عابر
پیاده شیراز در بخش دیگری از پاسخهای خود بر این عقیده است که شرح وظایف کمیسیون حقوق
بخشــی از نطق پیش از دســتور رئیس
کمیســیون حملونقل شورا در جلسه علنی
اخیر به موضوع پلههای برقی پلهای عابر
پیاده اختصاص داشــت ،گویا شما هم در
این زمینه قب ً
ال اعــام نظرکرده بودید که
قرار است در شــش نقطه شیراز پلههای
برقی بــرای پلهای هوایی نصب شــود.
موضوع از چه قرار است؟

بهعنوان عضو شــورا در پیگیری درخواســتهای
مردمی در برخی مناطق شهر با تقاضاهای شهروندان
بــرای نصب پلههای برقی و یا رمپ در پلهای عابر
پیاده مواجه شــدهام .تا جایی که اطــاع دارم قرار
بوده در مناطقی از شــهر ازجمله بلوار اتحاد ،خیابان
محراب ،شهرک اســتقالل ،یا چهارراه شریفآباد و
نزدیکیهای زنــدان عادلآباد که مردم با مخاطرات
بســیاری روبهرو هســتند و عبورومــرور بهویژه در
بلوارهای بزرگی که در شــهرک اســتقالل اســت،
در پلهــای عابر پیاده پلهبرقی نصب شــود ،چراکه
واقعــ ًا بدون پل عابر پیاده امکانپذیر نیســت .بنا به
گفته ســاکنان آن مناطق زنان و مردان سالمند این
نقاط قادر به باال رفتــن از پلههای طوالنی پلهای
عابر پیاده نیســتند ـ یعنی پــل هوایی وجود دارد اما
نمیتواننــد از پلههای ثابت پلهــای عابر پیاده باال
بروند ـ و باید از رمپ اســتفاده شــود .با تمام اینها
طبق بررسیهای خود من ،امکان استفاده از پلههای
برقی بــرای پلهای هوایی ما بهخصوص در مناطق
کمبرخوردار وجود دارد .در همین راســتا هم متوجه
شدم در اسفندماه گذشته با انعقاد صورتجلسهای بین
شهرداری و شرکت شــهر آتیه  40دستگاه پلهبرقی
وارد شیراز شــده ،اما تا آنجا که اطالع دارم معاونت
حملونقل و ترافیک شــهرداری شــیراز هنوز آن را
امضاء و تائید نکرده و تنها بعضی از آنها با تصدیق
و تائید معاونت فنی و عمرانی شهرداری روبهرو شده
است.

آیا ایــن پلههای برقــی تحویل معاونت
حملونقل شهرداری شیراز شده است؟

بنا به پیگیریهایی که شخص ًا انجام دادم ،گویا این
پلههای برقی هنوز هم تحویل انبار معاونت حملونقل

عضو هیئترئیســه شورا و مشاور اجتماعی دانشگاه
علوم پزشکی شــیراز گفت :با توسل به راهکارهای
فرهنگم حور میتوان از شــیوع انــزوای اجتماعی
بین شــهروندان و ابتال به بیماریهای ناشی از آن
جلوگیری کرد.
قاسم مقیمی در حاشــیه هفدهمین نمایشگاه کتاب
فارس افزود :فارغ از کمتحرکی ،فشــارخون باال و
تغذیه ناسالم ،گوشهنشینی و عزلتگزینی نیز بالی
جان برخی شهروندان شــده است که این میتواند
امــکان ابتالی افراد به بیماریهــای متعدد ازجمله
دیابت را تسریع کند.
وی بــا تأکید بر نقش مؤثــر کتابخوانی در رهایی
جامعــه از پوچی و تنهایی گفت :بیشــتر افرادی که
در بازه ســنی  40تا  70ســال قرار دارنــد بهویژه
بانــوان چنان چــه از ســرگرمی فکــری و تغذیه
روحی غافــل شــوند در معرض ابتال بــه بیماری
خواهنــد بود و یکــی از راههای مؤثــر درمان این
درد نیز کتاب اســت که با یکبــار هزینه برای آن
میتوان بارها اســتفاده کرد و این نقیصه را کاهش

،،

شهروندی شورا حتماً باید بازبینی شود و بهجز شهرداری دیگر دستگاههای خدماترسان شهر
را نیز تحت شــمول قرار دهد .دودمان میگوید کــه در نوروز  97با وجود مدتزمان کوتاه فعالیت
شورای پنجم ،با استقبالی که از سطح کشور برای سفر به شیراز و حتی اقامت طوالنیتر مسافران
در آنوقت به عمل آمد ،معلوم شــد که خدمات بسیار خوبی به شــهروندان و گردشگران داخلی
ارائهشده و مورد رضایت مسافران به شــهر ما قرار گرفته است .مشروح گفتوگو با لیال دودمان
را در ادامه بخوانید.

شــهرداری نشده است .به نظر میرسد بعضی اصول
فنی با آن قرارداد مربوطه یکسان نیست و این تعداد
از دســتگاههای پلهبرقی هنوز تائیدیه کارشناســان
را دریافت نکرده اســت .در جلســهای که با معاونت
حملونقل شهرداری داشتم ،دلیل عدم تحویلگیری
این پلههای برقی اینگونه ذکر شــد که کارشناسان
برخی سؤاالت فنی را از شــرکت شهر آتیه پرسیده
بودند ،اما این شــرکت مطابق ضمایم قرارداد پاسخ
مناســب را ارائه نکرده اســت که این موضوع دلیل
بالتکلیفی پلههای برقی مذکور اســت و در جلسهای
کــه در همین زمینــه با معاون حملونقل شــهردار
داشــتیم ،قرار شــد او تصمیم نهایی را در این رابطه
با همراهی و تائیدیه شهردار محترم شیراز بگیرد.

شــورا در ارتباط با شهرداری تنظیم شده است و اگر
این کمیسیون بخواهد موفق باشد باید شهروند را در
ارتباط با شــهر در نظر بگیرد؛ اما باید بگویم هنوز به
دلیل اینکه فرصتی برای بازنگری دستورالعمل شرح
وظایف کمیســیون حقوق شــهروندی فراهم نشده
اســت ،درواقع کار در رابطه با شــهروند و شهرداری
را خود شــهروندان انجام میدهنــد .باالخره ما در
شــورای پنجم  13عضو هســتیم و مردم به هر 13
عضو مراجعه میکنند ،یا اینکه به کمیته پاسخگویی
به شــکایات میآیند و یا بههرحــال به ناظر منطقه
مراجعه و مشــکالت را مرتفــع میکنند .به نظر من
شرح وظایف کمیسیون حقوق شهروندی شورا حتم ًا
باید مورد بازبینی و در ارتباط با شهر قرار گیرد.

در صورت استمرار غیاب رئیس کمیسیون
حقوق شهروندی شورا بهعنوان نایبرئیس
این کمیسیون آیا تصمیمی برای برگزاری
جلسات گرفته شده است؟

شما عضو کمیســیونهای گردشگری و
فرهنگی شــورا و در جریان برنامهریزیها
برای آمادهســازی امکانات شهری برای
نوروز  98هستید ،آیا میتوانید از هماکنون
منظری به سمت سال نو بازکنید؟

ازآنجاکــه کمیســیون حقوق شــهروندی شــورا،
کمیسیونی بســیار مهم اســت ،من این اجازه را به
خودم نمیدهم که تا قبل از ورود رئیس کمیســیون
بخواهم این کار را انجام دهم .با مشــکلی که برای
همکار عزیز ما جناب آقــای حاجتی بهعنوان رئیس
این کمیســیون پیش آمد ،من نمیخواستم در غیاب
و تا تعیینتکلیف وضعیت او اقدامی را انجام دهم که
خدایناکرده ســوءتفاهم و برداشت بدی ایجاد کند.
امیدوارم کــه او بازگردد و بتواند همچنان ریاســت
کمیسیون حقوق شهروندی را داشته باشند.
شرح وظایف کمیسیون حقوق شهروندی
شورا بیشــتر در رابطه با شهرداری تنظیم
شــده اســت درحالیکه خدمات شهری
به دســتگاههای دولتی دیگــر هم مربوط
میشــود ،بهعنوان عضو این کمیســیون
میتوانیــد بگوئید کــه آیــا در رابطه با
موضوعهــای خــارج از شــهرداری هم
پیگیریهایی صورت میگیرد و اگر شده به
چه نتایجی رسیده است؟

بله .بیشتر شرح وظایف کمیسیون حقوق شهروندی

نخست باید گفت که در نوروز  97با آنکه مدتزمان
کوتاهی برای برنامهریزی و اجرای برنامهها داشتیم،
توانستیم خدمات خوبی را به شهروندان و گردشگران
داخلی ارائه دهیم و با اســتقبالی که از ســطح کشور
برای سفر به شیراز و حتی اقامت طوالنیتر مسافران
در آنوقت به عمل آمد ،معلوم شــد که این خدمات
قابلتوجه بوده و مورد رضایت مســافران به شهر ما
قرار گرفته است؛ بنابراین امیدواریم بهزودی با تعیین
رئیس ســتاد نوروزی ،برنامههایی که باید در دل این
ســتاد به وجود بیاید ،شــکل بگیرد و با این ترتیب
کمیتههای مربوطه نیز خودبهخود فعال خواهند شد و
برنامهریزیهای الزم نیز انجام خواهد گرفت.
بهعنوان یک عضو کمیســیون فرهنگی،
در این کمیســیون راجع به موضوع ورزش
بانوان شاغل در شورا ،شهرداری و محالت
چه اندیشهای وجود دارد؟

الیحه ورزش بانوان هفته گذشــته از طرف سازمان
فرهنگی اجتماعی شــهرداری به کمیسیون فرهنگی
اجتماعی شــورا ارائه و مطرح شــد که بر اساس آن

رئیس کمیسیون سالمت ،محیطزیست و خدمات شهری شورا عنوان کرد

کتابخوانی آمار دیابت را کاهش میدهد

داد.
رئیس کمیســیون سالمت شــورای اسالمی شهر

شــیراز ادامه داد :شواهد و آمارهای سالم زیستی در
شیراز از نتایج مثبتی برخوردار نیست و اگر این روند

نیمی از بودجهای که برای این موضوع در نظر گرفته
شده در اختیار سازمان فرهنگی خواهد بود و سازمان
هم به هر شــکل و شــیوهای میتواند با همکاری
ســازمان ورزش و جوانان ایــن هزینه را بهخصوص
در بخش ورزش محالت انجام دهد .این اتفاق البته
بسیار هم خوب اســت که پیشبینی بودجهای برای
این مسئله شده است؛ اما نظر شخصی من این است
که نباید سهم تیمهای ورزشــی مشغول در لیگها
حتی در فوتبال که مردم نسبت به آن نوستالژی دارند
کاهــش یابد .به نظر من برای برقــراری عدالت در
الیحهای که به کمیسیون فرهنگی شورا آمده است،
باید مبلغ افزایش یابد و یا تصحیح شود تا همه تیمها
از آن استفاده برابر ببرند تا هدف اصلی تأمین شود.
از ســوی دیگر یکی دو هفته قبل هم در جلســهای
با بانوان عضو یاوران شــورا داشــتیم ،بنا شــد که
همینگونه کــه ورزش آقایان را تقویت میکنیم ،به
همان انــدازه هم ورزش بانوان محــات را تقویت
کنیم که مورد تصویب قرار گرفت .معاونت ســازمان
ورزش و جوانان در بخش بانوان هم به ما پیوست و
قول مساعد و مســتقیمی را در این زمینه داد و قرار
شد ما در جشــنوارهای که برگزار میکنیم ،تیمها را
دستهبندی و افراد مستعد و توانمندی که در محالت
هستند ،شناســایی کنیم ،و اینکه تیمهایی ورزشی
که مســابقات ورزشی را برگزار میکنند بانوان را نیز
شامل شود.

ظاهرا ً پلههای برقی
خریداریشده هنوز
تحویل انبار معاونت
حملونقل شهرداری
نشده است .به نظر
میرسد بعضی اصول
فنی با آن قرارداد مربوطه
یکسان نیست و این
تعداد از دستگاههای
پلهبرقی هنوز تائیدیه
کارشناسان را دریافت
نکرده است

،،

،،

امیدواریم بهزودی با
تعیین رئیس ستاد
نوروزی ،برنامههایی که
باید در دل این ستاد به
وجود بیاید ،شکل بگیرد و
با این ترتیب کمیتههای
مربوطه نیز خودبهخود
فعال خواهند شد و
برنامهریزیهای الزم نیز
انجام خواهد گرفت

،،

این جشنواره که به آن اشاره کردید تنها
مختص بانوان یاوران شوراست؟

خیر ،یاوران شورا هم همکاری میکنند که همه افراد
ورزشــکار توانمند محالت در این جشــنواره شرکت
کنند تا ما بتوانیم با شناســایی آنان تیمسازی و برای
آنها مسابقه برگزار کنیم.
پیشتر گفتــه بودید که آثــار صاحبان
اندیشه ،چاپ و از آنان حمایت میشود ،آیا
این اتفاق افتاده است؟

در این زمینه در ســازمان فرهنگــی اتفاقات مثبتی
داشــت میافتاد که امیدوار هستم این اتفاقات ادامه
پیدا کند.
ادامه یابد ،نیمی از شــیرازیها در دهه آینده پذیرای
سونامی دیابت خواهند بود.
دکتر مقیمــی افزود :در حال حاضر  425میلیون نفر
از مــردم دنیا مبتال به یکی از انــواع دیابت یک یا
دو هستند که بیشــتر مبتالیان افراد بین  20تا 79
ســالهاند و با توجه به عدم مراقبتهای پزشــکی و
کمتحرکی و بیمســئولیتی برخی افراد نســبت به
خود ،این رقم در  20ســال آینده بــه  625میلیون
نفر میرسد.
این عضو هیئترئیســه شورا گفت :متأسفانه نزدیک
بــه یکمیلیون و  100هزار نفر از این جمع بیشــتر
مبتــا به دیابت نوع اول هســتند و تلختر آنکه از
هر هفت نوزاد در دوران حاملگی مادران یک نفر به
دیابت دچار میشود.
مشاور سالمت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
با اشــاره به اینکه  79درصد از جمعیت مبتالیان به
دیابت در کشورهای متوسط و پیشرفته ازجمله ایران
هســتند ،افزود :ما و فرزنــدان ما در معرض ابتال به
این بیماری هستیم.

،،

نباید سهم تیمهای
ورزشی مشغول
در لیگها حتی
در فوتبال که مردم
نسبت به آن نوستالژی
دارند کاهش یابد .برای
برقراری عدالت ورزشی،
باید مبالغ کمکی
افزایش یابد
و یا تصحیح شود
تا همه تیمها
از آن استفاده
برابر ببرند

،،
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بسیجمیراثدارفرهنگ
فداکاری و ایثار است

شهردار شیراز در جمع بسیجیان مجموعه شهرداری شیراز گفت :اگر
کسی خودش را بسیجی میداند باید روحیه گذشت ،فداکاری ،احترام
به دیگران ،تالش خالصانه و فعالیت خداپســندانه داشته باشد .حیدر
اسکندرپور در جمع خانوادههای بسیجی شهرداری شیراز با بیان اینکه

شــهردار منطقه دو شهرداری شیراز از پیشــرفت فیزیکی  ۵۶درصدی
بازارچــه پروتئین در خیابان کارگر خبر داد .قاســم اکبری با بیان اینکه
 ۵۰هزار مترمربع زیربنای تجاری بازارچه پروتئین است ،اظهار کرد :سازه
این پروژه به اتمام رســیده اســت و در انتهای سال  ۹۸این مجتمع به
بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با بیان اینکه مذاکراتی در جهت انتقال مغازهداران با اعضای اتحادیه
اصناف و نماینده مغازهداران دروازه کازرون انجام شــده است ،افزود :با
اتمام این بازارچه مغازهداران دروازه کازرون به این مکان انتقال مییابند
و آلودگیهای زیستمحیطی این منطقه از بین خواهد رفت.
شهردار منطقه دو شیراز با بیان اینکه عملیات اجرایی پردیس سینمایی
پارک جوان از شــهریورماه آغاز شد و همچنان در حال اجرا است ،اظهار
کرد :با تأکید شــهردار محترم این پروژه دوســاله به بهرهبرداری خواهد
رسید .اکبری با بیان اینکه در حال حاضر پیمانکار پروژه سازمان عمران و
رئیس ســازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شــهرداری شیراز گفت:
بخش اعظمی از ساختوسازهای شــهری در حوزههای مختلف و ارائه
خدمات گوناگون به شــهروندان توسط شهرداری اجرایی میشود و این
پروژهها منشــأ تغییرات زیاد در ابعاد اجتماعی ،فرهنگی و زیستمحیطی
است .ازاینرو اقدام به برگزاری کارگاه ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرهنگی
پروژهها با همکاری جهاد دانشــگاهی کردیم .دکتر ابراهیم گشتاسبیراد
گفت :مذاکراتی با جهاد دانشگاهی فارس انجام شد تا اجرای طرح ارزیابی
تأثیرات اجتماعی و فرهنگی پروژهها (اتاف) در قالب کارگاههای آموزشی
دســتور کار قرار گیرد و این دورهها برگزار شود .معاون شهرداری شیراز
خاطرنشــان کرد :مطالعات در کشــورهای مختلف ازجمله ایران نشان
میدهد که هرجایی که به مطالعات و ارزیابیهای انجام شده توجه نشد،
متأسفانه تلخترین میراثها برای شهر و شهروندان آن شهر بجای مانده
است ،توجه به این تجارب ،ضرورت مطالعات طرح اتاف را بیشتر نمایان
میکند.
معاون اجتماعی و مشــارکتهای مردمی ســازمان فرهنگی اجتماعی
شهرداری شیراز تحقق شعار شهر انسانمحور را دلیل اصلی اجرای طرح

امروز روحیه فداکاری و گذشــت در جامعه تضعیف شده ،تأکید کرد:
بســیجیان میراث دار فرهنگ فداکاری ،ایثار و مقاومت بهجامانده از
هشت ســال دفاع مقدس هستند و باید تالش کنیم که این فرهنگ
دوباره در جامعه تقویت و نهادینه شود.

بازارچه پروتئین در سال  ۹۸به بهرهبرداری میرسد

بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری شیراز است ،گفت :تاکنون  ۳۰هزار
مترمربع خاکبرداری این پروژه انجام شده است و بهزودی دیگر عملیات
اجرایی نیز آغاز خواهد شــد .وی افزود:
پردیس ســینمایی پارک جــوان دارای
چهار ســینما و یــک آمفیتئاتر روباز با
ظرفیت  ۴۵۰نفر است.
شهردار منطقه دو شــیراز با بیان اینکه
عملیات اجرایی ســالن ورزشی خیابان
کارگر در حال اجرا اســت ،اظهار کرد:
فــاز اول این پروژه با  ۳۵۰متر ســالن
سرپوشــیده در مراحل نهایی قرار دارد
و در فــاز دوم ایــن مجموعه اســتخر

تخصصی آموزش شنا پیشبینیشــده است که در حال حاضر به دنبال
ســرمایهگذار هستیم .اکبری در ادامه به اختصاص زمینی ده هزار متری
جهــت احداث پارک ،خانه بهداشــت و
ســوله ورزشــی خبر داد و گفت :زمینی
در منطقه ده پیاله توســط شــهرداری
خریداریشــده است که  ۷هزار مترمربع
آن اختصاص به پارک دارد و ســه هزار
متر آن نیز توســط اداره راه و شهرسازی
به سوله ورزشــی تبدیل میشود و ۳۰۰
مترمربع آن نیز توســط دانشکده علوم
پزشکی به خانه بهداشت تبدیل میشود.
وی بــا بیان اینکه بهزودی شــهرداری

کارگاه ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرهنگی پروژهها برگزار شد

ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرهنگی پروژههــا (اتاف) عنوان کرد و گفت:
متأسفانه در دهههای گذشــته اتفاقاتی رخ داد که ضرورت اجرای طرح
اتاف را نمایانتر کرد .سارا همت در حاشیه برگزاری کارگاه ارزیابی تأثیرات
اجتماعی فرهنگی پروژهها (اتاف) که به همت جهاد دانشــگاهی فارس
برگزار شــد ،با تأکید بر رویکرد شهردار شیراز مبنی بر شهر انسانمحور،
بیان کرد :ازآنجاییکه هر نوع تغییر در فضای زیست شهروندان منجر به
تغییر در فرهنگ و ســبک زندگی افراد میشــود ضروری است تا انجام
طرحهایی نظیر اتاف با توجه به میزان اثرگذاری آنها توسط متخصصان
امر انجام شــود .وی نیازسنجی در محالت ،نظرسنجی و مشارکت مردم
در پروژههای مختلف را از دالیل حضور کارشناســان شــهرداری شیراز
در کارگاه ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرهنگی عنوان و خاطرنشــان کرد:
کسانی که در دوره مقدماتی شرکت کردهاند با پژوهش و مطالعات در این
حوزه آشنایی داشته و پسازاین دوره نیز در جلسات تخصصی و کاربردی
شــرکت خواهند کرد مدرس کارگاه ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرهنگی
پروژهها (اتاف) با بیان اینکه ارزیابی تأثیرات پروژههای مختلف ،در ایجاد
تصویر روشــن از دولت برای ملت و از ملت برای دولت فراهم میکند،
اهمیت الزام تمام بخشها بــه انجام ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرهنگی
پروژهها را یادآور شد و تأکید کرد که این مهم باید به یک مطالبه عمومی
تبدیل شود .فردین علیخواه با تأکید بر اینکه هر پروژه فارغ از محل اجرا
و حجم و وسعت آن ،باید یک گزارش ارزیابی تأثیر اجتماعی داشته باشد،
افزود :حدود هفت ســال پیش بهاتفاق جمعی از همکاران دانشگاهی و با
حمایت بعضی از مدیران معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران،
مطالعه طرح اتاف یا آنچه برخی آن را پیوست اجتماعی-فرهنگی مینامند

ساماندهی ورودیهای شیراز
را با جدیت دنبال میکنیم
معاون فنی و عمرانی شهرداری شیراز گفت :با توجه
به در پیش بودن عید نوروز ،ســاماندهی ورودیهای
شیراز با جدیت دنبال میشود.
حســین آرگیو در حاشــیه بازدید از پروژه بهســازی
بزرگراه خلیجفارس در شــرق کالنشــهر شیراز ،با
بیــان اینکه این محو ِر شــریانی و مهم باید با اصول
کامل فنی و مهندسی بازســازی شود اظهار داشت:
با همکاری شهرداریهای مناطق  5 ،2و  7بهسازی
این بزرگراه در راســتای بهبود عبور و مرور و بهبود
منظر شهری انجام میشود.
معاون شــهردار شــیراز افزود :اجرای ایــن پروژه بر
اســاس اصول فنی در زیرســازی ،زهکشی ،انتقال
آبهای ســطحی و روســازی خواهد بود .ابتدا برای
هدایت ترافیک در این مسیر پرتردد ،بازسازی کندرو
در محور جنوبی در حال انجام اســت .وی با اشــاره

شــهردار شــیراز با یادآوری منش و روش بسیجیان افزود :در هشت
سال دفاع مقدس بسیجیان و رزمندگان بر سر اینکه چه کسی جانش
را در راه دفــاع از وطــن و هممیهنانش فدا کند بــا یکدیگر رقابت
داشتند ،اما آیا امروز جامعه ما این روحیه را دارد؟ آیا در فضای اداری
ســازمانهای مختلف این روحیه حاکم است؟ اسکندرپور خطاب به
بسیجیان مجموعه شهرداری شــیراز گفت :امروز اگر میخواهیم به
معنای واقعی بسیجی باشیم باید ویژگیهای بسیجی بودن را در رفتار
و کردار خود نشــان دهیم و با سعهصدر بیشــتر در تکریم و تسهیل
امور شــهروندان تالش و بیشازپیش برای حل مسائل و مشکالت
مختلف و بهبود وضعیت شــهر کار کنیم چون نفس بسیج ،فدا کردن
خود برای دیگران اســت .وی با اشاره به شرایط کنونی جامعه و لزوم
حفظ همبستگی و وحدت در این شــرایط خاطرنشان کرد :اطمینان
دارم بســیجیان مجموعه شهرداری با درک وضعیت امروز جامعه و با

به ورودیهای دیگر کالنشــهر شــیراز خاطرنشان
کرد :ورودی شــیراز از سمت خرامه ،اصفهان ،دشت
ارژن و سپیدان نیز با احداث تقاطعهای غیرهمسطح،
تعریض محور ،بهســازی و روکش آســفالت ،تملک
امالک مورد مسیر ،بهبود فضای سبز و  ...با همکاری
شــهرداریهای مناطــق و ســازمانهای مختلف
شهرداری ساماندهی میشود.
آرگیو خاطرنشــان کرد :همچنیــن بهمنظور طراحی
حذف دوربرگران همســطح در بزرگــراه خلیجفارس
نیز احداث تقاطعی غیرهمســطح که بزرگراه در حال
احــداث مولوی ،بلوار والیت و میدان میوه و ترهبار را
برای پوشش دهد ،در دستور کار قرار دادهایم .معاون
فنی و عمرانی شــهرداری شیراز تصریح کرد :در این
راه نیازمند همکاری دیگر دستگاهها ازجمله اداره کل
راه و شهرسازی ،راهداری ،پلیس و  ...هستیم.

را آغاز کردیم .این جامعهشــناس و مدرس طرح اتاف ادامه داد :با تالش
این مجموعه ،در ســال  87شــهردار وقت تهران ،تمام بخشها و توابع
تحــت مدیریت خود را ملزم به تهیه پیوســتهای اجتماعی و فرهنگی
برای پروژههای شهری کردند .علیخواه با بیان اینکه این روند هرچند با
کملطفی برخی مدیران و معاونتها مواجه شد اما همچنان تداوم داشته،
گفت :خوشبختانه دیگر الزم نیست تا همچون سالهای آغازین تالش
شود اصل ایده موردپذیرش قرار گیرد .در این راستا اقدامات مناسبی برای
تبدیل این ایده به عمل انجام شد که آموزش نیروی انسانی ،انتشار کتب
و مقاالت کلیدی مرتبط ،دعوت از متخصصان شناختهشده بینالمللی به
ایران و تصویب آئیننامه اتاف از آن جمله آنهاست.
این جامعهشناس هدف از ارزیابی تأثیرات اجتماعی معروف به پیوستهای
اجتماعــی پروژهها ،اطالع از آثار اجتماعــی یک پروژه پیش از وقوع آن
دانســت و عنوان کرد :تیم ارزیابی آثار اجتماعی برای مجری یک پروژه
پیشبینی میکند که در حین ساخت و پس از بهرهبرداری از آن کدام آثار
اجتماعی رخ خواهد داد .این پیشبینی به مجری کمک میکند تا قبل از
وقوع آثار ناگوار ،برای آنها تمهیداتی بیندیشد ،لذا موضوع هم بسیار ساده
و هم بســیار پیچیده است .وی به آشنا کردن مجری با محیط اجتماعی
بهعنوان یکی از اهداف اجرای طرح اتاف اشاره و دراینباره نیز عنوان کرد:
روشن است که مجری هر پروژهای نخست باید اطالعاتی درباره محیط
اجتماعی که قرار اســت در آن پروژه اجرایی شــود به دست آورد .فقدان
آمار و اطالعات اجتماعی این زمینــه را فراهم میآورد که پروژه بهطور
مداوم در معرض مخاطره باشــد .برای مثال ســاخت کلیسا در محلهای
که بیشــتر ساکنان آن مسلماناند یا برعکس ساخت مسجد در محلهای

همکاری جمعی مســیری را فراهم میکنند که بتوانیم از این شرایط
سربلند بیرون آمده و روزهای خوبی را برای مجموعه مدیریت شهری
و شیراز جنت تراز رقم بزنیم.
شــهردار شیراز که خود از رزمندگان هشــت سال دفاع مقدس است
با تبریک هفته بســیج و گرامیداشــت یاد و نام شهدای گرانقدر آن
در چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی گفت :به مناسبت هفته
بســیج یاد میکنم از دالورمردانی که جان خود را فدا کردند و شهید
شــدند تا امروز ما در آســایش ،امنیت و افتخار زندگی کنیم و کشور
ایران ســربلند بماند .اســکندرپور همچنین با تبریک هفته وحدت و
میــاد پیامبر اکــرم (ص) گفت :در میالد ائمه اطهار و جشــنهای
آیینی و مذهبی ضروری است که فضای شهر نشان از جشن و سرور
داشته باشد و این وظیفه نهادهای متولی است که با حفظ ارزشها و
چارچوبها بتوانند جامعه را بانشاط و شاداب کنند.
شیراز عملیات اجرایی احداث پارک را آغاز خواهد کرد ،افزود :از اداره کل
راه و شهرسازی و دانشکده علوم پزشکی نیز درخواست میشود سریعتر
به تعهدات خود عمل کنند .شهردار منطقه دو شیراز با بیان اینکه مجتمع
مسکونی ،اداری و ورزشی به مساحت ده هزار مترمربع در خیابان مؤذن
قشــقایی توسط بخش خصوصی کلنگ زنی و در حال اجرا است ،اظهار
کرد :در حال حاضر سرمایهگذار به دلیل نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت
مصالح به دنبال تأمین منابع مالی است .اکبری گفت :در این پروژه پارک
آبی بزرگ شــهر شیراز پیشبینی شده است که در حال عملیات اجرایی
است .وی در ادامه اضافه کرد :پارک حاشیهای به مساحت دو کیلومتر در
بلوار احمد بن موسی پیشبینی شده است و بهزودی عملیات اجرایی آن
آغاز میشــود .اکبری در پایان از تحقق کامل بودجه درآمدی شهرداری
منطقه دو طی  ۸ماه گذشــته بر اساس برنامه زمانبندیشده خبر داد و
گفت :مشارکت شهروندان در پرداخت بهموقع عوارض ما را در سازندگی
شهر یاری میدهد.
که بیشتر ساکنان آن مسیحیاند به عدم استفاده و اقبال از پروژه پس از
بهرهبرداری منجر خواهد شــد .جامعهشناس و مدرس طرح اتاف با اشاره
به جلوگیری از اتالف منابع با اجرای این طرح ،خاطرنشان کرد :خروجی
مطالعات ارزیابی تأثیر اجتماعــی میتواند از اتالف منابع ملی و یا منابع
مربوط به بخش خصوصی جلوگیری کنــد .یکی از وظایف یک ارزیاب
اجتماعی بررســی گزینه عدم اجرای ( )NO-Actionدر پروژههاست .در
مواردی که ارزیاب به این نتیجه دست یابد که یک پروژه شهری پس از
بهرهبرداری هیچ اســتفادهکنندهای نخواهد داشت یا اینکه هزینهای چند
برابر به اجتماع تحمیل خواهد کرد با اعالم آن به تصمیم گیران میتواند
از صرف و اتالف هزینه ممانعت به عمل آورد.
وی تقویــت ســرمایه اجتماعــی و در رأس آن اعتمــاد را از مهمترین
شــاخصهای اجرای طرح اتاف دانســت و گفت :اعتمــاد میتواند در
ســطح افراد جامعه ازیکطرف و بین آنان و ســازمانهای رسمی شکل
گیرد .انجام ارزیابیهای اجتماعی به تقویت سرمایه اجتماعی و به تعبیر
روشنتر اعتماد بین مردم و سازمانهای رسمی منجر شود .جامعهشناس
و مدرس طرح اتاف یادآور شد :سازمانهای رسمی با انجام ارزیابی تأثیر
اجتماعی نشــان میدهند که دغدغــه آن را دارند که کمترین صدمه به
اجتماع وارد شود .آنها تالش میکنند با مراجعه متعدد به اجتماع ،نیازها
و خواســتههای آن را بررســی و در پروژه مورد مالحظه قرار دهند .این
امر درنهایت تقویتکننده اعتماد اجتماعی و ســرمایه اجتماعی سازمانی
خواهد بود .علیخواه همچنین تحقق مسئولیتپذیری اجتماعی را از دیگر
مزایای این طرح ذکر و اظهار کرد :در دنیای امروز یکی از شــاخصهای
سنجش مسئولیتپذیری شرکتها ،میزان توجه آنها به محیطزیست و
محیط اجتماعی است .استانداردهای مختلفی در این خصوص تعریفشده
و شرکتها تالش میکنند تا در عمل به این استانداردها پایبند باشند.

اجرای پروژه  PMISبهمنظور اداره بهتر شهر است

رئیس کمیســیون برنامهوبودجه ،امــور حقوقی و امالک
شورای اســامی شهر شــیراز گفت :اجرای پروژه PMIS
بهمنظــور حفــظ حقوق مردم و اداره بهتر شــهر اســت.
عبدالرزاق موســوی در نشســت ارائه قابلیتهای سامانه
مدیریت اطالعات پروژه ( )PMISبا تأکید بر رعایت حقوق
مــردم و ضرورت در نظر گرفتن صالح و صرفه شــهر در
اجرای پروژههای مختلف و همچنین حفظ اموال عمومی،
اظهار داشت :با اجرای پروژه  PMISاهدافی چون مدیریت
هزینههای شــهرداری ،حفظ و ارتقــای کیفیت پروژهها،
یکپارچهسازی و استانداردسازی اطالعات پروژه ،دسترسی
مدیران بــه وضعیت فیزیکــی ،زمانی و ریالــی پروژهها
بهصورت مستمر و مدیریت نمودن تخصیص بوده ،محقق
خواهد شــد .وی کمک به شــفافیت اقدامات شهرداری،
جلوگیری از فســاد و تبعیض ،ارزیابــی عملکرد مدیران و
پاسخگو نمودن آنها را از دیگر اهداف این پروژه برشمرد
و افــزود :اجرای این پــروژه در واقع در جهت حفظ حقوق
مردم و اداره بهتر شهر است .امیدواریم با برنامهریزی مدون

در این زمینه و بهرهگیری از قابلیتهای ســامانه مدیریت
اطالعات پروژه ( )PMISدر آینده نیز شــاهد بهرهبرداری از
فازهای دیگر این پروژه باشــیم .رئیس کمیسیون عمران،
حملونقل و ترافیک شــورای اســامی شــهر شیراز نیز
در این نشســت با اشــاره به رویکرد سیستمی و جامع در
مدیریت پروژههای عمرانی و تأکید شــورای اسالمی شهر
در خصوص شفافســازی اطالعات پروژهها و الکترونیکی
کردن دسترســی به آنها گفت :اســتقرار هرچه سریعتر
سامانه مدیریت اطالعات پروژه ( )PMISدر شهرداری شیراز
ضروری اســت .نواب قائدی اظهار کرد :ساختار شهرداری
شیراز شــامل معاونتها ،مناطق و سازمانهای مختلف در
سطح شهر است که هرکدام از آنها پروژههای متعدد را در
محدوده خدماتی خود انجام میدهند .اطالعات این پروژهها
در قسمتهای مختلف شهرداری بهصورت پراکنده است و
اطالعات قابل اتکایی را نمیتوان از این پروژهها بهصورت
متمرکز دریافت کرد .اســتقرار ســامانه مدیریت اطالعات
پروژه ( )PMISضروری است تا اطالعات مربوط به پروژهها

را بهصورت جامع و کامل در تمامی ســطوح شــهرداری
بهصورت طبقهبندیشده داشته باشیم.
شورای پنجم نیز از عملیاتی شدن این پروژه حمایت میکند.
وی دسترسی بهموقع به مستندات و اطالعات پروژه جهت
برنامهریزی و کنترل ،جمعآوری و یکپارچهسازی اطالعات
پروژهها ،جلوگیری از اعمال سلیقههای فردی در مدیریت
پروژههای مختلف ،امکان تهیه گزارشهای متناســب با
پیشرفت پروژهها و بودجه هزینه شده در هر پروژه ،امکان
ارائه گزارشهای از عملکرد شهرداری ،ایجاد آرشیو مناسب
مســتندات پروژهها و ارزیابی دقیق پیمانکاران و همچنین
کارایی و بهرهوری کارکنان مشــغول در پروژهها را ازجمله
اهداف اجرایی پروژه  PMISبرشمرد.
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اخبا ر کوتاه

مسابقه المانهای نوروزی شیراز برگزار میشود

عیادت رئیس شورای شهر
ازکودکانپرورشگاهولیعصر
رئیس شــورای اسالمی شهر شــیراز همزمان با میالد رسول
مهربانیها ،به عیادت کودکان شــیرخوارگاه حضرت ولیعصر
رفت .ســیداحمدرضا دســتغیب در بازدیــد از مرکز نگهداری
کودکان و نوزادان بیسرپرست و بد سرپرست حضرت ولیعصر
(عج) با مراحل پذیرش ،مراقبت ،نگهداری ،امور درمانی و نحوه
واگذاری حضانت این کودکان آشنا شد .رئیس شورای اسالمی
شهر شــیراز ،در حاشــیه این بازدید گفت :پرورشگاه حضرت
ولیعصر تنها پرورشــگاه خیریه و غیردولتی در جنوب کشــور
اســت که به همت خیران و تحت نظارت ســازمان بهزیستی
راهاندازی شده اســت .وی ادامه داد :توجه به ایتام و کودکان
بد سرپرســت از سفارشها مؤکد اهلبیت و رسول اکرم (ص)

است و در این شرایط سخت اقتصادی میطلبد بیش از گذشته
توجه شهروندان معطوف به اینگونه مراکز معتبر و غیردولتی
شود .دستغیب ابراز کرد :رسیدگی به ایتام ،مورد تأکید خداوند
و از سنتها و روشهای حسنه پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار
(ع) بوده است .وی گفت :اکنون هم وظیفه همه ماست که بر
اساس این سنت و روش و حس انساندوستی ،آنان را از کمک
و محبت خودمان فراموش نکنیم.
ئیس شــورای اسالمی شهر شیراز ادامه داد :خداوند یاری کرد
که در روزی بارانی میالد حضرت رســول اکرم (ص) ساعاتی
را با این کودکان و مربیان و مدیران کوشــای شــیرخوارگاه
ســپری کنم و در شادی آنان شریک باشــم .همچنین دکتر

شورای اسالمی شهر شیراز به راهاندازی
سامانه شفافیت رأی داد

طرح اعضای شورای اسالمی مبنی بر راهاندازی
سامانه شفافیت شهرداری شیراز تصویب شد.
نواب قائدی» سخنگوی شورای اسالمی شهر
شیراز در حاشیه شصت و سومین جلسه علنی
این شورا گفت :بهمنظور افزایش میزان اعتماد
شــهروندان به پنجمین دوره شورای اسالمی
شــهر شــیراز و فراهم کردن امــکان نظارت
همگانی شــهروندان بر عملکرد شهرداری و
همچنین افزایش آگاهی و مشارکت شهروندان
در اداره شــهر ،شــهرداری ملزم است سامانه
شــفافیت را حداکثر در دوماه با در نظر گرفتن
مادهواحدههای مصوب شــورا راهاندازی کند.
وی ادامه داد :در ایــن طرح مواردی همچون
فراخوان بستههای ســرمایهگذاری ،فراخوان
فروش و واگذاری امالک و مستغالت ،فراخوان
همهی مناقصههای شــهرداری ،کلیهی اسناد
مالی و ســرمایهگذاری ،کلیهی اسناد فروش و
واگذاری امــاک و قراردادها ،بودجه مصوب،
بودجه پنج ســال گذشــته ،اطالعــات طرح
تفصیلی شــهر شــیراز ،طرحها و برنامههای
میانمــدت و بلندمدت مصوب شــهرداری و
واحدهای تابعه و مشخصات پروژههای عمرانی

باید در نظر گرفته شود.
نــواب قائــدی اضافــه کــرد :توافقنامه بین
شهرداری شیراز و اداره کل اوقاف و امور خیریه
اســتان فارس نیز در این جلســه به تصویب
شورای شهر شیراز رســید .عضو هیئترئیسه
شورای اسالمی شهر شــیراز خاطرنشان کرد:
بهمنظور تسریع در امر تعیین تکلیف اراضی و
امالک موقوفات در محدوده و حریم شهر شیراز
که تحت تولیت و یا نظارت اداره اوقاف و امور
خیریه است ،در راســتای ماده  ۱۰۱اصالحی
قانون شهرداری مصوب  ،۱۳۹۰این توافقنامه
بین اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس
و شهرداری شیراز تنظیم و تصویب شد .قائدی
با بیان اینکه این توافقنامه شامل امالک واقع
در حوزه اســتحفاظی باغات قصردشــت شهر
شــیراز نمیشــود ،اضافه کرد :این توافقنامه
در  ۱۲مادهواحــده پس از بحث و بررســی به
تصویب شورای اســامی شهر شیراز رسید به
گفته سخنگوی شورای شهر شیراز متن کامل
این توافقنامه پس از تأیید فرمانداری در پایگاه
اطالعرسانی شورای شهر شیراز قابلدسترس
خواهد بود.

پورکریم مدیر داخلی این مرکز گزارشی از فعالیتهای مختلف
و چگونگی نگهداری و مراقبت نوزادان و کودکان و مشکالت
موجود ارائه کرد .به گفته دکتر پورکریم ،شــیرخوارگاه حضرت
ولیعصــر (عج) میزبان بیش از  ۱۲۰نــوزاد و کودک یکروزه
تا سهســاله اســت و مجموعه کادر پرســتاری و مراقبتی آن
بــه بهترین نحو از کودکان نگهــداری میکنند اما به حمایت
شــهروندان نیازمند دارد .به گزارش روابط عمومی شــورای
اسالمی شهر شــیراز ،شــیرخوارگاه حضرت ولیعصر در شهر
صدرا آماده دریافت کمکهای نقدی و غیر نقدی شــهروندان
بهویژه پوشــک نوزاد ،شیر خشک ،مغز گردو و بادام و گوشت
ماهی است.

شورا و شهرداری آمادگی انتقال
پایانه باربری را به بیرون از شهر دارند

نائب رئیس شــورای اسالمی شهر شیراز از آمادگی
این شورا و شهرداری شیراز برای انتقال پایانه باربری
شیراز به بیرون از این شهر خبر داد .ابراهیم صبوری
که در جمع نمازگزاران مسجد حضرت ابوالفضل (ع)
شهرک امید واقع در بلوار امیرکبیر حضور یافته بود،
به مشــکالت این محله از شهر اشاره کرد و افزود:
ساکنان منطقه  4شــهرداری با مشکالت مختلفی
روبرو هستند که عمده آنها حضور مشاغل مزاحم و
کهنه بودن ناوگان عمومی در این منطقه شهر است.
وارد شدن فعالیتهای مزاحم در طول چندین دهه
در نقاطی از این منطقه باعث بر هم زدن آســایش
و آرامش خانوادهها شــده و در زندگی روزمره آنان
اختالل ایجاد کرده است .ناظر شورای اسالمی شهر
شــیراز در منطقه  4شــهرداری یکی از عمدهترین
مشکالت شــهروندان در این منطقه را وجود پایانه
باربری عنوان 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 باربــری باعث اخالل در زندگی
خصوصی و خانوادهای اهالی آن منطقه مســکونی
میشود و خاصیت آرامش بخشــی آن محله را به
هم میزند.
صبوری با اشاره به بند  20ماده  55قانون شهرداریها

افزود :فلسفه وضع این بند قانونی حمایت معنوی از
مســکن و محل سکونت و حفظ آرامش شهروندان
است .وی در ادامه مسجد را یک پایگاه منحصربهفرد
اجتماعی جهت تبادلنظر و ایجاد وحدت در جامعه
دانست و افزود :حضور مسئوالن شهری و استانی در
مساجد و ارتباط بیواسطه مردم با آنها زمینه حل
بسیاری از مشکالت را فراهم میسازد .نائب رئیس
شورای اسالمی شهر شــیراز از لزوم برخورداری از
امنیت اجتماعی بیشــتر ،وجود آسیبهای اجتماعی
و ...بهعنوان دیگر خواســتههای شــهروندان این
منطقه یاد کرد و گفت :اراده شــورای اسالمی شهر
شــیراز بر این است که با کمک و همفکری یاوران
شورای محالت اینگونه مشکالت را مرتفع و زمینه
برخورداری شــهروندان از آرامــش روانی در محل
سکونت خود را فراهم سازند.

ضرورت راهاندازی سیستم یکپارچه پرداخت الکترونیک کرایه خدمات اتوبوسرانی و تاکسیرانی

رئیس کمیســیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر شیراز در
شصت و سومین جلسه علنی شورای شهر در نطق پیش از دستور
خود از بررسی قرارداد خرید پلههای برقی موردنیاز حوزه معاونت
حملونقل شــهرداری و ضــرورت راهاندازی سیســتم یکپارچه
پرداخــت الکترونیک کرایه خدمات اتوبوسرانی و تاکســیرانی
گفت .نواب قائدی ابتدا ضمن والدت حضرت رسول اکرم (ص)
و امام جعفر صــادق (ع) و روز اخالق و مهرورزی و همچنین ۵
آذر ،روز بســیج افزود :قرارداد خرید پلههای برقی موردنیاز حوزه
معاونت حملونقل مســتند به مصوبه شماره /۹۴/۷۳۳ص مورخ
 ۱۳۹۴/۰۲/۲۳شــورای اسالمی شهر اســت که بر اساس آن به
شهرداری شــیراز اجازه داده شده است با رعایت صرفه و صالح
شهرداری تا ســقف  ۵۰۰میلیارد تومان جهت انجام معامالت و
پروژههای سرمایهگذاری و عمرانی و با شرط  ۲5درصد پرداخت
نقدی ۳۵ ،درصد تســهیالت بانک شــهر و  ۴۰درصد واگذاری
امالک و تهاتر ،نسبت به انعقاد قرارداد با بانک شهر اقدام کند .به
گفته قائدی بر این اســاس در تاریخ چهارم اردیبهشت  95و طی
قرارداد شــماره  ۹۵/۳۷۴۸۴به مبلغ تقریبی  ۱۱۷میلیارد تومان،
قراردادی با بانک شهر در خصوص کارگزاری خرید ماشینآالت
و دســتگاهها و تجهیزات موردنیاز معاونت حملونقل و ترافیک
منعقد شــد که شامل خرید پلهبرقی ،آسانسور ،اتوبوس دوکابین،
تجهیــزات الکترونیکی پرداخت کرایه  BRTو تابلوهای راهنمای
مسیر میشود.
قائدی افزود :طی مکاتبات بعدی و الحاقیه قرارداد مقرر میشود
 ۴۰دســتگاه پلهبرقی با برند ،مشخصات فنی و قیمت مشخص
توسط بانک شــهر در اختیار معاونت حملونقل شهرداری شیراز
قرار گیرد .پلههای برقی مذکور از کشــور چین خریداری و طی
صورتجلسهای که در اسفندماه سال  ۹۶به امضای مدیران حوزه
معاونت حملونقل میرسد در توقفگاه سازمان حملونقل مسافر
تحویل و دپو میشود .متأسفانه پلههای تحویلشده به شهرداری،
مشخصات فنی الزم و مشخصشــده را نداشته و معاونت فنی
و عمرانی شــهرداری در نامــه شــماره  ۹۷/۲۷۴۰۰۶در تاریخ

نهم آذرماه  97نیز بهصراحت اعالم کرده اســت که مشخصات
موردنظر شــهرداری با دستگاههای تحویلشده مطابقتی ندارد و
با آن شرایط ساخته نشــده است! حالآنکه در بند  ۱-۱۳قرارداد
کارگزاری با بانک شــهر آمده اســت« :کارگزار موظف اســت
هماهنگیهای الزم را با فروشنده به عمل آورد تا تسهیالت الزم
برای اعزام بازرس و یا بازرســین خریدار به کارخانه تولیدکننده
در حیــن تولید و قبل از حمل کاال طی دو مرحله در طول مدت
قرارداد فراهم شود».

قائدی سپس این ســؤال را مطرح کرد :آیا چنین بازدیدهایی از
سوی شهرداری و از طریق بانک شهر انجام شده است؟ اگر پاسخ
مثبت اســت ،چرا پلههایی که مشــخصات فنی قرارداد ،الحاقیه
آن و مکاتبات صورت با کارگزار را ندارد ،توســط شــهرداری و
حوزه معاونت حملونقل تحویل و دپو شــده است؟ و اگر پاسخ
منفی اســت ،چرا توســط حوزه معاونت حملونقل این مســئله
پیگیری نشــده و پلههای مذکور بدون کنترل مشــخصات فنی
تحویل شــده است؟ ضمن آنکه اهمال و تاخیرات صورت گرفته
در خصوص تحویل این پلهها و انجام بازرســیهای الزم برای
کنترل مشــخصات فنی موردنظر سبب شده است تا به دلیل باال
رفتن قیمت ارز ،شــهرداری متحمل خسارات قابلتوجهی گردد.

ازاینرو ،الزم است تا از طریق بازرسی کل شهرداری موضوع به
جد موردبررسی قرار گرفته و در اسرع وقت تعیین تکلیف شده و
در صورت بروز تخلف ،با متخلفین برخورد قانونی صورت پذیرد و
نتیجه اقدامات ،به شورای اسالمی شهر گزارش گردد.
موضــوع دوم کــه قائدی در این نطق بــه آن پرداخت ،به لزوم
و ضــرورت راهاندازی سیســتم یکپارچه پرداخــت الکترونیک
کرایه خدمات اتوبوسرانی و تاکســیرانی و هماهنگ با سیستم
پرداخت نرخ خدمات در ســایر بخشهای حملونقل شــهری
اختصاص داشت .به گفته رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک
شورای شــهر ،طی چند روز گذشــته نرخ خدمات تاکسیرانی و
اتوبوسرانی به ســازمان حملونقل مسافر جهت اجرا ابالغ شده
است؛ همانگونه که همه میدانیم نرخ جدید بسیاری از خدمات
تاکســیرانی بهگونهای است که رقمی ُرند نبوده و ازاینرو تأمین
آن هم از سوی مسافران دشــوار است و هم از سوی رانندگان.
از ســویی دیگر به دلیل دســتورالعملهای مربــوط به افزایش
نرخ خدمات حملونقل عمومی برابر با نرخ تورمی اعالم شــده
از ســوی بانک مرکزی ،امکان ٌرند کــردن نرخهای مذکور نیز
وجود ندارد .ازاینرو ،در کمیســیون عمران ،حملونقل و ترافیک
شــورای اسالمی شهر مصوب شد تا سازمان مدیریت حملونقل
مســافر نسبت به راهاندازی سیستم یکپارچه پرداخت الکترونیک
کرایه خدمات تاکسیرانی و اتوبوسرانی اقدام نماید .با وجود آنکه
قرارداد پیمانکار فعلی پرداخت الکترونیک خدمات اتوبوسرانی در
پایان دیماه ســال جاری (کمتر از دو ماه دیگر) خاتمه مییابد،
تاکنون اقدام اجرایی قابلتوجهی برای تحقق این موضوع صورت
نپذیرفته تا بتوان در فرصت اندک باقیمانده سیســتم یکپارچه
پرداخت الکترونیک را عملیاتی نمود! بنابراین ضروری اســت در
اسرع وقت این موضوع نیز تعیین تکلیف شده و وارد فاز اجرایی و
عملیاتی گردد و در این راستا پیشنهاد میشود با ایجاد یک فضای
رقابتی ،امکان ارائه خدمات بهتر برای شــهروندان فراهم شده و
آنها بتوانند با توجه به کیفیت و کمیت بهتر ،خدمات مطلوبتر
مربوط به پرداخت کرایه را انتخاب نمایند.

ســازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در راستای ارتقای کیفیت
منظر و هویت بخشی به فضای شهری ،تقویت حال و هوای نوروزی در سطح شهر و ایجاد
جذابیتهای جدید برای شــیراز مسابقه طراحی ،ســاخت و نصب المانهای شهری برگزار
میکند .از کلیه هنرمندان و عالقهمندان دعوت میشــود که با طراحی المانی در خور شأن
و نام شیراز بهعنوان پایتخت فرهنگی و هنری کشور و سومین حرم اهلبیت (ع) با در نظر
گرفتــن معیارهایی همچون طراحی المانی باکیفیت و فاخر که بعــد از عید نوروز نیز قابل
نگهداری باشد ،توجه به مسائل هویتی و زیباشناختی ،در نظر گرفتن دید شب و نورپردازی
اصولی المان ،قابلیت دیدن المان از زوایایی متفاوت ،داشــتن نوآوری و خالقیت و  ...در این
مسابقه شرکت کنند.
مهلت ارســال طرح اولیه اثر برای شــرکت در این مسابقه تا  29آذرماه است و پسازآن آثار
توسط هیئتداوران متشکل از استاد علیاصغر تجویدی ،شهریار اسدی ،حسین فهیمی ،امین
بالغی ،ســاناز حائری و محمدامین حبیبی داوری و آثار برگزیده انتخاب میشوند .عالوه بر
اهدای لــوح تقدیر و جایزه نقدی به نفرات برگزیده با طراحان برتر نیز قرارداد ســاخت اثر
هنری منعقد میشود.

سامانه مدیریت اطالعات پروژه در شهرداری
شیراز پیادهسازی میشود

معاون برنامهریزی و توســعه ســرمایه انسانی شهرداری شــیراز گفت :سازمانهایی
همچون شــهرداری ،سازمانهایی پروژه محور هستند و نیاز به برنامهریزی دقیق در سطوح
مختلف دارند .ابراهیمی در نشست ارائه قابلیتهای سامانه مدیریت اطالعات پروژه ()PMIS
شــهرداری شیراز افزود :در سامانه مدیریت اطالعات پروژه ( )PMISبه دنبال این هستیم تا
واحدهای مختلف که در مدیریت شهری دخیل هستند با هم در ارتباط قرار بگیرند تا بتوانیم
موضوع مهمی چون پایش پروژهها و بحث داشــبورد مدیریتی را در اختیار داشــته باشیم.
وی بــه نظریه مینزبرگ در خصوص  10نقش مهم برای مدیران در ســه گروه بین فردی،
اطالعاتی و تصمیمگیری اشاره و خاطرنشان کرد :این سامانه تقریب ًا همهی این  10نقش را
تقویت میکند که بهطور خیلی مشخص نقشهای اطالعاتی و نقش تصمیمگیری که امروزه
در شــهرداری با آنها دچار چالش هســتیم را محقق خواهد کرد .الزم به ذکر است سامانه
زیرسیستم مرتبط در زمینههای مدیریت
مدیریت اطالعات پروژه ( )PMISدارای حداقل 11
ِ
امور فهرســت بهایی (متره ،برآورد و صورتوضعیت) ،مدیریت برنامه زمانبندی ،مدیریت
اســناد و مدارک ،مدیریت تأمین و تخصیص منابع ،مدیریت قــرارداد ،مدیریت کارگاههای
عمرانی ،مدیریت برنامهوبودجه و  ...است و مقرر شده طبق برنامه زمانبندی مشخص با دارا
بودن داشبورد مدیریتی قوی در تمامی حوزههای شهرداری شیراز پیادهسازی شود.

همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی
جنوب شیراز برگزار شد

به مناســبت والدت حضرت محمد (ص) همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی با حضور
شــهردار منطقه پنج ،اعضای شورای شهر ،ورزشــکاران و جمعی از شهروندان برگزار شد.
شهردار منطقه پنج در این پیادهروی خانوادگی اظهار داشت :این همایش با مشارکت سازمان
فرهنگی ،اجتماعی و ورزشــی شهرداری شــیراز ،اداره ورزش و جوانان شیراز و هیئتها و
باشگاههای ورزشی مختلف با هدف توسعه ورزش همگانی و باال بردن شورونشاط اجتماعی
و معرفی بیشتر ظرفیتهای منطقه پنج در بخشهای مختلف برگزار شد .طهماسبی افزود:
شهروندان ساکن در نقاط مختلف شهر شیراز عالقه بسیاری به برنامههای مرتبط با ورزش
همگانی دارند و امیدواریم که با همه مسئوالن بتوانیم چنین برنامههایی را بیشتر و بهتر انجام
بدهیم .همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی جنوب شــیراز از میدان شهید فهمیده تا بوستان
شــهدا برگزار شــد .در این همایش اعضای زورخانه علمدار بنیهاشم (ع) حرکات نمایشی
و زورخانهای اجرا کردند و در انتها به همه شــرکتکنندگان جوایزی شــامل کارت هدیه،
لوازمخانگی ،دوچرخه و  ...اهدا شد.

تذکر در خصوص بهکارگیری نیروهای شرکتی
در پستهای مدیریتی

رئیس شورای شهر شیراز در شصت و سومین جلسه علنی شورای شهر در نطق پیش
از دســتور خود با تذکر در خصوص بهکارگیری نیروهای شــرکتی در پستهای مدیریتی
گفت :در برخی حوزههای شــهرداری اعم از معاونتها ،مناطق و ســازمانها ،برای تصدی
پســتهای مدیریتی در ساختار سازمانی مصوب شــهرداری در سطوح میانی و عملیاتی ،از
نیروهای شــرکتی استفاده شده است .به گفته سیداحمدرضا دستغیب این در حالی است که
پیرو مکاتبات مکرر سازمان بازرسی و با استناد به ماده  ۵قانون استخدام کشوری ،واگذاری
پستهای سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی ممنوع است و لذا میبایست منطبق
بر شرایط احراز هر پست سازمانی ،از نیروهای رسمی شهرداری استفاده شود .دستغیب افزود:
مقتضی اســت نسبت به بازنگری انتصابات انجام شده در واحدهای زیرمجموعه معاونتها،
مناطق و سازمانها ،اقدام الزم انجام و نتیجه را برای اینجانب ارسال کنید.

تذکر در خصوص عدم درج نام مدیرمسئول
در شناسنامه هفتهنامه شهرراز

رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر شیراز در شصت و سومین جلسه
علنی شــورای شــهر در نطق پیش از دســتور خود گفت :با توجه به لزوم پایبندی به موارد
قانونی الزم است ترتیبی اتخاذ نمایید تا هرچه سریعتر وضعیت مدیرمسئول نشریه شهرراز
مشــخص شود و در شناسنامه نشریه عین ًا درج شود چراکه ادامه این وضعیت به لحاظ عدم
رعایت تبصره یک ماده  ۹قانون مطبوعات که متقاضی انتشار نشریه موظف است شخصی
را بهعنوان مدیرمسئول معرفی کند .به گفته احمد تنوری عدم رعایت مفاد ماده  ۵آییننامه
اجرایی قانون مطبوعات که درج نام مدیرمســئول در شناسنامه نشریه را الزامی اعالم کرده،
الزم است سریع ًا گزارشی از اقدامات انجام شده در این خصوص تهیه و به شورا ارائه شود تا
از تبعات قانونی احتمالی پیشگیری شود.
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،،

درصدد هستیم که
با اجرای سه پروژه
انسانمحور پیادهراه
محور حافظ از دروازه
قرآن تا دروازه اصفهان،
محور زندیه از میدان
شهرداری تا میدان
(ع)
امام حسین
و کوچهباغهای
قصردشت ،همگام با
شهرهای بزرگ دنیا
فرصتی مناسب بهمنظور
تعامل اجتماعی برای
شهروندان
فراهم کنیم

،،

«شهرراز» از نشست هماندیشی زندگی پیاده در شیراز و برنامههای انسانمحور مدیریت شهری گزارش میدهد

شهرانسانمحور
فرصتی برای تعامل و گفتوگوی شهروندان
آغاز عملیات اجرایی سه پروژه پیادهمحور در سال آینده

نشست هماندیشــی «زندگی پیاده در شیراز» با استراتژی
توســعه انسانمحور با حضور اعضای شــورای شهر ،مدیران
مهشید السادات مظلوم محمدرضا طاهری
شــهری و نخبگان و اســاتید حوزه شهرســازی برگزار شد.
شهردار شــیراز در این همایش با ابراز خشــنودی از تکمیل
مطالعات طرحهای انســانمحور در نخســتین ســال از فعالیت دور جدید مدیریت شهری

و دوره پنجم شــورای اسالمی شهر شیراز گفت :اســتراتژی زندگی پیاده در شهر یک
استراتژی کالن برای مدیریت شهری است و تالش داریم شیراز در این زمینه شهری پیشرو
باشــد .بدین منظــور برنامهریزیهــا و مطالعــات اجــرای طرحهای انســانمحور در
عملی اندیشــه شــهر انســانمحور
مصداق
شــیراز انجام شــده اســت و این طرحها
ِ
ِ
هستند.

،،

هماکنون مطالعات
اجرایی سه پروژه
پیادهراه محور حافظ از
دروازه قرآن تا دروازه
اصفهان ،محور زندیه
از میدان شهرداری
تا میدان امام حسین
(ع) و کوچهباغهای
قصردشت در شهر
شیراز انجام شده،
طراحی این پروژهها در
ماههای آینده تکمیل
میشود و عملیات
اجرایی آنها در سال
 98آغاز خواهد شد

،،

،،

بازآفرینی محور زندیه
از میدان نمازی تا فلکه
شهرداری در بودجه
سال  97نیز گنجانده
شده است که طبق آن
بیش از  ۳۰نقطه در
این محور بازآفرینی
میشود .در این طرح
میدان امام حسین (ع)
بهعنوان یکی از نقاط
کلیدی بازآفرینی دیده
شده است

،،

اجرای سه پروژه انسانمحور پیادهراه
در شیراز
حیدر اســکندرپور در این نشســت کــه با حضور
اعضای شورای شــهر ،مدیران شهری و نخبگان
و اســاتید حوزه شهرسازی برگزار شد ،خاطرنشان
کرد :هماکنون افق شهرهای بزرگ دنیا همچون
تورنتو و لندن نیز توســعه زندگی پیاده در شهر و
فراهم کردن فرصت تعامل اجتماعی و حضور مردم
در عرصه شهر است .ازاینرو ما نیز درصدد هستیم
که با اجرای سه پروژه انسانمحور پیادهراه محور
حافــظ از دروازه قرآن تــا دروازه اصفهان ،محور
زندیه از میدان شــهرداری تا میدان امام حســین
(ع) و کوچهباغهای قصردشت ،همگام با شهرهای
بزرگ دنیا فرصتی مناسب بهمنظور تعامل اجتماعی
برای شهروندان فراهم کنیم .وی با اشاره به اینکه
از شــش ماه پیش با انتخاب مشــاور ذیصالح
استراتژی کلی زندگی پیاده در شهر شیراز بررسی
و مطالعات آن انجام شــد ،افزود :انجام پروژههای
انسانمحور نیازمند تفکر ،تعمق ،مطالعات گسترده
دقیق و فنــی و در نظر گرفتــن جوانب مختلف
اجتماعــی ،فرهنگی و  ...اســت .ازاینرو مراحل
مطالعه ،طراحی و اجرای پروژههای انســانمحور
زمانبر خواهد بود .هماکنون مطالعات اجرایی سه
پروژه پیادهراه محور حافظ از دروازه قرآن تا دروازه
اصفهان ،محور زندیه از میدان شهرداری تا میدان
امام حسین (ع) و کوچهباغهای قصردشت در شهر
شیراز انجام شده ،طراحی این پروژهها در ماههای
آینده تکمیل میشــود و عملیات اجرایی آنها در
سال  98آغاز خواهد شد.
فرصتــی بــرای تعامــل و گفتوگوی

شهروندان
شهردار شیراز خطاب به حاضرین در «هماندیشی
زندگــی پیاده در شــیراز با اســتراتژی توســعه
انســانمحور» گفت :در مجموعه مدیریت شهری
معتقد هســتیم طرحی موفق است که همگان در
طراحی و تدوین آن مشارکت داشته باشند .در این
راستا از نخبگان و اساتید حوزه شهرسازی ،معماری،
ترافیک و ...و شهروندان دعوت میکنم که با ارائه
نظرات و پیشنهادهای خود در طراحی پروژههای
انسانمحور مشارکت و طرح را بیرحمانه نقد کنند
تا پروژهها پس از انجام اصالحات به بهترین نحو
ممکن اجرا شوند .حیدر اسکندرپور در این نشست
ضمن تشــریح علت اتخاذ رویکرد انسانمحوری
در دوره جدید مدیریت شــهری گفــت :رویکرد
زندگــی پیاده در شــهر بر این مبناســت که طی
سالیان گذشته به دلیل رشد سریع شهرها فرصت
تعامل ،گفتگو و حس تعلق مشترک بین مردم در
کالنشهرها از بین رفته است و شهرها فقط ازنظر
زیرساختی توســعه پیدا کردهاند؛ بنابراین در حال
حاضر مجموعه مدیریت شــهری باید به ســمت
توسعه اقدامات نرمافزاری حرکت کند ،بدین دلیل
که اگر در شــهری زیرســاختها فراهم باشد اما
شهروندان از آسایش و آرامش کافی برای زندگی
در آن برخوردار نباشــند ،آن زیرساختها کارایی
خود را از دســت خواهند داد .در این راستا مدیران
شهری باید با در پیش گرفتن اقدامات نرمافزاری
شهری آرام ،بانشاط و ایمن برای شهروندان ایجاد
کنند.
آغاز عملیات پروژههای انســانمحور
پیادهراه در سال 98

شهردار شیراز با اشــاره به پرسشهایی همچون
چرا دوره جدید مدیریت شــهری با توجه به اینکه
شعار انسانمحوری دارد ،اما نگاهی سختافزاری
و عمرانــی به شــهر داشــته ،افــزود :در نگاه ما
پروژههای نیمهتمام عمرانی ســرمایه شهروندان
هســتند که باید در ســریعترین زمــان تکمیل و
به بهرهبرداری برســند .ازاینرو در سال جاری با
اختصاص بودجه مناســب و حجــم عملیاتی باال
اقــدام به تکمیــل پروژههای نیمهتمــام عمرانی
کردهایم .همچنین برای تحقق این شــعار کلنگ
احداث اولین پردیس ســینمایی و آمفیتئاتر روباز
جنوب شــهر در محله کوزهگری به زمین زده شد
و در ســال آتی نیز عملیات اجرایــی پروژههای
انسانمحور پیادهراه محور حافظ از دروازه قرآن تا
دروازه اصفهان ،محور زندیه از میدان شهرداری تا
میدان امام حسین (ع) و کوچهباغهای قصردشت
را آغاز خواهیم کرد.
 30نقطه محور زند بازآفرینی میشود
در هماندیشــی زندگی پیاده در شیراز با استراتژی
توسعه انســانمحور ،رئیس شورای اسالمی شهر
شــیراز نیز تصریح کرد :شــورای شــهر خواستار
بازآفرینی چهار محور در شــهر شیراز است .سید
احمدرضا دستغیب با بیان اینکه هماکنون طراحی
محور زندیه انجام شــده اســت ،افزود :بازآفرینی
محور زندیه از میدان نمازی تا فلکه شهرداری در
بودجه سال  97نیز گنجانده شده است که طبق آن
بیش از  ۳۰نقطه در این محور بازآفرینی میشود.
در این طرح میدان امام حسین (ع) بهعنوان یکی از
نقاط کلیدی بازآفرینی دیده شده است .وی ضمن
اشاره به رویکرد انسانمحوری دوره پنجم شورای

اسالمی شهر شــیراز تأکید کرد :اگر توانستیم در
اجرای طرحهای پیاده محوری ،شهری بسازیم که
ضعیفترین اقشــار همچون کودکان و سالمندان
نیز در آن امکان تردد ،تفریح ،اســتفاده از وسایل
حملونقل عمومــی و ...را داشــتند ،آنگاه موفق
شدهایم که شهری انسانمحور ایجاد کنیم.
رویکرد مدیریت شــهری انسانمحور،
پیادهمحوری و گفتوگومحوری است
رئیس شورای اســامی شهر شیراز ساخت پلها،
تقاطعات و عریض کــردن خیابانها را به معنای
دعوت بیشــتر از خودروها برای حضور در ســطح
شــهر دانســت و افزود :حضور بیشتر خودروها در
سطح شهر آلودگی ،ترافیک و  ...را به همراه دارد
و شهروندان را از تعامل دور میکند .درصورتیکه
امروز بایــد رویکرد ســختافزاری را به رویکرد
نرمافزاری مثل پیاده محــوری ،محله محوری و
گفتگو محوری ســوق بدهیم و شهر را به سمتی
ببریم که شهروندان از زندگی در آن لذت ببرند و
آرامش ،امنیت نشــاط را با حضور در فضای شهر
کسب کنند.
زیبایی شهر به آپارتمان و برج نیست
دســتغیب در این نشســت بــا انتقاد از ســاخت
ساختمانهای بلندمرتبه ،پاساژها و مراکز تجاری
در هسته مرکزی شهر شــیراز گفت :زیبایی شهر
شــیراز به ساختن برجها و آپارتمانهای بلندمرتبه
نیست بلکه زیبایی شــهر شیراز به حفظ و توسعه
مجموعه باغات قصردشــت ،باز زندهسازی بافت
تاریخی فرهنگی و  ...بســتگی دارد .در مدیریت
شــهری باید ارزش به شــهروندان داده شــود.
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اگر تفکر مدیران شــهری ارزش نهادن به شــهر و
شــهروندان باشد به جای برجســازی در مرکز شهر،
اقدام به ســاخت مراکز فرهنگی ،بوســتان و توسعه
فضای ســبز میکنند .رئیس شــورای اسالمی شهر
شــیراز ابراز امیدواری کــرد که با تحقــق رویکرد
هوشــمندانه و آگاهانه انسانمحوری ،بتوانیم به افقی
ارزشمند برای شهر شیراز دست پیدا کنیم.
مطالعات احیای سه محور تاریخی شیراز
انجام شد
مشاور «برنامه راهبردی زندگی پیاده در شیراز» گفت:
شیراز دارای سه محور تاریخی است که مطالعات سه
پروژه پیادهراه محور حافــظ از دروازه قرآن تا دروازه
اصفهان ،محور زندیه از میدان شــهرداری تا میدان
امام حسین (ع) و کوچهباغهای قصردشت با رویکرد
احیای این محورها انجام شــد .امین منصوری ضمن
تشــریح طرح پیادهراه محور حافظ از دروازه قرآن تا
دروازه اصفهان عنوان کرد :طرح این محور بر اساس
نظرات و نوشتههای تاریخ نویسان و سیاحان مختلف
تدوین شــده اســت که طی آن با ایجاد خط تراموا و
مسیر دوچرخهسواری در خیابان حافظ از حضور وسایل
نقلیه شــخصی جلوگیری میشود و مسیر برای عبور
و مرور افراد پیاده مناسبسازی میشود .همچنین در
این خیابان با ایجاد مبلمان شــهری مناسب ،آبنما،
حوض ،فضای سبز ،آیینهخانه و  ...منظر شهری بهبود
مییابد و فضای گفتگو و تعامل فراهم میشــود .وی
با بیان اینکه باغات قصردشــت بهعنوان یک فضای
اکولوژیک طبیعــی فراهمکننده فضای فراغتی برای
شــهر شــیراز اســت افزود :بدون مداخله در عرصه
باغها اقدام به تدوین طرح پیادهراه باغات قصردشت
کردهایم .بر اساس این طرح کوچهباغهای قصردشت
بهعنوان محلی برای گردشگری شهری شناخته و به
چرخه زندگی شهری ورود پیدا میکنند و امکان حفظ
فعاالنه باغات قصردشــت فراهم میشود .در پیادهراه
باغات قصردشــت بهعنــوان یک منظــر تاریخی و
طبیعی امکان پیادهروی ،دوچرخهســواری ،کمپینگ،
ایجاد کبوترخانه و ...فراهم شده است.
محور زند عرصه زندگی معاصر شیراز
مشــاور این طرح محــور زند را کانــون رخدادهای
اجتماعی و عرصه زندگی معاصر شــیراز دانســت و
خاطرنشــان کرد :این پروژه در راستای احیای مرکز
شهر شیراز و رونق اقتصادی و اجتماعی این محدوده
طراحی شــده اســت .طبق این طرح با حذف پارک
حاشــیهای شاهد توسعه معابر پیاده و با تملک باغات
شخصی و سازمانی اطراف این محور توسط شهرداری
شاهد توسعه فضای ســبز خواهیم بود .همچنین در
محور زندیه مســیر ویژه دوچرخه نیــز ایجاد خواهد
شــد .منصوری با بیان اینکه در شهرهای بزرگ دنیا
مثل تورنتو ،استراســبورگ و لندن طرحهای مختلفی
برای توسعه زندگی پیاده در شهر تدوین شده و نشان
میدهد که زندگی پیاده در شــهر ،برنامهای جدید و
رویکردی نوین اســت ،افزود :شــهرها فارغ از وجود
افراد و حیات انســانی صرف ًا یک سازه عمرانی بدون
حس و معنا اســت ،ازاینرو باید حضور شهروندان در
محیطهای شهری را افزایش دهیم.
زندگی پیاده در شــیراز ،اصالتبخشی به
زندگی است
مشاور «برنامه راهبردی زندگی پیاده در شیراز» تأکید
کرد :امروزه رویکرد توسعه شهرها از عمرانی به سمت

توسعه انسانمحور و رشد همبستگی اجتماعی سوق
پیدا کرده است .ازاینرو با همکاری مدیریت شهری
اقدام به تهیه و تدوین «برنامه راهبردی زندگی پیاده
در شــیراز» کردیم که این طرح هماکنون به مرحله
اجرایی رسیده است .وی افزود :زندگی پیاده در شیراز
بر مبنای اصالت بخشی به زندگی و توسعه اجتماعی
و اقتصــادی اســت و برای تحقــق آن راهبردهایی
همچون محله محوری و همبستگی اجتماعی ،عدالت
اجتماعی و شهر همهشمول ،نوسازی مشارکتی ،شهر
سالم ،شهر دوستدار کودک ،گردشگری شهری و هنر
شهری تدوین شده است .مشــاور «برنامه راهبردی
زندگی پیاده در شــیراز» با اشــاره به اینکه توســعه
زندگی پیاده در شــهر بهعنوان یک چشمانداز برای
شــیراز در نظر گرفته شده است ،خاطرنشان کرد :در
این طرح باید با اجرای سیاســتهایی همچون حذف
پارک حاشیهای ،اولویت پیاده مداری ،احیای باغشهر
شــیراز ،ایجاد آرامشهر مدنی ،توســعه گردشگری،
اصالت بخشی به رودخانه خشک و احیای مرکز شهر
به سمت توسعه جنوب شهر ،کاهش ترافیک در مرکز
شــهر ،ادامه نیافتن رویکرد عمرانی ،توسعه مشارکت
مدنی شهروندان ،فراهم شدن فضای گفتگو و تعامل
و ...حرکت کنیم .منصوری در انتها خواستار مشارکت
و ارائه نظر ،پیشــنهاد و انتقاد از ســوی متخصصان،
نخبگان ،مهندسان و  ...در خصوص «برنامه راهبردی
زندگی پیاده در شیراز» شد.
اجرای طرح زندگی پیاده در شهر موجب
رونق دوباره بافت میانی و مرکزی شــیراز
میشود
معاون شهرســازی و معماری شهرداری شیراز گفت:
طرح ســاختاری راهبــردی زندگی پیاده در شــهر
بهعنوان مبنــای کار و یکی از طرحهای فرادســت
شــهرداری شــیراز قرار میگیرد و بــا توجه به این
طرح برنامهریزیها انجام میشــود .آرش فرج زاده
در هماندیشــی زندگی پیاده در شــیراز با استراتژی
توسعه انســانمحور افزود :طرحهای فرادست شهر
شــیراز که تمام ضوابط و مقــررات و عملکرد حوزه
شــهری را در خود گنجاندهاند ،شامل طرح ساختاری
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راهبردی و طرح تفصیلی شــهر شیراز بهعنوان طرح
مبنای شهرســازی و طرح جامع حملونقل میشود.
وی با بیــان اینکه با توجه به رویکــرد زندگی پیاده
و پیادهمحــوری ،نیازمند برنامهریــزی در این حوزه
و تدویــن طرح آن هســتیم ،تصریح کــرد :ازاینرو
معاونــت شهرســازی و معماری از مشــاوری برای
تهیه و تدوین طرح ســاختاری راهبردی زندگی پیاده
در شــهر بهره گرفت .این طرح بهعنوان مبنای کار
و یکی از طرحهای فرادســت شــهرداری شیراز قرار
میگیرد و با توجــه به این طرح برنامهریزیها انجام
میشود.
فرج زاده عنــوان کرد :این پروژه بــرای مدتزمان
 ۱۰سال پیشبینی شده اســت و مشاور کار عملیات
بازنگری و طراحی آن را آغاز کرده اســت .مشــاور
بــا اتخاذ افقی اقتصــادی و اجتماعی اقدام به تدوین
طرح خواهد کرد و طبق آن شــهر و محدوده شهری
برای شــهروندان آماده خواهد شد .معاون شهرسازی
و معماری شهرداری شیراز تأکید کرد :پس از تکمیل
مطالعــات و تدویــن طــرح زندگی پیاده در شــهر،
معاونت شهرســازی و معماری بر اســاس این طرح
اقدام به برنامهریزی بــرای انجام پروژههای مختلف
انسانمحور خواهد کرد .فرج زاده خاطرنشان ساخت:
بهمنظور توســعه زندگی پیاده در شــهر ســه محور
عرفان (حافــظ) بهعنوان یکــی از محورهای اصلی
شــمال جنوبی ،محور کریمخان زنــد بهعنوان یکی
از محورهای شــرقی غربی و محدوده کوچهباغهای
قصردشت بهعنوان یکی از تفرجگاههای اصلی باغات
شهر شیراز در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریــح کرد :متأســفانه در حــال حاضر بافت
قدیمی و تاریخی شیراز از سکنه اصیل خالی و زندگی
شبانه در این محدوده سخت شده است .همچنین در
محــدوده میانی نیز این اتفاق در حال افتادن اســت
امــا با توجه به برنامهریزیهــا و طرحهایی که برای
این منطقه تدوین شــده و با اجرای طرح ســاختاری
راهبردی و زندگی پیاده در شهر شاهد نشاط ،باززنده
ســازی و رونق دوباره بافت میانی و مرکزی شــیراز
خواهیم بود.
در این راســتا معاونت شهرســازی و معماری اجرای
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پــروژه محور عرفان (محور حافظ) که از دروازه قران
شــروع و تا بازار وکیل ادامه پیدا میکند را در دستور
کار قرار داده اســت .معاون شهرســازی و معماری
شهرداری شیراز افزود :عالوه به راین در محورهایی
همچون خیابان مشکین فام ،امید نوروزی ،محدوده
منطقه  ،۷منطقــه  ،۲محدوده منطقه  ۵و در مناطق
غربی ،شرقی و جنوبی شــیراز نیاز به باززنده سازی
احساس میشود و در دســتور کار قرار گرفته است.
وی تأکیــد کــرد :با توجه بــه لزوم اتخــاذ رویکرد
اجتماعی و فرهنگی در محورهای شــرقی و جنوبی
شیراز ،سالن چندمنظوره ســینما ،تئاتر و همایش در
محدوده میدان کوزهگری و فرهنگســرایی در پارک
شــهروند با فعالیت اجتماعی و رویکــرد مردمی ،در
حال احداث هســتند .عملیات اجرایی این پروژهها با
همکاری و همیاری حوزههای اجرایی شــهرداری و
مناطق یازدهگانه شهرداری انجام و ادامه مییابد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری شیراز با بیان
اینکه با اقدامات انجام شــده در  8ماهه سال جاری
توانســتیم به  61درصد ســود جذب درآمد را کسب
کنیم بیان کرد :با بررســی از آمارهای ســال  96و
 95در این بخش متوجه میشــویم که درآمدهای 8
ماهه این سازمان در این دو سال به ترتیب  51و 54
درصد بوده اســت .فرج زاده خاطرنشان کرد :در حال
حدود  120هزار نفر در ســال به معاونت شهرسازی
و معماری شهرداری شــیراز مراجعه میکنند که 83
درصد از این افراد خواســتار پاســخ استعالمات از ما
هســتند و این در حالی اســت که مابقی این افراد و
 17درصد از آنها با هدف اخذ معافیت اصولی ،پایان
کار پروانــه و  ...به ما مراجعه میکنند .وی ادامه داد:
در بخش اســتعالمها در تالشیم تا بتوانیم که پاسخ
استعالم پروانه آپارتمانهای مسکونی دارای پایان کار
را ظــرف مدت  24الی  48در اختیار مراجعهکنندگان
قرار دهیم.
آرش فــرج زاده برگزاری همایــش زندگی پیاده در
شهر را بهواســطه رویکردی دانســت که مجموعه
مدیریت شهری برای شیراز ضروری میداند و گفت:
برنامهریزی بهمنظور برگزاری این همایش توســط
حوزه معاونت شهرسازی و معماری انجام شد.

،،

زیبایی شهر شیراز
به ساختن برجها و
آپارتمانهای بلندمرتبه
نیست بلکه زیبایی
شهر شیراز به حفظ
و توسعه مجموعه
باغات قصردشت،
باز زندهسازی بافت
تاریخی فرهنگی و
 ...بستگی دارد .در
مدیریت شهری باید
ارزش به شهروندان
داده شود

،،

،،

امروزه رویکرد
توسعه شهرها از
عمرانی به سمت
توسعه انسانمحور
و رشد همبستگی
اجتماعی سوق پیدا
کرده است .ازاینرو
با همکاری مدیریت
شهری اقدام به تهیه
و تدوین «برنامه
راهبردی زندگی پیاده
در شیراز» کردیم که
این طرح هماکنون به
مرحله اجرایی رسیده
است

،،

پروندههفته

پروندهای درباره سوانح رانندگی در فارس

14

در دهه  ،90اســتان فارس بیشــترین آمار
جانباختگان حوادث رانندگی در کشور
را داشته است
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پرونده«شهرراز»بهمناسبتهفتهیادبودقربانیانسوانحترافیکی

سوانح رانندگی در شهر انسانمحور کاهش مییابد
،،

بر اساس آمارهای
موجود سازمان پزشکی
قانونی کشور در  10سال
گذشته (از سال 1388
تا ششماهه نخست
 ،)1397مجموعاً  14هزار
و  816نفر براثر سوانح
رانندگی در استان فارس
جان باختهاند که این
استان را در رتبه نخست
بیشترین قربانیان سوانح
رانندگی در کشور قرار
داده است

،،

،،

در  10سال گذشته،
هشت هزار و 499
نفر در سوانح رانندگی
برونشهری ،چهار هزار
و  25نفر در سوانح
رانندگی درونشهری و
دو هزار و  292نفر نیز
در جادههای روستایی
استان فارس جان خود را
از دست دادهاند .همچنین
 216هزار و  345نفر نیز
در استان براثر سوانح
رانندگی مصدوم و مجروح
شدهاند

،،

،،

در هفتهی پیشرو
مراسم یادبود قربانیان
سوانح ترافیکی در
شیراز برگزار میشود.
این مراسم با همکاری
مدیریت فوریتهای
پزشکی ،معاونت فرهنگی
شهرداری ،صداوسیما،
آموزشوپرورش،
سازمان زندانها ،ستاد
دیه ،سازمان بهزیستی،
پلیس راهور و شهرداری
در قالب همایش ،تئاتر
خیابانی و سایر برنامههای
فرهنگی در مدارس برگزار
میشود

،،

تعدادشان کم نیست متأسفانه .در شیراز و فارس
نیز که شش سال اســت آمار بیشترین جانباختگان
حوادث رانندگی در کشــور را دارد ،تعدادشان بیشتر
است .بسیاری از آنها اما که زندگی را از آن لحظهی
شــوم و ترســناک نجات دادهاند ،با آسیبهای ناشی
از آن لحظه دستوپنجه نرم میکنند« .معلولیتهای
حرکتــی و نخاعــی ،قطــع دســتوپا ،عارضههای
جســمی و روحی ناشی از خانهنشــینی و انزوا ،تروما
و پشــیمانی ».پشــیمانی از لحظهای که میتوانست
همچون لحظههای دیگر زندگی ،بگذرد ،اما بهســبب
غفلــت یک یا چند نفر ،روند زیســتی حادثهدیدگان
بهطورکلــی تغییر کرد .آنها که جان باختند ،فرصت
زیســتن و بودنشــان برای خانواده تبدیل به دریغی
جبرانناشــدنی شــد .آنها که با عارضههای ناشی از
سانحه ،ماندند ،هنوز درگیر مصائب و مشکالت ناشی
از آن لحظه هستند.
فارس در رتبهی نخســت تعداد قربانیان سوانح
رانندگی

بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور
در ششماهه نخســت امسال ،هشت هزار و  841نفر
در حوادث رانندگی جان خود را از دســت دادند که
این آمار در مقایسه با مدتزمان مشابه سال گذشته،
 1.7درصد افزایش داشــته اســت .از این تعداد شش
هــزار و  864نفــر مــرد و یکهــزار و  977نفر زن
بودهاند .بیشــترین مرگهای تصادفات با پنج هزار و
 963نفر در جادههای برونشــهری اتفاق افتاده است
و جادههای درونشهری نیز با دو هزار و  195کشته،
بعد از جادههای برونشهری قرار گرفته است .استان
فارس متأسفانه مانند شش ســال گذشته ،بیشترین
آمار قربانیان تصادفات رانندگی را داشته است و تنها
در شش ماه نخست امســال 765 ،نفر در این استان
براثر سوانح رانندگی جان باختهاند .همچنین در بهار
و تابستان امسال 194 ،هزار و  298نفر براثر تصادفات
رانندگی مصدوم و مجروح شدهاند که این آمار نسبت
به مدت مشابه سال گذشته با افزایش قابلتوجه 8.1
درصدی (حدود  15هزار نفر بیش از پارســال) همراه
بوده است .تنها در شهریورماه امسال یکهزار و 783
نفر در ســوانح رانندگی جان باختهاند که نســبت به
سال گذشته با افزایش  2.1درصدی همراه بوده است.
 14هزار و  816جانباخته در فارس ،در  10سال
گذشته

بر اســاس آمارهای موجود ســازمان پزشــکی
قانونی کشــور در  10سال گذشــته (از سال 1388
تا شــشماهه نخســت  ،)1397مجموعاً  14هزار و
 816نفر براثر ســوانح رانندگی در استان فارس جان
باختهاند که از این تعداد هشــت هزار و  499نفر در
ســوانح رانندگی برونشهری ،چهار هزار و  25نفر در
سوانح رانندگی درونشهری و دو هزار و  292نفر نیز
در جادههای روســتایی جان خود را از دست دادهاند.
بر این اســاس در  10سال گذشته 216 ،هزار و 345
نفر نیز در استان فارس براثر سوانح رانندگی مصدوم
و مجروح شدهاند.
ســوانح رانندگی دومین عامــل مرگ در جهان و
ایران

رئیــس اداره بهزیســتی شــیراز در گفتوگو با
«شهرراز» میگوید :ســوانح رانندگی و تلفات انسانی
بهعنــوان دومین عامــل مرگومیــر در جهان پس
از جنگ شــناخته شــده اســت و در ایران بهعنوان
دومیــن عامل بعــد از بیماریهای قلبــی و عروقی،
موجب مرگومیر میشــود .به گفتــه حمید آزرمی
سیســتم حملونقل جادهای از سه جزء اصولی ،یعنی
استفادهکنندگان از راه ،وسیله نقلیه و خصوصیات راه،
تشکیل شده و هریک بهصورت منفرد میتواند منجر
به حوادث ترافیکی شوند .برای بهبود شرایط رانندگی
و کاهش تلفات و تصادفات و همچنین رعایت حقوق
شهروندی ،هر جامعهای دارای قوانین و مقرراتی است
کــه قوانین و مقررات راهنمایــی و رانندگی ،ازجمله
آشــکارترین روشهای اجتماعی آن جامعه محسوب
میشــوند و انتظار میرود با رعایت این قوانین ،نتایج
پیشبینیشده برای آن ،حاصل شود؛ اما میزان تبعیت
از قوانین در جوامع گوناگون ،یکسان نیست .آزرمی با
اشاره به اینکه چگونه میتوان میزان اطاعت از قوانین
راهنمایی و رانندگی را افزایش داد و به نتایج موردنظر
آن دست یافت؟ میافزاید :بررسیها نشان میدهد نه
اجرای قانون بهتنهایی مؤثر نیســت و افزایش آگاهی
شــهروندان و آموزش توأم با اعمــال قانون ،میتواند
تأثیر به ســزایی را در کاهش سوانح رانندگی و تلفات
انسانی ،داشته باشد.
تعداد باالی معلولیتهای ناشی از سوانح رانندگی
بــه گفتهی آزرمی ســوانح ترافیکــی در جهان
 2/1درصــد از کل مــوارد مــرگ و  23درصد از کل
موارد مرگ ناشــی از حوادث را تشــکیل میدهند .او
میگوید :کشــور ما به لحاظ سوانح ترافیکی بهعنوان
یکی از کشــورهای دارای بیشترین موارد تصادف و
مرگ اســت؛ اما در بخش معلولیــت و افزایش تعداد

آن ســاالنه آمار بهزیســتی رو به افزایش است و این
میــزان افزایش نه در بخش اعتبــارات و نه در بخش
خدمات با هم ســنخیتی ندارد .بایستی در این بخش
از کودک در خانــواده و مهدهای کودک آموزشهای
الزم برای ارتقاء سطح آگاهی به کودکان که امیدها و
آیندهسازان جامعه هستند انجام گیرد.
مشکالت روحی پس از تصادف

رئیس اداره بهزیستی شــیراز در ادامه میگوید:
متأســفانه بعد از بروز ســوانح مشــکالت فرد قربانی
آغاز میشــود و ابعاد جدیدی را به میگیرد .ازلحاظ
روحی و روانی دچار افســردگی و مشکالت شخصیتی
میشــود در تأمین معیشــت خود و خانــواده دچار
مشکل میشود؛ و ناخواسته تمام این موارد به خانواده
وی منتقل خواهد شــد و خــود و خانواده در معرض
آسیبهای اجتماعی قرار میگیرند .لذا تأمین نیازهای
روحی و عواطفی برای این افراد کماهمیتتر از درمان
مصدومیت نیست.
به گفتــه آزرمی در مواردی کــه منجر به فوت
میشــود عالوه بــر آالم و دردهایی که بــه خانواده
منتقل میشــود معضــات اجتماعی دیگــری برای
خانــواده رخ میدهــد و مشــاوره و روانشناســان
میتواننــد به افراد خانواده در مواجــه با این اتفاقات
کمکهای شــایانی رو انجــام دهند« .در جلســات
مشاوره با آموزشهای تابآوری میتوانند کمکهای
قابلتوجهی را برای کاهش آسیبهای اجتماعی انجام
داد.
در پایــان با تأکیــد فراوان اعــام میکنیم که
علیرغم آنکه سازمان بهزیســتی با انجام مشاورههای
پیش از ازدواج و حین و بعد از ازدواج و حتی با صرف
هزینــه هنگفت برای آزمایشهای ژنتیک و طرحهای
غربالگری در همان بد تولد توانســته تا حدود خیلی

زیــادی از معلولیتهای مادرزادی پیشــگیری نماید
اما باعث تأســف هســت که سوانح ناشــی از حوادث
رانندگی و ترافیکی سالیانه حدود  60هزار نفر معلول
و مصدوم به جامعه معلولین کشــور اضافه میکند و
دراینبین هم خانواده و کودکان بیسرپرست ناشی از
فوتشدگان حوادث را هم اضافه کنید».
برگزاری هفته یادبود قربانیان سوانح ترافیکی در
شیراز

معاون حملونقل و ترافیک شــهرداری شــیراز
از برگزاری هفته یادبود قربانیان ســوانح ترافیکی در
هفته منتهی به  22آذرماه در شیراز خبر داد .مجتبی
زوربخــش افزود :این مراســم با همــکاری مدیریت
فوریتهای پزشــکی ،معاونت فرهنگی شــهرداری،
صداوســیما ،آموزشوپرورش ،سازمان زندانها ،ستاد
دیه ،ســازمان بهزیســتی ،پلیس راهور و شــهرداری
در قالــب همایش ،تئاتر خیابانی و ســایر برنامههای
فرهنگی در مدارس برگزار میشــود .وی اضافه کرد:
محور اصلــی برنامه هفتــه یادبود قربانیان ســوانح
ترافیکــی که در  22آذرماه برگزار میشــود شــامل
همایش بزرگ قربانیان تصادفات در بوســتان آزادی
با حضور خانــواده قربانیان ،معلــوالن ،متخصصان و
مدیران دســتگاههای متولی اجرا و در سایر روزهای
هفته برنامههای متنوعی دیگری شامل تئاتر خیابانی
و کمپینهای آموزشــی اجرا و دیــدار با خانوادههای
قربانیان حوادث رانندگی نیز انجام میشود.
یادآوری تأثیرات حوادث تکاندهنده

معــاون حملونقل شــهرداری شــیراز هدف از
برگزاری هفتــه یادبود قربانیان ســوانح ترافیکی در
شــیراز یادآوری و اطالعرســانی مجدد تأثیر حوادث
تکاندهنــده رانندگی بــر اجتماع و خانــواده ،ایجاد
حساسیت در جامعه و توجه بیشتر به فرهنگ صحیح
رانندگــی و ترافیــک را عنوان و تصریح کــرد :تأثیر
حوادث ترافیکــی بر خانواده و جامعــه غیرقابلانکار
است چراکه غالب قربانیان حوادث سرپرستان خانواده
هســتند .زوربخش اضافه کرد :در تالش هســتیم تا
بهطور موازی آموزش فرهنگ ترافیک و ایمنســازی
معابر را بهعنوان اهداف مهم برنامه پیشــگیری اجرا و
در راستای کاهش تصادفات اقدام کنیم.
کاهش  23درصدی تصادفات برونشهری شیراز
در سال 97

زوربخــش کاهــش  23درصــدی تصادفــات
برونشهری شیراز را مهمترین اتفاق سال  97در حوزه
پیشگیری دانســت و افزود :با تالشها و برنامهریزی
انجام شــده و تعامل مثبت و ســازنده با پلیس راهور
در ســال جاری موفق شــدیم آمار  130فوتی ســال
 96را به  100نفر در ســال  97کاهش دهیم .معاون
حملونقل و ترافیک آموزش در مدارس ،کمپینهای
آموزشــی و آموزش کودکان در پارکهای ترافیک را
از دیگر اقدامات حوزه حملونقل در حوزه پیشگیری
برشــمرد و خاطرنشــان کرد :آموزش از سنین پایه،
آموزش نوجوانان و آموزش بزرگســاالن سه محوری
است که توأمان با ابزارهای متنوع و مختلف در دستور
کار معاونت حملونقــل قرار گرفته و با جدیت دنبال
میشود.
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گزارش «شهرراز» از مرکز خیریه لوتوس شیراز ،محل نگهداری قربانیان ضایعه نخاعی

،،

ارغوانمآنجاست...

در مرکز توانبخشی
لوتوس واقع در خیابان
مشیر فاطمی شیراز،
 29مددجو حضور
دارند که  11کارکنان
به آنها خدمات ارائه
میکنند .در این مرکز
 29مددجو حضور
دارند که اغلبشان دچار
ضایعه نخاعی تصادفی
و برخی هم ژنتیکی
هستند

،،

شهرراز

بازنشســته ارتــش .ســروان مظاهر عینی
میانده .اهل شهرستان صومعهسرای گیالن10« .
ســال لشــکر  24ارومیه بودم 72 ،ماه در منطقه
عملیات در جبهه ،پیرانشهر و سردشت .روزی که
سردوشــی گرفتم به خودم گفتم تا آخرین قطره
خونم رو نثار مملکت میکنم تا نگذارم یک وجب
از خاک مملکت به دســت اجنبی بیفته .سال 65
بمباران سردشــت که تمام شــد منتقل شدم به
شــیراز ».امروز و پس از سانحه رانندگی که سال
 86برایش رخ داد ،یازده سال است که بیحرکت
خوابیده روی تخت .ســاقهای الغر پاهاش را با
نخ بستهاند به دو طرف تخت« .به خاطر اسپاسم
شدیدی که دارد ،اگر پاهایش بسته نباشد ،تنش
در او زیاد میشود».
پزشــکان و فیزیوتراپهــا گفتهاند باید 24
ســاعت شــبانهروز پاهایش به تخت بسته باشد.
«فدات شــم سال  83بازنشســت شدم ،سال 86
پروردگار این درد را به من داد ».چهار سال است
خوابیــده روی تخت قدیمی مرکز توانبخشــی
لوتوس ،قب ً
ال شش ســال را در مرکزی دیگر بود
و «حاالیازده سال است خوابیدهام و هیچ درمانی
هم ندارم ».یازده ســال اســت خوابیده اینجا و
جز چند رفیقی که دارد ،کســی به او ســر نزده.
فیش حقوقــیاش یکمیلیون و  400هزار تومان
اســت که  860هزار تومان آن به حســاب مرکز
توانبخشی ریخته میشود .سهم همسر بیمارش
کمتر از  600هزار تومان در ماه اســت« .یک زن
تنهای ســکته مغزی کرده بــا  600هزار تومان
زندگی میکنه ».اشک امان نمیدهد« .دلم برای
همسرم تنگ شده ،اما نمیتوانم ببینمش».
 29مددجوی در مرکز توانبخشی
در مرکز توانبخشی لوتوس واقع در خیابان

مشیر فاطمی شیراز 29 ،مددجو حضور دارند که
11کارکنان به آنها خدمــات ارائه میکنند .در
این مرکز  29مددجو حضور دارند که اغلبشــان
دچار ضایعه نخاعی تصادفی و برخی هم ژنتیکی
هســتند .در این مرکز مددجویان از  16ســاله تا
 60ساله حضور دارند و گفتار درمان ،فیزیوتراپ،
پزشــک و ...ســه روز در هفته به مددجویان سر
میزنند .فیزیوتراپ هرروز است و  11کارکنان نیز
در نوبتهای  24ســاعت کار 48 ،ساعت تعطیلی
به نگهــداری از مددجویــان میپردازند« .اینجا
همــه مددجویان مثل هم هســتند و همدیگر را
درک میکننــد .ما کمکشــان میکنیم ،با آنها
صحبــت میکنیم و کارهای شخصیشــان را که
قادر نیستند انجام دهند ،برایشان انجام میدهیم.
البته روانشــناس هــم داریم که مرتــب با آنها
صحبت میکند».
تنهــا درآمد مرکز لوتــوس ،دریافتی از
مددجویان
مدیــر مرکز توانبخشــی غیردولتی لوتوس
خانم اســکندری اســت که میگوید تنها درآمد
مرکز از محل هزینههــای دریافتی از مددجویان
تأمین میشــود« .بهزیســتی به ما میگوید چه
مبلغــی از مددجویان بگیریــم .مددجویان آزاد،
ماهیانــه  860هــزار تومان پرداخــت میکنند،
مددجویــان یارانهای نیز  350هــزار تومان ».در
این مرکــز خدمات نگهــداری ،مراقبت و درمان
تــا حدی که امکانپذیر باشــد ،هســت ،اما اگر
کسی نیاز بیشتری نســبت به توان مرکز داشته
باشــد« ،برایش فیزیوتراپ خصوصی میگیریم».
ســروان مظاهر عینی و نوروز علی نوروزی هردو
 6ســال است که در این مرکز هستند .نوروز علی
در تصادفی که برایش رخ داد ،ضربهمغزی شــد،
نتوانست شــغلش را ادامه دهد و بازنشسته شد.
«معموالً بیشتر روزمو راه میرم توی حیاط».

خیریــن به مرکز توانبخشــی لوتوس
کمک نمیکنند
مدیر مرکز توانبخشــی لوتــوس میگوید
مددجویان بسته به نظر پزشک باید تا زمان درمان
در این مرکز بمانند ،اما بعــد درمان اجازه دارند
که ترخیص شــوند .به گفته اسکندری نیازهای
دارویی همه به عهده مرکز اســت و آنهایی که
بالصاحب هســتند ،لباس ،دارو و بهداشتشــان
رایگان اســت« .بهزیســتی هم در تأمین دارو و
لباس با ما همکاری خوبی دارد و نیازهای ما را بر
اساس تواناییشان تأمین میکنند ».ظرفیت مرکز
اما محدود است 29 ،مددجو« .مرکز ما استیجاری
اســت و ماهیانه  6میلیون تومان اجاره پرداخت
میکنیم 1.5 ،میلیون تومــان هزینه قبوض آب
و برق و ...میشــود و در کنــار اینها هزینههای
خوراک ،پوشاک ،بهداشــت ،نگهداری ،درمان و
حقوق کارکنان نیز باید تأمین شــود .هزینههایی
کــه تنها از طریق شــهریهها تأمین میشــود و
خیرین هنوز به آن کمکی نکردهاند« .تنها مرکزی
ّ
که ضعیف واقعشده و خیر ندارد ما هستیم .امروز
تخت بیمارستانی بیش از یکمیلیون تومان است
و ما پول نداریم بخریم .پتو و تشک بیمارستانی و
بخاری و اســپلیت نمیتوانیم بخریم .کولرها همه
قدیمی اســت .با  29بیمار کــه  10نفر از آنها
بال صاحب هستند (ما تنها از  19مددجو شهریه
میگیریم) ،نمیتوانیم ایــن هزینهها را بر عهده
بگیریم».
به لوتوس توجه شود
مرکز توانبخشــی لوتوس باآنکه بیش از 8
ســال اســت که از فعالیتش میگذرد ،اما هنوز
کمک هیچ خیری نصیبش نشــده است .از آنسو
به گفته اســکندری سازمان بهزیستی نیز به هیچ
مرکــزی اجازه تبلیغات نمیدهــد .این در حالی

افسردگی و انزوا

تصادف با موتورسیکلت

عین اله نوروزی  45ساله است،
پدر دو فرزند اســت .دیماه 10
ســال پیش هنگام بازگشت از
سفر «براثر سهلانگاری راننده
اتوبوس از ناحیه مهره کمر دچار
آســیب ضایعه نخاعی شدم».
از ســال  87تاکنون ،معلولیت
در روند زندگــیاش از جهات
مختلف تأثیرات منفی گذاشته
است.
«ازجمله این تأثیرات منفی ،دید و نگرش منفی بخشــی از
افراد جامعه نســبت به معلوالن ،جلوگیری از ادامه تحصیل
در مراکز عالی به جهت موانع ســاختاری ورودیهای مراکز
آموزشی ،منزوی و گوشهگیر شــدن به جهت عدم توانایی
در عرصه کسبوکار ،دچارشــدن به بیماریهایی از قبیل
افسردگی ،فشــارهای روحی و روانی و بیماریهایی از قبیل
مشــکالت کلیوی ،مجــاری اداری و کلیــه و کبد به دلیل
بیتحرکی».

ســجاد میرزاپوری شــش سال
پیش دچــار حادثه شــد .اولین
امتحان پایانترمــش را که داد ،با
موتورسیکلت به سمت خانه در حال
حرکت بود« .یکلحظه متوجه شدم
یک ماشین اومد در الین سبقت و
هیچ راه فراری برام نبود ».با سرت
زیاد با ماشین بهصورت شاخبهشاخ
برخورد کــرد و در لحظه بیهوش
شــد« .مرا به بیمارستان بردند ،از
ناحیه گردن دچار قطع نخاع شدم
و ویلچرنشین شدم».

است که مؤسسات توانبخشی نگهداری و درمانی
مانند نرجس و تالش ،به سبب کمکهای خیرین
و مردم ،از شــهرت بینالمللی هم برخوردارند و
به گفته اسکندری حتی کمکهای بینالمللی به
آنها میشود .بااینحال مرکز توانبخشی لوتوس
فع ً
ال با شهریهای که مددجویان پرداخت میکنند،
در حــال فعالیت برای مددجویــان دچار ضایعه
نخاعی است« .جمعه میخواهیم بچهها را ببریم
باغ .همه این کارها را دســتتنها انجام میدهیم
و کسی ازنظر فکری ،مالی و ...حامی ما نیست».
ارغوانم آنجاست ،ارغوانم تنهاست...
مظاهر عینــی میانده به یاد همســرش که
میافتد ،زنی که  35ســال بــا او زندگی کرده و
حاال یازده سال
اســت از او دورافتــاده ،صدایــش بیاختیار
میلرزد« .در یک خانه کوچک در دینکان زندگی
میکنــه ،یک خانــه خشــتوگلی  80متری».
همســر «بیماری قنــد» هــم دارد و به همین
خاطر «نمیتونــه بیاد منو ببینه ».چشــمهاش
را میبندد .بالش ســفیدش خیس خیس شــده
و لهجــه گیلکیاش هم نمیتوانــد لرزش صدا را
بپوشــاند« .خیلی غم و غصــه دارم ».بعد انگار با
خودش حرف بزند ،میپرسد« :همسرم آنجاست
و من اینجا ،هر دو تنها .کســی هم از بستگان و
آشنایان نیست که بیاید سری به من بزنه بگویه:
آخر تو اینجا هستی چیزی نمیخواهی؟ آیا گاهی
دلت میکشه زنت را ببینی؟ گاهی یک ساندویچ
بخــوری؟» باآنکه تمام مدت شــبانهرروز را روی
تخت میگذراند ،دل امــا جایی دیگر دارد« .دل
پیش زنم دارم ...چه جوری روزگارش رو ســپری
میکنه؟» شــانههای الغرش مثل بیدمجنون در
باد پاییزی باال و پایین میشود.
«فدات شــم اینها را بنویس شاید کسی به
یاد من بیفته».
سرعت باالی راننده

حمزه گوهری حاال بیش از شانزده
سال است که خانهنشین است.
هنوز آن روز را بهخوبی در ذهنش
دارد؛ هشتم فروردینماه .1381
«هنگامیکه در حال بازگشت به
سمت شــیراز بودم مسافر یک
ماشــین پیکان بودم ،هوا ابری
بود و نمنم باران شروع به باریدن
کرد ،ســرعت راننده حدود ۱۲۵
کیلومتر بود ،به راننده تذکر دادم
که سرعتتان باالست ولی توجهی نکرد ،حدود دو دقیقه بعد از
تذکرم به راننده ،به یک پیچ رسیدیم که راننده به دلیل سرعت
زیاد و عدم کنترل ماشین ،و همچنین لغزندگی جاده نتوانست
ماشین را کنترل کند و خودرو واژگون شد ».حمزه به بیرون پرت
شــد ،از ناحیه گردن دچار مصدومیت و ضایعه نخاعی گردنی
شد.

،،

مرکز توانبخشی
لوتوس باآنکه بیش
از  8سال است که
از فعالیتش میگذرد،
اما هنوز کمک هیچ
خیّرین نصیبش نشده
است .در حالی است
که برخی مؤسسات
توانبخشی به سبب
کمکهای خیرین
و مردم ،از شهرت
بینالمللی برخوردارند

،،

،،

مظاهر عینی میانده
به یاد همسرش که
میافتد ،زنی که 35
سال با او زندگی کرده
و حاال یازده سال است
از او دورافتاده ،صدایش
میلرزد .همسر «بیماری
قند» هم دارد و به
همین خاطر «نمیتونه
بیاد منو ببینه ...همسرم
آنجاست و من اینجا،
هر دو تنها .کسی هم
از بستگان و آشنایان
نیست که بیاید سری
به من بزنه».

،،

جا معه

اهمیت خاک در توسعهی شهرها
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در راستای مدیریت خاک و آشنایی با کیفیت آن
از تمام خاکهای فضای سبز شیراز
نمونهبرداری شده است
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رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در گفتوگو با «شهرراز» خبر داد

شیراز میزبان همایش روز جهانی خاک
از تمام خاکهای فضای سبز شیراز نمونهبرداری شده است

لیال اکبرزاده
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز
از برگزاری همایش روز جهانی خاک در شــیراز خبر داد .جهانبخش
میرزاوند ،با اشاره به برگزاری مراسم روز جهانی خاک در شیراز گفت:
خاک برای جامعه بشری ارزشی ویژه دارد و هیچ جایگزینی برای آن وجود
ندارد .وی خاطرنشــان کرد :زندگی انســانها به خاک وابسته است؛

چراکه غذای هفت میلیارد نفر انســان را تأمین میکند؛ از ســوی
دیگر تمامی ســازههای بشــری نیز بر خاک اســتقرار یافته است.
میرزاوند با تأکید بر اهمیــت تاریخی خاک ،ابراز کرد :از دوران ماقبل
تاریخ هرکجا خاک باکیفیت و امکان تأمین نیاز غذایی جمعیت بشری
وجود داشــته ،جایگاه شکلگیری تمدن بوده است و وجود تمدنها به
آبوخاک حاصلخیز بستگی کامل داشته است.
مثل شــوری ،میزان قلیایی بودن ،مقدار
ماده آلــی ،نفوذپذیــری و کمیت عناصر
غذایــی موردنیــاز گیــاه اســت از تمام
خاکهای فضای سبز شیراز نمونهبرداری
شده است .رئیس ســازمان سیما ،منظر و
فضای سبز شهری شهرداری شیراز ادامه
داد :خصوصیات یادشــده در آزمایشــگاه
اندازهگیری میشود و بر این اساس نقشه
پراکنش ایــن خصوصیــات کیفی تهیه
خواهد شد که برای ارزیابی وضعیت موجود
و برنامهریزی مدیریت خاک مورداستفاده
قرار میگیرد .میرزاوند تهیه این نقشــه را
در راستای اندیشــیدن تمهیدات الزم در
مناطقی دانســت که در معرض خطر شور
شدن و فرسایش هستند.
راهاندازی ســایتهای غنیســازی
خاک در شهرداری شیراز

خاک راهکار مشکل تأمین غذای بشر

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهری شهرداری شیراز با بیان اینکه
اهمیت خاک به دلیــل فراوانی آن تبیین
نشده است ،افزود :در دنیای پیچیده امروز،
خاک راهکار بســیاری از مشکالت جامعه
بشری امروز اعم از تأمین نیاز رو به تزاید
غذای بشر و ایجاد محل دفن و دفع زائدات
شهری نیز هست .وی بیان کرد :در برخی
نقاط که برای دفــن زائدات با محدودیت
خاک مواجهیم ،مشکالت زیستمحیطی
عمدهای ایجاد شده است که باید در قالب
یک پروتــکل مدون ویژه برطرف شــود
تا اثرات زیســتمحیطی برجای نگذارد.
میرزاوند با اشــاره به اینکه خاک محیطی
زنده و دینامیک اســت ،عنــوان کرد :هر
تغییری که انســان در خــاک ایجاد کند
با یک اثر ســوء به زندگی او بازمیگردد،
برای نمونه میتوان به آلودگی سفرههای
آب زیرزمینی یا ایجــاد محصوالت آلوده
زیستی اشاره کرد.
فرســایش و آلودگی خاک منجر به
حذف آن میشود

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهری شــهرداری شیراز اظهار کرد:
متأسفانه فرایند تولید خاک بسیار طوالنی
اســت؛ چنانکه برای تولید یک سانتیمتر
خاک حداقل  300ســال زمان الزم است.
وی با بیان اینکه خاک در دنیای پر چالش
امروز مورد تهدید واقع شده است و کیفیت
آن در حال تنزل اســت ،فرسایش خاک و
آلودگی آن را از عواملی دانست که منجر
بــه حذف خــاک از چرخه زندگی بشــر
میشود یا بر آن تأثیری سوء میگذارد.
شــیراز میزبان همایش روز جهانی
خاک

میرزاوند عنــوان کرد :بــا توجه به
مباحث یادشــده امسال شــیراز در تاریخ
 ۱۲آذرمــاه مصادف با  ۵دســامبر میزبان
همایــش روز جهانی خاک اســت که در
پارک آزادی شــیراز برگزار خواهد شــد.
رئیس ســازمان ســیما ،منظــر و فضای
سبز شهری شهرداری شــیراز گفت :این
همایش یــکروزه با همــکاری انجمن
علوم خاک ایران دانشگاه شیراز ،سازمان
محیطزیست اتاق بازرگانی صنایع و معادن
استان فارس ،مرکز تحقیقات کشاورزی و

منابع طبیعی اداره کل منابع طبیعی فارس،
ســازمان جهاد کشاورزی فارس و انجمن
علمی خاک دانشــکده کشــاورزی شیراز
برگزار میشود.

وی افزود :این آســیب متوجه تأسیسات و
سالمت مردم بهخصوص در جادههاست و
بروز این موارد اهمیت توجه به خاک را در
مدیریت شهری دوچندان میکند.

میزبانــی از چهــره مانــدگار علم
خاکشناسی

از تمام خاکهای فضای سبز شیراز
نمونهبرداری شده است

میرزاونــد اعــام کرد :شــیراز به
همیــن بهانه میزبان چهــره ماندگار علم
خاکشناســی ایــران دکتــر محمدجعفر
ملکوتــی و دکتر هادی اســدی رحمانی
رئیــس موسســه تحقیقات خــاک و آب
کشــور خواهد بود .رئیس سازمان سیما،
منظر و فضای ســبز شــهری شهرداری
شــیراز همچنین از همکاری سازمانهای
مردمنهــاد ،دانشــجویان عالقهمندان به
خاک و کارشناسان محیطزیست در اجرای
این همایش خبر داد.
این مقام مسئول هدف از برگزاری
این همایش را تبیین اهمیت خاک برشمرد
و بیان داشت :فرهنگســازی و افزایش
آگاهــی عمومی برای کمــک گرفتن از
آحاد مردم در حفظ منابــع خاک از دیگر
اهداف این همایــش خواهد بود .میرزاوند
یادآور شــد :در حاشــیه ایــن همایش از
خادمان خــاک و افرادی که به هر نحوی
در سازمان محیطزیســت و منابع طبیعی
جهاد کشــاورزی شهرداری شیراز خدمتی
به خاک کردهانــد و در مدیریت بهینه آن
ســهیم بودهاند ،بهمنظور فرهنگســازی
مناســب تجلیل به عمل خواهد آمد .وی
همچنین دیگر برنامههــای این همایش
را ارائه ســخنرانی ،برگزاری نمایشگاهی
در خصوص اهمیت خــاک و رونمایی از
اطلس خاک فضای ســبز شــهری شیراز
برشمرد.
ریزگرد حاصل عــدم مدیریت منابع
خاک

رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شهری شهرداری شــیراز با اشاره به
اینکه امــروز در شهرســتانهای جنوبی
کشور بهویژه اســتان خوزستان ،به دلیل
عدم مدیریت جامع منابع خاک ،شاهد بروز
پدیده ریزگرد هستیم ،تصریح کرد :به دلیل
کمشدن رطوبت خاک و اختصاص ندادن
حقآبه به گورابهای پاییندست کارون،
خاک با اولین وزش باد به شــکل ریزگرد
به بســیاری از شهرها آســیب میرساند.

جهانبخش میرزاوند بــا بیان اینکه
فضای سبز شــهری ،زاییده خاک است،
ادامــه داد :مدیریت بهینــه خاک فضای
ســبز شــهری و خاکهای موجــود در
حاشیه شهرها از پیامدهای زیستمحیطی
ممانعت میکند و چنین مدیریت سودمندی
حاصل همکاریهای بین ســازمانهای
مختلف ،همکاری سازمانیافته گروهها و
سازمانهای مردمنهاد است.
میرزاوند گفت :در راستای مدیریت
خاک و آشــنایی با کیفیت آن که مبتنی
بر خصوصیات فیزیکی و شــیمیایی خاک

وی ابراز داشت :متأسفانه خاک فضای
سبز شهری شــیراز به علت بیتوجهی به
حاصلخیزی بسیار فقیر شده است؛ از سوی
دیگر ،عدم مدیریت بهینه باعث فشردگی
خاک شــده که منجر به کاهش نفوذ آب
و اکسیژن میشــود که منجر به ممانعت
از گســترش ریشــه در خاک فشرده شده
است.
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای
سبز شــهری شهرداری شــیراز گفت :با
راهاندازی ســایتهای غنیســازی خاک
در شــهرداری شیراز در تالشــیم قبل از
ورود خــاک به فضای ســبز شــهری و
محل کاشــت درختان ،آن را غنیسازی
کنیم و در چارچــوب پروتکلهای فنی و
علمی کمبودهــا و نقایص تغذیهای آن را
ابتدا شناســایی و ســپس رفع کنیم .وی
مزیت دیگر ایــن اقــدام را تهیه اطلس
کیفیت خاکهای فضای ســبز شهری با
مانیتورینگ و پایش ادواری دانســت که
بر اســاس آن میتوان تغییــرات خاک و
وضعیت کیفی آن را مدیریت کرد.

فرسایش خاک و دامنه گسترش آن
یادداشت
حاصلخیزی پایدار خاک به مفهوم قابلدســترس بودن دائمی عناصر غذایی برای گیاه
اســت .حاصلخیزی پایدار هنگامی تحقق مییابد که تمامی عناصر غذایی جذبشده توسط
گیاهان به خاک برگــردد؛ بهطوریکه این عناصر بتوانند مجدداً مورداســتفاده این گیاهان
قرار گیرند ،در چنین وضعیتی اســت که چرخه عناصر غذایی شکل میگیرد .تناوب اساسی
نظامهای طبیعی و زراعی در آن اســت که در نظامهای زراعی مقدار نسبت ًا زیادی از عناصر
غذایی از طریق برداشت محصول از سیستم خارج میشود؛ بنابراین در صورت استفاده مداوم
از نظامهای مذکور الزم اســت که عناصر غذایی مصرفشــده در آنها به طریقی جایگزین
شوند .در سامانههای فعلی چرخه عناصر غذایی بهطور کامل بسته نمیشوند ،زیرا این عناصر
دائم ًا به چرخه یادشده اضافه شده و یا از آن خارج میشوند .به حداقل رساندن تلفات حاصل
خیزی خاک در نظامهای کشاورزی پایدار است.
فرسایش خاک و دامنه گسترش آن
یکی از مشــکالتی که بشــر از آغاز زراعت بر روی زمین با آن مواجه بوده ،فرسایش
ســریع خاکها توسط باد و آب اســت .هرچند امروزه با این مسئله نسبت به روزهای وقوع
طوفانهای شــن در امریکا ـ که در ســالهای  ۱۹۳۰اتفاق افتاد ـ کمتر احساســی برخورد
میشــود ،اما باز هم از اهمیت آن کاسته نشده اســت .فرسایش خاک هنوز هم در امریکا و
بســیاری از مناطق حارهای و نیمهخشــک دنیا از معضالت به شمار میرود و در کشورهایی
که آبوهوای معتدل دارند ـ ازجمله انگلســتان ،بلژیک و آلمان ـ بهعنوان یکی از مســائل
خطرناک تلقی میشــود .این مشکل در ایران که بخش وســیع آن را کویرها در برگرفته و
خاک از پوشــش مناسبی برخوردار نیست ،بارز و چشمگیر است .جلوگیری از فرسایش خاک
که درواقع معنی آن کاهش میزان تلفات خاک اســت ،به حدی که ســرعت فرسایش تقریب ًا
برابر ســرعت طبیعی تلفات خاک شود ،بستگی به انتخاب استراتژیهای مناسب در حفاظت
خاک دارد .این امر مســتلزم شناخت تمامی فرایندهای فرسایش است .عواملی که بر میزان
فرســایش مؤثرند عبارتاند از :بارندگی ،روانآب ،باد ،خاک ،شیب ،پوشش گیاهی ،وجود یا
عدم وجود تمهیدات حفاظتی و چندین عامل دیگر.
فرآیندها و مکانیسمهای فرسایش
فرســایش خاک شامل دو مرحله است :یکی جداشــدن ذرات از توده خاک و دیگری
انتقال مواد توسط یک عامل فرسایشی مانند جریان آب یا باد .هنگامیکه انرژی برای انتقال
مواد کافی نباشــد مرحله سومی به نام تهنشینی نیز ظاهر میشــود .تصادم قطرات باران با
زمین مهمترین عامل جداکننده ذرات خاک اســت .در اثر برخورد قطرات باران با یک خاک
لَخت ،ذرات خاک از جا کنده و تا شــعاع چند ســانتیمتری در هوا پراکنده میشوند .برخورد
مداوم قطرات شدید باران به سطح زمین ـ موجب تضعیف خاکدانهها میشود .عالوه بر این،
فرایندهای هوازدگی ،چه بهصورت مکانیکی از راه خشــک و مرطوب شدن متناوب یا گرم و
ســرد شدن و یا یخزدگی ـ و چه بهصورت بیوشیمیایی ،موجب تخریب خاک میشود .خاک
ازیکطرف با عملیات شــخم زیرورو و از طرف دیگر توســط انســان و دام فشرده میشود.
جریان آب نیز یکی از عوامل جداکننده ذرات خاک اســت .کلیه این عوامل باعث شل شدن
ذرات خاک میشوند بهنحویکه بهآسانی توسط عوامل انتقالدهنده به حرکت درمیآیند.
عوامل انتقالدهنده خود به دودســته تقسیم میشوند :یکی عواملی که قب ً
ال عمل کرده
و باعث جدا شــدن الیههای یکنواخت ذرات خاک شــدهاند و دیگری عواملی که نقش خود
را در آبراههها متمرکز میســازند .از عوامل گــروه اول میتوان تصادم قطرات باران و یا باد
و روانآب ســطحی را نام برد .منظور از روانآب الیه بسیار نازک جریان آب در سطح زمین
اســت .عامل دوم جریان آب در آبراهههاست .آبراههها ممکن است شیارهای کوچکی باشند
کــه در اثر هوازدگی یا شــخم به وجود آمدهاند یا جویهای بــزرگ دائمیتر مانند خندقها
و رودخانههــا .بــه این عوامل که بهصورت خارجی عمل کــرده و درواقع مواد را از نقطهای
برداشت و در سطح زمین جابجا میکند ،باید حرکات تودهای خاک از قبیل جریانهای خاک،
زمینلغزههــا و خزشها را نیز اضافه نمود .در فرایندهای مذکور آب در داخل خاک اثر کرده
و باعث کم شدن مقاومت آن میشود؛ به همین دلیل آن را فرسایش داخلی مینامند .شدت
فرســایش به مقدار موادی که از جا کنده میشود و توان عامل فرسایشی در انتقال این مواد
بستگی دارد .اگر توان عوامل انتقالدهنده بیش از مقدار مادهای باشد که از جا کنده میشود
در این صورت فرســایش ازنظر جدا کــردن ذرات در محدودیت خواهد بود و اگر مقدار مواد
جداشده از بستر بیش از مقداری باشد که انتقال داده میشود در این صورت فرسایش ازلحاظ
انتقال دارای محدودیت خواهد بود .تشــخیص اینکه کدامیک از این عوامل (جدا شــدن یا
انتقال) محدودکننده اســت بســیار حائز اهمیت اســت ،زیرا موفقیت یا شکست برنامههای
حفاظت خاک متکی بر عملیاتی است که در آن باید یکی از این فاکتورها اصالح شود.
اثرات فرسایش در کاهش حاصلخیزی خاک
طبق تخمین متخصصان ســازمان خواروبار جهانی بیش از  ۴۰درصد اراضی زیر کشت
کشورهای خاورمیانه تحت تأثیر عوامل فرسایش آبی و بادی هستند .تخریب خاک از دو نظر
مهم اســت تخریب ازنظر ک ّمی و تخریب ازنظر کیفی .تخریب ک ّمی همان کاهش ضخامت
خاک و از بین رفتن مواد اســت .تخریب کیفی عبارت اســت از شور شدن ،کاهش تدریجی
حاصلخیزی ـ مدفون شدن خاک توسط شنهای روان و ...است .واحدها و معیارهای تخریب
خاک را میتوان برحســب مشــخصات زیر تعیین کرد :نوع تخریب واحدهای اندازهگیری،
فرســایش آبی از بین رفتن خاک برحســب تن در هکتار ،فرسایش بادی از بین رفتن خاک
برحســب تن در هکتار ،شور شــدن افزایش شوری در سال ،قلیائی شــدن افزایش قلیائیت
برحسب درجه اشباع سدیم تبادلی در سال ،اسیدی شدن کاهش درجه اشباعی بازها در سال،
مســمومیت افزایش مواد معدنی سمی برحسب  PPmدر سال و تخریب فیزیکی افزایش
وزن مخصوص ظاهری برحسب گرم در سانتیمتر مربع.

ورزش
نگاهی به ورزش پومسه در ایران

پومسه در فارس جایگاه خوبی دارد
بیشتر مدالهای کسب شده تکواندو فارس
در رشته پومسه به دست میآید
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مسابقات قهرمانی
جهان در رشته پومسه
در سال  2018چندی
پیش در چین تایپه
برگزار شد و تیم
کشورمان به مقام چهارم
تیمی مسابقات رسید.
در این مسابقات
شیرازیها چهار نماینده
داشتندکه نقش به سزایی
در موفقیتهای تیم ملی
ایفا کردند

گفتوگوی «شهرراز» با اکبر فروزان قهرمان شیرازی در رشته «پومسه»

شیراز یکی از قطبهای
پومسه ایران است
مسابقات قهرمانی جهان در رشته
پومسه در سال  2018چندی پیش در
میثم حجتی
چین تایپه برگزار شد و تیم کشورمان
به مقام چهارم تیمی مسابقات رسید .در این مسابقات
شیرازیها چهار نماینده داشتند که نقش به سزایی در
موفقیتهای تیم ملی ایفا کردند .اکبر فروزان توانست
ابتدا در بخش ســهنفره یک مدال برنز به دست آورد
و پسازآن در دونفره میکس طالیی شد .سید احسان
صداقت در ردههای ســنی برنز گرفت و محمدصادق
فتوحی درحالیکه در بازیهای آســیایی داخل سالن
سال گذشته به مدال نقره رسیده بود با ناداوری روبرو
شــد و دســتش از مدال کوتاه ماند .عالوه بر این سه
ورزشکار فاطمه اســدپور بهعنوان سرمربی تیم ملی
پومسه بانوان نتایج خوبی با تیم ملی گرفت .در ادامه
میتوانیــد به گفتگوی ما با اکبــر فروزان دارنده یک
مدال طال و برنز مســابقات چین تایپــه توجه کنید.
فروزان  35ساله اســت و  23سال است تکواندو کار
میکند .او از سال  85به تیم ملی دعوت میشود و در
این مدت  14مدال بینالمللی کسب کرده است« .یک
طــای جهان ،دو طالی آســیا ،دو نقره جهان ،یک
نقره آسیا ،پنج مدال برنز جهان ،یک برنز آسیا و یک
طالی ارتشهای جهان ازجمله مدالهای کسبشده

یادداشت
ورزشــگاه پارس در حال حاضر شــیکترین
کتوشلواری است که یک باشــگاه میتواند برای
حضــور در مهمانی بزرگ فوتبال ایران در لیگیک
انتخاب کند و آن را بپوشــد .بارها شده است به یک
مهمانی بزرگ دعوت شدهاید و سعی کردهاید بهترین
لباس ممکن خود را بپوشید که احتما ً
ال گزینه اصلی
شما شیکترین کتوشلوار موجود در کمد لباسیتان
بوده و هماهنگ پوشــی اولویت دومتان بوده است.
تالش یک باشــگاه ورزشــی که روزهای متوالی با
هزینههای سرســامآور امــروزی تمرین میکند به
حضور در مسابقات ختم میشود ،مسابقات قهرمانی
یا لیگ در رشــتههای مختلف ورزشی نمایشگاهی
برای به نمایش گذاشتن تواناییهای یک مجموعه
اســت که در کنار یکدیگر برای یــک هدف واحد
برنامهریزیهای مختلفی را با مساعی فراوان پشت
ســر میگذرانند .فواید این تالش عالوه بر اینکه به
خود مجموعه ورزشــی ،باشگاه و ورزشکار میرسد
تأثیرات فراوانی نیز برای شــهر و استانی که باشگاه
در آن فعالیت میکند دارد و هر تصمیمی که گرفته
میشود کل شــهر را تحت تأثیر خود قرار میدهد.
حضور در لیگ برای تیمهای ورزشی همانند حضور
در یک مهمانی بزرگ اســت که هر هفته با حضور
طرفــداران ،پیگیریکنندگان و بیننــدگان میلیونی
بزرگتر هم میشود.
طی هفته گذشته باشــگاه فجر شهید سپاسی
که در لیگ دســته اول فوتبال ایران حضور دارد در
نامهای خواستار انتقال میزبانی بازیهای خانگیاش
از ورزشــگاه پارس به ورزشگاه شهید دستغیب بود.
فجر پیشازاین در یازده مسابقه دوازده امتیاز داشت،
این تیم دو برد شــش تساوی و سه شکست داشت،
این تیم بهترین خط دفاع لیگ را پنج گل خورده در
اختیار داشت این در شــرایطی بود که فجریها در
یازده مســابقه تنها  4گل به ثمر رسانده بودند و در

اکبر فروزان در سطح بینالمللی است.
در ادامــه از ایــن قهرمان شــیرازی میخواهم
پومســه را برای خوانندگان ما توضیح دهد« .پومسه
اجــرای یک ســری تکنیکهای تکواندو اســت که
میتوان آن را با کاتای کاراته مقایســه کرد ،پومســه
مبارزه فرضی است ».اما آیا پومسه در بین رشتههایی
که در بازیهای آســیایی یا المپیک برگزار میشــود
حضور دارد؟ فروزان میگوید :پومســه در بازیهای
آسیایی  2018حضور داشــت و در المپیک آینده نیز
با تالشهایی که در حال انجام اســت حضور خواهد
داشــت .از فروزان درباره ســطح مسابقات چین تایپه
میپرسم .میگوید :سطح مسابقات بسیار باال بود ،در
این مســابقات  50کشور حضور داشتند ،اکثر کشورها
در پومسه در حال پیشرفت هستند .کشورهای آسیای
شــرقی در حال فعالیت زیادی در پومسه هستند ،در
پومسه ابداعی کشورهای اروپایی در حال رشد هستند،
البته امریکا هم پیشرفت زیادی کرده بود.
در ادامــه از اکبر فروزان درباره پومســه ابداعی
میپرسم .میگوید :در پومســه ابداعی شما استاندارد
خاصــی را رعایــت نمیکنید و یک ســری حرکات
اختیــاری که خودتــان انتخاب میکنیــد را در کنار
یک ســری حرکات اجباری به نمایش میگذارید .او
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میگوید :ایران در این مسابقات به خاطر کمبود وقت
تیــم  5نفره خودش را اعزام نکرد امــا در بقیه موارد
در ردههای ســنی مختلف تیم داشتیم« .در ردههای
ســنی مختلف چه مقامهایی در این مسابقات توسط
کل تیم به دست آمد؟» فروزان میگوید :در رده سنی
باالی سی ســال طال گرفتیم ،در رده سنی  18تا 30
و نوجوانان اوت شــدیم ،در نونهاالن میکس دونفره
مدال گرفتیم».
تمام اجراهای پومســه تیمی و نیاز به هماهنگی
دارد .ورزشکاران این رشته این هماهنگی را چطور به
دست میآورند؟ اکبر فروزان میگوید :روزی هفت تا
هشــت ســاعت کنار هم تمرین میکنیم .به گفته او

کتوشلوار زیبای «پارس»

خانه و خارج از خانه موفق نبودند.
اما در نامه رســول فالح مدیرعامل فجر شهید
سپاســی آورده شده بود این تیم در فصل گذشته در
بازیهای که در ورزشگاه شهید دستغیب برگزار کرد،
شرایط فنی مطلوبتری داشت و تماشاگران بیشتری
از بازیهای این تیم دیدن میکردند .فجر در هفته
پانزدهم که دیروز به اتمام رســید باالخره توانست
در ورزشگاه دســتغیب بازی کند و برابر پرسپولیس
پاکدشــت با نتیجه دو بر صفر شکســت خورد ،این

زمین چمن حافظیه و کشت دوبارهی آن ،تنها زمین
موجود همین ورزشگاه شهید دستغیب بود.
این در حالی است که شیراز پس از آماده شدن
زمین چمن ورزشــگاه پارس و افتتاح این ورزشگاه
صاحب یکی از برترین ورزشــگاههای ایران شد که
با ظرفیت  50هزار نفر شــور و هیجان خاصی را به
هر مسابقه رســمی میدهد .همانطور که استقالل
و پرســپولیس هرگاه از خانه مجلل خود در تهران
(ورزشــگاه آزادی) کــه رســمیت و فضای خاصی

در شــرایطی بود که زرد پوشــان با خوششانسی
و درخشــش دروازهبانش پنج گله نشــد .متن نامه
مدیرعامــل فجر در حالی درباره برگزاری بازیهای
این تیم در ورزشگاه شهید دستغیب نوشته شده که
در فصل گذشــته ورزشگاه پارس افتتاح نشده بود و
زمین آن آماده برگزاری مسابقات نبود و با مشکالت

را بــه هر مســابقه میدهد دور شــدند و مجبور به
بازی در اســتادیوم تختی شدند به مشکل خوردند.
معماری فوقالعاده ورزشــگاه پارس طوری اســت
که بــه هر تیمی که میزبان بازیهای لیگ اســت
شــخصیتی دوچندان میدهد و انگیزه بازیکنان آن
تیــم را چند برابر میکند و ترس و دلهرهی عجیبی

رقبای اصلی ایران در این رشــته ورزشی ،کشورهای
کره جنوبی ،فیلیپین ،چین تایپه ،تایلند ،آمریکا ،کانادا
و اســپانیا هســتند .فروزان در ادامه سطح پومسه در
فارس و شــیراز را خوب ارزیابی میکند و میافزاید:
پومسه در فارس جایگاه خوبی دارد ،بیشتر مدالهای
کسب شــده تکواندو فارس در رشته پومسه به دست
میآید ،شــیراز یکی از قطبهای اصلی پومسه ایران
اســت ،در این مســابقات هم چهار نفــر از اعضا و
کادر فنی تیم ملی شــیرازی بودنــد .فروزان در پایان
از اردشــیر حســنزاده رئیس اداره ورزش و جوانان
شهرســتان شیراز و آقای غیاثی رئیس هیئت تکواندو
استان فارس تشکر میکند.

در دل حریفان میاندازد .ایــن حس را میتوان در
ورزشگاهی مثل آزادی تهران تجربه کرد.
ورزشــگاه پارس در حال حاضر شــیکترین
کتوشلواری است که یک باشــگاه میتواند برای
حضــور در مهمانی بــزرگ فوتبال ایــران انتخاب
کند و آن را بپوشــد .فجر در این هفته از مسابقات
لیگ دســته اول یکی از ضعیفترین مسابقات خود
را (حداقل تا دقیقه شــصت) در تاریخ حرفهای خود
به نمایش گذاشــت ،هرچند هیچ اجرای ضعیفی را
نباید نمایــش نامید .نکته جالــب دیگر حضور کم
تعداد تماشــاگران در بازی فجر و پاکدشــتیها بود
که نشــان میداد پارس به یــک نقطه خاص برای
شــیرازیها تبدیل شده اســت و طرفداران فجر و
قشــقایی حضور در آن را به هر ورزشــگاه دیگری
ترجیح میدهند .قشــقاییها که ایــن فصل نتایج
بهتری نســبت به فجر در لیگ یــک گرفتهاند تیم
پرســپولیس پاکدشت را در شرایطی که دهنفره شده
بودند دو بر یک در ورزشگاه پارس را بردند .عالوهبر
این صدای اعتراض تماشــاگران که از اواسط بازی
علیه فجریها بود و یکی از عوامل اصلی شکســت
دیروز این تیم بود بهراحتی به زمین میرسید ،البته
این انتقال با تبــادل صدای بازیکنان نیز همراه بود
و گفتگوی آنها در زمین بهراحتی به تماشــاگران
میرسید که باعث ایجاد اســترس شدیدی در بین
بازیکنان شده بود.
حال جای ســؤال اینجاســت چــرا فجریها
کتوشــلوار زیبای ورزشــگاه پارس را از تن بیرون
کرده و در مهمانی بزرگ لیگ یک برابر تیم متمولی
مثل پرســپولیس پاکدشــت که مربی باتجربهای از
جنس فرهاد کاظمی داشــتند لباس ساده ورزشگاه
شهید دســتغیب را بر تن کردند و ســؤال دوم نیز
اینجاســت که فجر باز هم برای میزبانی مسابقات
دستغیب را انتخاب میکند؟

،،

در مسابقات قهرمانی
جهان پومسه 2018
اکبر فروزان توانست در
بخش سهنفره یک مدال
برنز به دست آورد و در
دونفره میکس طالیی شد.
سید احسان صداقت در
ردههای سنی برنز گرفت
و فاطمه اسدپور بهعنوان
سرمربی تیم ملی پومسه
بانوان نتایج خوبی با تیم
ملی گرفت

،،

،،

پومسه در فارس جایگاه
خوبی دارد ،بیشتر
مدالهای کسب شده
تکواندو فارس در رشته
پومسه به دست میآید،
شیراز یکی از قطبهای
اصلی پومسه ایران است،
در این مسابقات هم چهار
نفر از اعضا و کادر فنی
تیم ملی شیرازی بودند

،،

گردشگری

مهمترین مسئله در رونق بافت تاریخی شهر
آشتی دوباره مردم با این مناطق و زندگی
در آنهاست

گزارشی دربارهی بافت تاریخی شیراز
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«شهرراز» از راهکارهای احیای بافت تاریخی شیراز گزارش میدهد

نیازبافتبهتشکیلشورایمنطقهتاریخیشیراز

فاطمه منفرد
محلههای قدیمی ،جایی که قدیمیترها تمام خاطراتشــان در کوچهپسکوچههایش گذشته و امروزیها کمتر
شناختی از آنها دارند .خانههای زیبایی که در کنار هم محله شدند و محلههایی که با هم یک شهر را ساختند.
کوچههای کمعرض ،گذر و طاقهای متعدد و از همه مهمتر خانههایی که درب ورودی کوچکشان دنیایی عظیم

تجربهی گرانبهای یزد

،،

نخستین نکته مدنظر
شهرداری منطقه
تاریخی شهر ،احیای
حس تعلق و آشتی
مردم با این بخش از
شهر است .شهرداری
نقش تسهیلگر
را ایفا میکند و
بهعنوان مثال برای
عالقهمندان به ورود
در منطقه تاریخی و
سرمایهگذاری در آنجا
معافیتهای عوارضی
وضع کرده است

،،

مدتی بود که از فعالیتهای اخیر اســتان یزد
در راستای احیای بافت تاریخی محالتش خبرهای
زیادی به گوشــم میرســید تا اینکه هفته قبل به
این شــهر ســفر کردم .اینهمه نظم در راســتای
یک طرح و در ســطح اســتانی ،برایم باورکردنی
نبود .تمامی روســتاها ،محالت و بخشهای حتی
نیمهتخریبشــده و دورافتــاده به شــکلی منظم
و یکپارچــه در حــال احیــا ،مسیرســازی و یا به
بهرهبرداری رســیده بود .از ابرکوه با فاصله حدود
 160کیلومتری یزد تا روســتای چم به فاصله 15
کیلومتــری همگی مرمت یا در حال مرمت بودند و
با تابلوهایی از ورودی شهر یا روستا هر تازهواردی
بــه منطقه را به ســمت بافت تاریخــی هدایت و
تشــویق بــه قــدم زدن در کوچهپسکوچههایش
میکرد .با مقایســهای خیلی ســطحی بین این دو
شهر مثلث طالیی گردشگری ایران تفاوتهایی در
این زمینه دیده میشود .دو شهری که با فاصلهای
نهچندان دور از یکدیگر ،همیشــه میزبان اکثریت
بازدیدکنندگان داخلی و خارجی هستند.
وضعیت کنونی منطقه تاریخی شیراز

در منطقه بافت تاریخی شــیراز با وجود ارزش
تاریخــی باالیی کــه در فرهنگ شــهری ما ایفا
میکند ،در ســالهای گذشــته به دالیل مختلف
ازجملــه مهاجرت مالــکان اصلی منــازل و تغییر
محل زندگیشان به مناطق دیگر ،رونق بازارچهها
و کســبوکارهای محلی کمتر شد .خوشبختانه از
حدود یک دهه پیش با همکاری شهرداری شیراز و
سازمان میراث فرهنگی تصمیماتی اتخاذ شد و احیا

را در خود جایدادهاند؛ تمامی اینها راویان معماری و بخشــی از فرهنگ و پیشــینه شــیراز و شیرازیها
هستند.
شاید از همینروست که مدیریت شهری جدید نیز بافت تاریخی شیراز را «ثروت پنهان شهر» میداند و یکی
از محورهای برنامههای خود را رونق و توسعهی پایدار این بافت باارزش شهری قرار داده است.

و مرمت این بافت فرسوده در دستور کار مسئوالن
مرتبط قرار گرفت .برخــی خانهها مرمت ،احیا و با
تغییر کاربری ،فعالیتشان را در قالب هتل ،رستوران
و یا کافیشــاپ آغاز کرده و با ایجاد رفتوآمدهای
بیشــتر و حضور مــردم ،امنیت ســابق را به این
محالت برگرداندند .همچنین میتوان ورود بخش
خصوصی ،خریــداری و مرمت برخی خانهها را هم
فاکتور مؤثر دیگری در شناساندن ارزش این میراث
شهری شیراز دانست.
حــال مســئله قابلتأمل این اســت که چرا
بــا وجود اینهمــه مکان از منزلهای مســکونی
مرمتشــده و اماکن تاریخی ،هتــل و ...وضعیت
ظاهری و معیشــتی این محالت تغییر چشمگیری
نداشــته اســت .برای پیدا کردن علت این موضوع
به پرسوجو بــرای یافتن متولیــان این منطقه و
مسئولین این بخش شــهری پرداختم که با مثلث
شــهرداری بافت تاریخی ،سازمان میراث فرهنگی
و ســازمان اوقــاف مواجه شــدم .در اولین قدم با
هادی شهدوست شــیرازی شهردار منطقه تاریخی
و فرهنگی شــیراز به صحبت نشســتم تا از روند
و علــت این وضعیت اطالعاتی را به دســت آورم.
طبق گفته شــهردار منطقه تاریخی شیراز از حدود
 10ســال پیش سیاســتهایی در برخــی مناطق
شــهری اتخاذ شده اســت که بعض ًا برخی از آنها
به نتیجه رسیدهاند .او گفت :از حدود سه سال پیش
سیاستهای جدیدی در این راستا لحاظ شدهاند که
تا حد زیادی خواستههای شهرداری را پیش برده و
به هدفهای موردنظر رسیدهاند.
اهداف شــهرداری منطقه فرهنگی و تاریخی

در احیای بافت

بر اســاس گفتهی شهدوســت نخستین نکته
مدنظــر شــهرداری منطقه تاریخی شــهر ،احیای
حــس تعلق و آشــتی مردم با این بخش از شــهر
اســت .او عقیده دارد که غفلــت دو دهه اخیر که
چندســویه و هم از جانب مــردم و هم ارگانهای
دولتی مرتبط بوده ،منطقه تاریخی شــیراز را دچار
آســیب کرده است .شهدوســت از نقش شهرداری
بهعنوان نقش تسهیلگری یاد و به معافیت عوارض
شــهرداری برای عالقهمندان بــه ورود در منطقه
تاریخــی و ســرمایهگذاری در آنجا اشــاره کرد و
افزود :با همکاری سازمان میراث فرهنگی فارس و
شهرداری منطقه تاریخی و فرهنگی شیراز شرایطی
برای عالقهمندان فراهم شــد که خوشبختانه طی
چند ســال اخیر مــردم از مشــارکت در این زمینه
استقبال کرده و به این بخش ورود کردهاند.
شهدوســت از ارتقای کیفی محالت بهعنوان
هدف اصلی شــهرداری نام برد و گفت :شهرداری
این منطقه هیچگونه اعتقادی به پروژههای محرک
توسعه در قالب کالن در منطقه تاریخی شهر ندارد
و ایــن محالت باید به حالت خــود باقیمانده ،اما
ازنظــر کیفی ارتقا یابنــد .ارتقای کیفی محالت به
معنای توانمندســازی ســاکنان و اقتصاد هر محله
اســت که از اهمیت باالیی برای شــهرداری این
منطقه برخوردار اســت .او یکی از عوامل اصلی به
حرکت در آمدن چرخه اقتصــاد محالت را تردد و
برگــزاری رویدادهای مختلف در این منطقه عنوان
کرد و در ایــن زمینه به برگزاری رویدادهایی مانند
ســیراه ،بازیافت و طاقچه کتاب در چند سال اخیر
در سنگســیاه اشــاره کرد .شهدوست معتقد است

که در راســتای احیای این محــات فاکتورهای
مختلفی دخیل هســتند و این امر تنها به دســت
شهرداری میسر نیست .او در این زمینه چنین گفت:
احیای منطقه تاریخی شــیراز امری است که تنها
با همکاری دیگر ارگانهــای مرتبط مانند میراث
فرهنگی و همچنین حمایت مردم میسر میشود.
تشکیل شــورای منطقه تاریخی شیراز؛ نیاز
امروز بافت

هادی شهدوســت در ادامه افزود :برای مثال
احیای یک محلــه نیازمند همکاری چندجانبه چند
ارگان و بهصورت همسو اســت .به باور او یکی از
مهمترین فاکتورهای بازســازی یک محله ،میزان
مشارکت و همکاری دســتگاههای خدماترسانی
از قبیــل آب ،برق و گاز اســت و در صورت عدم
همکاری یکی از این بخشها ممکن اســت انجام
یک پــروژه مدتها به تعویق افتــد .بااینحال به
گفتهی شــهردار منطقه بافت تاریخی شــیراز ،در
حــال حاضر برخــی قوانین و ضوابــط بهگونهای
هســتند که در این منطقه از شهر قابلاجرا نیست.
به گفتهی شهدوســت یکی از اصلیترین مسائلی
که میتواند به تســریع رونــد احیای بافت تاریخی
کمک کنــد ،بازتعریفی جدیــد از ضوابط و قوانین
دستگاههای خدماترسان برای بافت تاریخی شهر
است« .هر منطقه به فراخور شرایط محیطی ضوابط
خاص خود را میطلبد بهویژه در تأسیســات .برای
مثال نمیتوان همان قوانین و شــرایطی را که در
شــهرک گلســتان برای گاز یا برق لحاظ میشود،
برای منطقه تاریخی شــهر که ازلحــاظ معماری
کام ً
ال با بخشهای جدید متفاوت است به کار برد».
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شهدوست معتقد است برای احیای بافت تاریخی،
مردم و ارگانهای مســئول باید به تعریفی جدید
و گفتمانی مشترک برسند« .احیای بافت تاریخی
شــیراز تنها تحت نظارت یک چتــر حمایتی رخ
میدهد ».شهدوست سپس افزود :نیاز به تشکیل
شورای منطقه تاریخی شــیراز بیشازپیش حس
میشود که نقش تسهیلگری و میانجی ارگانهای
مسئول این منطقه را به عهده بگیرد.
بدنهسازی بافت تاریخی از سوی شهرداری

در ادامه شهدوست با اشاره به نقش شهرداری
بهعنوان سیاســتگذار کالن شــیراز افزود :پس
از بازســازی محله سنگسیاه و اســتقبال مردم
از ســرمایهگذاری و حضور در این منطقه ،توازن
بخشهای مختلف بافت به شــکلی در حال تغییر
بود؛ به این صورت که بخشی از آن در مرکز توجه
مردم و ســرمایهگذاران قــرار گرفت و بهگونهای
چرخــه اقتصادی به گردش درآمــد ،اما در برخی
بخشها همچنان ســکون ادامه داشت« .ازاینرو
شــهرداری بــرای پویایی یکســان منطقه بافت
تاریخی ،به کفسازی و بدنهسازی دیگر بخشها
(مث ً
ال گذر سید ذوالفقار) اقدام کرد .همچنین چند
گذر دیگر در برنامه کاری سال جاری قرار گرفتند
که عالوه بر پویاســازی مجدد این مناطق ،منجر
به ایجاد لوپهای گردشگری خواهد شد ».وی در
ادامه گفت :شهرداری منطقه تاریخی و فرهنگی
بهصورت شــبکهای و مویرگی در حال رشــد در
بافت تاریخی شــهر اســت و گذرهــای تاریخی
بر اســاس وجود اماکن تاریخی ،میــزان تردد و
ظرفیتشان درجهبندی و در حال احیا هستند.
اهمیت مارکتینگ در بافت تاریخی

به گفته شهردار منطقه بافت تاریخی شیراز
این موضوع که شبکههای اجتماعی و گروههایی
در این زمینه برای آگاهسازی درباره بافت تاریخی
در حال فعالیت هســتند ،منجر به این شده است
که بســیاری از مــردم از ارزش معنوی و مادی
این منطقــه آگاه و برای احیــای منازل اجدادی
خود ابراز تمایل و آمادگی کنند .در پایان شهردار

آفتاب صالتظه ِر بهار حاال هزار و سیصد سال
ِ
اســت که میافتد روی سنگفرشهای کوچههای
باریک و تنگ محلــه .پیش از زمان کریمخان زند
و سیاســت وکیلالرعایــا در کوچککردن حصار
شیراز ،سنگسیاه و دروازهکازرون دو محلهی جدا و
چسبیده به هم بودند که در هم ادغام شدند و شدند:
سنگســیاه .اگر امروز هنوز ردپاهای تاریخ شیرا ِز
قدیم ـ شیرازی که دو محله و دو دستهی حیدری
و نعمتی داشــت ـ در شیرا ِز کنونی باشد و اگر هنوز
کســی به قدمزدن بر یادگاران هزارسالهی شهری
به قدمت چندهزار ســال عالقهمند باشد ،محلهی
سنگسیاه احتما ً
ال تنها محلهای است که هم هنوز
هست و هم هنوز زنده است و مردمی در خانههای
کوچک بــا دیوارهای کوتــاهاش زندگی میکنند.
محله اما تنها یک گذرگاه تاریخی نیست ،امامزاده
بیبــی دختران دارد و مســجد ایلخانــی و حمام
ایلخانی ،مســجد و حسینیه مشــیر دارد و بازارچه
و کلیســای ارامنه ،خانه فروغالملک و ســعادت و
ضیائیان دارد و حسینیه کردها و بازارچه حاج زینل
و بقعه سید تاجالدین غریب و کوچه هفتپیچ.
پهنــهاش  80هکتار اســت ،در جنوب غربی
بافت تاریخی شــیراز که ناماش را از ســنگ مزار
ســیبویه که آرامگاهش در محله اســت و به سال
 200ه.ق درگذشته ،برداشتهاند؛ سنگی چهارگوش
به رنگ شــب که باورهای مردم قدیمی میگوید
مــادران نوزادانی که زردی (یرقان) داشــتهاند ،در
کنار این سنگ به آنها شــیر میدادهاند و شفای
نوزاد میگرفتهاند .شــیرا ِز قدیم را گفتهاند که یازده
محله مسکونی داشته در حصاری با هشت دروازه:
محلههایــی مثل «در شــازده»« ،میدان شــاه»،
«در مســجد نو»« ،صباغ»« ،ســر دزک»« ،لب
آب»« ،سنگســیاه» و محلــه «کلیمیها» .امروز
چندتایشان هنوز هست و هنوز هستند مردمی که
در آنجا زندگی میکنند ،شــهرت هیچیک اما مثل
سنگســیاه نیست؛ هم شهرت و هم گنج نهفته در
آن« :معجزهی گردشگری» .معجزهای که هرکدام
گنج
از مصداقهاش ،تاریخ دارد و جذبهی تماشا و ِ
درون.
مث ً
ال امامزاده بیبــی دختران (بیبی خدیجه)
که از فرزندان امام ســجاد (ع) بــوده و مقبرهاش
زیارتگاه زنان؛ در دوره صفویه ســاخته شــده ،با
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منطقه بافت تاریخی شــیراز بهضرورت و اهمیت
مارکتینگ این مناطق اشــاره کرد و افزود :حضور
برندهای مختلف و نامی شیراز در این منطقه گامی
بزرگ در راستای اعتمادســازی سرمایهگذاران و
حضورشان در آن ایفا میکند که با در نظر داشتن
این موضوع مارکتینگ منطقه تاریخی شیراز یکی
از فعالیتهای مهم در حال حاضر شهرداری است
و در این زمینه شهرداری شیراز در حال رایزنی و
دعوت از کسبوکارهای خوشنام و محبوب شهر
و راهاندازی شــعبههای آنها در این منطقه است.
همچنین او معتقد است برای احیای منطقهای که
حدود دو دهه به حال خود رها شــده بود ،انتظار
به نتیجه رســیدن کوتاهمدت امری دور از منطق
است و اتفاقاتی که برای این منطقه در طی زمان
رخ داده اســت آرامآرام و در طی چندین سال این
ناحیه را به بافتی فرســوده تبدیل کرده است که
پویایی دوباره آن نیز به همان نســبت زمان خود
را میطلبد و قطع ًا با سیاســتگذاریهای صحیح
میتوان به آن رسید.
بخش عظیمی از شــهر تحت عنوان بافت
تاریخی

در همین راســتا و برای کســب اطالعاتی
از پیشــینه بافــت تاریخی شــیراز بــه گفتگو با
محمدحســین دهبزرگی از شــیرازپژوهان شــهر
نشســتم .او که چند ســالی اســت بهطورجدی
فعالیتــش را در حوزه بافت تاریخی شــیراز آغاز
کرده اســت ،از سال گذشــته تورهای تخصصی
بافتگــردی را هدایــت میکنــد .وی که زمان
زیادی از وقتــش را در کوچهپسکوچههای بافت
میگذراند در معرفــی این منطقه چنین میگوید:
بافت تاریخی شــیراز حدود  370هکتار است که
بخش عظیمی از آن یعنی حــدود  35هکتار آن
را محله سنگسیاه در برگرفته است« .این محله
از جهــت ارزش تاریخــی و موقعیت مکانی جزو
باکیفیتترین محالت شیراز از جهت وجود اماکن
است».

وقتی ساکنان بافت به ارم و عفیفآباد رفتند

دهبزرگی از پیشینه مهاجرت ساکنین قدیمی
این محالت چنین گفــت :یکی از دالیلی که در
دهههای گذشــته مردم از این محالت فاخر کوچ
میکنند ،ورود اتومبیل به شــهر شــیراز است .به
گفتهی دهبزرگــی به دلیل عدم امــکان تردد با
اتومبیل شــخصی در این مناطق ،ساکنان آنکه
اکثرا ً قشــر ثروتمند بودهاند به قسمت دیگر شهر
ماننــد خیابان منوچهری نقلمــکان کرده و آنجا
ساکن میشــوند .طبق گفته این شــیرازپژوه در
آن دوره ساختوســازها و معماری منازل کمکم
از سبک ســنتی به مدرن تغییریافته و با تغییراتی
از قبیل دربهای ورودی ماشــینرو و حیاطهای
بزرگ با سبکوســیاق باغهــای ایرانی به وجود
میآیــد .وی در ادامه افزود :از حدود  60ســال
پیش در بافــت تاریخی زندگــی همچنان مانند
قبــل جریان داشــته و منازل بــه همان صورت
وجود داشــتهاند تا اینکه نســل بعد بــه عبارتی
پدربزرگهای ما به ســمت مناطقی از شهر مانند
ارم ،ســتارخان و عفیفآباد کشیده شده و شروع
به ســاخت خانههایی فاخر میکننــد .به گفتهی
دهبزرگی به این صورت بوده اســت که رفتهرفته
توجه به منطقه تاریخی شهر کم میشود.
آشتی دوبارهی مردم با بافت تاریخی ،سبب
رونق دوبارهی آن شد

این شیرازپژوه بخش عمده رونق دوباره این
محالت را در آشــتی دوباره مــردم با این مناطق
و مهاجــرت به آنجــا میداند و معتقد اســت با
بازگشــت دوباره مردم به این مناطق و به جریان
افتادن زندگی ،بهصورت خــودکار این مناطق به
جنبوجوش قبل بازگشــته و کمکم اتفاقاتی که
برایش طی سالها رخ داده است ،از بین میرود.
«با ورود دوباره ســکنه شــیرازی به این مناطق
کســبوکارهای مناطق پویا شــدند و مســاجد،
حمامها ،بازارچهها و ســقاخانهها رونق سابق خود
در ایــن مناطق را به دســت آوردند ».او در ادامه
گفــت :احیا و مرمت بخشهــای خاصی از بافت

سنگسیاه

گنبدی آجری و سنگنوشــتهها و کاشیکاریها و
منبتکاریهای داخل حرم.
سنگســیاه از ســویی یادگار و نشــانهای از
همزیستی مســالمتآمیز ادیان مذهبی هم هست،
یعنــی در محله هم مســجد مشــیر هســت ،هم
کلیسای ارامنه؛ کلیسایی که کلیسای حضرت مریم
(ع) نامیده میشــود و در بازارچه ارمنیها ،نزدیک
مســجد مشــیرالملک قرار دارد .این کلیســا 400

ســال پیش ساخته شــده و معماری و گچبریها و
نقاشیهای سقفاش از شــاهکارهای هنر دوران
صفوی در شیراز است.
امــا همانگونه که ذکرش رفت ،کنار دســت
کلیســای حضرت مریم (ع) ،مســجد مشیرالملک
قرار دارد ،مســجدی که همانگونــه که از ناماش
میآید ،به دست میرزا ابوالحسنخان مشیرالملک،
ضابط فارس در میانهی قرن ســیزدهم ساخته شد.

بهتنهایی به پویایی دوباره محالت کمک نمیکند.
او برای نمونه موردی میتوان گذر سنگســیاه را
نام بــرد .دهبزرگی تنها راهحل این مســئله را در
بهکارگیــری مدیریتی منظــم و یکپارچه میداند
و معتقد اســت احیــای مناطق تاریخــی نیازمند
بهکارگیری متخصصان حوزه مرمت بافت تاریخی
شیراز است؛ نه مهندسان باتجربه ناآشنا به ماهیت
بافت تاریخی .چراکه به باور دهبزرگی یک مرمتگر
شیرازی عالوه بر تخصص در حرفهاش در تمامی
تصمیماتش ریشــههای فرهنگی و بومی مناطق
را با توجه به شــناختی که نسبت به شهرش دارد
در نظر میگیــرد .دهبزرگی همچنین بهکارگیری
قوانین و ضوابط مخصوص این مناطق را بســیار
الزم میدانــد و گفت :در بازســازی این مناطق
نمیتوان از قوانین و ضوابط یکســان مانند دیگر
مناطق شــهر اســتفاده کرد و این مسئله نیازمند
توجه مسئوالن مرتبط و سیاستگذاری آنهاست.

،،
شهرداری منطقه تاریخی

شیراز اعتقادی به
پروژههای محرک توسعه
در قالب کالن در منطقه
تاریخی شهر ندارد و
این محالت باید به حالت
خود باقیمانده ،اما ازنظر
کیفی ارتقا یابند .ارتقای
کیفی محالت به معنای
توانمندسازی ساکنان و
اقتصاد هر محله است

،،

ثروت پنهان شهر نیازمند آشتی مردم

همچنین دهبزرگی نصب تابلوهای هدایتگر
به سمت بافت تاریخی شهر در ورودیهای شهر
را امری بســیار مؤثر در تسریع رشد این محالت
و نشــان دادن اهمیتشــان به مردم دانست .وی
گفت با این اتفاق بســیاری از مالکان و ساکنین
منــازل در ایــن محالت پی بــه ارزش وجودی
این منطقه از شــهر برده و توجه بیشــتری به آن
میکنند .این شیرازپژوه در انتها ارزش این مناطق
را تنهــا در وجود آثار و اماکــن نمیداند و معتقد
اســت حتی محالتی که بنــای تاریخی خاصی
در آنها وجــود ندارد ،دارای هویــت تاریخی و
معماری منحصربهفرد خود هستند که میتوان از
این توانمندیشان در راستای کمک به رونق آن
کمک کرد .از همینرو به نظر میرسد مهمترین
مسئله در رونق منطقه تاریخی شهر ،آشتی دوباره
مردم با این مناطق و زندگی در آنهاست .تنها در
ســایه حضور و حمایت مردم از این منطقه است
که رونق زندگی دوباره به این گنج پنهان شــهر
شیراز بازمیگردد.

،،

یکی از اصلیترین مسائلی
که میتواند به تسریع
روند احیای بافت تاریخی
کمک کند ،بازتعریفی
جدید از ضوابط و قوانین
دستگاههای خدماترسان
برای بافت تاریخی شهر
است .هر منطقه به فراخور
شرایط محیطی ضوابط
خاص خود را میطلبد؛
بهویژه در تأسیسات

،،

مسجد سردری دارد رنگآمیزیشده با کاشیهای
رنگرنگ ،مســاحتاش  1350متر مربع اســت و
چند شبســتان و حجره در حیاطاش وجود دارد که
برمیآید که در آن ســالیان پیش ،محل کسب علم
و فضل بوده اســت .شبستان اصلی در ضلع غربی
حیاط مســجد قرار دارد و بر سر در ورودیاش این
شعر نوشته شده« :در فارس ابوالحسن مشیرالملک
اســت /در بحر سیادت و سعادت نیک است /تاریخ
ِــرد /آبادی مســجد از
بنای مســجدش گفت خ َ
مشــیرالملک اســت ».در این شبستان  10ستون
ســنگی بزرگ قرار دارد و مهراب در جانب قبلهی
مسجد جای گرفته.
جز بناهــای مذهبــی ،خانــهای تاریخی و
موزههای هنری هم در سنگســیاه هســت ،مثل
موزه هنر مشــکین فــام که اواخــر دوران قاجار،
درست پشــت ســاختمان امامزاده بیبی دختران
در مســاحتی  1100متری ساخته شده است .این
بنای تاریخی در ســال  1382برای تأسیس موزه
خانواده مشــکین فام در اختیار حسن مشکینفام،
هنرمند و پژوهشگر هنرهای تجسمی قرار گرفت
و امــروز نگهدارنده صدها اثر هنری از آثار خانواده
هنرمند مشکینفام و دیگر هنرمندان معاصر فارس
است .موزه مشــکینفام  5بخش دارد :بخش آثار
حجاری از آثار اســتاد حاج حبیب مشــکین فام و
سایر حجاران شیراز ،بخش آثار خوشنویسی شامل
آثار خوشنویســان بزرگ معاصر شــیراز :خانواده
وصال ،خانواده ارسنجانی ،فتح علی حجاب ،محمد
مدتی 3 ،ـ بخش آثار نقاشــی شــامل آثار نقاشان
معاصر فــارس با آثــاری از غالمحســین صابر،
جمشید کریمی ،خلیل توللی ،منوچهر قصر ،بهرام
دبیری ،حسام ابریشــمی ،بیژن بهادری کشکولی،
علیاصغر تجویــدی 4 ،ـ بخش عکس شــامل:
عکس چهرههای علمی ،فرهنگی و هنری فارس
و ایران (عکسهای حسن مشکین فام که طی 30
سال تمیز و گردآوری شده است) 5 ،ـ بخش اتاق
قدیمی شامل مبل ،صندوقچه ،بخاری ،چرخخیاطی
و  . ...این مکانها تنها بخشــی از گنجینه نهفته
در محلهی هزاروسیصدســالهی سنگسیاه است،
محلهای با کوچههای باریک و ســنگفرشهای
زیبا و خانههای صدها ســاله که انگار روح تاریخ
در آن قدم میزند.

،،

احیای بافت تاریخی شیراز
تنها تحت نظارت یک چتر
حمایتی رخ میدهد .نیاز
به تشکیل شورای منطقه
تاریخی شیراز بیشازپیش
حس میشود که نقش
تسهیلگری و میانجی
ارگانهای مسئول این
منطقه را به عهده بگیرد

،،

،،

تنها راهحل احیای بافت
تاریخی ،بهکارگیری
مدیریتی منظم و یکپارچه
است .احیای مناطق
تاریخی نیازمند بهکارگیری
متخصصان حوزه مرمت
بافت تاریخی شیراز است؛
نه مهندسان باتجربه
ناآشنا به ماهیت
بافت تاریخی

،،

صفحهآخر
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گروهی کودکان کار در شیراز

آموزشوپرورش مقصر کتاب نخواندن است

فرهاد حسنزاده از فعاالن ادبیات
کودک شــیراز ،حرفها و انتقادهایی
جدی در خصــوص ادبیــات کودک
و نوجــوان مطرح کــرد؛ او همچنین
از خاطــرات چاپ اولیــن کتابش در
این شــهر گفــت و اینکه ایــن اثر،
یک کتاب بــازاری بوده اســت .این
نویسنده شناختهشده ادبیات کودک و
نوجــوان ،که مهمان فعاالن این حوزه
در هفدهمین نمایشــگاه کتاب فارس
و نشســتی با عنــوان «یــار مهربان
کودکان» بود ،ابتدا به پیشــینه ادبیات
کودک پرداخــت و ازجمله ،گفت :این
ژانــر در ایــران عمــر درازی ندارد و
حتی از ادبیات بزرگســال کم ســن
و سالتر است .نویســنده «قصههای
کوتــی کوتی» با بیــان اینکه ادبیات
کــودک درواقع از دهــه  30و  40با
ظهور افرادی همچــون باغچهبان و
آثار او شکل گرفت ،گفت :نقطه عطف
ادبیات کــودک در ایران با تأســیس
شــورای کتاب کودک در سال 1341
و کانــون پرورش فکــری کودکان و
نوجوانان در  1344بود.
حســنزاده ادامــه داد :در آن
زمــان درواقــع نویســنده تخصصی
کتاب کودک وجود نداشــت و کانون
پرورش فکری به نویســندگان ادبیات
بزرگسال سفارش تولید کتاب کودک

میداد! و این آغــاز تحولی بزرگ در
ادبیات کودک ایران به شــمار میرود
و آثــار خوبی در این حوزه خلق شــد.
نویسنده رمان نوجوان «هستی» گفت:
اوایــل دهــه هفتاد بار دیگــر ادبیات
کودک با گســترش رسانهها و جریان
نقــد ،جانی دوباره گرفت .حســنزاده
راهاندازی گرایــش تخصصی ادبیات
کودک در اواخر دهه  80را هم اتفاقی
دانســت که موجب رونق این ژانر در
دهه اخیر شــده اســت .به اعتقاد این
نویسنده ادبیات کودک اکنون جایگاه
محکمــی در ایــران و جهــان دارد.
نویسنده «درختی که خوابش میآمد»
گفت :با سفرهایی که به چند کشور و
مطالعاتی که داشتهام ،ایران در منطقه
و حتی آســیا در حوزه ادبیات کودک

پیشرو و در ایران هم این ژانر از سایر
انواع ادبی جلوتر است.
حســنزاده در خصوص عناوین
جدیــدش در رویدادهــای معتبــر
بینالمللــی هم گفت :امســال جزو 5
نامزد نهایی جایزه هانس کریســتین
آندرســن بودم که لوح ســپاس این
جهانــی در ســال  ۲۰۱۸را دریافــت
کردم .همچنین دیپلم افتخار IBBY
در تابســتان امســال در کشور یونان
به کتــاب «زیبا صدایم کــن» تعلق
گرفت.
این نویســنده که کتــاب «زیبا
صدایم کــن» او در فهرســت کالغ
ســفید کتابخانه بینالمللی مونیخ نیز
قرار گرفته اســت ،دربــاره چگونگی
جهانیشدن یک اثر هم گفت :نویسنده

قاب شهر /نمایشگاه کتاب فارس

باید به مفاهیمی همچون صلح ،تقبیح
جنگ و خشونت علیه کودکان و ...که
در همه دنیا صــدای واحدی از آنها
به گوش میرســد ،بپــردازد البته این
به معنــای فراموشــی فرهنگ بومی
نیست .حســنزاده ادامه داد :فانتزی
نویسی برای کودکان که اکنون در دنیا
مرسوم است ،اگر با تقلید صرف توسط
نویسندگان همراه باشد حرف جدیدی
نخواهد داشت و در بهترین حالت مثل
آثار غربی میشود اما اگر جهانبینی و
فرهنگ بومی بــا فانتزی درآمیزد ،در
دنیا هم با اقبال عمومی مواجه خواهد
شد.
نویسنده کتاب «مار و پله» درباره
چشــمانداز ادبیات کــودک هم گفت:
چیزی کــه ادبیات کــودک را تهدید
میکند ،همان چالــش عمومی کتاب
نخواندن است که آموزشوپرورش در
آن مقصر اســت .درواقع با قرار دادن
کودکان در رقابتهای بیهوده ،آنها را
از مطالعه و عالیق دیگر باز میدارند.
حسنزاده سیستم شورای کتاب کودک
در دهه اخیر را تحسین کرد و گفت :با
ورود جوانان به شــورای کتاب کودک
سیســتم کالسیک و ســنتی آن دچار
تحول شــد و آثار مدرنی که قب ً
ال پس
زده میشدند حاال به ادبیات کودک و
نوجوان ایران راه پیدا کردهاند.
عکس :رضا قادری

نقش«شهر من»
با قلمموی کودکان

معاون ســازمان فرهنگی اجتماعی ورزشــی
شهرداری شیراز از برگزاری اولین نمایشگاه نقاشی
کودکان کار در شیراز به مناسبت هفته وحدت خبر
داد .ابراهیم گشتاســبی راد عنوان کرد :بیشــک
مهمترین ســرمایههای ملی هــر جامعه ،کودکان
آن اســت و چگونگی مراحل رشــد آنها در سنین
مختلــف تأثیر مهمی بــر آینده هــر جامعه دارد.
کودکان کار و خیابان نیز بهعنوان بخشی از جامعه
میبایست موردتوجه مســئولین قرار گیرند .معاون
شهردار و رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی با اشاره
به مسئولیتپذیری آحاد جامعه در قبال کودکان کار
افزود :وظیفه انســانی و اخالقــی حکم میکند که
همه در برابر این کودکان مســئول باشــیم .بر این
اساس و با تأکیدات شــورا و شهردار محترم مبنی
بر شــهر انســانگرا و توجه به همه اقشار جامعه،
گروههای در معرض آســیب و آسیبدیده در محور
برنامههای این ســازمان قــرار گرفت که منجر به
برگزاری چندین برنامه آموزشی ،تفریحی و فراغتی
ویژه این افراد شد.
وی افزود در همین راســتا اولین نمایشــگاه
نقاشــی کــودکان کار بــا عنوان «شــهر من» با
همکاری ســازمانهای مردمنهاد صبح آفرینش و
جمعیت امام علی (ع) شــروع بــه کار کرد .معاون
اجتماعی و مشارکتهای مردمی سازمان فرهنگی
ضمن تشکر از تالشهای شبانهروزی موسسه صبح
آفرینش و جمعیت امام علی (ع) ،هدف از برگزاری
این نمایشــگاه را تقویت روحیه نشاط ،خودباوری،
عزتنفس و کشــف تواناییها ،خالقیت و استعداد
و ایجاد بســتری مناسب برای کاهش موقعیتهای
تنشزا در این کودکان دانســت .سارا همت با بیان
اینکه این نمایشــگاه حاصل تــاش بیش از ۹۰
کودک کار و شــش مدرس حرفهای به مدت ســه
ماه است ،مهمترین ویژگی این رویداد را مشارکت
کــودکان کار در فرایند برنامهریزی ،آموزش و اجرا
دانســت و افزود دورههای آموزشی این کودکان با
برگزاری تورهای گردشگری همراه بوده که این امر
در تقویت تفکر انتزاعی و شــکلگیری تصویر شهر
در ذهن کودکان مؤثر بوده و این امر را بهوضوح در
نقاشی آنها میتوان دید.

ایل
شیراز در سفرنامهها

رونمایی
از  ۹کتاب نویسندگان عشایر

در برنامههای ویژه دومین روز از هفدهمین
نمایشــگاه کتاب اســتان فارس ،در نشســتی
«کتــاب ایل» از  ۱۰عنــوان کتاب
بــا عنوان
ِ
نویسندگان عشــایر رونمایی شد .در این برنامه
که سکینه کیانی همسر زندهیاد بهمنبیگی پدر
تعلیمات عشــایری ایران و مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اسالمی فارس هم حضور داشتند منوچهر
کیانی دارنده نشــان مفاخر فارس و پژوهشگر
فرهنگ ایالت و امراهلل یوســفی نویســنده و
پژوهشــگر و تعدادی از نویســندگان عشایر با
اجرای علی محمــدی مدیر انتشــارات تخت
جمشید شیراز ،سخنرانی کردند« .سقلمهچیها»
نوشته حسین قزلباش یکی از کتابهای جالب
توجه رونمایی شــده در «کتاب ایل» اســت.
این کتاب که در  ۲۸۴صفحه توســط انتشارات
قشقایی منتشر شده و به تاریخ و فرهنگ طایفه
«ســقُلمه چی» از طوایــف پنجگانه «کوهمره
ُ
ســرخی» فارس میپردازد .امراهلل یوســفی از
نویســندگان موفق ایالتی نیز بــا رمان «گل
دره» به نمایشــگاه کتاب آمده بود .این کتاب
سرگذشت واقعی بانویی عشایری در منطقه گل
دره است.
عظیم جباره ناصرو هم روایتهای حماسی
نقالی منطقه «کهمره ســرخی» را در کتابی با
عنوان روایتهای حماسی نقالی گرداوری کرده
است که با مقدمه حسن ذوالفقاری رونمایی شد.
احســان باصری دیگر پژوهشگر ایالتی ،نیز در
کتابی «نیم نگاهی بــه فرهنگ ایل باصری»
داشته و در آن به زیارتگاهها ،اعتقادات و خرافات
ایــن ایل پرداخته اســت« .گل بیمنت باران»
هم عنوان کتابی نوشــته ســید جواد مزارعی و
دربرگیرنــده مجموعه داســتان و خاطرات این
معلم بازنشســته در ایالت و عشــایر فراشبند
است.
از آثار دو نویســنده کودک و نوجوان هم
رونمایی شــد که یکی نابینــا و دیگری کمبینا
بودند و البته برادر .عرفان شیروانی لک نویسنده
روشندل  ۱۸ســاله با کتاب «ماجراهای هیراد
شهر» مهمان «ایل کتاب» بود و برای مخاطبان
ویولــن هم نواخت و برادر  ۱۱ســالهاش هم با
«ماجرای شــاهزاده و لکلکها» .تبارشناسی
نوشته محمد معتضدیان از نویسندگان ایالتی،
دستور آموزش ملودیهای تار و سهتار قشقایی
اثر الشــایار گودرزی فرد و آموزش زبان ترکی
قشقایی نوشته محمدرضا رضایی نیز در نشست
«ایل کتاب» هفدهمین نمایشگاه کتاب استان
فارس رونمایی شد.

پرسه در شهر

سر دزک
«همه اهل شــیراز می دانستند که داش آکل
و کاکا رســتم ســایه یکدیگر را با تیر می زدند...
داشآکل را همهی اهل شیراز دوست داشتند .چه،
او در همــان حال که محله ســر دزک را قرق می
کــرد ،کاری به کار زنها و بچه ها نداشــت ،بلکه
برعکس با مردم بــه مهربانی رفتار می کرد و اگر
اجل برگشــتهای با زنی شوخی میکرد یا به کسی
زور میگفت ،دیگر جان ســامت از دســت داش
آکل بهدر نمیبرد ».میگوینــد صادق هدایت در
تنها ســفر یکروزهاش به شــیراز ،در همان یک
شب اقامت ،گشتی در محله سر دزک میزند و بعد
همصحبتی با اهالی محله و پرسوجوی سرگذشت
و روزگار مشهورترین لوطی معاصر محله ،داستان
درخشــان «داشآکل» را مینویســد .بعدها هم
وقتــی مســعود کیمیائی ،یکی از درخشــانترین
اقتباسهای ادبی سینمای ایران را از روی داستان
هدایت میسازد ،در مصاحبهای درباره این شاهکار
ســینمای ایران میگوید قبل نوشتن فیلمنامه ابتدا
به شیراز ســفر کرده و بعد آنکه ســری به محله
ســر دزک زده ،به پیرمردی  ۹۴ساله برخورده که
ازقضا یکی از نوچههای کاکارســتم بوده و شاهد
زنده ســکانس تراژیک مرگ داشآکل به دســت
کاکارستم .کیمیائی صحنه پایانی فیلمنامهاش را از

روی همین نقل مینویسد و داشآکل را میسازد.
آنچه در این دو روایت مشــهور ادبی و ســینمایی
ایران صحنه روایت اســت ،یکــی از قدیمیترین
محالت شــیراز است؛ محله ســر دزک .نقل شده
وقتی کریمخان زند حصار شــیراز را تنگتر کرد،
محله دشــتک را در دزک ادغام کرد و از آن پس،
هردو را محله سر دزک نامید.
در فارســنامه ابن بلخی درباره محله سردزک
چنین آمده اســت« :از زمانی که حصار شــیراز را
کوچک نمودهاند ،محله دشــتک و محله سردزک
را یک محله کرده ،همه را ســردزک گفتند؛ بلکه

قــدری از محله دشــتک را جزو محلــه لب آب
قــرار دادند .چنانکه در وقفنامه مدرســه منصوریه
نوشــتهاند 10 ،هزار ذرع زمین را از محله دشتک
شیراز خریدند و مدرسه منصوریه را در آن ساختند
و اکنون مدرسه منصوریه جزو محله لب آب است
و ســادات دشتکی شــیرازی که متون کتابهای
علمیه و تواریخ از اســامی آنها زینت یافته است و
شرح حال آنها در این محله سردزک بیاید ،از محله
دشــتک بودهاند و این محله محدود به محله بازار
مرغ و محله ســر باغ و محله سنگ سیاه و حصار
جنوبی شهر و محله لب آب بوده است و از اشراف

و اعیان این محله سلسله سادات دشتکی شیرازی
است و حضرت عالمی ،ملک اعاظم علما و»...
درباره محله سردزک نقل است که ریشه این
نام در ارتبــاط با واژه دِز یا دِژ اســت که حکایت
از وجــود دژ یا قلعهای در این مکان داشــته و بر
خــاف باور عامیانه مردمان امروز با واژه دزد هیچ
تناســبی ندارد .ســر دزک امروز هنوز همان بافت
قدیمــیاش را بیشوکم حفظ کــرده و از بناهای
شاخص آن نیز میتوان به مسجد حاج باقر ،مسجد
بغدادی و بقعه ســیدمیرآخور اشاره کرد .ابن بلخی
نوشته محله سردزک کاروانسرایی هم داشته است؛
هرچند که امروز خبری از آن نیست« .کاروانسرای
حاجــی محمد کاظم خان جبهدار باشــی در محله
ســردزک اســت و در جنب کاروانسرای حضرت
شاهچراغ است .غربا و ارباب حرفت در آن مسکن
دارند ».ســر دزک با آن پیشینه تاریخی و ازسویی
حضورش به عنوان محل رخداد یکی از بزرگترین
روایتهای عاشــقانه و تراژیک ادبیات و سینمای
ایران ،،پیشــنهادی است به آن دسته از دوستداران
قدمزدن در لوکیشــینهای داســتانها و فیلمها؛
همانجا که وقتــی داشآکل قــرقاش میکرد،
«کاکا رســتم که سهل بود ،اگر جدش هم می آمد
لنگ میانداخت».

